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Fransa suf h pe
şinde, Mihver de 
bundan istifade 
emelindedir 

Ortaya bir cAvrupa te
saniidüıt lalı çılıtı; ifgal 
altında bulunan Çekoa
lovakya, Polonya, Nor
veç, Danimarka, Holmı 
Ja, Belçika, Franuı ve 
Romanya gibi memleket
ler, tazyik altında inler
lerken Avrupa teuınü · 
dünden bahıetmek için 
ınsanın kalemini ka•ap 
•üngerile lilmiı olması 
lazım gelir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

S •İdllB. soldan &Dlln haber· 
ler, nıilıver devletlerinin 

Aı· man 

Fransız 
Teşriki 
Mesaisi 
Viıi, anlatmanın askeri 

mahiyette 
olmadığını bildiriyor 

---ııı:-

Laval Hariciye Nazırı oldu 

1 

Yunan /. 
italyanl 
Hududun
da hidise 
-~~-.. ,-~~~ 

· RESMi İT AL YAN AjANSI 

Yunanlılar tarafından Ar
navutluk hududunun geçil· 
diğini ve çarpııma vuku-
bulduğnu haber veriyor 

• 
RESMi YUNAN AjANSI 

Yunanlıların böyle bir ha· 
rekette bulunmadığını, ha
ber verilen bu hadisenin 
tahkik cdilmeainin istendi

Cmabl lnailWe sabJllcrt a , 1 mmı •=-•mıu• Mr iacwa '°" 

ğini bildiriyor 
Roma, 27 (A.A.) - Ajans Stefa

ni, dün gece ~aat 23 de aşat>;tdaki 
hususi tebliği neşret.miştir: 
Müseııaıı bir Yunan çetesi bu 

sabah Coritza civarında, 30 ve 31 
ind hudut işareUermin arasında 
bulunan rnınta.kadan tii!ek ve el 
lıombalarile Arnavut hudut muha
fızlarına hücwn etmiştir. Arnavut 
müfrezesinin derhal mukabele et
mesı ve diğer müfrezelerin yardı-

AFRiKA HARBi 

ingiliz do
nanması 

• 
Sidi Barraniye 

taarruz etti 
mı neticesi olar&k Arna\'utluk top- • 1---

Hür F rans1zlar 
Harekete geçti -Fransız İmparatorluğunu 
müdafa meclisi kuruldu 

• 
General Gol emrindeki 
tayyareler Lambarinc
yi bombardıman etti 

HAVA HARBi 

Brem en 
Havuzları -Şiddetli hücuma 
Maruz kaldı 

Akdeniz.in gup cenahında neler 
TRı>mak .İ51ediklerini bir dereceye 
kadar aydınlattı. Görünen maksat, 
J!!"ansa ile sulh yapmaktır; fa.kat, 
flındilik iı;birliği sözü ortaya atıl· 
Dll4tır. Vişide neşredilen resmi bir 
tebliğ Bitler ile Petain arasında 
Jllpılan görüşmenin .yülısek ne
zaket havası içınde cereyan ettiği· 
ni... ve ihtiyar Mare~aJin •meW<l.i· 
ne !AyM< ihtiram merasimi ile kar
sı.landığım. ka~:dettikten sonra 
töyle di~or: etki devlet reisi a· 
rasındak; görüşmede vazıyet ve 
bilhassa Avrupa sulhünii yeniden 
kunınaık vasıtaları umumi tetıkı.ke 
tibi tutubnl1'tur. i:kı taraf i.'llıırlıği 
pr~ üzennde mutabık kalımış
tır. Bunun tatbik meselesi bı.Jiha
re tetkık olunacaktır.• 

Amerika, Fransız ve Jspan
yol donanmuının mihver 
emrine verilmc.i ihtimaline 1 

ruğına ı:irnıiş olan dii-'lllan çetesi Çölde kum fırtınası Tar 
iıaı,an • Yanan hududu - tazlrdolunınuştur .. Yunanlı mütear- Londra: 

27 
(A.A.) _Amirallik daire-

8 •• R d rı ardan altı esır alınmı>;tır. Ar- . . t bl ... d d ff k' 

Eden Hür Fransız
lara yardım edile. 

ceğini söyledi 

---··---
Bir Alman gemisi bat:rıldı 
Londra, 27 (A.A.) - lng<liz h;ı

va nczaretı tebliği: 

Esas itibarile kabul edilen işbir· 
Iİğinin, Fransayı, İngillereye karşı 
laarbetmek gibi, hem müttefikine, 
lııem de kendi kendine karşı çirkin 
ve şerefsiz bir ihanete, • hiç olmaz
aa, •imdilik • sürüklemiyeceği an
~Jıyor. Lviçredtn bir Amerik~ 
l'azetesine bildirildiğine göre, Ma
reşal Petain, Fran•ız silahlarının 
İngiltereye luırşı kullanılması hak
kında Bitler tarafından yapılan 
teklifi sarahaten reddetmiştir. Pe
tain, tabiatile sulh peşinde koş
mııktaclır. Mihver, ise bu sulbü, 
lngiıtere hubine mukabil atmalı 
istemektedir. 

Almuyanm Fransa ile sulh yap
aa.lı istemesi, 1914-18 harbiıade, 
Çarlık devriklikt~ soıını yea.i lnı· 
rnlm114 olan Sovyetler Birli;i ile 
yaptıtı Qrest • Litovsk ve arkasın
dan R-Omanya ile yaptığı Bükreş 
ııulhlerini hatulatmaktadır Alman
ya, o zaman şarktaki harbi tasfiye 
ederek bütün kuvvetile garbe dön
meği düşünmüştü; bu defa da Fran· 
sa ile sulh yaparak bütün kuvvetile 
lngiltere ile mücadeleve devam et· 
mek niyetindedir. Yalnız, o zaman, 
Almanya, şarkta imzaladıirı barış 
muahedesine rağmen, bir takım 
bahanelerle askeri harekata devam 
ederek Ukraynayı ve Karadenizin 
lfİmal sahillerini işgal etmekten, 
hatta Kafkasyaya kadar gitmekten 
geri kalmamlŞb. . 

Amerikan gazl'teleri, Bitlerın, 
Anıerikada Cuınhurreisi intihabı 
yapılma<lan evvel. emrivaki hali

(Arkası: Sa- 3, Sö. 6 da) 

kartı tedbir alıyor 

Loodra: 27 (.A.A.) - Vicby'clen ıeJen 
haberlere IÖl'e, Alman • Franoız te§rlki 
mesaisi ~ ve diplomatilı: mahiyette 
olmakla beraber askeri mahiyette cle

liJdir. 
LAVAL, JlAJlİCİYE NAZIRI OLDU 
İngiliz radyosunun VJchy'den lııtibba.. 

Ugun Oma a navut zayiatı 2 ölü ve 3 yaralı aıı-ı•ınMın ed ıg:;::"c Ben •yor __ ~'. 1 . . 
kerden 'bar tt · ı~ır a ~ı arranı ilM:Ud ı crvann-•• h• b• h,., d• Dü. 

1 
e ~r. .. daki Italyan tahaşşüdüne cuma günü sa mu ım ır a J n. ~arn Italya Kralının mu- babı erkenden İngiliz tayyarel.erile il-

• messınd· ılı generaHn ikametgahı ci- birliği halinde: Akdeniz filosu cil%Utam. 

k b ı k var a, Porto Edda'da, üç bomba !arı tarafından taarruz edilmiştir Se Vu U U aca patlaını~tır. Hafif varalılar vardır. · 
Bu taarruzun failleri siddelle a- Düşmanın otomobilleri lahrip edilmiş 

• 
Roma üzerine yürüyüş 
merasimi tehir edildi ---··---

Bu haf Sa ı..; Akd .n:::de 
büyük bir 

faaliyet olacağı söyleniyor 
Zürih 27 (A.A.) - İtalyan kontrolu 

altınd.Jti Tclepre~s ajansının \•erdiği bit" 
haberde yann Romada büyük ehemmi
yeti ha.iz bir h.idJse vuku bulacaktır. Bu 
haber Roma üzerine yürüyüşün yddö • 
nümü merasiminin bu(iln yerine yano 
yapıJacağ'ını teyit eder mahjyettedir. Ba 
zı mU;ahitl~r bu halta Akden.iı:de ve bil
he~a bu denizin p.rk .kı~mmda büyük 
bir taaHyet derpiJ ebnektedirler. 

KİTLER, YENİ PLANI AKİM IULIJl. 
SA NE YAPACAK ! 

ranmaktadır. Her iki hadise hak- ve bir henz.in deposunda büyük bir yan. 
kında s>kı taharriyat yapılmakta- g'.n çıkanlmıştır. Kuvvel.leriml:ıde hiç 
dır. Iki mıntakada da sükun iade b>r hasar, ölil ve yaralı yoktur. 
edilnıi~tir. GARP CÖLthmE KUM FmTINAllI 

YL'NANİSTAXIS TEBLK'i.i VAK 
Atına, 2> (A.A.) - Atına a1ansı ı KalL~e: 27 (A.A.) - Röyter: İıııiliz 

bildiı İ'\•or· umumi kararı;ohmm tcbligi: Mwrda : 
\Alk""': Sa. •. Sü. 4 ole) Dün büt!ln elin garp çölünde fiddetli 

Silah altına 
çağrılacak 
Belçikalılar 

lnıiltere İmparatorluğu 
topraklarındaki Bel

çikalılar ukere alınıyor 

bir kum fırtınası h .k:tlm si.lnnil~. su ... 
dan ve Kenyada kqil ltollarımızm yeni 
faaliyeti lcaydedilmijUr. Fllis\inde: İa'a. 
ra değer bir hareket olmamı$tır. 

(Artı_, Sa. S, 8ti. 1 •> ------

rma eöre, Fransız Hariciye Nazın Bou- Londra: 27 (A.A.) - Bugünkü gaze
doin istila etıniştir. Laval Hariciye Na- telcr, Hitler ve Petain araır;ındaki pren-
zırlıiUJı deruhde etmiştir. sip anlaşmasını bildiren Vicby tebliğini 

FRANSA, MİUVERE SURİYEDE ı büyük başlıklar altında neşretmekle be. 
tis VER.ECEKMİŞ raber uzun uzun tetsiratta bulunmak-

~ llaıtıtlı Naın ~ 

v~. 27 (A.A.) - Müstemleite 
IM!Zaretinin tebliğinde denili;"()r ki: 
.t2 ilkte.rinde, asilerin Hattıiistüva 
Afrikasındaılti şefi olan De Laıııni
nat'in emrile, Gabonda Lamtıarine 
köyü, tayyareler tarafından bom· 
bardınıan edilm~tir: Yerli ve Av· 
rupalı halktan zayiat vardır. 
Müdafaası.: bir köy olan Lam

barineye taarruz etmeden evvei 
tayyareler, köyün üzerine beva.1-
nameler atarak Fransaya sadık 

Slokholm: 27 (A.A.) - Röyter: Da· tan sokınmaktadırlar. Ob .. rver gazete
ıens Nyheter ıazetesi, Berlinden aldıb sinin djpJomatik muharriri Hitler'in se_ 
aşağıdaki telara1ı neşrediyor: ri tabiye değişikliklerinden ~irini daha 

•Bertin siyasl mahfillerinin kanaatine yaptığını kaydetmekte ve lngiltereye 
göre, Hitler'in Alnıanyaya döadiiktcn karşı Alman harbinde şu üç .salhayı c;iz_ 
sonra yapacağı ilk ıscy, Fraıılco ve Pe- mektedir; 

Ottava, 27 (A.A.) - Kanadanın 
Belç>ka elçisi Baron Silvercruyıı 
Ottavada gazetecilere beyanatta 
bulunarak, Kanadada ve İııı:tiliz 
İmparatorl$nun diğer bölgele
rinde bulunan 19 yaşından 25 ya
şına kadar BelçikaLların mecburi 
askeri hizmete davet edileceklerini 
bildır.ıniştir. 35 yaşına kadar olan 
tebaanın da Londrada teşkil edil
miş Belçtka lejyonuna bilahare 
kaytledilmelcri talep edilmistir. 
Birl!'!;i:k Aımerikadaki Belçikalılar 
askerliklerini Kanadada yapmağa 
davet edilm.i:;lerdir, Bütün bu ef
rat antrenmanları için İıı.gi!tereye 
sevkedileceklerdir. 

kalını.ş hal!k.ı mutavaata davet ve 

\ 
~avem~t efükleri takdirde ı•ay
ı:'i ımuharıplerin, kadın ve W"Uk· 

1 
W-ın tahlive ~~ini ihtar eyle· 
ıruşlerdır. Mülıletın kısalıi(ı ve 

(Aftası: Sa. t, Sü. 5 •e) 

tain ile görüşınelerin.in neticelerini bil- 1. - Ingiltel'f'yi lsti15 teşebbüsü ki 
dirmek üzere Rayist.ag'ı toplamak ola- İnglJiz hava k.uvveUeri tarafından akim 
caktır. Franıın hakkında, görüşmelerin bırakılmıştır. 

neticesini, pek muhtemel olarak sulhun 

1 
2. - Yunanistan ve Türkiye merin-

,,.Uında akdi teşkil edectıktır.> den Süveyş Jtanalına doğru ile-r1emek 
(Arka&ı Sa: t, Sii: 3 le) (Aıb.sı: Sr.. 3, Sü. 3 de) 

JllDdJ Cini n civarı 

Tayyarelerınıiz pazar ,ı;ıecesı ha
va hücumlarına de\·am e!ırışkr
dir, Bir çok hedefler üzerinde fe
na hava sartlarile karşılaşı.lm ,.;.-a 
a Berlinde bir tayyare fabr, ·as, 

bir ckxtrik santralı ve marşandız 
ı;arları bombardıman cdib-işt r. 
Stettin Lenna ve Kolonyada pet
rol tesisatı, Haınburıı. Cukshav<'n, 
Breınen tezgahlarında havuzlar, 
l::sreıLen L .. 1.u ... :ıu w ...... ~~ 
de demiryollan, Fll'ssırgue ve An
ı;ers limanları ve du ar n ıbir 
çok tayyare mC'Vdarl-rı da bom
bardıman ro ılmistir. Tayyar ıu, 
miııden biri tissı.ine dorurıMniştır. 

Bresi Bombalandı, Bir Alman 
Gemisi Batırıldı 

Londra. 27 (A.A.) - lrıı:ıiliz ha· 
o1a nezareti tebliiiinde dPniliyor !ti: 
Dün •abalı şafak ~i>kmeden evvel 
ealıi1 müdafaa teşkilatına men
sup tavvareler Brest elektrik san
traline karşı muvaffa.ltiyetli hü
cum yapmışlardır. 

Daha sonra b~a tayyareler 
Norveç sahilleri actklannda dus
man gemilerine hava torpıli atımak 
suretiJe hücum etmişlerdir. Bu hü
cumda bir düşman ia~e ,ı;ıemisi ba
tırılmıştır. 

Orta İngilterede Bir Sehir 
Şiddetli Hücuma Uğradı 

Londra, 'n (A.A.) - 26/27 ge
~esi düşman tayyarelerinin hücu
munda Londra .ınıntakasında bazı 
evler ve dükkanlar hasara uğra
mıstır. Bir kaç yangın çıkmışıoa da 
derhal söndürülmüştür. Bir kaç 
k4i ölmüştür YaraL!ar çok değ I· 

(Devamı Sa. 3 Sü. 3 te) 

ABiDiN DAVER 

r - • • 
1 
Lig maçlarına dün devam edildi 

Cumhurıyetın .J;,· _ - T'l" • ·,wc · 

1
. 

Birmanya Yolu 
Normal işliyor 

m----

Eşine az rastlanır 
bir hadise oldu 

[ 17 nci yılı · .~ 1 

Hindiçlntde yeni 
bir hid ise çıktl 

D---

Münasebetile 

YARIN· 
Gazetemiz zengin 
hlÜQdericatla çıkıyor 

' Cuınhuriyet Bayramı 
1!1\inaacbetile verilen hu· 

' ~llıi nıüıaade ile arttırdı· 
gııı:ıız •ayfalarımızı en ta· 
111llınıt imzaların en ırü· 
Zel ve çefitli yazılarilc 
dolu bulacaksınız. 

