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Milli Şef Bugün Mühim 

1 

Bir Nutuk Söyliyecekler 
Meclis saat 15 de toplanacak 

Milli Şef ismet İnönü Dün f ngilterenin Şark Orduları 
Er k ô n ı H a r b i ye Reisi n i Kab u 1 Bu y u r d u 1 o r 

Ankara: 31 (İkdam mahabirinden) -
, Büyük Millet Meclis~ .Yen:'~ s~at .ıs. te 

cakları mühim nutku müteakip Meclis 
Riyaseti ve Riyaset Divanı intlhabatı ya
pılacaktır .Milli Şefin nutku ve meclis mü -
zakereleri •aat 15 den sonra ı·adyo ile 
nefTedilecektir. CArka•ı: Sa. 4, Sü. & d•l ı

• 6 ıncı intihap devresının ıkıncı ıçtıma 
' yılına başlıyacaktır. Bu münasebetle Re
/ isicumhur lamel lnönünün irat ba)'U7a· 

~,....-;;;;,...... ..... _...iiiiiiiiii..-....-.--~~------........ -----~------------

lngilterenin 
Y unanistana 
Yardımı 

lngilterenin Yunanistana 
yapacağı yardım deniz 
ve hava kuvvetleri bakı
mından olacaktır, bu yar
dun, Yunan üslerine İn
giliz hava ve deniz krıv
vetlerinin yerlefmesile le-[ 
sirini göstermiye başlıya
caktır ki bu da pelı uzun 
riirmiyecektir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

Y 
wıan ordusu, bir taraf
tan Arnavutluk hudu

dunda, İtalyan tazyilona 
mukavemet ederken diğer taraftan 
d~ seferberliiini yapı.-o:r. l'.una
nıstan, küçük bir memleket oldu
ğu için, umumi sefcrberli1'ini Wl'
atle bitirmesi lazımı:clirsc de, 
n>eınleketin kısmen adalardan ınü
rekkM olması, coğrafi vaziyeti, 
~eıniryollarınm azlığı gibi sebep· 
er sc{crbcrliği ve bilhassa tecem

muu güçleştirir. Buna ra~nıen, 
1936 danberi enerjik bir sure!le ça· ı 
lı~an Başvekil general ~fetak>ıasm 
hınııuetilc seferberlik ve tt:<'cııunu 
işlerini Juzlandırmak için büyük 
ıslahat yapılıwştır. Mesele, ~imdi· 
lik, Yunan ordusunun daha evvel 
seferber edilerek Arnavutluk hu· 
dutlarma gönderilmiş olan kısmı
nın, umumi seferberlik ikmal edi
linceye kadar, İtalyan taıyikıo:ı 
mukavemet etmesindedir. Yunan 
ordusu, se(erberliğini ve tcccm
nıuunu bitirdikten sonra, eğer kar
şısındaki İtalyan ordusundan sayı-
ca ve malzemece üstün olabilirse, 
bir mukabil taarruza bile ıreçebi
Lr. 

Yunanistanın, kendi kııvvetleri
nin seferberlik ve tecemmu devre· 
~ini bitirmeğe çalı~tığı ı:ünlerde, 
lngilterenin yardımı da daha müs
bet bir •ekil alacaktır. İngiliz reıı
ıni ınakamları ingilterenin iktida
~ında olan bütün yardımı yapaca
~ıııı bildirmekle beraber, askeri se-

HAVA HARBi 

Alman lıücumu 
Malıdud oldu 

-~••ıı----

lnıilizlcr akınlarına 
devam ettiler 

riDe taarruzlarda bulunmaktadır. Biltilo 
bu taarruzlar neticesinde zayiatın pek 
az ve hasarın da çok hafif olduilu an
iııeıJ.mıştır. 

İNGİLİZ HÜCUMU 

Londra: 31 (A.A.) - Hava Nezareti
nin tebliği: Havanın muhaleteli dolayı

sHe dfın geceki harekAI mahdut olmuş-
1ur. Anvers ve Flessingui'dcki havuz1ar 

j.iddclli bo.mbardJmana tilbi tutulmus· 
tıı. Emdeo deniz üssü de bombardunan 
edilmiştir. Dün ııündüzkü harelı:At esna-

Londra: 31 (A.A.) - Hava .,., Eıoni- sında Cherburıı limanına bir talll'TUZ ya
yet Nezaretleri tebliğine ıare buıiin öt- pıJmıılır. Bir Alman tay;raresl d(lşiirül
ledenberi düşman münteril tayyareler- milş ve bir İıılrili1 taT,Yareai de U..ilne 
le ingiltereoin muh\l:li1 kısımlan üze- dönm~ml;tir. 
..::•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Arıketlmlzlrı rıetlcesı 

•ııler dolayısile bu yardımların 
hahiyetioi gizli tutuyo~lar. Fakat. 
d alyanJıı.r gibi, biz de, Jngifü yar
kı~larının neler olabileceğini tel· 

