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--- - - - -· ·~; .' Ya p ı yor 

Dün Taksim4e yır,.lau büyiilı. resnıige~ittc kahr aman pi) odt'leriıuiz 

nunı >cuU&mlflır. 

fh,r etin e-v•eliDden ba,,-aklarla do-Yazaa: ABiDiN DAVER 

y uaaai5tan ujTachi.ı ta- n;ıtılmış ve ana eaddelerl taklarla ıüs
'l b..1ır.su. t .. 1 lt·ıırniıı: olan tehirde, dun sabah erken

ınaııu e . ec•~• d~n h;ııttkri bqlamış, bütUn halle, e-r
karşısında ltalya ile 1 kt·.ı.ı..n ıohkları doldurm\lf Ta.ksiın 

harp halindedir. Yunan onlnsıı, ~ nırydanma doıı;ru bir altın b..,ıam~tır. 
kahramanca yurdunu, İlitikl~liai , 1 Şt·hrin her taratından Taksime aJı.:m e
şeref ve namusunu müdafaa edi- ı rl•n on binlerce halle, sabahleyin ...ıcız 
Yor. Halı. ile halmzlık, yalan in do~- 1 bıı~ultt= sonra nıoyd•nı doldurmata 
l'u "'r daha çarpısıvor. Bn müca· . (Devamı Sa. 4, Sil. 3) 
delenin l•aşladı(:ı giın, rnihv~r .. de~. - ı 
lcHcrinin iki şefi, lekrar a:uru~tu ANKARA DA 
ler. llu ınülaknı !ıcklcnmiyortıı. 
Cünl<ii iki diktalöriin pek !o'lk gö· i 

Muazzam 

-Sofya, Yunan.ltalyan 
harbinin Türkiyede 
ki akislerini bekliyor 

-Mecliste söyledi. 
ği nutukta Elen 
ltalyan harbine 
temas etmedi 

Sofya: 2ll (A.A.) - Bulgar ajansının 
bildirdiiine göre: Buiıar Kralı dün t7attt 

16 da Meb'UAD Meclisinin 25 inci ~ti
me devJ'Uinj açı:nıf\ır. Kral ııö;rlediti nu 
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Son Telrr•I M•tlı-•ıaM &.•ılır 
KURUSIUR 

1 

Elenler 
ltalyan 
Akınını 
Önledi -ltalyan tayyareleri 

Yunan şehirlerini 
bombardıman etti 

• 
Cephede T apçu DueHosıı 

lTALYANLAlllN BAVA ıriicuıro YAP'n<il B.OltENT KANALI Londra, 29 (A.A.) - Rcuterin 
saJahiyettar mahfillerden öğrendi
ğine gore Kurluya karşı bir dil.~

man hücumu yapıldığı hakkında 
hiQbir malı'.ıımat Yoktur. İngılız 
kıt'alarının Kefalonyaya, Sel.Anığe 
vahut di~er yerlere ihraç edilmiş • 
oldukları ooğru degildir. 

Yunan 
Resmi 
Tebliği 

·- · 

Atina:29 (A.A.)-

l 
Yunan reuni tebliği: 

Hudutta muharebeler 

devam etmektedir. Yu -

nan askerleri mevzilerini 

muhafaza ediyorlar. 
·-- -

Belgrad 
I Sefi~imiz 

Yunanistandaki askeri vaziyet 
hakk:nda Reulerin diplomatik mu 
harririnin salahiyettar Londra 
mahfillerinden öğrendiğine gör..; 
Florina ve Kaskırya bombardım~ı 
edilmiootir, fakat dün akşama ka· 

1 
Yugoslav Bqvekili ve 
Harbiye Nazırile bera
ber prem Pol ile görüftü 

Belgrat, 29 (A.A.) - Reuter: dar, hudut bovunca yalnız birkaç 
İyi kayna-klardan öğrenildiğine topçu düellosu olmustur. Birka<; i

f!iire, Türkiycnin Bewat büyük !eri Yunan karakolıı geri çekilmiş, 
elçisi yanında Yuı:oslavya Başve- fakat bu karakollar ileri müdafaa 
kili ve harbiye nazırı olduğu hal- hatlarına dönm~tür. Bu hatlardan 
de Belgrat yakınında Dedinje ••- b~ka Yunanlılar sahilden itibaren 
rayına giderek Prens Paul tara- iki müdafaa rnıntakası hazırlam~-
fmdan kabul edilmiştir. llardır. Bu mmtırkalardan .bir tane-

(Arlı.ası Sa. 4, Sü. 2 de) (Art..-: Sa. s, Su. ı de) 

~~~~~-:<J~~~~~~~~,~~lrı~·~=:.Jı:... 

ı-,__---x=====~~ 

-,--,------<>· 
rii~ınek adetleri değildir. Bir ınüd
det ev\'el Brennerde görüşınü~. 
bundan sonra yapacaklarının ana 
hattını çiznıi~lerdi. rranı tatbikaf 
esnasmdu bu görüşmel·e neden ih ~ 
liyaç hasıl oldu? Di~·orlar ki !tal· 
)·a, Alnıanyarun ınu,·afakat ce-\·~ 

hını alnıadan Yunanistana laanıu 
etmi...-tir; bunu da, Ahnanyanın., 
Fran<a ile sulh akdi için yaptıgı 
teşebbıi•lere İtal.yıyı karı,urma-

Yapıldı 
Mıl l ı Pıgango hilrıC'l '1Yil'<I n m•••ııt netıc•lcr vermiş 

1 olıi'-'4:unu buausl bır memııWUJ'etle mu- trALYAN :ııctlDAJ'AA BAT'l'ININ YAJULDIGl CEPHE VE l' UNA.V MÜDAFAA llATLAll.l 

~~~--ı~~~-

29teşrinievvel ~-H-A_V_A_H_A_R_B_l~~~~~ .. ~~~~-m~-a~-~-mmmın-.. -an-~ıı-n~-nıım 
rnasına mukabele olarak yapmıştır. Mı"JJ"'ı 
İste bunun üzerinedir ki son Flo· 

Şefimiz Mec
ka-

Keşı.·deşi Onlar Geçerken İngilizler yeni •atıs;ı mülakatına lüzum hasıl ol· liste 
ınu.~tur. Bn rivayet doğru mudur? 
Doi(ru olup olmadığını ~nca~ 

tebrikleri 
bul ettiler . 

Dün Ankarada çekildi, Onlar geçiyor: 
60,000 lirayı 124287 ~ hücumlar yaptı lfte, memleketin sivil lıayatmJa ,;,ahtdil mesleklerde h•rpt<'n sonra bu kanlı haılenm 

larilıi '\'azılırk~n öğrenec~z. Doi· 
ru ols~ dahi iki diktatör, son f:Ö· 
•ü~nıedc elbette anla~mışlardır; 
bü,Jc kü~ük bir sebeple birbirine 
~~rılıp çelik paktı f<"<heder~k de
ı:ıller ••a. Floransa müliıkatıııda 
l'~ni harp vaEiyeti iizeriae yrni 
kararlar alındı/:ıns <üphc yoktur. 
Ru kararların, Balkanlara ait ol
duğuna da şüphe yoktur. Meseli, 
B.ulgari.•tana, Yugoslnyayo, 1'ür· 
kıycye karşı nasıl bir si:vaset tutu
~•ai(ı, Yunanistana k~r$ı açılan 

arptc İtalyanın yalnız mı, yolı.sa 
(Arkası: Sa. J, Su. Z do) 

ABiDiN DAVER 

.. 

Ankura: 29 (HU1u•I) - CümburiJ'etin 
on yedinci yıldörıüınlinü kutıulamak Ü• 

numaralı bilet kazandı • çallfan lakat yarın mavmzal arkad'lflarının yanında, on
larla omaz omına ve yanyana döjüıecek olan yedek wbay-

,. .. , Büyük Mi!lel J.fecli<lnde bugün u- Milll Piyanconun 29 ilkteşrin Cüın· 
at 12,30 da bir k~bul resmi yapı!mıştır. huriyet ba,.ranunda tertip ett.ii:i fevk.a-
5,.ı ıı den ıtibar•n Büyük Millet. Mec. l<ıd• pj,yango, dun Ankararu. 19 M.ayu; 1 

lihıni:n alt ve wt salonluı meb u.ıı.lar, it.adında saat 18 de çeki.laı4br, 60.000 
nıuhtcli! htikômet erkanı ve ICfjrle~le l lıral.ık_ büyük ikramiyeyi 124.287 .numa
u.nı.amen dolmuştu. S.•t 12,30 d.. ll'lilll ralı bılel k•zanmıııtır. Bu bilet AJQ,e· 
şet İnönü, Büyük Millet .llkclairu al- hirde sahlınıttır. 20.000 lira 395839 nu. 
k"1ar arahınd~ teşrif etm15lerdiı ... Me~· ı maralı bılete çık~tJr. Bu bilet Bolva-

1
. 53 ıonund.4& haz:ır buluna~ Riyaseti- dınde satılm_..tır. 10.000 liriilık ik.ram.i ... 
ıs . uı rd ·unıhur bandosUDWl ço.ldıgı itilik mar yeH! en biri 237229 nunıacaiı bilete 
• 1• asim<' başlanmıştır. Evvel~ Mec. çıkmıştır. Bu biletin blr parçası i.tan-

~1"' mer Reisi diğ ~ 
1 Re

. · Ba•vekil ve Mareşal, • bul ve er parçası -udanyada ııııtıl-
~ ıoı, • . . . 

ciimburun bulundutu .. ıona eittrek Kıl ııuııtıır. Diter 10.000 lırolıl< ilr.nmılye 
(AıkMI' ııa. ı, Siİ. ~ 4&) (Devamı Sa. 3 Sü. 4 te) 

. . 

Bulgaristan Kralı BORIS 

şahede etmek~im. Geçen 7 e;rlülde Bul 
gar ve Rumen hükUmt!tleri CralO'-"ll'da 
'mzaladıklan bir muahede no ccnubt 

,Dobrucn. Bulgar Krallığı hudutları i('ı
ne tekrar girmiştir~ Bul&ar milletinin 
ııevincj, Dobn.ıca mt'$elesinin sulh :rolile 
halledilmiş olhl•sından dolayı daha bü
yillttür. Bu hal sunti, daha sıla bir iş
birligi_ için Bulgaristanla Romanya ara
sında an1anevı m\ınasebetleri.n tesisine 
imk3.n verecek. şarUarı :rıratmıştır. 

l'U&'oslaVl'& ve Tıu'klye ile~
loerimh, bu 11ı.1 cı-ıeıe bi&I baiiı;ruı 

muabeclelerden ıniılbem olmüı..tır. 
Sovyetler Birliği ile <iyasl ve ıktıııa. 

dl münasebetlerimiz m .. 'ul bir tanda 

Almaayanın petrol 
teıisab bombalandı 
Londra, 29 (A.A.) - Remıen 

bildirildiı;!ine ,ıııöre, dün gece ln
ııiliz borniıardıman tayyareleri Al
mam·ava muhtelli hedeflere ve 
dfu;n;an işgali altında 'bulunan top
raklardaki limanlara ve tan are 
meydanlarına kan;ı muvaUaık.iyel
li taarru21ar ya~lardır. 

