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Telgref ı iKDAM latanbul GONLOK SiYASi HALK GAZETESi KURUŞTUR 

• Bulga~ann 1 A R Tekzipleri 

1- Türk, Yunan 

Beyannamesi! Hu~utlarında 
ıTahşıdat yalan Komutanın 

Yunanlılar 
Bayram 

yapıyorlar 

• 
ile Tatbika Başlanacak2_ Yun-:nistana 

Atinadaki Alman Elçi
lifi Elen Bayrağı çekti 

Metaksas ltalya'yı 
nasıl tuzağa düşürdü Almanya, yeni 

ittifaklar peşin
de koşuyor 

1 
.. . " E . Nota vermek ni-

Oun Sabah Vılayette ve mnıyet yeti doğru değil 
Müdürlüğünde Toplantı Yapıldı -Talim için silah altını ılı

nan askerler terhis ediliyor 

Londra! 23 (AA) - Times ga
ze~. Atına muhabirinin yazdıip

a ~orc: •Göricenin zaptı general 
:_lietaksa&n yüksek bir asker oldu
gunu ıspat eder. 

Avn.panua yeni ni-1ı B. M. Meclisi yarın Toplanıyor • 
denilen ıey, bir tiirlii Başvekı"/ r:'ı" 'o·~ 

~~meral _asıl Yunan taarruzunun 
Görıce ı.stikametinden yapıldığını 
İtalyanlara zannettirmiş, halbuki 
başlıca taarruzu Pindos ve EplJ' 
mıntakalarından vaoınıştır 

rnoğ/up edi/emiyen /ngil- Basvekaletin bir tcbliilile ilan <>-1 ve emni\•ct müdürlül!ünde iki toı:>- I' ı t 1 'J 
fere kar ı bir Avrupa lunan ve istarrbulla bera·be_r dilteı l~ntı __ yapı~ıs v~ h,az.ırlıklar eörü· 1 B • "J • 
itt"/~- luıl allf- ~vilayetimizde n~srı .tarıhınden sulmuştur: Idareı orfıve komutan-, eriznegı lYOT Yunan tebliğleri, İngiliz hava 

ı 4 '"' • rmıy.a ç jıtıbaı·en mcr'iyete ııırmıt1 bulunan lığına tavın olunan Jandarma U-
rnoktı;ın ıborettrr; lalrat idarei örfiv~nin sehrimi~eki tat- ı mum Kumandan~ K_?rıre.~eral Ali Soiya, 23 (A.A.) _ Bulııar ajaruıı 
bu, bır taraftan Almanya-• bıkatı h•kkında düo<len ıtıbaren R~za Aartıokalın ı_~ı u_~ ııun; k!'d~ oildiriyor: 

kuvvetlerinin faaliyetinden bah
Böyllk m ... attaltl. &etmem~ ve Yunan kıtaatının Gö

rice etrafında müşkül bir vaziyet-,.etkr kaaana• 
l<ahrama.n Ywıaıt Ya yeni Jİif171anlar atı ilk haZJrlıkl•ra başlanıbnıstır. Bu senrmuze ııeleceııı oğrenılmiştir. Bulgar kıtaatının Türkiye ve Yu-

lrozandırmakıadrr. ınıına.<eb~tle dUn sabah vilayetı.e (Arkası Sa. 4, Sü. 1 da) nanistan hudutlarında ııiıva yeni 
te bulunduğunu ve bu mıntakaya 

,ordıısmuın mııble- takvi~·e 'kıtaatı gönderirlerse İtal-

"""====•="'-,_.-==""-"'-"'·== · · tahşidatta bulundui!una dair bazı 
ecnebi ajansları tarafından haber 
iı;ae edilme k.t.edir. 

• 
llf ciisülamlan .Yanların burada kolayca muvaffak 

olabilecekleri zehabını İtalyan ku
mandanlığına vermiştir. Y aamu Abidin DAV ER 

(Aııkara 22 İl<.incilelrln) 

A lmanya, ~rodi de, bir si
yllSi gör~eler taarrıı

•uaa 1eçruiştir. SeyMhMt-
Jer, alyaretler konu~alar, anlaş
ınala.r baş ciÖndürü<Ü bir siiratJe 
birib~i.ni takip ediyor. J;litlerin ko
lundaki pambeııdin eamalı haçı 
kat-şısında, magliip btikümdarluruı 
\>e beııü2 harbe ginneoıiş kralların 
taçlan bile eğiliyor. Küçük çaplı 
ılilttatörler ise artılı: oııun bende-- , 
Cliıu lıassı olıauşlardır. 

Diyorlar ki Alınanya, Avrupa~ııı 
Yeni niza.mııu. kuru.lor. Hayır, ŞJm
dilU. kurulınaııına (&lı.pla.ıı şey, Av
flıpaRın yeni ıılıa.ııu dc&:il; ~ir tür
lii ınai;lüp edilenıiyen Ingıltere~_e 
ka~ bir Avrupa ittifakıdır. Bu
)illı:. Barııte, İngiltere, AJmanyaya 
~ı, Avrupada, Fra~. Rusya, 
ltatya, Br:lcilı.a. rortek•z, Roınanya, 
Yunaııistandan Asyada Japonya 
ile Çi.nden, ~erika kıt'asuıda ise! 
başta Bir~ik Amerika Devletlerı 
C>lınatı: iiıere birçok devletlerde~ 
lnilrekkep bir dünya ittifakı teşk~I 
•lnıifti. ;,Iüttefiklerin sayı"' gah
loa 25 deyJet idi. Almanya ise, o 
taınaıı, birini _ bu devlet Türkiye
dir - zorla barbe sürüklediği üc 
lniittefiki ile yalnız ka!mı.şb. B~ 
karpte ise Bitler Büyük Darbı .... - ' ' . ı· . 
"""'• eden İngiliz •iyasi rı<a ının 
~liiııü oyııuyor ve lngiltereye kar
" bir İttifaklar manzumefii vücude 
retirınek i:stivor. Doö.'ruyu ııöyle
lllek lizmı ır~lirse, bunda da mu
tllffak olnıaıruı; değildir. Almaııya, 
~-!ya ve Japonyanın knrdııkları 
~uteeaviıder paktına küçük Maca
~'."t•u da girm~ Ü( başlı ittifak 

0 « ba4lı olmu~tur; siz bu sat.trla
rı okurken belki talihsiz Romanya 
da bıı harl' ejderinin beşinei başı 
•hııaı. felaketine uğrıyacakt.tr. Av
rupaııın t;arbinde İspanya ile Fran
•ıı da dü:ninüp duruyorlar. Çünkü 
P•kta girmek demek, erge< İngıl
t~reye lı:.o.rşı harbe girmek demek
ti~. Hcnü2 Sovyet Rusya gibi bti
!~k bir devletin cesaret edemedi
~1 böyle bir ~e bu iki sayıl devlet 
~a,.ı •~ret edebilirler? İki bu
tuk Yıl sürett bir dahili harpten 
tıkalı iki baçnk sene olmamuı y.or
t,"'- Ve aç İ~panya ile vediği ilk 
.. •~en sersenıliverek galibin 
•tıünde d' ··k · lfı · 12 e;o en mağ ıp ,-e perı-
~an Fransanın,. Almanya ile ital
e;nın zaf~ri .'çın kendilerini ft'<la 
8" nıek ~ıbı. hır hata ve gaflete dü-
<~klerini alo! almaz 

• \•a Bulgaristan? Jli;lcnn hu.su· 
"'· t_ay) aresilc gizli re Abnanyaya 
l:ldıp gelen Bulgar Kralmın tlih
r~.r ile }'aptıfı ıntiJ3kattn esrarı he
nuz5özulmüş değildir. Bulgarısıan 
Y~ı ııizamcılano harp paktına 
lrlrnıeğe davet edildi mi"! Edikliy
&e kabul elli mi? Kabul eıti:yse. 
~edoıı o da Macaristan gibi, tan
·~.nalı bir surette pakta ıltihakını 
1 •n etmedi? Fırsat mı lıolluyor. 
Yoksa şimdiye kadar ilkıl ve dôr-
cnd' ' I kış_ ~avranan Kral Boris, mcm-
I e etını _kanlı bir maceraya sürök
keınek ısteınilor mu~ İşte birta-
ı~ sualler ki cevabını doğru ola

ra '·ermek kabil deidl. 
. Macaristan. hiç süphesiz. Aln1an-
nnın tazy"' ·ı . . . t . Ü b iKi ı e ıslcını~ e ıs cnııye, 
b ç aslı harp ejderinin dördünrü 
:sı olnıu~tur. Kendisine mükiifat 

~ ara~ Yu.:o~la\·ladnn bazı parça
"' vadedi\ı iş olsa gerektir. Böy

( Arka" Sa. 4. Sü. 1 de ı 

Işıkları söndürme ve 
karartmada görülen 
eksikler tamamlandı 

Universite bu sabah tedriıata 8,30 da başh
yacak, Bankalar 9 dan 14 e kadar çalışacak 

l$ı1tları karartma ve maskeleme ni· j kırmızı renkli maske ve ampuller kal
zanınamesinin tatbikı, tekmil memle- dınlarak bunların yerlerine koyu mavi 
ke-tte oldugu g.ibi rehrimizde de mu- ve siyah renkiLi"ri konulmu§tur. 
va!laklyetle devam etmektedir. Köprü, İstiklal caddesi ve Galatada 

İlk geceye ait kuçük aksaklıltlar ev- olduğu libl ııeyrüseferin diğer bazı te
velki gece ve dün akşam tamamile !Akı köşelerindeki trotuvarlara beya2 
bertaraf edilmiı, bazı dül<kAn!ardaki J (Arkası Sa. 3, Sü. 4 de) 

Bu haberlerin tamamile uydur-! 
ma olduihınu bevana mezunuz. 

Sofya, 23 fA.A.) - Bulgar ajan· 
sı: Bulgar hükümetinin Yunan hü- • 
kümctine herhangi bir nota ver
mek niyetinde olduğuna dair ba<ı 
ecnebi gazetelerde ~ıkan haber, 
fena bir fikrin mahsulüdür ve ta
mamen uydurmadır. 

Askerler Terhis Ediliyor 

Sofya, 23 (AA.) - Reuter: Bul
gar harbiye nezareti tarafından 
bugün neşredilen bir tebliğe göre, 
75 günliik bir talim dcvreı.'İ için 
geçenlerde silah altına al.nmış o· 
lan askerler terhis edileceklerdir. 

Bulgar Baş\·ekili ile Harici)e 

Roma, 23 (AA.> - Stefani: Bul-

l
•t ı G 1 Hakikatte, İngiliz hava kuvvet-a yan 1 n e n e r a ~~. ;=.:ıı~;~, t~~:,au~a::k~r:t 

U g ... ra d 
1 9

... 
1 

1 

Meta k sa 
5 

le .dil!er mıntakalara ilerlemiştir. 
Oyle olmuştur ki, talvanlar Pin-

d?S mıntakasında ve Epirde en 

H • t D • k • zıyade muhtaç olacakları bir za· ez 1 m e 1 y o r 1 manda taze bir dağ fırkasmı Göri-
ceye "Önderm~ler ve Yunanlılar 

----•ı---- • . da en kuvvetli taarruzlarını sol 

0 
, U cenah üzerine yaparak İtalyan hat-

rJC at Musoı·ın·ı bu ka ılar:n~~zm~larve<?örıce.nintah-
- lıyesını temm eylemışlerdır. El enler 

Ed l ı ı d 
Düşman askeri bir gezinti yapa-

e D ta yan arı ar çabuk cevap cağını beklemiş old~ğun.~an cep-
hede iStihbarat teşkilatı vucude ge-

T k • d• b k 1 . d tirmeın~ ve Yunan mıntakasındaa ıp f! ıyor e em4yor U,, kiArnavutekalliyetiMgtivenebi-

---··--- • Nazırı Berline Gidiyor j 
gar Başvekili ile Hariciye Nazırı 80 Top, 55 Tank topu 
pazartesi günü Sofyadan hareket 

Hakiki A] m an Romanyalılar da ederek Berline gideceklerdir. 1 300 Mitriı.I öz, 20 tank 
1500 MoL siklet alındı 

planı Yugoslav- beklendiği gibi Türkiye gaf il'..---n:ı:r-,,____,__ 

Beşeri ideal için çarpı~ an 
Yunanistan nihar zafere 
kadar harhe devam edecek 

leceğini ı.anney~emişti. Tayyare ke 
şifleri de derin ve dolambaçlı va
dilerde Yunan kıtaatının hareket
lerini tespit edemeır.~tir. Husu.<>iy
le iti Yunan kıtaatı yürürken bu 
hareketi maske lem iştir., 
Tiınes muhabiri, Atinada Görice 

zaferi münascbeti!e büvük Yunan 
Atina, 23 (A.A.) - Görice'ııln zaptı bayraj?ı çeken binalardan birinin 

yayı istila imiş •• üçlü pakta girdi A vlanmıgacak - - . 
müııaı-cbetiJe Başvekil .Mıetak.ı:Jas, Yu- (Arkası Sa • .f, Sii. 4 de) 

nan milletine ve ordusuna bir mesaj ---=;:::::::::=::~-
gön<lerıniştir. 

Başvekil bu mesajında 26 gün evvel ,,,,.--1: B U G O N • ..... --
' Çı..•h ' <Kahbe bir düşmanın> Yunanlstana ta-
• amız ettiğini i Yunanistanın bir tek in- B l 
6 , .. t..... san gibi silaha sarıldığını; kara, bava 1 aşar l am ı-Mihverciler Yugoslav• Tas ajansı, Macaristanın Aldığımız tedbirler 

T k ı. S nasıl karşılandı? 
yaya fecavüzün, ür i• üçlü pada ovyetlerın 
yenin müdahalesi tehli- tasvıbile girdiği ha· 
kesini azaltacağına kani berini tekzib ealyor 

---·---
Almaıılar hazırlık yapıyor 

I 

Gene y~....ıov Kralı Pb-er 

Loodra. 23 (A.A.) - Milstakil Fran

sız aja.nsı bikhriyor: 
Maıbuatın bı.ı sabahk1 esas menuu

nu EJenl~rin zaferi ~k11 etmektedir. 
Bu zafer, 1a1.eı.elere '91..ınanWara baY
ranlıJt.larını oi ldırme.k ıçın ilham ve-

( Arkası Sa. 4, Sil. 5 del 

---'•·---
Suner Franko i:e görUştU 
Berlin. 23 (AA.) - Stefanı. 
Von Rıbbentrop ile Iıalya harı-

cıye nezaretı sıyasi krsım şefı Bu
tı, japonyanm Berlın sefırı Kuru
su, Romanya devlet reısı ~eneral 
Ant<ıne,,ko bu sabah Roman)· anın 
27 eylül 194<1 tarıhlı uçleı- pakt.na 
ıştırak ettığine daır olan protok<>
lu ımza etınışlerdır. 

Bugün mer'ıyet mevkıuıe gıren 
prot<ılrolun metnı şudur: 

Madde 1 - Romanya, 27 eylül 
194-0 tarihınde Beılınde unza edı
len ücler paktına tslırak eder. 

Madde 2 - Romanya mümessil
lerı, ürler f)aktının dordüncü mad
desinde zıkredılcn teknik komıs
yon larin mesaJSine bu koımisyon
Jar. Romanyanın menfaatlerine 
mütedaıı meselelerı tedkik ettik· 
Jerı za:man ıştırak edeceklerdir. 

Madde J - Üder paktının met
nı Jiıhıka olarak ı~bu protokola ı
Jiıve edilmıştır 

(Arkası Sa .. 3, Sil. 2 de) 

Benzin ve müştakları
nın tahdidi hazırlıkları 
719 hususi otomobil, 240 moto
siklet ve 3 5 9 taksi işlemiyecek 
Benzın voe müştakları sariıvatı-ı kalara . ait 2 incı meddesinın tat

nın tahdıdi >cm Koordınasvon be- bık edllm*esıne diınden it.>baren 

vetince kabul ve nesrolundu~nu J ba.şlanılnWtır . .. 
dt.in yaz.dı~ımız kararn .. menın pla- (Arkaill Sa. 4, Su. 5 de) 

~ \
1 ve deniz kuvvetlerinın birbirlle yanı 

;) ~ \ 

1 

edercesine muvaf!ak.iyeUer kaydettik- B k Londra, 23 (A.A.) - Reuter aj:ınsı

run siyasi muharrıri Türkiyeni.n verd.ıgi 
oon karar hakkında diyor kı: ·ı 

_, "°~!ıo \ lerıni söyledikten sonra iÖY eldevam ei- yan as ın 
.

~O::::~~~~~~g mektedlr: 
Ankaradan gelen ve Türkiyenın Bo

ğazlar mıntakasında Örfi idare nan et-
1 

tığınl bıldiren haberler, Tiırkıyenin 1 

Bal.kanlardaki vazıyeti ciddf teltıkkl et
tiğının ve gafil avlanmamağa az.metmi~ 
olduğunun yeni bır delihdır. 

._, Yazan: Emeltll General M, N. 

