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SiJaaı Halk Gazeteal 

l'iati her yerde 1 ~ 
100 ı! 

PARADIR ~~ 
... Q •• o ·o e . ....... 

yan ~ömür- Feci bir tren kazası 
'it lmparator
ftığu Yık ılıyor ~erme~cik - E~~kli .. >:?I~_nd~ 

hır demıryolu koprusu çoktu ltolya için m•kaJJer a
libet ıatllll': Harbi ln-

:!'.:7;... "':"m:::.m;.r.12610,14 yarah var 

Türkiye ile 
Sovyetler 
arasında · 

Hiçbir gizli an-

yoktur 
--~~ fttcınya lra.sanuaa, ona ta- t I . . 6 :mıir, 4 (A.A.) - Pazartesi cu vagonu devrilmıştır. Bu mü. 

i bir beylik haline eel- günü saat 19.20 sıralarında baş. essif kaza hakkında alman son Gizli hir akeri anlQ§ma 
~it. lıyan şiddetli yatmur ve sel ne. malAmat ıudur: ll ölü, '1 ağır ve ·tla mataavoer '1.ğiltlir 
"--: Ab.!..ıın· DAVER ticesinde Germencik • Erikli a. 8 hafif yaralı vardır Yaralılar. M k 
~ ..._... uı d k"l 0~ d dan 1..fr" A d .. t .. li

0

l'" k 08 ova, t (A.A.) - Tas ajansı . . rasm a ı ometre 110 • ~s e u ı y ına go ur ur en bildiriyor : 

fi!::! eçen biri~cikhunun bulunan köpril•Un bir ayağının yolda ölmiiftür. Yabancı, 1tilh&88a İQUtr; matbua&ı, 
~ 9 uncu gtinil, İtalyan altı oyulmuş ve aynı gUn saat Diğer yaralılar Aydın hastaha Sovyetler Blrlltlnln Türktycye, Al-

........ ,,__ müstemleke İmpara. 22,50 de Alsancaktan hareket e. nesine nakledilmişlerdir. ınany:ı.wıı Balkanlal'da muhtemel fa· 

.:..~cı olarak ıeçecektir. ön.. bu köprfiden geçerken köprünün Kaza maballıne İzmir ve Ay. lalı nrmek teahhudünö m':':htevl o-

VERiRKEN 

İngilterenin 
harp masrafı 

---0-----
3 milyar 300 Mil-
yon lngiliz Lirası 
Londra, 4 (A.A.) - Harp mas. 

raflan için kabul edilen yeni tahr 
sisat nc~redilmiştir. Bu mali se. 
nenin dördüncü tahsisatı olan bu 
suretle kabul edilmiş olan tah. 
sisat yekunu iiç milyar 300 mil • 
yon İngiliz lirasına balii olmak • 
tadır . 

---o---
.._~llliu tarihi.ne kara bir devrin den 1307 numaralı yolcu katan . 1 a~lyetine mulı::aven_ı_et. et:mesı için s!· 

'-. •ı ı dı d · d k t ) larak SoVJ&tler Btrlltl De Türkiye a
... ~-d.i Barrani önündeki ordu. çökmesi üzerine makine ve ar., D an ım at a ar arı sevko. rasında &izli bir anlaşma aktedllmlt Vandel vı·lkı· 
~da yatan İtalyanlar, rtL kasında bulwıaıı ful'gonla iki yol lunmuştur. olduğuna 'H bir Türk komlo;.yonunun 
:'""Vlllda, zafer alaylarile Mısı. • bununla aliladar olarak ıUih alırıak 

ll •e Süveyşe girdiklerini görü. ı •ı• k t t T hd•d d ilzere Moüonya &itmekte bııhmdn-
httardı; bwııann büyük bir kıs.. ngı iZ l aa 1 ·e 1 evam ;unu ıddıa ~n bir haber .,.aymu-

~ •zafer yolu• üstündeki rüya. T bJ t d F tadır. 
~ h kik t ld X... •• dü.. 1' ra usgarp e e erse ransız Tas alansı, SovyeUer Birliii fJe '8;. a a o u ... nu gor Türldye arasında yakandaki ma.llf· 

.... fakat Mısıra laüh olarak de. s· h . . f·ı Al ye& rbıll Teya açık hl<tblr anlqma 
~ lllr olarak girdiler. Hakikat ırene şe rını 1 osu manya alı:tedllm~ı. hiç bir Ttirk kold-

.... lkl ay içinde. 600 kilometre d • J • •ı h b d k' :ronunun sllib satı naJmak loln Moıl· 
~ timitsiz bir Bingazi mü. e 1 ş g a et t 1 1 e ar e ece kovada bolunmadıfuıı Te 7ab&ncıı 
~ • • • • matbuatın bu baberlnln umamlyet 
~ teklinde tecelli etmi§tir. 0 itibarile tamamile uydurma olduiıa· 
L _atada, İtalya.nuı 60 seneden.. E . f . nu beyana meıUDdar. 
~.~tinde bulunan Eritre miis. ntrede talyan rı- F r an s ı z - A 1 m a n 
~"'IQletesiniJı iri İtalyan Sömür. ti d d• .. b • İKDAM 
" L.aparatorluiu binasının ilk ca evam e ıyor munase ab ger g ı n --... 
~· - tngilizler taı:abndanJş.. Kerene'nin zaptı Darlan Almanlarla t.t ltatlannuştu. İki hafta kL 
... •vvel, Kassaladan atılan l çok yakınlaştı Müzakereler Yaptı 
")tııJar, şimdi Asmara ve Ma.. Kahire, 4 (A.A. >- in•llis ammni : 
t.:!°!•l'a doğru ricat ediyorlar. brar&'ilwu ntebl!ıtt : 

Cumartesi günU 
8 Sayfadır 

İrlanda Başvekih 
Valera ile görüştü 
Dublin. 4 (A.A.) - Willkfe 

bugün öğleden sonra Dublinden 
hareket etmiştir. 

Willkie g;>7.eterilerle yaptığl 
mülakatta. De Valcra ile ıörüş,. 
mesinde Amerika Birleşik Dev. 
letlerinin harbe girmesi takdi. 
rinde ıerbcsl İrlanda devletinin 
vaziyeti meselesine temas edil. 
memiş olduğunu söylemiştir. 

Londra, 4 (A.A.) Willkie İr • 
IAndadan tan·are ile dönmüs ve 
bu akşam K·r~l tarafından k~bul 
edilmiştir. 

~ •- 1 k d 1 ı_ Trabhısta: Garbe dofru ileri yöril-
'-İt IDlparator.u or u arı, ytişümüz devam ediyor. ltıt'alarum-
la.i'lll Şarki Afrika İmparator. zın ileri unsarlan dün Slreneye ıtr
~u temelinin bir ucundan mitlerdir. 
~a bqlamı§lardır. &itrede: italyanlarm Acordattaa 

tL. rieaUerf devam edb'or. Ve Jnt'alan· 
~anlar, 60 yıldır. ot~uk. DUZ Keftne yaJdqmaktadır. Baren
lle demiryollan yaptıkları, tadan kıt'al&rmu.I cenup istikametin 
d.- bbıi geçen nüfusundan asker de diişmam taktp eylemektedir. t:aır 

Şimdi de hileli ayakkabıları 17 
liraya se1:tmağa başladılar 

~ıkları, dağlık kıs.unlarını tab. lerfn kat'I nılktan hentbı tesbft ed.1-
, ettik) ri Eri d d k lememtı, ise de bu miktar ook bii:röJr.-J...k e tre e e pe ça. tür. 

çtiknıiye başladılar. Babeşistanda: Kallabatın prbncla 

Komisyona Ayakkabıcılar cemiyeti, 
Sümerbank ve Beykoz fabrikalarının 
verdiği rakamlar birbirini tutmuyor 

llalbuki ln T im Metemma - Gondar yoJa üzerinde I· 
t.... -:"' gı uı: para - led Yürü.Yiitömils devam etmektedir. Jl'lat Mürakabe Bürosanan ~akıta- tespit etllrmı~tir. 
~ ordulan hentiz te§ekkül Kahire, c (A.A.) - İQilis ha.va 111 lh&.lkiruıa mini obnak fıı:ln pfya- Bu Uib:ı.rıa Büro bu mesele Ue .w 
~dedir. BugUn İtalyan Sö. tebHtf : N4a 7aptıfı sıkı kontroller netice· alılkad.&r olarak lüzumlu tedbirleri 
'leler" inrillz bomba ye taşyarelerl bil- alncle flatlarda cliz't bir d8'öktök almağa batlamı~ır. Ayakkabılann 
~ ıne kartı taarruz eden tün cephelerde 4il'1"anm mavuala mlf&bede edllıneie baflanmıttır. Ev- oeviler~ne .röre ayrılarak fi&& tespi. 
1....:-:etler, 1939 yılmda, harp baş yollanna k&r11 taarrularma cleTam nloe Be1oilaudakf ltib malamalar- U l9iıl harpten evvelki normal 1ene· 
~ ıanıan, ailih altına alınmış etmlflerdlr. da sirUleıı 30 • 40 liralık ettke&ler lere alt maliyet flatlarlle satışlar 
~ llL 7ertne t1md! 1S, H, 17 liralık eti'bt- hakkında Sümerbank, ay&klrabıC'ılaı· 
ıtn.= . .._ ıönWlülerdea te§kil e.. 1 ler konalauıttaı:. cemfyeti, kooperatif " Beykoı tab~ 
~ ttlmenlerdir. İngilterenin T A L y A Yabus mahUıkfrler ba cleta hatta rlkasındali istenilen raporların llep-
eııt&ı_ ~ephesi ve gerisi d.iyebile. bir OU"eJ'e bqnnnaşlar ve elde bu- ~• komlayona geJmlftlr. 
~ ~ aonsuz İm aratorluk t l1111&D aallam ~akkabıJan ortadan '.Yalnıa bll rapordaki n.bm.lar 1tlr-

~da, Bindi!tinda, Av:_ SULH MU Amiral Darlan :;:arakaply=;~!r'::!:'1 ~/birini tnhna~ıfmdan harta lohıde bu 
L:~ y ni 1 bq1 mı.ş Bü nıllessese mlimcss.lllerinlıı de Lttfra· \t A~-.. , e Ze indada, Cenu. Londra , (~) _ Jlltlstaldl Pran r01111 memarlan ba nevi a1akltabı-
•;..::_':"'"l1Ea ve Dominyonunda, su. ı 1 suı . mı' teblll ed.IJ'or: lımlan mötead4H ntimuneler alarak kile bir kıltlantı yapılaca.it ve ~ak· 
~ keııy d T "k d s T y o R ..,.. .. tet.lrllı: etf.lrmlt ve banlann daha zı. kabı itinde bt'I kararlar wrUecek-........._, a a, anganyı a a, Aınlral Darlanm .oarnaı l'&aeteabı- J'ade mukavvadan nıamuı oldt!lı:lannı ur. 
~ Yada, Beşuanalandda, Da. de tnUtar eden ve Fraaaız donanma-
L~ -laadda yeni yeni kuvvetlerle Nevyorlt, 4 (A.A.) - Nevyork Tt· sınm Framo bikmıl7eU altında ka- o 
~lallınaktadır mes sau:teslnln İQNuı7ada Pot - lacajma dair bulunan beyımatuıda ili"'~ (.l 0 fi t 1 el ) lliu • Boa'da bulanan muhabiri yaayor: mecbur edild.lil takdirde, Fransa ti- '-..Jl r-ı_ C J"-. e ~ 
tt.L-:-Aaa Jeni kurulan İmpara.. Alm.aDJ'a ne Fransa. :italya ne Fraruıa losuuan barbed~.tlııl de Jl1ve et- ıııııı..~----~------.;:...;;;;....;.;;;,,...;;;...;;;...;;;;,.;;._.,.j 
~~ •allaaınıya, çatudamıya ve ttaı:ra De 4fler memle.ketler ara- miJUr. Bu harp . kuvvetle ta. b• l.hvalle bugün iwtçr .. ye 
tL~tu· müthi b' •• n..n}til smda sulh ya.,.ıacı.ıı yeıı)deıı babJs DallJ' Teleınph razetesln!n Lkbon k J I k&1'fl daM 71ldınm harbi yapmak 
... ~ , .. ş ır .ou... mevma olmaktadır. ll&rbln J'eai 'bir muhabirinin clfplomatik bir memba& azanı amaz rüııttlr. Onan içindir ki bidlsal.ı na-
' catı gunler yaklaımak. dunun& pdtfl her iaraft& k&b111 e- atten bUdlrlldlğne rire, elinde ~- , :ıarlye bakımından takip eden mü-

t .. _: dllmek&edlr. lel'den daha büyüle kezlar bulunan Yazan: A Şekip plıiUer için, kim ne söylene sö7ıe-
qqh harbe Ba f&ril&r altmda fqlst partlslncle · Petalıı Frannnm hentbı lırcal edil- da, Avrupa harbi kuvvetle bUh-Ue· 

"'6~İe ~~rmeden evvel milhhn bir mevki lwal eden ve iten- memft balunap Jusıınlarmı . .lstllidan Framantn mafltbl7e&lnd.en bert bilecek devrelerden çıkm14hr . 
• Ye degıl, zafel'e hazır. dlsine -n'•-ük -pta bir ~eb de- kurianıtıf bulunnıaktaclır, ÖfrenUdJ. ~smılar. edı.la &)'dar, kal'flıtfı 

•~ ta; §imdi ..v...,. ,.... ı p taln - G~en harp ba devresinde urart 
-.ı kaz . mücadelesiz za.. nllen bir u&ın Fransada bulandutu ltae •ore Marl'JIJ& e • itcalln u- natuklarla.blr pok iddialar ilerı BÜ· obrak bir mukavemet harbine inkı-
ltfı ... .:.. ll!ıılaınayacağını pek acı haberine ehemml7t>t vermek J'erinde mamilePU:flmesl takdtrlnde. Fransız riiyorlar. BaJbtıkl, baklka.tte, harp lap etmek ısurctlle bitlrflınittL 
ı .. _ ~~ette anla . . olar. Ba haber bahsi ıeçen p.bslTe- flolsu De mllstemlekelerbı Inı1Here- büsbütün batka bir devre7e cfnnlt- .. _ . 
~'-elt 1~ . . mıştır, fakat ış tin Had ide Porteklze ve garpta da- nln yanıbaşuıda tt".krar harbe rfrece- tir Görulüyor ki bu harbi kııvvt>t de-
._ ~:ı§tır. İtalya için ufuk. ha makr bi; mahalle rtdeblleeeölnJ ilnl mııere blldlrmıttlr. ·:İtuvvetle ve pfietle zafer im.kin- ğfJ, ilim bltlrec~ktlr. Hangi taraf y~
'-te, n şey şudur. Ya İngil. de Di etmektedir. Alman uotasmda Blzerte lfma.rımın, ıan r1&4an kalkmıştır p 1 nl~en ezici vasıtalarla, yen~ ve t'~ı
~.:.tızaffer olarak İtalyan ih.. Re:.e ı~ bir tesadüf e5ef'i olaC'.ak Almanlara terkediınıesl ile Almau Norv:p ve Hollanda, Beielka o:.::::. el silahlar yanıta.bilirse, öldörüci 
"lcttr: ını çizınenin içine. göıne.. bu uz;ı~ b':r mahalle ıldebfıeceiin! kd'alarmıu :ua~iJya nya Tt>ulona' sa harbinde muvatfak!o;vetle ' tatbik d. rheyl ."ara bilecektir. 
ol .. _ - , Yahut Al ı müstt'.şa l\[arphy'nln bir kaç hafta geı;:melerlne musaade olunması talep edilen harp sl<itemi. kuvvet.ler ve Mahıırıp demokrasller nihai -ıafer 
\e~k itaJya:vı ~ean~a m~~f~r 1 PVTel ş~li Atrlkadaki Amer.k.ıın edilmekte oldoiıı gibi bu lcıt•aı:u-ıa &ilahlar tamamlle öfrenilmlftir. için ilıın U u. l~gu ~oo;termlye cnec-

