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General Metaknı Pincluıta yaralanmıt bir 
Yanan aıkerile görüıüyor 

E!!.'.!~ .. ı~.~!.~~ 
lt-ı,. 

ltalyanlar 

ricateden 
......................... 

zabitleri 

. 

Pazar 1 Blrincikinun 1940 , 
Muvaffakıyet, şeref ve 

haysiyetin üzerinde gük-
selir. Hello 

MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon: 
0

20520 
Teig. Tasvlriefkir, İstanbul 

1 ŞtırW 2 acl aahlfealade l 

n z===aı 

Yuhanhların eafr aldıkl•r1 ltalyan aıkerlerl 
esirler kampında yemek alarlarkea ,,__. _____ , 

T ekzib, tekzih 
üstüne 

On iki ada 

açlıktan 
------------------teslim 

olacak 

'--------------------J 

ısıklannızı maskeleyiniz 
Bu geceden itibaren hiç 

bir evden harice ışık 
sızmıyacak~~r 

--------~-------~ 

Işıklarını · maskelemiyen er 2 8 5 S-8b1k8 f I 
~:~~:~~: .. ~~~ibal yapılacak top 1 an d 1 
tam olarak bugün guruptan sonra 
baılanacaktır. Evler de dahil ol· 
duğu halde her yer mıııkelenmis 
olacak ve hiçbir surette dışarıya 
ııık sı:nnıyacaktır. 

Buna riayet etmiyenler hakkın
da zabıta tarafından zabıt tutula
cak \'C suçlular derhal Müddeiu
mumiliğe '~rileceklerdiı. 

içlerinde 10 tane de 
kadın bulunan 

sabıkahlara Belediye 
lf vererek ıslahıhal 
etmelerine çah,ıyor 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdorın çok yerinde bir k -

1 

rarı üzerine ıehrimizdcki sabıka
lıların toplanmasına ba lanm:ştır. 
Şimdiye kadar toplanım sabı'~a 1 ı· 
hn 285 kişidir. Bunlardan 30 11 

henüz 18 yaşını ikmal et mi) t- n 
çocuklardır. On taneıi de katlı·ı
dır. 

Bu sabıkalıların uılahı hal et -
meleri içb Belediyece çalı .. ıla -
caktır. Büyükler, Liman hanı ya
nında bir binn tutularak buraya 
yerleıtirilmi-lerdir. Bunlar, Bele -
diye temizlik iılerindr. ve Beledi
ye infaatında yevmi.} e ile çalı~h· 
nlacaklaı ·ve i"kin edileceklt!r: 
hinadn yemek yiyeceklerdir. 

Coeuklıı.rla kadınlar Dari.ılacr
ze e yeri tirilmişlerdir. Bunlara 
d burada iizami dikkat ,aufedile
cck ve ıslahı hal edinci e kadur 
çalı~lactıktır. 

Manşta bir deniz 
muharebesi 

Hür Franıızlarm tefi De G.ulle .. kerlerini teftit ederken ı-Bakışlar 1 

Gençlik 

artıyor 

(Ycmsı 8 ilııcli sahi/ ede) 

-~skeri vaziye!J-, 
Balkanlard• 

harp 

D 
· Ya&aa : --""' 

rdu Kumanıianlarındaa 1 

m~kll Gen!ra! ı 
U Ihsan SABIS 

Ne i~tİ,>orımnu;ı;ı 
-- Gençler kr•h' e) e gitıne

sin l 

tezgihları 

Peyami SA FA 

Silah altına alınanlar 
35 bin kişiyi buldu 1 

----~----------------------------------------------------~ 

Gitmeain. Bc.ı de o fikırdr- ı 
yıııı. \1,,. forzediniz ki her kah
venın onüne bir poli~ diktik, 
iı,;~ri; e gırmck istiy t•n genci ka
pıdan çevirdik. Tatbiki nıüın -
kiin değil va, bu fikir, isiıı bu -
raya kctclar olan safhası icin ha
ynliınizi <lu) ıırııbi!ir. 

tez • hları kuruldu. Bu tr5kıla
ıın hedefi, yaı mevsimırıın 
kamp ha) atını kışın dn cnnlı 
bir ç.ılı~ma n• eğlenme ha\ nııı 
icindc- d"'" um ettirmektir. Bu 
teı:gnlılar, şehirlerden, orman
lık 'c dağlık bölgelere kadar 
her yere :ra.nlmıstır. Toplantı 
salo.1ları, kütüplıaneleri, loknn
tnlnrı, kuhvelcri, acık havndn 
orun yerleri, çalışma atölyelcı 1 

vardır. On beş günde bir sen\:
lığe mahsus bir gazeıelerı çıkar. 
Bır grup şefınin emri altına 
2400 kişi verilmiştir. Grup da 
yırmiser kişilik takımlara ayrı· 
lır. Şefler de kendı aralarından 
sc~ilmı 2 > - 30 > n mda gene 
lcrdır Bunların nr ınn dok -
torlar. muhentlıs!~r. sanatkar -
laı da katılmı tır. Gençlik. kcn
dı bun) esinden seçtığ ve otuz 
) a ını geçmiyen bu eflC'rin ı 
daresi altında, bir yandnn .ga -

\et çetin bir c;,.nlışma, öte yan • 
dan da gayet serbest hiı ı-ğl<'ıı • 
cc h:ıvatı ya ıyor 

İtalynnııı ) ıuıaııistnıııı taıırru
zilc bernbeı• hnıp ateşi Belkan
larn A'iııni, oldu. Amıı~utluk iş
lerine knı ı~mıya başladı •ı zıı
nuındnnberi 1 tal~ anın, Bnlknıı ış
INinc mudııh.ll(· etmek ve Bal
kanlarda vü ı hub alıır aı:ka ın
da ko ııı.ık ı ıı Arnavutlugu biı 
bn amak \lıp.ıca"ı uıılaşılmı,t~ 
Kendi ini l' kı .\ vu tor; n lmpa 
ratoı uğuı uıı B:ılkanlauiu \aıl ı 
telilkkı <'dm ita!.> a, mhııı. et bu 
lıusuı;takl emPlln ııı , Y 1;1anıııuı
nn t<'cavüzll' tatbik ahasına 
koynııya bnşladı; fakat Yunan -
lılnı111 vutıııı müdafaa ındn go 
tcrdiklcı i ga; ı't't •~ mukn\eınct, 
bu ;·çıluıı çıkrr .. ız olduğ ır u ita • 
yaıılnra go lt r li 

lt...'ll)'c, Bıı.ık&ıılnr hakkındu rıl' 
d!ışüııfl~·uı·? Bunu tıınıa1ı1ilc nıl· 
nwk mümkün değil c dr, şlnıdi}·e 
kadar vaki olıın neşrlyntt:rn, lc
ıı:ııhü'ılerdeıı, nutuklaıılıın ve ııi-

Fakat Lıından so:ı.nısı) 
Kahve) e gıtmi; en genç, lüt

fen ödeı mısiniz. mekteple ~v 
nrnsıııdakı \aktıni neredro ;c -
çirecek ~ 

Hnlkevlerı de, programları 
biraz daha serbest bırer ınek -
teptir ve gençlığm ders yerme 
konforan11 dınle-mekten ibaret 
pa jf rolunü değiştirmiyor. Eğ
lr.nreleri dC' mektep müsamere
lerinın tekrcırıdır. 

Gem 1 iğin sanat ve fıkır te -
ekkiiHı Ü1<tunde Halkcvlerinın 

h.ı}ırlı teımıni lııçbir gün inkur 
<'I mcdım. Fak,ıt ömrünçle bir 
dda g<•ııçlık çağmı idrak etmiş 
hiçlw ın ın, ~ençliğin bütün ih-
11/açl~ııııa, bu tn!!ktep nzmanı 
kültlır ot .\kl.u ının lnmanüle ce
"np \'erdiğinı sÖ} liycmez. 

F raıı ada, bozgundan "e 
mütarekeden soma hemen bır 
Gençlik Vekaleti e-n lik 

F ransad&, son biı ük f t>la -
ketten sonra, yıldırım lıızıvk 
kurulan bu tezgahlar, gcnçliğı 
poli in zorilc değil, kcndı sıcak 
ı;e mahrem hava~ı tçındt• calı -
~arak eğlcnmenm do) anıl.naz 
çazibcaile kahvelerden kurtar
mı a ba amı ır. 

r 



Sahife: 2 

=Her hafta.~ 
Gelin de sinirlenmeyin 

/ iV 

Edebiyat ahlakı 
Yazaı: ceıaıeddin EZiNE ................................................ 

Bedbin dostumu bir haftadır görme· 
mistim Geçen gün. sabah k.aranutında 
~·ıkagcldi . Boyle erkenden, insanı taUı 

ruyasından acı dunyasına uyandırma

nın, muaşeret AdAbma mup,yir olduğu
nu kerıdisıoe ihtar edince: 

- Evve16 beni dinle, sonra halt ve -
Tecek~ın. dedi, senden b~ka derdimi 
ar lat cak abırlı dostum kalmadı. 

Ça çar, 5abah kahvesini hergQn. 

yazısına baktılar: •iste, dediler, Nurul
lah Ata~ ~ 7l1ZU'J Yıım:ı.1$~ ve :Mus -
lafa Şekiplc Ağaoğlunu fnkfır ettiler. 
Artık beıı dayanamadım. Bedbin dos-

tumun aozunü kestim: 
- Bu küsWı çocuklara iki tııkat ata-

madın mı? 

- Hnyır, .rusüım ve başımı önüme 
eğdım. Fakat dinle. HikAyemin asıl do
nüm nokta ına pmdı geliyoruz. Bir gun 
ıçlcrloden bıri fıkrini şoyle izah etfr 

TASVİRİ EFKAR ~~~~~-~~!""""!!""~~~~~~~-~~~~'!!!!!!!!!!!!9 

ONİVERSITEDE 
~------·-------------------------------------Talebe teşkilatı 
hazırlanan talimatname 

• • 
ıçın 

lıazırlıkları bitiriliyor 

Ders saatleri değişti 
Talebe teşkilitı hakkında Rektör Cemil Bilsel §UD· 

ları söylemiştir: 
«Talebe teşkilatı faaliyetleri devam etmektedir. Bo 

hususta Vekaletçe bir talimatname hazırlanmakta idi. 
Ba talimatnamenin bir be gün içinde Anbradan yol
lana~ağmı zannediyorum. Talimatname de geldikten 
sonra teşkilat hazırlıkları bitmiş olacaktır.• 