1 

- 3000 senelik tarihimize il:lve ettik-> (Arkası Sa. 3. Sü. 3 del Yazısı 3 üncü sayfada 

Tilrkıye, Almanyanın ne dü~Unece&.ın1 
kat'ıyyen naz.arı itibara almaksızın, is
tedJğl ve liızumlu gördüı;.,'il tedbırleri it
tihaz ebnekle tam isukltı.lını gö~tenni.ş

tir Bu, yalnız )tıyasetlı bır siyaset de-ı 
ğıl aynı zanıanda mihverin üzerinde te
ıır yaPfıcak btr hJ.rekettır. YunanlıJa-ı 
nn muvatfakıyellen Almnnyanın Bal
kruılnrda alelacele her hanıı bir hareke-,' 
tine k..ırsı Turk tedbırlerınc yardım e
decekur 

~---o~--~ 

Amerika 
halkı harp Gorkenlıı lualınden ııo~n a.&cri 

vaziyet 

i s ti yor ! • 1 Atı~a. 2J (A.A.) - Dtin bütün 
gwı 'ı: unan kıtaatı Morava dağı 

Ne,·vork. 23 (A.A.l _ Amerika· "ıısıle;.n~. han dağına ve • • ~e
nın. Allaha sukretmek ıcin her se-1 karıt bogazına __Yerle_şmelerini ik
ne ruhani avınler vaptı~ı ırün ıdi. mal etmıştır. Görıce ı.şgal edılmış
Bu vesıle ıle bu tun klıselerde dua- , tu· 
!ar edılerek hu1Tıyet davasının mü Daha cenupta Pında; mıntaka
dafaasıııda lnınltere ile olan tesa· sında Yunan kıt'aları Lcskoveltiyı 
niıt bır defa daha ıliın edılıniştir iı;gal ederek Erseka ve Boravanın 

Nevvork Post ııazetesı su va~ ilerısıne geçmişlerdır. 
!arı vazmaktadır: , Epırde Yunan orduları Filiate 

.Efkarı umumıvenın İngiltereye sehrını ıstirdat ederek düşmaru 
vardım hakkındakı ısrarı öyle bir hudut ııerı.sıne tardetm~lerdir .. 
mertebeye vardı ki. bunu İoııilte- Duşman hava lruvvetlerı!:lın şıd
renın vanında harbe ııırmek ıcın deth mukabelemne rağmen Yunan 
do(!rudan dol!ruva bır talep gıbi tavyarelerı ncat etmekte olan düş 
telakkı etmek mümkündür. Bu te- man kollarını muvafiakıyetle bonı
sırı, Alınanların Ingıltere üzenne balamı.şiardır. 
attıi!:ı bombalar husule ııetırmıstir. Dokuz gı.in devam eden Görice 
Coventrvnın vahsıvane bombardı- etrafındaki muharebeler esnasın
manı. İnı!iltereve karsı olan top da, düşman hava kuvvetlerının 
vekün yardıma muhalif olıınlan da şıddetlı mukabelelerine, mevzile-
silip ııöttirmü.>tür.. <Arwı Sa. 4. Sü. 2 de> 

mnmr.ıımııııınıuınımmmınıonunııımmıııııııımııınnmuıınuıııımıoınııımmııııuouDuıııuıııııııı• 
Gün lUı li"il lçlndeırn 

Bulgarlara 
Hitap 

Ediyoruz .. 

tıa karşı bitaralhğımızı muhafaza ed& 
ceğiı. .• 

Demekten çekinmediler, İtalya Yu
nanıstana saldırdığı günlerde de ayru 
,eyı fJOyJedıler, tekrarladılar ve asli 
.Balk.an komsuları ile müsellAb bir ih. 
tılA.fa fırsat vermiyeeeklerini ve kom ... 
şulart aleyhinde her hanat bir harekette 
bulunmıyacaklannı teyit ettiler. 

Halbukt, bir meb'us Dumanot çılQ.. 
\ Dıınye, tarihin hıç bir devrinde bu 

kadar muammalı, bu kadar sırlı VE" içi .. 
çe duiıUmhi bAd.i....~Jer karşısında kalma- yor ve: 
m~tır - Mak.edonyadaki mazlum ka~ 

1 
lerim~ .. 

. 
lnı>anlaı" sahih bir isabetle dol'it ve j Ooye So!x"anya ka-:~ ·· d 

d 
. . ı..u ~usun en hay kın-

ı uşmanlarını ayırt etmekten Acıı. kal- yor Mak~dony • "ti E . . , a Yl ıs yor, gc'den mah.. 
l dlklao _kadar milletler de birblJ'JforJne rec; istıyor ve ltalyan a·ans .. . 
ı karşı guvenlermı düı.enlemekte aczi' mi g bi baş d d l ına gore ı.&
duştuler. 1 

. 
1 8 umanlı bu :zatı Sol> 

ranya şıddetle alkışlıyor. 
Almanya, mesel~ kırk Feklz ıaat ön~ 

ce: Ti.ırkçt'd.e ve halk dilinde böylesınc~ 
- SCnın emniyetini garanU ediyo. - BL ne perhiz, bu ne l~ana tı.ırıu· 

rum! .. 
Dedıği .Norveç'e, Hollanda'ya, Dani. 

.marka veya Belçika'ya taarruz ediveri-
7or. 

Yine İtalya, meseli, en ııal~tll 
fe'fının dilı ile: 

su? .• 

Denır. Bununla tez.at .k. _.._,oıoı .
1 

d t l l Y"'4'-
l a e edilmek istenir. İşte şimdt Bul. 
gari!>tan da bu teı.at it;ind'edtr. Nerede 
o dünkü teminler, nerede bugünkü ou 
alkış tufanı. 

Sonnak ve öğrenmek: istiyoruz: - Yunarustana dokunmıyacağnn .• 
Dedikten sonra elçısini bir - Bulgari!Çtan hangi yolu tutuyor' 

;rans1ndan sonra, Meta.ksas'a lön~-=: 1 Bi.taraflığı, w~e-- ve istikrara sadakaU 
7or onu yata .... "'dan '""""ld mı; yok~a malihulyayı andıran arazı 

' &u• - ırıyor ve Un . . b . sa t • · d de ' taleplıpnnı, Makedonya ahuılerinl, Ea:• 

d 
a

1 
ıçın e ordulan ile Yunan bu .. mahrt'<'i dileJderini mi? .. 

ut arını aşmıya ve btr ·ıı t. 
lmu lstiklMbıl \ık mı . e m hak· Artlk tek cephe üzerinde konuıma-
e~e kalk • a&ır tarihlnı altOs! 1 run umanı gelmiştir. Terazinin gözün. 

. ışıyor. de aldanmakta, alrlatmnk birdir! 
b' Sımdı tereddütlü, · pheli, dumanlı 1 Eğer Bulgaristan mallhillyaya ka1>1-

rr hakikat ~a.ba var Bulgaristaıun tlıyorsa aldanıyor, cSureti hak:. tan g6 
tutumu ve &oninilşü. rünlip komşularını aldatıyona yine .ı.. 

Bulgarlar 1939 harbi başlıyalıberi: danıyor4 Fakat, bilelim! 
- Biz komşul1lrımıza ve dostJ.ıırımı. A. 6EltİB 

uııımııu•nııııımıı 
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Büyük Tarihi Tefrika: 96 === 

Mansur 

lorla 

ESOL 
Yazan : ZiY A ŞAKIR 

Caferi muhafız-lmamt 
Medineye gönderdi 

GÜNÜN 
TENKiTLERi 

BLIJaristona dair 

iki kıssa1 bir hisse 
-?-

Diyorlar ki: 
- Bulgaristan yabancı kuvvet

lere kapıların1 açacaktır, Bulgariıt-
Bövlc olmakla beraber sarav dal- da misafir ederek pek çok izzet ve tan harbe girecektir, Bufcaristaa 

k-.,·ukları ıhadattan geri durmıyo.,. ve ıkram giıliterdı. Bl1' muddet son- bitaraf kalamıyac:alttır. 
tar.. Halifeleri, (imamı Cafer Sa- ra da yanına muhafızlar vererek., Ve sebehinl şöyle iıah ediyor-
dık) lcyhin<! tahnit ediyorlardı. Medıneye ıröndeıı:iı. lar. 

(Abbasiler) in birınci Halifesi. * - Çünk.ii Bulcaristan yalırlızh 
(Ebul - Abbas). bu tezvirata kulak İmaıru Cafer Sadık. Medineve vaitlett inaaıyor. 
,·erıııedı. Ve İmamı Cafer Sadık a- avdet edere et.mez. yine medrese- .\aba Bıılguistaa kurtla tilki 
le-. hınde hıc- bır harekete ııirisroedi· nm ba;;ına geçtı. Kendısine bii~ bikiyesiDi bilmiyor mu? 
Fakat 2 net Halile. mıifsitleri.n söz- bır zevk veren ısıne devam ettı. Sxak bir yaz ,Vaü bil: kuyuaun 
lerıııe inanarak. vc1.irlerinden (Ra- , t'dresenin ilim ve faz.ı.let hudut !taşında diDeA kıa-tl.a tilki susu:ıo
bi'I vasıtasile İmamı Cafe!- Sad.ıkı, lan. ®nden giıne ııenıslıvanl.u. ! lwi:a ıuısıJ lanac:aklamu tlü:şiinür
lra.ktaki hükılınet merkezi~ cel- Her eiin Suriveden, Iraktan. İran' lalum, tilki lı.a -.ıı çık:rıiuıd• 
betti . Ve kendisı ile karşılaşır kar· ve Turandan akın akın talebeler ki ipin iki ...... iki kova ofdı»-
şılaşmaz: seliyordu. tımu görerek heırum kovanıa biri-

- Ei'!er- oL'nı sa.it bırakın:am. Al- O devirde maliim olan ulüm ve ne atlamış n asa.sörle iner gibi 
!alt beııi ~ komaııın. Cünunun en vük.sek derecesı. med-' kvyuya iamiş, 51Q'11DU içmiş; iç--

Dedi. reserun programını tt?3kil ed.iV'O&"· miı; amma kayun11n dibmde kal-
iınamı Cafer. Htlifonin bu hid- du. Ve bur.ıda yelisen talebeler, ıhğm.ı tfa a lamış. 

det ve ·· ı.leti ltal"',,ısında, vekar ve büyük bir mümtaziyet içinde yiik- - Kurt lıa.rde. ıliye sesl•D111iş, 
ciukuııet.nı muhafoza etti: selivorlarclı. sen de J!!elsene. 

- Benim ve SPnin hayatımız, an- Sonraları. kendi namlarına birer Kurt im. J'1l iamcği gi;ı:üne pek 
cak Allalıın takdinne bağlıdır. Al- mezhep ilıdaı; eden (İn:amı a'zam bstireıneyia«, t~ lı lamış ku-
lahın takdirim bomıak ise. ne be- ü Hanife) ile fımamı. :rıülilı:) bıı yanan ılı'bini INıllaadın ballandıra 
nim elimdedir, ne de senin... medresenin talebelerindendi. Asır- metbelmeğc: 

Dıvc, cevap verdi. !arca devam eden mezheplerile, - BtmlSl. cennet gibi yer kurt 
!maıru Ca.ferin busözleri. Ha- rnilvonlarca insanlan Jı:enclı it•kat kard.e<.. Serin mi serin. .. Bın: gibi 

lifu Maru.urun üzerinde derhal bır ve içtihatlarına bai!lamıs olan bu ..._ Ta ılipte bir~ tavukla bir 
intıbah hu.-ule ~'etırdı. Mülavım brr mühi ı:nşahsivet, (lmaomı Cafer de lcıau rörüyonun ... Hele bir 
tavır alarnk. aralarmd.a su konuş- Sadık) ın bu ilnn ve feyiz ocaitın- gel, ben tavukları yuiın. sen de 

IKDAJır. 

Mahalle bekcilerini 1 

' halk kontrol edecek 
Bekçiler sokak başlarında üçer beşer top
lanıp biribirlerile ıarenlik etmiyecckler 

Mahalle ıbekçiltti hakkında Em-ızılan; bekçilerin geceleri devriye 
ıı.iyet müdürl~iiııce yeni bazı ka- vazifelerini liyıkile ifa edip et
rıı:rlar .verilmişfü .. Bu kararlar;ı mediklerinin her an kontrolü için 
glll'.e gündüzlerı hıçbır bekçi sa- Emniyet Müdürlüğüne enteresan 
kalık, hamailılt ve saire yapamıya- b' ı"-lift b ı -ı--~ B 

kt G 1 · d b k ·ı . ır e" e u wunuş illuır. u ca ır. ece erı e e- çı erın ilci- . .. .. 
şer .,.,,..a uçer kişilik gn.ıplar: ha- teklife ı:ıore mahallelerde nöbetle 
!inde dolaşmaları doğru görülmi- her e".den bir. ki'. · geceleri o ma
yerek: her bek,i:nin münferiden do- hallenın bekçısını kontrol edecek 
~= bıldırılmiştır. Hırsızf:k, ve defterini gayri muanrıen saat
sarhoıJ.uk gıbı hadiseleri önlemede !erde imzalıyacalltır. Bu suretle 
ihmal ve lakaydileri görülen bek- bekçilerin uyumaları veyahµt da 
çiler derhal işlermden Ç?kanlacak:- köşe başlarında toplanmaları ön
tır. !enmış olacaktır. Keyfiyet tetkik 
Diğer taraftan halkımızdan ba- edilmektedır. 

·~~~~~~----ı~~~~~~~-

1 s ve ç - demir çivi Ellerinde saç 
ve demirtel gön- bulunanla r1n 
dermek i~ti / or beyannameleri 

ma ~e~ti: da yetismislerdı. kuzuyu ve.sin. .. Kanwmzı da ke-
- Heın. Allalun takdirinden balı- Yine bir müddet sonra, <Basraı · ı keyifli doyu.rurllZ. Yapılan teklif Üzerin-

sedivorsun .. hem de. Allalun bana da büvük b.ir (Felsefe n::edresesi) Bu sösleri ıhı:ran brt aşka gel- de temaalara bacJaadı 
Dün müddet hitti, liste 
Ankara gönderiliyor takdir ettiğı nimet ve ikbali çeke- vücııde getiren. (İamamı Hasan aıi.ş: v 

mivorsun. Basri) ile (kimva) ilmının mucıdi - İyi aıııuna ~ byuya na- isv-ten alakadarlara "'"len ma· 
- H~ kwnsenin nimet ve ilobali- olan (Ciıbir) de bu büyük müder- m ineyim? '' "' 

nı cekınemevi. bir kere. bile altlım- tisin en kıvmetii talebelerindeııdL - SorıhJtmt şeye bak kurt b.r- lC.mata göre QirQOk İsveç finmaiarı 
dan geçirmedrm. Ciinkü Cenahı Medıne medresesi. yalmı erkek- deş. Atla ~ tluraa kovaya!_ döviz ve takas yolile Tür~uyeye 
Hak bana öv le büvük bır nimet ih- !ere münhasir kalmıyordu. (FJıli Kurt kovaya binince tabü ağır demır, deınır tel ve çiyi göndermek 
saıı etti l{i .. ben. onun sükriinden beyt) e mensup olan birçok kadın- basmış, onun kovast inerken. ti!- istemektedirler. Bu hU.9113ta temas-
bık itdıim. [ar ve gene kızlar da buradan feyiz kinin bindiği kova yukarı. ?1'mış. !ar yaoılmaktadır. Yakında İsveç-

- O nimet nerur?.. alıyorlar_ camilerde ve mescitier- Kurt kalmış kuyuaun ılilııade!. len bütün demir ve çıvi ihtiyacı-
- Eciliidı.ından mevrus olan iliın ıle sövkdikleri hitabelerle dinli- Seliimi lz-t SEDE.S mızı karsılayacak derecede mal te-

ve fa;de:. venlerı hayran bırakıvorlarclı. min edileceği anlaşılnıaktad:r. 
- Pe al':. saltanatta tözün yo;: (İmamı Cafer Sadık) ın en bü- 1 1 

mu".. yük gayesi, İ.slamiveti (Asrı sa· p 1 y A S A. 
- Eğer, fani dürıvanın saltanat det) tekı safiyet ve samımiyetine 

ve ikbalin<le ııözürn olsavdı. Iilla- irca etmek_ Eıneviler zamanında '---------------

ViLAYET 

Ellerinde ondüle ve ondülesiz 
saç levba bulunanlaruı Vilayete 
beyanname vermeleri hakkında
ki müddet dün saat 13 de nihayet
lenmiştir. Vilayete verilen beyan
namelerden anlaşıldığına ııöre şeh
rımiZde fazla miktarda saç levha 
sroku mevcut bulunmaktadır. V<>
rilen beyanname Ankaraya gön
derilecektir. 

