
ALKIN GÖZÜ 

~LKIN KULAGI 

~ALKIN DILI 

PAZAR 1 BIRINCIKANUN 1940 

akineye 
~eri li rken 
~unan ileri kolları 
ogradeç şehri ne 

girdiler 
i llııanlılar 15 sübay 
Oo asker esir aldılar . -
fo,_ SO • -• .. "h' ~ ' mıtrwyo:.ı, mu ım 

tırıla havan topu ve her 
ltialzeme iğtinam edildi 

~~na 1 (AA.) - Resmi tebliğ: 
ıı... ıın h"t'' ·· h le"' :.... • u un gun taarruz are a -
~t:~ devarn etmiştir. Şiddetli mu -
' elerden sonra, kuvvetlerimiz 
~rdan mukavemetini birçok nok
' a lcırrnıtlar, mühim derinlikte 
'-b ka~anmıalardır. Cephenin sağ 
~eç lılda ileri kuvvetlerimizin Pog
~·· e tirrnitlerdir. 6 top, 5 O mit -
~ 1)~ 11\"h' L h 'b ' u ım miKtarda avan topu 
,:r Çefid malzeme iğtinam edil -

': IS sübay ve 200 asker esir 
1ttir. 

ltalyatı askerleri üaera kampında yemek alırlarken 

Askerl vaziyat 
ltalyanlar1n 

müşkUI durumu 
YAZAN ----ı 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
cSon Po,ta. nın uterl 

muharrırı 

Ş imalde Göricenin zaphn-

Yunanliiar bir 
italyan denizalt1s1n1 

batırdiiar 
13 adanın 
akıbeti . 

Atinada adaların 
2-3 aya kadar teslim 
olmaları bekleniyor 

Bulgar meclisinde 
bitaraflık lehinde 
söylenen nutuklar 
r General Pavlof-, 
'--- diyor ki ___J 

"Biz bitarafhğ1m1zl 
muhafaza 

mecburiyetindeyiz, 

Diğer bir meb'us da Sovyetle
rin Balkanlarda sulhtin mu· 
halazasını arzu ettiklerini 

tebarüz ettirdi 

--------
~ Yunan songu 
~cumu karşısında 

dan ve ortada halyanlar 
Permedi - Ergeri hattına atıldık
tan sonra Yunan harekatında az 
çok tabii bir ağırlık hasıl olmut
tu. Bunun eebebi, evvelce de i
zah ettiğimiz gibi, ric'at eden 
dUtman kıt'alannın durndartan
nın mukavemetlerinden ziyade 
Yunan takib kuvvetlerinin yol
suz ve demiryolsuz bir rlarül
harbde iage ve cephane lcollan ta 
rafından adım adım takib olun
malannın büyük güçlüklerinde 

Atina, 30 (A.A.) - Resmen Meb'ua Çankof 
bildirildiğine göre bir Yunan torpi- Sofya 30 (A.A.) - Tass ajansıııın 
dosu bir halyan denizaltısını batır- hususi muhabiri bildiriyor: 
mıttır. Sobranya meclisi kralın nutkuna 
12 ada te.lim olmak mecburiyetinde verilecek cevab hakkındaki müzake-

~~_Yanlar korkuyor 
kalecak rata ayın yirmi sekizinde de devam 

Atina 30 (A.A.) - Atinaya gelen etmiştir. 

~ A' 1 (A.A.) - Royter aian
"11 h rnavudlult cephesinden dö -
~ ~~ltaust muhabiri yazıyor: 
~-1\ e ltuvve•ler gelmesi üzerine 

aranmalıdır. 
Bununla beraber en şimalele

ki Yunan takib kolu ba.zı İtal
yan mukabil taarruuannı tar
dettikten sonra Ohri gölünün 
garb aahili boyunca ilerlemeğe 
devam dmektedir. Göricenin 
garbında Moskopolia civarından 
Berat umumi istikametinde ta
arruza devam eden Yunan or
dusu da havaların iyiliğinden 
istifade ederek Moskopollsin ~i
mal ve garbındaki dağlarda 1-
talyan kuvvetlerile ağır muha
Tebeler yapmakta ve anla~ılan 
hergün mahalli muvaffkiyetler 
elde ederek adım adım ilerle
mektedir. Görice ve havalisi Yu
nan ordusunun hedefi, evvelce 

haberlere göre İtalyan 12 adalarında Muhalif meb'uslardan Çankof nut
bilhassa büyük adalarda vaziyet git - kunun baş tarafında hükümetin da
tikçe nazikleşmektedir. Harb başladı- h!li siyasetini tenkid ettikten sonra 
tı zaman bu adaların gıda maddeleri harici siyasete geçerek cenubl Dobru
stoklan ancak birkaç ay için ~A.fi bu- canın Bulgarisıana ilhakı bir taraf-

de• Ordusunun mukavemeti kay
~rter bir şekilde artmıgtır. ltal
~~1~0P, tüfek ve mitralyöz kul
.. ~ lllüddetçe iyi harbetmekte 
&}'•lnız Yunanlılar süngü hü -
~~ ltallttığı zaman vultubul -
l~r b; ltalyanlar göğüs göğüse 
'-'rı 'k lerde lcüçük yangın bom
t.i'til lt ullanmakta, hiç bir zaman 
~ lbu1~1anmamalctadır1ar. Köyler tt..."" • ınin ve cephedeki askerin 
«....,~ di bombardıman altındaki 
~lt. }'atı her türlü sitayigin üstün-

Iunmakta idi. O vakittenberi ıtalyan. (Devamı 3 üncü sayfada) 
lar bu stoklan raydalı bil' surette 

viye edememişlerdir. Bu sebcble gar. Nl·mresml Alman 
nizonlann mevcudları azaltılmış ve 
bunların miktarları harb baJjlamadan 
evvelkinden daha dun olmugtur. Ba
zı mahfellerde tahmin edildiA'Ine göre 
bu adalar iki üç aya kadar teslim ol
mak mecburiyett"nde kalacak!al"dır. 

• 
aıanst nam1na 

verilen haber;er 
İtalyan tebliği 

ltalyada bir mahal 30 (A.A.) - • , 
İtalyan ordulan umumi karargahı- Alman aJansı verılen haberle-
nın 176 numaralı tebliği: rin ecnebi ajansiara aid 

Yunan cephesinde düıtman taar- olduğunu bildiriyor ,....__ ____ _ 
Udan ve Metemmada 

ça 1 de izah ettiğimiz gibi, Berat 
\!~k rptşma ar şehridir. 

~r~re 1 (A.A.) _ Ingiliz umu- (Devamı 4 üncü sayfadal 

~~:~ının Cumartesi tebliği: l~::===========~J 
~~a bölgesinde motörlü dev- i f 
~ ~ı~~en biri bir düşman gru- Bulgar s anın 
\L_' ~n dütürerek gerek bu 
~~~e ~~elcse süratle gönderilen Yunanisiana nota 
~~;ufrezelerine ağır zayiat Verdiği asılsız 
~~~~a· b"I ' d d" ııt~f lt o gesın e uşmanın 
1\,~td olu, topçumuz tarafından 
~ -ıter 111\an edilmiştir. 

le) olC:ephelerde: Kayda değer 
~ ~~ı.~t_tı_r. ______ ___, 

er'kanın yapt1racag1 
"~~ 188 torpido 

Sofya 30 (A.A.) - Bulgar ajansı, 
Atinadaki Bulgar elçisinin Bulgar is
tekleri hakkında Yunan hükümetine 
blr nota verdi~! hakkında yabancı 

memleketlerde yeniden intisar eden 
haberleri katı bir surette tekzlbe rne
zundur. Bu haberler tamamen uydur. 
ma dır. 

(Denmı 3 üncü sayfada) ----------
Fransanin yeni 

Suriye fevkalade 
komiseri öldo 

Londra, 30 (A.A.) - Vichyde 
netredilen ve D. N. B. ajansı tara
fından tekrar edilen bir tebliğde 
eski Paris polis müdürü Chiappe'ın 
Fransız fevkalade komiserliği vazi
fesini deruhte etmek üzere tayyare 
ile Suriyeye giderken öldüğü bildi
rilmektedir. 

Bu tebliğe göre, Chiappe'ı harnil 
tayyareye, Çartamba günü Sıudurıya 
adası ile Fransız sahilleri arasında 
İngiliz ve İtalyan donanmaları mu
harebe ederken bir mermi iaabet 
etmiştir. 

'}l~t l'~ 1 (AA.) - Nevyork 
\....1\ıı~el;ıb~~e gazetesi yazıyor: ~ 
~tt. ~un gazetecilere yaptıgı 
' ettitın 66 torpidonun inşasını 
lt~l1.ı dk maksadile müdaha -

\t"c:ıı n Uiunu bildirmi~tir. 