İngilizlerin Petrol Tl'sisatına 
Sistematik llü•umları 

Londra, 29 (A.A.) - Almanya
ya akınlar hakkında hava nezare
ti istihbarat bürosu su tafsilat ve
riyor: 

Bir a,i(ır bombardıman filomuz 
en ı;iddetli hücumunu Hamburg
da Phonania Ossaıı adındaki bü

(Arl<uı: SL 1, Si. 1 4<) 

VARIN 

-- --~ 

l
i.ıı]Uşa.! etmektedir, Diler devleUerle d• 
bugün mevcut imklln!ar daireşlnW. mU
n:ıseJıetlerini idame eden Bu.l(ar hüldl-

ı mcU, milletin !Umadmn da7anarak l 
memleketin huzurunu muba!axa:ra ve 

ı h,,,.au mentaaUerini miıdı.taoyı eJin. 
clen ıei<ii~ kadar çalı;aeal<.tır.~ 

Ben Bir Defa == 
Mastur olmuttum 
Y•:ı•n: Ni:ıamettln No:ı.IF 

• 

lar; 
lıte, çelik bir yay gibi kalçadan fırlayan sert adımlarile 

Liı.tfi Kudarın yeni asfaltını titreten Türk denizcileri; 
I ıte, göklerimiz.in mahalız.ı çelik kartallar; 

lıte, ordunun ve memleketin canına can katmakla mi.
kelle/ cukeri tıbbiyeliler ve ha.ta bakıcı hemfireler; 

lıte, tançlapnıf çehrelerile canlı birer kahramanlık hey
keli gibi, önüne çıkan her ıeyi •ÜTÜp götürmek imanile da· 
yanıp giden piyadeler; 

lıte, ataları Viyanalara, Vartovalara kadar ıitmiı olan 
yalın kılıç ırüvariler; 

lıte, ordunun kalağı mahabereciler, İfte ordunun •iperi, 
köprüaü i•tilıkıimcdar; 

lıte, gök gürültü•ünü andıran bir velvele ile geçen 1,5 lak 
ve uzun 10.5 luk •ahralar, traktörlü 15 lik obüsler, yepyeni 
haııa dali bataryaları ve atılanı vurclurmıya memur ölçme; 
birlikleri; 

lıte, yurdun iç emniyeti ile muvtu:uzl olan jandarmalar, 
poli•ler, itfaiye ..• 

lıte, Her kesi hayret ve takdir içinde bırakacak kadar 
mükemmel bir aııkeri intizamla gesen kız izc.iler ve kız ta
lebe; 

itte, kız. kardeıleri kadar intizamla geçmiye çallfan Vt' 

her ıenekinden iyi hcu:ırlanmıf olan erkek İzciler ve erkek 
talebe. (Arl<a.•ı: Sa. 4, Su. 5 d•) . , 

- ABİDİN DA VER 

ill\111\U"Wllil" U\Wlllın~·!· 
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.SAYFA - % 

Büyük Tarihi Tefrika: 73 === 
l ESOL 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Côfi'nin sesi çöllerin hazin sü~.ünu 

içinde, dalga dalga yayılıyordu 

j ikdamın Edebi Tefrikası : 53 j i 
KISKANIYORUM! 

Yazan: SELAMI iZZET 1 
........................................ J 
. G ece epeyce b~•mıştL. Şarkm ı dürenin uyuduğunu seyrediyor
ın~an tanımıvan, ınsan nedır bıl- duın. 
miyen, kus uçmaz, knvan geç- Neden buralara gelıni!ıli! 
mcz ge.:clerindca birini J•Şl)'or- Kotanın ölümünden sonra, na-
dum... sıl bir ruh haletine kapılarak İs-

D"arda çıt yoktu. Yalnız uzak- tanbuldan ka~ınış, büyük şehir
tan uzağa yılan ı. lıkları duyulu- ferden kaçını~. ıssız, kus uçmaz. 
yordu. ke_n~,n gennez bir ki>ye yerleş

Lamba sapsarı, \!ir ölü gözü ka- mıstı.. 
dar sarı ışığile, ta\•aada perune- Yoksa kadın da mı, kocasından 
~':;~~y!~~'.'"ini müıı.ılai:a ile bü- bulaşan hastalıktan ölmüştü? 

Pervaneler sarı ışığın etrafında 
döneaiyorlar, h_r devirde biri ka
natlarından yanıyor, yere düşü
yordu ..• 

Gece, bu çadırın altında hare
ket naınıns pervanel~r vardı .•. 

Bca, elim wakatı...ıa, ..ı- iil-

. Acaba öldürdüğü adamın cese
dıui görünce çıldırmış mıydı ıfa bu
ralara gelmişt.i?. 

-O~a .,ne s.ilıyliyecektim, nr diye
rektıın. Yaptığı şey n1enfurtlu, fa
~ a l akıheti çok hazindi ... 

Neyse. boraya muhakeıneye gel
-i tim, hikiıu dei{ll tloktoc-

- V\ıl(elk v • --

dum . . ... 
Yataı:•DJn bir ucunda oturdum, 

hatıraları karışlırınağa başladım. 
Bazı yerlerini tekrar okudum, 

Hasta uyandı. Gene: 
- Su! dedi. 
Hemen bir bardağa su doldur

dum, verdim. Yüzüme baktı: 
- T.-şekkiir ederim dedi, teşek

kür ederim, yaptığınr.ı şırınnlar 
da çok iyi geldi. 

Elini uıattL Tuttum. 
- Uararetim düştü galiba? 
Nabzını dinledim. 
- Zanned~rim. Kalbiniz mun· 

lazam_. Bilba. a kinine devam et
melisiniz. 

Kolunu bırakhııı, cansız gibi ya
na sarktı: 

- Ha .. Bak. unutu~ordum.. O
kudunuz değiJ ıni?. Bunun için ar
tık üstadım, hocanı dcn1iyorsunuz!. 

Cevap verınedim, rutkuudum ..• 
Ne diyebilirdim. 

Tekrar nabzım tutup saydım. 
O sortlu: 
- Benden nefret edjyorswıuz 

tlejıi.I mi? 
- Korkunç bir macera-. 

ll\'.DAM 

- Evet: Katilim. 
- Katilsiniz, fakat ayni za.ınaa-

da da maktulsünüz. 
Gözlerini yumdu. uzun bir müd

det konuşmadL- Sonra tekrar g-öz
lerini açtı: 

- Maktul!. Hayır, bir nevi se
liıı kurbanıyım, Su, hava, at~ 
gibi unsurlara benzer bir unsura 
kur' on gittinL .• Bir çocuk gibi, a
teşle o~· n:ıdım, kendim de yandım .• 
Yüksek tahsilim, tecrübelerim, ya
sun beni kurtaramadı. Atesle oy
nıyan bir çocuk gibi yandım. 

Dedim ki: 
- Artık buıılardan 

linı? 
- Neden? 

bahsetmiye-

- Lüzumu yok. Bu konuşmalar-
tlan bir şey çıkmaz. Bı. akınız s.i~i 
tedavi edeyim ve bunludan lı:o
nu.şnııyalım artık. 

- "'
0 kmeliyim ... 

- N~en"! 

- Cezamdır. 

- Hayır, siz kendinize en büyük 
ce1.a•·1 yapmışsınız: Öldürnıüşsü
oüz. 

- En büyük ceza öyle mi> .. Ha-
1ır, kay<r, anlıy•madınu" 

Sustum. O da sustu. Bir müddet 
düşündü. Gözlerini gene kapamı~ı • 
Agzı tekallüs etmişti. Yüzünün, 
dünyadan nefret eden bir ifadesi 
vardı. 

- Eaer öldürmüş olsaydım bu
gün burada bİılunmazdııu ... 

- Sahiden anlıyanıamışlııu ... 
Tekrar sustuk .. Demek karsım

da can rekişen adam katil değÜdi . 
;'\lerak ediyordum... Sabırsızlanı
yordum. Onun konuşmadığım gö
riince: 

- Sizi dinliyorum dedim. 
- !\elice çok daha feci. Çok da-

ha budalacadır .. .' Kan verildikten .... 
sonra kendini topladl. Kanında E
bertb basili buldular. Tedaviye 
ba~ladılar ... Uzun, çok uzun sür
dü. Hastah.k, mikrop bir çok ihti

Hava Kurumu namına 
para toplıyan 

bir ıahteki.r yakalandı 
Yen i kapıda oturan ve Cibali Tütün 

lat yaptı ... Nihayet bir ı:-ün ümidi 
kestiler. Serebral bir arterit çok 

İnhisarı ..:abrikaaında mücellitlik yapan 
Sadettin adında biri, dipkoçanları mü .. 

miihliktL. • 
İrini cekti: hürsilz ve tasdiksiz Hava Kurumuna ait 

- Fakat bundan da ölmedi ve makbuzlarla öteden beriden iane namı 
lrurtut.:u. altında para toplarken zabıta taratın-

Göılerini gözlerime dikmiş, kırp- dn yakalanmıştır. Zabıtaca sorıusu ya
madan bakıyordu. Bir şey söyle- pılan Sadeddin, bu makbuzları ayni 
mivordunı... Sustuğumu görünce yerde çahıtıkları Ahmetten aldaiını söy 
devam etti: • l lemişlir. 

(Arkası v a,... Ahmet aranmaktadır. 

DIŞ~~ 
POLİTİKA 



İKDAM 

1 fişaıretıerl r Zehir Kaçakçılarına I[ ~~ j 
1 El~nlcrl gazanı~ verilen ceza kaA fı· mı·? böyle 

Ordumuzun kuvvetin- 1 

den emin olabiliriz 
6000 
Alman 
Askeri 

mubarek olsun ı • 
Böyle yolcuya 

ot. ôlis ! 
Yaıan: NİZAMETTİN NAZİF K Otobiisiiınüz l(ö(>riinün bu ba-

Yunnnbtnna yaııılan tecavüz, açakçılara Verı"len Cezanın teş- şındb~n Ylcnicamie doğru bükülün-
Türk milleti tarafından aynen cc ır po is arabayı durdurdu. Ta-
Türkiyeyc yapılmıs bir tecavüz d • d • h kk d bii durduracaktı, çiinkü ;•crıdc a-

Milli Müdafaa Vekilinin beyanatı 
suretinde telilkki ' edilmistir ve J l a 10 a tam bir ittifak var yakta dnrao bir ki i görmüştü. Fa-
nefretle karşılannı•şlır. kat biletçi öyle çabuk b:r numara 

Türk • Elen dostluğunu bir pa- (Uyu~turucu maddeler ka(a~ı- yaptı ki-ayakta duran adamı kaşla 
d farı hakkındaki cezai hu··ku··m ve go··z arasında atlatı l d ş· 

Hafta Tatilinde 
Rom anya'ya ·geldi 

r~. vasıtası gibi görHıÜ~ olanJar. p St\·ış lr ı. ını-
Turk ve Elen milletlerinin mukad- miie~·videlerin kafi olup olmadığı di polis, şoförden büvhet varaka-An Jia.ı·o, 29 - Mil!J Müdafaa Vekili r ve terbiye için .sil_<l h aıt~~a. ça~ırL:m~$ 

Saffet Arıkan Ci.ırnhuriyetin 17 nei yıl- olrnaları, bu tekAmulde muhım bır amıl derat karıtısında tek cephe kurınak hakkında a(tığın11z ankete Emr:ııı ~ını istiyor, ~olörse onu .vcrmemek-
azmini milletlerara~ı pahtikada bir Akliye ve Ao,;abiye Miitehas~ı~ı te ısraı ediyordu. A)·ni kurnaz ve 

dönümu münasebetile ordumuz ve mil- olrnu~ltır. Tarihi ve ırki kahramanhjl 
H 1ni..ldafaa hazırlıklarımız: hakkınd..t ı: müselll"m olan ordun1uz, vatan hud.utla. 

snehüliisyou sanmış olanlar al- Profesör Doktor Mazhar Osman .şgüzar! biletçi bu sefer de tuttu, 
Sofya, 29 (A.A.) - Reutcr: danını•lardır. Eğer hiilô aldandık- Uzmanın verdiği cevabın bir kıs- ı yolcuların kulaklarına bir eyler 

Bükreşten ı:elcn haberlere gö- !arını anlıyamanuş bulunuyorlarsa mını diin neşretmi tik. Mütebaki [ısıldadı ve yolculardan bazıları, 
re, hafta sonu tatili ~nasında aldandıklarını anlıyacakları gün kısmını neşre ve anketimize bu- söylenmcfe başladılar: 

Ulu· g•zetesl b b ı rınJ ınillt ıeret ve hakları müdafaa "' ne şu eyan:ı.tta. u unn1us- • 
tur: mecbunyctınde )uılırsa bugünkü yuksek 

c Bilı.nd· ~· ·· d ge ek si 1 kumanda heyetile, (edtıık:ır subaylarile - ıgı uzere or uınuz r • 
~h ve teçhizat bakımından, gerekse ta- \'~ di~lver crlcrile bu vazifeyi ~eçmişte. 
lirn, terbi.ye yönünden tekdmille doğru kı mısallerden daha parlak bır eurette 

hııl~ ilerlemektedir. Son aylar zarfı.n-1 ba~armak ku_dreUnd~. olduğuna vatan
da yedek subo,Y ların \'e erlerin talım daşlarım emın olabıhrler.> 

Romanyaya G bin Alman as- ıııullaka geliıı çatacak.•.r. Büyük gün de\•am ediyoruz.) - Olur mu dendim, biz bekli-
keri gclmi~tir. Bunların hakikat mutlaka kafalarına dank •Kokaın memleketle çaktan hıtmiştir. yemeyiz, evlerimize geç kaldık. 
Moldavyaya Se\•kedHecekleri .edecektir. Morfin.se, hemen yüzde sekseni ağrı kes- Siz arabanm numarasını alın ki· 
zannediJıncktedir. Kalastan Ele-n milleti b;zc bir •başka mek için doktoralr tarafından verilmclc fi~ 
Turnu - Severiııe kadar 310 millet . ve Yunan devleti bize bir •uretile alışlırıldığı için hem mahduttur Polis itiraz etti: 
mil uzunlufrun_da bir '-'Ol inşa «ha~ka d l 'b' . ··ı. hem de doktorlar bu Jne..,elde çok müte~ Ol b 

t'.'O .,, • ev et. gt ı gözuti.nıez. - amaz, ara anın numarasını 
etmek iizerc Italyaıı mühec.~ 1 Türklerle Elenler arasında ayrı ~akkızdır. Asıl nıü.\ın~mi, esrar kaçak- a!.makla şoförü bulamayız. Çünkü 

ELENLER Eden Afrikada. disleri buraya gelmişlerdir. J ga~ ri yoktur. , ı_lıiıdır. Ben .cemıyelt Akvamın Ceza- boy!e .o!anca araba derhal şoföıü 
Brasov ile Plocsli arasında 

1 
_Elen milleti sulh i~inde midir? Y1rd• _tababetı ruhly• hO<'ası_ proleoor r . değıştırır. 

