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ltalyan ordusu/ 
yerinde sayarken 

Atbuıcla Yımanl s1Jın Harbiye Nezareti binuı 

Me,hur Ko reni kanıılnun bir görünüşü 

-----
Yunan ordu•nan •eler
berliğini 11e teccmmuunu 
•ür' atle bitirerek I ngiliz 
Jıaua lmovetlerinin de 
yardırıile Arnavutlukta -
ki İtalyanlara fiddetli bir 
darbe indirmui miim -
/:ündür. 

Yazan: AB/DlN DAVER 

Ü 
talya, Yunanistan• .. taarruz 
edeli 11 gün old~ ul
M, İtalyan orWu. Arna-

ftt - y- lnNladu .... ,,.,,.ı .. hiı-
1' yerinde •yıyor; bir miktar iler
liyen vana o da, İtalyanlar deiil, 
YunanWariu. Bu, neılen böyle ol
du • Ama-nıtluia ayak bastıi:ı 1939 
bahaıwıUalıeri, Anaavutlu,iu bir 
taarrn iissü halw ıetirml!ie ça
hııaıa İtalya, l.aarrmtlll ayım, gü
nünü, -mı; ve yeriıa.i kendisi scç
tiii h.W., 10 pnde Deden hudut 
luıttuu dahi sölwrıedi. Bu becerik
Mll;'ilı scbepluiııi .ı;yle tahmin Ye 

hulha ediyorm: 
1 - İtalya, bir tehditle Yuna:ırit

ianı yola ıetireceğini ııanıyordn. 
Onun İ(iıı, hakiki bir taarruz.a de
lil; sadece bir blöf taarrıwına ba
-ıannı,.tı. 

Z - Arnavutluk - Yıuıanistan 
bud...t.ı umumiyetle daihkfır. İtal
yan ordıısunun, dağbk ar112ide ba
nkete alışık elmasına ve Arnavut
hıkta bir Alpini yani dai tümeni 
buluıuııaııına rağmen, yn:rtlannı 
müdafaa eılen Yunan askuleri dt• 
daf muharebelerine elverilli çetin 
ılağlılardır. 

3 - Bu Armalı ve yolsuz arazide, 
Alınanl'1JD Polonya, Holanda, Bel
rika ff Fraıuı.a aibi ovalık ve diim
•liz memleketlerde, muvaffakiyet
le tatbik ettikleri ı:ibi bir yıldırım 
lıarbi yapmak mümkün değildir. 

Yugoslav
ya tecavü
ze uğradı 
~~~~ .. ı-~~~ 

Meçhul tayyareler 
Manastırı Bombaladı 

• 
Metaksas 
Selaniklilere bir 

gönderdi • mesaj 
Loodra, 5 (A.A.l - Belgrat rad

yosunun bildirdiğine göre milliye
tı memul tayyareler Yugoolavya 
topra:kları üzerinde uçarak Manas
tır •ehrıne 28 bomba at.m.ııılardır. 
Bu bombaların 19 u patlamıştır. 19 
olü ve 21 yaralı vardır. Maddi ha
sar tmvüktür. 

Tayyarelerin milliyetini tesbit 
içın hadise mahalline mütehassıs
lar gönderilmiştir. Tahkikat biter 
bıtmez Yugoslav b ükümeti bareke
te g~tir. 

Atlna: s' (AJ..) - Atma ajansı bil
dlrıyor : Barvekil v..ı.ı,..., 5elAnlJı; haL 
kına ııöoderditı meoaJ<a : 
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inönünün 
Sözleri 

Azimli ve 
K '"d" ' atı ır •• 

Vremenin mühim sözleri 

Belgrad: 5 (A.A.) - Avala : 

-- - ll _,.., . 

ı t1U1HHI' • 

Yunan 
Ordusu 
ilerliyor -1200 İtalyanla birlikte 

bir de general esir 

• 
Görice 

Yunan topçusu
nun ateşi altında 

Yunan taarruzu tiddetli 
çarpıımalara rağmen in
kiıaf ediyor. Kahraman 
Yunan ordusu yeni mu
. vaffakiyetler kazandı . 

Londra: 5 (A.A.) - Yunanlılar yem 
bir muvaf!altiyel Jı:aydetmlşlerdir, Ar
navutluk ~hesind~ 3.000 l!.i~ilik bir 
İtalyan kuvveti, datda yolunu şaşırn11ş 
ve Yunanlılar tarafından muhasara e
clilmittir. Yunanlılar 1200 esir alını>;

lardır. K üçük bi r ınüfreunin yolunu 
şaşıran kuvvet• ııötürmekte olduilu 40 
çuval y iyecek maddes.11e 25 çuvnl arpa 
da Yunalllı1ar tan f' ı ndan zapt.edilmiştir. 

GÖ-.İCE DtlŞMEK ÜZER F. 

4 - Yanan eri, İtalya• erinden 
daha iyi aaksdir. Her iki taraf sn
baylanm uhrl biJ&iler bakımın
dan müsavi addetsek bile Yunan 
llllba~ daha -. daha vatanper• 
\!erdir. Yun .. milleti ve ordusu, 
bmaınile hUnz blı tttnllu kar
tı yurdunu, iııtil<Uilini korumak 1-
,;.. canla başla bir müdafaa harbi 
Y•nmaktadır. İtalyan milleti ve or
dusu ise, lstemiyerek silıüklendifi 
ve sebebini de, lüzumunu ela pek 
•nlanıadıkı bir tecavüz luırblnin 
~aksa ve beyecallSlZ ileti vaziy~ 
tindedir. 

cDü&man alçakça usullcı1nl fbndl PllL 
ru ve daha bir gak ıehlr ve kö71erden 
sonra, Makedoııyanm llÜ7.el payitahtının 
ahalls!ne tevcih eltı , Asker! hedeflere 
:raklalmata cesaret etme;ı>ip bombalan
nı ııüzel tlcattt ıehrinizin ortumda ma.. 

İtalvan - Yunan ihti!Afından do
ilan umumi vazıyet hakıkmda tef- Belçad: 6 (A.A.) - Yugoslav hudu
sira.tta bulWlan Vreme ıtazetesi dundan ceı~ son h ab f!r!erc a orc C"Pn\lP 
bas a.ka.lesind satırları yaz- cephesinde Jtalysn m("V:ıılerini n ann ta. 5 - Yunan orclasu, kendi fopra

iında barbettiti bal<le, İtalyıuı or
dusu, kendisine düşman bİl' mem
leket olan Arnavutluktadır. 

taı.alarla otellerin arasına atmalt IUJ"C

llle gelip .-nı, çoluk çoculı:, kadın "" 
ihtiyar lan öldüren dOımanın alçaklık ve 
ltancıklıitma sizler de maruz kaldıım.> 

ır:!ı . e BU n olan Göriçe düşmek üzeredir. Gı. .c;,;e 

~Tür~enin battı hareketi, eon ı şimdiden Yunan toplanrun ateşi allm

iradettl"i nut.uk.la ReisJcumhıK ls-ı dadır. 

G - Yunan ordnsu, İtalya Anıa
Vutlujıa girdiC'i gündenberi böyle 
bir taarruza uğrayacağını bilere1. 
ona göre hazırlanmış, tecfb.i r lcrini 

met İnönü tarafından izah edil- YUNANLR.AJt BİR GENERAL ESİR 
Dedikten ııonra mesaj ını IÖTle bitir- mistir. İnönüırün sözlerinden an- :rrrtLEn 

meirtedlr: • 
(Arka<ı ~, , 3, Sıi. 3 de) 

l asılı,.or ki, Türkiye Yunaıııstanı. 

( Arkası Sa. 4, Sii. 2 de l 
alnmtır. ıtalya, ııecevarısından ~--------------------- ----
sonra, General Metaks.uı ve Yu
nan orduru ile milletini uykuda 
lı as tıracağmı sandığı halde, onla
•m he psini tamamile uyanık bul
ll> ıış \e ba•kın yapamadıktan baş
ka kendisi miııevi baskına uva
nıı,tır. Baskın olmaı ınca da, ilk 
ha11, le, ekscrjya akanıcte uğrar. 

Tramvay amelesi için 
mahalleler kurulacak 

1 - Yunanistan, 7 milyon nüfus
lu luidilı: bir memleket olımmna 
•airınen her Yunanlı istikliline i 
'ık •e ~teşli bir ntaııpeneT<lir. 
Ebedi Şel Atatürk gibi büyük 

Tramvay idaresi muavenet sandıiında birikmit para 
ile amele müstahdemi nine tekatidiye verecek 

bir o•ker, Yunan orJaıunun Müstahdemine verilen elbiseler artık geri 
~tıac/oluda çok iyi harbet- alınmıyacak, kasketlerin şekilleri değişiyor 
lığini her zaman ıöylemiıtir. 
r".hAnlılar, \<urtlarının ve istikllil- Tramvay idaresi. memur ve rnüs
'"nin tehlikede oldujıınu görün- tafidemlerının ıhtıyaclannı .karş ı 
•~. hakikateıı kahramanca dövüş- lamak ve faydalannıa larıru temın 
lııeğe başlamışlardır. etmek üzere tıazı t Pd.bı rler almal<-

8.- Yunanistan, sol eeaahı ile tadır. Bunların en oaşında, leka-
!:•rıleri ni denize \'e İngiltere~e da· J ektedir 
Ya ' u" t sandığı meselesı ge m · k . nıış, ağ cenahını ise, dost Tür-

' Hve ve Türk ordusuna emanet İdarenin, ötedenberı, bırı ılıtıyat 
tlın i ı tir. Şi malde, dostu ve manen ve muavenet: dığerı ikraz ve iane 

(Arkası Sa . .t, Sü. 3 de) ı sandı{?ı olmak uzere ıkı sandığı 

vard ı r. İlıtrvat ve muavenet sandı
ğına. memur ve mu.tahdcmler. ay
da azami seb:ı ıu·ayı ge.;rnemek ü
zere varidatınnı viude dordünü 
vermekte, ıdare de, buna muadil 
bır 'Paray ı bu sandığa yatırmakta
dır. Herhangi bır •eobeple azledilen 
müstahdem veya mem urlar, val-

(Arkası Sa. 4, Siı. 2 de) 

ııwmıırnınaım-.mımrn•mnınH1m1Hııımu11URXUm~lli11DlllllllllM•••mıııın111nımııımmııııınıı•nınınUB 

Çoban Yıldızı SON BAIL.O 

M•hmutY es•rinin ~aheser rom•nını 
Yakınd• İkd•mda ne~r• ba~lıyoruz 

Rii.\·üL. t·d ip ve ronıan~ı Mahmut \ 7 esari •Çoban 
) ' ıldm. ı f\uıanının nesir hakkını İKDAM'• verınış· 
tir , c:'olı:.n 1' ıklaı büyük Türk roman<ıswın li•erin
de hilha!i$;1 sarfeıtiği son gayret ve ıadill<"rle •'8-
h~ser. ruman' olmuştur. Muhterem okuyucuları-

Atatürk' ün 
son balonun 

Bursıda 
röportıj 

şeref verdiğı 
ve hıtırılırı 

Givide muharnr n edip arkadaşımız Niumeıtin 
Nazif, Ataliirlı'ün Hatay dönuşiı Bursada şeref ver
dikleri •son balo. da hazır bulunmuş, intiba ve ba
lıralarını tütün teferruatı ile tcsbit etm ; ~ ve fakat, 
lmgüıı~ lrodıu bu intiba ve baııraları neşretmemiş
hr. Arkodaşınuz şimdi bu röportaj \'C hatıralarını 

~-ı z l•u yük ..;ek eseri 10 teşr i nisani pazar giintinden yazmaktadır. Bu eseri dt ın te~Tinisani pazar zıü-
1 

•Son Balo> adı ile ve bir silsile halinde IKDAM'a 

ıtılı a reıı ı•oıetemizde okumı)' B başlıyacaklardır , nünden ıtibareıı neşre ba,şlıyoruz. 

1!!!1D11Bmaıııııılffil!Wlü~UlillliUilllWIDUlllilllillllliliWlllllllilllllll!IDlllllWU&llllllilllllfilW~-lllllilllllllDDl!IUD• 

Yunanlılar Çrid gölü i.izerinde Göri -
ı;eye giden yolJ nn ı:tı'-,ık nokta'.'!nıdaki 

Sen~jul ' 1crc kô:yUııu ı~g.ıl ctın~lerdir. 

Bu 70Iun kapanması İta lyanları ceph~ 
nin iaşesinin y a Ergiri 10Ule, veyahut 
denizden yapmak mecburiyetinde bırak 
maktadır. Esır edilen b ir İtalyan Geoe
l'Bli F lori.na ba~taneıoindc bulunmak ta
d ı r. Alınan esir ı-, Arnavutlar tara hn
dan ihanete uğradık1arıuı ifade etmek
tedırler. Amrl vut ceph~inde B ikliçta 
ı;elııi logal edlld ığı ııamau Yunanlıların 

tanklar da dahil olınak üzere bir çol< 
harp mahemeei iltinam ettik.ltti ka1de
dihfflrWdir. 
Pr:.ı\:d,a &a:u'tesınm Yunan _ Yu&05-

lıiı v hududundJ Lıubojna'dan aldığı ba
~rlt're ıore, Gorıtt-11orina mıntaka!U'I 
da çarpl$ınatur buyuk 4idde tıe devam 
e tnıchıedn·. lla va ıuıeldir ve rUz.ıAr var 
d ır. Ru7.g6r sf'beb ı 1 e. lop ve mıtra lyöı. 
seslerı Yugoslav hududundan iftlilnlek
ledır. İ lalyan Alp l<Jl'aları, bilhassa 
Görıce ovas ına hAkım bulunan ve 
t:ok büy ük stra tejik bı r ehemmıyeti haiz 
olan bır tepen ın müdafaası içnı çarp~- 1 
maktadır. 

Atına: 5 (A.A,J - Geoe yarısına ka

(Arkası Sa. 3, Sü. ı de) 

-SUGON-
ltalya yeni bir 
çıkmazdadır 

Y~zan · Ş Haı.ım Eraök:men 
Yaz ıs ı fiçüncu ~ah ifed~. 

İatanbul İmar edilirken 
açılan meydanlnr 

Yazan· Nıl.ımeddin Nazif 
Ya ıı:ı!t O~WlCU sahifede. 

YARIN 
Abidin Daverin mühim 

bir askeri makalesi 

GAZETESi 

Çorçiain 
Mühim 

Bir nutku -lngiltcrc nihai 
zafere gittikçe 
yaklaşmakta ____ , __ _ 
"Şarki Akdeniz filosu 

müttefikinıiz Tiirkler 

ıpn lngi.'tercniıı bii-
yük gura11tisidir ,, 

- .. 
SAYI ""' - SENE 2 

_.,,, ~ 
FİAIJ. ~ 

OH <AT TAKViM HERYERDE~ -
GelltteJ• 6 lkiac:itetri• ÇARŞAMBA .... 
ı,fı.,.l ert • 

e•rek Yıl: IMO - AJ: ti - IUR: 3 t l 5 r•rl •eril- -1 : lllH - 1 laot T•trl• 24 
mea. 
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[ S- Telr•f Met6ee•ıntl• ••eılır KURUŞTUR 

BALKAN VAZİYETi HAVA HARBİ 

LORD HA
LiFA S 

. -IS Ti LA 

• 
~· ,. 
·' 
~. 

Londra, 5 (A.A.) - Başveki. 
('örçil bugün A\'ant Kamar:ıs;nd" 
askeri va;:iyet hakkında beyanat
ta bulwımuştur. in.rri!trıcnııı Yu
nanistana yardımından bahsedcı 
Başveki l ..Zcümle demiştir ki: • --

OSLERi 
----.-• -·- -•Simd;,. 'birdenbire bizi! yeni biı "T •• k" • G 

1 yar rur:: t.alcbi :yapıl mıştır. İtalyan Ur lYCYC Ima- CllC ngilizlerı"n 
O>ktatoru, belkı Laval'w Aln:an 
fatihi ile yaptığı padak fl<irtlcrdcn nımız r dedı· 
nem kaparak, b<'lkı de hrrhangı 1 va " baskınına uğradı 
bir yeni pliında rolünü ovnır•rak, 
kendisine has hiı;sız usulle, ıkı.çi;k. 
fakat ölmez E'cn rr.illetinin - 3 l
kışlar - tıı;tünc atıln115t;r .• 

Çör~il. Yunanistanın istilası tc 
~ebbüsünü ve Yunan açık şehirle
rinin bomb&rdımanını anlatarak 
~yle devam etmiştir: 

•Elenler Kralı, Elen hükfımeli 
ve Elen milleti, dünyanın pek o 
kadar kolayca zincire vurul.mama
sı için, kendi mevcudiyetlerini ve 
şereflerini müdafaaya aınıetıni~ 
bulunmaktadır. - Alkışlar -. 