1 K D A M 'ın yarın· 
ki Cumhuriyet Bayramı 
niiahaıını mutlaka mÜ· 
VCZziJerden isteyiniz. 

j 

, 
japonlar Binnanya yolu 

üzerindeki köprü. 
leri bombardıman etti 

Cunklnı;. 27 (A.A.) - y~r: Çin 
makamatı, Japo!'ıann Mekong kbprüSti· 
nü hava hücumı..ı~ tahrip eU.ileri iddi
alarına rağmen, Birmanya yolunda mil
nakalatın normal surett<ı devam eıtlğlnl 
bildirmektedir. Çin makama\ı, Japon ba 
va Mcumları basaba kaWarak, bütün 
lıa)-atl noktalarda, mütemmim sallar, 
köprü ve fll$aat malzcmeıc;i hazırlanmış 
bulunduiunu il.\ve eylemektedir. 
JAPON TAYYABELERİ ASMA IÖP· 

Btlı.ni TABll.İP ETTİLER 
Tolcyo: 27 (A.A.) - Rôyter: Domel 

ajansına &öre, Japan donanmasına men
sup tayyareın- evvelki l:'ü.n öğleden !OD

ra Me.kon,ı civarında ~ma köpıiileri 
Lahrip ederek Binnanya yolu (iz.erinde
ki nakliyatı sektedar ey1em~lerdir. Ja
pon tayyareleri ılcl köprüyü tahr!p et
ml§lerdi.r, Bwılardan bir tanesi Kuns
tuo denen asma koprüdür Bu lröprü-

.(A.rl<aaı: Sa. •• 811. ' .... ,_ 

Arkadaşının kafasına sandalya 
vuran adam, mahkemede ağladı 
Bir polis, sın! ıiltlaın, flz•rlnden IU· 

1ar sızan bir adamı Ad.liye ıncrdivenle

rioden çıkarıyor. Adamcağız, yırtınıp 

kaçmak, ku"1ulmak :astcmış, ko ~ken 
dmiı.e düe:m t\i.r. DCU1Z.den çıaru. kea 
de; 

feryat ediyor. Pek acık!> blr hali var. Bu. - Aman, bırakın. Hazır tlu tür. . M..~ 
bir maznundur. Seyyar satıcıdır Adı 

1 
kemeye gidec•&.me burada < l•ytmı dı· 

İpekli Hasan Çetindir. Küçükııazarda. ye, denizden çıkmak istememlı ve gııo 
17 numaralı kahvenin Ustlinde yatmalı:- halle çıkanlıp .~liliy•ye g t!ı11m ~ur. 
tadır. Kendisinden davacı olan seyyar sa 1 (Devamı s..: 3, Sü: 31 

bel Bozkırlı Mebme. t ve diğer birkaç ar-ı ---
lta~l da a;yni yerde ya\ınaktadırlar. 
Diln, Hasan Çetiııın bir sabunu ltaybol- ı 
muş, kahveye Jirerek: <Konyalılar !Sa
bunumu kim çaldı?> demi~tir. Bozkırlı i 
Mehmet, bu .Ozden almmış, kalkıp H&· 
sanın karşı.oı;ma dikilm.i$, Hasan da, kap
tıtı bir i.skeml•yi Mehmedın ltatıwııa 

vurmuştur. İt polioe ak-uııre. Hasan 
yalvanp yakannağa, at di.lomeğe başla· 
~. fakat, Bozktrlı Hasan bir lürlü cı.ı
vasmdan vaz.geçmediti için hakkında 

tatulan zabıUa Adltyey• ı~nderilmiltir. 
Hasan. yolda ıt:lirken m.:ı.hkônfyet1t-D 
~ktui:u iı;m, 1roµrak polaln elınden 

Stı tış Depoııu: 
Rikardo Levi halefi 

FİLİPO LEVt 
Havuzlu han No. ı İstanbul 



•A SAYFA - ! 

Büyük Tarihi Tefrika: 71 ===== 
ESOL 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

İmamı Hüseyin, karargôhı daha 

münasip bir yere nakletmek istedi 

1 
ANADOLU l 

-.:H:.:..:;A:....:B..:E:..:.:.R..:L:...:E..:.R::..l:'.-

BaJı k esİr de yol 
inşaatı ilerledi 

17 in<:İ yıla girerken 
mühim bir yol davası 
başarılmı§ bulunuyor 

Balıkeoir, %1 (İltdam IDllhablrlndeıı)

tKDAın 

Boğaziçi halkının ih
tiyacı karşılanıyor 
Boğaz vapur 
ihtiyaçlarına 

seferleri halkın 
•• 

hazırlnıyor gore 

Cesur ve fedakar Habip te bir f merlı<ımelerini bu bedbaht k:ıdın- Ciinıhuriyeün n uci yılma, Bal.ılo....ır vı. 
k • yerinden yaralanmıstı. Yara-

1
lar ile çocuklar üzerine cclbc<le- liydi mühim bir yol d&YaSllU ı.. 1 illif 

la: dıı a >ırd.ı. Buna rai!men vazi- biimek için. biraderi (Abbas) ı yir- o1ara.1ı ı-irındW-dir. G«en yıl ııeyliplaa 
ı" ' imamı HUsavıne bildirmek i.s- mi süvarı ile düsman ordusu baş hanp olau Bahir.mir - Smdırn yola.oda 
tcdi. Ortalık k<ırarıneava -adar bir kumandanına ııönderdi. ZSO mtı&ttlik Bipd.ie, !Hl ....,. il< Sm
çukurun içınde ııizlendi. Gece olur Abbas, düşman kaı:arıı:ahına ııit-. clılrrı. 30 melnllk ~. :ıo 
oJ.roaz, bın bir tehlike içinde, siirii-

1 
ti. Büyük bır sük.ünet ve soituk- 1-lilr. Deflraı-.... IWJJrilerl yeni- ~çindl! oturan bazı lr.arilerimiz, yirmi dördü otuz ıeçe, Kavaklııra kadar 

ne surillıe. n!uhasara hattını ııeçtL kanlıhkla, yapılan hareketi ııroles- UI\ Balı.lt<sir _ il"'• - yolu -- Şirkel vapurlarının drekt postalarının bütün lslr.elelere uiraınalı: üure ilave ı 
Bita., bır hal<k kararıııiha eeldi. to etli: ,.e 45 ıı.dd Jıiprü 're mm1 ... belonıı.r- azlııiından, uzak mesa!elerden gelen ve- seferler koyduk. Gene, akıamlan Ka
Doı!ruca İmaıru Hüsevinin çadırı- - Bir kere. şu askerlerinize ba- _,.. tahvil ..ıikrd< IDŞ& edllmOz,,., mii ya uzak ıneu!elere giden yolcuhırın, iki valtlardan saat on oolr.izi otuz geçe bir 
na girdi. Vak'avı olduliu ııibi nıık- kın. Mevcudunuz binleri Pecıyor. "'"' aban ıı.eılmışlu. eaıııı...ır _ Bıı.a- yakalı bütün iskelelere uğrayan Boğ:ız sefer de tertip ettilt. Bu suretle, Boğa
lctti. Sonra, (Allah) a tevekkülü- Bu kadar askerin. şıı.radakı beş on cluma &raRn<b 5. Balılr.esir _ EGremfl 'vapurlaruıda saatlerce vakit ı:eçirmek zm en uzalı: yerler· le oturanların bile 
nu cöstcren bir eda ile (!Özlerini masum kadın ve rocuğa karsı e:ös- ıı.J'UIJtda da 38 kil.,....,lrelik - Y•- me<buriyetio<le kald.Jklıırından, Rumeli i!lardan sonra İstanbulo inip. ge<:e dön-. 

ma\ .ı çevird.. terdiklerı bu tedhls harcketı, mert nid .. yapılmışı..., Dursombe7 • Tavşanlı yakasında otobüslerde yer bulunamadı- mesini temin eyledik. B• dan başıaı, l 
- Ya imrur• .. Elımen ~elen işi 1iğc ve i=lıı!a sıi!ar mı?. lstlltam<'•lndckl l<sviycl Rır&biyell Y•- ğıocfan ve otobU. yolculuğunun da apay. Cümhuriyet bayramına ~d~l eden 29 

·yaptım. Fakat ne care ki. muvaf- Dedi. hın m,aatma da ha:rır.nüe devam olua- n bir dert olduğundan şilclyet etmekte- teşrinievvel salı akşamına mahsus ol-
fak ol::.!Jl.3 m. Art..k, hak:kuı tak.. Düsman ordusu bas kumandanı ma.kb.dır. dirlcr. Dün bu hususta kendis!le görüş- m3k üzere, Ramazan tarifesinde mevcut 
d rinc bovun eianeKten başka bir hic bir ar ve hicap lı.ıssctmedcn su Sics ceza evi tüğün üz Sirkeli Hayı:iye e;kAnından söz Köprüden Kavakl-Jra yirmi dört otlızd:ı 

v ka -na cevabı verdi: !l!vao: zı _ Şelırimltdc yapll.ına.sma stlyleıne;ie sal~hıyctli bir zat, bize, bu ve Kavaklardan Köprüye ıa,ııo da U.h-
Div"ek sıikut etti. - (Hüsevin) , Emirfümtiminin 1r.:ı.rar ver'.lıniş ol.uı yeni OH& eviDill ia- hu.usb şunlarl söyledi: rik edilen ilA\"e vapurlardan ayn olarak, * Yezide. isyan ctmistir. Ası ile ona ~b. s.s.eoo Uta..ra lh3.le oı~tur. • .. ". Şuk.?ti Hayriye. ötedenbcri ve 'ece yansından sonra saat fkiyl otuz 

1Şeker çuvalları! 
1hakkında mü 

_b ı_· r_karar
1 

Çuval bedelleri 60.90 
kuruşa çıktı \ 

• 
ım 

Şeker fabrikalarının toz şe
ker satı,larında çuval bedeli 
olarak şimdiye kadar müşte
riden tahsil etmekte oldukla
rı 35 kuru'i yerine jüt çuval
lar için 90 kuru~. panınk çu
vallar icin de 60 kuruş fatu
ralua ilave ve tahsil edilec:e
;;,i lı;ıbcr alınm~tır. Boşalan 
çuvallar müşteri tarafından 
hiç bir işe kullanılmadan he
men satı~ yapan labrika.ı a ia
de edildiği takdirde fabrika
lar ayni bedelle ksbul ve pa
rasını müşteriye ğdivccekler-
" il . ı::r. enüz evkcdilmcmiş lıü-

Zil - BİEL"iCİTESJUN IMıt 

D 1 ş- ---
POLİTİKA 

Hitler - Peten 
YAZAN: Profesör 

Hüseyin Şükrü BABAN 

A !manya ile Fransa arlllın• 
da zuldıyet ve husumet a

sırlarca bütün Avrupa sİJasetine 
hiıkim olmuştur. Son bir asır zar
fında bir kaç defa bu iki büvülı' 
millet çarpifmış ve ldı!ı biri kıilı 
iiteki :alip gelmiştir. Nap11lyon bü
tün Alman memleketler:ni i•tili 
ettikten sonra her taraftan tarde
dildi ve son karışına kadar Alman 
topraklarını terlcetmeğe icbar edil
d~ .. Daha ~vvelleri Fransız Başve
kıli ~ardına! Rişelyonun politi!..a
sı mıhvcrinj Al·ustnrvanın tezlili 
tez.kili t~l ediyordu'. ' 

Delkase gibi bir hariciye nazıri
le ~mpon Biraderler gibi iki iyi 
sefır, (llarer) ı:ibi nadir diplo
nıatların himme-tlcrilc asırdide ln
giliz - Fransız husumet ve ıniil'a
dclesini dostluğa kalhchnej;e mu
vaffak oldu. Şaycnı ılikka• tir ki" 
Londra ile Paris arasında bu rnk-İmamı Huseyıııin cad rında bu tabi olanlar, layık oldukları ceza- Inµat öniimuz.ı..ııı maysoa llM!ar bı&- biınassa son birkaç ı;ene zarfında, Bo- ge'""· Köpr!iden Çengelköyünc [<adar 

v k'a cereyan eder.k..:n, Eınevi or- ları oörccektir. mJş ol;ıc;t.ktır. ğaz .s<ık.:nlPrinin bütün ihtiyaçlarını göz fevkaltıde bir. 15efer koyduk. Gene ayni 
dusu serdarı Ömer, de mai\•etinde- Bu ceadan kurtulmak isti~nler. Jş1k söndürme tecrübesi önüne awrak ve Bo~nlçi halkının gön-' gece, saat ikitlc Ü;;küdardan ka'kan bir 
ki büyü - kücıik kumandanlarını haro baslamadan evvel (!eisınler. s;.,,,,., 21 _ nu,, ır- l)dırlmi2de •- derdiği ı;k!yet ,.e temerml mckluplan- araha yapuru Sirkeciye. iki buçukta Sir. 

tun toz şeker siparişlerinin de 
b_u hükme tabi oldııı,'u bildi
rılnıekt~dir. 

Cu ~m·allar seker fabrika
Iarın.ın tcrbit ettiğ'i fiatin çok 
fcvkfode piyasada satıldıJ;la
rından ,.e şeker şirkti cunl
ları kendi satı~ fiati üzerin
den aynen l!eri almağı da ka
bul ctti{:indcn dolayı çuval 
fiatlerine yapılan bu ilii\'enin 

1 

~ma Faşoda hô.d;se.si gihi • iki 
memleketi harbe sürüklemek Ü•e-
re olan feci bir ihtil.aflon pek 

caın_na to"'lanmıs. bir harp meclisi Huzurum.JJ,2X:.f'ıı Yczıde biat versin- a& 21 d~ yaptfan ve yamn sa.at devamlı nı \.'e mfiracaaUan da tetkt..*t gözü önün_ kcciden kalkan bir tıraba vapuru da Sir
ak.tOOerek rr:~<.ereve ı?irişmistL ıer. Ancak ,böylece Jıayatlarınl kur 1-"fık söm!iırme tccriıbesi muvatfa.k.i7cUe de bulundurarıık t.arife tanzim etr.aekte- keci iskclf!<jine nraba ve otomrıbil taşı-

Örncr; müzak~reve baslarken: tarabılirler. neüeeıenml~tir. dir_ Derebilir ki, bugünkü tarüe, bugü_ yacaktır. Bu ~::ıretle, mutat tarifelcrimi-
- Anla ılıvor ki. tHiisevin). Dedi. Niğdede pasif korunma nün ihtiyacına en uygun olan t'ri!edir. zin ha,!cınde, icap etııkçe bôyle fevkala 

bize tes!.ın lmırncakt!r. Ve Beni O zaman (Abbas) sabredeme<lı. .. . Ma~mnfih. şimdiye kadar ohluğu gıbl, ide <eler er de tertıp ederek halkın bü-
Esetlilerin hare.ı etınden de istidlal Büvük bir hiddetle: . . tecrubesı . ! Jimd1den sonrası ıçin de, Boi!az halkırun ıl tun ihtıyaçl>nna cevap vermek.teytZ. Bu 
edilivor ki t>övlc durup beklemek. - Ya Ötner. bil k:ı .. binlerce a> Nlick. 27 - Şelırlmlııd<. """' on bır- yapa""ğı müracaatlar gôzônilne alına- ilibarla da, bütun Boğ.J h ılkının Şir
t:~ün birinde bizim için müskil ker:n kuc:attığı su bir avuç insan d("ll 12•39 a ka.dar ~ edea bir ~ caktır ,!.teseıA., Ramazan lçi.n bir tarıfe ketten ve sef. .. rlerd memnun bulun
b r vaziyet oo:'W"acaktır ... Kendi- arasında, Yezide biat vermvi ak·ı"if korwıma. leenibe&ı yapıl11ll4lu. Bu hazırladık ve haltadn bir knç gect', saat duğn k noatırıdeyiz> 
m.izi a{!ır bcr mes'ulirete atmamak lından ııeciren bir WA< fart voktur. let1rube OSll3&mda halk süldineııe .,fi. 
kin. artık harekete ııecıneli .. (Hü- Su halde harp o!aca'..<tır. Ve Alla- ..ıııara ~ -.e korunma ifılerinde 
sevın) i diri ve yahut ölü olarak hın tal.:diri de verini bulacaktır. nzlfe alanlar iizeTleriııe diişen öde•I 
ele gcçirmi ve ııayret göstermeli- Ancak. usul ve anane mucibince. yspnu.,lardo.r. 
yiz. 'ı:ırbe ne zaman baslana.caii: n 1 bil- Burdur da yeni tqkil 

Demısti... Müzakere. bu mevzu !ır. Biz de ona ııöre, ölüme hazır edilen kaza 
üz~rin?e cereyan etli. _Ye.anık er-,r:lal.mı; . Bıırdur: 27 - Dün SO..O ıt.3' .ıa ••h-
tcsı. g~n, harekete ı:eçılmiye karar DLıdi. 1 r=,ıuıe hava hücum.la.nna lr.a"ı pa&lf 
verıldı. Omer, harbin ertesi gürü öi!le- muda!aa l<ormıma 1"cnıbesl yapılmış ve 

Ertesl gün. Hicretin altıruş bi- den sonra başlıvaca~ım sö~·ledi. haJk !"Odi dıdtika i<inıie sıimakl.ara 11-