Ders saatleri değişti 

~NSA BU HARBi ~ 
~~~6df.t~ 
' 13j YAZAN: Kili o~:.!~::.'!!ınlanndan 

Ali Ihsan sAels 

fsivAai· vAz.ivt:1 
. . . 

Uzaktark 
Ç ia iiJkesjpin üçte ~ ttt: 

Nü/usun kıymeti aşikardır. 

kil eden ve bütün ~ 
ihtiva eden yeni merkezi Çiıa ~ 
kumetinin muvakkat Şefi Vatlf 

Fakat bu Çiac - v ei ~elki ıün Çin ciill" 
barreiı.i ilin edilmiytir. V ans~ 
Vei, Mareşal Çang- Kay- ~~ 
sağ eli ve Batvekili n bük~~ 
partisi Komintang'm ikinci ~ 

nü/usun vatansever olması lazımdır 

Fransa diplomatları, Rusya ve ı mez. Gerçi nüfusun ehemmiyeti idi Geçen sene aralannda ~ 
Amerikanın gücendirilmesine. i- iıikardır; faltat mütecanis. birlik Çlldaimdan, Marqalden ap-;, ~ 
talyanın gayri memnun bırakıl - sahibi. ideal dü,k.ünü. vatanse - ve tanare ile Hindiçiniye ı" 
masma mukabil, Almanyaya ver, fedakar, milli duygu Üe can- mİftİ. · 
karp. Çekoslovakya, Polonya gi- lı, tarihine viluf, ecdadının kah- Japoe kuvvetleri ~i ~ 
bi yeni doğmuı devletlerden. Yu- ramanWdaı-ma viria. feragatJc zaptettilden sonra merkesi P 9'İ' 
goslavya ve RWillnya gibi etnog- çalışan muktedir ıeffer idaıesin - olmak izere buraya ~. 
rafik hudutlardan çok faila Iİşi- de olurlarsa bu nüfusun. adedin muvakkat Çin bükümeti 
rilmiş gözde devletlerden yardım kıymeti vardır. Yoksa icabında. muttu. B. aaiiwetia ~ 
bekliyorlardı. düşmana bqinci kol vazifesini da yiiz milyon İnsan yasa • 

Ünıvenlte 'Meclisi saatlerin ilerı rih. ·ıı ı_• _ı --'L~ ba kundcn ikJ aat e\'vel içerek, luırsıllklı 
oturduk 

~· _ta ı unutmuş, mı i .. >'d uiıoe- ve yabancı bislc_rle nıcŞh_ u bulu- __.. ~-_ . alf8iı '/ 
alrnma ııehelıile ~~;dı.>n bazı ka • h 1 1 1 b 1 '-"'ti b ı. t...&--"-- r-- JC1 Osku••darda bı•r Harp sonu Fra:ısız diplomatla- görceek, yabana ırUard.an olan dır •• Japoalarm Ş.s.gnluı)'I ve;: 

·Ancak şiirim ba~ sahıfcye konursa, nnı ve eyec.ıan arını gormcz o - nan ka a a ık &:u e. ır .. uvvet np ~• uz.enne ~--,.. rarlnr ''crmi~tir. l knnunucvHlden k ha ı b c:..t-
Tabıi ışıtmlşslndir, diye soze b::ış- efkiirı umumiye buyuk §air olduğumu llıbaren Fakultclerdc <lcrs, yaz saati muş. QO ta ı ir vaziyet takm- ı değil, bir zaaf unsurudur. Harp • ~ payitahtını 

t d •. ÜÇ, dört aydır bir mecmua neşre- takdir cdcbılır•. Dığcr biri, vil5yülc· itilıarilc !l ıln lınşlıyncnk lfi,5 ta ni- c ,. na yet o 1 d u mı ardır. B~,,.ı:: ?-:ni doğmuş ve- zuhurunda b~~;ırdan istifade ç~:e na:de~ • aJ· 
dnorum; bir fikır ve sanaı mecmaası. rimıwı bıri..-ıdcıı lstanbula yeni gclmış lı.t. te re ektiı. Yalnız Tıb Fııklıl- ya ga}·nt bıı ırılmış. şımarık beklcnemCL Bilal:: baş bclA~ ol- Orta Çmde merlı:ezı NaokJll k t 

- •VVelA niçin •tamı. işitmiş ola- bır delıkanlıydı: ·Bızım , 1ıtıyette ba a tesı der eri 17/ı ak daı· devam e- deviet1 <'ri"'l bir Rus)a. bir ı\meri- mularırdaıı korl:u1ur. iste Fransız mi\k üzere ikinci b!r muvak 'ıı 
YI ? Sanıyerı şu zıı.naoda boyle mata Turkıycnın Shıkl"' pc.ırc'J d~rıerd i!· dcbikc ı.tlr. nu ·mesfre mnh.us .ka v~y.a _bir İtalya y~rin.~ tutmnla- diplomatlarının, Cihan ı:arbi. 80- Çin hükiime~i ku~lm~tu. sıı:rııı 
.g çer nu? Mutlak şlındi zarar ediyor- d dı Hııyretle duraladım ve sordum: olmak iizern dil dersleı-1 de 16.li da Bir adam kar Sllli rına ımka•ı yoktu. Çu:ıku bunların j nunda ve ondan sonrııkı denrde mıatakası yuz ellı milyon h .. 

n ve b ııden.. Sh k • k d 'I ı başln)·ıp lR,ZO de nıhayet bul .. ıo.:a•c - hiçbin milti ve etnogwrafik hudut- 1 bunlara güvenmeleri mühinı ha- ihtiv" etmektedir. Japonların •. ~ 
'acspeareıouunul':roU.• t İki. d ı il l7d 11·0 k Jid i i ·v 

- H yır, dıye atıldı. sozwntı ke :me Cevap \ie?~ı. aptal :aptal yüzüme lı; ~aır:~CY::u :~ :ı..':ur. c!~ın~ ve ayınva es n ları içinde yekpare bir millet ha- ta idi. milyon nüfu::u bulunan~. i-
Lcrç tcoı c ~elmedım. Se.:ı edebı t baktı s ı ı. nç Ş<ıır, yırım ıkı yaşında gunl ri bu eler e 1,. 5 ta başlarıncuk- bıçakla ağır yaraladı !inde değildi1e:. Hudutları gayri- Burada, Fransadaki altıncı kol ni dahi zapt ve İ§gal etm~__. 
c d ... <A:lalarne pek alakadar dcğıl n. d. Hiçbir ecnebi dıle aşina değ .. k!ı. tır. tabii ,di; hc.r zaın;:m Almanya, mensuplarının Frnnsaya roühi:n zerine bunun m~ezi ~iııt 

r. Onun ıçın. evveliı mc elenm ıç}U· ıtfı lı mezu:ıu değıldı. BJ ıd:iı•lı Salı ~ünleri ven 'J.."te ol2n ur- Dun sabah Oskudarda kanlı bir Rusya, ltalya gibi kuV1.·ctli kom- zararlar yaptıklon aı;ikardır. Bu üçüncü bir muvakkat ......-, 
latayun: Bfrkaç ::azranctır e kı şa r yıne bir gun geldı. Dört mısralık be t konforan larnı dn 17 de l,nşla- aile focıası olmuş. bir adam. ka- şuLu.ın şikarı olabilirlerdi. Bun - kol mensuplannm. gerdc Fcansn- hükumeti kurulmuştu. V1.t 

11 ıl. yeıu T n dıyt' ıw- cd b ı d~ bır şıır gctırd Mecmuan.n bır sahıfe· maı;ına knraı· verılmıştır. rı~ını ve kayınvalde "ni bıçakla hudan F ransnya fa)•da değil, bi- nın ve gerek miittefilderi Qlnrak Cing - Vei, Mareşal Çang • td'. 
\ ı turedı Bır y:ız gunu. hanı ıcım Lı ı n bu ş ıre ret: ~1 istedı ağİr surette yaralam tn. lak ıs onları kurtarmak için Frnn- saydı dan Polon-..-a, Rumzmya, - Şek•ten ayn!dıktan sonnı r· 
1 !eten, fakat dı.ımı;ı;ı Ccral latan ı:az r: ellı şaka ed yor :z.aımetum. Servetı' 150 b ı· ı ı ı· r alık Ü:-;küdarda ot.uran seyyar sa - sanın kendi.sini ateşe n.~ma~ı la - Ç_ek~ovttk~·a ve lr'ugo~l~v?"~ ~i- vak:tat. iiç hük~~tin !erine~--· 

nlerl var-dır ya !~ öy1e y z l' ur.da Flkrct, Ye~ Mecmuada Zır.ı tıcı Osman. ötedenhe..-i karısı Zeh ~'.11~~e!:!ı. .Bu"lu gorebılmck bı dt!lıletlcnn ku\·vetlerını ıyı ol- ~~zı bı.~ Çin hükumetı kuru~. 
ı;unü Bcy·azıt kaınelerın::len bırınde Gr..kalp. Der.gah•ta Ya.'ıya Kemal bu ıd· "ıh raca t ya• ı J .l ı ra ve kayınvaldesne geç ineme - ıçın oahı bır <lıp)omat olmıyn lü- .çemiy~ıe.lı:. haddinden çok aşırı IÇID mur~a&la bulunmaa.ı ~ _ı.M 
.cnç cdcbı n 'ın ıler. ::elenlt.rı .addo c.lıala:-ı serdctmemışl rdi. Kan beynunc fi D mekte ve daima kavga etmekte - ~ı:n. yokt~. s.adeoc •• h~rs. kin ve fazla t~hmiıı l!tm.eleri ve bunlara n~ ~Y• devleti .. •e ·~~ 

laoan bit'k~ delıkıın,ı ıle tanmrm. Ah· çJrtı. Bu ca:ıı1 ve tuysilz çocuğun pırı· o·· . 1 w dirler. ıntıkam hıs1erındeıı dl.ade ol:..rnk ~çok guvenmeJcrı, F ran11zluın. hükwnetler, muıı surea .....-:-._ 
bap old k. l'erbıyeiı cocultJıırdJ.. K~- rıı cebıne r.oydum ve kapıyı göster-ı un -~r~csı o:~~a rag· Nıhayfl_ d~ yine 'böyle bir objektif düşünebilmek kafi idi, t Almany-aya karşı uyanık bu1un - reJud~ sonra pa)·itahb ~ 
d • .kabıli,ye:t ve ıstıciatlııruıı uı.wı uza. dm men. •l"_nnmız en m t 1 mem· kavga netıcesınde Osman, yanın- Böy!e düşii.-ıülünce görüliirdii malanna ve ciddi mukabil ted - olmak üzere muke:ı..i ~o d~ 
dıyıı. kendilcı inden dınlcdım. VakıA bu Bll$ka bır şa.r. me=uada neşredı.J • leketlcrc 15 o hın JiraW.: ı.hracat d.a ıbulımdtırduğıı bıçağı ile Zdı- iki, Almanyanın İntikam hırsile büier almalanna mani olmuftııt. kuruil11Ujtu. . 
ehemmıye't z bır kusını:la. ~endı ken. mek uzere ~llrtni 'l.ermı ti. ŞUr o bdllr ı olmuştur. . . ranı.n ve ka.} rnvaldesiniu üzerU:ıe cntahğı atqe ver~ z.anıan mu- Halbuki, hakikatte bunlara de- Fakat Vang - Çin& - \f d,-: 
dımin methü R?lll etmek -eSkı bir beşer sabtt.ı ki, koyup Jkaymamayı uzun u- ~u~dn.i_a~~- zeytın,_ Macamta- atılar:a\ her iki kadını da ağır su- hakkak, ,gelecekti. Böyle hir ba- ~il. ancak hakiki müttefiki olan lqma kapıa bırakmak üsıel'C_~ 
ritıdır. Fnta't Tfrı1t ımatbmıtmın 'C$ki man diiştındtu!l. Faka! rçım ı:ötflrmedi. ~~ ıç nnc..~: -.ı.~rı; 1Y!IV'lçreyle cevız. mtc y.nlamıştır. duede .A1rrıan)·• .k:ıu .. ısında Fır.an- Dngiltereye -g\ivenmek ve ~nun'a cak muv..ıJc..t olarak ba 111~ 
kurt! r tcrrafmclan uptolunmuş blT tn belki ılcriı1e bir mıda:t ctur; heoves:ı:ıı ~· ')"er rnmgı, TI~n, ugos avyaya Yua.Wu- e lıastabancsi-- sa ve Ingiltere yalnıı: kalacal-tı. l:ıirlilcte ciddi tedbirler almak lil- hükumetin başıaa geçmiftİ. ~ 
gıl>i m tmfaza 'edildiğini~ büy\ik ı~. kmıuyayım dcdım· Vt" srl bu arzu ıle ıç bndık. Bul.garı an. mz1u balık ne kalaırılmışlaz, car.ih yakalan - Çü~lrii ~v"2pa.n~n di.ser 1!A~cde- zımdı; fakat İngiltere dahi ayni ~ ~re.tal ile _anlaşma ~-
tldaUı, fa'ltat tecnıbeSiz ge~lerin Y• • ŞUT dizDdi, ,ikı de~ ta!hihlcrf ynpıldı. gö~~ir. . mıştır. :rının ço~u rev:z-ıyoru~.t,. yanı m~- hl'tanın kurbanı olmuş.tu. lngı1iz.- la:ı hiç ~adığı t.Jıakk&lk r~ 