• ndine tabı hır loslaldannı teftiş etmek uzere h2.J]J malzcmrıılııln ~:u;ısız •:em"Jerl lSugliu h bır memleketi gaflette burdurlar ve aostermrktf4lrler. 
· n ı 8 ıncı sayfada] avlamaya imkin kalmanuflu. HU- A. Şekip 
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Fr&nsa - Alma.nya mUnasebette- veç lhracalının yil&de '70 •!ııiıı Al. 
·rhıin aldıiı vaz.iyet bugiln yine en manyaya yapılması menubabisdlr. 
mühim sQ'aııl bidlseyi teikil etmek- Bu hususta müzakerelerde bulı.mıuıı.lı 
tedlr. üzere bir İ.av~ heyetin.in ya.kında 

Fıımsa mütareluainden '1 ay ~tol. Berline ddeceğ-l bildi.llmeY.tedlr. 
Alm.aııya bqttn da.ha ku.-veüt bir Bu haber ehemnüyetle telakki e• 
hı.ciltere kal"111Wıdadır. Eter m.ailftp dlhnete lbıkttr. Ma.lfürı olduğu the· 
etemeae inılltere Amerlkan.m yar- re İsveçin fhraı; maddelerl.ıılıı başında 
dmıUe Almanra11 aafldp edeoekt.rl. demir, kereste ve dJier ba:ıı ht.m 
A1maııya, Franms ıton~nmasanı ole maddeler gelir. Buna mnka.btı iıve
~- p.ye81Jı.dedl.r. Domuıma71 f.fn de ııda maddeleri, bir kmm ham 
Ceslbne taraftar olan Laval aıdedlldL Dleddeler ithaline ihtiyacı 'Y~rdır. A-

Alman:ra Pot.eni (Lava.li ka.b!!lefe e&b& İsveo ihracatının yüzde 70 ,ını 
aJaaau ~) dıft.ırmata bqlaılı. NI- 13tQ-en Alm&nya. İlıveçln muhta.g ol
b&r'et A.Jman1uun telkbı.lle hsrek&t dala maddeleri meaell ııtıa. ınaılde
ed.en bir takim Fransı&lara Paıisle letlıU vorebllec'"k mldlrf 
~l bir fatllll& JIU'tist ko.rdnJar. Bu Bu haber Alma.n aıtiya.çlarmın 
pu1tn.tn iM!ıuaa röre Lnal Al.m&n- arttı.lını, 1anı ba.11 maddelerin azal· 
Fnmu: ffb'trltttnın ı.t rsembolü411r. dılmı veya. bUtlfini anlatm.1.k 1*kı
AbıUJ1-ya,y& ltlm&i telkln etmek için mından dikkate deier miihbettedlr. 
Lnr.llq Vlfl bb2leatııe alınması IA.- M. K. 
11111M'lır. --

!'eten oar1am Parlle &iindermiftlr. Macarlstanda 
Dutıt.n l.&n.1 arumd.a Fra.n.sa.nıa 

lıtDAM 

- ~s 
BABBRLE9 ~ SON DAKiKADA ALlflAN EN 

Japonya'ya 
karşı yeni bir 
cephe kuruldu 

----o'----
Amerika, yeni Zelanda ve 

Avustralya işbirliği yapacak 
Nevyork, 4 (A.A.) - Tass: 
Nevyork Times pıotesinin 

Vellintondan almğı bil' hebere 
göre, Avustralyada ve Yeni Ze. 
landa Pasifikte ihtilatlar ba.ş gös. 
terdijtJ takdirde milştereken alı. 
nacak vaziyet hakkında Birleşik 
Amerika ile bir anlaşmıya var. 
mışlardır. 

Gazete şunlan ilave etmekte. 
dir: 

Habeşistan 
---·O---

Harpten sonra 
müstakil ölacak 

lngilterenin hiçbir 
arazi talebi yok 

Yunanlıls 
Şeratyolu 
haki.m ol 

T epedelenin !arkınd• 
detli topçu f aaliycti o 
Atına, 4 (A.A.) - Y11.Jl411 

Londra, 4 (A.A.) - Barlclye Na- Tepedelenlıı prkmda. tl4 
zırı Eden bugün Avam Kamarasında lopçu faaltyeti 103ıerme~ 
H:ıb~l::t:rnın müstakbel statüsü hak- nanlılar Klisura'dan Berata ı1 kında beya.naUa bulımmuştur. üzerindeki vadiye haklın bil 
Ed~n demiştır ki: t:ıdırtar. ~ 

ama:ıal 117Me&I De aWlrJı llıel' .meaele 
ırtrlıtillooetl haMI' nt1lm.lf&!r. · Tuna tehlikeli bir halde Bn anlaşma hiç fUpbesb: Japon 

··k idi ya Felemenk Hindistanma teca.. 

Kraliyet bll!.-ftmeU müııtııkbel Ila- Atlnaya. gelen h&berlı:re ~ 
beş de\'letinin yeniden ortaya çıkma- 1 ileri lıarcketle.ri 1apan l"ıl 
uru ı1üs11ütelakkl odccl'kt!r. Kraliyet ~imdi cenubi Anıavutlujıuı -"' 
bükfuncti imparator Ha.ile Selasi.ve- • s:ı:1•ı!an Trcbeşlni dağ sLLdleY 
nin hül•ü.mdarlık hukukunu tanı- ldın bulunmaktadırlar. 
maktı dı:. İmparator, Jırırlçten yar- ;uatbua.t nezareti İtalyarı~ 
chın ve vesaya.ya lhttvacı ()}acalmı mumlyet ıtlbarlle muka bll bİİ' 
kraliyd bük6metine blldlrın."1ttr: İn- şebbfütinde bnJunnıadıkla.rt1'1 

ınıı hükQmetı bu h:ıth harckeUe mektedlr. 
Dartanm Uon ra470ftDClakl befa

•tma *'°"• d.otıamnanm teslimi ha.
it.Is menn oJm.alt lbun ıell.r. Buıiln 
FranSIMb. btr Ddlllı: manzarası vardır. 
f!aı1s n.ctraıım Vişty 1 teııldt, Llıon 

M7en. ıla Vlfi7l müd.ata.a ve Patis
.. .ıa abttıenlerl takbllı etm.Mı:tedlr. 

yu se vüz ettiği tBkdirde Birleşik Am~ 
Budapeşte, 4 (A.A.) -Stefani:; rikanın Singapur'u üs olnrak 
Tuna nehrinin suları, UvBci ya kullanmasi lüzumuna dayan. 

kininde bir bendi yıkını' ve su. maktadr. 

~:ıta.b~;; bulunma•ct.adır. Ve ı_u fi-ıl'UXA.'lllİSTANA l'APILA!'İ 
kırdedır ltl ekonomik ve siyası me- E , t t' t bJlır..t• 
-·elelP.r üzermde bu tarzda bütün ı D~uhye ı.anezare 1

1 
el ~~b·i 

uşm:ın yyare er .-a. 
yardımlar ve vc8tl.Ya sulhun akdlude ı 'd b. . ; 11 bo ~b .. tııı . nez e ır "=' u e m a. .. 
beynelmilel bir anlaşmaya ınc,·zu 1m ~~· 
te'jkU edecektir. İnglllı hiikünıeli ken d:ı. ~asar vukı:ıı. gc ı:ı:n 

A.btwı razetelert ise Fra:nsanm iç 
itine yine ~ istemediklerini 
et.teren blr llS&D kullanmakla bera.
ber Parfs&e karulae partJ Ue blrHkte 
olduldanm aııl.&tıns.ktadlr. Lavalhı 
Dvlanla birlikte VIJ'J'e rfülll h&be· 
r1n1n do,tru olup olma.dılı anla.l}ıl&· 
manuştır. 

BnJisa, Peten, m.lltt bl.rllk 'kurul-
8llll diye belki Lavalle a.nlapns.ya 
ruı olmll.ftılr. Belki Lavalt lı;a.blneye 

lar çok genlş araziyi istila et. 
miştir. Budapeştenln cenubunda 
kain Adonyede vaziyet, bilhassa 
vahimdir. 

Fen kıtaatından bir tabur, kat. 
kın imdadına koşmuştur. 

Budapeşten.in dalp kı.ranları 
su altında kalmııtır. Varoşlar, 
bilyük bir tehlikeye manızdur. 

~ di.~inin Habeşistanda. hli; bir ur:ı.zı 
1 

YOK ur. _,./ 

K a nada 25 fl.IO ihtirası olmadıtını bir !tere daha te- o 

yıt eder. Bul a Zi aat 
daha gönderiyor zırı istifa ei~ 

Sovyetlere göre ---o~--

Kanad~nın askeri talim 
sistemi değitiyor 

--o-
Bu Vekaleide Başvekil 

deruhte etti 
Sofya, 4 (A.A.) - (Oj 

de &labll!r. Falı:at donaanıa n ii.slerl Yirmi senedenberi böyle bir 

Ottava, 4 (A.A.) - Kanada 
baıvckili Mackenzie King Otta. 
va radyosunda sö:ylediği bir nu. 
tulda demiştir ki: 

İtalyanın vazi
yeti çok vahim 

Moskova. 4 (A.A.) - Brit.ano. 
va ajansmdan: 

Bulgnr Zirnat Nnzın 
nof istila etmiştir. vermete ra.ı:ı olacağı pek ,tt.plıelldlr. vaziyet tahaddüs etmiş degildi. 

Talıınlnlenı ıönı bu politik& tu.r
nnı bir tat1rtma. hareketinden lb:ı.

rettlr. Hakikatte Almanya İngUtereye 
dofrudan dofruya taarruz etmek fü:e
r.e de bütün hazırlıklarını blfümlştlr. ı 
Y& İngiUereye, ya. Irla.nday& asker 
çıkaracktır. 

Geçen Pazar Almanlar lstllldan 1 
bahsediyorlardL Şimdi Almanya su
suyor, dlier kaynaklar söylüyor. Bu 
fo.,ebbiisün yakında -rarılac:ığında. 
bkat muvaffak olamıyacağında itti
lalı: Vt"dır. 

İtalyanın vaziyeti 
İtalyanın bazı devletlerle snth n

pacafma da.lr ..u.him haberler ıel
mektedh'. Bu ha.berlerin kaydl lhtl
~·atıa telikki edilmesi llnındır. S&ıı
sasyon yapmak istiy~n bazı propa
gand& memba.tarının hilelerinden iba
ret olan ihtimal 90k lı.uvveUI. o~ 
buhaberlere dayanılarak hiç blr b.h
mm yürütülemez. 

Yardım meselesi 
Amel'W ta.rafından dem.korasUero 

yapılacak yardım llylha 100 - 125 
reyle reçeceii an.Iaşılmaktadu. Ayan
dan da çabu kıeçmesi lçJn 1edblrler 
alınmaktadır. 

Çağmlan Vllkl Irland&ya ritmi, ve 
Ba.şnkille &'ÖriifDl.W.tilr. Bu müla
kat mıih!ımdlr. Çünkü Irlanda üze
rinde İncllfzlerden dy&de Amerlk&• 
nı nmesslr olacaiı tabl.ldJ.r. 

lıveç,in Almanya ile 
·' münasebatı 
Stefani, İtalyan ajansının Stok

tıolmden verdlfl bir habere ıore, İs· 

~ S İHARP 

TEBLIGLERI 

ltalyan Tebliği 
Roma, .f (A.A.) - İtalyan teb. 

liği: 
' 
Yunan cephesinde topçubmn 

ve devriyelerin fena hava yüzün.. 
den. arada sırada inkiıta uğrayan 

"Kanada, beklenen Almsn ta. 
arruzun.a mlidafaa;rn iştirak. için 
İngiltereye yeniden 25 küçük ha 

1 va filorn ııöndermek üzeredir.> 
Buşvckil 1\lackenzie King ha. 

len otuz giin mfüldctli askeri ta. 
]im devresi yerine dört ay mlid. 
detli talim devresi ihdasını ve 
talim programının başlan aşağı 
tadilini holler vermiştir. Hedef 
senede 72,000 askerin talim gör. 
mes.ini temindir. 

Başvekil B. Filov bugiiıı 
naşiri olan ye bııl 

mcutoda bu istifanın ka 
l\foskovnda intişar eden Kı-asnn. . ~. . . . i 
ja Svcsda, askeri münekkidi Ak clıgını ve Zıroat Nc:zaretı~ 

Kızılordunun 

deniz vaziyeti bakkmda bir ma. kendisinin deruhte eyledıf 
kal~de ezcümle şöyle demekte., dirmiştir. Bngrianofun 
tedır: bir şubattan evveldir. 