Dilsizlerin dün
k Ü toplantısı 

Cemiyetin eski ismi 
deaiştirilecek 

24 saatte ceza
landırılan esnaf 
Biri fırında 125 tane 
eksik ekmek bulundu 

ı şekt"r flallerine hic bir suret
, __ }c_ in__tilt.:aJ etmt"mcsi ISzımdır. 
~~~·~·~· ~·--------'-

1 ADLiYE va POLiS 1 
Bir ekmekçi ar
kadaşını vurdu 

rinci senesi Muharrem avının Abbas. buna itirırz etti. Meçhul ttca edn-.lı: bir an içinde Ş<-hri derin bir 

9 uncu çr.rşanba ın;nü idi. O J?iin ümitlere kanılarak: sul<im k~r. T<enibe 40 dal<!.b 
erkenden, Emevi ordusunda hare- - Pcrsenbe eünü öğleden sonra sıirmüo •c "'~f:ı.k!yotıe m:tl~l"""'* 

Dil'!izler ve tıağırlar cemiyeti heyeti 1 Son yinn; dört saat zarfında Emniyet 

umuıniye içtjmaı dün saat on dörtte E~ I Altıncı Ş\.i mPmurları tarafı:ıdan ya- 1-iadisen ı D sebebi Sar. 
oı.i.nCrli.ı Halkevinde yapılmışlır. Koı:ıgre_ 1 ptlan tcftlşler netice::>.indc karnesiz cah-

de. yeni tanzim edilen ana nizamruıme'şan uç tolör, para aldtğı halde bl!et hoşluk yüzünden 
ket başladı. Muhte];f asker kıt'a- harp edLlemez. Cuma ırecesi mü- lir. 
J.arı yerlerini değistirivorlar .. süva- minlerin i-badetine hasredilmistir. 
ri!er ve piyadeler saflarını srkıstı- Ve o zaman esnasmda muharebe 
rarak her taraftan ilerilevorlar .. ve mukatele ôdet dei>ildir. Şu hal

YE.'Iİ TEŞRİL EDİLEN )(AZA kabul edilmiş, yeni nizamnameye göre, kesmiyen uç, ıstiap haddiılden !azla yoL 
Aırt&J:ra: 27 _ Ymi tq.ekkii.l etmJııı: cemiyete körlerin de alınarak iimuı.in cu alan gene üç otobüs biletçisi, bozuk 1 çıkan kavgadır 

olan Gi:Ddoim.us kazam J L cSağır, Dıl$iz, ve Körler Tesouıüt Cew frenli kamyon kullanan iki, nizami had-ı _ 
Dl.Ut İıe'ln i(Sa.f) eden tııeıdb:ı::nvO:· a.çı_tee 1miye.ti> olma5ına karar verilmiştir. Ye-. den (azla sür'atle &iden altı. sıhhi mua- Dun a.'tşnm g~ vaki~ Gala.tada Per-

muhasaTa remerini küciiltüvor-ı de. bir ııün sabrediniz. 
larL Dıve. vakla.'1111< olan felaketi bir 

Emevi ordusu, ik kısma avnl- Min oLo.-un tehir etmek istedi. Fa
mıştı. Büyük kısmın idaresini. baş kat scrd.lr Ömer. 
kırmandan Ömer hın Ehi Vakkas 
almıştı. Saii cenahtaki fırkanın ba
sınd.1 (Ötner bin Haccac). sol ce
nah fırkasının kumandanlıi?uıda 
da. (Şemir) is:ıninde zalim ve hain 
bir Eınevi kölesi vardı. 
İmamı Hüse..in; dılsman ordU9U

nun aldıib. bu tertibatı görür gör
mez, artık korkulan büyü.k fel.ilı:e
tin pek v~mıs oldui!unu hisset
ti. Derhal, kafilenin bulunduı'?u 
mevkide yüksek bir vere ctkarak 
vaz.iveti ııözen eectrdi. 

f Arkn."t varı 

Bayram ne mazı 
J)jyanet İlltti Reuliti llluvalı:lı:itliğirı. 

den: 
I - 28 leşrinievvel 1940 puartesi gü

nü akşamı, yani salı gecesi Kadirdir. 
Il - 1 teşrinisani cuma llÜllÜ Rama-

zan bayramıdır. 

IlI - Bayram namazı btanbulda şar
ki Avrupa saatile 7 S. B D., ezani ile 
2 &. 1 D. 

Ankan prtd A"rrUpa saalilc 6 S. 50 O. 
Kalilenın karare:alıı düm düz bir 

l(erde idi. Sa vet dilşman süvarilen ezani ile ı S. 57 o. dadır. 
IV - 41 derece anında olan yerler 

ınnumi bir hücuma kalkacak olur- İstanbula göre ıaat farlr.lanru tat'>ik e
larsa. blılün kadınlar ve cocırklar, dettk Şarki Avrupa saatile valr.it!eruıi 
bır anda atların ayakları altında e-
zileceklerdı. bulurlar; diğer arzlarda. bulunan yerle-
İmamı Hüsevin, karargt.lu daha tin vakitleri vasati, maballl saatle a.p

pdaki cetvelde gösterilmi:;llr; ezanı sa
münasip bir vere nakletmek istedi. 
Feket her kes susuzluktan bunal- atlerde hiçbir tadililt yoktur. 

An Vaali&aM 
mıs. bitap kesilmi.:ı.. verlere •eril-
mL.-ti. Hic kimseye. aıi"ır isler tah- derecelert S. D. 
mil etmek mümkün dei!ildL Buna 36 

binaen lmaını Hüsevin. kafilenin 37 

bütün e<va denklerinı ve deve se- 38 

merlerini, kadınların ve cocukla- 39 
nn bulundukları cadırların etrafı- 40 

42 

6 53 
s 55 
6 51 
s 59 
7 Ot 
7 06 

8. D. 

1 42 
1 45 
1 49 
1 54 
1 54 
2 05 na vı.ı?dırmakla iktifa etti. Böylece, 

cepe cevre bir siper vücude ııeti-
rildi. ı RAMAZAN: 26 

%8/10/940 PAZARTESİ 
~ğle 11 581 İIT AR 17 12 
ikindi l4 52 Yalsı 18 44 
Aqanı 17 12 İMSAK 4 46 

aJınmUJ ve bu yeni kuaya. çelrtle:J~l-ı~ ı:uz:lmn.ı~eye .g.öre,. kimsesiz safir, ıy~nc .yapllr_mıy<ın bir, numaralı kaskctj-'i~ıb~pa~Jrında _bu· alır yara.lama valc
craf ha.tt.ı bitmiştir. dilsı7. ve korler ıçın bır yurt açılacak, gıymryen bır, taşra p~kası ta~ıyan oto- ası o.mu.,tur. Galatadcı, Pe~m~paza-

b1..~rada,_.bunıa:ın iaşe ve isU~alleri te- I mobille yük götüren bir \'C dikiz nynası rında Yu.suiun ekmekçi dük.kartında çı-

1 

mın ed·,~ktır. Kongrede soz ahin ce- kullanan iki şoför yakalanarnk hakla- raklık eden Sadullahla arkadaşı Meh-

p 1 Y S 1 
mıyet umuıni k:<itibi Hayri Tanyeli, ce- · nnda ı...1bıt. Lutulmu~tuc. Beyautta Su- met, sarhoşluk yüzilnden birib.i.rlerile 

A A miyet azomna ~retle, ~unlan söylemiş- leymamn fırınında 125 ~ilo tnrtı.sı eks\k kavııaya blUjlamı:;lar, biraz ııonra kavga 
-------'--------!. tir: ekmek bulunarak müsadere edilmi§, lı- kızışmı~. Sadullah, oradaki ekmelr. bı

c- Geçen k.ona:rede arıettigiın gibi rıncı Şevkınin ve şekerci Hilminin mu- çağını kaparak Mehmedin \i%.erine Rü
Adana pamuk ihracatçılar riz ve biz yok, cemiyetlmiı. vardır. ııe-, ayene.siz amele kullandıkları, aşçı Ya- cum etmiş \.'e n1uhtelif yerlerinden ağır 

birliği liğvedildi pi!niz demek cemiyet demektir. 0:-mi-j manJı ile şek~ci Salih.in de dükklnla- suretle yaralamıı.;Lar. Yaralı Mehmet, sıh 
Sü-mer Bankın Adanada pam.uk. yete ka~dct~ek bizim istikbalimize kas:- 1 rını pıs tuttuk.lan görülmüş, hepsi hak- hl im.dal otomobilile Cerrahp1l:Ja has ta-

mu 
.. ba'"aa b.. . detmf'ktir Eski eemiyet reisi Sül0 ymnn ı kında ceza ıaptı tutulmuştur. nesine kaklınlm~. Sadullah yakalan-

v uroou tes.Li etmesı ve ·. ~ ı 
diğer taraftan Zıraat Bankasının Gök aloyhın~ olduı:u gibi bugün de bi- --- --- • ml!jtır. 

Yaptl;.1 
pamuk m··b f ,. . "m aleyhımıze aynı gaye ve m:ık•atıal Ekspres geç geldı Bir sandal battı, kayı.kçı u avaa aaııYelı- . . . ,. 

nin genislemesi ve 44 sav ılı Adana 1 harrl<et eden uç kış• vardır. Bu men-, Cumhı.:rivet ve seker bayramla- kurtarıldı 
tartm satıs kooperatifının. mcvctl'-1 raatpe:-est arkada(llara. ha!isane tavsi- rı dolavısile tatillC'rden istifadf' et- Küçük Mu3tafa Paşada Bostan soka-
_,. . . b . b. . . yem. hakm hareketlenndon vazge<;me- 1 k · t · b · k h lk UJ.Vetını arız. ır surett~ hissetır- . . . .. ~ . , i . . _ me ıs ıven ır ro. ~ memur. a ğuıda 16 nuınar3da otaran 60 y~ların-
mcsı karşu>ına.a, hr::.metı vücud.ü lerıdır, Huk.tmetı ~mhur f(.nın ~uh : Arrk~r~dan ve dıPer verlerden da sandalcı Hasan Yağıl dün saat onda 
ka}mp·an Adana pamuk ihracat.(:ı- ter:em makaı~larını. beyh:ıie yere 

1 
ışgal sehrımıze akın etmektedir. 1 sandalile Eıninönü hkalesindcn Harem 

!ar birliğinin li.tvına karar veril- ed.;::, lt;meth 1 vadkı_tı~rının !:Y~0'"'""' Ankara va ı?>denler de QOk: fazla- ! iskelesine &iderken, Kızkulesi açıiimda 
dil!:i h~r alınrnı.stır. 1 , z .ızım ıç n egı ' me~ e ve mil dl.r. Fazla vagon ili vesi ve hattın havanın şiddetinden kayığa su dolmuş 

Almanyadan Yunus ve Kö- let ıçln çok fenadır. Bu u7 arka.Jaşın kalabalıklı"'ı vüıjinden Ankara ve batınl!jlır. Sandalcı Hasan, boğulmak 
'-. ı.b J - d • • • t · aramızdan çıkarılma.swa ıdare heyeti eksoresi dün sabah an°ak saat onu üzereyken, Yunan tahlisiyesi tarafından 

pe ... a ıgı erıaı ıs enıyor karar verm~tir Sayın heyeti umumi- '! _,__ ~ 1 b"lm· 
Al H b 

. . • · on gece r avu.u·oaşaya ııe e ı ıs- kurtarılarak Beyoğlu Belediye hastane-
manyanın am uı e: şehrınde ye arkaGaşlarmıız da kabul ederlerse t. D · · t ı rd d ·k 1 

b
. fi lzm. • bal k I . ı ır. ıorer ren e e e ııecı me er ;ine kaldırılmış, tedavi altı.na alınmuı-
;r rma ır , ı rı ar ceırnıve- hakldrtnda Vilayet yüksek makamına şi dı br. ... 

tine müracaat ederek fı:mir körfe- Uyet edecrğiı:. Sözlerime nitrayet verir_ var r. 
l 

15 kayakçı genç Bir motosiklet otomobile 
zinde tutu acl!k bütün Köı:ekba- lcen bir noktayı bill»•sa aç,;. ola.ral< 
lıkları ile Yunus balıkları derile- huzurunuzda arzetmek istiyorum. Yuka- yetİ§tİrilecelı: çarpb 
rine talin olduğunu bildirmistlr. ncfa arzettliiim üc fesat ve tahriklloının Beden terbı--esi genel dırektör- Evvelki gece yarısından sonra saat 

---<>----- ::;özlerine kapıl:ırak cemiyet aidatını ver- lü;;.rı Erz:unnnda bir cKavakçılık üçte, Beyoglunda Meşrutiyet caddesinde 
150 muallimin maq zammı miyorsunuz. Bu harek~Ueriniz cemiye- kursu• arma<Tı kararlastırmıstır. şoför Şükrünün idaresindeki 2509 nu-

v l
. · · tin ylı.k.sclmesine d.....a;l. mahvolmasına Bu kursa sehrimizden ve diğer se· naralı laksi otomobilile Kasıınpaşada 

i avetunız ilk Illi!kteo mual- --
!imlerinden 208 kisi terfi ett:kleri müncer olur. Çok rica ederim. kimsenin hırlerden 20 - 30 vasları arasında Fırın sokağında 9 numarada olur:ın Ze-

tesiri altına girmeyiniz ve kimseye aıet 15 ftenr alınacaktır. kınin idaresİJldeki 29 plika numaralı 
halrle el'an bunlardan ancak 58 ı- ı motosiltlel çarpışmışlar, otomobıl hua-
nin terfi zamlarını alabildiklerı olmayınız!> 
anlaşılmıstır. Milli Müdafaa Vekili Gökte kuvvetli olmıyan millet- ra uğraırultır. 

Get·ive kalan 15() muallimin büt-- fehrimizde !erin YllJityabilıneleri güçleşmiş ol- Hastahaneye giderken ••• 
ce darlıaı yüzünden hala verilemi- Milli MiJdaiaa Vekili Saffet Arıkan, duğunu bugün daha iyi anlamış Beşilrlaşta Yıldız caddesınde 41 nu-
ven bu zamlarının tedivesıni temi- dünkü elwpresle Ankaradan sehrirnize bulunuyoruz. Milli havacı]ığunıza maralı evde oturan Abdullah kıı:ı Dür-

Alman bu terti~t. kafile halkı
na .. bahusus. kadınlarla cocuklara 
büyük bir ürküntü verdi. Her ta
raftan bir fervat. bir vavevli yük
seldi İmamı Hüsevin, düsınanlann nen .bir formül bulunmustur. ııelmİ4lir. kuvvet ve hız vermek zorundayız. dane, tedavi edilmek üzere Şişli Çocuk 

;r.::;:~~~:===~~~=;;~~~~~:~::=~~;~~~~~~~~~~~~:~~:.:'.~ hastanesine giderken yolda düşmüş, sağ w. baca&.ından ehemmyietli surette yarala.o 

1 lkd E 
l-b- r 1 il\ miştim? Ve ne sıfatla, ne sıfatla - Dur! .. Çok güzelsin!.. - Razı değilim dedi, ben vere- mıı;, Şişli Çocuk H:ıstapea;ne kaldınl-

amın {~ ı Tefrikası : 51 ı bu ba•layı muayene edecektim? Diyebilirdim. y!m ne çıkar? Senin işin kan ver- nuştır. 
Fakat ne de olsa doktordum; bu- * mek değildir. Seni buraya btJAUll Kaburgasından çencele 

KISKANIYOR 
raya bu sıfatla geldiğim için ha- için çaJiırnıadım. takıldı 

UM ' 
rekJitım.ıa bir •erbesti hissediyor- Kapı aralandı, doktor Ali . Der- - Olmaz Bedia, bu kadarı kifL. 

• 
dum. Gayri şuuri olarak tutuk 't'e vişin b~ı göriiodü. Gözü ile işa- Senin canını acıtmalarını, seni Mezbahada et motöründe calıpn Hay 
mütereddit değildim. İçimde de ret ederek bizi öbür odaya çağır- kanstZ bırakmalarını istemiyorum, ri, motörden Mezbahaya et taşırken a-
artık vicdan azabı ''Oktu,· yanj ö- dt. b t h d yağı kaJ'arak düşmüş, sal lr.aburııasm-

Yazan: SELAMI iZZET 1 
" ua.a a ammül e emem. dan motörün içindeki çengellere takı-

lüm döşeğine düşmüş olana kat'- Gittik. Bedia da oradaydı. ..,ı,. !arak ehemmiyetli rurette yaralanınıa, 
iyyen acımıyordum. Dohor Ali Derviş: p ld sıhhi imdat otomobilile Beyoğlu hasta-

lı 1 
t b h d b.,;;.,,~ıanan - Kapıcının, şoförün kanlarını armağımı de iler, bir miktar 

asta ığuı ne olduğunu biliyor- İ Şuurunu yarı yarıya kaybetmişti. ns~n mez a a a - .. - , muayene ettim, hastanın kanına kan aldılar, muayene ettiler. 4 ün- nesine lıaldınlaralı: tedavi altına alınmııı 
dwn, eve ölüm kanat ı:crmişti, Be- 1 Yatağın yanında kanlı bezler '[ maWuklant acır mı?.. cü gruptandım. tı 
d b

"tk" · ' B d" uvmuvor. 4 üncü gruptan kan lll- r. 
ia ı ın, penşan bir halde dola- pamuklar bir leğende duruyordu. c ıaya artık. kirli addettig" im Doktor 'lı· Dervi• memnundu.· 

d 
b - il d zım. Bayan Bedianm kanı 4 üncü "' ~ 

şıyor u, en uçüncü şahıs olarak Bir küçük leğen yarıya kadar 1 e er oknamıyacaktı, onu benden • K - 1 - Buna sevindim dedi, bu iyi 
* * Galalada oturan Tahs!nl, gene o 

muayeneye müdahale ediyordum; kan doluydu... başkAsı ok.amıyacaktı. O benin• vun.an. an vermege razt 0 du. old" 
