
r 
••ı••h•rrirlı ABiDiN DAYER PAZARTESi -• 

11 
TELEFON: 2aaoo ASO•t: 

ADRl!S: c,.,.ıoılıı Yıtı.k 1400 

2 nci T~rin N.nıN•-9'• Catltl • • i hyU7~ 

N .. 54 !.,1111: 400 

1940 
Telgref : iKDAM latllnbul GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

SAYI 452 - SENE 2 

BIKICAT 1 
a-. .. ,.. 
ıtOndıerı. 
,,.n e•rU 
cerı "°"ı-

meıı. 

TAKViM 
11 ll<iacıt-.rı• PAZARTESi 
Yıl: IMO - Ar: il - Un: :s ı • 
._, : .... - 1 11101 y .. ,. .. 211 

MlePI: •- - Şnnı: ıı 
KURUŞTUR 

Büyük. Atamızın Aziz Hatırası 
Yurdun Her Tarafında 

ismet lnönü 
devrinin iki yılı 

Anıldı 
Milfi Şef, Ebedi Şefin manevi huzurlarında 
beş dakika tazim vakfesinde bulundular 

Bulgarlar/ !' 
Ekalliyet 
hikayesini 
kurcalıyor r 

~ 

1 
t 

-- ::s 

Bagün, Büyük Milli Şe• 
/in Cumhurreidijin. İn· 
tihabının ikinci yJJönii
müdür; üçüncü yıla pn
ken gördüğümüz maıua
ra 1udur: Türk milleti, 
Atatürke karıı beslediği 
ınwgiyi, bağlılığı, imanı 
/,.met /nönüne de göater
mektedir. Atamızın bay
rağı lamel lnönüniin kud
retli elinde ve Türk mille
ti de tam bir birlikle o 
bayrağın altında rıe lımet 
lnönüniin emrindedir. 

r 

Yunani=tanda ki f 
Bulgarlar zulüm 

Ycuan: ABiDiN DAVER 
fe bedi Şef Atatürk, fani 
& hayata gözlerini yumdu-

ğu ı-ü.nün ferdasında, 
Teşkilatı &asiye Kanununa tevfi
kan, 1938 senesi ikinciteşrininlıı 11 
inci günü, Büyıik Millet Meclisi, 
İsmet lnönü'nü ittifakla Türkiye 
~u~hurreisliğinc seçti. Bugün, o 
ınlıhabın ikınci yıl dönümüdür. Bu . 
i~t~f~k, Yalnız, Bıiyük Millet Mec
üs1nın o tarihi celsesinde bulunan 
~ilet. Vekillerinin değil; bütün bir 
~illetııı itt.i(akı idi; biç şüphe, yok 
ki Büvük Ata'nın ruhu dn o ittifa
ka dahildi. Çföıkü, İsmet İnönü, 
Alatiir.k'ün e.ıı kudretli silaJı, za
fer, •ulh ve inkılap arkadaşı ve 
O'n11D tabü halefi idi. 

Büyük Milli Şef İsmet İııönü 
A~türk'ün yerine, resmen bu mil'. 
lüil) S.-Fi V• l>o . I ... .._. ' ' . - Is t 
iCeünerı ıki sene g:eçm1~tır. me 

-

•• .. 
goruyor muş 

• 
A.TİNA DİYOR Kİ: 

«Bulgaristan ekalliyettcıı 
bahsedecek en ıon mem. 
lekettir. Çünkü Bulgaria
danda her keıin bildiği 
üzere bir milyon Türk 

Y•J&maktadını 
Atina, 10 (A.A\ - Yarı resmi 
~ kamaktan bildiıfüyor: 

Ital--an aiansına göre Bulı!ar Zo
!11 R"azetesi, Yunanistanda _yaşıyan 
ıjkalliyetleri mevzuu bahsederek 
Trakyadaki Bulgarların zulüm gör 
düifünü va.zmaktaıdır. 
İtalyanların hu iddiasına inan

makta tereddüt ederiz, çünkii Bul
P'aristan sulhru emelleri hakkında .MIUl !jel imıeı İnönü Ye biiyıilıleriJals c-n l"lidinümlloıı Ebedi !idin .. t dd · t def 1 

Şehrl·mı .. zdekı· · h t · f 11 e ' A- haımrianıık da , ::fe~~ei t~r~:~ ~"~;n~l~~~~== 1 1 a er n a r a 1 ~~1i1;e;5~;zkŞa::~ 
=============~============= H Ik h 1 - Yunanistan Avru'>ada en az e0··tu··0 Halke .. ~lcrı"nde u·· • a I U- ek.alliyetleri olan memlekettir. E-

.. Ve QJVCr. (Arkası Sa. 4, Sü. 6 da) 

sitede ihtifal Yapıldı. Atatürk ŞU İçinde Çcmberlayn ev-
Anıtlarına Çelenkler Kondu • -Mdleverra munım·ış-
EbedlŞ•l'in (!Jfunl•nH- ,~~ - -ek ııkl·dolm.uşıu.-T~;-,;,;;-;~swı:Ha!k- kabrı' 000 nünden ler başaran kıymetli t-lalkevlennde, Universitede ve m - • 

teplerde lhtıfaUer yapılmış şehirdeki üb t"'\'i başkanı Ekrem Tör kUrsiye JeldJ • d } t d • d • 
tün eğlence yerleri bu matem güııtl do- ve OD sdtiz milyon kalbin müşterek bit tazim geçişi yaptı bır ev e a amı ) ) 
layısıle faaliyetlerini tatil etmişlerdir. ıztırapla andığı B~y.ük . Ata'nın batır•- "' 
Yapılan ihtifaller Büyük Öltinün flni sını taı:izen dinle:rıcilerı beş daküı:a •- Ankara 10 (itkdam rnuhabirin-

hayatta ebedJ ~leme intikallerinin anı 1 
yakta du~a,ğa da.-et et~ti· den) _ ~ Şei Atahlrk'ün ~ 

olan ~.05 te wnwnl silkôtle ba~laDJIUI ı Salondakıler hep egay~ lı:•~- lümünün ikinci yıldönürnü dolayı
beı d-.kika durularak Ebedi Şet ih- Tam be,ı dakika ya,ıaran eozler Ata nıo siyle bugün bütün yurtta ihtifal-

;;anı.l.& anılmııtır. (Arkası Sa. 4, Sü. Z de~ ]er ya.pı.lm.ı<; ve Türk milleti büyük 
kay~plarının sönmez acısını bır de-

-· 
Ge.nerııı Metaua. lıarita tizerinde mllharebenln vaziyetini tetkik ecllyor 

ASKERi y 11 
VizıvET unan ı ar 

Yunan cephesinde 
intizar devresi 

Yıuın • İlalJ'&n hıı.rblne 4alr 
&"elen haberlerin adıtı ba ceı>be
rlek.I vu:lıeün llA! halde olduiııııa 
anlamaia imkan bıraimıamaııta
clır. Bannnla beraber iki !aralın 
""""i harp lebllilerlnden cephe
de miilıJm lıaı-ekil olmad.ıfı an
la.tılmaktadır. 

Dünl<ü lebliileriıı bildirdiği ha
re.kit nazarı itiba.re alınırsa. bir 
intizar devresi ~eçlrm.okle olan bu 
nıuha.rebede halen cereyan eden 
küçült hareketler YuoanWar le
hinde annlaJlar ıemın etmekte
dir, 

. ·- h' 1 rişmi!;lenllr. Fakat, bu plan~ ıç \ 
bir laraf mühim bir mu\·aftalılyel 
elcle e4ememiştir. 

Her ilü taralm i9tlhdal eU!ii e-J 
sas1ı ıa:yelerden blcbirlsi beoüx 

(Arkası Sa . .f. Sü. 7 de) 

ROMANYA 

bir italyan 
baskınını 
püskürttü 

.. -ita/yanlar ağır 
zayiat verdi 

---•ı---

14 ltalyan tayyaresi düştü 

Yunım seferberliği bitti 
İngiliz tayyarelerinin 

faaliyeti 
Atina 10 (.~.A.) _ Yunun orduları 

Başkuın
1

andanlıt;ın1n 14 nuınarah rc::;mi 
tebliği: 

Düşmanuı cephemiz sağ cenohına 

topçu yardım1 ile yaptı:ı mevzii bir tn-

İnönü Devletin başına ge{tiği za
man ~ribiu ender gördüi:ü büyük 
bir dehayı benıcn istibliıf etmek 
l(ibi hem çok şerefli, h~ de _çok 
müşkül bir vv ıiyeıte idı. ~·11.et 
Yaşla dolu gii<tlcrini ona çevırmı~, 
•eı ile sızlıyan ~ üre&inde ona umıt 
bağlamıştı; Atatürk'ün 20 yıld~r, 
he.r çeşit zaferlerle doldurdnı.'ll 
ınil]j havalı ayni başarılarla devanı 
ettirmesini i.mıct İnönü'nden bek· 
liyordu. Atam11, yeri kolay dol~n
rulur bir Bef d<"~ildi ve onu .~s~ıb
lat etmenin gü{liii:ü O'nun b'!yuk· 
lüğünden gcli) ordu; fakat. ıs.nıet 
luönü bu millet ve Dcvletın ışle
rini, İı ikincitesrin 1938 de ilk ~e
l• ele almış dcgildi; o, hayatta. ılk 
vazife aldığı güııdenberi, bu mıllet 
'Ve Devletin emrinde çalışmıştı. 
1919 ruay1sında Atatürk'ün Saıns?
Da hareketinden eHcl, Tütkiycnııı 
Ebedi Scfi olması mukadder bulu
nan silih arkadaşı ile bir gün, evin· 
de, buluşup göriiştliğü ve ~nfaşh
tı tar'htenberl 20 sene nıuddetle 
A.latü~k'le beraber rızdi~!er.~ yolda, 
O'nun yanında, yürıiımıştu. A:ta: 

l • 1 M 1 t v fa daha yaşamıııtır. Her tarafta Be r 1 n O O O bayraklar milli matemim.iı;irı ib-
desi olarak yarrya kadar çekıl.nıiş 

Bu··yu·· k Berlin'e bu~~~~i~4~·tifalleri müteakip A-

z e 1Ze1 e arruz püskürtülmüştür. Diğer n1cvzh 
bazı D"lli~ademelcr de Jchinıizc netice -
lenmiş ve düşman elimize 80 esir bı -

f 1 .... ket .• n e rakınıştır. e a Yl'NANLILAR İTAT,YA..'>LARA !!.GIR 
ZAYİAT VERDİRDİLER 

tilrk dli .. ka(a Isnıet İnonu 
şunen ' • kı]'" 

başaran kol olmuştu. O, bu ın -~P 
'Ve zafer yolunun yabancısı degıl
di; O, Atatiirk'ün eıı yakın arkada· 
ııı. eserinin en kudretli tah~kkuk 
ettiricisi, fikirlerinin ve ıstı~b.ak 
•it düşüncelerinin öz mahreını ıdı. 
İsınct İnönii felek müsaade etsey
di, A.latiirk'Üıı daha neler yapaca: 
tını ve nereye gideceğini, han~ 
'Yoln tutacağını biliyordu. Onun ı: 
~. 20 sene beraber yıirüdiiklerı 
llğurlu yolda, iki senedir. yadmı:a
gamadan, şa!Jlrmadan metin adım· 
lada yürüyor. 
ism~t İnönü'nün, Devletin başı

lla gertikten sonra karşılaştığı be
ınen ikinci &fiçlük, Avrupayı le· 
rnelinden sarsıuı harp kasırgası ol
du. 1938 eyliilü sonunda Südeı ~ 
Vası ve Münib konfcra_!~~"'"\~ bera
ber, bu harp de, bilkuvve .başla
lDıştı. Onun içindir ki Oevlelın ıda
resini filiiil eline aldıj:ı J(linden 
İtibaren bütün dikkatini, buduıl~
runızın dışarısında hazırlanan .bu
ytik fa ci aya çevirmek 1>1ccbu.rıye
linde kaldı. 

tatürk anıtlarına ihtıramla çelenk-• G .1 t t •ı !er konul:mUŞti '" Atatürk'i.in mu-E 1 Ç •• m 1 z vak kat ·kabirlerinın bulunduğu 
Etnoğrnfva müzesi ise şehrın·izd_e 

• • yapılan ibtıfalin mihrakını teşkil 

Al D 1 eylemiştir. • 
8 linde Almanyanıa Molotov man ev et ·saat tam dokuzu dört ge.;e Milli 

er 1 • 1 f • k • Sef ismet İnönü iburava geler<;:k Ankara Büyük Elçisi adam ar 1 e 1 ı r kendisine intrı.arda bulunan Bu-
. f t d' t ti · de bulunacak yük-Millet Heclisı .Rei.~ı Abdülha-şerefine zıya e.. ~er .. ı ea sın , lik Renda, Başvekıı Doktor Refık 

Bcrlın, 10 (AA.) - Türkiye bü· 1 Saydam ve Gcnelkurmav Başkam 
yük ekısı .ve bayan Gerede bugun M~reşal Fevzı Çakma~ ile ~irlik:_e 
b .... k ek• von Papcn .şerefıne bu- müzeye girerek Ebedı Şef ın !la-
y~~uelçilikte bır öi(le yemeği v:r- nevi huzurlarında beş dakika sü-

d o!i«l\li ren bir tazim vakfesinde bulun-mışler ır. · ,. LH"'-' d 
Davette >harici"e nezare.ı """~' muşlar ır. 

umumisi Weizsaecker, sıyas! ~ (Arkası Sa. 4, Sü. ! de) 
teşar Woermann, eski Aııkara bü
yıik elçısı Nadolny, el~ı .Jonke ve 
Grobıba, barıcıye mudır~ 
Schwoerbel, iktısat n!"'aretınd~ 
Schulze ile elçılık erkanı ve refi
kaları hazır bulunmu.şlardır. 

UZAK ŞARKTA 

Çin Fransay~ 
protesto et t ı 

--· l\IOLOTOF 
-:çia. Japon harbinin Loııdra. 10 (A.A.) _ Londradan 

bacındanberi bir alınan bır habere göre. Molotof 
v Berline müteveccihen Mo&kovadan 

milyon İ D a a D öldü ayrı1mJŞ bı;Junmaktadır. 
arı- k 10 (A.A ) - Tass: Al-

Çung - Kine, 10 (A.A.J - Çin b Mos .ov~, tı tarafından vakı o-
eiye nazır~ Şanghay t'ranıın ımtıyazlı man buküme t ve cçen sene Al
bôlgesınde bulunan Çin maJıiremel•n- lan davete ıcabe ~ı;bbentrop ta
nin Nankıng hük(lmetıne devredilmesi- man harıcıye nazırı ~ t.Lmış olan 
ni Fransa mümessili nezdındo ıııddet.- rafından Moskovaya ~e Sov
le protesto elmlştir. zıyaretı ~ade etmı>k1 !ısı reısı 

Bu devir keyfiyetinin '/ Teşrinisaul- yet Bırlll(l komı~er er :~tof şah
de nkledilen Fransız - Japon iıilAtı ve harıcıye ıromıse.rı moemleket a
mucibince yapıldığı hatırlardadır. . \ sl temas tesı. sı ile ~ b tler çer

Çi.n notasında, mahkeroeıerın Japon rasında dostane munase :ııt 
1 ruakamıaruıa devrının Cmle Fransa a- çevesi iç~rısın~e yapılm a O : 

AFRiKA HARBi 

lngilizler T obruk 
ve Brcndizi'yi 
Bombaladılar 

• 
Eden Necaşi ile görUştU 
Kahire. 10 ( A.A) -:- İn.ııilıı tay· 

yarelerı Libyadakı Italyan üssü 
Tobruka muvaffakıyetle taarruz 
etmışlerdir. 

Bundan başka İngiliz tayyarele
rının Brendizi linıanııu bombardı
man ettiklerı, doklarla vaptırlara 
ve askeri hedeflere is&betler kııy
dedıldiğ'i tebliğ olunmaktadır. 

Malta Üstünde Düpnaıı 
Tayyareleri 

Malta. 1() (A.A.) - Dün ll!kşam-
ki resmi tebliğ: . 

v d ' Atina, ıo (A.A.) - Sal:ihiyettar mah. 

U g r a 1 • filler asker! vaziyetten men-.nuniyet 

(•------------- Pindos bölgesinde İtalyanlor diin Yu-!
beyan etmektedir. 

l\llll<tvdla N evli Oeml>erlıı.7n 

Londra, 10 (A.A.) - Eski Baş
vekil Neville Cbamberlain dün ge
ce ölmüştür. Ölümü sakin olmuş
tur. Cbamberlain 71 yaşındaydı. 

ÇEMBERLAİN KİMDİR? 
NevU Çeıııberlayn lll69 ııenesl. Mar

bnın 18 inde doğmUJtu. 11'.~ur IoDliz 
devlet adamı Cozet Cemberlayn'iD ikln· 
d ka:nımıdaıı dünyaya i•lıni~ olan oğlu 
idi. 