«İtalvan. Alman hava kuv\'ct. I ::=:===:~~======~!. 
lerile Ingiliz filosu arasında mu. K .. .. k uabe 
c:adelenin inkişa( etmekte oldu.] U Ç U n 
ğu Ak denizde yapılan ilk· =====:=.:::;::;;:;;i_,.f. 
taarruzla İngiliz :reniz üsle. j "' ott.ın·a.: Kanada milli 
rine karşı yapılan hi.icuınla'· I nazın. diin yaphğı heyıı.n:ı-ti'• 
şimdiye kadar vaziyeti değiştir •

1 
akı.eda 50 lılrı ı'ıı.n:ıdatınıJl• 

{aali,tetlcri göriilmüş~r. Buaün vilayette büyük bir . . B· • A İt 1 lı:.ı:- ı l e:- <'!e bulımıın Ka.nncl-
• 

1 

mcmıstır. unun manaı;;ı u • ·ıtfh-'- . . h k ~ 
Ş . ali Afr'k d h ik' ,_ -• f ~ 'b d k' . l . 1ımna ı .... ıı;ın are e . ım 1 8 a er 1 uı.r1U pasif müda an toplantısı yanların Lı ya a 1 vazıyet erı. bildhınlştiır • 

tayarelerinin fevkalade faaliyet.\ nin fevkalade vahim olmakta ~J 
h d ed yapılacak • Budapeşte: B:ışvckU P 

leri müşa a e ilmiştir. berdevam bulunduğudur. Ceı - lrki, :~d gundenbcrl grlplcl1 
Şarki Afrikada şimal eephe. Gaz arama .ve temizleme için bu~tdaki beşinci İtnlyan fırkası. rip olup )atağından ı:ıkını:ıtl 

4 
sinde kıtaatımız, A~ordat ve Ba. ycnjden 6k~kil p . teşkik1 o~lunmuhL~· nm vaziyeti kurtulmaz bir hal • St-Okholm: Botıuıi JtörfeJill 

kı d 
1 tur. Bu e ıp erın te mı tec lmıya bar;;.lamıştır "-u .. ııeıerinln m' ... tan ve b 

rentunun şa.r n a yeni bir hat d 1 a ,.. ·• " . "' v dll~ . . . . . ııatı a tamam anmıştır. pek zıyade a.rtmı:ı olduırıın IS 
ışgel etmışlerdu. Bu hat ilııeı·ın. Diğer taraftan bugün vilayet. · dtn ltilı:mn İsveç ile Ftnlil.tl6 
de milsellô.h tankların ve İngi. te vali ve belediye reisi Llitfi Romanyada 36 asi mahkfun sında. milnakalıit pek z!;fade 
lizlerle Hintlilerden mürekkep Kırdarın igtirakile ve Dahiliye oldu miştlr. ,.ti, 
bir müfrezenin bir taarruzu tar. Vekileti seferberlik um.um mü. * Bükreş: Bugttııden itlb ı 
dedilmiştir. dürü Hilsamettiniıı reisliğinde Bük.ret, • (A.A.) - Askeri mah- mrmya.nm başlıca tlmendlfet '#, ~~ '° hakem ile kaymakamlar, na. keme wan& işUrak ehıılş olan 44 ki- dakl servialere dörder treıt ••• ,,,, 

Tayarelerimizin yapılan muha · bı uh&k ın• bltirmJ.t b · Ukref "' ~ 
hl- müdürleri ve digy e:r pasif şm m emu ve un- dilecek ve her ıün B ıı' lh 

rebelcrde büyük yardımı görüL " - lardAn 36 sını ü çaydan beş seneye roala.v hududa arasmds bir 
müştür. Düşman Eritt'enin bazı müdafaa erkanı toplanarak son k&da.r hapse ve 22000 leyden ıoo bin 

noktaları ile Mogad.iscio üzerine tecrübenin kritiğini yapacaklar. ~~~ .. :.dar para ce:ıa.sına mahküm 

akınlar yapıwş.tır. dır. Sekiz kişi beraat etmiştir. 

1ecektir. '/ 

• Budapette: İ&fe nezareilJ
gii DBODra l\Iacaristanda r' 
mensucat firelerinin tadat e 

ALI RESULDEN SONRA: Bu harpte, evvelA Halife galip ıel j (Ve yahut, ıizli su.ikastlere kurbaıı ni lli.n etmektedir. vıte~ 
d.i. Kendisini beferl mevki ve makam eitti.) ayıu aeure' ,memleket.iıl 1 
lann eın yüaek derecesine çı.ltaran 1 i, zehirlendi. Uıttyacınm tamamlle tem1Jt ~ 
(Sallh) in baoın-ı kestirdi. Bir m.izra· Ancak 10 hali!'t, az çok rahat bir olduğunu bildirmektedir. .J ~ 
im demirine taktırarak, Bağdat &o~ hayat geçirdikten sonra, huzur ve .IÜ.. * Madrid: İspanJ11.d& bıı1?.ı Qı-ı. 
kaklarında gezdirdi... Fakat vaziyet l idin içinde can verebildi. '<l 

çarçabuk değişti. :Binlerce kurban ve Bu is4ltinik, ı;ok mü~tir. Gör!l- mertka Kmlhao he1et~ 't. 
ren Türklerin, intikam •~erile aal• füyor ki, (Abbast hanedanı). pek Crocitett, Amerllta.nm MJP.d~ ltt. ~ 
~ları üzerine, bu defa da Halife l(Ok kurban vermiştir. Ve bunun baa elc1sile birlikte h&rlclye .:"J°l 

zlnda.nl~~~ ~~arak kırbaçlar altın-, d~) nda, •açlık. ve susuzluktan can mağlQp olarak, keskin kılıçlax altm- 1 lıca sebebi de, (İhtirasa matl0biyet) nerl ziyaret etm~Ur. Jt i 
da çurutüldtiğü halde, onun test! et· veren (Mu tez) ın ;rerine aeçen (Müb d '""" di. 1,_ (I.d . 1.k.) ti -'° 1:> 
· · iı.'"- •-· ı f led') bil k a· b 1 a ...... ver .. aresız ı r. * Berne: Hük6me~ btt' Y .. -' ~.:ı~ tığı memcbe s LLI\. ouıuyan ar, ra ı~ ı e en ını u korkunç oere-- (KÖLE) YAŞAMAK İSTEMİYEN pY)''-' 

zilik, zındıklık, mtil.h.idli.lı: ile ittl· ı yandan kurtaramamıştı. O sat, 0 tazi.. + TÜRKLER zlm edilmektedir. Bu proJe1° ıf',~ 
ham olunuyordu. letperver, o k!mil insan dessas, ve . . y . ha.t s[yasi, lkhs:ıdi ve askeri rrıııb_,,_/ 

(l. m"mı ;,.,am) ı felakete sevkeden 1 ~erefsiz selefinden milleti kurtaran' Saray entrik&la.ruun ve daıma fe- ! Ba.gdat ı;araylant-:da, feıa ve r/ 
.. .... •· ak u t (F k ılık) t tt k d ı t icali a.... her türlü neşr!yat, baskı1• 

b l d b . · d B d i an T .. kl ka · k 1 .... d b;ı.,.;ıı.. bi .. e er yara an ır ac ın en seyyıa ar ı ça, eve r ... sın- IJI 
ı.e ep er en ırı e, asra a sy 1 ur erQ rşı a uın e ....,...... r b'. ilk H-"""l d k da b L T. kl •-ırJenı l den evvel erkanı harb.i1Cı1 ı...lh 
ç1k4!nnak istidadı gösteren (Alevt)ler takdir hissederek hillfet ve salta- uy zararı, a.ı..u:c ered o unuyor· u unan ur er, su.u :ııor ar- "I 

ile muhabereye girış~ olmasına nat makamım işgal ettiği halde, 8 • du ... Tam, (508) sene evam eden dı. Ve, halifelerin bin bir çeşıt dal· rüne arzcdllecekUr. ~il. 
dair çıkarılan rivayetlerdi. Görülüyor radan kı:;a bir mı.iddet geçer geçmez, H(Abl'bfa)st sa1ıt~nt~tı)Bzam1 &ndın~a, <37 !kavukları arasındo yaşamaktan da • Stokbolm: isno nıra~ııl".J ' 
k . f k lık fil" Iİ k k d d trik } o l e ge ffilŞ 1. IID ar an, hoşlanmıyorlardı. d t-IM b .o- bı:vJt. JJl'?'ll s'('l\. 

ı, ır acı , en s ve or unç e .. o a saray en a arına ve sarayın 9 k U d"ld ' . d h lü 1 d ~1 

1 

eye ~.nın unwan '" t!5'.I 
ı·ccclcre kadar inmişti. entrikacılarına kapıldı. Kendisini hl· u, a e 1 ı. Aynı zaman a, 11 e eı e e ti .. - .,. ;, arııtmıı.sn.:ı kar:ı.r 'erıtııı <11°) laı. :" 

l · ·ı b l 10 u, tahttRn indirildi. iven olmıyord ı. (Vd h ) lık zam. n- bir thkım mavftlnleriı1 ortıı"t ~ Tükler a eyhme çevrı en u saray nfet ve saltanat maka~a getiren .. .. .. . . nuıda hallın ·dıı olanlar hıliifet ... ......,. ~ !Jll ~ ~ 
entrikaları, Abbasi saltanatının istik- TurklP.re ve onların reısi olan (Va· Sunun gozlcrme mil çrkı1cH. • 1• cl k , ' b' sına scbebiyeı ,·ermiştir. .. ~ 
batini tehdit ediyordu. Ve bunlara a. sıfin oklu Salih) ile .;arpı.şmıya baş4 4 ü, maruz k:ı.ldıkl·•n l'Y'ilşkiıl va- m~~· •ı~e Üı.: ır f ~ 0.r.c• nç ~er leri h:ıllctml'I> içm yıılut1"11 

lct olan halifeler, müthiş akibetlere sü !adı. Ve bu çarpışma, nihayet kunlı 1 ziyctin heyc1.:anl ,.., anın uı ede. a ım c ıyor r n s ' e sa n bir heyet Bcrline ~decel tir· ( 
rültlewyordu ... (Unutulanlarm z.ı.o.- bir muharebeye kadar dayandı. lıniyerek ant öluııılcdc ve!at etti. (=D-=e~v..::a..:..:n..::u;..._;v:...:a~r---------------

aDAt;IN SON Gtll'fLEBI 1 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Tefrika numara11: 42 



iKDAM SAYFA-3 

e AH ıs LE R ı J Kulağı kopar l- mı~tW'._~, 
be'battaııa.rpış.anmllletlerde ı· mış yaralı bir~ --

·~.:.""'.:"..ı:.<;:~·ı~: ngiltereye ta- Hayvan Sevgisi adam bulundu Bahaiye Nazınnın 
~ ~ıın., en a.z 1933 dcnberi } • Hayvanları himaye cemiyeti, h . 

.. bl, .......... ı .. ,..,,, arruz mese esı talebeye hayvan •evgisi ·~ıla. ta mıni 
iiaı: .:'1Yumq oıduıı:ıarı içtn mak için mekteplere 6-00 tane ri. Üzerinde ne para, ne Yazan: 

'ilııd lült~ denizler müstesna. 0 - sale gönderecekmiş... .. • . f H ük 
ed.lr. ln&'llLere, ancak 1935 Al ı ı ·ı Ben, insanları. hele insaıı olan. huvıyet varakası var Pro • • Ş" rü Baban 
~ 00rı hazır1.&ııınakta- man ar, ngı tere- , Am 'ka hah · ,.,1is tı "- en kuvvetli m üttetUd l ları çok severim; gerçek insana ı Dün sabaha kar" K" ' 'k erı rıye nazırı!• ter "'ı.':.b,hetm~tlı-. Halbuki ye ne gibi vasıta ar- muhabbefün !adadır. Eğe• ar. zard k k I . .ı. d uçn pa. Knoks meelis harieiye encüme. 
4- ~ı.ma heRplarmda, Fran· 1 l kadaş ve dostlardan baı.ıları: lar nad akra. 

0 tacnh'ar~ ad, .
6
10 yaş.. ni huzurunda demokrasiler• 

i~lihlm me\'ki' vardı. Ba a Ve nası taarruz At , S d . ı a anar mın e ı en hır' dını k r · · d l il 'Qfl • .. - ıyorsun. en eu, hangı. ihtiv k· .1 . . d b yar anun p OJesı o ayıs ı 
ıı.~ ltere, deniz kuvvetleri edebilirler? . k . bol h bb ,,ar an ar ıçın e ve aygın vaziyet ha.kkwda etraflı izahat 
ı.._&da ve bilhassa kar~ ~.•zd.~ko snkie~g?ı, mu a et [bir halde bulunmuştur. Bir ktı-~ deilldir va.zı t bö" 

1 
gor u sa 1 y vermi;iiir. Muhaliflerin Amel'i. c.., . ye y • d agmın yarısı koparılnmı elleri k b b ·· ·· kl · · · Aı~'"' t&ıı.rnıza •eomek. tuıki.n- Yazan: Abidin DAV ER Derlerse az veren can an, çok ke-n- . . d b w -d-ır' alllll ar e suru enmesJJU ıs.. -~Ya.tıı lind dir u blıı ld ı .. · .. :ll,11.. ıçın e, acagın a derin tiz ed b ' l k h tür' ı·· .. _.1 ıı· ıı e e . ar veren ma an. sozünu unutma. v k y d . b t b ı am e ı ece er u ~ 

lh'.. ıtler 11.e d~rse desin, Al· malı. makBadlle ırösterie ha.reket- I B · · ı k e asıaın 8 nıs e en afif bir birden tevakki olunması hak. 
:""1 &lerhl 

1 
sın ar. enıın, ıns:ın ara arşı o. vara 1 k b 1 'h . 

• ,.,_ ne, ın.g; terenin le- lerl ma·hlyetl.ııde oı---•· ve en mü- 1 b ,, o ara u unan ı tıyar der 1---d ki t ·ı . bahr' ~ - ...,..... an sevgim elki kemmivetçe hal ı'f d . k d " A.W a emennı erı ıye na. 
, "-Çen seno bitaraf o12ll A· balilP .-örülen ... erlere asıl hakiki nı· " a eye gayrı mu t . b' "" ae ... _ _. • " " az· fakat keyfiyetçe roktur· ' e ır ır zırınca kabule layık görülmekte 

......._ ne, .uıaılterenin top- karma yapılacaktJr. Böylece bir veya ' ::ı ' halde Cerr h h t h ""rııan i ii ~ . b . .. l b 1 k d a paşn as a anesine . d 'nfu t l d (F' h) . fıb es ve, her t ·rlü ha.rP bir ka~ küprü başı elde edileMllnıe, yanı u sevgı, oy e o ese en kaldırılnu tır. İhti arın .. . . ı.se ~ ı a çı ar a~ . ~ ~ 
...,"""• o.m.,,h>r. Onun, Alm•• """' o•d"'uuun moWdü v• atmasyon olmadı•ı için, herkese ı Y soz >erı. Amerıka harp ıeınıJerııun Bu. 
~ e, ~teren.uı yanuıda zll'blı tüınenlerile piyade tümenlerJ karşı: ı:. ~e/~.çma sapan bazı şeyler söy., yük Dritanyaya esli.ha ve mü. 
~.,,':=.~'!!'.' :1:.:1;:;'. b.....w-a .. ,.., oı.....,,.tu. - Vay Bayım keyf; illleriniz, 

1 
e d~~~ dulyulmuş, fakat, ne ~öy. hiınm~t nakledecek kafilelere re 

~ ""••lannda. hat .. Hlndla· B• hmkeı için Ş•ba• "''""' en miltenehni midir, ,,.üteııehna ~ ıgı an aşılmamııtır. llzeronde fakat etmesinin doji.,ahilecoğj 
ı •. · ltet] fabrikalar ve ıemı· •--- münasip olduiunu iddia edenler bl- d ? :ı apılau aramada, ne para, ne de h' ~ 1. "b tl h-1.ı •. -daki ~ it .... mı ır. bil . ı· . t . va un -ı e er ~ en. 

U!'uinıa.kta.dır. Bütün bu ıe var. Aluun hava ordusun'"1 azım Yahut ta: vıye ını es~ıt~ med.ar olabi. dişelerine karşılık olmak üzere 
>lıı, er tam verimle çalıtınaia miktarda paraşütçü kullanıı.cafı, - Muhterem Bayan, lıayatımı lecbe'kl h~rt.kaBngı'bhır. vesıka.bulu. mes'ul nazır ı:ö'-'le demiı:tir: ~-.el bir malzeme harb"ı 

0
,__ miisella.Jı yolcu ta.yya.relcrlle ıı.sker n ıı ,, ıı "'1'bı .... • • a ı ıuış ır. u ı tıyarın kim ta K l y • ti ftıtı • Almanya kaybetmeie t:ışıyaca.fı bilyü.k planörleri bir ro- sızm yolunuza bir ayal~ halısı o. f d k' • - «- arşı aşacagımız vazıye o 

'1 °lacaktır. Onun leln Al- mor~ör ırJ.bl kulla.nacafı tayyarelere larak sermekten iftihar duya.
1 
r,a ~~ anİdne" şe hılde y~ralandığı ne olacağı anla~ıl.madan evvel 

e l&u . de inıriltereyl yenmek ııektırerek havadan indirme ya.paca- rım! '~ mı. o ugu ~ cnınııyctle tah. elimizi ve kolumuzu bağlıyaeu 
lıııt:--e tn.ağIUMyetl kabul etmek iı aliiminyomdan motörbotlar, zırh- , . kık edılmektcdır . h . . 