zılanmn ııeşredılmedığmı y.ana yuK: ıa lllec:mua mııkıneye verıleceğı gun mat- Son günlerde şİinA1 memleket- • ihedelerın yenidf'n gezden geçı - ler, geçen Cihan Haıbindc mec - bUf bu.lunduaundan, V• · ~ 
anJa:tıklanzamcın,TürltgençliğrmT.e- baay~ gltmisttm. iBaşmur~-Ubm YUZ1l lc~ıveıb~naİli'o'leç.ımc:nicketi- ınuı··ı·z ıı·r~ı"'rının rilrp'tashihi ta..-aftan "VC gayri buriaskerliğikabulederek J9J7. VeiresmenkendiCüaJaal'' 

\lı gorulen lıu haksı:dığa kızdım. Onlar likııktnJıı ~=tıtre,bmsabıahnrJeyduınm ,;lmza~c,e~ı..ı:nnın: De·. ı mpe.~:'1.ım7ı!';. ır~~--t:.::.e. 5k~' 1 .. U 11 • memnun idi1eT. 'senesinde 85 fırka askeri, Fransa 1iiüü ilan etmiştir. .,,, 
<> kadar lrendilcr.mden emındller ki ,.... .. - _ ., ...._ k J _ ....iJ Ceçen Cihan Hnrbinde kendi dıui:i1h'l'.y\,in-c 'SCV\e muvaffa'k ol- Ayni zam&ada orta Çimin , 
·Bu o in'e girelim, ıgtı:reocksiniz nasil d eer bir arka~ Şlırt>C ay:ııj sm-1 bın .lcilolu,p bu .patlı .daha ende- l"nlll ''' nlYIF ~F!amıda olan Amerika. Rusya, muşlardı. Bu da kifi gelm~ 'tt kı~da Mar~• .. c-;tı - ~_.. 
~i lkurtlıırı parçnlıyacq!Z'!. diyortar- leye konmuş olmasına hıddetlemııış; 1 rıln_ıiştir. Miihim ,ın~.sra!la.rla nak- 1 9 ' ltalya ıve ].apony.anın bu defa sui A!manyanın, Fransadaki kav- .Şek U'I Jwyvetler• azer.me ...,,-) 
dı. ırt. P ~ •Başlıbaşına bır atıi!e ledılen bu lce,pcl:Jerı.n şimal mc.m- İngiltere .hiikUcrıetiı:ıin ınüraca- kendileri!:_ ~c:aber ha.rbe g.irırni - ve.tl~rine karşı, AmcrJuıyı dahi ora~. (M:avi nehir) ile (~. 

-O r.ız günü bcrra)'; gokyüzunde gli- hatttı ılk sahıfcyi isterim!. dıye bağır~ ı le~~ler~ekıi Ltlı.I.; yüzünden atıle bir müddet evvel Merkez :>~.ek!l"rı ~~r~t. Bı::nlarm hepsi işe karıştırmak laıımgelmiş ve 0 • nehrini la.kıp ~~ek. UIPllfllil et' 
~ \'lirdi. Guncş ibana ııstikbalın ~eni mış. Şayet bu arzusu ıs'nf edılmezse muhım nısbette ekmeklere karış- Bankası tarafından toplanan ıı:e n:ı ~L bırmı ıbıLe, Polonya, Ce- nun dahi ~2 fırkasına ihtiynç ha- cuın y.apm1ştır. Şimdı son del~ 
IŞ!ğıru hatırlattı. Etra:f= go1~1ı)'en ş ırml gen nfacağrm 'SOl1 m ş. Za\•aTiı tınldığı öğrenı1miş'tır. lngiltcrcye .gôDderilc.u İngiliz lı- koslova!'Ya, Yıuı;o:lavya H: Ru- stl olmu~u: Bundan baıı'ta. ita!- de •wş.iddetü mulaarebder ceretJJ' 
~ ağaçlar vardı. Yeşil renkte •U· tip ısrar etm ,: ·'Yavr:ra ;aa - ralar.ının W.j!Uğl Twk parası o- manya dcvlctlr'ının mecmuu ti'- ya cct>hcs..-nae de ayni Aiman ve ettiği Mo.Jrovadan, Şanahat' 
mıı. in hfilcsi::ıi ôrdum. Konuştuğıım yım. u 1adım dl_yc, 3'Vl.<::rmış.ıben yaşlı Sinemaları saatleri la.rak sahiplerine ödcneocl:tır. lifı edemı:wzdı. Milletler ve dev - Avusturya kuvvetlerine karşı S8 ve Tokyodan bildiriliyor. al~ 
~ç µırlcr, '\'Olk:an k bir .zirveden fış- bır .adamım Zamanında Zıya Gökatp Sinemaalu düıxlen .itiha:ren, Merkez Bankası onfuniiu:lekı ıh.af- !etlerin kuvvetleri snde nufu!I ltalyan fuhsı .kullanılmıştı. Japonlar, bu askeri mu~ ~ 
k rır g;lıı, h::rs ve muvaffakıyetin tım- ve SALı Beyin yazılarını bıle diıdiın. seans saatlerini .de,ğiştirmişlerdir. ta tediyata bııSby.acaktır. T~dtyat sayımıudalu rakamlarln ölç.üle - (D~ ·a.ıııı var) yet.leri muhakkak saychklafl_,idİ' 
sau id:lcr. Onlarm dlııamilc .kuvvetlen- Onhırın maka leri llDn sahife1err gı. Yeni seanslar, bütün sinemalarda lngı1iz firaınnın 1ban'kııya teS'lım e- ................................................................................................ yeni me:kezi Çin bü~. 

ile h....7rn .lcaldmı. Ve guncşin ışığı. rerdı de se lenni çıkarmazlardı· de- saat 11. 1, 2.30, 4,30, 6,30 'V'C 9 d1ldiği günkü 'kıymetı üzerınden K JJ n .. R r a "er,. s ı· Al D ıf. tek ı· r ,. b ,. r muvakkat sıfatuıa nihayet 
ngaç Y pr.ıklarının yeşıl rengi. on gı- mış Fakat kus:t.ah delıkanlı: •Onlar <la dadır. yap11acaktır. 11 U ti il fi mi,lir. ,,Jr 
bı d nu 1, rımdan beynime doğru kay- km oluyor r kı'!· dı:re ltöpürro~ Zı- -- Japonya, Cinde yeni bir ~.!uı. 
clı o yıız GÜnU cecı; neshn lkafatasır:D 1 ya G kalp ve SAtı Beyııı Turk te!ekkur :: ::n~~ s::~~m::~ Beledi yeti~ 1 a b r 1· k a h '!» k lr' R d a t a k , .• a t y a' ı l ı y o r tin kurulma.sile Uza]qarkla .~ .... 
i ::mdım. tarıhındekı mevlkılennı dııha bılmıyen U 1\ D denbcri dü..ündii.r&i yeıu~· ~-. 

H mıd'ın yaşını 'tutmaz. Yczdılt1an mıs· -r- ---
Bu delikuıılı.larla bırlikte, bir fıkır bu ıddialı ş de l:ıiçtııir ecnebi dıle il· 1 b 1 Siı·kecide me},•dan in~aah tatbika bapamak ni~· ' . ra .ır, ır çuva a tıkabııS'a doldursak, ~ - - - -·-- -

~e sanat mecmua m :rıeşnııe karar ,ınn değıldır. Onıvcr ıteye g.dıp gclır FOt.--et'irı babınd b Sir.lcecıdelı:.i gar meydanının .a- M • • .. ld D Yeni Çin bükamcti, , 
verdık O akşam Bıı'blfi1l cadde ınden Kl1yılli mıdır, t,ıl?T'ıy ı um. Herhalde muadil de';ild.r. e': h&k~kn~a::= çlma ıipne tckırar ba_s!anmıştır. etreSllll 0 Üren anyalin muha• fmparatorJuiu gibi Japoııt_hl 
inerken, milli külturilmı..ze buyı..k bır lı 'l bıtırelı dntnı bır sene olmadı ldıllar . . Hi id" t r. l"\kret'" . Şimdi :.SirkcodCki seyriiscfcr me- k • d bir mi.ittefil:i yapılacaktır. ~· 
Wınwt )3p~ kadar mu!tl'.'hlrdim. f. Yaşı yır.mı bil'dlr Ur -e~:ı: m 

1 
t'ZJ 

1 uı- murunun durd~u dôrt)·ol ağzın- emeStDe RD başlandı sonr• bu manzumeye U~-f1J' 
çlmd n, kıtnpçı dükkAnlar1na yumruk· Üç\!nC\I bır ~air 'tanıyorum .• Kolay Ben artık dlnlzycmıyecek Wr tuıle d~t köşe yqkılmıya ba}lanmıştır. tlllki yabancı devletlerin 111~. 
l :-ımı rıkt}"tlr ve •Görecı.'ksınız, l'lı - şohrcl• meraklısıdır. Şcılıretlıı peşinden gelmiştim. Sabah ı;atrab ikafmru plitla. Bı.ırası, Viyana otdinuı bulundu- B.ir müddet evvel Kaz.IJQepnc- böyte ka!Jp kolanıya b&tfadıktan lekeleri olan ve olm.ıyao lll::ı....dl-
)'IOI'dum, zeki, roustait \'e bflgıli bır b.~T lkatlın -eteğını tak'ip eden btr çap· tao bu konferanstan kurtulmak i~in ğu ye.re kadar )"ll-ılacalt ve mey- deki Aleko Dul o deri fa'brikaııı il sonra gömdiiıın <lcmi~tir. ketlerin ithal edihnesine ~ 
gençlik, sizin o eamcldinlarmızd:ıkı kın gıbı. Herçı bfıdiıbfıd meşhur o'lrr.llk, I tı<Sibm dostuma: dan• il.ive edilecektir. mudürii Yani Dı.ılo, pi)o;ın)':a ek- Sandan wonrıı Morg raponı 

0
_ caktır. • ;..-

flım, smı:ıt ve fildr mesherıni bır ka. bır hypochondrıc ha5talığı gibi onun _ Dur artık :>alıu, WL diye lbağ-.r- Ekmek 6yab ıik ölçüde dezi sürmek Hı&çundırn lcunmuştur. Raporda hduun ba- Çinddü bu yeai va&İ,.. ~, 
davra gıbı çi~nlyccck \'e yerine daha da trans ruhuna glrmıstır. Yolda ras· d onl 1ar di Eltındt fn;~tlann.a. nakil ücrc- Asliye altına Ceza mahkemesine tına şiddetk vurulan bir cisımle poayaaeı aaütteiiki buluaa".:'.'.W 
tazesinı, canlı h k"' · · · ko et b den.....__ -A- UB, ar saçma .-parı ~ • ..., L--.-.· bu'· .• .::ı. ve L!:ç'"· .ı-='"'!:W-sını ve a 1-'uını ~·a · ı;: ımn, ır um: 'Clamuan duşer gıbi ye. ben df! :senlıı Aemalarını dinlemek tinin f.azb1Jimdan ~olayı ram )·a- verilmiıı ve geçenlerde 5 gün ha- öldüğü, ancak bunun mahiyeti - ~ !J'- &U ua ~ ı. 
cakı, HnıT" ·Fılin :ıazeteyı o~uch.mıız mu'! meCbur.ıye"..ıtıdc deiilmı ya! Kapat pi'l.acaimı .!-~ Dün bu hu- pis ve para cezasına ınahlcWıı o - niıı tcsbit olunamıyacağı yazılı - tabii derhal resmen ~!_ _ _,., J-

Fakat heyhat! Daha mecmuanın ilk içWcl.ckı fıl4n ~"Ul baktanda oe dıışü- mecmcayı. ver etlerine pascıpoyıtt:: susta Belediye: lktısat iMüdürlü - lunmuştu. yordu. dır. Bu devletler İse, ~cl-
A)'Js..ı ıerqp edilirken, evdelo pazar nU.)OTSlmuı:'· ·~di çocuklarını. mektebiıme do- &-ünde bir toplantı ~-apı1mı15a da Ancalı:, Ayakhbıcılar Cemiyc- !Neticede muhakeme. şahitlCTin ~7._ Fra.ıua. .Ramaaya, 
çarşıya uymadı. Tesarrut '~ '\•ahdctın Snn, Hüseylıı Cahil Beyin ,yedi du • nan•. deyn-er. Da\-a da lcılparur gider. karar veiilmemigir. Kuann :pa- ti. son günlerde piyasada yeniden celbi it;in :kaim1 tır. 1 rıst&ıı ve SloYakyad.r. • ~ 
ttınneı du~mmn o!an dahilı ftnıliiı, ı veıc meydan okuyan bır başmakale- _ HayJr. bunu :yapıımam. Çü:ıkU c- zar:tesi gü:ıü ,ıeriJmesi muhtemel- eksik ölçüliı deriler bulunduğunu Bir ırz düşmanı mahkum Çind~ yeni 1t.ir devlebll )İl 
:~ı;:ı aTalarrnda koptu O kndar bırı. 1 ınCien batısed1.Yor samrsın; yurct: o C!ebıyut ahllla mım:t!UI on!ann bu &1 _ dir. görmüı: we y.aptırdAğı tahkik-•t so· oldu i ınuı ve ,..Nncı clevlet~'-

r rlnı kıskandılar. bidbır1erınl ce· hoplar Hnlbl.lk'ı ona ,gore gayet mUhım kat '\"e yanlış d nct"lerini tatmh. et- p Hst nunda Owıluın y.İ:De Dulo !fahri- kısmı tarafından tanınm~ 0 ·-,_.; 

