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Şehir Tiyatrosunun llAve Matinel~ri -... 
TEPEBAŞI DRAM KIS!\IINDA: Bu cumartesi günü saat 

16 da ve Pazar sabahı saat 11 de 

AYAK TAKIMI ARASINDA 
İSTİKLAL CADDESl KOl!EDt KISXTh"DA: 

DADI Bu pazar sabahı 688t ll de 
Temsll edilecektir. 

..,,Fiyatı: 5 Kuruş SABA& GAZITBSI Yıl: 1-Sayı: 102 

Diplomatça Bir 
Boksa Dair 

İııl:.dlu adamların kafaları nasıl 
""l)'or, hakikate naaıl bu kadar 
töı Yunıabiliyorlarh 
it ~rede Die W etsvoche a<li· 

çıltan haftalık gazetenin bir 
~aleaini okurken kendi ken• 
llnc IU yukarıdaki suali sordum. 
) ~akale muhariri Yakın Şar.k 

it trınden bahsederken diyor kı: 
'· B h 1 .. k.. 1 ·• u esap arın mum un o • 
ııı..ı İçin Türklerin bitaraf kal· ı 
llıll.rı lazımdır. Bunu temin et· 
~~.de Almanyanın Ankarada~i 

>'iik elçisi Herr Von Papenın 1 
b~ifesi. olacaktır. Bu işteki ~a~i· 
• ~. ~ngılterenin Ankara buyuk 
-.ıaı Sir Hughe Knatdrbull-Hu
~n' dir. Her iki sefiri şahsen 
llıtırn. Von Papenle Viyanada 1 

~fir iken tanıştım. Jngiliz sefiri·ı 
t de, Rigada sefir bulunduğu 
tıt,da birkaç defa görüştüm. Ta
~ıtıile başka başka çapta adam· 

dır. Bunlann üzerine bahse tu· 
~ak lazımgelirse hen şahsen J 
'e 0rı Papenin kazanacağına bah- 1 
lıd tuıuıurum. İngiliz tazyikinin 1 
\ı detj son dereceyi ıbile bulsa 
~ r Papenin kendisine düşen va· I 
~tde muvaffak olmıyacağına ip.) 
!l.i •dan hükmetmek caiz değil-r., 
~ C. P. h,arflerini imza ?i~e kul· 
t 11'n bu lsviçre gazetecısıne ha· 
11raa Türkiyeyi eli kolu bağlı 

;4ra)c yere yatırılmış bir cair kız 
d IJc gözönüne getirmek 18zım· 
ır. iki pehlivan bu kız için dö· 
::~Yor. Neticede hangisinin u~· 
"il Üstün çıkarsa eli kolu bag· 
ltııı sırtına vurup götürecek.·· 

r- hu düşÜnüşc kızamıyoruz. 
\ij ... t .. l . ya· 
~ ~u sviçrc gazetesıne yazı .. 

•damın kafasının teşekku
, ilden ve bu kafaya giren ma· 
~•tın nevinden .~iz m~s~l d~
ltıı il.. Olsa olsa ıböyle du~unehı· 
de ~vallı kafalara acıyoruz. Bir 

lllna merak ediyoruz: Baıka 
~leleri pek ala gören, tahlil 
~' olgun sayıla.bilecek kafa
l' n&sıl oluyor da sıra bize ~~
)"'. aörüo ve rnuhakem~ kabılı· 
~ı tamamile kaybedıyorlar} 

lrrni scnedenberi mukadde· 
~ııa ~sahip ve hakim ?lmak ve 
lf..tctgi yolu suurlu hır suret~ 
t:wtlek hususunda 'türkiyen~ 
~ lıettrdiği kudreti dünyanın hıç 
ı,~ devrinde, hiç bir millet gös· 
~ijtıcrn)ştir. Bu sayode temin 
~. tn neticeleri görememek ve 
ı,~.kiycnin dünya yij.zündeki şe· 
~k rnevkiinin sırrını kavrıyama• 
~il İçin ne yolda bir k8:~ya s~
llııl o.lrnak lazımdır? Böyle bı~ 
~ lctı, iki diplomat arasındakı 
1'~lılc farkına göre §U veya bu 
lt;•fa sürüklenecek cansız bir ce
~ diye tasavvur edebilecek yol
'1 bir belahet ıampiyonluğuna 
tid 1 Varılır? Buna akıl er<.lirmek 

den .. t"' [)·· guç ur. 
~ ~!'inün bir kere: Bu yol~a 
~ ~orüı istidadı mevcut ola.bıl· 
it ~1 İçin Türkler aleyhinde asır· 
'~ körüklenen taassubun di· 
tll tltrı ne kadar uyuşturması, 
ıı ~i ne kadar karartmış olma• 
li rndırl 
~ •itikat şudur ki Türkiye, mu· 
ı._. dtratına yalnız kendi men· 
~t ltri bakımından daima sahip 
~ h&~im olmak~~ ~.al~amı!tı~. 
~l 'aetınin dününu gunluk hadı
It;Crt göre değil, yüksek ideal· 
il~ IÖre kullanrnıya mu~~ff.ak 
,

1 
~ "c kendi menfaatlerını ın

~lll ait en asil m~nfaatler!e 
~t l bir hizada tuta'bılen ycga· 
"' ~~trnloket Türkiyedir. lstila
ll~'iı~ bir menfaat değil, bir yük 
~~tunu tarihte ilk defa olarak 
~l ttrni§. en dar zamanında ha· 
'dıaı milli mi.saka, dünyanın 
~tt•lara en müsait dakikala• 
~ da aynile sadık kalmıştır. 
~etin her nevine ve her dere· 
Ilı~ .ita.ışı kudretten zırhlı na• 
~'*tlt· İnsanlar bulunduğu gibi, 
~t ~e de; hiç.bir vaadle tama 
~, it İhtirası tahrik cdilemiyccek 
~l\dine, taahhütlerine ve İn· 
~~Prensiplerin~ da~a sadık 
~ it Yegane mıllettir. 
., 11k•dderatını bu kadar ıuur· 

' b. <:anlı bir surette elinde tu· 
A.1~1r milleti, bir İngil~ v~ bir 
ııı,11; sefiri araaındakı dıplo· 
lı.ır, ıhoksunun neticesine göre 
~~· Veya buraya sürüklenebi· 
~İt h bir ceset sanabilen kafa, 'il 1ıllcat garibesi diye cambaz
lıt. e trdc teşhir cdilmiye layık· 

Ahmet Emin YALMAN 
ı,. • 
~ ~ca bilen ve vakti olan 
Sı~en bir rica: Bu yazı· 
~~CÜıne edip Züribde Die 
~Odıe muharririne ıönder· 

Uzun bir ayrılıktan aonra vatanında kısa bir mUaferete kavutan ana kraliçe, Romanyaya ilk pldiji 
sün oğlu Kral Miıeli böyle okfalllqb. 

Sardunya Deniz 
Harbinden İtalyan 

Zayiatı Ağır 
1 Zırhlı, 4 Kruvazör, 

2 Torpido 
Hasara Uğradı 

Radyo Gazetesinden 

KRAL 
MiŞEL 
KAÇTI 
Kralla Beraber 
Ana Kraliçe de 

Ff ı., ransaya Gitti .... 

Son Muharebeler de 
YUNANLILAR 

Lehine Neticelendi 
Bütün Cephelerde 
ileri Hareketine 

Devam Olunuyor 

Yeniden 7 Tayyare 
Düşürüldü 

Atina, 29 (A.A.) - Dün ak· 
şam neşredilen 33 numaralı reıı· 
mi tebliğ: 

Cephede cereyan eden mev• 
zii muharebeler lehimize netice· 
lenmiştir. 

İtalyanın 3 Sağlam 
Kruvazörü Kaldı 
Londra, 29 (A.A.) - Sar· 

dunya adası yakininde vukubu· ı 
lan İngiliz • İtalyan deni~ muba· 
rchesine dair olarak dun gece 
amirallik dairesi tarafından neş· 
redilen tchliğin tahlilinde, aşağı· 
daki harp gemilerinin az ç.ok ağır 
bır surette hasara uğradığı teba· 
rüz ettirilmektedir: 

Uttoria sınıfından 35 bin ton
luk ıhir zırhlı. 20 milimetrelik 
toplarla mücehhez 1 O bin tonluk 
üç kruvazör, 1 50 milimetrelik 
toplarla mücehhez daha küçük 
bir kruvazör ve iki torpido. 

Hava kuvvetlerimiz kıtaatımı
zı setir maksadile keşif ve devri· 

~ ye uçuşları yapmıılardır. 
Cereyan eden hava muhare· 

beleri esnasında mühim miktar· 
da d~n tayyaresi düşürülmüı
tür. 

Düşman tayyareleri Epir, Kor· 
fu, Kcfalonya ve garbi Pelopo· 
nezde bazı şehir ve köyleri bom
bardıman etmiştir. Sivil halk ara· 
sında çok az zayiat vardır. Vu

Bu hasarat, 1 O tbin tonluk Fiu· 
me kruvazörü ile bir torpidodan 
babsden dünkü İtalyan tebliğin· 
de kabul ve teslim edilen hasar· 
dan çok daha şiddetli bir darbe
yi gösterir. " k.ua gelen maddi hasar da azdır. 

lngÜiz Bervvick gemisinin ye· 
diği ve gemiyi derhal hizmete 
amade plmaktan menedememİ§ 
olan iki darbe bu hasaratın yanın
da pek ehemmiyetsizdir. 

General Dl Ool'ln 
ilan eti 

Londra, 29 (A.A.) - Müs
takil Fransız ajans~ Afi bildiri· 
yor: 

Hür Fransız kuvetlerinin umu· 
mi karargahından öğrenildiğine 
göre, De Gaullcin emrinde halen 
35 bin aaker, 1000 tayyareci, 20 
harp gemisi ve eeman 550.000 
ton hacmind_e 60 ticaret vapuru 
mevcuttur. Bu kuvvet mütema· 
diyen artmaktadır. 

ftuıum Bqnfrili GetNral 
Antoneacu 

Romanya.om ııııı.rşi l~lne atıl· 

maaı, dünya elkArı umumlyeslnl 
bu tallsl~ memleket üzerine rek-
mı., bulunuyor. 

Birkaç ay e~-vel Almanya, Ro
rnanyaya yerleştiği zaman, Al
man tsUhbarat Ajansı cArtrk Ro
manya aolh ve ıı.ük6na ka.vu.,tu~ 

deml9tl. Halbuki vaziyetin böyle 
olmadığı gelen haberlerden anla
fıl1Yor. 

Romanyanın ltpllnden aonra 
karolan yeal nizam, bu memleke
te yokMıZluk, zaruret, fitne ve 
fesat &'t!UrmJttlr. Nihayet menı-

leketJn &Dalllye dtiı}töğü &Rla.,ıl· 
mrttır. 

Demir Muhafızlar, içlerinde ea· 

(De.amı: Sa. 4, Sil. S te) * * 

Karabük Fabrikası 
• 
için Yeni Tesisat 
Nal ve Araba Tekerleği Demiri 

Yapacak Tesisat Geldi 
Anakra, 29 (A.A.) - Bize 

haber verildiğine göre, at nalı de
miri ile arabaların tekerlekleri 
için lüzumlu olan fina demirleri· 

ni yapacak. tesisat Karabük demir 
ve çelik fabrikalarına gelmiş ve 
bu tesisatın süratle kurulması için 
~el.en tedbirler alınm11tır. 

Düşman torpido muhripleri 
Korfunun şimal sahillerine birkaç 
obüs atmııJlarsa da Ingiliz tayya
releri gözükür gözükmez bir du
man perdesi arkasında kaybol· 
muşlardır. . 

(Devamı: Sa. 4, Sü. 4 te) *==-

Radyo Gazetesine Göre 

Askeri Vaziyet 
En IOn baberlere göre Yunan

lılar, tJmalde, Görlceden M kJ. 
lometre Derde Tlmoalce datla
nnda muvaffakıyetle tazyike de
vam etmektedirler. 

İtalyanlamı. bu dağlann etek
lerinde müdafaa için hazırlandık
lanna dair haberler gelmektedir. 

Berat şehrinJn ukert ebemml
yetl dolayıalle Yunanlıların eli
ne geçmesi, merkez ve ('enupta
kl ltalyanlan naüşkW mevkle dU· 
tttreceldlr. Bunun için İtalyanlar 
şehri ınüda.laaya yeltenlyor!ar. 
Tlmonlce, Arn&\"UUuğun en yük
sek ve Arızalı dağlarından biri
dir. İtalyanlar, burada hazırla
dıktan latlhkAmlarda alK",ak bir· 
kaç gün tutunabileceklerdir. 

Yunan ordusunun, bu daA"lan 
da aşarak Berat şehrini 1~gal et

(Devamı Sa. 4, Sti. 2 de) * 

1 Askeri Mahkemeler 
j Ve ihtikar Suçları 
Milli Korunma Kanununun Tarihine Nazaran Askeri 

Mahkemelerin Bu işle 
Uğraşması Bir Maddelik Bir Tadile Lüzum Gösteriyor 

İhtikar auçlarınm örfi idareye suçlar, daha eski tarihli olan ör
ait seri ve kati usuUerle muhake· fi idare kanununun çerçevesi ha
me edilmesi elliette lazımdır. ricinde kalmaktadır . 
Çünkü bu meselenin hem maddi Askeri ceza mahkemelerinin 
ihtiyaçlarla, hem de manevi iş görme usulünün 250 nci mad
ahenk ve emniyet meselel~rile desi bu mahkemelerden verile· 
alakası vardır. cek hükümlerin temyizi olmadığı-

F akat kurulmak üzere olan as· nı gösteriyor. Bu itibarla askeri 
keri mahkemelerin salahiyeti da- mahkemelerin hükümleri ihtikar· 
hilindeki suç mevzuları tetlcikten la mücadele bakımından daha 
geçirilirken bunu eldeki kanuni süratli ve daha uslandmcı hir ma
esaslara göre yapmak imkanı ol- hiyette olur. 