llELEDl'YE -Lfıtfi Aksoyun teftiıJeri 

İAŞE 
iŞLERi 
Şehrimizde bu işi 

Toprak Mahıulleri 
Ofisi yapacllk 

Ofisin tışkilAtı gelişli yor 
Ticaret Vekaletine bağlı o

larak teşkili kararlaştırılan i
aşe umum müdiidüğüniin is
tanbuldaki şubesi Toprak 
Mahsulleri Ofisi olacaktır. O-
fisin kadrosu ve teşkilatı ge
nişletiletek ve bütiin hubu-
bet ve gıda maddelerinin a
lım, satıını ve mürakabcsi ile 
uğraı;abilecek bir hale gctiri
feccktir. l"iat miiralı.abe ko
misyoau da yeı1i teşkilila 
bağlanacaktır. Bundan sonra 
ihtikar işleri büyük bir ehem
miyet alacak ve piyaııanın 
şiddetli k&ntrolii için geniş 
bir teşkilat vücude getirile
cektir. 
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j oış~~ 
POLİTİKA 

Dört Başlı 
ittifak 

Yazan: 
Prol. Hüseyin Şükrü Baban 

iyana konuşmaları ne~ 

ticesinde Macar bükü· v meti de Üçüzlü ittifaka 
girmiş bulunuyor. (Alman - ita!· 
yaa - J-) raiiıoelleıii acaris• 
tanın iltihakı ile murabbaa inkıliıP 
etn1iştir. Mihver yeni bir ınüştcri 
daha lr.a:anırıışhr. Pakat şu""""ı ı 
kaydetmek muvaI•tır ki bu yeui 
unsur, hakikati halde, zaunedildiği 
kadar müceddet değildir. Budapeş
te çek uzun zamanlardanberi, lut· 
til Biiyiik Harbe nihayet veren a· 
ğır mualıedelerdenberi yfuıimü itil· 
hassa İlalyaya çevirmi~li. Her tür
lil luuıvel ve kurtuluşu Ttiy ıwoıı 

'ahitnamesinden sı;rrıh~ı orada.o 
bekliyıınlu. Biliıhare. Hitleria Yer· 
say ahkimını teker teker ~·ıkışı 
Budapeştede heyecanla tııkip ıılu· 
nuyordu. Versay biaasuulan dfu,cıı 
her taş bir parça da Tri~·anonuu 
temelini sarsıyonlu Ye her Alman 
galebc:.i bir lllacar muzafferiyeti 
gibi telakki olwı.u.vodu. 'l'ahri ben 
on lteş senedir Peşte, Roın.a - Bcr'" 

. lin etrafında pervane gibi dolaş· 
maktadrr. Filhakika Umumi Harp· 
ten en nıaliiıl ç.ıkaa drvletlerdcıı 

'=--=====--====..J,; biri de :Macaristan olmuı;tu. Bütün . ı konışuları Rumenler, Çekler, Yu· 

Göriccnİil • ı· goslavlar hep bu ıncmlekcfin par' 
ışga 1 çalarile zenginleşmislcr, yahut süs· 

Şehrimizdeki Yunan
lıl•r ,enlik yaptılar 

Anavutlııktaki Görice ~-" •'niıı. 
Yunan ordusu tarafından işgali 
münasebetile şehrimizdeki Yunan
ltlar kendi aralarında büyük teza
hüxat vapmışlar v.e bu mu vaffa. 
kiveti kutlarnıslardır. Dün gece 
Beyoğlundaki Yunanlılar birliği 
bu tezahürat dolay-sile ook kalaıba
hl< olmuş, Birlikte ziyafetler ve-fet tc•klılıni kabul ederdim. -İs.lamıvcti içinden. vıkmak ~ın - Takas primi erinde Salma hakkında yeni emir 

İmamı Cafer Saıhkın bu sözleri, karıstırılmı~ ol~n, bır takım hura-j d ..... kl"k. ıld Köy salmaları hakkında dün Da-
Halıfe Mansurun üzerinde biisbü- fclerı ve batıl ıhkatları çıkarıp a- egışı l yap 1 ı hilıye Vekaletınden Vılayete bir 

Belediye Reis Muavini Lutfi rilmiş ve sabaha kadaı· eğleuUmi.ş
Aiksoy dün Aksaray s.cmtinde yap- tir. 
tığı teftislerde 6 fırın, 4 lokanta ve Bundan başka limammızda bu-
3 tatlıcı dük kanı sahihini Zabıtai lun"n Yunan balık.;ı ~lef"i de 
Belediye Talimatnamesine muha- bayraklarla donatılmr.ştır. 

lenmlşlerdir. Bil' hcsao güııii ve 
11ecat güneşi ıloğmüını dört gözl• 
bekliyen l\lac:u: ricali bu fırsatı 
Bitler - Musolini fa,.liyelleriluu· 
lacaklarına iman ettiler ve filha'" 
k:ika S..vyetlerin Besarahya ve Bu· 
kovinayı ilhaklarından sonra Ber
fin ve Romaıun hakemliğile :\Iac•· 
ristan Transilvanyanın roiihi.n1 bit' 
kısmını iıılirdat dti. Yugosm"larl• 
ıla ebfiiYet mosele5i üzerir.dc do"" 
taae anlR'>malar yaptı. Slovakya· 
dan tla hallkmı, belki de lıir.a d• 
lazJasile. istirdat etti. Bir halde ki 
bütün lıu nimetleri kendisine .,e
ren merlıııezlere teveccühü hem ,.i· 
vasi, hem b.eştti bir histil'. 

tun büyuk bir lesır husu.le getirdi. tarak (dm ıhlı:allan) nı. musaiffi ı Tak .. 1 . d. d .. 'klikler • emir eönderilmi<lir Bu -m;•I . 
B ... ı..ı;r _, b' hal t· ekli as pmm erın c egışı ya , . ~ e, 

- u .,,.._...., ne zaman ve n-.. ır e 'e ırm · . p.ım14ıu:. Knıcr$11nıabl memlel<etlere bazı yerlerde kinunusaniden f!.ay• 
vuku buldu. Bunu bana anlal Artık vası ılerlemıve basladıkc3, I yaptlacak ihracatın pirimi kırk beşten rı aylarda da salına tarh ve tevzi 

Dt!di. •tk sık talebelerını etrafına toııJ.u- lnrlra,,.. iu..latın poıtimi de 5.l den IDrk eciildi~ınin ve herkesin hal ve vak-
İmamı Cafer Sadık. (Ebü selıne) vor .ekize i.ndirilmıştir. Klcringli ve tı_..ı tinin ~•etilmediıii bildirilerek ve 

nıu mektubunu keııdısıne get.ıren - Sorun.. zihninize ilişen, te- takaslı mmlekellerden gelecek serbest yalnız yılda bir kere alınması teb
adamları .,alut ııô:;tererek. vak'ayı reddiidünılıii mucio olan bir &eY dalarla<a verıle:ek pirimler de ayı:ı liğ olunmuştur. Yine emre göre 

lif hareketlerinden dolayı ydıt.nm r 
cezas.:na carptırmışlır. Bağdattan kalay ııeliyor 

Şu iza1ıa giil'e l'eııte asa.en ıuilı• 
rer içi..a. lı:uawhaı,., onua oplitiJ<a• 
sıoa ayQk uy<llll"lllU lıir omur idi. 
İttifalmameye rumen ginnei ·~ 
i:nııza nrmesi fili variyeti hu~ 
"e meşru !tir kalılıa sokınağa ıUll" 
tı.ı:tur. Belki de Avrupaaın ı..c;rıı· 
kü 4urumnnıla yeni biıdlıreler çı• 
karsa ıw,..,aristaın otomatik olan~ 
müaıdeleve smükle:llelı: end"qes1 

l\akiındir. Ü( dt>letten 1'iriac rl• 
~e .. m harp halinde olmoyan bit 
devlri tarafıaöan taarru• viıkı ır 
!arsa Macaristan tb derhal yaT{lı· 
ma lroşmağıt medrnr olıtcaklır. 1'i• 
yana mukavelesi ve ittifakı Yuı:o"' 
la\"\'aya doğ'ru um incelen lıir 111· 
('llk ı:-ibi lasaVTIJI' olunabili=. /ly~
"" Balkanlarda müttt.:4tlil lJ,.ıl 
devletler varsa. faraza Balguisl,..,. 
onlara da kalp kn~'Veti vermek ıfiİ' 
şiiniilmü-ıtür. 

Beleıliye loudutlan ba.- Bat:datt.an ~atın alınması ka-

hık;lye. etti. >'l!rsa soran. Akıl. hikmet ve man- nisbtlcrd<! tenzil edilmiştir. salmaların en yüksek haddi 30 li-
ricindeki aemtlen-. rarlıı..an 20 ton kalayın bedeli ak-

un ihtiyacı halledildi reditii olarak Baııdada gönderillfalıfe Man.>w-un kalbinde. derhal tık esasına müstenit olan dinimiz- rayı geçmiyecck ve f..iiy haricinde 
buvük bir nedamet belıl'd.ı. Kendi- de ,hıc bir nokta mÜP'hem ve me:r Fındık ihracı için yeni oturup da köyle alakası bulırnan- Beledive hududu haricindeki 
~uıc kabaca muamele ıı<ısterd.ıi!)n- kiık k:al.masın. malıreçler arauıyor !ardan da salma alınacAktu-. 
den dol.avı, İmamı Cafer Saclıktan (.4.tkası var) 

yerlere Toprak Mahsulleri Ofisi ta. 

af dıledi. 
HaLbuki (Cafer), bu muameleye 

d~ eherrunivct vermedi. Gavet acık 
ve pervasız bir !is.an ile Halifeye 
hıtep ederek 

- Ya, Mansur! .. Mademki (Emi
rüln1il:ınınin) ünvanını tasıvorsun. 
O llrıvana layık olan evsafı da iktı
sap elemelisin ... Büvüklüğiin sanı 
v0 serefi. mUf.sit ve müzevirlere 
vu.ı:: verm<>melı:, onların ııözlerıle 
hareket etmemektir. Sen. övle bir 
sülaleı·e mensupsun ki, o sülale
den, bir ı;nk pev11:all"A>erler ııelmis
tır Ye cümlesi de. kemal ve fazılet 
hu<usunda. mümtazivet ~stermı.ş

Edirne Belediye Meclisi 
daimi encümen seçimi 

Edarne (İkdam) - Belediye meclisi 
riyaset dlvanı int.ibabalt ile Mec
lis ve Daimi Encilmcn setimleri yap.tl
mı.şll.r. Beled'7• Meclısi Reis Ve-
kilWderine eski Emniyet ~mirlerinden 
İbrahim,. Huriye. Daimi Encümen ha
lı.k.lanna Mehmet Atak.turk, Mustafa, 
Ye İhlan el<serıyelle seçilmişlerdir. 

Lüleburııazda açılan 
arteziyenler 

lt•ı·d!r: .. Ei!er sen de onların tuttuk- Lüleburg;ız, (İkdam) - Belediycmi
lar1 hak ve adalet voJunda devam zin şehır içinde açtırdığı dört arteziye_ 
edersen. hem (Hak) rızasını talı.sil 1ne ilav•ten beşinci arteziyen olarak Ö
edersin .. hem de kendıni (halk) a zerler mahallesinde bir arteziyeo daha 
sevdırir:;in ... Yok, eğer (Emelo'i) ler açlırmak için hazırlıklara başlamnışt•~. 

e-ıbi hareket edersen. ı;nların aki- Artık Lüleburgaz için su sıkıntl3l 
betine uğrayarak hem (Hak) lll ve tamamen ortadan kıılkınış olayor. 
hem de halkın nefretini celbevler-
sın. Edirnenin yeni nüfuı 

Dwı., mukabele eösleı:di- müdvrü 
• Bu hakınıane sözler, Halifeye 1 Edirne, (İkdam) - Vil5yetimlz Nü
cid. den b~v .. ~ b!r intibah dersi ver-ıf. us müdürlüğü.· ne tayin edild. iğini ev
di Keodisını (Imamı Cafer) alev- velce bıldi:diğim Kırldare!i vilayeti 
lune talırık edenleri, derhal sara- Nülus lluduru Hayr şelırunW> gclereıc 
l'lndan tardetti. İmamı da saravın- ışıne ba;l:ım!itır. 
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•Bu lanei saadetin tesis ve teessü- dınız? 
ü~ne miogayri haddin siyeylenıiş Kovınak hatırıma gelmedi de 
bir çakiri keıninelerınin derekci ouôau4 
pestiı zaruretle bu-ak.ılmı~·arağı• ı - İnşaallah mu..affak olıırsu
mukaddinıc~ile para, es\·ap isti- nuz. 
J<ordu. - Yalaız . ıı Yar ki biraz pahalı-

:llürün el ilkönreleri Vehbi ne rn mal olaca.k. 
il,j.tedi)se ghnd ... ·rnıi~ti. f"'akat onun · 
n:an!latı bctmek bilmiyordu. l\lü
rü\.·vet. ccvaµ vermemcğ"e ba~la

l·ıuca Vcllbi li~anı de~iştircrek 
«pUnhan \·e hafi ciiınle nı5.yubat 
çc.şıni fı.rifc ayandır• tarzında iidc.
ht tehdide kalkı~nı"tı. l\lürüvvet, 
pa~ap :;ikay~t etti. \'ch!ıi. muhte
lif \'esildL'rlc onu du kızdırmışt.ı: 

- Sen n1erak etıne, ben onu de
(ederim, dedi. 

Jtüriiv,:et, ~iiphe ettiğini anla
tan bir bakıı;la: 

- Kovulmakla defolur hela de
(il lı.i •.. 

- Şimdiye kadar nicin kovnıa-

Paşa, haJalı ve insanları kitap
la, dan öğrcnınenıı~ti. Fikirleri, ka
naatlerı arnelı idi. Gere :sel.iınlıh

ta ııu»ılirlerle otururken Vehbiyi 
ça!tırt,ı: 

- Vehbi efendi, sana küciıcük 
bir zabınctim \'ar. 

- Estağfirullah efendim, emir 
hu)"umrsunuz. 

- Geçen gün Bedestende Hafız 
lliı&nü efendiden bir iki parça el
nıas almıştım. Panıttını vernıedim. 

Al şu iki yiiz lirayı da götür, ve
river, oln1az mı? 

Vebbi, paşalllll uuttığı atla> 

Fındık ihracat komitesinden 00- he. rafından !Juğday verilmenıe>i hak-
yet Ticaret Vekdleun,n da~t üzerine M O T E F E R R I K kındaki karar üzerine oralardaki 
bugun Ankaraya eidecektil'. Fındık il>- fırıncılar h:u-i<;ten un tedarik et-
racatı ıçin yeni mahrcçler temini üze- Yaprak ıigaraH yapılacak tiklerinden Kartal. J.Wtcpe ve 
rimtt- gOrtlşulecqı ,.e mlınim mıkdar. Pendikte ekmeğin - şehı·imize na-
daki slok.lardan bir kısmının İngilizle- İnhisarlar İdaresi hariçten si- zararı - yükselıdii(i yllı.ilmıştL. Pen-
re satılması huoWsuoda da müakereler gara kagıdı az geldiğinden büyük dik Belediye Reisi Abdullah An
yapılacagı sarııtırıalctadtr. 

1 

şeltirlerimizde yaprak sigarası i- larava giderek Ofisin şehır hari-
mal etmeğe karar vermiştir. Bu cindeki fırmiara da un verıneıwu 

1100 ton deri aipari~ edildi tecrübe muvafık netice verirse rica ve temin etmi~tir. Bu suretle 
yaprak sigaralar bütün memleke- fırıncılar unu ucuza alacaklarından 
te teınıil edilecektir. nralarda da ekmek fiatları şehri

Yaprak sigaralar dört k:nru.şa 1 mizdeki gibi olacaktır. 
Hük.ümet İngiliz dominyonlarından 

gelmek üzece 1100 ton deri sipariş et
znittir. Deriler yı:akında gelecektir. Bun
ların ilçte ikisi ağır deriler, &eri kalan 
kısmı hafit derilcrdir. 

satılacaktır. 1 

R t 
'- 1500 Macarutana pik demir 

om.anyaya && ı ... n .. d .1. ton tiftik yola çıkarılıyor gon erı ıyor 
Altın 25 lira 20 kuruta çıktı Karabiik fabrikasının iır.aliıtın-
Altın &ittikte yükselmektedir. 

2520 kuruoa ı;lkn1ıştır. 

Dün Eski anlaşma mucibince Roman- dan 1500 ton pik demirin Zongul-

Vazifeye davet 

istanbıd C. Müddeiuınumiliğin
dea: 

İkinci Ağırceza mahkemesi za
bıt katıplerinden olup gösterdiği 
adreste buJunmıyan Selahaddin 
Yaratırın. taribı ilandan ıtibaren 
üç gl.ln zarfında Adlıye Encwneni
ne müracaat ~ylemedığl takdirde 
müstafi add-0lan~aktır. 

keseyi elleri litriyerek aklı: 
- Uakkı bendegineınde izhar 

buyıırıılan cmnıyet ve itimadın 
ilelebet ınedynnu şiikranı kalaca-

' ğırn. 
- Hafız Hüsnü efendiyi tanı

yor mumn? 
- Nasıl tanımanı efendim. 1\1 .. -

haza a~'lli namda baska bir nt d,. 
menutsa tarif buyurnlduğu tak· 
dirde bittaharn yeden beyd tes
lim ederim efendim. 