• , ..... &anlı ı lnclıde) k" 1 ·ı· k . Alrnan askerierjni nakleden Bız de 5.ulh içindeı.·iz Elen millntj Porot ıle beraber esrar ek~perıyım. lt-tu- Baro R.eul Ana.kat BMUI Ra7rf Yolculardan ba.,.•ları r·· 
~ 1 ngı ız u vet t 1 h , . ' te· dd•t 1 . . . bil t . - . o ore ve si Targ-a·da11 l c;ıııya,ya gıt ı~ekte ve V .. ~ ren er tarpı!jnlı tır. Beş ölü, arb~ nli zorlannıı~tır? İnann1alı- t:e 1 rapor a_rım ıs~ntlmıs v: muh- daki kanun (tkmı~ "\'C ceza kanu- c "'''e _Yardım İçin o kadar gay-

oradan da Kastorva ve Florınaya ı ._.4•5.).·a.r•a•l•ı•v•a•r•d•ı•r;.. ------I d~r. kı ona süngii ~östcren ~üşınan editı~· ~:ı~reınız huzurunda munakaş;ı ııunun ~a bı~ fiillere temas eden ~~~eJıeldıl~r, o kadar füzuli diller 
~amakladır. Daha geride olan i- lerini teftiş cttı" bm de harbe zorlamayı goze al- Ilı.. . Esrar, zannolunduı!undan maddcsı tadı! olunıııustur. Bu ta- . "!° .k•·:· Fakat para etmedi. 
k1ncı mudafaa mınlakası Kozan- F r a n s 1 z m~stır. Elen milleti harp i~inde !atta nıu_hım bır zehırd.r. Bunu keyif dil 1933 dedir. Şimdiye kadar ge- "_azıfesını bılen ı>olis, •oförün hii-
dan Ed.esava gitmektedir. ". udır? flarp bizim kapımızı da ıç n lruH.:..ıoanlar. arabacı, ham mal gibı I çeıı müddet zarfınaki tecrübe sa- ) vıyet varakasını görıneıyince ara-

Denizd~ki Yunan Gemilerine lnıiltere Harbiye Nazırı calıııış demektir. asagı llkımdır. Ec~ar ucuz olduğu için. yın Selami İzzetin mevzuu bahset- bayı bırakmadı. Biraz sonra, bak-
Talinıat F ı• 1 ı Elen milletinin refahı bizitn re- rakıdarı ve eroınden zıyaıde bu sınıf halk t tiği veçhile ka(akçılar ve bilhass• : :•m, ~rabanın İci ayak fa duranlar-

Londra, 29 (A.A.) - İnııiliz rad- Akdeniz filoıu bat o s u f~lı.mıızın, Elen milletinin cmni)'eti a~'asınd .. ralbet ı:ö_rilyor. Esrar, ekseri- kaçakçılığı san'at ittihaz edenler l~n~o :;ıva başla~ı ve Türbeye ge-
yosu dlin ııece Yunan gemilerine kwnandanı ile ıörüftü bıllm emniyetimizin kilit taşıdır. ı· 1 Bu..,,. _ ve _Gemlık havalısınden ka- hakkında cezanm teşdidine ihtiyaç i e .. ~ ıtl'".ktakıler hemen hemen 
aşağıdaki tali-nıall vermiştir: Kahire: !?9 (A.A.) - İngiliz Harbiye • Ege denizinin iki sahibini birleş- tak ısıı:·,.tıl~ lstanbula a:et.ıriliyor. bura- göstermislir ve bu ihtiyaca bina-

1
b r duzıneyı buldu. Art•k oturan-

Hiçbir Yunan gemisi Fransaya Nazırı Eden, Filistinden döndükten son- tiroıı kader onları Balkanlarda bir- <lan_ da harıce ııene kaçak suretile ihraç endir ki bazı memleketler tesdit ~nn ayaklarına basan mı isteni-
ve müstemlokc limanlarına j(İtmi- ra imparatorluk ve müttefik kuweUe- Laval'İn teklifile .h biriııden ayırmış olaınaz. Türk J>O- cdılıyor•nuş. l!e~ adım attıkça, tabii tor- cihetine de ı:itmektedirler. · ~ız, 0":ı~larına. abanan mı, kueaJı:-
Yecektir. rini te[tiş ctnıiştir. :Mısırdaki kuvvetle- mi • litikası Atinada dainlat &an\imi ı bası~a ~ [ıat bıniyor. Yerınde on lira- •Bunun için, kaçakçılık için tc- arı,!'a ~~n mı? Bu vazi:vette güç, 

Yunan hükılmetinin talimatı mu- rin Başkumandanı General !Jenry WU- ver devletleri em; İne ciddi rn dii;ergıim bir nıüzahi: ya kılos~· alınırken, yuzleı·ce liraya ka- sekkül ··ücude getirenlere karşı ~ela Fatıhı ~ulduk. Os!eli~ ayakta 
cibince Pasifikte bulunan ve Ame- son refakatinde oldutu halde Süvene bulnıuştur. Yunan politikası An- dar tı.kı~"' 1 ~llŞ. Buradıı eıırar kahveleri 1 cezanın tesdit olunnıast \'"f' manıa 

1 
u~anlara hLlet de verıln1ı:vor, on-

rikaya gitmekte olan bütün Yunan giderek kısa bir müddet kalan İngiliz verılecekti. F. k. t.. karada her ZQM8D samimi ciddi vardı. Şıl"dı -·~tar dışarıdan göı·dukteri vazifesine de ehemmiyet verilerek ar an "".de para alınıyordu . 
lt<?mileri yollarına devam edebile- Harbiye Nazırı Eden, garp çölünde mu- diğergam bir müzahir bul~cağın~ >abıtanın l>kıbıodcn cok korktukları i- bunun muktedir ellere tevdi e- J!'.vvelsı akşam, yani ba)"ram ge-
ceklerdir. Asyaya gitmekte olan harebe eden o.rduya da birkaç gün mi- ---••m---- eınlndir. ~letaksasın, sabahın u- ç-ın a.ıalmı~hr. Daha ~ı~ade esrar tek- dilmesi çok sayanı temennidir.• c~.sı !t8rşıl•stığım bu ıııanur•yı 
gemiler İngiliz veya Hollanda li- sa!ir olmuş ve l\.vustr.>lya kuvvetlerine PETEN VE VEYGAND at dördünde, bir an dü iinmcğe lü- kelerı var~_ır. Tcltke dıyınce hakiki tek. !tord~kten son~~· şoför ve biletçi 
manlarına veya Aınerikaya ve- mensup bir hava filosunu da teftiş et- 1 zum görmeden (harp sebebi == ca- ke zannedılmesın. AJel;\de, kıralanmış A k d ıle bı_r _olup polısı atlatmıya çalış.o 
yahut Amerikanın kontrol etti~i li- miştir. Müteakıben Eden. İskcnderiyeye Bu teklifi reddet t ı' sus belli) addettii:i muhtıra kar ı- bır ev ... _ka('ı v~ çerçeveleri, icabında.. n ara a bu "'.:bı volculara böyle otobüsler-
manlara gideceklerdir. giderek ha\·a rnildala.a~ını ve müttefik sında ayni kararı '!'ermek için "Eie- rnrı saklam:ık ıç'. n en eınin kasa ... Bu- l~ ~yle otobüsçüler çok bile de-

_Atliıntik denizinde bulunan ge- )ord uya mensup müteoddit kıt'aları tef- . Zurı.h: 29 (A.A.) _ Röyter: İyi ha- fik S~ydam <!a bir an tereddüt et- ;~a~aı ~«iın, erkek, bir çok se,.,.criler (&ş tarafı t inci Mhifede) rım .. 
mıl_er, garp istik11metinde gibmek-) tiş elmiştir. Akdeniz Başkumandanı Sir ber alan sıyasi Zurih mab!iıterinde be- mezdı . l\lelaksas, İtalyanın karşı- •er c 'e yatarlar. Eroın, e.<rar, .ıl- ıı Şefe tebriklerini sunmuşlardır. Bil4- O•man Cemal KAYGILI 
te ıscler yollanna devam edecek- Andrew Cunningham He Aıniral gemi- yan edildiğine göre nıihvcrin Fransız saıa ö:rle kahramanca. öyle Elen- ko.t ve kıınıar ... Çoğunun medarı maişe_ hare veklll~r,, meb'u.s.ar. erk.1nıharbı-
lerdir. "ark istikametinde g-itmek- ,sjnde i..ıg:le yemegini yedikten sonra E- donanmasını kontrol elınck hakkını is- C~, .o d_cr~ce Türkçe hir endam il~ ti hırsı7lık, karnı.:ınyol'!cıhktır. Zabıta Ye komutanJarı, deniz komutanları, h.a-
te lıiclcr İngiliz limanlarına gire- den Kahireyc dönmüştür. temest meselPSlni b;ilen hesaba kalmak dıkıhnı~tır ki buna hayran ohna- !. ık stk bunları bas..ı.r, yakalar, kapaht>. va ve kara kuvvetleri komutanlarl ve D.. -

1 ı;:eklcrdir. 1'1.ztm geln1ektedir. 1 llllS .t~~ Türk yoktur. İtalyan te- :eı:ala"dtrır. Bıır~d~ ~sra.r İ('·e.r ıe_r .. Esrar 1 sırasile _diğe~ ~lilkümel erk~ı ve setir- un den Bugüne 
Yunan Kralı, Bütün Bu mabiillerde söyJendiğine ıö- cavüzu karşı.sındaki \'lkur ınan~ k_~ılln:ınl:ırd::ı, biJırsınıı kt .. Pta_ bır öksü- ler te-br.klerınL arz~lmişl~rdır. . f 

Kuvvetlerin Başkumandanı mevzu olmuştur. re Da"ar h'd· . . üt k zarasıııa en temi• temennilerle ruk, bö.gam, toprak renııı, cunden gü- ANKARADAKI GEÇtT B.ESMI Kuvvet ve hak G l 1 t h · d y . • .... a ısesını m ea ıp ya- fi . 
Ati na, 29 (AA.) - Kral Jorj, aze .e er ı m~t c. ı en . unan~- pıla~ kabıne içtimaında Laval, Fransa- hayran . ha~:ran .. baktığnnız ~kardeş ~e uyı aın~k. hallerınden .m~ada sefil- $ehrimizde, gec;it resmi, evvelce ha- . -

ordunun, donanmanın ve hava lan _davasıı2.ıı Ingıllcrenın davası- ruıı Inııııtereye iı.iııı harp etm0>ini tele- Elen mılletı, duşınana sıktıııı her lı~ l.ıyafelsızlık, uzun ve kırlı tırnakl.ar. I zırlatian program dahilinde oaat ta.m 1 lstl.Jda~ hü.rriJ'et Ye •ıı.Uıa ~ Ele11 
kuvvetlerinin başkumandanlığını le bı'. olaugunıı beyan etmekte ve lli etmi,ti. Lava! Hitl il M· r kurşunun burada wnumi bir tas- Pe.< mustekreh, •arıya boyanmış par- 14,45 te hipodromun ıenıı sahıısmds milteıinin Başvctill Met.ııJtsM· 
ele almıştır. I~ılız Akdenı.l fıl-0sunun bu ihti-, ara ~ında' vapılan' B er e .... !~~ ını v:- ile seli.n11andığına inann1alıdır ırıak araları, ~ersemlik, kayıtsızlık, gi.ı.n- başlamıştır. Günün heni.u '"'ok erken sa- ulıı ileri.le~ bir aa.aünde -'-a~'. l"ttcdel-

