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~?1crikadaki/ 
ıntıhabın manası 

Mister Ruzveltin /uaan
mruıı, Amerika milletinin 
onun siyasetini tasoip et
tiğini ifade eder. intihap 
mücadelesi İngiltere için 
lir zafer, mihuer devlet- 1 
/eri için bir mağlubiyet 
demektir; çünkü onlar 
Mister Ruzııe/te ıiddetle 
aleyhtardı/ar. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
u satırların ;yazıldığı sa· 
ate kadar gelen habn· 
lcr, Amerikada, Cuın

R uz ve 1 t Orduya kış hediyesi 
i n t i h a b ı t 1 f b 1 . .., . kazan d 1 op ama se er er ıgı 

Ruzvelt 2o&o97621 geniş şekilde haşladı 
Vilki 16537060 ONIVERSITE, KIZ SAN'AT OKULLARI 

TALEBESi DE HEDiYE TOPLUYOR 
rey kazandılar 

• 
Netice lngiltere, Al
maııya ve ltalyada 

mühim akisler yaph 
1111 

Halkevleri beyanname neşredecek 
Başmuhanirimiz A-

bidin Davcr tarafın- r 
dan ortaya alı.lıp Par 

hurrcisi intihabının kat'i neticesi 
htnüz alnın11ş olınanıakla beraber 
Mi~ıcr Ruzvcltin intihabı muhak~ 
k•k old11ğuııu bildirmel-.tedir. De
mek ki Lu bü>ük devlet adamı, ü
çün-.:ti defa olarak seçilmek gibi, 
galıba Amerika Cumhuriyeti tari
hinde görülmemiş bir ma:dıaril•e· 
le ermektedir. 

.r wıa.n ku.vveUerl ~dan --. .n tı11ı!en İı.a.lya.n.lann Anıavattaıaaık.i en 
Vilki, Ruzvelti tebrik etti 

ti tarafından tasvip ve 
kabul edilen tekli! Ü

z.erine hudutlarımızda 
bekliyen kahraman as 

1 • 

Bu intihap, Amerikalıların, Mis
t~r Ruzveltin tuttuğu siyaseti tas
Vlp ettiklerini ve ne rakibi Vilki
nin dahili ve harici politika etra
fı~da yaptıtı tenkidlerin, ne de 
m.ihverciluin çevirdikleri manev
nların Amerikan milletini Ruz
vcltten rnhan asla uzaklaştırama· 
dığını göstermektedir. 

Esasen Cumhuriyet Partisinin 
Lideri Mbter Vilki de kazannııı; ol
.. ydı, Amerikanın harici siyasetin
de bir değişiklik olrwyacaktı. Çün· 
idi bugün Amerikanın dış politika
"'• parti siyaseti çerçevesi bududu
au aşarak, milli bir politika olmuş
ta:r. Bu milli siyaset de, İngiltere 
ile elele vererek medeniyeti şer 
kuvvetlerinin tasallut ve ceberu
tundan kurtarmak, demokrasiyi to
taliter rejimlerin hficıımlarıııa kar
tı korumak, Ü( emperyalist devle
tin, Almanya • İtalya ve .Japonya
nın dünyayı esaret altına alınala· 
nna mini olmaktır. Ruzveltin gay
rctlerile bu milli c1I4 politika, A
lnerikada o kadar kök salmıştı ki 
~".elce bir defa daha yudığnnu 
cıhı iki Cumhurrei•i nam1edi ve 
onların istinat ettikleri iki büyük 
r~~ arasında İngiltereye yardım 
:nı, intihap mücadelesinde, bir· 
ırlcrine karşı en bilyfik ve en 

\uvvet)i koz olarak kııllanıyorlar· 
k ı, ftuz-.elt de, Vilki de, intihapta 
h ••anmak için İngiltereye, ben da· 

a çok yardım edeceğim diye ade
tala Yarışa tutuşmuşlardı. Bu itibar-

GÔRiCE 
Muhasara 
EDiLDi -ltalgan kıtaatı 

ric'at ediyor 
• 

Yunanlılar İtalyan 
müstahkem müdafaa 
hatlarını ele geçirdi 

----·---
Yunan hava kuvvetleri 
ltalyanların hava iUle
rini bombardıman etti 

Atina, 6 (A.A.) - Şimal cephe
sinden gelen son haberlere göre, 
Efzun 'lot'aları Göriceyi sıla bir 
muhasara altına almışlardır. 

Yunan genelkurmayı ile müna
sebeti ol&JJ mahfillerde, aenellrur
mavın harekatın seyrinden tama
men memnun ve mutmain olduğu 
bildirihnektedir. 

Atina, 6 (A.A.l - Reuter: Yu
(Arkaııı Sa. 4, Sil. 2 de) 

Y1ma.11 ordn.sonun Görit'.e Ü?.er'cıe Jii.ril
;yüşünü cömTen harita 

! Yugoslav harbi-} 
ye nazırı çekildi - • 
Yugoslavya Uzerinde dün. 
de meçhul tayyareler uçtu 
Belıırat, 6 (A.A.) - Stefani: Yu

goı;la\ haııbiyc rnuırı general N.c· 
diç istifa etmiş ve yerine general 
Petar Pesi<; tayin edilmiştir. 

Yeni harbiye nazırı bugün saat 
Hl de yemin etmiştir. 

Be)grat, 6 (A.A.) - D. N.. B. a
(Arkası Sa. 4, Sü. 3 de) 

Emniyet Sandığı ikraz 
vadelerini uzattı 
Her nevi menkul eşyayı rehin 
almak için yeni şubeler açılacak 

llmveltin yerine Vilkinin gel
llıesi, Amerikayı İngiltereye yar· 
dundan ve onun yanıuda cephe al
Dıakıan menetmiyecekti. Yalnız 
Vilki Rwvelt kadnr tecrübeli ol
nıadığı İ(in, belki bir tereddüt dev
resi geçirecekti ve Amerika Ana
Yasa.sma göre, yeni Cuınhurreisi
nin intihaptan beş ay sonra işe baş
lnma.sı ve o vakte kadar, eski dev
let reisinin iş bafıııda kalması idet 
olduğuna l!Öre, nisana .kadar, A- EmniY•I Sandıtınm emlllklnl oatrnek, j ka, halkın faydasına arzedllmek üzere 
lııerika pek müteşebbis ve lr.at'I bir emlôk ve akar almak isteyenlere bir ko- bazı yenllıkler yapmağı ve tedbirler al-
"v~zil·et alamıyacaktı. 19UI _ 17 de !aylık olmak ve a. mayı da düşünmüştür. 

•lson ikinci defa intihap edilmiş lıcı ile sahcı:yı, a· SANDoı: MtlDÜBÜNilN BEYAJllATI 

~ldhıığu halde dahi, şiddeı.Ji deıı.izal- tara"!::~::=~= Emniyet Sandığı Müdürü Reşit Çav- j 
arbinin ilam üzerine ıubatta dar, kendisile göıil$en bir arkada§lmızal 

.Al- ,,_ Ü den ve entrikaJa .. '-- •qaııya ile diplonıalU. m nase- bOtün bu yenillltlerı ıöyle anlabıuitır. 
uetleri kesmiş; fakat harp ilan et· nndan kurtannak ~ Emlak satı:ına tavassut moame-
lllek iriıı parlimentonun a(llması- Qzere, kendine in- !..:ine, apğıdaki teşhir salonumuzda bıı 
11~ intizaren ıı.isana kadar bekle· tikal veya vaktin- kaç gündenberi başladJk. Rolümüz, alıcı 
~ışti, Bu defa, Cunıburreisi de- de borç ödenmtye. ile satıcıyı tanıştırmaktan ibarettir. Bu 
f1şdseydi, Amerika, elbette nisana rek satılması takar neviden emllllti üç ay müddetle te:;hır 
ft a ar, kat'i kararlar alamıyaeaktı. rür eden ıı•yrtmeo etmekte ve bu müddet içın, 1•1t'=•n-

nzveltin intihabı bu mahzuru da lculleri teııhır edip kullerm satış bedeU üzerinden. bir lıra-
Ot~dau kaldırmıştır. sattığı teşhir salo· l dan aşağı almamak ilzere, bin Urada on 

uzveltin kazanması onun eah· nunda, eml.ılr salıl iki buçuk kuruş almaktayız. 
sı \•e · · ' ı g ımen. tıı'b 81Yasetı aleyhinde bulunan bıne aı ayr VADELER UZATILDI 

d 
1 bver. devletlerine karcı seri bir lruller1 teıhlr ve sa ~--'-ei Sandıt• ar ed B • •-·~·ı et ........., •Bundan başka. hali< lçın çok faydalı 

d İ ır. u intihap mücadelesin- 4i lfln• ~·-~ Mii:dürli 
e ngiltere Alman İt 

1 
J meğe ırarar verdi· bazı tedbirler de almış bulunuyoruz. 

Pon" ' ya • a ya - a- • &eşti Çavdar Bunları da anlatayım: Mesela, eskı nl-
, 8 ırrupuna karşı bir zafer ka- tını yazmıştı!<. San J 

l.alllnış addolunabilir. Çünkü lngi- dık, bu tavassut muamelesıne birkaç gün zamnameml:re göre, gayrımenkuller mu-

(Arkası Sa. 4, Sil. 5 de) (denberi başlamıŞtır. SanciJk, bundan b01 I (Arkası Sa. 4, Sil. 5 de) 
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Çoban Yıldızı SON BA°==O 

ASKERT 
VAZIYET 

Göricenio sukutu 
İtalyan hezimetini 

hazırlıyacaktır 

AnMlolu a)ıuımıın PorU&D<l, Nen-~ kerlerimize v<erilecelc 
Ye V~ T<nl!ii ~ P- 1 k b-"-el . - H 1 ıs ıı;;u...ı.J erını, a _ 
re Amerika B.-111' oeçlmlnin sıro l 1 . d- d "tib 

ı · 
kev erı un en ı a-

l
. ren kabule başl~mı~
lardıt. 

C. H. Partisi İstan
bul ViJAyet ;dare he· 
:yeti reisliği de, vatan-
daşlara hitaben bir b<! 
yanna.me neşrederek 

evvelce yazdığımız üç 
nevi hediyeyi, yani, 
yün çorap, yün eldi
ven Ye yün ve yünlü
den itlikleri, Halk.ev
lerine, Halk.evi bu
ltmmıyan yerlerde de 
Parti Ocak, Nabiye 
w Kaza merkezleri-

• 

Anan.tan buduUa:nı.da. mımlyet ve tamamıyellinid m\ı· 

Muhtelif kaynakların vcrdlti ma 
lfıına.ta aöre; Yunan - İtalyan mu
harebesi, İtalyanın Arnavutlukta 
tutunmasının gittikçe miışkülleş

tirecek bir safhaya girmek tisere
dlr. İlk taarnttlan ilddetli ve kah
ramanca bir mukavemetle göğüs
lendikten sonra, ayıti. şiddette bir 
taarruza uğrayan İtalyan ordusu 
Flori.na cephesinin sarp geçitlerin
de daha :ıimdiden hezirnete uğra
mış gibidir. Halen İtalyan erk!nı 
harb~inin taarruz plinını alhlııt 
eden Efzun taburları kuvvetli ve 
muharebe sahasının tabil maniala
rmı iyi hesap eden muntazam Yu
nan ordusunun fırkalannın müza-
beretile ilk taarruzlan geri püskürt 1 , ~~~Ll~!'!~ 
tükteıı soma Arnavutluk toprağına 

1 
girmiş bulurunaktadır. Hava ve I 
denizde aradaki büyük kuvvet 
farklarına rağmen muhteşem mtt- · 
vaffakiyetle-r kazanan Yunanlılar ' 
karada da bütün dünyada memnu
niyetle karJılanan bjr çok sürpriz
ler yaratmı,lard.Jr. Ywıan ordusu 
Arnayullulc hududundaki İtalyan 
hatlarını kırdıktan sonra Biklistı 

almı:,, Devolv yaylasına çıkml"Ştır. 
Florinanın ,imali ile Prespa gölü 
ara5mdıık.i dar arazi parçalarında
ki Vernik geçidini zorlamaya bq
lamııı;tır. Son gelen haberler de Yu
nan fırkalarmın Göriceyi muhasa
raya ba~Jadığını bi1dirmektedir. 
Görice şehri Devolli ,.aylasının ! 

ne makbuz makabi
l.inde teslim etmeleri
ni bilcürmişlir. Kızıl
ayın neşrettiği beyan. 
nam.eye göre, Kızıla'\•. 

umumi merkezi ve şu 
heleri de, bu hediye
leri makbuz mukabi
linde kabul edecelcler 
·Arkası 4 üncü<le• 

hafa:ta ede1J büyült l"6 asil Türk onJırsnnnn kahraman SU· 

ba7ı, kalan man Mehme!j:ltJ ve plllı sancağı 

(Arkası ~·· 3, Sü. 3 de) 1 

'-~~~=--=--~ ...... ~="' 