Birinci karısından dünyıı;ra ıelenin 

adı &r O.teıı Çemberlayn'd.l, Bundan 
bir kaç sene evvel ve!a I etmiştir. Nevil 
Çemberlayn, Birmingam Debrinde tah!il 
görm(la. 191 ı de Blrmingam ııehlr mec
lisine ha olmuş, bililıara meclisin l -

(Artı;ası: Sa. a, 811. 1 4e) 

Bükre§te 500 kişi öldü, bü
Jük binalar yıkıldı. Diğer 
yerlerde mühim hasar var 

nanlılar tarafından muhasara edileı:: 

kuvvetleri kurt~rm:ık mak;;adiy:e ha · 
reketc geçmiş!erdir. Yunanlılar. sahra 
toplarını Iaaliyetc gcı;inneden c:vel İ-
talyanların yanaşık nizamda ilcrleme-

8 .. k k ki sine müsaade etmişlrr ve düşnı" nı ağır 
~ reş 50 a a. zayiata uğratmışlardır. Bir çok esir a

lınmıştır. 

rı harabe halinde İtalya~lar, 15 Yun. n kyyorc. ,.,c .mu. 
kabil 8 Ilalyan tayyaresı zayt ettıkle-

Btikreş, 10 (A.A. - (Stefani). 
Bu gece ıiddetli bir zelzele olmu' 

ve mühim hasara sebebiyet venni~tir. 

Ölü ve yaralı vardır. carıton palas yı
lı:ılmlltır. 500 kişi ölmüştür .. Yeni İlli• 

edilmış olan Hariciye Nezareti bınası 

baştan Bjağı yanlmııtır. Şehrin hemen 
bütün binaları hasara uğramıştır. Yüz
lerce kubbe, ocak ve kule yıkilrnıştır. 

Paniğe uğrayan halk ookaklara fırla -
mışt:ır, H katlı telefon ırıüdüriyetı bi
nası çok hasar &örmüştür. Taşı-ada da 
90k basar ve zayiat olduğu zannediJ -
mek.tedir. Buz.en ve Foçsanı yarıyarıya 

barap olmustw-. 

rini bildirmişlerdir. 
Atinada beyan edDdiğine göre! bahsi 

geçen muharebe esnasında 14 ltalya11 
(Arkası Sa. 4, Sü. 1 de) 

HAVA HARBİ 

Italyadaki silah 
fabrikalarına 
yapılan akın 

(Arkası Sa. 4, Sü. 5 de) m---

• ıFiat, Pir~lli fabrikala. 
rı ıiddetle bombalandı ' ' 

Londra, 10 (A.A.) - Hava neza· 
retinın istihbarat daıresı. $imali 
İtalyadak:i sıla.Jı imalatı merkezıne 
cwnartesi gecesi vaoılan taarruz
lar hakkında aşa~ıdakı tafsılatı 
"ermektedir: . 

1 İngiliz bombardıman ta,·y arelen 
ı gidio gelirken 2.500 kılonletrel.i1ı 
bir mesafe katetmıslerdır. Bu tav-
vareler, ııece saat :!'.! cı~'.1 a'i evvel 
italyaya varmışlardır. Saat 22 yı 
ıo ~çe, T-orino üzerine gönderil· 
mis olan iil<>tilllmn kumandanı.• 
parasiitlü aydınlatıcı fiseklerle be-

Devletin dış siyasetine emin .~e 
lrıetin bir istikamet vermek, Tur
kiyeyi harbe sürüklenmekten k~
nınıak lazımdı. İsmet İnöı.ü, bütün 
gayret ;ı., bütiin zekasile, bütün 
enerjisile buna c:alışınıştır ve ça
lışmaktadır. Fakat onun ·harpten 
İ('tinap ve barış içinde ~ :.ışamak• 
ıi~·ase ti, hq,dutsuz bir inkıyat ve 
mutavaat demek deı{ildir. Büyük 

d l ••ı Temmuzunda aktedılea fikir. teatısını ıdame ettırmdekIJ rasJn a • ., • k ·· kın a er-
ı uıayiı· oıduiu ı...ıilı edil-! derınleştırme uzere ya 

an aşmaya ıa ime hareket edccektır. 

Dün öğle üzeri avcı tayyarelerın
den mürekhp bir düşman filosu 

k yüksekten Malta üzerinden 
:mustur. Hava dafi bataryaları

.lZIIl ate.sile düşman tayyarelerın-
m (Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 

1 
M.ilhlm ınırelto lı.ua<ıı ıı.lra n.11 Bllkr..-ı<ıı l>lr D>&DSi1J11 

l deflnı keşfetmi< ve derhal atmıva 
ba•ladıih bombalar şebrın centtll 
mıntakasında bulunan Fiat nıotör 

.(Arkaıı& Sa: 3 Sü l ele). 

(AJ-kası Sa. 4, Sü. 6 da) mektcdir. 
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Büyük Tarihi Tefrika: 83 -- P Ü L 
RE s o L M eden İ· Bu genci acaba -,k-i_n_ut_u_k_b-ir LI 

Yazan: ZIYA ŞAKIR yet harbin Istanbul ile Beyoğlu kim yaraladı seyahat 
- 1 ı T e h d idi d . yollar YAZAN: Prof.esör .. Ne yapıyorsun, bni Zeyyat ... a:rasın a yenı Çokurda bulunan gen- Hüuyin Şükrü BABAN 

k ' A 1 t 1 n d a ci yaralayan aranıyor D üakü ajanslar biu .lis-

yaptlg- ,., hareket edepsizli ti_r ••. " Gazı· ko··pru··sü ile Tepebaıı araun.da .y.apı- ter Çörçil ve Adolf Hii-

kı b t Mecıdıyekoyiı cıvarında Gayrettepe- }erin nutuklarlnı gctırdi. 
sol- l vı·yadu-kıu- yolun tetki crı ı ıyor de kırda bır çukur ıçcrısm_de bir gen· 

. kadınları, erke«-· k:üstahlıeında bulunıiwıun su al __ ı; acaıt . . 
1 1 1 rak yatugı gorulmuş, İngiliz devlet adamları. p~diımen· 

Küfe halkının kak gun du<.lakla.rı opup sevını:;lı.r. Harp #tangi tar ın .. _.- l.m k" rülü ııenıs hır yo cm agu· yara' o a loda belcdıvc re~lcrt &l) aıeıluın 
len. ıhtıvarları \le ııem;lerı. 90' - D re~t elti. L!yetı·ı- ... -ı-r~ bit.in, Aıı- Beledi ve Gazi köprüsünü insa et· ~utturu ihutsı·y~pvard\r Bu vol. A- ·,.aralı delikanlı dert.al hastahaneye kaL ' • . ı ·ı 

lerd B ku uandan ıye, .. _,_ li 1ıJ1. s 11 • _. · :ı... 1 ·ı B -ı arasın ınsasına ""' · lan "'-'-"'"ikatta Ihsan ım - tl.e, tefti le basılı her ve3 ı c 1 c n~ tar:. dukulmus ı. ;&.:; 
1 ık Zev.y·• ••şırdı... Evev d . · b .. -·ı. de mekle IstartJJU ı e eyog u .. · k ~ ..... , havuzların yanından dırılmış, yapı """' raıı· ~-Llar '·at -~---k b••••ı sır[ dahıl 

1 ıil<enınıel -unı au, - rupa me enıyelı . UJ·.'"' • ı· ,_. ı ikıye zao apı......,. anı ··•-·• ya .,.. ~ """'~ ~ Om~r. zafer a avının m "ylıyece'I< soz bulaımıdı. Sonra. dakı münaka al wuı ıamıru ·.. .. baslamak suretıle Tepebaşının alt ını.nde biri oldu&v a,.......... der:,. efkarı umumiye.ini, hazan da bu 
olması içın orduı;uııu bır daha J~!e- ~azao ve hıddelle lbnı Erkeme ba- iifildi#dcre bcq eğmdl mec- taksım etmei!i düsünmustü. Kopr.u b rl .. kü asfalt cadde- •- Beni gazinocu yaraladı> ış v~·,ı· ,·ı· han'•i tenvir d.i~orlar. 

d V te tıp ll.e n.ı.u. "'- .__ . a;_J_J. Jd ... hald aksat henuz kısmına ve, U o;;.UD .. • b" .. li-meden kendı- ~"' ~ "" "" 
den _geçır rdı •. e şu r ~ıcar~k: ıı· .,.nyeunu-ır ım;a edı ıııı e m . . e bal!lanaeaktı.r. Yolun guUll',giı.hı, Ye bqka ı~ şey IDY ,_ Misler Çörçilin nutukları. ~imdiy 
tehrıne eı ı. 1 ul d zurnacı' - l!:g~r Reoıuliıllahın (esbap) l!1 tahakkuk etıneınişlır. Bu ıtrbarla ~eledive imar müdürliıfrü tarafın· sinden geçm11tır. l . kadar hep taarruz ve hareketı 

Onde. davu c ar an. a· 'ser<:lıın kii.Laıurus bır ıııtı>aı olma· • H u . IRMAK. Yeni.kapıdan A.ksarayda Valde ca· da tesbıt edil!>· iye baslanmıstır. Yaralı tedavi altına alınmış, yara ı ta karşı tarafla oldu&u ve müdafaa 
)ardan. zafer .,._rkıtan savlı~;: hıa- saı·dın derhal senııı ıı. .. L .. au lr.estı- YazaD. • ,,un - mıınc kadar uzanan c~dde. ~v~: Yo~un genıslıi?:i yapılacak tetkikat yan gazinocunun itim oldugu tahk•lea mevkiinde yalnız k.al•ın lngıh• 
nendelcrden ınurcldteı:ı Me' r rı.rdnn. . ' .. · b r mef- ı vokusundan Şehzade aşına a t esınde tesbıt ediln· klc bera- ba~1Jınm11ır. kuvvetlerinin ya>· aş ) av aş nıul.a 
kmu. . Uıye. homurdandı. Medenıyet tabın 1 ıw-\indırilmek suretıle buranın ıstım· : ı<: bes virmı metreden asail:ı Sütcü dükkanında yangın ,·emelten taarruza geçebilereklcrı 

Onun ar«.sında, E<nevt oayr•· İbııı Erkem. derhal verınden fı.r· tıumdur. 1"ıdU Yunan, gib liıkıne dc\'a1TI edilıv~_r. !!':. sur~t~e 0~,ı~~cağı tahmın olunmaktadır. · b&Jlangıcı ni lıalırlatına;::a \C İngiliz millet• 
lan. ladı: ma medenıyellerı ı Gazı bulvarı. Gazı koprusuneA aa~ .. •hta istimlak edilecek t 330 da İstıkl:ll cadde- ni sabırlı. metin olmağa da\Cl ey.-

Daha arkada. Zırtılı muhafızlar l - Ne ~ano sev .. (E9ıap) ta.n O· 'h !· a•lcı o•ırlar.n bll'er laı1acaklır. Fakat köorunun z ~ Bu guzrga . Dun 6CCe saa . b' nh 'b. d' Son lıı· 
~ me. um ar, ~ - • 1 ı - b -1 ası . k ı adıgın<lan volun a· v lin dukkfuıından ır lemeğe mü astr g• ıy ı. 

arasında. uı<iunun bavral!ı. lan bı.r adama. _gıjva hıirmet goste- rnevcu<iıyetı ıdı. Umumi Tabtrı e 1 kapısından Beyogluna a_g an.m .. bınalar ccı o m .. k olacak ve ·~,'.'.: ·~~:uusu ~~tışaı etti~ı duyulmu,. tabesi de bu esaslardan (~k uz.akı 
B ba.,ra'"n arka ından. Resu- rıyorsun da. ka[asım lr.e•tır!Il1'k ıs- b· ıan R.uı11a veya Yunan medenı· 'da lfı.zım gclıvor. Prost planına l!O- -ılması kolayca mum un . l Y--'" . ·ı d "'ld' Biitun maddur mı -

u .., ""'~ d " a k d . k • l kesbeder etmez '\o un Be oğlu tfaiy ıne ııabrr \·er ınış, ı - laşm~ egı ır. " -· 
lülla!lıın Ht•vl(ılı hafıdı imamı huse· ı temıvur~un oylc mı·'. ... Su onuı~:= vetı. dcrız. llakı!<at halde batan re Azaokapıdan Tepcbaşına a ar proıe a ıve kt ı Y gelerek di.ıkka.nın kepenğini kır . 1 lctlerin; Avusturya. Çek. Polon~·' 

. . l K bır mızrak uzermdf kı kanlı basın. Resulullalıın en medenıycl o devrııı fıliın ınıllele . d' klu vani avaklar üzerınde ın,asına ba-lanaca ır. aıye. ·-;" "°""k h•v• dola . 1 Norvc(, Hollanda. cl(ık:ı. Fraıı• 
\ının. n r a 1 l yor mu- __ J B hfı.luını- vıya u · mış ıçcrl)e gh........ o- , . y · tan da 
vU.k~l ·n kesık. ba:,;ı coturu uyo:··ıeth tot..ı.nu olduc.unu unu u nıal:1sus haktmıy~l.ıulf. ır •• d · 1 ı.ndan yataklann yana - ·ve hepsinden yenı unanıs 

--•~n tırna!(l· lan ·ı J1··rır vet bat"rkcn, zeval bulurken, ye· A d 8 ko·· yun e bınm Ç• ışına 1 1 "'' • n te····t ve daha sarih b• bu kcsık bası da. 1.eloJ".----. .. !'> ın. va . ı.; ..... •• J .. t 8 oyacı nık lastikleri tutu,şturduğu an aşı 1 • \'a arını J • . .. 1 l· l 

a kadar zırhlar e:ıvnu.:-; ulan (Şe-- Uı\tC, baınrdı. - - . İbni r1ne dıRerı ka1m olur._ 1"'arıhın te .• og""' azın na· o- cerevı:ın kesncrek yangın b·ışlıtngıcının surette tesbit edıldıı:,ı ıc ... rnr aı 
• r) dıcnılen nl<'S'uro 1<.atıl lakıP e-1 Vaııvet o katlar nazık ıdı kı. d· kıkatı bıze ba cıhetı goslerır. • 

0 
h • ... · ıe.;'lmış ve tahk kata başlaımui· maktadır: . 

m d 1 Zev\3d umuwı bır calevan an Batan tıı.r mederuyet veya hak~- l h"l" d l d nız asta nesı onuoe •Bütün mcmlekellcr ıçın ça:ı~a 
dnor u. k ndan tla bas ku-1 kork.ır~k suküt cıtı. (1"hlı beyl) 1 mıyetın zamanına J.(ore J.(Ullur, ~- U sa l ın e yo e tır. la cai,'ll ,e harbcderci;iz. Ve bızı: 

Bunl:ırınkar ~anlar. ~ırhlı as·' de Kul le buluııdurmavı ".'ah~';'·~ zel San'atlar, sanayı, hcykeltraşlrk • d·ı k Arabadan karpuz ça n zaferimiz hep.inin kurtulu unu ı~ 
mandan, um .j)· ·lar yui<- ı lu ~ol(·ıek k~'.iınlarııı Ve cuCU a gılıı saJıalarilc, denız, kara ku.vvet·.- o şaah hızlandı ınşa e 1 ece aajnk•lı min edecclı.tir.• 
ketler, önlerınde kt'Slk aş ıl 1 1 ,(Sam) a ııakledılmelerı lerınde bır takım mevcudıy~lı, mı ın Bır !uç gu·n evvel hapishaneden çt· y-•-·- Misler Çiirçil birkaç za 
selen kalııleler ~elıvordu. \rın ~ı ıa rd rd OrHerı ~ i k 

ı 'r ed.ilmıs olan (ehlı JıCın l:lll.lr ve L. m2!"idt! eserlerı de va r. . ~ \ • • kan sabıkalılardan Ahmet Karaca, du:n mandır hitabelerinde tal) a)-·a ar 
Kamı en csı , . 1. * au,tlen de mevcuttu. Telakkr!erı l 74 b• Haliçde de dcnıı:cıler Kumkap•da b'r .,,in bnunde duran bır ~ı daha açık bir t~\lr takınma~!. 

bevt). bu kanlı ve mes unı a._a"~'.nıı Aıadan takriben bır av kadar bulunuvordu. o medeniyetin, hakı- Buyol ara ın 1 -~~"··n karpuz talmlj, evınin Orıune a· ve Bitlerin peyki sa3·dıgı ıus.olını 
huın kt,.mını """"'' · · ı · me· 11 • } k ~-~ · '· b d en son ve en . ocuklar. uecmıştı. fl 1 miyctın zev~lıle kuru an yem .. • h k maha cal yapı tıea rabayı çckınış ve evıne gımuş o~n den istihfaf ve3 a istihza\~. ır .e 

edivordu... Kadınlar ve c e ., d.e \ Yer ··uzunde, (Cennet) den bır denı;.-etın, hakımı:;elın aynı saha. bra arcanaca . . ıkö • karpuzcu ~ıkur k Ahmedi kolunda kar· ile bahsetmektedir. Son s.oılerınd 
de"'lcrc bmdır lmı lerdJ. /l ,;;" nısan olan (Sam) şehrı. hı'f zaman lardaki eserlerı, mevcudıyellerı B k - Anadoluhisarı yohı ile\ Miınakalat Vekhlelı ·~o~c l ;: . la yakal.aruış ve polise teslım etnuı· de bu cihet tebarüz eder_: 
ı;elll ve peıı.,.an vazıvette er d. 1 Jdu ·u ıııbı zevk ve ıı;,s'e ıcınde hükiımran olma"a ba:;lar. Batan, ey hıozh. K•~"·'--u volu ı.nsa- ünde 200 yataklı bır demz as.'!. •. '!. Pt_uz •Al~ak mütecaviı:i - Italya3.·1 

b de sacları arma ' ' ~ h""'miyel Anad<> ı.sarı • ~1.1"-> • l g·· -"ararlastırm,.,....... ır. · ' ı a Devenın ırın • ) idi. . \Ze\al bulan mederııyet.. ""'."' .. ız!andırılması be}ediyece a· nesı ınsa eme ı.,... . den Ahmcl Karaca dun adliyeye veril - bugünden itibaren cina!ct v~ ı 1 

daıtınık. solı!lln çehresıle. (Zevne~ (Ernırülmümının ve Halt(cı Re- bazı Avrupa miıtc[ekkırlerıne go- atının h bildirilmiştir Bura va denızcılerle al\elerın 1 S ltanahmel ileınci ı;ulh ceza mah· netleri adaletin pcnç.,.ır.dc aleııı 
görunüvordu. (İmamı Hu:; yın) ın ulü Rablılilalemin) unvanını tası- re 'enısine bır kiıpriı. ile ıntikal l.ii:kaOOdadarla uzunlu~·--'·a olan bu Ilı.ısta olanlar vatırılıo teda\'l o u- kmış, s·ıunrle muhakeme" yapılmı;tır. ibret olacak ~ekilde ve lavık .. ~ 
bu sevnılı hemşıresı. (Zeynel A.bı· , ~ ve , , .. .. t amcn 99 me re ı<~ ak! rdır eme - " 