>•Widedk. Yoni ,...,,,.,,., ""'""" m•vn•bt, dubal&I', ıayted<'· Şeklınde tecello otınez ve göze · ınahıyette er hıuııP bu kaydm 
,, ~ı.. rtdlşl bunu rö,..,

170
,, le denbd~ """ uillede..,tı. hat- gO•tiumezse de o, yine derindir, 

0 
iliivesine muarız bulunuyorum llı.ııe Bitler bile bunıı kabul ti. denizi l'eçecek anflbl -kara.da yit- samimidir, candandır. . Gümrük kolcularının Bu yolda kafi derecede hatalar 

• rür, denizde yüzer- tanklar kulla- Gelelim ı:imdi hayvan sevui. imtihanlan esa~n yapılmıştır.• , ' 
nacağı söyleniyor. Hatta denizaltı »' • t.,

1 

~·~ romil•rllo inrtlb uhIIlo>'l!>e ,..,. oine: . 1 G.ünuilk kokularının senelik Aıılaıılan ~erika donauması 
"'ıi;'>ı 7.,,..,k için onu donh- ,...,acai>• •• bu rivaydl" ..,,. Ben, hayvanl~n da oeverım. lmtıbanlarıua lstnnbul gfönrlik.. Y.alnız kafıl~lerı ~aye edec~k. 
· t.., > otn.o• .. '"ili""' yol· ıund"'1•. Bazı gazetelerın, hele ıu son ler baş mlidli•lüi\iinde başlan.. tır. Buzvelt ıdme51nın bu vadıdt 

, ·~ Almanya. b• ışı ..... Alm'"lann bütün ha hava .. do· günlarde bir, iki g•zelenin üst mıştır. İmtihan neticesinde mn- elde ettijii serbesti, kullandıiı 
lt, lr.~ kuvvetlerine sa.bip ele- nb vasıiıı.larile İııailiz k.ıyıb.rına a- iis to bahsettikleri benim kedi vaffak olamıyan kolcular kadro takdirde, Bahriınuhitte yepycıu 

ta ordusu ise, akılsız Fraıı- yak bastıktan sonr" 1 ıkı b' d 'hd d b'l' t•'-1:1.ıt .. , '-'·ktmatsı~ ve nLOık -. ora ara sıms merakıın ve sevgim, sade kap. haricine çıkarılacak ve yerlerine ır urum ı as e. e ı ır. 
•ıcG& ~ ...... M ... yerleşecekleri, inılllzlerin bunlan ~. ~" Bclçika • F.an'" hu· ....... •

1
..,., ... ı.ıan ve bil>I... lanın torunlarına mahsus değil. yine imtihanla yeni elemanlar Esasen projede lngiliz harp g< 

1 

Olayca aştığı &'ibi İn&'lliz Alman kara ordusunun tedricen tak- dir. Eğer bugün hayvanlara kar. alınacaktır. milerinin Amerika üs ve havuz. 
ltı.11 laratı denizi aşa.mı.yor. O· vt,.e edilerek İn~iıt.eeryj iatili ede- f1 olan sevgim 1'edide toplam. larında tamir ve inşa:u da detpi~ 
~ ıa tl zırhlı, 15 1 motörıtl celi t.a.hmbı edlliyor. yorsa, bu hal, kedi ile birlikte, edilnıektcdir. Fakat Vaşinı:tc;n. 

~, .. re takriben 22s t.tbnenden h Ku··çu··k Hah 1 ~ ett Hatta Abrıanlann bu hayat memat öteki ayvanları da sevip okşa.. er er da koıı&re müzakerat:. ilerledik. 

ı._,, eıı Alınan kara ordusu, ü 1 ind ... b:ıı.rnıcıa. durmu.t; _..._
1
er m cade es e, zehlrll caz dahi kul· mak, öpüp koklamak için kuv. çe anla~ılıyor ki bu nokta etra. 

Ilı .. y 
1 

::>-0 lana.caklarını diltünenler vardır. Al- t k d kt' ( da h ld k "' ~"~·•meyal C'iriinen İn•llk ve , u ret ve va ım olmaına. * Deı 1 11 __ ,_1 Emin'" ü ın ava o u ça aayri ınfü,:;ı. 
<1l -~e b manlann fennin ica.dmı harp için ı zyo arının .. .,..,. on va . . • . 

""'- ""'•"• ... ,. bekll70•. kullamual<latl beMrlkIUiklerlne rat· ıındaııda. .~ .... ...,. • ..,.lrl bllml•• h•vus- •ttır. Bahusus ki hız.zat Lo•d•a ı,,,"""' ... ~utkuna vo vadyoto men, Abuau ,..,....... .. knllantla- Mümkün olsa, içinde her hay. dan oıkın.,hr. va..,.. Tnut uann ve. matbuntınd•n yükselen bazı M· 
~ n~'Ya., Ilkbalıarda, ~ilt.ere caiı iddia edilen sOihlar arasında vandan türlüsü bulunan bir çift .. rlluıiştir. :t733 ton hacmlııde olan bu lcr bile böyle bir imklnıu A!. 
~ ve 4eni7.ıı.ltı filoUI- !}an hayali olanları ela yok deii!dir. lik açar, onların bor birini her vapur Mers~a hattuıa. işllyeceldir. manlar için do Cenubi Anıcı ikıı 

ı' .\l'ltlan etmeil dtı.şünmek- Eter. Almanlar, Bliyiilı: Brttanya a- elin ayn ayn severim. Benim • EvveU;;i ~ Ankarada.n gelmiş ve hatta Japon iislerinden is.tifo 
.:. Olttıak taamıa p11ru kısaca d~lanna uı,ı böyle r;eni' mikyasta h . . iki , b' olan Mmta.ka Liman Reisi R.dik A- d t 1 . kt d '"''ı.ı lbun rollyot ""' taart"U• ,.pacakla..,., tahU, ayvan sevaıının ncı ır te. ,a•<•• ıeıuar Ankaraya , 1..,1,u,, e ~ nıe e.n 110 asm aıı şayauı ~~; " .milorl t..llloreyt ,.. mümkün olan h" ~lilh ve ... ,..,.. zahiirii de at ya'lşluında kendi.. • cuvaı •• Jünavı lthalil bir· tav.,yo olmıyacak bir kötü nü. 

"• 'hmanıauna rellp rlden mütacaal odoc•klotdlr. ni gösterir. Bu yar14lara ben, Uiln>n ,..,.,ilk heyoii :..mı,. top- mune vo mi•al teşkil etmesl oı. 

~i .. Utları torı>Ulemeie ve in- ırözlerimin güzel at ihtiyacını ı lantısını b~ün üjleden ıoııra Ömer dişesiııi izhar etmektedir. Böy. 
"rzatcs b Böyle bir ta.arru• muvaffıı.k olur c l ız, am maddesiz ve muf Bu tilih va vasıtalıı.r i"lnde in.- tatınin için ıırideı'im. Hayvan sev. Abit ha.ıımdaki birlik merkezinde lece Mister Ruzvcltin eu çok ıı.. 

b 

lll eben sil~h ve mabemedeu .. ,, . . d . . i 'b' b' b 1 ya.pıla.caktır. ı .1 ~ ~. C bA Am a ._ 'l lrak-~~ ıpsı e uısan sevgu; gı ı ır aş.. zu e~meu.ıgı enu ı erU\.ll , ıı 
hl harbı •• ._a çalışacaktır" &"lli.zJert acze düşürecek bir teY var- ka zevk, bir başka gönül tecelli. • ıBelediyda e ~tatlstiklerlne rare Pasifik denizlerinde Alınan fı.. . 
. inc-u tam ya.ylunını aldığı sıı., elbette muvaffak olur. Faka.i, , . , son ay şehr•mb.de 419 evlenme l' . . ,.~,, .... " miil•h-=•1»~ " Almaul""" •IO.•••t ... 16., •ilih ve .,da. Oırnıan Cemal Kayedı oimuşt.,. En ••• ... 1.,,1,..., n..ı· • •ye!ınm artına" tahakkuk e< 
Qrd'Us tabının ettikleri Alman vaaıtalarıı1 lllob!ırf, İna'ilfzleı1 aa l· dıiı kaza Beyoilu ve FaUbilr. miş olabilir. 

IJ it ta ıınun sevk .ve ta.brlk ede- çl..ude bı.ra.k.Mııılr ıeyler deiildlr. E- Vali havagazi §İrketine • Harieteu ilJı: tııhsill bHlnn.e im- M.lıiter Knoks harbin ınuhte 
t~dli Yr.ı.reıer, In&tatereyt re- tehi" t t tlhan1arma ~ ~ ... •IU bombabyaoakı.r bH· iu ,ınwilye ka4u hiç , • .....,...., ıga yapı "'"""'" ;,ıu bu a,ln mel inhiş•!ı vo doğwahile<•ğ 
~tııı~ Ya.Pılaoak mıntaka.larm ve kullaıulmamış esrarenıis sllihla· Vali ve belediye reisi dün Ha. ~~t:t~lr imtihan acılma..-sı netice)cr hnkk.ıncla da fikı-iA; i 

>aıı ınud:ıfaa vasıtalannı ınü rı varsa ona diyeceftınlı yok. Fa- Tagazi ~~~tine teblig~tta bulu. • Milli a.Sııayt ·Blrllii umumi h~- zah etmiıtir. t~ ,. .... 'Y'Dıı ta.inip edecetıerdir. k&t, İn&iltereye peıs dedlrieoek me<1· narak butuu şebekenın her ay ,etı toplan .. -· 4,ı~ "ır.led Müşarünileyh aynen demekte. --·~z ha 1 d'I' b 1 di - ~ 05 en ısonra J'&· bıtI va hücumları ıu- bul, esrarenrn. yeni .ııaıııar ya.pmak kontro e ı ıp e e yeye rapor pılmıştır. dir ki: 
r/ '4 '< b• ~·~ la77arelttle hava. kola7 it doiildlr. verilmesini, çürük homlarm der • :lstanh.ı ıı..ıamna bolh 4 ton- •-Alman şehideri bugün t ... 

e11~ ~Ultlii küoilklil )ser çepi Böyle bir ta.arruu kartı, İnı'Uls- hal değiştirllıneii ve şebekenin hık ~in motörü evvelki r;ece il- giliz şehirlerinin uğıadı'<l:ıı ı 
~ denlzden muh~llf nokta· lerin ne :ra~bile~klerlııfn ieUtlkinl j şimdiki vaziyetine ıdt planımn naa.ndaki şamandıralarda.ll blrine bombardunanlara mtişabıh kca 

~aPIJlaia ka.lk••nA•Mar.· de ayn bir yuıya bırakıyoruz. 1 da derhal belediyeye yollanma. P'l~, ;pmaııdıra hasara. uframq ~ ~ Ql.Ot.öribı cıe b d ıa. lan vüzlere maruz Jrnlırları;a Alman. 
İnzlllaleri aldat- Abidin DA.VER sını bildirmiştir. llllltır. 0 08 

masa parça • laruı İngilizlerin gösterdiklcr 
Bü .. · · mukavemet kabiliyetini gösteu. 

~ YUk tarihi Hadise 1~ Sffl[! E =e :-"S'.. Osmanlı hükfunetini ~ö~den sars- tuğu harekete getiriyor, ve hem de biicceklcrini tahmin ttmi~ oruuı 
qlllta A •• (1 mak ve bu isyan ve ihtilAlle zaten Bektaşileri ve softaları tahrlk ecUyor Ayrıca Almnnya istila \itı f•3th« 

n zlz Nasll Oldürüldü ? ( tef=~ın:tıolan O!Unanlı hükO.- f~· Bu cemlyet hükflroet ve bal~ dilmiş memleketlerle mu.ha~ 
~ Yazan·M Sami Karaye'.A m~akat E•-ı~e Etıryarun entrika r~~de~i;!amellar vas~taüslle haf! 

0~- Almanyamn ınağliıbiyctind b . 
•traı • • l.P , ..,......., - m rn en rolün oynuyordu . l k l d . 

\o •. "•• ı.t.nb 
1 

lon içinde bir dÜ§llnce daho va.dl. iıııtıte R d tı · naalımce hu mem • el eı • bu 
~- ~ii(cü bir ı:e!: b~ en!:ı- ; B=td~eri =rı::~ ~r:- eter, isyan v~ ihtilAlde tam mi- den baber:dar~k;tı:yn~:em::ı- ı·ol ornı}acsklardır .• 
=~ l:r~~~be halin~• ~:ı~u~ :~d~.. 0 aıye • ııasile :;ıuünvatfd akhol~~-Oevletıöt:AU- Servia adım, adım Ruayanm Etn~~ Amcdka nazırının bu s<izle. 
·~ dll:~ç .. dahil f.,-l k .. 'lı: en er ........ erce ıı üre- E+ı- ı . d . B . "-ı ~"'ıı.to... feci bk va- "'1<,.. .... - ve hem .,. .....,. bll, "'"" bHbraeak oıa.ıı.- 1~. _,. v.,ıtaolle •• yaphld•!"W "". e Bllyiık rdanY• bolkınıt 

e ekJ İl)oan Yeniçeri ocatll• balkı Masonların n tahrlk: edip Bekta~iyan ocalı ü-ı bıliyordu. Bu sebeple, Osmanlı Irn- fecı bombardımanlar kar~ısıntl~ 
~rbııbı daima la.ruı cilmlesi.nde eı- lrurdulu Nlumı Cedit " wahat tf!f'lne t.kind blr fıkra çıkararak yU- paratorlufuntı. imparator Deli Pet- ı;österdi~i şecaat ve muka vem • 

ı:. ıttı.ıı..; dhıi Muhammedi mevzuuna bücUm& tefV1k edfyorlar- rütm kt1 rouun vu.lyetıı.ameıi veçWile Rwı 1 nıl ~'"-ı obnı,ıe-
8 

.., - dı • • ı..,.,,..toduil=~ "'"'"'" ,.,...._ gunır a a maya•• Alınaııla.ı 
'h..~~n ocatı ~ ~ :! UçOııcft e.llmin. •ezirlerl,.. rtaall Rilonn idare t'tt.ii Etı 1~ Etir- '~m.ak için kendJ ıııenfaatlcırine böyle ıiddetll savletler karşısn 
-~~ or.ıu. kendi sfbi mQtereddit v• miltelevviD ~· =-~R~ : r=:~= ıöre °Wr'P~ tutmUJtu. da aynı metaneti e-östereıni~'l' 

l..\ ~lNIN SOi"rAI.Ailr mi- old\:•:ıaruulan ortablda dö - ,:,'.,,, me<b t .;. baylenl• Bab'1· ..,,.t:.f:"' p!Am ...-.ıa •'."ı.u •· cekleri zannedilmoldedir. 
lııı, l<AıtŞı IU.OONLAA. ..., " ,._an etmek """'."olan ha. ıını. ancı oJyQ tile .-.ıa...ı.. Bu,·...,,. .,..:;:". ';:0';.~~ ;n•· Bu hopla is~khalde cereyan , 