Sovyet 
ihtilali 
~~~-11111~~~-

8 u gün yirmi üç 
yılını bitirdi 

Gene Amerika RelsleiiDılııırlııimu> itti. 
len Kıızvell'iıı refllı.as ~en IJıRhaııla 

nutuk söylÜ)'or 

ıı11e roeirdlil ..ııw..rı .. aiıda hulasa e
dlyenu:: 

*Maine eyaletinde Runcıt 20, Wil-1 
lde ise 9 müntehip reyi almı:ı bulunu

(Arkası Sa. 4, Sii. 1 de) 

•• 
Usküdar Cinayetinin 
Esrarı Çözüldü 

HA v A HAR 8 1 Bir muharririmiz esrarlı hadisenin 
İngilizler Emdeil bütün tafsilatını yerinde tesbit etti 
petrol depoları-

cınayet naııl iılenmiıti? ·Katil Şadan nasıl yakalandı • 

h .. . na UCU m C t t 1 Gecen_ bafta Şeker B&1ramı lçla-r-.ı b~iiin Wsilitmı tesblt etm.ıııtlr. 
ı ite Uskuda.rda esra.rlı blr cinayet iş- Bu i&h.kikatı sıra&ile yazıyonu.: -------

Emdeade otuzdan 
fazla yangın çıkarıldı 
Londra: 6 (A.A.) - İııgiliz Hava Ne

zareti tebliği: Dun gece bombardıman 
t.ayyarelerı Em.den petrol depolarına, 

Bremerhaven ve BrGmen bahriye in~aat 
tıez.&A.hlanna bücum etmişlerdir. Emden
de bomba atılan mmtakada 30 yangın 
çıkmıştır. Hamburg'da Neuhof elektrik 
santralı ile Bren)en civarında Vegesa
ch'da deni:ıaltı in;:ıaatı tezgahları da bom 
bardıman edilmiştir. İstnıı limanlan ve 

lenmiş, AUa.mıı.ta- Bakkal kimdir ? 
tında Selims•z cad 
4estnde 16 numa
ralı diikl<lruh. b&lı. 
k&I Keınal. ve asıl 

adı ile Kalıram2ıD 

1ı4ışma ... rt bir ••J' 
le vıınılara& atır 

:raralanınL' ve ka.1 
clınldıiı tu.s!.aned• 
bir kelhne söylem• 
den ölmü~tö. 

Ba esra.rh elna.. J'- lalli zabıta· 

Öldürülen bakkal Kemal as1cn 
Yugoslavyalı Türkleı dendir '\'C asü 
1dı Kahramandır. DükkıinJrun lııl•şıgin

ieki evde annesile beraber oturmııkt:ı
d1r. 27 yaşlarındadır. Muhitinde herkese 
\c.endini sevdjrmiştir. 

CİNAYET NASIL İŞLEN.\fİ!j'Jİ ? 

Bakkal Keınal, bayramın ilk güni.1 rık 

4am1 saat 21 de dükk«inının kepenk~ 

lerinden birini indil'miş, diğerini de ya. 
TJya kadar indirerek çıkmuga lluzırıa.u-

111111 a:ecdl giirulıiı . 
düşman isgali altında bulunan mütead- t-l klal - -•ın 

ili mesai>! neiice • ' 
1 ~-~ 

nuştır. Ancak bw1dan evvel dcı:terlerınf: 
bazı hesapları kaydetn1ektedir. İşte bu 
sırada sessizce içeri giren katil birden
bire orada duran bir beş kiloluk dirhe-

dit tayyare meydanları bonıbardunan e- illi L ı u slnd.e .nihayet dün m •IJ'& e e 
dilmiştir. Tayyarelerimizden ikisi ÜSSÜ- · &lmıruş bir resmi 
ne dönmemiştir. Dün sahil muhafaza yaka.la.nnuş ve hi ıni kapınca bakkalın başına indirmış .... 
teşkilatına mensup tayyarelerimiz bir d~ uya.ııdınnıfhı'. . Bir muha.nirimiz ı zavallı adam sesini bile çıkarnıad.tn k..;.ın 
dÜIJtlan tayyaresi düşUnnil~lilr. dün mahallinde talıkika.t yapan'k hidi- (Arkası Sa. 4, Sü. 5 de) 

İNGİLTERE tlZERİNE HAVA 
AKINLARI 

Londra: 6 (A.A.) - İngilız Hava ve 
Dabill Emniyet NezareUer1run tebliğı: 

Salı - c:arşamba gecesi, İngiltcreye kar
şı yapılan hava hücumlarında Skoçya
nın ıarkında bir şehirde bır meyhane 

(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 

BU<riCN 
ltalyanın i§lediği 

strateji hatası 

m•nııumın•ıııuınıınuııııınıuuııuıııuııııuuııınııııuımumıııııııııınıııııııııuıumııımnıı:;ıınııuııııııı 

MUKADDES V AZiFE 
Orduya kq hediyesi artık söz ve temenni sahasından çık

mıf; iı ue hareket •ahasına girmiftir · Cumhuriyet Halk 
Partis.i ~le Kız.ıl?.Y• .. halkln}ı.zuı bu mukad~es vazifeyi yap
ması ıçın, her turlu te'!bırı almışlm·dır. Şımdi artık, geçen 
:z:..:lzele _leliiketzedelerıne yapılan yardımda gösterilen 0 eş· 
sız ulvı heyecanla harekete geçmemiz lazımdır. Modada 
oturan Türk kadınları ve kızları, haftada ik' ·· b. araya 

l k k l 
. . ı gun ır 

tgp anara a8 er erımıze kı§ hediyesi örmi b l m••lardır. 
B l

. . . h ye aşa ..,,, 
aşta va ımızın mu terem refikaları olmak üzere lstan-

M•hmutYesarinin şaheser romanını Atatürk' ün Bursa da şeref verdiği 1· 
yakında İk<i•rnda neşre ba~lıyoruz son balonun röportaj ve hatıral•rı 

B·· .. Giiıidc Jnuharrir ve edip arkadaşınııı Nızamettın 
STALİN YOLDAŞ 

Yazan· ABİDİN DA VER 
Yazısı üçüncü say:fôlmızd~ 

Bizim dostumuz lran 

bulun b~tün kadın ve kızlarından aynı çalışmayı bekhyoruz. 
Mekteplı kızlarımızın mini mini ellerile örecekleri hediyeler, 
ka~ramanlcırımızın ne had ar gönlünü alacaktır. 

lsta~bulun hamiyetli kadınları kış hediyesi Örerken er· 
keklerı de yün ipliği Ve evde örülemiyen yün çorap gibi 
feyleri tedarik etmek V{ızifesile mükelleftir. "·"'" ~dip ve romancı Mahmut Yesari •Çoban Nazif, J\tatürl<'ün B•tay dönüşü Bursada şeref ver-

l'ıldızı. 'onı~nının neşir hakkını tKDAM'a vermiş- d.ikl~ri •son balo. da hazır bulunmuş, intiba ve ha-
lir. ('ob:ın l'ıJdızı büyiik Türk .romancısının üzerin~ tırnlarını lıülüu teferruatı ile teshil etıni~ ve f&kat, 
de b'lh d' ll ı bugüne k;.ıdar bu intiba ve hatıraları ne..:.retınemiş· 

1 assa sarfcttiğı son gayret ve ta ı er e •şa- • h lir. Arkadaşımı• şiwdi bu röportaj \'e hatıralarını 
~serı.. romnn• olnıuştur. Alubte.rem okuyucuları~ S B ı dı il · · • tnız 

1 
... . • _ . . .. 11 • on a O• a e ve_ bir silsile halınde iKDAM a 

. . \ u ~. Jksek cserı 10 teşrınısaru pazar gunundcn ya_zınakt.:ıdır. Bu eserı de 10 teşrinisani pazar gü-
ıtıbaren ı•azetemizde okumıya başlıyacaklardır. nünden ılibaren neşre başlıyoru<. 

lllill•nlllllmllllmwııııııınnııııınııııııllllllHllllllWlD•••••-nııınıı111mımruınınnıilllllllllll• 

Yazan: Nizarneddtn Nazif 
Yazu;J Ü('lincü &ayfamızda ---------· 

YARIN 
Yakın tarihten 

meraklı hadiseler 

Sovyet inkılBıbı bugün 23 üncü 
yaşını doldurdu, yirmi dördüncü 
yaşına başlıyor. Şimal kOil'_şumuza 

bugünkü rejimini veren, son çey-ı 
rek asra gelinceye kadar Çarlığın 

tahakküm. ü allında inliye m.lleı-
lere hır ye.ıi ufuk a~an bl tnk lap, Hikmet Nisan 

(Arkası Sa. 3, Sü. 4 de) ._ _________ ..,..;...ı 
\"az.an : 

.. 

Büliin ldanbulu, bütün memleketi kahraman Türk eri 
Mehmetciğe ve onun kahraman subayına karşı ezeli •evgi ve 
ebedi minnetimizi göstermiye daııet ediyoruz. 

ikdam k~ hediyesi listelerini ne1retme~le iftihar daya. 
caktır. ABiDiN DAVER 

lllllını:ımıııınınııınınıınmmmıııun~ııını~ııuıııın11mnıuınımnıııınııummuıınl\\lnnımu111111 
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[DIŞ,~.~ 
j POLITIKA 

Yazan : ZtY A ŞAKIR 

İmamı Hüseyin, isabet eden okların 
iztırabile ot üstünde kıvranıyordu 

Bir derdimiz 
- Bir iş arıyorum. 
- Nt! işi'! 

Tal ebenin Kontrolü 1 Gümrükten çı~ Çörçilin nutku 
- Ne olu.rsa olsun. 
- Köyde ınuallını •·ckaleti?. 
- Hayır, lslanbulda çöpçülük 

olsun! 
I>Unkü ı:azelelcrde İstanbul Be-

Halbukt btt telii.•. bevhude idi. van ok, İmamı Hi.isevinin yüzı.ine lediyesiudeki bf,ş mıinhale ü~ yüz 
\unk.u b ılün o muhit, b:nJercc at- l;)abet cdereık aı?zır:.ın kenarını par- talip ('ıktığuıı okudn{?umuz zanıaıı 
it , c pn adc askerle cevrılmı,,ıı. O calad.ı. Kısa v" kıvırcık sakalının aklımıza yukarıkı muhavere geldi. 
rnullııs (,'(:nber icind .. n kurt.ı.ılup altıntlan kavnamıva başlıyan kan- Dert i~ bulmakta değil, istanbul
cıkmak ıçin ancak k;uıatlı bu- kuş,, Jar. sırtında bulunan (ResuJüllah) dan dı"'rı (ıkmak istemem~ktedir. 
olnıak eerckti. Bu "·cıılıt:.r. sadec~ ın hırkas.ı zenne damlamıva bas- Bu yalnı:t li:,e ve oTta nlt.ı.lttep 
r'ıral .alıilırnJe r><:vsenu~ıı. (,:iınku,' !adı. mezunlarına mah!.w. l>ır l!CY değil-
ima.mı Hıisevının etbaı bırer bıttr Bu kam görmek, vahszilerı hare- dir. Strb<:st meslek erbabı da ay
selııt oklukları K·in. su al:mıva. ıne- kete l?elı.rnııve kiıf.ı Rci<Jı. Bır hı- ni derde yakaluaınJJilardır. Bugiin
cek kımse kitlrnad.ıi>"ınit hukn...dıl- zav.ı dızılnus olan zalınılerın hePSı. ku fevkalade ahval dolayısile ya
mLı::;.. ora-<.lliki mwhaI1ıla.r dığer vkJaı·ırı, E!ertiı. Kılıçla ilt.icurn bek- zılıanelcri kiHtli duraJ1 komisyoa
noktalara ~kılını:;. İtnaını Hl.ıtieyı- !erken, on adım mesafeden Uzerıııe cular tanıyoruz ki, haı1.t yiyip ka-

, nın firarına mC'Ydan bıra«ı1marna.k ccvrılcn oklar İm•mı 1-lu:re\·ınc 3- zannıadan vergi vcrmcğe razı o
ıc-ııı ıııulı..ı>ara hatıı ıvı kuvvetlen- deta bır tereddul vermu; .. lıu taar- luyOl"lar da, memleket ~;ne dağı
dırılmi•tı. I ruza ne surNle mudafa.& ve muka- lıp çalışmatı akıllarına bile getir

Iınamc Hseyın, keııdısıııi şiddetle belede bulunmak lıizım geldığiru miyorlar. 
takıo e<.lenlere ra"men, ~·ırat satıı- kesttrememıstı. Bir gii.11 i~izlikten ~ikiye! eden: 
lın.: kadar ılt:rtc'<lı. Onun bu lruçuk tereddut devre- - Doktorlar wanıyor, knzanı-
Onüııe cıkıp vulunu kesmek is- si, büyük bır felaketle netıcelendi. yor diyorsunuz ammn, bir de şu 

ti.-en bir kac askerı, atının goğüs .Hen bırden seroilen oklar. vücu- benim haliıne bakınız, neredeyse 
darbelenle yer <kvmp ııectı. Sa- dunü muhtehf verlerden delmısti. sürüneceğim! 

c~rs ıaatlerinde kahve ve ıinc;.na)ar bu 
sabahtan itibaren sıkı kontrol edilecek 

Talebelerin ders saatlerini kahve 1 Emn;yet Müfetti<;lerinin istirakile 
ve sinemalarda geçirmelerine ma- bir toplantı yapılıruşttr. Toplantı
nı olmak üzere Maari[ Müdiırlüğü da ittihaz olunan yeni, bt'i ve e
zabıla ile isbirlijti yapmağa karar saslı tedbirlerin bu sabahlan itiba-
wrm.,,til". Bu münasebetle dün . . . 
Maarıf Mudurlügünde Maarif Mü- ren tatbik olunmasına geçilecektir. 
"" ·· T r·k K t · ı·-· it d Bu hususta kazalara dün ırk:ıam euuru ev 1 u un reıs ıgı a ın a . . . .. . . . 
maarıf mudur mua\inlen ile Em- mır verıbnl§ ve muteaddıt sıvil 
nıyet Z ncı Şube Müdı.irü ve bazı 1 memurlar aynlmıştır. 

On yaşından 
aşağı çocuklar 

Denizde hayvan 
nakliyatı 

Belediye bi5ildete bin- Ayrıca şileplerle ya
kararlaştınldı melerioi yasak etti pılm~sı 

hıle ııe!ır ı?elmez Zulcenahtan at- imamı Hüsevin; tahammul edil- Di)·•u bir doklara gazetelerdeki Belediye Reisliği kaymakamlı!<- Denizy.olları İdaresi sanillerimiz
ladı. Ayaklarının dıbınden. şarıl mez bır ızttrao ile atının ustu.nde bir iliını gösterdinı. Uzak kazaları- lara dun gönderdiğı bir emirle bi- ı deki yiık nakliyatını daha iyi kar
şarıJ akıp gııden koca Fıratın serın kıvrandı. Fakat. 90!\ nefesme ka- mızdan birine doktor aranıvordu. siklet kullanmak istiyenlerin de 1 şılayooUmek üzere bazı .. tı?dbırler 
sularına tıak.tı. Harar<.'tlen kup ku- dar keudını· """;dafaaı•:ı karar ver- İstanbullu doktor ı:ö-z.Ieri',,i au•- ehlı et 1 _ b t 1 l almaktadır. Bu arada Inoll'U vapu-

• uou rak yiizürue baktı, basını salladı: Y name .a m_ ag_a m_ ec ur u u - runun °tlep oeklıne sokulması ka-
ru kesılen dudakl:.rının, dılimn ve mıs olduıl:u ıçı.n, kılıcını çekerek d ki b ld t B • ' 
cii!crlcrınin bı.itıı.in ıı;li yak ve ıhtı- - Alay nıı ediyorsun? dedi. u arını ı trmış ır. u emre rarlaşmış ve bu i:;e başlanmıştır. 
vacı ile \ere ~apandı. Tam dudak- düsmanlarının üzerıne alıldı. Bu müzmin bir derttir, fakat de- göre, 10 yaşından aşağı çocukların Bu suretle hayvan nakliyatı da 
!arını suya temas ettıreccğı zaman Artık oras.. karıslL Enıevi at!ıla- vası nedir?. Bu asırda devasız dert - velev ki küçük bisikletlerle dahi yalnız bu şileplerle yapılacak ve 
bırden bıre duraladı. Başını cevı- cı, İmamı H<ıseyını ortalarına al· kalmadığına güre, bu derde bit olsa _ bisiklet kullanmaları kat'- yolcu vapurlarına hayvan :ılınmı-
rıo çadırlara baktı. Orad.akıterın mıslar. her taraftan k.ılıc \"ağdtrı- deıa arclma~~· ve bulanması za-1 iyyetle yasak edılnıio,lır. 1 kı,,Hık yac:ıktır. ___ _,. __ _ 

usuzluktan varup ıutustuklarım. vorlardı. mana I" ~~· • bısiık.letlerin arkasına çocuk veya\. U N l V E R S I T E 
evlatlarının. kardeşlerının, .ı:traba· (Seıilr bin Zur·aı nın indirdiii:i "-'"- 1---• SEDES 

· .-.ıwnı ......,. adam alanlıırdan birinci defa 5 lı-larının ve dostlarının bır yudun: bir kılıc daı'besı. fmamı Hüsevınvı 