J 
madığı görülmüştür. Askeri mah· ~fi idarenin ihtikarla rnüca· 
kemcler, örfi idare kanununda ' dele bakımından böyle kanuni 
tasrih edilen suçlarla meşgul ola- . v 

hilir Halbuki milli korunma ka· hır engelle karşılaştıgı anlaşılınca 

1 
nun~ 25 haziran 940 tar.ihli ?!: ~e~e!e Ankaraya bildirilmiştir. 
duğu için bu kanunun tarıf ettogı lhtıkar suçlarının muhasebe ve 

muhıtkemesine a..keri mahkeme· 
!erde ba-kılaıbilmesini temin için 
iıükUmetin y.a örfi idare v~ mil· 
li korunma kanununda bir tadil 
teklifi hazırlıyacağı v-c bunu, aü
ratle Büyük Millet Medmnc aev
k.ed cceii söylcomcktcd"zr. 

Haber aldığmıwıı gÖJ'C, Ciim
huriyct müdde:inmumisi B. Hik
met Onat diin sabah saat dolaız· 
da örfi idare komutanı K«gcne
ral Ali Rıza Artuukab ziyaret 
ederek bir buçuk saat görüşmüş
tür. Bu görüşmede yeni tqkil 
edilecek askeri mahkcmdcrc in
ttkal edocck suçlann mahiydj. 
btaDbulun asayiş vaziyeti iko
n utma mevzuu olmuştur. 

,.- Milli ŞEF 
Von Papeni 
Kabul Etti 

Büyük Millet 
Meclisi Toplandı 

Mülakat Bir Saat
ten Fazla Sürdü 

Askeri Muhakeme Usulü Kanunundaki 
Tadilat Kabul Edildi 

Ankara, 29 (Hususi muhabi· I tedbirlerin vaktinde alınmasını 
Hariciye Vekili de rimizden telefonla) - Büyük , temin mabadile maddeye sefer· 

Millet Meclisi bugün Refet Canı· berlik tabirinden sonra harp teh· 
H azzr Bulundu tezin başkanlığında toplanmıştır. likesi mevcut olan haller tabiri 

Toplantıda askeri muhaltcme usu- de eklemniştir. 
Ankara, 29 (A.A.) _ lü kanununun 53 ünı:ü maddesi· Bu kanunun 50 nci maddesin· 

Reisicümhur İsmet İnönü bu- ı nin değiştirilmesi hakkındaki ka· de mevcut amir hükme nazaran 
sin IMtt 16 da Almanya bii- nunun ildnci müzakeresi yapıla· askeri adli hakimlerin kaza hak
yük elçili ll. Voa Papeni ka- rak kal>ul edilmiftir. kını kullanaıbilmelcri, evv~l cmır· 
bul etmiftir. Kanunun 53 üncü maddesinin de haklarmda kararname aluuna-

Bir saatten fada süren ba tadilibnda evvelce bildirdiğimiz Sini zaruri kıhnaktadır. 
miilikatta Hariciye Vekili veçhile seferöerlik t&ibirinin, bu- 53 üncü maddcy-c dayaaılarak. 
Şükrü Saracoğlu da hazır bu· günkü dünya ahvalinin devletle- askeri adliye kadrolarını tamam· 

rin hame giri§ vaziyetlerinde lamak maksadile çağrılacak ye
l hmmuıtur. 1 göster<.liği. sürat ve fevkaladelik dek askeri adli hakimlerin veya 
'·-------------- sebebile ihtiyaçları karşılamı. hukuk mezunları hakkında karar. 

Radyo Gazetesinden : 

ltalyada Halk 
A·rasında Büyük 
Memnuniyetsizlik 
Faşist Partiye Karşı 

Bir Darbeden 
Bahsediliyor 

ya ki.fi gelmiyeceği düşü~esile, name alınmasını icap ettirmekte 
seferberliğe takaddüm eden harp I idi. işte yeni kanun bu noksan· 
tehlikesi zamanlımnda icap eden lan da halletmiştir. 

Merkez Bankası Sterlinlerin 
Karşılığım Ödeyecek 

Türkiyedc meveut sterlimer larına mukabil verilen makbuz· 
Merkez baaikasınca toplanarak lar Merkez b&Dlc-asına ibıaz edi· 
lnıgiltcre)IC gönderilmİlti. Ster- lel"elt bedeHcri alınacaktır. Ban• 
!inler lneiitere bankalan tarafın· kanın her şubesi tediyatta bulu
dan tesellüm edilmiş olduğun- nacak, anc.ak ber banka kendi 

ltalya, ya.hancı askerler ~ali dan, Türk liraaı olarak bedelleri· vezneainden verdiği makbuzları 
altında olmamakla beraber baı- nin ödenmcei için Merkez bası- ödeyecektir. Memleketimizde en 
ka türlü zorluklar karştsında bu- kasına emir gdmŞtir. fazla tevdiat ,dırimiz Merkez 
lunuyor. Bu pazarteatden itibaren ster- haDkası ıJubesine yapılmıştır. T,,_ 

Bu memleketde parti ve asker- l~lerin . ~el~~r~: ibanka3:'_a t~s- 1 dryatı kolaylaştırmak içnı bankıa 
1 d ··t d nb ·ı iht'ı]a· f l.m ediklıgı gunun kuru uzenn- L .. •• k' .. b • er arasın a o e e er d .1 __ ekt' B :. hazır ner gun yuz ışıyı usası surctt• 
vardır. Ask.erler, harp maceruı- en verıııeç ır. una a... • 

h _ _ı !ıklar bitirihnektodir. Banka vcz- davet c:Oerek kendilerine tedi· na muhalif idi. Kral ve ancıaan 
nesine teeMın edilen İngiliz lira- yatta bulunacaktır. 

da keza... =:::::::~~~~~~~~;:~~====~:;:~~~~~;=;=-Faıist partisi ltalyayı harbe sü- ı 
rükledi. Bu yüzden iktı.eadi, siya.i 
vaziyet bozuldu. 

Yunanlılar karştsında uğraw
lan hezimet ha>kda ıbüyük bir 
memnuniyetsizlik uyanıchnmıtır. 

Fa§ist partisi, harbin sevk ve 
idaresinden askerleri mesul tut· 
mak istiyor. 

Parti nüfuzlu umurlarından 
Frinaçi, Rejirna Faşista gazete· 
sinde, Yunan hezimetinden do· 
layı askerleri itham edici bir yazı 
yazmıttır. 

Bu yazıya karşı askerler ara· 
sında derin bir infial hasıl ohnuş· 
tur. Hatta partiye karşı bir dar· 
beden de bahsolunuyor . 

Bunun içindir ki f~lcr Yu· 
nan cephesinde tutunmıya büyük 
bir gayret sarfediyorlar. 

Çünkü Görice hadi;aesi gibi 'bir 
halin tekerrürü ile faşist partiai 
de belki yıkılacaktır. 

Blndlstan Umum 
Kamandam Detııu 

Londra, 29 (A.A.) - Kral, Gene
ral Cassels'ln HlndJstan umum ku
mandanlığına, General Aushlnleck'I 
tayin etmiştir. Bu tayin 1941 sene
sinden itibaren muteberdir, 



MatlJaamııza Brnllyadaa Bir Ziyaret 

Gazeteci Bayan Kavalkan
ti'nin Fikri Şudur: 

Şehırve Memleket Haberlen 
Madam Atina 1 

Bize En Çok Benziyen İnsanlar Türklerdir. .. . 1 

Kahve ve Kömür Mübadelesiyle Kalmıya- Dun Suç Ortaklarıle 
Fikir ve Turist de Mübadele Edelim. Birlikte Tevkif Edildi 

l şıkların Söndürülmesi 
hm, 

OUn matbaamıza tA Brezilyadan 
bir ziyaretçi geldi: Brezilyalı gazete
ci Bayan ?tlaritensa Kavalkanti Er
tender ... 

Bu bayan, temsil ettiği yirmi bir 
gazeteye dünyanın bu taraflannda 
olup bitenleri bildirmek için Brezil
yada San Paols ~ehrinde bir tayya
reye blnmi9, beş gün, bef gece ha
\"&larda uçmuş, sonra İtalyaya in
nıiş. Roman.} _da zelzele sahasınt 

gördükten sonra buraya gelmiş. 
Brezılyalı gazeteci bayan safi ha

reket ... Herkesin meselfı. bir saniye
lik zamana sıkıştırdığı lAkırdılarm 

her halde, dört beş mislini söylUyor. 
Fakat ifade kudreti o kadar iyi ki, 
bu sUrate rağmen ne demek istedifl
nl anlıyablliyonıunuz. 

Arkadıı~Jardan biri sordu: 

Beş ,t;"Un, beş gece havalarda uç
maktan korkmadınız mı? 

Bayan Kavalkanti 

gördüm ki, biz mutlaka yakından 

tanışmalıyız. Kahve ve kömürle be
raber edebiyatımız, külttiriimüz, fi
kirlerimiz de mübadele mevzuu ol-

Scnelerdenbcri gizli randevu 
evi işleterek genç kızları, aile ka· 

Bütün Halkın ve Müesseselerin Riayete Mecbur 
Olduğu ŞÜmullü Bir Talimatname Neşredildi 

ı dınlarını fuhşa teşvik eden mcş· Işıkların söndürülmesi ve maske· siyah bez ve yahut kAğıt ile gayet malı ve birinci kapı kapandığı zaman 
\ hur Madam Atina ve beraber ça- lenmesl için evlerde, dükk4.n, mağa- sıkı olarak ve hiçbir aralıktan ışık l lkinci kapı açılmalıdır. 
lıştığı Katinanın ahlak zabıtası.. za ve emsali yerlerde yapılacak iş- eızmıyac&k şekilde kapamalıdır. 4 - Ampullerin üzerine muhtelif 
nın takibatı neticesinde işlettiklc- leıtte halkın riayete mecbur olduğu 2 - Kırmızı, sarı, yelJlil gibi renk , renk kA.ğıt yapıştırmak suretile mas 
ri iki evin basılarak yakayl ele hususlar hakkında İstanbul vilA.yeti veren örtülerle maskelemek yasaktır ı kelemek yasaktır. 
verdiğini dün yazmı~tık dUn bir beyanname neşretmiştir. 3 _ Apartmanlarda. bilhassa mer· 5 - Bil"Omum dUkkAnlarda her ne 

İkinci defadır ki yal .yı ele ve· Işıkların söndürülmesi ve maske- dtven pencerelerile hava aralıklarına şeklide olursa olsun dışarıya aydın-
ren bu ırz ve namus ı...uşmanı ka· 1cnmes1ne alt her türlü tertibat alın- tesadüf eden mutfak gibi pencerele- hk ,·erecek lA.mba yakmaları mem
dın ortağı Katina ve vasıta ola- mıştır. Kararın tatbikine ayın birin- rln de tamamen maskelenmesi ıtı.- nudur. 
rak kullandığı Vasiliki ve Emel- den itibaren başlanacatına göre, bu zımdır. HALKIN RiAYET EDECEGt 
ya ile bu işleri yapmaktadır. Ni- akşa.n aaat 24 ten itibaren kontrol- 4 _ Apartman, otel, gazino, han HUSUSAT 
tekim basılan iki evden birisinin tere başlanacakbr. gibi binaların kapılarmda ve antre- 1-Halktn kullanacağı el fenerleri 
Vasiliki diğerinin de Emelya na- B • ""!:a vukuuna meydan verme- !erinde yanan IAmbaların koyu mavi de mavi ampul veya boya ile mas
mına kontratları olduğu da tcs- m<'k için otomobillerin gidi~ ve geıtı, renkte ve üzeri maskelenmiş olarak kelendlrilı- '!l lidlr. Açık kullananların 

b d 1 yolları beyaz oklarla gösterilmiştir. soka.&a aydınlık vermt~:ecek ıuıktlde IA.mbaları alınacaktır, it e i miştir. n - ı--

d 1 ... d Taksim • Yenimahalle yolunda de. maskelenmeal ıa· zımdır. 2 - Karanlıkta halkın yolun sa-Dün Emniyet mü ür ügun e 
1 · · d geceleri her tUrlü nakliye vesaitinin Dilkk•n, ~ıa"aza ve Em--•ı Yerlerde ğını takip etmesi selA.metıe yürü-

yapılan sorgu arın nctıccsın c n ı.• a -

k 1 d . · i~.lemesi menedilmi•tir. Yapılacak t•ler·. mek noktasından lüzumludur. 
haklarındaki tahkikat İ ma e ı- ' , 3 ..- Elektrik fenerlerinin vesaite 
lerck suçlular tahkikat cvrakile Işıkları söndürme kararına rie.yet 1 Sokak, cephe, numara, rek-

- Korkmak mı? Biz de Türkler malı ... Yolumuz uzak amma. bıribi-

birlikte Adllycye tesli.m edilmiş· etmiyen1er tecziye edileceklerdir. lAm gibi bil"Omum tenviratın her ne 
)erdir. Cezat kararlar arasında 1şıkları iyi şekilde olursa olsun yakılması mem-

Sorgu hi.kimi bu iffet ve na- maskelemiyenlere evvela. ihtar yapı- nudur. 

karşı tutulması ve bilhassa gelen o
tomoblllere karşı tutmaları kazaya 
sebebiyet vereceğinden bu cihetten 
halkın sakınmaları JAzrmdır. ~iblyiz. Hiçbir şeyden korkm~ız. rimizi turist sıratile de ziyaret ctme- mus dü~manını, üç suç ortağı ile lara.k tekerrürü halinde elektrik te- 2' - DükkAn ve mağazaların vit-

Sonra ilAve etti: fi öğrenmeliyiz. bcra:bcr tevkif etmiıtir. slsatının kaldırılması yoluna da gi- rinleri tamamen mukelenecektir. 
4 - Bu maskelemenin nihayet 11 

12/ 1940 gUn!lne kadar ikmal edilmiş Brezilya ile Türkiye arasında 1 Biz Brezilyalılar kendimizden u
hinlerce mil mesafe vardır. Halbuki zakta olan insanları çok merak P

biz biribirimize o kadar brnzlyoruz deriz. Bu in~anlar ne kadar uzak8a 
ki, memleketimden hiç ayı·ılmamış merak o kadar artar. Gazete sahip
gibiyim. İnsanlar benziyor, ruhlar 

1 

leri bana. dediler ki: 
benziyor, dUşUnu .. , benziyor. Hele - Git, Türklerin bizden ne kadar 
ınilll siyasetimiz bir\blrinin aynidir. başka oldujtunu gör ve anlat. 

işsiz Sabıkalılar 
Dün Belediye H·zmet
lerinde Yevmiye ile 
Çalışmıya Başladılar 

dilme~l düşUnWmektedlr. 3 - Sinema, tiyatro, bar ve mU-
VUlyetin bu hususta dUn neşretti- maslli gtbi umumt yerlerin antreleri 

ği beyannameyi aynen veriyoruz: yine maskelenmiş koyu mavi lAmba 
lstanbul Vllı\yetlnin Tebliği: ile so~:ağa aydınlık sızmıyacak şe--

Işıkların söndürülmesi hususunda kilde olmalıdır, ve yahut dışarıya ay-
evıerde yapdacak hususat: dmlık vermemesi için içtçe iki kapı 

olması IAzımdır. 