1.ft ,b· l ~ .. ~ ., renner mud!\.atını i · d .. "' &au .sı~ • 
Patrasın Bombardımanında a a ır ro oynıyacagını tebaruz mütc•kıp ta bu t klü .. t k . . nannıakta olduğuna bizim İma- en gune artan ahllk ıafı, bunaklık, atlnden itibaren hipodrom binler- lerek kapısından ııulllan bir ••ıld 

ıı· kted' 1 e ını e rar elını.ş- lali k . .. . , ırım-
Ölen ve Yaralananlar e ırme ır er. . . tir. Framanm şimalinde bir lımanda nı~ız tamdır. Elenler! Gnanız a;ı . a~ma. ve niha_yet erken bunama ce halkla dolmuş ve merasime işti- ultima."'JD» u. ea llfall. bir 1171tu -ıt-

Atina, 29 (A.A.) - Patrasa İ- Dey lı Tel~graf dıvor kı: ;noa ed'ılmekl la J mubarek olsun!_ denılen eınnetle bımarhanelerde kal- rak edecek olan kıt'alar okullar izci- f murlucu da.lıi CiİS4enned• bir •-•- ·ı cD b . , ak . . -- e- o n ean Dark zırhlısı ... . . . • . • . ı ., .. • • ~ t • 
talvanların yaptığı hava hücumun- İt lyuçefl ırşey }a_pm ıstıvorsa ile D•kar'da bulunan Richlieu zırhlı;;ı Ni:r.amettin Nazil ,,,,,._.Bereket '"'rsın, o ıptıl•yı herkes !er, milli teşekktiller kenditerıne ayrı- mııba!'°r'. clbı cellreııe oerirdliinı oi-
d~ elli ki~inin öldil~ü ve yüz lc;işi- a an. ı.osun~n n~~yel_barekete ve 80 denızaltı do dahil olrnak üzere da- ?ek ('ırkın görme-kle ve kullananlar bl~ 1a.n yerleri alm\-slardı .. Saat 14.35 te ttndt.ıD:D.lZ l'UD ıi.luıimıie tu ütıra caa-
nın de ı·aralandığı te~bit edilmiş- ge<-mesı lazımd._r. Bızım ftlomurun ha bazı harp ııeınil<ri İıw"tereye kar ı le pek çabuk Val~Cçmekte oldugundan, Milli Şef İsmet İnönü, yanlarında Mec- landı: 
tir. oynmuaıy~ağdı. rol ıse gayet açı·k ve ktıllanıhnuk üzere sür'at denize •c:- M a n ç u r •• d e ':>?!~uğuna ve ucuzluğuna rağmen, tirya_ Us Reisi \'e Başvekil Refik Saydam ol- Senelerce en-el. Bana OYUaun •ôt-

At. N 1 Ç h · · Y\ en ır.• ı b·ı · ~ısı daha mahduttur Kanun bu la .1.. • 1 · • ına, orma e resını · . . . .. . ·• ı ecek bır hale konacaktı. Ecnebi lej- • . . · . . n_ rı .... duğu halde geçıt alaıuna ~ere! vermiş- ermde bö1Uk bir m\l.harebe •ballft•. 
A 1 ı y o r i\IUSSOL~NI, ltE.NDI TEŞE8Bl'SILE yon ile 50.000 kişi tahmin ~ilen Suri- v ~kLp etmek_le. tabıl dıter brya.kıler ve lerdir. Milli Şet, otomobillerinden iner- Hl<"bir sebep ebn.adan 7iısleroe lr.art~l. 

Londra. 29 (A.A.) - Londrada MI HAREKET Erri? yedekı müstemleke kıt'aları Fill~tine ta- e ha salgını kaçakçılar gıbı ınuameleye maruz bırak- lerken coşkun bir atkı~ tltfaniJe tya~..t, add ve lm-r,et.çe kendilerinden 'uplıt-
·bu saıbah sal:ihivettar ıbir meımba- Londra: 29 (A,A .. ) _ Röyter ajansı- arruz edecekler, diler cihetten ŞjmaU :ıı::a_tadır. Bunu da kuUananl;.ır ve sa- varol!> fiCslerile karştlaşmışlardır. Saat • oelr din, fa.kat tstUr:Jil hlı.rrf7 t 
dİ an bildirildihiı~e ,,;;re, I·nrriliz ve nın siya ! h Alrikada bulunan 60.000 Fl'nn ~ ız askeı·ı 1

1 
r hak.kında k:ınunun daha şiddetli tam 14,45 te d~ bandonun çaldı.., is. d•ull h i.ftk.• Je.Jleklere h···-· .... _:, ... ",•_ 

Ft ,...'J ,.., ::. mu arriri Yü.Ztsında ezcilm- . , . S •> mtoına taraftnrun.• . . . . ıs.• .. ..,..-q-r._ 
talyan donanmaları arasında her- le diyor ki: de ltalyan ktl ah•rı 1 e bırlikte llıtı~ıra ve_ aJgtDID Japonyaya a a a . hklAl ma~ıle geı;ıt resnııne c~çilmiştir. 

hangi bir hareket vukubulrnuş ol- cİtalya , Mı!ilıra taarruz etmekte tered. ya Atrikada ıntittcfiklerin diier üsle- • . Baro Reııı ne dıyor? Evvel.i izciler, kız ve erkf!k talebeler, 
lllası muhtemel deği!dir. Belgratta düt eyled;gindcn \ccndlııe daha kolay rine knr,ı h•reltete gcç•rekti. Larnl'in geçmesi mevzubahis Islan.bul Barosu Reisi Hasan taburlar halinde Hilll Şefi seliımhya-
veya diğer Balkan hükUmct mcr- bir kurban ar;.ıdı. Yunan ordusu henüz: tekliflerine Baudouin \'C An1iral Darla'l Hayr!. Tan da, bu mevzu üzerinde rak geemeje ba.şlanuşlar, bunu mütea-
kezlerinde Alman pro.pagandacıla- tamamile seferber edilmiş olmamakla tarafından ikt kere nlüzahere~ r.dılmiş Mo:..kova: 29 (A.A.) - TaJt ajan,;ı bil_ su ·mutaleaları. serdetmektedir: . ktp hava kurumu layyare paraşiltcüle-
rı l3rafındnn bu hususta bazı · şa· beraber, üzerine düşen vazifeyi başara- ise de Peten'in riya.,etı altındaki kabi· diriyor: Japon ıazclcıet·i 26 Hk:te~rinde •- H_ük~nletimiz Cemiyeti Ak- ri, buaün iç1n hazll'ladı.kları paraşüt 
yialar crkarılm•.ş olması mümkün cağına gilvenebiH:-. Yunan a:;kerleri bı..i- ne ve Veygand tarafından reddedilmiştir Japon Donıei ajansının şu haberini ver- vanıa gırdıkten şonra uyu~tu.rucu tecrübelerini büyük: bir mu\•affakiyelle 
addedilmektedir. yuk kahramaniıklara kadırdır. Öyleye Bunlar Lava! ta_ratından yapılan teklit- mijlerdir: maddeler ha~kında Lihey ittiha- icra etmişlerdir. Bilahare hava gl'dikli 

Bu sabah AtLnadan Londradaki !benziyor kı: İtalyanJar televvuku temi!l lerın ~rans.ız mustemlekelerini General .Sıhhiye Nazırı 25 ilkt<'~rinde mtite- dına da ~ah_ıl olmuş~ur. Ondan okulu talebeleri, IIarbiyeli taleb~ler, as.. 
Yuna~ s:_farpthancsin7 ~elen ha- içın motorlü vasıtalarına guveniyorlar. de. Gol~ ıltıhaka ~vk~.deceı:ini beyan et h::ı~ıs doktorlardan murekkep bir kon- :,onra! bu ıttihad~ dahıl ol.an. dev- keri k_ıt'al~r, _m~tö.ı:lü kıt'alar e~miş ve 
berleıe g-ure. Yunan hukumet mer- Fakat Epır':n kayalık dajlarında vuku mışlerdır .. Dunun üzeı ıne Ptan!;1z _ Al- teran!'lı içtınıaa davet etm1~ltr. Bu kon_ l~tlerın kanunlarıle mu vazı hır f'C- nl.era~ıme IstıklaJ. marJile son veri.imiş· 
kezinde b~ınci kolun faalivetine bulan ilk teınaslar, bural.ıı ın ınud.~faaya man muzakere-leri ayni mahfilledn zan- !erans, ş:ınali Mançuride çıkan veba kilde uyuşturucu n1addeler hakkın tir. 
daır hıçıbir ıze tesadt.if cdiı.memiş- eh erişli olduğunu a<'ı\( J goslermiştir. ~e~tıgınc gore, Fransanın harbe silfıhla salgınının .ı.:irayeHne ınflnı olmak tedbir
tır. Şı...-ndiye kadar İtalran tayya- Yunanistanın Ingiltcrı..'dcn istediği baz.ı ıştırakı mesclf':-.i hariç olmok üzere tek- lcri.ni tetkik cdf'ceklir. Salgın Hungan 
relerinin akınları neticesinde as- yardımlar herhaldt: hava ve deniz yar- rar ba~laını$lır. Fakat donanmanın n1ih_ ve Tun.gyn(> ınıntakala -ından fuing
kerj hedeflerde vukua getirilen za- dımı demektir. Bunlar daha kol::ıylık1a ver devletleri emrine verilme.si mcse- king"in şl.nulı garOi3ine gecnli:')tir. Res. 
rarların hiçıbir ehemmıyeli yoktur. hareket saha.,ınn ıönderilebilir. fiiller lesi, bu müzakerelerin haricinde bı ra- mi malürnata gıJre &imdiye kadal' 850 

llllillll/Ulllll/lllWHlllllllmll!HlmwuıınııımmınınınuıınınınııııııınnılHllıııııı:ıııınHllOOllllllllDlll/lllllUIID ıumı 

Onlar geçerken 

KartaUana •ardafunu delen si . 
m.htılı:arı '-· •rı 

&nııııa., ..... ttuPnu lı:opar:ın k8*I 
tırnak] ri n 
rin ' ~ .. erine mukabil, teylell:le-
l IRfkli.l, hurri_yet •e . ulba ol•n a...,,k-
arında.n hatk.a CllYeıtebtlecelı:Jerı bir de 

lı.a..klan Yanlı. Fataı isUlı:ıaı h · · 
) • llrrlyf't '1C 

&a ha olan -.klan o kadar ateşli. hak
larına olan lJnanlan • 1r:-..:a. k 

-r uvve&.1l1di 
ki bu aleşlıe c-oklert tutuştu---•ı 

b -... -.·- arı:ı.ı 

ve • lıuyyet.Je t&rtalları lsptn~ la .. 
la.r d .. -.s· vu ... 

uıa o .... .-O~klf'rine inand 1 B ı ar. 
11 in.anıtla ha.rbe tutuştular, müt'a~ 

dele cu.nk-n:ııe sül'dil, ha71i hırpala.r11-
lar, ba7Ji zayiat verd.Oer. Fa.kat nll . 
yet ........... _ ı t

Bu ak · nJar~n yeglne neticesi sivil ile 1vlussolini arasında dl.in Floransa'd.ı kılmamıştır. vak'a kaydt"'dilmlştir • 
ahalinin mukavemet hususund..ıd yapılan muliıkattan öyle anlaşılır gibi Sovyel h;kiımeti, Manturideki veba- /fte, ilk dela böyle bir törene 

' SAi' ._...tah, lstiklilin, börri:rcll•t 
ve sa.lhsn u.lvi birer timsaJJ •fb. ·1 m d ...... ,.,,.:ıı.. • ı t;t.r;• 

(Baş lanlı l incide) " -~-. Y•lruz da kaldıl;ı.r. 

azmini arttırmak olmuştur. oluyor kı, Yun:ın -tana karşı Mussolini r H H b nın salgın ınahiyettni nazarı itibara 3- lüpleri; 
Atinadan al•nan bir telgrafta kendı teşcbbu>ile ı, •ket etmiştır. Bu- ava ar •. !arak mühim b•'ı tedbırter almı,lır. ,., h d hl 

Ş .. ı k ed. • re, ıpor 1a aıın a ru arını Oy e denilme t ır: nun da •ebebi belki Almanyanın Vicl\Y 

İftiralı., eden gençlik ku- Gökler tul.u.pnn.•, kartallar ı.~nr la-
l Vllklanna doıımu.,,ıenıı. 

ve adalelerini lı.tıvvetlen- l Derler kl h>lı lı:unelllnladir. Bu , kor

•Atina normal çehresini alıyor. hukümetıle yaptığı muzskerelerde ıtaı- <Baş tararı ı incide) dirmeğe çalııan •porcu 11ençlik: 
Bütün nakil vasıtaları muntaza- yanın bıı tarafa bırakıtmu; olmasıdır. yük madeni vai( tasfıvehanesıne \'e Mı"ll""ı pı·yango Ve iıte nihayet, altı okun gölg..; altında 
onan · !emektedir. Hava a.kınlarına Ancak, mıhverin iki ortak devlelı ara- Gran-broo~k mahalle..inde bir de- te~lıJrülleri ... 
kars, muhafaza tedbirlerinin takvi- >mda çatlak bulunduğunuo gozukmesi- ~ya tevcıh etm~tır. Büyük infi- O l 

kak ve esa.rek ahşnutJ:ınn ll.7durd.u.Jt . 
ları nıuerettir. K11•.-et,. f'J'l"et. hU:ltda 

halk ile ana/ lec:eııı odu. 