>udan mahru.rn kalarak serut olduk sol elıni parçaladı. Kınıin o.lduıtu ! .. ============== ra ceza alınacak, lekerrüriınde clı-
!arını hatırladı ... Dudaklarını suya tesbit eclilemiven dii?er :nütn~ btr 

iki asistan F ranaadıuı 
döndü 

1 
lıyetnameleri ıst_trd0 :ıt olunacaktır. 

dalrundUrmadan kalktı. !Cendisini daroe de. sağ omuzunun iızerinde P 1 Y A. S A 
takıp edenler. artık tamamıle vak- derin bir yara açtı... imamı Hsevin, B E L E D I Y E $ehri:rniz üniversitesfoi ikmal e-
laşmıslardı. Arada. bır ok menzi- artık Zül.cenahın üzerinde duramı- ._ ____________ _, - derek MaariJ Vekiıletı tarafından 

lin<len daiı.a kısa bır mesafe kal- varak vere vuvarlan<lı. Teneke ve varil Sebze halinde mutavasaıtlar 1 Fransaya tahsile ı;ıiin<lerilen Esas 
mı:;Lı. znı· ah b b ·· Teskilat Hukuku asistanı Mehmet l·maıru Huse·· vı"n ,onların -"·--- cen . u asil havvan ütun d ı w k 1 d Seb e .. tah ·ı· . . 

,,.,,uı,.- kuvvetile şahlandı. Efendısine en ~rngı a ma ı ze ve m vva mus sı .eune Alı Evber "e Idare Hukuku asista-
ııe bır baskınuıa ~amamak içın . 7~ bın. liralık ~ir kr<Xii açılması i- ıl nı Ral!ıo dii?e. r arkadasları ile btr-
derhal Zı.ilcenahın ıUerıne sıçradı. valı:ın _gelen bir atlının üzerine atıl- lıı&iltereden 2000 tane Yari! gelmıştir. cm İ.:;tanbul Sebze ve Mevva Kc>o-. likte sehrimıze dönmi41erdir. 

_ Vurun. dı. Evveli ön avaktarile ona sal- pe n · · ·ı · •· 1 Bu ıtııretle teneke darlığından sonra va- ra 1 uı~ ıLın verınnısı.ır. . Dönen r üniversitede vazife f?Ö-
- Öldürün.. dırd.ıktan s.onra. etrafa clfteler ~a- ri! sıkıntısı da k.alını7acalttır. A7n.i za-ı KBu mal=ıf lla Ank~dav:ı .. ıııhrdeo receklercı.r. 
- Parçalayın... vurmıva basladı. Bır kac dakika. . . . uooera ı ın ı·em mu urıı se ı- -~ 
Diye haykıran düsmanlarını, ef.sinin yanına Juc kimsevi vaklaş- mand~ ı>eıroı ve muşt.akkatı ıle ze,-tın- mize dönmiiştür. Mı.istahsilin hi-

lı:ahramanca karşıladı. Atlarının tırmadı.. Sonra. bu zeki at kim bi- yağı ve dıı:er mayi halindekl maddeler • a•·esı ıçın veni tedbu·lcr de alına- M U T E F E R R J K 
biıtün siir'atlerile üzerine ;ıtılan, lir ne düsünce ile bırdenbire ok~- mcml~etin her tarafına kola7lıkla tev_ caktır. 
ondan fazla düsmanın karsısında. bi fırladı. Ya orada cerevan edecek 
derhal müdafaa vıı.ziyeti aldı. korkunç fadavı görmemek ve ya-
lmamı Hı.i.seyine on adını mesafe hut, 0 fel&.keli İmamı Hüseyinin 

kalınca.. Şemi~ birden bire atının ehli bevııne haber vermek icin. 
dıZl!l.lUJl.l rektı. Ötekıler de onun bütün sür'atile çadırlara doi!ru 
hnasında teva~lruf etti. Il<i tar~f k05-ımya basladı. 
arasında, evveıa koııkunç bır sıi'küt 1 1m H"" · b ı 
gecti. ıınamı Hü.sevinin ~sına a:mı usevın. varı a_''!!tn o a
sıralanm . olan b ti 1 b. tun.. rai< yerde yatıvordu. Aldıııı varala-

L> uaıannu . bl li d 
maddı ve manevi kuvvetleri, ta- nn ıztmı ı e ın vor u. 
manııle sarsıJ.mu; Jtil:>i idi. Bu seni cinavetin kahramanları, 

Fakat bu süküt ve tevakkuf. birer bırer atlarından \ eı·e atladı
bövlece devam edemezdi .. Kuman- lar. Ellerinde k.ılıcl:ırı ve hancerle
dan Semir, boı?uk bır sesle bağıra· ri oldui?u halde. İmamı Heisevinin 
rak: etrafını aldılar. Bunlardan (Sınan). 

- Ne duruvonıunuz~ Atılın.. .l,Havle bın Yezid) e dönerek: · 
Parcalavın. - Haydi .. ne duruvorsun? .. Ba-, 

Dıve. emir verdi. sını kessene ... 
Fakat bu emır, tı;.; bir tesir hu (Arkan vaıı) 

sule getirmedı. Hic bir atlı, hare- 1-------------
kete ııecemedi. 

O zaman Semir. basuu (Harme Küçük Haberler 
le) ve ceviroi: 

- Harmele ! .. Ne dunıvorsun. * Erurnekapı _ Eyüp arasından ıe-
Onun üzerine atılsa.na. çen Fethi Çelebi, Abdurralunan Şeref 

Dı,·e seslendi. .. Harmele. atının 
üzerınde hafitçe hareket etti ise 
de, manevi bir korkunun tesirine 
kapılarak, hücuma geçemedi. 

yollarının aa,g taraflarında. bulunan me
zarlıkların bir kamının Beledıyece kal
dırılması k.ararlaşt.J.nlmqtır. Bunda me 
z.arla.n olanlara ka ldırmalan ıçin bir 

:ıi ~ilecektir.• 

İngiltereden niıadır geliyor 

Yakında İngilte:reden memleketi:-ni?:e 

mühim mlkt.arda nişadır gelecee.i haiıec 

alı...-.un~tır. Bu sureUe bugün piyasada 

darlığı <;ekilen nJiad.ır bollapcaktır. 

ı Ankara 
6. 11 

1 St.ertiıı 

100 Dolar 
100 Dra/\mi 

100 Leva 
100 P~eta. 

100 Pcn;ıo 

100 .. Ley 

100 Dınar 

100 Yen 
100 İsveç Kronu 

borsası 1 
. 940 

5.24 
130.20 
0.9975 
1.622.; 
ı3.90 

26.5:25 
0.6225 

3.175 
31.1375 

31.005 

Ticaret Vekaleti fen 

MüJ&virliği 

Ankara: 6 (Htdam muhabtrin-
Şemir, büvü.k bir hiddete kapıl hafta miihlet vttilm.,,tir. den) - Tıcaret Velciletı Fen Mü-

dı: * Maarif Vekaietı heyeti teftişiye ı;avirlii?ıne "Mühendıs Hilmı Celil 
tel i. Cevat. dun Anka.radarı şeiırıınize tayın edılrmstır. 

T abda ve tente resimleri 

Dı.ikk.in tabelaları ile levha ve 
tentc!erınin tahsıl olunınasın:ı D
nümüzd ki avın nihayetinde bas
l:ınıl;ıcaö-t Bel<XiiYe Reıslııl:indcn 
subrlere bildirilmistır. Bu resim
ler ak inde •arınt nler hakkın
da Tahsili Emval Kanwıu h'1küın
lerı tatbik olunacaktır. 

Kadıköylüler evveli 
kanalizasyon istiyorlar 

Kadıkövlüler kavmakamlıı~a mü
racaat ederek muntazam kanali
zasvon olmaması -viızünden lağım
ların bazı yerlerde kaldırım altın
dan sızd.tii"ını bıldırmisler \"e bura
da esaslı irrar ıslerıne başlanma
dan evvel kanallzasyon ııısasıru 
temenni etmişlerdi. 

Yol parası değitecek 

Şehnmiz belediye"ı var!Q3lıru 
arttımak üzere önümüzdekı mali 
vıklan itıbaren tarik bedelinin va
tandasların kaza.ne sevivticrine 
göre alınması teemmül eciılmı,;tir. 

Proıemn hazırlanmasına başlanıl
rntştır. 

Pis tekerlemeler 

İHiçreden bir heyet geliyor 

Alakadarlara ~len malümata 
eöre. lıvicreden memleketinuze 

aelmek üzere bir ticaret hevti vola 
çıimuşt!f. Heyet Ankaraya ı:idecek 
ve hükümetimizle ticari müzakere
ler vaoacakttr. Son zamanlarda İs
vicre ile cok ~nisliven ticari mü
nasebetlerımıztn kolavlastırılması 
ve Yeni bir tediye anl~mas· yırpıl
mas1 kararlasmısttr. 

Ticaret Vekaleti 
Nebati katran hakkın
da yeni bir karar verdi 

Ticaret Vekaletinden teblıii e
dılm.iştır: 

Gumrii.k tarifemizin 280 nı.ıma.

rasına dahil olup vabancı ı.ilkelere 
ihrac edılecek mahsulat ve mahsu
latın hsansa tabt tutulması hak
kındaki 2/13477 savılı kararname
nln latbı.kıne mütedatr talimatn.a
rııeve merbut l numaralı lisans 
verilmiyen maddeler listesine da
hıl tıuJ.ı.ınan nebati katranın sözü 

'k l il Yazan: Prolesiir 
i arı an ma a Hüseyin Şükrü BABAN 

odun karışık ipekliler) 
"çin mÜs•ade lazım 

Muhteli[ sebeplerle memle
kete ithal edilemiyerek S<ıne
lerdenberi cümrükte birikmiş 
olan ithal eşyaları çıkıuılmak
tad ır. Yalnız bunlar arasında 
bulunan Alınan menııeli mü
him miktarda sun'i ipeklilerin 
çıkMrılması münıkiill görüle
memiştir. Çünkii bu kumaş
ların terkibinde yüzde otuz
dan fazla odun vardır. Hal
buki evveke çı.lr.uılmııı bir 
kararname ile yüzde otuzdan 
az odun kuışık olanların n-

1 
cuz t~rif~ i~c ithaline müsaa
de ~d:lmı~hr. 
Şimdi yeni bir kararname 

çıkarılması için teşebbüslerde 
bulunulmaktadır. 

1 ADLiYE ve POLiS 1 
Ortal<öydc kanlı 

bir vak'a 

48 yaşındaki kundıracı 
bir çocuğu bıçakladı 
Ortaköycte Oereboyunda Katolik lrilL 

sesi ~kağında 5 ntunarada oturan 9 yq 
lannda Servet adında bir çocuk, ayni 
semtte oturan kunduract U yaşındaki 
Ahmedi bır meseleden dolayı kızdırarak 
}<açnuştu:·. Kunduracı, bıçağını kaparak 
hiddetle çocugwı arkastndan fırlam~ 

kovalamaca hayli sürdükten sonra çocu 
ğu bir köşede !'>ıkıştırarak kunduracı bL 
ça&ile bacagındc:ın ağırca yaralamıştlr. 
Kanlar içinde yere yu varLınan çocuk eL 
rattan yetişenler tarafındlin Şişli Çocuk: 
ha!.tanesin(' kaldırılnuş ve kunduract 
AtUTiet, kanlı bıçağHe beraber rak.alan-
mıştır. 

Bir sigara yüzünden 
yaralandı 

a ngiliz Başvekı 1ı :lli,lcr ÇörD çil realist bir devlet adamı 
sıfalile daima fü.irlerini a

çıkça üade etmeği itiyat elmiş bir 
'attır. Halk kütlelerınin, Meclisin 
teveccüh ve muhabL~tıni ık.a;ı.ana· 
cak, fakat hakikati i.>docck. Ü>lunü 
küllcyccek >Ö"derle ucuz alkı~ top
lamak tabiati yoktur. l\1oster Çem
berlaynin çekilmesiııi müteakip, 
ıufuıkül 'i"rtlar içinde, dün~·anın 
en hü,•ük İmparatorlu~nun ba,ı
na geçen bu nt i.og;liL t:ırihin;u 
emsaline az rastladı~~ bir durum· 
Ja korsılaştı ve günü giinüne A
vam Knnlarasını ah\ alitı vahan1c
ti fikrine alıştıracak lıilabeler irat 
etti, 

Bir n1üddct sonra da Fran~anuı 
ayrılarak mün[erit sulh I•phii;ına 
sahil oldu. Çör~ilin son nutkuuun 
:ıtühim bir parçası bu Fransa da
vasına hasredilmic:.tir: 

•Frans:z hükumetinin Almon 
istilasına, İtalyan istismar•na mı..ı
ta\•aatı bizi yaln!Z Suriyede, Tu
nusta, Cezaird!' ve Fasda bulunan 
bu ordulardan değil, fakat ayni za
manda güzel Fransız donanması
o,n vardımından ve Akdenızdekı 
bütün Fransoz deniz ve hava üs
lerinden istifadeden mahrum et
miştir,,. 

Nutkunun diğer bir noktasında 
da yine seı-Leni5le dolu bir dille 
şöyle demektedir: 

•Fransa ve İngiltere, tahrik et
mediği halde bir teca' üze marıız 
kaldığı takdirde Yunanisjanın yar
dınıına koşrnağı garanti etrnı.-;lerdL 
Fakat maalesef Vişı hükumeti bu 
dakikada, Avrupada ,·eni bir ni
zam tesisi projelerinde Hitlerle sa
mi..-ııi ve dürüst işb:rliğ"ne baş
lamış bulunmaktadır. Herhalde 
Vi.şi hükümeti artık kabul e,liği 
vazifede herhangi müessir bir rol 
oynıyacak vaziyette de~ildir.• 

Mister Çörçili bu k:ıdar ısrarla 
Fransanın aradan (ıkmasında.n 
bahsetmeğe sevkeden ııınil de yi
ne ayni nutkun bir cii.nlesinden 
bfu-iz olarak anla~ılıyor; 

.Bu vazi[ede - yani Yunanista
na yardım işinde - biz yalnız kal
mış bulunuyoruz .• 

Büyiik Britanya daima Koalis
yon harbi yapmağt itiyat cdin-

Fatıhle oturan Kadri, Puar cadde- miş bir İmparııtorluktur. Napolyo
ı;inden ge(erken tanKiLklarından. Musta- na ka~ı, Almanya İrnparatoru i
faya ra::;tlarnı') \'e ondan bir sigara is- kinci Vilhelme kar$ı hep böyle mu
t.en1iştit" . Mu tata 11ıga~1 o1madıtınt anam ittifak kütleleri ile işe gi
söyteyince iş münakaşaya döldllmUş ve rişmistir. Bu son müsıucada ~-e

Kadri, J\lusla!ayı taşla basından yara- g8ııe müttefiki Fransa idi. Onwt 
Jamıştır. Yaralı Cttrabpap. b3'1tanesin~ ı aradan çıkması bittabi (Downiuı: 
kaldırılmış. gözü kararmış tiryaki yaka- Street) !lakinini devnmlı surette iz-
taıımıtıır. aç etmekten hali kalmıyacnkh. * M'tster Çörçil Yunani•lllna yar-

dan bah•inde, bn şRnlar içinde, 
ancak elimizden geleni yapacağız 
demiş ve mnamafih C.ridde bir h'l
va ve drniz Ü•'iÜ tesi~ .-dildiğini ve 
Cenubi İtalyada kilin üolerdeki h<>
deflere karşı bombardımana ba~
landığmı ve bu faaliyetin daima 
fadalaşan bir nisbette devam ede
ceğini de ilive etmeğ\ ihma\ etme
m.iştir. 

* Sultanah.mette derici İbrahimin de 
posunda çalışan Hüseyin, dttilerin ke
narlarından keserek ayakkabı yaptll"ttl1' 
ve bu ayak!taplan satmtŞhr. Yakalanan 
Htı..oteym, dün Birinci Sulh ceza mahke
mesinde sorguya çekilerek tevkil edil
rwştır. 

* Birkaç gün evvd Galatada Perşenı 
bepazarında fınncı Mchmedi bıçakloya.. 
rak öldüren Sadullah adında 14 yaşı.o
dakı genç, Ad!iyeye teslim edilm.il' ve 
Yedınci Sorgu hiıkiınlitine verilmiJtir. 

- B.r vasındalti cocuğa ok atar
ken pek cesur hareket etmıstın. 
Gallba onun babasından kor.kuvor-
aun ... 

Piye, bai!mlı. 

Bu cahil cesur ve zalim adam. 
St:mırın bu hakaretine davanama
dı. Hemen vavına bır olı: verJeştı
rens. İmamı Hiiseyimn basını ıu
;;an aklı. Parm;ıi!ının lıafıf bır ba
reketile, kir~ bastı. Yavdan fırlı-

gelıniShr. Öğleden ~onra nıu:nailcyhin 

re15hgınde Vekalf't umun\ nıUfettiş.lel'l

run iştJrakile ı.ır toplantı yapılmıştır. 

* Sümer Bank pamukhı fabrika.lan