O gece yapılacak teftı.şte maske
lenmemiş ışık görUJürse emre riayet 
etmiyenter hakkında. kanunt takibat 
yapılacaktır. 
Gereği için kazalara. ve malOmaten 

Emniyet Müdürlüğüne yazılmıştır. Bi.z de tıpkı TUrkler gibi i::;tiklA.l me- Ben de kendılerine şu cevabı götU-
ı - Her ev, pencere, tarasa, bal· olmalıdır. Birinci kapı açıldığı za-

kon, kapı gibi bilQmum menfezleri man ikinci kapı kapalı bulun-
sclesinde çok titiziz. Tam mAna.sile receğim: 

siya~i ve iktisadi letikta.ı istiyoruz. - Gittim ve Türklerin bize ne ka
Bizi m~nen esir haline indiren ecn<'- dar benzer adamlar olduğunu ke~

bi müdahalelerinden, imtiyaz a.vcı- fettim. Bize bu kadar benzer adamı 
tarından bıktık. Fakat y.l'f\e Ttlrk- baı:ıka yerde bulamayız. Hf>mcn ya
ler gibi misafirperveriZ, ecnebilere kından tanı~maya bakalım. 

Zabıta son günlerde i~si.z, yer
siz. yurtsuz sabıkalıları toplamt
ya başlamıştır. Bunlar zabıtanın 
nezareti altında Belediyenin hiz
metlerinde çalıştırılacaklardır. 

ispirto içen Kadın 
Fatih Polis 

Soruyorlar ? 
tloktldarlı okuyucularımız dl· 

yorJar ki: 

Belediye Memurları 
Terfi ve Tayinlerinde 

Barem Kanunu 
Esas Tutulacak 

hoş yüz göeteririz. Mtlliyetperverhk- Bayan Kavalkanti, Türkiyeye dört 
te ifratlara ka.prlma.yız, fakat ı;:u gün için gelmlştlr. Fakat memleke
ı,artıa ki, herkes Aaddini bilsin ve timize o kadar al8.ka baıtlamıştır ki, 
bizim istiklıilimize ·okunmıya k8.l- ikan1ct ı.·e tetkik müddetini şimdilik 

Belediye bunlara yatacak yer 
temin edecek ayrıca bunlara 
yevmiye de verecektir. 25 kişilik 

Merkezinin 
Camlarını Kırdı 

Btltlin aıı,verl9Imlzl pazardan 
yaparız. Pazar yolu vaktlle blr 
sokak iken şimdi ismi caddeye 
tah,·n edlldl, Uncular caddesi ol-

kışma.sm. iki aya çıkarmıştır. 
bir kafile dün Taksimdeki yol _ Beni evimden, kocamdan 
inşaatında çalışmıya başlamışlar- ayırdılar. Günahkar yaptılar. He· 
dır; başlarında polisin bulunma- nüz 30 Yatındayun. Gencim. Yü
sına lüzum görülmemiştir. zünc bakılacak bir çağdayım. 

Ankara, 29 (Telefonla) 
Buraya gelirken yalnız bir şey bi- Türk gümrük ve zabıta memurla- Dahiliye Vekaleti Belediyeler

de çalışan memur ve müstahdem~ 
)er hak.kında yeni bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Bu kanuna na
zaran Belediye memurları da 
diğer devlet memurları g)bi mua
meleye tAbi tutulacaklar, terfi ve 

liyordum; Siz bizim kahvemizi içi- rının ve umumiyeti!" bütün TUrkle
yorsunuz, biz de sizin kömUrtlnözti rin dünyanın <'O nazık ::ıd amları ol
yaktyoruz. Buraya geldikten Ronra duğ\ı kanaatindt'd.ir. 

Bunların gardiyanlığına me- B. reis lstanbulda hiç benim gibi 
mur edilen eski bir saıbıkalı ak.. bir kadın gördünüz mü? Bu so~ 
şama kadar çalışmalarına neza- ğukta ayaklarım çıplak. sırtımda 
ret etmiştir: İş paydosu olduktan\ yazlık tek beyaz entari var ... Saç· 
sonra gardıyan arkada§larına: larım hotantoların saçlarından 

du. Burası başlıca geçidimlzdlr. 
Yajtmurlu gUnlcrde bu caddede 
çanturdan geçllemiyor. Acaba dl-

Belediyede: 
ASKER AlLELERlNE YARDIM 

l('IN - Asker ailelerine yardrm için 
ev. müesseselerden toplanacak para 
için belediyeye elli tahsildar aımma
sına karar vertlmi~tir. 

Para tahsilA.tı ancak birincikA.nu
nun orta.~ına doğru kabil olacağından 
ay b~ından itibaren muhtaç asker 
ailelerine yardım için Şehir mecUsln
dtn m!lnakale suretile yirmi bin h
ralrk bir avans tstenmlş ve veriJme.e:t 
kabul edilmiştir. Bu avans paradan 
yapılacak yardrm a.yrn birinden iti
baren ba.,ıryacaktır. 

OTOBCS F1YATLARI - Otobüs 
sahipleri benzin fiyatlarının yüksel
mesi üzerine biletlere yUzde otuz 
nisbetinde bir zam için belediyeye 
mllracaatta bulunmuı,.lar, belediye 
<le ancak yüzde on zammı kabul et
miş ve bir karar jçln vaziyeti encU

' !ene bildirmiştir. 
KÖPRUDE BlR ŞİKAYET BU

fü)SU Kl:'Rt:LDU - Belediye, Köp

f Ü, Haydarpaşa. ve Kadıköy iskelesi 

hamal tarifesinde yüzde yirmi nls

betinde bir tenzilat yapmıı,tır. Hal

kın şikayetlerini dinlemek ve hamal 

tedariki için de Köprü Kadıköy iske

lesinde bir bUro teşkil edllmiştir. 

Üniversitele: 
YESt DERS SAATLERİ - Üni

versite Dekanlar Mecllsl ders saat

leri hakkında. yeni kararlar almıştır. 

Bu kararlara göre 1/12/940 tarihin· 

den itibaren derslere saat dokuzda 

ba,ıanacak, 16,30 da nihayet verile

cektir. Ancak Tıp Fakllltesinde ted

risat 17,30 a kadar devam edecektir. 

tnkıIA.p dersleri saat 17 den 17,30 a 
kadar yapılacaktır. Yalnız, çarşam

ba günleri bu derslere, 16,30 da baş .. 
ıanıp 18,10 da bitirilecektir. Salt 
gUnlerl de birinci sömestr inkıtap 

dersleri yapılmıyacaktır. 
Serbest konferanslar salı günleri 17 

de başlayıp 18,20 de bitlrrimiş ola
caktır. 

Denizde: 
VAPUR TARİFELERİNDE DE· 

GtştKLlK - Ay b84ında saaUerın 
bir saat ileri alınmuı kararı ve mek
tep saatlerindeki değişiklik üzerine 
Şirketi Hayriye pazartesi gününden 
itibaren Beykoz ve Rumellkavağın
dan kalkan ilk vapurların saatlerini 
bir saat ileriye almıştır. Kl!prUden 
7,15 te Rumehhisarma ve 8,10 da Va
nlköye kalkan vapurlar kaldırtlmış
tır. Mekteplerden ve işlerinden çı· 

kanlara mahsus bir vapur dört bu
çukta Köprüden kalkarak bUtlln is
kelelere uğrıyac&ktır. Bu akşamdan 
itibaren Sirkeci ile banliyö arasında 
i~iyen trenlerin tarifeleri de değife
cektir. 

rayetll ve cevva.1 kaymakamımız. 

Adliyede: bu caddt"nln çamurdan kurtarıl-
ması için bir çare bulam~ mı 'f 

"-,. ____________ _,J tayinleri için bugünkü Barem ka-ÇİVİ '.\l{;IITEKIRl:-.'LV MUHA· 
KEMESi - Çivi ihtikArı yaptığı i-
çin tevkif edilen naJbur Karnigin 
muhakf"mf'sinc dün Asliye Sekizinci 
Ceza Mahkemesinde devam edildi. 

Suçlunun vekilleri bir saat süren 

müdafaada bulundular. MUddeiumu

mı suçluya ceza verilmesini istemişti 

- Şimdi yatakhanemize gide- farksız. Bay reis ben cam kırmaz 
ceğiz, biriniz kaçnııya kalkışırsa . da ne yaparım. istediğiniz cezayı 
hepinizi bağlar öyle götürürüm f veriniz. Boynum kıldan incedir. 
demiş ve kafileyi to.plu bir halde Bunu, dün asliye dördüncü ce
İstanbul tarafmdakı ~atakhane- za mahkemesinde, ispirto içtikten 
ye götürerek oradakı memura sonra Fatih polis merkczınin 
telsim etmiştır. camlarını kıran Bayan Hidayet 

===================~=========söyledi ve yumruklarını masaya 

Emniyet Müdürü 
Ankar ya G:tti 

nunu nazarı itibara alınacaktır. 

K:.myon dc.n Duşmuş 
Belediye temizlik amelesinden 

Emnıyet Müdürü Muzaffer Hasan oğlu Recep, Edirnekapıda 
Akalın dün Ankaraya gitmiştir. çöp kamyonundan düşerek ağır 
Ankarada birkaç gün kalacaktır. 

1 

surette yaralanmıılır. 

( ) 

indirerek bağırdı: 
B A C dd 1 B B - Beni günahkar yapanlar .. 
azı na a e er eyaza oyanıyor dan ıntikamımı bir camla aldım. 

Et Nakliyatına MahsusMotör Denize indirildi 1 
Daha evvel Müdciumumi iddi-

asını söylemi§ ve Hidayete ceza 
verilmesini istemişti. Hidayet ak- ı 
li durumundan şüphelendirecek 
şekilde bağırıyor, şuraya buraya 
tecavüz eden bir dil .k~l1anıyor- 1 

du. Hakim Naki kendısıne kanu-

1 

ni akıbeti hatlrlattı ve oturttu. 
Başka mahkemelerden gelen 

sabıka kayıtlarında Hidayetin 
cam kırmakta birçok para ecza

, ları vardı ve hiç birisinin de infaz 
edilmediği anlaşılıyordu. Hida· 
yet birçok günler de mevkuf kal
dıktan sonra serb°"t bırakıldığı 

1 iç.in mahkemeler para ce~alarının 
her bir lirasını bir gün hapse 
mahsup etmişlerdi. 

Sıtbıka okunduktan sonra Hi· 
~ deyet yine söylendi: 

. , 
• ( 

• 
Geceleri ıı1tklar söndlirU1dükteu sonra vesaJtJ 

ması için bazı caddeler beyaza boyanmaktadır. 
kağtn sUratıe boyanmuı sırasında ahnmıştll". 

nakliyenln çaı·pışma- _ Almıyacağınız para olsun t 
Et nakliyatı 1111nıo Be.ledtyeye devrinden sonra. İstanbul Belediyesi, 

nakil vasıtwn olarak üç denJz motörU ne 20 kamyon yaptırmıya karar 
verrnl.!}tlr. Yu.karkl resim, Türk l~llerine imal ettirilerek dün denJze in
dlrllen ikinci motörtl göotermektedlr. 

R.csmlmlz, dün bir so- (5000) lira ceza veriniz. Beı bin 

bu çcklnişe karşı bir cephe kunnu.,, bl.r vaziyet almnJ bu
lunuyor, cSlyasi noktal nazar lhtllAOarından dolayı mem
leketine dönmlyerek çok sevdiği bir ~irde y...,runayı ter· 
clh etml' devlet adamn> maskesini t~yordu. Enl!le Hanı
mın kıu ne anasını yaruna alıp gitmesinden ve otel lda· 
reslndf>n şehrin dört kö,~lne kadar tarsuatı yayılmak ıtar
tUe ayrıh'J kavgasının Uıl.nından sonra ise bu maskenln ip· 
leri kopmu,, Ali J\.fuksln Bey Jullette'den ayrılamadjı: için 
vatanından uz.ak bir şehirde yaşıyan bir Romeo halini al· 
mıştr. Ve bu asri Jullette'tn yaşı gerç.eğlnln ya.,ına bir 
derece yakın olsa bile aırt Romeo hakiki Romeonun otuz ya.' büyüğü bulunuyordu. Ali Muhsin Bey karısın1n bütün 

bir hayat !~in kendisine ikram ederek gittiği Magda için 
yapmı' olduğu fedak.A.rbğı günler geçtikçe daha mantıksız 
bir hareket sayar olmuştu. Yavaş ya,,.aş bir zincir haUnJ 
alan bu rabıta.yı koparmak için çareler dU'}ünüyor, dan
söze sarfettlğl paralara gittikçe daha çok acıyor ve karı
sının şa.'mıyan bir intizamla tam muayyen günde yolla
dığı mektupları sa.bırsıı.lıkta bekliyordu. 

Bu eabırsızlığm asıl sebebi de bu mektupların Jçlndc 
kendisinin tstanbula hareketini icap ettlrecek bir şey bu· 
lunması ümidi idi. Mesela Entse Hanımın hastalandıtını 
bu mektupların birinde okursa aradaki kırıklığı unutarak 
İlitanbula ko,up gelecek ve bu suretle hem !\lagdndan ay
rılmış, hem de güzel rol kendinde kalmak şarttle karıslle 
kızının yanlarına avdet etmiş, kütU..k <ll\şmemek ır,artlle 

dönmU.!} olacaktı. Fakat Eni&e llanunın da, $uzanın da 

zaten bozuk olmıyan sıhhatleri htanbulda o kadar kuv"·et 
peyda etmlff demekti ki, nıektuplarda dctll hasta olduk
lanna, hatta nezleye tutulduklarına dair bile bir kayıt 

yoktu. Ali l\Iuh!dn Bey ka.ynanası l\tadam Blanşın roma
tiznıalarının devamına UzUJerek vaziyeti yerinde tetkik 
etmek maksadlle yola çıkamazdı ya! 

t.,te eski sefir bu ruh h.fUetl içinde .Kopenhag ha!"&bnı 
gittikçe taharnmUl edllm~ bir !halde görür ve Kopenhagın 
bu kı'ı kendisine geçen yıllardan daha sert ve müthiş gö-

gün içeride yatayım. 