•Fransa ve İngiltere, tahrik et
mediği halde bir tecavüze maruz 
kaldığı takdirde, Yunanistanın 
yardımına koşmağı ı:ıaranti etmi~
lerdi. Bu, ibirlikle verilır,iş bir ga
ranti idi. Fakat maalesef Vişi hü-

( Arkası Sa. 4, Sii. 1 de) 

Amerika 
intihabı 
- ---- ----

R u z v e ) t ve V i 1 k i 
ıeçimden evvel son 
nutuklarını ıöylediler ·-Nevyorkta inzibatı temin 

ıçın 20000 polis 
44 aaat vazife ırörilyer 
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ctJMJJUBİYETCiLEBİN :NAMZmi 
vb.JU 

Nevyork: 5 (A.A,) - Reisicumhur 
R.avelt , dün Hyde-Park'ta mikrofon ö
nünde söyled.i&ı bır n utuk.ta ez.cümle 
şöyle denliıtir : 

•- Seçimm aN.tninde ben de, mil
yonlarca h Ur Arnerika Jı &jbı, ailemle 
birlikte yuvamda otururken başka top
raklarda da bizim albı yuvalarında ya• 

şayan mHyonlarca aileyi dtiştinmekten 

kendjmj menedemıyorum. Deniz.leJ'.in ö-

te kıy ıt\mda ha1at topratın altına in.ti· 
kal etm l'Sltr. Hamdolt;un eünt'Ş ziyası V'
barış ıeıgı altınd;ı yiılŞ.lyoruz. Harpte de
ğilız ve bu hayatı yaşanıakta deYam fik
rindeyıı -..e böyle de d~vam t!deblleceğL 
mfzj ünıit edıyoruz. S i.ı ve ben 1ec.im 

salonlarına &i rd iğimiz zaman reyhn i:ıt 

h ı.lı- insan .fJ fa: til e k uııanaco.ğrı. BizJm se
Cim salonlarımız.da ne hücum kıt'ala.n, 
ne de omuz.lanmı.ıdan başlannı uzat.an 
ha.tiyeler varılır. Reyle r sayıkhktan son_ 
ra .A.m('nk~ gene ınOltf'hit olacaktır . A· 

.!.Arka~ Sa. J. Sii. ;ı tle) 

--- •ı---

"Türkiyenin hattı ha
reketi büyü1' bir azim
le ızah olunmuştur,, 
Londra: 5 (A.A.) - L<ırd Halilnk. 

bugiin I.ordlar kamarasında Blakan va-
z:yeti hakkında beyanatta buh.ınınuştar· 

Lord JJalifaks, İtalyan tiltimaton1unun 
Yunanistana verilmesi hadısesıni kısa~a 
hatırlattıktan sonra ba~lıca dC'ıni!'l'tir ki: 

• Yugo~Javlar büyük koınşularının ha
ris en1cllcrini pt.'k5..l;l bil:rlcr \'e Yugos-

lavyönuı hükumranlığı ile telif edilemi
yecck her türlü talebi şimdıyc k;:ıdar oı .. 
<luğu gibi reddedecC'klerine itimadırr.ız 

vardlr. Yugoslavların gi,zoni.lnde Ro .. 
manya d ıruyor. Romanya, Alman tehdi_ 
d ne azımle g6ğus gemuy :ı memleket. 
lerin bn harpte akıbetleri Dl" ol:ıbilece
ğ!nin belki de en bariz mısalidir ve 
gene bu n1emlcketin akıbeti Alınan va
ıtJerınin ne kadar boş oldugunu gö~le-
rir. 

Lord JfaH!ükS, BLllgarl:ınn Jı:.tikl lie
rini müdafaaya hazır oJdukltırın ı süyle
diktt'n ı;onr~ deıııJş t ir ki: 

c"rürk hükümetinin hattı hare-k eti B ü

• 
Almanlar yeniden 
lngiltereye şidde tli 
hücumlar yaptılar 

' 

yük l\.!illt>t MeclisJnin a<:ılışında Rei•i- Abnanlann Londha.a siv il halk.la ID("~ 
cümhur tarafından b üy ük bir vuzuh ve tün bir nıaha.llede çlka.rdtk1arı 1~ büyük bir :azimle izah olunmuştur. TürK 
hükfımetinın kiyas<·lli ve basiretli siy.ı- Londra> 5 (A.A .) - İngiliz hava 
o;eti tec-.1vilze karşı çok saflam bir set nezareti tebliği: Salı gecesi fena 
teşkil eder. ReisJclimhurun iki memıe ... hava şartları ,bomburdıman harc
<etimizi bağlayan jttifak 'rabıt.ı.ılorının k e tlerini t ahdit etmist ir. üstende, 
•ağ1'ım ve çözülnıcz olduğu hakkındaltl Boul~ne ve Havre iı;tila limanla
sözlerinin benim de sözlerim oldllğunu rına hava hücumları yapılmıştır. 
bf.yao etmek için bu vesileden istifade TaY\·a.rclerimizin hepsi üsler ine 

1 

xli:yorum. Türk iyenin b ize olduğunu dönmüctür. 
zamıettiğimiz imanı 1ibi biüm de Türkl ALMAN TAARRUZU 
Y•Y• imanımız vardır . cAlluılan. ı Almanların İngiltereye karşı 

yapmakta oldukları hava taarruz-

1 

l arı, dün akşam gün kavuştuktan 
Amerika Caraibeı de biraz sonra te~rar _başlamıştır. Bu 

k taarruzlar, genış m ıkvasta ,.e haki-
hare ete geçecek 1 katcn ,;~detli olmuş-tur. Londra-

s 5 (A A · daki alert, bütün gece devam et-
m.:f~fı~:;d .. : .) ""::". Marti~ik ~işse de merkezi İılôl tcre ile şar-

, e SO) lendıgıne gore, ki ve cenubi Jsk~"ada baş l ıca ta-
Amerika Cumh · · · ih ~ ' ,urreısı ınt ahın- arruzların arkası gcccyarıı;.ndan 
dan sonra Amerıkanın Caraibes a- biraz sonra kesilmiı;t ır. 
d~arında harekele geçme:;i bekle- Bir çok yerlere bombalar atılmış-
nıyor. . ttr. F akat b u sab:ıh h:ı\"a nezareti 

Hariıın başında Fransa için A- ile dahili emniyet nezareti taraIJa
~erikada yapılan ve halen Marti- rından nesrolunan bir trbliRde ha
nilt~ bu_l unan tayyareler söylen- saralın mühim olmad:f:rı ve ölü ve 
d~ğine ı;ore o kadar 'Paslanmıştır ı yaralı m iktarının az olduğu bildı-
lti, kullanılmaz hale gelmiştir. r ilmekledir. 

lllll!l!lffiDHllll•Rınl~lllilUIRllWUlllmUllUIUDllUillHIWIODlffiUllllHllltUllliBllllllllllll~ 

PAROLAM iZ 
Büyük Milli Şelin •on nutka, Türk milletine bir direkti/

tir. Bu yüluek direktifin çiuliği yollarda, onun ıö5terdiğ" is-
tikametlere doğru yöriiyeceiiz. 

1 

A:riz Camhurreisimu, çalıımalarımızın en L d el-. ı· l · oaıın a g 
muı a.zuıı ge en §eyı, fa •özlerle iıaret buyurdular. «Bugün 
biitiin iılain barına geçmiı olan müdal ·ı ·. bütün iU d . . . aa vazı e•ı, 
m etçe e en •~11gılı bır ıaye halindedir.J Onun için birinci 
pıao/amuı, •ankı yarın harbe girmek mecburiyetinde kala
cakm~ ıibi~ bütün ıayretimizle milli miidalaamız.ı kuv. 
vetlendırmektır. 

ikinci. paro~amız, natkun dahili iılerimize hll•redilen lu .. 
mında bı~er bırer izah ve iıaret edilen yöJı.elme 11e ilerleme 
hamlelerıne sanki, hiç harbe ıirmek mecburiyetinde kalmı
)IGCakmıJız 2'ibi devam etmektir. 

Çiinkii Büyük Şefin yapdmuını iuedikleri itlerin hepsi, 
ayrı ayrı birer milli müdafaa hazırlığı demektir. 

O halde paı-olamız. kı•aca biitiin varlığımızla çalıımak-
:ır. ABiDiN DAVER 

•••••onıwııuııııınıını•ınn1B1ıu•nıııııııınmıuuuııruı 
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' POLİTİKA 

- Yazan: ZİYA ŞAKİR 

İmamı Hüseyin, iki mübarizi de 

kısa bir zamanda yere sermişti 

Vekaletlere 
Rapor Almanya ve lngiltere-l limana- iki yüz! Ki":!~,!:~~~e? 

den Yeni• mallar geldı• ı;mele alınacak/ Hüaeyin Şükrü BABAN 
Utanarak, yuzuın kızararak itiw 

raf ediyorunı: Bayramın üç güL~i 
dişiın ağrıdı, i.iç gün diş ağrısı çek
liııl ve bu yiizdcn de bayram erte
si karilerinıden iki gün uzak kal-imamı Hüseyinin s"si. b~ırmak İmamı Hüseyin, Zülcenalıı siddet1

1
e d.ım. 

tan pürüzJenmive basıamıs, kalb- mahmuzladı. Zeydin üzerine atı - Delki İ\İnizde: -Geçıuiş olsun, 
lere lıuzü~ ve nkkat veren mües· dt. İkınct bır kılV' darl>esile kafa- fakat bnıda utanacal<, kızaracak 
sır bcr şekil alınıstt. Askerler, yüz- sıııı parcalıvarak o me:Jıur müba- ne ""'~" deyip şa~acaklaı· bulunur. 
lerı heyecan ile ı;erilmi.ş olarak rizı de kanlar içinde vere yuvar- Halbuki bunda şasacak oır sey 

Almanyadan gelen eşya arasında fab. 
rikalanmıza ait makine aksamı, kimyevi 

ve tıbbi ecza Ye sigara kağıdı var 
d.inlıvorlard ı. ladı. yoktur, bu nsıt-da diş aiP,·ısı çek- Alrn::ınlar son yapılan 21 milyon li-ı ~yasına ait manifaturalar dün ala.ka-
lmamı I-Iü.sevin, bir saniye dura- Fa.kat.. KerbeJ.i çölünün kızgın ruek, hele biiyük şehirlerde okur rahk tıcar:el anlaşması rıucibincc ınem. darlara verildiğinden bu eşyanın. cinsle-

rak <."lini kılıcıntn kabzasına daya .... (?'iinesın!n altında ve bır kac daki- yazar bir insanın di::rlerin.i. vak tile lckctimize mal göndermeğe başlamış .. ] ri bellib. laolmubştur. Yekılnu 5d( bı~ypaasar-
dı. Ondan sonra, sesının bu tun k r nd la b ik·u ·· ba- . . . . - d . il .Ik t· ·ıh _·çayı u n u eş7a arasın a pı -a zar t a yapı n u ı m tedavı ettırnıeyıp uıha,·e t agı- ı an lardır. Karaderuz yoı e ı par ı ı a ı y • • • 

kuvvctılc; reze. İ~TJam1 Ilüsevıne müthiş bir! kıvraııruası lıi~ y~kışık~ alınaz. ıat e;ıoyası diln gelmiştir. Bu partide biL da da~lıgı hıssed_ııen hır çok mallar~~-
- Artık size. baska sözüm kal· . . ~ 0 ·· • . ... ~ · . . ... 1 . • • 1 dır. Btlhassa derl e:;-·~. pamuklu ve yun.. y.~r~unJuk verıır_•~ .. sus~~uk.~ u- D1ş agrıdıgı zaman dımag duru- hassa fabrıka1arımı7.a aıt rnaklne a~a- lü mensucat, sigara kiiığıdı, boya, bakır ma<.ıı. lf:ini.zde benı öldürmive cür· tun takat ve tahammulu tuken- yor zihin işlemivor· çüri.ik di~ ye- mı v:ırdır Bundan başk mühim mık:w k 

1 
f ıo-

1 et edecek kim varsa. karsıma çık- · · ki• • d • '.d .. d · eşya, tene e evha, çay, o gra ve 
mısı. . me erı eznıe en ını eye gon er- tarda amba15j ve n1atbaa kiığıdı, 1.ibo- .. 'kcn levazımı otomobil ıa.stigyi tıbbi 1 ıun. (l ff' . ) . . 1 ron• ' • j Dıve. bainrdı. .!3una rağmen, ma~ı .useyın . diği için ha1~1nısızlık ba~lı.yor~. ı?-ı ... rallıar levazımı bulunmaktadır. Dığer ive kin

1
yevi ecza, gliserin, ziraat maki-

Zu1cenahı tekrar mubarızlerden 
1 

de de bozuluyor ve bu ıkı ruubtm taraftan Roınıınyn şilcpile Romanyadan neleri, baytar aletleri, sinema filini, de
tar~a cevi~erek b~sıı:ıı cekti: M~- ciha~, din1ağ" v~ ntide d.ii~gün i~le- da carn, rnatbaa ve yazı k5.ğıdı gelıniş- mir eşya, çimento, çivi, elektrik ma1ze
barızlcre .... oz "ezdirdı. 'Metin bır mcyınce hen1 asap gcrıltyor, hem tir. mesi, çinko levha, pamuk ipliğ'i, motör 

Herkes. bir1birıne baktı. Bu ba
kısmalar. saniyeler ve hatta daki
kalarca devam ettiı?i halele hiç 
kimse vcriıı<len kımıldamadı. 

Serdar Ömerin sii.vcbam altına 
Lonlanmıs olanlar. kısa kısa cümle
lerle konusu varlar; 

- Hüseyin. üç gürıdenberi susuz 
dur. Kılıcını. ancak bir kaç kere 
savurabilecek .. ondan sonra, taka
ti kesiliverecek. 

Di vorlardı. 

sesle: de bütün vücut dunıura uğruyor. Diğer taraftan birkaç gün evvel İn- ve aksamı ipek ipliğ[ vardır. Mallar bu 
- Buvurun. Kim çı.k:aeak?... Dişi ağrıyan, dişleri bozuk bir giltered.:!n ilk paı1i olarak gelen ithalat günlerde ~ıkerıl3caktır. 
Diye, söylendi. insan kendisine «canım!• dedikleri 
İmamı Hüsevinin bu sözleri, ce- zanıan: "Ccnın çıksın?• anlayıp kı~ 

vapsız kaldı. Meydanda iki kanlı zıyor veya elini kolunu kımıldat

\i€ korkunç numune dururken. bir- n~~k isten1iyor, mis!iitı miskin bir 
dea bire ortam atılmıva hiç kimse ı ko~.ede _otur.uyur: . . 
vanasamadı. Uç guıı dış agnsı çekıp diş bo-

l. H" · b' k d kika zukluğunun tevlit etliği şeyleri 
mamı useyın, ır ac a • - · d .. d"kl t' 

Beş münhale 
tam 130 talip! 

Erzurum vapuru 
tamir edildi 

(Ç uınhurreisi İsmet İnönü-KömÜr tahmil niiu Biiyük Millet Mec-
ve !isinde irat ettiği nut· 

tahliye işleri leşki- kun, pürüzlü noktalara ternastan 
çekinen ve sözü fikrini söyleme-

li tlaodırıldı mek için bir filet gibi kullanmak 

iatanbal limanındaki 
kömür tahmil tahliye it
leri yenidea teıkilatlan
dırılmıştır. Amele ücret
leri arttırılmıı ve ba all• 

retle amele miktarı da 
fazlalaımıı/tır • Y enidcn 
200 amele alınacaktır. 
Bundan başka liman a-

' melesinin her ay kesilen 
vergilerinin bundan son· 
ra karne ile daha az nİs· 
bette ue altı ayda talı. 
sil edilmesi temin olan· 

. muştur. 
Rıhtım hamallarının 

bankada senelerden beri 

istiyen, diplonıasi perendebazlık=a
n haricinde kat'i: ,.c sarih bir eda 
taşıdığına işaret ederek dünyada 
mühim büyük akisler hasıl edece

; ğini tahmin etmiştim . 
Türkiyenin millctler:tl'ası yük

sek nıevkiini göstcrmeğe yartyan 
yeni bir delil - eğer bu işe nlÜ

ceddet bürbanlar lazımsa - elycvm 
verilmiş bulunmaktadır. Loudra, 
Berlin, Roma ve bütün Balkanlar 
Milli Sefin hitabesini telsiı· ile 
meşguldür. 

Londradaki tesirin muhteşem 
olduğu mübalağasız söJlencbilir, 
Miittefiklerinin kendisini tcrkede· 
rek münferit sulhler yaptıklaı·ı, te
minat verdiö-i devletlerin kendisi
ne dam~mağa bile lüzum görmek
sizin Almanlarla anlaştıkları ve 

: kucaklarını ve memleketlerini Al

. neısım e gor u en sonra şu ne ı-
Bu Sözleri söylemekten maksat- olduı!u yerde durarak genıs fenis cc'ye vardım: 

tarı. orada sıra beklı ven mesh ur nefes aldt. Susuzluktan_. son de:e- r.;:ekteplerde randımanın az ol
nıübarizlere cesaret vermek. der- cede bunalmıstı. Btrden bıre nıası ne öğrctn1cn, ne metot, ne de 
hal meydana atılınalarıııt temin et- verdiği bir kararla Zülcenahı, Fı- program meselesidir: Diş meselesi

ınok ti. rot sahillerine çevirerek, bütün dir. Maarif Vekaleti, mektepli ar-Serdar Ömer bu mübarizlerc göz 
sür'atile sürmive basladı. gosilc söyliyeyim: sınıfta çakılan-,,,ezdı.rdi. Bunlardan birıne işaret 

Belediyede dün bir Vapurunu&'r•dığı arı
tahriri imtihan yapıldı za thcmmiyetsizdir 1 

Belediye muhasebe leşkil!itında ınünw Evvc-lki gi.ın Karadenizc hareket eden 
hal olan beş vazifeye n1emur alma:C: ü- Erzurunı vapuru. makinesinde bir arıza· 
zere bir ilntihan açıllnış ve imtihana olarak, llm::ı.r.iınıza dönmüş ve dün ha

k:ıbz, erkek 130 kişi iştirak etmiştir. Lise f vuza alınarak tamir edilmiştir. Aı·ıza e-

~
birikmiş olan 16 bin lira- · 
ları da kendilerine veril
miıtir. 