1 edebiliriz. Bugünkü harp, ka· 
~~~a, havada, denizde cereyan et· 
ıırıne ııöre, İngilterenin de Yuna
:ıstana yapabileceği askeri yar- ' 
e ~arın da, ba öç sabada yapıla
L~kgı tnbildir. Bunları ayrı ayrı tel· 

Zehir Kaçakçılarının 
Cezası arthrıl malıdır 

.. edelim: 

DOKTOR 
VERiLEN 

f AHRl CELAL DE ZEHiRCiLERE 
CEZANIN TEŞDIDINE TARAFTAR 

Uyuşturucu madde kaçakçı:arı halı:· 
londal<ı ce<al müeyyi~enın kili olup ol.. 
madJğı hakkında açtıgımız aııkele ıılba.

__ _, AJı:)iye ve asab~ 
h R~rad:ı yardım: İngiliz ordUS11, 
r "f112 teşekkül halindedir. Bır ta
d~. tan Büyük Britanya adasının. 
i 'ıter ta.raftan Mısuın müdafaası 
dçın. htualarda mühim bir kara or
'flu.su bulundurma;;a mecburdur. 

1. ~Yük Harbin 16 ncı ayında lngi
b~ •~in 53 tümeni vardı. Şimdi de 
b •rbın 15 inci ayına girdik. Bu iti
l .?rla İngiliz ordusunu asgari 50 
~ı~en !•hmin edebiliriz. Bu itibar
fl'İ ngıltercnin henüz bu aylarda 
_kısırdan başka Yunanistana da 

·~. er göndermesi pek mümkün 
Corünmuyor. Filvaki Mısır ve Sü
~~Yş kanalı daha büyük bir sev-
ulceyşi ehemmiyeti haiz olduklak gibi, Fransanın meşkuk vaziyeti 

d a~şısın~a, Suriyeden de Filistine 
0ı:ru hır tehlike gelmesi ihtimali 

~ar~u. Bu itibarla, İngiltere, elin
~ki fazla kara birliklerini Yuna

nıstandan :ıiyade Mısır ve Filisti
ne ı:öıidennck mecburiyetindedir. 

.(Arkam: Sa. 4, Sü. 1 uı 

yet verirken, ID"-' U-J. • de 
mütehassıslanmudan Fahri Ce!Alın 

. r mütehWl!S mütaleasını sorduk. Deger 1 , 

esas itibarile müeyyidenin JiddeUendı
rilmHıne taraftar olmak1a beraber. bU 
late de nıhJ esbap ve avamilin m"Oes!it 
olduğu kanaatinde oldu.tunu. bjnaena ... 
leyh, uyuşturucu zehir kaçalrçılıtmm •
nüne geçilmesi için alınması icap eden 
tedbirler meyanında, milptelJ Ye kaçak ... 
çıların mazilerinin de tetkike Ubj bl· 
tulmasını ileri sürmektedir. Fahri Ce-
1;11, bu husustaki fikirlerini tö:rle -.r
detmelı:ledir: 

.,_ Uyusturucu zehir Jı:.açakçıhtmda 

kanunda mevcut cezanın teşdidini ar
zu etmemek imldnsızdır. Faka~ bu tee
did, kaçakçılığın önünü almağ• klıfi mi
dir? Bana öyle geliyor ld, mesele, a.
dece ruhiya.tçılan, adl!yecileri alAkadar 
etmekle kalmaz, sosyolojiyi ele alikadar 
eder. İdareciler. bir ]1A7.1m gibj bu mü-

.(Arwı Sa: 3 ııii. ı del ıır. FAHRİ Cm.AL 

PARTi 
GRUPU 
Toplandı 

Meclis 
Divanı 

-Riyaset 
Seçildi 

Ankara: 31 (ikdam muha
birinden) - Bu sabah topla
nan Fırka grupunda Meclia 
riyaset divanı ve Fırka Mec
lis grupu idareheyeti intihabı 
yapılml§tır. Reialiklerde de
ğifiklik olmamlf, katipliklere 
Necmettin Sahir ve Hamdiı 
Selcak yeni alarak seçilmi§
lerdir. YUNAN 

-Ruzvelt yeni bir Müdafaası 
nutuk söyledi ·Kırılmadı -Amerika senede 50,000 

tayyare i.ıqa edecek -Amerika müdafaa 
hazulığıaı 

süratle ilerletiyor 
Booton, 31 (A.A.) - Ruzvelt 

Bostonda ıbir nutuk vererek ez
cümle şunları söy ]emiştir: 

En Büyük Donanma 
·Bütün sür'atimizle ilerlemekte-

Italyan kuvvetle-
• • • 

rı zayıat verıyor -----Yunan harp gemileri Arna· 
vutluktaki İtalyan mev

zilerini bombardıman etti 

---•ı---

Yuaanlılar İtalyanları 

hezimete uğratıyor 
yiz. Donanmamız harici müdaıcia - ·-ı•.----

battımızdır. Ait olduğu idare fa a- ltalyan ordusu Yunanlıla-
liyete geçer geçmez, en büyük U{)-
nanmayı i.ru;a etmeğe başladık. rın fiddetli mukavemeti 

Kudretli Üsler karııeında ilerliyemiyor 
Birleşiık Ameri>kadan uzak bu- Londra: sı (A.A.) - Röyter: Sal!ıhi· 

l~~ arazideki üslerin kudreti yettar Londra mahfillerinde bugün bil. 
mühım surette takvıye edılımı.ş- dirildiğine göre, Konispol'dan kalkan i
tır. . . .. ,. .. JtaJyan ilerleyişi, halen İtaJyan.hücumu~ 

Son ~ ay zarfında hukumetınız nun en kuvvetli noktasını teşkil eder 
~tlantikte bulunan İn_giliz a~azi- gibi gözükmektedir. Bu mıntakadakı 
sınde y~n~ hava ve d~nız us1crı el- hare.kAt, ileri karakollar arasında müsa
de etmı.şür. Bu arazı, Terreneu.- demelere benzemektedjr ve henüz h.iç
ve'den başlıyarak Allan tik Okya- bir Elen müdafaa hattına varılmamıştır 
nusunun Ameri·ka ve .... Afrika k.Jt'a- Hududda, Kt:"rit.sa - Yanya yolu üzerin~ 
tarı arasıoda daraldığı noktasına d kam :M li tr trat d b · k 
kadar varmaiktadır. e e sope a. e. ın a ır aç çaı 

pışma vukua gelmıştır. Bazı raporlar~ 
(Devum Sa: S. Sii: %) 

Almanyanın 
Romanya'ya 

asker sevkiyatı 
• 

Romanyaya aaker ve hava 
müdafaa 

topları yüL!ü trenler celdi 

Belgrad: 31 (A,A.) - Röyter: Mal· 
davie civan.nda. Yassy Botosani-,.e Al
man kıtaatile hava müdafaa toplan ta
tunalı:ta olan yeni trenler gelmiştir. Ge
neral Rotldrch'in kumandası altında bir 
Alınan suba;r kurulu da ayni ıehre v~-
111 olmu,tur. . ... ...... 

Floransa da yapılan 
-= 

Musolini 
Hitler 
Mülakatı 
Yakında ıiyaıi ve aakeri 

neticeler verecekmiı 

Roma, 31 (A.A.) - Stefani 
ajansının bildirdiğine göre, 
Floransada vuknbulan Hitler 
- MusoJinj mülakatı hakkın
da yabancı memleketlerde 
yayılan şayia ve faraziyeler 
hakkında Romada şurası bil
hassa kaydedilmektedir ki bu 
gorüsme mihverin hayatında 
ve eserlerinde en esaslılarıo
dan ve en faydalılarından bi
riDi teşkil eylemiştir ve dün
ya pek l'akında bunun siya
si ve askeri neticelerini göre
cektir. 

. 

göre, bazı İtalyan unsurları, Leskovilı: 
etrafında ilerilemişlerdir. Görce mınta· 
kasında, topçu düellosundan ba~ka biı 
şey bildirilmemektcdjr, Bazı haberler~ 
göre, biraz daha şimalde E1enler, Be-

1 llşt civarındaki İtalyan h'udud kara.ko· 
lunu almıslardJr. Prespa gölünün cenup 
sahilleri etra:!ında ve Florina m.ıntaka· 
sın da da bazı faaliyet vardır. En kolay 
hücum battı sahH boyunca oln1akla be
raber, bu yol hiçbJr büyük askeri hede
!e çıkmamaktadır ve Pind us dağlarını 

aşarak nıünakalat çok fenadır. Tirhala· 
Yanya yolu üzerinde Meçovo, bombar
dıman edilmiştir. İngiliz kıt'alannın ib. 
racı hakkında hiçbir ma!O.mat yoktur 

KOllFUYA İNGİLİZ ASKEBLDl.İ 
CIKAJllLMADI 

Kortu: 31 (A.A.) - Röyter: Korfu 
adasına İngiliz Jr.ılaatı ihraç edildiğine 
dııir haberler tamamen asılsızdır. 

İTALYANLAJU OT GİBi BİCEN 
MİTRALYÖZLER 

Londra: 31 (A.A.) - Röyter'in Selii· 
nikteki husust muhabiri ez.cümle şu ma 
lfunat1 "'ermektedir: Arnavutluk cephe· 
sinde, Makedonya mıntakasındaki Yu· 
nan hatlarının, b.ir iki mevziın geri alın. 
mış olmasına rağmen kırılmamı~ C>ldu· 
ğu son haberle-iden anıo.şılmaktadır. ita} 
yan Alp avcı kıtaatı, bu mıntakada bu· 
lunmaktadır. Fakat İtalyanlar, şimdiye 
kadar mühim bir askeri hareket yapma
mışlardır. Cephedeki Yunan kumandan_ 
lığı, her ne bahasına olursa olsun mev
zilerin muhafaza ve her taarruzun tar· 
dedHmesini, ancak mevzit muvatfakiyet 
le.ri istismar te1$ebbilsüne kıyam ollın· 

(Arkası: Sa. ,, Sii. Z .. ) 

BAYRAM 
BuPıı Şeker ba7nmmuı blrlDcl p

nüdür. Müslüman okuyoculanmn.ın. 'b&:r 
ramuu lelırllt ve mes'ul ciinler tem..ıııı 
tıdeıis. 

İkdam, baynm miina8ebetile dltv ..,_ 
filderi clbi 7armld cumar1«11 ve p...,... 
cünl•ri lntl4ar etmcyeceJı, pa.u.rtoel sa
lıalnndıı.ıı ilibanm -ir vulfesil>e tle
vı.nı ed«:ektlr. 
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KURUŞTUR 
S... T•lwr•I Maı6.a•utıl• a.edır 

YUNAN 

Tebliği 
Atina, 31 (A.A.) - Elen or

duları Başkumandnnlığımn, 
29 teşriniev,•el akşamı neş
redilen 3 numaralı tebliği: 
28/29 teşrinievvel gecesi, n1a
halli temas harekatı, mahdut 
olmustur. 29 teşrinievvel gü
nü, tlüşman, Epir'dc, ağır ve 
hafif topçu ile kuvvetli cüzii
tamları harekete geçirmişlır. 
Harekıilınıız, tesbit edilmiş o
lan plüı mucibince yapıhnak
tadır. Garbi J\rakedonvada 
vaziyette değişiklik y.;ktıır: 
Düşman hava kuvvetlerinin 
faaliyeti pek az olmuştur. 

Alman 
Fransız 
işbirliği 

• 
ltalyayı tatmin etmiyor 

Fa§iıtlerin gayesi Alman 
teklifinden daha fazla 
toprak elde etmek imit 

OElliZ 

.. 

StlVEYŞ KANALI 

--

' 

Almanya 
Bize Nota 
Vermedi 
~~--.. ~~~~ 

Türkiyenin vaziye
tinde değişiklik yok 

• 
Türkiyenin, Bulgaristanın 

Yunanistana hücumunu 
bertaraf etmesi bekleniyor 

Londra, 31 (A.A.) - Manc~es-
' ter Guardianın di-plom atik muhar
riri, Türkiye ile alakadar va?ıveti 
sarih surette .şöyle hulasa et~ek
tedir: 

·Bizim yar<Lmımıza ilaveten Yu
nanistana Türkiyenin doğrudan 
doğruya askeri yardımı . hiç olr·:«z
sa bidayetlerde, beklenmemelirl.ir. 
İki me.-mleket arasında sıkı clc,st
luk mün ebctleri bulunmak.a ve 
Yunanistanın mukadderatı Tü.rki
ye icin büyük clıemmiyeti hai~ ol
makla beraber, Türkiye bifü.;rde 
Yunanistan.ın yan:·başında müc~de • 
le hususunda rbağlı değildir. 

Türkivenin, Yunanistana karş1, 
Balkan antantından d<ığan askeri 
taahhütleri vardır. Balkan a.~l<n

tı, mevcut hudutları garanti ıdn 
yapılmış bir mıntakavi anh~ma
dır, fakat bu anlru;.mada, aı..;, oir 
Balkan devletinin Balkanlar hari
ci ıbir devlet tarafından hü
cuıma uğraması takdirinde bir Dal
kan devleti, Balkan harici Tı'Ltc
caviz lehine harekete l!e<;:erse br
şılıkh yardım yapılacağı hakkırda 
bir kayıt mevcuttur. Bu kayıt, bil
hassa, Balkanlar harici bir dc--Jle
te Bul.~aristanın yardımına korşı 

(Arkası: !la. 3, Sli. 3 de) 

Fr. Fası 
Teslim 
Olmıyor 

Nogues Kararını Verdi 

T eılim olmak teklif 
edilirse F aa 

mukavemet edecek 

Nevyork: 31 (A.A.) - Nevyork Ti
mes gazetesi Madrid'den aldığı bir tel
grafı neşrederek, Fransız Fası umumi 

İs~~ri.'Çrede TE!lgraf ajansının mu- vali ve başkumandanı General Nogues'in 
h&bırı de şunları ~·azmaktadır: Vichy hükümeti kendisinden İspanya 

Zurich, 31 (AA) - Romadan 
alınan en son haıberler, siyasi mah
fillerde Almanyanın Viclıy hükü
metine yapını.ş olduğu yeni teklıf
ler dairesindeki Alınan • Fransız 
anlaşmasının İtalya taraf:nrian 
kahul edilmiyeceği hissini uyandır
maktadır. Bu anlaşma İtalyanın a
razi mutalebatını tamamen tatmin 
etmemektedir. 

İtalyanın Harp Gayeleri 

İtalyan:n harp gayeleri aş~/':ıda 'veya mihver devleti . 1. ya .. . . . enne tes ım olması-
yazılı oldugu veçhıle tasrih edil- ru talep etti"' takdır· d k 1 1 • d K ·k o• e mu aveme e -
ımektedır: Fransa an orsı anın, meğe karar vermis olduğunu bildirmek_ 

(Nk&oı: Sa. f, Sü. 1 4e) tedir. 

kömürnakliye tarifesi 
bugün meriyete girdi 
Tarife Tasdika iktiran Elti 

Anlıara: 31 (İlr.da.m muhabirinden.) - Made.n. ~ömürii na.kli;ve tarifesi tas· 
dlb. iktiran eylem.işUr. Yeni t.a.rıre 7arında.n (bugünden) itibaren muteberdir. 
Yeni tarifeye côre beher ton isıaııbul ~50; Bandırma, Erdek, Tf"ktrdağt, Ca
nakkale 275; İım.ll, Dcrlııc~. Gölcük, MudAnya, Gemlik 265; Ayvalık, İzmir 295; 
Karabunuı ıse; FethlJ'•, M..,.,,,..,;s sso: Samsun; Trab•on, Anlalya 300; Hopa 
325: Mersin. ft;kendernn 355 kuru,lur. Bu fia.tlar yüz etil ton ve Yllkansı ii;in
dlr. Kok kömurti uakliya.lınd..lo bu fiatlara. yuzde 1.inııi um yapıla~aktll', Bar 
"oriaaı "" pUolaJ bu ıtaııara dalıll deilldlr P 



Büyük Tarihi Tefrika: 75 

ALI RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

İmamı Hüseyn, babası gibi, telr: ba~ 
şına, düşman karargôhına gitmişti 

- Altın lıazı.r mı. ya c,ıJam?.. dı. Harbe baslarunasını emrediyo-
Dedi. rum. Ve bizzat ben l:ıaslıvorum. 
Gu1a"1ı Fars; Diye, seslendi... Hemen vavına 
- ifazır. va İmam. bir ok yerleştirdi. İmamı Hüsevi-
Ccyabını veI'dı. nin ü.zerine revirerek. kirisi cekti. 
Bunun iizerıne İm:mıı Hüseyin, Yaydan flrl.ıyan Dk. vızıkiıyarak 

di$:erlerine hıtaıı eltı: ima.mı Hü.!leyının başı üzerinden 
- Ey, beni sevenler .. Ey, bu gün l!:e;:ti. 

benimle can vemıel< .isteyenler!... Resulülla'1lın IIM?tin hafidi, du
M:ıdeın\i, son kararınız.ı. vererek daklar:~da acı bir tebessüm oldu
burada haribe hazır bulunuyorsu- "'u hakie: 
nuz. <;u halde, biz de tertibat ala- - Ya Ömer! .. Sana hak ve hal<i
lım .. Bıraderim Abbas! .. Sen, baba- kati kabul ettirmek irin her SÖZÜ 

mızın sancai!ını ve karargıihı mu- sövledım. Bundan dolavı vicdanen 
hafaza et ... Ya Züheyr! .. Sen. ar- tarnamile müsterihim ... Fakat sen, 