~ k 11 n un Yezıtl) ın saravından. ca ı lelrnışlır. Bu du;un .. ce a_?J - ik' , l bclediveve 74 bın liraya mal nac a . V k·t t i,tınyc Ahmet Karaca. mahkemede şunlan duğu \'cclıilc cczalanacav;ı :;.ı 1 
din) i kucaiiına almıs. ·o_ arını .. ..ı.ı seslen 90lcaJ<lara kadar tası- yanlı< sayılamaz. F:.kat dogan ye ı )O \ Dıgcr taraftan e a c ı t . kadar daima arlan bir lmvvo:t 

tk t • ır aal.amak· ,,.... · sed ı ' !erin olacaktıı· · yerlerinde bı- sov •mış ır 1 .. ı ara..,ında sıms ı tu U\t • zle vuc .. coskun CYa icvl! .. ) a arı, ııı medenıy_et, _eskısın:n eser .. ~ . ile Halıcı~ ı:nunasıp • de vu- ~ B;ına ftıra cdiyorl r. Ben ıntıhab- vurmaktan asla hali ka mı~aca!" 
tan k•pkırmızı kesılmıs ulan ı!O • mestane nara avazelerıne karl5J.· den, tel.iikkılcrınden luzumlu gor . f' l tahdidi rer cDenızcılcr. mahallesı h il 1 ·\bet tellaUığı :yaparım. Karpuzcu)'ll l>ır Bu cinayetler ve ihanetler daıııı 
r•roı, acı bır h"ZUll ve ıııc!Jl ıle et- yordu. düklermı, ıhtiyaçlara uygun olanı: Benzın sar ıya ının ı in cude gel recektır: Bu. ma a e er icadın getır.,,..,!<'ıaı. Kapının önunde bız Musoliniııin boynunda ası!t du 
rafa geroinvordu. Saravm (Kaal denilen mermer nı kcndısine mal eder, kendı yeru Benzın ,;ar!ıyalıruı~. lah~~~: ~l- de denız iscıle~ı ıc~n kucuk evler':<:lsonuşur1.en. ı ortden kar , .• okun- ~alda ve İtalyan ismini leke! 

Bu mes"um alann geçtiği ver· dİ\'anhanelenndeki ha\'uzlarından mcden'vetı, esen icind<; ev~elkın~ hazırlanan. proJı;_katı .. .şck ro'e ile kantınler ve dukkanlar bulunacılk dir'• d•ye sc ı•ndı. Adam da t.--U ede- ıuektedir.• . 
lt:rdcn hıckırıklar. Icrvaılar; lıokıran bıllür gıbı sular, nortakal \den ıntikal edenlerı yuguruı • şek mı~l.r. Şo) lendıaıne gorc, p l erı'l· tır. ele ·z bula adı: cRırsızdtr, karpu< Bü. ··ilk Britanya kabinesi re.• 

1. il h' !' alciıı• başı- ki . h l 1'~ ae- h . tomobillere bcnzın v c tesli t • kd . - Ya !{·su u a ... ,_. ve kıihbat aiiaclarının çıce en U· lını dei>ı.ştırir bır amur 1a u~ ~ ususı o 1 di çahyordu • dedı Beni pol1"" m e. harbin •ikkt merkezi A eaıze .' 
nı.. sevgililerınm halıne bak... zerinde dağılıvor .. kar J! bı ?evnkaa 'tı.rir. · . 

1
. . memc.-,i. 1b~ gü~a~~{, ~~.:~~~~ çıl= MU TEFE R R IK ti. · · . . tikal ettiği ,e Mısırın dtch4~. 

Dl\·e. hav kırmalar vukselıv<>rdu. guvcrcınler ucusuvor.. renııare Bugünkü A\-rupa medcnıı e ının er gun e n~. . 'hda··ı teklif Mahkeme Ahmedin suçunu sab•t gor. maruz bulunduğu şu sıra :ı .. 
Bir aralık (Zevnel Abıdın) ba$ı· papai!anlar. kıymettar ta• us kus- batması tehlıkelerınden bahset- lışmaları usu.unun ı , Konvan&iyonel geç geldi muş. uç ay hapsine ,.e derhal ~•kifıo~ cumlarınt, bu sahadaki b~~lıca d~ 

nı ki!ldırarak Zevncbc sordu: lan. manzaranın letafetuu arttın· mektcyız. O halde şimdiki_Avrun_a olunmaktadır. • kar·• vermıı;. Ahmet tevkıt edılerekl ınan, İtalya üzer:ne tekMt etn 
- Ya hala! .. Bu aı?:lıvanlar, kını· vordu. medcnl\·ctı denılen mederuyet, ~a- Kara meb'usu vefat eUı Dünkü Avrupa k.onvansivoneli tevkifhaneye gönderilmi~tir. \bulunnyor. 

\er?.. ( Arkıısı var) kimiyct nedir, 'neden ibarellır? K s meb'u•u general Muhıddın 6 oaat teahhıirle saat 13 le gelneıbi~ Parmakları kesildi Al~n de•·lct reisi, bu nıürad 
d · ı.c· ını· • çeke- d · ah edebılı•ız· ar 'ki tıı· . Bunun sebebi trenın ecn . k d d \ k k al• Zeynep, derin tTı.n Bunu ~u tarz a .. 1 ~. . . ... • ~ A ı~·u·· z'u' n sektei kalpten evvc:ı · ed 1 B:ıkırköyiiııde bez Cabrl asın a. ..o- leve atılıuadan evvc , sı ~ı. 

k · h • b k ~'-tılalı uze· fiAv t memleketlerde fazla kontrol ' - ak·~ • , dah ı af :ek cevap verdi: [J] Bıı parça. Maarıf ·i<tup an~- 178!1 da Fransa U
1

.Y_u ".' . . .• ak~am Ankarada vefat elliğı e- kuma kısmında çalış n ve B u~oyun· li hitabeler irat eoccr, · ı ı 
rorıar.- • • . . .., •-1• •. ._.... 1 "' '-ıca\\eU fı\1"ğJ~h/hl: ' . ırı-''l ı:. u I r 1:. ·~·~ ••••• -<>•••Oo"'\mınm =1\Y>I . . . • -. ··:-·· .... '"' 

k d 1 · · ' "b",~: ouır.kinon. 1 . '._. ,_,_ .. ~ lemeleri ka'·dedÜen Avrupa mc- 338 d ~ 1 G '"- le 1 . ıh. setını ızah c• lerdı. Şıddct ve nı 
- E. babamı \'e ar c · errmı, a- tat r....., ma a arın ı<: .... ı, telüUllı U· deni yeti, mulıariplerden hangi ta- o,.ım u . u""°~ ma ıne enn z. 1' layemet karıŞık bir lisan kull 

mucalarımı onlar öldurmediler mı·! A } b" ho lu -alı.şma, yaşamak .şartlar nın raf ii.>tünlüğü temin ederse etı;in Yedikule • Balıklı yolu lrutulmnı te.nızlerken il elını m•~ı- m.ak ilivadı idi. Uzun bir sükut 
Zcvneo, sükut ettı ... Zeynel ~bı- Zl 1 lr sar Ş değişmesi., Fransa büyük ihtilalin· . ' ' neye kapt.rını,. pa-·mı.kları kesilmıı, 

1
• k k u·tt 

d 1 d 19 ·.. 1 1 yıne Avrupalılarda kalacaktır. Ya- Yedik 1 B 1 ki nd Serrah~,•• h•st..luı.ı•••ine kaldınlmu; • sonra c ra
1
r bonud~ ı kaer, in. ce' ap a amavınca: en sonra, uncu vuz yı ın or a- . Af .k d As d ~-~ k u e - a ı ı arası aki yo- ~ ~ r · · k J d 1 •-· .. • i1· ·ı 1 1 ru, rı a a, ya a uuvaca ye- lır manyamn ıar c C\':ml ra . - Bıı Küfeliler. ne ı?arıv ınsan- y a a a Q l ar:na u.vgru sura ı ı er eme er . i>. ed . l . d'k· A : !un katran kaplama makadam şase · tevit elli. Bu sözlerle harbio sı 

!ar ... Hem öldürüvorlar. hem de kaydetmişti. nı ırcdm . entı.ye ın, şımd ı ı. tihvrl~~ olarak insasına başlamnL~tır. ' 
!!a m enıyc ını e.>asm an ı;; ""' detiudcn henüz hiçbir şey kayb 

öldurdüklerine aglıyorlar. • etmc;;ine maddeten ımkan yoktur. Tedfin iti tetkik ediliyor Memleket Haberleri mek blidııdında olmadığı anl~ıl 
Diye, sövlendı. Seı bot, polis memurunun Çıinkü Afrika ve Asyadaki mıllet- yor. Ucurulan sulh balon lan air * elinden kurtulamadı 1!114. 1918 Cihan Harbi, İngilte- !er, esasen hır asırdan fazla zaman- Beledıye reısliui sehrimızde ce- Amasya sonbahar panayırı bi ihtimal arza \'C tahminlerini h 
İbni Z.,yyad. (Dar - ül - emare) re ve Fransanın sanayiine iptidai dan beri müstemleke usuller ile is- nazeleri gömme isini münhasıran Amasya. ıo _ Amasya sonbahar kikat görmek isli)· enlerin ha) allı 

den.len hükürnet kona,!ında. rnuh- .Mustafa adında birisi evvelki madde, ihracatına, sanayi mamula- tisınara ~bi halde •bulundurulmuş.. mezarlıklar müdürlüğüne bırak· panayırı ikıncileşrinin on beşinci nelerinde uçurulnıu,a benziyor. 
teşt'm bir divan üzerinde oluruvor- eece bır havli rakı içtikten sonra tına pazar mahreç temin eden, bu lar. teknik, kultür sahaların<la in- mak ıcın tetkikler vapmakladır. cuma giinü açılacaktır. Panayırın ki muharip de\'letin en ""lihi~·e 
Ciu. (İman11 II.ü.sevio) in kesik ba· cosup Şehremıoinde 90k::kta sıliıh vazifeyi yapan müsteınlekelerin ki<aflarına. ilerlemelerme fırsat- Bu i<;e evvela Beyoğlu ve yahut açıldığı gün pehlıvan güre.;leri ve tar adamlarının aj':ıı tahrip ve i 
şı. bir gümtiş tcpsive konularak atm<s. sili'ıh sesıne koşan polısı gQ.. zapt ve i.şgalı, hakımiyet, tefevvuk lar, imkanlar verilmemiştir, Umu· Kadıkciv kazasından baslanılac:.k kapanı.ı; ı:(iinü de at yarışları yapı· ha harbine bütün hızıyla devam 
bura<la kendisine takdim olundu. rünce de sılfilı ataral< koşmıva baş- temini ~vesile yapılmıştı. Alman mi tiı.lıirile hazır ve hazırlanmış ve bu kazadaki cenazeler yalruz lacaktır. Iunacaj':ıut l?Üstermektedir. Büt" 

ibni Zen-ad, -tepsınin yere ko lamıs. Mustafa ko mu:;, oolıs takıp ya maksadına erişemedt. Mağlup halde d""ildırler. bel...Uve tar~ından kaldmlacak· Antakyada millet ııarp medeniyeti için, Cumhurre' 
nulmasını emrettı. Sonrıı. varunda clmıs. bu takip varım saatten fazla oldu. Fakat Umumi Harbın müca- Harp, mevcut tehlikeyi fazlala.ş- lır. siınizin nutkunda işaret buyurdu~ 

d 1 · · b b h ,,__,._, d B d mektepleri açılıyor !ar h'I ak f -~" duran al tun saolı asasını eline ala· sürmÜş ve Mustafa fatih cıvarında e esı yem ır u ran ....,,;~r u. u tıran en mühim amil ır. Avrupa ı .-cç ı e, anc ese .,...,ece 
rak ünün<iekı sararmıs. solm~ ü· bir bostanda son kur.:;ununu da yeru buhran, paraya, sermayeye, me<ieruyelı., umumı labiri'e bata- Erenköy Sanatoryomuna Antakva, lO - Halay kasaba ve hir hadi~ .. 
rerıntl ·ı kanları kurumus olan o sadeltikten sonra tabancasını at- ıktısadıyata, vaşavış tarzına oldu· cak mı? Muhariplerden han!{i ta- 3 0 yatak ili.Ye ediliyor köylerinde 16 ile 45 yaşındaki va- Karıtılıklı bu söz düellosu oln 
k~W<. lı~m uu<laklarıııa temas et- mış. bu sefer de bıçağını çekerek iTu k dar, göruşlere. telakkilere de rafm galibıyeti ile şimdiki harp bi- tandaşlara okuma, yazma öjlret- ken, Sovvetler Birliğin.in Halk K 
tffdt: kendisinı takıp ~en polısın uze-- büyük zararlar verdı. bu sahalar· terse bitsın. Avrupa medeniyeti- Erenköy Saoatoryomuna yeni- mek için açılacak 105 millet mek- mi..erleri Reisi ve Hariciye Konı" 

- Ya Hüsevin' .. Gorduıı mü? .. rıne vıırumüstiır. İn yan. J?Üclıi da dahı esaslı değışiklikler husule nin telakkiye, ıçtimai usullere, örf. den 30 yalak ilave olunması karar- tetıine ait hazırlıklar bitmiştir. M!ri Mololefun Berliae hareket el 
Zafer, bızdc kaldt. kuvvellı ve sporcu olan polıs Mııs- ı?etırdı. lerP adetlere, ır.cisleınleke, istis· laşlı.rılm?ştır. Diğer taraftan Ve- Milkt mektepleri on gün sonca fa. üjii haber veriliyer. Sovyetler s· 

939 h b d ed • k ı · ıı d h M d 1 c · h aliycle ı?ececeklcrdir. d k Bu iğrene vahset eı.;eri. o mec· tafaıun tabancasında kurşun bıt- 1 ar i evam iyor. Ne mar şe il erıne aıt usu er e, u· rem uca e c emıyetı şe rimi· liii devlet a anılarıam merale 
lısle bulunanların kalplerini tit· tığmı !!Örünce snortif bır hareketle zaman ve mooariplerden hangi ta- suslarda esaslı değışiklıkler olacak; zin muhtelif selljtlerinde •verem Antakyada pasif müda- bariciae seyahatleri ltil.laassa ir 
rettı. kım Erkem ismlfıde bır ihtı- üzerine atlamıs ve •kı kolunu ar- rafın üstiınlüğiı ıle lıılam bulacak? fakat ıztırap dınmiyecek, zorluk i- dispanserlen• açılnıasıru iste~ faa tecrübeleri kuvveti ııefinin sefere çıkmaso 
ı·aı tahaınmul ed1'lllıverek; kasıııa c;evırel'l"I< bıçağını almıştır. Mücadele kal'i safhalarına gelme- zaJe edilemi••ecek, Avrupa medeni- tir. Bu meyanda •Kasımpaşa. da Antakya, 10 _ Şehrimiroe ili< hemıniyetli bir hi<lisedir. Molol 

- Ne vapıyorsun. İbru Zeyvad?. Mı.ıstafa dün adlıveve vecılmıs. nus olduğundan, bugünden kat'i yetırun eı.kı fcklı. hükümranlık ıı- bir dispanser açılması ve Sultan- defa olarak habersiz ve ansızın bir hm ltir buçuk .. ae4eaberi Bttlin 
f\.:;anın ucunu çel<. Yaptıtın hare- ancak. evrak.ınd.akı bır noksanın hükümler veremeyiz. Ancak, 1789 sulü. parlak, refaha davanan sasa- ahmetteki dispanser binasının da alirm işareti verilmiştir. 45 d:.ki· gideceii, hatti Berliae kadar d~f 
ket. edeo•ı.zliktı.r ... Ben. ddlllarca ikmali ıcın mah .. lli ıxıl ıs merkezı· Fransıı: ihtililınden sonra ve 19 alı. cazibeli safhaları o -kadar deği- bir misli genişletilmesı için Bele- ka süren bu deneme esna.>ında e- Lelı • Almaa lıaeu<lıuula ltir nok 
eördüm. Resulüilahın mübarek du· ne ıade edilınıştır. Bu gun mahke- uncu asırda lekiı..müle b~lıyan, 20 seceiı: ki. esltilerınden etıer bile diye bütçesine bu yıl tahsisat ko- kipler kendilerine düşen vazife!e- taya kadar ciderek Bitlerle cör " 
fak:arı. senin a:ıan ıle dokunmalı; meve verılecektı.r. ncı asırda büyuk ınkışafları, iler· kahnıyacaktır. nulması da islıenilmiştir. ri muvaffakıyetle yapmışlardır. (Arkası Sa. 4, Sii. i 4e) 

//ıu/arn111 Eılehi 
Rom••• : 2 -------"'1 

Çoban Vılda~o 
Yazan: f.tAHMUT YESARi -• 

Bürik -.OnMnm Mabma& Yesari'ltln ,abt.!Jerl olan «Coban Yıldan M 
b edebi romanımıu ti.on nrşre ha,ıaınışttk:. Baıı ukuyuMalanm.nın b• 

f'!lôtri Uk.lbe başhy.t1.miim;&lan ihtim:ıtint düaııG• :rek IJuctmllti tdrlkammm 
b&fl.llda daaku ln.!Jat <la n"'°ed.iyoruz. 