-----

ADLiYE ve POLiS 1 
Don1ates, biber 
ihtikarı davası 

man askerlerine açtıkları bir de-. 
virde Türkiyenin bir bu~uk sene. 
evvel İngiltere ve Fransaya müş-' 
tereken veril.mi~ sözünde, sanki o 
tarihtenberi bu kadar muazzam 
hadiseler cereyan etmemiş gibi, 
durmas1 ancak hayranlık ve tak
dir uyandırmıştır. 

Kom.anın sesi çok vazıh olma .. 
makla beraber İtalyan - Yunan 
miisareasına hemen atılmamak su-1 
retile harp harici kalmak husnsun
daki samimi ıızınimizi bir kere d.,. 
ha göstermemiz kabil deiil kötü 
bir telakkiye mazhar olamn. Tür
kiye yalnız kendi milli mevcudi
yet ve menfaatleri tehlikeye gir
diğine karar verdiği dakikada fa
al bir rol oynıyabilir; yoba her
hangi bir tahrike veya teşvike alet 
olacak değildir. 

ııdere.k : Sel'dar Ömer. ne vaomak istedi- farı muayene ettirirse, yüzde dok
Y T · ı S k :<--ini kcstiremedii'i'i irin, onu kacı- san dokuzunun di~ ve midelerin-- a. ennm... en çı ... 

Temim, Ernevi ordusunun_ en vor zannederek, etrafıooa bulu.- den ınuztarip o\duklarmı görecek-
namdar mübarizlerindendi ve Ibııı nanlara: tir. 
Zc>vadın da, en kıymetli gözdele- - Yetisin. Kac:ınasına meydan Masa bıışında uyuklıyan memur, 
rinden idi. V€fffie\·in... önüne yığılan kolğıiları bir türlü 

Bu ateşli Emevi i{ölesi, hie tered-1 Dive bae-ı.rdı. imza edemiyen mUdür. ashabi me- riri iınlihan yapılmıştır. Kazananlar bir 
dıi.t etmeden atını mahmuzladı. To-1 Hemen, kumandan Semir ile. salibe ters muamele eden katip ha- hafta sonra belli olacak ve yekıin çek 

ve orta ınektep ınezunu olan bu talip- hemnıiyetsiz o~duğundan vapur dün ak~ 
terin çokluğu karştsında Şehir r..reclisi 

1 
şanı tekrar Karadenize hareket etnıiş

..;a!onu, Belediye Memurin lokantası, Mü tir. Yalnız boş olarak gitmektedir. Trab
rtılnpler odası ve Hukuk il;;leı-i kalen1i, / zondan dönüş sefer mi yapacaktır. Yol
hntihan salonları olarak: ayrıhnış ~·e talı culan dün daha evvel kalkan Güneysu 

vapurile gönderil~tlr. 

w dumana kalarak. ortava atıldı. me•hur silahşörlcrden Nemrin hin k t•• k t ld' k' d' · kalabalık bulunduğu için kazananlar a-
• Im' H'. · · · · · b. na ·a ı -anaa ge t ı, ış ve mı- MÜTEFERRiK Bır anda amı usevının ısını ı- Hası·n Sı'nan "·"·\ Harmele ve , d d k ' "'l k "l • j 

tirerek herkesi hayrette bırakmak, . ' ~ ' .. . . J delerinden hastadırlar. Vekaletler, rasUl an a ur• çe.u me surcu e ~ 
o nısbcllc de büuük bir mükafat daha 'bir kac atlı. Imamı Hus:_vının. lalcbdcre rapıldığı ~ibi, memurin- kişi seçilecektir. Bunlar laOO - 2000 ku- i İhracat liaanaı için mü-
almak iein. atını sahlandırarak 'arkasından atlarını saldılar. ~ •det-ı rııı da dişlerini muayene ve teda- ruş ıoıaaşı asli ile çalışacaklardır. ı racaatler pullu olacak 
korkunc bir hamle yaptı. le takibe ba•!adılar. vi ettirmelidirler. ] 
İmamı Hüsevin. eevik 'bir hare- (Arkan varJ _ . B E L E D J y E Tacirlerimizin ihracat lisansı al-

ketle. bu hamleyi 17eoistird.i. ve o Selamı izzet SEDES 1 - 1 mak için Ticaret Vekaletine yı>p-
anda o kadar şiddetli bir mukabili K"" ""k H b 1 ı Yeni seyrüaefer talimat- tıklan müracaatlar geri ı;elmekte-
lı;ı.ınleve ııecli kıil' askerlerin ara- UÇU 8 Sf er * namesi hazırlandı dir. Buna sE'bep tacirlerin lisans 
sında bulunan Klıfeliler ve eski' Not - Canılıcada _, balırlyelil""- talennamelerile birlikte Vekaletin m·-"·-'-ler arasından derlıal tak- b h den B. :'fıısuhi Şevkete: Yeni bir seyrüsefer talimatna- verecefri lisansa yapıstırılacak pul-u:.ıkU&..v * Karaağaç mezbahasının uz ane 
dirkftr nkialarla: ve soğuk h.ava depoları ktSm1nda yeni- Size ıstırap vermiş olduğumu a.n.Lıltan mesi hazırlamak üzere kurulan kow ları göndermemeleridir. Ticaret 

t .. t ( 'li) · hamla<-: b' .. t.i d ı mektubunlız, beni çok müteessir etti, misyon Roma, .Berlin. Lo_ nıira_, ı Veka'leli alakadarlara, tacirlerin - ..; e.. '" nın =»... den iki üyük cem a eposu> yapı •-
Sözleri. vu.k.se1dı. caktır. Geli~i güzel yaptığun o teşbihin hiçbi[" Fransa ve Amerıka bcledıyelerı- taleonamelcrle ıbirliılc:te iki tane 
Timim. imamı Hüsevinin bu garaz ifade etmediğine ve cidden ma- nin .seyrüsefer taHmatname_Ier_ini ! yirmi üçer kuruşluk pul gönder-* Rami - Eyüp anısındaki şosenin sum bir lıiübaliliğin eseri olduğuna ina. tetkık ederek yenı esasları ihtıva mnlerın' ı· ıbı' ldiıım i•tır· . bamlesıni atlatmak icin, mahirane ı ı tı B b' · ~ -< 

inşasına baş anı mış r. urasının lr rursaruz sevinirim, S. I. eden bir talimatname hazırlam~-

Bir sebz~ci para ce. 
zaşıoa mahkum edildi 

Sarıycrde scbLcci Bekir, sırık doma
tesini 7 kuruş ycnnc 15, sivri yeiil bi
beri de 7 .5 kuruş yerine 12,5 kuruşa 

salın.ak ::.ut·C'tile milU korunma kanunu-. 
na ıntıhalif hareketle bulunmak suçun

dan dolayı Adliyeye verilmi15 ve dün As
liye yedınci ceza mahkemesinde muha
keıne edilnliŞLir. Dünkü celsede fiat mü~ 
rakabe k.omi.syonunun meşru ve kiti 

Bu haki.katin, bedihi olmakla be. 
raber, hadiselerin teakuhile bir 
daha teeyyüt etmesi Hükümetimi 
zin nüfuzunu çoğaltacak bir un
surdur. Hiç telilş gösterm.iyen, fa
kat yurdunu husasiyet, kudret ve 
asabiyetle muhafaza eden bir or
dunun üserine saldırmak, ne ma
nen ve ne de maddeten kolaydır, 
Berlindeki aksiilimelin bu vadid• 
olması çok muhtemeldir. 

Devlet Reisimizin nutkunun 

bir manevra yaptı. Fakat onun ö- k 1 kt j 
kısmı tahta par e 0 aca ır. tır. 209 maddeden mürekkep olan zen~i bosallarak savurduau mıi.t- ı =~=============~ 

his bir kılıc darbesinden kurtula- * Yeni yapılan mekteplerin etrafla-/ •

1 

l bu talimatname otomobil, kamyon 

kıir nisbeti hakkındak::i cevabı okunmu§
tUT Komisyon bu sebzeler için Boğaz.i
çi ~hillerinde azami ve meşru k3r lıad
dinin yüzde elliyi aşmaması l&zım gel

diğini bıldirmekte idi. Böylece Bek.irin 
yiizde yüz kftrll satış yaptığ'ı anlaşıldı
ğından 25 lira para cezasına ve 1 lira da 

Askere kış hediyesi mahkeme masrafı ödemeye mahkum e-

Bulgar matbuatı tarafından telfık
ki tarın bizi yakından ilgilendirir. 
Ball!'aristan kendisini - belki de 
haklı olarak - Nöyyi muahedesinin 
ruağdur ve mazlumu sayıyor. Bii
tün şimal, garp, cenup komşula
rından arazi dilekleri vardır. Dob
ruca ile şimal davası hallolmu~tur. 
Makedonya ve Dedeağaç heHüz a
çık hesaplardır. Fakat kendisi gi
bi İslav olan Yugoslavlarla Sofya
nın bir anlaşması vardır. Belgrat 
havli zaman evvel Kral Barise 
dostluk elini U7.atmı~iı. Binacna· 
leyh buı:ünün en hassas noktası 
belki Dedeağaç davasıdır. Bir iktı
sadi mahreç temini fikrine Atiua 
kabinesi evvelce yanaşmı.ştı. Fakat 
arazi terkini istilzam edebilecek 
bir tesviye tarzını kabul etmemek
te musır bulunuyordu. Yunanista
nın büyük bir devlet tarafrnd~n 
tazyik edildiği bugünlerde Sof,a' 
da hareket ve kımıldanma olabilir. 
Binaenaleyh Türkiye bu noktada 

madı. Bo•"Tlu.ııdan aldııh ko!kunç rına kamilen çimento parmaklık yapıl- ı p 1 y A S A ve otobüslerden başka motosikl.et-
k b rnak suretile çocukların ders saaUeri za_ 1 . ler, bisi·kletler, vapurlar, rnavna-bir varadan anlar oı:ıanarak yere 1 

manında clışar.ı .çıkn1alat"ının önlenınesi '-------------- lar, sandallar ve çalana1ar hakkın-yu.varlıındı. kararlaştırılmıştll'. 
2 

. kA t k da da yeni hükümleri muhtevidir. Imamı Hüseyin; .. • DCl anUD or asına a 
- Allahu ekber... * Universite, geçen yıllarda oldugu 

1 

Belediye müfettitlerinin 
Djve baıiırdl. Zülcenalun başını gibi bu yıl için de halk ve talebeye dar yetecek kahve var bir senelik mesaisi 

serdar ömerin s5yebanJ. tarafıoa mahsus bir serbest konferanslar serısı 
revirerek. meyrjan okuvan bir ta- tertip etmiştir. 1 ,Memleketimizde kıinunus.ıı•ı ortasına Belediye teftiş hey'eti kadrosu-
vurla. sıra bekl.iyen mübarizlere lt<ıdar yetecek miktarda kahve stoku nun btıgünkü ihtiyaçlara tekabül 

* Yeni zabıtai belediye talimat.na-
baktı. vardır. Alılkadarlar şimdiden yen: kah- etmedig' i görülerek genişletilmesi mesinin miltebaki maddeleri hazırlan-
Tınıimin akrabasından, (Zeyt) mı.ştır. Bunlar tetkik ve tasdik olun- ve partileri getirmek üzere te-;ebbü.'1e. kararlaşmı.ştır. 

ismınde'bir mübariz. onun inti.ka- Q1•k üzere bugünlerde Şehir Meclisine re giri.şmjşlerd.ir. Brezilyadan Basra yo. Müfettişler belediye daire ve 
mını almak için hazırlanmıştı. verilecektir, lile kahve getirilebile(.."eği sanılnıakta- J müesese1erinde lüzumlu görülen 

Zevt. serdar Ömerden emir bek- dır. ı teftislerden başka gıda maddeleri 
lemi\·e lüzum görmeden, ortaya a~ * Romanya yolile şehrimize SO ı:0- satan \•erler. fırınlar, ga;r!no

1 

plaj, 
l:ıldı. Elındeki eğri kılıcı basının lonyalı mülleci gelmişti.-. Bunlar I.n- M A A R I F -•olJer ve sinemalarla da meşgul 
"·'tu'nde parıldatarak ve gür sesle giltereye gideceklerdir. 
"" oa!unmaktadırlar. Bu suretle mü-
hiddctli naaralar atarak İmamı * Ticaret Vekili ile temas etmek füe Oniveniteye Milli Şefimi- 1 fettişJer son yıl irinde 117 teftiş 
Hüsevinin etrafında atını şiddetle re İzmirden şehrimice gelmiş otın Iz- raporu haz;rlamışlar, 47 tahkikat 
&i.irmivc ve sa.şırucı kavisler çevir- ı;·,ir Ticore'. Mildlid Mehmc\ Ali dün zio renkli resimleri .verildi 

fezlekesi, 422 ceza zaptı tutmuşlar-
m;:·e basladı. ;chrimi<d<-ı "'r.lınış•.ır. Reisicumhurumuz İsmet İnönü'- dır. Ayrıca müfettişlerce 204 tabki-
Imamı Hüse--in hic telas etmedi. * o .. Ali ş be memurları tara- nun" renklı' t·"Io halindekı' futo1'ra- · ed·ı · ı 4 ı t " b · · kıl · un ıncı u ..., ,.,. kat raporu tanzım ı mış, 7· 1{1-

Bu sa'. a an ~u arızın · ıç menzı llından Beledıye talimatnamesine aykırı Iileri, Cıunhuriyct Halk Partisi da maddesinden nümune alınmı.ş, 
lıne E!U'm"".ıru bekledı. Ve tam C<>- hareket eden 25 şoföre ceza kesilmiştir. Genel Sekreterlig"i taraiından ha- 7073 ek.ır.ckle 896 francala mi.isahmına petırcrek. Zevdin kalkanı· 
na o kadar müthis bir darbe indir· *Dün muhtelif semtlerde polisçe ya. zırlattırılarak Devlet müessesele- dere olunmw;tur. Belediye meınur
di ki, kalkan iki parçaya ayrılı pılan umumi bir kontrol netices:inde rine tevzie •başlanmıştır. Bu me- ların:n ceza zabıtları ve aldıkları 
\'erdi. eroin kullanan ve satan 13 ki.şı yakalan.

1 
yanda Üniversiteye de 20 tablo nümuncler bundan hariç bulun-

Zevt. kalk.an.sız kaldı. O za:man .nıştır. gönderilmiştir. maktadır. 

kabulünc ba§landı ıdilm işlir. 

Aziz "Urdumuzun bekçisi kah- Bir profesör aleyhine açılan 
raman asker kardeslerimize naçiz telif hakkı d:ı.vaaı 
birer kıs hediyesi sunma!k hey·eca

. nını gijstercn halkı:mızın aı·zusunu 
verine getirmek isteyen Cumhuri-
yet Halk Patisi bu serefli işe Hal
kevlerlni memur etm.i.stir. 

Şanlı ordumuza daib.tılmak is
tenen •hediyeler ruırmal ölçülerde 
yün c;orap, vün elıdi ven, yün velek. 
V'iin kumaştan J?Ömlek ve vatkalı 
pamukla dikilmi.s içtikten ibaret· 
tir. 

Yaklasmakta olan kara kışta as
kerlerimize favda!ı olaeak bu ne
viden eşyanın makbuz mukabili 
Halkev !erinde kabulne başlanmış-
tır. 

Kabata§ nhtımı yapılıyor 

Belediye Kabat~ta yeni rıhtım 
inşasına başlam~tır. Bu münase
betle yarın sabahtan itibaren Ka
bata.ş iskelesine hiçbir vapur ya
n~ıyacaktır. Araıba vapurları da 
20 "Ün Kabataş yerine Sirkeciden 
hareket edeceklerdir. 

Dün Altıncı Asliye Ceza mahkeme
sinde Tıp profesörlerinden Tevfik Re
cep aleyhine açılmış bir chakkı telif ka
nununa mugayir hareket> davasuıa ba
k.ılmlŞtır. İddiaya göre, b.idise şudur: 

Tıp Fakültesi doçentlerinden Edip, bir 
müddet evvel vefat etmiştir. Edibin ha
zırladığı Histoloji cders kitabı> adlı bir 

eser, vefatı üzenne basılamamış, kütÜP
hanede kalm~tır. İddiaya göre Profesör 
TevCik Recep bu eseri alarak kendi im.. 