- Hayır. başka Hafız Hüsnü 
yoktur. 

Vehbi, \•eliniınetini Meklediklen 
sonro tekrar tcl-..rar yerlere k.aıdar 
ei;ik~ek odadan çıklL Pasa gülii
yordu. i\li~afirlerine dönerek: 

- Bedestende Hafız llfilııü .,. 
fendi uanunda birini tanıyor mu. 
sunuz? 

Hep')i :.vn ayrı cevap verdiler: 
- Tanunıyon.ız. 

Paşa çubuğunun külünü silkti: 
- Ben de tannuı}'orun1. 
Geç vakit harem tarafına gc-

çerhen uşa.kl;ırdan birine wrdu: 
Vehbi efendi lı:ahve ocağıoırla 

mı? 

yaya gönderilmesi icap ederken, daktan Tuna t-0lile Macaristana 
Rumeulerin mukabıl petrol ve .sevkine başlanıruşlır. Bıı mallar 
miistakatı laahnudünü tamamla-ı Maca. ristana vardıktan sonra ora
mamaları ve malların alı:reditifini dan satın alrmnış olan f:>OO ton 
şehnnıize göndermemelen ~ine demır, demir eşya ve çivinin mem
sevki geri kalan 1500 tonluk 5'ln Ieketirrıize 9Pvkine başlan~akhr. 
parti liftilı: ve yapağı limanımızda Toprak Ofisi teıkilatmda 
bulunan bir Rumen şilepine dün- İsianbul Toprak Mahsulleri 0-
den i:ti.baren ,Ulrlenmeğe baş!amrş- tisi müduru Nurı Orak ile Ofisın 
tır .. Rnmenler petrol. ~vlriyatıru merkez satış şubesı müdı.lrililun 
mtizama koydulı:ları gibı 1500 ton- vazifelerı becayiş edilmiştir. Nu
luk malın akreditifıni de şehrimi- Ii Orak bugıin Aııkaraya gidecek-
.., göndeı:mişlerdır. tir. 

- Ha-yır ~feırdim, mi~afir oda- halini gören annesi: 
smdan çıkınca doğru kahya efen- - Bu kız adeta lıırpalanma.ktaa, 
dinin odasına gjtti, oradan heybe· örselenmekten hazzediyor, derdi. 
sini aldı, sokağa ÇJktı. s d" L" "d"k · ial · . a ıye, lKIYU u çe şar eş.ıvor, 

Dır daha ..., konakta. ne de • ci- evde odada zaptolwunaa h.;çı.ıı 
varda derviş Vehbiyi gören, on- titiz 'bir cMuk elu ·o...ı c·· ı · ~ 
dan bahseırlen otm..ıı. · > iL oz erıa * 

1 

de, insanı birdenbire şa.şn•tan ve 

Sadiyeoin doğması ile Mürüv- çocuktan ziyade büyük bir kaduı 
wtiu hayatı yeni bir şek!., girdi. bakışına bcnziyen garip bir pard
Artık o. yalnız çocuğile meşgul o- tı yanıyordu. 

hıyorıfu. Tavırlarında. bir erkek çocuk ser-
Sadiye, yumuk, toparlak bir ço- keııliği vardı. Annesinin, halayık

cuktu. Onda her yeni doğan ço- !arın o kadar- dikkat l'tmelerine 
cuktaki mana ızlık yııktu. Bir as- nı~en her gün konağın selimld: 
tragana b.cn:ıiyeıı kıvır kıvır, par- tarafına knçaroı. Ne •yr-:oaklar, 
lak. siyah saçlarilc insana onu sev- ne hizmetçilerin icat ettikleri o
m:::k. hatta canını acıtarak h1rpa- yuıılar, ne şeker, ne )'"emiş, Jliçhir 
lanıak his~inl verirdi. knvvel ottu haremde tutamı~·ordu. 

Sadi~ e lıiı· h1Tysuz değildi. Fa-
kat lıeşikle, salıncakta uyumuyor- Kah scyisiıı yanına !Pde.r, beygir
du. Daima )'·a annesi, ,-a bir ha- leı:i s.cyreder, kih ıuutfakta aşçı 
layık kucakbrında sabahlna ka- çır.ıklarilc bidikte zarzavat a,nk
dar saatlercc nöbetle sallıya sallı- lar. Ve aşçı çıraklarından seyise, 
"• uyutnyotlardı. Uyanıiığı zaman ayvau kadar kepsiniıı kirli, 113 ... 

ellerini uzatır, kenırlisini alacak b'.r sırlı e!lerile okı;anarak sert bekar 
kucak aı-ar, okş;;ıur, ııe.-ilirken bi- kokulu uşak odalarından çıkmaz
ra:ı gevsek tutulsa, biraz ihmal e- dı.. 
dilse ağL'tmağıı lıa)ar& 0.... bn ı (Arkası var) 

miştir. Kalayların bugünlerde tren 
le sehrimize gelmesi beklenmek
tedir. Böylelikle pi:ıysada kalay 
bu·hranı azalacaktır. 

1 ADLiYE vı1 POLiS 1 
Jomgoçyan muh

tekir mi, değil mi? 

-gore İddiasına 
dığt demir 

Düıtkii telgraflar Romanya ke<'. 
sakla- dükti;rü general Antoneskonun ~· 

Alman DeYlet Şefi ile uzun miid· 
det görüstüğünü haber yeriyonfd

Murabba ittifak belki beşli bit 
değilmiı 

jamgoçyan adınıJ.a bi..r demir taciri- anlaşmaya baliğ olocakttt. Ma8'" 
nin Kumkapıdakı evinde 2000 lirahk mafih böyle lrir biıdise de Balk•' 
beyannıımcsi verılmemril demir sakla- vaziyetine yenllik gefirntiye~'" 
dJılt zabd,a~a ihbor edllıniş. yapılan a- tir. Almanlar filen Bi,i.krt'şe h•· 
raınadJ, külliyetli ınikd:.rda demir bu- kimdirler. Zabit ve askerl~Tİ orıt' 
lunmuştur. Müddeiunıumilkite yapıl.3n dadrr. Rumen üs ve arazisinden be' 
sorgusunda, jamgot)'an~ {zaman istifade edebilirler. 

- Bunlar dom•r de&it, çelıktır. Çelik Molotoftın Berlini riyaretini t•' 
beyaruıamey., W>ı degıldtr. Bınııerıateyh, kip eden bu faııtiyei Moskovanı' 
bunları bulunduı:mak. suç teşt.il etma:. malümatı altında " ılmı< ofnı•~ 
~I .ap ' 

r · talıii görünür. Bulgaristan da u•· 
llüddeiumumilık bttlunan madenle- im Berfin seyahatinden sonra ııel

rin çelik olup olmıodııııoıa lahlolri ve ki mihver davasına daha ziya4' 
tyraJonın ıkmoli ıçın j~ evrL yapu;:ıcaktır ve oo)lece öyyi nııl" 
kile bera~ Polise iade etm1';ltr. ahedesinin lıir türlü h:ıznıeılenıe' 

Bil' 11"% diİfmaru diği ve. şiıuaide tiıdil ettirmejie ınd"' 
ma.lılriım oldu ..allak oklıtiı;u alı kiıwaı deği~lit' 

Nesip adında hi~i İhsan isminde 12 m.ck. fırsatını kazanmak en1clind• 
yaşında bir çocuğu ış blllmak ve ken- bulwıacaklar. Merkezi Avrupa >' 
disıne bakmak bahaoeile kandırıp ır- Balkanlarda böylece birtakım siyr 
zına tecavU.ı etmiş, ikinci ağır cez..'l si ahitname ve vesikalarla blr ot' 
mabkemesınde yaptlan mııkakemesi vi yeni teşekkiil hasıl oluyor d<" 
sonunda ikl ~ene bu· ay hapse mahküm mektir. Yalnız Avrupa kıt'asııtt 
edilmiştir. tanim davasını giidcıı A.lmaoY1 

Yanan amele öldü ve İlal~a ıçiıı i.sııaıı)·a ve Fraıısl 
Fenerde yag fabrikasında çOJiı:J3n Sa- ve hatta Sov)·etlerin hu anlasına.11" 

lih oğlu E::>at. fabrikada üzerine dökı.l- ra girmesi liztmdır. İspall)'a i1' 
len kaynar istim suyu ilt• yanmış, te- yapılan müteaddit görüsmel~'' 
davı editdiı'!i evinde ôtnıü•tür. Hiller • Franko mülakatları, ııw 

Dün cesedi muayene eden adliye dok- ler - Suner görüşn1elcri k.at'i d.ı' 
loru Enver Karan ölüm sebebini !esbit nihılesi kabil oelite \·ermemişti1' 
etnıiş, defnıne ruhsat vernli~lir. Elyevn• İspa11.ya hariciye ılasıfi 

Fö.ii mi, değil mi? Alnıan dost ve tarafları Suner JJ4!t' 
12 y;1şuırtn Ramazan oglu Halit. ev- tinde bulnnnıaktadır. Fransa il~ 

vel~i gece :erşeınbcpaza.rında biri!;irtln ı yapılan teşebbüsler de nihai ..,rtl' 
cehuı.den cu1.danın1 çekerkeıı yakalan_ ceyi henüz getirmenıi tir. Bu dtt' 

mış. Llınk ve tnumeyyiz olup ohnadığı- •
1 
Jetfcrıe anlaşma kabil olursa "'" 

n~_n tesbıti ıçLn dün adliye doktorluiuna rupa kıt'asında JJüyük BritaoY1 

g'Dnd~ 1 mrştlr. Muayene netice~dne gô- ! hariç iktısad'i '\'e ~iya~i muahecfrlt' 
re hakkında takibata ~çi!ct"eldır. k 1 1 ·ı ·ı · t ·- t' ,-e mu a\.'P e er !>t 1\1 ~ı anz11 .. 

Hurma kopnnak isterken dilmiş olacaktır. Sovyetlerin ~ 
Kasımpaoşada oturan 10 yaşlarında ittifaka ve anla~malara girip gı~ 

Cemal Yen1canu duvarına çıkarak h11r- memesi ayrıca ehf'mmiyeti bai2 b 
ma ağaC"ından hurma kopanrken düs- \ hidisedir. Mosko"·anın yalnız sa~ 
müı. muhtelıf yerterınden agır sut?t.

1 
to veya muvafakati değil. fakat 

le yor:ılarunı~. bastah1.11e7e Jcaldıni- yarılım ve i!;tiraki olmadık(• dl' 
tıUŞtır- (Arkası Sa. i. Sü. 1 ıftı). 
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Gelebi!ecekler mi? 

Erkana haırp gözııe f~.,"'"J-1 
askeırilk me~eneıeırı - - N g_,_ı ---

• soy e•~m 
- - • saallilı: bir ültimatom verila Başvekl· utanır.ıın ? 

Bayer 300 bin liralık ! ''NBlli Şefi 
•)"" } •th Ji için 1 SovyetMilliBayra. · 

Yazan: NİZAMETTiN NAZİF B 1 !in ordusundan sınırlarda yalnız Urga 
Koltuğunun altına bir çHt kara • aşarı 8• ut'alan vardı. B~ Göricederı çeki- Işıkları maskeleme i~in siyak ki-

len iki tümenin de Urga vazifesi aldık- .. u · ld ""'- b ktırn B astar yerleşti....,;• bir dostum pos- gı ar çoga L ~.... a , ~ya· 
-----c lıırı itiraf ediliyor. t'-L' 1 bl b. ·ı d N taı.ane önünde beni ı:öğüsledi: zı ..,... e e ıcı er çarşısın an U· 

_Ne dersin? Gelcbileceldcr mi? m 1 yan İtalyan ordusunun üç ırup halinde ruosmaniyeye gclinciyc kadar belki 

l aç 3fllll0 1 a • mı münasebetileKa.1 
K . bil. taarruzlan karşılamaya savaıtığı anla- on bc•ten (azla seyyar kağıtçı dola-- ım ır... • 

vekaletten izin istedı linio'i tebrik ettiler 1 

- Na.ılaııma da bildiklerini söy- B a s k 1 n aılm•kladır. Görice, cpeheye götüren bir şıyordu. Hem de bu kağıtların fiat-
Ie.. çok Yollann düğüm noktaaı idi; Sellııl- Jarı da pelr. pahalı değildi. Bunlar, 

- Bildiğim bir şey yok. le tevcih edilecek atra:•iik darbe, bu- genişliklerine göre beşere, )'etlişcd 

1 
Kalinin'in eevabı 

- l.Tzun etme. Sen gazet«:isin, = y AZAN : = radan çıkacaktı. o sebeple, ea mühim buçufa, on~a ~t~ıyordu. . Hele 
kulağın delilr.tir. Ne zaman ıeli)'or- bir menzil noktası, hareket il9sü idi.

1 
b.unlardan bır çeşi<lı .'.:ardı kı ~cm 

Almanyadan Lokomotif geliyo~ 
Jar? Emekli General M. N. Bir yıldanberi orada mi.ı.teaddit uçuş ve sıya~ maskeleme kigıdı, .h~:ı' de 

Güldüm: inif rneydanlan tertip edilmişt.l Mü- v~hşı ~ayvanla~ tablosu ıd~ .. Ya-
· Ankara, 23 (A.A.) - 7 Teşri-

·saru Sov_yel Milll Bayramı ~ü
:sebetile Rcl.iicı.i.mhur ismet Inö... 
nü ile e. Kahnin arasında aşail
daki teıuarıar teali olunmuştur: 

- Paranı çalacak bir yankesici kemmel iki hava llssünil ihtl..a eden nı yed~şer buç~ satılan bu ı~ ta-
sana en•elden randevu verir mi? Ufak kuwetlerle ve gecenin karan. raflı kai;ıtlarıa bır tarafı duz sı)ah. 

.. \nk:ıra, 23 (İkdam Muhabirinden) -
Bayer n1Üesı;~ yolda bulunan üC 
Yii.ı bin liralık ililçlann gümrükten çı
karılma sına müsaade edilmesi için Sıh· 
hıye Vekaletine mürac3at etti. Diğer ta
raflan ~ring fabrikasının elli altı. ~i~ 
liralık iUi~·larının da cünırii.ge geldiğı 

11m· tir yola ~ıkarıldııt öğren. ~ ·t! Ü 
İAŞE UMUM MÜDL"RL G . 

lıkl b .. _ k apılan ant ve se bu mıntaka. Arnavutlann da ahnt~rlle _
1 

f s1 k I ·bi _ Ha~ır. arına urunere Y - _ t bulan !ahlı:" o e tara ı ise ar an, ap an ıı 
- Evini soyacak bir hırsız, fitin ri teşebbüsler baskın mahiyetini haiz- \'UC~ ım manrumelerile de vahşi hayvan resimlerile dolu idi. 

. 1 Vek!letine bağlı olarak Leşkıl 
Tıcare .. d .. lüii>ii JA 

edilecek olan ia* umum mu u.r .•- -
"hası Hey-eti Vekileye ı;evkedildi. 

EJueliıw Kali.ni.n 
SoYYei Birliii Yüksek Sovyet 

Me<:lbi Reisi 
MOSKOVA 

d . V n . 1 b'r sil.Bh ve rmnıyet altına alınmıştı. 
gün filan saatte pencerene aıerdi- ı. ası an gız enen 1 1 Ve bu iki taraflı kiğıtları satanlaı 
ven dayayacağım der mi?. vasıta da aynı tesiri haiz olabilirdi. Her n )) •ğlık arazi, hele bu m.,,.imde, şöyle bai?ırıyorlardı: 

- Den1ez. icat, değişen bir muharebe tan:ı, ter- mütearrızdan yüksek fedakAr- - Bir tarafı maske, bir taraff 
yı • ..__. ücıtETLİ MKJlL'ltLAJt _ Bir hevdut çetesi jandarma kibi saklı tutulan bir ltıhkim sistemi, 1 !ıklar talep eder. Dağlık. ara- hayvanatı \'ahşiye tablosu! 

kuınandanına ben fil;ln yoldan ge- yalnız değı:liği yen:te mues~ir bir mer- zide başlanan teşebbüs ıün içinde hita- K3ğıdtn siyah yüzünü sokak la-
Teşrinievvel İhtilalinin Yıldö- çecek, po~ta arabasını soyacağım mi parçası yerin~ havai nesimidea ma erdirilemediğ.I halinde, büyük. güç- rafına ve hayvanatı vahşiye tarafı· 

Dtu.UI . k 
D ·mt ücretli men1urlara aıt arar-

aı ~ . izam 
namenin tatbiki şeklini gv;,~erır n -

nüınü münasebelile, samimi teb- diye haber yollar ını:' kimyevi bir maddeye, c:apın büyümesi, l\ikler baa: göaterir. Hürriyet ve i.~tik- nı odanın içine çevirdiulz nıi, heıa 
rik.lerin'lle birlikte dost. Sovyet- - Yollan1az tabii. menzilin arttınlması, harekPt knbi1iye- 131 aşk:iie dö\·üşen Elen ordusunun bü- U?lklar kararmış olur. lıem ile oda-

M r e Vclciletince hazırlanmıı 
~oTİF name ı:ı ıy . . I,' ~\LMAS\'" t:.DAX LOKOıu. ktadır Bu zinamnamenın peıc 

aoiaştlını.ştır. 

bulunma · 
~ -- 1 ad::ın yakına a ;,ı 

GELİYOR 

1 

d I·"kııdarlara tebliği muhtemel-
.;)UCI anlaşına nuıcibincc A many . ler Birliğl miUetlt•rinin re!ah ve - Ne yaparlar? tincc tekaddflm ve ilJb hasmı baskına ltin o engelleri kLrdığıru cörüyoruz. nlZda bir tablo scyrctıni olur~u. ... 

saadeti husu5undaki en iyi lemrn- - Beklenmedik yerdr. umulma- uğr:ıtmanın r:are~i idi, Dağda ağır sil!'th1arın iş görebilmeai, nuz! 
niletimi samimi tebrikterimle bir- dık zan1anda avlamak istediklerini İtalyanlar, f.ılemc bir de siy~t baskın çok defa, piyadenin COG k k•.nlıhiına İ)'İ 31Illl'l3.. bunları alan za\·allı· 

F lilctc arıetmekle bilhassa zevk pusuya düşürürler, yahut baskın U.<tU.hl öğretti!er. Mahır diplomasi, har- vabestedir. Yollara ballı bulunan bu si- ların )·edi~r buçuk kuru .hırı hep 

iel~ek lok(>n1otiflerden bir kı.:;mUll!l dll". 