Devlet tarafından kurulan 
iktısadl teşekknllerin 

1939 yılı bilançosu 
\.:..""'1\ d~hur, Ingilterenin Ame -
~~~- ;ier distroyerler almak ar
~~iu haklcında hiç bir •ey 
~ t • de, yeni torpidolar 
~:'i ~oCI~t edilen tarihten daha 
~'.!ltı n abildiği takdirde bu 

~~\d-A.tneri'c.aya Ingiltere için h d• B k•1• • d 
-'"• r daha torpido ayırmak Umumi eyet ün aşve ı ın riyasetın e 
~,~:...~ai zannedilmektedir. Büyük Millet Meclisinde toplandı 

~lllar Çin - Nankin Ankara so <A.A.l -Sermayesi dev. gün öğleden önce BD.Ş\'Ckil Dr. Refik 
lltetj ile muahede let tarafından ver~ı;ne\._s~retile ku - Saydam'ın rlyasetinde Büyük Millet 

~ lk iktısadl- teşekttiller~9 yılı MecliSinde toplanmıştır. 

~' lo dettiler k'fir ve z~p~ ı:.•arı - Umumi heyet, Başvekilin muvaffa-
1\ ~h1ır· IA.A.l - Japonyanın telkik etm<k o,.,, ll"!'ii!':lf"''' k;yet temenni eden beyanatmdan son-
~'tı~en •Yet. ~Ukt\mctı. ni tanı- . adli~. bntq1 . itlriıı a~e- ra ruznamesindeki maddelere geçmiş 
'~ lt ~dırılmelctedir. bat, ıktısad, malıye. ~'1 encü - ve buna tev!ikan ikı katib seçtikten 
~~ nçuko birbirlerini kar menlerinden seçl!at 'llU\~r~-udi- sonra mürakabe heyeti raporları o -
' 11 tanımattadırlar. vanı muhasebat biNttlt....ı!~~~ - t 

bıL.. "'~ı~ kunmuş ur 
·-~ hükümeti _ nln Ja _ mı miirakabe heyeti "re'W- ve bu ik - · 
-•n•'"·- tanmdı.tı bugün tısadt teşekkilllerin sermayeleri bir Umumi heyet bunu takiben bu ra

ve Qinle Zaponra ma:von ııradan ta$ mill1 bantaların porların tetkiki için muht.E!lif komls -
rflil .,. ~ lntibab _,-ıeımll 

Ankara, 30 (A.A.) - 18 Son
tetrin tarihli bültenlerimizde Al
manyanın Türkiye büyük elçisi Von 
Papen tarafından ecnebi ga:ı.ete mu
habirlerine yapılan beyanatı muh
tevi bir Berlin telgrafı üstüne ttua
fımızdan «nimresmi bir membadan 
bildiriliyor» kaydını ilave ıetmek 
suretile neşretmiştik. Diğer tandtan 
son gün çıkan bültenlerimizde Ber
linden gelen bazı havadisler de 
<<Transocean ajansı bildiriyorıı kay
dile dercedilmişti. T ransocean, Al
m anyanın nimresmi ajanslarından 
biridir. Dereettiğimiz bütün bu ha
vadisler ise gerek baş taraflarında 
ve gerek sonlarında Transocean im
zasını taşıdıkları için bunları Alman 
ajansının verdiği haberler ziimresin
den addetmek gayet tabii idi. 

Transocean ajansı ahiren bize 
müracaat ederek bu haberlerden hiç 
birinin kendisine aid olmadığını ve 
30 metre 63 kısa dalga ile işiiyen 
telgraf verici merkezi kendisinin ol
makla beraber günün muayyen sa
atlerinde bazı ecnebi ajansların he
sabına i~lemekte bulunduğunu bil
dirmiş ve bu haberlerin o ecnebi 

(Denmı 3 ünefl •Jfa.da) 

Sabıkalıların toplanıp 
işe yerleştirilmelerine 

devam ediliyor 
Vilayetin kararı üzerine Emniyet 

Müdürlüğünce bütün sabıkalıların 
toplanarak kendilerine iş verildiği
ni, kimsesiz çocukların da Darüla
cezeye gönderildiklerini dlin ya:ı
mı~tık. 

Şimdiye kadar yaşlan büyük 
300 e yakın sabıkalı Emniyet Mü
dürlüğünde 'toplanmıt. kendilerine 
belt-diye temizlik bölüklerinde , .e 
daimi arnele gruplarında iş veril
miştir. Bu sabıkalıların bir kısmı 
Taksimdeki yol inııaatında çalışma
ğa başlamı4lardır. 

Sabıkalılar 
yanında bir 

İdare itleri telefonu : 20203 Fiab S kunat 

[ Şehir bu geceden itibaren tamamen J 
karanlıkta kalacak 

Halkın maskeleme işini 
tam yapıp yapmadığı 

·bu gece kontrol edilecek 
Pencerelerinden ışık sızan evlerin lektrik 

cereyanlarının kesiteceği yalandır 

r············-----·--- ··-, 
i M askeleme mecburiyeline tam olarak riayet etmiyenlere i 
~ evvela ihtar yapılacak, buna rağmen noksanlarını llrmal : 
i etmiyenler adltyeye verilecekler E 

,_............... --·.._.....·-··-----............ ; 
Harici ve dahili tenviratın mas

leelenme ve söndürülmesi hakkında 
verilen kararın, tam olarak tatbiki
ne bu akşamdan itibaren başlana
caktır. 

Bu akşam, tehirdeki bütün res
mi ve hususi müesseselerde, evler
de, dükkan, gazino ve bar gibi yer
lerde hülasa §ehrin bütün binaların
da ttıklar tamamile karartılacak ve 
en ufak bir ışığın dahi dışarıya sız
masına müsaade edilmiyecektir. Bu 
suretle şehir bu akşamdan itibaren 
tamamen karanlık içinde kalacaktır. 

l~ıklan söndürme ve knrartma 
mecburiyetinin ta,.... ..,Jarak tatbiki~ 
hususunda alaka• '~amlar tara-l 
fından alınması ı ... ~. eden bi!tün 1 
tedbirler tamamlanmıştır. 

Dün öğleden evvel, vilayette Va
li Ltltfi Kırdann reisliğinde. Vali 
Muavini Ahmed Kınık, seferberlik 
müdürü ve diğer bazı alakadarlar 
toplanarak alınan tedbirler üzerin
de görüşmüşlerdir. 

(Devamı 4 üneii sayfada) 
KanuıWda görünmelen için beyu 

elbise giyen itaret memurlan 

Bir dolandırıcı kadının 
oynadığı garib oyun 

Somanın zengin ve meşhur bir ailesinin 
kızı 6 ay hapse mahkum olduğu tebliğ 

edilerek lstanbula getirildi, yanlışlık 
neden sonra meydana çıkb 

Müddeiumumilik ve Asliye 3 ncü 
ceza mahkemesi eşine nadir rasla
nan garib bir hadiseyi tetkikle meş
guldürler. Hadise şudur: 

Bir müddet evvel, adliyeye bir 
dolandırıcılık vak"ası intikal etmiş
tir. Vak'amn kahramanı Hatice is
minde bir kadındır. Hatice, hak
kındaki iddiaya göre, çiftlik sataca-

ğını aöyliyerek, zengin bir adanun 
mühim miktarda parasını dolandır
mıttır. Haticeyi o vakit sorguya çe
ken hakim tevkifine karar vermit ve 
hakkında tahkikata ba~lanmıttır 
Bir müddet sonra iae, tahkikatın 
gayri mevkuf olarak devamına ka
rar verilerek, kadın serbest bırakıl 
mıştır. (Devamı 4 üncü sayfada) 

Taksi buhranı 1 
Çift numaralı taksiler -.ek numaralılardan 
fazla imiş ! Bu yüzden iki günde bir.:bariz 

bir otomobil azlığı hissolunuyor 

Mi14teri bekliyen taksiler 
Benzin ve petrol sarfiyatının tRh- için, hissedilir bir takai buhranı meJ"

didi üzerine tehrimizde çalıoan tnk- dana çıkmaktadır. 
silerin çift, tek numara hesabii e V<'! Şehrimizde cı9 1 2 ıı taksi mevcud
birer gün mü na ve be ile sefer e çık- dur. Hesabca bir günde bunlardM 
tıkları malumdur. Bir gün çift, bir 456 tanesinin aefere çıkması ical
gün de tek numaralı taksiler işle- eder. Tek numaralılann, muhteli 
mektedir. Fakat alakadarların söy- sebeblerle, adedierinin azalı§ı bu ye 
lediğine göre, çift numaralı taksiler, klından mühim miktarda eksik oto 
tek numaralı taksilerden fazladır. mobilin çalıgmasını mucib olmakta 
Bu yüzden de garib bir vaziyet ha- dıb Şoförler alakadarlardan sefer< 
1ıl olmaktadır: Çift numaralıların çıkan taksiler adedieri ara&ında mü
çahttığı günler, taksiler ihtiyaca az savat tesis edilmesinin mümkün o 
çok ettiii halde, tek numa- lup nı sormakta ,.e bun 



2 Sayfa 

Hergün 
Yeni nizamın içinde 
Bulunduğu tezad 

Yazan: Muhltttn ~ 

Resımıi alrale• 

• eni nizam fikri, bugilnkil şekli • 
ile etendi kendisini tahrib için Fazla dost bu.ımakta.n IGyade haki.. 

elinden gclen her şeyi yapmakta. mar Jd ve sadık dost bulmaya bak. 
eden bir hareket manzarasını göste - Kemmiyet göze büyük rörtinebilir, 
riyor. Çünkü, bu fıltir, bir tezn.dın fakat tesiri yapan ib.er zaman key _ 
pcnçesı içine düşmüştür. fiyetttr. 

• 

SON POST .A: 

= Eski sözler s;; 

Birincika~ 

Sözün kısası 
-····__....,. ı 

Kocasından okıımaY 
Kıskanan kadın 

" E. .Eiı::l'elll Tatli 

Kadının bir~ gazete ~ 
dalıyor da, kcn~e ~ IJI' 

yapmıyor diye kocasının oJef tn ~ 
şanma da.r.ısı açmış. son pos de~ 
.sfitunlannıı garabet diye W #'J) 

Halbuki kocalarından ıcynl ~ 
müşteki kadmların sayısı d 0;J 
ve ba.husu.s bizde az de#fldir'· . c' 
işlerini ıkendisine meşgale ~ı? 
la.n Bayan Teyze arJrodaŞUll ;ı,~~' 
ti herkesten iyi bilir. Onun, ~' 
culn.rmdan ve daha d~ ııJal' 1' 
larından nldı~ yığınla nıeltW 

İzah edelim: Yeni nizanı n~trl o -
lan radyolan dinledi~ımiz, yahud da 
tıuna aid neşriyatı gördü~ümüz za -
man, der söylenilen sözleri olduğu 
gibi kabul edecek olursak. yapılmak 
istenDen şeyin :fena bir eser olmadı -
ı;tna inanmak knbildlr. Avrupadan 

hubln kalk:rnasını, Avrupa milletle- - .... -------------· 

[ 1
----,-·-:·-·--····-·-)- ~=!"m.=.,:~ rinın çalışma kudretlerinin dünya 

scrmnyes1 elinde oyune&k olmaktan 
kurtulması gibi fikirler elbet fena de
ğıldir. Fakat, kelime halinde tatlı ve 
cnzıb görünen bu sistemi, hfıdiselerin 
gunlük t.ezahürleri Içinde mütalea e~ 
tıgınııZ zaman da ondan tevahhilş et-

e e r 1. sından, başını onların ~~d ~ı 
dırmnmasında.n dad ~ır f~r 

Diyenler.. ıın~ 
~------;... __________________________________________ __, - Tazecik kadınım .. kı)cnJll i!ll ~ 

memek kabll değildir. Objektif ve kon
Irret konu,ınak iÇin, en son misnl o -
larak, henüz cereya.n halinde bulu -
nan fncinyı alalım: Yunan~tan me -

etresini öldürerek Yaz saaıı· dOn ecede Ya!an yere 500 =~e~~ıa:=~e~;;;:ı ;;~~: 
ba Çeye görnan liras1n1n çahndtg~ 1n1 ::;:t ;:~r.~~ı::n;:~ 

ı• tı• ar n b a şi d ı sobbctinle tercih ~r. Böyle 

adam mahkemede iddia eden kadtn a:!:1savuranlar epcfC~ 
Kendi küçük cirmi Jçinde kendi mil- İfrat her şeyde kötüdür· ~ 

U hayatını yaşamaktan "'"'"'k& bir da- Bir müddet evvel, Eyübde, Top- D • l •• • • k ll d • tl . .. Kahr.amaru 20 yaşın. da _genç v.e karı koca luı.ya.tında. onun ~~,w 

selesl. 

'V-t ı · d b' az re er, unzverszte ve o u ar a mesaz saa erı ı b k ı b b k ••11" -w vası obnıynn Yunanistan, İtalya ta - çularda oturan Danye ismm e ır ~ze •.r ız ~ ~n gan . !r va a tesirleri olnbillr. Evlillk haYn~-~; 
raf'ındım tecavüze uğradıktan sonra, arabacı. sekiz eenelik metresi San- delfit:ti, vesaitinakliye tari4eferinde tadilatyapıldz dun adlıyeye ıntikal etn:u~tir. Dll§ bir er~in ündelik bSJ" "' İtalyan matbuatının bu kfiçilk meın- tuhiyi kafasını ezerek öldürmüt ve _o-y J 

1 
Jkame isminde biz kız. evvelki ~e pay ayır~ı za.ruri<Üt· ~ 

lckete knr1t olan İtalyan &yasetine evinin bahçesine gömmüştü. Santu- gün köprü karakoluna müracaat e- dın sa.bn.htan akşama. pdat ri"~ 
dair bir hayli şeylu yazmış oldufunu hinin birdenb~e ortad~n ~aybol~a- Dün gece, saat 24 te bütün tesinde tedrisat sabahleyin saat derek., kendimnin Calatada K.arade- gö~ed@ evinde kapalllP bt~ 