zasile bashnruş ve neşrctıni:;stir. Bunun 
üzerine doçent Edibin var.isleri bu ese
rin mevcudiyetini bildHc1ed cihetle mah 

kcıneye müracaat ederek Profesör 'l'ev- has~as bulunmak 01ecburiyctinde~ 
!ik Recep aleyhine dava açlırınışlard.ır. dir. -':::'alkan statükosunu bizzat Ba1 ... 
Dün bu davqa bakılmış, fakat Tevtik kanlıların ihli.l etmesi ınevcut nİ" 
Receple Edibi.n ~arisler~ arasındaki ilt- . uma karşı bir harekettir. MeşkUk 
tii;ifın halledılmış oldugu anl.a.iıldığın- ve müphen1 yeni bir nizaın kuru~ 
dan davanın sukutuna karar verlmiştlr. lacak diye tecrübe edilmiş, ınihte--

Dilencinin katili: cparaaı kar, lehinde yirmi senelik bir ma· 
• · .. •• •• 1 d d' zi:re malik durunı kuvvete müra-
ıçın oldurdum·» e ı eaatla berhava edilemez. Türkiye, 

================================== 
Sultanahmetıe yıkılan hapishane •r-ı bizzat .k~ndisi, Boğazlar, Hatay da

l casında Havva admda ihtiyar bir kadı- çası gıbı esasi.•. davaların~ seneleri 

i K DA M'ın Uzun Hikayesi 2 --._ buldular. Dibe batırmak için çok 
uğraşldar. Taş attılar, fakat ceset 
dalıyor, gene yüze çıkıyordu. Saat 
bir bucuk olmuştu. Cesedi batıra
mayınca, bataklığı doldurmağa ka
rar verdiler \ re durınadaıı gübre ta
şıyıp bataklığa attılar. Şafak söktü, 
horozlar öttü. Bir komşu durdu: 

b kla bo•·-·-d keserek o"ldüren ce kuvvete muraeaatla ballebned 
nı ıça .....,.., an d' 1 . il ·ı da .. t • h t ( h f ldıl d b. · ·· dli ·ı · tir ve ıp oması yo an e zamanın deş gene suları or mege ça ş ı ar. ra at ne es a ar. A am ır şey katil Remzı, dun A yeye verı mJf · b' h 

1 
ki' b •

1 
u 

Artık ötleri de kopuyordu. Gecele- b'l · d A d tt N 1 linci R · s ıta ahmet Birinci Sulh ceza ır • se me ag anmasına nı • 
Yazan-: -.,.---

0
-J-D--[-aa.;:_D-.-·-TUrkçesi: 1 

C. Lömonye lb:ıı S 1 S 
~ ................................. _. __ , 

Bast titriyor, dişleri biribirine 
çarpıyor, gülümscıncğe çalışıyor, 
bir :;ey söylemek için ağzını açıyor, 
SÖJIİyccck söz bulaıuıyor, gözleri
ni bankonollardan ayıranuyordu. 

Birdenbire Halt Haynın üzerine 
atıldı, gırllağmı sıknıağa haşladı. 
llaynın gözleri ycriııden uğradı, 
dili bir karıs dısarı fırladı. Bunıııı 
Mzcrine Bast da atıldı, suratını 
)·umruklamağa başladı. Nol alık 
alık giilü:vordıı. 

Hayn boğulup öldiikten sonra i
ki kardeşin asabı gevşedi. Cesedi 
n1asanın altına atıp geri kalan şa
rabı idiler. 
Dısarda fırtına azmıştı. 

Yolda bir ağaç ~atırdadı. Balt ye
rinden fırladı, Bast istavroz çıkar
dı ... 

Bunun üzerine cesedi bir an ev
vel gömmek kaygısına düştüler. 

Biri bacaklarından, öteki başından 
tutup kaldırdılar, dışarı çıktılar, 
~übre bataklığının yanına geldiler. 
Ccplerinı iyice aradıktan sonra ce
sedi bataklığa attılar. Bu işi bitir
dikten sonra biri arkalarından gül
dü. Bu Noldu. Balt: •Haydi ahı
ra! ... diye ha) kırdı. 

Ertesi giin Barak kardeşlerden 
ikisi kilisc.;;c, sonra meyhaneye 
gittiler., Balı sağ elini cebinden ÇJ

karanlıyord u, baş parnıağı İncin~ 
ınisti. 

-3-
Gece işe koyuldular, büyük, de

rin bir çukur kazdılar. Sonra ka
rınlarını doyurdular, karanlıkta 
giibreliğe gittiler. Bir köpek, bur
nunu giibrelere sokmuş eşiniyor· 
du. Balı hayvanı yakalayuı yere 
vurdu. 

Sonra &'Übreleri açtılar, cmedi 

- Ölü mü var ki böyle erken· 
den kalktınız? dedi. 

İki kardeş iliklerine kadar ür
perdiler. Durup dururken bu adam 
neden öliiden bahsetmişti? Balt 
homurdandı: 

- Sen işimize karışma. 
- Bana ne, karışmam!. 
Ve adam yürüyüp gitti. İki kaz. 

deşin içi rahatladı. Ceset artık güb
relerin allmda kalnuştı, ~· üze çıka
mazdı. 

ı nuy~r .. u. v el eldol un e e emzı u n k'l . vafakat etti. Bu yüzden Cumhuri .. 
ri kapılarını sürn1clcyip yatıyor- para gorunce zor a a ı ar... mahkemesinde .sorguya çe ı mış ve su- ti . d b' .. d". w •• k"d 

d . .. \ . . .. d · · . ye nm e na ır zarar gor ugu ıl.V' 
lar ': .. Ertcsı gun kapı ~almdı. Balt ile , çunu ıtıra[ ~de~ek şoyle emışttrİ. 

01
_ se tarafından iddia olunamaz. İkı gun sonra Hayııın ortalarda Bast doğrulup kulak verdiler Ka- ,_ Dılencılerın zengm ve para B 

1 
tb t fk' n-

1 - d • \dı. " . · · · H d• çok u ırar ma ua ve e arı um o mayışı agız an agıza yayı • pı tekrar çalındı ve açıldı içeriye duk.larını ışıtıuıştım. avvanın . . . b 'h ti . k 
1 

a~ 
llayn komşu köydendi, anası ha- 1 orman bekçisi girdi . parası var sanıyordum. Hapishane ar- ınılyesınınh n ctı ef ebr~lhaçı o ar lb 
b k k d 1 · ·· ·· k ı bana verme an aması er ara , ı assa su ası yo ·tıı amma, ar a aş arı, ye- Gu"nayd d d' . .. d" sasına goturere para arını - d . . k f d 

1 1 
Utro 

- 1. . d Şehre para lma"" - m e ı, pıpom son u. ... ted. R olıuadı Bağırmağa avası ıcın ço av a ı o ur. 
getnt' ~~· _vbarı· 

1

• 1 dı a ga Ocafra yaklaştı, eğildi. Fakat o- sınlık ıstı 
0
.1.m

1
d·. aedzı en elin~en kurtula- gazetesi.;de bir Bt~lgar profesöriİ 

iTi ıo·ını ı ıyor ar . .. .. . kn ış . urm • • . I k f T .. .. tıo .": b dıI . b 1 d cakta ateş sonnıuştü. Bunun üzeri- madım!> vazıvctı ınee er en araza: « ur 
J..,ur~ ta~a . ara :.''. B·u ama ı- ne kaşlarını çatarak doğruldu: Hakim. Remzinin tevkifine karar ver. kiyenin son ilıtiliif karşısında aldı' 

lar. Bır çıftçı ha~a ısı arakların - Kibrit1 ğı vaziyet, Almanya ve sair de•'" 
komşularına verdı. Sonra Barakla- miştir. Hakkındaki tahkikatın ikmalini !etleri de müdahaleden imtina e!' 

· · .. .. d k ses- Emreder gibi konnşmuştu. İki müteak.ıp ağır cezaya sevkedilecektir. rın ~vuıın onun en geçer en kardeş olduJdon yerde mıhlandı- meğe icbar edebilir ve bu sureti• 
lendı:· * yangın tahdit edilmiş ve Balkall" 

- Hey Balt, Bast! ~a~;ü~:~an bekçisi dolaba doğru lann şark kısmında sulh idame C" 

Nol kapının öniinü süpürüyordu. * Tanının~ sabıkalılardan Reşat, dilıni.ş bulunur ... gibi doğru v• 
Hoıııuı·dauarak süpiirgesini kaldı- Haynın cesedini bulmak si- dün Sakızağacı caddesinde arkadaşı duruma uygun sözler sarfederkeO 
rıp tehdit etti. Çiftçi ona para ver- zin ağznuzdan lilf almaktan daha Haykoyu sarhoşluk neticesi sustalı çakı diğer taraftan da masum gibi gU-
di \•e yürüdü; evin solunda iki kar- kolay!. ile yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu hasta- rünen bir eda ile ilave ediyor: 

_ 4 _ deşin vaprak toplamakta oldukta- İki kardeş bu sözil duyunca koŞ- nesine kııldı.rı.Jmış ve suçlu ~akalanm.ıo- •Herhalde sulh veya harp mesl!" 

1 

rııu gördü. Seslendi. Hadiseyi bil- tular, ceplerinden kibrit çıkarıp tır. les.i Türk zimamdarlarının elinıl' 
O gece sa balıa kadar yağmur dirdi. İki kardeş omuz silktiler: yaktılar. Orman bekçisi: * Evvelki ıece, Tepebaşmdaki bir bulunmaktadır. Bu zevatın temkİ' 

yağdı. Bataklıktan e•ascn Mılar - Parasını üstünde taşımasay- - Garip ~ey! diye homurdandı, otelde yapılan araştırmada 2 kadınla 2 ni ve kiyaseti yangını garpten şal"' 
taşmıştı. Yağmurdan biraz daha dı.. Hayın... erkek gayrlalıWd vaziyette yakalandık ka sirayet ettinniyebilir.• 
yayıldı. Köylü şikayet edecek ol- - EveL. Vay, bataklığı. doldur· Sustu. Not köşesinde ıriiliQıor, 1armdan otel kapaWm.ı,,tır. Halbuki sulh veya harp karafl 
du. Balı onlara çıkıştı ve bütiin muşsunuz!.. birini boğarmış eihi hareketler ya- Bundan başka Froso ve Ka.tina adm- ve binaenaleyh mes'uliyeti bel"' 
gün su basan yerlere yaprak dol- - Doldnruruz "'8.. Sana ne.. pıyordu. daki kadınların da pansiyon olarak iş.. banl!i bir bakandan Türkiyeye !"' 
durdular. Fakat ertesi gece gene - Hiç, lif olsun diye söulcdim. - Çık ciqan!M !ettikleri evlerinde randevuculuk yap- veccüh edecek değildir. TllrkiY' 
ya~ur yatdı. Ertesi gün iki kar- Çiftçi yürüyüp gitti. İki k:ırdq (Arkan ""'1} tıklan anlaşılarak wlerl kaDntıJmıııtu. (Arkası Sa. 4, Sil. S d•) 
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Tanca karasu

j !!:avda diyo~· ki 
1"Sovyetlcr, uyu
mıy 1n düşmana 

kar~ı hazır bu -

Yun•nistan yalnız 
Musoliniyi değil 
T •sviıi Efkarı da 
mağ:up etmektedir 

Yazan: NtzAMETTİN NAZİF -Fransız mü&temlekelerinin 
kontrolü 

mihvere bırakılmıyacalc 
Vaş•ngton, 5 (A.A.l _ V.ı:;:ng

tonun iyi haber ~lan mahfillcrın
de >.annedıldioıne pöre, m;ıre:;al 
Pelcn, Fram>anın scrcfli an'anele· 
rinc sadık kalacağ:'nı ve Almanya
ya kendi müstemlekeleri üzerinde 
yapmakta olduğu kontrolün bir 
kısm•ııı tcrkelmegc niyeti olmadı
ğını Birleşik Amerika hükumetine 
kat'iv,·etlc ten1in eylemiştir. 
Di~er taraftan general Bencvita

nın ı:!eneral Lumbara•ın yerine V~
şingtona atascmilitcr olarak tayın 
edild' ·' ve Martinik adası .,.c>cJe
sinin halli içiıl hususi talimatla ge
leceği bildirilmektedir .. 

Bazı dip1omalik ınahfıUerdc tah
min edildiğine göre, gelecek olan 
teklifler Martinık adasında Brrle
şrk Am~rikaya deniz. ve. ha_va üs
leri kiralama mesclcs1nı ihtıva e
decektir 

Peten Te[tişe Çıkıyor 
Cenevre, 5 (A.A.) - D. N. B. 
VL,idcıı bildiriliyor kı, Mareşal 

Peten birkaç haftadanberi tasarla
nan buyük teftiş seyahatine çık
mak fikrindedir. 

:vlaresal Pelenin bu akşam tay
yare ile Totılouse ve Montaooan'a 
lıare;cet etmesi muhtemekiir. 

Yunanlılar 
(Bas tarafı 1 ind sayfada) 

sı hitbir oı~keri s:E'beplc izah edilemez. 
Bu sizi korkutmak şöyle dursun, kuvvei 
mane\·iyeniıe yeni bir hö:nnle vermiştir• 
demektedir. 

Iarı a çığın da 
--------

Tancada beynelmilel idare 
devam edecek mi ? 

lunmalıdır ,, 
Mo9kova, 5 (A.A.) - Reuter: 
Sovvetler Birliı>mın bitaraflıı!ı

nı ve müdafaa ıertıbatıııı takvive 
l'lmek hususundaki azmini teyit 
eden Pravda aazetesi, ·· v le yaz
~aktadır: 

Tanca 5 (A.A.) - Stefanı ajan
sından; 

1

ln.gilız deniz kuvvetleri 
Tanca karasularının açıg;nda ıio-
1.aşmaga oevam etmektea1r. •Em"en·.alisl har- büyümekte. 

1.~anc:ının Beyıırhnilelliği Afcikava ve Balkcı.n yarımada.sına 
Devam Edecek l'lli? sira•·et etmckle<l:r. Düşman uyu-

Londra, 5 (A.A.) - Albay Yus- muvor ve biztm muslihane ııayre
te'un Tancanın tam kontrolünü timizi bo~a cıkarmak ve bizi kanlı 
deruhte ettigıne daır olan haber- bir cidale sürüklemekten ibar~t 
den bahseden Rcutcr ajan~•nın olan kurnaz bir ta.sa\•\·urundan 
diplomatik muharrm bu Jıabcrin ı vazgeçmiyor. •İntclligencc service. 
salahiyettar mahfillere henüz gel- irnizi takvi•·e. müdafaa tcrtibatı
mi:; h.ulunduğuna işaret etll'ektc- mızı islıih elml'ır.iz ve hudutları
dir. . mızda teyakku.!la ordu ve dor.an-

Dün Tancadaki fogiliz mümessi- mammn kuvvetini arttrrmamız 
li, kontrol k.omil.esılc tc~rii mecli- 15.zımdır.• 
sin !iığıvlar.nı lspanyol maka-
matınca lüzumlu görülm~ oldu
ğundan haberdar edilmiş olmakla 
beraber, askeri kumandanlığın 
hem mıntakanın bitaraflığını, hem 
de beynelmilel idareyi muhafaza 

Yugoslavya 

edece~i anlaşılmış.tır. Vaziyetin rinl. Hak, ~erer \'t' oıonuna kadar mü("a
teicrar tavzihi bekleı>mektedir. dele azmi bizim t>rafım1'da olduğu ci
Bu tavzihten sonra İngihz hüıkü- hetle, ı;aferin de bi7.tm olac.-ağı.nı siT-e te-
meli haltı hareketini tayin ede- min ederim. 

(B&ş tarafı 1 inci ·.ayfada) 
Sizleri tebrik edcrirn. Te!1ekkür ede. 

cektir. 

631 fngiliz bahriyeliai 
kurtanldı 

METAKSAS'IN KORFIJLIJLARA 
MESAJI 

Met.aksa.s, Korlu ahahsıne gönderdiği 
•Büyük. ve asil ci.d.alinliz, nihayet zafer_ 
le hitam bulacaktır• dıye başlayan me

Yuuanlılar dün ak~am Göriceye 
be~ kilometre yaklaş~nef bulunu
yorlardı. Bugün ya Göriceyc gir
n1işlerdir, ya girmek üıered.lılcr. 
Yahut Göriceyi geçip ilerlemekte
dirlec. Veyahut bugün değilse ya
rın n1utlaka Göriceyi veya Arna
vutluktaki bir ha ka İtalyan müs
tahkem mevziini zaptedeceklcrdir. 
Bu mes'ut akıbeti Velit Ebüzziya
dan ba~ka Tiirkiyedc sezmemiş va
tandaş yoktu ve yoktur diyebili
rim. Zira ondan ba~ka su ltalyada 
bir •büyük dc\'lellik. ·görmiiş, İ
talyada bic yüksek harp kudreti 
iddia etn1i~ bir ba!jka \·atandaş1-
ınız yoktu \'C yoktur. Demek ki 
bize göre İtalyanıu zafer .şaıısı on 
seki:.-: ınil:)·onda birdir. 