kemedller kı, evvelden aralarında ka- olan makale. $CO ve clklm umumiye mclıyım. IH kilciiten kafalı, bilgıli b±r D e: kası tarafından piyasaya c;.karıl- Feriküyiinde oturan 16 yaşın- Uulqarkt. ali.lraaı ve ~ 
rar~tı.rdıkl.arJ gıw. cehaletler e hu- ~ yet lbasntır. Mtıharnrin bırı ika· rıeslın ımaık edebiyat ııhlAkını benim· Tramvayla taksi <:arpıştı dığını tcııbit etmiştir. da Hüseyin ad.mda bir çocuk, ge- bwunaa diğer devletleri -~. 
cwn cdeccltleri, ~eclnı tenkıt <e • nl~ını ~lcndırmek ıstemlş ve onun scmekle meydana gelcblleceğıne inanı- Şişli - Sirkeci hattında işliyen Variyet Müddt:iumumi!iğe bıl- çenlerde ~omşuları.~dan 5. yaş~~- bir uıevJrie aokacaktır. B ~, 
deceklerı ve nıhayct hak ile yeksnn ye- şlırlerınden b:ıh etmiştir. O cali l>ır yorum. vatman Abdullah idaresindeki diTilmi~. fabrika ır.iidurii h;ık'kın- ~~ ~leca~ıye tecavuz etmı!, dun yeııi hükiımeti tanımadıklar'. ~ 
ti! sercceklerı, e kı ne5li unuttul:ır ve hıddetle yumı uklarını sıkıır, fakat ı - Demek, biıtiiıı btı anlattlltlannd:ın 'tTamvay araba!1 SlTket:iden ge - da yeniden taklbatıı .;irişılmiştir. ıkıncı Agırccza mahlı:emesı tara- dirde kendilerinin de iıııo/ -ti 
b rlblrlerını yere sermekle meı; uı ol· d 1\l •... 1 1.. . fmdcn ~ sene 6 ay müddetle h1t- mı.n"--ı.-•--d.ki _ ı __ .1 .. rı _ 

tın en yınc memnundur Hatta bu kıl· sonra bu yeni neslin •le\"''""'• ,, __ .,_ rerkcn 229 1 numaralı taksi 1°le etr"'""' .. 1 o c .... en Oaııı.·alın ~ --~- ~:ı.· 
dular. Hancısinı, bır nralıt, ~lnız ~or- 1 - ~ "' ....,,._.. ...,. ·' pis_ccr..a;.ı:_:ıa mahkum edilmiftir. ah.:ı~ ba'-'---ı red ve 

1
·..L.:.· eoı:""" .... 

zip sohrct olnuya bile memnı..ndt.ır On- kehmenin hııkiki santı'tte birinci s,art çarpışını tır. İns.mca z;myiat ol - n uhak • uı KJar ııa-: ·-1.ri -
sem, orkad~ının bb !ıycts-lı:Uğınden ı ·emesı cıekt .... Bu e•-tle U--'-~·"~. -_ı-dan b:ıh cdılsın de. nasıl edılırse edıl- 1 olduguna ve edebiyat ahlfıkının da bu mamakla beraber, maddi ı~an n · ··dd 1 R "d b. _. •• t f •ı_ _,.. ~· 
ve cchaletuxlen bahsediyordu. Bu •Sen. sırı Onun, Tur kcdcbıyatında ıhraz et- vardu. mr mu et C\'\'C anıı e, ır •ıU e ernf'I( : ziyet son derecede nasik bir 
ben. davasının b:ışlıca sebeplcrınden ıartın kil cttigine bir ı:un bostan içindeki kulu'bedc, sekiz. -J 

mrk lstedıgı mevkıı •bir gunlük şöh· t :ıat ....... ... ı ğ . Ot b.. fi ti t ~"rı·a v-ı...:ıı· g ld" hav• uİrmlf· oluyor ~ bıri, mecmua sahltelerfnin taksimi idi·. an ... ~.ırc .. ece uıe manıyorsurı, o US ıya arı ar ıyor senedenberi hcrJJbeı yaşadığı ~ " ~• e ı ,,, O- ' • O 
ret• olmaktan lraik.a bir .,,.,. cta'"'dır. ""ıe ? .,.___ dost ' O b b 1 1 . l k O "ı'' f \ ' k·ı· G 1 Al. F Muhar:rem Fe,vzı· "' .... •Benim yazım başa konacak, scnın Ja· .,..,, "h" _,, mı • .,....... ~)orum um. to iıs ı et crın:: yapı aca metresi .; yaşında Santuhiyi öl- 1"a ıa c ·ı 1 enera ı uat c.:r ._ •••••••• , 

zın sona dıznecck!· dıyc bmbırlerını· Fakat yıne öbi.ırlcrlne ıusbcten müte. Bcnı bah karanlığında sıcak yata. am içia Belediye tuaftndan ya- düren ve sonra bahçedeki incir Cebesoy dün sa'bah Ankaradan ................................ iod..... 1-' 
\'azı bir ÇOCUk de"'ll mi? " d '--t..1 b ._~b '-' k k h " • 1 . " V-'-"f L Ti r t ekte } r e yıyorlardı Zavallılar sanıyorlardı kJ, 5 &an an .......... ının u '""'u m .... mseyc pılan tct i nt sonn ermiştir. Bü- ağacu11n altına gômen Kirkor oğ- şe nmı'l.e ge mıştiT. c:.ra , şen - ca e nı P e .. 

Velkasıl, hepsi HAmıd'e ıuru eder· fnıa halde ınırlenmlştım. Onu mlsafır .. b- LiJ tJ • 1 1 D 1 d L • :..d ._ _;ı - ··c1d t b ıI sulu bır şımn baş, yahut arka sahlfcve kon- tun oto us ıo e erme z.am yapı - u an)•a in, un uinnci AğırccEa nm.,_ c "X!U•ngı mu e çe azı tet- sın geçme U J" 
" ler, çunku Hlımıd'ı okumaml$1nrdır. oda b kolt 1 ı b b b B 1 d. f k k k"kf 1 ,. ma le, değeri artar, •·ahut azalır Bun- ının oş e aş aşa ıra- masını e e ıye muv ı görme - mahkemesinde duruşmasına baıı- ·ı er ye.pac.:ıttu. Anknra, 30 (Telefonla) -: :...JI' 

" Fıkret'e ku!rcderler, cunkı.i Fıkret'ı ka k t k k t ,.. d d B h · ti~..-ti 
dan dort ne evvele kin~ ı ile ber~- ra · e rar sıca ya abımu on um. tedir. u ususta pek yakında lanmış, katil, kadının at tnrefm- Reelin Elçimiz gcldı" rlf \'ek:ıleti Orta Ticaret _.J .ı 

u anlaıruızlar. Ecnebı dıli bilmed•kleri, Fakat art.ık k k ~• s · ı d ~ ı. ---'· - e f ~11- il" ber ~'kardığrmır. ·İnsan. mecmus nın uv um açım.,.ı. mır emn aimı encümen 1'ararını verCCCK- dan atılan bir çifte eonunda öldü- Bcrlin Büyük Elçimiz Husrev ri ve 'l'ic:aret Liseleri sını 1 
bır n !hasını kendllerlnc go tcrdım ~vrupa ~d:bıyauna \'iılW olmadıkları bonılmuştu Siz de gelm de, edebıyat :tir. ğünü iddia ederek~ Gerede düıı sabah Ankaradaıı bitirme imtihanları lınk1..,ıı~ ,i'' 
Mu lafa ş k Tu ıçın, yeni ı sandıkları saçmaların gaı-p ablflkı diye. bir takım ~aları anlat- Yenimahalle jle Taksim aıasın- «- Metr·ST·m L4nı çok k•aka- h l bir talimat:n~c hnzırlaın•i 

e ıp nç, Ağaoğlu Ahmcl edebtvntınd~ 1 1 el '- o,. ... :iıııize ge mi.,tir. Elçi. daha bir '""tlnrlnrn •-bıı· ctnıı' tı·r. 
gb 1 ,,~ u ynn serıe evv y:ı.pıl- m.,k için tnsa:m sabah sab;::ıh sıcıık yn- ..ı :..:ı· b.sl · d Ew -ıd··-- ·· 1 ..,, •"· "" 

ı ı ımza arın sonda olduğuna ışarct f k "a ""ıyen oto 1.İ enn guruptan myor u. :.ger o ugunu söy emiş müddet memleketimizde kala-
tt F k mış, a at revaç bulmamış old~unun tagındarı k::ılclıran şu bedoin kimseye · 1 l Lı kd" ld · _ı d k d. • - 1 - ld 

e ım a at onlar s:ıde mecmuanın bao f k d d · sonra ıs eme eri temi t gi;rii iı- msay ım, en ısını 1enım ö iir- cnktır. Birkaç ,.,,[iııc kadar tekrar 
~ ar ın a eğıldirler. Biraz dahn oku . sınırlenmeyınl Cellledd in Ezine d ·· w ·· J ı. Cc 

!!!!'"~~-."""'!!! ... ~~~~!!!!'!'--- ğü için mcnedilınıştir. ugum sanı acaı.::tı. set üç gün Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 

Annem hayretler içinde; 
- A ! .. Du kıza ne oldu? 

• Dedi ve yurüdü. Ben de arkasından gittim. 
Şefkat taşlıkta kıvranıyor ve sendeliyordu. 
Annem bağırdı: 
- Ne var, kız.ım? 
- 11 talandım. 

Beli~ kı .l!RllClsı \"ardı. Elini karnına bastırıyordu. Hemen koluna 
clrdık, ~ ukıın çıkıırdık ve yatağına yatırdık. Edlrnede tı'ell ihareket et
tikten ııonra lltlamıya mecbur olmUJ, sancısı tutmu1 .•• 

Anncnı vazıycti anladı, bana döndü: 
- Ben ıı6Y1cmedlın mi? dedi, hemen bir doktor! .• 

• t Ben dokkto: _çnğınnard k içiıı hareket etmeden evvel en büyük merakımı 
~a mm etme ıçın so um: 

- Seyfiyi görebildin mi! 
llastn lnledi: 

- Hayır! .. Gıtmfş oradan da-
- N royc gitınJş? 
- Bilmiyorlar. 
Benim hayreUaıi görünce Şefkat ilave etti: 
- Belki oradaydı da benden gi:ı:lediler. Orada olmadıtına emin de

lilim. 
Cancıdan o kadar kİnaruyordu ki hemmı evden çıktun. 
B m Ömer Pap aile doetu-· ve ı.+;-.Jmt.U Ou rica 

Yazan: Seroer 
Besim Ömer dedi ki: 
- Hamiledir. Ç<ıctıl;runu dlişilrmesi tebllkesi var. Arka;a vuran bu 

snnc.ılar ondan. Blıknç dıımln dn kan gelmıo. Yataktan hiç bıllanıyacak. 
Haf1f ve soli;uk yemekler yiyecek. Şimdi ya:ı:acağım. Bir de lavman ve
receğim. Tarif cdcı;m, Fnzla knn gelmesi ve çocuğu düşilnnesi lhtımall 
~ar. Belki bu kadarlıı atlatrı·. Bir şey olursıı ben yakınım, hemen ge
lırinı. 

Sordum: 

üstad'l 
en hayati buhranlarından bır1dlr bu. 

ını? 

- 1Heı;ecan , mı ararsınız! Şu son bir hafta, on gün içinde onun ba
t"ına geıen pl mış ta\'U ~n ba~ na gelmemıştir. 

Macera nm lıır kısmını l:ısa~ anlatum. 
Pa~ bcrıı bay retle dinledı: 

. - 1)1 kı so)·ledlnız, i, çok dıkkatll o1mıya mecburuz, Bence bu 
kadarla atl•taınru:.. B:ı gece l>üyiik bir HemoJTagie gelebilır. deni çağı
rırsınız. Sakın lkendisile heyecan ,;ericl ~yler konıışmııyını:ı:. 

Gafı! avlanmamak için gece yarısına kadar uyumadık. 
Ben ertesı sabah etkenden ilıarekete mecburdum ve hiçbir mazeretle 

hareket saatimi tdıır edemezdim. Annmedeon e~el )"at.Uru. 
Sabaha karş1 annem beni uyandırdı: 

- Kalk oğlum, d~i, k'JŞ doktora ... Kız fenalıklar geçiriyor .•• Ben 
bu ~ate kadar gö:ı:umu kırpmadım ve başucundan ayrılmadım. Biraz: 
daldı, )'ine uyandı. Sanrı arıttı, sonr• kan boşandı. Koş! 

Fn:tadıı:ı ve kol aııtime baktım. Art.ık bir daha yatamazdım. Sü
ratle gıyındım. 

- Paşanın tahmini doğru çıktı! diyordum. 
O saatte do:toru. u>;ındınp yatağından kaldırmak ta ne zor işdi. 

Fakat Şefkatin olmesı latım•lı bana dch~et ... eri> ordu. Onun ıztırabına 
karşı duydugnmuz alika ve merhamet, kendlsıni ailemizin bir ferdi ka
dar bıze yaklaşt.ırmıetı. 