l b , Bana dondü: -

halbuki bu da'·":yı_vicdanıma karşı Bir zaman kıskanarak baktıaun ya. nız enim olacaktı. - Siz biltteksiniz, bir mahzur - Neden doktor? 
c<.:ısen kaybctmıştım ... Bıitün bun- bu yatak odası bir mezara dönn:'Ut- ilk defa . olarak. hen gittikten yok ya? - Sizden 400 veya 500 c.c. kan 
lar bana pu.sıılayı ~ırtnııştı... tü. sonra, Bedıanın bir crkel.h• bcra- B d. 1 alabilirim. Siz pek az müteessir o-

lhun konuşacak olsam sesim L . t 1 d 1 kr 
1 

ı ber kalmıyacağına emindım Ar- p,e ıa... d Iursunuz. Jlalbuki ba'. ·an ... 
f 1 1 k k.t..ı B 

. . ek. enn a ar, pu ra nr, em er . . 1 1 .d b. . · e'·nım yerin en fırlıyacak san-
a so u çı aca . unun ıçın t b. tar f . . tık ıçım ra ıa gı e ıhrdim. buluı;;- d fi h _ Ilakkınu: var, ben hazırını •.• d rr a a atılmış onla ım. ayır. a~·ır. her ~~· olur, 

kelime söylüyor um. .1• . 
1 

. ' rın yerını 

1 

tuğumuz zaman içimde lıi.c bir fakat bu olamazdı: Bedia kanını * 
İhsan sordu: ı aç şışe en, merhem kutuları, ıp- süphe olmıyacakh. . 
- Hastayı görelim mi? rıngalar, ampuller tutmuştu. . Bu kurtulusıın bana nne . mal vereıııNdi! .. Bıına maui olmaiıy- . Hastanın. ~aha doğrusu can çe-

G<i r ilk defa bu d · d".. . d1m. Amma nastl! Ne söyliyebilir- kı~enın vatagının yanına Bedianın 
- re un. 0 • a~a gır ıgın_ı za- olacağını henüz kestiremiyordum. dim~. t - 1 t• d"I man nasıl kendımı kaybettimse . . ya a"'ına yer eş ır ı er, yattım. 

* Yatıvordu. Balnıumnndaıı fark
s.ızdı. Gözleri aral..ı.k:tL Giizhebekle
rinde fer kalmamL<tı. Çok hafif ne
(.., alıyordu. NablZ yok &ibi;r4Ü. 

ola ...,.. ··-

gene öyle ka bettim ' ,B~ın~ ke_ndı kendıme s~rmuyor, Bir an zihnim.de bir <inışek çak- Kolumu uzattım, hastanın kolu-

K d
. Y · du:unmuyordunı. Halbııkı havalı- tı: na yaklaştırdılar. 

en ımden utan k d" d · · . ıyor, en ım en mm en fecı anlarını yaşı•·ordum. - Bnim kanım da 4 ünrii grup- s· d d k b 
n_efret ediyor, kendime linet e- O kadar sakinlemı·sı·ım, ·ıt"ıdalı"m• - ' ız o a an çı ınız ayan_ di d Ben b . ~ tur dedim, kanı ben verevinı. - Kal,am ne ohır? 

yor. ~m., uraya ne sıfatla öyle sahip olmuştum ki, geçen za- Bedia kolumdan tnttu, ·beni bir _ ÇıksantZ muvafık olur. 
ı:elm.iştım. Ne sıfatla bu odaya &ir- mana: kösece r('kti: , , (Arkası var) , 

civarda oturan Mustafa ve Dayı Meh
met fena halde döğmüşler. Tahsinln şi.lr.A 
yeti üzerine kavgacılar aranmağa baJ
lanrnıştır. * Sirkecide Hocapa.şada Dervişler 
sokağında l:! numarada oturan Virjini
yi ayni mahallede 2 numarada oturan 
Yaset Serman döğmüş, Virjini'nin sik.A
yeti üzerine yakalanarak. tahkikata baş_ 
lanmıştır. * Küçük lllusta!a Paşa mahallesınde 
Çırakçlhaşı sokağında 10 numaralı evde 

1 
oturan Rizelı Ali oğlu Ahmedi dö~n 
ayni sokak sakinlerinden kaptan Hakkı 

ı ile annesi Eınıne yakalanmışlar, hakla
rında lalıkikala ba~lan~. 

az m.üddet sonra tahn!-lmk etti. 
Fransa Mısır iizerind<"ki hakların
dan vazgeçti_ Buna mukabil İn!!il
tere Fas ta llransız l1usın;.ivct ~ve 
fail<.ivetini kabul etti. Bu. samimi 
itilafın inkisaf halinde olduğu ve 
Umumi Harbe l<•kaddiiın eden on 
dört senelik devre zarfında Fran
~ı~ar hep Almanları çemberlemek 
ıçm calıstıfar. Bir taraftan Ruslan 
kendi ittifakları sahasına çekmeğe 
muvaffak oldukları gibi diger ta
raftan da Almanya ve Avu•turya 
Ue ittifak halinde bulunmasına 
rağmen İtalyaya karşı İngiliz • 
Fransız - Rus hey'etine az husu
metkir bir tavır ittihaz etmesine 
imkan verttek bir politika takip 
ettiJer, 

Parisin n.zarları ufuka ~nbit bir 
noktaya dikilmiş ve alemde rere
yan eden siyasi ve askeri h3dise
leri sı~f bir zariyeden, Alınan düş
manlıgı adesesiaden görme~e o ka
dar ah_şmıstı ki Büyiik Britanyanın 
dostlugunu elde etmek için yap
mağa mecbur olduğu fcdakirlıkla
n gözü "'Örmüyordu. Fransanm hu 
durumu İngilterenin an'anevi si
yasetine uygun bulıınuyordn. Ma
lum olduğu üzere Londra daima 
Avrupada en kuvvetli kara devle
ti alevhine ittifaklar yapmak •u
retile karada bir muvazene temin 
eder ve deni" hilı:iıniveti de elin
de olduğuna nauran b.,; kıt'adaki 
menfaatlerine zerre kadar halel 
iras edilmesine müsaade etmez. 

1914 harbinde Fransa ve İn'1il
tere müsterek galip gelince Loit 
Corç mahut politikaya rücu cJe. 
rek ~ok lmvvetlenen Fran."ıva 
kar ı Berlini tutmağa hasladı ~-e 
bu him~J·e takriben 1938 tar'hine 
kadar de,·am etti. 

Alınanyanın tamirat ve tazmi
nattan kurtulmasında, askeri mil· 
rakabcden yakayı sıvı.nnasında, 
Ren sol sahilinin gayri askeriliğini 
ihlal etmeı;inde, Sar havzasının 
vaktinden evvel tahliyesinde Iıat
ıa Avusturyanın ilhakında Sudet
!eri'.' Alnıanyaya verilmesi~de hep 
lnı?ıltere Almanyayı tak,·h·e ve 
lesci ederek Fransadaki ~zimkar 
adamları faraza Puankare ve Tar
diyöleri hareketsiz. yalnız ve fıiıl 
bıraktı. Avrupada tatbik edilen 
İngiliz oolitikası hiç kimse için bir 
olmadığından bazı Fransız devlet 
adamları ~aırdide Alman - Fransız 
rekabeti ile Büyük Britanyanm 
nüfuzunu daimi bir surette takvi
ye etmektense aralaruıda anlaşma
yı ve hiç olmazsa kıt'a Avrupasına 
ait isleri Londranın kanalından 
gcrmebizin tesvive etmeği düşün ... 
müşlerdi. Faraza bu meyanda 
Kayo zikrolunabilir. 

Son muharebe ve mağlubiyet 
Fransada bn eski temayül ve his
leri uyandırmış demektir. Laval 
ve Peten bu eski hulyayı hakikat 
sahasına isal etmeğe çalışıyorlar, 

!'.ransız hariciye nazırı (Bodven) 
mustakbel Alınan - Fransız müna
sebetleri, AJsas - Loren mesele
sinde Almanyanın takip edeceği si
yasete bağlıdır, demiştir. 

Bitler işbirliği için Fransayı 
memn? edecek bir yol tutmu~ ol
mak lazımdır. Filhakika Londra
ntn Fransızlara kar ı politikası ve 
l\.ferselkebir ve Dakar hadisele
ri. bir dereceye kadar Fübrerin işi
nı kolaylaştırmıştır. Son dakikada 
Mister Çörçil Almanların kuca"ına 
atılmakta olan Fransızları tut;bil
mek için tatlı bir hitabe irat etmiş
tir. Kral Goerge de Mareşal Pe
tene bir mesaj göndermislir. Son 
d~kika manevralarına benziycn 
bu teşebbüslerin 2"eç kalnll'i ol;,,a. 
" muhtemeldir. Alman ve Fransız 
anlaşması, samimi ve ciddi olur
sa, herhalde Avrupa tarihinin bir 
dönüm noktasını teşkil edecektir. 

Hüseyin Şükrü BABAN. 
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ı a.:~~~:.n.ı 1 . ayır!' .B Mevzu Yeni,;:=: 
TAARRU7 VUKUUNDA f . •/AI an ta yyarc- y Nt7.A~IETTİN NAZİF ı B t t ' Bahar yine gelirı 

j Q P 0 n s e l ~ f ~ • - .. ::: ... , •?• ""'"'='•" ... 1 aya aşmamış ır o .. G'""""'""" bki, ""' Si l ·n 1·ıe g 0 _ !ler mm hucumu- ~,.;._,.,,., '"'·"' . . . ·. "~,,'=~:.,,.;"m"""""''· A m e rl. ka a l 1 h. Bır rıva}ctc gorc 2a0 hın. hır rı / Nf M .N NAZ"F r 1 ~· • k k· ŞJ ted 11 vayete gore yarım mııyoıı İtalyan Yazan: ıZA .C:TTl . ·Balıar yınc ge ır .. , _ . • .. g e C e na ar .. ·· - d ·ı· b' h d da bir Yu- ' Evet bu bahar, bckredıı;ıını ruşeml 
sungusu ızıı ır u c ı .. . . . . . . . ! t d' k b 1 nan Iıudut nıtıirexe~i, bombal.uını Size bu.gün yeüıkl~rım~zden\ ıç- ı tıtız rnt>murlartlan seçılttekttt. tirmcdi!. yazıklar o1lqın ona. ı MU 

a e e . 1 kzibi '"'""~ ..... ,."'" ·- ···-~· ~ ""'"""' ........ <;•••;m.,,,. "''·'""'"'m .,.. """"" ,, '°"" '"'"" ""·-· , ... ., .. """' ~fü Tas AJ&DSlDID C lünden · i netice aldı dnldırnıakta tereddüt etmem:ş. l:ı-ediklerimudcn ve ıç~ıklc~nnız- ı •Aşçı. mektebı açlllak.. Garson 

1

na kırao ~medı Y•; ha.h_ar )
1 

1 
. A.A.) _Tas ajan.'! dun ıy . Haberi, Faşist İtalyanın propa- deo, bilhassa bunların '.'ı~lıgınd~n. ı mek~hı a(·nt~k. Lo~anta ıdare et· gelir, yaz yıne gclır. Gelır am. e C e k 

Mo<kova 
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( tm••t r Jap0o ga- LQndraı fl.7 (A.A.) - Reuter. d t 1 Stefani ajansı Jezzetsizlii•inden, ve oe ıdıgu belır-j ıueğı hır Sllll at halıne sokmak.. 1 talihi olmı)ana bahar neyles 
1 

. daki teblı"lı neşre ~ ı . 1 ctınce alt gan a vası ası o an e Öt J be • k 1 d likt L" 1 1 apgı -
1 Stalin'ın ıs bı- lnuıl.ıı> evazun ne-Lar - . 1 t bli. dl . sizliğindcn.... e en rı te rar ar ururum: yaz neylesin? Gene e, uuy c ı ı zeı;ıcrı. J:!'°~rr ~ô~• yapacaltlacım nan raıoorıar~ gore, S<Jn zamar~ıa:- şo:;1, ~u!: ç.,>t:~i, bu sabah, Gö- Vazifesi ne bü;vük dikkat, ne si- ı' .•Bu !'is. yemc~le~i? gir~iği yer eli boş gelen ve bize ~ep boş ~er rıncıt=11 dir"'l'as llJ•nsı bu haberın h•-/ <la. sarı ayı mu~esele~ınde la_ .!ırk rice civarında 30 'c 31 ıııd hudut nirli hır titizlik ve ne usanmaz bir mıdem.ızdır. Ve bıl~":'• secı~·e•i c.n ge~cn baharların peşı sıra hız 

1 ıyazmakta . lmaA·~"' beyan etme- edılen tayyare n:clla\ cıl:ırı SJ>te- . tl . - b 1 duöu nunlaka- d a ile görmekte olao llZiZ dos- 1 ufak hır koutrole tiibı olnuyan hır böl le avunurduk: 
klkate muvatılı: 

0 

..... - mı muvaffak o!mustur. K llayıcısı ~ş:ıreA erınmt : ~n t · hab•lar;na t" ~ ·ır Akso, bu yazdanberi takım esnafa, mideledmizi rliledik- Bahar 'beklediğimi getirmedi, 

....... .---·-·-
Hull mühim bir nutuk söy
liyerek İngiltereye yapılan 
yardımın de\"lUII edeceğini 

bildirdi te mezuıı<iur. olan mÜ<'. •csE-ler hava tehlıke !sa- h~ıı rnat ~ t' nArnu nvmot rr.:freze- 1 f~mt ı· ut 1 ı ·n· b?r· parça hale """' 1 !eri ~eyi sokmak müsaadesini bah- Bahar ,-ine gelir! . k d t . lı~ ucum e mrş ır. a • ıa ıs e erı ı ı • . . d' H lb k' k . Y 
reti verıkh ·ten S<Inra a en ... e- 1 . d - . f elerin yar- k 'b' ld Fakat •oranm si- şctmış" ır. a u ı, ez aza has- Evet bahar kıtlıi;ıoa kıran gı Tun

ada İ"'1etilen U· nin vak•nla tığı k.~IJa,·ıeı taraf.n- derının vl~ '.1:"1 maku rd•-~sman •ele- ovar gı 1 0 u. tıılansnk, ayni mideye atacnğ'ımız ınemi•tt ya bir ,-ıl sonra 
'il - 1 k d ımr ne ıccsı o ar u ' ze: 1 h' k . • . b k b ı • ' J ' o nuz - Q.n nakl.I' vasıtaları dan h1>b{'r vcrı ıntcve a ar ıwr- . d 1 l y a 1 müte- . . b 

1 
h .

1 
. 

1 
ır omprımc ıçın a mır u ce- ninim takınmış takıstırınış ça 

V 

·" ... -
27 

(AA) Ha·ı· .. ı-e Na• . . d ,1 ktedir sı tar o unmuş ur. un n ı •- Bız Jc-tan u enı ·er! crı ya - . tt . 

1 

• . : '&· ası.,..~n: - - - •""' mal •nesaısıne evaın € me . . 1 d al . alınmıştır.> . '1 il t i 'İL"• ıı ve e ne mcrasım yapı ır: ınıs çakıştırmış, ikı dırhem, ır ç zm Cordel Hull dun Amerıkanın dış - fv ?7 (AA) -Nehır üzcrm- B a steın ~yesinde harp sanavn-ı cavu er en tısı esır. 'b nız pahalılıktan mı $• • ye ç) . 1 - ilacı tavsiye edcct'k olan zat k' d k:, • !' k a di üh 

hır nutuk :><ı a, ~ . . l u ı .,u p 1 bf'"• t 36 krlırneden ı a- . h . h . l;' k daha 1 ır c vıoe eı: ır, ar ımız -;.-ıı •.n•~• "'m - <o""'"'"'"~" Y••= ""'" .~ "'" b·· '''" m~; ~ti'°""'"'" ,;~ ' ", :;' 1 cl< ''""'" M . '"' ~" ,";'··; '"; ;".,. •· '""" <•h il "'""' " _,. - <0'1. Fob<. "'""' hl>< '"' -= '"'· i . '"'~ ,,...,,_, ' • > ~=•d~ ""'""'·"' k ıo.. <. ~< b'. ;' ' ,'' ' ~ ,-,, "" ~,;. '.' ! .' ~· h " .• " . ." '.' ~ "" : ',..;.._ 1 ' ti< • '1 "'; " ı., "' ''~"... ,.., """ OOm '"""' G ö ı;; ı..,k liu , ezcuılllc der.ıiştir ki: .
11 

t ~
1

' ~ .. ın kıral~nmış ı;emiler ti- • 1 u ır eza, H mu · • a: !re- lı:;ı:ı en, on~n .~ze 
1 
°" k d 1 ı::örmtis bir tabiptir. ı ]arına stınar, bülbtifu ellere dini 

c-- An çok naziktir. Bır kaç ~ı c. nra L ık<> trol haKkı veren ve Ro- D •• R d ~tr. Btaıu oııu:lukt;ın • ,'.'ra ı- ü- lcrırı lezzet ızl ı:·n~ n \C <:cı e- • %- atan znt yliksek tahsil gör- tir, ):!semini bu katarın> koklat l:ıhakkllmlermi biltun dünya ınilleU;nı'zer~ffn l!:'<umeti taraf ncıan me ·- ugum Qffia al lun. ı!e tok mu::; latı ?•Pf:ıa .• : j{n iptıdai ma.dde bakımından le- ınıi• ve nllarca tecrübe gônnüş manol;ruvı ellcrfu gö"siin~ tak 
üzer·ne v1ymağa ça ıyorJar. ~eı ı a, ~a "[ mevkiine kont:ilan k.llarna- • •• h• b" h,,, ~ • ı ııe~lnldet Stef""kin~~ eş ~I o İ.):~ S~ l mi:ı. \'e • hal ıs s:ıyıluına~ ı ından bir ec:zacıdır. , ,-e yine .biıe bo~ \•eri; gid"rdi. 

- ~· ~ '."". -·::::;:::;' ~;:. l«•looro•~ın ,.,,,, •• "' ' mu 1 m ır aaı- " " ' rn<m• < •• "'· m . ' m""'"'•• . . ' ,,, ' ..... mıı.- ·~" "'" '""' '"'"'"' '"~ "'' i<ıfa•ya nzmetmıştır. Ba~, ı.ı 1 