Bt•lki hotko'.i.nılık ~n.}'ılaca!c aııı
nıa, SÜ\'lcınckten kcndinıi ala,-::!ı~·a
cağtnı: 

Melaksanuı İl.alyanlar Karşısın
da kazandığı her muvaffakiyeti 
ben Veli! karsısında tarafımdan 
kazanıln1ış bir 'muvaffakiyet gibi 
görn1ektc ve biraz da bunun iı_:.n 
sevinmektcyim. 

'l'asviri Efkir başmuharririnjn 
karşımı 'a şi~irdiği o İtal.ı-a he
yulisr ne idi efendim? 

Bir dediği iki olımyan bir Muso
lini. 

Akdenizi İngilizlere bacam ede
cek bir muhteşem donanma. 

Balkan havala.ında İtalyan ııa
saportu almadan kuş, sinek uçu.rt
ınıyaoak bir hava ordusu. 

Temelleri zeki ile atılmış bir 
modern endüstri tarafından de-
vamlı surette kuvvetlendirilen nıo

Londra: 5 (A.A.) - İngiltere 
Bahri,·e Nezaretinin lörpillene
rek battıklarını bildirdii!i iki si
lahlı ticaret kruvazörlerindcn Lau 
rentic'den 52 ;ubay, 316 er ve Pat
roclusdan 33 subay, :?3ıJ er kurta
rılmlştır. 

sajında. •Kortu merkeziıun ve amele 
m ... haUelerinin hava t.ecavUzune uğrama törlü ordular ki nere.}"e saldırrrsa 

tuzbuz ediyor. 
dar alman raporlara gorc, Yunanlılar · 

Bir ltalyan milleti ki veni bir cenup cepheı.;iodc ışgal ettıklPTi me\•zi- "' 
leri muh.ilfaı:a e-tr1ckl<•1·Lr1,.r. Dün itaı.. ruh alnıLŞ, Romayı hatırlamış, Ro-

ma .::.urıuağa karar vern1İIO: \.·c bu 
yan hücumları daha az ıiddetli olmuş- "C" 

- -

İTA:LYANLARLN ALCAK· 
LI(;r VE APTALLIGI - - -

İtai;an taarruzunun muvaffaki- tiyle Katimcrini gazetesi 
vetsizliğini "izlemek maksadı le ki: 

diyor yan hticumları dah.A &;> if.ddctli olmui~ 
tur. 

yolda her fedakarlığa hazır ve a-
made. 

Bundan korkunç bir put yarat
mak, korkuııç put yaratmak büne
rinde ycklii olan Siyam kahinleri
nin, Hindiçini Bonzlarınıu bile kıi-

®sınan -rooagandasının her tür- • Yunan milleti elçiyi bütün min
lü ilileve mi.ıracaat ettı~ıni bildi- net hblerıyle selamlar. Hücuma 
ren Atina ajansı ezcümle diyor ki: ui(rarlığı takdirde Yw1aı1ı:,tanın 
Giıva Yunan milleti, hükumetin harbedeceğine dair Yunan resmi 

milli sıva.seti ha!· kında mutabık beyanatına inaıım:)'arak kendi is
dci!ilrnı.>. Halbuki Yunanistanda tirbarat şebekc.ıııin habcrlerıne 
bitaraf tek bir mü<ahit yoktur ki, kanmak hamakatmi gösteren Graz
vatanın mukaddes hürriyet ve düş- zi bir diplomatın yapabileceıii en 
manın ezillll('si icin herkesin aynı büyük gafı yapll'ak suretiyle Yu
sarsılmaz azimle hareket ellikle- nanistan.ı. hizmet etmiştir. 
:rinı takdir etmesin. Grazzinin bu seferki hatası Yu-

lkinci iddıa da. Yunan kuvvet-! nanistanın muzaflcr olmasına ve
lerinin ricat ederek ceohe ııerism- sıle hazırlamışt.r. Bu zaf<'ı' İtal~·a
de kargaşalık cıkardıklarıdır. Bu- yı öyle bir hale getirecektlr kı, ge
nu ccrhetmek için, İtalpn harp çcn Umumi Harbin sonunda Yu
kbJı<i; de dahil olmak üzere res- nanislanın İtalyan e)'aletlerini al
tni teblii(lere müracaat etmek kafi- dı~ı iddi3sım bır daha reddetme-
dir. .::;ine imkiın kalın:yacaktır.• 

Zikredilen bütün bu iddialar Yunan Kmlhaçın:ı Yardım 
düsmnnın alcaklııiına ve aptallığı- Londra, 5 (AA.) -:-- Kahrrede 
na bir delil tcskil etmektedir. bulunan Orta Şark In~iliz Kızıl-

Grazzinin Hamakati haçı komiseri Yunan Kız. llıaçının 
At:na, 5 (A.A.) _ italvan elçi- bütün isteklerini derhal temin et

si Grazzinın hareketi münasebe- rr.ek emrını alır.ı~tır. 

YUl'iA:VLILAll Bİl: TEPE DADA 

ALDlLAK 

B_u ıJa~~Jd Yunan resmi tebliğinde n olmamıştır. 

denilıyor lc..ı: ' Hey Tasviri Efkar ba"imuharriri 
cMokedonya ceph.,,,:nde kıtaahmıı., he.v \C hey Tasviri Efkar gazetesi 

ev\•elce aldıkları tcpeleTden maada, Ar_ h ı eyy .. 
na\'lltluk ara~isinde bir tepe daha işgal Bazı sütunlar mihveritt bir baş
etmi:;!er<lir. C~hetün muhtelif noktala. ka kutbunda keramet \'ehmeder
nndaki ha,..,kôUa ku\••ellerimiz, mitnL !erken 0 da italyada keramet veh
yözler, havan topl:ırl ~ i1' harp mal- metmckteJdi. 
z.emesi iğtinam etmiş ve b miktar esir Ben, •Balkanlar hiili arn'lid~n 
aınnşlardır, madut d~ğildir. Balkan milletleri 

Hava kuvvetlerinıiz cephenin muhte- bir müstevliyi kahrede<!ek kudrete 
lif noktalarında kıt.a:at tecemmülerile sahiptirler.• diye bôlr bar 1Jağlrır
tank.1armı muvarrakı...vetle bombardıman ken Ansiklopedİ<'İ Bay Zekeriya; 
etmiş \'<' kcıit uçıışları y3pınışJardır. •Balkanların de\'aın.ını, hü.) ük 

ltalya yeni bir 
Çıkmazdadır 

Artık bir emrivaki olan 
harp bütün hayallerin to
punu birden suya dütür
müttür ve İtalya, Yuna
niatana kartı ııiriıtiği har
bi zafere ııötürememek 
ve aıkeri ıeref namına az 
çok nesi varaa bepaini 
Arnavutluk ' ta ııömmek 
yaziyetile kartılqmıtlır-

Yazan: 
Şakir Hazım Ergökmen 

seller gibi kan dökmek ve en aı: 
bir milyon insan kullanmak mec
buriyetindedirler. Şu da muhak
kaktır ki İtalyanlar, önümüzdeki 
bes on giin içinde Yunanlıları e
sas müdafaa hatlarından söküp a
tamadıkları takdirde Adriyatik de
nizine dökülmeği veya teslim ol
ınayı göze aldırmak mecburiyetin
de kalacaklardır. 

İlalyanJar Arnavutluk bozgu
nunda Almanyadau yardım istc
meğ~ izzetinefislcrine yediremiye
eektir; fakat vaziyeti gören Alınan
yarun müttefikini kurtarmak için 
Yugoslavya yolundan istifadeye 

Bkalkısaeağı pekala diişüniilebilir. 
ununla beraber kiidik Yunarus

tan büviik •İtalya ve Arnavutluk 
kr:'llığı .'·e. Ha~esistan İmparator
lugu. hukunıetıni yere sererken 
Yugoslnyanın pes diyerek Alman 
ordolarıoa yol vereceğini kabul 

ı talyanlarıo harpsiz inkı.ya- pek güçtiir. Ve Alman genelkur-
da nıecbu.r edip işbirliğini m:ıyı ltalyan ordularının Adriyatik 

temine çalıştıkları Yunanistan bu kiyılarında ka\lu5aoağı neticeyi 
hesaplaruı alhııı üstüne getirmiş biziın gibi görmekte ise - yardıma 
bulunuyor. Yunan milli müdafaa- koşmakta gecikmemek için • Yu
sını yanlış tahminden de ileri ge- goslav)·adan bu yol verme talebi
len bu hesaplarla Italya, Almanla- ni yani inkıyat talebini onumüz
rın Romanyada elde ettiklerini te- deki üç beş gün içinde yapması 
min eylemek ve bu suretle biitiin mantıki bir icaptır. Şu halde Bal
Yunan adalarına yerle erek evve- kanlarda ı>ek yakınlarda ciddi ha
la cOniki Ada• nın emniyetini, reketleri beklemek doğru değil 
so.ııra Adalar Denizini gölleştirme- midir?. 
:ri istihdaf ediyordu. Adalar Deni- Burada hatırlanmak gereken bir 
ri İngiliz donanmasına karşı emin diğer nokta, İtalyanların bes on 
l:ir yöl halini aldıktan sonra ise gün sonra Arnavutlukla nıu~asa
daha geniş hareketlere girişip da- !asının kesileceği ve bu muvasala
ha büyiik hulyaları gerçekleştir- nın tayyare vasıtasının mahdut 
miye tc•ebbüs etmek, açıkçası A· kabili~·etinden • ibaret kalmağa 
nadolu üzerinden Akdenizin şark 

1 
ma~~um olaoagıdır, ~unanistaııa 

sahillerini tutmak gaycsilfC el at- getırılecek birkaç yüz lngiliz bom
mak düsiinülmekteydi. bacdıman tayyaresi yirmi dört sa-
Actık bir emrivıiki olan harp bü- a~lik deniz yokulıığu mesafesi i

tün bu ha)·allerin topunu birden çınde bulunan limanlorı ''C nakli
suya düşürnıiiştür. Ve İtalya, Yıı- Y~ gemilerini - man~ıa olduğu ~
naniııtana karsı giriştiği harbi za- bı - bombalamıya başladıktan son
ferc götürememek ve askeri şeref r~ ~rnavutluktaki birkaç yüz bin 
namına az (Ok nesi varsa heps.lni kı~ılık ltalyan ordusunun ikıbeti 
Arna\"Utlukta gömmek vaziyetilc 1 kendi .kendine taayyün edecektir. 
karşılaoınL•hr. Hulasa ilaha, Şimal Afrikasın-

Yunanistaııdan blöfler. geceyırı- d~ karsılaştığmdan daha biiyük 
sından sonr \o·eriln1İs ültiınaton1 - hır beliya, n1uazı.am bir çıkmaza, 
larl:ı elde C'l.ı.~ıınck i~tcnen •isbirli- başaranııyacağı bir harbe bosu bo
ği. ne karsı siındi ,·üı; kü~lör. kilo- ~una ı:irmistir. Eğer kahran1an ve 
metrelik bir cepheden en ede boza aoil Yunan milleti, Büyük Brötan
pişirdiğini haber veren şaınar ses· yanın da. ha}'ati menfaa11crine uy
leri gelmektedir. Yunanlılar daba gun olmak Üzere belli baslı bi.rkaç 
bugünden kabadayı ve erkek mil- .viiz ta~::nırelik bir yardıma nail 0 : 

!et olarak harbediyor ve italvanla- !ursa, Ilalyan tarihine hicbir za
rı inim inim inlctme~c ha~lınnı.ş- man si_linemiyecek derecelerde ka
l::.rdır. ra sabıfeler eklendiğini görmekte 

RAV!".• , 

ı-:&~ır«LJ 
Yedi liralık iskarpinler 

Bir çokları, iskarpinin on beş, 
yirmi, yirnıi be~ hatti otuz Jiralı· 
ğmı giyerken imdi yedi liralık i.ı.
karpinden de bahsedilir mi' dive
cebiniz. Eğer yedi lira.va aJr~an 
bu iskarpinlerin, bir giyi~t<--, hatta 
birkaç dakika içinde ök<eleı·i düs
memiş olsaydı, tabii, beı; de bur~
da onlardan bahsetmezdim. 

Dün otobüsle gelirken, baktım 
bir kadın, elindeki paketi çöriip 
ortaya bir çift iskarpin çıkararak 
;anındaki kadına uzattı: 

- İşte bak kardeş, dedi, ikisinia 
de ökçeleri, çürük diş gibi sallanı
yor, ha düştü, ha düsecekler. Hal
buki sana yeminle, buııları ancak 
dün ilk defa olarak giydim de o
kağa çıktım. Çıktım ~ruma, >en 
misin çıkan? Kapıdan çıkıp da bir, 
ıki dakika kadar yürüdükten son
ra, bir de ne göreyinı, bizim yep
·eni ve gtcır gıcır iskarpinciklcrin 

topuklan, sag"' a sola csııeıni'"·or 
? ö ' J mu· nce aldırııı etmedim belki 

dedim, yürüdükçe aı;ılıyor' da on
dan! Fakat birkaç adım daha atın
ca meseleyi anladJnı bir kenara 
çekildim, iskarpinin Önce sağını 
sonra solun ıka b. ' u ç rıp ır de bakın-
ca ne görsem beğenirsiniz? Topuk 
lar, yarun.şar parmak açıhnamı ... 
mı~ '""' 

Öteki kadın sordu: 
- Şiındi nereye götürüyorsun 

bunları? 

- Aldığım yere götürüyorum ki 
ya paramı geri versinler \'ahut 
bunları değiştirsinler! Y~i· lira 
bu kardeş, b:iri yedi giiıı giJdikten 
sonra bu hale gelselerdi, hiç ol
~az~a gündeliği birer liraya geC
dı dıye gam yemezdim. 

Bu muhavereyi dinleyip bu 
manzara~·· gördükten sonra, insa
nın: 

- Acaba bu kışı carıkla mı ı:e
çirsek? 
Diyeceği geliyor!. 

Osman Cemal Kaygılı 

Tashih 
Ev\·elki günkü nfuhamızın b:rinci sa

h:fe ınin dördüncü sütunundaki yazının 
b<l~lığınd3. cinöniıntin nutku Yunan ı.ı .. 
raClan Yugoslavl:ın C'eS.a-retlendirdı• 
cümlesi sehven cinOnünün nutku Yun.:ın 
taraftarı ,~UJ!Oslavl:ın cezalandırdı• ı-k 

tinde (ıkmı!ihr. Bn tertip '1::ıtasını dU:zeL 
tir ve Ö;r.ür dileriz. 

Bn \'esile ile sunu kuv\"etlc te- gecikm.iyecektir. Yunanistan bu 
barüz ettirmek doğru olur ki, _ - yardıma layıktır ve her medeni 7. . , . . 

·· b" k" ·1·k b. ' m• J k t b . d ·· , ti .AYI - Mo.osıkletımın 461 No pı.i-yuz ın ·ı~ı ı ır Yunan ordusu- ""m e e u ~ar 11111 sura e yap- k . . . . ~ · 
nu yencbil •k . . İt 1 ' nl h ınak mecburiyetindedir. asını ~yı ellım. Yenıslnı alacagund.ın 

~c t(ın 8 ) a a~ er 1 • • ıeskıs.;.nın hukmü yoktur. 
k:ııruı 1<>-ragı alır veya verırken 1 Şak•r Hazım Ergökmen Garrar 

Ist"a n bu ı 

Açıla 
Eın!nönılnde lran1vaydan inınijtim. 

Müvezzileı·deu birinden bir Öı,!le gazete
:.i alırken koluma giren bır arı-.sd.;.ı~, 
epey yi.ik.st"k :-esle: 

- Ne g'.Ü<ı~l oldu bu mtydan! 

n 
l t: 1"1 B r ed.tllrke.,_ 

Meydanlar Düşınan tayyareleri, a ·kerı hicbir kıy- kon1şulard~n yardıın görrneklc 
me:ti olmıyan Pire, Patra.s, Volo.s ve d.i- ınukavv<'"t addetmek. hatasından 
ğcr bazı ~elıiı· \'C kliylcri bombard1man kendini kurtaramıyor (1); Dr. Gö
etn1iileı·dir Birkac :.1\:il üln1üş \.'e y;.tra- bel-.:in ~eteleri ile a;\·ni za,·iye
l.anm1şsa da askeri ti', L~.1ta hiçbir hasarı den Balkanları kf"-t«"ri7 etmek ha
ika cdilemrnH~tır. 5 dü:.;ınan tayyare5i tasından kendini kurtaran11yan1ar 
rlü~u.rli1ıntl~. bir tayyaren1iz us.;i..ınc dün- ~afsatalarına devanı edi:rorJar (2>; 
n1enı.1,.)tir.> ve mübarek Velit b.ir •hiiyük j. 

. Dedikten sonra etrafa hii,yran hayran 
Bir Deniz :12uharebesi talya, bir muazzanı ltnha ... • tut-

«Eminönünde bir mey
dan açılmıf ... Doğru ... Fa
kat bu meydan bir ls
tanbul meydanı değil» 

da bir takım vatandaşlann burada, ht'r 
ke.<>n göıü önundc, Tanrının gi.lnu yarı 
d~ yapn1alannı asrın bedıl teHlkk:h.·rt
ne uygun görmemiştim. Ama, bu can:u. 