')Qıı. l)>tt, leabeJc İ8YAN1 rt:ıklh.a ıuuııı koyaınıyorla~o.ı. beyler Ba.bı6lide terCÜlllanlık vezi- ı dı. Görünüşte ve açıkr,Ası da ~ ~· decck hidiıele.r tahminlerin Is. 
~ ,~taıı 

0

®:: r1tası ve ihtilal Etnl,kye Ji:tb7a CflJJU~eti, baika t~ fesini ıörmekl~ beraber EtlAk ve idl. 
11 

e bet derecesini röstereeektlı. M ı 
t ıı!.•tıı°'lsti. Ortalık ta: .mana.ile i.1- lü bir entrika dtişünmüıtü. Bektaıi· Bu~dımda bey~ikler '1.' IY"r~rdı. Ya l :Bu sebepledir ld lneiltcre lıükQ lum ve ınatdur milletleri.ıı Ul• 1 
"'•I ~,"""tıtld l'i P1rcia tüsıt olm•ıştu. yan ocağım isyana ııevketmek ve bu ni, Osmanlı hükOmetıntn b\Ul.Ye&ln• _...., • ' . • .. , . 
(l'J trle.rı h illin olan """k•~ı· tl ul .,-;. ı n da din ta- t olrulmu• r ve eşrarına vakıf halel" ... "' ve ıngilizler, Osmanlı hilkfuneti atta mustevhJe karşı ?.SYa 

ıfl \; tt ..... ~ er , ., .gç .. ı •ure e ııma ve so .... a " ' ve Osmanlı halla tara!mda tu v · ~ ~ n Te h•:r ııaat r- assubu ile Nh:amı Cedit üzerine t~v-ıgelmi lerdi. • llir h.a1(i elmiiti n tulur bayraguıı çekmeleri ise lıern ~ a;ıVUl'\ı;J'Ol'laı'- rih evlemek, Rualari• hudut i1&erlnde Ru.ilar, EtnilQ'e Etlrya htıtl cmı.ı.- v ııev 1 
· zaruri bir neticedlr. 

,._ ._ ~-~ ~- ,.eti vU1111ik iQebında htlıe ..._., var) il· $liluii &ı6cın 
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DU~YA MESELELERi 1 ANSiKLOPEDi Dil.rıclerı, Bugo.de @ 
Bizde Matbaacllı Yii Latinler rkla.r uasıl teşekkül etti'? J k } 

h.:tlw .. tuı, h:cretlerin, po r ar} n cUtJn mD.letlerl bu muharebede 
litikanıu \ e bunlara ben. hırpalandılar. Zaten İspanya dahili 

ziyen bir takım t~sadüflerin sev. geçirdi gw i lhtilAllerle bellk olmu~. Frlıni8 fstanbulda basılan ilk kitap ve gaıe llıu 
kil 

mağlQbi;rete, Romanya l..ltill1a utra-
. e..... dı İtalya da bU7\lk darbeler 7edil> 

Zeka, aıim; sebat, irade, meta. istihaleler deniyor. 

Apkar'ın kurduğu ilk matbaa-Gaz~ 
Yazan: Hl KM ET Nl{fJ net, mefküre uğrunda can veı:. Lıitinler fimdiki ftatyarun eakideıı 

mekten çekinmemek, ecdadırun --0-- LAtium denen orta mmmda oturur- . .• J 

B ı • 1 • lardı. Birbirlerinden 9Yn, müstakil Biule Dk ma.&ba ldtap, 1?29 da-~· dl İa&a.nlnd Ll9eal olan blP"..ı 
ıtatvetini meydana getiren usul. OZU 8D SeCtye erlD kabilelerdi. Fakat ll;fD.i dW ~nuşur· ti.tar e~ ~ ltı.barlle, Tüzk kumdaki köte1e bir btd 
leri, kaideleri, nizamları, kanun.. k b t • lardı; ayni Adetleri vardı. Birçok de- ~ııuı.auhsı. b'DCW1. 21J Yatına .cir· ruete orada baaılll1Dlf. ~ 
!arı unutmamak, riayet eylemek a I e l talar Romalılarla muharbelere lirlş- aı:ş bwun117or. 1ıtısbasınıu .b.urufat.uu, e 
cibi h~uslar, ırkların seciyeleri. m a gw l U b İ y e t t j 1 tiler. Nihayet onlara Wllıtan evvel _._ Faku ~ ~ten eneJR, blıuıbw· ~.~~ bir p.zete pıtarall 1_ . ll 

• 1·'1 939 da tlbl oldular. ... Ku.seu • ...-meni '" um mM- .u&A&, orad~ •etirm1'ıt. ... "llll 
w teş..U eylerler. Bunlar bir ır. Romalılar, Ultinlerl Cümburiyetin b~ ı&ralm~ Jı:Uab ba&lmıf&L memur oldu•u .Le MoD'"';ıl ~ <i 
kın, bir milletin ruhunun doku. yazan: htelif l U . d llttı Fakat Musevılerln, ispanyadan bleretle ma.nıt ı. a.yaı binada, Ta)f ~fil 
malarıdır. Bu dokumalar bir a. Hamit Nuri Irmak :~ardan e:s:~ ~::na~uıı. ·din. lirt U91 de Törkifen &"eldiklert esna- ka7ldek1 7uılan ıeroiiJD• eı- \' 
raya ıetil'Hince, birle§tirilince ır. ve Adab aldılar. Lltinlerlo dilleri ve da, bera.berıerlıı.de mal.ba.a alat ve çıkarırdı. ~ 'r~ 
· ·ıı f · · d görenekle . b\ltüıı ~....-. ed . et.1 edavr.h ıoıtrdlJderinJ, Galaılti be7 Çok yam lrl. buıibı• \oı,_ 
1ıı;.ın, mı e ın secıyesı mey ana tizerine ~ oldu. •-r m emy &Türlker n al'luıdilerıt tiDvanlı •· ruetenoin tam blr kollekti1 ~ 
&elir. Tarih bize inkua.z bulmuş, son ırkı. 1914 • 1918 Umumi Har. cLAUn> kelimeshıJA \&hteliı ıı;erb:ıde 7uıyor. Yine deterli muhar- lımamamııtır-
belak olmuş büyük mmetleri, fa. bine (ird.Jti zaman, askeri tallin, ala 

8 
dır m ma~ rlr1.D blldlrdii'lne •öre, matbaa ma· 1831 de '9•n bu ilk Tlir~f' 

tib, hilkiın ırkları gösteriyor. M.e.. terbiyeden haberdar cleiildi. n ur:ı~rn~da 'dofmUI adam· :phut o, c~~ Gil.Leıabeı-ı, H50 Jılında ilk leo- leyi ıa-nı 7avq ta.kip ed~JI_! 
•era herkesin bildiği es.ki Roma Çünkü, ~ltere adalanndaki ranııı vaUı d • rubelerml yaparken, H92 de Aynı- rutlyet devrinde bini ~ 
İınparalorluvn ve RoınaWar... halk ile Şimali Amerikanın Ana n aaı. panın pelı: ook yerlerinde henüz tetelerln bir Jı:ımıı, kısa 111t '&& 

•- OarpU katolik. ma.lbaa bulwımadıtı blr samanda, ınaUk olanlı: artlLdır.n kaybO ~ 
Bu İmparatorluiun m.ahiv ve gloaakson ırkına menaup millet Haçlılarla (Ehll Saliple) berabeı istanbulda, ve lk.l ile HD.e aoDJ'a cıa b!ır kısmı da muh&.elit aa.(haltf ~ ;ao 

h~;aıc olmasını; hi.k.im.iyeti, sat. efradı için askeri mükellefiyet ıelere.k prlcta yerleşm.IJ rarplL Seliuılkte matbaa vanıut-.. rerek, lTJ kötü tuhmabf 
veti. muydana g"'"tirıru'ı;: olan ır~- uulü yoktu. Bu milletlerin bah.. 1204 de İstanbulu fethederek 1261 İldncl Beyazı~ devrinde, bu iki ,e. Bunlardan bir ka{lını, usun'-

" 7 ........ • im bit'de 19, Birmcı' Selim de·....ı.-de ..... tecle... - 1--k, •-oınar ••• • .. 1eıl 
DlQ seciyesinin bozulmasında a. riye askeri, mesleki deiildi, gö .. aenesıne 'kadar Bizanaa hAk olan .. ,... "" .. ....... un"il _..yP 

l 
üllü 

1 
d üt kldJ ·di iarı>li eeflare cLAtm imparatorları.> 33 kUa.p ba.ıullD.lftır, Bu lı:Uapların sile arzedJyoraz: 

ramak ıtun.u: lizundır.Askeri teş n er er en m eşe 1 
• denir. bir ootwıım Jlk lll&hilestnde •Sultan Cer!ıdeı Bavadbı: 1840 -

kilit, büyük zaferler, galibiyet, MezJdU Umwnt Harp içinde ha.. İstanbul& 80n ıı.aınanlara adar Beyandm -:rahut.- Sultan Selimi maııı Ahval lli!O - Taavtri 
fütuhat mir ukıo veya billetin urlanan biı' kanun ile askeri mü.. kendilerine cLlUn.iz!> ~er Evvelin saltanatuıın •öl•esl altında 1860 - Cerldel A&kf'.riye: 1

1 
diier bil' millete \'eya milletlere kellefiyet U5ulüniill tatbikine baş mevcuttu. basılmışl.tD cilm.lesl İbranJce olarak Mııhblr: 1888 - Vatan: ı&Bi;, 
üstünlüö-iinü, medeniyet itibari. landı. 1919 sulh muahedeleri Ecda~ Lltlum'dan ıelmiş olana ~örülmek&edlr. taııbul: 188'7 - TerakkJ: l •- ı *tın mill"'tler İstanbulde kurulan il" Erm-' Gan-et: 1871 - Şark: 18'14 ..-
l ·ı "lir..· · · b ı· U ~ı.t\ lar ı.mz ttirilince top. "''" " · • ., ... e l erı 1>1w JJ> at ey ıyemez. , mae up a . a e ' L4tin milletler şunlardır: Jmısız: ~ matbaasına ,.elince: Ouu da Sl\•aslı 1875 - Sabah: 18':6 - "t1_ 

mumi tarihi tetkik edince, ırk. Janan, muhtelif c~phelerde harp ıar, İspQnyollar, İtalyanlar, Portekiz· Apbr lsıııiude biri kurmUŞtur, 1877 - Tercümanı HakiJı:aC: ı-, 
lacın medeniyetlerini, ask.eri sat. yapan asker terhıs olundu. Mu.. ler, Romanyalılar Dillerine ve Uk me Apkar, Venedikte matbaacılıia a· Tartk: 1881 - 'llalümat: 

1 

vetlerinde zaferlerinde anlarız ha.rebe seneleri içinde tatbik o.. deniyetlerlne Romahlardarı tevarüs it malilmaıı ekle ett!kteu sonra. Servet: 1898. 
ararız. Sedyelerine ya hiç elik~ lunan askeri mükellefiyet usu. et~leri için bunlara Lltm ırıilltrt 1567 de bir matbaa malzcm.~ Ne .İB- Me,ruıtyeıten sonra tuC<P' 
ka.t etmeyiz, yahut pek satW bir lü de ilga edildi, 1939 harbi baş. denır. tı.nbula ı-elmlf, beraberindeki eşya- ler de başlıca 'unla.rdır: 

~ ıım ne olduiu anlatılamadıiınden Akpm, Tercüman, zr.maııı 
tar7;da bir göz atar, araştırmıya, layınca lngiltere adalarında tek. gibi, 1914 Cihan Harbinde ve ıiın tüJlheyl ıuuelp olmutvo Apkar tev- :rı ımııet, ŞörayJ ümmet. jal 
incelemiye lüzum görmeden ge- rar askeri mükellefiyet kanunu diki h b-.ı- dahi .. idi edilerek h.aklnnda takibata baş- rrar, Ka.racuı, Gün, Nı.ı.aJı, 

dı b
.kin b l dı mu are ~ mevcuı... la.nm.•n._~ Neti ed bir .. .. .. 

çeriz ve yine böylece illin, şair, hazırlan , tat ı e aş an · ~· c e curmu ıo- Meşrutiyet Volkan Sadır.Yl 
tur. Fakat A.oaılosakson ırkının rülmed!Clnden serbest bmuı:ılmış. İlham mili TanJn , 1' l oa,el' 

edip, filozof, artist eski Yunan.. Gittikçe ve gün geçtikçe f"'ılen . · bü ·· bunlar n~tun· .ıı-lb b tid •- • ' • en secıyesı tün m - '"' u ser es en ... tifade Jle ilk Erme- ya, Serbesti. Alem.dar, Pe1~ 
llars, e.ski Romaum kılıcı temsil harbe girmiye yaklaşan, hazır. gelir. , ul matbaasını ı esise muvalfak ol- kit, AU, Snn Saa.t, Yenl Oiill• 
e;\ liyen, zulme, istibdada misal lanan Anglosakson ırkından Şi. Yük k kl safın . muştur. Bu matbaa, Kumkapıda, ımcir vesaire ... 
olan zırhlı askeri kudretinin ve mali Amerikada dahi, atinin ih.. se ır arın ev a, aec.ı.. bugii.u nıevcut olmıyan .. sur.P Ni-

velerine malik olan Türk mille. &'OSOS:ıt kllltıeSJ akaretlerbıde bulun- Bunlardan başlca. muhtelif_.,. 
oı..,kerleriııin dununda görürüz. fünallerine k:.u~ı hazırlanmak Ü.. •• • ıs· ~'-1 ı:ı.ı H b' deki .. 1da idl A k . ve ek:ılllyet lisanlarında bir r. 