Yazan: Nahid Sırrı 
za 

rünUrken, her oyun gecesl Opera kulislerinden gelip ala
rak ıupeye götilrdilğll Magdayı bir gece pek heyecanlı, 

pek mükedder buldu. Şehre şlmendlterle Uç saat sUren, bu 
itibarla da ktlçÜcük memleketin öbUr ucu sa.yllmasına lm
kAn bulunan bir kasabada. bir teyzesinin yaşadığlnı • ga
liba tik defa olarak - haber veren d&n8Öz, bu teyrenin pek 
ağrr şekilde hasta oldufunu... Kendi.sini dünya gö:ıüyle 

görmek için yanına. çağırdığını ..• Uç gün kalmak üzere 
gitmek istediğini ve yarından itibaren devlet blyatrosu bir 
dram oynıyacafı için esasen serbest bulunduğunu ... l\lüsa

ade ederse hemen yarın gideceğini bir çırpıda anlattı. 
Ali Muhsin Bey içine bir ,uphe girmeksizin bu ktl~ük 

8eyahat1 benlen kabul etti. Hatbukl en dU.rUst kadınların 
blle hastahlt ha4'ebtle yanına koşulacak bir hasta teyze 
haberlle meydana. çıkmalan nice erkek için türlü ihtimali 
hesap ettirecek bir keyfiyettir. Hele All 1'fuh!dn Beyin ken
dinden çok genç ve Mıvgisl satılık olan, tiyatrodan aldığı 

aylığın beft altı mlsllnl de her ay tuvaletine harceden met
re§fnln bu hasta teyze hlkAyeslne tereddütsüz lnanı.,ı o 
k&dar garip bir hareketti ki, içten l~e 1\lağda hJddetlrndl. 
«- Bir de bUtün Şark erkeklerln<le korkunç bir Othello 
ruhunun yaşadığını iddia ederler! En kU~·Uk bir şüphe ıs

tırabı duymadan beni yola ~ıkarıyor!ıt diye düşündü \"e 
Ali l\tuhsin Beyi, mesleğin Jt'apları ,.e rol te\'Zlatı yü
ı.ünden hemen hemen kendi ya.11nda. bir adamla aldatacağı 
için duyduğu çok hafif "·lcdan azabını derhal unutuverdi. 
O kadar ki, ertesi gUnU cTeyzenln ya.,adığı kasa.baya. 
milte"·ecclhen» bindiği \·agonda başını dı'}arı uzatıp AU 

l\luhsin Beyin - gergini~ temini hususunda milteaddJt 
kremlerin de hlmınetlert bulunan • yanakJarındao öperken 
içinde müstehzi bir intikam hazzı duydu. 

Ertesi sabah, AH Muhsin Bey, muhataz.a ettlğ"I otel oda
sında biraz geç uy('nmış, ağrr ağır tıra., olına' ve tama
men yalnn geoecek bir günün bli-az bo' ve hüzlln verlcl 
hürriyeti içinde saat birden evveel giyinip yemeğe lrun&
mek karannı vererek sırtında rop dö şanıbr, büyük harbin 
polltlk adamlarından birinin hatıratını okumıya koyulmutt
tu. (Hariciye mesleğinden ve dev1et hizmetinden belki ebe
diyen uzaklıı!Jmış olduğunu düşünmekle beraber, Ali Muh

sin Bey, gazet.elerl 1' başında bir setir gibi dikkatte okur, 
siyasi dedikoduları takibe dikkat ederdi, içinde bir hl• gii
ntln birinde bir btlytlk elçlllğe tayinini bildiren bir Anka
ra telgrafına ıırarla muntazır bulunuyordu.) Elindeki hatı

rat kitabını biraz da sıkıla sıkıJa okumakta devam eder
ken, kapıya vuruldu ve içeri giren küçük otel uşağı tepsi 
içinde bir kartvizit uzattı. Ali l\.fuhsln Bey kartın üzerin

de metresinin operadaki arkadaşlarmdan, raklbelerlnden 
bir genç kadın1n adını okudu. Bu, Magda gibi daimi bil' 
hA.mlye malik olmayıp büt.çe açığını devamh tertiplerle 
kapatan ve hayatmdakl erkeklerin değl,mesi on beş gün
de bire kadar sıkl&!Jı&n bir kadındı ve esasında zeki. tttba-
rlle de. gt1ze11lk bakımından da rakibesine faikti. Kartta 
ismini görünce eski kurt birden gülümsedi. Acaba bir ma· 
cero. kapısı mı açıltyordu? Bu Kopenbag hayatına mutlak 
bir nihayet .-ermek dü.,~nr""I içinde yaşarken artık Magda
ya gösterip durduğu sadakati bozmak anuta.rınr da du
yar gibi olmu.,tu. İtina ile, fakat kabil olduğu kadar sü
ratle hazırlandı ve gelen kadının beklemesini rica ettirdiği 

alt kattaki biraz mahrem lıtlvlyetıt yazı ısalonuna indi. 

Tü. nJha.yettekJ masada. mektup yazan ,.e zaten ömrü 

ıonu geJmez mektuplar yazmakla geçen ihtiyar bir Ame· 

rlkah seyyah k&dm mü~tesna, burası bombo,tu, 

{Arkası var) 
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ROMANYA 
Hadiseleri 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
te' on bir iki gün zarfında 
i;i;;;i!} olan hiidıseler, Balkan· 

]arda nazarı dikkati Bulgari.o· 
tandan sonra Romanyanın ÜZ~; 
rine çekti. Romanyada D•r.'; 
Muhafızların bir anarşi ha 

111 

Ro· 
alan hareketleri hakikaten, b. 
manyanın dahili vaziyetinde ;: 
yük bir değişiklik icra edel 

0 
yeni ve daha büyük bii<liıe1 er. 
yol açacak mahiyeti haiz bu uıı 
maktadır. b ... 

Rumen faşistlerinin eııki Iı:uf 
kiimete mensup olan ve ıne•d .u. 
bulunan 64 kişiyi kurıuna :· 
meleri hadises~ ilk günler b~; 
hükumetin haberi olmıyan .. 

0 
vaka gibi gösteril~t.i. :ıii 
Bükreşte neşredüen hır t 

0 
ise, nihayet bu badise~i .~esıııbıı 
ka.bul etmekte ve ölduruleıı e· 
siyasiler arasında, eski, baf\'d• 
killerden profesör Jargonun 

bulunduğu bildirilm~~e:J,!'-"/. 
KRAi.SiZ ROMAJ• •diiD 

Bu hadiselerden aoora 
0

• 

alınan diğer bir ha:ber Rom• .i 
yada vaziyetin hakikaten Plı~ 
karıtık olduğunu daha sarih oıı· 
surette göstermektedır: Roııı ,iL 
yanın yeni ve genç kralı Mik ;ııe 
kendisinin tahta geçmesi üz•Iid' 
memlekete gelmiş olan "\,t· 
kraliçe ile, memleketi ter 

~tır. b<~i 
Son hadiseler üzerine. !ik•' 

kendisinin de hayatının telı 1ı:roL 
de olduğunu hiooeden gen<; f!o' 
buıgün annesi Üe berıı,~ .--ıır 
rarışaya geçmiş bulunma!<"'"",. 
ve oradan belki de. lspan~0 
yan~ daha pek kısa im z•~.• 
evvel istifa edip memlek• 01, 

uzaklatan babası Carol'un 1~·jo 
na gidecektir. Kral Mık.~i$İ' 
bugün Romanya devlet reı! ,. 

k 1 ·· e 1 ni ter etmiş o masına gor • kıe· 
kında istifası da beklenı:n• 

dır. 01' 
ASKERİ DIKTATÖRL o9 
Kralın memleketten ka?';;;ı.· 

üzerine Romanyada asken Jı;t'' 
tatörlük kurulmuş bulunı:n• to' 

dır ve başvekil general .An ,in' 
nescu devlet reisliği vıızif'p.n• 
ifaya başlamıştır. General gii• 
toncecu'nun Romanyada bU i1e 
hüküm sürmekte olan anar~ İ1I 
nasıl bir son vereceğini tah~,. 
etmek güçtür. Fakat, Alı:n•~u· 
ile yapıln anlaşmadan sonr• ıı.f\ı 
kUmetin başına geçtiği za~1,. 
memleketteki ho~nutsuzluk "ıı• 
rine sıkı tedbirler almıf 0 .~ 
başvekilin, bu sefer daha ~~te" 
mikyasta ortaya çıkan h5d1

' .. ree 
re karşı tamamile diktat

0d< 
hareket edeceğini gösteren ,r.· 
!iller vardır ve bu işte .Al!!l 0,. 
yanın da, Romanya üzerıne ,~ 
ha şiddetli tazyikte bul~P~0r 
için fırsat görmesi mümku~ 

Karadenizde Batıı11 

M t .. ·· M.. tt batı o orun ure e 
Kurtarıldı 

·dJ'° 
Karadenizdeki fırtına bUtUn şı ll'ıı 

tile devam ediyor. Fırtınaya tut~ j 
gemiler ve motörler limanlara. il~ 
etmektedirler. Evvelki gün J301 
run açıklarında 'A!ermerce adl' ... 

Uıl' bu motörün batbğt haber ver "" ,, 
Karadenizde kaybolduğunu e Jtf"'1 

ce bildirdiğimiz iki motörden şu 
adındaki batmıştır. Şükranı yed~ 
almış olan Deniz Arslanı ırı01 y:i 
Şükranın mürettebatını kA.rnileJl ,,d'' 
tarmış ve müşkülı\tıa Kefkerı 

sına iltica etltlişttr. 

Maarifte: 
_..ıı· 

ME)ffiRLARIN LiSAN ı.w.,. 
.) .. ~ 

HANLARI - Devlet memurı. oiT 
rinde bulunup ta. yabancı dil b~ 
teri için barem derecelerinin yt1 wO' 
tilmcsini istediklerinden dolayı: ııtl' 
hanlara sevkedilmiş olan nıeJ11 ıtıf 
rın imtihan neticeleri bugün, ~,.ıt 
dıltı takdirde yann Maarif Ve~ ıJC' 
ne bildirilecektir. Vek&letln, n~,1 
!eri bir haftaya kadar Udn e 
beklenebllir. 

TAKViM 
so tKtNCt'rEJ:;RlN ısıo 

CUMARTESi 

YIL: 1940 - AY: 11 - ovN: ~ 
1 • l 

RUJ\d 1856 - 2 lnl"lte.,r n· .jd 
HİCRi: 1359 - REVVAL . 

• E.'."~ VAKİT VASAT! .::;;.. • 

2.:ı:l 
GUNEŞ: 

ÖGLE 
lKlNDİ: 
AKŞAM: 
YATSI : 
İMSAK: 

14,28 
16,42 
18,19 

5,20 

- •l •·' 9,ı6 

ı2.~ 
ı.:ı: ... 
oS• > ı~~--~~~~--



Tarihin En Büyük A~k Romam Uı!ımılııi...._... 

Yazanı N(LLA. KUB 

Mihrünnisa, İçl{i Meclisinde 
Bir Sır Öğreniyor 
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Kulağımıza _ ı 

Çarpa::J 

Prof. Y orga'nın 
Ölümü 

Bugünkü Arnavutluk 
flarp Sahnesinde 
1971 Sene Evvel İki Ordu Karşılaşmıştı: 

Romanyıı.daki cinayetler, dünyanın 
1 

Biri Totaliter Reiimi, Dig"eri Demokrasiyi Temsil Ediyordu 
her tarafında büyük bir nefret uyan· J 

dıracaktır. Bu arada Profesör Yor- Tarihin ba~ladığı gündenberi daha sonra küçük Asyaya geçe· 
ga'nın ölümü üzerinde bilhassa du- Şark ile Garbin, Asya ile Avru· yazan : rek Suriyenin ve Filis tinin de i ~a· 
rulacaktır. Protesör, mllletler arası panın kanlı mücadelelerine sah· Cemal BardakÇI at ve inkıyat larınr temin edip Is· 
şöhret sahibi bir Alim. kudrctll bir ne olan Balkanların bir köşesin· kenderiye karşısında ordu kurdu. 
gazetecidir. Yaşının ilerlemesine rağ· de, bundan tam bin dokuz yüz Eski Konya Valisi Antuvan ile Kleopatranın canla-
men çalışma kabiliyeti inanılmıya- yetmi~ bir sene evvel, beıeriyet rına kasteylcmeleri üzerine üç 
cak bir derecededir. için şeametler, felaketlerle dolu (Oktav) düşmanının üzerine asırlık Batlamyoslar saltanatı 

tJ•irler ve Cihangirin içki ar- musikisini saklı buldu. Sonra ha· Katli için gösterilen sebep, ifratçı- akıbetler hazırlıyan bir hailenin saldırmıya cesaret edemiyordu. yıkıldı, F iravunlar diyarı Roma 
Ş &§ları pek çabuk anladılar ki !inde öyle bir tatlı vekar vardı ki Jılhn Balkanların şimaline kadar ge· ilk perdesi açılmı..tı. Ç . k. d f K t imparatorluğunun bir vilayeti ha· 
l}ı 6