nın ,ehnrn.iz.de bulunan merk.ezJ Aıık:a
raya n.:ıltl.ed.iJ«. 

* İnııiltereden 39 ton anllm boya 
ııelıruftır. Bu bo7alar mensucat fabnka
laruruza tevzı edilecektir. 

Emniyet müdürleri 

arasında nakiller 

Ankara: 6 (İkdam muhabinn
den) - Sıvas Emnıvet Müdüriı 

Hacb Urfaya. Kars Emniyet Mü
dürü Kadrı Sivasa. Rize Emni
yet amırı Zıya Emruyet Miıdü!ü

ğiine nakil ve tavın edilmişlerdir. 

* Taksimde Panorama apartunanın
dan Belediyeye ait mlıı-;ammalan çalan 
Moiz. İspıro ve Vaııil haltlanndaki tab
k:ik&t, yedinel sorgu hakimliii.nce ta
marnlanmı.ş ve su.çlarJ ;;abi.t göriüerek; 
Altıncı asli7e ceza mahkemesine \Wil • 
mişlerdir. 

Yu.nanisbına yapıla\'"nk yardıının 
gayet geniş ve bir yıldııım sür'ati 
i1c vukuuna intizar cdi1me01e-s•ui 
vmh olarak ifade etmiştir. Çün
kii <İrwiltere bir taraftan anava
tanda, di~er taraftan Afrikada m•ı
azzam ordular kıır:;ısında bulun
maktadır .• Tablonun karanlık ta
raflarını bu kadar ce•aretle ifade 
ettikten sonra lehteki unsurları da 

ı ayni açıklıkla ifade etml~tir: 
----------- ---- cAv&!Il Kamarasına şu ciheti te-

Galatadakı baz, karamel.a ve ı;e- ızecen talımatnamenin lisans veri
kerleme ımalabhanelerınde evvelki len maddelere art 11 numaralı Iis
l?Ün vaoılan anı bır teftıs netıce- teve alınmasına karar verilmiştir. 
sinde bunların pis sularla ve hileli AI.a:kadarların vukarda sözü ııec;eıı 
malzeme ıle ımill oludul?u _görıile- talımatnameye merbut numıınele
rak ceza vecilmısttr. Avnı suretle re tevfikan hazırlanacak talepna
Balıkoazarı cıvarındakı i.ınalatha- meler ve 23 lruruşluk: il<,i seri l)UI ' 
nelerde de 25 .kilo bozuk marmelat ile lisans mercilerine müracaatJeri 
imha oluomustu.c. ! teblik olunur. (AA.) 

ASKERLiK iŞLERi 
min etmekle memnunum k i buı;in 
Mısır hudutlarında ve Sudandaki 
kuvvetler arasındaki muvazene, 

Harp okuluna talebe Frarısanın sukutu •~_ma_n.°:dakm-

hn 
__ ,_ den çok daha az gayrımusaıt bu-

a auı& 1 lunmaktadır.• 

• i KD A M'ın Uzun Hikayılsi 3---·ı - içetim. 
... · · - ; Birer kadeh bira i('titer. sonra 

1 y T k · 1 gene yollarına devam ettiler. Balt azan : o L aa Ur çesı: kadına fazla sokuluyordu. Ortalık 
C l - 5 j kararmıştı ... Balt kadını kendine 

l omonye 5 doğru çekti. Kadın şidıtetle itti, 

·-~••••••ıriıı••••••••••••.:ı•••••••~ ko mağa ba$ladı, Batt ukasından 
. yetişti., yakaladı. Kadın kendini 

Orman bekçisi bir şeyiu farkın· 
da olmaımştı. Nolu neden kovduk
larını sordu. Balt: 

- Deli, budala, sersem .. 
Orman bekçi:.i piposunu yakıp 

gitti. 
-5-

Haftalar geçti. 
Artık ölü ile beraber, yanYana, 

başbasa yaşıyorlardL Artık öldıi.r
di.kleri adam hayatlarına girmiş
ti. Ondan korkuyorlardı. 

O kış çok şiddetli oldu. Her tara.! 
dondu. İki kardeş bu nzun kış ge
celerini uykusuz geçiri~·orlanlı. 

Gene böyle bir gece Bast pua 
mesele ini ortaya koyd.ı ve bu pa
rayı ne ) apacal<laruıı sordu. Uzun 
projeler yaptılar. At"a.ı alacaklar
dı. Fakat idareli kqnnşuyorlar, 
birbir14'rine artık itiıual etmiyor
lardı. 

Bır sabah dışuı çıktıkları za- Cazla müdafaa etmedi. 
man, bataklığın çatlaınış ve bir lu- ı Sonra hır evin onünden geçtiler. 
~ım sul_arl~ etrafa l •~ ı!_mış oldu- Tonya Ballı bu eve soktu. Burası 
gunu gorduler. Evvela otleri kop- acaip bir meyhane idi. Kadın er
tu. Acaba Haynın iskeleti de dtşarı kek içiyl',,;lardı. Onlar da içtiler, 
Dil cıkını tı? gene sokaga çıktılar. tekrar aevı~ 

Etrafı araştırdılar. ;Ueydanda is- tiler. Bali kadım evine kadar gö
kelet falnn yoklu. Bunun üzerine\ türdli. 
karar \'erdiler, cesedin 1'ihnüJii ol· Balt arhk ölüyü unutmustu, 
dutu yeri dolduracaklar ve üstüne To~~:ayı düşünüyordu . 
bir bina yapacaklardı. Ocrhal işe Üç gün so11ra ıraş oldu, kadını 
koyuldular. İki ay sonu kerpiç bir görıııeğe gittı. Fakot kadını bula-
aınbar yüksddi. madı. Çocuklar unıuvoıfardı. İçe-

- 7 _ riden basta koc.asının Sf"'.)İ duJUI· 
du: 

Bir ak~~ _Balt yolda üç çocuk -İş içiru.e hastayım, ~·apamanı, 
anası, terzın.ın karısı kırklık Too- ı karım sokağa çıktı, beklerseniz 
yaya_ rastladı. Bc~aber ~-ıirüdüler. bekleyiniz .. 
Tena verem oldugundan pek çalı- Bali bir müddet bekledı. Nihayet 
samıyordu. Çocuklar çok kere ek- büvük kız: 
meksiz kahyorlardı. &it: _ Annem nıeyhancdedir, oraya 

- Tonva dedi, ıııeylıaneye u&-ra- gidiniz! dedi., bir erkekle beraber 
yıp biz kadeh içelim mi" ı:itti. 

Balı kadmı kıskandı. kudı, fakat 
yerinden kımıldamadı. ookledi. 

Saat dokuzda Tonya gPldı. Sar
lıeştu. Bali ona sitem cttı. 

KadJn; •Ne bileyim IM-n dedi, o 
günden sonra görünmedin, beni u
nuttun sandım! ... Balt biraz te
rediıüt etti, sonra: •Arada bir ke
re buraya gelmek istiyorum!• de
di. Kadın kaba kaba güldö. l>ir ııey 
dem di. Balta karşı o kadar lakayt
tı ki, Balt kalkıp giW. 

-8-

Bir gün iki kardeş selıre inip 
notere basvurdnlar: 

- Biraz para biriktirdik, bu pa
ra~·ı iyi bir yere yatııuı•k istiyo
ruz! ı!ediJer. 

Noter parayı aldı, km.; lere bir 
senet \'erdi. BO'lt ile Bas( bu para
nın :"ı' ükündcn kurtulnsuşlardı am
ma. ölüden kurtulam:Yurlardı. Ö
lünün seameti üzerlerinc çökmüş
tü. Bir ı.iin ökiR ha51nlıunyor, er-
lesi gün domu:z yaral~ruyordu. Bir 
gün de ormanda üsllrune ko~• bir 
dal kopup dü tü, ikisi de yaralan
dılıır. · 

Bütün bu.oları öliıye atfediyor-

• 

lardı. Bütün bu işlerde ôliınün eli 
vudı. 

Faht bu arada Balt, Toayayı 
düsünüyordu. 

-9-

Ciııayetin senci devri~·csi gunu, 
Baraklar erkenden evlerine kapan
dılar. Gece kapılarını kapadılar, 
Önüne eşya yıidılar, ocağın ba
şında büzüldüler. 
Dışarda rüzgar esiyor, yaprak

lar hışırdıyordu. İki kardeş, kor
ku içinde kıvraaarak oturuyorlar
dı. Gözlerini ymnmadtlar. Sabahın 
ilk ışıkları belirince kalkıp kilise
ye gittiler, dua eltiler. 

Bizknç gün sonra Barak!Jrın luı
pısıw Tonyaru.n çocukları çalılı. 
Bast açtı vo: 

- Defolun buradaıı! diye hay-
kırdı. 

Çocuklardan lıiri: 
- Bal tı istiyortd, dedi. 
- Bnlt ormanda, oe yaı-eakn-

nn:? 
- AnaUl.lll! gönderdi., alan.ek isti-

yorlll. 
- Öyleyse gidip ondan isteyin. 

(Arkası var J 

Beoilı:taş A.9kerlik Şubesinden: Şarki Akdenizdeki İngiliz filo•u-
Genel Kurmay Ba kanlığının 1 nun rolüne sözü nak!cden Ba~ve-

15/10/940 giın ve 354~ savılı emir- 1 kil aynen şöyle demi.,tır: 
Ieriü zerine Harp Okulu Komutan- <Şarki Akd~nizdeki In~iliz filo
lıg-ından elen 19/10/940 tarih sunun ~uvvetı. Fransanın __ sukulun-

g . dan dogan vazıyetı <:f•k duzeltm ·k-
v~ 2. Ş. 7365 savılı dokuz maddeyı ted.ır ve bu dost ve mı.ittefıklrri
havi talimatta vazı.ldıı!"ı iizere miz Türk.le; için İnl(iJterenin de
Haro Okuluna ııirraeve istekli <>- nizde sarsılmaz kurıellerinin bu
lanlann müddetJerı 31 2. kamın yük bir ııarantisidiı· .• 
941 ııününe kadar müddet uzatıl- •Merkeze yapılan hava hıicum
mış ve liseyi bitirenlerden olmaiı: lan ise a-kiın kal.ı:tııı;lır. Çünku Hıt
zere kaydü kabul edileceğı anlaşıl- !er 4 eyliıl nutkunda iratlesinın 0-
ınıstır. Bu ~bi isteklilerin talinıatı nünde eğ'.lmezsek şehirkriı~.ızi 
~ör.mok ve icabeden izahatı al.maJı: yok edecegını . oo~lemışh. Fa.,at 
üzere takibi muamele vapthnak ü- lngi.J.i:z şehtrlerı ha.ta yerınde du
aere §tıobeye miıracaatları ilin ol.ou- ruyor.• 
nur. • 
Şubeye çağrılanlar 

Göriiliiyor ki nutuk her zaman· 
ki &ibi •&mimi .-e dürüsttür. Leble 
ınüı..liğa ve hayalden aridir. Ha
sınılannı küçiik görmek. istihkar 
et:ıne.k saibesile maldl değildir. Fa-

Eminönü Askerlik Ş..beslnden: kat ~arkta ve garpte mukavemet 
Şubeaıizm 4/12M sırasında kayıtlı sayesinde muvazenenın yavaş ya.

Lv. leğrnea Sıileyman oiiu Şevk.et 38039 vaş İngiliz kefesine geçmekle ol-
6/171 sırasında kayıllı TBB yüzba,."1 duğıuıu, daha doğru u aleyhteki 
Sa!!et MU!ll oilu İbnıhlm 1/322 ıırasın- mnvazenesizliğin gün geçtikçe •
<la kayı.Uı pıyade letıııe<ı Hi!5eyın oğlu zaldığııu İngiliz milletine temin v• 
Hllseym Hikmet (280Hl 1•BB. TGM. tebşir etmektedir. 
.iterim oğlu Mahmul Manııvgat (4>070) l Cumhurreisi intihabı hay ve hn• 
maldne üsteğmen Arif otlu Bedli 321 yuna dalınış olan Amerikaya blC 
İstanbw (lags) acele """'7• .... :ıracaat- temas edilmemiştir. 

ı. Haeyiıt Sülırü BABAN, 



- 7 - lK!NClTEŞBIN 1'40 

ISIR 
Demokrasiye 
daima sadık 
KAL MALI 

Meclis Reisi A. Mahir 
Paşanın beyanatı 
Kahıre, 6 (A.A.) _ Mısır Par~ 

l1ımentoou, 14 teşri.nisanide yem 
içtima devresine başlıyacaktır. 
Bir hafta ka-Oar sürecek tatile baıı: 
lamadan evvel kral emirnamesını 
dinlemek üzere davet edilen P_ar
lıimen to azaları dün bes dakıka 
•üren bir ictima akdeLmi.slerdır .. 

Bu içtima münasebetile meclis 
reisi Ahmet Mahir paşa demıştır 

ki. .. 1 
Harp demokrasi ile d.iktator er 

hükümeti arasıııda cereyan etıne~-
ted . p "-ento müstakbel mu-

ır. aruuu . ih . 
zak<"relerinde demokr:ısı z nıye
tini muhafa7.a etmelidir. 

Avan meclisi reisi. Mahmut Ha
lil bev de sövle demıstır: 

.Su anda ittihat esastır.• 

Meclis ve Parti 
Grupu yarın 
Toplanıyor 

Ankara: 6 (İkdam mu

habirinden) - 8 tetrini

MDİ cuma ... bahı (yarın 
... bah) Parti Grupu top-

cak B .. _,,ı.. Millet lana tır. u_, .... 
~ Meclisinin cuma günkü 
. toplantıaında ihtjaaa en-

i cümenleri seçimi yapıla-.. ij il caktır. 

URAK 
Dostlarına ve 
Mülefiklerine 

SADIK ___ , ____ _ 
Jrak Kral Naibi bir 

nutuk söyledi 
Bai'dat, 6 (A.A.) - Irak kral 

ruo>bı Abdülilah, meclisın açılışı 

müııa3ebetile sövledii?i kısa nu
tukta, müttefikimiıa İnıziltere ve 
sair dost devletlerle olan münase
betlerimiz karşılıklı ışbirlijii esası 

üzerinde devam etmektedir demis 
ve b.alihazırın nazik sartları altın-

Bu•• tu•• D lsviçrede da memleket~ ehemıniy.eti bak'.-
mından hükumetın ustune aldu!ı 

ı • k vazifenin ifasında milletten g;.ir-
gCCC eti iŞi dükü müzahareti övmüstür. 

yakılmıyacaki Yeni bir sulh 
taarruzu daha 

f Jşaı•etıer] BalhıDsDeırD 1 

italyanın 
Bizim dostumuz İran-. 

Yazan: NİZAMETTİN NAZİi" 

-· -
---....;:.:;...,,._ -- ~ I 

Yaya )ÜtÜst~ 
noısıl olur 7 

Sabah trnmvayların1 bilmem, 
Türk milleti, prpuııti komş.- ... ş 1 e d •. g"" •• çünkü bunları hiç gördüi;'iim yok, 
unanistanın, İtalya .kaqısında fakat İstanbul !anlının ak~~m 

gösterdiği k.ahrunanltjiın ve ıne- tramnyları mahaşarAllah! Haddi-
deni usaretin ınes'ut inkişaflırnıu s t r a t e ı· •. niz varsa beş buçukla sekiz arasm-
znk ve gururla takip ederken da Beyazıttan, Çar~ıkaı;ıdan, Tür-
prlda ela bir komşusu olduğunu 1 beden, Sultanahmcttcn. hatta Sir-
ve talihin her cilvesini kendisile H a t 8 5 1 keciden bir tramvaya .ıı.yıp da 
paylaflllllta bu kom~unun çok 1 Fatihe, Aksa.raya, Yedikuleyc, Top-
haseas davranmakta olduğunu u- J kapıya, Edirnekapıya gıdin! ~-
nutmamaktadır. • mın, dediğim saatleriode bu bat-

Türk milleti, kendisinden zerre ltalya. meMlie ıuanlaia !ara işleyen tramvayhra girebil-
luıdar ayırt etmediği bu koınııwıu- mek için mutlaka Emônönündeki 
nun mukadderatına, Alihazreti ve iU yolnazlağu yüzün. kapalı durak yerinden binmek li-
Bümayôn Şahinşalı Biza Pehlevi· den kemli.ine fiJJetli zıın, fakat 

0 
da yine bin güçlük ve 

nin beynelmilel tesiri her dem ar- dmbeler indirmek imkci- 1 bin mihnetle! Boş buradan binebi-
tan bir vakar, haşmet ve dirayetle ıunı bulamıyan /ngilizle- l lenler de biri istedikl~ri yerlerde 
istikamet vermekte olduğunu :ör- re bu iUleri lıeJiye etmİf inebilseler! Ekseriya o da kabil dc-
dükçe, kendi mukadderatını va- elliz _ Yunao deniz "" hava kuvvetleri iil .. Meseli, dün akşam Eminönün-
kur ve azimlcir Şefi Büyük in;;- ve O uzalı meaaleleri Ege dcniz.inm ıiınaı k.ısmına da tamamL den arka arabaya bin zorlukla tı-
nü'ye tevdi etmiş bulunmaktan bizzat lr.-ltmlflrT. ıe ve !ilen hakim olarak buralardan llla- kılabilen bir kadınla hir erkek, 
