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1940 Telgret: iKDAM lshınbul GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

Milli Şefin Mühim Nutku 
Derin Akisler Uyandırdı 

HiTLER 
SULH 
TEKLiF 
ETTi 

Milli Şefin sözle
rin~e TUrkiyenio 
dürüst, vakur 
sesini duydunuz 

Harp haricirule lralmaJ: 
=mindeyiz; lolıat ktındı· 
mizi, hakkımuı müdafaa 
=mimiz, aunya ;yıkılsa 
sarsılmıyacolı kadar kav· 
vetlidir. icabında, harbet· 
mek ifİn lriıt'i lrararını 
vermİf; fakat harbe SÜ· 

rüklenmBT11ek ~ de her 
tedbiri almıf bir millet 
olarak hôdiselmn lrarıı· 
•ında dimdik darayorın:. -

Yazan: ABiDiN DAVER 

re vet, Milli Şefin Büyük 

~ Millet M"':lis'."i a~ n~~-
kunda Till"kıye'nın du

rüst, vakur ve imanlı seslıı.i tluy
.ı.u..uz. l lLIDbıar.,isimiz, Avrupayı 
aaraıın "4 artık kııpımısa kadu 

Reisicumhurumuz dediler ki: "Yuna
• • • 

nistanın vazıyetını müttefikimiz 
lngiltere ile müştereken tetkik 

ve miitalea etmekteyiz,, 

--~-... --~-
Hitler, lngiltereye hiç do
kunmadan Amerika ve 
İngiltere ile 10 senelik bir 
ademi tecavüz paktı İm· 

zalamıya hazır 

---·---
Şartlarını Ame

rika ya bildirdi 
Nevyork: 3 (A.A.) - Ko

lombiya radyosu bu aktaml<i 
netriyatında dem ittir ki: 

Bay Hitler atağıdaki sulh 
tartlarını Amerika hükumeti
ne bildirmittir: 

I - Mağlup ve istila edil
ınemi, İngiltere olduğu gibi 
kalacaktır. 

2 - Hali hazırda hemen 
bütün Avrupa Alman nüfuzu 
altında bulunduğundan istik
balde İngiltere bu kıt'ada hiç 
bir siyasi nüfuz teairi yapmı
yacaktır. 

lNGİLTE!lO'İN OllTAŞAJIJı: OIWUSUNA .MENSUP KITAAT MJSIRA MrVASALATLAJIINDA 

Yunan 
Ordusu -

ltalyanları ağır 

hezimete uğrattı 
---·----

lngiliz 
Kıtaa.t 

• 
Yunan arazisi
ne ihraç edildi 

• 
lngiltere Bahriye Nazırı 
mühim bir tunuk söyledi 

ı:elm~ olan u!!ursuz harp kasırı:ası . 
karşısında, rurlUyenin tuttuğu i *"1.Lİ &EFİHİZ İ.8MJ!T INON1J. CUK A GUNU MFrt,ISTE TARiltt NI 'TL1 

3 - Bay Hitler. İngiltere 
ve Amerika ile on sene ıçın 
bir ademi tecavüz paktı yap-

Yunanlılar Arnavutlukta 
oldukları mevzileri 
muhafaza ediyorlar 

İngiltere Yunaniıta. 
na yardamı arttırıyor 
Londra, 3 (A.A.) -- Bahriye na-

doğru yolu, bütün samiıniyct ve IAJtINI IRAD BUY\JRUYORL'\R 
vuzuhile bir daha tekrarladı. Yıl
lar vu ki hiçbir siyaııi nutuk, ltu 
bılar ltarrak, bu kadar açalı; ve bu 
kadar ...,rdana olmamtftır. Büyük 
Milli Şeft:mir.'ia sör.leri o kadar va
ıııb, o kadar kuvvetlidir ki hiçbir 
tefsir on• dili fazla aydııılatamaz, 
daha far.la kavvetlendiremeL Bu 
nutuk, bir kumanda kadar keskin 
•e kat'idir. Bu liizl•.ri hayranlıkla 
ılinlediğimİ%i ...., oııa bütün ruhu
muzla inandıiımızı söylemek kifa
Yet eder; nutku izah yolunda söy
lenuek b er söz, onun yöksek Jıe.. 
licat ve kudretine hiçbir teY ilave 

mıya hazırdır. Yunan l ) . . 
Bu tartlar Amerikanın ayyarc erın:n 

edemez; bilıikis. .• 
Cunıhurrei&imizin bu nutkundan 

ll<ınra, kafamızın içinde fiU hakikat 
ı:iineş kadar aydınlıl.. olarak Y"'1· 
Jor: 

Harp haricinde lralmalr az. 
nıindeyiz, lakat lrendimi;z.i 

Bü;rük Millet Meclis~ ba;rramın birin.. 
ci cuma günü, Milll Şefimizin büyük bir 
nutukJarile ikinci içtima yıJma girmiş 
bulunmaktadır. Meclis bayramdan sonra 
m""amne devam edecektir. Meclisin a. 
çılış günü müstesna günlerden biri ol
muştur. Samiin localan hıncahınç dol
muştu. Süfera localannda da bütün bü. 
yü.k: elçilerle orta el('iltt va elçiliklf'r er 
klnı yer alını§ bulunuyorlardı. Mcclİ!iİn 
öı.ünde büyük bir kalabalık Milli Şefin 
Meclise teliflerini bekliyorlaııl.ı CUmlıur 

NUTKUN 

TÜRKiYE ve 

ıTTIF AKLARI 

reisi saat 15 e doğru nutuklarını irat et
mek üz.ere alkışlar arasında Meclise gel
diler. Evve]j kıtaab tefti,.: ettiler. Jwlec
lis Reisi, Başvekil ve Vekiller kend ile
rini Meclis kapı•ında karııladılar. :ı.ıec. 
liste yoklama yapıldı Ye ekseriyet oldu
iu anlaşıldı. Riyaset makamını işgal e
den Refet Canıteı: •Şimdi Reisicümhur 
kürsüye şerf't \'erecf.'k, acıhş nvtuklarını ı 
irat buyuracaklardır> diyerek kilrsUdcn 
çekildi. Bir dakika sonra ~'Iilll Set, Mec-

(.Arkası Sa. 4, Sü. % de) 

AKiSLERi 

Türkiye Tek 
Bir Vücuttur 

Fran,adaki byük elçisi vası- yeni bombardımanl rı 
taıile Vatingtona bildirilmit· 

Atina, :i (A.A.) - Rısmi tebliğ: ti!". 

Yugoslavya 
Başvekili bir 
nutuk söyledi ____ .. ___ _ 
«Memleket haricinde si
yasi ve iktısadi müna•e· 
bctlerimizi ahenkleftİr· 
mek mecburiyetindeyiz> 

• 

Epir ve garbi ~fahdor.ya ceph~
lerinde şiddetli topçı. düellosu ol
muştur. Arnavutluk an.zisi dahi· 
!indeki ilerleme krck\!ti neticesin
de isgal etti.aimiz mevziler düş-

manın .ı;iddetli topçu ateşi- ı 
he ve ta, yare hueurr.l.ır.na ra.~
men elimizdeair. 'f.ı; 'f arclı..rimız 
Görice ve Ergeri tay) :ıre ıncyd!\n 
tarını mu\"aifakiyetl~ Lomba 1 ~mış. 
lar ve yerde buluna~. tay~ :.:ı.rPlcri 
jmha etmişlerdir. Eir bcıızın ı.!..:· 

posu ate:. almıştır. ;'ayyarc rr.f'ycla 
nındaki binalarda yangınlar çık 
mıştır. Tayyarelcr:mız düsmaJı.!ı 

tecemmu merkezlerm. ve topcu 
batarya meniler ini l!'.uyaffak;'. t ı. 

(Arkası: Sa. t. Sü. 1 de) 

if.alyan • Yu.na.ıı harbine sahne ol&ıı hıı
dut mm.1.akymm mufwal harita.u 

Arna'Vutl ar 
isyan fırsatı 
bekligorlar 

zırı Aleksandr ciün :niıhim bır 
putuk sövlem~tir. Vr.zıyeti gözd~n 
geçiren Bırinci LJrd beyanatta bu
lunmuş ..,.e ezcüml~ ckrr,işfü kı. 

•- Yıldırun harbi başlad:, ay· 
larca devam etti. fakat ha,·a kuv
vetlerimiz tarafııtdan .«.t'İ surette 
akamete uğratıldı. Kokünd<'n ka· 
zınacak olan şehirleri niz henüz 
•ağlıomdır. Halkııpız art•k bombar
dıman ne dem<>k olduğunu ögren· 
di. 

İngiltercnin Ilcr C•phede 
Hazırlı~ 

hakkımızı müdalcw. azmimiz, clnönünün nutku, Türlri· Sovyetlede olan do.tane 
dünya yıkılsa sarsılmıyacolı yenin, Yakın Sarkın kal- miinuebatımız İngilterede 

lnönü'nün nutku Yu
nan taraftarı Yugos. 
lavları cezalandırdı 

Berline 
Müthiş Bir 

HOcum 

Yunanistanda Arnavut 

milli hareketi ibdaı edilecek 
Atina, :~ (A.A.l - Al'-ıadakı Ar· 

navutluk orta elçuı general Me
taksası ;· ıvaret eJt•r<'k ltal\'a ıle 
mücadelı>de genera!ir, emrinde ol· 
dugunu bildirmışlıi, Zlçi, b:itün 
ArnaYu:luğun ml!sttvli aleynıne 
ayaklanmak saatinı sabırsızlıkla 
bekledi{('ni il:ive cmn,tir. 

•Harp malzrirnesi in1aJ.itı 1 vara
bileceğimızi ümit ettiğimiz haddi 
çok aşm•stır. Büyük gayret billıas
sa kendini tayyarec..Iik sahasında 
gösterdi. 

Donan:naya ait cüzü1amları iruıa 
etmek ve batırılan ger.ı ı:erin yni
ne yenilerini koyma:· :cin derız 
tezgahlarında çalışan :darecilerin 
ve arnelrnin ımahar~tiıı; ve sarfet
mel<te oUukları gayrrtieri şahsan 
tebcil ecierim. 

kadar, kuvvetlidir. icabında, kanı olduğunu teyit etti» memnuniyetle kartılandı 
harbetmek için, kat'i lrararı· . 3 (A.A.) _ RcisicUmhllr j 1• Loııdra: 9 (A.A.) - Relaicilmlıur is-

• /-L h L _ •• ••L Londra. 
nı vermıf; wıat aroc aura11· t İnönünlln Türk par11mmtooundald m.ı İnönO:ntin 'l't1ı1d3re B. K. llacllain· 

Bclgrat, 3 (A.A.) cD.N.B..: Baş
vekil SvetlroYk, s·i\·Jpdiği bir nu

lenmemek ifin de her tedbiri :.:analı gazetelerin ilk sahi!elerindc de söylediği nutuk, İngiliz siyasi 'l'e dip. 
almış bir millet ol~ak. hôJi- ne~redilnıi~tir Düt~n matbuat bu nutku lomatik mahfillerinde mükemmel bir "" 
aelerin karıısmda dımdık Ja. inıUtere ile l§bir!iil ıl;raaetinln '."Uhim rette k.artıl&nmıştır. Bu nutuk, bu ara

bri teyidi olarak tel~klti etmektedir Baza da, Türkiye men!aaUerioe .e Yakın 
501 cenah ıauteleri ve billuwa Newo Şarkla mllvazenenln mubafazuıııa uy· 
Chronicle, nutkun Sov;ret birliitile olan ıun olan bir llyasetin ifadesi olarak ıe. 
rnünaı;:ebatın iyilf!'ltii:ine dair kısımları 1üki edilmektedir. Balkanlamı ye Ya
üzerine okuyucularının dikkatlerini cd- kın Şarkın vaı:lyelini bilen hlçbır phal
betmekted!r. Daily Ttleırapb, Yunan va ye<, Tür~e siyasellni>ı bu ~•veden 
zi7etine tenlı bir başmakale bh.sls ye çıkmaaın.ı bekleyemezdi. Bir çok mllşa
Yunan.islanın bu kadar ıiddelli bir mu- hlllerin, Yımanlstana yapılan tecavüzü 
kavemel ptereceiitı• ihtimal ~ aııaiıdaki landa temr elllklerin! ka:r· 
miş ,.ııuıunmasıru tahmin ellikten llOMa - lbımdır: 

ı ı~. bugünkü 

r~iiiQ tl.r içinde 
'
1 bütlın ihtiyaçla-

Yunanbtanda b'" Arnavut milli 
hareketi ihdas ed·;ecPi;J sanılıyor. (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

ruyonu:. 

(Arkaaı: 8L J, 8lL 1 .. , (l)tt- Sa: ı. .. , 1) 

rı temin edecek • 
kuvvetli bir c- d f 
l'n zaruri ol:!..- 'Yalnız bir he e e yüz. 
j!unu kaydetımiş lerce bomba atıldı, kor-
ve demiştir hl'. kunç yangınlar çıkarıldı, 

•·-.Fevkalade hasar mühim 
~artlar içinde . 
yaşıyoruz. Mem Londra: 3 (A.A.) - Ha\'a Ne=eti 
lcket haricinde İstihbarat Senisinin bildirdlğine ıöre 
sirasi ve .iktısq- •Evvelki rece Ingiliz bombardıman tay
di rrıünasebetle- I yareleri, Berlirtin şimdiye kadar gör

Parah olduğu sanılan dilenci 

Seksenlik kadın boğa
zı kesilerek öldürüldü 

_ Bugiin tarihin huuıru~d~, !st~k
l~Iini. yurdunu ve şe~c~ını, Islı~
laı Harbinde olduğu gıbı, son erı
ııe, son kursununa, son kuru.şuna 
•e •on kayasına kadar müdaC.af,a 
"2ınetmiş bir Türkire var~ır.:, .!"" 
illet İnönü bu hakikati, İnonu nun 
!"eşhur kayaları kadar_ nıe~in bir 
'.f.ade ile yalnız Türk mılletıne de· 
Kıl; bütün dünyaya anlatmıştır. 

J'qoı;laV]'& ıı:nı rimizi akenklc~- memiş olduğu 5iddet ve kesafeUe bir 
Naibi f'ol tirmek mecbu- taarruz yapmışlardır. llk akın saat 20 

B •kt F B h rlyetindeyiz. Bunun için de her den az sonra başloyarak iki saot koda.· 

~er Türkün göğsünii kabartan v~ -------------------------
'~anını (elikleşliren ,u sözlerı, 
ın:ıı; varlığımızın bir unıdesi ola
rak kalbimize ve kafanıua biıkket

Cinayetin faili henüz bulunamadı 
llleliyiz: 

•Milletlerin, tarihle misali ıeçmemiı 
en ağır mücadele halinde bulunduklan 
bir Umanda, 15anlı Türk milletinin mu· 
kadderatını a.evketmek gibi şerefli, müs
lesna ehemmiyetli bir vazit<:;ri beraber 
if_a diy(lnız. Çok acık olarak bir daha 
lilrüyoruz iti, milletlerin yaşama hakla
n, hin türlü isabeW tedbirin ~ında ve 
heJ>sinden tesirli olarak bir temele da~ 
)anıyor: Bu, muıt birlik, iedaldrlık ve 
kahra1nanlık temelidir. 

Büyı.ik Millet Meclisinin asll misaIDe 
llllll! birük, her umandan ıi;rade aat
larndır. İcap ederse, milletçe her feda~ 
k~rlığı göze almak herimiıin bl't ka.
l'arınııuıu. Türk 'milletinin bugünkü 
~lfıtıan, kahramanlıkta, kendi Cet~
lerini herhalde mü!tehir edeceklerdır. 
MilleUer i~inde istikbalin, her vasıtadan 
IOııra nihayet kahraman ve tedakAr o
lanlara müyesser olduğu bir devirde, 
'rüı-k milleti temiz, emin bir i.r..ikbale 
CUrurla bakmaktadır.> 

Günleıdtnberi, bütün Türk mil
leti sabırsızlıkla En Büyüğümüzün 
bu nutkwıu bekliJor ve ondan il
ham alm~k istiyordu. Bu ilhamlar 
•lınmıştu: 

(Devamı Sn. 3, Sü. 3 de) 
ABiDiN DAVER l 

eşi aş a çe ve şeyden evvel sulh 15zundır. Keza sürmü~tür. Schelesichcr istasyonu biri. 
' • milletın bütün k'urucu kuvyctleri birini takip eden tayyal'eler !•rafından 

1 ıd 
arasında da ahenk raruridir. Bil- yarım saatten faz.la mütemndlyen boın-

Dün öiıleden sonra, yıkılan umu· 
te olan Tahir ve Sami ism;nde iki 
mi hapishane aras,n·!Pn 111'(.'T.ek
mektepli ç<>cuk, duvarın dfo;nde 
bir kadının yatmakta olduinınu 

rör:müslerdir. Bunlardan Sami bi
raz daha dikkat edince, kadının 
bovnunda kan olduitunu görmüş, 
arkadaşına: G S • • hassa bütün partilerin ve bütün bardıınan edilmlşlır. Yalnız bu hedef ü. ar ay ga ıp ge 1 mill_etiınizin fikren müttehit olma- zerine birkaç yüz yüksek infıl~kli bom-

• 11 l.Szımdır.• balarla yUzle<ce yangın bombası atıl-
(Arkası: Sa. t, Sü. t de) 

Kasım paşa Vefayı 2 - 1 ı 
İnöııö'nilıı Nutku Yuı.;os)avyaya nuştır. Sair İngi1iz tayyareleri Pot.sda-

d• Cesaret \'cı:di mer istasyonunun yakınındaki emtia de-yeD 1 Belgrat, 3 (A.A.) - Reuter; Bel· polarma hücum etıniılcrdir. Yüksek ın. 