Ren ı,riyınıp sokağa çıkıncı~ a kadar sabah olmuştu. 
A!lahUın P•ta}"I ııymaık bııJdum. Çok erir.en kalkmak adetiymiş. Hay. 

ve t iı e medi: 

4tttHltltltlHIH•IUHllHfltllllfflfffPflll 

·I Vecizelerin Şerhi 
t. .. ,,_ .... .,uunw .. 1...,1111111..... ~,. 

Ma•affalayet, 'eref •e 

siyetin ünrinde ya~0'' HELL 
~ Vicdanınızın karpsıncı. ~ 

olarak muvaffak old dfj'i.d' 
uınnetınck, muhitiniı.i al 
sunuz demektir. ı°"' 
Şerefsiz ve haysi)·etslz bir '1~ 

muvaffakıyetli bir saba!~ tJ
maz. 'Muvaffakıyet püt"IP"'~ _, 
malıdır ki, sahibine -----Jlıri 
sin. Bir kaçakçı zengba .0 ~ 
fakat muvaffalc olmaf ~ 
tükki edilemez. Biı • ~tl-
cıya cemiyet kıymet 1Ja 
Gayrimeşru yollardan gld
snnlara kem g~le bakar1!.:..t -' 
t~nde yapdıtımız cetll'1~ 

kadar kotü olana oısan 
şerefli " bapiJetll adaıl1" 
ki verir. 1- .. umı ıır
yükaelttitl nwvldde otu 

la 

ıı 

ş 

.. 



~SKERİ VAZİYET 

balkanlarda 
harp 

~ S O N . ·~:: H A B · a .. -• . k · IE 
. .. ~ .. ·• r ' • 

Chiappe kaza 'T k .b k .b' Yeai Ciı ile 
ltalya 

acaba hesaplannda 

tamamen yanıldı nıı? k .1 .. ld .. e zı , te zı J I I (ı tııd -.1ııırıiin uvcm) urşunı e o u ~ a p DDY a a R a' 1 ~den bu hususta bir fikir edinmek •• •• V ( Başmakalecleıı tleva.m) 

bidir; maeli: Londra, 30 (A.A.) - Vichy- Ü $ t U ll e Tokyo, 80 (A.A.) - Japonyırnm Yalnız bu defaki Ymuın cep· 
L 1 - İtalya, Arnavutların hakkı D N B . cÇin Cümhari:ret Uükümetb ni ta- L_...: h rbi h" d H L- hamine .,.hııncsile, Yunanistanda Yanya de neşredilen ve • • • &Jabnsı, (1 lnci -.hifedM1 4-vabnt} nıdığı resmen bfldin1mektedlr. ~ a , ıç .e ~"'":. H '--
la.raflarını eski Osmanlı _ Yunan tarafından tekrar edilen bir te - bu lınvadisler ise geı·ek aş ta- Nankin ve l\larıçuko biıibirlerlni benzememektedır. Çunku a ..... !"' 
hııdu,fona kadar ,.e Yugoslavyada !iğde, eslı:.i Paris Polis Müdürü raflarında ve gerek sorıwrıntla karşılıklı olarak tanımaktadtrlıır. lilerin bir kere ordu namına bır 
pebre, Pri::rcn, Yakuva, ipek taraf· Chiappe'ın Fransız fevkalade ko- Traıısocean imzasını taoıdıkları Çin - Nanltin bükümetinin Jnpon- ,eyleri olmayıp, harp eden kuv • 
Laıtnı Arnavutluğa ilhnk surcUlc miserüği vazifesini derobte etmek l~in bunlan Alman njansuıdlll ya tarafından tanındığı bııgün Nan- vetleri kalNleleria mütelettik 
~ rıd.I miistem1eltesln1 büyütmek is- d verdiği haberler zümresinden a - n J ., 
tıror. üzere tayyare ile Suriyeye gi er - detmek ırayct tabii idi. kinde akt.edileıı \"e Çin e aponya muhariplerindm ~ der -

2 - l\Ierke:ı:.ı' Seliinik olınak üze- ken öldiijii bildirilmektedir. Transocenn ajansı ahiren bize era&ında esas miinasebetlere müte- me çatma JanrTetlerdea iberdti. 
B b•·v ·· eh· • h" '--be 1 d dair olnn muabededc münderlçtir. Son lh H·b-ı~•-.1- ta•_ te Katen·na, Kozann, Kesri-1.:•e, Ma- u te ııge gore, ıappc ı a- müracııııt ederek bu ıw r er en d'--- J ra zan .. ....,.. llM:ll"UC J 

b · ·· Sa 1 _.... Banş teknır teessüs e nft:\l apon 1 • • -L ~br, Üsküp, Kumanova, İşti;p, mil tayyareye çar~ a ı:Unu r hiçbirinin kendisine ait o m..u; - kuvveUeıi Çin topı-aklarııu terke yare, top namma da ~r ıteY y~-
~tronıca Siroz taraflarını ihtiva et- donya adası ile Framız sahilleri ğını ve 30 metre 63 kısa dalga başlıyacaklar ve bu tahliye Çin ~ü- ~ O cihet~e,. Habeıısta~ ~r~ • 
tılck ~ idari mohtariyeU hniz. arasmda İngiliz ve itıJyan donan- ile lşliycn telgraf verici merkezi kiiıııeti toprlildannda ba"' halmi sınde harekat ıcrasının ıuçlugune 
!e İtalyanın himayuslnde bir l\'Iake- malan muharebe ederken bir kendisinin ohn:ıkln bernbcd r bgÜ· garanti etmek auretile iki aene ur- rağmen, İtalyanlar kolaylıkla .iler-
~.O!?ya VÜeude retinnek emelini bes- b • . nün muayyen saatlerin e azı ib k 
<ıYor. 0 

mermi iso et etmıştır. ecnebi ajansların besabına işle· fında nı Ry(!t bti1aca ttr. liyeAildiler. 

3 - Dıı.lmaçya sıı.hiJlerini İtalya- f mel..-ıe bulunduğunu bildirmiş ve Yunan cephesine gelince, o 
hı ilhak etmek ıstiyor. talyanlar ricat bu hnbcrler:l.n ° ecnebi ajansıarn Laval Berline cephe de, aaillk arazi ibnarile, 
, -« - Belgradın şimalinde 1914 te eden zabitleri nlt olduğunun tasrihini ricn et- Habqistandan pek geri kalmaz.. 
"acaııstana ait araziyi ;.ıacnl'lara miştir. gidiyor ~--=y- y .... ,. .. '-'--, tam miDasi-
h-... k • d - .. - td•• •• 1 Alman rneslcl<ılnşımızın bu ta- .;MUM ~ --...llUoıilT ~·rne nıy-etin e gorunuy.or. o uruyor ar (ı inci sahifeden de.., L mük' -mel bir Av ... Tfta ordu -
1 6 - Garbi Trakyayı da Bulgar- lehine memnuniyetle muvafakat 1c: ....... • • -..- y 
ara vermeyi duşünuyor. (1 focf sahifeden devam) ediyoruz. Mareşal Petain'in Amerilaya hi- IUDll maliktirler, cafuen ~ 

Balkanlarda kurulmak istenen ye- dıklan tnkvive kıtalarına rağmen, \.. .,/ taben bir mesajını ihtiva eden bir Başırekili M. Metaksas, aynı za-
~· rııznmın bir kısmı, bclkı budur. Yu:ınnlılar, italyan mukavemeti- harici siyaset bülten: neşretmiş - manda değerli bir cmanlha'l> ol-
-Jı.ı halde Balkanlardaki harp va:z.1- nı kmruyn devam etmektedirler. Saatler 60 dakika tir. Bu mesajında Petain, Ameri- duğu ve bir italyau taarruzunu da 
~ı de bu si:Jnsi duşüncclerc göre İtalyan kıtaatı kumandanlığı- kaya karşı takip ettiği politikanın her vakit beklediği için Yu~n 
i!~fıı~ı:!~~n çııı:~::~~t ve bu nın General Soddu'dnn Mareşal İleri &hndl ana hatlarını çizmiştir. Marcşal. ,ce,pheaiıü çok iyi takviye elrnip.ir. 

b usta İtalyanlıınn gösterdiklerı Badoglio'yıı devredildiği hakkın- insanlığa hürmet, vatan ve aileye Rabian, Yunanlıların yarubaşı.n-
~criksizlık Dalkanlnr için takip ve daki ş:ıyia devamdadır. Du şnyia. merbut:yet, adalet ve insaniyete da, bilhassa tayyare kuvvetleri.le 
~blk edilmek istenrn plfını şimdi- doğru ise, bir ııyda üç defo ku - , karşı sevgi hisleri üzerine miiste. yardam eden bir tngiliz fmpaca -

suya düşürmüştür. mandan değiştirilmiş olacaktrr. ! nit bulunan büyük Ameıikan de- torluğu vardır. 
11 "Yanın başına gelen ah\"&l itolyan subaylarının ricat edecek 1 mokrasilerile ayni ideale -~uvv:t- itte bu amiller na.zal'l iübaı·a 
g 1Yurınnistnnın mukavemeti, Yu- ltalyanların onda birini kurşuna 

1 

le bağlı kalacağını tebnruz ettır- alınınca. MarqaJ Badogiio'nun. 

~~Y~:u:ö:~ü b~~:r: ı:c;~:~ di~ccekleri bildirilmek suretile mektedir. Habept&nda kazann-. olduğu 
lııntrııaktansa, neticesi ne olurs:ı ol· bazı noktalarda mukavemeti te - Paıis, 30 (A.A.) - D. N. B. kolay muvaffztktyetleri Yanan 
'tın, tecaVÜze kat'Şl mfidııfa:ıyı göze min ettikleri haber verilmektedir. 1 ajansı bildiriyor: cephesinde de kazanabi1ccep-
\' a ın ecbcp olm~tur .. ~ik Bu mretle, bazı köylerde şiddetli 1 Maruf Fransız muharrirlerin - den çok pphe etmek hakkımız -
tl~na~lılann ve dola!ısile lngllızle- muharebeler olm~şsa da •.. Yunan• den Alphonse de Chateaubriand, dır. Bihww italvan Erk.inıharbi-

Sahife: 3 

IPa~ PazaPtal 
Işık yüzü görmiyen sokak - Karanlıkta 
bir küçük macera - Bir babanın feryadı -

Rumangada 9eni nizam 
Yazan: Server BEDi ................................................ 

sokak biraz evvel benim yaptığım gibi fe
neri i!ürtiiklf.-')or. tartaklıyor, ı;a
marlıyor, ağzından bjraz ışık almak 
ıçın boğnzını sıkıyordu. 

- il.ay Allah ccr.asmı versin! 

1 
dedi. 
Yanınn )'tlkln:t;ım: 
- Pm m\ bitti! diye sordum. 
Kor'kudan titriyen se.sile: 
- Evet! dedi. 
- Ben1mk1nin de ampu\ü bozuldu. 

Fakat pil vnr, ta.kalım. 
gör - Hny Allı:.h rarı o1sun. 

dO 1 İkimizinki de yassı fenerdi. Benim 
...:_ N ıl ~ 0 öyle! diye soriluK. yı111 verdim. Onun lilmbası ynndı. 
Kndınc ğ'ız dünyonın en kuvvetli ı ~clradbe~·. trnf. mvt.i~yn kadar yürüdOk. 

ımuıbi:i1e bize buna i%alı etti: ~ o a _ ı tıra et : 
_ Nam olacak! EıMdeJJ de bmm - Odümn patlatunı;ı 

s ka.\.-ı.a ıştlt yo'ktu kL Her yer zlfıri Tramvay_ yolnna 
1 
gclınce: 

karanlılı."tl. Belediyeye 0 kadar )"al- - Gecını1' olsun. dedim ve n)•rıl-
'"B nbk, diolet lcdikti. Hükumet dik. 
bafka taraflarda ışlklan so dürtun· Bir babanın feryadı 
ce lıamdolsun biz b1raz aydınhk yü· Tıısı•Jri Efkara 
zü gördllk. mektup :ı;allıyan 

- Hayrola, ne a)•dınhğı! b.iı bnba, ıs yn-~ 
~ Şimdi fener ı odası çıktı yn... fındaki vğlwıu heı· (k 

Herkesin eJinüe bir !rner •. : Esk!d~ •

1 

güıı kahve:re gı~ çfı 3 
konu komşu karanlıkta gldıp ceJırdı, DM?ktcn menede - 4-

şırodi aydınlıkta... He!e ben de an- miyoı·muıs. Mek-
nemden kalma eski sokak fenerini : tubunda .Maadfe ~3::!~ 
merdiven altında:t eikardım. aı.nıln-' ynlvarıyor: <Üğ- a<ı.:::r=-=-1 