hdaslarınla beraber sağ cenaha bunları dinlemedin. Bana, harı:ı i
aec ... Ya. Habip! .. Sen de refaka- lan etmekle mukabele ettın. Emin 
tiıı<lekilerle sol cenahı tut ... Ben- ol k:ı bundan da zerre kadar müte
den emır almadıkça, kımse verin- essir deiiilim... Ailahın ve şurada 
den kunıkiamasın ... Ben, yalnız ba- bulunanların huzurunda. sesırrun 
smıa. di.ısman karart?filıının karsı- bütiın ku,rvetıle havkırıvorunl kı. 
sına gıde;:egım. Serdar Öınere, son şu andan itibaren diiklecek kanla-
söılerıırıi sOyliveceı!ım. r!n n1es'uli"etı, seniı;:ı ve Yezidin ü-

Dedi. zerındedir. Bu mes'uliyetin mııha-
Hıc kimsenin itiraz ve müdaha- kemesi de, dünyada insanların vic

lesıne mevdan vermeden, (Zülce- danında. ahrette de Allahın huzu
ııah) ın üstüne atladı. Havvanı sid- runda görülecektir ... Ev nas! .. Bu 
detle mahmuzlıyarak ileri atıldı. -sözlerime, siz de sahıt olun. 
Düşman karaI'9ıihına doı?ru. dört Diye, bağırdı. Büvük bır sükü-
nala sürmiye basladı. netle atını hafi.fce mahmuzladı. A-
nmamı Hüse!·in) nin tek basına itır ve vakur bir sürüste. dÜ$nan 

kars ılarına e:eldı!(ini eören düşman ordusu önünde atına bir kavis çe
kumandanları ve asP-kerleri şaşır- virtti. Vazivetin neticesini Allahın 
mışlardı. Bu. öyle bir hareketti ki, takdirinden bakliyerck dönp kendi 
simdi ve kadar vukua ı<elen harp-' kü 0 ücük ordusunun basına ~eldi. 
ierde (Ali ahın arslanı. Ali) den j , Harp bu suretle başladı.ıh anda, 
baska. ı.-,• kimsede görülmemişti.o Imamı Hüsevinin maiyetinde bu
Hatta vaktile (İmamı Alil nin bu lunan ve eli silah tutan knvvat. 
şekilde düsman karsısına çıkmış baslıca ( vet:mjş iki) kisiden ibaret
okl ıığunu ııörenler ve bilenler, şim ti ki. bu adede kendisi de dahildi. 
di (İmamı Hüsevin) ide öylece gö-

1 
Bu yetmis iki kisinin bazılarını 

rünce: sinleri elliyi, altmısı aeçmiş yaşlı-
- İşte .. babasına layık, bir oğul.. !ar hatta vetrnis "a<ını bulmuş ih-

Allabü ekber... tivarlar teskil edivor<lu. 
Dive, söylendilet. Ve sabırsızlık- Yine bn .. etmis iki kisinin ıçın-

la İmamı Hiiseyinin ne yapacaıhnı de, henüz oocuk savılacak yasta. 
beklediler. hic bir hanı e:örmemi• ı;enç ve tec-

Geçen akşam Nizametıin Nazif 
ile beraber otomobile binmek mec
buriyetinde kaldık. Şoför yolda, 
yanından geçen birine, ağza alın
mıyacak kelimelerle ağız dolusu 
bir küliir savurdu. 

Yan1nıızda bir de kadm varda, 
Başını oe tarafa çevirecegını şa

şırdı, kulaklarına kadar kızardığı 
muhakkaktı. 
Nizanıettin Nazif: 
- Küfürbazlk eski zamanda 

bahriyelilere lıash, demek şimdi 
şoförlere geçti! demekle iktifa et
ti. 
Şimdi Köprüden, en az seksen, 

doksan kilometre hızla gidiyortız. 
Tramvayların arasında cambazlık 
ediyoruz: 

- Oğlum dedim, eğer yavaş git-
mezsen dur da incliıu. 

- Bundan oaha yavaş gidilmez!. 
Ve ayni hızla Karaköydcn sap

tık. .. Nizamettin Nazif kendisini 
tecziye etmenin usulünü bildiğimi
zi söyleyince şoför biraz _yatıştı. 
Biraz diyorum, ~ünkü Şi~\iye gide
cekken Beyoğlunda indim: Şofö
rün eözlcci sarınıt.rak kızıldı, yer
lerinden uğramı.ştı. Cam gibi yü
züme bakıyordu.. 
Parayı verdim, arkada~ıma: 
- Bu adanı deli! dedim. 
Nizanı: 
- Hayır dedi, esrarkeş!. 

* Dün, bir ş<>förün Köprüden aldı
ğı bir aile kadınını Şişli nihayctle
rine götürüp tasallilt ettiğini duy
duğun1 zaman gözleriınin önüne o 
şoförün hali geldi. 

* 
Yalnız wotör ve ehliyet vesika

larınııı kontrol ve muayeneleri ki
fi değ-ildir, sık sık sıhhat nıuaye
nesi elzem. Sık sık, bilhassa gece
leri, seyyar Belediye doktorlarile 
memurları, müfettişleri şoförleri 
durdurun ağızlarını koklamalı, 
muayene etmelidirler. 

Seliimi l:ızet SEDES İmamı Hiiseyin, söz1erini isittire rübesız delilranlılar da bulıınuyor
bileceyi bir vere kadar düşman ka-ı du. 
rargfıhına takarrüp etti. Oraya ge- Eli silah tutanların icindc İmaım 1 1 
lin<:e, atının dizginlerini çekti. Hüsevınin hısım ve akrabaları. p J y A S A 
Heybet ve vekar ile alının üzerin-ısuıılardı: 
de dimdik durarak: (Arkası var) '--------------' 

- Se!am.. ev müslimanım, di- -------------
Altın 25 liral yenler! .. Selam .. ey (Muhammet 

Resulıiilahj ın ümmeti olduklarını 
iddia edenler! .. Ben i din!eyın. Sıze, 
bir kar söz söyliveccğim, 

Dedi. 
Bu sözler. koca bir orduyu sus

turmıva kili geldi. İmamı Hüse
vin. Bu sükıittan istıfade ederek. 
(Ati Resül) e karşı Emevilerin irti
kap ettikleri haksızlık ve cinayet
leri teşrihe ııiriştı. 
Düsınan ordusu bas lçumandanı. 

bu sözlerın maiyeti iizerınde menii 
tesır busule getirmesinden korka
rak; onunla münakaşaya haşladı. 
Bu munaka:;ada mağ!uo olunca; 

NAZIPOR 
Uyuşturucu madde 

Altın harbı başlad1ğındanberi ilk de
fa olarak %5 licaya yükselmiştir. Düo 
piyasada bu fiattan muamele görülmüş 
ve hatta bir ara %5 lira 10 lı:uruıa bile 

defterine yazılacak altın satılmıştır. Altının memleketimiz-
. j de bu kadar 7ükseldiği illt defa görül-

Ankara: 31 (Ik.dam muhabirin- ı melı:tedir. 
dan) - SPlııhiye Vekaleti, ,-üzde 
virmi nisbetinde p-· -turucu mad
devi muhtevi oLd:u"tından NaziTX>r • 
ismindeki ilacın eczahane ve deno
lardaki miktarının u vusturucu 
madde defterıne yazılmasını ta-
mım etmıı;tır. 

Vekiller heyetinin 
yeni bir kararı 

Zeytinya~ 
hakkında 

mahsulü 
tetkikler 

İstanbul ithal.it ve ihracat birlikleri 
umu.mi k.ıitibi Salih., bazı tetkiklec yap
mak üzere Ayvalığa gitmiştir. Umumı 
katibin zeytinyağı mahsulümüzün ihra-
cı işi üzeriade ıne.şgul olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu arada bHhassa teneke 
ve varil buhranı ha!rk 10da da tetkikler 
yilpacaktır. 

- Ya lfoseyın 1.. Sen kendini 
kurtarmak içın, artık isi mügalil
tava vurdun. Sana, s~n defa olarak 
soruyorum. Emırü.lmü.mLnin Yezit 
bin Muuvıveve biat edecek misın. 
etmı yeçek mısın? .. 

Ankara: 31 'İkdam muhabirin-~ 
den) - Klınn!! yolundan gelen 

• • . 

Küçük Haberler 
Dive, İmamı Hüseyinın manevi 

kun·et ve nüfuzunu kırmak istedi. 
Fak:ıt, İmamı flusevin<len; 
- Yezıde biat etme\'!. aklımdan 

l!ecirseydim. ne kendimi ve ne de 
ehlı beytımi, şu felakete mahküm 
etın<."?Clım. 

Cevabını alırn::a da, kendi asker 
lerıne dönerek; • 

havalelerin B nüshası aranmaksı
zın ôdenmesi, men<e 0 ahadetna
mcsinin aslının zivaı halinde yeri
ne karın olmak üzere suretinin ve
rilmesı ıçın Tıcaret vekıiletıne sala 

hivet verilmesi hakkındaki karar
name Icra Vekillerı Hcyetınce tas
dık edılmıstır. 

İki vilayet mektupçusu 
Vekalet emrine alındı 

- Ey, Emirülrrıüminin Yezıdin 
sadık askerle~-_ıı .. , iste, hepınızın ı 
huzurunda, Husevın bın Alıve biat 
tillıf ettim. O ise, Halıfeı Müslı-ı Ankara: 31 (İkdam muhabirin
mine, hürmetsızlık ııöstermekte den l - İsparta mektU""<:u.su Tev· 
devam etti... Artık bıı asi lle har- fik ile Ai'!rı mektuncusu Süreyya 
betmelc, kat'i bır zaruret halını al- Vekalet emnne alınmışlardır. 

, .. ~j!"l'Jlı•.k•da_.m.ın ... E~d·e•bi._1•e•fı•rı•.k•as•ı•:•f•ls ... j ...... , 

KISKANIYORUM! 
.Jvazan: SELAMI iZZET j 

Sonra şaştı .. V il nihayet gelmez ı 
oldu. 
Artık yalvannağa, ısrar elmej!e 

cuaretim yoktu. 
- Gel! 

Mat olmuştum! 

* 1331 nunıaralı otomboil Bomonti 
caddesinden geçerken, birdenbire önıl.· 

'le çıkan 7 yaslarında Lütfi adında bir 
çocuğa çarparak yaralamışhr. * .llcbekte, İnşirah sokak 5 numara
' ı evde oturan 58 yaşlarındaki Arman
ya, Beşiktoştan tramvaya binerken dü
şerek kaburga kemiklerinden yaralan
dığından hastaneye kaldırılmıştır. * Vatnıan Bil:il, 2241 numaralı ara
bacı Ahrnetle kavga ederek demirle çe
nesinden ya.ralamıştıc. Ahmet Beyoğlu 
hastanesine .kald.ırtlmJJ, suçlu vatma.D. 
yakalanmıştır. 

İyh•im... İşte goruyorsunm ya .. 
Çok i)"iyim, rahatım ... • 

Yiizü adeta morarmıştı. Gözleri 
kıpk.ırmızıydı. Harareti yükselmiş-
ti ... 

Sakinleştirmcğe, 
gayret eltim. 

yatışlırmağa 

- İyıleseceksiniz, ben iyileşece
ğinilc eminını. Hele bu buhran 
geçsin, ondan sonra daha rahat, 
daha sakin konuşuruz. 

İçıni ~ekti: 
- Peki, övle olsun. 
- Hele lıöyle söz dinlerseniz ... 
- Dinliyeceğim. Şinıdi sizden 

bir ricam var. 
- Sö~·leyin. 

Yakında Basra yoliyle memleke
timize milyonlarca çuval geliyor 

Amerikadan bir müddet evvel yola lememiştir. Fakat piyasanın ilıtiyacı o
ç,ıkurıhnış olan muhtelit Hhal5t e~yası tan maddelerden mühim miktarda bu
nihayet şehrimize gelnüştir. Gelen eş- lunduğu anıaşLlmıştu. Yakında diğer 
yaJar arasında demir ak.samı, derj, tene- partiler gelecektır. Bu şekilde ithaJAt es
ke, radyo malzemesi, radyo, otomobil yasının fazla miktarda ge!meğe başla
aksanıı ve diğer bir çok maddeler var- ması, pıyasada men __ .unıyet uyandırmış
dır. Bunlar derhal pıyasaya ·çıkarıla- tır. 

caktır. Yakında mühim bir partinin da- Bir aya kadar Basra yoli1e memleke
h:ı geleceği haber alınmıştır. Bu partide! timize müh.im miktarda çuval geJe<:Pk.
oto·11obil ıastiği de vaı·dır tir. Sipariş verilmiş mallardan bir kıs-

Diğer taraCtan İngiltere hükümeti ta- mı yola çıkmıştır. Milyonlarea adet olan 
ralından memleketimize gönderilen ilk bu çuvallar geldikten sonra piyasad:ı. 
eşya partisi, dün şehrimize gelmiştir. buhran kalmıyacak ve çuval fiatları çok 
Henüz ll.ha15.t eşyasının cinsleri öğreni- ucuzlıyacakhr. 

Romanya dan 
petrol geliyor 

1070 ton yapak bu ay 
içinde gön deriltcek 
Esiri anlaşma mucibince Rolnaoyaya 

sevki l:izım gelen tiftik ve yapağılar
dan 1500 ton kada.rtnın gönderilmesi 
geri kalnıışh . Romanya hükılıneti bu 
mallara kaqılık göndermeği taahhüt eL 
tiği petrol ve müştak.katını sevkettiğin
den 1070 tonu yapağı olan bu mallar 15 
teşrınlı;aniye kadar Romanyaya sevke
dilmiş olacaldır. 

DENi Z 

Bir motör batti 

Kunlçeşrncde Altınçapa iskelesine 
bağlı, Hüseyin kaptanın idaresindeki 
110 tonluk motörün makine dairesinde 1 

evvelki gece bir iştial olınus ve motör r 
tamamen yanmıştır. Yetişen itfaiye, mo 
tördekileri kurtarmıştır. 

Boş bir sandal bulundu 

Yunanistan da 
kalan mallar 

Yunan hükfımetile bir 
bAJ şekli buhuıacak 
Tacil'lecimi.z. tarafından İta.lyaya gön

derilen ve İtalyadan memt.eketimiz .i_çin 
yola çıkaL-ılım bazı e;SYalar, Yıınaniştan_ 
da kalınJııtır. Yunanistan yolile se.vke
dilmekte olan bu mallar için hüküme.ti
niz, Yunan hükümetile temasa geçm.ia
tir. Bu malların memleketiınize getiril
mesinin temin edileceği veyahut başka 
bir formülle meselenin hal1.edilecği mu
hakkak görühnek.tedir. Bilhassa tacir
lerimizi.o. zarara uğramam..a.sı temin edi
lecektir. 

M0TEFE.RRIK. 

Kızılay yok.mi çocuklara 
elbDıe dajıttı 

Kızılay Beyazıt nalıiye ıubesi bayram 
münasebetile kendl mıntak.ast dahilinde 
bulunan öksüz, yetim ve fa.kir olan 200 
çocuğu giydlı:mek kasdile dün akşam 

li =şn:~:::n~:ı!~:';:ıuç:.ı~a=~~=~ I ::n~:!::i eli~~ ::~in::;~ 
bulunduğu sanılan &ahısların ne olduğu ' 

entarilik kuma~. gömlek:, kasket, çorap, 
araştırılmaktadır. Sularla sürüklenerek terlik, llitik ve ayakkabı dağıtmıştır. 
Bandırma sahillerine düşen sandalın kL liiinden: 
me ait olduğu tabkik edilmektedir. -------1>-----

Sirketi Havriyede pazar 
tarifesi 

ASKERLiK 

demir ihraç edeceği 
Macaristana giden he

yetimizin orada bulduğu 
2000 ton kadar demİT ve 
demir eşya satın alınmlf-

, tır. Bu mallar çivi, çivi i
maline mahsus tel ve kar· 
yola demiridir. 

H ükiimetimiz. bunlara 
karşdık Macari.tana pik 
demir ihracına müsaade 
etmiştir. Bunun üzerine 
Macaristana telgral çeki
lerek mallar alınmıştır. 
Yakında memleketimize 

li5) alkao vaziyeti ve orada 
lg} muhtenıcl inkişaflar bü

tün dünya matbuaım:n 

ön ııliinda meşgalesini te~kil etmek 
bahtiyarlığına nail olmakta devam 
ediyor, 

Balkan yarımadası Avrupayı ka
sıp kavuran bütün akınların, bc

li,vyclerin kaynağı i:ii. Fesat ka
r..aıu burada kaynar, bililharc vak-

ı ti geldiği zaman da bütün A vru· 
paya ya_yıhrdı ve wnumiyetJe, son 