•ııuuı•mıuııı1ni111UH1mmıuıomıuınıwHJllllll•nımııımoıınnıınmııınn~mııınıffiuıııııııın 

Artık Vazife aşına! ı ,ıradın diplomatik mahfilleri, hü- tifilli bombalan müle;.k;p atılan yan
kUmetin harp hakkm<l;rkı siyase- gın bombalan hedefi ale\ler içinde bı· 
tine dair yapmı.ş olduğu beyanatı, rakınııtır. l\luvalfakiyelle taarnız edilen Bayramlar gefti; artık vazile bQfına! Bu va:z.ife: orduya 
Reisicumhur :l.sımct İntnü'nün b~- diğer hedefler arasında T;ergarlcn lstns- verilecek kıf hediyelerini toplamaktır. Kimi görse~, hare• 
yanatile sıkı surette a!iikadar gör- yonu, Brunnenstrane'nin ılmali ıarkisin ketsizlikten §ikôyet ediyor. Her kes fa sualleri soruyor: 
mektedir. Bu beyanat Yugoslav- de bulunan büyük bir ilt;sak h'ıttı ve K l" L h l h d • l • k' 

( ·~ s 3 - ış ge ıyor, .. a raman arcı e ıye erimızi ne va ıt vere• _.. .. ası: &. # Sıi. 7 de) Politzstrase il~ Lehrtcr istasyonu arasın-

SUGON 
Zaferin iki mUhim Amili 

Yazan: Emekli General M. N. 
.(Yazısı ilçüneü sahi!ede) 

•• YARIN 
Uçurum karşısında 

da bir emtia deposu bulunmaktadır. in. ceğiz; nereye vereceğiz; nigin toplamıyorlar? 
giliz bombardıman tayyarelerinin ikinci Şimdiye kadar yapılan tecrübelere göre, bu iıin muvaffak 
akın dalgası &aat ik•Y• yirmi geçe gel- olması İfin, geçen sene zelzele leliıketzedelerine yapılan 
miş ve 40 dakika müddetle ıchtr fası- yardımın ıeklini kabul etmek liizımdır. Yani hediyelerin ge
lasız infiJMctarla sarsılmıştır. Klingen- • ·1 • • b L l k d · k 

tırı mesını eRlmek deg"il • hediye verecek ere a ar gıtm burg ve Char1ottenburg'daki mühim e- , 
lektrik santrallarına şid<lelli hücumlar lôzımdır. Geçen yıl, lstanbul, bu yolla bir milyon liradan 
yapılmıştır. Klingsburg •ntrnlı 15 dakL /azla para ve pek çok yiyecek ve giyecek toplamııtı. Çünkü, 
kalık kesif bir bombardımana ttı.bi tutul- h L b" b' t d'l '•tı" Çıkaı· yol budur er Rese ırer ırcr müracaa e ı mı~ · · · 
muş ve dört ytiz metrelik bir saha üze- Muhterem Parti Müfetti§imize yaptığım ricayı t~rarlı-
rinde bir yangın ı;ıkarılmıştır. Bombar- k ... 
dıman tayyarelerindea birinin plotu bu yorum: Bir gün Parti ve matbuat er anının iştiı:.olıile ir : 
:ranıının Almanyada cörmüş olduğu •L toplantı yapalı,;.. orada vazifeleri taksim edelim ııc hem.._,1 

büyük yangın olduğunu beyan etmışUr. 1§. e ba~lıyalım. Muvaffakıyetin aırrı, elbirliğ[ ile canlı bir 
Mahmul Ye.sarinin nen. ' ABf / 
bir mllsahabeııi. Charlottenburg is!.ı'1' nı n cıa ı ti• nla•' hamle yapmaktadır. .,, D N DAV ER 

yapılMış ve yuksek tnr 1 Aktı bo b r ı • , •• , rH!!jflnnnr:'jllffi!l'llm'IBtrnnnn ı " • ._ _________ _. l bı.r1<aç yan~m ç:l<armıııır. • G ıU;fllıu:tmmmınm.ı lııııu.U! . ıuııı lm#uı u. uıı uullll!ı!E\l 1n ı 1ııbJ\IBfülll!B:Y:llllliillll!ill 



Büyük Tarihi Tefrika: 76 ,.,,,.,,. 

sO 
• Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Em~vi 
duya 

ordusu başkumandanı, or
harp plônını izah etmişti 

irr .• l ı Huseyuı.in :Jıradedleri: ordusu üzerin<le de muhım bır te
r '\. ba> - Kasım - Caıer - ~adıl - sır husule ı<etırdi. (Ali Resül) e 

A ı - Avn - Osma:ı - Ber.U:] kar•ı silah ~ekmek cür'etinde bu-
Iı:. rr:ı lise n.1n o~ulları: Junaukları irin bir coklarının kal-
[A duulah - Ka ım l uine bü.yük bir k<Jrku verdi. 
(Cafer Ta\'> ar) ın torunları: Hü.r yalnız lAu Resül) taraiına 
[ u anım t bın AoduuL n - Av! ı;ecmekle de kalmadı. (İmamı Hü-

bııı .\bdullah - Avn bin Abdullah] se,·:n) e rıca ederek, düsman ordu
K ı e, pek focı o r s · et c şe- sıle ilk mü.barezeyi, bizzat kendisi 

hit ed, n (l\L m b n Ak.!) ın a ·tı. Eüvü.- bir kahramanlıkla or-
ogL: tava at. ı. Doğrudan o eru ya baı; 

r ' dullah bn r.ı~sliro] kumanaan Ömerin üstü.ne sa.dırdı. 
ıt Miislım bın Akilin bira- Fakat Ömer korkarak mubareze-

d~ı leıi: den kadı. Onun ktoa bir i,areti ile 
[Cafer bın Akil - Abdurrahman mert ve kahramaı1 Hür, Emevi as-

b kii] kerlerinin rruzraklarile parcalandı. 
B r-;ırdan maada, İmamı Hüse· * 

\-u,'n hen;.tz on s •. z vaslarında Mübarezeler devam etli. 
bu;unaıı u ·uk o,lu (Ali Ekber) İmamı Hüsevmin arka .-ların
de ou -ru ar'ııler :umresi arasın· dan bazıları sehit düştuk _n ızıbi 
da i·!anu ordu. Eme\ilerin en namdar mi.ıoariz!-c-

R ,u ui a.ıın hanedanına men- rinden bir cokları da kanlar içinde 
ı;up olan bu zaLlardan maada, İm:ı- verlere serildi. 
ml Husevinin bes köksı de. harbe J Fakat fazla sehit verdi/;:i icin. İ
is ırak ediyordu. Gen kalan kırk mamı Hüseyin;n kuvveti varıdar. 
iki kisiri ise, (Ali Resıilı e karşı: fazla azalmıstı. Artık tehlıke, büs
candan ve .gönıilden hürmet, mu-ı· bütün artmıya basladı. 
habLıet ,.e sadakat besliyen feda- Resu!Ullahın haneian•na me_n-
kar zatlar teskil cylııordu. suo olanlar, o zamana kadar henuz 

Bu (vetmis iki muharip) in et-ımübareze m<!vtlanına girmemisleı
rafıru ç~viren Emevi ordusuna ıt.e· dL. Vaziyet bu sekH alınca. İmamı 
lince: Bunların mecmuu, (yedı bın Huse••n onlara d<Jnerek: 
küsur süvari ve ohade) den mü· - Artık sıra. bize geldi. 
rek epti. - Dedi. _ 
Bunların (bin süvari) si. (Hür Müslim bin Akilin oğlu Abdul-

bin Reyah) ile kelmi•ti. lab, orta,:a atıldı: 
( Dürt bin süvari ve piyade ), . - Y,a ImamL. Hanedan namına 

bas kumandan Ömer bin Saad ile ılk muba~ezeyı ben, •·anayım. Ba
Etelerek Hürün kuvveti ile birleş- hamı sehıt eden Kwelılerden, ın
ın s. İmamı Hseyin kafilesinin et- Lıkam alavLm. 
rafını çevirmişti. 

(İ;,;i bin piyade ve süvari) de 
(<;emir1 ve (İbni Haccac) ile ge
lerek bunlara iltihak etmişti. 

Dünya kuruldu kurulalı. bu de
recc_c nisbctsiz, iki muhx:ip l:C!V· 
veli karsı!a=amıştı. Bu koca :ır· 
du, bir anda harekete gecse, h;ç 
bır silah ;;.,ldırmadan, l:u (yetmis 
iki muharib) i ezi~ !1"erebilirdi. Fa
kat Emevi ordusu o derecede bü
yük manevi bır kuvvetin tesiri al
tında idi ki, günlerden beri İmamı 
Hüsevinin karsısında, felce ui?ra
mışlar ~ibi beklernisler .. o manevi 
kuvvetin hevbel ve haşyeti ile tit
rem i:;lerdi. 

(Arkası var) 

ORDUYA KIŞ 
HEDiYESi 

Adanada da yardım 
faaliyetine başlandı 
Adana. 3 (İkdam) - Hudutları

mızı bekliyen kahraman askerleri
mize bir hediye o:lnıak üzere hami
yetli yurttaşlarıımzm haZJr!adıifı 
vün fanila, pamuk hırka, çorap, el-

+ 1 dıven ve iç çamaşırların K.zılayca 
kabul olunmasına baslanılmıştır. 

Eınevi .. o~dusu bas kumandanı, Adanamızın bir çok miine\•ver ba-
o (!ece butun ordu zabıtan ve ku- yanları ve genç mektepli kızlar 
mandanlarmı cadı.rına toplıyarak 1 kahramanlar>mıza yün örgüler ör
harp planını izah etm1';: melde, bunları gelmekte olan kı-

- Yapılacak hareket, uzun siir- şm amansız soğukları başlamadan 
mivcccktir. Harp başlar başlamaz, önce bitirip hediye etmek üzere 
heo birden kafilenin üstüne hü- birbirlerile müsabaka edercesine 
cıını olunacak .. Hüseyin ile bütün geceli gündüzlü çalısmaktadırlar. 
ilbaı kılıçtan ırecirilcrek harp sür-
atle hitam bulacaktır. Dün sabah 15 İngiliz, 

Demişti. iki İsvicreli geldi 
İste simdi, har'J ihin edilir edil- İtalyan - Yunan harbinden son-

mez :;crdar Ömer, umumi hücum ra dün sabah gelen ilk konvansiyo
emri de verecekti. Fakat tam o an· ne! !;iehrimize Romanyadan ç>kan 
da kumandanlarından (llür bin 15 İngifizle iki İsviçreli getirmiştir. 
Revah) ileri atılarak şöyke itiraz 1 Amerikalı Lui adındaki gazeteci 
etti: ·de konvansiyonel yolcuları araı;ın-

- Ya Ömer• Bir kere su bizim da bulıınmaktadır. 
kuvvetimize bak .. Bir kere de kar- Fotoğrafçılar bir birlik 
.. <laki su bir avuc zavallı insana kurmak iıtiyorlar 
bak ... Bunluın üzerine at s.alı-, kı-
lıc ;;,ürrnek nrertliee vakısır mı?.. tŞlehri.ıntizde foedtoğrafcıblık!a. mkenai-

Dive. bir havli acı sözler ·· 1 ct· şe ermı emın en ve U ışı -
Ba~ kumandan Ömer * soy ~ !· dilerine san'at ittihaz edenler 

~ yap 11?1 bir birlik kurmak istemektedırler. 
si<idetlı bir münakasadan sonra; " hr. d I 

- Ben, bu haksızlt;;a tahammül .~e uniz e ze zele oldu 
edemiyecei?im. Hak ve hakikat uğ~ Evvelki s"'bah saat sekizi otu" 
runua, kendimi feda edecei?iın. geçe şehrimizde oldukça şiddelli 
Diverek, karde<i ile beraber, !İma- geçen hir zelzele olmuştur. Şimal 
mı Hüseyin' in tarafına geçti. - cenup istikametinden gelen yer 

Hürün bu hare.keti, İmamı Hüse- sarsıntısı uyuyanlardan bazılarını 
"İn ile arkadaşlarını son dereeede uykularından uyandıracak kadar 
sevindirdi. A vnı zamanda. Emev:I şlddetli ~eçmiştir. 
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KISKANIYORUM! 
1 Yazan: 5 ELAMI I Z Z ET 1 .... _....._ __ 

- Nasılsınız? dedim. r Gülümsedim: 
Gülümser gibi oldu. Daha dok- 1 - Şimdi bnnu düşünmeylıliz!. 

rıısu bir kuru kafa gibi srrıttı: Hey.,caolanmayu:nz. 
_İyiyim ... Çok iyiyim_ Çok da-ı - Hayır hayır, sözü değiştirıne

ba iyi olacağını ... Rahata kavuşa- yin, cevap verin. Beni seviyor 
cağını... nıoydu? 

tıir miidd<"t daha sııstuktaıı son- - H.,rhalde seviyordu, buna ne-
ra td.rar konuşlu: den şüphe ediyorsunuz?. Sizin için, 

- Ili.r ,,ey daha anlam.ak istiye- sizi sud.iği için, aylarea beı teıili
cunı dedi, yazdıklarımı baştan so- keyi göze alan bir kadın.-
nuııa kaı!ar okudunuL değil mi?. - Kadın hazan tehlikeden hoş-

- Okudum. !andığı, tehlikeyi sevdiği için teh-
- Hepsini değil mi? like}; gOOe ahr ... 
- Hepsini. - Böyle demeyin; yazdıklarım-
- Bir şey ınorak ediyorum, be- zı okudW.taıı soru:a •izi sevdiğiı>e 

nim için bir muamma olan şey kanaat getirdim. 

ARABA 
TLARI 
--·---

Bayram günlerinde küçük 
çocuklara 

binek atı diye kiralanıyor 

Bu yüzden feci 
bir kaza oldu 

Şehı L :zin muhtelif se•ı tlerinde 
kurulan bayram ye lel"in b !l: 
c:ıraba,·ıh11 ın, atlar.ı.nı araoa rındJn 
ç karara~....- küçük ve ehi yet<iz ço · 
rukla•o ı<ıralad k · . ı görulrniiştu". 
E\ ,. iki .ı:-ün hı.; yii den ıki f PCİ ka
za da ol.:T.w;tur. Bunun üzer·!ıt? B~
' ~glu ve İstanbul semtind ki bazı 
b<ı ·ram y!!rlerine memurlar ~Or
:!Milerek çocuklara at kir lay<.nlar 
yakulannıışlardır. Diğer 1 uraftan 
')ıt..dema h :ct.ir zamo.n 2'nliyets:z. 
..~aklara ·at kiralan~ ırılmaması 
ıe.<mil kavmakarrıl:klarJ Belediye
ce t ·blii': olunacaktır. 

Bardakla şarap 
satışının 

tahditi isteniyor 

Birahane ve içkili ga
zinocular alaka

darlara müracaat etti 
Birahane ve içkili gazino sahip

leri, tütüncülerde bardakla şarap 
satılmasının menolunmasını aJii.. 
kadarlardan istemiillerdir. 

Universitede bu sabah' r~ Şehir 
ec isi~ 

Son hadiseler 
YAZAN: Prole~ör 

Hüseyin Şükrii 8.(\.I!Afl 

tedrisata başlanıyor 
• 8.30 da merasım yapılacak 

İstanbul Üniversitesi bu sabah 
n;,erasimle açılacak ve 194Q - 1S41 
yılı tedrisatına haşlıyaoaklır. 

Acılına töreni sabah saat 8.30 da 
med<ez binasının holünde yapıla
cak, Jıep bir ai; zdan istiklal Mar
şı okunduktan sonra Rektör Cemil 
Bilse! bir nutuk söyliyecektir. 

0

miyotrapiniı1 chen1miyeti .. mevzu
hı bir açış dorsi takip edecektir, Bu 
de:rs saat 10 da bitecek ve biliıhare 
talebeler fakültelere dağılacaklar
dır. 

Bu yıl en fazla Üniver,sitenin 
hukuk ,.c iktısat fakültele :ui rağ
bet edilıni~tir. Fen ve edeb.iı at şu· 
heleri de bunlard_:ı sonra gelnıck-

.CekWriin nutkunu Tıp Fakülte- tedir. Ve ed~b.iyat fakU•csine ye
si profesörlerinden Neşet Ömer nl kaydolunanların e •.. eriyetini 
İrdclp'in «Bugünkü tababette Şi- . kızlaı· teşkil etmektedir. 