""'"'-dan go-ru"yoruz. En salA.hiyct.li sı komıulan fUphelendmnJ.I ve böy- memlekette aaatler bir saat ileri a- c8e,~Otı'rd, a başlanacak, ı 7,50 de bite- niz otelinde oturduğunu söylemiş kocasınd~ biraz aldka, bir ~ç ~ 
.,.......... 1 hA _l!_ d hnmıt. bu suretle yaz saatinin tntbi- IL 1J11 , İtalyan gazetelerinin yazdıkları ma - ece üç gün sonra aUlBe m ey ana ve: söz A!ald bir sohbet umtU"· ıJl) t 

Ç_,_arılmı•b Tahkikatn nazaran kine b şlaıunı§tır. Dil dersleri bu sömestere mahsus cı- Başıma geleıri eormayml Bu- ~~~!.. '--klodır. ve bu .. _.ı ....... ~ " . .JJ 
kalelerden vazılı olamk a.nla.§llan ŞU- D,.. li Ybu' • k d ·k' Bilumum nakil vruııtalan bu sa- .-.ıu. ~ a.uu- e1t'JY . . anye CJnayete sev e en eaı olmak üzere ı 6,30 da başlıyacak ve gün tanıdığım Ahmed imıinde biri- sirgeyen koca varsa onun al 
dur ki: e~er Itaıyn, elinden gel~ de yaşlı bir kadın olan Santurunin son bııhtan itibaren yaz saati hesabile 18,20 de mhayet bulacaktır. Her ne rasladnn. Bu adam bir aralık ben dahi .karw ile i ttifak ederftll:~ 
YunaniStanı işgal ederse ve Mıhver derece kıakanç olmaaı ve arnhacının hazırlanan yeni tariEelere göre sefer talebe haftada yalnız bir gün birbiri <ıver bakarım, çan~n~a kaç p~nı Ancak, muhterem bayıınlaf ~ 
bu harbi kazanacak olursa Ymıımls- da kadının bu halinden hıkıp, uaa.n- yapmağn ha lamışlardır. üzerine iki k.ur yapacaktır. var?» dedi. Ben de ıçınde SOO lira da dıı it.rata ka~'anlar bulutl~~A. •n zn••ı..ta.ı ·-d ... ,_--tm~ Bütün resmi daire ve müesaese- >t P"r -nın ~ı.u..lWlll en uı:lı.x:" cı;e ma - mo..ıııydı. lnkılab dersleri sant 1 7 den olduğunu söyledim ve inanmas.ı için kat'iyetle ta.hmin edlyoruın· fJ'. 
hal almıyo.cnktır. Çünkü bu gaze - 1 nci Ağırcezaya verilen Dnnye- ler, ynnn sabah saat 9 da faaliyete 17,50 ye 'kadar yapılacaktır. Yalnız çnntamı açarak, pararm gösterdim. lerinin noktai nazariarınil göre,~ 
teler neşrı'yntt Yunanıstanın mftstiı- lin muhakeme&ne dün batlanılmış- geçeceklerdir. Mektebler saat 15,45, 6 30 Bu sırada Ahmed r.Antayı elimden fe '-<>.cnnda .., .. ftb'ı -~• ı .. Lnrleıı ~ (1' ., d · 1 d 17 d ·ı 1 Çarşamba günleri bu dersler 1 , r- u~ uı"""' n;o)uu ~ rır 
kil bir memleket olm$ hak ve sa - trr. Katil, mahkemede aleyhindeki nıre er e saat e tati o una- da başlayıp 18, 1 O da bitirilecektir. lcaparak, kaçtı. Aman, bu adamı herhangi bir şeyle meşgul oıııı~ıt 
l{Uıjyeti bulunmadığını açıkça .söylü - iddiayı kamilon reddetmiş ve de- cak0Jardır. Salı gününe ııid denıler de bu su- yakala>'!n•. paramı ~urtaral~» . kit bulanuyan kocanın evde, ... ıttc" 
l"'O'lar. Belki bu husu.sa dair okudu _ mid;r ki: nivemtede de saatierin bir sa- Demıştır. Bu mura.caat üzenne alne •wle ibir .,öz atması bUe " ... ~ 

.. ~ t ·ı . 1 .. b tt'l • retle ya-·• ... ,. o1acagm'" dan, &ılı gu"n- b d h I hkik b I Y"'" .,.. .... ,... "umuz ıuovle.rin henr: de bunu bu ka- - Mettesimi ben öldü.rmedim. a ı en nınması muno..ııe e e yenı P"••ooy za rta er a ta ata nş amıf. mez bir SU" ....... ., eder. aaze~· 
" '~"'" ;tAH • ki' b't I t leri birinci sömestrde inkılab dem- 1 >~ .,._,.AU 
dar açık ve sarih bir surette söyle - Santuhi bir aletam aptest bozmak mesa.ı şe 1 tes ı 0 unmu~ ur. fakat bütün araşhnna ara rağmen yazı, o bayanlarm indinde b t 
miyorlnr; tu kat, açık veya kapalı, için evin biti§iğindeki ahıra gitmit- Yann sabahtan ib'baren, falı:ülte- leri verilmiyecek tir. böyle bir adam meydana çı kanla- zilecek, aile muhit&nden t>etıt! 1' 

I erin ders zamanlan yaz ııaati itiba- Serbest konferanslar Salı ,.;;n] eri hr N'h t 1-- b' ..... ~il' p· .4 bütün bu neşriyat.ın umuml mnnQ.Q ti. A'7<7'1n bir kısrak çifte attı ve San- .. - mamı~ · 1 aye • genç ~ ır ..... uzaklaştırılacak birer raki~~"-:,r,~ " 
budur. tuhi i""~fatnsı parçalanarak, öldü. rile saat 9 da başlıyacak ve 16,5 ta saat 17 de başlayıp 18,20 de biti- daha sıkı§tmlınca, böyle bir hadiae t.barla onlara karşı şuurSW" 

nihnyete eTecektir. Yalnız tıb fnkül- rilmit olııenlhr. 1 d V 't' f etm' v d ·~ ' ~ Bu Jtaydettiğl:miz misal, yeni nizam Ben de, onu ben öldürdüm zıınne- 0 • ma ıgını 1 ıra ll e emı;ı .. r düşmanlık beslerler. "' 
hakkında bir tarn.ftan sözle yapılan derler <Üye lcorkhım ve metresimi 0 b b d N fı etk d kı: • • Gene bir takımı vıırdır ki.~~ .. _ dü to üa iletierine yüz e a a Vekili yann t ikler e •-. Ne yapayım, beın affedinl __..... hodgtım ta.biatl",., .. -JP',# 
reklA.mın tatbikat ve leraat sahasın- topraga gom m. ~"'"'"' _., ~ dJ'"A 
da ne kadar mnkfis te.zahürlerle ku- Duruşma, bazı oahid1erin celbi on zam bulunncak Ba1ıke!tirde otururum. Fakat, oraya her ı h d kı1ı:ala.nDl ~ellV~ 

• • t I'k - ",., · tı'r Otobüs bı1et ücreUeri hakkmd" tet.. Dün ~hki ..ı. ...... resle Ankaradan gidecek param Y_oktu. Belki, hGkCi- '-n-saetma eı' e.!:. .•• ~ .... ri"", Hele bo?" i 
şıl34tığını göstermeğe ktıf.cllr. Eğer ıçın a 1 ea..u:.:::.:.:.m:.:.ış:..:...:.......,·----- .. .......,.. ,_.,Y d b b d 1 k .........,., ...... ""'"" """' l,...tf 

kikierde bulunmak üzere, belediyede şehriınize gelen Nafıa. Vetili General m et acır a enı e ava o ara ' d - .. el 1 tnkd' tıneıerl el'". 
bu nıüşahedeye, bay Mussolini tara - Ingilizler Istanbul va teşek.kü.l eden komisyon Çall§nlalarını Ali Fnad ce~y dün hi.LSUSl işlerile Balıkeaire gönderir diye, bu yalanı d:;:niki e;üı:ündenır e ibiıi J)tl dıı:f. 
:fından geçenlerde irad edilmi§ nut - bi•: ...... :w+!.o. u ....... =-on, btitiin hat.l:ırda olm • kllin N f uydurdum. » h d<YA- 1 bi il d ........ .ete, , t 
k to d "ll. edil k ol Im 1 • d h" .... ~.... ..~ ...... ,~ """'"'1 t V h .. ru· ı· 'L-~- • 1 o 6 ... .u o a.n r a e e &---_.,ıeJl· un nu a u ve ece ursa, § Zmir en mu lm işiiyen otobüs biletlerine yüzde 10 m"'ııü..... uş \11". e yarın a ıa JK.B.me, zu ı yer_e za~yı. ışga zı.. hasılı bütün fikrl ]JleŞII .... .ı f 
diden tereddtidsüzce söyliyebillriz kl nlsbet4nde b'r zam .,...pılmasmı mu Vekfıletine ba~ müesseselerde tet _ etmf"k suçundan, dun müddeıumu- ya · . ide.tılP' ; "kt d 1 1 1 .,..,. - 'li" ·ı · · geçinmenın muhafaza ve · ·~_, 
bu tarzda bir hava ve tatbikat içinde ml ar a ma a IJOr ar varıır görmüştür. kikierde bulunmam mubteıneldir. mı ge ven mıştır. ltımlanndan pek faydalıdU'· o~. 
kurulması düşünülen bir niz.:ımın söz 1 1 ,_ .. ' ,..,.-.;,. tir' ngiliz firmalan, zmirden salın t '\ Genç kızt b'em dövınü§, hem masa, ihtimal ki ı>MfO"" , 

devrinden çııop tahakkuk saha.smn alacaktan malların cins ve fiatıann- 1 ISTER INAN ISTER INANMA 1 ··ı tl m·· ü keuni cvın ıadı kııçar. . os~· 
int.ikal etmesine imkAn yoktur. HattA, da allkadarllll'la mutabık hlmıt- 1 Jl .e e Y un § Oyuncak, çocuk iÇin ne i.St• ~~ 
bunun kuvvet uye&nde tahakkuk }ardır. Eski anlaşmaya göre, Ingil- 1 Bir dostumuz anlatt.ı: ı koyulmuf. Şimdi fiatı 90 bin lirada- Oibalide oturan, VasfıYC ndmda bir cak bir şey bulmak ve onunl' qd 
eı.tirllmes1 nıilmkUn olaca.~nı farzet- tereye blan J O milyon liralık tü- Oç sene enel Tıık.simde l>lr ap~: dır, :vann 100 ibine" de çıkabilir. Qün- klz, evvelki g~ Un_ka.panı caddestn- gu1 olmak da bir ev erkcfti iÇ~~ 
tiğimiz zaman dahi gene fikrimiz de- tünün teslimi hakkında da konuş- 1 tıma.n sa.tıııta çıkanlmlitı, sahibi k.ü Beyo~unun butün emlAk del - den geçerken, bir muddettenb«:rl ara.. Unutmnmalı ki, aylaklılt bit t o'P"f 
ğ.şemez : Zorla kurulan bir niza.m, ge- malnT cereyan etmektedir. Ingilizler 1 50 bin lira istiyordu. lallnn bu adnmm arkasındadır, a.. ları aQtk bulunan nışıml1$ı Ihsanın milidir. ve ben kadın oaaın. #-J 
ne zor saye&nde belld kısa bir müd- tütün lerimizin nefssetini takdir et- 1 Belediyenin yapı nizarnnam esinin dam ise düşüneeye dnlmıştır. anı tecavüzüne u~ra.mışt.ır. . diye kocama değil kızınak. sfl·..~ııı V' 
det ayakta durabOir; fa.knt, gene pek tilderinden daha fazla mübaynatta 1 çerçevesi duJmda kalmış, dar, ka - Bu sahada bild~im ikinci bir v~ Kızeağrzı bir hayli döven Ibsa.n, hlr mek, bila.Itis onun eline gazete>" 
k!.!a bir müddet içinde bu nizamm bulunmak üzere tetebbüslere geç- i ranlık merdivenll, haTa ve aydınlık ayı da anlatayım: Bu sabah ma - 81IU bununin dıı yenemiyel'ok. jiletlc tutuştururum. f 
çoküp gideceği muhak.ka.ktır. Bugün _ mişlerdir. lngilizler, gerek l:unirden, 1 boşluklarından mahrum., her tara.. hallemizin bakkalı beni görme~c Vn.sfiyenin yüzünil ~iştir. Va.k'ayı Ha tt~ daha bile lleriye gid;.; 
kü dünya ve ~u dünya içinde bilhassa gerek Istanbuldan önümüzdeki haf- 1 fı.ndan mutfak kokusu taşan bir bi- geldi. Ynk:ındıın tanışırız, bana iti.. mütealob 'fırar eden Ihsa.n, bir müd- kendim de dedikodu yap~ ı?'~ 
bugünkü Avrupa, ne Roma, ne de talar içerisinde mühim miktarda • naydı. Bir çokları tarafından gezil- ma.dı vardır. Am mra fikriini al - det sonra za.brta taratından yalmlan... yuna havaiyat diişüneceğliJle• o~ , 
Charlemagne dünyasıdır. Bugilnltü mal alacaklardır. ı di: Her~~ ~tından fena görfil - ~aya _ehemmiyet verir. Ba.na. §Öyle l l ml§tır. ddetıni edinir, günlük llflflly..# 

dü, snhibillin elinde kaldı. söyledi: Yarası $ olan Vasfiye tedavi e - bir üzüntüsünü kitablarıınla, (P. 
dunyadn milleUer ve :m1lll hnklar Berlin bUyük e çimiz EmiD-k işleri ne u~raşan bir ar - dllllr.Jiniz, geçen sene 7 bin lira.. ! dilmek üzere Haseki hastanesine kal. lcrimle avuiurum. ~ 
vardır. Bunlara hUmıet etmJyen her- • • • r kadapm var. DUn ondan di.Iıledlm. ya bir ev alml§tım. Şimdi bir hanım ! dınl.mıştı.r. . :ıP tı'1J 
hangi bir nızam ne hayata geçebilir, Ankaradan şehrtmiZB geldi 1 Bu binayı sahibi tekrar satılığa Çl- bu eve talib çıktı. 10 bin lira veri - 1 V~ .sonra bir gün gelir ni tııl 
ne do muvn.kka.te.n ve zorla geç3e bile B lirı b" _k 1 .. H" C ilmmuş ve ıon fıat olı:rmk 75 bin li- yor, ne dersiniz?» ( Bir randevu evi daha basıldı !:;~ed~eni~~ .!~ed, 
y~ıyabilir. er .. uyu e. çnnız usrev e- :ra istemi§, Talebinin kDJıkaha ile mı; dmmn, cevabını vel'dlm. Beyojtlunda, Mehmed Halid apart. v e. u.<>.JU. e 3 .. _/ jl 