\zamanlara kadar, bu tahrikat ve 
1 üsadat hep Osmanlı İmparatorlu-

!
~ aleyhine olurdu. 

Frall511.ların ınüntebap impara· 
toru Üçiincü Napolyon Avrupada 

11 
milliyetler siyasetine sadık bj r 

getirilecektir. gfücü ve bn davanın yiıksck hami· 

"-"===~-~~==~==~p si rolünü deruhte edince 11.ılk:ın 
yarınıadası mazide oltlujfuıı<lan 

1 
fazla bir galeyan gösterdi. 

ADLiYE ve POLiS Bir taraftan garbin en büyük de-
_____ mokrasileri Sofyaya n.1ül3)'iın ve 1 

Maslakta bir 
Kadına zorla 

Tecavüz edildi -Kadını otomobille 
uç.ıran şoför dün 
ağır cezaya verildi 

hayırhah iken Çarhk doğrudan 

doğruya .-iicodünün bir par~sı ad
dettiği bu İslav ülkesini ve mille
tini müdafaa edecektir. Tıpkı Yu
nanlıları müdafaa ederek bu yüz

den Osmanlı İmparatorluğuna 
h~rp açtığı gibi .. 

Her taraftan himaye! gören Bul
garlar Avrupanın şunartk çocuğu 
haline geldiler, Her ne kadar kral 
Ferdiııant hali Rumelii Sarki va
lisi ve Osmanlı müşiri idiyse de 
oıı un bütün palamarları kopardığı 
hükiımeli methuası ile hiçbir alil
kası kalmadığı en körlerin bile 

Maslak sı:rtlarında cereyan eden bir müşahede etlikleri bir keyfiyet ol-
zorla kaçırma ve .ırza tecavüz b3disesi, . b . . , muııtu. Nı ayet bütün il;;i ve ipler 
dun İltinci Ağm:eza mahk..mesme ıntı- l\1 ti t' ·ı· ile k 'ld' eşru ye ın ı anı csı ı ve 
kal etmi$tir. İddiaya göre h5.dlsenin taf- . Bulgaristan kraJlığı istiKLllini iliııl 
silitı şudur: etti Avustlll'ya da Bosna HerEcği 
lleşiktışla o!uran şı>iör Mw;tafayı. ar- ilhak ederek bu iki darbe ile beş, 

kadaşlarından Hakkı. bir müddd evvel, altı sene sonra çıkacak 1914 Umu
Melfk adında genç bir kadınla tmıştır- mi Harbinin temeller: atılmış ol
rmştır. l du. Merkezi devletlerin uzun bir 

Mustafa e velki akşam otomobilila 

giderken~ ra.tlam1ş, ~ılı:lığın.. 

dlın istifade cdttek kendisine küçük bir 

boğuşnıadaıı sonra Biiyük Harııten 
mağlüp çıkmaları Balkan devlet
lerini bir de-eceye kadar intibaha 
davet etti ve artık asırlarca büyiik 

gezinti lekill etmiştir. Bunu mahzursuz devletlerin oyuncağı olmaktan 
bulan genç kadın o.tomobile b~ ge- knrtularak müstakil ve sırf Bal
'nti devam ederken ioförle k:adm ara

sın(la ahbaplık ta i1"1'ilemiştir_ N.ihayet 

kanlı bir siyasel takip etmeni o 
vakti geldiğine ikna etti. Yalnız a
rada birçok arazi ibtilfifları vardı; 

Bayramın üçüncü pazar günü Şirk-eti 
Hay-Tiye idaresi 8di günlere ait vapur tı 
rifesini tatbik etmeğe karar vermi:,tir. 
Çünkü kış tarifesinde pazar günü için 
ildi günlerden çok az. sefer vardır. 

Askere dav.et 
Eminönü Yerli As. Ş; den: 

Mustafa kadını Hürriyci abidesinde bir baı.ı devletler mutmain ve doy
gazinQya da:vet etmis, gazozdmı başla- muş, baz1ları ise aç bir halde idi
yan içici biraya çe,-rilmi:ı. Mustafanın Çler. Mağdurların başında Nöyyi 

1 
vaziyetinden şüphelenen l!elek ısrarla- muahedesinin perişan ettiği BuJ
rına rağnıen ancak bir koç kadeh bira- garlar geliyordu. 
dan fazla içmemiştir. Ham bir oralık Bulgaristan kuvvetsiz ve takat
Mustafayı bırkarak ayr!lnıak istemiş, fa siz olduğu için Roman,;·adan, Yu
kat Mustafa hiç değilse Şi;;hye kadar goslavyadan, Yunanistandan bir 

İstanbul - Köatence se
ferleri bir hafta 

müddetle tatil edildi 

316 ila 335 dahil doğumlu erat
tan hiç askerlik yapıruınuş olan 
kimya, süvari' ve piyade sınıfları 
sevkedile.,eklerinden toplanma gü
nü olan 4/2. Teş./940 pazartesi 

ı günü nüfus cüzdanlarile şubede 
Romanya seyrise!ain kumpanyası Kös ı bulunınaları. 

tence _ İstanbul vapur sererlerini bir 
Gelıniyeuler hakkında kanuni 

halta müddetle tatil etmiıtir. Öoümilz- takibat yapılacağı ilan olunur, 
deki hafta Romanya.dan vapur 1ıelecek
tir. Fakat ondan sonra tekrar seterlere 
devam edileceği haber verilm.kmektedir. -

* 
Eminönü Yerli As. Ş. den: 

Basın Birliği toplanısı ·ı Eminönü Şubesinde kayıtlı ye-
dek subay 8. sınıf hesap memuru 

Basın Birlrği azalarına Taksim Beled.L 

kendisini gene otoınobilte götllrmek için 
ttrar etmiş~ic. Melek nlütereddit bir 

halde iken Musia!a onu kolundan yapı-

şarak otomobile yarı zorla bir vaziyet

te bindjnniş \'e arabayı olanca hızile 

Büyük.dereye doğru sürmeğe başlamış

tır. qtomobilin ~işliye değil, aksi isti

kamete uçtuğunu gören kadın feryada 

başlamış, takat şoför aldırmamıştır. A

raba nihayet Maslak civannda ten'ba bir 

yere geldiği zaman ltaranlılı:lar içinde yo 

çok talepleri olduğu halde saki n 
dtll'nyor, fakat Balkan birliğine 
girmek icin tatmin edilıncsini i~
tiyordu. Romanya, kendi hesabına 
oyalama siyaseti takip ederek Bul
garları hoşnut etmeğe temayül ct
nıedi. Yunanistan Ege denizine ik
tısadi bir mahreç vernıek pren5i
pini kabul dmiş bulunuyordu. Fa
kat tatbilrntta Sofya kabinesi ik
tısadi bir unsurla iktifa etmiycrek 
ve doğrudan doğruya Dedeağaç 
yolile denize inmek arzu ettiğin
den o tihetten de bir mutabaka! ye bahçesınde Şeker bayramının ikinci 1 Süleyrnaniyeli Osman Nttri oğlu 

İbrahim Etem (33371) in çok nele günü akşamı bir arada yemek yemek 
lun bir kenarına çekilerek durmuş • .şoför hasıl olanıadı. Makedonya içic de 

istiyen birlik az.al ar ınm kartıa.nnı ala-
bilmeleri için birlik merkezi yartnki cu
ma günü akşama kadar aoL~ bulunduru. 
lacaktır. 

şubeye nıüracaati, 

* Eminönü Yerli As. Ş. dea: 

Mustafa yerinden ine!"ek kadını zorla o. Yugoslavlar hiçbir müzaltere yap
tomobilden çıkarmış ve yandaki tarlanın mak imk.in1na malik oln1adıkJarını 
içine sürukleyerek t~v\ize ba;lamıştır. tekrarladılar. Bir halde ki Bulgar
Melelc bağırm!J. çal!Jrmıl fakat sesinin, lar münfei\ ve bir fırsatın huliilü-

' 1 nü beklediler. Yalnız Kral Boris 

Azız Türk Milleti 
Şubemizde kayıtlı bilumum ma

liil ve yas haddine uğrayarak ilişi
ği kesilmiş emeklilerin kendilerin
den bazı it ususat sorulmak: üzere 

etrafı çevreleyen tepelerden dönen ak- iht' tl h l b' d t t d 
ıya ı ye azım ı ır ev e a a-

sinden başka bir yardmıcı bulamamıştır. 

Ululuklar Aradan hayli müddet eeçtilden sonra içerisind~ ulu günlerin 

çok olsun. 
H.. Nmi Çapa 

4/2. Teş./940 tarihinden itibaren Meleğin sesi kısılmış, inlemeğe ba~la

şubeye müracaatları ilin olunur. -rııştır. iste bu sırada tesadüfen yoldan 
1 

\
geçerı iki kişi bu iniltileri duymuşlar ve 

taııbuldaki bir hrtınayı hatırlıyor- bir haleti ruhiye ile, can çekişen tarlaya girerek kadını bitkin bir halde 
du. katilin başucunda bu ahengi dinli- ııoförün elinden almışlar ve şoförü de 

- Başka bir şey çalayım mı?. yordum._ . \yakaıatmışlardır. Şoför Mustat.a dün lıe-
Dah_a nn~n!s bir parça? P!iik bitti. Iğne)i _kal~rdım. .mrıı Adliyeye verilmiı; ve meşhut suçlar 
Goılermı açtı: Bırdenbıre sessızlık ~okt:ü. kanunu hükümleıine göre İkinci ağxr 
- Hayır dedi, çalmayın ... Ne- ! Hasta gözlerini açtı, başım ba-

den?. Bıı fena mı?. Bilakis çok na doğru çevirdi. 06'1 mahkemesinde gizli olanlı: muha-
güzel. GözgÖZ<', geldik. Gözbebeklerim, lremesine başlanmıştır . 

Plak bitince: bir miknatısa tutulmuş gibi gözbe-
- ~\ica ederim, devam ediniz beklerine takılıp kaldı ... Bir miid-

dedi. del bakıştık. Nihayet ben _yavaş, 
J Reddedemedim. Plfığııı öbiir ta- yavaş, güçlükle gözlerimi gözlerin· 
rafıııı koydıım. den ayırabildim.... 

Aklımdan geçenleri okumuştu. 
- Ölüyorum dedi, öldüğümü gö

rüyorsunuz, bili)~orsunuz .• 
- Bayır, ben .... 

Kadının dört parmağı 
koptu 

Kaba~aşa yanaşan araba vapuru yol
culanndan Rebia isminde bir kadm va

purda çıkarken ayağını vapurla iskele 

mı olduğu için liliyata geçmek is
temedi. Kral Ferdinant Bulgar 
tahtında olsaydı, Bulgaristan hiç 
şüphe etmiyoruz ki çoktan harbw 
iştirak etmi~ bulunurdu. Dobruu· 
yı muharebesiz elde ediş, Kralın 
sükün siyasetinin parlak bir neti
cesi addolunabilir. 

Diyemi,\'Ordunı. Yorgun bir a .. 
şı11a mcflüç bir koca ar•,uıda Be· 
diayı oynatmak çok acıydı. Acı ve 
güJiinç!. 

İşle bundan sonra htanbuldan 
karmak kararını verdiın. Bilnıem 
ne hastalığı üzerinde tetkik:ıt yap· 
ınak üzere şar~.a zitn1ek istediğimi 
söylediın. İnannı.adılar anınıa1 i .. 
nannııs ıtihi göründüler. Bende tıb
bi tetkikler yapmağa giden bir 
doktor hali yoktu. 

- Bana biraz graınofon 
mısınız?. 

Birdenbire çadıra, bu çöl orta
sındaki ıssız köyün ıssız çadırı al
tında ka''"llar çaldı, ırınaklaı· aktı, 
şeıı kahl<alıalar çınladı ... Sanki su· 

çalar 'lak yemyeşil bir vadide idik ... Kolunu öyle hakim bir hareket
le kaldırıp sözümü kesti ki, yalBll 

arasına sıkıştınnıa ve dört parmağı kop

mustur. Rebia kanlar içinde hastaneye 
kaldu·ılm~tır 

- Calayım. plaklarınız nerede? 
- Su köşede. 

söyliyemedim ... Sustum ... * Her şe:vi bıraknııstım. Fenni, il
mj, san'ati, ahpapJa ... ı, meslektaş
ları. 

Kala kala bir Bedia kalınıştı. 
Fakat onu da kaybettiğimi, onun 

da istenıiye istenıiye elimden git
mekte olduğunu hissedivordum. 

Evvela Adanaya gittim, orada 
çok İstanbuldan konu uluyordu. 
Mardine, Diyarbakıra uzandım. O
rada da kadından balıscdcıılcr çok
lnktu. 

Bense İstanbul, kadın, hayat, 
eğlence sözlerine tahammül edemi
yordum ... 

Bir plak aldım. •Fantastik sen
fonia• idi. Koydan1. Bir n1usiki 
kasırgası başladı. Rüzgar ıslık ça
lıyor, gök giirlüyor, odayı şimşek
ler aydınlatıyor. 

Şimdi belki de kendini. Bedia i
le beraber, böyle bir vadide ta· 
hun-iil ediyordu. Kolkola sevgili
sile beraber dolaşıyor, bu kahkaha
ları. bıı umak sesini, bu kavalı 
dinliyol'du .. , 

Bir aralık baktım, uyuyor gi-
biydi. fakat kaşları çatıktı. Çene
leri kenellcumişti. Hızlı hızlı ue· 
fes alıyordu. 

Sessizlik i;Jüın kadar fecidi. Bir 
dağ basında bir cesedin yapyalnız 
kalmış hissine kapıldım ve bir ~y 
söylemek, bir şey sormak istedim. 
Can çeki~nden bir söz duy:ı;am te
selli bulacaktım. .. 

* Dün Sirkecide İsrailin 25 numa
ralı ahçı dük.klinının aptesane pencere
sinden girerek soymak istiyen Mukad
der, cürmü meşhut hal.inde yakalanmıa

tır. 

* Şoför Hüsamettiııiu idaresindeld 
3158 nwnaral.a otobüs, Köprü tramvay 
durak yerinde duran 70 yaşlanndak.i 

Mehmede çarparak mıılıtaııı 7"1'ierin
dea yaralamıştu-. 

Şu dakikada ağlebi ihtimal Sof
ya muhtelif vaitlcr ve tazyiklerle 
oyalanroaktader. Parlak bir ati ve
yahut kötü bir mengene her daki
ka gözünün önündedir. İtalyanlar 
Yunanistana girmekle garpten, Al
manlar Romanya tarikile, şimal
den Bulgaristan üzerine nüfuz ic· 
ra etmektedirler. Sofyamn bu ye
ni efendilerden çok şey nnınıakta 
olduğu muhakkaktır. Fakat cenup
ta Türk ordusu mehip bir kütle ha
linde durmaktadır. Yunanistamn 
arkadan hançerlenmesi bedava bir 
zafer olacağa benzemiyor. Lehis
tanda S. Rusyamn takip ettiği poli
tika burada ayni neticey verecek 
değildir. Mütekabil fedakiırlıklar
la tesviyesi kabil davalan aralann 
da halledebilmek <esaretini Bal· 
kan devletleri bulabilseler, büyü 
devletlerin muazzam davaların• 
parmaklarını kaptırmamış olurlar• 
Fakat hadiselerin bugünkü a]aııuı 
da böyle bir neticenin me'mul ol• 
duğunn gösterecek cesaret verU:i 
deliller hiç de melıznl değil. 

Nihayet bir çıkmaza girdim ve 
bir tuzağa düştüm. Ne ilerliyebili
vordum, ne de gerilebiliyordıun. 

Nihayet geze dolaşa buraya gel
ıliın. Yerl~tinı. Burada i_yi iıliın .. 

Hasta, gözlerini yummuş dinli
yordu. Nefesine gene darlık gel
mişti. Güc nefes alıyordu .. Kimbi
lir, belki de başka bir fırtınayı, İs-

Ben de. kalbim ı...-~ mcn,;cncde 
gibi, tek kelime 's<iylcıııcden, garip 

Fakat ne s'orabilirdim?. Her ue 
sorsanı manasız olacakb. Buna 

(Arkası va1!) Hiiseyiıı Siikrü BABAN_ 



1-bclrgpiN ım 

lngiliz Deniz 
Ticaret Nazırı 
Tidaret filosunun 
rolünü izah etti 

Londra, 31 (A.A.) - Deniz tıra
ret nazırı Cross dün Londrada ;öy
lediği bir nutukta şöyle demiş.ır: 

<Son aylarda İngiÜz ticaret filo
sunun askeri sahada en büyük va
zifesi Orta Şarktı>kı kıtaatın ıdame 
ve takviyesi olmu.ştur. Bunun :çin 
elimızde çok mühcm miktarda va