Kundura işçile
rinin vaziyeti 

Cemiyet iş;rilerin ihtiyacı
m temin edemediğinden 
bize de tiki yetler b:ıtlndı 

Esnaf Cemiyet
leri kongreleri 

Önümüzdeki ay içinde ba§· 
lıyor. Parti reisi cemiyetlerin 
faaliyetlerini tetkik edıyor 

•Ayakkabıcıl:ır cemiyeti. n:n Sehrimı~ esnaf cemiyetleı i kon-
daha ziyade müe"sese 5,.h;pler'. 1Je grelerine i'nüm;.iod':'ki ay. ıçı,.,de 

_ . . ·' , . . başlanılacaktır. Yeru Partı .dare 
uvraşt" • ve ış.,.,\er.e _n,atltıp deıe- ı hey'eti reisi Reşat Mimaroglu bu 
cede meşgul obıadıgı hakk,nda cemiyetlerin vaziyetleri ile yakııı
yapılan şikayetler artm.stır. Bu şi- dan ve ehemmiyetle ali.kudu ol
kayetlcr bil11assa işçil 1 ·ir, :hr h:ın, mağı kararlaştırarak esna! "°"mı
m.;.ırese odalarında ve g.lJ<Tı sıhhi miyetlcri hakkında esaslı ıet;.ıklc-

' , . . re geçmıştir. Diğer !&raftan faali-
yer.erdc ı;all.'itırıldıı<ı-•<:, cerrıye. \ t .. t . . · ti · .. . , _ . ye~ gos F!::'Emıyen ıJa..Z~ ceınıye er1n 
tın muhtaç azahmn a•J,,~rıne ka- lağvedilırıesi ve ekser cemiyetlerın 
fi derecPde y~r~ıın yapmadı.ğı r:0k- [idare he} 'etlerine .. yeni, genç cle
hl•rındn tekasuf etmcktedır. manlar getırılecegı anla:;ılmakt3-

dır. 

Bugün saat 14 de 
içıimaa haşlıyor 

Şehir Meclisi bu gün 
saat 14,30 da toplanarak 
T Qfrinisani içtimalarına 
baflıyacaktır. 

Meclisin bu toplantı· 
smda Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırclar bir nu
tuk söyleyip yapılan, ya
pılmakta ve yapılacak o
lan İ§ler hak/unda izahat 
verecektir. 

Biliıhara da Daimi En
cümen ve ihtisas Encü
menleri azaları seçilecek
lerdir. 

!?:!!. azctelerin çıkıııad,gı hir 
~ kaç gün "zarfında cere

yan eden siy&.İ h:idi:;e
ler şöyleee huJasa olunabilir: 

Birinci safda Milli Şefin l'ı!illet 
l\Iedisiııde irat eWği nutuk •ardır. 
Hem dahilde hem haricle bu hita
be güni.in en mühint s:~·asi haJisc
si sayılmışhr. Türki)enin Cuınhu
riyet devri boyunca eJda ettiği ıı-,il
letlerarası me\'kiin parlaklık ve 
yiikseli.ljğini gösterınc~e ) ara. ·a
cal< b1mdau daha büyiik maddi bir 
de}il olnıa~. Cumhurreisiıniz ,·urt
ta ve dışarda sabırsızlıkla bekİcncn 
ifadelerilı: herkesin intizarını lıiç 
de boşa çıkarınamıstır. D;ııJonıasi
nin gayet nı'iplıenı ve nc1uıru for-

il miilLrini kLllaııara söl'ler giirün
~ düğfı hal le çok bir ~·)· ifade et

memek imk:'.ını daima olabil'r. Hal
buki İsmet İnönii bo~ayı bo) ııuz
larından yakalıyarak nıeı; dana ~ü
rüklemis ,.c kclime)orini ç;ğnenıe:
ın!stir. Kendisini kahı-amanca ınü
dafaa etmekte olan ,e hu tniidafaa-

1 ADLlYE YD POLiS 1 

Üsküdardaöldü

sile eski mrttcfik ,.e dostlarını. fa
raza bir gcı~eral Veygaııdı lı'le 
hayrt:ttc bırakan İngiliz ars!.r:ninaı 
bu ıniisarcasında ~·anında bulunu
yoruz, verdiğimiz sl.Ue taınanıile 
sadık bulunuyoruz. Şu veya bu 
tarz talla veya tehditlerle milletçe 
t"izilrnis elan :rofdan ayrtlacak de
ğiliz. Yuııanistanın ni~bet~~z kuv
vetlerle .. arpışmakta o!Juğu bu-rülen b ak kal 

Cinayetin faili henüz 
bulunaınadı tahkikat 

devam ediyor 
İki gece e\·\·el, Üsküdarda bir cinayet 

Dört Vekil şeh
rimize geldi 1 

işlenn1iş, bir b:.kkal. feci bir şekilde öL
düri.ilınüş:tür. Üsk:il.darda 8el.Am::.ız bek-
çilerinden 888 nun1aralı Abdullah, saat 

-------------"' 23,:ıo sulonnda Selamsız cadde.inde dev 

PiYASA 

riye gezerken, b ..... kkal K.'."lhraman, nam 

Bunlar; kazanı;larmm bu yüz
den azaldığını iddia etmektedirler. 
Diğer taraftan cadde Üzerlerinde 
ve mahalle aralarındaki tütüncü
lerle bakkallar da bardakla şarap 

satılmasından civar dükkancılar 

ve ev sahipleri de şikayet etmişler-
dir. Bu yüzden tütüncü ve bakkal- lkbıat ve Ticaret Vekil 
!arın önlerinin akşam •aatlerinde • k"'-1 k 
mey!ı..~Pe halini aldığı ıddia edile-1 lerı tet ıa er yapaca 
rdek b1 a,-dakkla1edşarap satışının ta.'ıdi- Maliye Vekili Fuat Ağralı, Tı-

Fotoğraf malzemesine 

narh konacak 
Son günlerde fotoğraf malzeme

si ile re3im kağıtlarının QOk paha
Waş.ması yüzünden gerek ekser 
seyyar fotoğı:afçtlar ve gerek atel
ye sahipleri fotoğraf çek.q;:e ücret
lerini arttırmışlardır. Fiat müra
kabe ke>misyonu da fotoğraf mal
zemesi ve. kiı.ğıtlarına narh ·kayma
ğı kararlruıtırmıştır. 

diğer Kemale art dük.kanın açı.k oldu
ğunu görmi.i$"tür. Kendisi, açık olan bit' 
dükk5n veya e\•e ;tirıneğe mezun olma
dığı için, tıadi!:..ed.en polisi haberdar et
m.i.ş, memlu·lar gelip dükJci.na girdikle
ri zaman Kemal nam diğer Kahrama
nın inley~r~k ye:de yatnıakta oldugunu 
görmüşlerdir. İfadesini almak istem işler 
se de., bakkal ifade verecek bir halde ol
ınadığJnd.<ın söz. söyleyemem.iş, derhal 
S1lthl lındot otomobilile Haydarpaşa Nil. 

güıılerde biilün dünyanın olduğu 
gibi bizim de muhabb~t ve nıuhale
satıınız Etenler tarafındadır. Tiir· 
kün tarihi boyunca şiarı ve dü•tu
ru lıakla.rı çiğneyenlere, mağdur
lara, ma:ı.lıiınlara yardımdır. Bu 
yüzden kendisini muharebelere bi
Je attığı nndir değildir. Filen Y;ı
nanistan safına gi!'crek silcih r('k
mem!s bulPnu:vorsak. bunun ilieti
ni düniü; Taymi• makalesinde pPk 
ıır,ılı: olarak i:ıah elıııcktedir. İn
giltere ile temas ve mula?>akat ha
linde, y unanrstanl:ı görüşerek 
Tra-k'Vada me,·zilıeri-nıizi k~1,-v0 ,Je 

tutm.akla Yunan davasına en e'as
lı hi:ıınette bnlunduı:-tnnnza kani 
bulunuyornz. İngiliz bahri~·r su
ba)'· ve efradı da Atina,·a varmJt.~ 
ve müşterek tedbirleri gi;Tü~ıneğe 
başlamıştır. An'3şılıyor lr:i İngfüz 
leminaı1 bu defa işliyeeekfü. l\la
amaiih Büyi.ik Brifanya larafınd:ın 
vası askeri harekata intizar e<iil
memelidir. Yıınanistana yanlım 
perdesi altında İngiliz askerinjn 
Mısır veya SuriyMe kuvvetin;n :t

ı:aihlması mihverin plinları re-.ı
bından olabilir. TaymMn !uzak 
detliği böyle bir açınma Lor.dra 
erkaıııharbiyesinin düşme~e pek 
niyeti olduğn görülmüyor_ F.~.,~cn 
~ay1f ktn'Vetlerile de olsa Yuna
nistan tal>ii manialara da day~na
rak mukavemet etmektedir. T:ıltri
lıen blı haftadır ha:rilrulade nrticc
ler alınmış değildir n Sovyd 
Rusya asneri miinekk.iıileriııc g;ö
re mücadele talııninden daha u-

ı ıs ennıc ... ır. · 
caret Vekili Nazmi Topçıı-0ğlu, Na-

BAYRAM 
Her tarafta büyük bir 

nq' e içinde geçti 

Şeker bayramı memleketiımizin 
her tarafında olduğu gtbi şehrımiz
de de nes'e ve huzur içinde geç
miştir. 
Bayramın birinci günü havanın 

kapalı ve yaıl;ınurlu buluımıası 
bilhassa küçüklerin sevincini ka
çırm1*la da ertesi .gün ha va tekrar 
açmış ve bayram yerleri gü1iip eğ
lenen çocuklarla dolmuştın. Bay
ramın dünkü üçüncü günü de ayni 
neş'e ile sürmüştür. 

Kocası yüzünü çakı 
ile kesti 

Taksimde Tarlabaşı caddesinde 
oturan Sofia adında genç ve güzel 
bir kadın evvelki gece yüzünün 
mLthtelıf yerleri kesilmiş olarak 
karakola müracaat et.miş, kocası 
Mustafan;n yüzünü çakı ile kesti
ğıni söylemiş, Mustafa yakalana
rak hakkında tahkikata başlanmış
tır. 
BİR YOLCU ŞİltKIET VAPURiıND&.c'\I 

DENİZE DÜŞTÜ 

Dün sabatı Beykozdan Köprüye \7 nu
maralı seferi yapan Şirketi Hayriyi!' va
purunda bulırnan Re:lik oğlu Rıza adında 
binsı sarlıoşlultla Çubuklu Ö<ıünde va
purdan denize düşmüş~ derhal vapur 
durdurularak kıırtanlmıştır. 

ken ~ın rengine bürünürler.
Neyse, arlık bundan bahsclmiye
Hm-. Y oruldwn, çok yoruldlllll-. 
Doğrulmuştu. Tekrar uzaRdı, 

gözlerini kapadı. Uyudu. 
Onu ge.oe yalnız bıraktım, çık-

tım. 

1 
Yanına döndüğiim zaman vazi

yeti fenalaşmıştı. Sayıklı~ordu. 
Kalbi çok za:vıflı ... Bir hayli şırın-
ga yaptım, fakat kalp diize!medL 

Yarı hezeyan halinde söyleniyor
du: 

- Siz İstanbu!a gidiyorsunuz de
ğil mi? 

- Evet. gideceğim. 
- Orada Bedi:ıyı görmeniz ihti-

mali vardır. 
- Belki. 
- Ona söyler misin.. anlatır mı-

sın?. Amma birdenbire, damdan 
düşer !?İM değil., 

- Peki. 
- Yalnız bir ricam var. Beni 

gördiiğünfız hali söylemcyinız ... 

fia Vekili Ali Fuat Cebesoy ve İk
tısat Vekili Hüsnü Çakır evvelkı 

gün Aııkaradan İstaıııbula gelmiş· 

lerdlr. 
Lama demir fiatlan 

mune hastanesine ak.klı:rılmıştır. Kem.at, 
birkaç dakika sonra hasla.nede ölmü~tür. İktisat ,.e f:caret IT.-killeri, b,,_ 

günden iLtbareı~ V c.kal€!tl~rıne 
baglı uairelerde tetkikler yapaC'l.k
larıhr. 

Fiat mürakaıbe komisyonu lOX Kemalin ba.:,;ının sol tara!mrla, sert bir 
100- eb'adındaki liı.ma demirinin be- cisimle çok şiddetli şek.ilde vunıl:ı.rak a
her tonuna 177 lira 69 kuruş ve 20 çıldığı anlaşılan bir yara görülmu>lilr. 
santimlik potrel demirinin beher DükJ<iuıda, hırsızlık 1opıldığına delalet 
tonuna lfü} lira 00 J....-uru:ş fiat te~bit edecek hiçbir kanııklığa tesadill edil-

Bayram yerinde ge'Zerken edip ilan eylemiştir. memi~tir. Cinoyetin, eski bir düşman-
Vefadn Koğacdar caddesinde 48 nu- Bayram tatili. münasebelile A~ı- 1 ıık v•.J• bir kndın mesele5ioden dolayı 

marada oturan şoiör Ali Z~inin yedi. f k.aradan ~e~rı~tze gelnıış o~~n ~ırı i§lendiğ.i tah•niı~ edilmektedir .. Zablta 
yaşındaki kızı Mevlüde, Cibalıde Yeşil- ı ticaret hey etı Ankaraya dörunu.ş- ve Adliye tahkikata elkoyroı.r,;tur. Bu 
tulun-ıbada bay?ırm. yerinde gezerken 1 tür. Burtün orada müzakerelere esrarlr cinayetin fail veya fai~er.i.ni~. el~ 
Bahriııin kaylk salıncağına çarparak )'Ü- başlıyacakt.:.rw geçirilmesi için, zabıta, gecelı gunduz!ü 

zünden yaralanmış, tecl<rri altına alınm~ çalışmak.tadır. 

tır. M U T E F E R R I K Pijama çalan müvezzi 

At çarptı hapse mahkiım oldu 

Küçük Hcık:adın mahatı.sinde İşlek 
sokakta 22 numarada oturan Mahmudun 

bindi.c1i at, Ayvansa.rayda 44 numaradl. 
oturan Hasan Tahsin oğlu Hulüsiye çar
parak yaralanmasına sebep olmuş, µ
ralı tedavi albna alınını~, Mahmut 7a
kalanarok tabkWıta bşlanmıştır. 

KÖSTENCE VE J!IANGALA. 

FENERLEKİ 

Karadenizd.e Köstence ve Mangala fe
n.erlerinin söndürülma:, oldu,t'U Rorna!l
:ra bW<ümeli tarafından bildirilmiş, k.,,-. 
u,.etten aliıkadarlar b3berdar ed.ilmlş

ln'dır. 

Bayram tatili bitti 

Bu sabahtan ibbaren !bütün res
mi. devaır açılmış bulunacaktu-. 

Biraz dw:du, diişüııdü: 
- Siz dedi sözlerinizi idare e

dersiııiz. Şöyle muntazam, teınll 
bir ölü tasvir ediniz ... Bir ölü ki 
onu iğrendirn..,sin, tiksindinnesin., 
Arada sırada oıuı düşündürsün: 
Znallı! desin. 

Gitgide heyecanlanıyordu. Kalp 
dıır:ıcak raddeye geldi ve Çll>pıntı
ya ya'..:ılaııdı. Göğsü kürük gibi i
nip kalkı)·ordu. Vücudünü oradan 
oraya atıyordu. 

Konvansiyonel tekrar 
iflemiye başladı 

İtalyan - Yunan harbinin ba;la
masından sıonra ko.nvansiyon~l 1 L
z.unköorü ile İstanbul arasında da
hili tren olarak işliyordu. Semploıı 
ekspresi ıse kaldı.rıiıruştı. Semplon 
ekspresi şimdilik yine :işlemiyc
cektir_ Fakat konvansiyonel lf'.k
rar işlemeye başlamışt.ır. 

F enerbahçe feneri bozuldu 
Teşrinfsa:ninin bİrinci ırecesı sa

at 20,30 dan sonra, Fenerbahçe ö
nündeki büyük fenerin yarunadığı 
~öri:lmüş, üç ;.ı:ecedir, Adı.lara ışli· 
yen vauurlann seferler.nde ~jç
lük çek lmişt:ı. Fenerin au ıd ta
miri içın Iaal:yete geçi~ 'tlı,;t-r. 

Bir müddet sustu; sonra yavaş-
ça: 

- Beııi fena Yl'Varladı! dedi 
Ve sustu. 
Bundaıı S4>llFll oılador bir lunltı

dan başka bir şey duynlnıadL Sa
baha karşı öldii 

* Köyün mezarlığuıa gömdürdüın. 
Dönüşte, krndisine hizmet edell 

u.şağı ağ_lıyorılu: 
- O Öldü! .• Öldü, kurtuldu.. 