mu ınnviye boyudım, her gece konı- iun1u kahveck n _,,,____,,,:::_,, 
şuya gidcrkcn kullanıJ01'Ulll. Çok kiırtarınıı !:ıı di -
şükür, biraz aydınlığa kavu~tuk. Be- yor. 
lcdiycye ıtalsay-Oı bıı kadn'r dıı olmı- Babasının sözüuü dinlemiyen bu 
yncnktı ya! oğul, ôgretmenlerine bıcak çeken hıı-

Karanlıkta bir küçük ~r1 talebe makulcsiuden olııcıık. lla· 

la elıııdc kaldığı muddetçe, Yug~~- kıtaatının manc:vıyatı du§nıanın 1 MareıınI Petain"le bir mülakat yap ye Reisi., bir aydanberi mütema-
tıı ~mn halyaya 'karşı harbe gıı- mukavemetini kırmaldadtı. mıcı.tır. Mare•al bu mülakatta mu- ..:a:__ boqun ıırerea, mütemadi-

e ı güç b'lr şey olmıyacnktır. E 1 h b rl ·· '" " uı1~ 1•11111•~P.!91 tlııı.- 1 11 A nvutlul-..'1.a l n son a ınan a e ere gore, harri!'e ezcümle ıunları söylemiıı- yen ricat eden, müt.emacliyeı esir . F ~ l .,ar ara gc nce, rn - 1 I v h b" · 'k' · j ki 1 
talyan dularının bqmn geleıı- ata yan - 1 unan ar ının ı ıncı tir : lnnıkan, mütemadiyen tan ar, 1 _ 

arif ne yapsın? Mektep idarcleJ"inin 
1•e öğretmenlerin de bunlardan öd
leri patlıyor. Yalııu ibwıiarı kllhve
l.enle.ı1 kurtarnıak iç.iD oö:rle bir 
pratik çaı·e halını gclclıllir: Zaten 
Qğlcden 6i0nra tnektcple.rde ne den 
var, ne elüd, ne de ,mfiıakere... Ço
cuklar meh-uptc bir knb\·e hayatı 
~idyorlar. Bari birer bilardo ma
saıı.ile bir k~ tavla getirtilse de ta
lebeler öğretıncııJerinin nezareti .al
tında \'akit geçirseler ... Hem kahve 
hayatından kuıtnrılmış, hem de 
mektepte öğleden sonraki vakitlerini 
tnmamlle 'boş gcçirmcın1ş oluıfor! 

lPr bunlnr~r ihtiyatlı davrannııya safhası, en !büyük nikbinliğe İm -ı Franuyı bugünkü uçuruma ıü- toı>lar Te tüfekler terkeden bir ?:,_-•-•• 
t::_ketıni~tlr. İtalyanların dcnir.e dö- l lkan vermektedir. Yunan kıtaları- riiidemif olanlar birCT canidir. askeri tekrar toparlayıp taarruza ıo-
~erı miilıim miktarda takviye nın hareltitı her tarafta evveldeıı ı Dahili vaziyete gelince, yeni ni - geçmek gibi çok JllÜ§kül ve balta 
._ lnı-ını Arnavutluğa ırevkederc'k tesbit edilen plana göre cereyan zam hiçbir Takit Fransay:a bu lca- tehlikeli bir vazifeyi üzerine al -
\... tly.etJerini ıslah etmlye çalışm_a - , e~te ve dü•man mukavemeti d - L ı } ) olan eski 
"'l"J ı 1 bi ika ,. gekcef'i 1 ... ar_ p.ıı.nD ıya ma o m~ş 1 l'Dlfbr. ?: verdi. Sert bir 
4tn, ~:lgıı.~am~ :!.m~:Ce müs:: b~n kolaylıkla, hazan da şid - batalaTa kı!ln;ıen d~hı ?.Is~ asa Herhalde, Yunan cephesinde rüzgar vnrdı ve t telakki ettikleri bu zaman gelme- ~-C:.~~ ~~~k .. - ~e~=lehard,en. so..ı~~ ~~rd- . dönmiyecektır. Yenı reJımın. ha - bir aydan fazladır cereyan eden başımdnn aşnt;rı 
~ !dayı af.r:ıilarından '1karma - ~taan • ı, 'UU • ' ıımcıı~ı. o.re- kikaten r.1ill.i 'bir rejim olabılme- vukuat, İtalyanların bu İfe çok h1r_ ~,·a~ ~ çl~si boşalıyormuş 

irıılıhtemel de{.ildir. kitın mesut netice verecegme o- si için, mazide ber zaman hnrp k iJat.j t . "ft'kl 1 gıöi tm'n stvrı tenıme batan kes'k1n 
t. l!eı- • tıey"&hatleri mukarrer Bul- lan innnı haklı göstermektedir. eı:ıdüstriai ile istikrulardan müs-~~ ço.. ya. Sl& ,gın ~ tZ." ı lıir yağmur yağıyordu. Yaya kıı.ldı· 
ı._ r Bnşvekilile Hariciye Nazırının Bu bnaat yalnız Yunan bü- 1 f"d l 1 lan eski rını butun dunyaya lsPat etrnq · 1 mm bozuk oJd, ğu ~n, h'llrnnlık1n 
'IQ lm · dili:k l te 1 0 an arn ~ar~~l§ 0 ttaty- orduları M. MuaOlini'nin t likesiz adım ntmnk h'bil değildi. 
l1, il n tten ~ ı t vazı:cçmc e- cumlannı ve 1 1 inci İtalyan or - dostluJc ve •. qkı d~~nlıkla.rın - almakta oldun fevkalade tedbir- Ellerimde ...,kctlCT de vnrdı. GOt 
tt lilgur Sobranyasında baden dusunun mukavemete devam et- Dün srece •arıın saatler 60 d t t Laz dır .. - ..,.. 

arılınış iki yuzlü üruıka~nlar ve ·v· . 1 l "k 'f · l h J an teccrru c mesı ımg · (erle ve Marefal Badoglio"nan da be1ii fenerin nlt knpağmı açabildim. 
dt lceııviz mebuslara karşı direktif tıgıntkl\.ayıt a1 

1
•. tı. a vef iti~ yaı" . a- dakika ileri alınmı~tır. Daire- • himmetı1e bundan sonra belki ba- Celld diıi:'"!Tte ile tcmmsını kaybetmiş· 

•linde verdirilen cevaplur kış va uvvet erının aa ıyet erme lerde mesai, aaat 9 dan 12ye Manşta bir denız':zı muvaffakıyetler kazanabilirler. tir.diye pili altından. ittim, dürtii~-
:::;na ı:-bctlle bir kısım ihti~tlnnn mutad telmihleri ihtiva eden i - ye 13,30 dan 17 ye kadardır. de olsa burulan sonra.ki lc<!ım, faydn vennedı; iist 'knpa1,rı 
\ı"'?isl gibi şeyler, göz boyamak, ha- talyan tebliğlerile de kuvvetlen- ................................................ muharebesi Fakat ne . hk h . t açtım, üş{jyen parmn1dnnnıla nmpu-

'111 dü ü · dıı amak • d' ınuvaffakıyat, bir ~y • ezıme • lu sıkıştırdım, yine fnyda vermedi. 
'tin ~- nccyı mgy nıı. vw·m.. ~te ır. R d (1 inC'l sahifeden devam) lerin İtalyan askeri tarihinde bı- Asi feneri }ohı t.-et.imıek Sçin tar-Ş ~p edfun1ş oyunlar olnbılır. )'unan kuvvetleri tarafından umanya a Javelln, muhnrcbenln ilk safhasında rakaca.ft fena hattmtan kat'iyen taklad•no tokatlndını, -!ne '11affle. 

Kumanyada yeni nizam 
Şu ;yeni nizamın 

~ ne ol<iul!unu kirlı
--=::: se bilmiyordu. Ru 

r ::::: numya üçler pak-
0.J" .= tınn girdikten &Oll 

:,1~~-~4.1:::E rn OTadn ilk ı.e -

~ il ahvale göre Balknnlnrclııki bnşarılan muvaffakıyet ltalyan i- A b • ... 1 ...., :>• 
fi l'ı> ~aziyetlnln :ilkbahara kndnr bu .. l . . h- ı. ·k~ A' r }man İmayesı bir torpil isnb:til~ lıa~rn uğ~·anıış- izale edemez. Bahu~as, 1ô İtalya· Pil reniydı, :ampul bozulmuş olncn1'-
ltıınk11 şeklini, yani Yunnnistnnlıı. aşe us erının cu.:ı ·ı rnarut 

1 
- • • tır. J&\-clin '1~1 snlımcn lımann nın bundan sonraki muhtemel tı. Ümidimi kestim e mayn tarla-

..=: sirlcri görülmi;e 
::_: başladı: Nazırlar 

öldürftlüyor, t41l
graf \"e telt'f&n 

,"/c muhabereleri ke
_, siliyor, halk birl

blrine gıriyor. Ye
bu ise, nwunnilıf,r:ın ta L lra arnsı daki hnrn halini mu - manian olan Draç ve Av onya - (1 ıı:cl salu'/edcıı dcv_am) 1 muvaS11hıt etmış bulunmaktııdır. f~ k · tl • iba -• A - ~ındn gemi yürütür gibl ihtiyatın ni nizam 

"'t n ,. d . ld k ' S . . d' __ , ~-... ·-t vernuc:ler 1 .• d b" • d muva .a .ye erı nı y.,.., rna kendisi! t tıza edeceği ve ilkbahnrdn yeni r -:ı, şıma e. ı angıovannı ı yanunnma!111a 1!t:ut:11l~ ~ " • Destroyer erımlZ en ın uman ılı: J.ın l adım atmwa ba ladırl'l. 
ı_~ t'~re ~ore muhtemel bTthrnn- Medua'ya nakl~ilmiş olmasi:e di~ •. ~ .. -kat•- d . b •. ...-rı• u. j perdesi altııııla batıy~,-~oğı~. gi~en ~ vut:~~~ tın~:. ~~~ Böyw e~1ekliy~ l:meklıyc Cıı.ğaloğ- ~~~c:ı~~~n:kru::if:ıı~~~= li~OihıTncni'\ı, ih. tilatl.a r. vücadc gc- de sabittiı • -""ı.ı.uıa .. a yıne u ruu ... -P bir dii an destroyeı:uu t11 ... tp ''" - yer erı • tundan Slrkcdye 1rndnr 'kocn Ankn-
·.:un ği hm ~ 1 t na mensup Demirmubafwıı:ın ~e mişı;<! dt> ik1ıranlılı: ve duman perde- Yoksa, bundan sonra her ne .olsa, ra caddesini nn~11l int>ccktlnı? Bvş ntt:urıurl.ıktn anyorlar ve ihtili!deıı 

E :~e ta m ı ır. Bir Yunan forpı osunun luılkın sebebiyet vermiş oldugu bır !eri '-'iızünclen ynnm saat sonrn bu ita]...... ordalannm Yunanıstam lıir otomobil do """mi,·ordu. Dlr kn· ihtiliile :koıu)<>rlnr. Rtın.anyadald 5
"'1 Ordu Kumandanlanndaıı af fak· eti ' 7 -.. b" ~ J yE11.i nizam da, Kodreanu'nun inti -

E ekli General muv I)' ~ok ıl:aı!~r olmuştur._ . . ~ı~i kayOOtnıiştir. . çİ~ geçebileceğine artık ina- pının eşiğine oturan'k wlıahı da ··--ını almakla baclıvnn bir ihtilfil 
m , Atina, 30 (A.A.) - Resmen .bll- Deıniı'mu~!W.arın ıcra koı~~ Diı:;-e.r dii$ma.n destroyerleri diğer nacak kimse kalmamışln'. be'kllyemczdim. O sırada hnktım, c- a.wu " ' 

'••.,, ALI 1HSAN SABi.S dirild"<•ine göre bir Yunan tmpfüısu CU\·antul gazetesinde n~reylcdık1erı İngiliz gcnıllCl·i tnrafıııdan cenuba j l y be . L--· • lelrtrik fcncrile nrknmdnn lıir yolcu tsslağıdır. 
.......................................... bir Jtalyan denizaltısını batırmıştır. bir 'beyanname _!le Demirmuhafızl~-1 doğru takip eılilmi~lerdir. Bu destro ta ya! aman .. c~ M ~'c&n- gc.liyor. Durdum. Ge~tl. Önümden 'i"arlhtn bütün ~·eni nizamları ni -
l\~ al k - ti' 1 Y n~ he; şcye ıngmen ~~~ ~1ev~-,, yer1er <le 'karnnhktn kurtulm_uelnr, de, ~.da~ büy~ ~elki daha ytirüyordıı. Fenerinin ıiıLrtndan js _ ttınsıilıklD başlnmış, tnm dönyn ni-

e ınaca ucre ı talya- unan im mudafaa edeeelderuıı bıldırmek- ve temaı!I tekrar test ~şuf.)bü ler.I -vahim - dıger pile ile de kar- tifnde etmek için onu adım adun ta- zam:ı kavuşmak üzerey!ktn reııi bir 