E. H. 
Yesi ve •ehrin iasesinin devımu i- ne meydan vcrlJmiyeccgi beklenüebi- laklar olmuş, ı;iddetli yangınlar (!laf tararı 1 incide) n ar geç~rken diifiiniiyarum: AvrupaJa kopan luıatrga 
r_ı1' birÇ<ık tedbirler alınıruştır. lir.• çı.kımıştır. 376668 numaralı bilete çıkmlflı.r. Bu tu!_rnı .. adım bıze .yalı.IQfırken Tiirkiye Cumhuriyetinin bu 1 
lnu·ı· B h N tk B~ka 'OOmb d bilet T<.ırsusta satılmıştır. aunk v L d l r- L ili ı 1 .,ı " n .;,.e Nazırının ıı u İNGİLİZ DONANMASININ ŞARKİ ..., ar ::man tayyareleri " u e yarın«ı or u arı, ar .. m etinin müdalaa ue İr- S ~ O ~ 

Lon<ira, 29 (A.A.) - Bahriye na- AKUENİZDEKİ VAZiFESİ bu ıı;ıntakadan dört kilometre me- 124818, 2~8030, 284960 ve J28340 nu- lan orduları, Türk ne•illerinin müı""talı.bel an l h . . r-" ~ 
Zırı -bugün Loncirada söylediği bir safea~ ve Hamburg <İokları civa- maralı biletler ~ er bin lira ikramiye .. • • d • a arı, epnnın 
nutu.kta söyle demiştir: Londra: 29 (A.A.) - Röyter: İlal:ran- rında Deutsche Petroleum fabri- kannmı,tardır. yuregın ~ yurt sev11ın, C:amhuriyet Qfkı, Milli Şele bağlılık, 

. Kral.iyı>t donanmasının Yuna- Yunan muhaMmatile alakadar olarak, kalarına hücum etmişlerdir. Bü- Son dört rak.ımı 4937 ile nı.hayet bu- vat~nı mudalaa lı.aygm ıle bir granit kütle•i halinde yekpG- '.:--"".".':----------

dnıstana yapaJbi!eceğ:i her türlü yar- Şarki Akdenizdeki vaziyet hakkında, yük çapta bombalar şiddetli yan- lan nunıaral.ıı· 1000 er hra, son dört ra- redırler. Beyoğluıpor dün Be-
ıını Londrada tebarüz f!ttiriJdi"'"ıne göre İn- ırınlar ~ıkarm t · ka 720" ·ıe niha t b ı H L - b Yu n _mE'mnuniyetle yırpılacaitını • " ' · ış .r. ·mı " 1 ye u.an numaral:ır ava RUrprtyor; elki Yaimur yağacak, belki ıllanacG- 'kt 2 

d 
nanıstandakı ve '·merı·kadakı· giliz donanmasının vazifelerinden bir ta Başka bir bombardıman fiLosu 1000 er lira, son dorı rakamı 2798 ile Öız, fakat V ·ı . . fi •§1 • } y•ndı' 

"' · · d Al " ' azı emızı •onuna kadar yapmıya azmetmif in- "" ostıarıma temin edebilirim. Bu ne•i Jtalya ile harp sahnesi arasındakı a man hududundan 500 kilo- nihayet. bulan numaralar 500 er lira, •on nl l Dün Şeref stad da 
Yardım. başlaımış bulunmaktadır. ueniz münakalatını hırpalamak olacak- metre kadar mesafede Magde- dôrt rakamı 5831 ile nihayet bulan nu- ~ arın 1arsı maz lrararile gözlerimiz ve baılarımız dim en başında lliden ın ııehrlmiz liginin 

Jn~ilizlerin Yardımı tır. Bu vozlfenin ehemmiyetı. İt•lyanın bourg'a kadar ilerli_,·erek Braun- moralar 500 er lıra, aon iıç rakamı 974 d~k kararan ulaklara bakıyorıu. Hiç bir yağmurdan, hiç ne btrinci küm ~!ktaş \akımı !le re-
. Lonc!ra, 29 (A.A.) _ Rcuter a- :\rııaı-.,tlu~a yığdıgı büyük ihtıyatlaruı kohlen'dc:" mühım -benzin tesisa- ile bılen (400) numara ıoo er !ıra, son bır doludan pervanıız yoktur; ula/anından tla, öldürenin- kımlarmdan olaen~uV\..,Ui futbol la-
Jans?nın dipli>matik muhabiri ya- bitn1csinden sonra büylıyeceklır. l2 ada_ tına hU.cum etmıstır Bu tesisata 1 iki rakarnı (06) ile nihayet bulCjn nu- den de... busU6l bir m·· n bat oğluspor arasında 
z;yor; Londranın salahiyeth m8.h- daki italy,ın kuvvetleri, bilhassa deniz- hücum bır saatten fazla sürrn\4;, moralar 10 ar lira. ıonu 7 ve 8 ile ni- ~ A.BIDJN DAVER usa a yapıJm .. tır. Bu 
fı.~leri:.r:ıden bugün öıirenildığine altıları, hc,ılen İngiliz btıthriyes1 , Egede- ınfil8-klar olmuş ve yan~ınlar çık- hayct bulan numaralar iki~t"r lira it- :~ç~'. ~iklaşlılar birinci devrede ek 
Rore, ln(?ıliz htikümeti Yunanısta- kı Yunan c.dalanna a:irdikten 5onra da- mı$ttr. ramı:ve k:-ız<lnmışlardır. ır adro ile çıkmışlar ''e devn 1-0 
na k ı· · · d h · B d b k H O 5 ak bü k ·k Be!oğlusp0r lehine neticelenm'~-tır. e ımeıun en geniş manasın a a zıyadc tecrid edılmış \';J;Ziyete düş- un an a~ a anı~. snab- ı ·n.nı Ytı ı ranıiycyj kaıanan ""' 
Y~dım etrrıektedir. Alınan ted- mcktcdir, rouk. fvlannheim te,·zı .~arları, 124:!87 nuınaralı Uileti.n ayni olllp her !kinci devreye çık.ıldıjı vaJıdt Beşlk-
bırl . t • ı 1 h . h d b ı . M ELEK sinemas h ş taj kadrosu de ... ; .. m;·. bi.rinci devre oy-. erı asr 11 ctmPk imkfı.nı olı1"1- YUNAN KRALDllN CEVABİ Duırberg dahtlı iımanı ••e Runrort angı ane e u unursa bulunsun yal- DiKKAT EDE. LER ı er sene eker a~ ~ 
aıDı t b.. · ı J b b · d D b d namıyan Hakkı ve diğer bazı birinci ta. ' a ıı oınıa' a Pro er mıırn- MESAJI ve Coloııne cıvarı_n a orsteıı garı nız hir tanesi de~iş<k bulunon aşagıda 1 ANLAMISLAI:DIR Kİ: ayramın a EN GÜZEL 
kün 1 h . J d . ... kıın elemanları da tak.unda ver almı,-

0 an er tlır Ü \ lf ;mın va- At" 2 bombardıman edılmı&tır. yazılı 48 b,let de 250 şer lira mu··kafa t F.l · · ' 
p·l kt · · ına: . 9 (A.A.) - Elen Kralı İkinci 1 mıru takdiın eder, !ardı. Fakat iki taraf da bütün gayret-

. ma a ol<'uitıı k ,. <ledilmektedır. Georges, Ingilıı Kralı Altıncı ~--rges'un Hu··cuma maruz kalan 1-1 ta\·vare a:•cakl.,rtır. 1' 

l. · ~ BU AKŞAM MİSLİ.GÖR 0LME1\•k BİR ŞAHESER !erine rağmen bu hattaym ancak bir~ 
• TALYA-'i FiLOSUNU giindcrmiş olduğu me .. ıa eevaben, gön. meydanında yanııınlar ~ k:n:şt:r. 124~10 121281 124282 124283 124284 ~ sayı yapabilmişler w nıu abaka d> b~ 

CÖRELİ:\I. derdıgı telgra!ta Krala ve ın,,lız yar- Londra, 29 (AA) _ ~6 teşrıni- 124~8.\ 12428~ 12-1288 124289 0242871 B A L A L A y K fCkilde 2 • 1 Beyoğlusporun galebe ıle 
' Lonc!ra, ~~ (A.A.) - Kuvvetli dını teminatından dolayı te,eklmr eımiş evvel geceyarıs, bıten ];alta ıçınde, 224287 JH287 1242n7 124217 124227 i A neticelenmiştir. 
~? iyice sil,ıl lanrııı:; dedetler tek ve demiılir ki: lngıltere ıizerınde Almanların ·aı·- !2U37 124247 12~2>7 124267 124277

1

t 
ır kurşun atmadan lesl!Jlı o!duk- cSonuna kadar yonyona yüru··yece•1·-•• vare - t J9 b l t D 1"4'9" J24ıl87 124187 124387 ı•.4'87 la h •'· ... -~ay:a ı J ~mu~ ur. ·ış.ı-ı - ~' • , B" el İk" uh k rı alde nıilıverin lJlıakkümüne Allahm inayeti!• milli ku,·vetlorimız ı'lllmıış \'e\a lıı:.sara u"rat lmış ıl- 1No87 J24ö87 124787 124887 12 ~87 . . ır efa değil , 10 defa görmek istiyeceğiniz Film. ı m te İr kömürcü 

mukavemet eden Yunanistanın mütecavizin hareketini yok e<iecckıtr ınnsı muhtemel bulunanlar l:>u 120287 121287 12n31 123287 125287 Fılmı ya~a.tanlar: NELSON E DDY _ İLONA l\IASSEY Aksarayda kömürcti Ahmet , 
~esareti •milıverin son hareke.ti. ,Güçlüklere rabnen bak. adalet devnn i: rnkama dahi del?ıldır ihni hafta/' 126287 127287 128287 129287 104287ll Bu gece ıçın Loca kalmamı t N lı Ça~ııkapıda kömürcü Aziz h k~e 
~kında mut~lealar serdeden In- yenıden tesıs eyleyece~ız. Yaşasm ın- ıcınde İD,<!iltz ıayıatı 18 ta.vyare ve 

1
111287 134287 144287 lf><l.287 16ill7 ta~:: umara koltuklar kapışılmak- nnda, tesbit edilen fiatten f al a-

~ı ız matbua• nın ele aldı.i{ı bir gillere, yaşasın Kral Altıncı Georges!• dokuz pilottur. 174287 194287 194287 mangal ll'Ömürü sattıklar . ~aya 
bLt tanzim edilrni4tir, ı ıçın za-



SAYFA - 4 

tah-Bulgarlar 
şidat yapıyor 

(Baı;caarfı 1 inci saııfada) 

Vaşington: ~9 (A.A.) - Röyler: Yu
r.unistanıı:ı çok faik kuvvetlere kaı·.şı 

barbetmesi \.raşinglon·da büyük bir he
\"ecan uyandJrrnı§tır. Bir taraftan da İn
giliz faaliyetinin sür'ati sena edilmekte_ 
dir. llaberlcr hakkında Amcrik:ı halkı· 
ll'in müta1ea yürüten radyo• spikerleri
nin kullandığı kelim<!ler Amerikalıların 
bissiyabna tercüman olmaktadır. Bu 
;Oıler ş.t.1nlar<l1r : 

c- Apa~ bir kom~u tarafııtlan öldi.i
rülmeğc mahküm küc;ük bir ıniHet azitn 
ve cesaretle mücCldclc etmektedir.> 

G37.etele.r, büyük: harfJerl yaz1Jn1ı:$ 

b3şlıklarla bazı İtalyan kıt'alatın1n Yu
nanWar tarafından hezimete uğramadı
ğını heyecanla nan edlyorlar. 