·-'Yunan ı;irketlerınden kira.t::ınan ve mugalataları · ıralıyalım. 1 B lccli~e Rei• mc:ıvuılınız, az ce,it kontroiler altında ve sayısız 1 memisti, o nazlım bir yıl "'mra yi beyııe'mlıel teşrlkı mesai. Dıkta r ~~~t Tuıu üzerinde htıhuıbat nakli ı.;·in e vuku bulacak ı •Bi. ?tonan retc•i,. bu ·~- çal"ınadı, az <r.lı'iJDı) r. İki de- 'bınuni :-ıc 'uliyetler kinde <alı- 1 ne gelttekti. Gelc~t'! ti •mınn, ser yasete~ ve lkllsaden Aıner ayı 'k 1

1 
}etilen l4 romörk<ir ve 24 mavna S hah Gor cc cıvarında ·-·hucum e - rue lerfie haklı oldui,'U asla ı;:?n müteh:ıssrs kim ·nı;crler tara- ı de talihsizlik olduktnn sonra, mü 

B 

a binaen<' r k, Amerı a ) m··ı.r cıımle ·nde vn •hu rabah• ı'n•a·r edilemez. t'akat, J) (ardan- f d 'd d'l b k. 'tt' 1 . ·ı . ed•yorl:ır. un 
1 vardır (BC!S'aurf• I uu·ı .ıtdada b le ) " ın an ı arc • ı ır. I are ı ın <ene' ge mıs. gı mı 

fevkalade sü: 'atli bir tempo !le hazır an · 1 pı ojesi k bu lk men 'ek ttek! 5 ine• kol k:ı-ı:dı d?~ değildir, ~ a _ut ~_çe . •' beri de\'2.m eden ga? ~etli kon- Bii• le olduğıı halde o ilaç, sağ- kime ne? Malum 11, ş:ıir deme makta~ r B:ılı yan kfu'esive karşı le- İsvec milli müdafaa la;ın zoru olma>ı YllZ"11~Cn akim Kal- ke'l.mc<ı. Eır çele gup. ınıııd~z 1 trolıin{' rağmen, d;Jedığı 1 
1 

şu lam bir ambalaj İ(indcdir ve sıh- biraz da asık, yani Allahlık demek ve.sın edilecek her taarruza mukabele m tır. · ı;altlırr = Ben <etec'lil.: yaptım hı- Deli Sultan İbrahim devri suba~ı- bati tam bir hastabakı<ı kızın e- tir. Onun için şairin na ihi, bahar 
etmesini bilecetfz. Cenup Amerikası istikrazı 3 _Ansızın C•helnıt'fıka inmek. lirim. Çeterinin çalışma zam~nı ları kadar dahi halledcbilJlği iddi· Fndcn alırken bile sayısız tered- dan ~ahara söyle bö le kendini a-memleketıeri ve Kanada ile müzakere- Stokholm: 27 (A.A.) (Havas) - 11!uharnr m,·0 edıyor. ı:cce vc .. n:üt!~fi~i kurnnlıktır. E~er a olunamaz. diitler hissederiı. vutnıak ve 'y~z gelince de: 
l•ro devam •diyoruz, Amerika barbarca ?00 milvon krona varacaiiı uınu- Bu yeni pi.in d• aklM kaldı~ı ta':d rie vak'a gu? aı:3 raıkta1,1 soara ı:'ı:ra- Geçenlerde müdtkkik, nıü,·cr· Midemizi suw hı tıbba teslim e- •Yine vaz ayları geldi. hücu-.,,ıara muaonidane bir surette_ muka lan İsve" milli mü<lafaa istikrazı- öyle zannolunur kı, l!ıtıer tekmil Av· ) an elmı.s~ ve. hak.ıknle~ 0 1;~: L rih tlos•um Rcş:ıt Ekrem Ko(·u. dnkrn !?le nihu-et iz kontroller • Hasretin bal(nmı deldi•. vcırıet eı'on cesur ve kahraman !ngılız nm kavdı bu .,.;., kapatılaca~tır. rnpa I'• As.vanın butün meseleleri b;I- l ~a hunun hır nızam! ku~.et 0 u hayat pahalılıfıııa ka ... ı, Ddi ~1:- kııllaoırken, pi •'<ının bütün Di1:e temmuz . ıeağında düvü1>o ınilletire yardımrll Mvam eclece.ktir.> İsvec kralı 400 bin kronluk Jıi>:;e itcl.il halle ,'(ısıl olduklarını ve buna bi· ı:unu k~bul etmek lazım ır, rahim deninde alınmıı; olan şıc!- maddelNine •<ık pasaoort \·ermek mektır. 

un.LiiN F'RA1'"1Z BUYUK alm,.tır. naen kendi kunaatine İngilterenin har-ı 2 - .~Arna-.rt h?dut ınuha~~:::: detti ve •dikkatli. kdh:rleri ŞÜ~ I~ ı hatamız devam ~ttH.~e .ne mide 0
11

man Cemal KAYGILI ELÇİSİNE TEBLİGi 1 be devam etmesi için ortada hiçbir se- r?.'~ hu~om edı~nıı~~r .. derıılı)_ · bir sıralıyacn!;: oldu_, l'allah ... ıkı hastalıJ.-larırnız bıl~<· ·fır. ne de Vaılngton: 27 (A.A.) - D.N.B.: Ga- KISA A.JANS bep kalmadıgını bıldırmek taaav\'Urun- ~ıçııı hu~um .•d_ıl~ı~ ,ı;y!enmı~ or. l saat sürdü. .. . . hu şehir.'lc ~ir tcmız lokarta. b~-zeteeıı..,. toplantL'11nda beyanatta bulu- d d 1 Yunan mılletı gıbı bıtara{]ıkta ve Acaba bülun ganetı ho<ıı gıt- lup temız hır sahan yemek yıycbı- \ = -,. •~ M -b ''" H A B E R L E R f ",;;,,.,, oo .~. "~· "''"'"~ ı ,.,. •••lb"••'• '""' '"= '~ •'>- '-''" .-..; • "'' ;.,, ı;. ı. .. ,,.. · Dünden Bugüne , 
kUmeliJ\in Havana kon1eransında alınan ve ezcüonlc' So\·yetlcr Bırliginin teşriki ın Helin ordusu durduk y~r~e bır ğimiz kadar ve umduğu g<bi mu- Kendi ken.ı1iui kontrol eden e<-
kararlar mucibince, Amerikadaki Fran- mesaisini Lıiilzam eyle<!ği mütaleasmda- hududa le<avüz etmez. ~ılakıs bu- ,af(ak ol>mı3·r.r? naf... iste Tstanb!!I Belediye•ine •ız ndalorının hilklmiyet değiştirmesi- Hindiatanda d dut l•arol!~rine büyü:. hır. "'.'·y~ı ve Sebebi basittir. Ve bu •ch.-p yal- bir lıecld .... 
ni kabul etmiyeet"ğini Fransız büyük eL ı~bserver gazetcslnln müdürü Garvin dikkat g-österir. Bunu en ıyı bıl<:,n- nız p:ılıalıltğuı değil, plıiliğin. lez- ----------------
çisine tebliğ ctm~ olduğunu soylemış- * Şanghay: 27 - m ay ao - d h !talık makalcslıırie şu satırlaı-ı ya- er en ırı e ızız. 

1 
zebizliğin \'e •maf:u,şiv('I• ın a a--- · Bo b d ogre· • 1 d b' · d b' · z·ra Yunanıs- • ı 

tir. - nildiğıne gore, hır çok Japonlar Ingıliz zı~o; tan bizimle de heoılıudullur.. bildiı':ine devaın.cdebill?K'sinia Je 
llULL TAUJtCRATIS MEFADINI Hindıstanmı terketmekte, bır çokları da S . . b" Os hal!ne ifrağ için her 3 - •Arnavut mufrezelerının. ve sebebidir. Zira bi2in1 ş"'hı·ln ylye-

Tüy dikti 
Matbaadaki arkadaşlar arasmda, dilt

mizd~lı:l bazı tabirlerin nett(ien geldiğini 
unyeyı ır d'" . . 1 . :! c: etıce k SÖYLEMiYOR cif;mege hıwrl&nmaktadı< . t bb" d ı ·ccktir Bu üssün Mı- lj(cr muır .. ze erın yor· ımı ' - cck irecck satan esnafında • ·cu-

HulJ RU2\"Clt'in Vichy hO.kılmetine d" d -1ryc hc~c us_~ 1 

t.k llan:ımak istendig'i si olurak dUsman çe~e~i tardolun- di kendini kontrol. etnıek hassası . F' la· n ıya a c:ıra uc:uın ıçın u . .. 1 . • St f . ve aöndcrdı•i tahriratın, :ışağı yukarı Hit- ın - kl b" be• dig"er hedefi J muşh•r.• cıım esı aı•ns c auıJ kt 
• • . 1 muhakk.1k olma a rn ' 1 b" "k b' 'l lt b 1' maktadır yo - ur. (Bşınalı:ıleden deT&Dı) 

Fransa sulh 
peşinde 

aramağa meraklı bir arkadaş vardır Bııe 
ara sıxa, işten başımuı alabildiğimiz kiSa 
zanıanlarda tetkikleri h:ıkkında malü-

ler ile Mareşal Petaın'in buluştukları d 1 akta ş Trabl ıs ve l!ayfaya ge- ll)U ız 1 ıane e u un · Kendi keudiııi kontrol etmek ... 1 . 

zamana teı;adil! etmış olduğunu bildir-
1 * Hclsıııki: 27 - l kanunuevvclden • r n um 1 .- ektir in- Roıı:a müessesesinin Lunu !arkct- İ tc hu en ıu · lıinı şel:ir davamızın ) n" gelerek olan hır b.:rrı A• rupa yordu: miş takat ·bu tahriratın metadı hakkın- itibaren beynelmilel telgra( ve telefon len petrol borularını e edgeçır:n. ·eier'n memiş olma.sı h2:vrete de~er. Şöyle b~aı·,ı l"l'ı bura·'-dır. f.loku te!tkil etmek '.·c lı"'r._ a.nsayı __ da E.skıdf'n Avnıpanın b:Jtun meml~kct1e 

' ı t' ' frank giliz fıkı:s:unı..; lımanların an \e I~ ı 1 ~ ua l k d h k d ğı .b. ,,. ki A d ı L 1 da • llilt vermekten i~tinap etm ş il'. muhaberatı. ıçın kullanılan altın · 1 d ... 'kde ki: . 
1 

d k bn blol:a sokma .. ıc ıı:ıo<> u - rmde ol u ı gı ı, .,..r na o u AOY e-
l , ı'sNAT 1 dcrı "ı1ahruıı- etnıek suretı e O&ı.ı. 0 

- • Ar t Yi'-·ecek ıçecek sa an a am, en .. ı Al h • - d bd tb k K• 

1 1 

mal verir. istifade- ederi7.. 
Bir iki gün evvel de .. Tüy dikti• U

birınin nereden geldiğini ş\;yJe izah edI-

ııczvELTE YAPILA.N 12 yer1ne 16 Fınlanda markı esasına go- . k k . t yen Mussoli:ıınin A _ •Dtlsman çetesı navu •. .J .. • m-cdiyorJar. manya arıcıye ne- rmde e a es ane yo muş. c.ıy u er 
. H 11 Sen•;k lar ş~ı • l n ıt_ den çı ·arma ıs e · • . . üf. • dtnı sattıgı maddelcrın valnı% «sa- . . . d A d C" u t . . mı· - •-p ak bı·r •--· Harıcıye Na7.ırı u • 1,.1.J a ıt:'.f. 1 

re hesap edile<:ekı.ır. . miıırezeierının ve a ı:cr m •eze- . • :ıaretının gazelesı e, • vrupanın e ı ·~•-e ıçın 7.em ~ r ~ .. ~ 
. it" A • h be su· s:ıbıt fıkn budur. . _ .ı tard d'' tıcı. sı olarak ayar edıyor. Bu es• . ,._ l -d d dört d b' •atı d-~tır· Lewıs'ın Ruzve 

1 

merıAayı ar - J I d \erin yardımı aetıces nue e ı.- tesanüaüne ve se....,ııe ıne gı en _ am, uvar ve ır, -~~ -
rüldemekle itham etmesini şiddetle tak- ta ya a h b mö·"· demek. bn~ııU~n. giren nafı ii:ncvi kendilerine batırdıktan yola mania teşkıline devam etıınek bu makamda kullanırlarmış. Bu dam-
bih ve bu isnadı tamamen asılsız ola- Hava .. ar J kuvvetleri Halya~ sungu~~ k?r- •onra cuvald::zı başkalarına batır- cüı"c~karlıgında bulunan lııgiltP- !arın kapılannda bir sicimle bır tıvıye 
tAk tavsif etmiştir. * Llvoume: 27 (Stetani) - Hahıi- . sılanustır deıneklır. Bu cdiger muf- mağa alıshrmahdır. renın kuvvetine l<prşı amansız bağlı tavuk tüyleri bulununnUj. Sıkın-

7e zabitlerile Alimlerden mürekkep bir . (~ lanf• 1 Locl sahifede) 1 rezelcr. ba~ka ne müfraelel'İ ola- Adamın umurunda mı• ~Ierif haı•bc devam oluna<:akti.I'.• demek tısını izale için dama giren her köylil 
Alman teknik asker! komisyonu, bura- dir. Orta Inı.:Utered.e- '.Jtr şehır bu- bilir? diik:kıinına bir •Elka<ibü habıbul- surctile Alnıanyanın hakiki bir orada bıraktığı <nesnenin> üstüne bir 

Afrika harbi 
da.ki' harp inşaatı fahrikalarile deniz a- ;-ü-k bır taarruza ugramıstır. B~) B _ •Arnavut müfrn.,,.i. tabiri Jah. lcvl~as~ yerle.ştir~ni '• k';lr<lıığu sulh dcı':i.l; harp için sulh l aptıjj'ı- tüy dıkermı,. M-ı.ı baltada bir, bu kııdemlsini zıyaret eııru,ıir. ı:;etıırde cıkon yangınlardan bazıla . d bir •Arnavut çele.ı• smt- çarkııı bulun vazıfesı kendı kese- 1 nı gostcrı)or. tüylerin ucwıdan tutarak kurumllf me.i-(Baş larafı 1 inci salıltede) Holıuıda Hindistanında rı oldukça şıddetlı olml_tŞsa d.o}ım- ~~~ı:.ıır. sini doldur~ak~n ibarettir_. •c.ııı- 1 •Ilayat saba.~ı>, •yeni niza"."' ıri- neleri• tarlalara atarlarmıı ve abde>t-Btı sabah '3at 2,40 ta tehlike işareti dı heo.;;ı sondurulnıusttı~'. YU<Sek j C _ Yunani•lıından gelen lıuv- 1 )'Or. Milst"rı verıfen yemegı yer-ı bi nıüphcm fakat belih (ormtiller- hane olarak kullaııılsn damın toprak ze_ verilmiştir. Alarm yanın saat sürmüştür, * ı.ondra· 27 _ Ho!anria Hindista- infıl:..klı ıboırbalardan bınalar ha-' vele yuk:ırda •Yunan çetesi•, 8>;1l- • kcn tiksinecekmiş. .. Onu~ umu- den soora işındi or!al a bir de •AY- mini tertemiz olurmuş, 4te cetti~i ha.ca 

TOB&VKTA BİR KIŞLADA nında alman;,.. ders, mel.tep program- sara u~ram.ştır. Al•nan ılk ıapo~- ğıda ·•Düşman çete•i• d<'nnıcsi runda değildir. Kull'."'d~ı,'I yağla- rupa te<anüdü. palavrası çıkarıl- tüy dil<mck> t4biri buradan ecLyorruuş 
YA:-IGIN CIKTI 1 Jardan ölu ve varalıların şımdı)_e ise bizi fatall"ment su netıcc~c u- rın pislil\'i hemserilerı mide hasla- ! mıstır. Hangi Avrupa te.anüdü? ve tuluw su ki.., 

Diln verilen bir tebliğe göre, İngHiz,larından kaldıniocalt ve bu derslere haı kadar bu sehirde k&yde<lıl('n zayı- 1 ş1'rır- hkla.-ına ui(ralacakmış ... Ooun u- 1 Almanyanın işgali altında bulnoan Tam bu sırada h•deme Vichy hhkıl-bombardıman tayyareleri İtalyanın Tob- redile~ saat, b<.'<len terbıye•ıne ha>redı- at miktaruıdan fazla nldugu :ınla- • İlal~~ın dilinde •Yunan. kelime- murunda değildir, onun davası• f'ekoslovakya, Polonya, Norveç, mettnin Almanlarla işbırliti ettiği tel-

ruk u..ünc muvaf!akiyeU. bır taarruz- leeekUr. sıkr.aktadır.. • sö ıl~ •düşman. kelimesi ayni ma- •·slnız knunmak, kazanmak ve 1 Danimarka.. Hollanda, Belçika, gı-atını muhtevi. aJans bult~ıni gt"tırrli 
da bulıınmuşlordır. Bombardıman neti- Deni:ı:!erde İngılkrcnın cenı.ob·ı ~arki ııı ~- na a gelnıektedir. kazanmaktır. Fransa ve Romanya gibi memle- ve bizim •cltJti halta tü;y dıltmek> mu-
cesinde ezcümle deniz efradının bulun- tak· sın;n .bir .~k-. ~:1'lala~~~~: 1 f-Tcbliğ, •?:"unanlı.m~lecaüz- Su:a!lnı da uuolmomak I~ ketler, i.stikl:il. ve hürri~etlerini bahasesi ıüme gitti. duğu kışlada yangın çıkmıŞtır. Eritre * Stoldıolm: 27 - <Pre'l<e< Rogn- muJ1~ehf e~ler ~ :ra~·~~~~ı de-1 !erden altt 1 esır ~dılmı~tır.• um- dır kt bu adamlar çok d~fa cvlerın- kaybetmıs. t~.Yı_k alhnda ıhnlerkenk E. H. 
ve Hobeşistanda da muvartakiyetli kefif hild• >dındaki Norveç vapuru, Hauge- :a u.gramı.ş ır .• •. 'ed: dr lesi ile nihayet bulu)or. lt~.lyan ıd- de de böyle Y~T?,ekle~ yıyorlar. Ev- ~~?o tcsanudund~n. ha set".'.e akınları yapılmı~lır. IJUlld yakınır.da bir mayine tarparak gil<lır ve hıfb"nl~ n ad 

1 
.. ~P ~'t diası ıi<•ğru olsaydı hu c~ınleden !erinde kendi onlerıne .konan ta: ı~tn.' ın~ıın~n, kalemı'!ı kasa~ sun-