- Bitti --, 
Yarından itibaren 

ÖLÜ 
YA:ZJ\N' 

C. Lömonye 

Aiada sırada gene söyleııiy&rdu: 
- Büliin bu bir dans... Öliim 

dansı .. Dans ölü mdcn doğdu... Ha
yır, aşktan doğdu. .. Siz göçüp gi
de..siniz, aşk kalır. Bazao bir {9 

ban köpeği gibi sürünün peşi sıza 
koşu, etralında dolaşır. Kaçıp kın- 1 
tulanları yakalar. Yahut bekler, 
Keondiniıi onun karşısında, onua
la ka.-şı .ı.ar~tya buJuronnuz. Kimi
ni yakasından. kimini kolundan, 
belinden yakalar, yere yuvarlar. 
Sopasını uzatır, çelme takar, yo-
lunda "üriiyenleri de :rnvarlar... Birkaç gün drv;mı edecek 

:Evvelki gece Cağaloğlunda Acımusluk 
sokağında 1\tihrıbanın evinde bir yangın 
başlangıcı basbnldıktan sonra kapıdan 
çıkmakta olan bir posta müvezziinin va
ziyeti şüpheli görülmüş, Uzeri aranınca, 

bir eski göm!ckle bir eski pijama bu
lurı:muştur. 20 yaşlarında. "Ve Sabahad
din .6ınrıoğlu olduğu anlaşılan bu deli
kanlı, ~ün Adliyeye verilmiş, Aslİ}"e 
Sek.irinci Ceza mahk~esinde muhake-
mesi yapılmıştır. Ytiahkeme Sabahaddi
n.in sur;unu sabit gönnüş. yaşını da görz-
önünde tutarak iki ay müddetle hapsine 
~ derlıal tevkifine karar' vermiştir. 

Ustasının evinden mücev

herat çalan hamurki.r 
Kocamust.afapaşada -hmet Mekiğin 

fıhnında hamurkiırlık yapan 25 ,.aştnda 
Ahmet Bülenl, evvelki gece saat 23 su-
lannda, ustası Mehn1edin gene o civar
daki evine gitmiş, pencaenin içerisine 
lıırakıldığıru bildiği anahtarı alarak ka
pıyı acmr~. içeri ginnİŞ, odadaki dolabı 
kırarak kar1ştıımağa başlamıştır. Yat
makta olan Mehmedin karısı Ahmedi 
g<irmüş, fakat korktuğu için yor~nt ba.. 
:pna c:ekmfş, fakat bir müddet sonra, 
dolabı karıştıran adamın hamurk5:rları 
Ahırı.et olduğunu anla.mıŞ: 

- Ahmet! diye bağn:mıştır. 

Ahmet, bunun üzerine, sıvışıp kaçmış.. 

br. Fakat, kadın, hemen polise ve kıı-

casma haber verm~. dolaba bakınca da, 
530 lira )<ıymetinde dört· tane beşi bir 
yeon1e ile küpe, yüzük ve bileziklerinin 

ç;;ıhnrrnŞ olduğunu anlamıştır. Memurlar 
derhal lırına giderek Ahmecli bulmut-
ıar. Ahmet,. evvela bu işten haberi ol
madığını söylemiş, fakat, biraz sonu, 
çaldığını itiraf et.miş ve fırmda kaldır
dığı bir taşın altından, çalınan beei bir 

,.enıelerle mücevberab. me,.dana çıkar

mııtı:r. Ahmet dün Asliye Sekizinci. Ce-

zunca olacaktır. 
İsmet İnönü, İngil.iz milnasebatı 

halı:lı:mıla durumu tavTI!ı ettiği gi
bi hassas ve na:aik cliO.er DR mese
l.eve de. vuzuhla teına.s etmciıttca 
r"kinmemLç;;tir: Rusva i1e münc:be
batmuz etrafında bir senedir hay
lı •eu1Noanlar olan bu münaseb-et
ler filhakika öğreııiyoru~ ki tan
feynin ellerinde olmryan bir takım 
sebepler dolayısile nalı~ devreler 
geçirmişse rle bugün Cumhuriye
tin. teeso.üsü zamanındaki ha.nrrti 
tekrar kazanmıştır. ~n Sov· 
yet Rusya - Türlrike anlaşması mıı
•11en zuureUcrin ve coğrafya i
eaplarmm ıloğurdnğu biz kombinc-
zonchır ki arızi ve muvakkat hu
snflara uğr.ısa da nihayette diiırl· 
ınesi makaddec sayılaltiJlı. 

Bitler - Franb ıniilak.atında-ı 
ııoma lı.tzlı bir i~ g"österrc ~i 
t.hınin ~dile.bilen ınihvercil~_r \'e 
İspanya işbirliğinde büyük bir le
ralı:lıi giirülrnenıelrtedir. Şüph.,.;iz 
Kodiyo Hitlrr ve Musoliniye ne
ler m~yun olthığunu bilmekte ve 
ideoloji yakınlığını nnutmamakta· 
dır. Filhakika İngiliz mulı:avemeti
nin devamt adalarda, llısınla ve 
Yakın Şark1alıi rakit ve hareketsi2 
durum Madritteki malin kafasın
da esmesi mııhtrmel havaları t..... 
kine yanıyacak bil mahiyet ve 
manzara arzetmelrtedir. Nitek;m 
Taymis gazetesi İspanyanın harp 
hariri kalmak vaziyetinde simdilik 
bir deiisilr:lik elmıyuağını kay
detmektedir. 
Aksayı Şarkta Siyam ile Fransuı 

münaselıalmda Hiodi(mi - Japoll 
ihtilafmdanberi devam etmekte o
ba ihtilal had bir safhaya girnıô
şe benzemektedir. Gerek Siyam, 
gerek Fransı:ı; Hind içini makamlan 
askeri taia!;idatta bulunornldadrr
lar. 
Siyamın - şimdi cihan matbua-

vardır. Bu muammayt çözemez- - Buna kani olmak güçtür. Bu-

Hali pisti, karnı şişmiş, elleri 
şişmiş, yüzü şişmişti. Teni bembe
yazdı. 

Aşkın ~olunda hısanlar birilıiri iis- fevkııliııle heyeeanlı Jıu aşk 
tüne, kolkola, karmakarışık diişiip ve cioayel biliyesiai telrilut-

za mahkemt!sine vcnlmi$, mahkemede 
-=u itiraf etmiştir. Mahkeme, beşi 
bir yerdelerle küpe, bileı:fk ve yüzüğün 

bndaki ı eni adile Tayland - ın 
Fransa ile çok eski bir takım hu
dut ihtilatları vardır. Fransa şev· 
ket ve kudreH berdevam oldııkça 

sem rahat ölemiyeeeğim... lunduğu yerin reng-ini alan bayva-
- Neda bu muamma? ru bilirsiniz; B'uhlemun ... Bazı ka-
- Bedia • - .1.:1 ..... A... -' ... ... ·' 

- Giineşten yandığımı, adeta 
habeşe benzediğimi ve çok zaylfla-... .. . . . 

yığılırlar_, Srrtsırla, iistiiste .. Oıı- ;ora başlıyorur, 
dak dudap_ Aşk ba hale bakıp i - /

kr7mef.lerinln arQf:ınlmasma ve Ahme
~ l din tevkifine karar \'ernıi<::: muhı:ıılr"'"" .. 

IArl<ıın: 8a. 4. Si. l del l 
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Amc ika filosu ı 
Antil denizinde 

İKDAM 

Erkana hcaıırp g©~öne 
askerBBk m~~~D~D®ırB 

S!\ "l"'\ -1 

1 
Pekmezli n:aha lcbi 

- harplerinde bu kad:ı:r az. zay • muka· 

1 F nazırlar ıonra bilinde bunca rıuva!fakly<' er kazan.'- Bugünün çoeukl•rı pe\ ezli ma-

ov ye e-' ransız ... Zaferı·n ı·k· ması, poikol_ sebeplere mı.ten :J. hallelıİlİ bilnıczler. al.ut ...il 
Yazan: NİZAı'\IETTİN NAZİF 1 Milyarlor hare yarak tesis ec.. en engel- baktım, ba)ra.ın yerleriniıı birin-

Milli ŞeE di,ledikten 

Meclı•SJ• memnun lerın .... evr ne ıni, ta.bil manıler n tele- de, onun eski usta \:e)a kalfal. TUl-

r 1• n ,. t ,. r a z ı En temiz insanları içinde yaşa- M u·· h ı· m fat ver;ımefi•n gcı 'mcsini. 'Tleyd•n ınu- dan _biri. meydanın r kö sine 
__ _.___ _ _ tan meınlckctim, cihan Jangınınnı harebeler ni kazanan kuvvrı·e. 1n bı.:ltaç tezgahını, tablasını kurmu , btr 

---- .,. • a)e,·leri hududu.na yakl:u;ırken m"- ; e•irler nlmnsını, 1 1' ta hl ten-, >aı,dan abullabut çıra;:ile b.rl;ktl', 

Filo --k a:ıf u-ç Almc.ıı- Fransız iş birli- kendini en iyi konuşturan çotuğu- A m •. ı ı· kıtç leri=:ı, ır ov'yat boz klu a ve- 'ı ç~cuklara mahal~ebi yetiştir.~ur, 
burada talim yapıyor 1 T _una - OD er ansı 1 w. - • k 1 d nun ses ile Balkanlara gönlünü bir rccekk-ri.ne •il-he eC. emez bır ;)'&Odan da eski zaman ahcıık ·.e 

ve devriye geziyormş J S°l >yt arŞl aıı 1 daha açlı. a- Madrid ıru ! eri, k ık dek k silAh- <dasile ba_;ıra bağıra malını rek-
Va! n::ton: J (;\,A.) _ Haririye Na-; c:t U D d Uf top aoamıyor v· ~ 

3 
(AA) H " rlar Bu ses, gücü her şeye yctcndbiı; la ile, yıllarca aı-.ıer a tn<l:ı k le!:. - lilmlı)o,rdu: 

O ıc•.Jy: · · • .. avas; .. .,azı milletin bUtün enerjisini dile ığı M ve i eolc, 1cri ux..·r- ... ..1- nr- e oı.:.ıc- - Yüı para'-·'-·.a bir tabak, ın· an~ 
<ır 1 a n tbu.'1 yaptığı beyO."atıa, ----- Meclis!, Laval'in Alman sivil ve a kerl J anda, dilediği istikamette harekele a n ev i g a 1. yi bilL er. "" -·~ ' •• . tnazsan Ye de b~J;' 
~merlko ı osuna cnsup bazı cu-~tam- Almanlar kendi lehlerinde maka:ı:tarile yııpLğı konu m_alara dair geçirebileceğine dünyada hiç kim- Silah, ehil ~erde il•r F ht uha-ı Mahalİcbinin iiwr r.c pckmu .,. 
!arın A - den! JldC lı!imlcr yaptı- bir rejim kurmuşlar verdıııı izahatı din1emlşt.r. 1'azıılardan senin şüuhesi olmıyan o bizden ola- ve Ma k ı" ne l "ld .... "lk d ( . '1 gın, \'C dP. "Irye gez ekte olduğunu söy- biJ: çoiu, Laval ve konuşmalarda ken- nın se::;idir ki dilemiş ol .. ay<lı bir reb -ıin dehşetinden U!kn. yen •ğuk- ~ı ıgbını ı . ". a gören çoc:· ar-

ı n-• d· 4 (A.A) - Röyter: Alman- disine ı-c!:ıkat edrn Mali.ve ::>lazırı EloL't- k d M ı· kanı ;ır \-atlyete Mk m olabı •er. Ba an azıları bırbirkrine soruyor-
cm . F" .oya mersup bazı parç. tarın DÇl>gra • · baş · a türlii kouu~ur u ve ı ec ıs , 1 I d . \Ak d d h·ı · \le llc sorm t V ·ıe c . 1 d" satırları, bayram gUnu k... r 1 -ken.. bır ar ı: 
s~. 1te Lı..cie adasını z.ıyaret edc"E'klcri. ya, Sovyet Rusya ,.e saır a a ar ev- L ıeı· n sun r A uş ur. en n e- kürstl3ünde iki t!"Üll e~vl"l sby e ~- = YAZAN : = • bay a·n eunumüzde Tı..:-k bata'l-"V !arının - Se o, öyle adan1u1 sattı~ı l:.~}? 

1 
•- 1 k ettikleri Bükrcşteki Tu- vaplar, lH;K;.ı.met erk0tnı ,Jrn .:..ıı ı.a mev- fri her .söz ne derece ... ·üksek bu •.r 'I h il b • öğrcnilr. , tir ilı.. :ada İngiltere tarafın- lct eı·uı ş~ıra "" -' p.,vsteıdiği !Wakarlığı hatırladı 1 ; - ·" a o e İ inıiş kız! 

cut ittifak ve ıt:madı tob .ilz etlınTIIŞ- milli tasvip ile kar~ı.aşlı ise, bir Emeklı' Ge.-eral M. N. • b' 
Jan E r" ık Amer.~ ~ya kiralanan US- na konCeransı uç gündi.ır tovlanrnanuş- ı· •• Ç ta

1ca rr ür·. faa hattında tontu, 0 - ... e t(iıu malıa'Irbl Ö) le? 
- • ır. baska türlii konu•ması da yine o p k ı· . L ı · 

le d"ıı blr; .. •ı·r. tır. Bu milddcı zarfında Alman murau- · 'l:'_...,.1 Fransız ' ...: vaktin herı~ benims~t • mestur tabi- - c mez ı mı.ı..na· cbi in11 ! 
c " Marsılya: 3 (A.A.l - =- derece yiık.•ek bir milll itimat ve y· ı· 

il
··• !-"yeti, Sovyet heyetile daiınl ;emas ~r- · · 11... B J ı YPY 1eharctle t.otblk ede cd n, r yad.... - J)'C 1111 mi hir<'r facc? 

p \R.A~i'Tçi'um A'Ir:.RİKA ORDU

SU. T:"i DİK ct'Z'Ü 

V ır -rton; 3 (A A.) - Arrerika Har-

1:ıiye N ı s "Dson, p. a ü. kıt'ala-
1"1n Amerka r u.:;: .ınun yen! bir cüz'ü o

laı kab"l °' lı · • bl'dir nişt;r. İlk 
p.ar'l t u k a ;,ıOO il k~rden n\.L-ckkep 

o 1:ıt \ c Bcnuıno kamında yerle. 

~ ·~· n<trıcıye ,,,az1rı onnet c ourna > ga- tas,·ip ile alkışlanırdı. · . _, lan ı d d ı ~ ' A b · · 
hal.i.."1dC bulvnrr·u.~ur. SO\ryet murahhas zetc-slne yaptığ.ı beyanatı.o, tu":rbe tcl~ad- ilk t' iilua ,.apı sav~ ara n sa- hat gerı .~de Slrlanmqtt, Tahkı.:nat - .. cnıru gônlünı bulanır! 

Eh ... ne <l~di bu ses? yı Ustur:lugU, ırı.ane,·iy:ıtı, se\ik ve idare· y p k n vakL" buluna ... '\Hı:":ı, B~v- l\Jahallebici yarı hiddetle: 
heyetinin id1ıa ""' göre Almanların diım ellen nylarcla Frare. yı harpten ko- Bu ses. ook se" dedi, fakat en , t 1 • L d" ~ ~ ., ı k 

B t
. 

1 
ka 1 ' .• o1 kz.!JiliyeL mı..v !.:ıkyet e .:s rı .ı..: z L ı·am sabahı, du ---.•• ~cen ıtan, mcr- S - • .uu anmaz 12ım, bul.ı :naz, 

kurdukları ~"C;ıffit ra ıs avaya uar U- rumak iç·n sar!cttıği gayr ... ter.:. hatırlat- b t J k ! d _, ... i .. .._.. ~ · a a 1rnutu ınıyac:ı. o an euıg SiL ·e va ıta m· kinci lince, harp • · enın annn, baban \ nktile onuıı.'a 
zanan üst Tunado. nchrın kontroliınü lR- t:.!· tan son 11 bugılnkı.ı me~clelere geçmi3 d kezrte \sırn ı>;:: ... aipcrl it b"" { 

e tedl
·r. !!;!ll ur: >arı.·d~l buywc ı:J.çlı. .. !<..ler b~meyi de ...... erıtı"" -,:ı, ova 1 uv idiiler! 

nıamen Almanların el ne geçı \·e ezcüm.e den:- tir ki.· il' k' · hl k ış topra cıhct-Je 'e II b we tab~esı ·- lk K' · k •- ıc ım.enın r ar - istilidaf etti. u ·, ., ~ ~ ame- uçıi kıtlar, ilk defo aörm~· 
Heyet. Bra.:a. Kile, Sulina ara.s_ındak1 1· ~ Almanya ı!e Fransa arasında bir .. d · .. ·· ktiı •'-de •· ırru · ld ki " • ;:ıa a g.,zumuz yo r.• .. -• ~ r tevcih em~tı. ~· ıhtehf o. u arı pekmezli n •hallebi•·ı, , i-
kU'Dın kontroıunun hukuKan sahil dev- arJ~ma oı:nak.sız.ın Av:upa sulhu mUm- İnsanlık. dün;yası, hakikaten tam Turkler muhasar.l et teri k:ıleler1 yıp kt ., ., 
letlerille, yani So\yet R•.ısya_ ile R __ oman-11 i.u.n dcg .dır. H.tJer - Pc•..ıin mulakatı bı"r ı ıill•t 1 '.l'" 1- toplnluüıınun makine kuvveUle uşurr. K K.ud:-etı iös- ıak~ da ltı batary tur rnev- j la ·kvemekınlc e mütcrcdd t dunır· 

• .. c.ı an urıı.. h • 1 
1 erınden Bt ç ma~ lan ıç., iletiye cnı n ınıa, hcn~n1 (otukJu-