pur mevcuttur. Haziran nihayetin
denberi ordu, donanma. Jıava kuv
vetlerıne ait olarak yüz bınl~"ce 
tıon sevkiyat yapt•k. Ayni zarnaı:da 
Dominyon ve m üstt:nılekcl~rr::en 
çok mühim miktardı. kamyon. tay
yare ve mühimmat atnıakta.'·ız. 
Bunların bep<;ıni nakle muvatıak 
oldtl!k.. 

Uzun menzilli 
Alman topları 
İngiliz Sahillerine 
karşı ateş açtı 

Londra: 31 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra Fransız sahillerinde uzun men
zilli Aln1an topları Douvres'e ateş ac
mışlardır. Boğaz sisli idi. İlk ateıi bir 
tek top açmıştır. Yarım saatlik bir fasl
ladan sonra Alman topları yeniden a
teşe başlamıştır. Saat 15 te nihayet bu

lan bu bombardıman hasara.la ve insan
ca zayiata sebep olnıamıştır. 
HUSUSİ MEKANİZMALI İTALYAN 

TORPİLLERİ 
CC'belüttarık: 31 (A.A.) - Deniz. ma

kamlarının tebliği: Bu sabah İtalyan de
niz subayları liınandq._ bulunan gemile
ri hususi bir mekaniz.ına ile torpillemek: 
için beyhude bır teşebbüste bulunmuş
lardır. Biı· torpıl hiı;-bir tesiri oln1adan 
limanın methalinde patlamış, diğer bir 

Amerikanın 
Martinik 7 i 
işgal etmesi 
rİı uhtemel 

iKDAM -, .. 
: flŞ'!fe?ferJ 
Ebuzziya Zade Velidin 
uyandığının resmidir. 

Yazan: NİZAMETTİN NAZiF 

Terıl..;:. lt le rl 
=-"'--<--=="" 

Bir Ana 
ii<.i bucuk saat seyi.-cınm canını sıkan «Bir ana» aynı 

Mübar~k şişede dur 

duğu gibi durme.z 

zamanda seyirciyi yerinde mıb.lıyan ve son perdesinden 1 Herif~ioğlu, öyle çekmiş, öyle 
d · d çelÜnis ki, gece vakti, kapkaranlık 

Düıı, Tasviri Efkar gazetesinin ~onra :ı- v~rın en ~<aldortmıyan, daha bir şeyler bekle· ve bayii tenha bir yolda beni şo-
baş sütununda şu satırlar okundu: ,en. garıp hır eserdır · Buııa rağmen tiyatro tarihimiz för ve neşim sıra gelmekte olan 

·•~'•"• •~•~""'· •• ''"'" , •• ., ~·• dan b,J,~d~.O.fü, <'inkö •B" ""°' l"onbol ''''" '"'" ""'~ın• do ''"°' tecavüzü . durdurabilirlerse; Bal- Tı"vatros h · d k k otomobı"I sanarak scslendı"·. u sa nesın_ e te işi tarafından alkı•-
kanlar hakkında nice zaman<t&n- lanmıyan ılk eserdir. ~ _ Hernşeriın ... Buraya bak! 
beri hazırlandığı anlaşılan siyasi YAZA A - _ Baktık, dedim ... Çabuk söy· 

1 plfuıları altüst etmiş olacaklardır.• N' SEL MI iZZET SEDES le! 
İ Maalesef bu satırlarııı bulundu- ili la.nb ı Ş h" ~- ı •- dı" D 1 B ? 

M f d 
s u e ır ... A.3 • rosu.nun u..-cam gnu uıla.y•~-·. Eh b" bl ,_ - o u musun... o~ mu. 

t . •k tr • o ..__. • lı!: raz sonra. ..:it ar mı e a ın a ~,sütun, anonim bir in_ıza taşıyor. L----• Ad 1- l r· ı- ı· Bomboşum· go··rmu··,,or mu· e."' •u.lll.ll.._ayız. uıı ıya. ro a ışle- A ... r ce ırız .. dl;rip g-iderler. Siz artık~- - ' ,, 
Amerika kuvvetle· Gönül isterdi ki bunun altında bir ı - ·ory sun• 
. k . d"l' Ebüzziya Zade VeHt görünsün. rinde lltr. defa C'Grdtiiümin Bayan J mazsmtz: Böyle bir küttipha.ne ve kıra- . 0·· 1 b . B ·ı 

rı ta vıye e ı ıyor !' M'"bec 1 N eddln Y «B' An alhanede, katıl laklbi de elbet böJle 0 _ - y eyse... enı... eyog una 

I
' Evet, bir Ebüzziya Zade Velit gö- u. ce ecın . an.nn ır.. •» ıur!... atıver! 

Vaşington, ı:ı (A.A.) - Fi- .. .. d !esen lemsll edlllJor. Eserin muellifi ı· · · d 
ıorl.da'dakı· Ke,·west'den be'l;ı runsun ve •Balkanlar hakkın a rr· ta • . Perde k:ıpanır _ Perde ... ,1,.. - Yl amma, senı, bura an Be. , , J . , . ıs n Berna.r dır· ta.nınmış bır Fransıx ... .,. · .., 1 • · 
dcsıro , .. ,rle 17 bombardıman nıce zamandanberı hazırlanmış hır uh . . ' .. A~r ceza mahkemesi. Dikimler hı· yog una atıvermek ıçın, Beyazıt 

.ı _ • ... .. _ •• , m arru:ı; Parlste nulrtelerlle ha-.ı:ırce- . - k 1 · b · 
tayyaresi ve deniz tayyarefe- sıyası P.lan:t bulundugwıa Tasvırı lva.plığı k a.k fil • h b" ıım, dinleyicUer bbim, avukatlar mü- u esı oyunda mancınık ıster! 

1 

Efkar Başmuharririnin de nihayet. ~· oca.man s a e meş _ur ır !1>a.şlrler, katipler, bhlm. Falı:at şa,hit.ıer \ Yaslandığı duvardan sendeleyip 
rine mahsus İaşe gemilerinin akıl erdirebilmiş bulunduğu anla- ı ~uba.m~. Bu ı.at o ~erece Paristid.ir k~, 'ı Trista.n Bernar'ın, Uso1ü muhakeme de 1 üzerime doğru yalpalıyarak: 
hareketi burada bazı farazi- 1 0 . . k bi?.de bır çok "'""' a.da)11e ve lemsıl r "h d d" ş , · ı 

l 1 b h 
. şı suı1 zaman cıdden sevınece - w • Fransa.nın. Bu perdenirı. bu sahnenin en - &.ıa ana mı e ın.. a;or aga .• 

ye ere yo açmış ve a rıye ı tim. Zira altı yıldaııberi, İtalyanın edilmiş oldugu halde admı bilen pok ""·

1 

iyi tarafı şudur: Fnnsada Adliyeyi hic- - Yok, pırasa!. 
nazırı Knoksun bu sevki ya- Balkanlarda döndürıneğe çalıştığı , kişi vardır. .. .. .. veden manzara. bbim için sadece &ii- Baktım, herif, yanıma sokulu-
tın nereye cloğru yapıldığı dolaplar etraiında yaptığını de- . Pe~~<;. a.çıhyor: B~ ku~uphane. ~yle J tünçtiir!. .. Celse tatil edilir. yor, biraz adımlarımı açtım. Bu 
hakkında beyanatta bu111n- vamlı neşriyatın, bazı ycvnti neş- btr kutupbaoe ki, muşterı oiurup lutap Perde kapandı _ Perde arlktı: sefer tuttu, peşinıden gelen ökü:ı 
nıaktan iıntiııa eylemesi bu · ve gazete de okuyabiliyor. Vak'anın İs- arabas ı 

~ torpil de İspanyol toprakl:lrına saplan- r rıyat ticarethaneleri tarafından Ayni ddtor: Koı.til idama mahkUm e- ına yapış ı: 
ara1.iyelcri kuvvetlendirmiş- muhtelif hücum itap ve istihzala- · tan.bulda cereyan ettiğine göre, bu k:ü- dilir. - Hemşerinı, beni ... Beyoğlun• 

tir. ra maru'Z kaldığını görnıek azabı- tiiphanenin de ya balkevleri veya umu- Perde kapa.nır - Perde a.çıhr: atıver! .. . ' Amerika 20 bin tavvare mışlır. Bu ikincı torpil, dün gece is-
daha yapacak j panyol makan1ları tarafınd,an kaldınla- Dönen şayialarda ~farti- na katlauınıştım amma, şu Tasviri mi kitap evlerinden biri ohnası li.zım. I Haydarp;u::ı. ıtannrn önü. Ne güzel, ne - BevogJuna gıtmez bu araba! 

Vıışington: 31 (A.A ... ) - Ste!ani ajan-. ark muhafaza altında Alcez1Ias'a nak
sındcın: Eiarbiye Nezareti, kongreden 20 ı tedilmiştır. 
bin bombardıman tayyaresi inşası için ----C>----

nique'in jsmi tabii olarak Efkirın baş sütununda Ebüzzjya·· Fakat kütüphanede bulunanlar konuş- sevimli bir dekor. Üç hammal, bir şoför - ~cr.~ye ... gi~~r ya? .. 
geçmektedir. Hususi telgraf- Zade taraiından Musolininin ve İ- 1 mağa başlayınca bu kütüphanenin Güzi- var, birer harika. Doinısu aferin bizim - Ustü açık koye!. 
lar, Fransız ahali arasındaki tal d dm Alay mı di • yanuı n1ethedi)n1.İ.~ olmasına bir e a da bir ba.7a:nın olduğunu anlı- genç san"atkil.rlara. N«del Ayral ,rene - ••· e :vorsun ·• 

munzam krediler isteıneğe karar vermiş 
ti['. Bu tayyareler, halihazırda Uı_şa e
dilmekte olup İngiltereye gönderılecek: 
olan muhtelı.f tipte on sekiz bin tayya
reye illı ve edilecektir. 

Anketimizin 
• • 

netıcesı 
(Ba.ştaarlı 1 inci saııfada) 

hlın nıeselede şiddetle alAkalıdırlar. İ
dam cezaslle müeyyet katil vak'alan bu 

müthiş cezanın tahb tesirinde azalıyor 

mu? Kaçakçılığı şüphesiz. cezalandır ... 

malı, fakat bu şebekenin teşekkül es

babını iyjden iyiye tetkik etmeli ... Bun

da, düpedüz ahlô.ksız1ığın, sll'f fenalı..tc 

ynpnıak arzusununı az say ile çok ka

zannıa.k. heveslerinin tesirlerini iyice e

lemeli, ondan sonra icraata girişmeli

dit·. Netice mutlaka c~ın teşdidile el

de edilecektir, diye zannetmiyorum. Bu 

işte esbap ve avamili araştLrmak gerek

tir. Bir zamanlar, halk arasında, bq-

1.'ıaş mcyvası diye tanılan şeytan elması 

menkuunu çocuklara uyusun diye verir 

lerdi. Bu fena itiyat, şimdi de var ıru

dır?. Bu, mutlaka tetkike değer bir 

mevztıdur. Böyle bir tarzda uyutulmuş, 

büyütüln1üş çocukların büyütüldükleri 
tman, alkole, cinayete, külhanbeyliğe, 
delicesine israf ve se.fahate meyilli o
lanlarını tanırım. Böyle b1r masebak a
ramak, bilhassa timarhaneıerde cok iyi 
bir tetkik olur. İşi sade ceza ile lcor
kutmakta değil, bu gibi kaçakçılıklarla 
geçinmek ve zengin olmalc ihtirasındak.i 
adamlan da ıslah etmek ve cemiyete 
faydalı bir hale getirmek, bence en 
doğru yoldur. Sade korkutmanın kati 
olmad :gına kanaatim vardır.> 
Şimdiye kadar, fkkirlerini sorup, ver

dikleri cevapları neşretliğiıniz miJtehas
su; ve sal5hiyettar zevatın uyuşturucu 
maddeler kaçakçılarına verilen bir se
neden itibaren başlayan cezanın azlığı 

noktasında ittifak ettikleri görülmekte
dü·. Neşredilen mantıki delfı.il ve mucip 
sebı::pler de, bu bohsin ehen1nliyctle dik 
kat nazarına alınması Jüzun1unu 1.eba
n.i.z ettirmektedir. 

Yugoslavyada kış başladı 

Belı:rad: 3l (A.A.) - Stefani: 
Fcpa havalar, Yuııoslavyanın 

bir eok verlerınde telaraf ve tele
fon hatlarını tahrip etmis ve hasa
rata sebebiyet vermıstir. Balkan
larda kar vai?ınaktadır. 

-0---

Ruzvelt yeni bir 
nutuk söyledi 

(Baı; tarafı 1 incide) 
En Mükemmel Teçhizatlı Ordu 
Birleşik Amerika, ordusunu in

kişaf ettirmektedir. Milli muhafız
lar da dahil oLma'k üzere ordumu
zun mevcudu 436.000 kişiye var
maktadır. Ordumuza diınyanın en 

fikir ihtilafları yüzünden bu t·· ı·· h --·· · k"' - Yok, maytap d" ı ur u ta anınıül edemem.iştim.. yonız. ~n ten.ı, kad.ln berber, ıKlm kendini gösterdi, Muzaffere harikulidc e ıyorum .• 
adada her an karışıklıklar çı- · b · d ---'-- k ·•·· h - Haydi be hem•e · Altı ay önce, Ebüzziya Zade, ·İ- PIJ'~o ayıi var a '~ u.up aııe temessül eUik""'1 oonra, şoförü mü.kem- ı"ki papel var' -· • rırn. .. sana-
kabileceğiııi gös.termektedir. hlb" '--• • oı ta!yadan makul hareketler. bek· sa 1 ~ın obna.sm. ur, olur ıımm:ı, mel yaşattı. Hele Kadri Ögelınan, hamal _Bekle bır:·a b kta . . 
Adanın işgaline karar veril- z uracı d 
d. . kd d lenmesi J3.zım_ geJeceg~ ini telkjne bizde hem kıra.athane, hem kütüph:llle Mevlütta bir nef&settL .. Hepsi g-üael, fa. bır" otonıobı"I ge-r ontınıa' ş_ııınd _' 
ığı la ir e beş destroyerin ,_ g 

b kalkışmıştı. ltalyadan beklenecek yok<ur. Siz bir liirlü bu dekora ısına- ka.< ko!lu.ştuklarmı duyunca: oi.şt,, bura- · 1 ' er 
u işe kafi gelıniyeceği ve 'k 1 h k sın .. 

Fransız deniz kuvvetlerinin n1a u are etler ... Bunlar ne ola- ma2ken, Kadri. Ha.şim, Enis adlı üç kişi sı Pa.risl:t deniniz. Bizim ha.mal tren- y t b·ı ., 
bilirdi? Biz İtalyadan sadır olacak konuşmaiia blL'jla.rlar. Akşam ıazel<ıleri- den inen babasını bile bllm""; bu ba- -T ab 0 omloıkı ··· gdeçmezdse. --

1 de mnkabele edebilecekleri h k ti . . . . anı u ara ora a pey a o an 
bildirilmekte ise de Portori- are c er ıçındc ancak şu ıki ni bekliyorlar ve ha.yret içlndeJer: Gn- ma.Uar ise, temyiz edilen hükmün bütün b' .. .. .. l . . 

~ıkka uyanIUı mikul sayabilirdik: zeielerin gehnesl iki dakika gecikmiş? teferrüat.mı biliyorlar! ... Derken cc ... vı" - caır: uçuncu yo cu vazıyetı çak:m-
co bölgesinde )·eni kruvazör- ~ 
!er de dahil olduğu halde di- 1 - Ya İtal:;aıılar Faşist rejimi Ta.m bize nnun bir h••rel! .. Gazeteleri 1°".~•duı• &örünüyor, orkada.n Gü•ide, - Merak etme dedi arkadaş o-
ğer Amerikan harp gemileri devirirlerdi. sa.bırsnlıkla. beklemelerindeki sebep ı.e katılın. idam mahkUmunun annesi .. Oi- tomobil geçme~ tünel geçer , tü. 
mevcut bulunıııaktadır. Key- 2 parlak: Biri hikimler an.sında tebeddül lunu.n 50n emeli, sevdiği :~adını bk kere ı nelle g"ıdersı"n'.. ' - Yahut Musolininin emri al- •-L -
west'den hareket eden destro- ha.beri bekliyor: Bir oyun arkadaşı bil- -..a. gormektir. Baplsha.neye gitmesini 1 

yerlerle bombardıman tayya- tında Balkanlara saldırırlardı. mem nerede imi!j t.c. o burada satranç :ralvanyor. Fakat csevilen kadın> mah- B · ················:· .. --·::··· ·········• 
relerı.nı"ıı •ıartı"nı"que'de ihtı·- Balkanlara saldırmak 42 milyon vellifl &enci unalmw;tur hile Teklifi la- u manzara ıle dun gece karşı· " · 1 · oynaşacak. a.rkadaş bulamıyormuş!. Öle- · laştık bakalım şeke b ita )'.anın vatanı olan Italyanın de- kayıt bir ..,iııkkaıılılıkla reddediyor... .' r ayra~ı ge-