' ~· im ü or usu zayı tı. ar91 a· 
. ın teveccühünü kazanmak insana bütün kainattaki sulh ve len zihniyetine ve mantığına dikka· Bugün Yunanlılarla ltalyanla· rafta da bir kıpırdanma görün· line sokuldu. 
~~ aşkı göklere çıkarmaktan sükunun .bu kaynaktan geldiği te değer bir örnektir. Meğer Demir rın boğuşmakta oldukları yerle- müyordu. Çünkü bu aralık kulis· Oktav artık Roma aleminin 
~ka yol yoktur. Nişaburlu Nazi- hissini veriyordu. Fakat bu sükun Muhafızların reisi, bir aralık Pro- rin bıraz daha cenubunda (Arta) )erde Kleopatra ile (Antuvan) ın rakipsiz hakimi olmuş ve şimdi 
r~ın: cBütün dünya gençlik ve ve vekarın, sabahtan ak•ama ka· fesör Yorga'ya hakaret etmiş, o da körfezi kıyılarında iki ordu kar- t f d t l b l R dünyaya yeni bir nizam, yeni bir 
iiiı " e ra ın a op anmış u unan o· "td~llik için kurulmuş bir çerçek· dar tatlı yiyen ve hareketsiz bir dava açmış, reisi altı ay hapse mah· tılaşmıştı . Bu ordulardan biri malılar partisi arasında müthiş düzen vermiye sıra gelmiı.:ti . Ro· 
he· ır:. <:!.iye başlıyan şarkısı pe hayat geçiren tembel harem ka· küm ettirmiş. Bundan dolayı da rei- ltalyada toplanarak Arnavutluk bir mücadele devam ediyordu. mada yeni dbir ldke)vlebt. şekli, ~mk u~· 

geniJdi. Fakat Cihangir, her dınlarının halile hiç.bir benzerliği sır. manev1 katili sayılırmış. Demir sahillerine çıkarılmıştı . Roma im· Romalılar, Oktav'ı imha veya lak hüküm arı ı~ası yu se • 
"{den ziyade Hafızın bir şiirinin yoktu. Genç kadının gözlerinin Muhafızlar bunun cezasını vermek paratorlu~unu idare eden üçler- bertaraf ederek ltalyaya gidip I miye başladı. Yeni ~ızam ~dı~a 
~. beyitlerine bayılıyordu, hele bakışında, sesinde, göz kapakla· bahanesile Romanyanın en olgun ka- 1

1
. den (Triyümvir) (Oktav) ın ku· .. h · t ·d . . ·d k Avrupa, Asya ve Afrıkadakı mıl· 

••ıiı cum urıye ı aresını yenı en ur- . . . 
rünnisa bunları okuduğu za· rının oynayışında hayat vardı, falarından birini evinden alıyorlar manda!!I altında idi. Diğeri ilk rnayı ve zevk ve huzur içinde ya· ı letlerın boyunlarına esaret zınc.ır· 

illan... şevk vardı. Babası böyle bir ka- ve sadece kopanyorlar. Böylece de toplanmasını (Efes) de yapmış şayışlarına devam eylemeyi dü· !eri takıldı. Avrupa, Fransız ıh· 
•Saki, kadehimi prabın nurile dını acaba nereden bulmuştu~ ve küçük Asyanın şimalinde, şar· .. .. 1 d tilaline kadar bin sekiz yüz sene 

'>'dınlat! Ok h d ünk" d Yeni Nizamın girdiği yerlerde mem· kında, ortasındaki ve Sur:yedeki şunuyor ar ı. lk. ·d · t · · .. !dürü ıl:. u, anen e, ç u Mihr~nnisa, erkekle~ üzerin _e lcketln mUnevverlerine karşı ne gibi Halbuki Kleopatra kati neti- ı evve 1 1 are sıs emının ° · 
~Ya tam arzuma uygun suret- n ) t sı ) andırdı nı ne gı kür-ük krallıkların gönderdilcleri 1. b" h b · · · ı · . · · cü kahredici agwırlığı altında da· it ı.._ , ~- ~sı. e r _er uy • gı • • taşkınlıklar b.eklemek lflzım geldiği· ,.. ce ı ır arı e gırışı mesını sıyası • 
~"fUbnnttur » b dd tl lar h kete ge kuvvetleri de alarak (Epirc) geç. ll · h • d .. ·· 1 · yanılmaz ıztıraplarla kıvranıp C ..,. • . • ı şı e ı arzu ı are · ne canlı bir ornek göstermiş oluyor· eme erıne, ta sı uşuncc erıne . . 

llij. ih~ngir, Mihrünnısanın bır sa. tirdiğini görmiye çoktanberi alış· lar. mişti. uygun bulmuyordu. Antuvan za- d~rdu ve ondan kurtul~ak ıçın 
1 e hıle yanından ayrılmasına mış ve erkeklerin ruhunu okuma- ı y , 1 1 to Birinci ordudan daha kuvvet· fer kazanırsa oalip bir ihtimal ile mılyonlarca kul"ban verdı. . . 
Qı d W•ld ' Ak l 1 · w • • • h 1. · organın {Osman ı mpara rlu- k l ... h k f 
cı egı ı. şamarı; şaır en yı Ögrenmıştı, Hurrernın a mı ğu T 'hi) dl it lltlik . li olan, fa at efradı ayni cins er· Roma imparatorluğunun başına Hadiselerin zu ur ve ın ışa • 
rafına t ladığı zaman genç f k d · b · · · · ""Şırdı nun arı a 1 a 1 c eserın· den bulunmıyan bu ordu ... ·a da b ı · M d b 1 bak 1 a ımız tadın d o.'f? .. .. t"l.. 1 k b arKe ınced ır sab~~>:~ ıçı~. ,..- .. . den dUnkü ııayrmızda bahsetmiştik. .r geçer, k imbilir e kı ısırı a u arı tarzın~ . ı ırsa. za?1 n • 

ıııı a yuz~ or u u ~-ara u· ı arşısın a utun omrun~.e Öldürillen Alim, Balkanlardaki Türk yine üçlerden Antuvan kumanda imparatorluğa katmıya kalkıırdı . I d~ da .. Faşıst lıderlerı •. hı~ ~oku~ 
Ilı kYor, hatta yalnız soze kan§· sevdiği Şeyh Ba:banın daha mu- .d . h kk d lh 1 k ti 1 ediyordu. Mısır kraliçesi (Kleo· Oktav galebe çalarsd da Mısır yiız kusur sene evvelkı hadısele~ı 
ı~ la kalmaz, şairler arasındaki kemmel bir modeli ilk gençlik ve 

1 n:e~ı .k~ ~n .1ad.ni 
11

196anaa n 're- patra) da Antuvanın yanında ı'stı.kla" lı·nı·n tarihe karışacag~ 
1 

mu· aynile yeniden sahneye koyabı-
,,, a en şıır hazır ayıp soy eme tazeliği ile duruyor u. Aynı gu· s d s -·zı 1 ·r d dt. . idi. (Oktav) ın donanması (Ku· hakkaktı. leceklerini ve Yunanlı arın sı 8 

ıc I .. l .. I k - d . .. serının ı ıncı cı ın n mcı say a· l .
1 

h 

1 ... ıı._b k l d . . k d d ' 11 k k d ııı n su o . er e ı a e e ) or. 1 ki ~ a a arına a ıştıra e er ı. zellik ayni tat ı ı , fa at aha · maros), Antuvan'ın donanması Bu düşüncelerin sevk ile bu patlamadan teslim o aca arını 1 

oir :g c·h . hanendele k k. b' . '-I k ~on Altıncı asrın Türkiyesi, istlla A ) k f d d . 1 1 1 d A "- ece ı an gır, • ı er ·e çe ır azım ... r urrem en· da ( rta ör ezin c eınır e· fettan ve dessas kadın ne yaptisc sanmışlardı. ta ya an rnavut· 
~"'t en sevdiği şarkıları çaldırır· dine herşeyde sahipti. İçkiye el ettiği yerlerin halkına _adalet göster· mişti. Bu son donanmaya Mısı· yaptı, Antuvan'ı muharebe etme. luğa naklolunan ordu, Oktav.ın 
trı tatlı bir uykuya daldı. Mih- sürmüyordu. Babası defalarla: mt ekibak~mırdndan kendı asrı ıle tezat rın altmış harp gemisi de katıl· den İskenderiyeye dönmiye ve ordusu gibi teşrinlerde Yunanıs-
llrıis · N. b 1 N . • ·ı s· · 1 k d 1 k k · · eşk 1 edıyo u. B d 1 · k • T k . ·ı • ta a, ~aır 1§8: ur u ~zırı ı e c ız.ım e ar a aş ı etme ıçın . rmışt . u sıra a üç erın anunı icabında Mısırı müdafaa etmek tanın ve ra yanın ıııtı asını ta· 
nu,masına devam edıyordu. olsun kadehi dudaklarına götür!> Slavlar, Bızans idaresi zamanında müddetleri sona ermek iiı:ere idi. üzere ordusuna Makedonya yo· mamlamış olacaktı ve sonra, bir 
r aralık Naziri dedi ki: ı diye ısrar etmişti. Delikanlı dai· olduğu. gibi tazyik görmüyordu. Ay- (Antuvan) vazife ve salahiyet· lile küçük Asyaya çekilmek em· suyu geçmek i~i~ az ara!ıkla ko
:- Anber racasının kızının ma reddetmişti. Fakat Mihrünni- nı devırde Almanyada hUkUm suren !erini (Senato) ya devretmiye rini vermiye ikna etti. Yalnız bu nulan tQ§lar gıbı Yunanıstan sa· 
llttıunden siz mesulsunuz. 1 sayı görünce manevi bir şarap iç· I a.narşiden Türklyede eser yoktu. ts- hazır bulunduğunu bildirmişti. kaçışı herkesin gözünden sakla· hilleril~ .k~ük Asya kıyıları ara· 
~ - Neden mesul oluyor mu· miş gibi oldu, bunun bütün sar- tıla edılen yerlerdeki unsurlara ada- Fakat (Oktav) tekrar seçileceği- ı mak için yalandan bir deniz mu· sına dızılm.!§ olan adalardan at· 
ltı~ Kocamın ilk karısı, ben hoşluğunu duydu. 1 leUe muamele edilip edilmediğini tet· ne kani değildi. Bu sebeple Ro- harebe$i yapılmasına karar ve- !ayıp Anadolu ya. k.asına ç~kacak 

il!\a Atı· Kulu ı'le evlı· iken öl· [ .. .. . .. • kik için her tarafa senede dört de- (Ok ) d d k 
lıftlir Genç ~8:d~nın on~ne dı~ çoke I fa mtifettişler gönderiliyordu. Köy!U mada bir hükumet darbesi yaptı. rildi. ve tav ın ızın en gı ere 

· . rek kendısını saygı ıle selamladı. halkın hayatındaki yegAne değişik· (Senato) ya ve kanunlara rağ· Miladdan evvel otuz bir yılı Suriyeyi, Filistini ele geçirdikten 
~ı Anlatayım: Ben bı~ rce Fakat «Anne» diyemedi, Mih- ilk bUyilk arazi sahiplerinin Türk men iktidar mevkiini bırakmadı. eyliilünün ikinci günü Antuvanın sonra İıkenderiye karşısında ka· 
'llrda beraber ba~çede o kaşı· rünnisanın bir saniye için başı ol~asıydı. Türkler halktnn her al- Adeta diktatörlük kurdu. Adam· donanması Arta körfezinden çı· ı rargah kuracaktı. Ayni zamanda 
,. Um Etrafta kımseler yo tu. d .. d.. f · il • d k' j b .. ·· ı·t J h. k ·b • k k p k J d (Ak. Lib ... ·adakı" ordu da harekete baş· '\ · on u ne sı •ııızerın e ı yaman dıkları eşyanın bedelini pe;ıln olnrrı ' an utıın aya şe ır ve asa a ara reveze ya ın arın a ~ J . . w· 0

•1112ıtuklarımızı .ç.iç~kler mi. M~n kuvve;i erir gibi oldu. «Acaba ödU\'orlardı. Bir köyll!den bir tavuk !arını dolaşarak halkı (Oktav) a siyom) da (Oktay) ın donanma· [ lı_Yarak ~ke~~erıyeye yetı~~cedgı 
~e haber verdı, kım verdı, bıl. neler olacak?> diye acılı, tatlılı çal~anın cezasr idamdı. zaten böyle l sadakat yem.İJ)i ctmiye zorl~:or.: sına hücu~ etti. Ö~led~n sonra cıhetle lngıl~zler. kısk~_ç ıçeıneke 
Yorurrı. Fakat herhalde kula· bir üzüntü geçirdi. Milline bir idare olmasaydr Türklc- lardı. Tekmıl İtalyada bugunku muharebenın kızıştıgı hır sırada ~~lmak 1.l"~lık~sıne duşm ~ . 

~·gitmiş. Şah §U sözleri söyl~- (Arkası var) rln çokluğu hrristıyan olan bir çok tabirimizle örfi idare ilan edil- Mısır gemileri cenubu şarki isti· ıçın kendılıklerınden Akdenızı, 
'tt ı: cBen bütün ömrümde hır araziye asırlarca sahip kalmaları 1 mişti. Bu darbe üzerine iki kon· kametinde pupa yelken kaçmıya Mısırı bırakıp kaçacaklardı. 
•tıı kadın sevdim. Onu da ben· beklenemezdi.> , sül ile Senato azalarından dört başladılar. (Antuvan) da beş sı· Ne çare ki bu çok geniıı ve 
~ lcaçırdılar ve beni zorla An· yüzü ve daha birçok cümhuriyet· ra kürekli bir gemiye atlıyarak parlak hesap ve tahminlerde bü-
tt.~ racasının kızıle evlendirdi- B U L 1\1 A C A çiler Romadan kaçarak (Antu· Klcopatrayı takibe koyuldu. Ku- yük hatalara düşülmüştür : Bu 
t İlk <)peret Sanatkin van) ın bayrağı altında toplan· mandanlarının kaçmasından §id· defa Yunan ordularını sevk ve 

ttcsi günü Man Bai sultan, CEMAL SAHİR Jt)BtLEı;;t dılar. detli hiddet ve teessüre düşen idare eden Antmran değildi . . Ya· 
~tainde ölü bulundu. Fazla 3 BirinclkAnun Salı Şu hale göre, İtalyadan gelen ordu da yedi gün sonra . Okta".:a nında bir Kleopatra yoktu. lngİ· 
ı tarda afyon yutrnuıı ve ebe· 1 t Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında ordu, tıpkı şimdi olduğu gibi To· teslim oldu. Bu beklenmıyen ha· li.7. donanmasında da,. Yunan do· 
\ıylcuya varmış. • 

1 Şehır Tiyatrosu SanatkArları · taliter rejimi, şarktan ve cenup· dise karşısında gözlerine inana· nanmasını kendi halıne ve hal· 
~ "- Sebebin bu olduğunu nere· ' Sanatkar NAŞlT tan gelen de demokrasiyi temsil mıyan ve kalbi muharebesiz ka· yanların pençesine terkederek 
itı biliyorsunuz~ Man Bai oğlu ., Primadonna. Nuvart trma Toto ve müdafaa ediyordu. Bu cihetle zandığı zaferin neşe ve heyeca· .gidip İskenderiye limanına kapa· 
'~evin gözlerine mil çekil· J 5 ÇARDAŞ • TARLAKUŞU OJ><"retlerl bu rejimlerin mukadderatı iki or· nile çarpan Oktav birinci, ikinci nacak göz yoktur. En nihayet 