...:_._.. .. .. . ha'·"ı rını yık:ıvor, k.ar~d:a cı , iler y lrutulü- fırLmış, lJ r:ok subay ını \e c erL~ "' • a rcç-ırmı~ O U 'llln bir pl'k ... yaya alt bulwıduc;unu da "tleri surn-.ek- ·ıherk ->in nazarır.da bUy k oir ehc-nml- ba~·nda hakikaten :rtli.lli bir ~t"f o- •ter""lt;ı ı-dl. Tü:k topl..ırt k.ılc d vara- 11md . . ld 
tedir. yet almaA.tadır. \"'Jpı"makta olan ııüza- ]an bu l}Ck buyuk ın~nnın, ta - --.,, ~ 1 h t " taarrı....z da g l:ırı"lı ağır mez}ı mahailcbı rarCTilSl gel r 

=..c========================= 1 kereler yeni bf- Avrupanın tanzim; baş.. k tt~n ınH.li olan bu kararı bi_~ daha yordu. . . _ ~yJa' .l gerıyt: itrr: ~lerdı. S ~iz, dokuz ya !arın •a var, yok 

AKl
"SLERı" langıcıdır. Bu ye; Avrupada Almany• tc~·ıt etmıs olmasında. Turkun ,..ı- Ordular, !ennın teı->kkıkrıne daima! tum. Bö,·lc ba)ram ~<rl rin'n t,i-

\"e Fransa kendll ı ne b ,J\a.ı dehila- radıh ında'ki. civanmertliğin dere~ adım uydurmuşlardır. S "Ah tarihi, bü- 22 w:nars t:ıarrıJzunda, Al •epede~ rinde pekmezli mnf. tlcbi '-rr'ı··n, 
·ı e ı . . •. k' d l 1 k . ı· b '-· k ded no.mz:ı ka r blihio cenh~ ız, u ... un za_ ~ ... rı ey r erı.nı aw.ca - r ır. cesini an atacak ot~iiyü bu n1a ı- un u ter!), ~l s:ı.fha~ı.nı ay er. ., yanıbac;1,1ıd:ı duran kopuk o"'' ır.m 

( , f 1 · · f da) (B. •--r ı lnc,.e) s ·'-•- - 1 ~ · m , ke ıf bir mteş a.l•mrta 
1
m•"- • /Jastcar • ıncı sa1.1 a L'J '-"M.• ı mu. --- -o- c;in ~Hçlük çch:miş olan1az. on asrın cuz k..:ıma~tır.cı h.:n.cuııü unu ..,. biri. t-ibağın altın::a ycmrn?rn '.\. _ 

su müt ıc ı· ı <la ileri sür-:nektedir: Bu hareket, Alm:ınya tarafından Bo- Jngı"lı•z kıta t! Dü~üniıniiz. blr nlilic\ ki dünya- ınakine ,·aha~ı da ar:ımn .... r.!J d~·f:rudur. 15. ~layın 2. t-ataryar. n cvznnde ye: pıstnınca benim ,·uıum "'ozÜnı 

NUTKUN 
İ yan hareketini izah 1Ç'n Heri sil- ğuzlara. kJrşı yapılacak bir teşebbüse a" nın pil.lc_ka a giri::~tiği bir devri, Bı.~unku harlı il yarattığı lnkılAbı, YPr nf ltılJer olmuştu. YarJ.111.nan ik SU- üstli.m, ba.C\IID. yepyeni e)biS.{'lerin; 

nı ~<'bile k kinci bir ihl.ı.m:ıl de bu ~- mÜ\'a""· olar;Jk yapılan ve Ti.ırkiycnin ni (Baş taralı 1 incide) yağn ;ı \ e talana en müsait bir- tekn· :tte de b• ,uyori.lZ Fakat. tf'knik, l b:.ıyJ:-ruzdan b rt: Dal:k~irl lild:J:yet şa~ p<'l;!l'l z içinde k:ı(n1 :s. havranı da 
a~rı4un gcnış _bir tuzak o.mas.: ~·e mu- 1 yeUerini SC'lit.J ",;nna.'O. gayesini ,.e ayni .. .\merik C. ... n ... a · ıı alınan 50 n\cvkidf..• '\'C her diledif-ini elde et- maneviyat .ı tev"em olmadJ ı;cı, gayeye ıdı, cını • yan:'.arıru sarxrak 

1 
-. ecn.:.h 1 'Sl"Jl':J.n da fi giln n.ğ"zın1ı.l;.n, bur: 

hım nı kta· d:i Ingiliz h."'Uvvetlcrını !\.fısır- z.arnand:ı imktln oluna Türkiyeyi harici destro.) erü1 Zd.ffi3.i!llıd:ı Reldi~ine i- :neçine n1iisait bir ku\ ,·et ve li..ud- er~mek nıun kun oln adıgın1 a.nbrnak Y'.l"a'!na gotlrmelrnn te ef?n
1 

b ldir- nurdan ı:-c1n1!sti. 
d.an :Lş:.ır'. ı;eknıf"k sı.:rctıle lfareşal Gra- --~rgilzeştıc-re sürü:..;leyerek: daha kolayca ş.aret eciC'n nazır S;J .. Jı.;rıne ~u su- rcta sahi o olar~\ idrak et!ni~ bu- 1çin, yakın tanhi gQzden g('Ç:.rmü .~rı- dim, IstiklAI ha .. blrıde seh t d sen bfi ... j Osman Cemal KAYGILI 
z-ıani ye. kolay bulmadığı muhakkak 0- \"llrı..labilir bir hale koyrr.ayı isLhdaf e.. retle dev:ım etmi~tır: lunnyor ·.-e bu millet, hudutları dı· dir, sanıyor-u..rı1. yük ölü, b ... : 
~an, vazi!c nde yardım etmek arzm;u den bir teşebbüstilr. Türkiyenin gayri .. Donanrr.amızı.n dcııızde ra~tla- ,;ındaki Ulenıi saran kin, vah~et ve Çekosto··• ·ya ord!.llan en 7eni sillh ve - Ben ıy 1lı1"Mm, b ... ryanın ateıi 
ile hareket edi~lT'ış: "Julu~masıdır, _ ı muh~rip vaziyeti, hö:yretle k::ı:rşıianmak dığı dilsrPan me\·ccJunun }'t'giıne ihtiras fırtına~ına tik!>!Lti ile baka- vasıla ile ınuceh.hczdi. Çek fahri.kala- susar, bırak, kumandanım, topurrun ba- • ı 
! Ayn "'J.7.etc Ing:ilterenın l\lt~ır mud~- şöyle dur>::un, Tilrkiyenin hakımane ha- delili denizalt.ı .. mavn ve bombar- ralc nnda dost memeJketıc:in z.Jyatt>tçllrrf, şında can vereyJm! 
"lasını zayınat'.lladan ,~unanıstana Li- . k 

1
. · ,.-eni bir delili olarak kabul e- citman ta,yyare~idır. - IlaYır ..• diyor, bas'kasının uıa• vazıfedarbnru dJ. kon ot altında tut.- Demı.ş \'e sa!h:ı.nın sonuna kaJar al.e-

l ğ t b ·· t ·" e ının .; h 1 d ·· ·· k zu-n re en yare.mı yoıpaca ını e aruz e dilm k.tedir İngiliz cfk3.n umu;niye::tinin Ba ri\ eınizin biı kaç kere imha ın a gozunı yo · cak kadar k:.sk,1rıç, Htız davranan ordu, §~ d'°vam etmış!.i. 
tırmektc ve si.izlerini 'l'Urk~ycyc intikal "'-scr°,•ct·ı T·u··rk devletini, bilhassa bü~ edilmiş o:dcı!llna cJa:r .'\.hr.anların _._ Jiilctiıııin ne vakur l:ıir endamı f Sedd"IL-ı..: •- . l '---------------1 

SPO 
1J'\. v ,.., kıQ;a r.:ıühle•lj bir ültimatom karşı ında. u w:uur wribı.n yazan, bu ulvi 

ettiI"erck mukaleı;ine şu tarzda devam n hareket \'~ıtnlannı mahdut bir rnın iddiası hı lafına Ol3"uk .t ... lrcan ami- var! : ub•u. D •• k •• } 
etmck•,,dir: ·-•·ada temerküz ettirmiş olması ttiba- rolleri Sima! de~;ziııd~ dolaşmak Tarih. büyük imlil»nlarmda bir elinden silihmı bırakmak gibi, tarihin Ull U maç ar 

- •· k d tt·•ı bl k. ııı Yun:ın ordusu,, sayı ılib;.rile h.lslrn or-
Ri,.,·cümhur t$met İnönü, iki gün ev~ ile za.pdedilrnıex tahmin etrr.ekte ve bu hususunda hiç de iste~' g:östermi- çok ınilll!tlcrt.ll'n i.ti.r çoıi a.sıl hare- nac..;.ır ay e ı., r ı:e ll\ien ut ve va-

vel, TUrkiyc hükılmet;nin vaziyeti sıkı tenı.rküz kt"yfiyeLinin, Boğazlar ve daha vorlar. ketleı· sa<ltr olduı:,'1.l~ıu ~ahit olttı.uş- z.ifcşikenlik gö terdi. dll.!unclan çok küçuktür. Fak3 t, gene LiJ:? maçlarına dün devam e .... ldL 
bir ı birliği yaparak İngiltere hüküme- ileri-lne karşı yapılacak bir teşebbüse A·kdenizde de l~ l1_v~n amirillleri- tur. Fakat hiçbir dt.•v:rde hiçbir Bununla bf'raber, ordular gilrduk ki, yurdu için c:ın vermeyi cana rnirJıet bi- Seref stadında birinci m:ıc Bc\;J,!!
lile +ctkik etmekte olduğunu ve Türki- atılmadan cv\·eı mihveri bir yerine iki le knr~ıllsrnak b.:.ıbt.1.y:ır!ığına nail nıillct, hatt;:. Türk n1illcli dahi, a- devlerle savaştılar, milli benliklerine toz '.en bir m 1letln ordıısud.:r. Düşmanının lUS"""rla İstanbul~ "r aras.rıda ıd.i. 
Yenın dos';ukl:lnna ve taahhütlerine sa. '·'"fa dr.-~ 1·,·ndu··rcce'i zannolunmaktadır. olamadık. salctin bu derccc:'liıh•, hu kemal d ord ı teçL la b. ti Birjnci devre 1 - 1 berabere. ?kınci '- ~ o kondurma ılar ve şehamet tarihine ,-Ü- 1 usu asr ı:.ı.a sa :p r, at.e)li ma-
dtk kaldığını beyan etm;.:;tir. Geçen her Ismct İncinünün nulku, Türkiyenin, Bo- lla:vat, Meınat :\'lii~·adelesi haddine. \·eknrın lıu uiri mertebe- devre de J - 3 berabere neticelcndı. ·· . bl t k ·· t ·b· . . ce adların! altın kalemle yazcfılar. Fran- ne\<~ralar yapır:.ştJr, ~vı Usthnlüğüne, B ·ı 1 lar 1 ıun, TUrk milletinın. r e - vucu gı ı, -'azların ~ulufızı ,.e Yakın Şarkın ke:ıl- Biı·:· ·şik ..'\meri r.ıın1 :r.addi yar- ..;ine yiik\jelememı~lır. eyog uspor u Jn ~~ol erinı Go-
kendi hukt1metlnin Büyük Britanya ile kam olduğu h:ıkkında mevcut kanaate d·rr:.rnın cesaret vt·rici mahiyetini İtal)·anın, 1912 denbcri Oniki sız kanını esirgeyen Genera? Her, ufak malzemesinin mükeınmeliye1ıne de gü- ca. Talea Vas:il. İsıanbulsoorluıa
lşbirHgı yapn,:ısına ve mihver hükiımet- tekabül etmektP.cL..!.-. Avni zamand:ı Tür-ı tebarüz ettire!l Aleksa!lrlr söz.leri- Adada Tanrının her on iki saatinde bir te~ebbUsunde ate~le de-.:teklenm~i venebili.riz. Ancak. bu maddi varlıkların rın '"011erini Yunus. Enver c.penal-
lberfı takrahfından Türkiyeye teveccüh ede- kiye İngiltere ile akd~ttigi mu:ıhedelere ne söyle cieyanı. e'n1~t'•: hangi mefsedeti hangi tezg31-...:ı zantr('tini ileri sürerken, herhalde, ma- üstünde bir de maneviyat vardır k.i Y\1- tıdan• İsmail attı. 

ı ece oı harekete ka~ı bir müttek!ı • . .. o·· . ı .. · l · · 1 maaa cabalam>< oldu~unu b'ıl e · at k"·v ı· ı • d ··ıd· nan ordusu her zaman bu .Onm- kuv- İkinci mae 
12~·!<taşla Beyk•" a-•.-ku etıı· . • . . '°i • tamamıle mut.abık ol<ırak, munasebetle- .. • .. u_~man a,-~r~ 7 ·\ pr~ ısıp erını .(o)· ~ --t ko - n vıy ~ \'e ;n LLDu~muş egı ı. ....... ""' ~ ...... 

-• ğınc . enı delıller getırmekte- .. d h ki b. ta d .d t aozonune gt•!ırınıı l'ü•rranları ıuiyor d~ğiliz. t'akat i ·le İtalya, <:- Ateş tesirin;n her yerde, y.ı.lcsck ma- vcte dayanabilir. Netitt hakkında bu- rasında idi. Beoikta<lılar 5 - O macı 
dir. Türttler \·e Yunanlılar emin olurlar rrını " ;ı mane ır rz 3 1 are e - n • 1 ., • • • - k J b l k d d gun·· d b. .. 1 ~le ·ıtir k d 1 Gol! . Hakk "k .. 

' yuk Bntan:r• hukum•tı, sırası g•l- t• . Lo d d takd. ed·ı "t d. r· duklarını ve A•""U"' dl b;r ,.en,· - Ddol! Çok 1'Zaklara gitmed•n o diyarlarda, İbrahim, Rifat ve Seref attı. 
ki B\ı .. . .. . . lmekted:fr. Bu münasebetlerin ehemmiye mız, suln arzu!u ıız rt.utch:ıllı ol- li o u ağı -ar~ımız a urllyor: neviyatı da kıracağınt kabul etmek is- en ır şey so1 emca. zaı . azan ı.ar. erı ı. ı ısuıı 
di-i •· . , .. . . ı ı~e n ra a ır ı m~ .... e ır. n- "~ ve. • • . 1 B g vaJ .. ıt, ne kendı taahhutıerını ve ne giH;ı: ittifakına !';3dık kahr.aC'ağı hakkında nizam tesis etrr ...... J.:" j tcdiklerini Demek. tcııeı'lüli...nde bulunmu- leyen er, Uyuk 1-Iarbin k;,ıhramanlıltla- ve yakın bir mazide cereyan eden vak- Kadıkö-..-, stadında Vefa - Ka::tım-
dt' harekete g~meJ· fırsatlarını kaybet- . .. ı- l B . . rını yaşalamıyanlardır. Seddülbahrin bir aları ıs· ı·••-t ~e k le b ildd . , k 1 t K 2 1 ,, ' · 1 ,.apıJrın teyit m~mnuniyet ,·eı·nı<'klc kal- soy u.v.0r ar. u s.,;z~er.11~ arkas.n- yoruz. 1~'"" l-"'.J tt u nı canın 11· Pasa arcı aı:; ı. asrmp:tşa - ga-
mt,f'l:L!ktir. mam~ıktn. ayni zarnanda kuvvet verici dan, bir seri yalan b.ıhanc.ıcrie Bulgaristanın son on iki ay i~ gimde, on binlerce zayi t \."eren mmta- patı mümk:ündur. !in f"eldı. 

D
. y . t . t·ı· •ct• . d R 1 b ·ı 1 kalarınd:ı,n1ilda!linbiradırn2eriatma- Fthl İkin. F b s·ı ıJ.;er g..uelelcr, Yunani.:ıtan ah\•all bir mahıyC't te almaktadır. Türk.iyenln unanıs anın ıs r n .... ı gcı ı. cın c onıaya uabJ ag anını~ o - e i l"r arkasında ko$rnak, Şf"refl« .-e cı mar ener- ahçe - ü C'V'-

h d - Al ı b k" ·ı·k dığını asil d~a.uı da Uık .. lirle teslim · <tkkında kı:.a mütalealarda buhınmak- bu harekeli hayret uyandırmamaktadır ugunu. ınnn arın or_. eş ış: ı şöhretler kazanmayı isU-mek, bu asırda manıve arasında idi. Fenerbahre 
ladırlar. Çünkü Tlırkiye gibi .bir dostun verile~ Mı" LLI" şE·F bir azlıkları hulunduiu ycrferde edC'r. d . da dıl;iiinülf'bilir. Ancak, yurt sev(ilt. 5 - 1 galip çıktı. 

sözü ve dostl·ı~ tutması an·~nesi icabı- ne ~ibi tabrikH.t )aptoklarını ,-c Fr:ıns:ı 3lcı yarma hareketlerinin ma- i1:1hi bir aşktır. Bu, bir kuvvettir ki -- Son ma~ Galatasaray - Top~apı 

ldıı·. De1iorıuan Türklcıine Tunar.ın az hiyetini tayin edebilmek için henüz vak- aras.ı.nda idi. Galatasaray 3 - 1 tta-

KISA AJ
ANS d lid;r. ebedidir, batta hc-r mahiılkta var- ,.. 
~ (Bfnıakalrden dnam) cenubun a ne gibı taz.\· klcr )·apıl- te muhtacız. Ne kuvvetıer arasındaki li1l ıreldi. 