HAVA HAR B 1 Almanya ransa du)'IT\oktayım. yapmak i~in uyudukları saati sc- bin b;ı.ıılangıcında da, h2rbin d<VO!Tll l U.htarın, çekilirken piyade l.ra!ından yandı, kül oldu dcınekti.Çüııku lec-
İS!\fET İNÖNÜ çerler. müddetince de, ordunun vazi!e::.inı ko- nıukadderaUarına terk:edildiğıni, Yu- rübe İ(İn bir taııe aldığunu bu iki • J b • KJerİDg DRlins İırm•t inenü - Eh üvle~.., bana gelecekler mi' l:ıyla,ıınr, kanı kururdu. .Zulmeti:ı ıı.>nlıların her gun iğtinam ettikleri '?~aflı k_ağıdı, bir de ıualbaap. gc-

Alman ve lngiliz 1 
C 

1 
r t Türltiy• ıt•t.•cumh~" 

1 
~!:. ~r::.,!i~:1~;~:1!ii1;:.:1~= ~~~:~:- ~~1~~~~:, ~:~~1i~~~t:~ı~;;~:~ ~ ;:~~::';.':ta:::'Y~r;:·1.:;~1:~:.:~~ 1 

~;;.ı:ı.:~;: b:~,~~d~cu1~~t~~ 
T 1 

• . anlaşması yap ı Büyült Te,rinievvel İhtilalinin rini kcslirnıek mümkim olabilir dı devirmişti, Pırus da~ları k:ıhram•n-. =· ne tanka, ne de dağ.1 &u•·enlleıni- )'Okl": •.. ay yare er} n J n 23 üncü YıldönL.imü mtina betile Amnta nereden geJttekleT, nastl larının ruhunda yalnız bir infial uyan-\ y("'Çe,&ini ·- ~t ediyor. A..ıter, yalnız Eskiden, yollarda t.anesı uçer. be. 
vaki hararetli t<'briklerinizden ve gelet:eklc ·, hangi ~o hangi saat- d· ·:h! ke:ndi iman ve azn1ine, fakaL yalnız o şer ku~u~ s~~ıla.n hu ~r::.lan. k:ttt· 

K Ak ı ·ı "'f t tb ·ka başJandı temennilerinizdca dolayı samimi te gehnt>leri muhtenıel. bunu bil- Bu har}), yıldırım sür;ıt~ gördu. Bas- ölınez kuv\'ete dayanabilir. lan rcsımlı kagı.tların bır~r tar ... fla arşılıklı JD• J tBeJ rha·n, ···(, :.) _ cD .• N .. B.>: ., teşekkürlerimin kabulünü rica mek kehanete müte,·akkıf. km, üborra.ıhung, al"'i b"skını (über- Dağın menaa!inden en çok müdali r rı.ua. pek az mıktarda .sıyah bon 
.- ~ Dostunı bir an dil ündü Sonra; . ·t"f d ed Uf k b. atf"S Jru. 'i 1 surulcrck. bunlar ycdı~<"r hu ~uk 

b em.ı ederiın. fail), artık Arnavutluı,'Un anıaıns~ \'&.- l" ~ ~ e . er .. ~ ır ~ \Ve. kuruca piıaı-·a,·a çıkarılmı, ... t.ı. H f • f G Ç t 'il [ .'\iman ekonomi nazırının ır - KALİNİN - Gelirler mi dersin? - dedi - dılerinde tatbik ye.ri bul.a.mı,yor. Çunk~. ınuhını bır bttlifı dağlara ya :,; lanmak Fi.- b·. 't _rı.. :'. d L-a 1 e • --" Alm·•7a ile Fransa arasında Se t ·· ·· · eti., abat rrer araıı.i.ırı, M>Z t? -...~ nam~e, ...... b''- edilmeye Ba'9~11hnlz IJe Rari<'i.,-e n nasr goruyorsun \•nzıy • İtalyanlara gilı-e: 1 say~ ndc, uzun mudd.-t durdurabilir. • _ _ 
e- ı bit klering anlaşması tal ı.a... . ve•"~~~ Tebril:lerl , - Geli11 geln·. yecek1erini bil- hareki': tMe(,"Ova• ya dn.i-ru ilerleytn Kara .. Orn- rartılnıı!l olan bu kaıııtl:a-rın. Vı•ı:.a Lo d 3 AA.) Hava n b tun· Fran .. ~ in d a) Antzi, at.eş makinlniue -.,. .,. ka b. f d ki '·tc b d n .ra, 2 <. _·. - _ ·ı•· ba•lanmı<lır. Bu anlaşma. u . .~ mem. Fakat gelirl~rse bizi uy ı a . . rşı ır ay ası )O· u . ..,, u a 

·· İn'"~ • • d ı Ank 23 (AA) Sovyet be li · vermemekted . leklileıe karşı Yunonhlann go.terdik- .h .,~~- -L .. -L ek" I • h. Zaretının teblıgıne gore h·, . .. temlekeleri, hunaye ı are eıı ara, . . - bulmazlar ... Bir! GeliTlerse bizi ser s sı l· . lerl muk.a\•empt_ be"Tı.l. Gereyeneli Beki- ı İLlüllID., ya.aut s.u.ıt a.r ıgın ıı 
tta YYareleri gü.Ildiiz dül~ma~e ~~ : :: Afrika ve Suriyedekiak~nsız Milll Bayr.ımı münasebetile Baş- bos avlıyam•zlar._ İk.i! Gelirlerse b) Dağllk. ve mevs.ım, muharibin piş- rin bu illerdeki kahramanh mı yadet- ba~ka tü.rlüsü id.L 
ayy.are meydanile So ınge -· .. da idareleri de dahil olm uzere ftkil Dr. Re(ik Saydam ve Hari- pencerelerimize merdiven daya- glhına cok yerde aşılmaz engeller çı- b ıt· M h h-----'" Açıkgözlüi!"ün bu derrce\İne kar· 

f ... .ı.. .... ı ..J.- .. __.. uJ · v kil' ş··k ·· Sararo~ıu ile uu~ye ın~ ur e ı. t'T umun y..ıı-.;a..ç~ 
1
. b.L .? O , CW!nkayı bombalaml.f5ar1,1..1.1... . e:aı aıt.Ulda bulun.an ye b UDJD.a7a.ıı cıye e ı u ru ıı; mağa vakit bu!.madan soluğu ce- karmaktadır. · rt>fikleri ıse 250 yi &~;yontu. sı. ne deme ı ı nenı la. eut'ce .. 

G B do . ar·nda bır tay- .ış 'ld So\-yet Halk Komiserleri ~feclisi. 1 d 1 1 Ü ' Talimleri!li ,~e bt0ik3thırını yalnız 1 1 hır ~öz \'D~ o da şu.dur: 
ece vr cıv • 1 ba ... Fransa;va şamı ır. . . . K . . M 1 ıenncnı e a ır ar... ç.. d yunan ordusu, hasmını ba.ilc1n~ '-t .. 1 t 

Yare meydanında hangar ara, eW t Aunanyada Alınan kle<"ıng Reisi \"e Harıcıye omıserı o 0 - Nizame~tin Nazil şehirlerin ptirüzsüz nıeydanl:ınn a, mu- _ ..... c ~Ol esem u anır-;ut. y:ıı 
rakalara · ~a gruplarına ve yer- T ya yapılacaktır. Bir Alman mar- ı tof arasında tf'brik ve teşrkkür _ aJ.it mcv·sinılcrde \'e <:Ok uygıJn şartlar ;..ığratauşbr. Çekilmede de blI" ~·üzüıı teneke mi? 
deki tav~arelere ciddi hasarlar ya- ~~n=~g:ua 20 Fransı.ı ıranıı olarak tes- telgrafları_teati edilmiştir. - : altında :ta ed ... 'n ord·.ıla., gtic;IUklL-r k:ır- baskın 1JSUlü v+Jrdn·. Z :riats1z; O.ım.an Ceın.al KAYGILI 
P•lmıştır. pil edılıni,tır. Işıkları söndür- ~ısında başarı göst .... ın .. ıer. ~•kilın•. duı;man• alda tara• katı. at . 

t~~~:7~~~: ~~!~~~:~~.:: Mataksas diyor iti k "ki" kl .. ya~~~ıa;~in~0~~;~;İl:~!~; ~~ak~~;!;~~~ :::ı~~~n o~d~~:~'.':: ıı,;uh:~beba::ı~:ı~~ Him!er, Mu~olini ve botl.:Oaianmı~tı.r. Romanya 1ılar - Baıı tarafı 1 ln<İ sayfada - me e Si 1 erı ınahduttırr, l klrın '•rt ve dcgışıktır. Gu- nnda da baskın yapmak muv:ıft kiyo- Ciano ile rrör üştü 
,Jf leri :;anlı sahifelerden ve dü.$m:Jn bon1-

1 
d ı ruş ve atı~ vazıyeti cercevcfıdır. Koy-ı tıni gd.,t~rmcmi:;.tır. b 

Londra, 23 (A.A.). -:-- Hav~i~ ~: (Bas tarafı 1 inci sayfada) bardımanlarıııa cesaretle gi.)"ı..iJ geren tama rn an l 1 leı seyrek.tirler, bar1ndır~azlar. Iaşe Bugunün harbı.ni cekırdC'kten yeti- Roma. 23 (.-\.t\.) - İla yan h!. 
etnniyet nezaretlerının teb g_lü Protokol, Almanca, İtalvanca. ~a- Yunan şehit ve kasabalarındakı halkın . ;r,U k;ıyruı,..kları yok gıbidır. Irtıbat teıı:::oı 1 şen, r_u~unu ~cabrından alan ordııl.ır ~a- setı .Bocchıni.nin cen:ııt? mer.iı):il01f-
gör k" .. k b" düşman teşekku ponca ve Rumence olarak tanzım hayranlıgını celbettıklel"inden dolayı 1 -~~- tan.fa ı lncı. sarf.. ) • ı zordu.. . . . • . şarabılırltt. 1~31.yan ordu ı~ı.ın makıne ne istirtlk ici.n Ilalvad.a bulunan 
QOke yü~kte: Londra mıntakas~= edilmiş olup bu dOrt metinden her kı ~ u· d a kahraman hava kuv· badana suıulu~tıır. Otoıu"' l v_ t>tlJ Daglarda blrbırınt dayanan \e bır- kuvvetınden L&lı!ad.e zıtn1ını Jl..ımad~l1Hiınmler dun Mu.solıni ile uzun 
na 'Pek az bomba a~~tır. Londr - biri orijinal nüs11a addedilecektir. \·:t:iı~i:: ~= ~enilıncz donanmanu:ı..a bfıslerin ç:ımurlu!~larile .. tek~rlekltrn~~n 1 birine ateş himayel~ri y:tpan mı.ıtıar~be do4'rudur. Ancak İt..1yan ailıth \:e ,~a- b?r !!Ö~me vapmı tır. Hirr. mlPı: 
nın Ctlllubi banl~[?s~:d~ee~:- Tas Ajaas~ lfa~~~bi~taa bütün .millet nan1ına derin minnettar- C'e beyaz'l_ L"=>yuf'mtı~~ - duş rn.ulınekt~dır. ı gruplar~ t~si~i imkan..ctız_dır: harl'katt~ıSJ:Lasının, dö.ı.ın hu.susiyctıne &ürt" lU- dUn Romadan . hare':et et~ıstır 
nı.ıs mansabında vır -r- insan- Hakkm.aaki Te-.zı 1 lığımı bildiririm. Bütiln kalblerile mü. Gecelerı \•azı(e gorecek 5-eyru ~fer ıa~k: \e ınlızaın temını kolay degll rettep oldu;\ınu roıın ydlarıianbe ı; i btr Rornada ~ameti esnas~a Hımm-
de baz~ hasarlar 

0!'."~~~·italvan, Moskova, 23 (~.A.) -:-- Tass: Ü- cadelemizc yardım edCfl kahraman mül- memurlan beyaz eldıçen kullan.tt:ak.- dır . ı;olc yuılanmda tebarüz ettımı;ıtim. !er Kont C .anovu da Zl\·arel evle-
~a zavıat pek aı.d•,. dü.şürülroüş- nited Press Aroerıkan a.ıansı, Ham- teü~imiz incilizlere Yunan mWetınin !ardır. Londnıda olduıiu &•br scyru>.- u » •tilık, subayın, orlerınrn kab<- N•lıayel. ani b•r onlumın her cins ılôiıı mistır. 
~~ Almaa tayyaresı _ burger Fremdenblatt Alman gaze- :lli.nı:ıettarlıiıru bildirirken hepinizin C~ ~emurla~nı~ ve ~ece ~aııı;aco;~k'~~ 1 liyetini ölçtnesi iç;in, gıtı;lük- heı· hangi bır arazide ü;tihdama da ka- Lava} gene Pı.rİ~e gitti 
tur. 1 tesinin iradesine göre Macarıstanın '"1;ssiyahna tercünıan oldui:~ından emi- lu;lerın husu;-,ı pıllt bır kuc;uk e ·. "'"i terle dolu \'e genış bir iıntlh.ın 1 w.- oldugund!ln J> l ha.rpte d~ ptud17iz: \ 

ı Liç devletler naktına iltihakının nim. feneri_ kullc.nara~. ___ bu ~~nerlel': .nı~_- saho:bıdır. Ancak erlerıne OrnPk teıkil 1 
Amavutlu.k harekitı. tf:~U n ur- Pari..:i, 23 (A.A.) - Fr tz b.L...,.. 