Cemil Khım, elleri pantalonunun - GUlendam, galiba yatsı namazına Yaııhanenio salında beyaz temiz bir 1 Kudretin yanakların4aa, tıiide
cepJe-rınde, bosı öne ıyı.k, dalgın ,.Orüyor durmuş. Yoksa muUak sesin1ız1 duyar.. örtü ıeı;irilmil. telleri bozuk bir kana- rinden öpüyor, ellerile onun nmuz-
Kud~t. bastonııe kah rıhtımın bozuk, kapıyı açardı. pe, kanapeıün tam karşısında mwıtas:am l lannı, sırtını okşuyordu. K.udret, 
yerinden oynan11,ş taşlanna vurarak, - Gülendam dadını sağ mı! 7erleştirilmt1 büyük bır kütüphane ve Gülendantın kollarından kurtalua-
kli.h ötede bende dalga serpintilerlıı - Cemil Kazım plilyotdu: - Senden, balkon lı:apısının ııolundakı pencerenin ca Kazımın yanıııa gitti: 

1 

den tuııınl olmU.& goJC'l.iklen kanftırarak benden ıı:ağlanı, Kudret. Ki.Sın burala- kenarında eski bir .ec:hr \'ardı.. Cemil ı - Zavallı kaıita_ 
onu takıp eclıyordu, nn soğuğunu bihf"Slfl. vallahi o zerra K.kım: tLlmba yakmıyo.!ım, dedı. Si- Cemil Kizım etrafı İ.pTet ede-

K.irınn küçUk bır yalının önhde dur- kadar ehemmi.yer vermeL Kartı, berbat 1 nek dolar. Balkon nısbeıen serindir., rek: 
m~tu. Bır bahc:e aşır~ büyi.ılt beyaz bir bavalar<la bıle buzlan kırer, yine ab- Orada oturunuz.> _ İsle benim ailem, dedi.. O 
yah gOrwıUyordu .. &ılı.le Ku<ireı.e ı.ş.nret destin Jhr. H"ll yıne o eskı, bildijiu Sot:ilda bir terlik sesı dolaşıyordu, . q,•allı. da olmasa IMaiaı il.alim u 

nu anhyan ltirbiriae candan bağl 
iki kişi ar 11&111da yaşamak kili bit 
teselliydi. Cemil Kiızım bu, göıe 
ıörlinen zihlren kaS\'clli. zanne
dilen yalnızlıktan ziyade hiç bit 
~yle üadesi, teııkini kalıil olmıya• 
ruh yalnızlığından, hayal yoksul
luğluıdaa korkayo...tu. 

- A~bey. Ne düşüntiyorsun? 
Sesinde saklamağa ça~tığı bit 

hüzün vardı: 
edeıeko Giilendaın, ruc. wç detışmedi. hemen kaplJ't açtı: - Dadı, bak kim 1 olacak'! .. 

- işte K.udret. dedi. Altp.m Güne&i- Ba 1 ıdığı ~man içın ıçın feryat eder geld.i? Kudret, onun göz]erinin iı;inc ba-
İki saattenbe.ri BUyilkdere kele-f _ E~er Akşam Ctineşini gö~ nln yalı~ı .. Kud.rcun cevabım bek.le- gibı gıcırdıyan merdıvenlerden çıktılar. Gulendaıa kalfa beli k.amburlaşmağa 

1 

karak· BİT şey dii~nmüyoram Kudr<"t• 
g:ıı·no unda, Köprurien gelt."cek aw'l ı hıt ş kayet t-tme?dın, t\.udret. ~lk.ı d• ı medeo J"ürüd'tl. Cemıl IUzı.m sofadaki değirmi ma -ı baş~m~~ ~zun bo;ylu kupkW'U bir Çer- _ .YalnızlJklan sıkılmıyor mu- - Niçin evlenmiyorsun? 
vapllru bek:liyen doktor Cemil Kbım. tqc'kkur ecterdın. Jl.l.vdı eve dönelim. C'1D1\ K~umm yalı.~. i.k..i katlı. harap sanı.n ULerinde duran ıd:are kandilini aJ_ ke.. ... tı, Yuzu o k:adar k.ırışrnı~b ki alnın- sım ağ"be"? diye sordu. Cemil Kizım bu suali, bazalll 
iskrieye çıkan halkın i('.nde de aradı- fhk bır Mayıs ıcesıydı. GôkytJ.ztl, sa- d6l{'(:eıt l ... Nd.ııır t"Sk1... boyasız bır ya - d1: 4:Bu odada oturalım. Evin en ferah da, yanaklannda, çenesmde bir par - Cemıı J~zun cevap vermf'di. Ne güa.lette de\·am eden bir ısrar ile 
tını gOre- ı ey nre, arkadaşma dondü: donuk bırbınııe sıkışmı$ yıldızlar - lıydı K..aıı n daha t0<:uk.ken Gedıkpa- oda.or.;ı! llo.ş. başka da derlı topl~, oturu- ! mak kadar olsun düz: _yer k~l mış.~ı. cevap verehilirdi?. Etrafında bir kendi kendisine de sormu tu. Ni .. 

- ı•azık Kudret, dedi. Talihın yok- la 1UVe.Jcr yemil del.ık d~ık koyu oef- şa yancınında yanan kona.k1annın ar- labUect'"k bır oda yok kı..> dedi. Re~.esi ı ~sılınd·ık.ı namaz ~ını çencSlnden du- yığın du)fUSUZ iasanlar alsaydı çin eı•lenmi~ordu"! Ev\•el.i rahatı 
muş: Bak Akşam G n ı &on vapuı-da tı bir örtüye bemıyordu. Bu san, ktl - sasını ..:ıt.arak hu yalıyı alonsııuxh. JU- bozuk hır kapı açtı. Burası, bll'3.z yuk- l:.'Wn yerek. sordu. ı yalnıı.Jık.tan kartalacak mıydı? kaçaeakt1. Bu sakin, münzevi haya~ 
da çıkmadı. Artık gelmez. çült menfezlerden kayan, süıülen zayı! nmın çocııklutu gıbı &'Cn•;lıtı de bu ev- sek ta\.·aa.lı dört kaşe tnr odaydı. Par- - K~mı.ş o .~:n1T Hisleri.ne, dü~üncelerine yabancı, ta alışnu~tt. Eve gelecek .a:enç ka-

Doktor Cemil K~z.ı.m v•ktlnden e-rv..ı parıltılar durewı denmn sathında Y•i de geçmışti. makhğına sarmaşıklar sanlı bu· balko- - Senın gonuUun ... Kudttt... • leessürlerine l.ikayt, kendi menfa- ! dıııı bu gürültüsüz, halli cansı1. 
•Carmıı şak.akları, yorgun, b r.n. falla ha~klerı Cibt yüz.uyordu. Kucfretın koluna gırerek sordu: n:ı acılan bır kapı ve bu kapının iki ya- Gulendam .sesı titreyerek: - Ne.rede. atleri.aclen başka bir şCy dü ünm.i- aeş·esi:ı muhit elbette boitrt' sıka· 
;ızikh c;ehresıJe yaşından büyuk görCl- Soluk mavı bir bı.ıku arkasına ctz .. - NaS.JI. bının tlCağı bıraz daha eski. nınrl t, cıcın1 perdeler M!!.ılı ıki penceresi Ne vakıt gel.aıış o? yen, bir lokma leş parçası bula.nr:a caktL Cemil Kizıının hayatını du· 

nuyordıJ~ Teyzez.adesı Kudret, onun ge-- ı nen karşı sahJlde ktrJTıızı. keskın ışık- biraz daha harap buldun drJtjl mı·' Fa- v .. l'dı. 1 - Bir hafta oluyor, ltugün ko- kaqalar gibi hep birden o cılız iiftirmesi lium geliyordu.. 
n1111 omuzlu, iri vücudünfin yanında l- lı bir rener ıoz kırpar g bi vakıt vaki& kat bir tahta.suıJ b le detişurmeğe kor- Ccrnıl K:tzım bu odayı hem salon, lundan tu.ttuın, getirdim. Nasıl fe- parçaya hücum edecek bir sürü in- Halbuki itiyat laaliııi alan bir 
defa bir çocuk gıbi kalıyordu· •Qördüu açılıp, kapa1u.10r, rüzg.:ır bır ka"a su- k ıyon.ını. Zonnf'dıyorum ki bır çı•ısi-. hem n1uayene odam .,_bt kullanıyordu. na JOJ ettın1"" sanla bir arada va'"1lın1a'I .. vaJuız]ı-

1 
ha k I k d'I d' 

j 
·. . · J -r-· ., J anı yat o ay ter e ı emez ı. 

mü atabey, d i .. Benim t.alıhsız.lıjım ıın1nu ile ha.reketsız dur3n aıtaı..ların nı yl"rmden oynat.gm butün kıymeti Sağd:l ko,cde odanın yeg~ne zınelı gı- - Ah pek ıyı ettiniz efem. ğuı veruej'i kasvetten, meJildeo S 
1
· - kad - dü •• ~ 

1 • •• ara a acagı ın ıorun gu ,.. . 
yalıuı: kuma1"da değU.rrus!• Cerruı Ki - yaprakhı.rı arasmda uyuyordu. Koyun k.açae&ık. b1 bır C!'viZ YAZ1!J,ıı" duruyordu DıJ- Kudreü gorür görmez ağlamağa dalaa acıklı, daha talıommiil..U de- bi . kacaktı? 
zım. boyu, muntazam dielerlai ıöeta -j •rl<a sırtlara tırmanan yollan JcaraD.uoı Ceblnden bi1J'Ult bir aııabtar çıkar- varlara yaldızlorı doklllmüş çerçcwler, başladı: - Bakın a doı;tlar dünkü j kil miydi! Sükıln içinde, birbirinin ı mı ç.ı 
"" bır kallkaha ;ıe ırGktü: 1<arıpralı:. karboımuttu. mıı;tı: ııoluk. uçuk aıle fo!.ou .ıhlorı asılnı,.u. 1 çocuk ayGI, adeta erkek olm~... ~dea lıile merıuaııu, ,.__ ( .4.rkaaı .,.,., 
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Atlantikde 
bir korsan 

• • 
gemısı var 

• 

IHavahücumları-!Ürdı.in Emiri 
na karşı Romada lngiliz kıtaa
tedbirler alındı tını ziyaret etti 

• 
ltalyanlar nıukı!J8!e bil

n;isildt n tabsetlı J or 

---·---
Emir Ab:iulhh ma· 
nevrada hazır bulundu Korsan gemi bir ka

fileye taarruz etti 1 -1 Ztinh. ıo (A.A.) - Basler Noohrich- Kahire, 10 (A.ı\.) -: O_rdün Eıni-
Loııdra, 10 (A.A.) - 1-draya "'. 

1 
inia ııttlıo ru.ıhaborıne ıo - ri Abdullah Mısır<Lıkı ıkamelının 

Je-n n1atbuat tel&rananna ıôre Amen .. teıı ıu.edn hıemel hawı ıaarruztan- büyük bir k smını ingilız müdafaa 
kan .-. ecel • · r·1eıeri _ rf' Rom1t a mu . . . . 

k 
•• z en. taca ret ~mı ini 

1
1 _ ~ kurşı mübim ibti)'tıt ıedbırleri alın- tert.ıbalını zıyarcte hasr~tmıctır= 

ne arşı muvattakiyeth hucum ar 7ll . Emır cuma gunu Orta Duğı.;.<..akı 

pıldığı hakkında Alman membolanodao m::;., 10 (AA) _ (O. N. B.ı. ı ingifü hava kuvvetleri başkuman
verılen haberleri tebarüı: t-ttıriyortar. G &et.eler inıtltz tayyarele-rının Pou· daııı maıeşal Artlıuı· Lon~rr.nre ı-

Ingiliz gaze-teleri ele yeni bır Alman ile :e Piemont atlahsine yaptıkl•n &&- le bırlrkte lna:ılrl kıt'al"'rını teitiş 
korsan ıemisinın Atlantıkte miltead - ~ beskınlaı-ına karp inf&81 g&-ıermekte etmı:> ve bLi.gUn de Orta Doğudaki 
dit tecavüzlerde bulunduğunu y..,or~ ve aynile ml kHtM"le istemKteodirler. kara ku.vvetleri başA.~lııandaıı. ge-
lar. Giomale d'Ualia diyor kı: ner3l Sır Archıbald Waweliıı refa-

Gazcteler bu kor an ıemislnin •ca- Aynıle mukabf'le yakında ve nıuthiş 1 k.at:ndc Yen.ı. Zclanda kuvvetlcri-
ba G.raf Von Spee ıpınde b.r cep kru- bir ntsbet datıilinde ba.ş ıyıacaktır. nin d..! iştirak ettıgi manevralarda 
va~ rü mü, yoksa Sch ı nhorst tipinde- Lo\.Ol'O fqıa;t gaz.etesi cknoasa kısas> haı.ır bulunm~tur. 
kı ,, "tr bir zırhlı mı Olli ığu lwkkında d - başhjı aUında nefl'etti,iı bll' y~ı a fOY-
lahnunlcr yilı Utml stıedırfer. 

İ;;~ıl.z re mi makamları, Alman de
nız ku\-vellerının yeni muvaffakiyeU 
hakkında Alman kaynaklarından veri-

le diyor: 
İngııtere ve mi.ılt.c[ıkl<"ri mUU\if bir 

nıisıllemeye intizar ı:-tuı"hdırl r. 

len hilberleri te7ld eder n1ahiyette ma· Ank 
lranın yeni elçisi a-

lunıat almamışlanbr. 
Londra ıo (A.A.J - Amirnlhk do- raya mu•asalat etti 

iresınin ieblı nde denılıyor ki: Ankara, 10 (A.A.) - Ymi irea 
Geçen Sah bı1dirıtd ı \'cthile, kafi - büyük eJ.clliİ Anuıinvan Sepahobodi ve 

leJt"riınizden bıri bir düşman korsıtn ıe- zevcesı dün Ankaraya ıelmiılerdir. 

ınısinln taa~una uğramıştır. O!lşma- Jnııilterenin Ankara elçiliii 
nın bu karlleyı tamaınen imhA etmiş ol-
dugıı iddiası hıJAtına vapurJardsn bir müatetan terfi etti 
kı:mu taarnı>.dan kurtulmoya muvaHak Ankara, 10 (A.A.) - Haber al-
ol01uııtur. Radyoyu kullann1amak ıüzu - d 1,21mıza 2<>r.e~ İnR•!terenw Anka
ınunM binaen, ıı.ıtuz başkaca malü""11 ra buvı>k ekıliP-ı musteşarı J. Mor-
m•vcut değildir. ı:an <'kilige terfi ~tmı.•tır. .. 
Yıne dün aqam ııesredilffl ikinci bir Mor.ıı:an vıne Türkıv<!Cle muste-

te~ı !de IÖJ'le denilmek~ır: 1 şarbk vaz.ifesıne. d
0
t'vam edecekl.ır. 

lngillerenin Storgeon denl7ıltı pml- Franauı: cılçiaı Anluınıda 
si düşmanın kabotaj v•purlannı arar- Yeni J'ramar: biiyü:k: elçisi JW. 
ken iki ıaşe cemU1int tahnp etmil ol - ıtmci, bu •balı AnUl"aP gelılı.if&k'. 
duğunQ bıldırrnektedtr. 

ÜçUnct; bir tebht f671e demelı:!Mır: 
Dün Times nehri •&zında UC"al'fi Vl

purlanna ~•ı>tlan ıurru&da ikı bolll -
banltınan pıke taJ711resi İnlJUz harp 

ıenı ""'1ln topiulle talırıp edilm1111ı'. 

r uç tayyare7e ôe a.abcUer ka7-
dedu • .,ur, 

Hava harbi 
(0.. tarafı ı ı.a •yfada) 

labriltasının bövük .şubesi üzerine 
düs.ınive başlamı.stır. Bombaların 
"allavısı butlm fabrıka sahasında 
ııarih bır surette eorüJmüs ve bu 
in(iJiikları Ylillllınlaı- takip etmis
tir. Fabri!ka. hiribinni takiben ııe
len tayyareler lanlfmdan var.ım ea
at durmadan bom'bardımıqı edil
rniı;tir. 