duyduğu yüksek aaadetin aynı o- y A z A N ~ kedonyayı ve kıyılaruıı_ baskı a_ıtında bu I Be?'a.zıtta inecelı:_Ieri bnlde, kendi-
lan bir saadet duymoktadır. [ hıııdurabilirler. Yıınanıstanm ~ıltere_ lerını ancak Fatihte zor dQArl.f• 

Türk milleti, İran kardeşliğini A 8 1 O f N O A V E R nm müttefikı olarak harbe girmesile bü.. atabildiler. Hele ellerinde paket-
Ye Aı:ıha:r;reti Hü.mayün .Şahinşah _ - tün şımall \'e cenubl Ece denizi, Şark1 ler!e bu akşam arabalarJna gircn-
Riza Pchlevi'nin ınuhte~crn ve ta- Akdeniz Addyatilc ağzına kaıbr Yu- lcr •n vay hallerine! 
rihi şahsiyetlerini. derecesi hergi.in İtalyanın durup dururken Yunania- nan den.izi İngiliz donanmasının lu\k.l- Yin~ .dün akşam bu tramvaylar. 

İsviçre hav: sahasına~ 
tecavüz edilmiş 

artan bir hayranhkla anmayı, Ulu tanla ne diye harbe Cir~tığinl anlamak miyeti alhnA girmiş ve Oniki adadak.ı dan hırıod~ ~e paketle~· patladı ne 
Atatürk'ün Ulu İnönü ile elcle ve- kaUH değildir; hatta Yunanı.standan sev_ İtalyan üıleri tamamile mahsur bir va- çıkınla~ ~zıldı ve bu p3ket]erle çı
rerek kendisine yaratmı.."' olduk.la- k:ülceyşi mevki.ler ve tisl~_r b~meslıı_in ziyete d~müş bulwıuyorlar. ~·~.la.r ıçınde yanyana xiden nice 
rı do&tluk \'C insanlık dün~·asının ide manasını anlamak mum.kun değil- Eğer mihver devletle-rt. Bu.lgaristaru. uzumlerle ywn.urtalar, muşmula
kilit t~ı addetmektedir. ıdir. Çünkü, Yunanialan bu üsleri VCI"· da harbe 1<>karlarsa T~ ada.ından lar':- balıklar, ekmeklerle eiğerler, 

Her zerresi ile yalnız A.13.hazr .. - me.te razı ol.sa dahi, lngiliz. ı~~~ Ita.lyan- Rumen petrollerinin 500 kilometre ve tabın helvası ve tulumba tatlısı i-
• ti Ilünıa}·İınun eseri olan ınodern lardan evvel davranarak butun Yunan yalnız Yugoslavyaya taürruz eder1~e le kışlık terlik ve fanili.lar, yu(ka-Alıı:anya İngi:terc ile İranı sevmei(i Büyük Şeflerimiz jadalıırını ışgal edeceklerdı. Bu adalar bu petrollerin Seliniklen 

720 
kilometre l~l~ Tı:ab~on ~ur~ları birbirine 

Bern, 6 (AA.) - Havas: Bern'de bize nasıl. ne heyecanla telkin el- arasında ise, mesel.ii Girit gibi •anahtac mesafede olduğunu, Türki.Yeye •aldır- ~rdı, hirbirlerile ınrikenımel hal-

J dün ıı:ece saat 22.25 den 24 e kadar sulh yapmak mi~JeM;e •e bu sevgi Doktor Say- meV?.i> demlen büyük •evkülccyşi ehem alt afi tini . te . lene Karodenl• lu hamur oldular. Sovyet • apon verilen alann isareli hakkında, İs- • ' neler istiyor ? daın tarafından ııa"I bir hassa,iyet nıiyeti hal< olanları vardır ve bunlar, : !~ Kö~=nc:"ile a~ petroller Şimdi havalar a~k ve ortalık 
vicre Genel Kurmayı asalııd.aki IÇlD le tavıııda tutulmakta i•e Alı\lıaz- bir değil, b;r ha7lidir. a:~ndaki mesafenin 250 kilometre bile kilruruld~en !'öyle,larya yaların, öbü~.n M •• k ele ri tebliği nesretıniştir: . Kahire, 6 (A.A.> - Reu•.•r bıldi- reti Hiiınayfınun da modern İrana Gint, ş.,,·ki Akdenizin anahlandır. ı dığı • h .. "hfmald de bu s e ı yagmur şır mıya ......-Uza er Dün gece. 1svicre havalarına. JU- riyor: Ecnebi siyasi mahfillerinden öyle !ıir hassasiyet ve heyecanla Böyle oldugu için de İncilir.Ier orada ;:.,~:;,, ka~~::::.'rn:: ~~~Y~• 00:.bardı.. laı;:~ nde" olacak? L' tran 1 b 

----• ra isti.kametinden ı>elerek cenuba alınan malüınata ıı;öre, Hitlerin İn- bizi scvmeği telkin etmiş ve et- hemen bir hava ve deniz ıissü tesis et- ed·ı b ı - . de uhl.ıra kabilin- ...,. ıyoruın ... ıvay ara n 
«Tempo gazetesinin ja-. po~ru ilerliyen tayvarel_er tarafın- giltereye teV'di edilmek üzere nıekte bulunmuş olduj;'Wlu burada mişlerdir. Çörçi~ son nutkunda, İngilte.. ;•n k 1d°..ı' :.,_~ m kadar hücumdaıı vuge.('ip birn ela 

1 dan bir kaç kere tecavuz edilmıs- Fransa büyük elçisi v:ısıtasile A- saygı ve hayranlıkla tekrarlamak- rerun Yunani>lana elinden gelen her yar en ay e · • yaya yilrümeğe kendimizi alıth..-
pon sefirinin görii§akme1~ tir. İsviçre hava ıfafi ba~arvaları merikaya bildirdigı sulh şartları a- tan şeref duymaktayım. dınu yapacağını ı-Oyledi.k.ten ıınııra ilAvo • • lıın!. 
hakkında bir m • esı ateş açmıs ve filoy.u dagıtmıştır. şağıdaki noktaları ihtiva etmekte- Aıabazreti Hümayunun yüksek ediyor: İtalya, Yunanistaru harbe ootmakla Oaman Cemal KAYCILI 

Lyon, 6 (A.A.) _ Ja~ya bü- Filo. Alpleri ııeçınive muvaffak o- dir: şahsiyetleri ve yaratmı~ bulunduk- •Şimdiden Glrttte bir han ve <l<nlıı hata etmiştir, Çünkü me>afe uzımluiu 
. k ıh 1 tofla temas- lamadan geri dönmıve me<:bur 1 - İngiltere, diğer devletlere a- ları milld ve memleket buuun ye- llıosiı ı..ıs etült. Ba ... doıuıaDWJJD .,. ve üs yoksuzluğu yüzünden lı:endiaiııe yu e..,isinin Mo 

0 
son kal:mıctır. 1 "t olup muhasamat esnasında işgal larını mevzuu bahseden Temt>S ga- y ni bir ıuisulini Cumhuriyetiınizin hava ka:vvetltt4•:ıin taaıi,-etinJ ve hare· ~iddetli darbelf.>r indirm~k imkanını bu-

zetesi, Sovyet Rusya-Japonya mu- Bütün İsviçrede Işıklar ettiği İmtopraklar\ tahliye ~~ek 17 ind yıldönümlinde bize vermiş ket sahasını ın-.U de~ ...... ı.ıet. lam1r•n İngilizlere, bu üsleri hediye et.. 
karenetini tetkikle diyor ki: Söndürülecek şartile parator uğunu mu aza bulunuyorlar. -ini miimkiaı lulacakltr. iıa~an sa- mlş ve o u•ak mesafeleri bizzat kısalt· ı Ankara: 6 (İ*:dam muhabirin-

•Bu mukarenet teressüm etıneğe B İ · edecektir. Tarih, İr.önü. Alıibazreti Hüma- lliUerbıde ve cen111>i tıatra<lıı ki.in üsle.. mıştır: o kadar kısaltmışhr ki İngıltere- den) - Simav kazasında IIM!vıdana b 1 tır J a Antikomin- Berne. 6 (A.A.J - Db. N1.:. • S>:ıç- 2 - Almanya ve diğer Avrupa yun "e Atatürk adlarını, bundan deki bedellere urıı bombanlımao hü· den kalkacak büyük bomba ta:ryarele- cık.anlan krom madeni müstahsa-a;; amış · apony re aenelkurmaymın te ıgıııe gore, devletlerı· kendı· araların<la i<- · t kt b
. ta aftan Sovyetler- ,., t b kat h ' biiyle, nasıl birbirinden ayırt et- cu.mtaruıa b;uıladtk. Bu, daim& fazla!&- ri. ı..a.•yan çizmesını yukandan aşağı !atının yüzde on nisbi resme tabi 

Simav krom madeni iatih

sali.tı yüzde - resme ti.bi 

ern ]')&· ı, ır r . . Federal Konseyle mu a a a- lerı· halledioce-.·e kadar İnmltere 
Alr nya ve dig" er taraftan da I_t_ al- ed rdu b•oku • '" h 1 meksizin nesillere \'C nesillerden taD b"r nisı..ııc dev m ede<ekl!r. Şunu bor''~alayo bombalaya Korlo mıntkası. tutulması He~ti Vekik>ce karar-linde 

hareket en ° . . .-< - kıt'anın sı"yasi işlerine mlida a e kta d ~ ı -~ •-ı-~ ki y --• •-- ~·- · b"I ki · ·b· d d k lk ı t -1- .... ya - : )vyetler anlasma. !arını mute- 1 7 1 1 sanı 194-0 gelecek nesillere anlatma - c- 007 ...,.~ m ~-•n ım~ı-., Ut,_ na me ' ece en gı ı, ora an a a a- aş ırum~.ır. Al mandanı ı1enera • ~r .. n.'. . evıemı·v~ektı"r. ı k --~- ı · ~-·- ılım k ı· ·ı·- k d ·d b·ı· ı A~t essir etmiye<:ek bir Itıılyan - - "b b t 1svı~ " vam edecekse, Türk ve nın ar- ·~~ o anın aaaausme ~r rar ra ngı ~reye a ar gı e ı ır er. "' man J l·tıü-'- muahedesine aksam:ndan itı aren uklun .. ,- . 3 - Bütün cephelerde muhasa- de•liP.i de, mukadderattan, öylece elmek arzu n nl7e!Ue başka kuvvdler İsviçre hududundan Sicilya ve Sardun-- apon ..,,_ rede aeceleri bütün ı_sı. arın ron- mat dur~ak "e '·u·· ıu·· n kara, hava ' kallictm~tir. . . " . . t t - • v ebcddcvnm olmak hüknıiinü al- de ~kel halindod!r.• ya adalanna kadar tt:ııyan topraklarının 
Üçler paktının tahakkuk et\Jril- dürülmesını .~r_e _mı.ş 1~· • ve deniz kuvvetleri üslerine dö- mıştır. Gir::ıc S<lda tabii bır lim•n ve mü- her tarafı ve bütün Libya SJ1hilleri ta 

divi sartlara binaen, bu pakt Sov- Işıkların sondu_rbulmesı, kres~-;de- ne<:ektir. İnönü diyarında ya~ıyunlar, Al- kemmel b'r donız füsüdür. İngiliz do- Tunus hududuna kadar İngiliz boınba
yct _·Japon münas.,betlerinin de B?irnaz;ıeler m_uc; ınce, ~~sı 1 ı- 4 - Almanva, İngiltere ve A- burz yaylalarında bir •pek büyük nanma<ı, burada Yunnn üs.oünil gittik- lanna açılmıştll". Bilhassa Onikl ada ile 
bu veni sartlara uydurulmasını is- rilmed~ı takdırde, saat -- den şa- ı merika arasında on sen~lik bir a- insan. vaşamakta o!Ju(:unu bil- ı:e geniıletip büyüterek Şarki Akdenizi çizmenin topuğu, ökçesi, tabanı, burnu 
tomektedir. İşte Molotofla Japon fağa _kadar ~evam edecektır. . demi te:avüz paktı imzalanacaktır. mel<le \'e tarihin ıı. dönüm nokta- ortasından ke.>en mükemmel bir harp Ji- vaziyetinde olan ayak kısmı en şiddeUi 
büyük elçisinin yapmak istedikleri İsvırre. dogacak_ rı;;klerı ~ze~ı~= 5 - Çanakkale Boğazı hakkı;ı- sında bö\'le muhteşem bir Şefe sa- manı halbe sokacaklır. Giritten Binııa- darbelere arılmıştır. Şimdiye kadar ra-
budur. alarak_ b~··ktr~n ıttıbaz e me he da, buna Sıivey~ kanalı_nda oldugu ! bip oldui,'U için hanı tobrik et- zi kıyılarının ıoo - 350 kilometre oldu- hat ve emin bir halde bulunan Adriya-

1 d_ır. _Cunku s'1rr.e, bu suretle, .er _gibi, enternasyonal btr mahı.vet, mektcdirler. tunu ''e yeni bombardıman tayyarel•ri. tilı: lı:ıyılanndaki üsler, limonlar ''e şe. 
Fran.. Akdenız' turlu harp harekatını k.olaylaşt r- vermek üzere bilahare üzakere- · N '/ nin bu mesafeyi bir sa~tı,, alacaklarını hirler de. ta o m<~hur V•nediğe kadar - maaa mi"ıni olmak arzusundadır. 1 leı· '"ap.·J•caktır. 

1
1 Nİz;;;uneftm azı 

filosunun manevrası ,.... • "' unutmamak !~zundır. Bu suretle İngi- h3vadan dö\iJebilecek bir vaziyete gir-
---0- Reuterin diplıomatik muharriri !izlerin Girıtten istifad~ etmeleri, Llb· mislerdlr. 

Cenevre, 
6 

(A.A.) - D.N.B: Vi- laviçredeki Fran11z asker- şunu Yazmaktadır: _ s Ü v y E T yndaki İtalyan ilslerinın havadan '"de.. İngiltere"iıı h.wa kuvvetleri arttıkça, Sid. en alınan bı·r habere göre Fran- Al t f d «apıldıaı 
1 · • • t• c manya ara :n an r ,.. n!zden bombarduııanını koJ-.ylaştırmış. ftalya, Yunani~tana yaph4'1 haksıt ve sanın Akdeniz filosu Cenubi Fran- erının vazıye 1 

iddia edilen bu tcklıflPr.:' dair Lon- tır. ~le elA, Binı;ozidek• Q,•rne limanı ve düşüncesi, IJlarnızuoun cezaıımı <ek-e-
sa sahilleri a(ı-klarmda manevra- Bern, 6 (A.A.) - •Stcfanı• İsvi·ı dranm salahiyetli nıahfıllerinde • llJas tarafı l inci sayfada) üssü İ•kende,.;yeden takriben 650 kllo- rektir. HaU.i, nfüayet Ytınanistnn mat-
lar vapmıstır. re - Fransa arasında yeni bir mali. hiçbİr sev ·bilinn1iror. Soıı günle~-ı Osmanlı İmp~ra~rlugu ile eski metre oldu,ıtu hald~ Girit ten 300 kilo- IU.p edilse bi1e, Yunan -ve İn,Ciliz kuv-İngiltere kamaralarının mukavele akıdi içın 11ecen müza- de buna hemor haberler muhtelıf Rusya arasınaakı deva,.hha~ va- metre me>afededir. Cirit. Oniki adanın vetlerinin elinde kalacak olan Mora ve 

hafi celseleri kerelerde İsvicre-de mevkuf tutu- ka:vn:.ıkl:ırdan çıkarıım.;>tır. H.:ıtır: zi:vetini sıkı ve de.vamh bır Tı.:~k - yolu üstündedır ve Radoıslrtn tak iben adalar. italyaya karşı bi.rer deniz veba-
Londra 6 (A.A.) - Lordlar ve lan on b;nııo":e .. Fra.nsız askerinin Iard~d~r ki, hal'lıin basmda~b~rı !Sovyet dostluğu ılP ortadan ı.:al- 120 kilometre mesafededir. H:.!buki $im.. va ü. il olarak kullatıılm:ılcla devam•-

Avam K~araları bu,fiin hafi bi- vaziyeti goru.şulmuştur. Fransa, bu gıbı. •Sulh taadrr~zları.t ;;,a'~~-~a- dırmL.Şt.r diye kadar On.iki adaya f.'n yıkın İngiliJ' dl':"Celrtir. 
rer ceL~e aktetm~lerdir. Avam Ka- bu askerlerin hakımları masrafı rı zam:ın zaman o asmı .. ır. ı u~- Btivük Türk inkılabı gil:i mem- üssü olan Kıbrıs bu udalanlan 450 - 500 İşte bu oevkül""YJI ı;ebep((,rledir ki 
llıarası hafi celseden evvel aleni 1.>larak İsvkreve tazmınat vere- t;,kbel kurbanlaf na ademı tf'Ca,·uz leh•te hariçtP ve dabilcie bir çok kilometre mısa!<d~ ldı. İlalyarun Yunanistana taarruz ederek b ektir. paktları. kkfü etmek Hitler;n mu- mühim hamleler haz:d:nn 5,.,., t . başına btiyuk bir dert açma•ının ......___ ~ı~·r;,,;c~el~s~e~d;e~~~ap~m~ı~ş~tı~r;·=====~c;;~~============ ct· Ingiliz.ler Gır!..:.tf'n soora, diğer Yunan ~ı.ı 