Bununla beraber askeri fa~ zere askeri mükellefiyet hu.su. tının, uJuııı ar m muca.I mı a P •1:'U>1 °.0 mailr.cıda, ıeteler çıkmış, ta.kat uman ll• 
delesi, emperyalist ve haria, müt 667 de lisana alt b r ıutap, _1568 de fardan bir çotu &atili u~rıpS 

~et, uzun seneler, ba7l tlefalar a. sunda kabul edilen bir .kanuuun t b 't h ld ldır n diinnana &a..' bir dua Jı:iıabı, 1569 da:. da ayinlere CT • 
... ıriarca devam eylemiş, askeri tatbikatına rc~ildi. c 1 a 8 53 a -r- mahsus b1r kitap bastıcı mub:ık.lı.&k 

lebesi, •hasta adam> öldU un. cibidir. (41). Bucim el'an lnt~ar eden 
kudretile diğer ırklar, nıilletler 1914 • l91H Cihan J:larbi.ııde uettikleri sU"ada dirilmesi, onları c:a •İlt&nbuh ~a:ıetes!, J.*-' 
liu·rinde hakimiyet tesis eden .ır- J,ati.n ırkından Fr-.msız milleti_ kl d '- k d . + ya.banca dflde çıkan n:ıeteteri' 
kı . . . b topra arın an .. ovara enııe c:o-.. ıla ••"L t b' d ta ... ,_. · n secıyesınm tamamen o. 939 h b. d kik ... ..ansa .,.... ı:ıze e ır en nı esıı.&M oldufu dbi Ermenice 
.tulduğu zamanlara kadar. Jrurı uiıı ı>ccilyfSl,bo. 1 .l ar ltn ~ · ·a. dök:mf'!'Si, 1923 Loıan sulbunü im. lkf yüz yıl evvel çıkmı~tır. Bu pze- «Jamanak> .-azeteıil de, Ermeııl 

dar faz o zu mnıruş ı. u se. zalatması aynı zamanda Türk ır. tey:i tesis eden Renndot lsmlnde bir basılan pZetelerin en kıdeıııl 
tlu"1J mezkur hakimiyetin de. ka·• ı· ·ı· A. heple zafer~ ·· uur ngı ız ve kunn bozulmamış olan seciye$i. 1 doktqr olup. •a7cteyl ilk senelerde Gerek Türkçe olsun, sere~ 
v~m eylediD-i ... örülmüştür. ·ıı ı · ü k. h tr def ı .. ık bi ı · d ı ....ır• • • nıerikım mı et erınuen m ı:e nin zafel'ini teşkil eyler. Irklara aftada b a o aran. ç arırdı. r ısım .a o sun, bu.-ün ... 

kep askeı·le yımyamı, omuz omu. .. t'i liik f t · eden seci 1 Bizde inil~r eden ilk &:ıeete ise, busus!le ıstanbulda intişar edeli Jı:kların tarihlerini, ınukadde. 
rutıuı., seciyeleri ta~ in eylemiş. 
tir . .)lillctlerin zekası, aklı saye. 
ı.\nde yaptıktan kesifler, ihtira. 
lar inwrnlığın malı olduğu &Db~ 
Mkeri satvetleri duhi seyircilet. 
ııe misal olarnk göst~rilemez. 

Politika partizarıhklarına ka. 
pılmanuş, tlibi olmamış bir halde 
tetkik ederek, içiude bulunduğu. 
muz asırdaki hadiselerden, bu 
hususta bazı misaller ele alabi. 
liriz: İngiliz milleti, A.nglosak.. 

LlS ~. n. ı z~ er emın , • cTak'"1nı1 Veka)·l» dlr ve li31 se- sete ve mecmualann büyiilı b~ 
za harbeyledi. Halbuki, bu defo. ~ esının e&ki melanetin~ bozmı. nesinde İkinci l\fahmudun emri üze- m.ı.. ııon ıtlstem preslerle 111-,,ıı 
ki harpte W40 yılının haziran a.. yan, muhafaza eden Tilrk mil. rtne tesis edUmiştlr. matbaalarda, fen tabaa.tl oıJY 
yı iptidalnrında boı.u1du, galip !eti, dlinya milletlerinin dillerine 811 p:zeknln Fr:uısuca, Ermenlce sanayi haline •etlren mukteılll' 
Almanva ile mütareke- imzaladı. le8tan olinuş bulunan asker.i va. ve RWil1.l& nüshaları da vardı. Şim- deierll iş~er &rafmdan b 

ı. "lt • "n, vah { Ang)(t"'a;'SOll l . 1 . d da diye kadar, Fra:mızcanın Türk~e- tad.ır-
ugı erenı J u "' .,. .ıflarından. hususıyet erın en 1 ~inden evvel Dtı4redildltl sannola- Hikmei :-

ıı·kının, Latin F'nnsaya nazarau hi kaybetmemiş, teşkilatında za.. ~4f0rdu. Bit- k.&(l sene evvel ele •eçen Türk 
filhakika adalarda bulunmak gı. mana, asrın icaplarına aröre ta- bir nüsha, v~ bu vesile He Fra.DS8 (1) matbaacıJıb: 
bi coÇafi h\L.;usiyeti, şansı mev. dllat yapmış, 0 ruhu da, seciye. ~faretl kayıtlanndan edilen mali~ Nüzhel 
cuttur. Bu şans. ~e~en 19 uncu sile birlikte ya!iatmıştır. Türk is. mat «Takvimi veıı:yl. in Fransı.z-_ -----------

'lk b- · ll · "iude Av l A • • • cası olan cLc Monheıır Ottam:ınıt ll1 ] 
asrın ı ?.ıı .. ""'l ~ ı . ı:'J • • - •iklalinin daimı garantılerını .t~ TIİl'k9CS! ile birlilıi.ıe çılttıtl.JlJ me:rch.-ı 

1 
B A D y O 

rupanın buyuk askerı, fatihi N_a- kil eden mezkii.r vasıflarla ifti.. na koymUftur. 1 

polyon Bonaparta karşı oldugl har etmemiz ıazım mtelir. Türkçe Takvtmi VekayJ tçin, pm... ... -;;:.:-========;;;;-
$Şubat Çarıamba 

:=========~~J.,,.-':.. . - - - Peki amma dedi. 'rürkiye hiç Fransız filozofundan bahsetti Fikir· IJ 

1 

; .-.-:; -~ ~ı bir memleketli:! hali hııı·pte olmadı~ leri hakkında malQmat verdi. Ni-
8
•
00 

Procram lıu5 Çoe~ 

~" , ~~~ ~~~~::n:hlike ıouetlori veri- ;:;l;:::::~l:~~ ;~ Jlf ~ Ifü ~E! ~11 
-- -- - -· - Bu bir tecrtibedir Matmazel, de- Ben gözlerimi bu enfes ~ - 12 33 Müzik 20.45 Mü_..~ 't\ 

Sığınakta aşk! 
dlın. h.irli gözlerine d.ikmif, onu dmler gi- · °' 
Sinemanın holün~ ıtrdJk. KB.J'1ı bi gBı:u1üyor, bu Jiizellik ~erini ;:::: = :~:: K~ ı~ 

Ya.zan: Mehmet HiCRET 
brşıya birer hasır koltula oturduk, seyrediyordwn. U.00 Mliilk .!1.45 :~ :tı 
ltonll$1DlJ'a bi.illldık. Kalbim heyecanla çarpıyor, ara· 18.00 Prosnm 22.31> AJald ı ~I! 

. da bir tallı bir sıcaklıluı bir elek- 11.os Müstk H.45 BUıll %1 
Bir dostum anlattı.: Fakat polisin deditini a.nlıyamr. Slmon isminde bir l'raıw% oldutu- trlk ıeyyalesl lfi>i vücudümün her ~ \> 
-- Per~embe gunu idi. Beyotıunda, yan gen ckız şqkın 88ikıxı oııa bakı- nu öj:rendiiim bu lo& yirmi 7qmda t.erafma ::ya::yıldıfı.nı hised.lyordum. ıa.so ltooqma ı:uo Jb~ I! 

MiklAI c:;ddesinde ağır adımlarla et? yor v-e transızca: ancak vardı. Size onu uzun uzadıya ~ ~ 
rafa balı:.ma bakın.a Taksime dotru taııvir edecek detllim. Yalnız sunu canavar dikUlklerlnin ııesıı:rt tek· a 1 Şehir TiyattV "~ s .. 

-. P\.lrkua? (N~?) b"'- we•-r.· Güzel-"' UI' ..fi.. alt ........ nır. d~ balladı. aliriı::ı. bit- " 
yı.irüyordum. Bir aralık bütün ~- ~ ,, .., ..u. " ,_, ... ... 

renler birden tehlike işareti vernı.iye ~e soruyordu: . derece ııuzeı bir lazdı, O kadar selil 1 mlit:I.. . T epeJ;quadl ~..ı ~ 
t.ı~l ... dı. Simdi caddedeki tramvaylar Bır ecnebi oldutunu öire.ndi!iın bir ifade ile konlli\Q'ordu ki ... Gene Sirnonla ~emadan çıktık. Onunla ~}J <ıCir 
uurmu,, ballr. beylik telaşla ko~uşu- ııene kı.ıcla polla anlaşamıyoriardı. kWD. ,ııtl%elliiine Jıı:onu,,masımı ba- daha bir müddet beraber bulunmak - Dram k.uJIJIP"'" l~t' 
yo.r, 814ınaklara, dillckAn.la.ra iltica e- Antreden ç.ıltt&m, c-ıç kıza tra.o.s.ız- lı::lllarına. ~ ~ ol· için bir pastaneye ıirmemizi rica e- ·· 
diyordu. Ben de ainemıUardan birine ca olarak: decektim. Fakat bu aıra<\a 7an1mızda 1 iubat Oarpmba .,&110 ~ 
girdim. - Aftedenlu.iz ın.atm.ueı dedim 1 dum. duran tramvaydan bir le.ti du1'Wdu: &kşaını saa& 20,30 d• J ilt~ 

Koca istiküll caddesi kwa ~ ... • 0 - Alirm ıaa-tı erllcffM ın•- Ba' • Onunla bir l.ıut:uk saat bu sıjmalı:... SimonJ EMJL/AGALOTf l) .. 
-- - ......... y «& >y... 7 me- ta k.aldı.k. mr buçuk -.at bir da.kı - .. 

nanda ten»aıs,rnııtı. mur sıjınaja girmeniai rica ediyor. gibi, brr an ~·u• ""'uu~ ~eçtl. Tramvayın on sabanhlın~ I~ • ~ 
Bu aır•da antresiDde bulwıdutum Gen~ lwı tatlı nu .. ıdarla 1'i1%i1me R Uz pek lm im bfr adam arkadqı.ıııı çaiırJ7 u. K d dl .ınemanuı kapw önünde p.nç bir kız baktı· en genç o uma ra en Sim • ome i kısmın 
rdüm y _ :......__ ...........,, Simon münevver b.lr' kızdı. Parlste on. 

gö . · anında bir polis vardı. --. -· felsefe tahlil etnı.ll, üniveraiteyi ild - Nlpnlım. dedi. JWmj aıktı, 
Polis kıza siıı.esna1ı &ôstenlrek: BinCJD87a &kd1, '°" takip atum. aene evwl bit.lrmii. Bana hayat, •- tnmıvayn atladı. 

LOtfen b~ ~ ~or- Bu h&d1ae km h.a7u he,.ecanlan- adet haldcındaki tellkkileri.W a.ıılattı. Geç k.ızm arU.w:ıdan bakakal-
:hı. dırmal. avrete cJGıdrmQatil. B&Da: İaimleriD1 biQ ifi,fJxıedl&lrn bir kaç dım... 

4 Şubat Salı Pnll 
1 l11bet Oaqamba ,ııııtl 

&qanu saat 20,30 cııı_. 11 
KlRALIK ODAL.11>· 
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GoLiYEDEN RÖPORTAJLA~ 
Genç, güzel kadın anlatıyordu: 

Nane Mollanın 
Köşesi 

Yıkmak 

MEMLEKET HABERLERi 
! 

Trakyada talebe yurdu ile k'' 
tür müesseseleri teftiş edil 

~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 
Beyazıtta Hasanpaşa Hanı ile ya

nındaki tarihi hanın yıkılıp )'lkıl

mam&.öı meselesi yüzünden belediye 
ile müzeler idaresi arasında ihtilaf 
çıkmış. 

"Ne yapalım? bana hayatta, izdivaçta 
mes'ut olmak muk~dder değilmiş! ... ,, ~~~--~--~11,~--~----~--

Zi r aa t bankası sürü sahiplerine de Asliye üçü.nctı maua mahkemesi
nin kapısından omuxları iiz.li &Wi 
ı;arsılarak ı;.ıkan ıenç, ~el kadın mü 
tereddit nazarlarla bir müddet etra
fı süzdükten sonra aiır ağır ilerideki 
boş sıraya yerleşti. ve mahzun, dur
gun bir tavırla dü:;;lli1m.iy~ başladı. 

Koridorda herkes ona bakıyor, da· 
ha az evvel mahkemede bulunan bil 
kaç kiti: 

- cKocasmı dava etmil, bO§all• 

mak i.s~orl.. .> 
- cYazık tazeye! ... > 
- cFakat acaba &ebebi ıutT ..• > 

diye aralarında fısıldaşıyorlardı. Bi
raz sonra yanına oturup ahbaplık et
mem aramızda bir ~maya ve ni
hayet bu sebebi öğrenmıye ves.ıı. 
vt:r . İsminın Sa.ıniye olduğunu o:öy
üyen genç kadın içinin bütil.n ıztı
rabıru sesine koym~ hazin bir ahenl& 
le eu müessir macerasını an.attı: 

- cİıısanın mazisıni ve orada ya
~anan yılları bir yabancının önüne 
:ıçması hiç te kolay deiil .. Fakat blı 
ibret olsun, hemcl.nslerim duysun di· 
yo soyleyim, anlatayım bu eönill 
masalını size .•• 

Ben doğuşta taUsJz yaratılmış bil 
ku.ıın. Yıllarca anasız, babasız, uza'!! 
bir akraba evinde ezildikten sonra bb 
mühendisle evlendirildim. Hayattı 

yıı.payalnız, tesellisiz yajadığım için 
butün umidim. sevincim, bekleyi~im 
bu izdivaçtı. 

Her zaman: - cBlr kocam, bir er· 
lteğim olacak ... O bana her şeyimi, 
geçmişimi, mahzun benlii;imi, yetım
liğimi unutturacak, ~imi ölünclye 
kadar sevecek, beraber yaşıyacağ:ım!> 
diye kendi kendime ıa! hillyalar k u 
rarak avunur, kımse.sizliğimL.-ı bütün 
garipliğini bu masum ııenç kızlık rü
yası içinde avutw·dwn. Ve ben bu iz
dıvaçla ömrümün aonuna kadar ıar -
sıntısız, bulutsuz yajıyacağınu sanır
dım. 

Ne büyük yanlışlık! ... 
Evlendikten sonra ilk altı pycı., çok 
mes'ut oldum. Fakat onu takiben her 
şey deıfüti. 
Estddeıı her ak."?a mevine muntaza

man gelen ve fen aeslle yuvayı ne
~eye boğan adam artık ihmalkir bir 
koca ohnıya başlarruştı. Aradan kula 
bir zonıaıı d<ıha ııreQince büabütün an
ladım kı .o, kalbinden çok .ı..ihnlııi 

dinliyen, karısından ziyade işini. eğ
lencesini seven bir erkekti. Evliliğin 
taUı saadeti indinde altı ayda gelip 
geç~ ve yuvasından, eşinden alaca
ğını alrnıs bir insan tokluğu He tek
rar mühendisliğine, hem de dışarıda
ld eğlencesine dalmıştı!. 

Halbuki ben henüz pelıt genç yaşta 
ve kelimenin bütün mfuıasile ümitle 
arzuyla tutu.san bir kadındım. Her 

Nanemolla hemen cevap verdi: cAl 
bir İbrahim Paıa sarayı daha.> dedl 
ve ilave etti. cBu münakaıada da 
mutlaka belediye plip çıkacaktır.> 

- Neden? Dıye sorduk. 
- Zira yıkmak yapmaktan kolay 

dır. Dedi. 