Tavvarelerımiz Torlnonun başlı
ca U.tasvonlarıııdan bırını. cıvarda
kı ınarsandız istasvonunu ve şeh
rin şimali sarkiırindekı tren yolları 
UtJsak noktasını bomba!anu:dardır. 
Miıanoda tavvarelerunwn ta10u 

ettiii'i hedef. aehrın bır 1tac kilo
llıetre şımalindeki eleklrik malze
ınesı ve kablo imal eden obtivtik Pi
reUı fabrikaları idi. Çıkan vangın
lar. son yüksek infıWı:lı boınbala
ruu attrı.t.uı sonra Inııiltereve 
dokru aut :.13 ü 10 ııece hareket eı
tnış olan son tavvaremiz tarabn
dan da ııorulmüstur. 
MÜNIHL'l BOMBARQ!MANI 

Londra, 10 (A.A.) - Cumartdsi 
ftcesi Münibe hücum Vaı>tıtıı hak
kında malılmat veren inııil tere ha
Ya nezareti istihbarat bür0&wıun 
biıdirdinine ııöre. hucum 90 dakika 
Iİİrınüşttir. Bavveranın .ıı:enis de
ıtlirvo !arının bırleşliıii merkez bir 
alev alnııstır. l)emirvoUarı tahrip 
~ıs. lokomotif hanrarlanna isa
bııu.; olmuş. tıevzi orıan yıkıl
lllııtır. 

Ultimatom 
• • 

vermenın genı 

bir usulü 
balya elciai, kendiıine Frao
aa eJçiıi llÜIÜ vererek Yunan 
bat•ekiline telefon etmİf 

Atina, 10 (A.AJ - Başvekil Me-
taksas dün Kalimerinı .ıı:azelesı di
reklorüne, İtalyan ultimatomunun 
nasıl verildigini anlatmıştır: 

General Metaksas d.ivor in: 
c28 i1Jı.tefl'ln l(e<leSI sııbafı ID Ü• 

cıınde telefıon çaldı. lıluhetaôım de
dı .ıtı, Ben •'rarısa elc;ısı. sızı he
men Jl!Ormek iııtiyonnn. Fr- el
çisinın çok mühim bır şey ııöyliye
ceğinı ~nerek, bııyurunıu. de
diın. 

·Hizmetçiler yatmııı oldWı:lar .n
dan kapı çalınınca bızzat kendim i
nip kapıyı aı;t.ım. "- şunda Fran
sa el<;i5i yerine İtalya elçısint ııö
rünce kayretımln derecesini an
larsınız. 

Kat'i kararını böyle siir'aUe na
ııl verdiii;ıni soran gazete direk ti>
rüne Metaksas şu cevabı vermıı;ıır: 

•İtalyan notasını dıkkatle oku
dum. Ve bunu yaparken de Yunan
lılar için ya hiır, yahut da esır ya
şamanın meV%UU bahsoldujtunu et
rafıyle dü•ümneğe vak.it buJdum. 
Hiçbır tereddüde mahal yoktu.• 

franaahanaazm 
clolapJOI" 

Cenevre, 10 (A.A.) - Vişiden 
haber ver~e ııöre, Afrıkada 
bir tefti• yapmakta olan bava n.
zırı Berııeret. .Marrakesten .Kaa
blankava ıı:ıımıştır. 

NOTLAR 
~ıTJıJ'::Clt:i7.D.Dff..u.1W'JCTCC'.D..uJl'"ı1'C:L1' 
Falıat •rtotl• Alııl icarı 

Gazetelere balı.arsak her 
devlet Turkiye ile alış verife 
talip. Eger ltualar tah•kkuk 
ed •r e Tiirkiyede kuş lltü ıla
hi bol olacak. Mlitema4iyea 
hey'et cidi1or, hey'et pli1or, 
hard lıard milsaken " ........ 
luyor. 

Na.aemollaya bwıu söyle
diın de; 

- Evet ırazete lıavadisleri
niıı ben de fadwlılayım. Fa• 
kat, benıiz orıatla göriildi>ğüo-
den fazla bir yek. 

Diyerek ilaıve etti: 
- Tıpkı ıazetelerimiz K&

iıt Kooperatifi Direktiirii lıa)' 
Kemal lrea ıibi konuşuyctr• 
lar. -Ona ıire de daha altı a)' 

evvelsind a İatanbulda J.iiıt 
konank yu bulunamıyaealı:· 
tı! Fakat, hlll kağıt diye kı•· 
l'llhı7orm!. 

ol .. o:ıı 

Bulgar ıazetf'leri Yanaall
tıındaki Metakııa• tahkimat 
haltuıı italyanların yardığı~ 
haber vernıişler. Dikkatler su
tuau muharriri: 

_ Bunu İtalyanlar bile söy
lemediler. Bu ne ·Papa• dan 
fada «K81eliklik• ?!. 

Di1or. N-llaya: 
- s... - 4ersİll üstat?. 
Diye wdum da, ~e-

4iea "' eevallı venlı: 
- Berbaltle •Dikhtler 8fi. 

taau• muharriri y..a1' hir ha
lter almış olaeallL Zira, Meta.k
us baUmıa yuıı.a. Bulpr
ların da ı.ıae elı•m-'> _.. 
rektir. Bin_ı.,.1ı, höyle bir 
temeııniü bu1ım11117aeaklan
nı ve yalan haberlerle böyle 
!tir hayali beslemiyecekleri
ai taluaia .. erim... 

A. ŞEKlP 

61 Yugoslav 
şehri yiyecek 

stoku y~pacak 
Bell{rat, 10 (A.A.) - D. N. B. 
HukıJmet taralından neşredilen 

bir kararnameye te\J ı:..;rn en miı
hımlerınden 61 Yu~oslav şehri 
kendı sakınlerıııi beslemek ıçin 
yiyecek madde! ı ı stoı..u buh .. wl ur
waga mecobur tutulmaktadıı. Bu!l
dan maacı.ı elltden !illa amele ı•
tihdam eden sanayi müesseM?leri
nin hepsı amelelerın•n yıH.:'..-< 
maddelertnı teıuın ıle mükelleflır. 

Leval Göring ile 
görüştü 

C"enevr~ 10 • /, A.) - D. N. B. 
v~ qağıdalti tebli.ıı: nep-edii

mıştir: 

Başvekil muavinı Vt' hariıciye na
zırı La\'al bu sabah Vişiye ııelmiş
tir. Paristeki ıkameti csnas•nda 
Laval mareşal Görıılf{ il., görtiş

miıştür. Mülakatta bü.vtik ek;ı De 
Brinon da hazır bulunmUftur. 

Afrika harbi 
{Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

den birının hasara uğramış olması 
muhtemeldır. Hıı;bir bomba atıl
mamıst:r. 

Port - Fuat Bombalandı 
Kahire, 10 (A.A.) - Mısır hük~ 

metinin bir teblığıne f.. e İlalyan 
tavvareleri Siiveyş kanai:nın $i
mal ueuadati Port - Fuada bir 
eok .bombalar atm11l•np da ne ha
ur ve ne de zayıat olmam,.tır. 

hlıenderiycye Bava Taarruza 
lsk.endf!riye, 10 (A.A.) - Dün 

burada hava ıehlikesı ~reti vertl
nriştir. Bombalar atılm)ftır. Zayiat 
yoktur. 

Kahirede Ea UIUll Allrm 
JCa~ıre, MI (AA.> - Dün bu

rada verilen tehlike ~retı şim
di ve kadar veı·ilenierın en uzunu 
olmuş "" bır sa~ t kırk beş daltika 
sürmtiştilr. 

Edn. Neca•i be Görü•tü 
Londra, 10 (A.A ) - İnııiltere 

haıi>ıve nurr nın Orta Dojtuda\<i 
seyahati esnasında Habeş Necaşisi 
Haile Selasıye ile göruştiikU ıf4a e
edilmektedir. 

R-•ya lktısat NUU"ı 
istifa etti 

Bükres, 10 A.A.) - Stefani: Mil
li i.lrtıııat nazırı Koorııes Leoıı irtifa 
etnli• ve veruıe evvelee bir ook de
falar maliye nıwrlıjıında bulun
mus olan Murcoa Caııoıcov tavın 
edilmi.$tir. 

Meruimde. Hitlsi mua· 
.U.i tem.il etti 

Londra. 10 IA.A.) -Alman rad
yosu, bu,ıtünku 1923 hatırasının 
yidı merasimınde HiUerın. Rudıolf 
Hesı; tarafından temsil edihrı~ ol
duA'unu bildirmektedır. 

Almanya - f!IDMDI 
kaybetmit 

Lorı<lra. 10 ( A.A.) - tnııilterenın 
eskı l3erlın buvuk elcısi Hender
son dun Lınrolnda SO) lt'diğı bır 
nutukta başlıca şu sözlerı ııbyle
miştır: 

• 19311 eylülunde harbın dt!vamı 
balı:kuıda fikrım :ıoruldııjtu vakıl, 
eler Almanva 1114-0 hazıranında 
haroı kaıannıış olnıazsa Ul40 son
teşrınınde harbı kazanmak husı: 
und;ıkı son şansını da kay~ımış 

olaeaiiını :ıiıy !ellllŞtım. Fikrını de
ğişmeınWır. 

$oyYetler Birliğinde bir 
aekeri mıntaka 

Moııkova, 10 (A.A.) - D N. B. 
Şımali Sovyeller Bırlij'ıınde AI

kanjel merkez olmak üzere yeni 
bir akeri mıntaka tesis edilmiştir. 
Şimdiye kadar ~ Kafkasya ill-
eri mmtaktiı kımıendanı olan ıte

J neral Kec:alot yenı böl,u kımıan-
1 danlıgına tayın edilmlıtır. 

l}f!i;!ıerl I' SON BAL0-1 L_ Dünde118Ugine=J 
Almakta• almaya 

Çe ı b~ rJ .. } i '1 111 \ı Ycuen : Nlzame Ui:l Nazif -1 fark var ! -
Yazım: Ni:tA.'dETTL" .NAZil" ''Reisicumhur Hazretleri Ajans havııdWeri ıınısuıda Atı-

şemsiy•·H adam öldü. nadan verilmiş bir ıelcralla b11 
Şelllliiycli adam, mil;uıılarla siin- hh ff d • [ • /l h ? 11 Yuuaa ıtaıretesiaia itaa,...ı. ılk 

;.iiuun bılcndiiı ıünlerdC' pus bı- Sl a e ır er ınşo a • mektepteki çom&ı.ra ŞU $arkınııa 
yıkJarına bir tatlı tcbe,.,.uw ili ti- öiretildiıiini hatırlattıp bıkl4nli• 
rerck, yakasına İngiliz centilmen- _ 2 _ lann kÜ'!AI resimlerı.. tahııaJı ı..ıa- yer: 
liğinin ezeli sembulıi olan km! ka- ııacalllar ,...~. 

. cTiirkiyeyi ııapte~ ve i.ıer 
ranlıli yerle~tirerek haııml:ırının !laokl B•••ekll ben. rantoet •·- •- ş...,.,e m! edi7,,..._!• yelıuıtla Kitlene Atiııarı da alaca-
ayağına kadar ıitmi~ ve onlara Ben, tendlsloden Orra A.rupa ah ... - •- Asla... Bııaa bir oeııe11 7.ı._ De- _ M , t -'•-ı . k .. 

ıh b b · · j i ıtız· es u 5~er ııeçırme ıeıa su ten a setmışti. il elrafııada fikir almak, '-lyanlarm • 

1 

U mlh 1 Pi . ıle, lıütiill 14: tienizini de 
Milyonlarla süngüyü bilemi o- ........ Llbya'da iki -ti• fu1<a lah- .,_ ş---. 

1 
rey~ e 

Zanlar, binlerle tayya~nın perva- Pt etmit elmal:ır1111 lWısU' hiHl:imıetlala Ve hlc: bir aar •erme.ren • &emis ba • a aC•K•Z·• • • • 
nelerini uj:uldatarak derhal ııüm- ne mi.aa,... reı.ııttnı itren-ı. • ..,,_! klflı oec.ı. se.ıerı.ı bir müddet ilaha italyaa llambıaelan. iRılballeri 
bürdeh•bileceklerini sö;vledıkleri sildenl< y .. ına slrmtoı Or.1!11 E .... liu. 1 saııeıeo• çennııı.- -ra - """'8 ae kadar ~ .ı-~ iN 
on biulerle lopa dayanarak ııem- ı.tıı rensı redlnplaD- 7abana ııı.- vadll•re Mklel&L kadar çok ve lıüylik ~Jleri ~ 
siyeli aQma harbi ünlemek için , Ur'lm'4 baltma.ıı Nil nqanmm -•&ini hal,....... .,,., ~"k Wealerıai 
ku4retl•ri M1ünde lıevun _.mek- b" ki 11 ~ ...... --.. ~ Ya11W11ya ......ııtıaıa - ...... ~ .. 

1 
rahatsız edecelh11, hu şarkıyı ken· . -.. ua ı paraıa an e ... _......--. -- .....-~ dile· .. ...a;;Lı-· L-

ten başka çare olmadıgını •Öyle- ""' iki l&rafa sallayıp Ai ""'mın 111 _ bir rüııir esiJ'•nlıı. t.ı.cıedekl ...,.. nae etret- Tıil.,-ıll! ,._.. 
mişlerdi. liine efllmlıf lupkınnıaı 1-la ı.,eı.. ııokluadan ..,_..._ OM! Ter-1 tırlatmabclırlar. O lıil~ ki 
Şemsiyeli adaın, tanıırdi, top- .-Uüller:ni •>'••larak eti PoJerinl !>laldan barellet ellııtoı boohmdah .. il- Y~'t'1'11C111dara al .. ~ istetlild. 

lu, tüfekli ve üniformalı aolamlar- ı P.erllnodea bir aa .,.;....alıa•ın - _ rcnlnee bir olomolıll aradık. 0.11 da/ ";"" maı..bea lıaııila MK Y
la karşılaştı;., şeltre bir sıiıntı ıibi den bep ... suale ""vap arammıll: 1 bulamayneo a-ılkte .......... n17etı Ue Dl landan aimlanaıa payını ve 
girıııis ve oradan tehditlere bo~ un • 11.eisicümhur Ha:uell•ti llllılıatledtr- Bar > olobüsiine alladll<. ! .. ~v~tl~ lau4ud.....ıa 1Mı1lannın 
eğm~ za'!nını vererek a• r ın:ı~lı. Jer •""'1lalı?• Ar:ıba pek dola hll. Emekli Generale olçtileriai almaktadırlar. 

Londraıtıın avrılırkcn •l arbı öıı- Ve ben: biınneUe nasılAa lıapablldlfim J'erl E. lL 
lemr,:e 1tidiyor!• diy ı.~nd.:si lİ sl- _ Elbe&e.e eteadlaa- verdim. Maliua a ... Bu otobiiU~nle te-
kışlatmıs<ı. Lond,aya c!ö:ı ince ilk """'411 torlek ütiiae ırelen IU'lllar inanı pelı 
•harbi önledi!• di\ e l udl lnı al- ı Demette ısrn::. : ee =... &'6s n.halll~ ed~r. Dereke& venla manan 
kışlatı::.10yı ihu;ıal ~tmeci. ~•ı:-,nıı elle ,..ya 11 - lıarllıul dedir. 

V. ti - I K 1 d leronı tavana dikerek hayatıaa --ın sor çocugu o an ra ın an . Yan ca.m!ann çerçevelerl ile ~ve-
Galdeki lt<;mürciilerine ka4ar bü- edllmı. bir kosasker lee• idi ile: llyeftlt tablo .ablo soae vardui• ba 

tün lıir lngili:ı milletinin harpten - AUaba \&Yb İmlrek. J"lll'I ııarçası lnoam eyle ırqyediJ'or ki 
kurtulnıak için lıqvekilini !lolüni- Dzyip danauşla. buna b&ll&rkea idem eilu lk! bıiklum 
he kadar gö11dermi olmasından Hallollk.i ba Tesir, clialerdtocbttl seao oturdııjıuıan da uuv - aanılü • 
gıırıır duyan basımları Ç•klll" - kralın relııl'ti altında lop!anoa milli tının da, hatta aruıra kafuını, pelı io
vak.-anın feda edilişini alh~lıyan mlidalaa meellslode calqıyor ve, 1ııll -~ eotılmq !ahta ıa ...... -plltı
İng:Hzleri ac!aınakıllı korLutnt1'Ş 1ıaaa i.ır.enderb'eolude 75 bla İtalyanı nın da forkma voramıyor. 
oldukla :ı ve ısıtılmış bir i pcr- baruulır:uı Mısır Oria Annııa alı"nllni Bir an. söıtlerlmi lll&DUl'Mlan a~ınp 
mcçet mumu gibi isted'kleri tarafa biiyiilt bir end~ ile tak'p edlJ'ord• .. Gt!ııeral• bakt.ı111. Aııladım ki o da ar•ı 
bükcbileceklerini ~ndılar. Şemsi-

1
Deaırk ki Yalova.MkJ kur. mUDleket kıa;yranh.iuı esiri. 

yeli adamı bilnıiyorlardı, onu tanı- d&fUlda basit bir m&wML& alaamıyorda. I Kulaiına dadaklar--. 1aklofUrıp mı. 
yamaını$lardı: lwenderi~eye ırlderlıea 701 ıına.ı..ıaeı •ıldandım: 

Çemberlayn 
(Ba$ tarafı 1 inci sayfada) 

mar faal komitesi reislitfne aeç lmiftir. 
U uml hacbin baflanı:ıcında içlı:I ti

careti koolrol dalreaı me kez yes faal 
azası meyanına girm . ı 16 senesinde 
LoJ'd Corç larafuıdan milli hizmetler 
mudllr yetine g lirılm t r. 