N o 
Şeylıin 

kerameti 

T l A R 
at hulasalarını ya lckrar A
jansa verdirmek. yahut da 
•ya hep, ya. hiç. csas.uıa hür~ 
nıet etıncktir. 

tat usı.;lıi ur - . inkıli'>bı uzun ve ku,·yctJi k•nclkr !eri anlaşılamamaktadır. 
Simdiki tekllf de - Mer hak<lca- üzerinde kurulmw; olan Türk - adalannda da u.ıer tesu edeceklerdir. Abidin Daver 

ten vapılmıssa • fazla olarak ·~- Sovvet vakınlıı;ıınm devamını te- İtalyaya karşı İyonıyen, yani Yunan de.. 
R mh t h b t nizindı! ~ıra.sile Zanta, Keraıonya, Lö-merik.ı ei.•icu ur ın ı "': a. ı u- min etmektedir. 

zerinde miıes:;ır olmayı Qtihd.af "'"·ıı· Şefimiz İsmet İnönü Türk kad, Paksos ve Korto ad:ılar1 vardır. Bu 
• . ... .ıt l · adaların hemen arkasJnda, o,ıaı-ın bir eyleır.ı.ştır. _ So··,·et ,fo,tluğunuu e;aslarını 

Hava harbi 
" sevkül~yşt duvar gibi önunde muh:ıfız.. sagla~la.ştırnıak ve bu dostlu;{u !ık ettikleri, Yunanıstanın garp sahille~ 

kurmak hususunda dikkatlerini ri gelir. Bu adalarda ve o ı.-ıhlllerde ku-
. daima ibzal etm~lerdir. Son nu- · h 

rulacak yardımcı üslet", In.giliz. ava ve (Bas. tarafı l inci 5ayfada) tuklarında, bu dostlu~un, •dünya b 
deniz kuvvetlt'rini cenubt ItalyAnın ur-vıl:ılrnıc. ve içirıde bulunanlar ölrnustur. sivo...:etinin ivicaçları içinde başlı K rl d 

~ ., nunun dibine getirmi.ştir. o o • aeın-

Hür Çekoslovakyamn 
tetrii rejimi 

Londra: 6 (A.A.) - Cekoslovak
va Cumhurreisi Benes Hür C<'koo
lovakyanın veni tesrii reıimını 
teshil eden iki kararname im•ala
uııştır. 

TAKSİM 
Sineması 

Yarın matinelerden itibaren 
Göremiyen binlerce ki$inin 
müracaat ve anuları üzerine 

ikinci def~ olarak 
Şarkın ve Mısır'ın t•n.ınmış 

facia mÜJBesbi)i 

FA 1 MA RUŞTO'nUn 
oynadığı 

Saadet Yuvası 
Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

film 

Pek çok beğenilmiş ve mev
zuu tamanıile hay-ah hakiki .. 
yeden alınmı,hr. Çok ibreti
m.iz sahneler göstcr("n bu filn. 
mewimin en güzel fllmleridir, 

Ayrıca ilave olarak 

MONMARTR 
KIZLlRI 

Radyo gazetesi .. ıliye bir i
cat var. Abidin Dın ~r, bu ga
<etenin matbuat bulasalarınıo 
nasıl .vapıldığını (İkdam> oku
Yttcularına uzun uzun anlat
nııştı, Fakat, dava halloldn 
nıu~. Belki Abidin Daver .. 
hesabına evet. Spiker hesabı
na •evet!.• Fakat, bir çok 
nıümtaz gazeteler hesabına 

lıa.vır. Uıun emek ve alın teri 
ıı., ıne,·kilerini bulunlar aley
hine yeni firmalu~ lehinde 
hol bol reklam yapıldığını ve 
hilnraflıktan uznkla;ıldıi(ınt 
ı::örünce elbette ki, bunu böy
le konuşmak gerekir. Filhaki
ka esasen ycrle~mic;. rekJil.tn· 
sız ayakta kıılmıs ga
zctt.·lcr i~iu lıir spikcriıı tef
rik, tayin, arkada~hk, iltimas, 
hatır ve gönül tc.>irıne kapıl· 
mış olmasının hi,·bir tesiri 
Yoktur, olaınaz Ja. Çünkü 
kendisinde '"~' \'e firm:ı tef
riki İ('İn hi~bir hak Vl' sala
hi, et roktur. Anac!nlu Aj.to~ı 
\.·ah.tile bu işi yapın \en gayet 
bitaraftı. Öğleyin '~hah, ak
saınlcyin ö·"O-fc ve .ık.sanı gaz~
trlcrı~in huJ;"·saları~ı bircl' 
tü.ınle il~ de olsa vcriy..-.r, hiç 
bir firmayı tercih ctnıiyor, 
hirbir hakkı ~iğn~·ııi.ror "" 
hi<: ır yeni isinı Liıerinde ts· 
rarla durmu:vordu. Cug-iin bu 
bitara:ı,k do;lluk, iltinıas. ha
tır ve reklam, daha doğrusu 
•key(c miyeşa hareket. hali
ni alınıştır. Çıkar >·ol matbu-

Ammo siz bunun böyle o
lup olnıadığını spikt•rc sorar
sanız, o, muhakak: 

-·· Gayet bitarai hareket e
diyorunı ! 

1 Calles nler.1leket1 sahilinde bir şehirde b3.şına bir mevcudiyet. olduğünu dan Otrant llO, Brinclizi 170. ı:•arant 220, 

l hazı b.n..ılar yıkılmıııtsa da zayiat az- söylemiş olmaları v~ Moskov~n:_n Bari 2SO, Me:;ina 400, Napoli 480 kilo- ııı-••m:m••ıaım••••••••••••••llll••••••'I dı=-. Bı:-kaç kişi Olmü:jtltr. Londrada bu beyanata tamamıle mu vazı bır metre mesafededir. BütUn bu mesafeler 1 i 

me;:.Oen!erin maru• kaldığı hasar umu-, vaziyet g;;ı;termekte olınası, Sov-
2000 

kılometrelik uçuılar yapabilen bü. Binlerce müşterimizin telefon, mektup ye hatti telgrafla 
Ce,·abını verecektir ki o n

kit de Nanemolla) a: 
_ Şeyhin kerameti kendin

den menkul .. demek düşecek· 
tir. 

Berlin 

stüdyoları 

Harp münasebetile Berliu 
stiidyoları ça!Jşamanuşlar. 
Havadisi Nanemollaya wylc· 
diıu de gülerek: 

_Onlara en mükemmel fil
mi italpn _ Yunan harbi ha
zırladı. Bu kış oturup İtalya
ııın nasıl Arna\'Utlukian uğur· 
Jandığ'ını seyret.sinler! •• 

Dedi. 

Kalkan değil 

hale 

Bir İngiliz gazetesi: •Tiirki
)e Boğazların ve Yakın Şar
km kalkaw .. • demektedir. Na
neınolla da, bunu görmü~ ola
cak ki: 

- Yaln.ız bir kelimeyi tas
hih eylemek lazımdır ..• 

Diyerek devam elti: 
- Kalkan değil kale .. Türk 

kalesi,! 
A. ŞEKlP 

mıyet itibarile bi.ıylık dejildir. . , yetler Birli~i milletlerinin bugim- yük İngiliz bombardıman tayyareleri i- müracaat Ye arzulan üzerine 
Zayiatın. az olduğu teyıt. edılmekted_ır kü Şefi Yoldaş Stalinın, Sovyet in- çin, birer ikişer adım demektir. j 
Dwı 7. duşman tayyare~l ımha edilmış- kılitbının tarihi. siması Lenin'in ha- Yunani!:ı:tanın garp sahillerindeki Arta 
Tr. 6 Ingi1iz tayyaresi kaybolmuşsa da tırasına ne -ir-rece sad.k bulundu- körfez.inden hart.ket ed.eeek deniz bom. ı 

ÜÇÜJlun oilotlarl !-i.aİ?d.ır. lMınu ıs" pat etmektedir. u--~ y 
'"".... bardıman tayyarelerinin A!11avu u...- u 

Sovyet fnkılabın1n Eserleri nan hududundoki butiln Ilalyan ordu· 

,Askeri vaziyet 
1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
mcrke~intiMir. Yunanlılar bu ~eh
:·e sinnılden 8 kilo:netre kadar yalc. 
aşın ,.._larrlır. Egcr GOriceden şarka 

1 
ve şi.rnale gıden yolların lltisak nok 
ta.~ olan Lemp!ak me\kİİ de Yu

' uanlıların eiiue ge<;ers"'. Göricenin 
sukutu muhakkak addedilrnektedir 
Buranın sukutu İtalyan ct"phe~inin 
butUn wt cenahının çokn1c;o.ı de-

j mektir. Çünkü, bu tara!l;,ırı t."lhli
ye ettikten sonra Görıceden Le.sko
vik'e kadar uzanan hat üzerındc 

1 İl!ılyanların tutunmal.ır:na imk~n 
ı kalrnıyac:ıktır. Görice, Kolonya, 

Leskovlk havatist ve hütün Toskal 
millt Arnaı.·utçulr.ık şuurur.un en 
z:yade inkı~af cttigi ınıntakalardn:. 
GOricenin sukutu, ilcrileyen Yu
nan ordu.;unu pr.k mühin1 yardııncı 

: ktıvvetl'°rlr tak\."!ye edecektir. "Ru 
. vaziyete gö:-r, İtalyan mağlü.blyeti, 
~ Goriccnın sukutundan sonra, .. .\r
I navutlukta:ki İtalyan ordu ve ida-

1 
resıne p("k t~i bir Akıbet ha:.. r

. l"lyabUor. 

N. D. 

1 

Te,rinievvel ihtiı.alinin 23 tincü t.unu, hudut· boyunca cenuptan ~imali 
vıldönümünde Sovyetler Bir liginin şarkiye doi:ru bombardıman edebilmek 

1 
endüstrisi dünyanın sayılı endüs- için, 100 - 150 - :ıoo kilomelTe katet-
trilerindendır. mel-- k5.Iidir. 
Rusyanın i-ht ilalden evvel, 1913 Sildad adalarına ıelelim; bunlar, itaı. 

tarihinde endUstri sahasında is- yanların Oniki adasını garpten ve pek 
tihsal hacmi 11 milyar ruble idi. yakından çevirmekte<Urler. Bu ad•lanQ 
Sovvrtl~r Birnğinin 1910 da en- buıları arasındaki mesafe, ıoo kilomeL 
düstri sahas.ndaki istihsal hacmi reden ibarettir. Yunanlstanın Ege deni-

1 ise 1913 c ni.;.betle on mislınden rinde, Anadolu sahiline yak.n adalan da 
·fazladır. Oniki adayl ılmalden çevirme:ktedjrler 

S~vyet!er Birliginde her türlü Bazı küçük Yunan adaları ıle Onıkl a. 
n.akıneler ve aletler imal edilmek- da grupunon •n şlmallndeki adalar ara· 
tedir. sında yalnız 25 _ 30 kilornetre mesafe 

1 ı\_ğır sara\ ide kaydedilen terak- olduğu gibı, Sisam adası da bunların biı 

1 

kiler büti.'n m.illi iki.sat k.ollar'nın kısmından 75 kilometre uıakladır. 
rr. dern teknık esası uzcrıne veni- Oniki ada grupu, tamamile lhata edil. 
den kuruln1asın1 ve güç isler.in [ıw miş vaziyettedir. Şarkta bıtaraf Türki. 

'z ... ami d~~ecede makinele~tirilmesi- ye, ;ı;imalde, garpte ve cenupta hep Yu-

1 

ni kolayla~tırmıştır. nan adaları ve İngiliz üsleri vardır. I~ü
SovyeHer Birliği büvük bir ma- -:um görüldüğJ zaman _ ki şimdilik bu. 

kinelı 1ıraat memlek('tıdır. na ihtiy;ıç )'oktur - Oniki adayı birer bL 

1 
SoYvetler birlil!ınin son beş se- rer toplayıp soyılannı ı;ılıra indirmek 

nelik 
0

pl.anında 20.000 veni mektep İngilizl~rle Yunanlılar için işten bile de.. 
insa edılm~tır. Mekteplerdeki ta- ~ildir. Fakat harp U28dıkça bu adalar, 

l 
!.ebelerin sa.\·:;ı 47.000.000 a hali.it açlıktan teslim olacaklardır. 
ol:nu~tur. Yuksek mekteplere de- İhlıyaç h .. ıı oldukça SelAnik kör!&. 
vanı edenlerin sayısı 603 000 dir 'inde, Halkidikya yarımadasında. Or-

Sovyetler .Şirliği ırılletlerinın far.o körfe<inde, Taşoı ,.e L;nıni adala-
1 baHam.nı tebrik ederı;:. , rında te•u. edılecek yardımcı üalerle hı., 1 
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SAYFA - 4 

RUZVELT 
(Baş tarafı 1 inci sayfa<la) 

yorlar. (:r.iüntehip reylerinin mecmuu 
ü eyaleUe 531 dir). * 133 müntehip reyine sahip 12 eya
lette Ruzvelt, 70 reye sahip, 7 eyalette 
Wilkie başta bulunuyorlar. 

* Ruı.veıt, cenup eyaleUerind~ bü ... 
yük bir gn.lebe temin etmLş. Nev1e.rsey 
<'lC.ll tinde re-kor lormış bulunuyor. Mas
ı.<ıchusetts, M.issouri, Collarado eyaletle
rind~ Wilkıe·ye ha/if temayül göri.ınü-

yor. * Türk.iye saatile 5/6 teşrinisani .ee
ce y;.ırısl H.uı.velt Ind.iana, l\1assachusetts, 
Missonn, Nev l\1eksik:o eyaletlerinde ba~ 
ta geliyor. Kanos eyJ.letınde nam:r.etlet 
mü!'iavi v~ız.yctte. * Türk:ye saatile 6 teşrinisani saba
hı };aat 3,JU da Kolombiya radyosu Ruz_ 
veıl'in 5.150.727, Wilkıe'nin ise 3.892.619 
rey aldığını b1ldir1yor. Ayni radyonun 
ta~nıfine göre Ruzveıt 31 eyalette 403 
mü.nıehip reyi, Wilkie ise 14 eyalette 
112 müntehıp reyi almışlardır. 

* Ruzvelt'in mensup o1duğu Demok
rat partie.intn reuı:i, Ruzvelt'in tekrar in
tihap edilmiş olduğunu beyan ediyor. 

* Ruzvelt, kendi köyü olan Hyde
pakr't.a mağlüp olmuştur. Çünkü bu kö
yün an'anesi Cümhuriyetçı naını:et le
hine hareket ebnektir. * Bahriye Nazın Knok!ı radyoda mil 
Jetin kendisine rehbe-r olarak Ruzvelt1i 
seçtiğini sö:rlmiş ve Cümhuriyct partisi 
erk5.nile görüşmek üzere an1 surette 
Vaşingtonda.n aynim.ıştır. 

* Wilkie'ye müzaheret eden Nev
york Tim~ gazetesi, Ruz...elt1in kaza.n
dıl:ını kabul etmektedir. 

Görice muha
sara edildi 
(Baş tarafı 1 inci saybda) 

nan ordusu b•uman<ianlığının 
bir te'lılıgı.n<le bildinldığıne göre 
garbi Makedonya cephesinde Yu
rumlılar yeniden bazı müstah&eın 
ve yan daimi müdafaa tertibatı 
bulunan birçok sırtları zaptetmııı
lerdir. 

Rıc'at etmı.-kte bulunan düşman 
kıt'aları, kendi tanklarının taar
ruzlarına uğramışlardır. 

Yunan hava kuvvetleri Görice 
ve Er11erı hava meydanlarını mu
,·affakıvetle bombardıman !.'derek 
yerde bulunan bazı di.ışman tayya
rdennı tahnp etmı.şlerdir. 

Salı 11;iinü iki İtalyan bombard.ı
man tayyaresi dililürülmüştü,r. Hu; 
bır Yunan tayyaresi ziyaa uğra-

mamı.ştır. ' 
Tı>blıltde resmen bildirildiğine 

göre, İtalyan tayyareleri sah .öt.le 
i.ızcrı iki kere Yugoslav arazısıne 
"irerek Manastırı bombardıman 
~ 

etmişlerdir. 
Efnınlar Tankları Bile 

Kaçırıyo~lar 
Atina, 6 (A.A.) - General Gam

bi Perry'nin kumandasındaki as
keri hey'ete iltihak etmek üzere 
İngiliz İıava subaylarının muva
salatı bıldirilmektedir. Yunanis
tanda bulunan muhtelif milletlere 
mensu-p bir çok kimseler Yunan 
ordusuna j1;Önüllü yazılınıı.;;;a te
vessül etmişlerdir. 

Eski üniionnalarını muhafaza 
eden ve muharebenin ilk sadme
sıne ~ geren meşhur Efzonlar 
ellerinde sadcıce tüfek, siinl';Ü ve 
el bombaları bulunduğu halde * 15 milyon rey tasni! edilmiştir tanklara dahi hücum ederek çok 

Bu reylerin yüıde 56 sı Ruzvelt lehine- defa bunları kaıı;ırmağa muvaffak 