Son zamanlarda tesis u~nda bay- rede d un ~b_nhkı eks!'r~sle A.~~~- ikarşılan~mı tahmin edebllil'Sini3. Biz bu dommıuzun anlattıtı Tak- manının 1 numarnl.ı daire.ainda otu- C Ck /L/11/ 
li d iplomatik faallyet sarfcdild®ne ra~an teh~mı~e. gel~ıştir. Buyuk Fakat ynnılırs:ı.nu:, emlAk işleri ile alardan ikisinin de hakikat oldu - ran maruf randevueulardan A.Y§e • "",. ~. 
ça.hid oldu~umuz yenı nizam, henüz e}ç.ı. mezunı:etıdt: bır kısmını aeh- ub'aşa.n arkada.şım bu flata der - ~nu lbil1yoruz. Ve bu sahada. fiat N'~etm son günlerde iburamnı gizli · ıelı' 
mü~d sözler rueminde döntip dO- nmızde geçırec r. . hn1 ~ri~~· Alıp götürmli§, yüksellşlerinin tamamen gayri t& - blx fuhuş yuvası haline ge~ za- Dün kahvelerde 20 tt> l 
Ja.şan bir heyulA olmaktan ileri gide _ O l B k .. fakat adam bir gün. düşünme mM- bil, mutlak surette mecnunane ol- • bıtaca tesbit edilml§tir. yakalandı !jel 

- sman ı an aaı umum mu - d..,. ,_.._.ış ..- ..._....., ...n... 80 bi ll d-ıı... '-n"'""tt ile ~ ün ~..&~· ~ ......... ,,., b rtm .... ,..... sı' memişsc, öyle eannedJyoruz ki, bu • .. ....... cı.ı ıı:o...,..ı n• .... ı.a:ıı 6 ..... n - "6~ .. """':' on e 6"1"•...u..,.,..uı .ı:..vn>UU gece, u apa. ana ya~ Maarif Müdürlüğü, zabıt& l'j 
nun sebebi vu izah ett~imiz teznhür- durlugu Ankaraya taıınıyor r~ya müşteri ibuldufun~ telefonla 2&rUrl görüyor, tnmun da tabıt va-. ant bir baskm sonunda, bh'çok .cadın larile birlikte şehrin uıub~ıet": 
ıerdedir. Osmanlı Bankası um um müdfirlü _ 60ylemq, fakat o m fişteri ile de an- sıtaıa.rla mft:mktin old~ inanı-l ve erkek yakalantnlfttt. lerindaki kahvelere gidail ftl"";f 

Yeni nizam kendi kendisile tezad ıtünUn Ankaraya nairline tanır veril- lıı.şmam.ı.ş, daha yaııtısuu aramaya. ,oruz, fakat ~ oku7ucu sen: Emn.tyet Müdö:rlil!ftne getirilen. ran kontrol fa.al.iyetine devalll etti' j 
halindedir. o, kendısini bu tezadın umum mtidfirıu~ bürolannın ISTER INAN iSTER INANMA 1 devucu kadın, suçunu turar ~tır. dir. ~~ 
penqesinden kurtarıp ibfittin mmet_ Ankamya nakline ~a.na - \ 1 ~ N~ bugün m~ ~çlar Dün muhtelif kahvelerde ~ 
lere kendi varlıkları içinde huzur, caktır. '-- -' hflkiml~e tesUm edil~. a.nl lrontrollarda 20 ye ra~~ 
emniyet ve ittmad verecek bir ruh sa.- bir azah. Dunn ad n bacunı -·tı'- d...::..:Lı: M tl-'-- _,_, bıta yakalanmış, hiiviyetleri ıesb1~ıil' J 
lı'bi olamad® müdd ...... -bez- cSon Postn,nm edebi romanı: 18 .,... ,_ IL ~· u ;u.a VaJL ayı za ya 1 ~C" ' e...,.., ne ya.. üzerinde bir taraftan ötekine çevi- haber verecek, tahkikat yapılacak, muştur. Bu talebeler 0~_..ııırıll 
pılırsa yapılam, tahakkuk ~- riyor, inliyor, bağınyor, Selimi ça- belki de Nesrin mahkemelere pol~ çılla.n tarafından ~·-
cckUr. A c~ la iınyor. ona yalvanyordu: mer-kezlerine, hapiıılaueı~e ~ürük- la.rdır. __.../ .~ 

- "'[ 1 • • fD -r - Sen ölme ~liın, birak, eenin lenecekti b lıJfl"' 
U~ uhı:l:tı..n (.,(JÜ!a.en o l! v __ • . '--- . k le Memeleketım" :..de u ı-~ , ynonm yerine ben öleyim. Bn,ındaa artık n..ızı DU a&o ~· 

• L ak ....::--1 zl :ı__ ah nın yerıne ıo ence re et•-:ı 
-···- ·-·-...... _ ..... -....... ıı;an masın. "~ gö erin -P maTUZ birnağa Mediha hanım can Alman ticaret beY ~:J 

T A K V 1 M durmasıni Dur, tetiii çdane. Seni ve yürOiı:ten razı idi amma Neadn Ankarada bulunan Alltlflll t 
seviyorum. Naıııl anlamamışbn bu- bu k h 1 ~ Nakleden: Muaz:zes Tahsin Beritand nu? Senden aynlınıam ölürum Se- nu a u etmiyeccği &ibi. tahki- yenlerlndeıı mürekkeb 

Rllml MU 

1856 

Mediha hanım onun yamııa o - saçlamu, yüzünü okşnyarnk onu Jim. Beni buakmal Bak ellerim ltan katın da hakikati meydana çıkara- dün .abahki ekspreale ~ 
turmUJ, yüzünü, aaçlannı okıuyor- teskine çah§zyordu. Yavaş yaVUJ içinde. Kendimi öldürdüm. Şimdi cağı tahit idi. O halde, güzel bir aş. det etmiştir. Heyet, Ankn~~ 

Arabl Mae du. Nesrinin hıçkmklan ecyrdde§ti, ne- bana inandm. mı? km sonu ölüm ve hapialc bitecekt.i imza edilen anln.şmıı ~-.. tcletı 

1 ineikinun 

ı 1859 fesleri v la -zı . \.. nd öyle mi? Ytı. pılaea.k müba.yna.t ~4t,ı:f',t 
_ _ Yavrucuğum, ne kadar ai;la- agu gtı, go en Aapn ı ve Mediha hanım nefes almclktan rinde ~ b lunıtı- JY 

lkı..":t;;rıu Rumi .ane J<aaaı aaıı ve tizülsen hakkın var. Büyük dışanda gün doğarken o derin biı koikurak onu dinliyoT, her ceye Güzel aşk •.• Mediha hanım tim· . . u uJuııııtl , 
18 1940 i' bir acı içindeain. Fakat bu çektiğin uykuyadaldL nığmen onu uyandırmamağa itina di kızının arkadaşlarile bu salonda ~er taraf~n, ızmıı:de b ~d 

•ı.------~~~...,..ı...----11 1 ek O d .. _ _] B N g,...en eg'"lencelerini, Selimle arala- tütün. m. um. essillen de P:"....d~ ır p azabın sonunda iyi günler ae ec - nun uyu ugunu gören Mediha eruyoruu. iliyordu ki esrin gözü- - ... kik1er km a1P"'. 
AZAR tir. NŞ:ınlın kurtulacak, tekrar sa- hanım ayaklarının ucuna basarak nü açar açmaz aokağa fırhyacak. nnda başlıyan sessiz sevgiyi hatır4 illi 

1 ~ .. .:!:rek 'Y ./ 
Jl-!'~~~------'1!""!~--ıı na nvdet edecek ve ondan sonra da kendi odasmn ilrdi, peneereyi açtı, Selimi bulmağ gidecekti. lıyordu. m~ dönen~~~ 

sen artık dünkü 6Ull&IK kız yeriıle kızillaşan göğe uzun uzun baktı. Fakat hnstnneden hala bir haber O, evini klzmın nrl:nclıışlanna, J B nk k sıJtlo 
onun ltalbiııi ve aşkını tamamile an- Dudaktanndan derin bi:r dua yük- çıkmaını§b. Doktorun bu saate ka· yani Meziyete, Sacideye, Hulki ve f a ası asa 4~ 
lıyan bir kadın olacaks.ın, artık o- eeliyordu: dar görünmemesi pek iyi bir aHi· Selhne daima açık tutmUJ, onlann Türkiye İş Bankası A. Ş~~ tt# 
nun derin sevgiaile oynıyarnk iz - - Allahun. o :zavallı deliltnnhyı met değı1di. Yoksa, Nesrinin elin- bütün ynmnuızlıklannı hoo gÖ1'11lü.,, ~ Kfuı~nuevveı 1940 ~ 
zetinofaini hırpalamıyııcak.sın. Bu sen kurtar, ona, kızıma sen acıl den çıkan kazn bir facia ile mi bit- bütün arzulnnnı verine getinniıti. nünden ıtibaren knsa saıı 
ıztırnhlı .aatler 8ellin hayatında en .. mişti? Bu takdirde Nesrin de tt'h- O kadnr ki bu arkadaş erupile Me- lardır: 
bqyük. bir ders olacak ve bundan Sabah aaat yedi •.• Mediha hanım like içinde bulunuyor c:lcmeltti. diha hanım nmaında knrııılıkh bü- 9,80 - lG, SO 
böyle Gadetine iki ello aanlacak. hO. la Nesrinin batucunda... Genç Halide hnnım oğlunnn ölü- yük bir hürm«=t ve muhabbet yaJJ- Cumartesi günleri ~ 

b- lunlardır: 



Sayfa 1 

Telgraı-, Teleı-ou Ve Telsiz berieri 
Romanyada 
hadiseler 

devam ediyor lı Antakya ve Karşiyakaiiiann ~tQE:I Türkiyede yaz saati yeniden 
askerlerimize hediyeleri • ~=~:~;:;,~:ra mer'iyet mevkiine girdi 

4trnanlar Romanyada Ankara 3o <A.A.> - Askerlerimize son beş gün ıçinde 2.5oo parçayı bul-
1,._ kı§lık giyecek hediye edilmek için te- du~u ayrıca da 2500 pamuklu ~ 
'"1Cill bir himage usulü §ekkill etm;ş olan tomııeıenn hemen lim oıund~unu bildirmektcdir. K i!:eh'!~~~~~d:!ıkçe;;c!; 
IGtbik edeceklermiş ~: ~~t_e g~ bulunduk- ~er taraftan İzmirden verilen diplomatlann faaliyetine phid olu-

- Bugün An~kya~~ aldığımız bir malftmata göre, Karşıyaka halkı ta- yoruz. Harbin binnci senesi so • 
ı... fınd da b - adar ver'lrniş nunda vaziyete göz gezdirdiğimiz 
.. ~q.,,__ 30 (A.A > _ Ha""'... telgraftn Antakyalı baytmlann biZzat ra an . ugune 1 d üh 
-q ·- sayısı 2500 zaman ünyanın çehresinde m- im '-i eanu•nun ve 13 lejyoneriıı kül.. örerek Kızılay Kurumuna verdikleri olan muhtelif cins eşya değişiklikler olduğunu görürüz. Fa· 

Yazan: Selim Ra gıp Emeç Anlara, 30 (A.A.) - Bu gece aaat tam 24 te Türkiye dahilinde 
yaz saati yeniden mer'iyet mevkiine girecek. ve saatler bir aaat ileri 
aLnacaktır. 

Mareşal Peten 
demokrasiye sad1k 

LavaJ Beriine 
gidiyor 

~u sabah merasinıle BUkreşe nak. muhtelif cins kı§lık giyecek ('§yasının parçayı geçmi§tir. .kat buna rağmen kafi bir ı.etice 

~~n~ko·. b:uatüpnılannazırllyainr,deAlmgennneralya, ·lng·II.IZ ·lspanyol JY ı·t ı alınmış değildir. Mütareke talebine Vichy 30 (A.A.) - Havas ajansı Nevyork 30 (A.A.) - Nevyork Ti-~ "" mecbur kalan Fransanın yanında bildiriyor: mes gazetesinin Bern muhabirinin ba-
~11., İspanya ve Japonya. elçileri de • Ufian - a yan mücadeleye bütün şiddetile de- cFransa • Amerika• komitesi mn. ber verdi~ine göre Laval HiUerin da-
~ bulunmllflardır. y . 

1
. h b• • vam eden bir Ingiltere var- rcşal Petnin'in Arnerikaya hitn~n bir veti ~ Beriine gidecekt<r. 

~G tiin ~ekteblerle alayın güzcrgA.- en 1 1 c ar el ar ı DJ n dır. Harb sahaaa, daralaca- mesajını ihtiva eden blr harict .siya. 1 'e .:kı butün ma~uaıa.r bu v~ile ğı?a geniJliyor ve. her hal~_edil- set bültenı neşretm~tir. Bu mesajın.. ngiliz Başvekili 
tıuratılını§tır m h d • •k• • fh ~~sanılan da:va, yen_ı b~t!an. nukse: da ~areşal Petain, Arnerikaya karşı ç•• • 
'o~r lejyone"r hareketınin merke- ua e 881 ı ıncı sa ası diyor. Öyle ki. harbın ıkincı aenesı takıb ettiA-i politikanın ana hatlarını orçıl 66 yaşında 
h.,-~ Yeşil saraya. tonulmu§tur. Londra 30 (A.A.) _ Tiım"• gazete. b8Jln.da da~a ku:vvetli ve eskisin • çizmiştlr. Mareşal, insanlığa hürmet, Londra 30 (A.A) _ .... kil ,..;;. .. 
ı.~i vaz·yet gerg'n oımakl:ı. be Nevyork, 30 (AA.) - Aesoci- .... den daha flddctlı vuru•rnalann ha- vatan ve aileye merbu+::.. t d ı t · .cıı.şve ~ • 
~ ı 1 

• - ated Press ajansı l;ıildiriyor: sinin Balkan muhabiri yazıyor: h1-J ·1m-1- d" ,..... . . "'"c • a a e ve çil bugün 66 yaşındadır. Bu yıldönü • ~ükreşte sütünet caridlr. l 1 . . zır ~ an ~ e&te ır. ın.c;anıyete karşı sevgi hisleri üzerine .. . 
kabine tadili ihtimalleri spanya ile ngiltere arasında es- Atma resmi mahfellerı asıtert bare. Bu arada Berlin-Roma Mihveri müsten'd bul b- mü muruı.sebetae ikcnd.islne memleke-

s;~ ... ah!eller '"abine!liD' tadillnl kisinden çok daha geni§ bir ticaret ta.tm inkişafına intizaren ihtiyatlı de mahiyetini degı~·ıse bile umumi de ~-ilerilunan ~k Amerikanın tin Te imparatgrlu~un her taratm • 