Bu ~na.da askeri ve si 1 me uriye
tı telif etmek yolundakı pHinı ha,.u 
muhalcfeUe kıırtılımmıştır. Bu sebeple 
un 7 de istüa •lmiflir. 

Muteakip senede umumi ıotduıbatta 

Birnuııı;am şehrinden mebuo seçilmış• 

tir. 1922 den 1923 senesine kadar posta 
nazırhgı ve 192.3 te sıhhat ııazırlıaı yap.. 

Aldandılar. eUltim bir Sem&IQ"a denia )'arba71 da 

1 

- Ben öyle &&IUJ'Dr8DI ki a!eden biraz 
O, l'emberlay-, aıilı bir iyasi iki lıot~yll ile lı'ı' nla arumdıı be - ,...., elaalardaa lıqla~111 ııe-. lılr 

hanedanın ürüncü çoc:uğııydu. Kar- uinde lıeıı Jllelıme& llhlımal - d1ıl be '"' köcükl•re kadar _, bir ııe-
da •-- maştır .. 

şılaştıkla.rı ise bu haaedaa n m- ıum._ .. ıa. Ba ...ı Kral Kani'- .... al1 nr .ki bmıa menHll 'aalar ;ralnu 
• L- ı Sıhhat nazın ıken ışkin ,.~ itta taıı-

ııiJiz lmparatorlıığwıııu kaza ve... aeYdlil yonrlerden blriyı!I ile S.nr> y~a taııa-ül ede-itti """ 
d · d h 1 dldi kanwıwıun ÇıkmBSlfl• imkjn ver-erıni i are talihine maz ar o ıın- yine o tariblmle uı>ı.tım bir Allna oe- cletll. ,...ınıs mllli nnır "•7• ıı.-..ı 
la b k b• · ıniflir. (Wl. Baldvin kabinesinde ma-

rın ne ü ilmez lıölekli ırer sı- ralıalhd•, Pireye eıtlailm ...,... ııa- ve a!rui latilllil cıı.ı _ _. •e .,.ıı -
· ld b t 1 liye nazarhgJna aeUrilmıt. fakat bötce-

yııset pretaıı • aklarını :ı ır a- ..........,a murenc edip Tlirl< .... ..,... lika eaıiqeleri ile dejU - da ..ır 
k · • d b" 7i levd .,.._ hiikümet dilfıniif&ür. ma ız anıa an ın3hrum ırer po- ~· öirenJnee y- ır--- ve atlat .Wııklan loln yal<m tarihle 

lit'k .. h·-•·- 1924 oenesınde, mulıafuakilr hülı:u -1 a parvenllSll. nııaua ilk oisil - .. e!-mııı - de sırala.ıı:uı -..-• oeve MYe alılDUflu· 
çı:emsiyeli adamda siyaset bir - Atat.örk llUllT dır. Ba dailara baktıkça. 111 irW'adu. met teltrra ik:tıdar mevkünc & .. lince J'e· 

an•ane ve h•r asalet idi. Şemsiyeli Ciemı =eı Urf dala ..,...Yiliklerlne niden sıhhat nazın olmuş,, bil8.hlra 
adam. milleİinin yıldızını söndür- t.ıe l'alenn ıt•a vaıııırmı lıikı ,v. dahltnnııa _...., llıllrar.ın bir muhtelif diger kabınelerde malı1" ne-
memek iç;o ferden h r fedakarlık- lıamal'MIDda ullanu-ken 1Mı f""-lı benimseme, bir luHançltk. bir temel- zaretıni muhafaza elmif. nihQet B..,,... 
la bulunabilirdi. Fakat terısil et- hBYada mm'i~ bir ı1etıbı rolcalutvna ıut. bir •benimdir ve benim kalmah- kil olmUftur. 
tiği in,ıı:iltere namına en ufak bir beni ıe.vıı. eden meralufl -lnd• dor. !>enim kalaeııklu.• luroı bel!live- • Son deta C<lrçll lehine olarak tıq.,... 
fetlakarhkta baluaamudı. Münih- bmılar d• vardı. tiror.. l kal tten çekilerek. muavinlıte ııeçmı., 
ten aJTılırkea Almanyaya Çekııs- Meınlebtin içinde Ye clııpoc!a biJ'lt Giderini mamanc1an &J'umadan 1 nilıaret 11hhl sebepler dolavıslle oradan 
lovakyayı ı>e•keş çekmiş olnıasının ııaylaln dolqırton Alalörtii J'alımdao ı11nıı,.on1u. Ve -ıran ki lıulaiuıo du- do_ ı lıfa etm'ştir. 
zevahirine kapılanlar bu pek bü- \lı"riip nlıbi v lmlnt .. ıı.,.bll-k 4alılanım fak~ umaa -- lftSlli& mılleline ve hükUınetın. tazi-
yük ücrd ~ukabilind., 'el~yeli lçb c.kan rırııııtl bir g:ıııe4eel. leııelılllı 01 ......, ırUz•Ulil ~ 1'9>1 tatmaı.- yelerımizi bıldirirıc. 
adamın ıaeyı salın alını~ neyı ka- mi7d'.~ , tan ııeaıllslııl alalıoyaniımt oaaarat 
zanmış olduğunu heı.ap clıntmek, T....,,......ıı şüpbesb-. IEb. toıt•. beD de, ı.t• - ııtnlrlesık ~ı de 01-tu. \ 
dQüıımemek ı:afletinde bulundn- IMri Gemlikle biri Ear.<ada ~lank iki Fabl oözlennl bltirince fiisiin<le laUı ,, RS i k 10 P 8 d i 
lar. Cemberlava Çc.>koslovalcyayı llbr'.lıaııın ..,,,.. ı-lnde Ciimlıu- 1 blr ciiliilmeme bellnll: . 
vermiş, fukat ln&ilir. milletine, çok ....-ın ı.maı ı..ıımaealım babe• aha-! _ Eni -deıll. - ie - .... '------,-------.--' 

cetill bir harlıi kabul etürec k bir ... sahalı ...... Mhıia .......... al- •Dıı.at ettıın. lllslııı ııak..-lertn - 1 GOR CE ŞEHRi 
base morale p.termek iınlinını !_-. h-- vatan ııevırtııı !tir ll4lı - • ı 
Jıulm-.tu. * _.01 .. ır. -ner Ml'll'l1i """ ki- Yunan harbi dolayıaıle Görice (Ko-
Bwıtıa fqilia mUJetl, iter aa 

1 
~e lılr raı.ı., Be .;..ı ı....p - rita) tpjoÜll mevzuu oldu. 

utan lıir fitldetle urbi slliU ili- .Malan ııı - .. · imi ....... _.. ,.. ıa ı+ot - .. 1;r1e ....... 

1 

llfaaMbnD 15 ltilometre cenubupr-
yona, lo<cUB lıuımlan lılr yıl ev- hm --= :U-.. -::"' cıo:: --- l'•rah ·+•an - i' ı ili- bloinde; -..ıa dalmm prp eletin-
velki •hetleri"" mevut olan &la- -• - ııe • dalı 1ı1r ....._. .a.w de ve ..ım. lalldaiı ovamn kenannda 
beti aı:ı aeı .ıllMtmete lıqlamq ..,.._ .... ılbL O - ..,.ıa ...... / botlıman Görice deniz sevı,esJnclm 
-~~ ı... Çe~ =. ""::'1~ .ıa -:-! ~ -~~; O ı•ıoa .. ı...ıı •ı -ıı.a ..-ı- - metre ~IWe.kllkt<ıdli-. Havw lıq-
lasilnı -•ı.tıaı .... lngiltere - ,_ - .... .._ ile IUl;r.tl 'ıl•i ı 11 aoiuktar. 
................. milletleria.I •UIÜolı -tıa ıaewnlde. Giderbll • bür ıqaı ..-hl 

.Jaek• altuıda ... :ıyu tı'-1 lııu- dllıb&le -• 'ıM dllıalıı&I ti bu ..ıı- =· .!.-.. -ı. =....:":; * 
labi1ınİ4 olmaaJPIP eaeridir. taleaanı l:oomeie sialllm raa olmadı. ,ırmılllı. lle..ı.ııortıaı .-- Osmaob devnnde 111 vaz!J'ette idi. 

İagilir. müdafaa tıdtemini Çör- Pa1ıat oot srtmed•• ona -- Wlıl -,.. kadar ,.,._ 1ılW al- ıa.ooo nüfusu, 2 camisi, bır medıwesı, 
çil teşkilatlanıbrıb ise. iDABn Ja- hnalmı b.ıdıım: - bqka ,.._.. " ,..ı.tıı.. - bır telıyesi, 4 til ... ı; bır Türk dadl 
gilterenin nmuml vicdanına harbi - Yale,..ya ., ıı-Ylyoı •T \'elıkil6ae. ııallau - - ~ ve 2 ıplidal mektebı, bırl erkeklere dı-
tasvip ettiren Çemberlayııdir. .,.,._ de ziloloel 1llr _., ftl' - taıı.L ıterı kızlara mahsus 2 Arn vut mek-

Semsi eli adam. aalı i meııiyet- - ııkaltıtıda lıaflf ı.ır ....., Mnlıııa: ı teb~ bır Rum idodl ve bır ptidai 
!eri ile, lnsi!ir. siyasi tarihine lla- - Aeaba •ela llurelleri fllırlka - CDeYıımı var) bir kız mektebi, Ulahlara ı h 
basınıian ve ııfabeyi inden sonra 1 bır mektebı; bir imareti, bır buyı c 
.. ir •CemJıerlayn Ws kazandırmış .:llJ'iW, Cumartesilen lı:uruluc b P•-
bulunuyor. zan. memucat ~hları. 757 dukk•-

Bu haaeılan, bundan evvelki o- SWİNG Dansı meraklıl,ırı .• CAZ ve NE$'ELİ ŞARKILAR nı, 23 hanı, 2 hamamı, bır un fabr ka-

~ile oldııfu ııibi bu oilu ile l amatörleri... ı, bir Mat kulesı, 2 eczanes~ 34 fırını 
de laıtilia tarihhıe ıuhaı hir claba s o M E R vardı. Evleri kirclr, aukak •n h yit 
perçiıale.u.tir. Yann *8am Sinemasında muntazamdı. 

laı,ıillıı millet\, -• kaybetmiş ol- l Göm..., ka&abuı İl<İDel 11e7azoc1ın ıa-
malı:tan tluyılaiu IBIDİlai aııaha ııösterilecek oWı 
ınüttefiki Tllrk aıilletiabı tınn•mi- l ı- imralıor İIJ'u ıı.,. tarahndaıa 

.. ~- ettiiİM emia ıalabilir. p A R 1 s o E L 1 L 1 K L E R 1 - edilmiıtir. Ttıritler orııda b ıu-naa bir •e-edm atm abp Jl)maqlar, 
8 yerlıoe bir cami, ııdıees, 1ınaret va 

a., aktk Birhanettin Cerbezeli ... Hahkahalı ... Damlı_ ve Miizikli llomedWnde t.eı.re ~; bu da ,ebre merk.,. 

... --ıo ["] Meııbur RAY VENTURA ve ubılaslan C A Z 1 !""""-ittir· Blı -· A.dr!J'Dtilı ı-
·-,. .. tW 

1 

ki - ticanıt DOk· Aaizila J• 'im, Oynıyacaktır. Musikili: P A U L M 1 S R A 1t t ........., 1ıtılanduju tçın ebemmi7etll7· 
Trisıaa Berwd'ıa •La oieu:ıt Baş rollerde: MONA GOYA ve \oınik coa:> ASLAN ı11. <>=nıoıhler zamanında da ..._ 

c...arıı.. adlı piyesiaiıı Türkçede- Yerlennizı evvelden aldırınız. Tel: 4281>1 ı.bııllıı. --. Bunlardan üçte ıkm 
ki adı ne olması liaun ıeMiiinl JurlatiJmdı. 
mü-k•ı• edealerdeu biri. J•ni 
• Ulunay• .çifte ördekler. e di
ğer; yani Sellmi İzzet de •Palııv
neı İki Gazete• demitleıdi. Sis de 
bu •titre. in •Çi.he ÇıtırtlıanJara 
tliye ter ünıeai doinı olaeaiını ba
na bildirınek aezaketini ııO.terıniş 
buluauyorsunuz. Bu tibiri, •Ulu
nay. tarafından kullanılmış olu 
•Çifte ördekler• tabirinden çok 
daha münasip bulnnduğwıu söyle
mek isterim. Batta. piyes tercüme 
deiü de atlapte Pdilmiş olsa ba 
adın qeJıli mümteni. addi icap e
dettğini, piyese bnndan daha mü
nasip bir ad bulıınanııyacaiını te
reddütsüz kabnl etlerim. Esasen 
Selimi İzzet de ltu fikirdedir. Bu
nunla beraber •palavrao iki gar.e
te• tiltiriıtin - tettüme halinde • 
esasa en uygun bir ifade vermekte 
olocağını söylemeıti doiru bnlu
nnn.. .eanartl>, l'ransır. 4ilinin lıil
lıaua pzeteı:i ... ııda ....... 
raa pute- m;•esıe• m•ıhpfase 

emektedir, sanırun. •Çıtırtku•Dl 
Tilrk difuıde. ı.n1ı._ paetedllk 

Edime. laebolu .,.. 
Sinopta zelzele 

Edirne, 10 (A.A.) - Bıı ..ı..ı. 1,411 
te bqlayıp w 4' ııuıQre dw1UD ...., 
Garpten ııarta dolnı orta 11~ lıU 
zelzel olmaflur, Hazr )'Oktur. 

İnebolu, 18 (A.A.) - 8'- _, 
- ... kala ııur.- ile mnı,. ....... 
old~ Pldetll bir -- ....... ıır 
Huar roktur. 
~.10 (A.A.)-Bıı--•· 

" - ııeıırımı..ıe • MDl7• ...... e
den bir ,.. -- cılıntıPır- 8-
rol<tur-

leheesiııde. ayiıl llliu7ı lflıde et
melde ........ Wc ...... 
ltirn edile-. 

NC= m Wn Nail 

<•ı Bu yıızınııı. .... zwkrt 
..,. ujradılı için, lı!ııııe hllllp 

aıılafılamamıfl Bullla ..... 
dllınml hundendır. 

BeraJlıuıda ilk det. ml---
ş ARK Sinemasında 

(ESKi EKLER) 
...... ,..tlnelerden itibaren 

ÇİN VB JAPON MUHA~ESİNİN FECAYtiNl 
Musavver mııanam film 

GENERAL YEN 
BARBARA STANWICI -NILS ASTHER 

TORKÇI SOZLO 
'Ilı u - uaııııet11e mi* rip '* -•• ..ııne,.e vuolunan 
meelım rejisör ftANK Kıl"'"mn muhhum bir saheserı 
PR<'ÇIUM• illAtwıU: eawfiE VB UŞAOI. ANNA 

"ll.A. wtrlAMI POW'm l'ransta:a eözın 



SAYFA 4 lKDA!\i 

Yunanlılar Romanya 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

(Bastaarfı 1 inci •a11fada) 
Uıyyarcsi düşürülmüş buna mukı.ı.bil 

YunanWar bir tayyare kaybetmişler -

dir. 

1 Şehrimizdeki ihtifaller 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

biiyük tablosuna dikili, yüzler garı ve 
elemli; hareketsiz durdular. 

miş ve ounu nlOteakip topLı bir h:ı.ld;;? 

Gülhtı:ne pt..ı·kındaki Atatürk anırlıncı 

gidilerek bir çelenk konmuştur. 

11 İkinci T . p t · ı Bir co kkrreınit ve çutı sokaklara 
e"rın aıar esı d'' . k·kl·ı· b'r harabeye ben-v u~ın l \ e .so i:I "' , 

8.00 

8.03 

Program 18.40 Müz.ik zemiştir. 

YUNANLILAR Pİ."IDUS'TA Müzik 19.15 l\.-!tizik Bir çok kiremit ,.e çatı sokaklara 

İLERLEDİLER Ondan sonra Beyoğlu Parti Başka

nı Mekki Hikmet Gelcnbeğ kürsiye 
geldi. 

ŞİŞLİ: 8.15 Aj<ıns 

8.30 Müzik 

19.30 Ajans sinemaları tavanlarında u:ı.un yarıklflr 
19.45 Müzik hasıl olmuştur. Şehrin nıerke:z.inde altı Londra 10 (A.A.) - Yunanistandan 

yeni bir İıaber gelmemiı,;tir. Yalnız Yu
n:ztı kıt'alanrun P.indus mıntakasında 
hafif bir ilerleme kaydettikleri öğre • 
ıilmi~tir. 

Sabah saat 9.05 le ŞişJ; C. H. P. Re
isi birkaç sözle ihtifali açarak halkı beş • 8·50 

dak;kalık bir ihtiram sükOtuna davet ıı.ao 
etıni§tir. 112.33 

Ev kadını 
Program 
1\iüı.ik 

Ajans 

20.15 Radyo faz. slnema olan on katlı bir bina tama-
Mekki Hikmet Gelenbeğ hitabesine 

§U cümellerle başladı: 

2.0.45 Müzik miyle y1kılmışt1r. Bu bınada ikamet 
21.00 Müzik edenler enkaz altında gömülmüştür. 

•En çok acı duyduğumuz ve ağladı
ğımız bir güntin yıldönümlindeyiz. U
lu Atamız iki yıl önce bugün ve bu sa
atte ebediyete intikal etti. 