ıı.tı1llden dolayı hayata küsmüş· 6 Na.41idin Nasreddln Hocası du arasındd vukubulacak çarpış· teşrin ve birincikanun ayları için- Anadolu kıyılarına çıkmak ~yle 
1 7 Zengin program. Gışe her gUn manın neticesine bağlı bulunu· de tek.mil Yunanistanı ve Trak· dursun, yan bakılabilecek zaman. dıı "- Evet, buna çok teeS8Ür açıktır yordu. yayı mukavemetsiz istila etti ve lar da çoktan geçmiştir. Yınu§, kendi kendini avutmak 1 

~~ earar içmiye başlamıştı. Fa· ' 
kocasına olan aşkı dolayısile ıo 

/ata. olan bağları devam edi
t~u. Onun başka bir kadın sev-
ırı· k d' l 1 1 Soldan Sağa: 1 - Nakil vasıtası • . ı Ve en ısi e zor a ev en-
lllj duyunca yaşamıya devam Başı boş 2 - Bir vllAyet 3 - Bir 

;,•ebep görmedi. hayvan - Sebze - Nefi edatı 4 - Ya· 
lt•vıı~r i.i nnisanın göğsünden acı tağagir • İstikbali keşfetmek • (Tek) 

~- lnılti yükseldi. Man Bainin ·Je beraber kullanılır 5 - Can - Ag"n· 
~tıd· cın bir kısmı 6 - İmamların sardı· 
1 

1 çadırına olan ziyaretini ha· 
~dı, Kendisi de günün birinde ğı - Sarmısağın kardeşi 7 - Yılan • 
'lt k M B 1 Ateşle 8 - Güneşin doğdııtıı yer -~~I ~ üsmüstü. an ai tat ı 

1 
trıle ruhunu yeniden canlan· Bulnııya çalış - Cilve 9 - P.• • re.'"ık -

l'ttıı. h b wı t E t . Bir vil(ı.yt:t • (Z) ılllvc edıııc<.: {Toz) 
b ~· ayata ag amış ı. r esı .. 
lhta . k M B . . ohır 10 - Araba s..ı, t:r. 11 -· Fazla -
~ n ~ezı yo , an .aını;'1 1 Yardımcı. ~ıı ~rını zıyarete karar verdı. Cı-
. ~iti beraberine alacak onu Yukarıdan a,ağıya: 1 - Eğlence -

tıır al ' Uz kayığı 2 - Tarakla dUzeltmclt 
ııı tında bırakarak Man Bai- 3 _ Beyaz • Türk memleketi • Bir 
.,. ~~huna hitap ettirecek, onu hayvan 4 - Nazar kıl • Kavga • Çn
k~ılı hemşirelerinin hepsinden lışkan bir böcek 5 - Ne cennet ne 
•evdiğın · söyletecekti... cehennem • Vait 6 - üsttine dayan-

S0 
1 

Siyah ırka mensup 7 - Emeller • 
ıı11 lira H~srevle me~l olacak, Kart tavuk 8 - ördekler iki defa 

~tı 11 annesi yerine geçecekti. söyler • Mideni doldur • Zehir gibi 
ta •rev ka d · Hurremin elinde 9 - Hatırla • Odanın Ustu • (Z) UA-

t O)d w r .e~ı . b ve edlnee bir nevi deli olur 10 - Gö-
ltill ugu ıçın Husrevı seri est rilşmek ıı - Eleme Aleti - Bir nevi 

1ııtı lllası ve kendisine gönder- ağrıyı tarif eder. 
~ı hakk.nda Hurrcme derhal Soldan Sağa: 1 - Sonbahar 2 -

tr Yollıyacaktı. Dara - Saray 3 - Odam - Aranan 
l-fu 4 - Yakan • Asa 5 - Ak • Zarar • 

q~ rrcm bu haberi alınca kız· Ar 6 - Mat - Fener 7 - Ata - 1z • 
1ıJı cBabam güzel bir kadın bu· Cin 8 - Zile • Ezer 9 - Hele . Ebe 
~~) 0rıu gözdesi yapmışsa bana lO - Ru • Yz • Oh 11 - Eyleme • 

k! diye düşündü. Mola. 
"lih Yukandan Afağıya: ı - Doya· 

"'il rünnisaya çatmak emelile maz • Re 2 - Sadakat • Huy 3 -
1 ~8 geldi. Fakat Mihrünnisayı Orak· Taze 4 - Namaz - İlçe 5 -
lırıce aklı başından gitti. Üvey Nafile 6 - Asa • Reze - Ye 7 - Har 

lltıi . . man · Ez 8 - Ara • Receb 9 - Ra· 
tıı nın ona: cHoş geldın> dı· na • Rize 10 - Yasa • Ne • oı ıı _ 
~de göklerin bütün ilahi l Nara • Reha. 

TAKSİM 
SiNEMASINDA 

Senenin en muhteşem, en mükemmel !ilmi 

RESiMLE 
• Hayatı 

13 2 Ağmt.o. 1914 te Mllnihte harp UAn Nl.lllrken 
Bitler halk ara.•nnda nümayişlere iştirak edl· 

yordu. Resimdeki yeri daire içine alınmış, ayrı<'a 
köşeye büyWtülmüıf olarak llı\.ve olunmuştur. Bu re· 
ııiın o zaman Hltıertn şah81 doetu H:ınri Horman ta
rafından almnuttl1' ki, bagttn re&mlfototrafcısıdır. 

14 Ultler, n!tkerllk eoderken bir 
müddet hu reıdnıde göı.te

rilen Mül!ulm Pren!t Fon Tuheu-
fam kıtusında bulunmu~ ve f"mlr· 
berllk etmiştir. 1915 !teoe-ılnden 

15 Askt'rde iken kendl!tllle verU~ hü\·lyet ali.
metine Köre On Altıncı Bavyera piyade lhti

, ·at alavmın hlrtncl bölütftnde H8 numara De kayrtJ1 
bulunu;·ordo. 1914 ıııeneelncle Demir Rallp nl,a1lllllll 
ikln<'I ~ütbeıılnl, sonradan biriııcl rütbeslnl kazan. 

sonra onbaşı olmuştu. mıştı. 

İki Kahkaha Kralı LOREL - HARDY'nln en son, en 

fazla gülUnclu ve en eğlendirici 

LOREL-HARDY 
HAYDUTLAR ARASIND 

Türkçe sözlU büyük komedileri 

SARAY Sineması 
Müdavimlerinin bUUbt kederlerini unutturmakta.dırlar. İJAveten: FOX JURNAL son dünya ve harp ha· 

berlerl. Seanslar: Saat 1,30 • 3,30 • 5,30 ve 8 de 

~-·BUG'CN 

:~ 
8,00 Program, 8,03 Hafif program 

(Pl.), S.15 Ajans haberleri, 8,30 Mil· 
zik programının c!evarnr (Pl.), 8.~ • 
9,00 Ev kadını • Yemek Hstesi. 

13,30 Program, 13,33 Şarkı ve tür· 
killer (Pi.), 13,50 Ajans haberleri, 
H,05 Memleket oyun havaları (PJ.), 
14,20 Rlyaseticümhur bandosu. 

15,00 Ankara sonbahar at yarışları 
tahminleri, 15,l~ • 15,SO Müzik karı
şık program CPJ') 
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GONDEN 
GÜNE 

Altı Adam, 
Altı Fikir 

Yazan: OÇ YILDIZ 

Altı arkadaş konU§Uyorduk. 
Aramızdan biri: «Alman· 

ya ltalyanların Yunanlılarla mu· 
narebe ettiklerini henüz haber 
almamış, dedi. Bunu Berlinde· 
ki A lman sözcüsü resmen Kldia 
ediyor. Sizler ne denKıılz bu 
işe~> 

Herkes fikrini söyledi. Fakat 
bunlardan hiç.biri ötekilerini 
tutmuyordu. Cevapların hulasa· 
sını sıra ile kaydediyorum. 

Birinci cevap: - Belki lngi· 
liz tayyarelerinin Berlinde yap· 
tıklan cehennem gürültüsü yÜ· 
zünden bu haber hakikaten işi· 
tilemeımiştir. 

ikinci cevap: - Bu C>tamaz. 
Haber işitilmemiş olai>ilir. Fa
kat Arnavutluk dağlarında Ef
zunların püsküllü çarıkları önün. 
de kaçan ordunun feryadını şi
mal kutbun'dan bile duymamak 
mümkün değildir. Bence Berlin 
sözcüsünün vurdum duymazlığı 
~üzcl ıbir tecahülü lirif ane ve 
Jtalyaya karşı parlak bir siyasi 
nezaket misalidir. Mesela yük· 
sek bir içtimai mevki sahibi kel
li felli hır komşunuzun sokak 
kapısı önünde mükellef bir da
yak yed iğini görseniz ne yapar· 
sınız? Tabii perdelerinizi indi
rir ve hiçbir şeyin farkında de· 
ğilmi§ gibi b ir vaziyet alırsınız. 
Size birşey sorulacak olursa 
Berlin sözcüsü gibi gözlerinizi 
hayretle açarak: cYok canım .•• 
Hiç ha:berim olmadı vallahi> 
der ve kom§Unuzun izzeti nef· 
sini korursunuz. Ben Alman1a· 
nın şevketli müttefikine karıı 
•böyle bir nezaket vazifesi yap· 
makta bulunduğuna kaniim. 

Üçüncü cevap: - Almanya 
şimdi üçüzlü paktı yeni yeni 
azalarla donatarak dünyaya her 
noktada müttefik bir Avrupa 
manzarası göstermek ve bu su· 
retle bir sulh taarruzu yapmak 
işile meşguldür. Çizmeleri çe· 
kip müttefikinin yardımına koş· 
mak işine gelmez. Sonra mü.tte· 
fikini sıkı zamanında Yunanis· 
tan kadar muazzam kaynakları 
olan bir devletle başbaşa bırak· 
mak ayıp bir şeydir. Bu sebep· 
ten en doğru hareket Arnavut· 
lukta olup bitenleri duymamış 
görünmektir. 

Dördüncii cevap: - Hayır 
hayır. Bence Almanya sevgilı 
müttefikine dostane bir sitemde 
bulunuyor: cYunanistanla harp 
mı? Jmklinı yok ••. Böyle birşey 
olsaydı dostumuz bize haber 
vermez miydi? Bu herhalde cid
di birşey değildir. Harp başlı· 
yalı ne kadar oldu diyorsunuz? 
Bir ay mı? Büyük İtalyanın kü
çük Yunanista~a karşı bir fena 
niyeti olsaydı bugüne kadar Ak· 
ropol tepesinin üstünde yeller 
eserdi. 

Beşinci cevap: - Almanya· 
nın bu tecahülü büsbütün başka 
bir sebepten ileri geliyor. Daha 
ibir ay evvel söylenen nutukta 
Almanyanın yüksek maksatla
rını idrake muvaffak olmuş tek 
dahinin ltalyada çıktığı bütün 
dünyaya ilan edilmişti. Şimdi 
bütün dünya da ona sorabilir: 
c:Sizin tek dahinin keyfi bugün· 
lerde acaba nasıldır~. Yeni yeni 
ne gibi dahiyane icatları ve mu· 
vaffakıyetleri var acaba?> Böy
le bir sual tehlikesine karşı en 
iyi hareket Arnavutlukta muha
rebe olduğunu kökünden inkar 
etmektir. Gürültüsü dünyayı tu· 
tan bir muharebeyi inkar nasıl 
olur dersiniz? Vaktile bir Yu· 
nan filozofu atılan okun yürü· 
mey ip buna mukabil dünyanın 
hareket ettiğini iddia etmişti. 
Geçen asırda da biri Napolyo· 
nun uydurulmuş ıbir efsane ol· 
duğunu - ve tarihte böyle bir 
adamın yaşamadığını iddiaya 
kalkmıştı. 

Ahıncı cevap: - Hayır ha· 
yır .. ne o ne bu .. bu sadece bir 
<:!.ahili politika meselesidir. Al· 
man halkına c Yunanistaoda 
munard>e var> denirse o da 
tabii sorar: cBizimle elele dev· 
ri alem seyahatine çıkacak bü
yük müttefikimiz ne halde?> 
Ona büyük müttefilcin bir çürük 
yumurta gibi kırıldığını söyle· 
mektensel. •• 

A1Joa9 öcretl YILDIZ SULTAN MELEK Şahane Bir Aşkın Şahane Filmi 
Taçlı Başlar Arasında Kanlı Bir Dava 

18,00 Program, ·8,03 Radyo caz 
orkestrası, 18,<W Türk müziğinden 

Folklor örnekleri, 19,00 Konuşma, 

19,15 Solo ~arkılar. 19,:-tO Ajans ha

berler!, 19,45 Fasıl heyeti, 20r1s Rad· 
yo gazetesi, 20,45 Beraber f}arkılar, 
21,15 Kon~a, 21,30 Radyo salon 
orkestrası 2%,30 Ajans haberleri, 
22,50 Kon~a (yalnız krsa dalga 
ile) , 22,50 Dans nıUzl~I (Pl. l. 23,25 -
23,30 Kap8!1Jf. 