yaç olduğu takdirde faaliye- ğil, Italyayı başından büyük ser- ki de garaj sahihi de, Belediyenin hol Ve bir hama.I _ t.ıibii Parisli bir hamal _ 1 celerınde nelerle karşılaşacagız? 
te e-ecınek üzere Portorico'- .. 1 otomobil ~elmesine miissadesini bekli- O C l KAYGI 
daki filoyu takviye için gön- guzeşt erin boyunduruihına takmış bedbaht aua1 ı ~yl ediyor. sman ema Lf 

olanların menfaatine lamami)c yormuş!. .. Otuz sene -:vve-lki Parise UY- Perde kapanır - Perde ·-ıı·.r·. \ 
derilmiş olması muhtemel gö- il ~·- f kal bu•un·· ku·· Istanbul•• ~ ~="!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 uygundur. Zira İtalyanların bngu .. n ·-·, • - -···· : rülnıektedir. Neyse, a.-nhyoruz ki, bu kütüpba~nia Hapishanenin höcereelri. Güzel, cidd<'n 

''-=== .... ---=======-' saplandı~ı mihver etrafında dön- ·· ı BI A · - sahibi Bayan Gi:ıkle hayli felll.ketler gö_ guze amma., « r na» PtyesLnin ha-

mıikemmel teçhizatını vermekte- Almanya 
yız. 

ınekte devamı için tek şart kBlmıs- ish · • "il T · •-- Be • tır: ' rüp geçirdikten 'sonra. elinde ka.lan para j P anesı "'eg • rısww:ı ma.T ın piye-

İtalyan enerjisini yad ellerde tü
ketip İtalyada, İtalyanın bünyesi
ne ve hokiki menfaatlerine uy
gun sartlar yaratmayı düşünecek 
delikanlı bırakmamak. 

ile bu müesseseyi ~nuşhr, bir de oilu ı sinin, Paris hapishanesinin dekoru ... Va .. 
vardır. i kit gece yarısını hayli recmiştir. Bun:ı 

5 Birincikanun 1941 de (}30 000 (Baş taı->fı ı incide) 
asker kışlalara yerleştirilmı.;; bu- konulmuş bulunuyordu. 
lunacaktır. Bu sebeplerden dolayı, Yunaris-

Senedc 50.000 Tayyare 1 tana karşı yapılan İtalyan hücı..mu 

* 
Birleşik Amerikanın hava kuv- neticesinde Tül'kiyenin müdahale

vetleri hııkkında Ruzvelt şunları si ·beklenmemektedir. Fakat. eğer 
soylemiştır: Bulgaristan da Yunanistana hü- Ebüzziya Zade Velide ait sütu-

•Birleşık Amerikada senelik tay- cum ederse, Türkiye muhtenıel o- nun bir gafletten a)tı ay sonra kur
yare imalatını 50.000 e vardıraca- larak müdahale edecektır. 'flicki- tulabilmiş olmasına yine sevine
ğız. Geçen seneye nazaran Kalifor- yenin Bulgaristan tarafından ya- lim. Ya bu gaflet, ayni gazetenin 
nryadak:i Boeing tayyare fabrika- pılı>bilecek bir harek L b~rtaraf diğer sütunlarında her gün bir ye
sının randı·manı dört mıslıne, etmeyi istihdaf eylemesi bek~eiı-ı nisinc şahit oJdu::Uınuz gafletler 
Douglas fabrtkasrn.ın randımant i- mektedir.. gibi sürüp gitseydi!,, 
ki misline ve Buffalodakı Curtiss Bertin: 31 (A.A.) - Yan nsml bir N• tt" N ·ı 
fahrıkalarmın randııman.ı da on i- tebliğde deniliyor k.i: ızame ın azı 
ki mıslıne çrkm1';tır. 

On ay zarfında Birleşik Ameri
kanın tayyare motörü imalatı yillo
de 240 a çıkmıştır. 

İngiltereye Verilen Tayyareler 
!ngilızlere şimdi mü temadıven 

tayyare teslimatı yapılmaktador. 
İngıiızler şımdi 12.000 tayyarelik 

bir sıpariş venmek üzere müzoke
relere gırmek ıçin müsaade iste
mektedir. Bu talc-bın mümkün l>

lan hüsnüniyetle telakki edılmesı
nı devlet mübavaatına ruçhan ve-

Türk limanlarındaki 
Rumen vapurları 

Bükreş 31 (A.A.) - Rador: 
Denız müstesarlıı'.h Türk liman· 

Iarında bulunan Rumen vapurla
rının bu lımanları terketmive da
vet edildikleruıe daır gazetelerde 
rıkan haberlerı kat'iyetle tekzip 
evlemekted.ir. Rumen vapurları 
tesbit edilmiş olan seyrüsefer tari
fesı mucıbince faalivetlerine de
'am etmektedirler. 

. . ı rağmen içeri bir kadın hademe, onun -.r 
Oğlu c-ehr. Aşıktır. Bır kadını sev- kasından da Güzide, mahküm, sa.bah.ı1. 

mektedir. Kadın sadece «Sevilen kadın» ka.rşı idam edilecek. Ccva.dm annesi de 
dır. Beş yüz liny& ihtiyacı vardır. Bu · it Parl ' o-• 1 · i 

gırer _ oca s.... 1:M.ta g rcr mı r -
parayı bulmak için An-karaya, ailesinin , An - 1 bir k re dalı rer .... - a oı unu e a, son 
yanına ritmeğe mecburdur. Genç buna. bir kere daha görmek ister, gardiyana 
razı değildir. Bu ]>3.rayı vereceğini sev-

yalvarır. Gardiyan ancak ka.tilln höcere
d.iii kadına vi.dedM", gelir. parayı &na- sinin k:iiçilk pt"ncerestnl açar ve Cevada: 
sında.u ister. Anası paranın nereye cMıe_' «Sizinle biri ı-örüşmek:: istiyor!:. der. Ce

cefini bikliii için vermez. Genç le Pil- vat yerintlen fll'la.r ve: c:F:ıliha• diye 
rayı - anasının şidddli mnhaletetbıe 

rağmen _ Şemsi 11..JDC.M"wlan isteyeoeibıi 
söy !er ve çıkar. 

Perde kapanır - Perde a.çllır: 

Bir Jolta.nta. Blru nefes &lırsuuz. Çün 

haykırır. AkJmda, fikrinde yalnn: •O• 
«sevilen ka.dın. varıdır. Ana, oğhman bu 
ba.ya.linJ bozma.z Ye Fallha sıtaUlfl. oi
Junun sualine: «Evet, seni sevlyonanb
der. 

1 2 nci Teşrin 
ri. 8.30 Müzik: Eafif program (PL) 
8.50 Ev kadını - Yemek listesi, 9.00 
Kapanı.;;. 12.30 Program, 12.33 Türk 
müzilii, 12.50 Ajans haberleri, 1.05 
Türk müziği, 13.20 Müzik: Karı.şık 
program (Pi.), 14.00 Kapanış. 18.00 
Program, 18.03 Müzik: Radyo 
cSwing. kuarteti, 18.30 Müzik: Fa· 
sıl heyeti, 19.00 Müzik: Şarkılar, 
19.30 A ians haberleri. 19.45 Müzik: 
Radyo incesaz heyeti, 20.15 Radyo 
ııazetcsi, 20.45 Temsil, 21.30 Konuş
ma: (Sihhat saati), 21.45 Müzik: 

kil lokanta bisim lokantalardan bbidlr. Perde kapanır - Perde açılmaz. 1 
Kadm el1'ke.k müşteriler va.rdlr. Bu ara- • 
da. gençin, Cevadm anast Güzide de var. «BİT .Ana• run temsrllnde, on iki se-
İçeri telişla bir zat .ırirer. Bu dedikodu- oedcnberi tesadüf etnıedJğlmlz garip bir 
cu tipinin sembolüdür; tecessüs ve ya.71- • h5-dbe, se--yi.n:llerde g-a.rip bir ruh bıi1e
nun ta. kendiısidir. Bir cinayet işlendiğini j tile ka.rşıla.ştık. Ne 'edebiyat, ne iofuna... 
ve Şemsi ııa.mında birinin kdledildlğlııl iyal, ne de kültür bakımından bizim 

Asrı Sinemada 
:ı.nla.1.ıı-. 

Ceva.dm anası bu. haberi duyunca fe. 
na.laşır: Cevat amcasını öldürdü mü! 
Gü-ıkleyi, bir ahbabı koluna girerek lo
kant.ada.n çıkanr. 

Perde kapanır - Perde açıhr: 

Gene mahut kütüphane. Cinayeti. if-

Bayram münasebetile iki büyük 
ve güzel film birden 

MÜNİR MUREDDİN 
HAZIM - FERİHA _ NEVZAD 
tarafından oynanmış en büyük 

tlirkçe sözlü. ve şarkılı film 

Allahın Cenneti 
rilmesı işleri ile alakadar komite
den rica ettim. Bu veni sipar'.şle 
Birlesik Ameri,kanın harp tayyare
si sıp-arişleri 26.000 adede var

flm••ımı:ııız:m:m•ıaaııa:mı::.ımıı•••••••••••••••a leyen Cevaddır. Korku ve halecan 1ıp1u. .. 
dedir .Kolu kanlanmıştır. Anası bumın 

sahnemiz için hiçbir değ-eri olmıya.n bu 
biç t.e iyi adapte edilmemiş basit ve 
ınanasu; eser. değenıe nisbe-tle çOk iTl 
temsil edildiği ha.ide, '1 ta.blo müdde
tince seyirciyi sarmaktan ziyade canını 
sıktı; bmıa mukabil seyirci _ sıkıldJ.iı 

zaman derhal fuiadıiı halde - bu eser
de dalıa bir şeyler bekleyip bir türlü 
kalkmak istemedi. 

Aynca: 

HARRY BAUR"" 

maktad:r .• 

Haftanın değil, Mevsimin en büyük muvaffakiyeti 
Senenlo en güzel filmi bugün 

M E LE K Sinemasında 

MAR. ŞANTAL 

tarafından emsalsiz. b.İ.I' şaheser. 

NO TL A R BALALAYKA 
NF.LSON EDDY - İLONA MASSEY 

Sraıı~lar: 11 - l - 2.~0 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

farkına varır; oğlunun katil oJduiunu 
anlar, ona bin dört yüz lira verir, ~ka. 
'ka.pıdan ka(\ınr. Derken lçerı l'kl sivil 
memur ge1ir ve Cevadı son.rla.r, ana&mı 
sorl"UYa çokerler ve kütüphanede olma.-

Bu garip hıi.dise1 l ka.ydetıikten sonra, 
dlir Ana» run. Uyatro tarlhlmiıze geoe
ceğ"lni de Uılve etmeliyim: .Bir An» 
İsta.nbnl Şe!ıir Tly~swıda tek kişi ta._ 
ra.fından aJk•ş1anmıJ'an ilk eserd!r, Bu
nu Uya.,ro la.rilıimlı; elbette ya.za.cak:.&.ır. 

Taçlı Cana var 1 
Yunan 

çiviai 

Nanemolla benden sordu: 
- Yunan - İtalyan mulıare

bcsinden yeni ne hı.ıva,Us 
var?. 

- Yunanlılar hudut mevzi· 
leriude n1ukavcmet C'diyorlar .• 

cc,-:ı hını Vt•rd iın. Gülerek: 
- D(·~en.e \·ı:nan çivisı ıle 

Ulıl1laH·1ı ~ ~drlılar .. 
Diyf"<CK ,iiUve etti: 
- Oular oınuztanıp girile· 

ı:ek kauı arıyorlardı! 

Çıplak 

adam 

'farlabasında bir adan1cafr1z. 
e)lj Jjrn bahse tutuşınu~ \'C 
J>aray1 J.i:a7anmak için anaöan. 
dof·mu ;.~)t~~:l cıkmış. Ellı :l· 

dun kad::ır yi.iı uycn ve polis
te yakalanan bu adama Nane
motıa~ 

:>IPdir bu h•lin?. 
Di.ve sorunca şu cevabı al

nuş: 

- ltalya gibi teminat verip 
Yunauistana taarruz etnıcdim 
ya?. Hiç oln1azsa sözümü ~ıp
lakhğile ve cesaretle yerin• 
'(elirıniş bulunuyormn.. 

Nane,nolla birdenbire sor
du: 

- Ömiir şey neye derler?. 
Ben cevaµ veremeyince, 

kendis.i tavzih etti: 
- Sen çık, ben oturayım .. 

dernektir. Yanı şu İtalyanın 
Yunanistandan istediği şey! 

Ce,·ap olarak: 
- Aldı öyleyse ağzının pa-

1ını ..• 
Dedim. 

Zaten buna 

bekliyordu 

Gazeteler •Arnavutlar dağa 
çıktı'. .. haberini \eriyorlar. 

Nanemolla da bu havadisi 
okuınuş: 

- Arnavutlar dağa çıkma
dı, Arnavutlara şans piyaııgo
su ı·ıktı. 

Diyerek, ilave etti: 
- Arnavut vatanseverleri 

bu fırsatı zaten bekliyorlardı. 
Şimdi iki satır araswda kalan 
İtalya ılüşünsün!. 

A. ŞEKlP. 

rr ....... ımmnmm:ııııı _____ ımu ......... _. 

aııımımımB•llil İspanyanın en güzel tangosu 

1 M P ER t O AR G E N T t N A 

tarafından yaratılan İspanyolca &özlü ve çarkılı 
KÖYLERİN ŞARKiSi 

filminde teganni. edolecektir. Pek yakında 

---- S Ü M ER SiNEMASINDA 

Hi.('bn· kahramanın tarihine yazılnııyan bir serer ... 
Hıc;:bır yiğittn !edak3-riıt1na ben zemiyen bir ateş ..• 

- Hıçbır ınsan kudrctirun yaratamıyacağı bır harika.. .. 

&iiM &ttTf* ·:MW921 & & 

SÜMER SİNEMASINDA 
Bu hafta bayram şere!ine::-~eş'eli ve şen ha.rek:etU 

Para Beraber Gitmez 
Fransızca sbzJü ınilyonerlerin filmini mutlaka gidip görünüz ve kederlerini
zı unutunuz. Her ~hılesl bil' kahkaha tul.anı yaratan ... Her tablosu takdir al

kışLarile karş.ılanan bir san'at b3rikası. Bas rollerde: 

JEAN ARTHUR-JAMS ST!iWARD-LİONEL BARRYMOR 

Bayramda hergün saat 11 de tenzilatlı" matine. 

Bayramda görülecek en güzel filin 
HAZIM-VASFİ-CARİDE 

SAİT - PERİHAN - NECDET -~ - ELEFTERİYA _ 
REFİK - KADRİ 

Dayanılmaz derecede komik sahnelerle harikulide bir komedi 

Akasya Palas 

EugUn İPEK VE SARAY Sine~~:;::;da 
Hususi ilave: Şehrimizdoki C UMHURİYIIT BAYRAMI mera

simi bütün teferrüatile 
Bayramda seanslar: 12 - 2 _ 4.15 - 6.30 ve 9 da 

DİKKAT: Bugün ve Pazar günü İPEK'te, yann SARAY'ıla 
sabah saat 10 da tenzilatlı matiBe vardır. 

aa~··a"' 

TAKSiM Sineması 
B:"yram Programı o !arak Hicbir filme nasip olnuyan 
hır muvaf.fakiyct kazanan TÜRKÇE Sözlü ve ı;arkıb 

ÇANAKKALE 
GEÇiLMEZ 

Filini cl6vam edecelı: tir. O. beş gündür alkışlar ar11S1n
da yiiz binden fula ..,,,.irci wafından görülen bn fil

min 00t1 gün )erinden istifade etllım. 
OymL .... tıeri: ll - ı - 2.341 - 4.:MI - 6.30, Suare 9 da 



SAYFA - 4 

lngilterenin 
Yunanista

na gardımı 
(llfmU.al- .unal 

Yu.naoistana, yaJnız kara erdusu 
İ(in bir miktar silih, kamyon. :1:trh
)ı otomobil, tank ve sair malzeme 
verebilir. 

Esasen, Y11Mn ordıısu da, sefer
beı; edeteği asamı kuvvetle, yalnız 
İtalyan kuvvetlerinin taarruzuna 
karşı koyabileceii için, şimdilik 
İngilterenin kara yardlBlJna muh
taç değildir. 

Havada yardıın: İngilterenin 
yapacağı en iyi ve en visı yardım, 
hiç şüphesiı, hava ordusile yapa
tağr yardımdır. Ciinl:ii, İtalyan ve 
Yunan hava orduları arasındaki 
nısbet hayli büJüktür. Yunaniı.ta
nm 1939 senesi sonunda 200 kadar 
tayyaresi vardı. O vak.iıtenberi bu 
kuvvetlerin artıp artmadığı meç
huldür. Bir miktar artmış olsa bi
le, yİlle İngiliılerin yardımına 
muhtaçtır. İngiliz hava kuvvetle
rinin Yunanistan:ı yardımı, teda
füi ve taarruzi olarak iki türlü ola
u.ktır. Tedafüi yardım avcılarla 
Yunanistanı korumağa matuf ola
raktır. Taarruz! yardım ise, Ana
vutluk ve İtalyadaki askeri hedef
lerin yakından b-Ombalanınası şek
linde vuku bulacaktır. İngiliz hava 
kuvvetleri, Arnavutluk kıyıların
daki ha)yan üslerini ve iskelelcri
Jtl devamlı bir surette b-Ombal.ıya
rıık Arnavutluktaki kuvvetlerin i