Nı.ıtukta buhınan ve So\-yrtlerle daha 1 - İttifaklara sadakat, dı~Jnı bildiğimiz halde, hatta Mc- dır. Bugün, yurtları taarruza uğrayan- T 

1 
iyi mi.ina~bc-lin idame edi1dig.i. neticesi... . h Dcd - I bliyUk f3 rkın, ne malzemece Wevvu- br. bu hir; ölrnPz kuvvetlere dayanmak- ürkiye Creko • Romell 

2 - IJo~tluklara ria)·cı, rır 0 una Vt" eaı--aç yo una kun, hattlı ne de yalnız yıldırım stir'a- 1 
3 - H3.di. ... atı s.ükün \-c eıuniyet- ' ... ~ ~ ~ tinin oradaki elemli Akıbetlf'ri doğurma.. M k' b" k 

Hususile ki bu miin.a.soPbetlerin ş:ıyaw ntiz halıle Bulgar komll\ularınuza,· a :ne ır uvvet olabilir !ak.at mad- Dört '"'Ünden berı' dev- _,_n 
rk 

le, tauı hır uyanıklıkla takip, dığına şimdiden k~niiz. ~\lman 7 .. 1yiat d"d· h ' ' ouı q,n· 

HABERLERi 

i
ne ula-tıran al!i.ml'tler iyı kat'fiılanmıştır. ka"' fip)uar nözü d•kildıü-ini biJdi~i- t.adı;-Iar. o sebc-ple, zaferden emindirler. güreı eri neticelendi 

memnuniyet va~ı TU iyenin umumi . - Dikkat! C.eliriz ba:ıa! ı Jr ve er rr :ıddt kuvvet le nihayet. Türkiye Greko - "D .... men ~-ır• bı·-
4 - :\tilli birliğı, n1il1i inıanı listelerinin hı.rp i~:ıp!arına göre mil- f ·d· El l "°"' - - 1 siya~U Ozerln_ de bir yU. _t~kil edebile- k . Den1e~t' teııezzUl ctn1iyoruz. anı ır. en er, bu imanla ~vaşacak- rincilik.leri cumartesi n-iinü niha-

t iz 
1 

ed b ı ta vıye, rettep olduğu düşünülse bile, bu asır !ardır ,.. ... * Berlin: 3 (StC"farıi)- İtaylan tacir- cek (•ndişe en :ı c e 1 ır. 5 - K:ılır:ınrınlık VP r dakir- Müstin1i~·e ist&S:lonu11da belire- . 'l·etlemnis ve Türkive bi.rincileri 
lerı konfede-rasyonu müşavirlerinden; Nutuk ~~k~da yürütLllC: ~ül.ıle~ı~ .. lık gibi Türklüğüınti.ıüıı czelı ve cck bir Türk atlı mülı·e1.e~inin mız- bellli olmu-tur. 

Almanya.da 

Nellıno yanında mlışavi.rler ve konf~ Türkiyenın, mur~c3:ıt _va~tının ~elctıt;- ebedi faz:letleriuc itin1at. rak1arıa·t lıütiin llall•hin. bütiln B G l 56 kilo: 1 - $efiX (İzmir}. 2 -
dern.>yon erk:inından bazıları oldu;;u hal! ne hukmettlğl zaman. Ingıltcrenın _genq Hiçbir kunet, rulı kuvvdi ka- Şumın, Besrutun. bütü:ı Suriyenin ayranı u•• n erı• nde Ahmet (Balıkesir' 3 - Receıı (İz-
\e buraya gelıni~lcrdır. ve ta1n bir U\U~_hcret?n.e ~venebılece- dar, sa~lan1 değildir; hichir sil;ih, S:!:rılmakta bir c.;etniye tereddüt et· ntlr) 

gi hususunda mullefıktır. irade kun•cti kadar tesirli değildir. ıııiye(cnını hildi~ımiz halde Pe- 61 kil": .1 - .Musatafa (İzmir), 
İte.iye.da ---~-- -· ~!illetleri yükselten, dü~mekten tai~ ı·rnn•nsının mandasına; 2 - Haı;J (IstanıbuJ) 3 - Ali (An-

ımıhabu· bildirrr.•kledır. koruyan. bir gral'it kaya gibi diın- - Sür ·~eğini! Dahilde Vuku Hariçte vuku kara). * Roma: 3 (Stclani)- Kont Cale= 
Cjano, hava orduıtu yarbaylı~ına terfi 

OdJm tir. 

İngilterede dik durdıırnn ve nihayet zafrrc gö- Demek t"nczrüliınde bulunmu- 66 kilo: 1 - Bekir (İ:ı:ınir), 2 _ 
tiiren ilahi kun-ef, dainm imandır. yoruz. bulan hadiseler bulan hadıseler ·İzzet (İ.stanbul.l. 3 - Nevzat (İs-

Norveçtl 

* Londra: 3 - İ~le:-inin dur~ git
m~inden dolayı kendi arzularile lrıgil. 

tere<;lı-n ayrılan ve aralannda Japonya.. * Stokholın: 3 _ Askeri makamata nın Londra ~onsolu:su da bıJlunan Ja
lıabez. vermeden İngiliz tebaalarını ev-ı ponlar~an m_urekk~p bır grup JaPon· 
lerine alacak Norveçlilerin idama mah- yaya gıtmek uı:crc lrlandaya hareket et.. 

kUırı e..iHtteklerini bir İ::;veç gazetesinin• miştir. 

N o T l A R 
----.-....-.-· ~rcrrr<rrT.vJLY..li.Nl nv.ıw, --------------

Çocuk 

edebiyatı 

•Dikkatler• muharriri ('ocuk 
edebiyatı .. diye bir fıkra yaz
mış. 

· nemolla, a: 
- Okudun. mu".". 
Dive sordum. Ü,tat: 

Çocuk edebi) atı_ ba~ 1 ığı
nı goriincc •hor stil:t ,-e~·a 
•tt 1~rafik> !j:nirlcrin cdebi,,·a
tnıdaıı bahsedilmek istcnrugi
ui heınen~ecik. ka'\'T&dım ... 

(!c,nl.1111 verdi. 

Gel i ı 

I arkı 

İtatyunların. Yunanistan'a 
saldır ındaki gayelerden biri
~ini d,. «Selinik·· Jimauı tcs-
kil c n ektedir. 

Naı:ı.•mollaya: 
- l',tat sen de ayni fikirde 

mi. in?'. 

dedim. Gülerek şu cevabı 
rerdi: 

_ ~vct anuna, tcSel3nik• 6 

ltalnn ordusu değil, İtalyaR 
e>irleri ı:eliycr. 

Rüşvet ve 

alından öpme 

Etcuı İzzet Benice ·Soa Tcl
grafıot daki ba~nıakalcsinde: 
. •- lta)yan1ar, Yuııanistana 
lngiliılcrc üs \.·crnıc.'sİn diye 
halli rilşvet vernıeyi dü· 
şii nn1cl İ;\·Jilcr ... > 

l'ikr:ııi müdafaa ediyor. Na
neınolla, Uu nıiinascbetlc ku
lağqna ce.ilcrek SÜ)·Je eledi: 
~ Onlnr rü~vet '\·ermediler, 

fakat İngilizler de Yanya, 
Korlu, Prevezeden uçura~ak
ları tanarelcrle l\lusolinlyi 
bövle bir {ınah kcndilerinr 
ve~diklerinden dolaı·ı Roınada 
tebrik etıneyi ve alnından öp
meJi ihmal etmemelidirler. 

A. ŞEKll!, 

!\tilli Şef. muharebe mc)·danların· Evet. "' fıliren•ı• l<ararımızı ih- tanbul). 
da süngülerimizi muzaffer eden, sas ve iblağ için biç bir zaman hiç- Bi:LEDh"E n: VİLAYETTE: Yeni <na J'UUUJl -inleri A.a-~·-ıa • 72 kilo: 1 - CeW Atik (Ank.ıı-
sulh müzakerciorinde milletin bak- bir fırsatı ihmal "tmedik ve dmi- ~ - ra). 2 - Beslen (Kocaeli), 3 -
1 

sı;ivri hükumet konağı arife günü açıl- ianın bii.ltmlerirıdea büliaa ed.lle 
arını tanıtan Büı ük Adam, son yorıız; mşltir.) Mehmet Ali (İstanbul). 

nutkil" bizim imanımızı, bir gra- •- Hie kimst'nin toprağında gö- mı~tır. 79 kilo: 1- Vahit (Ankara), 2 -
nit kaya haline getirmistir. zümüz yoktur.• * Nişa.ıılaiınd• film stüdyosu arka- Gazetemizin çıkmac!Jlı ilci bayram...., ı Adnan !İstanbul). 3 - Bektas (Si-

B ··t·· k" b"J · ; · Dh.·oruz. Ni,.in7 d k" ı•~ ı Beledi '-- ........ ""- ·· •-u un ze z~ını, ı gısını, tecrü- "' sın a ı •&1m arL ye ._.pam_ .... nu içinde, aiyast ve ask~rt h.idi.seler ba- vas). 
besini ve bütün dikkatini, iradesi- Zira Türk milleti, nıilletlcrarası rar verml§tir. zı inkişaflar göstenni~tir. Bu müdd•I 87 kilo: 1 - Mehmet Ali (Ço-
ni. bhraınaıılığını millet '·oluna muoİıcdclcı-le kurulmus olan sta- zarfında i~~i:teroniıı Yunanı"stana --~e- rum), 2 - İsmail (İstanbul), 3 ~ 

' ı··k h b - k lk llIAABİFl'E: Tamiratı ikmal odllmiş - ~ nlıfc-tmi• olan Milli Şcf'e itimadı- u ·oyu sa snn ozmaga ·a "ma- r_l yardım_ ı b•Ulil b••'-mı<tır. n•-'-r. Enver <Kocai?li). 
t J O l leden "ı a"lcın k ·d k" olan Sarıycrdeki orta mt·ktep, bu hatta ...... .,, 4.'-VJ- -

nnz anı ır. , gece ı::ündüz. uya- sının. 1 arşısın a ı ıansı Ingiliz bahriye subay ve efradının Aıtır. sıklet: 1 - Mustafa Cak-
nık, mukaddrratımıza nigchban- taahbiitlerine uymadığı kanaatin- içinde atılacaktır. Yunan adalarına çıkanldığını ve bir ku malı: llslanbul). 2 - Mehrnı>t Co-
dır. Evet, Ebedi Şef Atatiirk'ün drdir. * Orta mekteplerdeki yardım<:ı mu.. mının da Atinaya C•lrııiş old"klannı bil- b!LD (İstanbul), 3 - Beh'?let G'1neş 
en yakın ve t"n kudretli sHlih. za- Türki,·t:!dc bu kanaat. bugünkü . ;.ıllim1er de mecbud olar.ık rnütalea B&- dirmektecHr. inıilitler düşman:ı karıı Uz.nıir). 
r · k ı · k d t t hudutlarının hndi emniyetini tc- · ı kl rd er ,.c ın ~ı ap ar ·a ası StPet nö- ~tı a aca a ır. alınacak yeni tedbirler hakkında Yunaq -----<>-----
nü başınıııdır ve b3 ımızdadır. O- ınin ettiği sabit olduğu nıüddetce mak ı ·ı ··~ kt d. ı Yugoslavya bii~·le de\•An1 rdttckt~r. Fakat Tür- ı.i"\IANDA: Limanımızda bulunan An aman e go,ıuşme P ır er. 
na iııanalım: O'na giiYeuel!m; O'- g ·s·ımıı· 4000 •--luk Yu Bunun1a beraber, ?tfosko\.-adan &elea 
nıın etrafında tek hir kütle hallıı- ki)·e bugi.inkii huılı•tları icinde ta- •··• ı . ~· nan vapu- b" 

1 1 
· "k arruıa ufrrar~a. ~aFrrle bitir ..... em runu acentesi satılığa çıkarmıştır. va-

1
, ır habere gö~.:_;'\nıan hududunda as-- <Bat tanlı ı ınoı· -L.ı•-.a .. 1 de top ana ıın: ı~tı -hale siiklln ve """ ,..,. . . ;cert barekit, JK;.1.--' in.kı.şaflar gösterece- ---.aı;;ıu" 

. ti b k 1 1
- .... d muhokknk olan bir harp sonunda purun Denızyolları ıdareıılnce satın a- • . yada samimi bır· suret•- tasvı·p ~ 

e-nınıye e a a 1n1. nonun c mi1- lın hte ki. ge benzemıyor. Bunun_ başlıca sebeb~ ~ oı;;.-
1 • ı·ı · · medl .. f\İ &lemden daha rınin hudut- ması mu me ır dilınış" tir Irtin nı:'.i • .:us ta ı ıını ~:eııen talihli · . SeLlnilt yolu fi:r:erJndek1 Metaksas ınü- • 

Sof. bir daha. talihimizin ters dön- lar talep rfmek iıakkını t'lbette . *·Kaptan, çarkçı ve dığer ~enizcil•- dafaa hatlarıdır. Bu yola, dağlar ıı.t çek Türkiye Reisicumhurunun nut-
mesine meydan wmıi~·ccektir. muhafaza etmekt.,dir. rın ımtıhanlorına :rarın Orta.kaydo d<>- -ktedir. Di~ bir sebepte İnclliz do. ku, şimdi her zamancıan ziyade 

ABiDiN DAV ER Nlltımettin Nazil nlz tıcaret mektebınde başlanacaktır. nanmas.ınm ııarkt Akdenizde kat'! haki- Yunanistan lehine olan Yugoslav 
_ _ OH talip vardır. miyetidir. etk.irı umumiyesini çok cesare:-

Yarın akşam SÜMER Sinemasında 
l\1u,iki ziyafrti ve Dans Galan 

/mperio Argentina 
Tara!ındoıı yaratılan en büyük Musiki \"C •ar kılı filmi 

KÖYLERiN ŞARKISI 
i_,panlo1ca ~ö1 1 ii ve şarkılı şaJıe ... rr 

İspanıol Tangoları ... İspanyo 1 Screnadları ... İspanyol gtlzellcri 
, . ., İspanyol askı Filmidir. 

Yann ak,am için ycrlrrınİ7i evvelden aldırınız. Tel: 4%851 

POLİ<; VF. ADLİYEDE: Pera~alaa <>- YUNAN KIT'ALAlll Alt:ılAVUTLuıt lendirmistir 
telirde mukim Vilyam iBmlnde bir mO- TOPll.AKLAIUNDA Belgradın' ıyı m•liımat alan 

1 heııdisin kansı on bın liralık yilıüğtlnü 5,,., Yunan teblitine göre Ep· mahfillerine ~re, Almanlar, • Yu-
. . . • ır ~· nanıs· tan - İtalya rr.~ııasebetleri• bir clcüvencide unutmuştur. Polis bul- besınde ilddetlı topçU' düellosu olm 

Uf- ta.birile ifade ettiklerı Yunan - İ-
muştur. ~- F1orina cephesinde Yunan kıt'alan k lih 

* E
·-·lkl •abah Derın· cede bul"-·a rtaıyan•--- m"-'-•L tal.~an haı'bini art'. m_ u_s. ane bır 
• .. · ~ .. .. ~w ~"""'em mevz"~-ı· ~- ·' k =un ~ tarzda halletme ı.ımıd ;ru terket-

maf1'andiz trenine 13 numaralı tren ar- cu hucumi.lıe zaptedert"k, btı kil tre 
kadan binilirmiş ve ür; vagon parçalan- de.rinlii_inde ArnavuUuk arnia.in:me cir- !m~iş!!l!!er!!d!!i!!r!!. !!!'ll"!'""'ll!"llll!!!!'!ll!''!'"'-"!!!!m 
mı.ştır. Bir gardifren milsademede öt- nıışlerdir. 9 zabit ve 1.:53 nefeı- esir at- ll2 2ZY 
miıştür. Bu münasebetle trenl6 onar sa- r=;lar-dır. Operatör doktor Hazıma 
at tNhlıürle işleyebilmiştir. te,ekkür 

FON P APBN BLıtll.EŞTE * Bayrannn birinci ıünü 3125 numa
ralı otobüs, Taksimden Ycnimahallqe 
ge!.rken Maslak yolunda Amlan gazln{,_ 
su önünde hendeie yuvarlanrnıştu-. yoı_ 
culardan Ali ve Bahire ağır SUtttte ya. 
r.ı 1anıp hutaııeye kaldınhruftaraır. 

Caqamı:ı.. günü Beliine ııtmok üzett Ayabmda yaptığı muva!fak y•U! bir 
Anka.radan hareket etmil olan Alman- ameHyatta beni biıyük bir ıslırapt...ın kur 
:ranın Ankara bü:r(ik elçisi Von Papeo taran muhterem Profesör Dr. Hazıma 
e\,·elkl gün vapurla ~tenceye 'fVWlll l!!D. derin teşekkürlerimi alenen bi\dır .. 
\ doğı ı Blllt~ gitmiştir. Setir Ber- l meii bir borç sararım. 
lu1c dafn: yüolu.aa devam edecektir. 
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Son hadiseler 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

Yunail Ordusu I 
(Jlo4 ıanıtı 1 melde) 

le bamb•rdıman etrrıi-ılerdir. Hav~ 
muharebelerinde dörl d~man tay
yaresi düşurdtik. lk; ıayyareı!ıiz 
kayıptır. Düşman ıay ,.~releri ııay· 
rj muharip ahalı üzeı ine hitrum
larma devam etr:ıi,ı,. · ,·r. s:v:\ :ı
haliden iılü ve )aralı ı. <ı!'dır Br.ır. · 
bardıman edilen mııı1 akalar ı rr.ız
da askC'ri hedefle' v J..•ur. 