BALKAN HADİSELERİ A.~RİKA.'11N 
İSTİXBALİLE ALAKADAR 

Harp Balkonlara/ 
geldik' en sonro 

(Bımak:.teden clevam) 

Cumhuriyetin 
17 İi1ci yılı 

CBat '-ra:CL 1 inel S&bi!ede) 

mihverin .niü.şterek hareket etmesi başlamış, saat sekizden itibaren, triil;m
mi daha muvafık olacağı gibi mc- v;.,y seferlcr1 tatil edilıni~tir. Merasi
seleler görü~'Üln1üş ve icap eden ıne iştirak ede<:ek olan ;)Skeri kıt'alarla 
kararJar alınmı~tu~ Bu gizli mii!il- polis, jandaı·ı)1a ve itfaiye ınüirezeler\ 
katta veril<'n kararların mahiyetj- .::ı~keri ve shıi1 melı::teplcr, izciler, spor
ni keşfe ~alışmak beyhudedir; ha- culaı· ve diğer bütün teşekküller saaı 
djsclerin inki~afını beklemek da- dokuzdan itibarcın Taksim mP.ydanına 
ha doğru olur. gE:ierek pl8nda gösterilen ve kendileri-

lKJ>Al\f 

30 1 nci T e~rin Çarşamba 
8.00 PrnNram 8.03 Müzik: Hafif 

proııram Pi.\ 8.15 Aians Jıaberle
ri. 8.~0 Müzilı: Hafif 12roııram (Pi.) 
8.50 Ev kadını - Yemek listesi, 9.00 
Müzik: Halk havaları, 9.30 Konuş
ma: Cumhuriyet Mali \'esinin umu
mi karakteri, 9.50 Müıık: Karışık 
pro~ram (Pl.J. I0.20 Konusma: 
Cumhuriyet devrinde maarif, 10.40 Bugün için, en miihim ınesele, ne ~yrılan yerleri almışlardu·. Saat do

BuJgaristanın tutacağı :'\'O]d(rr. i- k"uz·: <,:f.'yrek geçe, Vali "·e Belediye Re- .l\lüıilc: Rumeli ve nehlivan hava
talyanın Yunanistana taarruzu ü- ı· isi Dr. LUtfi Kırdar, VHUyet binasında 1arı_. 11.00 K"nusma: Cun1huri}·et 
zerine, Bulgaristanı~ .is~ihası ka~ askeri ve sivil erkanın tebriklerini k.a- ı N~!id.sın_ın. o~ vedi vı!Jı~ _base.rı~a~ı. 
bararak fırsattan bı1ı~tıfadc DeM : bule brışlanıı._ .. ~ehrinıizde bu-lıınan ıneb 11.20 Muzık. Saz eserlerı, şark.ı. ve 
deağaca inmek hırsına kapılacak ! :ıslar, istanbu) kan1utan1, generaJler, ka_ türkiiJer, 12.00 Konuşma: Cum.hu
mıdır? Yoksa kendisini de harbe 1 rel, deniz ve ha\"~ ü~t Slıbaylaırı, Parti rivet devrinde Ha\'a Kurumunun 
sürükli.ye.cek olan. böyle bir ınace- 1 cı kt1nı, Üniversite rektörü, dekanlar, ve_ I vantıi!ı ic:-]er ve halkımızın Jruru
radan? J(tınap edıp uslu duracak \k:·ııctıcı'.ınüte:u~ıeri, ı.:-.il~.yet ~e n1uhte- 1 m~ ~ar<'J -iisterdie·i alaka, 12.2f 
ın1~ır. • 11! devaır erkun ve mudurlerı bankalar f Tvluzı-k: Radvo cS\vin~ıt kuarteti. 
Sofy~dan g~len .. ılk ~a~e~ler, ve cemiydler mümessilleri, Valiye .bay- 12.50 Ajans haberleri, 13.05 Müzik. 

· r 1 ... ·· ·t · A · .. • ._ ~' r - l ve ur 1 er ve oyun 

Seni 
Seviyorum 

diye mır 1 l andı-

Bu]garıstanın :şın1dıf1k hır ıntızar lraın1 lcbrık etnuşlerdır. Vah J'esnıı koı- Karısık 0 l t" kü'I 
v
1 
azı1ve ı ak1aca5gı1nı gok' c1~ıyokr. n-. bulu müt••kıp, saat 10,30 da konsolos- J havaları, 13.20 Konusma· Curclıu· 
aşı ıyor o }'a, a ı arnrını. Jarın tebriklerini kabul etmiş, saat 11 . . . · 

\•ermek i~in, hiidi•elcrin inkişafını ld<. merasime İŞlil'•k eden zevutla bir- ıwet dı;vrınde Iktısat Vekaleti S, al.'et ~u kolay va cazıp 
beklivecektir. Bulgaristanın karar ll te Taksim Çümhuriyet meydanına ı3 .40 MuzL1<: Radyo salon orkes- 1 
verebilmesi için, Almanyanm, So\'-· gitmiştir. trası. 14.40 Konll.ŞIJ1a: Avrupa har- gl!zeflik tedbirini kullanır-
''et Rusyanın ve bilhassa Yugos- V•li burada beraberhıde İstanbul bi l'artlan icin<le Ticaret Vekaleti-
ı.~vya ile .Türkiyeniıı vaıiyetlcri.ni komut;nı oldug;, halde, toplanmış olan nin meseleleri, 15.00 Müzik: Meş- S801Z size de ayni SÖZÜ 
ogrenf!leSı şarttır .. l\'.\·tıca YunanlS- kıt'~lar ve birlikleri teftiş etıniş bay-115.30 K'lllU."1113" C h · d 
t 1 it 1 d k . .. d 1 ' . um urıyet ev- '"'Öyleyecet, lerdı"r an a a la arasın a ı muca e e- ramlarını kullamıM ır Bundan •onra ıh · •· ım • " f, • 

· \ ·· " , k'l d B J • t -9' • • uı ı.J ve ooereı. ~arkıları 'Pl ) nın a ac.ıg:ı şe ı c, U garıs anın boraı-anın cTi> işareti üzc.-rine kıt'a ve · ~ . · ' 1 · · ·-
kararı üzerinde n1üessir olat"aktır. b. . . rın.de z.raat harcketlerı 1{) 50 Mü-• He:- genç ku, bu ke-lımelenn ahengJ 

. ~ 1r11kler bazırol vnr.lyeti almışlar, şan- . . ' · . k h··ı d d B d pek 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra ründe üedefa mun.t.a:ı.aman dişlerinizi f1Tf:ıt.laymu.. 

Emlak ve Eytam Bankasınd•n 

Satılık Enkaz 
Esas Yeri Kı:rmeti Depm;11Aı611 

2886 Mercan Fuat Paşa cad. kılin 7584.- 1516.80 
eski.Erk:lnı harbiye binası-
nın enkazı 

402-403 llal'biyc Vali konağı Emlak 3~.- 71.60 

cacl. harap ı ,rakol binası 

enkazı 

Yukarıda adresi '\."e tntsilatı yazılı enkaz at;lk arttırına u5uJHe ve peşin pa-
ra ile satışa çıkarılacaktır. 

İhale 6/11/940 çarşamba günü saat ondadrr. Müzayede sırasında verilen b~
del mukadder kıymeti geçtiği takdjrde taliplerin depozltolarmı yüzde 20 nis
betinde tezyit eylemeleri ve mühür kuHananlaruı mühürlerini Noterden tasdik 
etiirrnelcri lizımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nü.fus te:ı.keresi ve üç kıt1a fotoğrafla 
dirilı:n gün ve saatte şubemiz emlak servisine a:elmeleri. 

birlikte bil
•9393> 

Vo~ington: 29 (A.A.) - Yunanistan 
h~dise1erJ, \7aş~ngtonda pak yakından 
takip edHmektcdjr. Balk.anlarda olup bi
tenlerin, Amerikanın ü=tikbo.li üzerinrle 
1nüessir olacağı anlaşılmaktadır. Bren
ner m01~katında hazırlanan mihver barp 
pl:1nının jJk büyük merhalelerin.iri vuku 
bulmakta old"ğu zannediliyor. İspanya
nın mihver devletleri karşısındakj vo.·· 
tiyeti de tarassut altJndn bulundl.lrul·· 
maktadır. Eğer İ~p.::ınya bitaraf kalacak 
olursa, Amerikadan buğdny ve pamuk 
getirmek hususunda banka kredilerin
den isUrade edecek ve Amerikanın ma
nevi müzaheretine gü\·cnebilecekUr. Hal 
bulti mihvere dah::ı ziyade yakınlaşaca...l.t 
olursa, o zaman Amerikanın manevi ve 
iktısadl tozylkı altında kalacaktır, 

Bulgaristanı düşündiirecek hır a- 1 . · . z:k: r.ı.,an Romansları (Pi ) 16 00 nı duyma u yasın a ır. una a 
. . l bayragımız, I stıkl3.l marşı çahnH·ken . • . . 1 b·ı· . . K r d·ı bu o E o N 

ınil de Jn.,.iltereniıı Yunanıstana il • • . ~ • • K . C b . .. yakında naıl o a ı ırsınız. e§ e ı en 1 D 
'.. 1:1 d d . d. ...bıde yon1nd1.<ki dıregc çekilmiştir. Kıt. onu--ına. um urıveite lVIunakn- 1 b 't gil ell'k re<:etcsi sayes;nde ve ı 

yapacagı yar ııtıın erecesı ır. ahır, okullar ve meydanı. dolduran on l&t sistenıiıniz 16 20 M .. '.k· H · pe.ı;: ası. z ·
1 

: • ..... · ı ı· . • 
Gizli sefeJ'berJik yaptığını res· ' · U2l · avaı yalnız bırkaç gün zarfında sevımlılıgı- 1. 

men tekzip edt~n, fakat büsbütün binl-~rc~ halk, beµ_ bir ~~zdan, çalınan ven donslar tPl' 16.30 Ka.,..,anı s. lrıizi yükse:1tebiUr ve cazibenizi arltıra-; . ·i y • c k PIA kla 
·ı ·1 · ınaı,aı~tlı-aketıncılel'dn. 1800Pr 1803 b'li .. En tb' eild' fi enı 1 an a r çemb~r içine alınma)< ıs enı dığini . . . • · ~am. . :Müzik: Dans ı rsınız. esmer ve en ser ır ı 

1 

MOSKOV A RADYOSU T'.tFSiRDE 
'.DULUNllflJYOR 

bilen Yugoslavya efkarı umumiye- :•lilclal. marşının çalınmns:nı. ve bay- müziili (Pl.' 18.20 Konuşma. Ge- beyazla tıp yumuşatoc•k ve perestişe !&- Necmi Rıza Ahiska n 
si Selinik yolunun kesilmesinden n~ı.;ın ~ck1lnıes1n1 mu~eilktp, o.bıdeye çe- cen vıl İ'"'inde Güm .. k . . . . yık bir hale ifrağ edec~ktir. Keza, sol- j 

Moskova: 29 (A.A.) - Röyter: İtal-
3'anın Yunanistana illtiınaı.ornu, Yunan 
r:evabı ve Yunanh;tanda hava tehlikesi 
işaretleri verildiğine dair haberler Aios
kova radyosu tara!ından tefsir eclHme
den ne:redilmiştir. 