Tü..r,.e dahilinde: 

Sinemasmda 8eaell.k 6 aylık 8 ayhk 

SALTANAT KURBANLARI .\tılJOLVEHAB'ın yegiı.ne rakibi ABDÜLGANİ ESSEYlD, A.fkın 
Göz Yaşlan Muganni yesi NECAT ALİ'nln 

TCRKÇE SöZLtl - ARAPÇA ŞARKILI Senenin en NEFİS FRANSIZ Filmi. ~ Rollerde: 

2Nct=~~:a=r~~~:;er:~.YOR EDWIGE FEUILLERE-JOHN LODGE 
....,.._ __ SeallBlar: _ X,30 _ - 3,30. • 5,30 - ve 8 de •••••• Iİlll••••••••• ~ seanslar: 1,30 - 3,30 • 5,30 - Suare 8 de, 

2700 1410 

.. . - .... 'a • . •. .,.. . • • ···•*""" 
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Mekteplerde 
Ders Saatleri 

Değiştirildi 
Alınan Karara Göre, Çocuklarımız 
Evlerine Karanlıkta Dönmiyecekler 

Ankara, 29 (A.A.) - Maarif Ve- batmadan evvel on yediyi kırkta o-
killiğinden tebliğ edilmi.Ştir: kuldan çıkacaklardır. Öğleden evvel 

Ifıkların kararWıp maskelenme.cıi, ve sonra gelecek talebenin okul bi· 
ve saatlerin ileriye alınması sebebile nuına yakın oturmaları ile YB.fları 

çocuklarımızın çok erken evden çık- dikkate alınarak seçilmesi ve kız ta· 
mak ve akşam karanlıkta eve dön· lebef!in sabe..h gnıplarına alınması O· 

mek mecburiyetinde kalmamaları ı. kul idarelerine bildirilmiştir. 
çin vekiM.ik, okullarda derse ba.!}lama Meslekt tedrisat okullarından kız 

ve son verme saatlerini gtinün ihtl- enstitUJert ve ticaret okulları saat 
yaçlarına göre ~IJtirmi,Ur. dokuzda, sanat okulları saat sekiz 

Orta tedrısat müesseseleri 2 kA.nu- buçukta derslere başlıyacaklar ve en 
nuevvel 19.(0 tarihinden itibaren sa- geç yedJ otuzda bitireceklerdir. 
at dokuzda derse bafhyacaklardır. Bu esaslar dairesinde açılıp ka
Ders araları teneffüslerinin ve mtı- panma saatlerinin teebitl yüksek ted 
talla mUddetlnln indirilmcsile öğle· risat müesseselerinde kendilerine ve 
den önceki mesainin saat on Uç o- ilk okullarda valiliklere bırakılmış

tuzda ve öğleden sonraki mUtalA.a tır. Mahallin icaplarına ve mesai ha· 

saatlerinin on beşi kırk befte bitiril· yatına göre tesblt edilen bu saatlerin 

mesi temin olunmuştur: Çifte tedri· bir çeyrek önceye veya sonraya alın· 

sat yapan okullarda sabah grupları 

sekizi otuzda derse başııyacaklar ve 
öğleden sonra okuy&Rlar da gün" 

Londraya Hava 
Taarruzu 

Şiddetli Oldu 
5 Düşman Tayyaresi 

Düşürüldü • 
Londra, 29 (A.A.) - İngiliz Hava 

ve Dahilt Emniyet Nezaretlerinin 
tebliği: 

Dün gece dUşman İngiltere üzet in· 
de bUyük bir hava faahyeti gbster· 
miştlr. Her ne kadar muhtelit mın· 
takalara bir çok bombalar atılntışsa 
<1a düfman tayyarelerinin b~5J.ıcı. 

hedefini. lngilterenin ş.tmali garhtsin
de bulunan bir 'l!ehirle bilhas&a Mer· 
sey kıyılan teşkil etmlıf, mfttf"c:ıd.'it 

yangınlar çıkmı.tır. Bunlarda1t ba
zıları clddt olmuş ve bir çok me~ken
'er ve b}nalar hasara uğramış3 • da 
hücuma jştlrak eden tayyare ade:'il
ne nlsbeUe az yaralı ve ölü oıduğu 

anlaşılmıftır. 

~ düşman a-.x:ı tayyaresi dU.r;ıU· 

rtilmUştllr. 

·Avcı tayyarelerimizden altısı ;lssU· 

ne dönmemiştir. 

Belçika kabinesi azalan 
muhakak bir ölümden 

kurtuldu 
Londra, 29 (A.A.) - Belçika Baş

vtkili Pierlot ile Belçika kabinesi a· 
za.tarından bazılarının da son hava 
akını esnasında Carlton otelinde bu· 
lundukları öğrenllmi,tir. Nazırlara 

bir fey olmamıştır. Belçika MU:stem· 
leka.t Nazırı husust Kalem MüdürU 
Camille Camus ölmüştür. 

1.000.000 
Yunan Çocuğu 

Çalışıyor 
Atina, 29 (A.A.) - 8 ili 

20 yaş arasında bir milyon ço
cuk ve genç muhtelif suretler

de Yunan harp gayretine yar

dun etmektedir. Genç erkek ve 
kızlar milli gençlik üniforma

Hll giymİf olduktan halde ha
berci, itfaiye yardımcısı olarak 

kullanılmzktadır. Hasta bakı

cılar karartma itini tef!İ§e me· 

mur hükiimet memurlanrun 

yerine ça)lfmaldadır. 

Ambalaj Yapan Fabrika· 
lardan Kazanç ve Bina 

Vergisi Alınmıyacak 
Ankara, 29 (Telefonla) -

Üzüm, incir, portakal gibi amba
lajla harice sevkedilen meyvalar 
h•kkında Ticaret Vekaleti yeni 
bir karar almak lüzumunu hisset· 
miş ve lktısat Vekaleti ile teşriki 
mesai ederek şu kararı almıştır: 

Üzüm. incir, portakal ve bu 
kabil meyvaları ambalaj yapmak 
suretile satan müesseselerden bi
na ve kazanç vergisi alınmaması 
tensip ed ilmi.§, bu yeni vergi usu
lü Maliye Velcaletince de ka.bul 
edilmiştir. 

11\8.St vekilliğin mUsaadesi He kabil 

olabi~eği de alAkadarlara ayrıca 

bildirilmiştir. 

Almanyada Bircok 
1 

Mıntakalara 
Hücum Edildi 

Fabrika İmalatha
neleri Bomba!andı 
Londra, 29 (A.A.) - Hava 

nezaretinin tehi iği: 

Dün gece bombardıman tay .. 
yarelerimiz başhca taarruzlarını 
Düsscldorf ve Mannheim üzerine 
yapm111lar<lır. Bu iki şehirde tay
yare meydanlarına, emtia istas· 
yonlarına, deniz esliha fabrika· 
larına ve gaz imalithanelerine 
bombalar isabet ettirilmiştir. 

Diğer bombardıman tayyare 
teşekküllerimiz Polit.:ı:"de sentetik 
benzin tesisatını ve Setettin" de 
bahriye tezga.hlarını bombalamış
lardır. 

Keza Manş denizindeki liman
lara, Anvers, Boulogne ve Le 
Havrc' e hücumlar yapılmışhr. 

F ransada Talebeler 
Kurşuna Dizilmemiş 

Berlin, 29 (AA.) - D. N. 
B. ajamının hususi muhabiri hil
diriyor: 

Karışıklık çıkarmak suçu ile 
son günlerde Pariste tevkif edilen 
talebelerden bir kısmının kurşuna 
dizildiği veya idama mahkUm 
edildiği hakkında bazı yabancı 
gazeteler tarafından yapılan ha
berleri hariciye nezareti resmen 
tekzip etmektedir. 

Askeri Vaziyet 
(Ba'ı 1 incide) * 

nıelerl ihtimali vardır. Bazı mu
ka,·eıwete maruz kalmalarına 

rağmen Ell>M&n yolunda UerJe· 
melerlne devam ediyorlar. Bu 
harekete m&nt olmak lııttlyen ve 
Yunan kıtalarını geriden tehdit 
için çalışan ltalyan kuvvetJ.e.ri 
püskllrtülıo.üştür. 

Ersa.ka nııntaka.sında.k:J Yunan 
harekı1tı tedrici olmakla beraber 
lnkı,.ı etmektedir. 

Eplrde, Yunan ileri hareketi
nin inkişaf gösterememeol şun
dan Uerl ge1mı,tlr: 

Burada. İtalyanlar mukavemet 
göstermek tstemı,ıer ise de mu· 
kavemetlert pek ('abuk kırılmış, 
Yunan taarruzu süratle inkişafa 
başlalllUJbr ve bir kaç gün için· 
de Permett - Ergerl hattına var
mıştır. 

ttaıyanlar bu hattı tahkim et
tiklerinden. ve ,)'eni takviye kuv .. 
,~etıeri kıtaları getlrdlklerladea 
hareket tevakkuf eıtmtştlr. 

ÇU.nkU, hazırlanmı'1 ta.ltklaı e
dllmiş bi.r n1evkJe hemen atücwn 
edilemez. Siperlere sllA.lılarını 

yerleııtırmı., bir düşmana ı..,... 

hareket, Yunanlılar için t"! 

olurdu. Hemen hlicum yapıla

mazdr. Fazla zayiatı mucip o
lurdu. Binaenaleyh teenni IA.
zımdı. Taarruı.a devanı etmeme
leri de Yunanlıların aleyhine o
lurdu. Tabii Yunan Ba.,kuman
daelığl da bunu dltşUnmüştilr ve 
yeni tedbirler almaktadır. l\tev .. 
cudu on binleri a..,.ıqı.n taarruz or
dusun.un bazırlaruna.sı için bir ı ... 
ki gün değil, bir halt& 11\zundı:r. 
Bu tevakkuf, muva.ffakıyetfllzUk 
değil, bir t.eıdbtnUr. Hareketin 
neticesini anlamak için üç dört 
ı;üa beklemek Jiz.ı.ındu. 

Kral Mişel 
Kaçtı 

llaıJI 1 IDcl""* * 
ki l:teıfı.veldUer. nu.utar, profe:EWir&er 
l!e gazeteciler bulDR&n 70 kJ~lyt 

katletmJş bulun11yorlar. içlerinde, 
beynelmilel IJijhrett olan Prefeeör 

Yorga da vardır. 
ı'jlmdl iter tB.l'aftan sorulan MI· 

at şudur: Demir l\luhafı:ılar kim
lerin emrlle ha.rekf't edtyorlar '! 
Bunların dlslpllne tAbl bulllDduk
lan a.,Jlliirdır. Şu halde, elbette 
ba!)kalarmın taJırikl ne hareket et
tlkleri muhakkaktır. 

Bu m~lede bir ıteY göuten 
kaçmamaktadır: Bu da bu hare.
keti Demir A-tuhafızlar şefi bile tak 
blh ederken Alman ajansının bu

nu. halkın memnuniyetle karşıla· 
dığını eöyliyerek tasvlpkAr bir li

san kullanmasıdır. 

Sonra, AlmanyBRın Bükreş s.&

flrl alelı\cele ,-e hususi bir trenle 
Berllne glttlğl, Kral Mlşel ile ana 
krallçeelnin Floran.saya kaçtıfı ve 
Romanya.da. yeni hareketler hazır· 
landıfı &nl&Jtılıyor. 

Yeni nizamın daha Jyt yerleş

mesi için yeni adnnlar atllma.ın 

bekleniyor. 
Balkanlarda yenl ntL&mJn hmu

le getlrdlfl bu haller büyük bir 

Son Muharebeler de 1 lnoilizler Esasen 
YUNANLILAR Bu:oarların Elinde 

Lehine Neticelendi Olanı Vaadetmis 
ıı..,ı l 1nctde •= Bu!gar - Yugoslav 

Manastır, 29 (AA.) - Reu-
ter ajansının Yugoslav hududun- Ebedi Dostluk 
da bulunan muhahiri diyor ki: 

Pogradet mıntakasında ita!- Proto/..olu da Yokmuş 
yanlar durmadan hücum etmiş- Sofya, 29 (A.A.) - Hükumet 
lcrdir. Buraya gelen haherlerden partisinın nafiz izalarından Ya
öğrenildiğine göre, Yunanhlar nef son günlerde İngiliz hükU.meti 
mevzilerini muhafaza etmekte· tarafından Bulgaristan hakkında 
dir. Pişkopeja köyiine kartı ya· yapılan beyanata temas ederek 
pılan diğer hücumlar Yunanlılar kraliyet nutku etrahnda cereyan 
tanfından kolaylıkla püskürtül- eden müzakereyi kapatmıştır. 
müştür. Yanef, Jngiliz parlimentosu· 

Küçük ltalyan gruplarının dün nun Bulg_aristanla meşgul olduğu
Yunanlılara teslim oldukları ha- nu görmekle bahtiyar olduğunu 
her verilmektedir. ' söylemiş fakat cıböyle vaadlerin 
Bütün cephelerde ileri hareketine Bulgaristana elinde 1mlunan ıey-

devam olunuyor leri b&hşettiğini> il8.ve etmiştir. 
Atlna, 29 (A.A.) - Atinada öğre- Yanef, Bulgar - Yugoslav pro-

nildiğine göre, Arnavutluk cephesi- tokolunun iki memleket arasında 
nin cenup bölgesinde harekAtta bu- cebedi dostluğu> istihdaf eden 
Iunan Yunan kıtaatı yeni tepeler iş- bir merbutu bulunduğu hakkında 
gal eylemişlerdir. Bu muvaffakıyetin Ywgoslav membalarından çıkarı· 
yeni bir ileri hareketine yol açaca-
ğı zannedilmektedir. lan haberleri tezkip etmiştir. 

Bununla beraber Yanef, Bul
Halen Yunanlılar işgal ettikleri 

topraklardaki mevzilerini takviye et· garistanın iki memleket arasında 
mualli.kta bulunan meseleleri 

mektedirter, İlk hatta bulunan Yu· 
nan kuvvetleri ltalye.nla.rı mevzlle- sulh yolile halletmeyi samimi su .. 

dikkatle takip olunuyor. rette arzu etmekte olduğunu ili.· rinden atmıya devam etmektedir. 
Abnanyanın yeni nJzamr kura- ve eylemiş.tir. 

madığı ve tazyik siyasetine baş- BUtUn cephelerde ileri hareketine Milli müdafaa bü•resi 
devam olunmaktadır. ~ 

ladıfı görülüyor. kabul edildi 
Yeniden 9 İtalyan tayyaresi 

Nevyork, 29 (A.A.) - Nev- d"" .. ül" d"' Sofya, 29 (A.A) - 1. 300 
k T . . . B 1 d UfW u ·ı 1 1 k ·ıı· .. yor ımes gazete•ının e gra - Atina, 29 {A.A.) İngiliz Hava mı yon eva ı munzam mı ı mu· 

dan alarak neşrettiği haberlere kuvvetleri umuml karargA.hının teb- dafaa bütçesi birinci ve ikinci 
göre, ana kraliçe Helene Roman- , ugı: kıraati müteakıp ittifakla kabul 
yadan kaçmıştır. Kendini mev· Son iki gün zarfında İngiliz avcı edilmiştir. 
kuf telakki etmekte olan oğlu Kral tayyareleri on düşman tayyaresi tah- ~----o-----
Michel' in de birlikte firar ettiği r;p etmişlerdir, Mısır M J.dafaa 
tahmin edilmektedir. Bu telgra- Dün Arna.vutlu~n Batı • Cenu- N C • 
fa nazaran ana kraliçe Florence" a bunda avcılarımızdan mllrekkep kU- azırının enazesı 
muvasalat etmi~tir. çUk bir devriye grupu 20 düşman Merasimle Kaldırıldı 
Romanyada fevkalide hal ilan tayyaresine tesadüf etmiştir. Tayya-

olundu relerimiz derhal hücum ederek bir Kahire, 29 (A.A.) - MUdıı!a.a Na-
zırı Yunus Salih Paşanın cenaz;esi, 

Belgra<l, 29 (A.A.) _ Ro- dakikadan az zaman zarfında yedi 
du t dl dün büyük milli merasimle kaldırıl-

manyanın her tarafında fevkala- Ş'll\an ayyarest düşürmüşler r. 
bl mıştır. Kral Fanık'un mümessili, İn-

de ahval tedbirleri ilan edildıg ... i Daha sonra r avcımız münferiden 
t x.. bi h lr gUiz elçisi merasimde hazır bulun-

söylenmektedir. yap t 6 • r mu arebe esnasında b 
düşman tayyaresile çarpışmıştır. t- muştur. 