Bundan sonra Mustafa Tunalı Ata - ıı.50 
21.30 Konuşına Asker kuvvetleri derhal tablisjye ve 

İTALYAllo'LAR NEHRİ 
GEÇEMEMİŞLER 

Müzik tü.rk'ün hayatı \'e eserler etralında bir 13.05 21.4.a Müı.ik teınizlik i:ı;leriqe başlamıştır. 

kon.ferans vermiş ve Şişli Halkevi Re-
1

14.00 Müzik; 
isi Ahmet Halit Yaşaroğlu da İsmet İnö- 18.00 Progranı 
nünün millete beyannamesini okuınuş-ı 18.03 Ml\zik 

22.30 Ajans Yabancı memleketlerle telelon muha-
Alintr, 10 (A.A.) - İtalyan kıt'alan

nın Kalamas nehrW geçtikleri Atinada 
tekzip edilmek\edir. 

22.45 Müzik veresi sabah dokuza kadur inkıta ha~ 
Hatip bu acı yıldönümli: münasebetile 

toplandığını söyledi ve Atatürktin ter
cümei halini anlatmağa başladı: 

22.50 Kapanış linde kalnn~tır. 

YU.'llANiSTANDA SEPERBERLİlt 
BİTI'İ 

Atina, 10 (A.A.) - Yunanistan se -
ferberliğini ikmal etmiştir. Yarım mil
yon insan llllllı altında bulwımaktadır. 

ARNAVUTLAR YUNAN ORDUSUNA 
YAZILIYORLAR 

Atina, 10 (A.A.) - Mühim mikdar
dnr Arnavutların Yunan ordusuna ya -
zılmak itin müraeaatte bulundukları 

baklanda yabancı meınleketlerdeki 

Yunan konaolosluklarından haberler 
ıelmektedir. 

YUNANİSTAl'iDAKİ İ.'llGİJ,İZ 
TAYYARELERİNiN FAALİYETİ 

Küçük Mustafanın ilk çocukluğun -
dan, tahsil merhalelerinden idare t•e 
siyaset telkinlerinden, inkliipçı ve tcş

kiliıt~ı 'Mustafa KerMlden, Suriyedc 
kurduğu vatan Ye hürriyet cen1iyetin
den 1908 ink.lliı.bında aldığı faal rolden, 
Har~ket Ortlusu hatıralaı·ından, Trab -
lusgarp ve Balkan harplerinden, 1914 
cihan harbinden ve Çanakkale har-ika -
tarından, Yıldırım Orduları Grup Ku
mandanhğından bahsettikten sonra ni
hayet Anadoluya geçiş \'e İstiklfı.l Harbi 
menkıbelerini anleı.ttı. 

Mekki Hikmet Gelenbeğ, yapıcı MlL5-

Atina, 10 (A.A.) - İngiliz bmobardı- tala Kemal'in Kumandan, Başkumnn
man tayyerel;. ... inin son iki gün içinde dan Meclis Reisl ve Cümhur Başkanı 
Yunanlstanda gösterct.iği :faaliyete dair s1!atlariic yL-ptığı işleri hülüsa ettikten 
RJliiıhiyetli makamlardan tafsilat veril- sonra Ebedi Şef'in yarattığı büyük in-
mektedi.1". kı]fıpları iı.ah etti. 
Arnavutluğun Avlonya tayyare mey- Me:kki Ilikmet'dco sonra muhan·ir 

danına yapılan iki taarruzda oradaki İhsan Arif 6"
0

Irsilye gelerek l\oflllt Setin 
tayyarelere büyük zayiat verdirilmis • Cumhurreisı olduktan sonra neşrettiki 

tur. =====o=--"---o===== 
İhtifal sonunda Harbiyf'ye gtdilerek A k a 

Yedek Subay Okulu önündeki Aıatüı·lc n ar halkı 
anıdma bir çelenk konmuştu.., 

1 Baş taran ı incı sayfaı!.p) 
FAl'İH: 

. . . .. .. . Bu esnada müzenin önünde bu-
Halkevı Reıs1 Sırrı Env<'r, açış sozu- 1 l b' ker 4 kıt'a ile polis milf-

-· "t k h lk b .... k .. J". b d · unan ır as ı 
nu mu ea ıp .a ı oyu o uye eş a- rezcsi rasimei ihtiramı ifa eyler.ı.:iş
kik.alık bir ihtiram sükütuna çağı.ımı:r 
tır. tir. Reisicumhurun ayrılmasını 

Bnndan sonra Sırrı Enver, Atatürkün müteakip başta Parti Genel Sekre
'1.:yatı ve eserleri hakkında uzun bir ı teri Doktor Fikrı Tüzer olduğu 
;<onfcrans vermiş ve idare heyeti aza• halde Parti Umumi dare He, "eti 
sından Müştehi\ Sallı.haddin, İsmet ı 5.zaları t~oluca .muvakkat kabr:n 
İnününün .beyannamesini okumuştur. bulunduı!u salona girnıi~le.;:- ve 

KADIKÖY: fl!.ıc01 Şefin manevi huzu.-larn;da 

Saat 8.30 dan itibaren Kadköylüle.· ı:ğilmişltrdir. Bunu Vekillerm ve 
:.ıalke\·inln büyük salonunda toplan _ . meb1uslar1n ve başlar1na l profe
noğa bnşlamşlardı. 9 da salon dış kapı- j sörleri olduğu hal,.le 1 ürk .f'iJ, Ta
arına k<.ıdar dolmuştu. 9.05 te Kadıköy rih ve Coğrafya Fu~,il.i.tesi ile liu·· 
~alkevi Rei~.i ~cc~he Bereketoğlu ~ıs~ J ki...·: Fakültesinin v2 Siyasal Bilgi
.:>ır nutukla ıhtıfalı açtı. Ve davetıılerı ler Okulu talebe1eriniıı tazim va...ı...
beş dakika ayakta durmağa davet etti. feleri takip etmiştir. 
Müteakıben J\l"uallim Niyazi :1'"''.fik Saat 9.30 da kordiplomatiğin en 

gi- Yukselen kursuye çıkarak Ataturk un kıd 1. · f t· 1 A ·k B ·· ' ' em ısı sı a ıy e rnerı a uyo.ı..t-. 
hayatını ve hatıralarını anlattı. Ev Re-

tir. bey~nnameyi okudu. 
Brendizi ve Torino üzerinde yapılan Milteakibf'n hep birden Taksime 

bir keşi1 uçuşunda b1r İtaJyan avcıs1 ı dildt ve .lbideye çelenk konuldu. isi tekrar kürsüye geldi vo Milli Şe _ Elçisi Mac Murry Etnqii;rafya Mü 
nn "beyannamesini okudu. Muhtelif te- zesine gelmiş ve kendisi.ı.:ıi karşıl~

Yeni binanın konferans salonu, gü - sı=ı-kküller nanuna gönderilen on çelenk yan Hariciye protok-01 şefi ile bir
nün erken saatinde dolmuş bulunuyor .l..St salonda hazırlanan Atatürk büstü - likte salona ..,.irerek uzun bir ta-

ağır hasara uğratılmıştır. 1 EMİNÖNÜ: 
BütUn bu harekeUerde.n yalnız ilti ' 

İngiliz tayayresl üssüne dönmemiştir. 
İTALTAN TEBLİGİNE GÖRE du. ne lcQnulduktan sonra merasime niha- zim vakfesinde bulunmuştur. Ma\ 

Roma, ıo (A.A.) - 156 nuınarab J Saat 9.05 ele C. P. H. Eminönü kaza yet verildi. Murry. bu tazim vakfesi esnasındb 
tebliğde bildirildiğine göre Epirde İ -

idare heyet; '" şehir mecHsi azasından üsıiü6."°: şahsan €a dostu ibulunduifu Ata· talyan ssü,·arileri Vuvos nehrine kadar ·· :-a..n ,.. 
Atıf Odül kısa bir hitabe ile ihtifali aç- . türk'ün hatıraıiını taziz ede!'ken 

Uerliyerek bjr topu suc;turmuşJar ve ba- 'üsküda da a ı · d h · 
mış ve halkı beş dakikahk ayakta bi!" r Y P an merasını e azın duyduffu derin teessür ve heyeca-

EJ. silfıh iğtinam etmişlerdir. lhtiram sl.ikütuna davet etmiştir. ı 0_1muştu. Saat 9 da büy. ük bir kala.balı- nı zaptedememekte oldu<1u sima-
İTALYANJN ARNA\'UTLUK ORDU- · R ~ 

Bunu müteakip söz alan Halkevi Re- gın toplandıgı salona gıren Halkevı e- sınciaki hatların ifadesinden anla-
SU BAŞKUMANllANI i1 i! 1· d t isi D!". Yavuz Abadan Ebed1 Şe! Büyii.k isi Şefik Bağman, t a ı _açın. ış, a.v. e - şılm.akta idi. 

Roma, 10 (A.A.) - İtalyan orduları iht kCı 
Ölünün hayatı ve büyük eserleri etra- tileri beş dakika ayakta ıram su - Ebedi Şef'in kabirleri önünde 

&ışkumandanlığının trbliği: 4 tmi t' 
İtalyan ordulan Genelkurmay Baş - (ında çok veciz bir ko;ıferaos vermiş tuna dave e ş ır. böyl€'Ce başL.mış olan tazjm ~eçi-

ve ezcümle demiştir ki: ı Kürsüye evvc1fı öğretmen Velid çık- sine, Halkevinde yapılan toplantı-kan1 General Soddu, 9 Teşrinisani Cu- ... 
martesi günü Yunan cephesinde hare _ .-ŞLt anda, büyükler büyüğü Ata - mış, büyük Atanın bayatını ve eserle .... dan .S<Jnra ıbütün halk iştirak eyle-
.ket yapan İtalyan kıtaatı başkuman _ türk'tin rnanevt huzurunda mukaddes rini anlatmıibr. Müteakıbcn İh.c;an Töz- miş ve ak-şam1n geç vaktine kadar 
d<.ınlığını eline almıstır. J \~azifemizi yapmak üzere toplanmış bu- er Milli Şefin beyannamesini okun1uş - devam edip gitmiştir. Ankarada 

Atina, ıo (AA.) - Atina ajansı bil- lumıyoruz. tur. bulunan hemen herkes Büyük A-
d.iriyor: Atatürk'i.in hayatı f[ınilerin tavslfine Daha sonra hazrlanan 20 den fazla talarının ka•birleri önünden bugün 

,Yunan atletleri birliğl bütün dünya s1ğ1ıı.az. Onun hizmet ve başarıları sa- çelenk Atatürk büstüne konulmu~ ve l derin bir huşlı içinde .Q'eçmiş V€ 
ıUetıerine müxacaatta bulunmu.ştur. y1lmak]a tükenmez, Onun senelere asır- merasime son verilmi~tir. bütün Etnoğrafya Müzesine giden 
YUNANİSTAN, TÜRKİYENİN ASİL ların faaHyeUni ve hoyalını sığdıran yollar halk akınından dolup taş· 

1 Onl·versı"tede IlAREK.ETİNi ASLA UNUT.MI- ö çüsüz dinamizm, uğurlu icraatına he- mıştı. Herkesin simasında ayni de-

Zayiat ve hasar hakkında !azla maIO
mnt alınamamıştır. Bükreşte bGyük bir 
heyecan vardır. 

- JroLGARİSTA.'llDA 

Sofya, 10 (A.A.) - Sie!ani ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah saat 3 . .f5 te şiddetli bir zel
zele olmuş ve Bulgarista.nın her tara -
tında hiı;;sedHmiştir. 

Bazı yer1erde yaralı ve hasar vardır. 
En şiddetli sarsıntı Tuna bölgesinde 
hissedilmiştir. Russe'de bir çok yarah 
vardır. Bura halkı P..omen toprakların-
1an büyük alevlerin yükseldiğini gör -
düklerini söylemektedir. Blikreş'Je te· 
lefon muhavf".resi kesilmiştir. Zelzele 
sanıelerinin şiddetinden Sismograf a
letinin akrepleri rer1erinden :t:ırlamı~ -
~ır. 

ZELZELE BELGRADDA DA 
HİSSEDİLDİ 

Belgrad, l O (A.A.) - (D.l'i.B.) 
Romaoyada fe18ket halini alan zel

~ele Bclgradda da şarki Sırbistanda da 
.ı.i~ı;eQilmiştir. 

iki nutuk bir 
seyahat 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

~ece::;ı haberleri bir çok defalar 
işae edilmiş, fakat Berlindcn sızan 
bu şayialar Moskovada S?ğuk bir 
tarzda tekzip edilmiı;ti. Italyanın 
Yunanistana taarruzu zamanına 

rastlıvan ve harbin gerek Akde
nizde ve gerek Biiyük Britanya a
daları etrafında ve iistiinde durgun 
bir safhaya girdiği giinlere teta
buk eden bu siyasi seyahat, Sov
yet - Alman münasebetlerinde ye
ni bir safha acınağa namzet olabi
lir. Hitlerle Molotof arasında gö
rüşülecek noktalar ruç oz değildir. 

Hüseyin Şükrü BABAN 
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lsmat lnönü devrinin iki yılı 
(Bşmakaleden devam l 

Milli Scf, istiklalimizi, yurdumu
Lu, ıneniaatlcrimizi ve şerefimizi 
muhafaza ettiği müddetçe sulhc a. 
~ıktır. O. bunları korumıyan ve 
kurtarmı~·an bir sulhün, harpten 
çok daha ağır olduğuna iııaıınuştır 
ve bu inancında, bütün Tiirk mille
ti de kcodisile beraberdir. Son 
nutkunda şu sözlerile bu noktayı 

k_at'iyyc!le tebarüz ettirmiştir: 
oılcap ederse, milletce her fedakar
lığı göze almak, hepimizin kat'i ka
rarımızdır .• 

Büyiik Milli Şef İsmet İnönü, 
Ebedi Şef Atatürk'ten sonra, •şan
lı Türk milletinin mukadderatını 
•evketnıek gibi şerefli, müstesna 
ehemmiyetli bir vazüeyi• ifa etli
ği bu iki yıl içinde, 11 ikincite~rin 
1938 günü kendisine gösterilen bii
yük ve sonsuz itimadı asla boşa 
çıkarmamıştır. Bilakis bu itimat,. 

her gün daha artarak, her gün da· 
ha kökleşerek kendisine bağladığı
mız bütün iimitlcri tahakkuk ettir
mek yolundaki azmini, iradeı;ini 
çeliklcştirmektedir. Türk milleti, 

Bulgarlar 
(Baş larafı 1 incide) 

kalli··etıer ancak Yunan nüfusu-
1 

mm vüwe üçünü teşkil etmekte- ·ı 

<lir. 
2 - Bu küçük ekalliyet de en 

alicenap himaveye mazhar olmak
ta ve mü tearrıza karşı müşterek 

mücadelede ekseriyetle beraber 

yürümektedir. 

3 - Yunanistancta Bulgar yok

tUI'. 
Bulgaristan, ekalliyetlerden bat.. 

sedeeek en son memleket olmak 

lazımdır. rünkü BulE'aristaruia her 

kesin bildiifi üzere bir milyon Türk 
.-aşa.maktadır. Şarki Rumelide es

kiden mevcut ve fakat bu asrın 

basında sökülüo atılan Yunanlılar
dan bahsetmivoruz. 

Otomobil çarptı 

Tarlaba~ında F1çıcı sokağında 8 nu

maralı evde oturan Yorgi Sakızağacın

dan geçerken ı,;oför Muzafferin idare -

sindeki 2251 numaralı otomobil çarpa

rak yaralanmış, yaralJ tedavi altına a-

bu.,ün Atalürk'e karşı besledi• 
sevgiyi, bağlılığı, imanı İsmet in" 
nü'ne de göstermektedir. Atatür 
klin bavraj!-ı İsmet İnönü'nün kud 
retli elinde ve Türk milleti de, tan 
bir birlikle bir granit kaya kütlcs 
halinde o bayrağın altında ve is 
met İnönü'nün emrindedir. İki s 
nelik İsmet İnönü devrinin ve ida 
resinin gönüllere ferah veren 
manzar~sı, işte bu milli birlik 
milli iman sağlamlığıdır. 

Her gittiği yerde balkın, mille
tin göğsüne başını koyarak onuıı 
yüreğ;ni dinliyen Büyük Şef, bir· 
lik ve iman sağlamlığını biliyor ve 
milletten aldığı kuvveti kendi kud· 
retile de mezcederek Avnıpayı 
sarsan kasırga içinde, Devleti em• 
niyet ve itimatla sevk ve idare edi· 
yer. Ona inanımız ve gilveninıiı 
tamdır. 

Cunıhurreisliğinin ü~üncü yılına 
girerken Biivük Milli Şefe hürmet· 
terimizi, sevgilerinıizi, bağl1lığııuı~ 
zı sunmak ve kendisine bi\yii.J.. ba
>arılar clilemck lıer Türk iein milli 
bir vazifedir. 

Abidin Daver 

Askeri v ,. ziyet 

tahakknk 

(Baş ıa.ra.fı 1 incide) 

etmemt-şt!r. Yanyanın 

sükutu, Göricıenin siikutu kadar 
cöç olaca.khr. 