endişeye düşınektc ve Yunanista- le~kleı konmuş, Vah v~ Belediye ReM \ • • ru. ve Inhısar- muş ve siyah benlerle. dolu bir ten ta- 3 8 
nın mukavemet k11rarını, nıüttefi- isı Dr. J .. üt!i Kırdarl.:ı IstanbuJ komu- lar faa]ıvetı, 18.4-0 Çocll'k saati, zeleşecek ve sat bir hal alacaktır. . No 270 7 
kan tasvip etmekt~dir. Bilhassa tanı ve diger askeri ve nıülk! erkim, W.00 Orta ovuno, 19.30 Ajans ha- Bu baptaki mütehassısın bu nasihati- 1 

SANA NE OLDU GÖNÜL 

GÖNLÜMÜ BİR TIFLI DİLBAZ 

Yugoslav askeri mahfilleri, pek t.ribünleTdeki mevkilerini iogal etmi§- berlel'i, 19:45 Müzik: Radyo ince- ni okuyunuz: •Tasllye edilmiş, taze kay_ A Y Ş E 
haklı olara' lıeyecandadır Yugos- ler, saat on bir buçukta geçit reomi saz heveti (20 15 Rady t . mak ve >eytinysğınm cilt üzerinde tev- ı KIZ 

. • b ı ·t G ·ı . d ·ı • . o ııaze esı B 8 . lav)ar Yunu.Jstanın mailUp olma- aş amış ır. eçı resmitı e SıTası e 20.45 '.r~ ·ı "Jl 15 M .. 'k· ~ ' kalfıde yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu N o 270 3 RUHUNLA BENİ SEV GÜZELJM 
511, 1 , re Sel3nik :yclun•ın ke!'ilmesi- Yedek Sub~y Okulu, Askeri Tıbbiye, t . msı 1 

... • uzı · Memle- iki unsur halihazırda diğer kuvvetlen- ' 1 lZTIRABIN SEVGİDEN l\iİ ? 
ni kat'iyycn istcnıezJrr. Bulgar)a- Deniz Harp Oku1u, Deniz Lisesi, KuJeli}ket hav~~r~, .21.30 :Konuşma: Harp dirici, besleyici ve beyazlatıcı unsurlar_ ADA NA LJ ABD/ YUGOSLAVYA, TAVASSUT 

ETJl{EGE HAZIR 

Belgrad: 29 (A.A.) - Röyter: Yuna
nistan ile İtaJya arasında muba.oınmatın 
b~1adığı haberi, dün sabah Belgrilddıl 

yıldırım sürtatile yayılmıştır. Sel3niğin 
ve dolayı sile Yugos)avyan1n boya ti yo!
]aTmın tehdit edilmesi halk toplan1ıJa
tında heyecanla nıtinakaı;a edilmektedir. 
Yunanistanın mücadele kararını etkarı 

umumiye müttefikan ta~vip etmektedir, 
Bu arada umumi karargahı Üsktipte bu
lunan üçUncü Yugo!'"ıov ordusu, syıar
danberi ha.zu·ıunn1ış ,bulunn1aktad1r. En 
çok &13.ka ile takip edilen mıntaka Ohri 
gölü sahilinde bulunan Ohrl ve Struga 
zehirlerjne ci\'ar olan yerlerdir. Yüksek 
m.en'lurlar, şiındiye kad411' büyük bir ih
t iyat göstermekte iı:eler de vahim endi
şeler hissedildiği muhakkaktır. Bilhassa 
bu endi~eler Hariclye NPzaretinin mih
ver devletlerine ka~ı tar:: 1dığ1 hL.:leri ta_ 
m::ımile paylnşmıyaf' a~k~r1 maPfillerde 
duyulmaktadır. Yl\ksek memurlar, Yu
g )sltıvyo.nın m\ıh;ısamah şayanı teessür 
gii:·dilğünü ve hrırb!n Balkanlara si ra
yrtin:n öni.inc g-eçınek üzere. nıutavass1t 
vozi!C'si zfirnırr:e fıınadc o1rluğunu bCJı·1n 
edıyu!'lnr. Yabancı nıi'ış.ı.hitteri alttk:-;par 
e<:i .ı b'r ı c•,cle de İt;ıly::ı ile Yugoslav
y~ ~r<.ı-.1rd·1 ::ıkdedilen pakttan sonra 
ı~.ı. scıı:n.'nin itnlyanın Yunanistlna tev 
c; 11 , tt g t::.:ırruzdan Yı:goslavyayı h3-
b rd r cd;p etnı~diğıd:r. 

ruı bunu unutmamaları Jfızımdır. ve Maltepe Askeri LiseJerj, piy~de, is- ekonomısı ı-rınde vatandaş, 21.50 la beraber beyaz (yağ.c;ız) Tokalon kre-
Bütün hn iıniller, herhalde, Bul- t~hk~m, muhabere, jandarma, süvari,,. M·üzik: . Rivaseticuı:nhur 'bandosu, mi terkibine karıştırılmıştır. 3 gün zar- N 

~aristanı alelacele bir adnu atnıağa trıpçu Jat'aları, motörli.i birlikler, harp ~2.30 AJans haberleri. 22.50 Müzik: fında Tok alon kremi cildiniziı hiç bek- O 270 3 8 9 
d k h. d •td' D .. · ı 1emedig-iniz bir derecede gu"'zelleştirecek: 1 se,•ge · ece ma ıye!tc eğı ır. malililer!, polis ve itfaiye müfrezeleri, ans muz•->; P'' 23.2.5 Yarınki ıı'll!mw 

GELİN ATTAN İNMİYOR 

AGAM YATIYOR llı:ılk şarkısı 

BLı:, Bulgaristan111 komsu~u ve mektepler, sporcular Şere! tribünü ö- oroı:rram, 23.30 Ka.oanıs. ve yumuşatacaktır. ıii-:iıllll-llllı:ılllllmmm••••••••:ıa•111ımımmm11FPm .. ,.,;;.d:ı:"il**llll!ll"•llıııı 
do•tuyuı: kendisiue k2rşı lıi~bir nünden geçerek Vali ve İstanbul komu- 1 
fena niyetimiz olmadıj!mı Btılga- tanını selamlam13lardır. . T ' v AT R o L A R s:arıhul Umanı sahil sıhh:ye merkezi 
ridan da, bizim kadar, bilir. Pa· f 1 l · ~ 

Geçit reömİ d<?Yam ederken, bir hava B A y A N sa ına ma · o~ıl ' S) onun an kat Yunanistan da komşumuz ve TEPEBAC::I DRAM • . filomuz da meydan üzer.inden U\'arak y 
dostumuzdur; aranuzda kuvvetli merasime iştirak etmi~tir. Saat on fk.ide l. - Merkezimize ait Ankal'U motörü 1ekne ve makine aksamı açık eksiltmı 
bağlar vardır. Yunarıistan, haksız KISMINDA 

ı;, ~, .. ,1, ~n (A.A.) - ·D. N. B.: A\·a
lt a; ... ı ı bildiriyor: Bcı~.ı yab~ne1 rad
:r•" ı 'ı;~o<.:}a\' N'azıt·lnr Merli~inin dün 
f•" '"u,.''"' bir içtima ak~Pderek giz.H :-e-
1 · l' r1ıgc karor verdiği haberini ytiy
n ı. rcln'. A\·nl;ı ::d~.n~1. b~ı habrrlerin 

uydurma oldlı;~ıınu beyc:.na mezundur. 

Romaılaki Yurıan Elçisi 
Alina, W (.\.A.) - Romadaki 

\.-unun t'İ\:ısinin hareket emri ::.ddı
.ITT öP'ı<:nilıni. .. tir. 1-I&aı11afili bu ha

"'f he., . .,z rc.s~en teyit c!un!":":a
fı'lıştır. 

1 .. uııdr:.ıda1~i E~~nl~r:n 
l\Jiirat"a::ı ti 

Londra, 92 (/\.A.) - Yıllardan
b •ri J.·nd ~-:f:ı ik<'"'1f't C'lrri(:"kfc n
l~1n bir<'n·k Yunnnl:Iar sefarf'le rıü
rDcnat c1crek rr.em1eketlrri if"in 
<lövii~'ll'C'k ar1ur 1:nJJ oldu·klar· nl 
lıildirmişlerdir. 

Selimiyeden 21 pare top atılmış, me
ve zalim bir tecavüz karşısında, t-asim bu suretle bitmiştir. 

Ma~azarıı Sahibi: 
hakkını, i•tiklalini ve yurdunu 
miidafaa ederken onun bir de ar- Öltleden •onra saat on ~e de Edir
kadan vurulmasına seyirci kala- "lekapı dışındaki §ehiüikte merasim ya.., 

pı1mı~, bir ))('yet tarafından çelenk ko-

30/10/940 Ç•rşamba 
gü.ııü abamı saat 20.30 

BiR ANA 
Bayan M. SJGALLA 

Pek Yakında mavız. 

~;ındiye kadar ikıJiııe biJ" banş 
siyaseti takip etmiş olan Bulgaris
ıanın bu :voldan ayrılm1yaeağrn• 
ünıit elmek isteriz. Çünkü, Bulga
ristan kendini, büyiik de\'letlerin 
çarkına kaptırırsa Ege denizhıe ve 
Dedcaj(aca inmek pahasına esaret 
cukururıa dü~ecej(irıi müdriktir. 
Ayrıca buralara jneıuemek de he· 
salıa dahil edilıneğc değer. Bıı za
manda, lıarbin fecaat ve sefaletle
rinden ictinap edip sulh icinde ya
~anıuk, bulunn1az nimetlerden bi
ridir. Bulgaristanın da bu nimetin 
kadrini bileceğini iimit ediyoruz. 
Balkanların harp faciasından ma
sun kalabılen kısımlarını kana bo
vamam~k için bizimle elelc verip 
barJ'""t muhafaza}'a çah~nıak, her
halde Bulgarlar için de, çok daha 
fayc:alı o!ur. 

Abidin Daver 

Belorad Elçim iz 
(Baş tardı J i.ııoi sahifede) 

Dün sabah Yu.~lav haricıye 
nazırı Yunan elçısını kabul etmı.ş 
ve gôrüşmlı;;tür. 
İtalyanlar AJeybirıe Bir Niimayiş 

Belgrat. 29 (A.A.) Reuter: İtal
van turizm idaresının Belgrat &u
besinin camekiı.nları dün gece kı

rılm~tır. 
Nesrc-Oilcn bir leblığde bir gen

cin derhal tev·kıf edil:"l!i olduğu 
bıldmlmek ledır. 

·1arak aziı; şebiUerjmizin h~tıra1an ta • ıiz edilmiı>tir. KOMEDi KISMINDA 
Şehrin muhtelif yerlerinde kurulan 

halle künülerinde halk hatipleri söz a- 38/l0/940 Çarşamba günü akşamı 
&aat 20.30 ı 

lM0/4.1 mevsiminin en son 

K11dın Ropları 
Modellerini teşhir edecektir. 'arak, Cümhuriyctin, istikl.i1 ve inkı-

labın manasını anlotan hitabeler irat et- D A D / 
11işler kırk kadar hat.ip, bu kürsUlerde 1 1 

YÜNLÜLER ve 
TRiKOTAJLAR'ın 

Zengin ve müntahap çeşit
leri ve K A D I N 

ÇANTALARININ 
en son moda ·nodelleri. 
İ•ti~liıl caddesi No. 283 

SÜ• sÖ11emi~tır. Bugl1n de pne kırki&a• ANAPIYOJEN mı~ · 
kııdar hallp muhtelif yerlerd~ kt!r-ıı D·. lh'"n Sami 1 
sülerde söz alacaklardır. İstreptokok, İstafilokok, pnömo- 1 

DUn, Sile kaz.asında 7, Silivri kaza-il kok, koli, piyosiyaniklerın yaptığ:ı~W 
~ında ı, K artal kaz.asında ı, Çatalca ve , r;ıban, yara. akıntı ve

1 
cild ~a~ta- L 

Yalova kazalarında da brrer olınak iıze-1 lıklarına karşı ço.:ı; tesırlı t~ 
·e on bir köy mektebinin, kaymakam J IW'f taze aiıdır. 

llaçoplu P:ıı;ajı karşısında. 

ve maarif heyetleri buzurile aç11ma 1 ----------------------
mera.simi yapıln11$lır. e:Jfılll!!'i•i..··,...,,.,,.-iilla.·..iem?••Uliill#iii'lllillilil!llSllBl&;:illtm.~ 

Dün gece, biitün Halke~lerinde, ha
zırlaniii;n zengin programJara göre top

ıantılar rapılmış, in1ul3.p ve cümburiyet 

-nevzulan üz.erinde sözler söylenmiş. 

konserler ve temsiller verilmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi tarafından h~r 

.·ene Cümhurıyet bayramında verimlesi 

ınutad olan balo da, dün gece saat 22 de 

[stanbul Vin~yeti binasında verilmiştir .. 