batmıştır. Altı yol<u tele! olmuştur. B:ı9ka yer.ere 'apılan. ır.ı..r -'· sonra tebliğe şu landa hır cumle haklar da tıpkı lokantalarındaki gerıle sılınış olma ı lazım,ı:elır. Or-
Almanya dünyaya Macaristanda hiıouIJ"lar aı h sar; m_ucıp 0 mu.ş- ilıh-esi icap ederdi: gibi, ııi• murdar bezlerle silinmek- tada •Avrupa tesanüdii. diye bir 
hükmedemiyecek tur. Kur~,:ıııl~r'n. ndr_dı ·~. '\, d •E ·rıerin üstünde üniforma yok- ı tedir. E !erinde kullandıkları ça- şev vokhır; Avrupada mihver •la-

- . G<>ce OU.";'ll'1an·n .b•r . ır'. .•.r ı- t ~~ııların tutulıiukları anda çe- tal ve bıraklar da lokantalarındaki hakkünıü. vardır. •Tesanüt. diye 
Londra, 27 (A.A.) - Mesai na- * Bud•peşte. 

27 

~ Aralarındak~1u: man .tavı•aı-~sı tahr_ın2~dılrr.ı.ştıı-,. k~İen resiınleri yakında neşredilc- 'ratnl ve bıçaklar gibi paslıdır. Bu ı' yald.ı:tlı bir hap .. se~line ku~ulmuş 28 1 nci T 
tm ~v·n, dün irat l'ltiili bir ~ıu,:- mum! ,ı.' ~til4b1maes.ı mucıbfnce ü o_ .. Dıger cıhetten}~/ gPCcsı .. °.-~~ eektiı". adamlarm evl.,rindeki çatal ve hı- olan bu ta~a~;"'u, Amerıka . ef- e' 
tukta A!manyanm ta!hakkümiın. u jva.kya hüku~etı 21. sıya.s'.. M~car m _e 1 d_u~a~ ~.a_yva'.e .. nın daha du.şu . •l\iiiternviz. kelime•ine ise ni- çoklaruı temizlenmesi de tıpkı lo- karı umumıyesının yutmasına ım- 8.00 Pr<>ı?raın, 8.~J ML: ·: Haiif 

-- .. d" üzPrine tr>.,,.,.,ilP ça- rimıni Macarıstana ıade e.mlş.:•· '1-[>ca_ rıilduil;u ogrenılmıştır. iil" .. k t !ftrındaki sefil tanlarda ya- kin yoktur. Avrupadan bahse lü- Pr<ıııram (PL). 8.15 Ajans lıaber!L~ biitun unva -L'--.. .. - ta da Slov:ılcyaya 10 ,iyası mucrım hayet g unur. an a b'ır .. .. .. k" A 1 ht·i!ıııı ve fakat bu te<;t-..ıuusun a- ırıs n - t· (AA) • 'ı * pılır. Yani ~ık soya şöyle zum "ormuyona; çuo u, nupa- ri, 8.30 Mzi.k: Hafif Jn'Oj!fam (P .) 

~zartesi 

klom kalacaihm söv lem istir. tesıim-• -- - etmıs ır. -1. Eşıne az ras-c anır daldırılır ve bu pis bezle k:urutu- nin işgal edilen kısmı, bu tesaııü- 8.50 Ev kadını - (Konuşma'. Cocuk-

1 d Netice: lur. dün ne mal olduğunu bildiği gibi, )anınıza ne okutalım?), 9.00 Kapa-T L- A R b• haAJ ·se Eğer vak'a doğru ise şu hadise- Bu lolrantaeJ, müşteriye yemek henüz bu felakete uğramamış yer- nıs. 12.30 Proııram, 12.33 Marşlar, 
lT , ye en uygun tebliıl: şu tarzda yazı- g"tireo ı:arsooun hrnak:lan pis !erde de, bu tesanüt, milletlerin 13. İstikW marsı ve C. H. ~-Genel NO 

Baıtaki il. 

•ondaki bir 

Nüfus sayımı neticesi 11 
milyon 869.001 olarak ilio e
dildi Nakledilen bir mobave
rey~. göre Rasim Us ağabeysi 
Tarık l.'sa: 

- Bu en sondaki (1) işte 
benim ... 

Demi.. Tarık laırdeşinia 
Yfuüne bakmış bakmış: 

- O halde baştaki (1) de 
benim.! •• 

Cevabını vermis. İki kardeıı 
arasına girınek v~ kıyas tabii 
biz<' rlti ınrz! 

Dünya dar 

11elmiye b".dadı --
Sabık Krol Karo! 1oı.aıleke

tini bırak p ispanyaya kadar 
gitti. Ful.at, İspanyadan da 
çtkarılı)·ornıuş. • 
Nancınollaya havadisi SÖY· 

lediın de gıilerek: 
- Memleketinin istiklali 

rıii:runda ve milletinin başın
da ölmevi bilmiyenlere işte 
dünya biiyle dar 2'elir!. 

Dedi. 

/ki derece 

terli 

Belediye Rei• Muavini Liit
fi Aksoy iki derece birden 

terfi ettirilmiş. 
Nanemolla ile konuşuyor· 

dak da: 
_ Soyu ak, kendi Lutfi ol-

duktan sorıra ltu !itfa çok 
mu denir?_ 

Dedi! .. 

Deıı mi 

doğuracaktı? 

Asım Us makalesine ·Dağ 

bir fare doğurdu. başlığını 

koymuş. !\-laksal mahiın. Breu
ner nıülitkatı ve neticeleri. 

Nanemolla, serlev.hayı oka-
yunca: 

_ İlihi Aıınn.. Ne ele tuhaf-
llJl!.. 

Diyerek, ilave etti: 
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A. ŞEKIP 

(Bq taralı t lnd ııahife<lel ' labilir: dişleri küflü, üstleri başlan kir nykmoııu laıÇD'lllaktıulır. Başkan Vekili ve sayın Basvekil 
Polis, Hau.nı nöbetçi muddeiumumis'."in 1 •Tarafımızdan . sil.iilılandı~ıl~ içinde oldui!'unu nasıl farkedebilir Şimdilik Alnın iııcal ve telıdidi Dr. Refik Saydamın Cümhurivet 
karşLSına çıltanyor. Muddeiumumi ıfa-, bir Arnavut çetesı verılen vazıfeyı ki; bizzat kendisi onların aynidir. altıada, onııııla beraber sürüldeoip Bayramım ~ nutu.'<lan, 13.20 
desini alırken, Ha.san, zari zari feryat ııörmek üzere Yunan hududuna Binaenaleyl;ı, bu faciamrza aiha- giden milletlenl.en teşekkül ede- Ankara Ulus Ba)'I'ammdan naklen 
etmekte, Müddeiumuminin ellerine sa- girmiş ve kcndi.~ini ka:ş.ıl~.yan bir , yet verecek hal ~i, ortada şu cek blok, Fransa ile İspanya filen neşrıyat: Bayram tezahüratı, 14.00 
rılmafı:ta ve şöyle demekUclir: Yunan hudut mufrezesı onunde tu- tarzda boy gösteriyor demektir: haıbe müdahale etmedikçe, hubin Ma.rslar ve halk havalan (Pi.), 

c- Ben haplslıaneye bir kere ıirdi".'. tuna.mıyera~ hatlarımıza iltica et- 1 _ Lok!ınta açacak adamlar, gidişi üzerinde bir tesir icra ede- 14.45 Mzik: Karışık program (Pi.), Orasının ne netameli yer oldu#tınu bili. I nustır. Takip esnasında hududu- evvela, temiz yemek yemeğe alış- miyett~lir. Bu iki devletin, •işbir- 15.30 Ajans haberleri, 15.50 Müzık: 
im Allah eöstermesin, bir daha git- muzu 30 ve 31 iuci işaret taşları a- tırılacaklardır. Yani titiz insanlar liği. deqil<'n ..,yi, harbe kadar cö- Radyo salon orkestra.sı, 16.30 Ka~ek istemem. Allah ~kınıza. beni bı- ı rasından J.iraz aşını~ olan Yllllan olmalarına dtlt:kat edilerek, sonra tünip ı:ötürmiyeceklerini iH za- ı>arus. 18.00 Proııraıın, 18.03 Muhte-
k nı 1 müfrezesi, buduttalu İtalyan ana man gösterecektir. lif şarkılar vıe türküler, 18.30 Kı>-

ra ;o~ırlı Mehmet ıe pek inatçı bir de- vatan kuvvetlerinin müda. halesine iyi insanlardan, yani yemek yeri- Ahı.din DAV ER nusma: On sekizinci Vlla &en 
b k da k "' hatlan ne vatanda•lara zehir vermiyecek Cü-'-likanlı. cNuh'.> diyor da •peygamber> ihtiyaç ~a .. ma rı en..._. - unı~t Adlives.i, 18.50 Müizk: 

•~ivor .• Benim davam davadir. Cezayı na .dönmuştur... tıvnette insanlardan olmolanna Rad?a ca:ı: or1'.estrası, l9.30 Aıaruı 
u-.. ~ - St •--' h . t e 'l --Ltir Gö·L•erde kuvvetli ve yenilme.. h b ~ksin de, aklı baıın._a gelsin!•_ dıyor ve! •lmza: euuu.• e pm.mıye Y rı eo;ea • .., a erleri, 19.50 Mü·;'·: Büvük fa-
.- "' L ka tal '- tr 1 bir millet haline ıelmek gııyemn:- """ 
davasından bir tarlu vazgeçmıyor. -.- 2 - o n ann •OD o ünü ya- . . _ ı..--- sıl hevl!ti, 20.15 Radvo -·etesı. 

dir Fitrenizi, hu gaye ıçın ,ouqcn ~-Hasan Mli yalvarmnl<tadır: J • • • . . ı>acak olanlar bir aşçı gibi yemek · . 20.45 Karagöz, 21.!5 Kon=a; Kı· 
, l Mehmet, SU davan-' Bu badısede, ~talyan ıddıasına p~irmesini bilco ve eo miişkülpe- Hava Kurumuna verin ıs. zılay calışmaları, 21.35 Mıızilr: 

•- K~len ° ayım ve Yunan tavzihıne rağmen gözü- sent lokanta miisterileri ayarmda ha-
dan V87.geç!• Bo lı: 1 Mehmedin de- me vuran bir hakikat var ki hoşu- Radvo orkestrası., 22.30 Aian.s 

Fakat .. hayır! z ır' ma gitti doğrusu. D•ınek ki Yu- berleri, 22.50 Müzik: Dans müziiti 
di(i dodik. Hasan yukan nani~tan Arnavutluk hudutların- , Bu gün matinelerden itibaren: (Pi.), 23.25 Yarınki p.-~. 23.30 

Üzerind•_n sulark ~:~nahm~t Üçün-' da azami dikkat gfötcrnıektedir. s u·· M E R sı·nemasının Kaııanııı. 
kattan aşagı katta: 
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• getirilince- Demek ki orada hclı'7ıan Yunan -----<>----
cü Sulh Ceza mahke:~neı M.ehmedi kuvvetleri, mtm

1
• et müdafaa-. Bü.....:'Ldere çocuk bahçesi 

ye kadar, şahitler, ov~ır ı uğrunda her rec lıö,-ı göze al- Cümhurivet bavramı sere fine intihap ettiji'i süper filmi YUA 

hayli yumuşatıyorlar. r "" da mış bulunmaktadırlar. Amma kar- PARA BERABER G·TMEZ Büyilkıderen.in kıymetli kavma-
Hokim Münibin hurnrw:a ~~ 

1

:r: ' - şıda iki )·üz elli bin kişi, beş yüz l kamının ızayretile .Ma]lu; Cars.sın-
vacı Bozkırlı Mehmet şoy.e Y.. .. oe- bin kisi varmış. Amma kar~ıda ı:ı- (Fransızca sözlü) da ızüzel hır cocuk -bah<;csi vucude 
•- Beyim! O, zaten denıı.e duşlmtu, eırı bükme bir motürlü Po ordusu ııetirilm.ıstir. İleride daha gen~le-

2'1sını tekti. Haydı, benden bu asın\ varmış. .. Demek ki bütün bunlar Havrette bırakan ve a~!.a~as1'na l?iildüren bir film tilecek olan bu çoeuk bdhçesi, Yal· 
da. kimden bulursa bulsun-> . - vız geliyor Garbi Yunan hudutla- Rejisör: FRANK CAPRA, il-. rollerde: ruz cocuklarm eiilenece>!ı bir ver 

Bunun ilzerine dnva sukut edıy~r-1_!• rındaki Elen çocuğuna. ~ deı};L büyü,k}erin de deniz lı.eııa,. 
san, mahkemeien çıkarken, hala soy- ı Böyle bir milletin m~tterıki ol- JEAıN AR'l1HUR • JAMES STEW ARD - Llıı::ıNEı, BARıR'YMORE rında dinlenip istirahat edecekten 

!eniyor: 1 ıak insana ıurur verıyor. Bravo 

1 
Suareler voe bilh~ İLK SUARE olan BU AKSAM için l"iizel bir narktrr. C<ıcuk bahçesi 

c- Hapishane mil Bir dabo Allah 1 n "tana' verlerin evvelden aldırılması rica oluııur. Tel: ~l Cüıml:ıu.ri-vet Bavramıooa fllCllacak-. Yuoam> .. 

eöstennesin. Ben oranın ne oldugımu; Nizamettin Nmi/ \tı•••••••••••••••:m•mBiil••••••••• tır. bilirim!> 



SAYFA - • IKDA M Zil - BlıtİNCiTEŞ.RIN l!MO 

o Alman.Fransız Yunan - ltalyan 
hududunda 

Hür Fransızlar!•----------:=----
harekete geçti 1 O D E O 

F enerbahçeAltıntuğu 
4-1 mağlup etti 

Galatasaray SüJcymaaiyeyi 6- 1 
Beşiktaş Vefayı 8-1 yendi 

teşriki • • 
mesaısı 

(B11$taarfı l inci saTJfo.d4) (B11$taarfı l inci sa11fada) (BMtaarfı l inci sa11fcu!a) 
Vaşinırton: 27 (A.A.) - 'Fransa _ Al- Romadaki Slefani ajans: tarafın- Lambraine'nin çöldeA:i münferit 

manya i§birliğiniu tafsilcitına intizaren, dan 'firandan verilen ve s ililhlı bir vaziyeti doiayısile tahhyeye imkan 
bu hususta saldhiyettar mahfillerde he- Yunan çetesinin Arnavutluk top- hasıl olarP"°mıştır. 
nüz hiçbir mütalea yürütülmemektedir. rag.na girerek Kapeotige geçidinin Bazzaville, 27 (A.A.) - Hür 
Fakat bu iebirliği haberi, büyük bir in- cenuhundaki Göriçe civarında bu- Fransızlar;n şefi general Dö Go-
ltisar uyandırmıştır. Junan Arnavut karakollarına taar- 1ün tayvare ile Belçika Kongosu-

Amerika, Fransız Müstemle- ruz ettiğini bildiren haberler ta- na geldiı!i resmen bildirilmekte· 
kelerini İşgal Edecek mamen asılsızdır. Hiçbir Yunan dir. Geııeral Dö Golün bugün J...,o-

Nevyork, 2.7 (A.A.) - Nevyork çetes i hicbir zaman Arnavutluk poldville'e giderek Belçika Kon· 
matbuatı Vichy tcbl i;:!i ile ehem- hududunu gecmemistir. Yunan a- ~su unıumi valisi Ryokmam'ı zi
miyetli surette meşgul olmakta ve raz.isindo hiçbir çete teşkil edilme- yaret eriP< eı!i haber verilmektec!ı~. 
bun..ın Avru.padaki mümkün n e ti- miştir ve edilemez. Zira Yunan si- :EDENİN NUTKU 
celeri hakk ı nda geniş tefsiralta vil ve askeri makamları bozulmaz Kahire, 27 (A.A.) - İngiliz lı~r-
bulunmaktad:r. bir nizam ve asayiş temin etmekte- biye "laz:ı ı Eden, Mu;ırd.ı.ki Fran-

Futbol şampiyonası maçlarına dün iki ~uı_ar ve ~>"u:1 Altı:1tuğun yarı sa .. ha~:;:~ Bununla ber~_cr_ fta zct~lcr sü- dirler. sız mill; k cmitesinin, şerefine v er-
otadda devam odildi. ıntikal etti. -' enerbahçe bu sureU-. k 1 tunlar;nda en muhın-. verı, Ruz- Keza San ti - Karanta'daki İlal- diği ziyd~tte bir nutuk söyliycH k 

FENERBAHCE STADU.-ı>A oı_arak hakim oynodığı b_ir devreden ııoı- ve!İin Vichy 'ye bir ihtar mesajı yan sub.avının bürosunda bomba- ezcümle şöyle demiştir: •Hür Fran-
İlk maçı. Galatasaray - Süleymaniye suz olarak çıkmak uzcre iken 39 uncu gönderdiğini bildiren Hull'in be- lar patladığına ve bunun da Yu- sa hükG.ınetinin mevcut olması 

takımları ara;1nda yapWar. Oyun mü- dakikada Yaşar, güzel bir eşa~ ile Al,- yanatına tahsis etmektedirler. nanlılara ve Yunan makamlarlnın Hitler ve: Musolininin menfı ;;· re· 
vazcneli bir şekilde başladı. Topun daha ı tıntug müdafilerin; atlattı ve ıllt ııoh Nevyork Taymis gazetesi bn ha- organlarına atfedilcl>ilecei(ine mü- ııır.i hitam bulduğu zaman, F:aıı 
ziyade Galatasaraylıların tempasuna tA-1 çıkardı. Kısa bir müddet sonra devre beri şu başlık altında neşretmek- tedair olarak yine ayni ajans tara- saya söz söylemek hakk:ru VPı •?

bi olmasına rağro<>n Siıloymaniycliler ı l-0 Fenerin lehine olarak bıttı. teair: Vichy Alman yaya askerl ik f;ndan Tirandan verilen tel,.,-aflar cektir. Sizlerden misal alarak ) :ı