.... .. h d . . akd' . . l .. d kt ise! d h d ' mo ... ,.., e ayni ıdeale kovveUe d mikta b alı 

~ et.nıekte berdevamdırlar. Iı?:ua el esınıihn t ıbıçlmın yapı anygo: 1 avrahnmbea la er e ~ept e e~eldge. olara'k çehresini tebdil etmektedir. ba~ı kalaca~mı tebarüz et.tirmekte elman ~t~azzam rda te rik telgr 
lı..~ kadar Jilava cinayetinin f~lle - rupne er n aye u .~ttu.r. enı en a r er ~emnunıye verı ır. Yani Mihver Mihver olmaktan çıkı- dir. - g iŞ-~·.. • 
~ll hi anla§ma lapanyaya lngılız lirası blo- Pek yakında yeru terakkiler haber ve- yor bir .ıevi İngiltere aleyhine mü _ Yıldonümlerini :husus! bir surette 
~ çblri bulunmamıgtır. Yeni kuna dahil ve İngilterenin kontrolu rileceğl anlaşılıyor. İtalyanların §i - tev~ccih bir müttefikler kütlesi hali- tes'id itiyadı olmıyan Çörçll gene et' -

~ ~l'VUiı:ubnldu~ hakkında 'bir altında bulu~an bütün. memleketlcr- mali Arnavudluktan aldıklan ta~viye ne gelmiye çalışıyor. Mareşal Pefen loren kenden işlerine başlarnl§tır. Çörçil aa.. 
~ . aşnuşsa da bu şayianm tsh. den rn~l mubayaası ımkanını ver- kıt'alarına ra~en Yunanlılar Ital- Berlin, bundan ötürü, birçok dip.. mDitecl"lerl"ne yardim bahleyin şa!akla kalkar ve e~ 
~~ . llllUn lwııl o!mamı§tır. Ordu. kt d d b h 

~ıtiıı ın h me e ır. • yan mukavemetini kırma~a devu:n lomatlann, devlet ve hükumet Teie- n sa a a kadar ç:ıllşır. 
u afaza.sı için general An- Amerika •-- d --------

t....:""'l O'Ya t b Ü ah t · . - npanp • etmektedirler. lerinin daimi bir ziyaretgahlan ha- e ilmes1'n"1 ı"sted1" 1 "'llıekte am ir m z ere gos - Madnd, 30 .. <~.A) :-:- Amenka- İtalyan kıtaatı kumandanlı~ının line gelmiştir. Dünkü düşman Fran- zmirde Hayır 
dir. nın Japanya buY_Uk ~~ç!.sı .. ~~del, general Soddu'dan mareşal Badog _ sa dahi, Almanya ile sıkı fıkı ko - Vichy, 30 (A.A.) - Havas: 

lo Tun himaye general Franlco ıle gorutmuştur. lio'ya devredildiği hakkındaki şayia nuşmaktadır. Bütün bunlar, iki mu~ Mareşal Petain ndyoda Fransız- Sevenler Cemiyeti 
~ ııdra 30 (A.A.) - Müs - devamdadır. Bu ısayia doğru ise, bır :zaffer meydan harbi fasılasından lara hitab ederek kaylerini terke ve 
t~~o... Fra061z ajansının Bük- ·lngi.,I.Z Alman f d ed k di b l~~~~ h ayda üç defa kumandan dcğiştirilıniş isti a e ere zaman zaman ken ·- aer est bölgeye ilticaya mecbur ka-
~d aber verdiğine göre, ' olacaktır. İtalyan sUbaylarının ric'a ni bir nevi aiyasi ihtirasa kaplıran lan 70.000 Lorra.ine'linin kı§Ul eşi-
~ i idareden memnun olmıyan hava akl n lari edecek İtalyanların onda birini kur_ Napolyonun raşeli faaliyetlerini an- ğinde yeni yurdlannda bir yuva ba-~lii ıılar Romanyada tam himaye şuna dizecekleri bildirilmek 2uretile chnnaktadır. Çünkü o da, dünün rareti ve büyük Fransız dostluğu 
S!•tbiltini derp~ etmektedirler. bazı noktalarda mukavemeti temin mağlublanndan yannın müttefik ve muhiti bulmalannı istemiştir. 
~· Yada bulunan Alma~) askeri Londra, 30 (A.A.) -Hava ne- ettikleri haber verilmektedir. Bu su _ mesai arkadaşlannı vücude getir- Mareşal şöyle demiştir: 
'i ıı.:ı IÜratle çoğaimaleta ve 60 bi- zaretinin tebliği: retle bazı köylerde §iddetll muharebe. meyi düşünmü~tü. Bedbaht yurddaşlanmız hakkın-
'lta~tadır. Dün gece bombardıman tayyare- ler olmuşsa da Yunan kıtaatııım ma- Maamafih o zamanki dünya ile da gösterilecek bu tesanüd gayretin-

'ya S 1
• • • lerimiz Kolonya ıehrindeld nehir li- neviyatı düşmanın mukavemetini kır- bugünkünü mukayese etmek muha~ den daha iyi ve daha birleşmiş ola-n oma ISinin manın tesisat ve münakalatı üzeri- maktadı:r. taralıdır. Zira bugünkü Avrupa dün rak çıkacağız. 

ti ne muvaffakiyetli bir taarruz yap- En 
30 1 h berl _ it 1 künün yanında ehemmiyet itibarile -------

ombardl m ani mı,lardır. yan Ynanaaınahn b~ . e;eld &?re, 8
- çok geridedir ve şimdi. hadiııelerde, 

Jla eı · · k Br d k" - n aıı ının • ncı b. ·k· .. ık d w·1 k k k • Sabık Fransız 
d 

. ~aT emnız A hleza demeb e ı en büyük nikbirüi~e imklln vermek: - 1 ır, ı .. • u. e 1 egı ' Nocak. ocAa ıt a-
lltıı._"''C enız ınşaat tezga annı a om- ted' y k , 1 ar muessır o uyor. ete ım vrupa B k•ı• A •k d 

İzmir, 30 (A.A.) - Bugün 
Halkevinde yapılan bir toplantı ile 
hayırsevenler cemiyetinin !zmir tu· 
besi teşekkül etmiş ve yeni idare 
heyeti seçilmiştir. 

Nimresmi Alman ajansi 
narnma verilen haberler 

<Bat tarafı 1 inci sayfada) 
ajansiara aid olduğunun turiliini 
rica etmiştir. 

Alman meslektatımızın bu tale
bine memnuniyetle muvafakat edi-~ 30 CA.A.) - Amirallık dai baTdırnan etmişlerdir. ır. unan ıt a arının harekatı her kavgasında bir de Asya Yardır. aşve ı ı men a a 

lL'ı. tebH~i: B--'- r-ı ı B 1 tarafta evvelden tesbit edilen plAna Af "k A "k d b h A d 1-yo_ruz_. __________ _ 
lı..""t~J <>i'Aa n o anmız ou ogne ve .. et .. n a, merı a a u engame e N k 30 (A.A.) ... bo 
~ G ietnUerimizden biri tayyare - Havre limanlarile dütmanın bazı gore cereyan mekte ve dupnan ın u- alakadardırlar evyor · ..... ı ndan· 
~ e ift..rakile İt.alyan SOmallsin- hava meydanlannı bombardıman kavemeti bazan kolaylıkla, bazan da Ve bütün bu kıt'alar bu muaz- gelmekte olan sabık Fransız b:ı.şve- Emektar gazetecilerimidea 
~ ~l'datuı yakınıncia bulunn.n ruı.s etmişlerdir. §iddetJi muharebelerden sonra kırıl. zam haile içinde hesaba' nlınmak la· kili ~hautemps, nilcsile bfrlikte Cuma birini daha kaybettik 
~ heııenerini muvaffakiyetle bom. Abnan tebliği mattadır ki bu hal, llmdik.i harek~ - zı mgelen unsurlardır. Onun içindir günu Nevyorka vf&sıl olmuştur. Şimall En eski gazetecilerimizden Bay Bab.. 
ı."~~\ tn etmışttr. DU§lilan depola Berlin, 30 (A.A.) -Resmi teb- tın mes'ud n~tice vereceAine olan 1 - ki biT devlete kartı bir devletler blo- ~ikada~ Lizbon'a bir balıkı;ı cemi- ri Subaşının evveıt: gün vefat ettilini 
~ ÇıoJt büyük hasarat vukua geti liğ: nam haklı göstermektedir. ku te~ekkül ettiğini söyliyece.k yer- s~e geçmış olan sab~k . ba§vekll Amc- teeıssürle haber aldık. Cenazesi d·~ 

le iki büyük yangın çıkarılmış.. 28/29 T efi'inisa ni geeesi Londra Anadaoe mubareheler de. dünyanın iki muazzam bloka rikaya npurla gelın~~· saat ı de Fenerde Caferbaşı Sancn 
..._,. üzerine mukabele hücumlan yapıl- aynimak i\_tidadıru göstermekte ol- Ohautemps, Vichy hukt\meti tara. tar yokuşundaki 37 namaralı evin -
~ ~e hiçbir hasar vuknbulmadıAı mışhr. Victoria do1clarında ve Lon- Londra, 30 (A.A.) - Yugos- duğunu kaydetmek, ne bir müba - fmdan Brezilyaya büyük elçi tayin den kal~ırılarak namazı Eyüb cami.. 
~. tıea da zayiat kaydedüme dranın bah-eenubunda mühim yan- lavya hududunda bulunan Royter !ağa, ne de bir tahrif olur. edilmesinin, ahvalin de~işmesi dola - sinde kılınmış ve Eyübdeld nUe me -
l_, '- gınlar görülebilmi~r. ajansının hususi muhabiri yazıyor: Şu farkla ki bu bloklaşma kıt'avi yısUe iptal edümiŞ oldu~na .söyle -ı zarlılına defnedilmiŞtir. Allah rah -
~h Muharebe tayyarelennden mü- Bütün Jimali Amavudluk cephesi Avrupada ne kadar hızlı ise deniz- miştir. met eylesin. 
LL~r meclisinde bifaraf'lk rekkeb çok mühim gruplar Liver- boyunca Yunanlılar, ltalyanlaım ler aşın ülkelerde o nisbette yavat 
... Ind pulda askeri hedeflerle Birkenhead mukabil taarruzlanna rağmen vazi· olmaktadır. TA KSI.M Sl·nemaslnda e Söylenen nutuklar doldanna gece taarruzlan yapmı.- yetlerini muhafaza etmekte ve Mos- s m b 
~ ~ <ftatıaı.arı 1 lnel sayfada) lardır. Atılan bombalar arasında kopolisin üzerindeki mevzilerini de 11li.m VCat]tt' <.-HUJ9 
~"'tt-:İıburg konuşmalarının ve bir en büyük çapta birçok bombalar takviye eylemektedirler. Cephe bo- ....,....----------~-
~)\ .. 

11
n da Besarabyanın SOvyet Rus vardı. Antrepolarda müthiş infilak- yunda muharebder anudane bir ~- S"tnemalarln yen"l seanS 
h ı ,_ · l • lcilde devam etmekt•dr'r. YunanlılaY 

~ 
. altının bir neticesi oldu~unu aT ve çoıt genıt yangın ar geceyı ' 
Itti çok uzaklaYdan aydınJatmışhr. yeni toplan muvaffakiyet)e istimal saatler"1 

~ r. Çankof Romanya ile ya. f ·ı· 1 • • • y• lt 1 b t 1 •· 1 ., Olan _ hed 
1 

ah' ngJ ız tayyare ennın şıma ı ve ve a yan a arya arını ııurat e sus-
\. .... ;ı__ ... ua en n muzır m ı. b. AI 29/30 T · · tuımaktadırlar. Sinemalar bugünden itibaren sc -

~ ı....~i 8ÜnniU. ve cenubl Dobru- g~r ı .manyat ~ t 1 eşrın~sa-
"''l!ı.- ..,.. nı gecesı yap ıgı aarruz ar nelıce- Pogradet dün Yunanlıla• ta-ra- ans saatlerini deitiştirmişlerdir. 

l. te• ..... an Bulgar halkının çok a- • d 1_- •• ,_ b" fab "k ·ı b • ~ ı.:~ıt iç· d kta old tl sın e a:uçuıt ır n a ı e azı ev- fından her çapta toplarla bombar- Yeni seans saaUeri: (ll), (1), 
\ -~ e~~ ya~a h d u .~ ler hasara uğramı$, iki lci i ağır, di- <Jıman edilmiştir. Bazı zayiat 0 ]. {2.30}, (4.30), (6.30), ve (9) dadır. 
\ ı..~ta ir. ua e h~r:uc\ ğerleri hafif olmale üzere bazı kim- makla beraber Yunanlılar dün Pog-
~ lllaYar 1 n Romanya me me seler varalanmışhr. radet mevkiini muhafaza etmekte 
\."ı.." ıı-ııı ey tediyesine mecbur cl - olan Cherava rrmağını ~eçme~e mu-
~11"1 e §inıali Dobruca'dan gelen Yunanliiar bir ltalyan vaffak olmu,Iardır. Arazinin t~lc-
~ttte er aÇlıktan ve her türlü mah- külah dolavısilf" bu mıntalcada Yu-
~ tt ei n llluztaribdirıer. çankof denizalliSIRI bat1rd1lar nan lı lar, ihtiyatla hareket etmek-
'~~ Clletıerne ve Sovyet RU!ya (Batf;aratı 1 inci sayfailal tedir. 
~':lıuıan dosUuk: slyasetinin ruzlannı tardeden kıt'alanmız, bazı Manıtshrdan haber verildiğine 
~~~~~t ~ noktalarda mahalli mahiyeti haiz ~öre, 8 ltalvan dün Yu~ofllavya ma
~ aa alın nuttunda Bulgari.s - müeftir mukabil taarruzlarda bulun- ltamatı tarafından kamplarda tecrid 
tı..."'batııı 'leı Rusya arasındaki ınü - d edilmi.,tir. 
~ iııı.~ lyi bir t.a.r3da inki§af etti _ mutlar ır. ----------
~~t etın Yunan - Amavudhık cephesinde G G s' bitırın i§ oıma.sını aı~ıya.rak cereyan etmekte oıan harekat ne eneral Dö ol ün 
S,~1'1elı:~'!\iraderi meb'us Petr alakadaT hedeflere hava filolanmız Fransızlara hitabesi 