ın ocundekı meyd.:ını <su• unsurundJ.n 
mahrunı etmegi bir an du,.ınıne-mı.şti:n, 

N o TL A R 
- - -

Acaba kendisi Karamürsel 

farkında mı? ıepeti mi? 

Bütün 
li~leri 

İstanbul sinema meraklılarının miitlefikan takdir et
gibi en iyi filmleri gös tereıı İstanbulun en büyük 2 

C E M 8 E R L I TA SineJmf"" ş.h:ı·d·"·•' r.ı · 
1 T.Z: 22513 FERAH 21359 

Ankara radvosun~n •Rad\ o ga
zetesi .. muJıarrırı ,günün h&di."leleri
ni anlatırken Korfu adasi!e Yu
nanıslan sahılı ara,ırı<la İtalyan ve 
Yunan harp ge-ınılerı ara.sında vu
kua gelen bir muhar~e bır i
talvan torpidosunun battığını ve 

, bır tanesinin de yanarak uzakla...,_ 
tıi(ını bildirmiştır. · 

Amerika intihabı 

vemet edenııyecek kadar zayıt diıştlıkle. 
nni g6rdum. \'alnız lngiltere kendinı 

müdafaa edebilnıı.ştlr. Ingılt.erenın ken
dını nasll mı.icbfaa et·ı"'ını hatırloıyınız. 

lngiltere, bUyı.ık buhranın karşJ ında ka 

hnca hUkUnı.etıni değ~tırm .ştıı. 

8 1 ŞİMAL KANUNU /B .. ıo.ooo AllLRiKAN roLbi As.\1·işE 
ugün :IIİ~f!EL :\!ORGAN· PİYERRE RİCHAR unun Ne'"york: 5 (~~~l~ intıhap edilen 

\\. ıLlt • CHAR LE \' ANEL nanızel hang; 1 olursa ol un, Ne\·yorklu-

2 • SQ AKDENiZ HARBi l:ınn şenlik y~poc:ıgrn naınn lübaro •· 
Günün Cll miıh~rn TU" RKÇE PARAMUNT'un ıan pohs mıJdllnl. ıntız •• rnın muha[aza~ı 

hadi·-·i - en aon arp haberleri -.... dairesının himcJyesı iı;ın sıkı tedbirler 

turmus Ö(Üp duruyordu. · baktı. Nau:ı·lan, yeni acılrn~ bir fL'\kı-
İşte bii,·ük İtRI~ anız. Bay ''elit. .. yeden ç.kon sular gibi ev\'el.1 ya\·as ya-

t h k k v~. sonra slır'atle mcrmt"r bııs.:ın1aklar-
10:(e o ii,-ü ve ahhar •?• donan- dan minarelerin ıerefelerine, alemleri. 
manız 'J. .. as\·İri Efkllrcılar ... İ~te 

O ne yükseldi. Ve bu sefer hafif Olr ses!e; 
01üth1~ ha,•a orduları. · 

1 d k - Evet ... 
Hcnsini gör Ü : T;..rih hepsinin Diye mtrıldanarak tekrarladı: 

- Güzel oldu l.>u ınC'ydan ... 
O zan1on, ben de etı-1:1:f:n1a şöyle bir 

boyunu öl<'i.i)·or. işte bir miu i ıni
ni Yunanistan ki ufuklarında bir 
ita1,·an tayyaresi he1irme~egör-" göz e-ezdirmekten kerıdıuıi ulamadım. 
sün, derhal rere indiriyor. Denİ'Z· Camiin kendi n1erdivenlr11 önünde idik. 
1erde bjr İtalyan harp gemisi be~ Evvel.i deniı:le aramızdaki asfalt ova
Jirınivee-örsün, derhal denizin di-

yı gürdüm. Sonra Ba(o Sultanın tunelini 
bine gömüyor ve Yunanlı ııerede her gün bir parçası daha kaybaılan Ba-
İtalyana rastlarsa orada mutlaka 
İtalyan tepeleniyor. 

* Sivamda hıristiyanlık propagan
dası ~pan hır misyonerin, mabet
lerdeki pullardan korkan halkı 
Bonzların elinden kendi eline ı:e
çirıuek icin )·aptığı oyun meşhur
dur. Bir giin eline bir çuvaldız a
lıp mabetlerden birıne girer. Her
kesin önünde diz çiıktiiği.i putlara 
birer birer yaklasııı çunldızı ba
tırır. Putlar kursaktan yapılmış ve 
şişırilmis oldukları i~nı bir: 

- Fısss! fısss! fısss!. 
İ•itilir; akabinde delinen yecler

den hayaları kaçan putların· birer 
kunı ba,.,,ak halini aldıkları ı:örii
lür. 

Ta-.·ıri F.fkar basmuh:ırriri E-
~iizziya Zadt"' Ba,· Velidın si irdiği 
ltaı,:anın 3ktbeti de buna~ bent:e
medı mı? 

lıkpazarıno baKlayan asfalt ı:eminı gör
düm. Daha sonra ötesi berisi birkaç dir
hem mermerle benekli asfalt ovanın her 
tarafına aaplanmış, kuflü yeşıl boyah 

tramvay direklecini gördüm, ve dostumu 
dürttüm· 

- Burada bır meydan açılmı.ş ... Doğ
ru ... Fakat bu meydan bir İstanbul mey_ 
danı değil. 

- Anlayamadım ... - dedı . İstanbul 
meydanı demekle ne kL~ediyor un? 

Güldüm: 
- Şu direkler bulunduğumuz kıyıyı 

karşı tarafa bağlayan şu açlı, df'mirli, 
c;:elikli kOprüye uyuyor, Fakot ne o köp. 
rünUn, oe bu dıreklerin, ne de şu som 
asfalt meydanın arkamızdaki camie u
yar tarafı yok. Eier $ehre bambaşka bir 
karakter verecek btiyti kyeni binalar 
yaprnağa karar verm bulunuyorsak 
böyle meydanlara bir itiraıımıı: olamaz. 
Yooo ı.ehri asırlardanberi alm~ bu
!ur.ıiuı!u k r ktere sadık bir tarzda gü· 
.ıeUeı;tırnıck istiyl rs;:ık bır parça İstan
bullu olmamız ve kD 1mamız. lA"'ını. 

- Gene anlayanı.adım .•• ~zanda bir 

YAZAN 
- Dur be efcnd.m. A«clea n~" ila

ha meydanı bitirmedik ki .. 
Dahi denılemez. Çunku 0 takd rd" l' 

tarafın as!alUa dondurulnıamu51 ' , ... l 

ıı;ana ... EtTafla yeşilhae, suya ben7.er bir eder.d~. ~ademki muteahhide tJ3f tlt , 
şey görüyor musun" E,·,-t ... Şnrada iki 1 ı;-ektictlmı.ş.. Demek ki ortada Euuıu;ıın1 
d. - · ı · Ü d.lvası kalmamış 

Niutmettin Nazif 

ıregın orta urınd:ı bırrr sak.oııı var. ç · 
beş sıska ot sarkıyor. Bunu bir yeşillik İmdi. ... Yapılaca le ik\ ı~ \ cıı ı1tr: 
diye k.ıbul eder ·ek diyecegım k.-.ı.1ınaz. 1 - Teferrüat 1.şi. 

Ark<Jda~ım cevap vermedi. B('niın de 2 - Esas it 
ışin1 vardı, ilerısinc \'arma.dun. ,\ynl- Teferrüat hakkında i>Ö7leyeceğirı l 

dık. O bic yaııc.1 gitti ben bır yana. Ve sey şudur: 

o, belki de, benden ayrılınca konuştuk- Bu meydanın, tanı ranu OnUn.e g"ıeo 
lacunrzı unwtuverdi. Anıa ben unutama_ kısmı ile tramvayların dolo tıı.~ kısı 11 

mış olac~1:1m ki masamın başına &eçer l Y~il• l~dirilmeli. Hiç oln1a7..sa. camiuı 
geçıııez şoyle dw;ündUnı: onundekı mtaluklann buh.ırıd ... ıiı.J kısım_ 

- İ!'l'tanbul "ichrinin imarında litl mer tara ka!;kad 7ap1lmah. <Tram\·ay te-Jl 
hale olacak. F-Ter imar İ$ınde oldU&u gi- germek• telcniiJ. imkan veri~ o dı['('k .. 
bı: ler a.zaltılmaıı. 

ı _ Yıkrn:ık. Esas hakkında i~ _ bir parea dürıışt 
2 _ Yapmak. olacağız bclkı - .JU cihet u7erine dikkat 

, Haydi diyelim ki, 71kma ilini . yle 
boyle ba r bil:yoruz. Fakat yapma işi
ni başardıgrmız1 iddiaya imk.an yok. Bu
"lUn en actk ispatını Eminönü meydanile 
ortaya atnıı;ı; bulunuyoruz. 

Ben, iddıadan hicbir zaman çekinmem, 
zira herkes bılir ve bilmiyenlere der
hal i~bat edebilirim kı İstnnbulun bir 
cmeydanı bol> şehir olması Llıım gele
ceğıni ortaya ilk atanlardanım. Hele bu 
Eminönu meydanı için ne kadar dıdin
miş olduğum tekrara ihttyaç hisrettırmi_ 
ye<-ek dt-recede mahlmdu ... 
Şlmd i biri karşıma çıkıp ta bu mey

danı üst.ere re·< 
- Behey Efendi! Ala ... Kabul Senin 

sözünü dinledik. İşte meydan! 
Dt>mege kalkışabılır mı'> 

çekcceğız 

l\feydanlanmııın şehre vermek bte
yt"C'egımi~ karaktere uy~n olına 1 <"•n. 
daha ~ogrusu şehrin «lstanbullu ki'!. .. 
rakterıne uyma!:ı içın mutıaka 1 t; 
1 b k

. <ınbuı_ 
u ır zev ı selimin kontrolü it a ına alın .. 
nıası. 

fhç olmazsa diktat·· o...- . or .. -ı ~t l tanbı.ıl-
lulaş1ncaya kadar. Eğer böyle bı 
7e n tJkaddr:-.e. r m:ıcı .. 

Sümer Sinemasında 
Büyük İspanyol Yıldm 

IMPERIO 
A R G E N T I N A ' yı 

Bu vazınn, 'nb311r1 kUY\·ellrrC" 
karsı <lu' dukları ınana"ıız ha, ran~ 
hkları acık veya u~tü kapalı. vut
tnrrnakta ısrar edenlere ithaf 

0

edi
yorun1. Yani bu ftrr: 

,ey dolaşıyor nma... Hayır ... Eğt"r ölmenli bulunsaydı cBu 
- Hilydi t!.:ı •• u açık konuş"'yım ... Ev. 'TI~y~anı al~n.ız ?ı.'hırcşal Balbo'ya J.ıediyc 

\.'elce i>urad.:ı bır takını mantar binalar edınız. Gchrıp Trablusgarbin bir tara .. 
\·ardı. Onları yıktık. Niçın? Bu n)evkie !ına yerl~tırs.in> derdim. ?.ira bu me _ 
·n hclklm unsur olan ıu c mı.Hl etrafını dan k A! ·k Y 

İspanyolca sözlii ve arkılı 

•Suna sÖ) lii)'Oruın krzun, siz an
layınız gelinlerim!,. dir. 

N izamettin Nazil 
, . anca rı ayı tanın,ıyan bir Av-

1çalın1, canti gözükslın dıye. Al~ ..• Fa- n p ı Af · 1_ a tnın rıka.da bir ~mar vazifesi al. 
k«t temi2Jedltımiı mant.... t.arltiının ye. ı 

'ıgı zaman yapmak ta.o::avvunında bulu-

KÖYLERİN 
ŞARKISI H 

1 
ve Ne\:'yorkta bulunan dort bın ıntıhap 

~ _;.,;ıt vaz.ıCe ba~ınd;ı bJlunmak üzere e- ( 1 l H'Oş. Hcili da kurtaramadı F E R ABııHm,ulıdtcsaem progralmla iliıÇ\EelMenBERLJTA !:'da ~:m10Lır. Dundcn tıbaı-en 20000 Pol"- H 

KA UNSUZLAR KADIN İHMAL mir almışlır. Novyorkl" alkolliA "'' sal- \•a. ••• 

.. ne ne koyduk.? b ı 
na 1 e<.-"'; bir mcyd3ndır. Fak:ıt ist.ın-
bula yar:ışaeok meydan bu de"'ldir. 

Tangolar, Şarkılar ve ihtiras
lar filminde dinleyiniz. 

DİYARI ve.... EDİLiNCE 1 mak .. ı u e kad>< mtoro.ııo <t>r Bu (2) Hoş. H:ıla da cie\ an. 
aatteo sonra pJa &~ •aı>ıl.;h_'aktu. i tedirler ya ... 

Lınek- l - Bır çot , •• 
1 1 , 1 D<."l Ycnıt-amHı\ öntindckı m11Slukla-

• • .. . ""'il koı dırıl .r.s nı istenıiytinı. Zır3 ce-
- Bir çul Ltbıl. Şu meydana l>jr ba.lri- kC'\!eti sı!"tlanııda. J.a.pcuıl,;,ın -.yak1iıUuı-

İlaveten: Renkli l\flCKKY 
MOUSE 



• 

SAYFA - 4 İKDAM 

ç~B~~t!!:r~?in~~!~.~ Tramvay amelesi içini 
kıimeti, bu dakİkada, Avrupada h 11 1 

k 
sözde yeni bir nizam tesisi proje- ma a e er UrUlacak 6 ikinci Te~ri n Çar~a mba 
!erinde, Hitlerle samimi ve dürüst 
b ir işbırliğine ·başlamış bulunmak- 8.00 Prgram 18.45 Çocuk saati 
tadır. Herhalde, Vişi hükümcti, er- (Baş tuafı 1 inci sayfada) dj)miotir. 8.03 Müzik 19.15 Ço. Mfüik 
tık, kabul ettiği vazifede herhangi nız, ihtiyat sandığmda biriken ken- Diğer taraftan, idare, biletçi ve 1 8.15 Ajans 19.30 Ajans 
müessiı- bir rol oynıyacak vaziyet- di yatırdıkları yüzde dörtleri ala- vatmanların kasketlerinin şekille- 8.SO Müzik 19.45 MÜZlk 
tc değildir. Bu vazifede biz yalnız rak idareden ayrılmaktadırlar. Mn- rini de deJl~tirmeğe karar vermis- ı 9.00 Ev kadını 20.15 Radyo ıa. 
kalm;ş bulunuyoruz.. t d - tir. Vatm'ıın ve bileloiler, ~•ör kas- 12.30 Program 20.45 Müzik 

Ba<vekil, İngillerenin Yunan is- avene san ıgmdan azledilen ve k d ' ""' 12 35 M 
tan üzerine husumet celbedebile- beş seneden az hizmet etmiş olan- etleri gibi, .aleliı e kasket giye- .. .°''.ik 21.10 Konuşma 
cck her türlü hareketten sakındı- !ara verilmiyen paralar hususi cekler, uzerındc. numaraları ve 12.50 A1.ans 21.25 Müzik 
j(ını, Yunanistanın da t~m bir bi- sermaye hesabı nam ile bir hesaba \ v~tman veya bıletçı . olduklarına :!:~~ :~~ 21.45 Müz:lt 
tarafl.k idame ettiğini hatırlattık- ayrılıp, ileride kafi miktarı bulun- gore kırmızı veya veşıl zırhtan i- 22.30 Ajans 
tan sonra İnmlterenin bir taraftan ca amelenin medeni ve sıhhi ihti-1 şaretlerı bulunacakt.r. 18.00 Program 22.45 Müzik (Pi.) 