aşe ve ikmalini güçleştirebilirler 
lı:i bu, pek mühimdir, 

Denizde yardım: İngiliz donan
masının esas yardımı, Akdenizde 
mevcnt hik.imiyeti bakımından 
dolayısile vik.i olacaktır. Yoksa, 
tarki Akdeni2deki İngili.2 zırhlı fi. 
!osunun ikiye ayrılarak bir kısmı
nın Yunan 11;ularında kalması mev
zubahis değildir. Böyle bir ayrıl
ma hata olur. Bir kısım küçük ge
miler ve bilhassa denizaltı gemile
ri, Yunan üslerine ve adalarına gi
deceklerse de zırhlı filo toplu ola
rak l\.lısırdaki üssünde kalacaktır. 
İngiliz donanması, şarki Akdeniz 
hakimiyeti ve cenubi İtalyaya kar
ş.ı yapılacak harekat bakımından 
Girid adasile Zanla, Kefalonya 
Korlu gibi Yunan adalarından çok 
istifade edecektir, Buralarda tesis 
edilmiş ve:va edilecek üslerle yar
dımcı üsler harbi cenubi İtalyaya 
çok yakloştıracaktır. Buralarda bu
lunacak olan İngiliz keşif tayyare
leri, mütemadi keşiflerle Yunan 
denizinde, şarki Akdenizdc, hattil 
Tireni)•en denizinde İtalyan do
nanmasını tarassut edebilecekleri 
gibi bombardıman tayyoreleri de 
Romadan Si<ilya adasına kodar o
lan İtalyan arazisini bombalıyabi
leceklerdir. Bundan sonra, Akde
niz_ gibi iç denizlerdeki dcnİ.2 harp
ler1, artık Fransı1ların aCro . nn· 
\·al dedikleri şekilM, ham • deniz 
harbi <eklinde cereyan edeceği i
fin, bütün Yunan •ahillerinin ve 
nda]arının İngiliz donanma.sının 
SC\·külce,·~i vazi~·eti bakımından 
lıiiJ"iik kıymetleri vardır. 

İnııiltcrrnin ynparağı hava - de
niz yardımları. n1evcut Yunan ÜS· 
J.-rine ve yeniden teşkil edilecek 
iislere İngiliz hava ve deniz kuv
\"ı·!IPrinin ~rerle~mesile. tesirini 
f~i .. t<>rm<-~e başlıyncaktı.r ki bu da 
rrl\ uzun sürmiyecektir. 

ABiDiN DAVER 

Sirketlerin hariçteki 
larına ödeyecekleri 

ortak
para 

Ankara· 31 (İknam muhabirin
den) - M("D)Jeketimiıde caltşan 

"·er 1i ve vabancı c-irke~lcr?n h~iç
tcki hisscdarfarına ödevecekleri 
ııaralar icin anason, sün11er. fındık. 
ya,; soole. halı, lületa< t, tülün, yaş 
meyve, şarap, !>kör, gülyağı, süt 
k>xıı. maden suyu ııibi mallar tah
sis t'<iilmıstır. 

Yunan müda
faası kırılmadı 

( B~taarlı 1 inci aal/fad4) 

lA~eline rağmen, hava JruvveUerimiz, 
Patras limanını bombardıman ederek 
asker yüklü düşman gen1ilerine isabet
ler kaydeylemiş, Lepant ilssünti, Meço· 
vo civannda Yunan kıt'ılarını bombar-
dımana tabi tutmuştur. Avcılanmızın 

hücumuna utrayan bir düşman tanare
si dillürülm~tür. Biz:.im tayyarelerimiz
den bjr t.ane6i üssüne dönmemi§Ür. 

ınamaoını emretmiştir. Öğrendiğime gö. 
re, bir mıntakada İtalyanlar, mü.kem· 
mel tanzim edilmiş ve belhıriz bole ge--
Urilmiş mitraJyöz y:ııvalarına dilşmiifleı Kral, Metaksasla Uzun 
ve adeta ot gibi biçilmı:lerdir. Bu mın- Müddet Görüştü 
tal<adaki kumandan, İtalyanlann bezi· Atina, 31 (A.A.) - Kral Jorj, 
metınden istifade ederek diıfmanı Arna- Başvekil Mela-ksası ziyaret ederek 
vuUuk arazisine kadar takıp etmiştir uzun müddet gör~üşttir. Halk 
Faltat bu güzel muvaffakıyetini, muvak- Kralı hararetle alkışlamıştır. 

katen kumandanlıktan azled.Umekle öde 
miştir. Şimdiye kadar Selwige 50 kadaı 
İtalyan harp esiri eelmiştir. Buradaki 
asker! mehalil Ue iş adamları, Mussoli
ninin yaptığı blöfün böyle bir mukabele 
göreceğini tahmin etmemiş ve •çok er
ken aUamış> olduğunu beyan etmekte· 
dirler. Yunanlılar diyorlar ki: Böyle ol
masaydı, pazar günü General Metak· 
.;as'a tehdit makamında bildirmiş oldu
;u barruza derhal geçmeleri icap eder. 
ıli. 

SELANİKTE VAZİYET 

Yunan Denizcilik 
Kahramanlarının Halefleri 

Atina, 31 (A.A.) - Deniz müs
teşarı Papavasilion, donanmayı 
teftış elmiş ve mürettebata hıta
ben çok alkıı;Janan şu sözleri s<iy
Jemiştir: 

·Miaouliv, Zanaris ve sair Yu
nan denizcilik kahramanlarının 
halefi olmağa lfiyık olduğunuzaan 
ve onlar gibi vatanınızın şan ve 
şeref ve hürriyeti içın harbederek 
zaferler kazanacağınızdan emin 
bulunmaktayım .• İtaylan.lar. şimdlye kadar havadan Se 

lAniğe taarnız etmemişlerdir. Sellni.kte 
üç geceden beri bütün ışıklar söndürül- Yunanistan, Eıilmiyeceğine 
mekt.e veya maske edilmektedir. Ve tay. Emin Bulunmaktadır. 
yare dafü bataryalar da her an hareke- Atina, 31 (A.A.) _ Atina ajan-
te geçmeğe amadedir. Limonda 50 kadaı sı bildiriyor: Gazeteler İtalyanın 
açık renkli ıeml, harbin ba~langıcın- alçakça tecavüzünü takbih etmek
danberl Atıl bir balde durmaktadır. Ci- te berdevamdırlar. 
var antrepolara yüz binlerce İngiliz il- Messaııero d'Atlıen gazetesi ez-
rası kıymetinde tütün yerleştirilmiştir. cümle şunları yazmaktadır: 
Bu tütilnler1 ıon senelerin rekoltesi olup •Diğer milletlerin namus l::a·k
Amerikaya veya baı;ka bir tarata ıön- kındaki telakkilerinin ne old1tğu
derilmek ii<ere vapurlara ;ıilkletilmeğe nu bilmiyoruz. Fakat hiçbir mil
amadedir. SelAnikıe bulunan takriben Jet, Marathon ve Salamine'de ba.ş-
500 İtalyıın tebaası, tevkif edilmlııse de lıyan an'anemiz ılcadar uzun bir 
Amlanlar henüz serbestçe gezmektedir- an'aneye sahip bulunmamaktadır. 
!er. Bütün arabalar ve otomobiller vo HiQbir millet Yunan milleti kadar 
tıattA biaikleUe; müsadere edilmlıtir. insaniyetin va-karını müdafaa va-

lllUSSOLİJl.i TİRA~AYA zifesini üzerine almamıştır. Yuna-
G.iDECEK~tiş nistan, .ı:iriştiği bu müsavi olrnı'Jan 

mücadelede de e:ı:ilmiyeceğinP. e-
Nevyorlr: 31 (A.A.) - Traruıradio a- min bulunmaktadır. Zira, Yuna

jansının Tlı;;.na muhabiri Kont Ciano- nistan milletlerin hayvani cebir 
nun Tiranaya gelmiş olduğunu bildir- karşısındaki vıcdan ve hukukunu 
mektedir. Ayni ajansın Roma muh<1biri temsil etmektedir.> 
de, Mus.solini'nin bir kaç güne kadar 
tayyare ile Tiranaya gideceği şayiasını~ 
dönmekte bulunduğunu yazmaktadır. 

Tavassut Meselesi, Bk 
Plan Olabilir mi? 

iKDAM 

Milli Şef 
(Jloıt laralı l ~) 

Ankar•: 31 ( A.A.) -
Rei.sicumhrır l•met lnönü 
lngiltere Şark Orduları 
Erkanı Harbiye Reisi ge
neral Arthar Smitha'i bu 
cün saat 16.30 da Çanka
ya köıkünde kabul bu
yurmuılardır. 

Kabul e•ncuında /ngil
tere büyüle e/çiai Sir 
Knatchbull Huge .. en ile 
Hariciye Umumi Katibi 
Numan Menemencioğlu 
hazır bulunmuflardır. 

1 

nın fevkalade siddetini tebarüz et
tirmektedir. Gece gündüz durma
dan yaP-an şiddeli vagmur.' yolları 
sele, selleri ırmaklara, ovaları ba
taklık ve ııöle tahvil et.ntlstir. As
kerler, hayvanlar. otomobiller ve 
her türlü makineli vasıtalar, vai!
mur altında ve çamur ic;inde iler
lemektedir. Nehirler, ııec:it yerle
rinden "ecil.mektedir. Fakat istih
kam kıt'aları, Yunanlıların berha
va etmiş olduitu bir cok köprüyü 
"eniden insa etmiş ve yollardaki 
oozuklukları temir etmistir. Bü
tün askerler, şecaat, mukavemet, 
ve yüksek bir mücadele ruhu gös
termektedir. Geniş cephelerde ha
rekatta bulunan büyük cüzütam
lar, tesbit edilen ıılanlara ııöre. 
muntazam surette ilerlemiye de
ıı.anı etmektedir. 

Patrasta Çoluk Çocuk 
Nasıl Bombalandı? 

Atina: 31 (A.A.) - Yunanista
na karşı habersiz İtalyan tecavü
zünün ilk ııünü, henüz halkın bir 
şeyden haberi vok iken, sivıl Yu
nan ahalisine karşı İtalyan bom

Alman - Fransız 
işbirliği 
(Bq taralı 1 inci sahifede) 

Tunusun, Savoie'nin ve C:iıl>uti'nin 
İ~ltereden Maltanm ve Süveyş 
kanalının alınması. 
Almanyanın Maksadı Ne imiş"! 
Muhabır yazısına şöyle devam 

etmektedir: 
Almanyanın Fransa nezdinde te

şebbüslerde bulunmaıktan mak.sa-
. dı, inııiltere)'i mürettep bir Avru

pa karşısında bırakmaktır. Bu su
retle İnl!iltere için Avrupa '.lot'a
sında müttefik bulmak imkanıarı 
bertaraf edilmiş ve Almanyaya 
kan;ı devaım ettırdijii mücadeleyi 
miincn müdafaa etmek ihtirr:alleri 
izale edilmiş olacaktır. 

Berliner Boersen Zeitung ııaze
tesi yukarıda yazılı şartların ln
giltereyi Amerika nazarında Avm
panın yzgiine düşmanı olardk te· 
lii.kki ettireceğini yazmak tad ;r. 

Almanya - Fransa Sulhü 
Henüz Uzak 

Zurich'dcki siyasi müşahitler, şu 
neticcvi çıkarmaktadırlar: Fransa 
ile mihver devletleri aras!nda kat'i 
sulh geçen haf tak inden daha u
zaktır. 

Fmnsrı Pazarlığı. İngiliz 
Mukavemetine Bağlı 

Zlirih, 31 (A.A.) - Reuter: 
HiUerin yeni Avrupa nizamı te

sis teşebbiisünün ak:·beti hala meş
küktür. Bu hususta bazı İsviçre 
gazetelerine ve alakadar memle
ketlerin basınlarına baktlırsa, aşa
J!ıdaki neticeleri istihraç mum
kündür: 

1 - Almanyanın Fransaya yap
tığı yeni teklif, bilhassa İt&lyan 
nıutalebatı bakımından, ilk tekli 
fe nazaran çok daha semihanedir. 

2 - Fransanın pazar lığt ne de 
receye kadar yapıp yapamıyacağı 
tamamile İngiliz mu•kavemetine 
bağlı bulunmaktadır. 

Baş, diş, nezle, grip, romatızma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde üc lıaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları ısr•rla isteyiniz. 

92 senedenberi bütün dünyaca 
tanınmış 

ELECTiON 
Kronom<.'treleri metin, hassas ve 
earaırlilidir. Yeni zarif modelleri: 
Bahçekapı Üç Kardeşler, Karaköy 
Könrü Cad. Panciris, Beyoğlu Fo
to Sürena karşısı Burhan Rubi 
mağazalarında satılır. Fiatlor mak

tudur. 

Toptan •pıad§ler H R K •Yeni gün 1331 ,. ' 
için möra.·1111.t yeri • • . Ofl inci ıokak No.3 Zffilf 

Maliye V ckaletinden 
Gumuş yoz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında i'Aı 
Gümüş yüz kuruşlukların yerine ıümüş bir liralıklar darp ve piyaı:.;aya kA_ ... 

fi miktarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 ıkincikJ.nua 

194:1 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması k:ararıaştırılmı~br. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyccek ve ancak yalnız mal sand,.kJarile Cumhuriyet !\ferkez Bankası ,u. 
belerince kabul edilebilecektir, 

Elinde &ümüş yüz. kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklnrile Cumhu ... 
riyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirrrıelcri ll:ln olunur. c70025> •10216> 

ARNAVUTKOYONDEKI 

BİLECİK YUN.U.iSTAJl."DA tç ŞEHİR 
BOMBALANDI 

Atina: 31 (A.A.) - Röyter: Dün saat 
22,15 te Atinada aliırm jşareti verildi
ği zaman ,uzaktan haya dAfi bataryala
rının ateşi işitilmiştir. Korent körfe
~inde Lepant ile Agrinion ve Egina, dün 
Italyan tayyareleri tarafından bombar
dıman edilmiştir. Öğleden sonra Atina
da alArm işareti verilmesine, Egina ü
zerine hücum yapılması sebep tcıkil et
miştir. Yukarıda ismi gecen üç ;ehirde 
t~Ji ha!';ar vardır. Atinada biltiln yaban
cılara şamil olmak üzere saat 21 den iti-

Londra, 31 (A.A.) - Yunan - 1-
talyan muhasamatında bir Alman 
tavassutunu mütalea eden TiTl"es 
gazetesi ez.cü.mle şunları yaZil'ak
tadır: 

bardıman tayyarelerinin hücwn- vutluk hududunda.ki İtalyan ileri mev 
l;?rı ba'1amı•tır. Patrasa yapılan zilerini şiddetli bombardıman etmiştir. ı 
hücumlar İtalyanların hareket Saat yedide başlayan bombardıman bir 
tarzlarını a 0ık bir 6urettc l!Öster- saat sürmüştür. Bombanlımanın deva 
mektedir. Patras hic müdafaa ter- mı müddetince ne İtalyan harp gemisi 
tibatı oJmıvan acık bir şehirdir. ne de tayyaresi kat'iyyen gözükmerniş-
İtalvanlar -ehrin hava taarruzla- tir. ı Gazinonun sahibi l'Dİ lllARKO 
rına karsı müdafaası olmadıCtını Atina: 31 (A.A.) - Rilyte rbildiri- Muhterem müşterllerirı.in buyramını kutlular 
bildjkleri i"in, aJraktan urarak si· yor: Yunan askerlerinin kahramanlıkl:ı lı::'lii••ll!l•Bııı::ımmmmİıııırımmm•ııııiı•mmıı::=ı:ımı:11ımm11:m

baren evlerinde bulunmaları ve sokağa 
çıkmamaları emri verilmiştir. İngiliz te
baasının, mütte!:k dev1et tebaası srlati
lc, serbestçe gezmelerine müsaade oluna 
cağı ümit dilmclttedir. 

ATİNADA 15 DAKİKA ALARM 

Atina: 31 (AA.) - Saat 16/45 te ve
rilmiş olan bava tehlikesi işareti takri
ben 15 dakika devam etmiştir. 

ATİNA SERBEST ŞEHİR 

Lmıdn: 31 (A.A.) - İngiliz etkan 
umurrUyesi, kıymeti her türlü takdirin 
fevkinde tarlht ve artistik hazineler teş
kil ed~n Elen şehirlerinin bombardıma
nı n1etielesile allkadar olmaktadır. Ati-

nanın serbest şehir bulunduğu hak.kında 