?tıernurJarın maaşları • • tedir. 1 akim kalmıştır. şda~adır, fıri o da gWnden gii- kibe balilndım. Adnnıcağız lıuylandı. ihtiliıl patlamıftır. Nizamla nizam-t:Jı ~r:ı. ~O (Hususi) - Sclı:r.bcr- harp vazıyetı ~ General Marineskunun fırarına TQI' ateş1erimlı:in düşmana verdir- ne ~rtan İaşe -.e mevaddı iptidai· Tııırdu, benim eceme.mi bekledi. Fa- sızlık ar:ısındn kolan vuran dünya -

~ "Ukuundıı,. askere alınacak ile - •I )'nrdım etmekle maznun. olarak mev· iliği hasarııt.ın dı,emnı.iyetini kati - e oksulluğu derdidir. kat ben de durdum. -Yürildii, yürü· nın 'harp ve ihtilal 881tneağmdan in-
ıı14 illıEtmırlarla 1-n'lca memurlı...n - L . . f l lbıf ~ul~n11n ü? ?cmırınuhnfızdan ı yetle foshit imkanı hnsıl olmamışsa Y Y .. . ele bir düın. Bfı.bıfili yokuşunun en karan_ m~·c 1liyet.İ yok. t~ Rumanya: lıitb da, karwndıı yazılı miktar ve 35 lftCI gün ik1sl ınti~ ~lir. . _ da nrutcaddlt dcl'alar f abet1cr by - Düa Y~~n • C ~. lik noktasına &elmlatik. Adaınc.ağıi Hariıetınemek i(fn Sesarabyııyı, Dolt 
''ıı ette üeretlcrtni ulnbTI!m!lerl ic;in 1\Juhnbınn nave ett.lğıne gure,, rledtldlği görülmuştlir. tel,crai, ltalyada itöalabn yiizde beni hırsız zannetti ve hıt.lı J•ürü. .nıt'.ayı, Tn.mllV'llnya.rı g5zden çı-
a~ ıında bazı de.ğişikllklcr :rııpılınak ,.,. ~l h 1• , iktı~di idıu·~ ~nun olmı~-an I Javelinde ölenlerin akrabaları ~- -":se11 ek~ -.e ban• da miye b~1adı. Be.ıı de .ayni ıı.iinıtJe kardı, ~a~at ~riM Ramanyahlar 
~· 1. elıraı, arın U asası • Ahııa.ırlar Rıunanyada taın hiı:"ye ratle h1tMniar ecli~kle:niir. Ginı- Jaer a~ biyik nriixa.Jaka- yürüd!iın. Birdenbire yokunW> lim· biriblrlerını yemi:re ba~ladılar. 

Vefat YU19anl1lar gerik tebliğl.crOıtlı u ı usulü tJıtln"'lfu1i derı>l1 flmektedırler: lerımlzde başka ne hasar, ne de in- lua 9ebebi~ verditini bil- bası , öodü. 1kimlz de .durduk. O da i S8Rl'Ell BEDi °"" gerek :telgmf'4rmQı Göriçeırirı 0 • Rumanyada bulunan Alman ask~'"! saaca z.a,.iat ydrt111-. dinndtte idi. 
t~ ııun,.eı cuet.esmde çalışan htu1tda11bm gömrdtkler. Uıtip;flı adedi suratle çoğalmakta ve 60 bını TAKSIM sı· emast1da ~-·- ~ rneııtekdaşlarımtıdan Bay ., ~-" l..-nilınımaktııdırlar. bulmaktadır. B 1 • t Amıeribıdaıı eden bu telgraf r-
;::;rJ Subaşı'Jllll vefat ctti{:i ttes - ı 01w;ıınJwr, Yıman ilerleme MTI· Von schiracht Bükre...~ geldi u gar ıs an ıhaberiui aynen kalıııul et~lı:le, ta. 
c!...lıaber a!ınanfbr. katım dımhtmtııt için mııkairil tc- Bükrcş, 30 (A.A.) - D.N.B. a - bitaraf kalacak :rafgirlik etmiı olmayız , Çünkü •t -:-aıesı 1btwliD :saat binle :Feııııcr· a.mı:lurıt ıtçmişlaao de h;çbir fer jansı bilıJiriyoı·: italya, A vruplrDID büyük memle-

'ı a~afetbaşı Sancaktar -yokuşunda- ya.pmıya mıu;;affak ol<wııımışlarlhr. Viyana Valisi Baldur Von Schi- (Biriııd ıahiftdtn devam) ketleri içinde, her türlü İptidai SeMTıln en muhteşem, a mükemınel filmi 

~- llllınarah evinden kaldD'11arak Bmıa. mukabil '800 tane Uıyyar.e latl- rncht lle Nasyonal Sosyafuıt parti- · ..ıı E maddelerd • ade mah l;,,~ı Eyüp camiıııde ktlınacak ve ü--' · · · sckt R" 1 1 alınıııalıchr. Tiulgaristan şınıu -~~e en eıı uy ruın 
'"" la:na.rak, Yunan .,,-.eyışıtıı · eye sinin yabancı teşkilat şefi ıc ıar< denizinde bir mnhre~· istemektedir. olan yegane memlekettir. İtalya, 
l{td ~arlığma defncdilec~~rb.il .,,_ğratma.k, 1flaıı.eviyııtı bozulan p_ilJ_a-_ Dohle dun tayynrc ile Bükrelj hava Blz bunn ~ .. sıl olmnk ic;in sulh yo- a.::....::L L!- •aaayi memleketi ol-tıttr : ..... ; alleshtc taziyetlerimu.i ı - cfnıin 11apanıadtğı mııkattmet ı,mı meydanına muvasnlat etmişlerdir. d F' k t ı ._.,._ DK" • 

• olüye rahmet dileriz. k ı Ddi l lunu takip arzusun nyız. n n su - duğu balde, körniirden de, de -
_ _ tayyarelere gordinnc istemc:t r- Codreanu'nun kül eri hü ist1yen harbe de hnzır olmalıdır. mirden de tamamen mahnımdur. 
V-~ t ler. . BükrPş, 30 (A.A.) - Havas: Gen!'rnl I'nv1off ıııüzakerntııı so- _ 

45 
·ı b ld 

C eAA . Dün. pcl;-n habcricrın n; fa1f!Zııı Codreanunun ve 13 lejyonerin kül nuııda wz alarak şu lıcyonatta bu - !İtalyan nufusu mı yonu a U· 
t\Jt,.'z.etecı arl:ada:lamııızdan Er- dikkat& l ~nlılarm sahilden ele !eri bu sabah mernsiınle Bükreşe j lmım~tur: ğu halde, italyanın toprak mah -
'eı llJ Şevketin 'knrdcşi :Namık Şev- ihraç harckctı yapııı~ş bolimalandı:· n°akledilnıiştir. Ynpılnrı ayinde Ull - llulgaristan için iki hareket tarzı sulleri, İtalyanları doyurnuya as-
~~: \'rfnt ı~ . A •·-d 1'11.nımlıla:r herJıa11gı r tw:ava 1 A. to ı. '-,,.tü. N z .... l 1 k'f t t _ı .. d' uı_ı_ ~ .. etm~tır. r-- aşımıza ve . için f kallid ,. / nera n nes ... u, ""' n n ınar, vardır: Harlı!! girn-ıek veya lıitaraf· a ı aye e ıneuıcıue u. ~ 11 ~ baş .aa.ğlı.ğı dilcri=. ::;;;;;c~ekcl c~ckt:J:.ı~ Te~ Alınan.ya, İtalya, İspanya ve .Japon- lığını muhafaza etmek. Bi:: bitaraf- nüfuııaa. en İte yarar k&S11Unm bü· 

- ı:rı · "'tiyııtlı li8anından 11eni ır~ ya clt~lcrl de lıazııl· bull unmuşl.?rdır. rığmım m ha/aza •ııttbtırivcfüıtfc - yiiık mikyasta silah altma alınma-ÖLU .. 1\{ <ı1•tı1"t1l '" Dütun ıııektı>pler e a ayın gıızcr - ı . ı · ly k h il • h '1'11. kat'i olabiltc:ck bi .. hareketin hazır- • h 1 k" b .. t.. v 1 . b yız. sı, !ita ayı topra ma su erı u-
-· \:':.cardan Rtzrli Hncı Yusuf.zade Janmııi.:ta olduğıııııı hükmedilebilir. g.a

1 
1~1r n kı llt ul 11 1:'1tıargazn a 1 u ve - General bundnn sonnı Ege d!!tli- ırusunda büsbütün mahnnniyctlc-

l YILDIZ SOL TAN] 
ABDÜLVEHAB'ın yl'giine rakibi ABDÜLGANİ ESSEYJD, Aşkın 

Göz Yaııları muganniyesi NECAT ALİ'nln TÜRKÇE SÖZLÜ 

ARAPÇA ŞA RKJLI, gordil~ !e\"kaliıde rağbet üzerine 

2 NCİ HAFTA ..OLA'RAK DEVAM EDİYOR. 

Scan!lar: 11 - 1 - '2.ao - 4.30 - G.30 ve 9 dn tı~ -ıtıhar e.f t t · ti' .. lerhu • sı e 1 c npa 1 nı" · -L l b" h kk d ki 'ld' k .::'111 rem v n e nıış r. J) - - ... -'" .... ., ... ....,,_"" ....... .., ... .,...... ,.,.., K-ll 1 . '---•·-•:~ın· m..... dne mwır<.'Ç ta c ı a ın a ıc ıa- re maruz bırakaca tır ~•~ı....~nazesi bu,gün saat 10.30 da u er eJyoner .... ...,...,...... ....... -
1
_.

1 
k ın.işti • 

t:~ tramvay durağı altında A- Hür Fransız kezi olan Yeşil Sara~·a konulmu~ - lnra 9wra et r. •. ,.. • .Şu halde ital,..rım, bu büyük ,••••••ı••••••••••••••••••lılll11ıııı 
~~ r sokağındaki evinden kaldırıln- k ti • tur. Bulgarlar Yunan hukumetı- h b girmekle bu- hususta cok • k hk ha k 1 l 1 U d ' • ~ .;,_. Ct!n117.e namazı Eyüp cnınfindc UVVe eri _!'r.hnt vnzlyet g~r~n olmakln ne nota vermemi~lcr har ~~ı.1_ t • ld - biik- 1 ıkİ a a ra 1 Or0 • nar Y nlD 
IL··"'ıkta Bukreştc 11ük<inet candır. -.: csa~ ıe maş o uguna 
~11111 n sonra E~·üp aile kabris- artıyor Siyasi mahfiller kabimnin tadili- . Sofya, ?I) (A;A.) - Balgtır .a - metmek zarureti ıha&&! oluyor. En son, cıı fnzln gülllnçlü ve en <.',ğlendirici ~egı a defnedilecektir. Allah rahmet ( A ) G . . d dar Jansı, Atınadakı Bulgar clçlsınin 

ıı. Londra, 30 A. . - ene- nı do.rııış etmekte_ berdevam ı .. Bulgar istcklc>ri hakkında Yunan Hulasa ftalya, bir küçük Yuna- L O R E L H A R D Y 
~ ral de Gaulle dün akşam radyo- fŞımilldı~cdkadarh. b~ıl_avba 

1 
cinnyetlntın hfikUmetine bir nota erdıği hakkın- nistana harp ilim ederken hesa - • ıl"ATROLARI d b' k .. 1· k d" an a erın en ıç ırı uunmamışır. 1 k ti d !d _ .. _ --·ı-~ • =-~.:...ı. H d J A d f a ır nutu • 80• y ıyere , UŞm .: v . 'd , k '--)d w h kkı • da yabancı meın e C er e yen ('D mnua y......,.11-t, lllfe Ve .-puual ay ut ar rasın a "k d F h • cnı ı amıar vu uı.rn agu a n l . d 1 b 1 . k t•· bl 'b' h • b' 1 t la teşn ·i mesaı e en · ransız u- d b" . d 1 d b . ntışnr e en ıa er crı a ı r su -

1 
maddeler gı 1 ayatı ır mese e-

'f ~ ıı ' dd 1 k' . ıı ır şayıa o aşmışsa n u şayı· rette t la:ibe mezundur Ba haber - ' • ] 
q 1 R T 1 y A T R O S U kumetiı.i şı et c ten ıt ctmı~ ve ıının tahkikine lmkiln hnsı! olmamış- e • de de hesapta yıne yam mışbr. Türlcçe ~ü büyük komedileri 

• 

Chu .. r Fransızlar> ın harp hedef- O d - 1 1 b f . . ler tnmamen uydurnmdır. B" le "'- tt h t Dram kıamı: tır. r u, ıısny ş n mu n azası ıçın "'"'"'"""""""'""'"""".,"'"'"" .. '""-'"'""" oy m11&errer aure e esap a 
)erini mevzuubahı ederek,' ez - General Antoneskuya tam bir mü - yanılmalaı dan ise nasıl nihai bir 1 

Saat 16 da ye cümle •öyle dcmi}tir: znberet göstermektedir. lngiltere ile ispanya f -ı..-b"I v• '. b' . I b 