,.,. J tat · ' .. · 18.30 Konuıma 23.30 Yarınki prog 
anavatanda, diğer taraftan Afrika- var arını mın etme>< uzere ku-
da muazzam ordular karşısında bu- rulacak müesseselere sarfedilmek it J d ==-=========-==== 
hındu.i(una işaretle bu aracia Yu- icin birikmektedir. a yan or usu Kı"mı"n elı"nde 
nanistana yardun hususunda şöy- İdare, bu sandığın yerine bir te-
le demiştir: kaüt sandığı kurmayı ve .. mem~r- yerinde sayarken 

•Bu şeraitte, yapacağımız yal- !ara maaşına ve hızmet muddetınc 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

n•z bir şey vardır: Elimizden gele- göre bir tekaüdiye vermeyi karar- ( Jlimakalede.ıı devam ı !hiçbir tarafa tecavüz n iyetinde de
ni yapacaj(ız. _ Alkışlar -. laştırmıı;tır. Yakında bu iş tatbik zahiri Yugosln\·ya vardır. italya i- ğildir. Cumhuriyet harici siyııscti· 

•Simdiden Girid'dc bir hava ve •ahas,na knnacak ve emektar me- sc, memlekttler ini ga•bettiği Ar- ni'h biilün an'ancsi bu noklaJı a· 
deniz üssü tesis ettll<. _ Şiddetli al- mur ve müstahdemlerin istikbal- navutl:ırla J.endisinc asla dost ol- çıkça gösterir . Fakat herhangi bir 
kış]ar _Bu üs, donanmnnın ve hava ]eri temin edilecektir. n1adığını b i l d iği YugosJa, ·lara kar- hakkına edna bir taarruzda bulu
kuvvetlerinin faaliyetini ve hare- Sandığın muavmel kısmından, ş ı kuvvet ayırmak nıccbuı-iı elin- nu lmasına d:ı aı ni kun·etle 
ket sahasını mahsus derecede ge- rtıl<arıua zikrettij'(imiz sebepler ve dedir. muhaliftir. Binaenaleyh Lir harp 
ni,Jetmesini mümkün kılacaktır. ~ekiller da!lilindc memur ve müs- Bu şartlar alımda harbeden Yu- badiresi ihtimali şu veya bu tarzda 
İtalvan schirlerindt' ,.e cenubi İ- tahdemlere verilrf.in•rt'k hususi nan ordwu, scCcrbcrl'ğini ve yığı- Türkiyeden gelıniyecektir. Bir lıal
lalyada kain üslerdeki hedeflere sermave hesabına nakledilen pa- na/:ını siir'atle ikmal ettikten son- de ki harp ,.c sulh bizim elimizde 
karşı bombard:man hücumuna rayla da - ki bu para _yarım milyon ra, İP,..:liz haya ku\'vctlcrin:n de de~il. toprak larımıza ,-c e~aslı 
başladık. _ Sürekli alkıslar _ Bu liraya yaklaşacaktır - semt de he- yardımilc Arnnutluktaki İtalyan haklarımıza tccaviiz e~ilip edilıne
daima fazlalaşan bir nisbetle de- sapİanarak. amele evleri yapJarak ordusuna karşı, taarrıızi bir da"rbc mesinc bağlıdır. Bulgar matbuatı
vam edecektir. _ Sürekli alkışlar -. amele mahalleleri kurulması esas 

1 
in direbilir. Bunun için de, İngiliz _ nın herhangi bir ihtimale nazaran 

Fransa mağlôbyetinin Akdeniz "·azi- itibarile kararlaştırılmıştır. Yuna n hava ku~·vetl <."ri n in, İ t a l ~·a- bu noktayı hatırda t:.:tn1ası şü 
İdarenin ikraz ve iane sandığı nın Adriyatikteki Otrant, Brindizi rr ·,kiil zamanlar için ı:ok iyi olur. 

,.etine menli tesirine işaret eden Cörcil: 
. Fransn: bük!lmetinin Alman istilLsın.ı, da, şirketin vaktile kovduj(u bir , .c Bari g ibi irkiiıı limanlarını ve Hüseyin Şükrü BABA N 
İtalyan istismanna mutavaatı, bizi yal- miktar narayla kurulmuş. işçiler- Arnavutl uktaki A, •Jonya gibi ihraç 

den kesilen cezalarla da sermayesi iskeleler ini mütemadi~·en bombala- w 
nFaız :urıb'yıede, bTunudst•

1
• rdCezadyi'.d

1
c ,v• zivadelesrniştir. Bu sandık, ihtiyat maları lazımd ı r. Böylece, Arnavut- !eridir. Mısırın garp çöliindeki İ-

~wıı u unan u or u a an egı • a- d - . · k l . · d - d k d .. 
1 

F d ve muavenet san . .Q:na ıştıra e- uktak ı ltal,ran ordusunun iaşe, ik - taJyan or usu, yagnıur uasına 
at aynı :zamdan adıuze ranAksızd onda~-. denlerden bir st'neden faY.la hizrr.e- mal ve takvi}'e h izmetlerin i son de- çıkrn.ş bir vaziyette, suyunu temin 

ma~nın yar ımın an \e enız eı\.ı t' I l f · · b j .. l : k d k · · b k i · d ' · .. iln Fr d . h .. 
1 

. d ı o an ara aızsız avans ve azı rece guç eştırnıc ve bu or unu n etme ıcın c eyıp urur~ccn, ı-
but anSJz enız ve ova us erın en 't d h'J' d 'kt kı b" d .. .. dunI b d ı k l\1 d" k " 
lst

·r ded d h t . 1. B d şeraı a ı ın e muavvcn mı ar- ı sa ı r zaman a buı uk yar ar ca m a c rar ısıra onme u-
ı a en e ma rum e mış "· u e- d . k t' kt'l k d - b' 1 - . .. . b d k' İ ·ı · h k _ mu··tı..•· a, şır e ın va ı c ov u~u ır a masına manı olmak munıktindür. zere, ura a ı ngı ız ava uv-

. ........ ...U<i' bir karar ve kayıp, bizi k k · 
1 

" bi 
1 

k d b sandık halile kalaca tır. Vazivet, bu şekle girince. Yunan vetlerinin bir ·ısmın ı Yunan ı!>tana 
ha ledııemez r meı;e e arşısın a ı- T 1 kt ·'k . t" 1 'd · d k b' b kt . . ramvav. f!" c ı ı '\C une ı a· ordusu, taarruza geçerek Jtalyan- ı;ön erme te ır ma zur yo ur. 
rakabıl1ırdl. B' k 

1 
. 

1 
resinin, hizr •t esnasında vukua )arı bir mai:liıbiyetc uj:;'l"atabilir. lngiliz Jıava ordusunun bunu ya-

Dem şlır. ır aç ay evv• vazıyet~ 1 k k 1 d "t ıı· l · ı · k" · . . k k d "'ık- be "k . . 
1 

.. 

1 

gc ece aza ar an rnu eye ıt ıa- f~ \'l'rır ı, Yunanlılar da Jngılızlcr pata o ar cur e ar ve ce.r ı .. 
lehlıkelı olrluğunu hatır atarak şeyle de. sarat ve zararların tazminine dııir de İtah·aıılardan önce d~nanarak li oldujfu da, ha~ardığı işlerle sabit 
vam e!ınıştir: b' · · d · B · k b" d k · " ·· d d d . . 

1 
, ır nızamnamesı var .ı. u nızam- ısa ır zan1an a, az co bır ustun- ve mey an a ır. 

•Avam Kamarasına şu cıhetı tem" h"kü' l · d h'l· d ·t l"J · · ff I J . . narce u m erı a ı ın e. \•azı c u < tcmınıne muva ak olbtınlar. A B. D N DAV ER 
etmekle memnunum kı bugun Mısır hu_ b d -ı · 1 ) ı "l l · · ·ı· J · • a.ş:n a ma u o an ara. o en erın Ingı ız ıa,·a kuvvetlerının, Yu- lıııl 
tutlannda ve Sudandaki kuvvetler •- ailclerıne ve zarar görtnlere taz- nanistandaki üslerine ycrle~tikten ....-
ra~ındaki müvazene, Fransarun tukutu · ·ın kt · · I<l b mınat verı 1e.· eaır. are, u ni- sonra, bö)' lc bir harekete yardım Bazı muhterem okuyucularım, pa-
~amanındakinden çok daha az gıayrimC- zar.ınamede de, İş Kanununun ka· e tmeleri n1iin1kf ndür. Bu işe lü- zartesi sabahı Londra radyosunun türk
saıt bulunmaktadır. tAlkışlan. zalnrn ait hükümleri dairesinde zunılu ha\'a ku\:vetleri Mısırdaki çe neşriyatında bahsi geçen makalemin 

İtalyan kuvvetlerile hirbir ciddl (ar- t3di15.t Yapılmasını kararlaştırmış- İngiliz hava ordusundan ayr ılabi- hangisi olduğunu soruyorlar. Bu yazı, 
pışma olmadıfını söyleyen Başvekil; t;r_. lir. Graz;vani ordusunun Sidi Bar- 1 ikinciteşrin günü, .İngiltercnin Yu-

4İtalyan resml istatistikkrine göre, idare. şimdiye karlar, rnüstah- ra n i'de bulunması, buna miini teş· nanistnna yardımı> başlığil.e intioar e-
eylôl .sonuna kadar, Libyadaki çarpışın., demlerine biri yazLk \'C biri k ~- kil etmez. Çiinki.i hava ordusunun den ve İngilizlerin Yunanlstana yapabi_ 
!arda, İtalyanlardan 800 kişi ölü, 1.'iO'l lık olmak üzere senede iki clbice en mi.ihinı mczi~·ctJcrinden biri de, ıecekleri kara, deniz ve hava yardım
yaralı ve 860 kayıp vardır. Ayni mtid- \'C kasket. iki s~nroe bir de bir pal- bir cepheden ötekine, bir darülha- lanııı tetkik ve izah eden başmakale
det zarfında ve ayni harp sahasında, bl:a to YCrmf'kte, trıatları sonunda bun- rckllttnn dij!cıine bir bon1lede ve iir. 
86 ölü, 68 yaralı verdik ve 36 kaybımız lar. ycnilcrıle de~i<tirilnıel\t<'<lir. nihayet bir günde gidip ı::c l cbilmc- A. D. 
vardır.> idare, bu defa, trarr.yav ve tünel 
Demiş ve bunun ilerisi için ıau bayır müstahdemleri için, daha iyi ku-

olduğunu ~öylemi~tır. mastan, vaz \·e kıs gjvilC'bilccc-k 

Çörçil, Şarki Akdeniz filosunun di.i.r
aıadan takviye edildiğini, İngilterenin 
her an İtalyan bahriyesile umuıni bir 
harekete tutuşmağa hazır olduğunu, fa
kat çok yakınlarında doh:,.;1ldığı halde 
İtalyanlarla kat'! bir deniz çarpışması 

yapılamadığını söylemiş ve şOyle dl!Yarn 
etmiştir: 

.. Bununla beraber, ıark1 Akdenizdeki 
İngiliz. filosunun kuvveti, Fransanın su
kutundan doğan vaziyeti cok düzeltn.ek 
tedir ve bu, dost ve miltteiiklerimiı. 

Türkler için, İngilterenin denizde sar ... 
lllmaz kuvvetlerinin büyük bir garanti
sidir. 

İngiltere h ava hücumları hak
kı.,da uzun beyanatta bulunan 
Çörı;il dernişfü ki: 

.4 eylfılde, Hitler, eğer iradesi~ 
ni n önünde egilmezsek, şehirleri
mizi \'OIC edeceğini söylemişti. Bu 
emri verdiği zaman Hitlerin ken; 
d isinde bunu icr• etmek kudretini 
harnimİ surette gördüğünden şüp
lıem yoktur. Fakat İngiliz şehirle
r i, dalına yerlerinde duruyor. 

Ba.şvel<il 14.000 Sİ\'ilin öldÜğ'İİJ"Ü 
ev 20.000 sivilin de ağır yaralan
dığını, bu zayiatın beste dördünün 
Londrada olduj(unu, halbuki as
k erlerden ölenlerin 300 ve yarala
nanların da 500 den ibaret bulun
d uj(unu söy lemi.ş ve •işte Alman
ların iddia ettikleri askeri hede!
kre taarruz budur. demiştir. 

-

sekHde elbise yaptırmaj!n ve bun
ları, miadı sonunda .müstahdem
IPrden almamaj(a karar verm~tir. 
Kuma~ı alınmış, iş terziye ihale e-

lnöniinün sözlr ri 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

barıs emellerinde menfaattar ol
du?u oot~eve dahil addrvlemektc
dir. Bununla beraber Türkiye av
nı zaınan<la 11ayri muharip sıfatile 
olan bu!!iinkü hattı hareketincien 
de vaz ırecrnek tasavvurunda de
"ildir. Bu hususta Reisicumhur ta
rafından söv len en <özler pek a
zimli ve P<'k kat'idir. 

İs.1')1et İnönünün nutku aynı za
mnı.da Türkivenin her hanııi bir 
yabancı devlete karada ve"a de
nizde asla sevkulce·-s üsleri ter
ketmek tasavvurunda olmadıi!ını 
bildmnck itibarile de ehemmivet
lidir. 

Acı bir gaip 
bbak Darüleytamlar ~füdürü Umu

misi ?t.fusiki Muallim 1\.fcktebi Müdürü 
Salihaddhı Öksüzcü diin sabah irtihal 
etmiştir. Cenazesi; bugün Lllelide LA
leli caddesinde Haydar MoJla apartıma
nından kaldırılaı-ak öğle namazı Beya . 
zıtta kılınıp Karacaahnıette:.ti aile mak
beresine de!nedil~ektir. 

Kadıköy Vakıflar DirektörlUQUnd n 
Avcı koru vakıf ormanlarının Eğridere mevkiinden kat' ve imal olunacak 

950 kent..ı.l meşe kömürü açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 22/11/940 cuma 
günü saat 14 tedir. İsteklilerin yüzde 7 ,5 teminat parası olan 76 lira 75 kuruş 
ile Kadıköy Vakıflar Müdürltiğüne müracaatları. cl0493., 

Karacabey Ha rası Müdürlüğünden 
1. - Hara malı ve yanşlara angaje saf kan İngiliz 939 doğumlu erkek ve 

dişi on dört ba' tayla saf kan Arap bc5 baş tay açık arttırma ile satılacaktır. 

2. - Arttırma 1/12/9·10 pazar gü1 \ısant on üçte Ankara hipodromunda ya. 
pı1acaktır. 

3. - Muvakkat teminat hepsi için beş yüz altmıo beş liradır. 
4. - Tayların pediğrileri Ankara, 1stanbul, Adana, Bursa, İzmir, S:ımsun , 

K onya, Balıkesir veteriner müdürlükltrine gönderilmiştir. 
Taylar hakkında izahat almak istqenler.in bu müdürlilklere '\fC haraya mü

racaatları ve isteklilerin arttırma &ün ve saatinde Ankara hipodromunda bu
lunmaları ilo1n olunur. c10409> 

lstantul P. T. T. MudurlUgünden 
İdaremiz ihtiyacı için 1000 adet - demir makaralara mahsus ip - alımı açık: 

eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13/1 1/940 çarşamba saat 15 te B. postahane bina11 karıısmda 

Valde Hanının ikinci katında idaremiz umumi depo muhasipliği odasında 

toplanacak müdürlük alım satım komi!"yonunda yapıla~aktır. 

B(>jıerinin muhamınen bedeli 250 kuru3. bep!inin 2500 lira, muvakkat temi
nat. 187 lira 60 kuruştur. 

Taliplerin fenn1 ve idari şartnamelerini görmek ve rr.uvakkat teminatla
rını yatırmak üzere r;ahşma günlerinde B. postahane binas ı birjnei katta mU

dürlük. idari kalem b inalar ve levazım kısmına eksiltme gUn ve saatinde de 
940 senesi için Ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzile komis
yona müracaatlan. (10287) 

f sayanlarımızı ay hk ü2üntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumu§ak ve en ince elbise

ler altında bile be lli olmıyan 

FEM L ve 1 
Yeni ;,ı.ınbal:Jj ve daha mütekanıil bir şekilde 8 Jik ve 12 lik kutularda yeni
den piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye \C parrumed ma~a.ı.alaru1da 

ve kadın berbe1·l~rinde hiznıeilerinc hazır olduğunu ar.ıcderiz. 

İstanbu l Beş i nci İcra Memurl uğundan 
Mikael Donikyan'ın İsrail Ana~ta!yandan aldığı (12000) Hra nııık<.ıbilinde 

birinci del'ecede \'e birer sene vade ile ;potek gösterdiği gayrinlenkullcrin işbu 
ipotek borçlarının ödenmemc!linden dolayı (2004) numar<Jh kanun hük1ni.ıne 

tevf:kan paraya çevrHm~sine kar:-· verHmiştir. P..ır<1ya t;cv1·iln1csine karar VP

rilen gayrimenkuller : 1 - Fenerde Ta~ıamioare nıahallesinde ehki ve yeni 56 
kapı nurnoırah oJup bir tarafı Şakir ma;<az.aları, bir tar.Lıfı yeni yol ve bir tarafı 
Şakirin kule mahalli ve tarafı rabii t:Jriki ;1m ile mahdut baremeyne mülhak 

Elhaç İbrahim Efeodi ve. kulei zen1in vakfından bir bap hane ve zahrındakl 
vBki kule mahallidir. Btt gayrhnenkı..lün evsafı: MezkÜ1' gayrimenkul bodrunı
Ja beraber-beş katUuı ibaret o1up zem n kah cepheden c;ift kan:ıth demir kapıp 
dan gir.lir, zemini nıoı.ay:k bir antre, d5rt basamaklı mermer merdivenle çıkı· 
l.ır. CaınckJ.nlı bir ı.o!ada iç içe iki od<.ı ve bodrunı kata inen merdiven, boci. 
rumun sokai;a kilpısı me\·cut olup bu ko1-idorda bir oda, bir mutlak, bir çama
şırlık, bir hal3 ve odunluktan ibaretti!. Birinci katta biri büyük iki oda, ikinc-i 

katta da uJa.k bir sofada biri balkon1o üç oda, blr haltı ve biT ınl'rdi,·en orta~ın .. 
da canıek[tnlı bir kapı, üçüncu kat: Bir oda, ze1n:ni çini kaplı ve çama~ırhk, bit 
banyo mahallinden ibarettir. BinQ k:i.rgir duvar ve tavanları nakkc:ı<j..lıdır. B\
rinci kat cumbalıdır. Bodrum ve zemin kiltlarının pencereleri demir p~rmakh 
dır. İt•('ride elektrik ve terkos tesü;ah vardır. Sahasının tamamı 6'8.5 ınetre mu 
rabbnıdır. Bu gayrimenkulün tamnmına 6000 liı·a kıymet takdir edilmiştir. 