İtalyanlar \la.ziyeti lehlerine çe
virmek için, ttpbenin orta bölge
sinde, yani Pcrati köprü başıntn ö
ielerinde, bir yarma lı:ı.reket:.ne te -
şebbüs et.mişJerdir. Fakat bu ha.· 

roket Yunan müdafaa.,!llın şid 

dcti ve b~lhassa sün.ti karşasında. 
akamete uğramıştJr. Buradaki dağ 
g'eçit.lerlndrıı her nasılsa sarkma-
ya muvaffak olan İt3.lyan dağcı 

kıt'alan, Barantapor u·n't-ıiuıın 

sarp kayalıkları arasında sıkışh

rılm~ ve çember içine alınmıştır . 

Bu vaziyete göre, cephenin orta 
bölgesinde mühim netirclerin a
lınması beklenilemez. Bilik.is h=ı~ 

rekitm şlrndlkl g-}dişinc ciire, asıl 
ehemmil·eUi hadiseleri cephe u~

lannda beklemek l::tzı.mdı:r. İtal
yanlar, Yanya.yı zapta. muvaffak 

olsalar bile, Göriçe- şehri ve civa
rı Yunanlıların eline dü~mek şar

t~e. bunun bir ehemmiyeti ola.
m.ıya<"a..hhr. 

N. D. 
YACAKTIR sap ve muhasebenin muayyen çerçeve- rin teessürün izleri görülmekte ve 

Atina, 10 (A.A.J _ (Atina ajansı): !erini aşan bir yolluk ve genişlik bah- Bütün Üniversiteliler sabahleyin Ü- sık. sık zaptedileıniyen hıçkırıklar 
cElefteron Vlmu ıazc&esi, ba.şmaka- şetnıi~tir. Çok müşkül şartlar içerisin- niversite merkez binas holündeki A - duyulma}cta idi. 

le.sinde diyor ki: de Türk milletini yeni bir hayata, Türk tatürk büstü etrafında toplanmışlardır: !!!!!!!!!!!!~!!!!'11!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!! 
italyaya. karşı müca.deleslnde, bütün milletini şerefli bir istikb.ale k~vuş~ -

1 

Saat 9.05 de ihtifale beş dakikalık bir 
dünya Yunanh:tanın yanındadır. Bil· ran odur. Şahsi hayatımıza manfı. \ e - ihtiram üskO.tu ile başlanmış bunu mü-

bul R.U:mandanı general İshak Av
ni, subaylar, eııbaşlar ve erler de 
iştirak etti. Merasim Yıldız sara
yında şimdi beynelmilel kongrele

rin, konferansların toplandığı bü
yük salonda yapıldı. 

· u;ar~Siif R lı f~::::: s~ndığı 
Kary?la fabrikasında~ 

1 1 

• ı •••••••lillllllll•••••mm•m::m;mzıl:ll:lımıı:ıas:ım:til 

----• ·-------

lliınları 

amsserıııyı zıyaret eduıız.~ Emlak salan ve alanlar için 
hossa Türkiye bütün mevcudiyetiyle, ren, Türklüğe terakki ve refahın mes'ut . .. 1 . d k H 'd .. .. . . teakip edebıyat faku tesı e anı amı 
Bıitün ruhu He 0Yunanistanm yanında- yollarını gos:teren odur, Turk ınkılabı- .. 
dır. Ankara, Yunan ordusu harekfı.tı - nın az.iz ve Ebedi Şef'i, Türk rönesan- Ongunsu: 

Sının bu··yu··k yaratıcısı odur. cTürk Aleminin buhranlı zamanınd:ı n:n y;.1nız Yunan istikl!ı.lini değ!l Tür-
k!ycnin de istiklillini müdafaa ettiği te_ Hatip nutkunu şöyle bitirmiştir: ~ iJJ:ıı>-arc!lorluğ,ıınun sarsılmış ve Haldki bir kazanç 
lfıkkis;ndedir. Asil, samimi ve mert Büyük Atatürk, Türk yurdu üzerinde bo.zulmağa yüz tutIDuş ·.bir d"eviesinde 
Türk milletinin bütün tarihinin bariz mukaddes bir siyanet kalesi gibi bek- bu imparatorluğun ölüm ürpermelerini 
vash ola!l azimkiirhkla Yunan davasını leyen manevi varlığının ruhlarımıza görüyordu> diye başlıyan bir hltabedc 
bt·niınsemiş olduğunu Yunan ruhu as- doldurduğu huşlı içerisinde sana lflyıkt bulunmuş ve ~atanı nasıl sel.Arnet yo -
la unutmıyacaktır. olmak kat1I kararını vermiş insanların hına çıkard1ğını veciz bir surette tcba-

İmtiyaz Sabi!>i ve 11/ eşriyat Di
reklörü: E. İZZET. Basıidıg• ye~• 

SON TELG!l <\F Basım evi. 
Evvela beş dakika ayakta ihti

ram sükutundan sonra, Harp A
kadenıisi Komutanı kmgcneral Ali 
Fuat Erden, Atatürk'ün hayatı g- ANAPiYOJEN 1111 

hakkında pek güzel ·bir hitabe irat ı De, Ihsan Sami 

Emlak alım ve satımında her iki tarafın bedel üzerinden 'ft, 2 şer tellfı1i
ye ödemeleri taamüldür. Büyük bir hizmetle çok kere hizmete tekabül etme
yen bu fedak3rhk yalnız alıcı ve satıcıların tanı~mas1 makscıdile yapılır. 

.1 Halbuki istanbulda bu i§e tavassut edenlerin adedi binlerce olduğundan bu 

etti. Sonra, bir kurmay ·binbaşı, istroptokok, İsta!ilokok, pnömo-
l3üyük Milli Şef ismet İn-Onü'nün il kok, koli, piyosiyaniklerin yaptığı 

«Akropolis> gazetesi de. İtalyan plAn- huzur ve emniyeti, milli haklarına bağ- rüz ettirmiştir. 
L.rından bahsederek bütün İtaıyada ilk !ananların azıni ile tekrar ediyoruz: Müteakıben Milli Şefin beyannamesı 
mekteplerde çocuk1ara öğretilen şu sar- Ebedi istirahatgiihında ro.ı.hat ve müs Atatürk hakkındaki millete be- çıban, yara, akıntı ve cild basta- ı 
kıyı yaz1yor: teİ'ih uyu. Başında nöbet bekleyen 18 

okunmuı,; ve yüksek tahsil gençliği baş-
yan.namesini okudu. Bundan sonra lıklarına karşı çok tesirli 

.Türkiyeyi zaptedeceğiz ve işler yo - milyonu birleştiren tek duygu, sana ve larıqda profesörleri olduğu halde Gül
Junda giderse Atinayı da o.lacağı(;. eserine daimi sadakat, milli kudret son- hane pnrkına giderek Atatürk anıd.ın:ı. 

merasime nihayet verildi. taze a;ıdır. ı ıw + 

?ı.1es'ut günler geçirmek için Pireyi de suz imandır.> çelenk kovmustur. 
bı!tiln Eğe deniz.ini de alacağız.> Dr. Yavuzdan sonra Halkevi ve Şe.11 Baş Vekalat dJvlet mateoroloJi işlari 

Umum Müdürlilgünden 
Harp akademisinde 

Bu gazete makalesini şu sözlerle bi- hir Mcc~i~i a_za_~ından l\leliha ~~i, Mil- .. . 
tiriyor: !i Şef InOni.ınun beyannamesını oku - Dun Harp Akademısinde de me- ı 

Küçük İtalyanlar, eğer dinleyicileri muştur. rasim yapıldı. 1.-1erasimc ekserisi t~~:;-\•ekc;ılet deVlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkiJtı.tı için 
yapılacağı önce iJful edilmiş olan memur müsabaka imtihan1na müracaat ut.anrnazlarsa bu şarkıyı söylemeğe de- İhtifalin sonunda Atatürkün cenaze I-Iarp akademisi, muallim ve tale-\ 

nm f'<iedursunlar. merasiminin renkli bir filmi gösterH- besi olmak üzere generaller, İstan- kaydının kapanmış olduğu ilan olunur (7509 _ 10624)) 

BÜYÜK TARİHi ROMAN No: 48 

Kanuni 

Yazan: M. Sami K.arayel 

Sefirlerin ifadelerini 
~----

dinledi 
Padişahın btı, mukddenıtı Kraliçenin 

pek te hoşun.ı gitmedi. Lakin, bal ve 
mevkie göre pek: filiccnabane olduğunu 
kimse inldır edemez. İsterse padişah, 
Kraliçeyi de, oğlun uda kabul etmiye
bihrdi. 

Görülüyor ki ~Tkler, bir tarlh bo -
.runca Macarları, dajma A1manya ve 
A\.·usturyaya karşı. taarruzdan k6run -
muşlardı. 

Denebilir ki, eğer Osmanlı Türklerı 
0Jn1amı§ olsaydı, Macarlar, Cermeo 
kavmj önünde şimdiye kadar mevcu
diyet; aiyasiyelerlııd<m başkıı mUU 
kıymetlerini de kaybetmiş olurlardı. 

Osmanlı Ttlrk1eri Macarlann vika· 
7esi için mütemadiyen Almanya ve A .... 
YUSturyaya karşı şeferber icra eylem.io· 

lerdir, 
Bugünkü Macar mevcudiyeti, Osman

lı Türklerinin eseri denebilir. Yüz mil
yonluk bir Cermen kavmi bilhassa 
Kurunuvusta içinde Macar benliğini 

çoktan billüğ etmiıı bulunabilirdi. 
Ne ise. padişah Budine dahil oldu. 

Kimsenin burnu kanamadı. Budin va· 
liliğine Bağdat muhafızı Süleyman 'Pa
şa vezaretle tayin olundu. Uıamadan 
Hayrettin efendi de kadı tayin ~lundu. 

~!acar erk8.nmdan Verbuçi isminde 
birisi de Macarların umuıı.ınu görm" 
üzere hfiltim nasholundu. (H. 948). 

Padi!ı•bın bu icraatı Viyım&J'a doğru 
taarıımm mukaddematı ııekfuıde idi 
Dahilen ve haricen de huna hülı:olımdu. 
Şarllı:en ilB Fet"dinandm tel!ışlan arttı. 

rinde takdimlerinP.: mamur 
bediyeJerj de getirmjşlerdi. 

oldukları devleti ft1iyeme sadakat gö::;terdikçe ve 
bu yolda devam eyledikçe başka türlü 

Bu, hediyelerin bir Ferdinand tara· 
tından gönderilen murassa aJtın kup:ı 

ile Şarlken'den gelen mücevherli bir 
sa:lt idi. Bu, saati ancak on ikJ kişi ye
t"inden kaldırabiliyordu. Saatler, gün -
Leı\ senelerden başka seyyarelcrin de 
harekatını göstermekte idi. 

Padişah, saati muayne ederek heyeti 
tiler. Korkuyorlardı. Veziriazam cevap ilmine olan vuku!ile sefirleri hayretto 
verdi: bıraktı. 

- Her müracaat edene Dergihı hti- Padişah, saati kimse talim eylemeden 
mayun açıktır. işletti. Ve, bütün te!errüatını tarif ey.-

Sefirlerin bu seferki teklüleri sarih.. ledi. 

tir. Macaris~ Ferdinanda .~hsa~ buyu- \ Kanunt
1 

sefiı·lerin ifadelerini dinledi 
rulduğu takdırde senevi yuz hın altın Sonra kendi şartlarını söyledL 
vergi ile Türk imparntorluğun.a sad.ıK Padişah, ~öyle beyanatta bulundu: 
bir bende olacaktıı·. 

Şayet bu cihet kabul edilmezse o sı

rada Ferdinandın elinde bulunan kıs· 

mm kendisine bırakılmasını rica eder. 
Bunun jçi.n dahi senevi kırk bin altıQ 

- Ferdinand, fuzöU surette işgal et
tiği bilcümle mevakii iade etmelidir. 
Vaktile ŞimaU Macaristarun kendisin· 
de kalmasını ferman eylemi!Ştim .. Şim
di bunun içlıı de senevJ kırk bin altın 

olamıyacakt.ır. 

Dedi. 

Sefirler, padişahın bu kaf.'I beyanatı 
üzerine yeni talimat almak üzere av
det ettiler. 

Sefirler veda için huzuru hümayuna 
girdikleri zaman Alman sefiri padJşa

hın eliııi öpmek tizere eğilemedi. Veziri_ 
il.zamdan yardım dlJedi. Çünkü beU tu
tulmuş hasta idi. 

Padişah, Alınan setirir. in bu ba1int 
görünce tebessüm ederek ayağa kalktı, 
elini uzattı. 

Sefirler gittikten sonra, p::tr1 'c:;ah se-
fere karar verdi. Sefere vakiı~ı:.ı: çıkılı· 

yoı·du. Kışı ya, Bclgratta, veyabut Bu· 
di:n'de geçirileceği anlaşıldı. 

Herhalde pacliı,;ahın maksadı başk3 

idi. Budinde kışlıyarak İlkbaharda ra· 
hat rahat Viyana üı.erine yörümekti. 

vergi verecektir. 

Sefirler) hük.Ometlerinin tecavilı.lerl 
padi3aha lı:arşı olmayıp Za:ı:ıolyaya karşı 
olduğunu sölyedi!er.. Sözde Zapolya 
ne aralarında bir tahdidi budu! muha· 

vergi verecektir. Macaristanın diğer Btı sıralarda Barbaros Hayrettin Pa· 
kısmı ise benim malımdır. Ben, bu kıs- ia Akdcnizde Şarla kuvvetli darbeleı 
mı hfunisi bulunduğum JVIacar Krah vurmuştu, 
Zapolyaya ibsan ettim. Bugün de va.. M::ıcaristanda durmadan muharebeler 
risi meşruu olaıı oğluna verdim. Si- devam ediyordu. 'Bir çok kaleler elimi:.:-

rd>es.i vannı.ı .. 
Sefirler huzuru lıil:ınayuna i<abuJJ.e. 

k..izmond Zapolya, ve anın namına ha- de idi. 
reket eden vald~ U.e rahip Mnrtinoçu ı (Daha. Dl) 

maksat yine hasıl olmaz. 
Müessesemiz İstanbulda satılık gayrimrnku1leriıı adr<'~ ve resimlerini sah~ 

salonunda teşhire kabuJe karar vermekle bu maksat herkes için kendiliğin· 
den tahakkuk etmiştir. Tasarı·ufların1 gayrio1enktıle yatırmak Jsteyeu yüz

lerce vatandaş her gün satış salonunmuzu ı.iyaretle kolleksiyonlarunızı tet
kik etnı.cktedir. Mülk sat.anlar, tapu sc~1cdi ve binanın iki kıt'a fotoğrafile bir
likte müracaat ederek derhal bunlı:ırla temasa gelebilirler. Ve en az iki ta
rafın vereceği % 4 telHHiyeyi kazanmış olurlar. 

ücret, bir Uradnn eksik olmamak üzere üç ay jçinde bin lirada on iki bu
Çtlk kuruştur. 

Satış dolayısile ayrıca bir Der et alınmaz. (lO:iOI) 

lnhlsarlar Umum MUdürlUQUndan 
Cimi MiklaM 

Acıağaç •İspirto tağyiri için> 1500 Kg. 
Mefruşat 1 O kalem 

Eksiltme ıckli 

Pazarhk 
Pazarlık 

Günü saati 

12 /XI/940 14 
12/XI/940 il 

ı. - Şartname ve mefruşat resimleri mucibince yukarıda cins ve miktarl<Jl 
yazılı 2 kalem eşya pazarlık usulile satın alınacaktır. 

2. _ Pazarlık bizalannda yazılı güıı ve saatlerde Kabata~ta lev~ vı& 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaknr. 

. 3. _ Şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi resimler 

de görülebilir. 
4. _ İstekü!erin pazarlık için tayir 0lunan gün ve saatlerde teklif edecekle

ri fiat üzerinden yüzde 7,5 gil\. r;;nffit' • ...1 ·alarile birlikte meıkür komisyona mü
racaatları. c10464> 
~~~~~~~~ 

Maliye V ckaletinden 
Gumıış yoz kuruşlukların tedavUlden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gllm~ f1lz lı:uru§lu!ı:lann yerine ıümüş bir llralılı:lar d&Jll ve piyasaya U 

ti miktarda çıkarılm13 olduğundan gümüş yüz kuruşluklıırm 31 lkincikfuıun 

1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştır~tır. 
Gümüş yüz kuruşluklar 1 f\lbal 1941 tarfü;nden itibaren arbk tedavili 

etmiyecek ve ancak yalruz mal sand1.klarile Cumhuriyet Merkez Bank.ası su .. 
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanlann bunları mal sandık.larile Cu.mhu .. 
riyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilıin olunur. c70025> •10216, 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBU 

F O S F A R S O L, kanın en ha ya ti kısmı oian kırmızı yııvarlacık ları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştib a temin eder. devamlı 

gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannid inkıb azlarda, barsak tembelliğinde, 
Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma ne kahaUerinde, Belgevşckliği ve ade ıni iktidarda ve kilo almakta şayanı ba:rret faideler temin eder. 

FOS F AR S O L'ün diğer bütün kuvvet şuruplarından üstiinlüğ ii DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVYET, İŞTİUA TEMİN 
ETMESİ ve ilk kullanan~rda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi miisaade sini haizdir. Her eczanede bulunur. 