İmparatorluk 

!tadı.o yasamak, iezinek, sevmek, sa- Son hezimetler milnasebetile blr 
\'ilmek ister!.. ' ttaıy~ muharriri d.i;Jor ki: 
cYaşamak> diyinee kocamın aklı- - Imparatorluk parcalanablllr ta-

na bir sürü lleUerin, karışık hesap- ı kat İtalya dalma yaşıyacaktır. 
1.arm arasına gömülüp krokiler, not- Nanemolla gülerek şu hikmeti J'U• 
lar iç.inde yuvarlanmak, türlü türlü 1 ~urtladı: 
riyazi meseleleri birbiri peşine sı.ra- \ - Şarki Roma iı:nparatorlulunun 
lamak ve ;onra da akşamlan arka- inkırazından sonra ııarbl Romanın 
daşlarile dışarıda eğlenmek geliyor- yaşadıiı eıbi ise All. ;t>edL 
du. Benim iç.in «Y&amak> sa; her &ey- , • • 
den evvel hayat arkadaşunın yanın- Sınırlıler 
da bulunmak, onun ml!ieale çevresin-
de başbaşa, saf, kaygısız bir ömür cSinirli çocuklar için a:rn mektep. 
ieçirmek demekti!., ler açılıyormuş.> Gazeteler yazdı. 
•Fakat .bu dil§ünceme rağmen yine ı' Bir arkadaş «Canım dedi. Çocuk• 
.hmallerıne: ~a sinir olur mu hiQ? 

koyun başına ikrazat yapac~ 

1'rakya lo:ı talebe yurdu 
-. «Kaderim b_o.·yıe imiş!..> . . 1 , N:ınemolla böyle gaflara tahammül 

Edirne, (Busus.i) - Evvelki l'tia ı olmılşlerdll'. .Dıye boyun egıyor, kocamın evını .:demez. Hemen cevabı yerle<>tirdJ · _.J ,,. tehrimJ..le relen TUrk Maarif CemJ- Edirne, (Busıısl) - Zil"'" 
mutup sık sık dışarıda kalmasına ses - Çocuk pastırma gibidir. Sinlrllsi retl Jlelll Refet tll&"en ranlarında kıı.sı ı;ürü aJıipJerlnba Cll 
ıiz bir tevek.külle razı oluyordum!.·· de vardır. Sinirsizi de. Fakat putır• Umumi Millettljllk MaarU Müıpvl- \.:aTŞılamalı !bere koy•aıar 
Artık za man geçtikçe de o büsbü- tnanın sinirlisi yenir de çoculun ai- rl Faklr Erden oldui'u halde Trakya ile de ikrar.atta bulunacaj'I 

tün yuyadan uzaklaşıyor, gecelerini nfrlisi hiç çekilmez dedi. Dua edelim 
b l ··nı · d bek Kıs Ye Erkek Ta.J~be yurtlarını tef· tınnn•tır. ana, yo unu pencere o erın e - cie bir an evvel ~u iji yapsınlar. •- •. ..., 
liyen karısına dei;Jl, büsbiltün ~leri- tlt etmlt ve ut:ınbula avdet etmllj- İkraz, 41.tl koyma ibertıı• 
ne ve arkadaşlarına veriyordu!. Zafer Ur. ve beher ba.f ltnn em k~ 
Kocamın gelmediği ıeceler sofra- Umumi Müfeillş General Jt. Dl- oektir. iır.ras, dlfer ıkr&Tll 

d aıakt bo boş kala e ine ba . . . . . .-tk buUn tiileden evTel K11 Enstt- b- lr.i"tden ... aı.. 1 olmamak 
a, Y a m n Y r - Hitler ıstiyor ki, Petam hükQmeti- tüsünii ziyaret ederek taıebelerbı ......,. .. -. • 

karak için için atlardım. Böylece her ni kukla i"ibi oynatsın. Petain de hlg clenlerlnde bulunm~. öfleden ionra tt'.selsll kefaleUe n üttiyar 
gece yastıkları &öz yaşlarımla ıslatır yanaşmıyor. Galip bir kumandan eda ı ela KD Mualllm mekteblnde yapıl- t"&ranfuı! ve sayım kaydınci' 
ve: 

- cYıU.ırca bekledi.ı.öm, irimin öz- sile Alman i~teklerine ka.riı cHayır!> ını&kta olan Uive bina:yı 16.W.en l'B· ma11 @"tile yaııılacalı:tır. 
a• ~ ccvabın1 vercyor. 

ledıği erkek yaratılışımın eşı bu mu Nanemolla: J İ . ·ı ~ 6 
01::~~;:t ~~~=t~ıç:~~cd~~~-ü~ gi- - Harpte mağ:lüv fakat politikada 'ı Zonguldak ve Ereğ... yeni ZD)ll v 1 8 ~ 

t!alip. Galip sayılır bu ;yolda ma&J.öp ı·d •k• f . d . b .. . 200 
demezdi! ... > Bir gün tO, nup, Be- Oedi. 1 e 1 1 CCl ma en Din UtÇeSJ , 
yoaıunun en fidi bir kııdınına, bütün Jı 

her ıeyi, vücut aüzellı~cten ibaret Mevkuflar kazası oldu lira açık vero 
bulunan bir bar artistine kalbini ve ,ı 

t . · k t d - · 'tt• Zonıuldak, (İkdam muhabirin- İzmir, (Buswıi) - VUi~-_.ı sonra seı·ve ını ap ır ıgını ışı un. Bükreşte tevki! edilenlerin adedi Jli1. 
Art~ bu son da:,be .. v~ çekti~im acı 2275 kişiyi bulmuş. Nanemolla: den) - Gel3' ocatında feci blr .ma- encümeni 941 ua.li yılı Y 

benı hayattan busb. u.tun sogutacak 1 _ Yani Romanya nU1usunun varı- .len kau.sı olmuştur. · çcsml ka.bul etml,tlr. 
k d ık t H d " Ocakta ı;.ıa.l•"-"n U 1•çl, ıöçük altında Verilen ma.Himata cöre biİ a ar y mış, ezmış L emen ev en ı ı;ına yakın bir ısey Dedi ~ ..., ,.. 
kaçtım. Ayrılmak için mahkemeye · · kalmıştır. Aramalar netlceııinde bun· fidat kısmı takriben 2,251. ~ 
geldim, Ne yap:ılım bana hayatta, iz- Hak la.rda.n 1 1 ölü ıııkanhnış, i ii 1ıu-alı ma..'iral lumıı lı,4.50,000 U,-
divjlçta mes'ut olmak mukadder de- ol.a.ra.k hastılhaneye yatırılmııttır. ıoo,oco liralık bir açıkla bl~ 
tilroii!...> Ioıhıda da feci bir lıua. vuku bul- lr.edUecektlr. 

Alman bava mü!etU,i açıkça söy- mu,tur: zı numaralı ocakta taramacı Vilayet, yapılmL!IJ ~be~ Ba.Juk CEMAL 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden 

lüyor. Havacıl~ta. :"'-lmanların sıfır wıtası olup büyük tünel aj'zında otu- masraflara bütçede yer "1-"ti 
olduklarını ve Ingıhz havacıhiının , tan Va.k.ftkeblrli Ahmet Bafdcleoflu çenin vandat kı.'UJM Dahili!• 
~l~anyada yaptı~ tahribatı olduiu l 926 doiumlu Mustafa ve 113S Ahmet tinin de ikazı veçhlle ba~ 
gıbı anlatıyor. Bır dü,,man alzmdan Bqdelen adlı çocuklar, evlerinin c~ ... 1 ıara ist!:n.at ettirllm4ıtlr. 
bunlan dlnlem.?k:·· .. . varında 1.fletmen alt ııfLk ve metruk Bütçeyi tenin eylem-" 
Nanem~lla aozümüzü keserek ce- bir bacayı uzarken üzerlerlne roken •imdi vlla:yet umumi aıOC lşJetme ilıtil'a-01 ioi;n muktazl c2500:t adet kok pevaly~si açık ek· 

eksiltme suretile &alın alınacaktır. Muhammen bedeli rt500» lira ve 
muvakkat teminatı dlb lira e50:t karWJtur. İhaleıd 12/2/9U tarihine 
rastlayan Ça.r~ba cünö sut 15 de Galata nhtımmdakl umum mü-

vap v;;~ hak . . dedl. taı ve toprak kesmeleri altında kala- veccöh eylemektldlr. 
-
1 

• llZlZlm ~ölmüşlerdir. Moo1'sln butçeyl Mı~ 

dürlük blııasında topla.ııacak satın almıt komi.q>onunda yapılacaktır. 
atili. m.uhtemel midir? i 

Ekmek fiatı artacak mı? Alakadarlar buna mUslı' d 
Şart.ııamest her rün sinii reçen komisyonda cörtilebllir. c536:t · vap veremiyorlar. 1\lasraf 11,. 

Italyanlar; Libyada, Habeşistanda, De,.•irmenciler dün belediye ik - -A .... 

Devlet Deniz Yollan işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

A tlukta ··tem ,u- ,_~ b s eu unıri maaraflara, ~ ... 
mavu mu a~en -Y e- tısat müdürlüöiinde bir toplantı lere ve butaha.neler t&ld~ ..... 

diyorlar. I .--
Nao~molla: I yapmışlardır. Bunlann iddialan.. verllmlfUr. Bütçede mü ~ 
- Sanki İtalyada kazan•vorlar mı? na röre Ofis eskiden defirmen. l~hı her dalrenlıı ,-üzcJe oŞ 

~ tinde fedakarlık 7apmal' 
Orada kaybediyorlar. Alınan ordu.lan lere yaptıiı % 1 tenzilatı kaldır- 8 uoa ise im.kin ıröriileoıl1ol'· 

Karadeniz Yolu Salı Postası 
4 Şubat 941 Salı ıırünü Karadeniz yolu postası yapılı:nayacaktır. e Şu

bat 941 Pe11l!mbe günü kalkacak (Ankara) vapuru proıramına ll4ve-

gün aeçtikçe İ~a;rı. istllAda ber- Jlllfbr. Bu yüzden çuval başrna şu halde devletçe daJUJ , 
devamdır. Ya.ni bır ıatilldan ~bao- 20 kurn<ı zarar ettiklerini bildi. tedbirler annmuı .-
lunuyor ya. 1ıte o Almanlaruı ln&il- ~ . 
tereyi d~il İtalyayı latilbıdır. Bw:ı- rerek ekmek fıatlarma zammın ica.,v etmekteclli. 
dan em.hı olunuz dedi. 2a.ru.ri olduğunu söylemiflerclir. ~ ten gidişte Tireboluya, dönüşte Paura uirayaca.ktır. (744) 

EBEDi ROMAN:84 

ÇOBAN YILD 1 z 1 
Yazan: Mahmut YESARi 

ı.ıonra be~enmlyor, bafka blr çare •· nulıktan harap olan, yıprak ııönlüne 
rıyordu. Biri de tahakkuk etmiyeu bir teselli olacaktı. O da nerede ldi? .. 
oe ihtimaller pelinde ziluıl ;yorul - Na olduğunµ, nereye ıitUiini bilmL 
mu.ştu: vordu. 

Remziyenin ailesini konata aı.ay.. Eskiden, yeniden tanıdığı bütiln 
dı?. Fakat Remziyenln kocası nasıJ cehreleri birer birer gözünün Hnüne 

Nigar, masanın yanında, transızca, ra ııra, atzındaıı m.Aııasız sözler çı- t>ir adamdı? Evine sokacat.ı 7abancı· ıetiriyordu. Son bir ihtimal olarak 
resimli «müntehaabt> m sayfalarım lı;ıyor, dudak.lanııın kenarlarından Lar onUD rahatını büabütiln kaçırmı- Veli Beyi batır1-dı. 
ıu çevirerek resimlere bBkıyordu. tnoe JL\yalar akıyordu. Etrafını da ta vacaklar DU1'1ı7 Veli Bay; hem Bad.f.nn Jrflrmet 
Yan odadan Btirhan Şevketin, boiuk nı.yamıyordu. Ttianil f8.hısla.n biı j Dadım Servinaz ka1fa:J'ı ıetın- ed8l', hem Nigln çok ııeverd.i. Z&ten 
botuk horlaması duyuluyordu. tek yü.unila &lbi, aynı ifade ile ba- mek mümkündü. Llkin ona, ne 7ÜL. onı.ra kar•ı tavrı, muamelesi, mu-

Sadiye; Wınl.o.e dolan hayallerle k.Jyordu. 1 le müracaat edebilirdi? Bürtıan &ev· babbeti deiiJmfyen bir, Veli ~ey k.a.I 
boğu:>mak:tan yorulm~ eibi baıını Sadiyeye bir lrlc.Pdae, bir can yol .. ltetin, Dünıevin tCS:ıleri.M aJdaııaralJ m11tı. Kır etleoti.lert tertip edilir, Iİ
ger~ye itti, kollarını açarak, ı;inirli daşı llzundı. Kıa. &&bah olmak bilini- onu kirli. eaki bir p&ÇaVTa 11>1 sil· vafetler verilirken, 11ıi• kooan per
sinirli gerindi. yen uzu.o g8C4ler de yaklaşıyordu. Ba kip ıtını9tı. vane:ı.,. ııibl, etrafını kuşatan, can· 

Bu gecede yalnızdı. Yarın, NlgAr diye bu büyük kon.alın aoluk karan~ Kocuınm balinden. .ve mUaf1r 49 dan ahbap ıörünen, ,mer TÜZIU. ki-
mektebe gidecek, bilBbUtün yalnız lık dehllzLerJ andıran, ıözü üıQteın ialmiyordu. N!a4.nn melttçt. oldu-, bu da.tla>:ı.n.ın biri ,.ım.goNiu. Q. 
kalacaktı. Kocuile artık konuşa.mı- sofaJarında yalu.ıa ıio.la,m.aktan kor- tu ıeoeler, Talı tükenerek 7avq p- "1 dayım LQttullah pap, ie~ ,.u 
yordu. Bürhan Şevket sual sorulup kuyorou. ı vq ı&un.lye bqlıyıuı llmbantn kar- mehtapt.a bir ıezhıtl tüll.f etmişti. 
cevap alınacak halden çıkmıftı. O- Sobada yanan ateş bile, kalbin- ıısında elini pkajuıa dayıyaralr dü- Sıldlye; onun bu . teklWni kabul ede· 
nunla karşı karşıya oturmak, yarım deki ürpertiler:! eldermiyordu ... Tır_ ıünürken kNllli Mıai.nJ baz.an başka mJyecek bir vuıyette idi. LCttullah 
ıaat bıle tahammül olwıamıyan bir a naklıı.rmı avuçlarına batırarak., dif-, birinin ı.annil• toıkudan tikiyon'!u. pıı.şa mlnalı ınln.Jh rfil.müş, ve Joxı
ıaptı. Tıaşı uz.aya uzaya çehresi, a- lerini aücıyor, btr nakarat eibi kon'li Bari Cemıl Khım olsaydı?... O • nı çatırarak erkence n:ıeclisi terket
ralarına kır düşmüş siyah bir çem - kendine tekrar ediyordu cNe yapma-

1 
nun çabuk affeden, mbum f(lııa.M11 mişti. O ıecedenberi ne onlar gel-

berle \'evrilmişti. Onun yalnız iU-
1 
tı? •.. Ne yapmalı? ... > gözlerinin müşfik bir buce iiliı incit- ıiş ler, na de Sad.i,yıı onlara ıi~ti. 