( TIYATROLAR) 
Şehir Tiyatrosu 

gündüz saat ll, 15,30 ds. 
ak§am saat 20,30 da 

dram kıspıında 
Ayak takımı arasında 

komedi kısınmda 
D ADI 

Cemal Sahlr jübılesi 
ll BirincikAnun Salı günü ak§amı 
lehir Tiy&t.ı-o6a tomedi kısmında 

l'lt ı.., bennatta bulunarak de- tarafından büyük ve küçük çapta 
'~ "'· bombalar ahlmıt ve mitTa}yözler Londra, 30 (A.A.) - General Beyetla IIALK 8iaeması 

Senenin en muhtqem, en mükemmel fDml 

1 YILDIZ SULTAN 
ABDÜLVEHAB'ıD yeıine rakibi ABDÜLGANİ ESSEYİD 

AşiD.n Gözyaşlan map.nniyesi NECAT ALİ'nin 

Türkçe Sözlü - Arapça Şarkılı 
Gördiifü feTkalide rağbet üzerine 

Z NCİ BAFrA OLARAK DEV Aıl EDiYOR 

SeansJar: ll - 1 - 2.38 - 4,3e - 4i,30 n 9 da 

,-Bugün S A K A R Y A sinemasında 

1 
PRENS L ERivN biiyük AŞKbinlMAHKOMU 
G E C E L E R i Nefl'ell ve güldüriiri bir fBm 

PEKNANDEL Aşk... Gü&lik-. Zen&1nJ.ik 
.Jeuı Jıi...U - Ka&the ele NAGY 

Walul4aa 

MONA GOYA 

ta.ralaulan 
'l)'a ü ile ateş açılmıflır. Askeri istı"hltam- de Gaulle dün aktam radyoda a- Bugün ll de: A!k fırtınası 

<ıl ... _~ -:-e olan milna.sebatunız 1 _. _L .. ·~--~Y:a~ö~lü~,~~~_,~,._,~. ----~=:::::::.:Ma:tinela'::~saa=ı~ıı~de::.~b:•':ı·:·~=======~ lı."'4 .~r. Falalt B~arlann la-ra, yo ağızıanna ve a~t~terı teeem- şağıdaki nutku aöylemi"tir: ._..., 
~. ~ cla tıazarı dikkate almma- mülere mülcerreTen isabetler vaki Liyakatsiz fefler Fransanm ltıh-
lL ~ ı.._tariırtan §Imdi Ete denizin- olmuştur. cını lmmışlar iııe de milletin Fran- Iki kahkaba kralı Lorel - Hardy'nin 
.. ~ ---hı-eç :..+- Polikanide askeri müfrezeler mü- 81Z heiimetine boyun eğmediği aa- - -n m fula aüJünA1i " m etlendlıicl 

~ ~'k "''-Cmektedir. Biz buna esair surette mitralyöz at~i altına bit olmaktadır. Franst% milletine bu- __, ~ 
da-. lÇln sulh yolunu takib alınmıetır. Sajadanın .,...rbındaki yol L O R E L - H A R D Y 

b" l!e "~. P'akat sulhQ iStiyen .. - gün ne olduğumuzu ve yann ne ol-
~~,.~ olmalıdır. üzerinde bulunan kamplar ve :naki- mak azminde bulunduğumuru iıah HAYDUTLLAR ARASINDA 
~ ııır:"'It aözı neli ve!tftit aleaktan uçan tayyarele- etmek mecburiyetindeyiz. 
~,~~ erini bitirirten Bul- rimiz tarafından müeaair surette a
\,.\. )\})tıkı nnı 1939 yazmda MOS- teı altına almmıfhr. BugÜn ne miyiz? Bugitn biT gö
lı.." Oltn an seyahati ve Mo1o - Shikore tıemaanda üç bombaT- nüllü orduıruyuz. Bu keyfiyet bütün 

le 8o tnüiAkatlannı tahattilr dnnan tayya-remiz Gloster tipinde hür Fransızlann sila'h taŞlmakta ol
"-~ lttıka 'Yet başvetiline Eulga. 9 düfiDan tayvaresinin hücumuna duklannı ifade etmez. Zira bu top
~ 'l ...__ nlarda aulhun muha _ u;;......,.,11trr. Şicldetli bir muharebe- yekun dünya harbinde bütün cep
~~ ettitini de söylediklerini d:;;·;,nra bir düpnan tayyaresi dü- helerde miicadele etmekteyiz. 
~' \art 80nra Mostovada ken- şüriilmü~tür. TayyaTelerimizin hepsi Ne istdeiğimize gelince: Evvela 

SARAY Sinemast 
Jlida.vimleıSnin Wi\ihı kederlerini unuıitarmaJrtaAir. 
tıimen: FOK.S lURNAL son diinya ye haıtl babedeli 