ca.nh bir oyunla muvazeneyi temine mu- İkinci devrede oyun daha canlı oldu. sahasında varö.ırn N erse Amerika burada tamamen cocukça ıbir te- kın Şarkta birç-ok StidJk Fransız 
Ta!!ak oldular. Karşılaşan gayret!Cl· or- Altıntuğlular birinci devredeki müte- Fransız müstemlekelerini iı;,ıı'al e- sebbüs olarak telakki edilmekte- vuolar: teşekkül etmektedir Mcr-
taya süttkli bir oyun çıkardı. Süleyma- reddit ve m ziyade müdafaaya ehemmi_ decrktir. dir. kezi .-\frika size müzaheret etnıPk-
ııiyelilerin daha ziyade sür'•te istinat yet veren tarz yerine canlı ve atak bi: KANADA, FRANSANL'I BARBETMi- Santi - Karanta'da olup bitenle- tcd.r. ingilten'<ie ve Birleş;~. A· 
eden oyununa karşı Galatasaraylılar bi- sistem takip diyorlardı. Bu yüzden za- YECEGİNDEN Ell-IİN re gelince, bu hadiseler burada merU<:1d.1ki Fransızlar size el u-
lerek, görerek oynuyorlar. 17 nci deki- man zam.ın vaziyete bakim bile oldu- ottawa, 27 (A.A.) - Adliye azırı La- mümkün tbulunmamaktadır. za•ı·~<.taJJr. Mağlübiyete boyun 
kada Eminin Boduri ile ı;arp~arak kolu ıar. :Fenerliler bu devrede Basrinin attı_ pointe, radyoda bUtün dünyaya hitaben KOMADA TAFSİLAT YOK eğnıemrJ;ız tayesinde Fran.sa da 
lurildıktan sonra bu tehdit daha ciddi 
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jp ikinci colden sonra bir müddet işi söylediği bir nutukta: •Fransanın İngil- Roma, 27 (A.A.) _ D. N. B. yenıden hayata ka~ağa caş:a-
bir ş.ekil _ald1 ve sarı - kırmızılılar 24 aevşettHer. Altıntuğlular bundan istifa- tereye düşman olabileceğini düşünmeğe Stefani ajansının Arnavutluk _ mıştır. Jngiltere, Fransan.:.n varlı-
üncü dakikada, Gündüzün en.fes bir pa- de ederek Alinin ayağile bir gol çıkar- imkôn olmadığını• beyan etmiştir. Na- Yunan hadiselerine dair radyoda ltını ı.ade drr,eğe kat'i sure.·~ az 
ıından istifade eden Cemilin ayağile ilk 1 dılar. Altıntuğlular bir beraberlik ka- zır sözlerine şf.""le devam etmiştir: c:Fran verdiği haber lha-kk~nda İlalvan sa- met.'1"ıştir.> 
.sayılarını çıkardılar. Galatasarayın h~- zanmak ümidile canlı akınlar y:ıpıyor- sanın istikbali her ne olurşa olsun, dahıı lahiyettar mahfilleri henüz müta- Fransız İmpuatorluğunu 
Jtimiyeti, ıolden sonra da devam etti ve lar. Fakat Fenerliler yeniden '?z.iyete başına ne gelirse gelsin, İngiltereye kar- lea yürütmemektedir. Bu hususta Müdafaa Meclisi 
Cemil, 38 ncı dakikada bir ııol daha !hakim oldular ve Esııt, 27 nci ü.ıkikad' şı harbetmiyeceğinden bütün Kanada İtalvan ve Arnavutluk makamları Londra, 2'I (A.A.) - Reuter: 
~ardı. Devre bu netice ile 2 - O Gala-' penaltıdan üçilncü golü çıkardı. BiMl2 halkı emin bulunmaktadır.• tarafından derlıal lbaşlanılan tahki- Hür Fransızların şefi general 
ta'arayın lehine bitti. 1 sonra da Basri dördüncü sayıyı ağlara FltAN'SA VE İSPANYA DONANJllA- kat:n neticesi beklenme'ktedir. Bu De Gaulle bir •Fransız İmparator-

İ.kinci d.--rede oyun çok asabi bir ha-
1 
taktı. Oyunun gittikçe sertieşmeğe baş- LABINJ MİHVER EMJtİNE ihtiyata rağmen •bu hadiselerin Ro- Jni7unu müdafaa meclisi• teış:kll 

va ile cereyan etti. Bu devrede Galata- Jadığı görülüyor. Maamafih hakem bu VE&iRLERSE mada büyük bir dikkatle takip e- etmiştir. 
saraylılar Gündüz, Boduri, Sal~haddin J havayı izale etmeğe muvaffak oldu ve Londra: 27 (A.A.) - HiUer - Franko dildiği_ itiraf edilmektedir. Bugün General De Gaulle şimdi bulun-
ve Sallıhaddin vasıtasile dört gol daha oyun 4 _ ı Fenerlilerin gallbiyetile bitti. ve HiUer - Petain mülıtkatlan hakkın- iiğleye kadar henüz yeni tafsilıit duP-u Belçiıka Kol'4(osundaki Leo-
çıkararak sayı miktarını _altıya ibliığ. et-ı ŞEREF STADTh-ı>A: da hen.üz sarlh ve doğru mal<ımat alı- gelmemistir. poldville radyosunda bütün Fran-
tiler Buna mükabıl Süleymanıyel•ler, I1k' 1. , b 1 T k ta namamıştır. İngiliz halkı Bem ve Nev- SÜPHELİ BiR HADİSE şızlara hitaben aşağıdaki hitabede • . . . maç ~.iln u spor ve op apı - b l 
bır penaltı ka1çırdkıktadnl sonra ikin6 c1ı.kımlorı ara ''"Oa yapılmıştır. Maç, aşa- yorklan gelen haberleri oldukca ihtimal Tiran, 27 (A.A.) -Slefani ajan- u unrrıuştur: .. 
penaltıdo.n b>r ıo çı ar ı ar ve maç - dahBinde görmektedir. Bu haberlerden 51 bı'ldı'rı· .. 01 ... Eddadan o"ITT-erıı'Jdı' 1'·.·- Bun_dan sonra, Hur Frans,z kuv-

ğı yukarı mü$ü\•i k•1vvetlcrln ka~ılaş- " ,..,. ,., _ 
Galat:ı~ar:ıyı!'l galibiye-t.i1e b itti. biri, Camerun'un Almany<Jya. iade Pdi- ne ~o .. ı·e, Stt'lo burnundakı' Shmafor vetler_ ı, \•a_tanın. Ye-ganc mem_ fbaını 

ması neticesi mütevazin b ir cereyan ta- ,.., ~u ı 
FESERBAHÇE _ ALTt.'llTUG lecegini bildirmektedir. Times gazetesi- b-tasyonu civarında lıir be>mba pd- temsıl et.:rklerın~en, şcll~rı ofan 

İk inCJ mac;ı Fcnerbahçe ile Alhntuğ kip etmiştir . Bıı mıivazenc oyunun b i- nin diplomntik muharriri , Alman işgal lıyarak mühim hasar lara ..,...,;h~ ol- ben, bugun_ ·b. ır un_p_nratoı luık rnu-
dayetlndcn sonurıa kıı rlnr değişmem ls ve • g ... ~.., daf l -" 1 k 

takımı yapacaktı. Altıntuğlular sahaya ordusunun 1870 te olduğu gibi bir veyo m»<t"r. İnsanca Za\'iat y~ktur. O . aa mec ısı . t<.,.,..ı __ ıne. arar ver-
maç 2-2 beraberlikle ncticelenm~tir. '"'""' .... vı d B 1 d 

su kadro ile çıktılar: iki ı::ene daha Fransada ka1ması muh- civarda süp.1ıe uyandıran bir 6an- ım. u mec ıs, muca<ı elcve f'-

Hayri - Mehmet, Cemal - Selim, BEŞİKTAŞ - VFFA leme! olduğunu yazmaktadır. dal görülmüştür. v~~- eden veya devam edecc-k olan 
RüştU, Sabri - Bil.dl, Ali, Hayri, Sait, İkinci maçı Beşiktaş ve Vefa takım- İngiliz ,.e bitaraf müşahitler, Hitler'in butun Frans ız topraklarında Fran-

A!ina: 27 (A.A.) - Atina ajansı bil-
İsmet ları yapmışlardır. Oyunun sıkı olacağı hali hazır teşcbbiitl·~rinin ve Alman ;>ro sa namına ıb ir harp hü1kU.metinin 

diriyor: Slcfani ajansının telgrafında 
Fenerbahçeliler de söyle oynuyorlar- tahmin edllmekle bcra~r. netıce hiç bu pagandacılarının faaliyetinin intihap ı:a- . • . . göreceği vazifeleri üa edecc:-ktir. 

bahsı geçen Arnavutluk hadı!'esı hak- F b'll · F k 
dı: tahml..ne uymamıştır. Başlangıçtan iti- manında Amerika efk5rı umumiyesine . . . . ransız za ı erı rans;.z ası ·er-

. d . 
1 

, . kınrla \'erdığınuz bundan evvelkı tclgra- le . ,,,. t 'd I 
Nuri - Orhan, Lebip - Muzarrer, baren sıkı bi.r üstiınlük tesise en s.ıya •- tesır yapmağı istihdaf edPn geniş bir !lmıza zeyildir: 1 rı, .ı: ı·ans :z. va ~~ aş arı. 

Esat, Fjkret - Fikret. Naci. Yasar, Ni- bf>yaı.hl.:ır, Vela kalesini sannışla.rdır. manevranın b ir kısmı olduğu fikrinde- . . • . Bazı alçak polıtıkn!'; lar Fransa 
. Gece geç vakıt, saHihıye.tar bır kay-, L. lo 1 ,.,.,,~ t ı· ._ • ·· ,.azt, Basri. llk devrede bu sıkı tazy ik neticesinde &! cUrler. Amerikalılar, Almanların oyunu. ~ . . lı1TJ-nara r U;;:u. . .uU es ım eı.aı.eK U· 

Maçı Adnan Akın idare ediyordu. şiktaşhlo.ır. ilçü Şerefin, biri de Hakkı. nu açıkc:a görmekte ve binnetit'C mü- naktan aşagldakı ta1sılatı aldık: zeredirler. SiliLha sarılmak için ha-

l 
«Yunan ka~·akolları tnrafından işitilen zır ol 

Oyuna Fen rWeri~ bir hUcumile baş- nın ayağile dört gol yapmışlardır. dalaa hazırlıklarını te-sri etmf'kte ve İs- .1.h 1 . A unuz. ı 
.ı a ses .,,-ı, rnavutluk toprağında H" F ku ti · et• 

landı. Altıntuğlular bunu ko!ay.ca kesti- Beşiktaşın ü~ün oyunu ve tazyiki 1- pnnya ile Fraı:-ısanın donanmalarını mih_ . , . « ur rans:z vve erı ş ı 
Vıgluta dan beş kıloınetre ve Yunan hu_ ola bi F ·ıı t· Fr 

lE"r. Top ortalarda dolaşıyor. Iki tara-. kinci devrede de aksamadan devam et- ver emrine vermeleri ihtimali karşımı- d d d • k"l t fed b 1 n ' z, ransız mı e ı ve an-
. u un an ~ ı ome re mesa e ıı u- İ to 1 • 

tın da müessir bir kontrnl te,.is e<ltme-1 mi$tir. Bu vaziyet neticesi ikinci devre- da 61ınncak tedbirleri nazan !tibara al-, nan Verink köyünden gelmiştir. Silhh sa mpara r ugu nanuna aşağlda-
diği görülüyor. Maam:ıfıh hücumda a- f de de 4 gol yapan Beşiktaı;lılar tek ~ol maktadırlar. ~es1erini işiten Yunan hudut karakol ku- ki emri veriyoruz: 
çık~:1n kul_lanmaf:-t başladıktan sonrtı Fe [yemişler ve bu suretle sahadan 8-1 gibi · «Fransız hü.kUn1eti ve Fransız 

Y . . t mandam karşı tarafta bulunan Italyan mı'J]e t ı'nı·n par'ta· mentosu n~rma] 
nerbah~lıler vaziyete derhal h~klm ol- büyük bir farkla galip çıkmışlardır. em ne§rıya ·~ 

k•rakolunun kumandanını Arnavut top- ve dü.<>man tesirinden müstakil ku-

Arıka.ra.da. 

GceıD©ı'lt©ı~aır©Jy Gdllfl'l®Şft 
1- O M ©ığ_D Q p E'lttl 

iKTiSADi YÜRÜYÜŞ 
raklanndan gelen bu sil5h •oslerlnin h' rulamadığı müddetçe bundan ev
berdar etmiş ve hudut hakkında cari vel devlet reisinin ve nazırlar mec-

• nizamlara tevfikan h&dise hakkında ma_ lisinin haiz olduP.u salahiyetler 
Cumhuriyet bayramı i~in iktına- l ıomat olmak üzere İtalyan subayı ile gö Hür Frans:z kuvvetleri şefi tara

di Yürüyü:; mecmuası fell'kalfırle ıilşmek istemiştir. Yunan suba)·• yaptı- f;ndan kullanılacak ve kendisine 
bir sayı haz:rlamı.ştır. Bu sayıda: ğı teklife şimdiye kadar cevap alama- bu hususta bir müdafaa meclisi 
Muhittin Birgen. Yunus Nadi, Hü- ınıştır.> vardım edecektir. Bu salahiyetler, 
&eyin Cahil, .A:bidin Daver, Etem --o Fraru;ada 23 haziran 194-0 tarihinde 
İzzet Benice. Ahmet Emin Yalman, cari olan kanunlara tevfikan Jrnl-

Ankara: 27 (İkdam) - Bugün An- haftaymda rilıgiın arkalarına almaları- Asım Us, Sadri Ertem, Hakkı Ta- Birmanya yolu !anılacaktır .. 
karada ilk maçlanna devam edilmiştir. na rağmen kontrol kabiliyeti göstereme_ rrk Us, Nizarncttin Nazif, Prof. ---------------
Birinci maç Demirspor takım1 ile Dinç- digi için sıfıra karşı ı sayile mağlôp çı
spor takımı arasında yapılmış ve çok kan Harbiye İdman Yurdu ikinci haf-
aert esen rılı:gan gettk önünde, gerek ı· ' 

k d k . . k 11 b"len tnymda son dakikalarda attığı bir golle ar asın a pe ıyı u anmasını ı 

Dem.irspor takımı, Dinçspor oyunculan-1 beraberliği temin etmişt.ir. Ve ~~ç bu 
nın enerjik ve zaman 2aman iyi olan 0 .. surette l·l berabere neticf'lenmıştır. 
yunlanna raj:1nen maçı 8 - O kazanrnıt- Üçüncü maç, Gilneş ile Gcı.lataı;aray 
b.r. takımları arasında yapılmı~ ve bu kar-

İltincl ma(' Harbiye İdman Yurdile I ;:ıılaşmada Galatasaray 1-0 galip olarak 
Birlik.spor amında yapılmış ve birinci sahadan ayrtlmıştır. 

Şükrü Baban, Porf. Suphi Nuri İ
leri, Vedat Nedim Tör, Samet A
ğaoğlu ve daha bir çok maruf mu
harrirlerin yaz.lan varılır. Maruf 
ressam Ayetullah Sumer'in üç ay 
Reisicumhurun karşısında çalışa
r:ık vücude getirdiği meşhur taıb
lo ile kapağını süslemiş olan 
Lktısadi Yürüyüı; meaınuıIBının bu 
larihl sav;sını bütün okuyucuları
mıza tavsiye ederiz. 

• 

(Ba•tarafı 1 inci savfada) 
ler civanndak:i askeri kulübeler de tah
rip edilmiştir. 
BİNDİ CİNiDE YENİ Bİll HADiSE 
Şanghay: 27 (A.A.) DXB.: Hindi Çi

nideki Japan heyeti reisiHayfong'da de-
mirli iki FransJz vapuruna Çunking'e 
gönderilecek malların tahmil edilmiş ol
masını şiddetle protesto etmiştir. Yükle_ 
tilen mallat' on milyon altın dolar kıy
metinde, Amerikan malıdır. Hindi Çini 
umum[ valisi tahkikat yapmağa amade 

TiYATROLAR 
TEPEBAŞI DRAM 

KJSMINDA 

28/10/940 Pazartesi 
günü akşamı saat 20.30 

KOMEDi 

OTELLO • KISMINDA 
Dersler 4 ikincit~rinde 

baflıyar 
Devlet Demiryollarının de

mir malzeme deposu yandı Zahir Güvemlinin 

28/10/94.0 Pazartesi giinü 
olduğunu bildirmiştir. saat 20.30 

BİRÇİNTAYYAREFABRİKASI D A D l 

akşamı 

karikatürleri tiniV('raite-nin 194-0 _ 41 ders yılı 4 i
k.incJteşrin pazartesi günü başJayacak
tır. Bu müna~beUe o gUn !'abah 8,30 da 
merkez binasıının holünde a('ış merasi
mi yapılacaktır. Aç•lış nutkunu mütea

Dün s.:rkecide Sirkeci g:ırı arkasınd.l 

Dev1et DemiryolJanna ait ve demir mar

zeme deposu olarak kullanılan kulübe

den yangın çıkmış, itfaiye tarafından , 

Karikatürist Zahir Güvemli, en gü

zel eserlerini bu isimde bir albüm ola
rak ne$rrtti. Hi-r kitapçıda bulunur. O
tuz kuruşa satılmaktadır. Okuyuculan
mıza tavsiye ederiz. 

TAHRİP EDİLDİ 