&i imanlı&ını muhafaza ediyordu. A- Bir &ün bulduiu çarQi, Wr &il.D ı:ııedı&D aanua b&kııları , .. iymin y .. a>Na ne) 

Bomovada adanı 
58 sıram .. ~ 

fımılr, (Bun.si) - e'J ' 
dl,-951 tarafından tuıuJ"' 
C'Öre reçeu 111 l(ılnd• ... 
ledlyesl mıesbahasında 
kilo tut.annda 1'197 .... 
ha:yvan keall.m.ittfr. 
Bomovanın nlitUllPl'I 

et &&kaim edUınoe D illfllf , 
cram et labet etmeıllte# 

Bornova beleliyı ,_.,.S ~ 
kasaplık h&:rvaıı tıau-r' ~ 
tanla yi.ikııeldlil lohı ~ • 
IU ttlne kilo '-'m.a .. 
eüaeUk~ 

Man•aıa diitell 
öldt ~ 

Adapazannda rıı&Jl.,_l' 
rek yandıiı için fata" -1' 
lere.ı.: BuekJ haııts.b ti 
brılau F11tma, dU•~ 
tahanede ölmllt, 
kaliınlmıttar. 



~ıTÜRKIYE CUMHURiYETi 

~ RAATBANKASI 
Ulı.üUf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tüıık l.1ralı. 

Şube \re aja.M adedi: 265 

P Zirai ve ticari her ne"ri banka muameleleri 
.," biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

z· ~at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
~ en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek ' 
t ~ 1le l§ağıdaki plina göre ikramiye dağıtılacaktır. 
t ı.ooo liralık ,,000 L. ! ıoo Adet Si liralık 5,000 L. 

' aeo t 
111 

• 2,000 • 120 • 48 > t,IGO > 
q 250 > 1000 > 

' ı l> ıoo • 4,ooo • 
1 

160 > 20 • 3,200 • 

~ İl<R.A.T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
~ '§ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 

\'erilecektir. 

}llt'~Iar ıenede 4 defa l ey lul, 1 birincikinun, 
~t ve 1 haziran tarihle rinde çekilecektir. 

~tıtnbul Beşinci icra Memurluğundaıi: 
ııı.:._lıı:ı~lt 
-.ı~ ~ clhetlnden paraya çevrilmesine karar verilen ve (2280) nu-
~lş Ol UQ hükmüne tevfikan tamamına ( 4000) Jıra kıymet 1.,akdir 
~~ (_3) 

1 
an Beyoğlunda HUseyin ala mahallesinde Nane ıokalındl 

. -'11~ )~ (10) numaralı ko.tgir bir bap hanenin tama.nurun evıaO 

~t~ııdu· ;ır. 
!\ı il (i>' apu ve Kadastro tesbitine göre (349) ada (5) parsel 
~ C:l!tlu~ numaralı ev ş:;~en (:i!O) numaralı ev Garben (6) numa; 

J' ~~ btq n Yol ile çevrili (65) metre murabbaı miktarındadır. Bi
pl k-~tn~ duvarları kArgir dahil kısmı akşaptır. 

"~r~atı: Zeınini toprak üç göz odunluk ve köınürlükle bir 

~lt. • 
d,~:~ d atı: Sokaktan :merdivenle çıkılan demir kapıdan xemin1 
~.~a ~eli antreye girilir solda bir oda. Tam tesisatlı mutbak ve 
:""4 ""rcıkılır bır kapı, bodruma inilen merdiven ba~mda alaturka 
~~lııt dır. Mutbahta sarnıcın bilezikli kapağı mevcuttur. 
l! blt h küçük bir aralıktır: Birinci kata çıkılan merdiven ba
lrtı;ct eıa mermer musluk taşı vardır. 

~
~~ katı: Bir aofa üzerine ıkl oda ve dolap, pencerelerde demh 

\'ardır et . 
b~l.'atı. k~ı: Birinci katın aynıdır sokak cephesinin şahniı kısmının 
~cü t'.Jltir parmaklık korkuluklu balkondur. 

act.d&Jt :ah tı: Bir sofa üzerine ikisi önde birisi arkada olmak \.ize~ 
~ aretUr . 

.,. l'liüncu 
~ •t\ra katı: Blr sofa üzerinde iki oda ve üstü açık tarasadır. 
Cl ltatı:~~-'~ısmen dökülmilştür. Binanın ön ceplııesindeki ortada 

Ilı 1 ~Is '4IIICi katı arasında şahniş vardır. Elektrik, terkoa, ha· 
~bb, atıl mevcut ise de ceryan yoktur. Umum sahası (65) met
• 1 0 up bundan beş metıe murabbaı aydmlılt geri kalanı bi· 

~hJınenk l' ıs2q la;y ı::. ün tamamına (4000) lira kıymet takdir edilmiştir. 
~ı 'Q.ur cn~uı ~rttırma şartnamesi 10/2/ '41 tarihinden itibaren 

ııı-1 h4!r~a ıle Istanbul beı:ıinci icra. dairesinin muayyen numa
llıı ~at sın görebilmesi için açıktır. IlAnda yazılı olanlardan faz.. 
~ bı.tttıu:;a.k:. _ısteyeı:ııer işbu şrtna~eye ve 940/5272 dosya nuına

' Art etımıze müracaat etmelidır. 

11 
l1!sbe~rrnaya Iıtirak 1çin yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi 

~ ~\r<ii ed. de Pey akçası veya mılll bir bankanın teminat mektu
...._ İtıo ecektir. (Madde 124). 

"-fı · tek sahlb t lı>lerin.in l. alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak-
~ rı. <lliz- la i8Ynnıenkul üzerindeki haklarını hususiyle falı: ve , ~ lrı; n iddialarını işbu ilan tnrlhinden itibaren 16 gün Jçtn
~1 haıciltelertyle birlikte ınemuriyetimize bildirmeleri icap 

' ~da e haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıı bedelinin 
...._ Qaste~tıhartç kalırlar. 
o~111 erı g{lnıi~ r-rttıı-mn •n iştirak edenler arttırma prtna-

a lld. "• ltı:9 lllZUmlu malfuna al..mıŞ ve bunları tamamen kabul 
-..... ,.. ar olunurlar. 

li '"'•Ylizn ~ ııı enkul 24/2/41 tarihine tesadüf eden Pazartesi ,una 
!!it ~~ lo~a kadar İstanbul beşinci ıcra memurlutunda ile def'i 

lal'l:inte lll'll en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ld arttırma 
beıl.tu bnıtuı tein tahmin edilmiş olan >aymetin en u 7ilJıde 

'lıt 11.r o l•Ulnı.ak v, satış isteyenin atacağına rüçhanı olan diler 
Cftltı.ııatın'rlınenkul De teml1n ~ ise bu suretle rllçbanı o-

h ' ~ Pe)'laş rnecmuundan !azla olmak ve bundan başka paraya 
ecıeı ~ tırma masraflarını teca"-üz etmek prttır. Şayet böyle 
~ı Ut edilm ~e l'rrıa on iün ezse en cok artıranın teııhhüdü bnkı kalmak ü-
lıı-ı~l'libe gQ daha ~mdit edilerek 8/3/41 tarihine tesadOf 

... -, •ltlıtaaundtı ıırt~U saat 14 den li ya kadar İstanbul beŞinci icra 
ır:. e l'1ll ınecm ırtna be eli sat ş isteyenin alacağına rüçhanı olan 
~ ~"e J)a:vlaş~Undan ! zla olmak ve bundan başka paraya çe-
aJJ b~~"f!kan t~~ masraflarını tecavüz etmek ve (2280) numaralı 

b~etı tutınaıı: olunan bed l muhammen kıymetin y{lzde yet-

1 K D. A M SAYFA - F ~~-----~~--~------~~~ 
Mevsimin En Güzel Çorbası 

ÇAPA MARK ÇORBALIK 
Komprimeleri 

En iyi taze sebze ve hububatla tavuk suyundan mamul olması iti 
barile eok yüksek kalori ve i~tihaver lezzeti camidir .. Bir tecrübe iddi· 

emızın doüUluğunu isbııta kafi gelecektir. 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 

7 

N 
···-· -·- FMM .. ' 

EZ L E 
Kırıklık~ Baş, Diş 
ve Adale Ağrıları 

En seri ve en kat'! tekilde 
yalnız k~ 

GRIPIN 
ile geçer 

Havaların serinlediği bugün-

,~==~~~~~==;~~ lerde alacağınız ilk tedbir evi-
nfade bir kaı; G R İ P i N bu.. 

~ ... ~~;;:!;e=~:1if 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Tal llUerinden sakınt.nlZ 

yerde pullu kutula rmı ısrarla istey.inlz. 
.~ ' .. , , ..... ; ;, • 1 

ve her 

Sah1hlJ S. t Z Z E T Ncıtrbat Direktörü: Cevdet ıtarabllrla 
Basıldıiı 1er: cSon Teluab Matbaası. 

veı en yüksek teklltte ulunan kim ise arzetmfş olduğu bedelle alın.ağa 
razı olursa ona, ol z veya bulunmazsa hemen yedi giln rnüd
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttır ihale c.dilir. İki ihale ara
sındaki fark v geçen günler için yüzde b~ten hesap olunacak faiz ve 
diğer rarlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetlmızce alıcı
dan tahsil olunur. (Madde 133) . 

1 - Alıcı arttırma ~dell harlclnde olarak yalnız tapu ferag har
cmı 20 senelik vakıf taviz bedelini e ıha'c karar pullarını v me e 
mecburdur. Milterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve telliliye re _ 
minden m ·ıtevellit belediye rusuırıu ve mütcrnkım vaJo! care lıc _ 
ya ait Jmayıp arttırma bed !nden teru: 1 olun İ bu yrlırcnkul 

gösterf1 od 

POLİS VE ADLiYE 

İki tacir adli
yeye verildi 

---Oı---

Pil ve yal ihtiklin yaphlılari 
iddia ediliyor 

Yeni postahane cadde&inde 60 
nunı~ada K.noıır Taba.kotla 
25 kurut flat konan 1a111 
elektrik pillerlııi 32,5 kurup sat. 
btındaa adliyeye veriluıiJtir. 

Zl.ııdan.kapı caddeainde 18 nu.. 
marada Nikola Eti Bank latan .. 
bul bürosuna '5 kuru§tan sattığı 
translorma~ör 1atuwı fiatmı 55 
kurup çıkarmıtt bu i§te ihtkar 
olduğu anlaplarak adllye7e ve.. 
rilm.iştir. Her lldsinlıı muhake.. 
mesine ullye Udnci ceza mah. 
k6Dlesinde bakılacaktır. 

C&J'!ı ~omlteri yine 
mahkam oldu 

Kapalı çarpda dtikkiııı olan 
Enverden 2,5 lira rilfvet alarak 
yolsuz inşaata müsaade ettiği i. 
çin yedinci ceza mahkemesinde 
bir sene hapse mah.kQm edilen 
çarp karakolu kamber muavini 
Servetin nakzen yeniden yapılan 
muhakemesinde paranın azlığı 
takdiri tahlif aememi olarak gö:.ı: 
önü.ne alınmış, yeniden, sekiz ay 
hapse mahkt\m edilmiştir. 

Ekıik ekqıekler ve 
cezalandırılanlar 

'Üıküdarda Büi.miyeti Milli. 
ye caddesinde 11 numarada ifa .. 
san Fehminin fınnında 12,0 Bo.. 
yacı sokağında 3 numarada Ha. 
san Ezberin bnnında 98 kilo tar. 
tısı eksik ekmek bulunarak mü. 
sadero ed.ilmif, haklarında da 
ceza zaptı tutulmuştur. 

Belediye nizamlanna riayet et 
miyen 12 şoför ve otobüs bilet. 
çisi ile tramvaydan atlıyan 14 
kişi hakkında ceza zabıtları tu. 
tulmu4tur. 

KURTULUŞ 
BiÇKi VE DiKİŞ 

DERSHANESi 
Müdiresi! Bayan Papazyan 

Haftada 4ört ı'fm. kadmlara gün
de iicer saat Fruısn usulü ne biı:kt 
Ye dikiş dersi tedris edilir ve f ayda 
Maarifçe musaddak diploma ver!lir. 
Ferlköy Tepelisfü 110 No. Pap:ı,zyan 
A11artmanL 

. ZATI - 19/1/941 &'ecesi e\•ime 
rırcn hırsu ta.rafından ceketimle 
beraber 911.hnan 2893 numaralı ta
nıma karnemi zayi ett.lm, yenisini 
oıkaraoaiımdan esklsinln hükmü yok 
tur. 

• Adres: Şehremini nahiye-
sinde 115 sayılı Koıruser 
muavini Cemal Uzunoğlu. 

ZAYİ - 939 - 940 senesinde O-
t r G n 8 n ı sını!.ından aldı--'.aı : ~11 ~ alıcı cı:artıylc en çok crttırı:ına ihale edilir. Böyle fazla 

,,, ~-..... C 1l'<lkııırak~z :ı 1hnle yapılmaz ve mczkür knnunn tevfikan 
et ı.ı.ı_a!1'inı orç be:;ı ene ecil ol ınur. ~ ~ ke dls ne ih ., 0ıum.. kims erlıııl \'C'Y<ı verılcn da J;:iJsterilcn arttır,na ~:ırtru.ı 

cnnczsc ihale kararı fesholuruı.rak kend~lnden ev-
(2521) 

! k ybl'ttlm. Yeni
esk inin bffkmil 
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Afrikada muıaCfarane ilerleyen, 
kısa zamanda Afrika meselesini 
halledeceği m uhakkak olan kah. 
raınan İngiliz ordusunun kahra. Afrlkadaki İngiliz hava 

General Vey vıl 

' 
ı-..ı::...,.~...-~_,,.~....,,.._, 

1 KD A M 

Alman hilcumlanna karıı muvaffakıyetli faaliyet ıösteren blı İngiliz clafi topa ile, m•Jlf denizinde Alman gemilerine taa.rrm edt'n blı Lı,mı hileUID~ 

r 
Şimali Afr ikada muvaffakiyetlifaaliyetten sonra üssüne dönen bir İngiliz bombardmaıı tayyareai 

Tehdit dev~ 
[Bq tarafı 1 

De Blzerle nakle~ 
mckte ldL Notada -.".MI 
tinde hwnw bir bP~ 
~lı:&a idi. P'llbalı:IP 
4erl reddedlldl!i ti 

1 
üo etin mühletli bit tı 
receklerinl Uive edJ!~ 
WUmıı.toma rinde~ si 
ıb'asl ma.Jı.fWerd~ 

bundan ııonra da ~ 
edem1Yeeektlr. SJSll"-
Yecbt me '1k.,._-~ 
Muetal PetalnlD dol 
1elı:e barblııe toı.1 
vuQ>eHe olmAsıc!Jf' 4~ 

L1on nı.dyosu. ~ 
renollli bbtik -~.sel' 
yazı.lma:ra teşvik e~·; 
meslnı de oeşreııo .,J"~ 

lloma, 4 ( A.J\.) 8 