2.- İşbu gayrinıenkulün arttırnıaşartnameleri 5/ll/940 taritıinden itibn
ren 938/3188 numara He İstanbul Beşinci İcra Dairesinin muayyen numarasınöa 
herke<:in görebiJme!-ii icin açıktır. İ1:int1a yazılı olanlardan tazla malt1mat almr.k 
isteyenler işbu şartnameye ve 938/31 '1U numaralı dosya üz.erinden 'llemuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

3. - Arttırmaya i.ıjtirak için yukarıda yaz.ıh kıymetin yüzde 7,~ ğu nisbctin.. 
de pey ve-y.ı milli bir bankanın temlna\ mektubunu tevdi edecektir. 

4'. - İPotek s01hibi alacakhlnrla di~er alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayrin1enkul üzerindeki hakla:-ını bususi1e faiz ve masra/a dair olan 
iddialarını işbu ilfin tarihinden itibaren 10 gün içinde evrakı müsbitelcrile 
birhkte memuriyetimize bi1dirmeleri icı!lp eder. Aksi halde haklan tapu siril
We sabit olma.tıkça satış be-dC'linin raylaşmasından hariç kahrl:ır. 

5. - Gayrirr.enkul arttırm<ıya 28/11/940 tarihinde perşembe günü !'ant 1-t 
ten l~ ya kadar Beşinci İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana Jhale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
75 ini bulmaz veya satı, isteyenin alacagma rüçhanı olan diğer alacaklılar bu. 

lunup ta bedel, bunların bu gayrimenkul ile tenıin edilmiş alacaklarının mec. 
muundan !nzlaya çıkmana en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak artile 
arttırma 10 gün daha temdit edilerek 9/12/940 pa1.artesi günü saat 14 ten 16 

ya kadar İstanbul Beşinci İcra Mcmuıluğu odasında arttırma bedeli satış is~ 
teyenin alacağına rüçhanı olan diğer atacaklılann bu gayrimenku1lerle temin 
edilmiş .alacakl;:ırı mevcudundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana iha
le olunur. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. 

6. - Gayrimenkul kendi~~ne ihale olunan kimse, derhal veya verilen müh
let itinde parayı vermezse ih:::ılc kararı !esholu."1<ırak kendisinden evvel en yük. 
sek teklifte bulunan kimse arzehniş olduğu bedelle almağa rtızı olursa ona, ra
zı olmazsa veya bulunmazsa hemen yedi gün müddeUe arUırmcıya tıkanlıp 
en çok arttırana ihale edili;. İk.i ihale arasındaki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hiıkme hacet kalmak 
sızın nıcmuriyetimizce ~hcıdan tahı;il olunur. 

7.- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalna tapu ferağ harcını 20 se
nelik vakıf taviz bedelini ve ihaJe karar pullarını vermeğe mecburdur. Mü
terJklm vergiler, !ener, çöp, dellAliye resminden mütevellit belediye rüsumu 
ve müterakim vakıf icaresi alacaklıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil 
olunur. j"'• ı gayrimenkuller yukanda göster ilen tarihte Islan bul Beşinci icra 
memurluğunda, bu ilfinda gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı 
iHln olunur. (2~1) 

l,...._ı s _T A_N B_U L_E_E L_E o_ı Y_E s_ı. N __ D_E N_ı 
Beledfye tahsil eubeleri tarafından tahsil edilmekte olan levha, ilAn, tente 

Ye siper resimlerinin 940 mal! yJh ta!ıısit 8.'1 Daimt Encümtnce birincildlnun 
sonu olarak tesbit ve tayin Milm.jşf.ir, 

Milke11eflerin taksit ayı içinde alt olduğu tahsil ~belerine mUracaatıa borı: 
larmı ödemeleri jcap eder, 

Bu müddet içinde borc;lannı tesvire e~iyen mükellefler hakkında t.oıhsil\ 
611va1 kanunu hUkümlerine tevfikan icral takibat yapılacal:ı nan olunur. 

(10497) 

İstanbul & liye İkinci Ticaret Mahke- ı 
mesinden: 

İatanbulda Liman hanında İstanbul Ll 
man İşleri İnhisarı T. A. S. tarafın .. 
dan Galatada Çinili Tıhtım hanında mu
kim Volter Ziker vapur acentası ve ay_ 
ni mahalde mukim Piriji vapuru süva
risi kapıan Faber aleyhine bedeli hasar 
ve eyyamı muattala ücreti olarak be§ 

yüz liranın maa faiz ve masarifi muha
keınc ve ticreti vekaletle b irlikte tahsi _ 
line dair ikame olunan davanın cari mu-
hakem~de: ı 

Müddeanleyhltrdcn Volter Ziker va
pur acentasınm ikamet.g3lunın meı;huli

yetine bjnaen ve vAki ilfıncn yapılan 
tebligata rağmen de mahkemeye gel•n 1 

BAYAN 
Mağazasında 

1940 - 41 kış mevsiminin 
en son moda 

KAOIN ROPLARI 
YÜNLÜLER 

ve 

TRiKOTAJ 
BOYOK ROMAN No: 45 Hele, Ven«lik ile muharebemiz esna- Evvelfı toplarını kaybettiler... elmadığından haklarında usulün 401 inci 

sında Ferdinand bir hayli teca\•üzatta Nihayet Gorya mevkiinde serbad bey- madde.ı;i hükmüne tevfikan gıya.J! k ara-
Çeşitleri 

111~ ~mınl 
bulundu. Bunlar da bl .. er muharebe şek_ tlıimiz tarafından ihata olundular ... Ve, rı ittihazile iliinen tebliğine ve muha .. 

· j, .ı. ! 1:f11i aldı. Hal böyl~ ~en sözde rnü~alMıa kumandonlan da dahil oldllğu hnJde A- kenıenin de 20/l l / 940 tarih, saat 14 de 
" 1 Uzere ya"amakta 1dık. vusturya ordusu bir kişi kalmamak ü. tahkine karar verilm•, ve bu bususta-

1
11..,~' 1fj ii!t.'I ~f.!1~.,hr."'ll'lll:tl:'•11ıı:-"il!'ıli'r.".•~l"l'lı'"7Tii:'lıl'lıt~rı·'lı!'.lli'.. Bu taarruzların biri Kaçyaner felrute- ze-re Türk kılıcından geçti. ki gıyap kararı da mahkeme divanhane · 
lflL~.J ~1.!Jı 1 ,L "' L-r.!.J ;JlJ.\J !L.!J· · ti. na~ile maru~tur .. Fe~din~nd on altJ ~üşm~nı~ top~arı, mühimmatı, hazi- sine talik e<lilmi~ bulunduğundan key-
- ------- • .1-1...W.OWWL.ıı.J --- 1 bın pıyade, sckız bm suvarıden, sekizi 1 nesı g;Jzılerın elınde kaldı. (H . 944 k5. 

::=======· · fiyet tebliğ makamına kaim olmak üz.e-
y.zan .. M. Samı" Karayel btiyük olmak üzere kırk dokuz lopliln 1 numıevvel). (M. 1537) 
ı..: • " • 1baret olan bir kun et H_e _Macaristan11 Beylerbeylerimiz, ıancak beyl~.rimiz. 

re il;ln olunur. ( 244) 

Avusturya askerı taarruzdan mudafaaya geçtı zaptetmeğ.e ~·y~m ~yl•mış~ .. Bu, ordu <Prhad kumandanlarımız, ~aha duşmon 
, Generalının ısmı Kaf;'y_aner ıdı. Ordusu, ı harekete b~lar başlamaz l stanbul bıle İstanbul Asliye Bjrinci Ticaret M.ah-

Bu, kaziyei mantıkiye mucibince Fer
d inand, padişahın mülkü bulunan Ma
cari!.tanda işgal etıniş olduğu kıt'alan~ 

1Qc41tınc devam edecekti. 
Fcrdinand, hiacaristan kısmı için se

nevi otuz bin altın vtrgi verecekti. Ku
dus l{rullıiı nıclnasız bir sehiv olduğu 

bcyanile itizar edildi. 
GOrüh.ıyor ki, imparator Şarl ve Avus

turya Krah Ferdin~nd boyun ijmlşlerdi. 
Vs:te de Avusturya sene\'I ohız bin alhn 
vcrgıye bağlanmı$h. İmparator imza..,ın .. 
d;ın 'Kudüs Krallığı kaydını da silmişti. 

Sefirler huzuru padi;ahiye kabulünde 
Sultan Süleyman dedi kl: 

- Size sulh bahiediyorum. Bunun ye
d i scnt-lık, yahut yırnıi beş scnel1k, haL 
t!ı: yÜZ, iki YÜ7.. üc yüz enclik olması eli. 

nizdedir. Çünkü siz bozmazsanız ben de 1 Bo.hemya, A vusturya, Jştirye Petrol, K oa, danışmrıdan yıldırım sür'atile üzerlerine kemesinden: 
bozmam... %.lol kı t'alannın güzide şöval1elerinden 1 çullanmışlardı. Sür'atle ve mahirane bir Türk Ticaret Bankası Bo1u şubesinden 

Mesele bitmişti sanıldı ... Fakat, bunca mtirckkeptt. çevirme h areketne düsmanlarının h ep- namına muharrer ve mezkfır Bankanın 
müzakereler ve sulh iH1a!namesi vAkıası Semendre beylerbeyi Balizade Meh- sini bir anda mahv ve perişan eylem~- İstanbul şubesince ödenmesi lflzım ce
çabuk silindi. Altdolunan sulhtan maUCıp mel Paşa bunu haber aldı. Kendi mai- !erdi. len 200 lira tediyell ı7/10/939 tarih •• 
olan semereler hasıl olamadı. yetini ı:ıilAh altına aldıktan başka Bosna Bu, muva!fakiyet İstanbula bildirildı 

Be 1 b · H" ' 204555/350 No. Jı çekin zayi oldu İl1JI!dan 
Sulhun akdi sU'asında bile müşkülata Yer eyı usrev Bey ile Ver bojen Zat.en, serhad beyleri harekete geçtik ... 

tesadüf olundu. Sulbnamenin metni se- Sancak Beyi MuraJ. Beye haber gönder- Jeri zaman İstanbula haberciler yolla-
firlere rtsrnen tebliğ olunn1ad1. di. Oimleten toplandılar. Kac;yaner'irı mışlardı. 

bahisle iptaline karar verilmesi Boluda 

Kanaat mağazası ıürekAsından Serer 

Sarıer tarafından ınuhal ile talep edil-Sefirlere şifahen söylendi. Sulhan tes-1 tizerine yürüdüler. O sır~da Avusturya Babıılli, :zafer haberlerini dost oldu-
lim olunacak Krone kalesi biıim tara.fJ- ordusu &.cgi muha~arn ıle mcşgu-1 idi. ğumuz hükUmetJere bildirmişti. Vene- mıı olmakla Ticaret bnununwı 838 inci 
mızdan harben zapt.olundu. Bizim asker, yıldırım sfu'atile Eseğe ye... dik ve Fransa bu cümledendi. madde i mucibince zi,yaı iddia eltman 

Bu ı;ıralarda Baibaros Hayreddin Pa- tişmişti. Başta Bali zade geliyordu. 1 Çok geçmeden Kral Ferdinand da 
1 ınezkUr çekin bulan tarafından 45 gün 

oa, Akdl:nizde dola~ıyordu. Şarlkcn na- Avusturya askeri Türklerin geldiğini Türk imparatorluğunun himayesine gir-
zarfında mahkemeye ibraıı ve ibraz e

dilmediği takdirde bu müddetin hit.a-
mına dolaşan düşman donanmasını harp işitince tecavüzlerini müdafaaya çevir- mi,, devletler meyanına girdi. VenecUk 
ıe bozmt.,ıu. Bu suretle akdolunan sulh idiler. Bunu da bccerenıediler. Daha ve Fransa ne i~, Avusturya da Babı~li
boşa gjtti. Düşman donanmasından bir muv-atık mevkill're ric"at etmeğe kalkıŞ- ıı.in tesir ve nüfuzu altına girmi;,ti. mında iptaline karar verilecej.i Hln oltı
.kısmı C.:ı ıelip Tunllsu ışg~l etti. til oır . Buna da mu\'a!.Lı.k olıı.madılar.. (Arkası var) nur. (29554) 

K AD 1 N 
ÇANTALARININ 
En soıı modelleri 

İstiklal Caddesi Dacopulo 
Pasaiı karsısında *83 No. da 

TiYATROLAR 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

11/11/HO Çarşamba 
ııüııü akşamı saat 20.30 

BiR ANA 

• KOMEDi JrJSMINDA 
S/11/940 Çar~amba gündüz 

saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
11/11/940 Çuşamba günü akşıımı 

saat !G.30 da 

D A D I 

fi - İKİN CİTE.SRiS ıHO , ., 
Sizi s2 adete götüren 

PUDRA 
RENGiNiZ 

Hangi&idir? 

On 
fena renkte 

kullanır 

PARlSJN· 
FN SO N 

M O D A 

J>'ena renkte bir pud
ra. ytlzünüze cmakvai
lanmıs~ ve cirkin bir 
manzara ·\'erir ve sizi 
daha va5lı i!ÖSterir En 
muvafık rengi bulma
nın vegane çaresi, yÜ
zunuzun bir tarafına 

bir renk ve dil'!:er tara
fına başka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu 
tecrübeyi Tokalan pud
rasının vcnı ve cazı p 
rcnklerilc yapınız. Bu 
veni rcı klcr gavct nl<>
dern ·ChromosroPe• 
makinC'si sayesinde .<a· 
rıştırılmıslır. Silır5miz 
bir J?ÖZ, hemen kusur
suz bir itina ile renkleri 
intihap eder ve artık 
c.rnakvailanTillŞ• man
zaraya nihnvet verır. Cilt ik ga
vet l!ÜZ<'l bir tarzda imtizaç eden 
bu pudra fıdeta tabı i ı:ıibi e:öste -
rir. Tokalon pudrası hususi bir 
usul dahilinde •KrC"nıa kijpüğiJ. ile 
.arıstırılmıstır Bu sayede bütün 

gün sabıt kalır ve ne val'!:ınur ve 
riizcilrdan ne de fazla terleme -
den kat'i''en müteessir olmaz. He
men bugünden Tokalıın pudrasını 
tecrüb~ ediniı.. Tt~nil'izın ırüzel -
lestiğinı ~öreceks:niz 

lstanbul Levazım Amir
liği Satına lma Komisyo

nu ilanları 

Adet 

2 2.5 2,5 nıak lne kaporta muşa:n
ba5:ı. 

l 190';( 190 makine kaporta muşam
bası. 

1 130X ıgo donki örtü muş;:ımba~.ı. 

1 10 metre uzunluk 1/2 parmak ka
lınlık bak.Jr yedek bava borusu. 

Yukarıda miktarı yazılJ malzeme pa 
zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 8/11 1 

940 cuma günü saat 15 te Tophanedt 
L v. Anıirliii sahnalıruıı komisyonunda 
yapılar;ıktır .İsteklilttin bez nümune ve 
teminatlJrile belli saatte koınisyona gel_ 
meleri. (667 - 103791 

• 
20,000 kilo kadoır tekirdeksiz üzüm 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmcsı 7 /11 / 
940 pcr enıbe günti. .saat 15 te Topha-

1 nede Lv. aınirlii;i satınalma koınieyo .. 
1 nunda y:ıpılacaktır. İstcklilerJn gctiı-e
. cekleri 11 Hl 15 No. h çekirdeksiz üzüm 
nümunelerııe ve teıninatlarile belli sa

atte konıisyona gelnıelerı. (~69 - 103811 

* 
100,000 bir santimlik 
100,000 iki santimhk. 

50,000 be~ !antim1ik. 

Yukarıda yaz.ılı boş ca:n ampul alına
coklır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/ 11 / 940 
cuma günü saat 14 te TophaneJe Lv. 
Anıirliği sahnalma komi~yonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 1985 lira. kat'I 
ıeminatı 297 Um 75 kuTuştur. İstcklılt
rin belU saatte komisyona gelmelE>ri. 

( 570 - 10382) 

* 
Sodkoı:tik alınacaktır. Pazarlıkla ek

siltm«i 8/11/940 cuma ftinü saat 14,30 
da Tophnnede Lv. amirliti satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. İ&tek11lerin 
temina.tlarile belli saatte komisyona gel
meleri. (571 - 10383) 

+ 
Teneke veya varil içinde gaz.yağı alı

rıacakbr. Pazarlıkla eksiltmesi 8/111 
940 cuma ıünU saat 1 4 ,1~ te Tophanede 

İst. Levazım Amirliği sa.tınalma komis
yonunda yapılaca.ktır. isteklilerin temi_ 

natlarile beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri. (572 - 10384! 

İnıtiya:ı S:ıhil>i ve Neşriyat Di
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