Gündüz bayraklar, taklar ve defne daI-1 
larile donatılın l'J olan biltiln şehir, gece 
de elektriklerle tenvir edilmıstir. 

Dün, bütUn hususi müesseseler ve ti

carethaneler de bayram münasebet.ile 

tatil yapmışlardır. Resmi de'Vair ve mu_ 
essesat bugün dE: tatildir. Hususi mü

es~eSE'ler bug1jnk1.1 tatilden istısna edll
mi5lerdır. 

Her Nevi Maden Kömürü 

EKONOMiK 

DÖKME SOBALAR 
YALNIZ 9 LiR~ 

811tı, y•rleri: 
Be~·azıt, Çadırcılar No. 66 Arif Nasır. 
Beşiktaş, Ih omur cad, No, 15 Ferhat Nasır. 
Üsküdar, B ayatpazarı Koltukçu Siileynıan, 
Kadıköy, Osıruınağa Üzerit sokak No. 18 

Mobilyacı Mustafa, 
DİiiliAT Toptan sipari~ Beşikta~'tan 

yapılır. 

w,•-• ... E 

B O y O K TAR j H j R Q M A N No: 43 zirihamı da öz birader makamında tu· · ı Lül Grili ki, piçtir ... Devlet tara1mdan I ruru zomanl• arsfan mürebbisine alı~ 
---- . - - ıuyormus. Harıciyc Nazırı imi:;ı gıbı kullanılıyo.r-ı şır. Anın yanına gırıp çıkmasına sesınl . • ~ DIJl:orJ:l'i"~·~~"" _ Veıınazam, .. '\.\ıu.ı:. ~ury~ Kralı Ferdi- · du · . çıka.rmaz. Ha.~bU.kı yabancı bı.ri sokulu~-

JfflJj'J}";,"-k-ııli~ınıll . ::- rrt~!ı Ki l !flı.".iiı'~ıl~"'li'lill nand'ın scıırıne ve mektubuna ehem-[ . Lüı GntL ile müza)<erelel'. devam ettı. sa paralar, hükum~arlar dahı ~rsl'."' lll
llU:~Wlla!.dW. ~~flL: bı'JJl,1,.Aur.I!~ .iftl lmi:vet vemıem1su lkıncı mul3.k.<1t sayanı dJ.kkattir. Bu brdırlf!r. Murebbılcrı de vükelasıdır. 

- , r, l~Qj;lf .ı~·r.rn~~ Yalruz, Alınanya in>paraton1 Şarl'm mUl.'.ikat VezırHizamJa idL J S~p ise hak ve mt1del~L~ır. KraJ Şarl da ar lV"nı~]r;ıil~HH J, ... r, il .l fi j •_JI... ; 'I mektubunu tazım ıle kilbUJ cyledJ, l Vezirı:iz.'.lıtı, bu, ikinci mUHikatında bır arslandır. ~unun ıçın anın murah-
Dt ft.:A.J~\Jür..:JL.b.. !.:JllHH j.;: · 11 u.di ı Gerek Kral Ferd!nand'ın ve gerek ."-1- ağzına gelenı sbylüyordu. Şbyle. hasları da ayn1 surC'tlt< ana karşı nıua-

azan· t amı araye - - spanya nıt:ın rao 
• • ta!ebatıe bulunuyorlardı~ Bu da: Beninı efendim, cülüsuuu bir çvuş vaM 

ile taınir ettirilecektir. 
2. - Keşif Jxodcli 2393 liradlr. 
3. - Bu jşe aft şartnameler şunlardır: 

A - Fenni şartname, 
B - İdari şartname. 

4. - İstekliler bu şartnan1elerl •12> ku~~ ml1kabilinde merkezimiz levazınun
dan alabilirler. 

5. - Eksiltme 14/11/940 perşembe günü saat H te Galata Kara Mustata Paşa 
ıSokağında n1ezk:ür merkez satınalma komi~yonı.;ntla yapılacaklıx. 

.6. - Muvakkat teminat parası 179 lira 48 kuru;;;l.ur. 
1. - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi motUr tanliratı ) aptığu:ıa clair bir vesika 

göstermesi §arttır. ( 12283) 

1 ÇIRÇIR stiYul 
Kum ve böbrek hastalıklarına karşı ~tibbarn t:"'~~yc edilen Sar1yl"rin meş- ı 
hur ÇIRÇIR SUYU yalnız Beyoğlunda Imam ~ok:-ğında 18 nu? ıar~'lt dcpozun-

, da bulunur. Başka yerde şube...:i VC' b~yii yoldur. . 

' ;. '' s i''.'El·t. t '* '*' t •ti t::t..n tt &~::z;;.,_.50.;::::ı:;.o,~:i 

Maliye Vekaletinden 
Gumuş yüz kuruşlukların tııd~v!llden 

kaldırı[n:ası ha!.~:nda ilAn 
Güırıüş yüz kuruşlukların yerine gürrı-üş b~r lirahklar darp ve piyasaya ktl

fi miktarda çık~rılm~ olduğundan g:.i.11üş yüı. kuruşlukların 31 ikincikfı.nuu 

1941 tarihinden sonra tedavülden kaJduılması kararlaştırılmı~tır. 
Gümüş yüz kuru~luklar 1 subaL 1941 tarihinden .itibaren artık tedavül 

etmiyecek ve ancak yalnız mal sand'-.k larile Cunıburiyet Meı·kez Bank.atı ~u
belerince kabul e_diJebilecektir. 

Elinde gümüş yüz k;ıruşluk bu1una!'1Jann bunları mal safldıkl:ırjl~ Cun1hu
riyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirrne1eri il;in olunur. «70025> «10216> 

Dünyanın Meşhur Şcke:-cisi 

ALI MUHİDDiN· 
HA 1 BEKİR 

Merkezi: Bah(ekapı; Şubeleri: Beyoğlu, Kara köy, Kadıköy 

Bayram Günleri Açıktır. 
E'. ..... .-........... ııoımıı .... ----aıı:ıa! 

Nafıa Vekaletinden 
- - y Jil S , K. l - - -----ımanya imparat<'runur. J eJçılen tek ınü- 1. . . F sa kadar mam(ıl meleden ayrdınanıahdJrlar. 

ve mezru değıldır ? CIB k J d d R 1 d& ÖJltdi Macarı~tanuı Fcırdınaııd'-a ıadesi. · Sertr cevap verdi: sıtasiJe hüklimdannız:ı ihbar etmiş idi. j 
U gurur aD arın a lT. UlU ar r n Veurıoıam stflrlere cevap verdi: . . A.na siz bed muamele ettiniz. Diğer bir 

7 Udnciteşrin 1940 perşembe günü saat 16 da Ankarada Nafia Vek&leti bi
nası jçmde '"Malzeme .Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda 4136,32 lira muhammen bedelli 2 adet proje dolabı ile 10 adet kapalı 
etajerın ve 2 adet bankonun kapalı zaı! usulde eksıltmesi yapdacak:hr. 

' • - Arapların ve Yahudilerm ihracm-
Bundan başka blr tok kıymelli mü- 1 ncrere \ıet;, M.:k.ıı a'çe verllınektedir. J - Macan.:H.a~ıın. ~apolyaya padı~.~ dan beri ziraat gerilem~tir. İspan- cavu:ış d3.ha gönderdik. İzahat istedik. 

. .. . . d t;;ıl<lhndan vt...-ıldı(ını padı$ah vergıs1"' I . Anı da hapis ve katlettiniz. Gallbt1 siz ce\·herat verd1ler. Bu mucevherlerdtil, Sulh lıaLnd~ Lııh.· CL:ker \C oııanrrı cı. 1 . '. . . yollar ellerini pulluğun sapından zıya-
. . ı . . nın g-eri ahnaınıyncagını bılmenız l!i- · .. . anları devletin mühim ricallnden addet-

bır tane'!ı C'ln13stı. k.ülHy'Jı nı~rı.t~ muciptir. Llkın ham- .. 1 de kılıcın kabzasına gotlınneğ.l sever-
' ... ımc 11• tı.nız. de böyle rn~amele ettiniz. Pad1şa.-

iki bjn altın, zümrüt, yaJ..11. l gibi .ınti- j' dobun paramıı.. çok, ınuhıa.c k.·.aldı.ğımız Serı;ler, ·~a,..ans1.ann nıukabil Mora- ler .. 
t 1 ı.•J " hım huna gazap etti Derke nPavya mu-

cevherat b.ine-r aıtın kıyme. ı.nde ~dı. I :yok;tur. Daha dil.n. hd.zıneden bu1 yuk a • d;_ı hu~ur."'l , .• , Ehli so,·ıp taı·afından İbrahim Poşa, cevap verdl: 
..u .. - harrbesindc Fransa Kralı Fransova esir 

Vezil'itız.am, se!irleri sed1rınde otura-'. •tı.n k;;ıld•rdım. )1:alyil;,v~ .!'ev.kolunacak ıap~o!unan 'Kr•)OC J;.a!esıni tekW etmiş.. - Bu gurur k<lnlarındadır. Rumlaı 
li .. dd edBdi. Bir nıülkü Kı·alsız bırakmak ca-

?3k kabul etmişti. Bir hay · mu et aM donarunayı teçhız lÇin sariedilecektır. lerı1r. · <l~ Oyledır. Fahrü ulyjyete daima .aıec-
)'Jkto.ı durdııttu. Olduğu yerden, \--eziri· B-..ı n~ukaddıı:1Pdrn ~onr:ı: lbral·'.nı Pa- j Vezinazanı, Kron.ı kalesı teklıfıne de ıUpıurlar. 

Cıznn1 bir kere olsun kıpırdamadı. E~ keıntfsinin ıırtıd.arın<lan. emn!yetı pa-ı ş(.)·le cev2v verdi: Bu sözlerden ı::onra, Veziriazcım asıl 
Alnıanya imparatorile Austurya Kra- dışab!den bahsettı . Sefn·ıer bunu fır- - Krone kal ef'ne gelin~, devlet anı ınüzakereye girişti: 

bnln se!ir1c-ı·i avakta elpençe divan du- ~t ittiha1 ett.i. Bu iktidarını bildjg-i için sulbsn alnlaktan ise harben almağı ter-

jz olmadığlndan anı salıverıneli iken 

Şarl öyle ::rapmaı.h. Şanına Jjyık. olnıı

yan bir h;::ıksız.l ık irtikfıp etti. 

Fransa Kralın1n va1desi madelet isti-
J - Vahu~un en müthJşj olan arslan 

ruyorlard1. Kral fo'erı.ınanci ibn.ıbıın Paşaya kendi cih ecler... dasile padişahlar padh;ahı bulunan eM 
Cebir ve şiddette imliiya getirilemez ... 

Veziriazam, se!irleri b:r müddet ayak· 6.l bh otderine müracaat eder gibi rnüra- Sefırl{.-'rle, Veziriazam arasında ınüza ... l fendime iltica etti. Oğlunun tahlisini ri-
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~---lJ"'-~•~.,,._,.~~,.u~~ı....U.iniii-~~~u:ı""'....l'l"-"""~""9..o.""'-'<!J""""_..,,"""~""-""~a;,-l!adi"""ı,.,,,ı..;u...· ı;;....ı_ ..... ...,.. .......... ~ 

Eksiltme ışartnemesi ve teferrüatı bedelsiz olarak maheme n1üdürlillün
den alınabdiır. 

Muvakkf\,t temin~b 310 lira -~~3 kuruştur. 

İ~teklilerin teklif mektuplarını, muvakkat 'lıP.minat ve prtnamesinde ya· 
z:ı11 vesa ile ile birHkte nyni gün sa.at 15e kadar ınezkUr konıisyona makbuı. mu
kabilinde vermeleri 11\zımdır. • 7 005> •l O ı 36> 

Bayramlık ve Hediyelik !':eker ve Şekerlemrleriniz .. 
Şekerci H. Masta/ a v. Mahdumu 

Ticarethane•inde hazırlanmı ~r. İstanbul ·Bahçckapı. 