1 1 bl'r •vı"çre ti B. ı· · · · '..6-.. · ı ·ı:- e · · d;;.,_ \erleı·ıne \"eya goguslerıne koyınalıu ı . . 1 . . . . . . . T .:. ~ 
1 

.. ı..,.. talJ.D a r, D c.Sovve er ır ı~ının l.:ıull' ! l v nw1etaiua..;; Göricenin i,,g-;Lluıt ve - eden l>Ubay \'az.İyete l~kım olı&bilır. pi ~ı..-.rıne ıuananJara ıyı ,jen;Jıer verl- vekıl mua\-ını ua\ a ae...:i3.m 
:ı..· ·1 ( kJud ~ da tetkik otunnı::.kladır. Ra!kınıızdn.n 1 . . .. . I , y· ,_, p · ln l - d tanı ta~"Vruı 1 e- yapı mu~ O hunu ınanın b;\hın Ga.rbl Maked • .ınya ve r~ir . . . . . Daf,lık nılıtkullf'ri ezrneyı oı;:retır, Y'-'r. IŞJıUP.n arıse r;!e us ır. 

t . . mu sa ere kt d. . k d d k .. 1 istryenler de n1a,~1 ampuJlu kuçttk fl"- 1 . ' ' .. O&Je eSJDJ haber v·erme e ır. ~ephc~inde katlıgınt ay f' ere- $OY t! J . k l t k•b·ı ki d Jl(3 t'i karar verc,ı;.cyenler, mıt.suhy~ll 6 · b h-~ ı ı·n hakikate oer er1 ya a arına ,. • ece - er ır. . . .. . 'l Tass a1ans1, U cn..ıe· deıncktedh·: M .. h. d 
1 

k 
1 1 

c ·~c\mıycnler dagd:ı ış .coı·cınez.ler. Nel .. , etti er { k t - .. · · b.l · y ı ı ı u ını ca de t>re onu muş o :rın .,.!) · . . • kat'i\.~·cn teva u e meo.ı~ını ı - «ltalyan, diktatörü, unan ı ar a f'Y- ---'- . 
1
. h d ~--

1 
•o l>ine itınıat edenler bll.Yuk ıcra kudre-

1 h d 1 111.d..3Aesız am a un a~m saa ~ ye • . .._•~ntro··, 23 (A.A.) _ italvan U- dirmet!e mezun ur. 1 hinde kin \'e garaz dolu olan son nu · . ·~ 
1 

tıne ,s.;ıhıp olanlar zaferd~n t.>mıu olabı-
-,, d La•L. 1 •. ı~..ı·-· 3 Yuııan ordu•u kad:ır yanarak on.ian sonra so duru - . . \ 

du G t '" e ~ G ı - •ııkoya <:unu soy ~ıgı zaın n .~ - .. .. lirler t makam.alı azc ı.c _ Suner eoera • . müştür Ba akı::1ın da saat 19 da ~ndu- • 
• ~ .. :...... .. ,rünkü nüshası- İzahat Veidi ıun kt"~~t3r~e bt~ k~a~ ~buk ce ·a,1 ıru· lec ... ·!-;;le·-dır. :\1askeH mavi t:imb.:lar . Oağl.J.r m~J.rip t~ ~rdunu.n kı7n1"- Genç1ik ... Tat.elik ... ilk a~kın ş:ıhes.eri olan \"C 

sanne tn çar:aıa.ıu:ı.":" · Bu nüs... .tercce4'ınt şuph~..:.<..z hıç umı,f etnHyor- . P ,._ tıni ölçmek u;ın en ıyl \'az.:yeLler ha.· ANN 1 nı müsadere elmı.:;lerdır. . . . Madrit, 23 (A.A.).- D .. N. B. ni.n sabaha kad;.r yana<" · tır . azr~•· (•- , SH RLEY. RALPH SELLA 
h d akaı-~e M""olınınm H lu.• t . 11 , 1 ;:ırlarlar. l a · k. b' m "" ~ h b' ı· bıldırı"Ol · arı- .. . · c.,,,· rıden ı·t1 1 ·"'ren o onh>l)1 erın ~eıı~r ı."!· . . 

a ı Lr ' bil hususi mu a ır . . . . .~ .. · .. B~ -~kil Yun.anıstMnn nP krndı.sı ıç•·1 - ı...ı.. . . . Italyan oı·du')u muvaCCakıyelslzh~ı- VE. ya nlNt1 ı-:.o Yii. 017.1 tarafından v. aralı lan 

Eu Hafta SÜMER SinEmas:n~a 

y 
nutkUJllln b3Zl J)"'",..__!arlOlil V_e. - ı· . bl'~trQ.lıTlt1e ı:JQfe .. .. · iri daha fa.z)& 1$1k \et""e<'Ck. l!U"lrt<l . ' nA " 

~ . · unha- ci\·e nezare ının ıu k·' .
1 

' ·::anlarını doknıuş ltalyanlot·ı, ne d'? · 
1 

. . nin \"ebalinı. :ror1u rlaglara ve yenılnH~z 
hassa _harp m-es'uii_yet~ın. Uliddia- Scrrano Suner, gene JJ.l Fran o ıhe zeçen ~sırda İtalya hllrd~·et \'C isl k.- n1askele11ec1'koerdJ~.. tabiata yüklcnıekt.edir. 1 
sıran Ine:iltereve aıt o ugu .. uzun bir görüşme ı.,·apara~kB~rc .- 'ali uğTı..ında kanlarını d ·ıc.rnüş biı· çç.>. Gcceleti ı;;ehıunıtın karanlı,;:ıı burun-J Vakıa. , KIZ TALEBE YURDU 
sının ve keza tarihin verece~i hu- t ·,gaden konuşmaları ha n a ı- Yunanlıları unutmadı.,i:ın1 ~Oarfu et-1 nle:Sinc raj:ı11c·u Emnıyet '\tı..Ju::-lu&U ta- .in.-.an ~a~'3 dag olsa Ccti.rmez. buna t 
küm hakkında simdiden mu-ahe- z:hat vermi•tir. , . tıroilcten sonra ıunları ı>öylern kt...dir: 'rafından alınan ledbıılt>ı· saye ,ınde ıa- taıaıh deyenlerin hakin v rdır . Fakal; 1 
delerde bulunulmasınu ınu~:~ı Berlin. 23 (~\.A.) - D.N.B. ~ın c- Yunani lanı e~ar~t altı_na al~1~ ~~ lbıta vukuatı artınanıı!;, b ı t :. k ı . ,ııal- .-:Sorsalar ın.a;,!d:u.runu gaddar k.endın 
münakasa olduğu tebarüz ettırı - bildir.d.i.ğine ~re, Roınan :a?ın uç- 'lrzıJ!':;unun YLınan mtllf"t:nrn kınıni mıştır. gosterir.> 1 

Fransızca silzl4 film ini mutlaka ;i)runU!. 

Gene kı~rıı filmi ... iıı, bw.cııin filmL Çiç"k halin.de el•n 1=1-
llıin fılolİ-. Cidden ~çlt~r tarafından teiırülnıe~~i 1~7:nı gc-lc.n hir 

~oman-. Seanslar: U - 1.30 - 3.:ıtı . ~.:ıo \C 8 de. rnektedir. lü pakta iltihakı münasebbettle V~ tahrik etmiş ~l~a..~ın~an _do1:1yı, h:ıyrete ( t~NivEKSİTt' 8,39 _DA ...... ;Dtll~AT!\. 1 11.-Iı..~raını ha~ırlamanıak rnuınklın mu-: . 
Alman •J· ansının ya. Ribbentro pbevanatta u una.r. düşw Mussoltnı, Fa, .. t ltalyanın açım>' BAŞU~A( \K dw-? Yalagıud•n. kaldırılarok EIM'e uç ı 

• ·a italva ve Japon va huku- )lduğu harbin gayesi, Yunanislanın Vıl.:iye~Jn "·erdtcıi e0111r uzPı ıne yarın 

1 

·-------------- __ _ ___ _ 
lanlanan bir haberi A~an! ~amına Roman;·a Krallı- imhası olduğunu söylemiştir. Ben ken· sabahtan ıubJım Ünıveı.ıtede tcdıı- •. , . , , . . • . Hl ıwıwr ·wı;u;a'ı··ııuıuıaımmtııill'll:lml -•r. 

11 
ıı:-;· 

~ter\· tadık lan ve Antonesko- :!bine mahvoımamaga ve hür ve ım.is- sanıtaıa·asakbtıarhları 9 yel!ne B.30 da. lıa;J •-. ~ !Jlj
0 

llJmlliTIWmffilllı~ .. · · ~.;r.nımJiIDfi]lftHllMIHllllliYIHllifilil!!ftlllll ~ınır..i'r.11111111~ 1
0

1
0 

1111ı:rJt1111.nıilllili ıı.fllrnııJ.ill[. ~-ın'.t_=~-·.; 
. Low ra. 23 (A.A.) - Londranın pını seb ~:ettikten sonra ezcümle '.akil millet halinde yo,amağa azmet- , ~"" 
tn n.a ümal alan mahfillerı •Al- YU ten.... n~ olduğcımımr , .• böyle yaşıyacağı- Akşam sa•t 19 za kadar d••·am eden ~ iPEK • LALE- MELEK -SARAV -SUMER- TAKSIM ;_; 
~b\l-:ı:;;n e~z:~:aı.eı:ıı~;n;;~~~: ::1=t~~it~l~h~v:~~~~~~~ ~~~ I~~~: ::ı7~u~~::!::~~~ ~~·~:ı::r::r:ı:::l~rl>atı ıse ... ı ıs.~o da bı.tın- 1 SAKARYA ALKlZAR ASR~I SIK YILOIZ SARK ==: 

U .sarkısi-nde bulunan as ~r 

1 
. 'leride her türlu eents.enıe.:>ır: l\teta.ksas mesajını şöyle bitirmekte-- BASIL\.L·\RDA. M.ES~I SA.!\n ~ • • • • • il_~ 