Milli Şefin Nutku 
"· (Baıf bratı 1 tneıtde) 1 haricj v~ziyeümiz, bizim toprakla~ıınt· 

llı U:alanrun ayakta ve alluslarl ara-1 zın, denız ~c havalarıınız1n ınuhar:pler 
smda l..'iiniıye çıktıllr ve nutuklarını ıarafmdan biribiri ale3,.hine kulhınıln)<J~ 

Paralı olduğu 

sanılan dilenci J Siyam hükUmeti istirham ile karı- Teneke vrya varil icinde a:azyağı ah-ı 821 700 kilo ~man alın~ı· ..<Tt Pa-
(Baş t.anfı ı in~hSe) şık n1üracaatJarda bulunur, Paris JJac'O.&ktır. Paz.~rhkla cksiltn1esi 8/11 1 :.t.arlJk'ıa cksiltmP:.ı 5/11/940 s 1t günü 

Y
•hu ise bu seslere kulaklannı tıkardı. 940 cun1:l günü saat 14,15 te Tophan(ldC !':a::ıt ıs te 'l'ophanc Lv. ;101 irliı;i ,a•ır.• 

!6ylMiJer. sına jst.i.snabız olarak manidir ve b:z nıu. 
h:ırebt,Ye girmedikçe kat'i ,.e t:ifl<li ola. 

~ Bu kaılını kesm;cler! k b · ~ Fa at üyük he1imet üz~rine ve Jst. Le\· azım Amirliği s..ı.hnalma komis- alma koınizyonunda y;ıpı .• ırak! ·. '!" h· 
demistır. · bilhassa Japonya Hind.içini hakkın- yonunrla yapılac~ktır. isteklilerin temi_ min betle-ti 34,9:!:! lira 25 k ıı .. •J. i')l te-

MİLLİ ŞEF KÜRSl'Dt: Filhakika, kadının bovnunun ke-rak n1ôlni kalacaktır. da istekler dermeyan edince buna natlaril!' bel'aber beJJi saatte komisyo- n1.in:ıtı 2619 lira 17 kunıs!i~ı·. ~::ırtn~-
Ra"-od ı d d.l · silmis oldukuna kani olan iki ço- . . · 'V a ve eı.ı:r:ete t>r e neşre ı mış 0- YUNAN HAR.Bi KAR.!3JSJNDA. muvazi ol,llrak

1 
hatta bazılarının 1 na geJıneJeı·ı. (572 - 10384 • mc-si koıni~yonrla göru1U.:. lstf'k:l!lc ·;n 

lan Mılll Şe!imizın nunıklannm ~h'le- Ttlll · cuk derhal zabıtaya haber vermis- .1f- b lli ~ 1 1 _. KiYE 1 J ı 1 
00

- da iddiasına göre Japoıı~·anın teşviki- e !'<:t.J\le AOmü:yona g<' rne ~ .. i. 
lf'riıni.1.ın mtl~ade\i nLt>Ptınde en mü- er, Pe en memur ar gazın n -53 J~'~") • cSon >llmanlar<la harp harekfttı baZJ k ·ı · 1 ·l b' k d le eski taleplere reni bir şiddet "e 25 klo Nitrat darian alınacaktır. Pa- ıo • 

1 ~ -
· d 1 ı· ı· 'b hiın kı!<ıunlarını 4ilynen ikt ı b:ı.s edi .. ·oı·uı.. . . . . . esı mıs o an vas ı ır a ının * Yunanıst.:ın a ııl{ı ız rlt at " yenı '\.'esılelt'J'le dikkai.f' şayan ı.nkışaflar k 1 · · d ,_ kt ld ,;, ısrar verdi. Fran<sa Japonyanm c- 'larlıkl:ı eksiıtrrıesi 5/11/940 sah günü 

• · Mılli Şef, dahili voızivetten Uahs~erkeD _ . .. . . . . , an ar ıcın e va1.o.uıa a o Uı:ı;unu H c Ye t ı · got=terdı. SükO.n ve sel:imetı bızım ıçın 

1 

ıt.o"rnıu"slerdı·r. saslt taleplerini ter\.'j\ ('derek Ja- saal 1-1,15 tc 'fophancde L\·. tlmirli1'i 
deın~lerdır kı: d Atina. 3 (A.A.) _Bir iıl.Cfıhz çok eh. emmiyeth olan emniyet sahamı- }{adının u"'•nrı· aranınca. bı"r c...._ pon ordusu için 13.ı:ını geldiği id ia satınalnıa komisyonunda yapılacaktır. P<.ızarlıkl~ ck~illmesi 5/11/940 ı;ah gü-

-. .Altıncı ınlihdp dcYresirı ı ı ikinci iç- -. "'-
generalının ri)'a.,eli altında hu..'i"U- :an 1ç1nde dostumuz ve komsumuz Yu-j binde 20 ntııra .,.:ı;;(,e b' ebı"nde de olunan üsJeri vererek Toky.; ile •rahınin bedeli 700 lir.:ı, kat'i teminatı nü ::;aat 15.30 da Tophanede Lv, 5mir· 

50.000 adet be;.ı; un t.:uvalı alınacüktır. 

tima seneaini açıyorum. . 1 1 1 . h ~- ... k .-... • ~ r ır C • il ı k gj bir irttbat hey\~t: nın gf:l.n;l::) ol· nanıs an maa e!!e buglln aro.A: siıru - b' . Ü ihtili(ı sulban halledince, 'fa'-·lan- 10!5 liradır. isteklilerin be i :-;aat e o- 1 hgi r.atınalma komisyonunda yapıl:ıc~k-
' •Kuru:dugu güııder.beri tek kaygı~ııı lenmı·· bulun\ıyor. Btın•·n dogn· n ''azı·-ı ır at kestanesı bulunmustur. ze- ., 0180 · 

du
"u resmen le\ •ı •aı·lm.,kl" ır , "" d d ·'"" d ı· mbyona gelme1rri. 549 - -1 :.ı. tır .• 'jnlunesi komLyonda giırühir Is-
~ " ~- ....... - ~ \•at.an selcimeti olan Buvıik ~1'eclı~ımıı- . ". _ . . · . .. _ rinde bul nan .. f h .. ·. t ·· ın a su.auntt bulacağı zaııne i ı-

Bu hey. 'et Orta Şar.ktakı lngılız u- den örn(k: alarak, geçı;dı<nmiz mühim 1 Y~~ muttefık.nlt.z lngılt~re hukQmetıle 1 d d ud ln2u us uvrve cu~- yordu Anla•ılan b"ır defa harekele * lcklilcdn teıninatJJrilc bc!li saatle ko-
mumı karargahu<..rı aelmekt .. •ır ı d ~· . I muştereken tetkık ve mutale• etmekte- anın an a 70 dof!umlu Salıh · ., · ek- mi>)•ona 'elmeleri. (5S6 • lOZ30) 

· • ,., ·· · -ene zarfın a, vatandaşlar ara.oı;ınd,, su. . lu H ld • gelen ci.. · h d I k k Sodkoslik alınacaktır. Pazarlıkla 1ıl 
Bir den_iz tayyaresıle J..'C len 1n.~ı1:z Jtün ve bırıbırıne ddyanma en yük. ek ! yız. . zı. ~vva o Uf.!U anlasılnu.stır. ..mın ızını ur< urma <>'" siltm('si 8/l l/940 cuma günü saat 14.30 -r 
gene;alı, derimi :~rı_:ın umum. ka: m•rleb.Oc ruhlara hi1kını oı'mu\tur. Da-ı' S o .. v Y F 1' il.US~ A. 1 ~ E Jladıseden derhal nöbetçi müd- lay olmaclığı gibi, tahrik edilen Si- da Tophanede Lv. amirliği satınalma 600 kilo kadar balık ; ğı ipliği olı-
rarıgahındakı vazı.e;)ıne başl:ırruş hıli id..ırt:rnız, genı.ş bır hürrıyeı JC'ind• M lf NAS EBET LE R.1M1 Z deitnnumi muavini Cevat, emniyet yam efkiırını da teskin kabil ola- komi!'yonunda yapılacaktır. İsteklilC'rin nacaktır. Pazarlıkla ek~ııtıne!ıü 6/11/ 
t.ır. \•alanda-'1)1 hukukunu ve emnıyetinı le~ 1 .Sovyel Ru.sya ile' a' ramıad_ a. yirıni sc- ikinci şube mildüıQ zc,~i ve Muavi- mamıştır ki ihtilaf hallcdilcmeıniş, teminatlarHe belli saatte komiryona ~el- 940 çart;amba gi1nü saat 15,30 da Top-

Müttefık Tav.vareler -~ b ı ti ll ü Ik" d b"' · ı · (5 3 1 ed L • · ı· · t 1 k · ., nune kud;.eOi, hakiki ve huku.kl bır ni· neyC' y-.ın ır mazısı o an ı ma ı m - ni Tevfik haberdar edilmişler, der- ve be 1 e uytimiiştür. Sil-·ama me- erı. 71 - 1038 ) 1an e v. dmır ıt;ı sa ına ma C\nus-
Tiranayı Bt)lQO:ıladılar «:am teşis ~bn,. olmakla mütemayi··..ıoır 1 nasebetler, her ikimize de at!edilmiye- h l d b • k F" . . .d * yonund:-ı y:ıpılac;ıkhr. Nümunesi komis 

·• ~ a vak'a mahalline ızeJerek tahki- a oyuu egme ransa 1çın cı . 
Belgrat, 3 (A.A.) __ L'nited Press Denilebılır kı geçen bu bir sene ıçinde cek olan buhranlar geçjrdikten sonra e- kata rnaslamıslardır. deıı ag'" ır gelmektedir. Fakat izmih- Arlet yonda görülür. i tek1ilcrin teminatla-

tnuhabirine göre, Jn;.?•lız tayyarele- memleketin emnıyet ve asayişine ciddt 5~ olan do::.tane mahıyetini tekrar elde 2 2 5 2 5 rile belli saatte komüıyona gelmeleri. 
rı Yunan tayyarelerilc bırlikte Ar- gurt-Ue müessir olacak hiçbır b3d.ise vu- et.mişur. Bunu memnuniyetle kaydet- Yapıla,1 tahkil\..;;tta, Havvcını_n, lil ve inhilil eserleri görüniinee ' > ' ;::~ine kaporta muşam- (551 - 10225) 

navutluk hükumet merkezi olan kua ıelm•mıştir. Yurd"n emniyenne mti 1 mek isterim. Türkiye - Sovyet münase- Sultanalınıet civarında bir kulübe- bütün eski hesapların tasiıye ve 
1 

1 190)<;. 190 makine kaporta muşam-
Tiranayı bombarciıma!l eımışler- mr olabilmeklen uzak nadir hôdise!CJ beUeri dünya siyasetinin iğvicaçl:m ı. de oturduğu ve dilenerek l!P"indiği tesviyesi saati çalmış o ur. bası. * 624 ton sömikok kömüru Kuru~eşn1e

den naklcttirilcctktir. Paı.arlıkla eksilt--dir. de adaJetın hükmüne teslHn olunmu~-ılçinde başll başına bir.mevcudiyettir ve an1asılınıs. fakat dün eecc eeç vak- Amerika da Fransaya l\lüra- 1 130 X l80 donki örtü mu~ambası. 
Te-mps'in )Jakalesi ıard1r. memleketimiz, diğer tesiraltrın müstakil te kadar. bundan fazla bir ,_ ucu caat ederek Almanya ve mihverle ı 10 mctrP uzunluk 1/2 parmak ka-

Ll~n, 3 (A.A) - - İsrrıet inonü'- Türkiye, M"rbestl i1f" nizamı Ulif eden bir suretle bu mevcudıycli devam ettir- b.ı,lmak mümkün olamamıstır. işbirliği yapmak teşebbilsiinde bu- hnlık bakır yedek hava borusu. 

n1esi 6/11/940 çarşamba giınU saat 13,30 
da Tophanede Lv. 5.mırliği satınalma 

ııün nutkunu mevzuu bahseden temin edebilen müsıesna memlekeUer- •Bu siyaset, böyle telAkki edildikçe, Havvanın dilendi~ini bilen ve Iunacak olursa Amerikanm Fran-
J"" bir hava iı;fnde vatanda.şiarın buzunın•J mek ı-;tırarındadır. ı 

Temps ır.uetesi şu rnı;taıeayı yu- den biridir.> iki tara! menfaati için dünkü verimini rıaralı oldu~unu zanneden bir veya sız müstemlekelerinden Guyanne, 
rütmektedir: TÜRK ADLİYESi yann da verir. Kimsenin zararına olm>- ,,;r kac kisi tarafından buraya l!e- Gnadlup ve lllartiniki işgal edtte-

c'l'ül'kivenin gauı ıı:uhariıı va- yarak yalnız memleketlerimlzln ne1'lne tirildigi ve biraz oturduktan son- gı-"ni bildinni•tir. Bu haberin men· 
riyeti YUl('OSlavy4nm kat'i bitaraf Milll Şet, Türk Adliyesinden de bab. .. ' 
vaziyeti karş.sında Yuı an _ !tal· <ederken bilhassa demiştır kı: işler, kanaatindeyiz. ra uzerine <"Ullanılarak keskin bir şei Stefani ajansıdır. Doğruluk de-
fan ihtilafının mevz.ıi kalacağını •Birçok vilıiyeUerinıizdoki cezawle- İTl'İFAKLARIMIZA VEFALI bıoa\la. ~~~zının _varı yerine ka- recesi biraz ~üphelidir. Fakat ha-
ve hatta müzakere devresinin he- rinin lnıası hazırlıkları bitmiştir. İş e. KALACAGIZ daCr -~~~,1diı7ı tahıPUn edilmektedir. kikate intibak ediyorsa Türk şairi 
nu:ı.. "'-panmadı'--· ı'ddı·a etmekte- ~sı üzerine kurulmuş olan cezaevleri· Önümüzde insaniyet için uzun ıstırap ~""-""'W. muavcne eden adliye A..iıl ~u.u. Avni merhumtm maruf sözleri bir 
fu. nin k.adrol..ı.n, bu bir sene içinde biraı devreleri olmak mümkün, hattA muhte- doktoru En'\·er Karan heskin ·bir a-

t im ld B d d b ti ı 1 bo 
daha teeyyüt ediyor, demektir. 

talyan Tebliği daha teV&i edi iştir. Buna mütenazır me ir. u evre esnasın a aya men- et e : nazının kesildirTini ve harici 
olmak üttre kanunlarımızda yapılması faatlerimi,,. karşı hassas bulunurken neziften öldüğünü ltsbit clmistir. Hüseyin Şükrü BABAN 

Roma, 3 (A.A.) - Epırde baş· iktiza eden tadillor hakkında yakın$ .dostluklanmıza ve ittı!aklanmıza vefalı Dü!l aece l!e<: vake kadar, şu""phe 
lamış ola1 harekat in!cısa! halınde- büyük Meclise teklifler arzolunacaklır. kalacağız. İngiltercnin zor şartlar içinde -
dir. Klt'alarunızın ya~•ıkları ener- edilen bir cok kimseler Alemdar 

\VRU · kahramanca bir mevcudiyet harbi i(,'in-
jık bir hareket neliccsiıır!e Yı;nan- • PA HARBi merkezine cclbediler<'k mu'"ddeı·u mevsiminin de bulunduğu bir zamanda onunla olan 
Uann müteaddit mıldafa;ı hatları- <Avrupa harbi on dört aydanberi bü mumi muavini Cevat t•r::fından ı's . ittı!ak bağlarımızın sağl::ım ve sarsılmaz. \ 

1940/41 Kış 

Son Moda 
nın kuvvetli ım3.nialarını iktih.am tün ıiddetile devam ediyor. Gösterdiği · ı olduğunu söylemek benim için bir borç- tl~'ao cdihni5: erse de, henüz bir 
etmişlerdir. }lava kuvvetlerimiz inkişaflar, facianın Avrupa haricine dil tur.> i""' ucu elde edilememiştir. Talı.ki-
K.orfu adasını, Pa~ra.'.I Iımarunı, Li- sirayet ederek bir dünya muharebesi TÜRK ORDUSU KADIN R06LARININ 
zisavı. Yanyayı, ScLn.~i bom car- ıcklini almasını imk&n dahilinde bulun. kata eh<'ımni•~tle dev:ım edilmck-
dıman ctm~Jerdir. B:r r.i:şman av· duruyor. Ancak Fransadan sonra İngil· Milll Şef, Cümhuryiet ordusundan bah tedir. Bu ınin bu srarlı cinavetin bütün modellerini 
cı tayyaresinin dlişüriıldüğü nıuh- tereye teveccüh eden hücumların çetin sedcrken bilhassa demişlerdir ki: a .... dınlanacalTı ümit edilmektedir. 
lcm~ldir. tki İtalyan t;.yyare>i üs- bir mukavemete çarpmış olması, muha· •Silfih altına çağırılan valandaşlar, va- YUnllller ve Trikotal 
lerine dönmemişlerd!J" rebeyi yeni bir safhaya intikal ettirmiş· zi!elerine seve seve k:cışuyorlar. Her gün ı ---