dır. olmuşlardır. * Willı:ie henüz Rmvel\'in kazandı- İtalyanlara Göre Yunan 

Yugoslavya 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

jarısı bildiriyor: Yugoslav a~~ 
makamatı tarafından teblik edıldı
ğıne göre, ·bu sabah Yugoslav hu
dudu üzerinde Prespa ,ıcölü mınta-

iKDAM 

Emniyet Sandığı ikraz 
vadelerini uzattı 

ka.sında iki defa bir yırl>ancı tay- (Baş tarafı 1 ind sayfada) h•le getirilmektedir. Yani, yakında, har-
~ cı •ıem ve alınıp sablması kolay olan yare WU'1"'1U uçm.~tur. kabilinde, azaml ~ sene vade ile .L.IUcs.li et 

Bugün öjtleden itibaren Yugıoo;- yapabiJmekteydik. tlç seneden sonra, pa menkul eşya mukabllinde de ikrazııt yap 
lav avcı tayyareleri Arnavutluk - re alan gayrimenkul sahibi muameJeyj mağa ba~layacağız. Binanın en alt katın
Yugoslav hududu boyunca devriye temdit etmek isterse, tapuya müracaat da bulunan depolar tamir ve ıslah edil
gezmege başlam:ı:şlardır. Bu a~cı edilerek yeniden muamele yaptlıyordu. mekted.ir. Bu hususta hazırladığımız ta
tayyareleri Yugoslav hududunu :ih- YenJ niza.rtınamemizde, bu mliddet on limtanan1e de, tasdi~ ed.il~ek üze:e id~: 
ıaı edecek bir tayyareye derıhal a- seneye çıkarılmıştır. Yalnız, bu müddet re meclisine sevk:ed1~mışt'.r .. Tarrurat a1 

teş açacaklardır. me,;elesi, birkaç grupa aynlmıştır: 1 tıp talimatname tasdik edildi_1den. sonr • 
•l. _ Yeniden bina inşa etmek veys 1 bu muameJeye de başlayacagız .. I1erıde, 

iyi bir halde olan kıirgir bir bınayı sa- 1 iskele civannda, keymakan1lık bın~ı .~r
tın almak üzere yapılan iı;tikrazlar için kasında bir bina yaptırarak Kadıkoyun

Manastıra Doğru Uçan 
İtalyan Tayyareleri 

Atina, 6 (A.AJ - Manastırın 
bomal'irdımanından 'bahseden bir 
Yunan şahsiyeti dün g<>ee saat 13/ 
50 de renkli alominyumdan ma
mul 3 İtalyan tavyaresinin Ami
neon ve Vevi Yun an köy !erinin ü
zerinden uçtuktan sonra geri di>
nerek Manastır istikametinde kay
bolduklarını beyan etmiştir. 

Tayyareler İtalyan mı, 
Yunan ını ? 

Belgrat, 6 (A.A.) - Manastırla 
muvasala kesilınL;tir. Bombardı
man hadisesini gözlerilc g{ircnler, 
dun bir askert merkez olan Ma
nastırı bombardıman eden tayya
relerin İtalyan işaretini ta>ıdıkla
nndan emi;,dirler. İtalyanların iı:J
diasına göre bu tayyareler Yunan 
işaretini taşımaktadırlar. 
,~~~====·-·~~===-= 

dakl muvaffakiyetsizliğini tebarüz I 
ettirmiş olmalarıdır. 

•İtalyanları Denize Atauğız. 

A tina, 6 ( A.A.) - Ka tim erini 
gazetesi diyor ki: .. .. 

müddet on sene<Hr. 
c.2. - Mevcut bir binanın tamiri veya 

ahşap bir binanın satın alınması için 
yapılan istikraz]ar1n müddeti beş sene .. 

de, Beyoğlwıda ve Istanbulda şubeler a-
ta cağız. 

Bunlar, Avrupa memlekeilerinde 
cMon dö piyete» denilen şekilde, en az 

dir. kıymetli olandan tutun, her nevi men-
•3. _ Yalnız tamirat yapma1'; mevcut · kul eşyayi rehin olarak alacak ve para 

bir binayı modern bir ha le ifrağ ve ge- ikraz edeceklerclir. Bu müesseseler için 
lirini çoğaltmak için yapılan istikrazlar.. yaptırılacak binalarda, bu gibi halk ik
da müddet sekiz ~edir. razlarında verilecek rehinlerin muha-

.. 4. _ Zaruri ihtiyaçlar için vuku bu- faıasına müsait depolar bulunacaktır. 
lan istik:razların ödeme rni.ıddeti de iki Menkul eşya mukabilinde bu halle ik
senedjr. razları gibi, sandığa yapılacak teYdiatın 

.-:Eski nizsmnamemize göre. mii.- da sadece nama değli, hanıillerine ~u
cevhcrat ve altın ve gümüş mamul~t haıTcr cüı.dan ve bonolarla yapılabılme 
mukabilinde de para vermekteydik. Ye. ! si için bir talimatnan1e hazırlanmış bu
ni nizamnamede. bu i~, daha §fımi.l bir lunmaktadır.> 

Üsküdar cinayetinin 
Esrarı çözüldü 

dır. Hamallıktan balıkçı yamaklığına, a
raba sürücülüğüne kadar çeşitli jşler 

y~pmıştır. Hırsızlıktan altı sab1kası var_ 
dır. Müthiş bir kokain ve eroin müpte
Jtıs1d1r. Bu zehjr}eri tedarik etmek için 

1 IKfNCITJ<::ŞRIN 1946 

Baş, diş, nezle, grip, romatızma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılıırın•zı derhal keser 
İcabında günde üç kaşe alınabilir. Talıliflerinden ao.ltınMız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

İstanbul Gümrüklerı B..~müdürlüğünden 
ı. - Erkek ve kadın kolcular için 320 takım elbise ve kasket yaptı.nlacak

hr. Kumaşı idareye ait olan bu elbiselerin ihalesi 21/11/940 perşembe günü 
saat 10,30 da yapılacakhr. 

2. - Tasarlanan tutarı 1920 lira ve ilk ienlinatı 144 liradır. 
3. - Şartname ve nümune Levazım servisindedir. 
4. _ isteklilerin rün ve saatinde ilk teminat paraları ve kanW11 ves3kala

rile birlikte Başmüdürlük Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10500) 

Devlet Demir yolları U. MUdUrlüQünden 1 
Muhammen bedeH 160,000 (yüz altmış bin) lira olan 1000 ton rezidü yağı 

12/12/1940 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulfle Ankarada idare 
blı:ıas~da satın alınacaktır. 

Bu işe .girmek isteyenlerin 9250 (dokuz bin ,ikj yüz elli) liralık muvakkat 
teminat ile kanunwı tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
za kadar komisyon reisliği.ne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sat.lmaktadır. 

(10340) 

f OSFARSOL 
en birinci 

ğını tasdik etmiyorsa da partisinin Re- B a r b i 
1'i<ümhur muavinliği namzedi olan M.., Roma, 6 (A.A.) - 152 numaralı 
füry bunu kabul ediyor. İtalyan teobliğıne göre Epir bölge-* Wilkie rad;roda söz alarak ben_ü.a sinde ve Pindus tepelerinde bazı 

•Zafere imanrmrz vardır, çun~, 
bunu iyice bilelim, kuvvetliyiz. ln
sanca kuvvetliyiz, malzemece kuy
vetliyiz, arazi vaziyeti ile kuvvet
liyiz nihayet manl:k da bıze zafe
ri temin ettiği için kuvvetliyiz. 

İtalyanlar geçemiyeceklerdir. 

(Baş taralı 1 inci sayfada) 
lar içinae yere yuvarlanmı~tır. Katil be_ 
men çekmeceye koşmuş, telıi.ş ve acele 
ne mevcut paranın hepsini değil, ancak 
bir miktarını kaparak dışan iırlam1ş

tır. Çaldığı para altı lirad1r. Dışan çı
karken duvara d::ıyah .duran 60 kiloluk 

ir pastırma çuvalına katilin ayağı ta
kılmış ve c;:u,·al yerde yatan bakkalın 
üzerine devrilmü;tir. 

iki ÜÇ ayda bil" annesi Müyesseri para 1 K'ln 1 Kuvvet ve ,. ~tı' h'l ~urubu dur. bulmatı için zorlar, evde ne bu1ursa a- U y ~ y 
lıp götürür ve satardı. O kadar ki bu 

halleri annesini '\onından bile bıkbr- lli•m:ıllllla••••• Her eczanede bulunur. a:ıa:maımma:a::ıııııı 
mı~ ve kadın oğlunun hapishaneyi boy· lrmdisiıı.i mağlup addetmediğini beyan hareketler yapılmaktadır. Kapes

ediyor. * 8 tc~rinisa.nide Türkiye saatile sa
at 10 da Ruzvelt'in reyleri 17.061.2.80

1 

Vv~.ilkle'ninki ise 13.779.002 dir. 

tika geçidinin şimalinde ve PreSl)e 
gölünün cenup kolları arasında 
Yunan teşebbüsleri geri -püskür
tülmüştür. Pre.>.pc gölü berzahı üs
tündeki köprü kesilmiş ve burada 
Yunan kamyonları tayyarelerin 
mitralyöz ateşile tahrip edilmiştir. 
İtalyan tayyareleri ayrıca Yarı

ya, Meçovo mıntakalarında yıol il
tisaklarını, Florina istasyonunu, * Ayni gün Türk;ye sa:rtile 16 da Navaren, Pire ve Argostoli dPniz 

Rıızvclt 21.255.155, Wilkie 17.740.281 rey üsleri ile Korfuda,ki askeri hedef-

* Aynj gün Türkiye saatile H te 33 
eyalette Ruzvelt, 12. eyalette ise Wilkie 
başta geliyorlar. Ayni saatte 20.609.762 
tty Ruzvelt, 16.537.062 rey Wilkie le· 
hinedir. 

alınış bulun1.,;.yor. * Artık Wllkie rakibinin secildiğini 
kabul etmiştir. * Wilk;e bir telgraf çekerek Ruz
veJt'i tebrik etmiştir. * Demokra\ parti, Federal meclis
lerin her ikisinin de aseriyetini t-emin 
ehntştir. 

Nevvork, 6 (A.A.> - Ruzveltin 
zaferi Amerika tarihinde George 
Washington müstesna olmak üze
re hiçbir Reisicwnlıurun yapama
dığı bir iştir. 

Netice İngilterede İyi 
Karşılandı 

Londra, 6 (AA.) - Reuterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Ruzveltin zaferi, bütün Londra 
mahfillerinde iyi bir tarzda karşı
lanmıştır. Bunun sebebi, demokrat 
partisine karşı hususi bir temayül 
hissedilmekte olması de.~il, fakat i
r:1rcde devam temin edilmiş bu
lu"nmasıdır. Çünkü, bu suretle, her 
iki namzedin de üzerinde mulab>k 
olduğu İngiltereye yardım veril
mesinde teahhür lehli-kesi bertaraf 
edılmi~ olmaktadır. 

Seçim neticesinin Almanya ve 
italyada husule getirdiği inkisarın, 
kontrol altındaki memleketler 
matıbuatından, demokrasinin Birle
şilı: Amerika Devletlerinde ağır 
darbe yemiş oldu.~nu ispat sada
dinde alınıp yayılacak bir sürü ya
zılarla kendisini göstereceği tah
min edilebilir. 

leri bombardıman etmistir. 
Atina, 6 (A.A.) - Dün Pire ve 

Faler koyumın altı büyü·k düşman 
tayyaresi tarafından yapılan bom
bardınıanında iki sivil ölmü~, altı 
sivil yaralanmıştır. Dört Yun~n 
avcı tayyaresi dü.şmanı tardetmı~
tir. HiÇ'bir bomba askeri hedafe i
sabet etmemiştir. 

ikin<:i alarm verildiği vakit ha
va dafi bata1-valarının çok şiddetli 
ate« duy;.ıJmuşttu. Alarm 70 daki
ka sürmüştür. 
İtalyan tavnarcleri Korfu adası

nı da bnmbardJman etmişlPrdir. A
tılan 12 bomba bazı ·binaları tah
rip etmiştir. Biı~kaç ölü vardır. 

Atina, 6 (A.A.) - Reuter ajan
sından: Umumi emniyet nezareti 
tarafından neşredilen bir tebliğde, 
28 Hkteşrindenberi İtalyan hava a- · 
kınları vüzünden telef olan sivil
lerin miktarının 291 ve y::ıralanan
ların 690 oldu/tu bildirilmektedir. 

Mısırdan Yunaııistana 70 bin 
İngiliz Lirası Teberru Edildi 

Kahire. 6 (A.A.) - Yunanistana 
yard:nı teşkilatının Kahire ~·ıbesi
ne 30.000 İngiliz lirası teberru edil
miştir. İskenderiyede oturan Yu
nanlılar da 40.000 İngiliz lirasına 
yakın bir teberruda l:ıulurunuşl_ar
dır 

İtalyada İsviçre Gazeteleri 
Yasak Edildi 

Montrö, 6 (A.A.) - İtalyada, İs
viçre gazetelerinin sat1ş1n1n me
nedilmesi, İsviçredc fena bir tesir 
bırakrnı_,tır. Men'e sebep, bu ga
zetelerin İtalyanların Yunanistan-

Yalnız geçemiyecekler değil, fakat 
biz onların üzerinden geçeceğiz, 
onları denize atacağız ve Tirana 
da bizim ve Arnavut karde~leri.nıi
zin, elite kurtuluşu abidesini dike-
ceğiz .• 

Ati na BorSl!sının Yabancı 
Borsalara Beyannamesi 

Atina, 6 (A.A.) - Atina borsası, 
yabanc; borsalara hitaben bir be
yanname neşrederek mütecavizin 
alçakça gayri insani bombardıman
l~rile müteessir olan masum halka 
yardım edilmesini istemistir. 

Bu talep, Yunan hukukunu ve 
davasını haklı glren memleketler 
borsalarının hepsine y.apı1m:ş ve 
yardımın elbise, ilaç ve sair tıiber
ruat şeklinde gönderilmesi rica 
edilrni.,tir. Yapılacak teberruların 
Alinada sıhhive nezaretine l(iinde
rilmesi laz;md:r. 

Yunanistanın Draçtaki 
Dinlomatları 

Belgrat. 6 (A.A.) - Pravda ga
zetesine göre, Yunanistanın Draç 
konsolosu Argiropulos, ailesi efra
dı vo konoolosluk memurları ile 
birlil:te dün ak~am Podgoriçaya 
gelmiştir. 

Yeni Zelanddan Yunanistana 
s e 1 a m 

Wellinehton, 6 (A.A.) - Yeni 
Zelanda Başvekili general Metak
sasa bir mesaj l!Öndererek, Yuna
nistanın vaµmakta olduitu kahra
manca mücadelede kendisine Ye
ni Zelanda hükumctlrin ve mille
tinin selam ve takdirlerini bildir
miştir. 

İngiltere, Yunanistana 
beş milyon 

İngiliz lirası gönderdi 

Londra, 6 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti tarafından bilirildi_ğine 
göre mali vardım hususunda Yu
nanistan:n vaki müracaati üzerlne 
İngiltere hükümeti Yunan hiiku
metinin emrine avans olarak be~ 
milyon İngiliz lirası göndermiştır. 

Saat 22 ye doğru oradan geçen mahal
le bekçisi dükkanın bir kepengi~i yarı 
:ıçık görünce, hemen evin kapısını çal
mış ve kapıya gelen bakkal Kemali.."'l an_ 
nesi Gülizara, oğlW1un dUkkanı açık bı· 
r::ıkmış olduğunu söylemiştir. Güli:tar, 
ICemalin dükkiinda olması lfızım geldi

lamasından ve böylece onun elinden kur 
tulmasından memnun olduğunu söyle