defleri bombardıman et~ıs• ol- bkı nı koymak ve şulhün vakın bır dir: Şehrimizdeki bankalar da me.aı sa- _ 

~~~:;: ~~;rn~a:~~~ı ~:;;\!f~rti~r~;ha~~~,:~ıe:~~~ıak a· =•~e1e!;:~;~:~ni~i;ec::i1~1:::::k~~. ~:~ ~~:,:~~!,i ~~~~~~;:k:::;;~ T~:rı~~~ı= SAVIN HALSKinemlMallarZı AdirckEtöHrlüEklerindM' Menl:VETLf ILA ... N 1 
kati surette tekzip evlemektedir. lurnuz. çiçeklerle be.ıenn·ı~ değildir. Fa_ ~aret Bankası i_1"' diğe"t"" baı.ı bankal.-rda ~ 5! 

gı·şeler '"'bahlf'yın saat 9 d:ı 3"'ılaca:..-- ve !IS -=· 

NOTLAR 
- - - - -1ıılA# Tff~~ ~---..v --- .... 

vadiM goruucc: 
O ü f Üne c e it _ L;.!la olduktan sanr• ~-

ki hanı:iıuiz istaubulu sevmı· 
ne var san/ti? 

Ne mtddin Sadak yın:ılığı 
bir akalc)·e su •edulı.ayı 
ko~ ın'.l;,: 
«- Avru.çada kurmak iste· 

diö-i )·eni aizau1 birliğinden 
Atn1a11:va ne bckli~·or?.• 

~ ~ an~molln, serle' ha~ 1 gü
:rünrr: 

_ y •hu, bu da dii..Wniilccck 
ŞC}' ıni?. 

Di) erek, ilô\"e etti: 
- \~ ('ni ni-ıanıı kabul cdcn

lcritı hcndeliğini, esir!:!ini ve 
!\lnu.ın kolonisi olu~unu. 

latan bulu 

sevenler 

•İstantulu se,·enler grnpu• 
diye b-r grup varmış da far
kında del[iliz. Xanemolla b•-

• yoruz .. • . 
Diyerek, ilin•e ettı: 
- lslanbulu sevmek en baş 

la htJııbullu)U sevmekle baş
lar. 
Dağ ne 

daiurdu? 

Nanen10Ua, durup durup a
rada bir garip hiı ~Cl sorar. 
Bu ı;-arip suallerinden l.Jiri de: 

- Dağ ne doı:nrdu? 
Oldu. Dü~i.iııdüm: 
- Eğer Anupa mülakatla

J'ından bahscdi,yorsan yalnız 
mİh\"erle bcrabeı olan Maca
ristanın mih,•erle beraber ol
du!runu ilia etmeyi doğurdu! 

Cevabını VC'rdint. Bilınem, 
siz ba~ka bir ey zannediyor 
n1usuııuz?. 

A. SEKlP 

•-at her türlü mi..ı ki.il.atı iktiham ede- ~ ... .. _ 

yemek tatilı yapılmıyara1< saat H te ;;;; Bu gu··nden ı'tı"baren saatlerimizi § ~~jiz, Her türlü tehlikelere k811t koya
att.ıı. ve diljm:ınt yeneceğiz. YalnlZ 

kendi mevcudiyetimiz için ı;arpı.ımıya

ru&., diğer Balkan millcUerinin bekası 

'l.:e Arn.a\'utlu.ı:un kurtulması için çarpL 
~ıyoruz. Ehemıniyetli, hudutların1ızı vt! 
Balkan hudu~larını aşan \'e bütün ~şr
.. lyete şamil olan idealler için çarpışı-

kapatılacaktır. ::::ı: sıncma gösterme ~ 
~ aıağıdaki ıekilde değiştirdiğimiz arzolunur. ~ 

yoruz . ., , .. .. .. 
«D\;Ş~IAl\I DE~IZE DOKl'l\TZ!» 

Atina, 23 (A.A) - Dün, Başkuma~
Gener-al Pap;ı,ıosun Yunan k1Lutına hı-
bP edecek bilhassa dem tir kı: 

•- Tanrı bizin1le beraber olsun. U
nutmayınıt. ki 40 sene hapiste ve ela 
rette gcçirmekten)>e az Y3!:>amak daha ıyi. 

dir. İleri 1 dainıa ileri. Harbe devam e
diniz ye deh~ele saldığınız dUşınaru de-
nize dokUnüz_, 

Atina, ~3 (A.A.) - İngiltere sefiri 
Michel Pall::ırPt. dün Met.aksasa ıon- 1 

derdigi bır ınck~upla GOrice zaf<'rini 
tebr k e!"mişt.r. 

'114llilWIDU:iUlll!~lllllllllıı- Hergün saat: 11- 1.30 - 3.30 - 5.30 ve 8 de Gl!Jllftlllınuıuımuıi' 

-= ISTANBULDA 100,000 kişinin gördüğü ve alkışladığı -

~AlbALAVKA 
S h 1 h • MELEK Sinemasında daha3 a eser er şa esen gun gösterilecektir. 

Seanslar: 11 - 1,30 - 3,30 • 5,30 • ve 8 de laTYR~NE POWER ve SON!A HENNİE'nin 
SARAY 

Bugün 
ı:l.m11m111r::ıamc-=----------·mzıı1maı:ı:mm ____________ _ 

Sinemasında 
·k· · u\·afı'akivct hafta sr o~aT"ak gösterilnıektc olaıı 
ı ınct nı ~ 

KARLAR AL TINDA 
Emsalsiz filminde oynadıkta~~ ~·eni h~ACK TO BACK 

d ··rnıek u··zere bu tun <e ır holJ.ı koşusu. ·or. an..;ını go "of 

ila~sten : YENİ FOKS JURNAL 
ı ...... S.,ıı.:ıııa•n•s•l•ar•:•B•u•g•ü•·n .. s•aa•t .. llm;ı-.. l.~3•0•-.. 3.•3•0

8
-.s •.• 30:..•"•c .. 8 ... d•e.mrııı:m 

!---- -----
! 

AHupa tarihinin dönüm noktası ... Şahane sara~larda ... Şahane bir a,k._ 
iınparatorlu ğunun gözleri kama~tıra11 ihti~ant arasında 

SALTANAT KURBANLARI 
Senenin en b•.yiik Fransı;r. filmi. Ba. rol !erde: 

EDW IGE FEUİLLERE _ JOHN LOD GE 

Önümüxdek.i ç.ın"~' BAD •• : itibarea M E L E K'te 



Almanya yeni 
ittifaklar peşin

de koşuyor 
(llaf laralı l _, 

itte Yuı:oslavyaya da gözdağı ve
.rilmek. istenilmiştir. Bu memleket, 
Yunanl.taa müslesoa, .laep mihveı
ve mihverin emrine tabi devletler
le ihata edılm.i,nr. Bu itibarla Yu
nanlılar mağliip olurlarsa es Lıız
la zarar cörecek memlekettir. Yu
goslavya, Yunanistan yenildiği an
da, "ırawa kea4ısine gelecıeğiai bi
li) or. O, şimdi •Ya harp, ya esa
ret?• ,ıldarıadaıı birini kabul et
mek ıztıranndadu. Yugoslavyanın 
hakiki menfaati Yuuanistanla, Ege 
denizile ve müatak.il devletlerin li
deri olan lngiUere ile muvasaJası
nın kesilmemesin41edir. Seliınik yo
lu tehlikeye düştüğü gün Yuıı:os
lav~·a son kararıaı vermeğe mec
burdur. 

italyanın 
Uğradığı 
Hezimet 

- Bat l&ralı l inei O&#Ma -

rin talıiateıı kuvvetli olmasına ve 
kısmen beton ve dikenli tellerle 
takviye edilmiş bulunmalarına 
ra~en Yunan kıtaatı mühim dü.ş
man kuvvetlerini yararak parla-!< 
bır zafer kazanrn~ardır. 

Göriceyi müdafaa ııden İtalyan 
kuvvetleri -ili lotaatlan mürel<ke,;> 
bulunmaktaydı: İkinci Trıe&ti
no dağ fırkası, 29 uncu Piemonte 
fırkası, 49 uncu Parm (ırka,-,,, 53 
üncü Arenzo fırkası, Tomori ve 
Teorobos müstakil kıt'aları, İtal
yan Sıvah Gömleklilerinın 100 ve 
166 ;ncı fırkaları, dördüncü Ber
saglicri alayı ve 104 üncü ağır mit
ralyöz taburu. 

Bütün bu kıtaat, biıwk ağır top 
bataryaları ve müteaddıt tanklar
la takviye edilmiş bulunuyordu. 
Bu muharebe eEillasında ele geçen 
esır ve malzeme henüz sayılma
mıştır. 

Bütün Arnavutluk cephesinde 
hamın bidayctındenberi ele geçen 
esir ve malzcı'1e miktarı, bırçok su
baya, bınlerce askere, ağır ve ha
fif 80 topa, 55 tank diıfi topuna, 
300 zııitralyöze, 20 tanka, 150 den 
fazla nakıl vasıtasına, 1500 den faz
la motooıklet ve bisiklete ve büyük 
miktarlarda mühimmat, benzin, 
el·bise ve &air her nevi malzemeye 
balığ olmaktadır. 

1talyaalar, Kendi Taıaklarile 
Kovalanıyor 

yüksek rütbeli BUbay azledilmı.ş ve 
yeni başkumandan general Soddu, 
Axnavırtluktaki ordunun bütün ka
biliyetsiz unsurlardan tathl!" edil
mesi için emir almıştır. 

Nihai Zafere Kadar Harp! 

Atına, 23 (A.A.) - Atina radyo
S'll dün akşam şu neşriyatı yapmış
tır: Görice zaferi, istiklali için har
beden bir milletin zaferidir. Yu
nan milletı sakindir. Kralına ve 
tarihte Yunanistanın haliıs>kfırı o
larak kaydedilecek olan başvekil 
general Metaksıısa sükranlarını 
bildirir. Biz Yunan milleti zaferle 
nihayetleninciye kadar harbe de
vam etmeiie azm~ıtik. Fakat baş
vekilimizin de dediiti gibi tayyare 
,.e gittikçe fazla ihtiyacımız var
dır. 

Atipa Halkının CO$kun 
Tezahüratı 

Göriccnın i~ali haberini halk 
gazetelerin çıkardıkları ilavelerden 
"' radvolardan öğrenmişlerdir. 

K ilisekr ~an !arını çalmışlar ve 
halk sokaklara akarak büyük te
zahüratla milleti, orduyu, Kralı 
ve general Metaksası al~lamıştır. 

Atinada halk, ellerinde İngiliz 
ve Yunan bayrakları olduğu halde 
coşkun tezahüratla sokaklarda do
laşmakta ve İngilizleri omuzların
da tll$ımaktad.ır. Büyük bir halk 
kültesi. marşlar çalarak ve ·De
nize, 12 Adaya. dıye haykırarak 
umumi karargah binasının önüne 
gelmL5tir. Başkumandan general 
Papagos orduyu metheden bir nu
tuk söv lem iştir. A tina Piskoposu 
kalabal.k bır cemaat huzurunda 
avinler yapmıştır. 

Dun ııece A tina halkı k3"alı 
pancurları arkasmda şenli.kJ.,rine 
devam ederken hll6usl bir müsaa
de ile Parthenon harabesi yarını 
saat prqjektörlerle tenvir edilmiş
tır. 

24 .1_ ci Teşrin Pazar 
9.00 Pro&ram 18,50 

19.30 
Müzik 
Ajans 9.03 

9.15 
9.30 

10.00 

Müzik 
Ajans 
Müzik 
Ev Kadını 

19.45 Mtiüzlk 
20 IS Mtizik 
20.30 Konuşma 

12.30 Program 

12.33 Müzik 

12.50 Ajans 

20.45 
21.15 

21.30 

Mü1.ik 

Kontlfmtl 

Müzik 

13.05 
H.30 
18.00 
18.oJ 

Müzik 

Müzik 

Program 
Müzik 

21.45 Müzik 

22.30 Ajans 
22.50 Müzik 
23 30 Kapanış 

Yunanlılar bay
ram yapıyor 

- Baş lanfı l inci •YfMa -

de Alman elçiliiii 
detmektedir. 

olduitunu kay-

BİTLER, iıti CIKMAZ 
11.ARŞISINDADill! 

Londr.ı, 23 (A.A.) - Yunan zaferi 
münase-behle Daily Mail ezcümle diyor 
ki: 

İtalyanın Yunanistana verdiği küstah 
ültimatomun intikamı alınmıştır. H itler 
lki ç.ıkmaz karşısında b~lunuyor: Ya 
İtalyanın imdadına Alman kıtaatı &ön
derecek: ve bu takdirde İtalyan ordula
ruun Yunani•tanclakl berbat ııöhtttl 

büsbtitün perişan olacaktır, ya~ut ta 
Almanya müdahale- etmiyecek: ve bu 
takdirde de İtalya Arnavutluktaki mÜj
kül vaz.iyetten kurtulmak için kuvvet
lerini 1ler gün daha lazla harcamak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

MİllVl:KİN İLK KAWA 
MAGLUBİYETİ 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) cümle nnıharebc \. ı. r " kc ·~ 
(Baş larafı 1 inci sayfada) · ve i<·alıında tatıl \"l' n Idarei örfiye komutanı şehrimiz 

k 
2 - Menıl<'kı..:t n n ' 'e t.' •ııı yr 

mekte ve bu hayranlık msıerıne1 pres- halkına hitaben bir beyanname - .. hl'l ı k . ,,1 1 
ıı ı'" 

ed ,_ .. f" .d . 1.. l tını ı a e ıne ~ ... c l • ı · tijleri ~iddetle halt::Jdar olmuş bulunan neşr ere, or ı ı arenın uzum u . . . al-
.. d"" .... tedb" l · . ah ed k rı ve eınnıyctı ı.:: nu~ı~f' neı..f.retı 

İtalyan zimamdarJarına karşı alaylar S(bor tuedgbu' 1 ırd erhı lız bikeccl ve 1 tında bulL•nanlan. ınuoıyyt n lıir ık-.n."~ 
d k ltladlı. u ır er €r a tat o una- . . ı • a arı~ma · kt gfı.hı olmayanJarL ve şııp1 <'h ş~ıhı • 11 

Maamafih bu hHdiRe, İngiliz matbu- ca ır- 1 örfi idare mıntakası hari<·ıne (;ıkat' 
atını, kolay ve ınübalôgah bir nikbinli- Bu .beyannamenin nesrine kadar, m;.k. 

ğe ııötürmemelttedır. Bütün &&Zf:teler, dir~. bir tahdit mevzuubahs deitil- ı' 3 _ Ceza kamın.,muzun 189 net 
bu parlak za:lerin her tiirlti ihtimalleri 
so•uk kanlılıklıl mtitalea için yeni bir I maddesinde yazılı siliıh, Alet. cephanl 

6 Meclis Yarın Top anıyor . . ... 
sebep daha tee;krl ""~iglnl söylemek- dinamıt, boğucu gaz. bon1ba \"e bu-
tedir. Vekiller heyetinin Teşkilatı Esa- mümasil Aliiti muhnbe ve mevodd• il" 

Alman•• ne yapacaktır'. Sualine, İn- siye Kanununun 86 ncı maddesine ...... .ı .,, filakıye ve müştaile ve bunların ıru.-
giliz efkcirı umumiyeı:J şu tarzda ceva;> uvarak verdiği örfi idare kararının .. L. 

ük. Mil ve imaline ,.arayan edeva• ve veı::ail-19 
vermektedir· Hemen olma~a bile, e&er av.nı madde mucibince Büv -
İtalycınlar vaziyeti ]ehlHine çevirmeğe l~~ Mt~lisince ta~~i~ 13.zımdı~. _B~- teslimi için emirieı \·ermek ve bunI• 
:muvaffak olamazlar!':ı her halde pek vuk Mıllet Meclısının yarınkı :ctı- rı arayıp bulmak. 
uzak olmıyan bir istikbalde, Alman_ .. maında örfi idare kararının muza- 4 - Gazt!'tc, kitap ve aır matb1* 
ların bir müdahalesi muhteme1dir. keresi kuvvetle muhtemeldir. !arın tab ve neş;'ni '\:eya hariçten i*' 
Alman kuvvetlerının harekete geçmesi. ö&Fi İDARE KANUNUNUN BALKI halini menetmek, matb:-ıaları k;1pa• 
Bu ihtimal bahsinde şu inli~ mev- ALAKALANDDtAN MADDESİ mak, matbuat, telgraf ve mektup tizi" 

Örli idare 22.5.940 tarihinde Büyük 
rine sansür koymak. cuttur ki bldayett.P sinir harbi muvaf

fak olamazsa, Almanyıa:nın, mihverin 
Millet eclisince kabul edi1en 3832 No. lı 

yeni arkadaşı Macaristan1n da yardı- kanunun hükümlerine göre tatbik olu
mıy1e Yugos1avya,.a karşı bir asket! 
hücumda bulunınası mümkündür. nur bu kanunun halkı alakadar eden 

5 - Kapalı ve açık yerlerdt• her tüt' 

lü toplantıları rnenetınek ve cemiyet-
lerin faaliyetini durdurmak. 

Alman ve İtalyan zimamdarlarının maddelerin bul~sasını n~rediyoruz. Ör11 6 - Kahvehane. meyhane, tiya~ 

sinema, bar ve ems.-ıll umuma açıt 

yerleri kapatmak v~ya açılma ve k• 

zamanını tayin ı·e tabdid eS. 

tahminlerine gUre YugosJavyaya hücum, 
Bulgaristanın Yunanistan" hücumu 
takdirinde Türk rnlidahalesi tehHkesi
ne daha az had bir mahiyet verecektir. 

Bu suretle Almanya, aynı zam&Dda Yu
goslavya terekeeıi yemi ile Macar efktl

rı umumiyesini de tatmin eyliyecektir. 
Filhakika Macarjstan Hırvatistanı elde 
etmek arzusundadır. 

Bazı gazetelerin ifşa ettiklerine göre, 
Almanya, Bu1garistan ve garbt Trakya 

idare altına alınan yerlerde umumi em

niyet ve asayişe taallt'.ik eden ve İcra 

Vekillerince tayin ve tftbit edHen z.a_ panma 
mek. 

bıta salahiyet ye vazi1eleri askeri ma-
7 - Örfi ld"' mıntakalarma ıırll 

çıltmalt isteyenler hakkında taJryidlİ 
ve tahdidat koymak. 

kamlara'" intikal eder. Bu makamlar, 

kendilerine mtiteallik kararlan mabal
ll zabıta vasıtasile icra ettirirler. 

Örfi idare altına ahnan yerlerde as .. 

kerl idare fevkalade tedbirler ittihaz 

8 - Geceleri dolaşınağı lalryld v<'fl 
menetmek. 

9 - İcra Vekilleri heyeti lara1ındll 
v.. tatbikine salahiyettardır. FevkalA- ittihaz ve tebliğ edilen emirleri ve lllf 
de mahzyette alı.nacak tedbir].,,. sun- · •-yolu ile ilerlemeğe · karar verse dahi, lardır: dilen sair tedbirleri takip ve icra er 

burada da motörlü fırkalann çalıştı~ mek. 
1 - GörUJecek lüzum üzerine mes. örf! idare komutanı,... Polonya, Holıuıda ve ıimall Fransa ile "' 

itenleri ve be< türlü cemiyet, klüp gibi ~'-·- k d ı --LL kıyas kabul etmez dajlıJı: arazi güçlük- •°"=u a ar aı;ktr n~~eme 
leri ile k3l"§Jlaşacakt.Jr. teşekküllere ait binalaı·ı, müştemilflh- olunur. 

Harp içia4eyiz. Siyari anl~ma
lann hedefi harlıi kazaDJ1111ktır. Al
manya, Fillıttrden z.iyaoie genel
kurmayıa idare ettiği bir memle
kettir. O, lıu anlaşmalardan siyaset 
ve propaganda bakımın.ıan olduğu 
ka.ıar aııkerlikçe .ıe istiflHie etme
je, ,..ta sektap memleketlerin 
......... ltellıya ııelubağa da çalı~
eaJı:tır. llııeariııtan İnplereye Jı.ar
fl bir ı.e yanyaeak hir devlet de
lildir; &bt, Hollthniz gibi Yugos
bıvyaya brşa lcullanılabilir. Yalaız 
"' var ki, İnriJterenin yenUeceği
ai alalları kesme<likçe Macıırlann 
l'Ö•öl rualarile kanJı bir maceraya 
atıbıealdan kabul edil.,..ez; İngil
tue ı.e yenileceğe benzemiyor. 
kuvvetleri, AmerikalllJl .ıa yarılı
m.ile siffilı:~ artmaktadır. Hindis
laaılıı tabilıen bir mifyen askerin 
luıadamnakta olması, Domi11y
Ve ınllııteınlekelerin de askerce t~
kı1ttl ..... ınlmakta olduklarına de
liktir. 

Göriceden rical etmekte olan İ
talyanlar, Görıcedekı İtalyan fır
kalarını takviye için Pogradet'e 
gönderilmiş ve Yunanlılar tarafın
dan zaptedilmiş tankları kullan
makta olan Yunan kıtaatı tarafın
dan takip edilmişlerdir. 

İtalyan Ra<lyolarının 
Neşriyatına Bir Cevap 

Roma ve Bari radyoları, Ver
eailles muahedesindenberi İngilte
renın daıma Yunanistanı İtalyaya 
karşı kullanmış olduğunun enter
nas,·onal basında yazılmakta oldu
j!unu bıldiriyorlar. 

Nevyork, 23 (A.A.) - tHerald Tri
bune> ıazelesi şöyle diyor: 

Daily Te]graph, Bbkre&'den şu ciBüyök imparatorluklar ve kuvvetli 
beti haber almışbr: A1manyanın Yugos. 

hl \Je iş n1ahal1erile sair kapalı yerleri, Kanunda, hangi !\UÇiarı işley~rit 
mektup, telgraf ve dign mersulele-rl, askeri mahkemelere tevdi edileceği cM 