Seanslar: Saat 11-1-2,31-4,30..6,31 ve 9 da 
~~lle ~ KOsterilen büyük dost- üslerine dönmüşlerdir. harbetmek istiyoruz. Düşmanın 
\.~'e ~~ar ~Utehassis oldukla. Atina so. (A.A.) - Harbin ilk ayı mağlub dilmesine iştirak etmek için ~====~:::-:::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
~~ :Pa Iştir, iÇinde 28 Dkte~en 28 SOnteşrlne harbetrnek istiyoruz. Fakat şunu da .ıııı1 BUGÜN 

. ~e;;,.,. al Vlou müzakeratın so - kadar İtalyan tayyareleri tarafından bilmek lazımdır ki düşmanı mağlub M E L E K 
~llr. arak §U beyanatın bu - taarru-zlar netleesinde sivil etmek demek onu yalnız topraklan-

~n . arasındiL vukua gelen telefat mızdan dışanya atmak demek de-
~be .lçı:ı iki hareke~ tarzı basaratm bilançosu şudur: ğil, sıkieti altında dünyayı madde-

gırnıek veya bitara:flı.. Ölü miktan~ 804. Burüarm 274 ti ten ve yuhan ezmekte olan maddi 
etmek. Bis bltaraf~ı- kadın. 120 si çocuk, 32 Bi de meme ve manevi mevcudiyeti imha etmek 
lllecburiyetindeyiz. çocuğudur. deme.ktir. Fakat biz. hür Fnınaız 

aonra Ece deni - Yaralı miktarı: lG'lO. B1mlann t25 i ordueu. bu zaferin. muhakkak olan 
ll 

Şahane Bir Aşkın Şahane Filmi 
Taç/ı Başlar arasında Kanlı Bir Dava 

SALTANAT KURBANLARI 
ieueDia' en NBFis JI'BAMSIZ filmi. 

EDWIGE FEUILLERE 



'1 Sayfa 

Askeri 
vaziyat 
(Baştara.fı ı inci sayfada) 

Vojosa ve Ciyaverif suları bo
yuncı:ı. Permedi ve Ergeri mevkile
rine tao.rruz eden Epir Yunı:ı.n ordu
su bu tehirleri henüz alıımamakla 
beraber, bu mevlcilerin tarklarında 
vid<letle muharebeler vermekte ve 
gelen haberlere g6re Yunan kuvvet
leri burada dn mahalli muvaffaki
yetler elde etmektedirler. 
İtalyanlarm §imdiki muharebe plfl-

nı Yunan kuvvetlerını ilmalde Elba
&:m _ Berat ~ark da~l(U'Ulda ve orta
da Permedi. Ergirl şarkında tevkif e
de~ek bu suretle Arnavudlu~un saha 
ve limanlarının arkasına almak ve te
ınin etmektir. Bu vaziyette takviye 
kıt'alan aldıktan sonra Yunan or -
dusuna yeniden taarruz eylemektir. 
Faknt muharebe cephesinden gelen 
haberler İtalyanlarm bu pllnlarında 
ınuvaffak olabileceklerini şüpheli gÖS
termektedir. Bununla beraber Elen 
ordusu Berat şehrile cenubt Arnavud
luğu iŞgal ederek İtalyan kuvvetlerini 
buradan çıkarnıağa muvaffak olma
ltın Ihtimaline mukabil İtalyanların 
Arnavudl~un şimalinde mukavemetı 
dü§ünmekte olmnları pek muhtemel
dir. Nitekim §U tir aylık harbde ü -
çüncü kumandan oJ..ma.sı muhtemel 
()hın mnreşnl Bado ... lio da umumi ka -
rorgft.hını zaten elmalde T"ıranede 
kurmuştur. 

Herhalde İtalyanlar Arnavudluk -
taki askeri durumlannı henüz dU.. 
r;eltm~ ve tehlikeyi bertnraf ederek 

ehir bu geceden 
itibaren tamamen 
karanlikta kalacak 

(llaştarafı ı inci sayfada) 
Bu akvnmdan itibaren, §ehrin 

bütün mıntakalanndn alakadar me
murlar ve zabıta tarafından teftiş
ler yapılacak, halkın maskeleme işi
ni tam olarak yapıp yapmadıklan 
kontrol edilecektir. 

Dün bir gazete pencerelerinden 
ışık sıznn binalann elektrik ce:reyn
nının kesileceğini yazmıpa da, bu 
haber doğru değildir. Maskeleme 
mecburiyetine tam olarak :riayet et
mlyenlere evvel! ihtar yapılacalc, 
buna rağmen noksnnlannı lkmal et
miyenler adliyeye verileceklerdfr. 

Resmi daireler içinde masketerne 
işin! ikmal etmfyenler bugün Pazar 
olmaaına rağmen, çalışarak noksan
lan ilcmal edeceklerdir. 

Talimata riayet ebniyen nakil 
vasılalan 

Bazı nakil vasıtalartnın, geceleri 
lilmbalarmı muayyen oartlara aykı· 
n bir tarzda maskeledikleri görül
mektedir. Emniyet MUdürlUğü, 1\l&.
kadar memurları bu husustaki kon
trol ve mUrakabeleıine dün gece de 
devam etmitlerdir. 

Geeeki kontrol neticesinde; Rem
zi, .$ava~ ve Faik adlannda, üç 
ta'ksl toföriinUn gayri nizamt ola
rak lAmba kullandıkları Rörülerek, 
haklannda takibata başlanmıstır. 

Vilayetin beyannamesi 
feni bir mukavemet hnttı kurmuş3 • 
benzemlyorlar. lfıkların ıönclürülmeıı huırı-

Denizlerde İngilizler tarafından ye- ıuncla evlerde yapılacak 
mekte oldukları darbelere fllivetcn huıuıat 
bir İtalyan denizaltısının bir Yunan 
torpldosu tarafından batırılmış ol - 1 - Her ev, pencere, tarasa, 
du~unu da hnber alıyoruz. Bundan balkon, kapı gibi bilumum menfez
bıı.§ka 12 adalann erztı.ksızlık yüzün- leri siyah bez veyahud kağıdla ga
den iki ay zarfmda düşmeleri ihtlma- yet sıkı olarak ve hiçbir aralıktan 
linden blle bahsedilmektedir; çUnkü ışık sızmıyacak şekilde kapamalıdır. 
burada e.rzak stoklarının harb başla- 2 - Kırmızı, aarı, yeşil gibi renk 
d~ı zaman ancak iki ÜQ aya kifayet veren örtülerle maskeiemek yasak
edebilecek oldukları tahmin edlllyor. tır. 

Elhasıl Mı.sırm garb çölünde Sidi- 3 - Apartimanlarda bilhassa 
Berranl kum salıralarında tevakkufa merdiven pencerelerile hava ara1ık
y,ıtrıyan ve neriemek imkAnını bir tür- lanna tesadüf eden mutfak gibi 
lU bularnıyan İtalyanlann askeri va- pencerelerin de tamamen maske
~yetle.ri Arnavudlukta daha beter lenme!f lazımdır. 
olmakta berdevamdır. 4 - Aparhman, otel, gazino, 

Buna nazaran insan, kendine §U han gibi binalann kanılannda ve 
euall sormaktan geri duramıyor: Mltre1erin<le yanan lAmbalann ko
itaıya acaba neden harbe girdi ve ha- yu mavi renkte ve Uzeri maskelen
l!ne 'bakmadan neden Mısıra ve ni _ miş olarak sokağa aydınlık yermi
bayet Yunanistana taarruza kal~ _ yecek tekilde maskelenmesi la
tı? Acaba. bu mUşkül duruma dü.şmek zımdır. 
için mi? H. E. Erkilet Dükkan, mağaza ve emıali 

Sabıkahlarm toplanıp işe 
yerleştirilme!erine 

devam ediliyor 

yeriert/e yapılacak ifler 
1 - Sokak, cephe, numara, rek

lam gibi bihlmum tenviratın her ne 
şekilde oluYSa olsun yakılması mem
nudur. 

2 - Dükk&.n ve ma~anlann vit
rinieri tamamen maskelenecektlr. 

SON POST~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: ıB88 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi; 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirut Bankasında kumbaralı ve lhbarslZ tasarruf hesabiarında 
enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı -
daki pl!l.na göre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
500 " 2,000 

" 250 " 1,000 

" 
100 " 4,000 

" 50 n 6,000 
" 40 " 4,800 

n 

" 
" 
" .. 
" " 20 " 3,200 

Dikkat· Hesabıarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şalı 
düşmiyenİere ikranıiye çıkt~l takdirde % 20 faztasile verilecektir. . 

KuT'alar senede • defa, ı Eyl\U, ı Birincild.nun, ı Mart ve ı Hazs -
ran tarihlerinde çekilecektlr. 

İzmir Nafia Müdürlüğünden: 
31499 lira 60 kuruş keşif bedeli üzerinden ikapalı eksiltmesı ilD.n edilen 

Cümhuriyet Kız Enstitüsü ikmali tn§aatı için teklif ol~nan bedel muva!ılc 
Iliyık had.de görülmediğinden ayni iş bir ay içinde ıhalesl yapılmak ü

ve azarlı#a konulmuştur. isteklilerin 2490 aayılı yasa hlikümlerinc KÖ
~:r~:zırltyacakları teminatlarile birlikte 29/11/940 tarihinden itibaren İZ
mir Nafia MüdtirlU~ünde müteşekkil komisyona b&§ .vurmaları. 

c11399t c5239t 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

cakları paratarla geçinecekler -ve 
hazırlanan binada yatıp kalkacak
lardır. 

3 - Sinema, tiyatro, bar ve mü
masili gibi umumi yerlerin antre- Tüccarlarımız arasında Hava 
leri gene masketenmiş koyu mavi Kurumuna genit bir yardım 

ÇOK MOHIM 
Erkek ve kadın farkı yok 

Yaşları 18 den aşağı olan kim
sesiz mücrim çocuklardan 1 3 ü Da
rülscezeye gönderilmi§lerdir. Diğer 
çocuklara da iş verilecektir. Muhte
lif aabıknları bulunan 1 O kadın da 
yapabilecekleri i~lere yerleştirilmiş
lerdir. 

Bir dolandtriCI kadmm 
oynadığı garib oyun 

liimba ile ~okaRa aydınlık sızmıya- faaliyeti batiadı 
cak şekilde olmalıdır, ve~a?ud ~ı~a- Tütün tüccarlarının Türk Hava Ku-
rıya aydınlık verm~mesı ıçin ıçıçe t berrü ettikleri 30750 lira _ 
'k' k 1 1 d B' · · k l rumuna e ı ı apı o ma ı ır. ınncı apı açı • 1 k dım listesini dünkü sayunızda 
dığı zaman ikinci kapı kapalı bulun· ı yartm• .,,. 

ı b • . . k k d x.. na.,re i.Ş...a.. 
mn ı v~ .ınncı apı • apan IM• za- Memnuniyetle haber aldı~ımlZa gö-
ma~ ikınAcı kaplıl a~ıl~alı~ır. ht re bu hususta dl~cr tüccarlarımız da 

"' - mpu enn uzerıne mu e- ' k . bulunmaktadırlar. 
lif renk ka$;ıd yapıştırmak auretile hııre ~:ad~eçı:ı~nlfatura, kazmir, ip-
maskelemek yasaktır. Bu . ' 1 ·r 

5 B·ı· d""kk. ı d h lik ve ipeklı kumaş tüccar arı manı a-- ı umum u an ar a er . . te 
k 'ld 1 1 d tura imalM blrl~ınde ,bır komite -ne se ı e o urııa o sun ışarıya ay-

CBaşta.nıfı ı lnci sayfada) d 1 k k 1• b k 1 şekkül ederek Hava Kurumuna yar -
N"h hk'k b' . ht>d' ın r verece am a ya ma an . 1 d' ı ayet ta ı at ıtmış ve ts ı- d dım faaliyetine geçmış er ır. 