Şaı;ghay: 27 (A.A.) - D.N.B.: Mer-lıiiiiiiiiiim~s~t~R~K;z;E~c~ıtiiiiiimmm 
kezl Çin sularındaki Japon donanması-
nın başkumandanlığı Japan tayyareleri_ Salkımsüğüt Demirkapı 

nin 10 Çin tayyaresi düşürdüklerini HALiL SEZER kıp ilk dersi doktor profesör Neş'et Ö· kulübe tamamen yandıktan sonra etra!a 
mer İrde!p verecektir. Der-sin mevzuu sirayetine meydan verilmeden söndürti:_ 
cbugiıııkü tababette- şim~yote-rapi'nin ye ı müştür. Yangının, kulübenin yanından 
ti> dir, Saat 10 da bütün fakültelf~rde \geçen bir lokomo ften sıçrayan k.ıY-1-
tedrisat b3flayacaktır. 1 cundan ç•ktığı anlaşılmıştır. 

BÜYÜK TARiHi ROMAN No: 41 

-------
İmtiyaz Sııhi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Ilasıldı!ı yeı• 

SON TELGRAF Basımevi. 

tiyorlardı. 

tebliğ etmektedir. Ayrıca öğrenildiğine 
göre, kuvvetli Japon tayyare filoları 

Bırn1pnya hududu civarındoİkl Cin tay
yare imal~t fabrikasını t.ahrip etmi~ler
d:r. 

biri avdet eden Kont Nogarola idi. E-
Alnıanlar, Zt>polyayı öldürmek üzere sas teklifleri Macaristarun Ferdinand'a 

[[mml!Jm(
~ m~:TJ 1 Budine bir_anarşıst Y'Jlladılar... te.:kine padişah razı olunca hediye na-

: ! 1 J IU . Fakat, Ti.ırk muhafı7.ları anarşisti ya- mile , her sene yüz bio altın vergi veri-
. h .~L.: 11 · 

1 kaladılar .. • Ayağına taş bağlayarak Tu- lecC'ğl \·e, daıma deVIC'te karşı dost ve 

:Tlfillın m~ ..... ·moınr!E jnava attılar. ben~c makamında durulacagı maddele-
• .... ' ! . l y -~ • · ~ 1 F .L • l'J .t. 

1
, J İlıı anarşist. İ ştanbula FCforetıe gelen rirde n iba retti, 

~~l.U.f.i Llfi!~ ı..:; &ı llob1.;rdanskı l$l'I'\ •Jde b ir adamdı. ı (;o· Ult·yr ... r k, Alman •mp;ırator•J ve 
Yazan: M. Sami Karayel - - Ferdınand lle :;arı·ın ıl<• yuzıulügtı te- bc"d · KT'I F'' rdinan<I yelkenle·ı suyo 

beyyun edınce Ba lı zarie ne Boçrga san- ın c · rrr IC. ]('rd i. Hır bende gibi muamcltl 
cak beyt Mur'1t Reye çapul ic:1·aiı jçın 

1 

gor:nek !;enede yüz bin hra vergiye tiı
emır vcnldi. b i olmağJ k.1buJ cdıyorlardı. \~alnız, Ma_ Almanların maksadı Zapolyayı öldürmekti 

Kanuni. Şarl'ın ve Ft>rdinand'ın ta.ar- ·danı Rokcndrof Türk muhafızlannı sö
ruz edip Budini muhasara ettiklerini ha- kemedl. 
bf'~ almıştı. 1 .Kanuni Sultan Süleymanın imdat için 

işbu iki yüzlü muamele padişahın z.i. gOnderdiği kuvvetler sür'atle Budin ü

yadece canını sıkmıştı. Haberler ıeç zerine varmı.ştı. 

f<"lmiş .. Sefirler gitmi.,ti. Semendre sancak beyi Bali zade Meb: 
Kanunt, Budine jmdat gönd~rdi. Ve, met Bey 

sefer icrasına karar verdi. ıonderdigi ge-miler He Tuna sahilindeın 
Budin, Şarl'ın serdarlarından Roken- onu takip eden akuıcı süvarilerimıı Bu

drot tarafından muhasara edilmişti.· dine yaklaştılar .•• 
Kral Zapolyan1n a$kerinden başka üç 1 Almanya impuratorunun me~hur ~r
bLn kadar da Türk askeri kaleyi muha- darı Rokendrof Türk imdat kuvvetleri
.faza ediyord'.I. nin B...ıdin üı.enne gl'ldflerini haber a-

1\'luhasara altı hafta sürdü. tlç bin k!si lınca alelacele kuvvetlerıni topladı, nıU
lik: Türk kuvveti şiddetle mukavemet has:ır;::yı bırak.arak ric"at etti. 
ediyordu. 
idi. 

Macar adı!l'i de y:ırdımcı 

Almanya imparatoru Şarl'ın kurnan-

Almanların makQodı Zapoly!'lyJ öldilr· 
mekti .. Türk padişahına hiz.ınctlndcn 

dolayı kızıyorlardı. Celasını verm<"k ia-

Balı zade 1'1ehmet Bf"y ve Murat B("y , carı :.ı.:ı nı ·ı bır bC''1de yÖllu kendilerine 
akıncııarıle içlere saldırdılar ... TA, İstir_ ill1a k:.nı 1stıyorl.ı.rdı. Padişah, bu, tekli!
yaya kadar ~lrd!t talan ettiler. Pek cok len reddettı. 
mal ve esır aldılar. Turk ordusu, padişahl;,ırı başında, yü-

Kral FerdınaJld·ın men1lekelıni baştan 1 ri.ıyordu. Esen köprüsünden geçildi. 
b~a tarayan Türk bevlen Oni.ıne eeıen- N"h M . F d' d' " . · ı ayet acanstanın er ınan a ı.e.-
lerı bıçtıter .•• Bu suretle AJman impa- b 1 k h d d ld A , · ı cı an 1o;m1n u u una varı ı. y-
ratoru Sarl a ve Avu'Jturyn Kralı Ferdi- 1 d . 0 d k d to ar an agu~to5'tU. n ye ı a ar şa ve 
nand'a Budın'i muha~ara etmenin ne k 1 1 h 1 d a c et o un u. 
deınek olrluğunu gösterdiler... . 

Bu. Türk hareketleri olurken padışah Y<1lnız 1~1.e~on 1c:aleııl ,Jddet1e mu-
(H 9.18) ri:ima.ıanında sefere çıktı. ka\•emet ettı. Ve, a!ı:ken çok. yordu. Bu, 

Kanuni, bıı, t.ıçüncıl seferıne iki yüz 1 kaJenın ~uhafızı ve, kumancfanı iki ~~-
bin a~er, Uç yuz top ile dahil oJdlı. ne evvel lstanbula sefa.retle gelen Yorı-

Üı; yi.ıı top, her vakit oJdu4U gibj İs-ı şiç ıdı. 
lanbuldan tJ hudııtıara kadar süriikle- f\1uha~ara ü~ hafta ~irdü Dört defa 
oecf'ktl. vfıkı olan şıddettı TUrk hücumuna mu-

Ordu Nişe geldi«i uman, Kral FerdJ-rkave,net ettı. 
nand'ın S('f;rlcri karşıladılar. Bunlardan Nihay.ot, padiaah, umumi bir hüC'um 

Karyola fabrikasındaki 

l!ıııaıas·,ergiyi ziyaret ediniz. 

daha yaptı. Kale dil~mek üzere iken ka
le kumandanı teslim oldu. 

Viyana yolunda bir çok kaleler vardı. 
Bu, kaleler fetholunmadan Viyana1a gi
dilemezdi. 

Yol üzerinde, bütün kaleler :f:etholu
nunca herkes Viyanaya gidiliyor zan
netti. Piid:~ah, Viyannya gıtmedi. 

Cünl::ü, yirnı ı kadar kalenin fethi e
pe-yce sürmü; 1u. Kış gelmişti. İstanbula 
dönmek lA o:ımdı. 

\'iyana önünde bu :ı:eter çok miktar
da dl.ışmruı. kuvvetleri toplanmıştı. Bu, 
düşman kuvvetleri padişahın Viyana ü
zerine geleceiinl za.DMtrnişlerdt 

Halbuki, padişob, Viyana yolu üze
rinde olan kaleleri fetih ile iktifa etmi~ ... 
u. 

Türk oniusu İştiryaya doiru yürüdü. 
Graç beld .. ine kadar inkiyat allına al
dı, 

Sonra, Türk oniusu diınerek Bel&ra
da geldi, Tlirk ordusu Belgrada geldi
ği sıralard.;;ı akıncılanmız Viyana hava
hslnl, İper nehrini de!aaUa ceçerelt Al
nı:ın kasabalarını kılıçtan a:eçirdiler .. 
Ortalığa dehşet saçblar .. Viyana önünde 
toplanmış olan düşman lruvveUeri ka
leye kap;:ınmışlardı. 

(A~k@ ııcr) 

Ho.270385 

No.270886 
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Yeni Çıkan Lüks Plaklar 

Müzeyyen Senar 
ALAMAM ı:xxiRUSU DESTİ EMELE 
DERDİMİ UMMA."l'A DÖKTÜ;\!. 
Beste :Şeri! İçli. 

ELA GÖZLÜM: Çanakkale filminden 
HOY BENİ - Müzik: Sadettin Kaynak. 

SUN DA İCSİN - Beste. 

HALELi GÖZLER - Bimen Sen 

TURNALAR - Beste. 
GÜL DERLER - Sadettin Kaynak. 

Bursa Nafıa müdürlüğünden : 
1 - Bursa San'at okulınıda yapılacak ~9357 lira 51 kuruş keşif bedelli tes

viye atölyeleri inşaatı kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 7/11/1940 perşenıbe günü saat on altıda Bursa Nafıa Müdür-

1üğü ek.<iiltn1e komisyonunda yapılacak:hr. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Proje, \ahit fiat listesi, mesaha cetveli, keşit. eksiltme ve bayındırlık iş

leri genel şartnameleri ve mukavele ' projesidir. Talipler bu evrakı Nafıa Mü
dürlüğünde tetkik edeceklerdir. 

4 - Talip1erir. münakasaya iştirak edebilmeleri için 2201 lira 81 kuruş mu
vakkat teminat ytttırrna~an. bu iş için vi~yet makamından ilfın tarihinden son
ra alınmış ehliyet vesikası, 940 senesi için Ticaret Odasına kayıth olduğuna 
dair vesika almış olmaları ve üçüncü maddede yazılı münakasa evrakını gCS.. 
rüp kabul ettiklerine dair imzaladıktan sonra 2490 sayılı kanuna uyıun ola
rak ha11rlayacakları teklif zarllerını 7/11/940 günü saat on beşe, kadar Bursa 
Naba Müdürlütüne makbuz mukabilinde vermeleri }Azım olduğu ilAn olunur, 

(9756) 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan 
I - İdaremiz ihtiyacı için 7Ş ton anıba1ij otu pazarlık.la satın alınacaktır. 

n - Pazarlık 5/11/940 sah günü saat 16 da Kabataşta Levaı.ım ve Müba. 
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JJI - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri fiat üzerin
den yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona müracaatl:ırı. 

•10152> 

Maliye Vekaletinden 
G~muş yl'z kuruşlukların tedavU!den 

kaldırılması hakkında ilAn 
Gümfış yüı kuru~lukların yerine g>Jn1üş bir lir.:ılıklar darp ve piyasay-a ktt

fi miktarda çıkarıJmış oldllğundan gl.i müş yüz kı;ruş1uklnrın 31 ikincik.iinun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırıln.ası kararlaştırılmıştır. 

Gilınüş yüz küruşlüklar 1 şubat 1941 tarihinden itibaren artık tecı .. vül 
etmiyecck ve ancak yalnız mal sand,.klarHe Cumhuriyet :&terkez Bankası ,u
belcrinc kabul edilebilecektir . 

Elinde gümüş yüZ kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklarile C' 1mhu
rtyet Merkez Banka!n a:ubelerine tebdil ettirmeleri i1fın olunur. c700::!5> «10216• 

Devlet Demir yollan U. MUdilrlüQünden 
Muhammen bedeh 160,000 (yüz altrn~ bin) lir:ı olan 1000 lon rezidü yağı 

1!?/12/1940 per$embe günü so.at 15,30 d:ı kapalı zar! usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 92.50 (dokuz bin iki yüz elli) Jirhk muvakkat 
temjnat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni &ün saat 14:,30 
xa kadar komisyon reisliğine vermeleri liz.ımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Anbra ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(10340) 

İstanbul Nafia müdürlüğünden 
1(/11/940 periemlıe günü saat 15 le İstanbulda Nafıa Müdürlü"ü eksiltme 

komisyonu odasında (4962.81) lira keşil btdelli Vefa lisesi tamiratı, açık e.k

•iltmeyc konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husu'l vt fenni şartnameleri, 

proje keşif hulftsa.silt bunn müteferri diğer evrak dairesinde ;örüleccktir. 
Muvakkat teın;natı (373) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte (3000) liralık bu işe benzer iş yaptılı.na 

dair idarelerinden alını§ oldl1ğu vesikalara jstinaden İstanbul VilAyetine mü
racaaUa eksiltme tarihinden itibaren tatil günleri harit (3) gQn evYel alın
mış ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Oda.>ı vesikalarile gelmeleri. .10285> 

lstanbul sıhhi müesseseler artırma 
ve eksilte komisyonundan 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 1150 çift kışlık iskarpini kapalı zar!la eksilt

meye konulmuştur. 
Ekdltme 8/11/940 cuma günü saat 15 te Cağoloğlunda Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Muhammen fiatı: Beher çiftı 765 kuruştur 
İlk teminat: 660 liradır. Şartname ve nümunesi her giln komi~yonda gö

rülebilir. 
iısteklilcr 1940 yılı Ticaret odasl vesik.asile 2490 s:ıyılı k:ınunda yaı:ı.ü ve· 

sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat veya banket rnC'ktubunu ha\ teklif 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili konli.'iyona vcr

( 10~63) 
..-'..:!:~-------------- -

ıo kutu kılimet kamışı. j çarşamba günü saat 14 te fopnc::ıt>de 
ıo kutıı saksafon kamışı. Lv. Amirliği satınatn"a kom ·Y nun 
30 takını kı.lAmet gönderi. 1 yapıL.ıc.:ıktır. NOmune'crı k r: ..ıyonda 
90 kutu L.Rkır sazlar için pade yayı. gorü.lür. İsteklilerin kanuni vcsilYl arıle 
90 kutu t.1hta sazlar için perde yayı. belli $.11.atte komi. yona gelmeler 
ıo adet ağaç saz.Lor için tornavida. 548 • 10188 
5 şişe bakır sazlar iÇln perde yacı. Jf 
5 fişe aı:ıç sazlar için perde yağı. 85 ton nohut alınacak ır. Pazar 1kla 
5 ıışe ağaç .,.%!ar için perde yatı. etaıUmesi i/ll/940 pazartesi günü saat 
ı kutu kırmızı mum. 13.30 da Tophanede Lv. &mirliği s.atın-

10 kilo ıcauı. alma komısyonunda yapılacaktır. Tah-

100 aoeı b.-ı: kaplı YÜ% yapraklı nota min bedeli, 14.875 lira, ilk temınatı ııu 
defteri. lira 82 kuruştur Nünıunesı komısyonda 

:ao adet suluk ;,.g. görülür. İsteklilerin belli i&atte komis
yoııa gelmelcrL (559 _ 10233) 

Yukarıda yazılı ı2 kalem bendo ve 
- malzemesı i/11/ 940 pazartesi fil- *. 
nü aaat 15,4.5 te Tophanede L•. lmir- 70 ton yea:ıl mercımek alınacaktır. 
litl aaıınalma lrom.uıyonunda pazarlık- Pazarlıkla eksiltmesi 4/ 11/940 pazarte
Ja elrsillroesl yapilacakbr. İsteklilerin si günü aaaı 13,45 le Toph•nede Lv. 
n:llmune ve tıemina.Uarile belli saatte amirliği satınalma komisyonunda ya
koaıloyona ,.ımeleıi. (537 _ l023!) pilacaktır. Tahmin bedeli 19,250 hr.ı, 

ille teminatı 1443 lira 75 kuruştur. Nü-* munesi komisyonda gôrülilr. İsteklfle-
120,000 adet f)dı:ekli difili kanca alı- rin kanuni ve.ıkalarile belli saatte ko· 

ııacaktır, Pazarlıltla tkailtmui 6/11/940 .U....wıa gelmeleri. f660 • 10234) 