f&hısların üzerlerinj gece _ve _g~d~ ı ceza k~nununun m"ddelf'ri z.ikred.U .. 
aramak, radyo, tele.fon, telsız gıbı bil- rek tayın edilıyor. 

Javyayı istilası, Alman Başkumandan-Almanyaıun lıöyle yeni yeni 
ıniitteiikler tedarik etmesi, bu .ıev
leti, cliier lıir cepheden zayıflat
maktadır. Bu zayıflama şöyle YU
kubaluyot": Almanlar, şu veya bu 
tekiJ'6e ayak bastıkları memleket
leri ilıtısaden soyup seiııaa çeviri
yorlar. Romanya, bunun canlı mi
aalidlr. Böylece filen girdikleri ve
ya ırilfırılan altına aldıkları mem
leltetlercle, maddi ve miınevi sıkı11-
t. bqlıyer. Htı1<6ınetl« Almanya-
7• dest oldukları halde, halk ta
l>akalnı, milletler Almanyaya düş
man kesiliyorlar. Bugün, tesiri hK
&edllmiyen bu düşmanlık, yarın, 
Alm-7a için mühim lıir w teş
kil edecektir. Btiytik Harpte de, 
Almanlar Ulı:raynaya girmişler; 
fakat M4in maaıneleleri, ne hulm
larııa alııı Almaayaya götürmeleri 
;rtirintktı lıu memleket halkının 
hu11Dmetini Hılbetmişler ve o za
hire amboın memleketten pek az 
istifade etmişlerdi; sonra, "8llan
mağa ""'1adıklan Yakit, sililılı lıir 
mtie11dele karŞ1'11ııda kalm"!lard.ı. 
Bu defa da, cehren, 7eni nizama 
nya lıihnem ku ~h pakta sokn
lan memleketlerde, için i~n lıir Al
man dlişmanlıiı haşhytt11pa ve 
halkın menli hareketlerinin Al
manlan mutazarnr edeceğine şiip
lııe yoktur. 

Son haberlere göre Arnavutlu
ğun bütün cenubu şarki bölgesin
de ve Jvan da_ğı tepelerinde şımdi 
en az sekiz kılometre derinli_ğınde 
ıçeri girmiş olan Yunanlılar tama
men hakimdirler. Bu suretle Ital
yanların Selanik üzerine herhangi 
bır taarruz teşebbüsü bertaraf e
dilmiştir. 

mJUeUer harbi olan bu harpte mihverin 

uğradığı ilk mühim kara mağ!Qbiyeti-
lığının hakiki p&ıdır ve bu hususta 

ordusu ni arttırmak suretiyle Yunan askeri ve diplomatik bazJrlıklar yapıl-
ecdedıne Iayi.k olduğunu isbat etmiştir. Maktadır. 

AbiJin DAV ER 

Dört basıı ittifak 
(B-. tarafı 2 nci sayfada) 

vamh lıir bina Juunıak iaıkiaı ola
maz. 

Bütün möşktillerin bal ve leııvi
} e edildiği farzedilse hile, asıl bü
yük muarız Büyük Britanya İm
paratorlu~u çemberin dışında kal
dıkça ka~ttan k~kler gibi lıühin 
kombineHnların ilk esecek rüz
garla devrilmesi tehlikesi çoktur. 
Askeri faaliyetin durgun gibi gö
ründükü bugünleNie - Yunan ba
reltitı m~tesna - siyasi çalışına 
ve didinme harikuladedir. 

Hüuyin Şiiluü BABAN 

İtalyanlar Bıraktıkları 
Kasabaları Yağma Ediyorlar 

Umumi emniyet nezaretinin 22 
ikinciteşrin akşam tebliğinde deni
liyor ki: Düşman tayyareleri bu
gün Epırde harekat mıntakasında 
bazı kasabaları bombardıman et
mı.şlerdır. Ölü ve yaralı miktarı az
dır. 

İtalyanlar, tahliye ettikleri her 
kasabada zulüm ve yağma yap
maktadırlar. Seyades köyü yakıl
mıştır. Kurtarılan kasabaların 
manzarası korkunçtur. 

Vasiliko-Pogoni kasabasında ka
dınlar ve kızlar tecavüze uğramış 
ve öldürülmi4, Birçok kadınlar ve 
çocuklar da rehine olarak götürül
müştür. Bunların akıbeti meQhul
dür. 

ltalyan Tehliğine Göre 
Anavutluk Harlıi 

İtalvada bir mahal, 23 (AA.J -
Yunan cephesinde kıtaatımız ye

ni ıııevrilerine varmak için derpiş 
edi.en harekatı muntazaman inki
şaf ettimıektedir. 

Tayyarelerırniz. düşman meni
lerı üıerınde bılhassa Görice mın
takasında birçok hedeflen bombar
dıman ederek yol ağızlarına aske
ri kıtaat tecemmülerıne ve düş
manın toplu k1'talarına ısabetler 
kaydetmışlerdır. Bütun tayyarele
rimız dönmU!itür. 

İtahan Ordusu, Kabiliyetsiz 
Un~urlardan Temizleniyor 

Londra, 23 ( A.A.) - İtimada şa
van bıtaraf kavnaklardan haber 
,·erıldığıne gore, Yunanlılara kar
ı kullanılan kunetlerde Mu.soli
ninın emrile takrıben 50-60 kadar 
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Böyle bir şey ancak İtalyan pro
pagandas.nın tezahürlerinde gö
rülmüştür. Çiınkü herkes pekala 
biliyor ki bütiın Yunan hülı;iınıet
leri İtalya ile samimi bir anlaşma 
araştırmışlardır. Halta 19'28 de 
Yunanistan ile İtalya arasında bir 
uzlaşma ve hakem muahedes! ak
tedilmiş ve bu pakt normal ola
rak uzun seneler mer'iyette kal
IOL'ltır. 

1939 da Musolini Arnavutluğu 
zaptetmekle bazı Yunan mahfille
rinde endişe uyandırnq ise de 
yine Yunan hükı1ıneti İtalya.va 
karşı dürüst bir vazıyet muhafaza 
etmiştir. 

Nihayet hiçbir vakit İngiltere 
İtalva alPyhine olarak Atinada en 
ufak bir tesir yapmamı tır. 
Şimdiki İngiliz - Yunan ittifakı 

28 ilkteşrin 1940 da, İtalyan teca
vüzünün tehdidıne aynı suretle 
maruz bulunan Büyük Britanya 
İmparatorluğu ile Yunanistanin 
tabii muhafazai nefs beraberliğin
den doj!muştur. 

Selini.it Yolunu Kapayan 
Beş Sebep 

Londra. 23 (A.A.) - Daily Te-
1.egraph gazetesınin Atina muhabi
ri, İtalyanların Yunanistanı ıkiye 
bölerek Selanik'e doğru inrneğe 
matuf p!anlarııı.n beş sebepten do
layı akamete uğradıRını yazmak
tadır: 

1 - İtalyan planını sezer sezmez 
Yunan ba.şkllil'llandanLjiının ken
dı planını tiıdil etmekte ve dÜ$ma
nın her hareketınden ıstifade ey
le~kte gostermış olduğu maha
ret. 

2 - Yunan seferberliğinın İtal
yanların tahmini hilıi.fma ÇQk sı.ir
atle ikrnalı. 

3 - Harekiıtm bidayetinde ordu
nun iaşesini temın ıçin sivil hal
kın iı;ıbirli,ii"i yapması. 

4 - Seri 'bir zafer ümit eden İ-

cNevyork Times> ıazetesi diyor ki: 

Yunanistan m6«efik!ttlnift kAfi bir 
yardımı ile Görice, belki de harbin dö
nüm noktası olacaktır. 

İngiltere- lr la ada itili
fıaın verdirdiği karar 

Nevyorlt, 23 (AA.) - Nevyork Ti
mes gazetesinin Vaıl.nıton muhabiri 
yazıyor: 

Ameril<arun Loııdra elçiliği kara ve 
deniz ataşesi General Scanlon bu vazi

feyi ayru zamanda Dublin'de de ifaya 

harb.iye nezareti tarafından memur edil
miştir_ 

İrlanda tislerinjn kullanılması n.ese

lesinden dolayı Dublin ile Londra an-
sında çıkan ihtılAf 

karar verilmJştir. 

• 

üzerinedir ki b11 

talyan asker ve kumandanlarının 
Yunanlıların ilk taarruzuna mu
kavemet etmekte g&"'terdikleri ka
biliyetsizlik. 

5 - İngiliz hava kuvvetlerinin 
geniş mikyasta Yunan kuvvetleri
le isbirlii!i yapmış olmalar•. 

iı..ıı: AGIR YARALILAR ATİNAYA 
GETİRİLDİ 

Atina, 23 (A.A.) - İtalyan radyosu
nun propagandalarına karşılık olmak 

üzere Atinanın iyi·m~~~mat .~lan mah- ı 
Cillerjnde beyan edild1gınc gore, Yuna- i 
nislanın yiyecek madde1eri ihtiyaca faz_ 

1.asiyle kAfidir ve nakliyat İtalyan ha

va bUcumlarından mütee:)Sir olmamq
tır. 

Yunan askerlerinden ilk ağır yaralı 

kafiles1 dün Atinaya gelmiştir. Halk ' 
bunlan karşılamıştır. Resmen beyan ! 
olunduğuna göre, bu askerler yaraJan-

ı 

na rağmen, mill1 ma_fjı halkla beraber 
6Öylemi§lerchr. 

ufak Hırvat köyleri vardır. Bütün devşirilen ÇOC'tlk.lar on beş ya-
Hırvat veyahut Boşnaklaı· aslen Rus- ~yJe1 on sckız yaş arasında olurdu. 

~I 
turlar .. Yanı SıJ3v cınsindendırler. Bir aUenın bütün çocukları alıuma2-

rr rl r!;- '1 tiJ ı ~' ~ =6"1 ~ il .l ~manb Ti.ırkleı·l, Bosna hersek.'i d.J. En güzeıı, en ttkısi, en endamlı.sı . !CJ ~ _ __ ~ il _ - --- __ •- zaptetik.leri zaın.1n Arnavutlarda olduğu alınırdı. 
:Trli.:ım m ~j~ 1 gıbı, Hırvatlardan da bır çok atleler 

fi~ : ~ iıff.n!J L J!Je.JE \l~:~~";:ı,~~ı~\oyabnşsı Miıslüman 
Devşinne çocuklarını ek.serıye Tur

nacıba.~nlar ve Yayabaşılar görürdU 
Bun1ar1 kOy, köy dolaşarak c;ocuk dev
şırir1erdi. Ve, ahaJıye çocuk toplanaca
ğını il:in ederlerdı. 

-- Yazan: M. Sami Karayel 
Hal briyle olmakla beraber Kalenin kur bedenlerine tırnıilnınış olanlan seh11 

tulınasında ümit yoktu. Mtıcerret kuman oldu. Kendisı vt.- maıyeti de kale han-
d.anı Zirinı'nin inadı eseri olarak mü
dafaada kalabiliyordu. 

l'<'dişah, toplarile kaleye şiddetli ate, 
ıçıyar, TUrk diJaverleri kale bedenlen
Dc kadar yalın kılıç hücum ediyorla.rdt. 

En sonra Zirini kalenin müdataas.ı.n. 

ilan 5ciz kaldı. Kınlmaz inadı, Türk di.. 

1'verle-rinin arıudanc hücumları karşı

llJlda kırıldı, 
Nıhayet, maiyetinde kalan cüz'I bir 

ıs.kerte kuleden çıkıp üzerimize saldır
ınagı ve, çıkarken de cephaneliği atmağı 
tahtı karara aldı. Bu çok feci oldu. 

Zirınl, Türk ask~r1eri kale bedenlerj .. 
oe ve kale gediklerine girmiş oldukla!J 
&ırada cephanehğe ateş verip maiye-
bir. dışarı fırladı. 

Bu oeb<>ple Türk askerlerinin kale 

cındr kılı~·ı.an ge<,·ırildı. 

* 
- İKİNCİ KISIM -

Selıalla -1 Pll9'1 ve BiİITelll Sultan 

SokuUu 1 aslen Hırvattır. Soku.I ka 
!abaFındandır, 

X;:ınunl Sultan Süleymanın ,.ayabaşı. 
ısı devıi."me hlzmetile Sokul kasabuı
na ge-lmtıt.!. ll•ı-ıstiyarı çoeuklannı top. 
J.;ıyıp yeniçerl ce;ağına getııecek:ti. 

Sokul, Vi~girat kazasında utll bil 
kasabadır. Turkçesi şahın yuvaa de
rnektir. 

Sokul kasabasının yanıbaşından mee: 
bur Sı.aı llQ'U akar. Kenarında utak, 

l oLnı,an Hırvat ailelerınden genç ço
cukl..ırı ıoplıyacaktı. 

Bu, toplanan Huıstıyan devşirme ço ... 
cukları, İsı.anbula, Edırneye, Sultan . Yayabaşılar ve, TurnacJbaşılar Hu-ıs. 
Selınıın sarayına gOturülecekb. 1 tiyan ahalıye çocuk toplanacağını ilin 

Toplanan devsırmelenn en &ilzel ve ettikten ~nra herkes çocuk:l~r.ını yanına 
mtit.enasibUkndaıı olanları sarayl hti- alarak aganın huzuruna getırırdi. 
ın;.y1.J;na verJlirdı. Coeuklarnın adedim sakhyanlar, 1a ... 

Sarayı hünıayun.a \'erıleo Hıristiyan 1 but büsbütün gizlıyenler en ağır ceza 
çocuklarJ ht ııt akıllı ve hem de fev· ile karşılandınrlardı. 
kaJAde endarnlı ve gti.zel oJur.Lardı. Bun. Yayabaşı ,içlennden en dinç, en ya
lar.ı içoğlanları tôbir olunurdu. 1 kışıklı ve rüzelinı seçer, adını, babası-

İş&e1 Sokul kasabasından alınan ~ 1 hm ve anasının ısmlnl, köyünü, sipa. 

bılahare Osmanlı Türk ımparatorıu .. ' hisini, büUasa çocuğun mükemmelen 
ğunun en yUkstk mevkilne irtita eden bir künyesıni alır ve, yaı.an:h. 
Sokullu Mehmet paşa bu, devşirme Hı. Bazı Hıristiyaıı ailelen ke.ndl çocuk:--
ri3tiyiıln cocuklanndan birı, en güzel_ 
en endamWanndan oldugu içm aara,.ı 

hi.imayuna 2yrılmışlı. 

lannı saklarlar, 

gösterırlerdı. Bu, 
yerlerine başkasını 

gibiler aitr cezaya 
Bu de\"1rd~ sarDyı ha~sa lCin, yeru· çarparlardı. YayabB.$1 kat'iyyen usul

çeri ~ımak ıçuı, çocuk devşınnelt wıuı- 1 süzlüie meydan verdinneı:d i. 
dendl. (Dalıa var) 

BEN ZIN 
- - tanlı ı llllei s»fada -

Bu madde mucibince belediye
ler hiç bir otomobil ve motörlü ve
sait kin plaka ve ruhsatname ver
menıekteılirler . 

Belediyanin resmi istatistikleri
ne göre halen sehrlınizde 719 hu
susi. 912 taksi oto.mobili ve 240 
motosiklet mevcut bulunmaktadır. 

Taksiler 24 saat tek ve 24 saat 
çift numaralarla i.şletileceklerin
den Şoförler cemiyeti liste hazır
lamıva başlamıştır. 

Bu suretle şebr.imizde 719 husu
si otomobil ve 249 motosikletten 
başJı:a her ııün çalışan taksilerin 
sayısı da yarıya in:mis olacaktır. 

Bu kararların tatbikine carsam
ba ııünli sabahından itibaren baş
lanılıı<:aktır. 

M~LLI PİYANGO 
4 üncü tertip 2 inci çekili9: 

7 Birinci Kanun 

BÜYÜK iKRAMiYE 
(40.000) L RADIR 

Plan şudur : 
İkramiye İ~amiye İkramiye 

adcdı miktarı Tutarı 

Lira Lira --- - -1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

47 Teselli 
!lkMab 

&t.%05 

40.000 40.000 
10.000 20.000 
5 000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
3 

80 

25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.780 

1143.760 

Bu çekilişle tam bUel ( 3) liradır. 
Yarını bilet bir bııçulc liradır . 

İkramiyeler hem mlk1'1rea hem 
adetçe fazlalaştırılmqı, a..,.rıca orta 
büyüklilldeki iltromiyeler çoitAHıl
m.ışbr: 

Devamlı biletler haricinde de -
vamsız bl1etler de satışa çıkan! -
m.ışbr. Bunlar da 87Di fia\lara sa
tılmaktadır. 

Devamlı bilelln faydası, bir bi
letteki numaranın bir plAnda ile 
defa tecrübe edilmesine iml<Aıı ver 
mesidir. 

Devamlı biletim-in her aym 2 ill· 
ci g!lnti akşamına Jtodar m-14 
bu sefer l inci kAnunun 2 inci gü
nü akfamma kadar deiı.urtımesi 
lılzımdır. Bu larihlen sonra bilet
ler başkasına sahlabilir. O takdir
de eski bilebnizln f1111Sllll artık bir 
dd'a daha deneyemezainiz. 

BileUeriııi%i detlitirmekte veya 
;reni bilet olmakta acele ediniz. 
Tali sizi bekliyor. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
4433,25 lira keşlflj Gureba hastahanesi dahiliye anfisi ltalor>fer tesinll 

ikmftl işinin açık eksilbne ile ihalesi 29/11/940 Cuma giln!l saat 15 de Rek· 
törltikte yapılacaktır. İsteklilerin 333 liralık muvakkat teminat makbuzu vtı 
en az 3000 liratik bu gibi işler yaptığına dair İstanbul vi!Ayetinden lhaleded 
üç gün evvel alınmış ehli7et vesikası ve 940 yılı Ticaret Odası kAğıUarile 

gelmeleri. Şartname ve mukavele projesi loefiı cetveli her gün relctö<lükte gö-
rülür. cl0803> 

Böbreklerden idrar torltuıaa kadar yollardaki hastr.lıklaruı mikrop
lannı kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullan11UL 

HELMOBLEU 
Böbceklenn ç•lı:ımM kudretini lriW!ır. Kadır, aek idnıı- zorNkla
rmı, eski ve yeni bel.soğukluğunu, mesane iltm.bıııu, bel aj!rı.sını, sık 
şık idraır bozmak ve bozarken yanmak hllileriııi Piderir. Bol idrar te
m:n eder. İdrarda kumların, mesanede taşların ~e mfuıi o\ur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temİZliyftek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsa.tını halmlr. HER ECZANEDE BULUNUR. 

YENİ PUDRA. 
RENKLERi 

en son moda 
TlJVAU.nERU 

AHENHTARDIR 

Böyiilı: bir Paria ten.ibaneliııin l Tokıılon pgdrası ·~•valandırıl
müşterek mesaisile bir .Fransız mı.ş- tır. Bu sayede cıltte hemetl 
,iizellik mütelıassımım vücude pvrimericlir ve ideta tabii gibi 
getircli"i yeni pudra halitası: görünür. Bu pudranın istiınalilC 

•Raclıı-1•: Gayet beyaz lıir cilt 
~ o..ffaf ve saf bir güzellik te
min eder. •Peche>: A\'lk tenli es
mer ve sar141nlarıo ekserisine uy .. 
gun olarak pembe bir parlaklık 
verir. 

•Brun Soleih: Esmerlere aızip 
bir sevimlilik temin eder .•• Ve yal
nu: Tcıkalon pudrası serisinde bu
lalıilecel>iniz tliiw ü.r çok yeni ve 
cnip renkler ... 

Çocuk Hekımi 
Or. Abmıt Akkoyunlu 

Tııluıim-Talimbaae Palas Ne. ' 
Puardaa -ela laer ıün --* 
15 den 90nra. Tel: ... 127 

imtiyaz Sahilti ve :Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. llasıldıtı :reeı 

SON TELGILıU' Basunevi. 

artık •Makyajlanmış• manzarala· 
ra nihayet verilmistir. Fazla ola· 
rak terkibinde •Krema köpüğü• 
buhuıduğundac bütün giin sabit 
kalmasına medar olur. Hemen bır 
günden Paris'te en fazla rağbet 
bnlan renklerdeki Tokalon pud,.. 
smı tecıiilıe ediniz. Temin edecr 
&iniz şık Ye cuip tesirinden ~ 
den hayrette kalacaksınız. 

Taıhih 
İstanbul 4 üncü icra Memrd' 
luğundan: 

Gazetenizin 13 '1<inciteşrin 940 tariJlll 
nüshasının 4 üncü ıwıhü'esinin ~ ~ 
sütununda gayrimenkul satışına ~ 
939/459 numaralı iliirun beşınci fıJ<rr 

sırun yedinci satırındaki ikinci artu.rıo' 
günü 20/121940 cuına gunü ~ıma1ıl 
16/ 12/940 pa.arıe.ı cunu okluiu ıV 
hill olunur. 