Tayyarelerimiz ~1.ıl•a adasını tir. Görünüşte bu safha uzun sürecek ve menkıbelerini dinlediğimiz bu astı hare
bombardıman etmi~lcrdir Bir ciilı;- insaniyetin sefalet ve ıstırabı temadi e. keUerin TUrk milletinin ruhundaki en
man tayyaresi dü<ürülmııştür. Bir dip ~decektir. Bu hazin ihtimaller Ö· gin fe<laklrbk hislerine bir :reni işaret 
tayyaremfa kayıptır, nünde büyük elemler duymamak mede. olduğunu sevinçle ıörmekteyiz. Cümhu-

Çocuk Hekımi 

Şarki Afrikad.ı tayyı.reler;miz niyetin tereddisini teessüf ve teessürle riyet ordusunun vazifesini hakklle başa-
akınlar ya~ mışlardır. kaydetmemek mümkün değildir. racak bir ehl!7ette bulundutuna ~in 

Sudan mıntakasrndı. l<eşif kolu cMemlekeümiz, geçen zor zamanlan, olabiliriz.> 
müsademeleri olmuştur. İki !tal- istikllıl ve masuniyet davası etrafındaki KENDİ İŞLERİMİZ 
yan denizaltısı ü'i.erin~ dönml."D'liş- yekvücut çehresile sarsılmadan ıeçlrdi Millt Şef, bundan wnra, m4mlleket 
!erdir. Hakkından emin, haklara hilrmelkftı• va dahilinde şimdiye kadnr yapılmış, ;ıta-

Yunanhlar İlerliyor. \'atan müdafaasına karar vermiş vaziye• pılacak olan iJl& hakkında da millet ve-
ti, bu metanetin sırrını teşkil eder. Ha- kilJerıne uzun izahat ve al!ıkadar Vek:~

Alina. 3 (A.A.) - Yunan kuv- rict siyasetimizi tavsil ederken, milleti. 1etlere kıymetli direktifler vermişlerdir. 
vetierinin Arnavutluktaki enelki 

mizin sayısız faı.iletlerini vatan için en \l!lll••••••••l!ll••••• giinkii Yunan teblığine nazaran üç emin, en verimli şekilde kullanmak düs-
mili bulan ilerleyişi şimdi alt: mi turunun, yegane rehberjmiz olacagıru 
le çıkmı5tır. bir kere daha tebarilz ettirmek jsterim 

İtalyanların ise sahil boyunca 
aııcak on iki mil ilcrled. kleri !.iiy- Hükümetinlz muhlelif vesilelerle size ar 

zetmiştir ki, Türkiyenin, budutlan ha
leniyor. 

·Mesaiero. gazetesınin cephede- ricınde bir kanıı toprakla gllzü, bir hak· 
ki muhabiri, fena ha\·a tartlar;nın k.ı ihlflle niyeti yoktur. Bize, emniycti
askcri harekatı mL:~l:ti Je~tirdıRini mize o emniyetle müteradif olan hay:ıtJ 1 
lıildirmektedir. Halbuki, Stcfani menfaatlerimize tecavüz niyetinde olmı-

yan hiçbir devlet, bizim ~iyasetimizden 

Dr. IHSAN SA,~/ 
BAKTERIYOLOjl 

LABORATUARI 

Umumi kan tahll!Atı, Frengi nok-
tai nazanndan (wnsserman ve 
Kahn teamüller! kan küreyvatı sa-
yılması, tifo ve sıtma bast:ılıklan 
teşhisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlililtı. Ult.ra mjk-ı-ı par1ak bir güne!'iin :'"ena hava end~~e ve biri, hakkımızın mahiuziyetl-

ajansının ayni ceplıede>J mul•abi-

1 şartları ·yetine kaim olduğunu bu- ni istediğimizden dolayı, muahaze ede.. roskopi, husu~i aşılar istihzan, kan-

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Tabim-TıılimhaH Palas No.. ' 
Pa:ı:ardaıı maada her &iiıı ... t 
15 den sonra. Tel: 40127 

Hali Tasfiyede bulunan 
ŞARK MERKEZ ECZA 

Türk Anonim Şirketi 
Tasfiye Memurhıı{uml:ın: 

26/9/940 tarihli hisscdaran hey·. ı 
eti kararı mucibince birinci !usun 
olarak hisse senetleri bedeline 
mahsuben tasfiye hey'etinee hisse 
başına 4 lira tevzi ve tediye edile

ccğindeıı hissedaranın hisse senet
lerini hamilen pazartesi ve per
şembe günleri saat 14 ten 17 ye ka
dar 1stanbulda Sirkecide Horasan
cıyan hanında 5 numarada Tasfiye 

1 1 memurlarına müracaat etımeleri i
!Un olunur. 

Zengin Çeşitlerini 

en ao11 moıltı 

KADIN ÇANTALARINI 
İstiklal ~ddesinde Haeo

poulo Pasajı karşısında 283, 

BAYAN 
Mağazasında bulursunuz. 

BİR ZİYARET KAFİDİR. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Dasıldıtı ~" 
SON TELGRAF Basımevi. 

lstanhul P. T. T. MUdUrlUgüııden 
n:ın da İtalyanlara dü"man arazi- mez. Bi.7Jın harp harıci vaziyetimiz, bize da üre, şeker, klorür, kollesterin 
~inde ilerlemek ln.ı:"'t:'~ında ~aslı karşı ayni iyi niyeti gösteren ve tatbik 1 miktarlarının tayini. 1 İdarem.iz ihtiyacı için 1000 adet - demir makaralara mahsus ip _ alımı açık 
olan yolların inş3s.na Jnkfın ver- eden bUtün devletle-r_ıe en normal mü- Divanyolo No. 118. TEL: 20981 ek.c;iltıneye konul.muştur. 

nas<:bellere m:lni dcğıldir. Kezalik, harp lr•••••••••=-••••ıll t 1 ı~ini bildirmekteJ , r. Eksiltme 13/11/940 çarşamba saal 15 te n. postahaoe binası kal"fısında 

i:-;GİLTEllEl\N YARDIMl 1.1\:tDİN Valde Hanının ikinci katında idaremiz umumi depo mubasiplıği odasında 
FE\'XİNDC topla.nacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Nevyork: 3 (A,A.) _ Generul Mctak. Beherinın nıuhamnlen bedeli 250 kuruş, hepsinin 2500 lira, mu\.·ak.kat temi-
nat 187 lira 50 kuruşlur. 

!" .. !'I, Nevyo:k Tlmes g;lze~esinin muha-
bir oe wrdiği beyanatt:ı, İngıltcrcn.ifl 
Yunanlstana y;ıptı~ı tnilznhe>;etın ümi
dinden fazl:ı olduğunu bıldirnılştir. 

SKLANİ.KTE 200 Kişi ÖLDÜ 

Atin:ı: 3 (A.A.) - Sel!.ı.nı.k'en ü!ınan 

bir telgrafa göre, cumaT1esı ögleden son
ra yapdıın iki hücumda bir miktarı ço

cuk olm~k üzere 200 kad<ı.r sivil öln~Uş.

tür. Dört düşm<1n tayyaresı dU4Uru!mü.§. 

tur. Dn gece Kral Jorj, büyük yaratı 

tayyare yüzbaşısı Kuzuyanis'i yataiP ba

sında J.iyaret etmi.ş ve kendlsine blnba
&ılık rütbesi vcnnşolir. 

İTALYANLAR PİSABOR BOGAZINI 
ZOBLAYAMADILA.Jl 

&lgrad: 3 (A.A.) - Röyter aj=sı 
blldınyor: 

Müşahıtlenn huduttan ı:öndcrdiğl ra. 

porlara nazaran, Pisabor boğaz mıntaka. 

sında 'imdıye kadar fa!!ı1:\..qz devam e
den topçu dücUoru kesilmiştir. Filori~ 

ıuı'dan geçen bu boğazdan Selh.niğe gi

dilmekıedir. Aakcrl mahfillerde, topçu 

düelloounun kesilmiş olmasına büyük 

bir ehemmiyet verllnıU.te ve İtalyanla.: 

nn bu mevzii zaptetmek teşebbüsünden 

ıarfına.zar ettikleri neUeesi çıi.a.nlmak
tadır. 

POKER- PLAY 
bıçakla,., geldi. Hef yerde 
bulunur, markaya dikkat 

ediniz POKER· PLAY 

Deposu: 
.JAK OEKALO ve $0Fi. 

l&TANBUL Tahtakale No. 61 

DUNYANIN 
• • EN iYi 

TRAŞ 

BIÇAKLARIOIR 

1'aliplerin fenni ve idari şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatla
rını yatırmak Uzere çalışına günlerınde B. postahane binası b.irınci katta mü

dürlük ldat1 kalem binalar ve levazım k?smına eksiltrr.~ gün ve saatinde de 
940 senesi içln Ticaret odiii>ı ve.sikası ve muvakkat teminat mak.buzile komis.... 
yona müracaatları. (10267) 

Gü. Mh. İstanbul Lv. Amirliği 
Satınalma komisyonundan 

Civar sahildeki muhafaza karakollanna Sarayburnundaki depodan odun 
ve koınür naklcdilccektıl'. Listesi her gtln komısyonda görtilebilir, Muham
men bedeli 210 lira ve ilk teminatı 17 liradır. 

lsteklıJerin 7 ikinclteşrın 1940 perşenlbe günU saat 11 de Galatada Mum.ha-
ne caddesınde İbrahim Rifat hanınd.ı~ı komısyona müracaaUan. (10423) 

lstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
satınalrna komisyonundan 

1. - 'Pı.ierkrzimizc ait Ankara motörü tekoe ve makine ak."41.mı açılt eksflb:nt 
ile tamır ettirilecektır. 

2. - Ke •f bedeli 2393 liradır. 

3. - Bu işe aıt şartnameler şunlardır: 
A - Fenni ~aru1ame, 
B - İdari şartname. 

4.. - İstek.lıle-r bu i-ClrtnameleM cl2> kuru, mttkabıliDde merkez.imiz levazımın
dan a1.nbilırler. 

6. - Eksiltn1e 14/1 t/940 perşembe güoi.i saat 14 te Galata Kara Mu,ı.;tafa PaŞd 
t:okağında mezkur merkez satınaln1a komısyonunda yapılacaktır. 

6. - 1\Iuvakkat 1emınat parası 179 lira ~ kuruştur. 
7. - Eksi1tn1cye gıreceklerın bu gibı motör tamirau yapt.ıgına dair 

Yukarıda miktarı yazılı malzeme p<ı
zarlıkla satın ahnacaktır. İhalesi 8/11/ 
940 cuına gtlnü saat 15 te Tophanede 
Lv. fi.mirliği Fıatınalma komisyonunda 
yapılacaktır ,İsteklilerin bez nümune ve 
teminatlar.ile belli saatte komisyona gel_ 
meleri. (667 • 10379) 

komi:.:yonund:ı yapılacaktır. İsteklilerin 
belli sa<ıt le k.oıni!yona gelmeleri. 

•568 - 10380) 

* Adet 

800 Alpak kaşık. 
80-0 > çala! 

1864 Po,..elen yemek tabağı. 

400 Çay fincanı. 
5300 kilo yalaklık pamuk alınacak- 90 Cam tuzluk. 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/11/940 çar- 70 Sürahi. 
şamba gilnü saat 15 te Tophanede L". 584 Su bardağı. 
hmirligı satu~alm:ı komisyonunda ya- Yukarıda yazılı sofra tcutırnı aıw.a-
pılacaktır. İsteklilerin verebilecekleri caktır. Paı.arlıkla eksiltmesi 6/11/940 
nilmunc ve teminallarile belli saatte ko çarşamba günü saat 14,30 da Tophane-
mi.syon~ gelmeleri. <553 - l0227) de Lv . .5.mirliğ.i satınalma komı~yonun-

* da yapılacaktır. İsteklilerin nümune 
120,000 adet erkekli di~ili kanca ah- ve teminallarile bclH saatte komhcyo-

naeakt:r. Pazarlıkla eksiltmesi 6/11/940 na gelmeleri. (552 - 10226) 
çarşamba günü saat 14 te Tophanede * Lv. f.ımirliği satınalma komisyonunda Kutu 
yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda 
görülür. İ!':lPltlilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri 

2000 ampul kalo;yum sadez sx10 cc. 
2000 • • • lOX5 > 

50 • • • ıooxıo • 
548 - 10188 50 > • • 150 )< 5 > 

* Adet 

100,000 bir santimlik. 
100,000 iki aanlimlik. 

50,000 beş oanlimlik. 

1 
250 > jelatin merk 5, to • 
125 > > > s > 40 > 

10000 • kafein ıox 10,25 • 
Yukarıda yaz.ıh yedi kalrm ilflrın pa ... 

zarlıkla eksiltme::d 5/11/940 ~alı ~·Unü 

Yukarıda yazıh bos cam ampul alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/11/940 
cuma günü saat 14 te Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda yapı

l lacaktır. Tahmin bedeli 1985 lira, kat'! 
teminatı 297 lira 75 kuruştur. İste!dile-

saat 16 da Tophanede İs-t. Lv. ~ınıirli~i 
satınnlma komlsyonutıda ya'. ılat"<ıktır. 
Tahmin bedeli 19,987 lira 50 kJru;, il:t 

tcminı.J 1499 lira G kuruştıJr. is1 ~1< 1 le-
rin reınınaUaı ~ıe belli sa~tıc r{Oll"'i. yr.na 
gelmeleri. (555 t<.1'120) 

rin belli saatte komisyona ge1meleri. 
(570 - 10382) 20,000 kilo kadar çek rdekgiz üzüm 

•••••••••••••• .. ılalınacaktır. Pazarlıkla ekFiltmesi 7/11/ 
040 perşembe günü saat 15 tc Toph3-Dr. Hafız Cemal 

( Lokman Hekim) 
DAHıLıYE MÜT AHASSISI 

nede Lv. 5mirliği sa.tına1ına komisyo
nunda yapılacaktır. İsttklilerln getire

cekleri 11 iltı. 15 No. lı çekırdeksiz üzüm 

Divan yolu 104 j nümunclerile ve teıninatıarilc belli sa-

••••••••••••••I atte komı!>yona geln1eleri. (569 - 10381) 

·l~~~~~~~~----~--~----·-·-·---·-·-·-·---·_ı_•·_~!:! 
o. Denlzyolları u. tAUdUrlUQU ilanları 
4 İkinciteşrinden 11 İkinciteşrine kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkıt gUn ve aaalleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Bartın hattına 

Mada.ıı:u haıtıııa 

Bsndırma hattıu 

lmr01: battıııa 
A1vaJtk ha.uma 

imılr sör'al Jıa.ttuıa 

hmlr llive poat&a 

- &li 12 de (Güneysu). Perşembe 12 de (Ege) 
"Ye Paz.ar 16 da (Cümhuriyct). Gal~ta rıhtı

mından . • 
,_ Salı 18 de (Analarla), Cumaı tosi 18 de (Ül-

gen), Si.Ilteci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Ugdr). Top- ı 
hane rıhtımından. 

- Pazartesi Sah 9.50 de, Çarşamb:ı, Perşembe, 
Cuma 16 da (Trak). Cumartesi 14 te (Ma
rakaz) ve Paı..ar 9.50 de ('frak), Galata rıh
tımından. 

• Pazartesi, Ça~aır.ba ve Cun1a 8,15 te (~tara.
kaz). Galata rıhlırnınd.-ın. Ayrıca Çarşamba 

ve Cumartesi 20 de (Bursa). Tophane rıh

tımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar. Tophane rıh
tımıodan. 

- pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 te (SaadetL Cumarte .. , 15 te 

(l\1'crsin). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar il de (Karadeniz). Gal ta rıhtımından 
- Salı 13 te (Kadcş), Perşembe 13 tc (Konya). 

Galata rıhtınıından. 

Not: Vapar seferleri haklruıdı her türlü malftmat a§Dğıda tele

fon numaralan yuılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği 

Galata Şube Acenteliii;i 

Sirkeci Şube Acenteliği 

Galata Rıhtımı Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 42362 
Galata Rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği bınası altında. 40133 

Sirkeci, Yolcu Salonu. 

FO F 
KAN, KUVVET, İŞTİHA ŞURUBU 

F O S FA r:. S O L. kanın en ha ya ti kısmı olan kırmızı yu •arlacık lan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştih a temin eder. Vücude devam!, 

gcndik. dindik \'erir. fünirlrri canlandırarak asabi buhranları, U) kusuzlnğu giderir. Mwmnid in.kıh azlarda, barsak tembelliğinde, 
Tifo, Grip. Zatiirrir~ e, Sıtma ne kahatleriııde, Belı:evşekliğj ve ademi iktidarda ve kilo almakta faya nı hayret faideler temin eder. 

FOS FARS O L'iin diğer bütün kuHet şuruplarından üstünliii: ü DEVA.MU BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA TElllİN 
ET:'llESİ \e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstenncsidir. .. 

Sıhhat Vekiıletinin resmi müsaade sini lıaizdir. Her eczanede bulunur. 