miştir. Katil dün Üsküdar sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilerek tevkil 
olunmuştur. Hakkında tahkikatın ikma
lini ınüteakıp ağırceza mahkemesine 
scvkolunacaktır. 

i7ini söyleyerek meraka düşmüş ve ka- ı ,_,,_~.,,.,,.,,_.,,_,,,~~_..,,,,,,,.,,~.,,.,,.,,.,,~==,,.-_,,,... 

~ıdan çıkarak bek,i iıe beraber yandaki Amcrı"kadakİ 
dükkana ginnişlcrdir. Zava!lı kadın oğ-

lwıu yerde k:ınl~r içinde görünce ler- • • h b 
yadı basmış ve bay.gın1ık1ar geçirmiştir. ıntı a ID manası 
Bekçi hddlseyi derhal karakola haber 
vermiş, yaralı genç otomobille NJ.mune 
hastanesine kaldırılmış, fakat ifade vere 
meden ölmüştür. 

Katil kimdir ve ne.ali. 

yakalandı? 

(Jlimakaleder. devam\ 

lizler, Ruzvelti tutuyor; ötekiler 
ise Ruzvelte aleyhtar bulunuyor
lard.ı; onu, Amcriko milletine kar
şı müşkiil vaziyete düşürmek için 
bir haı 1i politika oyunları yapmış-

Zabıta hıldisenin fuilin.i ararken 10 ]ardı. 

ay kadar evvel cereyan etmiş bir hadi- Ruzveltin yeniden intihabı iizc
~eye muttali olmuş ve bu ipucunu takip rinc Arncrika ile İngiltrre, hemen 
ederek katili yakalamıştır. daha sıkı bir işbirliği yapacaklar-

Kemalin dülckfınının yanındaki mana- dır. Çünkü Mister Ruzvelt, bu in
vın zabıtaya verdiğl ma1Cımata göre, sa. tihaptan taze bir kuv\.·et almış ola
bıkalılardan Kadıköylü Hasan oğlL1 Şa- caktır. An1erikanın bütün sanayi! 
dan adındatbiri, 10 ay kadar evvel gene ve iktısadi kaynaklan, İngiltereye 
bakkal KeınaLn dJkJ~:inına girerek SOY- yardınt edeceği gibi, İngilterenin 
.nak teşebbüsünde bulunnıuş, fakat Ke.. bütiin deniz ve hava üsleri de A
!Yıal manavtn da yardımile kendisini merikanın istifadesine arzcd:A.'cek
··ak~lamıştır. Anccık sabıkalın1n haJine tir. 
:ı.cımı~lar, polise Lesliın ctn1iyerck nasi- E'•vclce de birkaç defa ka:t'Cletti-
h.at edip serbest bırakmışlardır. ğimiz g-ibi, Amerikanın Almanya 

Bu malU.matı a1an zabıta, hemen Şn- ile İnP"fltereyi birbirinden ayırt et
danı aramağa başlanıış ve onu evye}ki riyen bir yıl önceki sımsıkı bitaraf 
gece Üsküdar ~ahiline brığh bir v ma\ryıa siyasCti '\ı'C vazi~·eti ile bugiinkü 
··inde, bahk tutarken, kullandıgı faı.la poHtikası ve İngiltere ile tabii müt

eroin ve. içkiden sıı.mı~ bir halde bul- r tcfik vaziyeti nıukayesc edilirse, 
muştur. Jsticvap edilen $adan, suçlınu bir sene icindc ''ukubulan bu az:im 
ti raf etmiş ve cinayeti yukarıda nak- değişiklik . çok kuvvetle teba.riiz e
lettiğimiz şekilde ~Jediğini anlatarak der. Bu tebeddül ve farkı, hadise
dem;ştir ki: !er kadar Mister Ruzveltin politi-
•- Çok parasız kalm1şhm. O akşam kası da :yaratmıştır. Bu itibarla o

croinim de bitmişti. Bu zehre tutulmak nun üçüncü Cumhurreisliği dev
çok berbat şeydir. O akşam mu\la\rn ya resinde daha neler yapacağı kolay
eroin bulacak, yahut çıldıracaktım. Se- ca anlasıhr. 
lamsız caddesindon geçerken bakkal dük Mister Ruzveltin intihabı bir 
k3nının kap:ınmak üzere olduğunu gör- enıriv3ki olduğuna göre, dost bii
düm. Çekmecedt:ki paralar gözümün Ci- vük devletin Şefine muvafiakiyet
nüne geldi. Kendimi kaybederek içeri ler dileriz. Ondan beklediğimiz 
daldım. Sonrasını biliyorsunuz.-. muvaffakiyetler içinde neler yok-

KATİLİN A..'INESİ MEl\UWX! tur neler. 
Katil Şadan, 29 yaşlarındadır. Bekfı.r- AB!DİN DA VER 

BOY Ü K TARİH 1 R Q M A N No: 46 Allahtan korkmuyoJ"lar. _Halktan utan- rin~ askeı· sevketti. 
- --- - m1yorlar, yemin ettikleri ml'r:lhedenin Zapolyanın zevcesi KraJiçt! izabella 

nmrrı~L~TI le.:; . lf m . ·l ı di i'4P1 ~ ... ' Görülüyor ki, Türkler kendi aJeyhle- tevcih buyurulması içın dergahı hüma-m "10[~~ı~ı~ ahkJmına biti perva tecavüz ediyorl~r. Macarıstanın kendı oğlu Sikizn1ond'a 

~l~Wt:.JUJ~:'J 1 : 

1

'" ıN L: - :tllJlh ;aftllW .~' .fi rinde olan bir muahedenamenin ıfşasına. yuna müracaat etti. O senenın vc:-gisi O· 

ll~o~"m~ıı;"l"jMJ"""'l'IllP.'"iJl;:"lilLIJ~ rWJ''l'~ 1 bite tahammül edemiyorlardı. Böyle bır lan otuz bin altını da takdim elti. ~ v ~ ~~, ~ ,, l. 1 ı , v ~ ,,~ö L 1 mt::Jl : ~ı .. IJJı ... 1 ,, hareketi namussuzluk addediyorlardı. Zapolyan1n oğ~u henüz doğmu.ş idi. 

·~',,.&; i1ıJi1 = U • • t nuL.l!Jlı i.LJ. J Kanuninin ded•ği doğru idi. Başka <;DC\lğu da olmamıştı. _ Seleri hümayuna karar verilml;ı-
Yazan: M. Sami Karayel Hiçbir devlet bir devletle veyahut~- Ferdinand'ın adamları bu çocuğun tir. 

hası ile yaptıf;ı gizli muahı.>deyi kendı- Kral ile Krahçenin mahsulü olmadıgını 
Lrı.çki, Budin kalesinin muhasarasını - Sjzler bu mütalebatınızdan evvel ı bı5lide elaltından entrikalar yürütüyor- ni kın·tarmak için ortaya koymak şeref .. lddıa ettıler. 

_ . tevil için acayip bir jdd.iada bu1unmuş-murahhasınu2 Griti'nin kaLli sebebJn1 i. du. s.ztığini gösteremezdi. Bunun üzerine Babı.Ali, Budıne hır c:ı- tu. 
zah etmeniz gerektir. j Hattô Laçki, daha ileri giderek. Tı.i.rk Vcziı·i:'lzam, Şarl ve Ferclinan'dın ı>e- VLış gonderdi Çavuş çocuğun Kral ile 

Bu sıralarda Kaçyaner bozgunluğu va · ın1para~rluğu aleyhjnde Zapolya ıle ak Cirııü tehdit ile: Kralıçenin mahsulü olup olmadığını tet_ ! GUya muahede ve sullinome vaktile 
1 k"k d ktı r usul dairesinde imza edilmemiş, si.taht ki olmuştu. Avu. sturyalılar perişan oJ- 1 detmiş oldukları gi:ıli mukaveleyi ı!~a - Budin kalcı;ih,i muhasara ve civara ı e ece . . 

ı tebligat yapılmıştır. Bunun için iki devmu:1l:uô.ı. Ferdınand ile Sarı telaşta i- etti. zarar lı·as ettiğiniz rnalCımumuzdur. Ve . Kr~liçe çavuşu mera~i~ı 11e ka~ul et- ler arasında muteber olarak ,-alnız iki 
djler. L.5.kin, mahir Laçki bunda aldandı. akıncı kuvvetlerimizle hakkınızdan ge- tı. Oglunu padışa~ın lu.u.l ve hımaye- aylık mütarekeden başka bir bağ yok-

İmı>arator ve Kral, Babıaliyi teskm Kendısini bir Avrupa hükümdarı önün- !inmiştir. Bu harekatın masraflarını ve sine tavsıyc eyledı. muş ... Bir de Ferdinand pofü~ahın mül 
etmc-k için İstanbula yeni bir s~1ir ,.o!- de bulunuyor zannetmişti. tazminatını drrh.:ıl ödemeniz ıtıı.ımdır. Kendı oğlu olmadığı bakk.ınçla.k.i .)fti- künü tecav~de bulunm'uyormuş ken-
aldıld.1. Bu sefir, Gritj'yi katiloen d•ı~ Halbuki, her sözlerini kanun kadar Laçki bir çok hediyelerle vükelAyı cel raya do. cevap oLnak üzere hiç sıkıl- disfle muharebede bulunan Zapo]ya ile 
layı ;c\.·ki! edtlen Laçki idi. muteber bilen Türklerin padişahı ve betmcğc çalıştı. Yalnız, kendisi.ne yüz maksıı.ın mermer gıbi gOğsünü açtı. Süt uğraşıyormus ... 

Laçki, a1elacele İstanbula gelmişti. nılıslümanların halifesi önünde bulunu~ vermiyen VeziriAzam oldtı. nincsınin elinden aldığı oğlunu çavu13un 
Görülüyor ki, hep bu iddialar Avnı-Bu <.ıdam, g::ıyct mahir bir dıJ)1omat idl. yordu. Ltu;ki İstanbuldan kovulur gibi av- ünUnde emdirdt. palı kafası entrikalarıdır ... Avnıpa do-

La.çk.i, meharetiııi gösterdi. Babı.ili nez Padi3Ab, Laçk.i"niTl ifşaatından dolayı det etti.
1 

Çok geçmeden Zapolya öldü. Ortada döndürüJıem entı'ikalara padi- laplandır... Türkler, böyle dolambaçlı 
dinde matlüp olan tesiri yapmak için bilıikis gazap etti. Veziri3zamıua hitaben ı Z.:ı.po1yanın veratıru haber a1an ~VUlil- şah hayret etmişti. Çavuşun getirdiği ba entrikalara inanmadıkları gibi, böyle a
Macar Kralı Zapolyanın iki yüzlülüğü- tunları söyled1: turya Kralı Ferdinand, derhal Istan- ber üzerine padışah Laçki'yi hU2uruna cayip ve şeytanetkilraue hareketlere de 
ati anlatu. - Bu heriflerin yani1 (Şarlken He Fer 1 bula bir sefir yolladı. çağırdı. Hiddeti..n.i zaptedemlyerek: kılıçlarile cevaD vert"..n bir millettir. 

Zapolya, hak.ik._ten iki yüzlülük edil. dlnand'ın) ikisi de taç taşımağd 13yık de Bir yandan d.:ı. Kral Ferdinand Mare- - Macaristanın bir mülkü meşruum 
yordu. Fırsallardarı iati.(ade ederek Ba- iillenıir. Bunlar ruunussw: adamlardır. ı;aJ Fcls"in kumandasında Budin tize- oldu.iıunu Ferdinand ve Sarra •en söyle- (Arkası ı>aT) 

Orduya kış 
Hediyesi 

ı İstanbul Asliye İkinci Ticaret l\.1ahke

mesinden: 

Türkiye İmar Bankası İstanbul şubesi 
vekili Avukat Münir tarafından İlyas 
Fehmi oğlu Yakup Hihni veresesine iza-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) !eten oğlu Zeki varisi ve karı~ı Bakır~öy 
di.r. Subaylar için de, münasip görülece~ Sakızağaç Kartopu sokak No. 48 de ı;a
şeylerden mürekkep bediye~r kapalı bır dide vel5yeten çocukları aleyhine miltc
torbn içinde tevdi edilec:ektir. veffa Yakup Hilminin hali hayatındol aç 

Dü 'lk t b rrüler Eminönü Halk.evine tığı hesabı cariden tahvkk:Hk eden 1988 
nı ee ild 9fizl ··d makbuz mukabilinde yapılmıştır. Emin-. lira 38 kuruşun Y z e . a · e ve yuz. ~ 

·· ·- H ik ın· e Bayan Seniha Etem İz- 3 koraisyonile ve tazmınat Ye masarıfı 
onu a ev ' 1 .. . k·ı •J b" ı·· t zet Benjce tarafından 20 çüt yün çorapla muhakeme ve ucrctı \'e a e~ e ır ıtt e 

t ·· ld" Yenı· Sabah gazete- i..;'lhsilir.e dair ikaıne olunan davan1n en_ on çlt yun e ıven, · . . 
.· d ba Jar 1·çın· bir Jr.apalı ri muhakemesi netıcc:'""··ııdc; o .. vacı ban-:il namına a, su Y ta · · 

1 t d. t ı· dilınlştir kanın mildde;.uıleylün har-Ti rıhı o a-paket evıve esıme · .. _ .. v 

DiU"er Iialkevleıine dün teberrüd'e bu- rak go~tcrııen 933 sencsınrlckı a.lnca~ı, 

lunulm::ımıştır. Bugün. bütün Halkev1e. dava tarihindeki alacağ~ndan :fazla oı
ı"ine tcberrüatta bulunulacağı anlaşıl- duğu faiz \'e komisyon rn.ktarı \'e hesap_ 
-~-d y d ·ı·baren her gtin ya ]arının da muknvelenar.ıeyc uygıın bu-md.A."'- ır. arın anı ı , _ w ~ ft v •• d 
ılan bütün teberrüabn bir listesini neş. lundugu an1aşıldıgınd<'Jn meb.~ıgı mu -

p 1 ~ deabih 1988 lira 55 kuruşun ta1ep veç ... re baş ayacagız. . . . ·· d 9 
Bugün, Beyoğlu Halkevile Şişli Ha1- ile dava tarihındcn itıbarcn yu:t e 

kevi tarafından müştereken kurulan kı' faiz \'e yüzde 3 komisyonla b;rlik•"e lah-
to siline ve davacı banka vekili icra taz-:yardımı Beyoğlu merkez konlitesi P-

lanacak, halkı, beyannamelerle teberrü- minabndan vazgeçıniş olduğundan bu ta 
ata davet etmek üzere kararlar alacak- lehinin reddine masar~f' ınulıakeıı1cnin 
tır. Halkevleri, leberrüata teşvik için de yirtnidc on dokuzunun müddeaaleyhe ai 

- k diyetinf.: n1ahküınünbihin yüzde 5 nisbe ... teşk.iliıtlar vücude getirmege arar ver-
mislerdir. 

ÜNİVERSİTE VE KIZ 

MEKTEPLERİNDE 

Bundan başka kız mekteplerinde de 
faaliyete geçilmiş ve bu arada Beyoğlu 
Kız San'at mektebinde bir atölye açıl
mıştır. 

Bu hususta Üniversitede de faaliyete 
ııeçiliııiştir. Hukuk Fakültesi 3 ÜDCÜ sı

nı:f blebesinden Geçil.en bir komite, 
dün Fakülte Dekanhğına müracaat ede
c.ın aralarında bu hediyeleri toplamak 
için müsaade istemiş ve teşebbüsleri 

ta.kd.ir1e kabul olunmu~tur. Bil<lharc sı
nınorı dolasan heyet. gençlerin coşkun 
alkışlarile karşılanmıştır. Diğeı· fakülte
lerde de komiteler teşkil olunmuı::tur. 
Üniversiteli kızlarınuz hemen boş z.an1an 

larında çorap, kazak, eldiven ve fanile 
örmeğe başlamışlardır. 

Toplanan hediyeler ayın 18 - 20 sinde 
tec;lim edilmiş olacaktır. 

tinde ücreti vekfı1etin müddeaalcyhc ai~ 
diyetine 21/10/939 tarihir..de kabili tem_ 
yiz olmak üzere ittifakla karar vcril~i~ 
olduğundan müttchaı. knrarın ikametgfı._ 

hı meçhul bulunan ınüddeaaleyhe ilanen 
tebliğine ve tarihi nandan itibaren ka
nuni müddet i('inde temyizi dava ('tme-
diği takdirde işbu hükınün kat'iyyet ke:t 
bedcceği lüı.umu tebliğ makam1na kain1 
olmak üzere ilan olunur. (261) 

İstanbul Dördüncü İcra :h1emurluğun_ 
dan: 

Daiı·emizin 938/.f.226 numaralı dosya-

TiYATROLAR 
TEPEBAŞI DRAM 

W. 
KISMINDA 

7/11/1940 Per~embe 
günü ak•amı saat 20.:ı-

B /RANA 

• KOMEDi Y.ISMINDA 
7/11/940 Perşembe giinü 

saat 20.30 da 

D A D l 

akşamı 

İmtiyaz Sahi!ıi ve .'leşriyat Di
rektörü: E. IZZF.T. llasıldıl'(ı yev 

SON TELGJi>\F Basuııevi. 