ki Yunan dekl:ira~onuna rağmen, Ati
nada bcs al!ı.rm işareti "\=eritmiştir. Fa-
k:at hiçbir bomba atılmamıştır. Yunan 
hükUmetinin talebine İtıılyan makamları 
henüz hiçbir cevap vermeınişUr. Atina
d;ı o~uran İngiliz tebaası, bu cevabın 
alınmas:ndan evvel tahliye olunacaktır. 

İTALYAN TEBUGİ 

Roma: 31 (A.A.) - 146 numaralı itsJ_ 
yan tebliı:inde deni1iyor ki: 

Cüzütamlarıınız. Epır'de Jleri hareket
lerine devam ederek. bir çok noktada. 
Kalamas nehrine "\'annıı:;l:lrdır. :Pena ha· 
va şeraıt.i ve rıc'at hahndekı düşm~nın 
muva~:ıl;ı hatlarında yaptı~ı tahrıbat. k.ıt 

a1ar1mızın hareketlerinı yavaşlatmakta

dır. Çok fena hava şeraıtıne vt> düşman 
hava daii bataryalarının şıddetll aksli-

«Tecavüzle birlikte bir tavassut 
meselesinin de Floransada m:iza
kere edilmiş olması pek muhte
meldir. Bugünkü taarruzun ııaye
sinin, Hitlerin ha-kem sıfatı ile ha
zırlıyaca{(ı bir uzlaşmaya yol aç
mak olması da ihtimal dahilınde
dir. Bu uzlaşmada İtalyanın muta
bakatı stratejik noktaların veril
mesiyle temin edilerek, bu nokta
lar mihver devletlerine kış seferi
ni gecirmek için yarıyabilecektır. 

Rüştü Aras - Simopulos 
Görüşmesi 

Londra, 31 (A.A.) - Reuter· 
Yunanistanın Londra elçisi Si

rnopulos, ibugün, Yunan elıçiliil;ınde 
Tür.kiye büyük elçisi Tevfik Riiş
tü Aras'la uzun bir göriişıne-:te bu
lunmuştur. 

italyanla:r Fena Havalardan 
Şikiyetçi 

Roma: 31 A.A.) - Stefani bil
diriyor: 

Yunan hududundaki hususi mu
harebeler, bir haftadan beri Arna
vutlukta hüküm süren fena hava-

vil halk üzerine cem'an 200 lı- m- nna ait haberler Atinaya gelmeye baş 
ba atmıslardır. Bir cok evler "ıkıl- lamıstır. Tam mevcutlu bir ıtalyan dağ 
mıstır. Enkaz arasından •imdiye 1 fırkası dağlarda üç bölük Yunan asker 
kadar rıkarılan ~etlerden 45 şi tarafından saatlerce durdurulmuştur. n 
çocuk, 70 şi kadın, biri ııapas ve ğer bir yerde l)ir Yunan takımı, arızalar 
biri de polistir. 4itilmemi5 ~ir dan mahirane blr tarzda ı;\ifade ederek 
ke,.fiyet te İt• h·an tayyarelerinin iki bölük İtalyanı he-zimete uğratmıştır 
ekserisinin Yunan renklerini tası- Bu bölükler kaçarken te<;hizallilnnın bl 
makta ~lduklandır. )'illı: bir k.ı.smını bırakmışlardır. 

Alınan Radyo Gazetelerinin Atina, 3l (A.A.) - Rcuter: t 
G a y r e t i talyan tayyareleri bütün gün Yu 

nan ile• mevzilerini lxxmbala~ 
Londra: 31 (A.A.) - Reuter a- t ır. 

iaıısının si~asi muhabiri yazıyor: Üç günden fazla süren muhare-
Alınan radvoları ve Alman ga- belerden sonra İtalyanların eıı de

zeteleri bittabi Yunan milletinin rin ilerleyişi, şalabiyetli rr.ahfil 
oesareti kırı.l.ıruı; ve Yıkılmak üze- !erine göre, 'beş-On kiloonetteden 
re oldu"unu söylemek hususunda ibarettir. İtalyanlar Yunanlılardan 
hiQbir gayretten geri durrnadıkla- fazla unalik oldu.klan dağ toı;lürın 
n Londranın selfı.hivetli mahfille- çok kullanıyorlar. 
tinde •bevan edilmektedir. Şimali şarkide, Filorinaya yak 

Halbuki bu. hakikatten ""k u- laşrnıya bnkim veren yüksek dağ 
zakitT. Denilebillr ki, Yunan mil-llardaki geçit Yunanl;lar ta~aftn 
!eti ve hü:kü.meti tarihte hic bir dan fevkalade iiy muhafaza eJil 
zaman bu Minkü kadar birle.sik ol mektedir. İatlyanların hedefi }'i 
mamıslardır. lorina üzerine yiirümekt'. F:ıkat 

Korlu: 31 (A.A.) - Röyter: Yunan ŞU ana kadar bu istikamette hiç 
harp gemileri, bu sabah Yunan - Ama- bir terakki kaydedernernişle.-..lir. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden 
-· 
Semt 

Kasıınpaşa 

Haliç SüUilce 
Beyoğlu 

Pangaltı 

l'aksim 

Malıalle<;I 

Bedreddin 
Mehmetağa 

K~tıp Mustala 
Çelebı 

Panga.ltı 

SehıL muhW-

Sokak 

Havuzkapı 

Hamam 
T~l 

No. 

43/18 

le 

Seyman 10 

Cin~i 

Ardiye 
Çeşme haznesi 
Ev 

Ev 
Cumhuriyet Kristal binası dahi- 1 oda. No. g 
meyd3n1 linde kat 

Aylık ii<reH 

17 00 
2 00 

7 00 
~o oo 

Panga1tı Kocatepe Cumhuriyet 83 Ev. 1 inci kat 15 00 

Yukarıd:\ yazılı emlftk 31/5/941 gününe kadar kiraya verHecektir. İhalesi l!i/11/940 günü saat 14 te yap}la
eaktır. İstekli1erın mczlcOr gün ve saatte yüzde 'l,5 pey akçelerlle birlikte Beyoirtu Vakıflar MildürJüğüne milra
caaUarı. (1Ml8) 

lstanbul Sıhhi ~ıuesseseler Arttırma 
ve Eksiltme r omisyonundail 

Açık eksiltmeye konulan leyli Tıp To:1<.!be Yurdunun azı 6500, çoi,tı ';Q(iQ 

litre benzini için istekli çıkmadığından eksiltmesi 8/11/940 cuma ı:Unü saat 
15 e bırakılmıştır. Muhammen :tatı: beher litresi 25 kuruştur. :!\lu\-akkat te .. 
minat 131 lira 25 kuruştur. 

İstekliler 1940 yılı TJca.ret odası vei.ikasile 2490 snyılı kanund. ya.tıh \.'E'· 

sikalar ve bu işe yeter muvakkat temf1at makbuz \"f'Ya banka n.,ektubil ile 
birlikle belli gün ve saatte komi!>yona gelmeleri. 

Devlet Deniz YoUan u. Müdürlüğünden 
Q.emilerimizde l '10 lira ve 140 Ura ücretli doktorluklar n1ünhaldir 
3656 sayılı teadül kanunu hükümleri mucibınce bu ücrı.:tı a:ab;l~ck ev

safı haiz olanlann 7 teşrinisani 1940 günür.c kadar idarerrdz u.ıt işleri mü
dürlüğüne bütün vesaikile birlikte mtiracaatJarı. (lCı ... ";"5) 

Markaların en 
DstUnUdUr 

Kadıköy Sulh Mah.kemt>si Buş Kiitip 
lil':ınden: 

BÜYÜK TARİHİ 
mcktubile efendime hitap etmekten te- parmağında idi. Simdi sizin lmparato
eddt.lben vazgecmli ıdi run askeri vasıtasile parmaltıma kadat 

11Iüddei K2c!: :yenin 1\.1ildd!'aa1eyh Ü"'. 

man vereSC"sl Etem \'e Rukiye, Sehc;, 
Yi.ik!'el Aliman ilf:' şayian müştereken 

muı.a.sarrıt oldukları Erenköyünde Koz. 
yalııı';ında Sıtmapınarı sokağında eski 
23 ve yeni 25 No. lı 700 Jira kıyme
tinde kıymeti muhammeneli sahibi se
nedin mü!rez tarlası ve 1'1anav
oğlu tarlası ve tarikiAm ile mahdut ve 
tapu kaydına nazaran 919 metre ınu

rabbaınd:1 t.ırl mülk ve etra!ı taş du
varla yapılını~ ve bir kattan ibaret ve 
bir çatı altında iki kısma aynlmış ve 
zemini toprak ve her 1ki kısımda ikl
,er oda \'e birer sofa ve gayri menku
lün haricinde ve sokak cihetinde bir 
ınek ilhırı ve yanında ayrı1ınış bir oda ... 
sı \'e bahçede mü5terck bir kuyusu ve 
bahçesi bulunan mez.Jc6r hane, Kadıköy 
Birjnci Suth 1-Iukuk J.fahkemesi il~mı
na müstenirleon ve fzalei şüyuu zımnında 
Kadıköy Sulh Mahkemesi Baş Katipli
ğinde tanzim edilip 31/10/940 tarıhin
dcn itibaren yirmi gün müddetle esba
bı müracaata açık bulundurulwı sat.13 

Btz Mecaristanı fethederken l<ral Şarl İt~lyadaydı 
tahkir mı ihtiyar cdıyor? ... 

Demiştim kı, bazı Hırıı::tiyan kübera
!ıı, kalender kıyafrtıne gırıp Kudusü zi-

F ~-· d i bük' - d 1'rtnamesinde yazılı şerait dairesind•~ 
ransa .n..oul a b r um ardır. gelmiş, mümkün müdür ki Fransa Kra... ... 

Bakınız o, vazllsini ve haddını biliyor. Iı, İmparator Sari ile hüsnü münasebat- ve peşin para ile 4/12/940 tarihine mü-
İmzasını yalnız Fransa Kralı .. demek su sadi! Çarşamba günü saat ondan on iki-
retile vaz'edıyor . .Bunun itin padişahım ta bulunabilsin ... > Ç k B kı • ye kadar açık arttırma ile satılacaktır. 
da anın tavru hareketinin takdir ile VeziriAzamm sözleri ağırdı. Amlrane OCU e mı Yevmi mezkiırda sa\JŞ bedeli k1yrneU 
muhabbet v., iltifata layık görüyor. idi. Elçiler bu, sözler söylenirken ayak- Dr. Ahmal AkkoyunlU muhammenenin yüzde yetmiş beşini bul 

ta d ru )ardı P la 
madığı takdirde en son arttıranın taah ... 

Sari, ne vakit bizim ile sulh akdeder- u yor · Taksim-Talimhane a s No. 4 
Veıiri;lzamın nutku bittikten sonra Paı.:ardaa ınaada her gu"n nat hüdü bır.lkmak: üzere müzayedenin on 

sc, asıl o vakit imparatorluğu makbul beş gün daha temdidile 19/12/940 ta-
olur. Çünkü bız anı Jmparator olarak elçilere yer gösterildi. Ve, oturabildiler. 15 den snnra. Tel: 40\27 rihine müsadif perşembe günü saat on-

yaret t'derlermış. Acaba imparator Şarl · 1 Müzakereler devam edip durdu. J'aka1 ian on ikiye kadar en çok arttırana iha-
Macaristan Kralı Lüı, Şarl'ın en~ ... rnedi. Bilakis bütün ayanı memleket, tasdik edince Fransa, Ingi tere, Papa ve 

p:ıdış,..ha arz.ı ubudıy~L ettiler dahi bcıylf' bır dilencı kıyafcL~ gi~.ek I proteı;tanlar dahi bizımle beraber tas- Veziri Azam İbrahjm Paıa müzakerelere ZAYİ - 120141 sayı]ı 29/12/939 ta· lei kafiyesi icra kılınacaktır. Satış ta-
tesi idi. Hıem birim setirierimizin inti· 

itam.mı almak, hem de Fran.:;a tuııkkınd;ı 

lht.iyar olunan halu;ızlığın dA.i olduğu 

mukabeleyi icra etmek üzere seferi hü· 

mayun icra buyruJdu. Kılıç meseleyi 

halletti. Budıni zaptettil<. Eğer Kral Lili 

Dız Macarıstanı fethederken Kral Şarl suretıle ııtmış tf', bunun u;ın Kuduse dik etmeğe müsaraat ederler. Başka tür- iştirak etmiyordu. ılhli g:üm:rlık m.aktNzuou ka:rbett.ili- rihJne kadar müterakim vergi borçları 
1 Ş l l '-- • bina ve belediye ve satış harcı ve res-

Jı.alynda idi. Bizı uzaktan .muharabe ıle I ma ıkıyet davasında bulunmak emeJine llu olamaz. Kanuni SUleyman1 ar ft' IUlh aJt- .ı:mz,den hükmü otmadıtı UAo olunur. mi teı.Laliye hisscdarlanna ve ihale pulu 
Protestanları da ce-b~n katolilthğe ıadt 

1 
mı düşmtie? •. Ben bundan sonra K.u- Siz zaııne-chyor musunuz ki Papa ile detmek niy"ti.nde idi. Cünkü, İraııa se... S&lta •• FraUo mU,t.erisine ait olmak üzere satılacak-

emtekle tehdit edıyordu. Hıçbırıni 1•· chı~l' Hıru;tıyanlann gırm~ını menede- ,imparator Şarl'ın hüsnü münasebatı fer yapmak lüzumu vardı. lı•••••••••••••••ıltır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey ak-
C'"'"'ın1 1 ğl d 1 d Nihayet, sulh zemini bulundu. Ve, · •-· 1· pamadı. Bir hükümdar, mutlakı söyle· .w,.. ·•• sa am ve evam ı ırl. .. Roma şehrinin çesı vermeleri liıJ4Jmdır. cra ve if14a 

Oığer taroftan Almanya imparatoru Almanlar tarafından yagm· asından ve sulh akdolundu. (H. 939). İtillı.f basil Dr, Hafız Cemal kanununun 28 ncı maddesi muclbin<>e 
diğini yapmalıdır. Yohut sc:>ylememeli. 1 fdi. 

buta d!M;eğinde ölmüş olsaydı, belki Sarı, pödışah ıle kendi bıraderi Kral Papanın talıkirınden sonra anlann anıla ( Lokman Hekim) ipotek sahibi alacaklılarla diğer a!Aka-
k dir. Ben anın ye,rınUe olmuş olsaydım, 1 K l F d d S darların hususile tatz ve masrata dıtr 

Ferclinand, miras davasına dahi hak a. Frrdınand'ı ayni mertebede hükümdar rında samlmiwet huaule gelebilir mi?... ra er ınan ' ultan Sftleymanı AH•' •YE MÜTAHASSISI 
bir içtimaı ruban! c.ıkJtdı.:r, bıl' tarata 1 'V u...a olan kldialarıru tarihi ntınde.n 1tibaren 

lll?lDlll olurdu. Llkin Lüi meydanı harp· Papayı, diğer tarafa da L<ıtef"i oıurıtır addetmek hatasında bulunuyor. Bu ise Paparun mürassa tacına bile Şarl'ın pederi makamında bir bAmi tanıyacalt, DiYaDyolu 104 )'lrmj cOn iı;iııde bildirilmesi ,,. aksi 
te bizim silihunu.la cezasını buldu. Bu ... ,da"alannı sriyleur, dınltdıkten sonra: padışahıma tabkırdır. Çünkü, Ferdi- asken aman vermem.işler. Ezcümle ben padışah dahi anı bir evlAd sıDi vikaye takdırde haklan tapu licilince aabit ol .. 

DUD için mirası hakkı gazamızdır. Mu- - Bu, böy~ olaC';lk!. nand'ın mülkünden vfısı sancaklara ma. r altmış bin aJtın verip tacın ehnaslann· edecekti. Bu sayede peden.n rual ve miil ------------ - .. medık~a saı.e bede.linin paylA.,masındao 
za11eren Macaristanı l~gal ettiğim.iz va. Di.rerek hük:""'"U k-al"J verir, harfiyen lik: bır çok bend~g.:ın padişahı vardır. 1 

dan bırini aldım idi. ıru evlcid.ın olduğu gibi, evl~dm malı da lm.tiyn Sahibi ft "Neşriyat ~ hlıriç Jtalac.aklan 9e daha faı.la maJ()-

k.it Knl Şarl, yabut Ferclinand, veyahut itaat ebnıyenJeri tedıp eylerdim. . !'vfeseıa. Dıyarbakır sancağı anın müJ- Şu parmağımdaki ytıı.üğe bakınız ... pedrin demek olacaktı. tz mat almak i:ste7e.nlerir:ı mahke-menJll rektörü: E. ZET. nasıld~ı yer. -/2114 numaralı do•yosına müracaaıl 
ba~k:ı kir kimse ıelip hll.k.mı dava eL... B!r de imparııı.tos Sarı üitn:ıtnamesın- kunden büyüktuı-. lmpaı"J.tor böyle bıı· Bu, yüzük P~\·ya'da Kral Franso\·a nın (Ar'·-- v•-) 60 ~ ...m - N rr.1.GRAF Buımeri. ~eri 91n .ımıur. 042) 