Teyit edilmiyen haberlere gö.. Orta Şark Ba!llkumandanı General talyan tayyaresi alevler içinde yere -r 
re, Jilava hapishanesinde yapılan düşmüştUr. İngiliz tayyaresi pilotu- Vavcl ve Orta Şark Ha.va Kuvvetleri 
toptan katilden mesul Demir Mu.. nun para.,ütle indiği görWmüşse de Başkumandanı Hava Mareşali Lono
hafızlardan bazıları bu cinayeti more cenazeyi takip edenler arasın-henUz bulunamamıştır. 
müteakip intihar etmişlerdir. da bulunmakta. idiler. 

Marqal Badoglio Arnavutlukta 
Bükreş, 29 (AA.) - D. N. deailmlf. Müdafaa nezaretini batvekil 

' 
1 

!' 

EN 

Tasarruf elmek. 
isleyen •iri •.• 

Kunduraların tabanlarını korumak l ç in 
çoraplarını yırtıyor 

Fakat ucuz lamba mubayaa etmek su• 
re tile ayni şekilde hareket edenler az 
değildir. Bu ampulların ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde• 
nildiginde tezahhür eder. 

Hakiki bir tasarruf yapmak isterseniz 
daha az cereyan istihlakına mukabil en' 
bol ışık veren TUN G S RAM ampullarını 
almalısınız, 

n 
., '4RAYA·EN •OL AYOONLOKO 

- B O UR l A B i R AD ERLER-
••T•N•UL ' ANKARA ı1MI" 
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Roma, 29 (A.A.) Slefani ajan- u e•me ı ----------------------------B. bildiriyor: o· hd · ald 1 

Memleket içinde vaziyetteki sı blldtriyor: Salih Paşanın yerine yenisi tayin 
gerginlik hafiflemektedir. Fakat Mareşal Badoglio'nun Arnavutluğ'a edilinctye kadar Başvekil Hüseyin 
vaziyet hala endişe vermekte de· giderek orada hat"ekette bulunan Sırrı Paşanın :h.füdafaa Nezaretini 
varn ediyor: kuvvetlerin kumandanlığını bizzat deruhte etmesine karar vennil!}tir. 

Öldürülenlerin arasında evvel- deruhte ettig1ne dair yabancı mem
ce Demir Muhafızlara kar~ı mü· leketlerde çıkardan haberlerin sali.
cadele eden siyaset adamları, hlyetli İtalyan makamlarınca esassız 
lejyonerlerin tenkilinde ve kat- olduğu bildir1lmektedir. 

Avam Kamarası 
Gizli Celse 

Londra, 29 (A.A.) - Eden'ln be· 

Bayanlarımızı Aylık Üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumutal< ve en ince elbitıde' 

altında bile belli olmıyan 

linde suçlu olan polis memurları, Mareşal Badoglio Arnavutluğ'a git
kendilerinden bilhassa nefret memiştir. Arnavutluktaki İtalyan 
edilen bazı yahudiler vardır. Bu kuvvetlerinin kumandası elAn Ge
hareketin merkezi ploestidedir. neral Soddu'nun elindedir. 

yanatını dinlemek Uzere Avam Ka- Yeni ambalaj ve daha mütekamil bir ıek.ilde 6 lik ve 12 !il< 
marası dün hatt bir celse akdetmiş· kutularda yeniden piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye 

Ploesti" de kurşuna dizilenlerin ltalyan generalinin intihan, sefirin 
tir. ve parfümeri mağazalarında ve icadın berberlerinde hamet• 

Eden, Churchill'in evvelce haber ••••••• lerine hazır olduğunu arzederiz. 
adedi 20 tahmin edilmektedir. tevkifi yalarunıı 

Lejyon hareketinin reisi ve Roma, 29 (A.A.) - Genet"a.l Vis-

verdiği. gibi son zamanlarda yaptığı: 
ınacerah seyahat hakkında izahat -----------------------------

vermi~ ve başında bulunduğu bUyUk Gaziantep c. Müddeiumumiliğinden: başvekil muavını Horia Sima contl Prasca'nın intihar ettiği ve 1-
dün Ploesti'ye giderek lejyonlar talyanın sabık Yunanistan elçisi 
şeflerile görüşmüştür. Sima baş· Grazzi'nin tevkif edildiği hakkında 
kaca hidisclerin çıkmaması husu. bir Atina gazetesi tarafından çıkarı
sunda başvekil general Antones- lan ve yabancı matbuat tara.tından 
cu He mutabıktır ve bu arzuyu naklen n~redilen haber her türlü 

askert kuvvetlerin, kudret, adet ve 
tcchizat ıubarile her hafta artmak- inşaat Mlnakasası 
ta bulunduğunu beyan etmiştir. 

Epey zamandır beklenen bu c•lse 1 - Gazlantepte yaptırılacak ceza ve tevkif evi inşaatı kapalı ,,.rl 
hakkında hiçbir tebliğ neşredilınlye- usulile eksiltmeye konmuş ve tayin edilen 12/11/940 tarihinde ihale 'I'" 

lejyoner şeflerine bildirmiştir. esastan Aridir. 
cektir. pılamadığından yeniden kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 12/12/940 tarihinde saat 15 de G&zlantep adliye bin&-" 
içinde C. MUddeiumumlliği odasında ~t eksiltme komisyonu tarafil'' 
dan yapılacaktır. 

General Antenoscu tarafından ============================= 
alınan ihtiyati tedbirler idame ş E H İ R T İ Y AT R o s U 

olunmaktadır. Bu meyanda Bük- TEPEBAŞINDA il' 
TEMSİLLERİ 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI reşde ve diğer mühim şehirlerde- D R A M K I S M I 
ki postahaneler asker muhafaza- BU AKŞAM 
sı altına alınm~qılır. Saat 20,30 da 

1 
Bugün saat H to 

Çocuk Oyunu 

Katil ve hürriyetten mahrum AYAK TAKIMI ARASINDA Ak~ 20,30 da DADI 

etmek cürümlerini maka:.bline de * * 
şamil olmalc üzere şiddetle ceza· DRMI KISMINDA: 30/11/940 cu- KOMEDİ KISIDNDA: 
}andıran kanunun tatbiki, bilhao· martesi gündüz saat 16 da, ak,am 1/12/940 Pazar günU gündüz .,...( 
oa kendiliklerinden hareket eden- 20,30 da, Pazar günü gUndUz 11 ve 11 ve 15,30 da, ak~ saat 20,30 
ler için müşkül olacaktır. 15.30 da, akşam 20,30 da: da: 

Mücrimler belli değil.lir ve ar· AYAK TAKL'\ll ARASINDA DADI 

kadaşları tarafından himaye edil
mektedir. 

Bükret pota müdürü istifa etti 
BükreJ, 29 (A.A.) - Stefani: 

Bük.ret polis müdürü istifa etmiş, 
yerine Radunironoviç tayin edil
mİ§tİr. 

Romanyada katili... devam 

Hakkile Kazanılmış Bir Şöhret--... 

Ali MUHiDDiN • 

ediyor ll.ııiİlmiiİiıııiİıiiııııııiİlıııııİİİiiiııııiiılı .. ıııiiıiiiİılliııiiiiiııııiıiilililııiiiıııııiiııiıııii ... 
BUkreş, 29 (A.A.) - Başvel<Uet 

tebliğ ediyor: 
26 sonte9rin tarihinde sabık na· 

z;ırıarctan Virgil Madgearu meçhul 
eşhas tarafından evinden kaldırıl· 

m,.ur. Ayni gUn saat 15,30 da cese
di BUkrel} civannda Anagov mevki· 
inde bulunmuş ve vücudunda ruvel· 
ver kurşunu yaraları görWmUştllr. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Ml.lhammen 

kı~-metl 

Lira 

27 oonteşrln akşamı Ptı>Ceeor Nico- 334 20 Rumelihlsarmd& Arpaemlnl maholleslnde Mezarlık sokağın· 
da eekl <fil, yeni 42 ııayılı ~p ev. la Yorga Sinayadaki •evinden kaldı-

rılmıştır. Hük!)met tar&fmdan sabık 100 Kasmıpaşada Vapur lskeleelnde Gazi Hasan Paşa vakfın<lan 

ahşap bina enkazı. başvekili bulmak ve kurtarmak için 
ayni gece ittihaz edilmiş olan sert 
tedbirler neticesiz ke.lmlştır. 28 son· 
teşrin sabahı Pra.hova J~dl\rma.ıarı, 
Yorga'nın ruhsuz cesedini Streıhnie 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyet ve enkaz satı.Jı on beş 
gün müddetle açık arttırnuya çıkarılmıştır. İhalesi 12/12/940 perşem
be gUnU saat on beŞte yapılacağından iSteklllerln Akarat, MıılıUlllt ka
lemine müracaatları. (11235) 

köyünde altı ruvelver kurşunu ile ----------------------------
öldUrUlmUf olarak bulmuşlardır. 

HUk.1l.met, mücrimleri aramakta
dır. Kanuna tebea.n şiddetli cezalar, 
tatbik edilecektir. 

Yahudiler aleyhinde 
BUkreş, 29 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
Mesai Nazırı ne,rettlfi bir emir

name ile Yahudilere alt lokanta ve 
kahvelerin pazar günlerile bayram 
günleri açık bulunmasını menetmiş· 
tir. 

• 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
36 nu~-naralı llA.n - Cep fenerleri ve c ep fenerlerlnde kullanılan pil 

ve ampullerin her birinden veya hP.psinden ellerinde ikişer düzineden 
!azla bulunanlar bu mallar:n eı:-ı!ilerinl ve miktarlarını bir beyanna.r.ıe 

ile 2/12/9·10 pazartesi günU . <tmına kadar Mm taka Ticaret Müdti!'· 
Iüğünde Fiyat Murakabe blirt'' .. wla lıi!direceklerdlr. Keyfiyet 29 numara
lı Mlllt Korunma kararnamc;:ıinin 6 ıncı ınaddesine istina.den 11An olu· 

nur. (11361) 

Sahibi ve Neşriyat ll!UdUrU: Ahmet Emin Yalma.D 
Baaıldıp Yer: VATAN MATBAASI 

3 - Bu lntaatın keşif bedell doksan altı bin dolmz yüz yirmi bir ıif' 
seksen altı: kuruştur. 96921 Ura 86 kuruşıta.r. 

4 - Muvakkat teminat altı bin doksan altı lira on kuruftur. 6096 ıı· 
ra 10 kuruştur. 

5 - Bu işe alt evrak: Mukavele projesi, eksiltme f&rlnamesl, ııa)'I"· 
dırlık !şlerl genel şartnamesi, hususi ve fenni fal"tn&me ve yapı ış1etl 
!ennl şartnameei, mesaha cetveli ve bina projesi ve seri dopirdir. tste}(' 
iller bu evrakı Gezlantep, Ankara, İstanbul ve İzmir c. MUddelurnuıııl· 
Uklerinde görebilirler. 

6 - Münakasaya girmek isteyenlerin referans ve difer vesikalatı"f 
bir istidaya bağlıyarak münakasa. tarihinden en az Uç gün evvel vıll" 
yet makamına vermek suret.ile bu i{I için ehliy-et veelka.sı aıma.ıa.rı 1e 
bu vesikayı teklif mektubu içine koymalan llt.zrmdır. . t 

7 - Münakasaya iştirak edeceklerin 2490 numaralı arttırma e1<9U 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve ~: 
saikini bu kanun ve f&rl,namelerin ahkA.mma göre hazırlayıp teklif do 

!arı içine koyarak bu zarfları 12/12/940 perşembe günU saat 14 de l<~ 
dar numaralı makbuz muka.btli:nde münakasa komisyonu reisine vetfl' 
olmaları lAzundır. t 

Posta lle gönderilecek mektupların 12/12/940 perşembe gt!nU "":-
15 e kadar komleyona gelmiş olması ve dı~m mühUr mumu ile tyl~ J< l 

patıımış olması IA.zımdrr. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (l~ 

Cep, K•l sa.atlerl Altın Metal 
16 aen& garantlll 

6TAKSlnE 

Kömür ve Odun 
Sobaları 

4TAKStrrE 

Havagau ve 
Elektrik ocakları 

4 TAKSlnE 

A.&G. elektrik sü
pürge ve tırmları 

6 TAK81Tl'E 

Avizeler ve 
loedlyellJdef 

4., 6 TAKSt-rrı: 

Nafıa Vekaletinden : 
6/12/940 cuma günü saat 16 da Ankarada Nafıa Veldlletl bina$11Ç"' 

de malzeme mUdllrlUğU odasında toplanan ınalzeme ek.siltme koıni'>::; 
nunda c27i50• lira muhammen bedelli 50 M3 elli metre mikap çır' 
çam kerestesinin kapalı zarf usulü ile eksi.itmesi yapılacaktır. K.,...ıı• 
!er çurnrada sulama idaresi anbarında tesıım edilecektir. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrUatı bedelsiZ olarak malzeme ınuı!ilf' 
lUğUnden almablllr. Muvakkat teminat 206 lira 25 kuruştur. tatel<lil~ 
teklif mektuplarını muvakka.t teminat ve şartnamesinde yazılı vetl"', 
ııe birlikte aynı gUn saat 15 e kadar mezkQr komisyon& makJ:lllS tJl}J 
kabilinde vermeler! !AzmıQır, (786JJ (looı:iol. 