ADEMI IKTIDAR, 
BEL GEVŞEKLIGI 

n ufiyeti amwniyeye kup 
Bormona f&brlkuının 

GLANDOKRATIN 
Habları çaredir. 

Her eczanede kutusu 200 
kuru§ tur. 

- Reçete ile satılır.--~ 
se asliye ceza mahkemesine intikal nıemnu ur; J ... h Komite Ferid Bursa, Remzi Avun -
etmiRtir. Duru~maya başlanma , bir Halkın rıayet e ecegı uıu•at duk, Rahmi Köseo~lu, Yere§almi, Si- istanbul Asliye Mahkemesi İkinci 
kar celse sonra ise suçlu kadın or- 1 - Halkın kullanacağı el fe- B od M·hal Mihalaidls Sali Na- Hukuk. H~klmli,...inden: .., 1 • d . l b mon r , ı , " • 
tadnn kaybolmaştur. Muhakeme, ~~er en kel mda'v~l al~~ vz:k k~t mer, Babatay Benardit.i, Fahri Güven- Davacı Gillbeyaz tarafından müd • 
Hafticenin gıyabında neticelenerek, 1 e mas e en ın me 1 r. .. • d te"<>kkill etmiştir ·· 

lananiann lambalan alınacaktır. en. or- • delaleyh Kumk~Pl Ni§ancasmda Hu-
kadının 6 ay müddetle hapsine ka- 2 - Karanlıkta halkın yolun sa- Bır haftaya .kadar temin edil~cek samettin caddesande 93 No. da Sabri-
Tar verilmiştir. Karann infazı icab k'b • la 1 yUrii k olan para mıktarının 250.000 !ırayı ye Gülmez aleyhine kocası ölü Hüse. 
ettiği zaman, dalandıncı kadının ğınkı ta ıd etml.:Sı sel dmet e me bulaca~ anlaşılmaktadır. ylnin bundan iki buçuk sene evvel 
bıraktığı adrese tebligat yapılmıştır. no tasın an uzum u ur. K ü Uklerinl 
B 3 - Elektrik fenı-rlerinin vesaite Hava urumuna nı.şan üy z Tü" lt Sab.riye nammda birini evine getirmiş 

u adres şudur: k 1 b"lh 1 teberrü edenlere verilmek zere, r ve kendisini mal sahibi olduğu halde 
Soma fab-rikası sahibi ve sabık arşı tutu ması ve 1 assa ge en o- K ta fmda bazı lanan 

tomobillere kaT'Sı tutmaları l:a 7aya Hava urumu r.a n r hiç bir kanuni hal ve sal~hiyetı haiz 
Soma belediye reisi Harndi kın Ha- sebebiyet vereceğinden bu cihetten gümüşten m~mul v~ _Türkk~şu ma:.- olmadığı halde işgale devam eylemlş 
tice Ergin. h lk k l 1, d katı hatıra yuzUklerının de bırkaç gu- olduıı.undan mezkür 93 No ıu hane 

B H ti. b h b • 1 a m sa ınma an ozım ır. . . . b ~ · -
ayan a ce u a erı a ınca .. - Bu maskelemenin nihayet ne kadar ~evzı edilmesına aşlanacsk- nin tahliyesi talebile mahkememize 

hayrdten donakalmıştır. Zira lcen- .,. t 
disi rnaruf ve .zengin bir ailenin kı- 1/12/940 gününe kadar ikmal e- ır. 40/41 No. lu dosya tahtında bir dava 
zıdır ve hayatında böyle bir vak'a- dilmit olmaın lazımdır. • Dün gelen ithalat etyası a~ıldı~ı ve müddeialeyh. Sabrl~enln 
nın geçmestne imkan yoktur. Hati- O gece yapılacak teftışte maske- Dün Yunanistandan memleketimıze gruterilen adresine davetıye teb~ığ e-
ce Ergin derhal fstanbula gelerek, lenmemiş ışık srörülUrııe emre riavet müh~ miktarda, elektrik malzeme- dild~l halde mumaU~yh S~brıyenin 
adiiye ile temasa geçmiş ve başına etmivenler hakkında kanunt takibat si toplu j#ne, 103175 kilo kuru pil, ~dr~t~;;akmıy~a~·ı bır :1::t~l~e~h~-
gelen garib vak'ayı anlatmıştır. vı>.,ılal"aktır. ~akine aksamı, bakır kapsül, doku_ e gı. ı;ı meşru a_ı e e 16 ıa e 

O vakit, suçlu Haticenin cür' et- ta ~ı Yugoslavyadan. film Ma- edılmış ve bunun uzerıne dava arzu -
karlıi!ı ve adliyeye yanlış hüviyet Ankara boraasa ~::.ıst::d~n porselen; İsvl~re V8

1 

Yu- hal~~ın H. u. ~b: K. 2n0un~n ~addddteı 
d •w• 1 ı h D h ı t hk' . ma .. .,usası mucı ınce gun mu e -

ver wı an aşı mı~ r. er a a ı- _ .... - gosl~vyadan da muhtelıf eşya gel - le ilAnen tebli~ine karar verilerek teb-
kata ba~lanarak, asıl suçlunun baş- 30/11/1940 açıll§ _ kapanı§ fiatlan Ittır 
ka bir suçtan dolayı Yalova hapis- m · li~ etmen dava arzuhaline kal'§l da 
hanesinde mevkuf bulunduğu öğre- ÇEKLER ~ SAFA TANGO 0 ,ÜR müddeti zarfında mahkemeye mürn-
nilmiştir. · i\ caatlcı bir giı.na itirazda bulunmamış 

Hatice. •imdi sadece dolandırıcı- Açılıf n kapanı§ beklenen old~undan bu .sebeble 6/12/940 Cu-
.. Londra ı Sterlln 6 24 .. 

lıktan değil, hilafı hakikat beyanda 100 Dolar · 1'1 Z 1 aı 1 ma saat ll de duruşma günu yapıl -
bulunmaktan da maznun bulunmak- New-York 132·20 " D masına karar verilmi§ oldu~undan 
tadır. Cenevre 100 İııviç. Fr. 29.7725 kitabı çaktı mumaileyh Sabriyenin muayyen gün 

Atina 100 Drahml 0.9975 Toptan ve perakende satış yel'i: ve saatte mahkemeye gelmed~i veya 
Yemekten zehirlenerek öldü Sofya 100 Leva 1.6225 JORJ D. PAPA'IORJIU bir kanuni vekil göndermedltı tak. 

Madrid 100 Peçett. 13.90 , dirde hakkındaki muhakemenin gı -
KUçükpazarda, Ayazma caddesin • d te 100 Penoflll 26 ·325 Bu ape§ tt" .a büyük musikl mağazası Galata yaben rü'yet edileceğini malflmu ol -

de 20 numıırndn oturan Mehmed, bu ıoo L 0 Bukre§ ey .625 ''üksekkaldırım No. 90/92 ... mak üzere keyfiyet iliinen tebliğ olu. elvarda ahçı Fuadın dükkAnında ye- d 100 DI 3 .&. .... 

mek yem1a, bir müddet sonra da ze- Belgra nar "175 .................................................... nur. 40/41 
&'i Yokobııma 100 Yen 31.1375 --------------

hlrlen.me aıt\imi göstermiştir. Stokholm ıoo isveç Fr. 31.0975 Son Posta 1\latbaası: 
Tedavi edLlınek üzere, cerrahpaşa 1----:::--:------=--=~---1 

hastanesine kaldırılan Mehmed, bir f.sham ve tahvilat 
müddet sonrn ölm~tür. Tnhvilfit üzerine muamele 

N~riyat 1\lüdürü: Selim Ragıp Emeç 
SAIIİBLERİ: S. Ra gıp EMEÇ 

ÇALGlLAR 
Ahenk, mandolin vesalre 
~kişehir: Ahenk mucidi 

SA YlN DOKTORLARIMIZIN ve 
HALKIMIZIN NAZARI DIKKA TlN E 

Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Sabııa1" 
_m_a_K_o_m_i_s_y_o_n_u_B_a_şk_a_n_l_ıgı~"" _n_d_a_n_: ___ ___,/ 

Tutan % 7,5 sgad 
Miktarı Muhammen teminatı İhalenin nasıl İhalenin 

Kilo Lira Lira yapılaca~ günü ~ 
Kapalı zarfla 9/12/940 pe.ztıt' ıO 

Cinsi 

Un 408000 4.6553 3492 
gü~il sn&t/ 

-------------------------:::-!it~ 
A • Yukarıda yazılı dört yüz sekiz bin kilo un hızasında göS~~ 

gün ve saatte Urfa gümrük taburu satın alma komisyonunda 
zarna ihale edilecektir. ~ 

B ı~ Şartnarneyi <>kumak isteyenler sözli geçen komisyonda bet 
okuyup görebilirler. ufl? 

c • ~tekliler unun teminat akçesini Urfa gümrük veznesine ;ııııct 
vezne makbuzu veya banka mektubile blrllk.te nartruı.menin d ~ 
maddesinde kendilerinden istenilen vesiknlarlıı. birlikte teklif mettU 11(fl' 
ihale saatinden bir snat evvel komisyona vermiş bulunacaklardlf· ' 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: IJ' 
Sirkeclde bulunan idare ga.rajına ald salaşm k~lfnamesi dahiliflde 

mlri açık eksiltmeye konulm~tur. ısııı~• 
Eksiitme 18/12/940 Çarşamba .saat 16 da B. Postahane binası karŞ 1,09' 

Valide hanı ikinci katta idaremiz umuml depo muhasibliği odasUldtı 
lanacak müdürlUk alım satım komisyonunda. yapılacaktır. 

Keşif bedeli 911 lira 65 kuruş, muvakkat teminat 69 liradır. te?. 
Taliblerin olbabtaki keşif ve şartnamelerini görmek ve muvakktı~ biri~" 

natlannı yatırmak üzere çalışma günterinde B. Postahane binası wıd! 
katta idarl kalem binalar ve Levazıınkısmma, eksiitme gün ve s!l.ıı jtl'' 
de en az bir taahhüdde 500 liralık bu işe benzer iş yapt~ına d11~cJ' 
reterinden alm~ oldu~u veslkalara Istinaden İstanbul vildyetine Jll ıı 1 J 
atla tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yııı~ ' 
Ticaret Odası vesikası ve muvakk.at teminat makbuzu ile birlikte 13ıs rıda toplaoacatı yer yazılı komisyona müracaatlan. •1 

Kayseri Belediye Ri yasetinden: ~ 
ı - 16511 lira 63 kuru§ bedeli ke~inı İsmet İnönü. bulvarile I<'~ 

meydanının parke ile ferşi 22.11.940 Cuma günü saat 16 d~ 1 
mukarrer ise de verilen teklif mektubları lkanwıl şe.raiti .; 
mamasından ve tayin edilen saatte verilmemesinden şayııll~1 
tıörülmedi~i cihetle 16.12.940 Pazartesi .saat 16 da yine kaP 
usulUe ve teklif olunan bedel haddi Uıyık görUld~ü takdirde 
edllınek üzere eksittmeye vazedilmiştir. ıııı 

1 - Muvakkat teminat 1238 lira 37 kuruş olup kat'l teminat bU11 

mislidir. 6,ıı 

8 -Teklif mektublan 2490 sayılı kanunun S2 inci maddesi tarıfatl ~eP 
linde saat 16 de Belediye riyasetine makbuz mukabili tevdi o~oSi-' 
ve bu saatten sonra gelen mektublar ltnbul edilmiyecekLit· 
vald ıeclkmeler nazara alınmaz. ol'~ 

' - Bu I.şe aid k~lf ve tartnameler belediye dairesinden para.s11l Jf 
alınabilir. 11,ı 

6 - Taliblerin tesbit edilen gün ve saatte eneümene ve fazla iZ' 1~s'' mak istiyenlerin başkitabete müracaatları ilAn olunur. • 1 ~ 
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