" • • za er '!r"AG ı ecegıru ızım e era-

aaat 20,30 da Silah altı:ıda 35 bin kiJimiz, Londradakı R~D?-en sa!nreh arasında geniş bir ber, Pmdi ttalyanlanr. da kendi 
Ay AK TAKiMi hizmet halinde 20 harp gemimiz, memurları ıstıfa .~ttiler ticaret anlatmam kendilerine aorımya başladıkların-

SARAY siıe11ası 
A R AS 1 N DA hine yakın tayyarecimiz, deniz - Londra, 30 (A.A.) - Oğrenildiği- • '- .30 (A.A ) A dan biç fÜphe etmemek lazımd ... ~ollı lerde dolaıan 60 ticaret gemimiz.. ne göre Londradaki Rumen sefa.re.ti Nevyon;;., · - sso-

&, edi kı•m: Afr~ada, Fransız Hindıstanıncla mcmurlannın bnyük bir kısmı istifa ciated Presa ajansı bildiriyor: TASVJRJ EFKAR ~11•••••••••••••••••••••••••••1 Ct 14,30 da Çocuk oyana ve pasifikte silahlanma iılerinde etmiştir. Bükrcşe gönderilen bu is- ispanya ile İngiltere arasında, 

l\lüdaviınlcrinlıı bi!Uln ke<krlcrini unutWrmnktadır. 
ilaveten: FORS JtTRNAL en son dilnya ve harp haberleri 

Seanslar saat 11 - 1 - 2.30 -4.80 - G. O ve 9 dn 

"·· .. ~ 20,30 da D A O 1 tam faaliyetle çalıpn birçok tek- tifalar son kanlı vaknlardan mille- eslı:.isinden çok daha geniş bir ti-
....................................... nik elemanlarımız, dünyanın her vcllittir. caret muahedesinin akdi iç.in ya-
l' • i Efkh kö§esinde mühim taraftar grupla- Codreanu'nun haysiyeti pılan görüşmeler nihayet bulmut-

'---aavır rımız, hergün artmakta olan mali iade edildi tur. Yeni anlaşma, ispanyaya in-
~~·'-- . 5) K gelirlerimiz, gazetelerimiz ve bir-. Bükrcş, 80 (A.A.) - D.N.B. a - gı1iz lirası blokuna dahil ve lngil-... ıuuı ( oruıtar. • l 1 1 d b l o\ çok radyo postolarımız mevcut jansı bfldrr yor: terenin konlro Ü a tın a u unan 

~ .... ~ilt0:ıte Şeraiti Ti;!'• t,;t• bulunmaktadır. Fakat hepsinin 1938 de Codl'eanu aleyhine jkame bütün memleketlerden mal mü -
.. '.'! - fevkinde, bize kuvvet veren nok- edilerek Codrcanun!"n askeri ınnh - bayaaııı imkanını -.ermektedir. 
._ .. - kemece vatan halnı olarnk mnhkum M d • 

3
0 (AA ) _ A _ I\~ il ... - ....... 1400 Kr. 2700 Kr. ta, her an F ransadaki bütün F ran edilmesine müncer olan davanın dün . a rıt: · '.. .. m.e. 

:ot ·~fı~lc ......... 750 > 1'50 > sızlann kalblerinde ve düşüncele- tekrar görülmesi üzerine bu büküm rıkanın ispanya Buyuk Elçısı 
'"hJc ............ 400 > 800 > rinde yapdığımıza dair olan ka - iptal edfttnlş ve ölü lejyoner edinin Weddel, General Franko ile gö -

......... _, 160 > Jektar. naatimizdir. · . 
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Bugün 

MELEK 
Sinemaınnda 

ŞAHANE BİR AŞKIN ŞAHANE FİLMİ 

TAÇLI BAŞLAR ARASINDA KANLI BİR DAYA 

Saltanat Kurbanları 
Senenin en Nefia Franaız Filmi. Baı ROiierde ı 

. EDWIGE FEUILLERE-JOHN LODGE 
Bug6n seanslar: 11 -~ - 2.34'-4.M - 1.3' .,. 9 ela 
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Fransanın j N o. 3 j 

Son Günleri 
Fransız çökmesini11 

tarihçesi 
- 8 illi ~4 Haziran -

'1. Lcbrun, Frnnsanııı en meşhur 
fen nıektelıi olun Politcknik mckte
bındcn mezun olarak bir siyaset n -
damından ziyade bir fen adamı ol· 
dugu ciheUe, General De Gnııll•"c 
ııluka gö terdi ve kcndLindeıı tank 
muharehekrl hııkkınılıı izııhat istedi. 
Yenı Gcneıal ise, böyle birdenbire 
yuksclnı<'sinden mütevellit gururla, 
Reislctlmhurıı iideta bir konferans 
vcriı gibi yüksek sesle ve gö!!tcl'i~li 
bh cdu ile bugünkü harplerdl' hü -
cum arabalarının ne kadar mıies ir 
bir vasıta olduğu hakkımla uzuıı U· 

zndıya malüınnt verdi. l\I. Lclıruııuıı 
do bu izahatı hüyük bir hnz ve 
zevkle dinlcJiğl görülüyordu. 

Saat altıya doğı-u, Nazırlar acele 
acele Vükelfı Meclisi dairesine şitnp 
ettiler. Nnıırların hiçbirinin, vuzl
yct hakkında tnm mıılümatı yoktu. 
Hep i bir un evvel toplanıp son 
harp haberlerini o~rennıek için sn
bıı ızlık gıısleılyor, yüzlerinden bu
y k ndişe içlııd..- bulundukları an· ı 
laı,ıhyordu. 

Ya:ran ve Franıızcadan naklede11· 

Süleyman Sıtkı .................................... 

1 

Başvekil nlhuyet gelerek Vükela 
MecUsini topladı vo dcrhnl uzun u
zadıya, fakat gayet açık olamk si
yuııi vaziyet! izahıı başladı: 

Bugunkrdc siyn i vaziyetin en 
nıuhim meselesi i Uılyan meselesidir. 
İtıılyıının takip edeceği hattı hare
ket ı;oıı derecede ytirek ıizücü bir 
şekil arzetmektcdir. Filhakikıı bu 
nıeınlckct, hnftalardaııberl devam e
den tchdltkAr hır vaziyet ıılm1ştır. 
Bugünkü ııhvnl ve şcrnit içinde ise, 
ıılmdiyo kndıır m!iwmadlyen savuş
turulnıu~ olan bu tehdit, artık ta-

Fran9ız cepheıi harbinin en 

acıklı mülakatını yapmış olan 
ik i diplomat 

Françolı - Poııcet Ciano 

CALGILAR 
Ahenk, .llfandolin vesaire. 

Eskişehir: Ahenl: mucidi 

İstanbı•l 
pımclnn: 

S. Suat 

Birinci icra M eııııırlu-

Polaperiyoya borçlu Yuııan teba
usınılnn balık tüccıın Yorgi Pinoçi
yaya alt Yuıııın bıınılırulı Vııslliki 
namındaki bnlıkçı gemisinin açık 
arttırma ııuretile cluireınizce satıl -
ınasına karar verilmJııtir. 
Evsafı: Mczkuı· gemi 1879 tari -

hin<lc İngilterede demir mıılzeme ile 
inşıı cdilmi~ 190 gayri safi ve 96 
safi tonilatolu olup Şira limanına 
bağlı 87 lafzi beygir kuvvetinde Ti
rikcı Eklspeıışin buhııı· mııkinesi ve 

PAZAR, 1/1fl940 

9.00 Müzik. 119.30 Haberler 
9.15 Habel'lm. 19.45 Şat"kılcıı 
9.30 Miizik. 20.15 Müzik 
9.45 Yemek liste i 20.80 Kuııuşnııı 

+ 20.45 Saz eserleri 
12.30 Fasıl 21.15 Konuşma 
12.60 Haberler 21.30 Müzik 
13.05 !<'asıl 
13.25 Orkcslı 1.1. 

* 18.00 l\I üzik 
18.50 Fasıl 

22.00 Tangolar 

22.30 Habcrlt'r 
23.00 Daıııı(Müz) 

23.25 Kııp:ı.nı~. 

PAZARTESi. -./1f/940 

muktezi yardımcı makinelerle mil - 8.03 Orkestra 18.40 ince az 
cehhu olup metruk ve bu yüzden 8.l5 Haberler 19.15 Jüzik 
oldukça harap lıir hııldedir. Geınlnln 8.30 Orkestra 19.30 Haberler 
balık nakliyatında kulloııılmusındıın S.45 Ev kadını 19.46 Şarkılur 
buz ınııklncsilc nıilcehhezdir. Bu ınıı- 20.16 Gıızete 
kine tesis:ıtındn diğer kuv~·ei sevı..;. * 20.45 llhızik 
ycyı; ait makine ve teferruatı da 12.30 Şarkılıır 21.00 Musıki 
mevcut olduğu gibi metruk ve olduk- 12.50 Haberler 21.30 Konuşma 
ça haraptır. Buhar kazanı da ayni l:l.05 Halk tiirkiisü 21.45 Orkestra 
mahiyettedir. Akşnp olan güveı'te kii. 13.20 l\l(izik. 22.«IO Haberler 
nıilcıı harap ve su tutmaz vaziyette- + 22.45 l\lüzik (caz) 
dlr ve bazı nksam mantarlaşmış ve 
bazı yc1 lerinde dcı dcl1klcr husule gel 
ıııiştır. 

Hu itibarla gfivertcsl hiç biı· su-
1 retle istifade crlılecck vaziyette de -
1 ğlldir. Aliitı scyriyedcn mevcut olnıı· 
lar dahi işe yaranuız bir hııldcdir. 
'l'cknenin demir nksnnıı dııhilen çok 
harap ve tamire muhtnçtır. Gemi 
scnekrdcnbcıi havuzlaıınıaıııı~ olma
sı ha~cbıle bu h ıındn da mühimce 
tamiı·.ıt çıkması mııhtemcldir. Gemi
nin güvertesine ~ nğmur vesaire ile 
gelen sularııı siızg<:ç gibi dahiline a· 

18.00 Mlizik (caz) 23.25 Kapanış. 

SALI, 8/ıt/9~0 

8.00 Müzik 118.45 !\luslki 
8.16 Haberler 19.00 Tenısll 
8.:rn l\Iüzik 10.30 Haberler 
8.45 Yemek listesi 19.45 Fasıl 

+ 20.15 Gazete 

12.30 Tüı·kü, ,arkı 
12 50 Hııberlcr 
13.05 Tü1kü, varkı 
13.20 Müzik. 

* 

20.46 .Musiki 
21.30 Konu~ma 

21.45 Orke tra 
22.80 Haberler 
22.46 O rkestrn 

karak sillııtadıı toplıınnının ve top- 18.00 tii7.ık (dıın 
lanan sulnıı tnhlıye l•dccck tulumba l8.30 Konuşma 

) 23.00 Dnns(Müz.) 
23.25 Kııpnııış. 

ÇARŞA.lfUA, 4/H!/940 

' 

18.45 Çocuk saati 
uı.:.ıo Haberler 
20.15 Gazete 
20.45 Fıunl 
21.10 Konuşma 

2l.:l5 Semailer 
21.45 Bando 
22.80 Habc!'lcı• 
22.45 J\l üzik ( cuz) 
28.llii Kapııııış. 

PERŞEıW BE, fi/ Jf/940 

8.00 l\lü7.ik 
8.15 Haberleı· 
8.30 .ı'.llüzlk 
8.45 Ev kadını 

* 12.30 Şarkılaı· 

H>. lfi .\tüzlk 
1!1.:JO Jfahcrlcr 
19 45 İncesaz 
20.l li Gazele> 
20.451ı1fızlk 
21.00 Mu iki 
21.30 Konuşnm 

21.45 Orke ... tra 

12.50 Hu.herler 
13.05 Şarkılar 
13.20 !\f üzik. + 22.30 Haberler 

18.00 l\lüzlk (cl\Z) 22.46 Müzik (caz) 
18.40 Şarkılar 23.25 Kapanış. 

CUMA, 6/1!/940 

8.00 l\lüı.ik j1!1.00 Fıısıl 
8.Hi Haberler Hl.30 Haberle!' 
s.:rn.tüzlk 1045 ş ki. 
8.4ıl Y cııwk listesi · n r 1 aı * 20.115 C:nzcte 

12.:rn Şarkılar 2o.41i Temsil 
12.60 Hııbı•rlc•r 21.30 Konuşma 
i:l.05 Oyun havası 21.45 Orkcstrn 
13.20 :llüzik. 22.ao Haberler 

+ 22.46 Orkestra 
18.00 Müzik 23.00 Dııııs(:\ıluz.ı 
18.30 Şarkı, till'kii 23.25 Kapanış. 

CflMARTESİ, 7112/940 

R.oo Muzik ıs.oo Orkcı;tı.ı 
8.15 Haberleı· Jf;.40 Türkülcı· 
8.30 l\lüzık Hl.00 Konuşma 
8.45 Yemek Ilı.lesi 19. lu S:ız cı;el'lerl 

* tH.30 Ş:ırkılnı 
18.iiO }lnbcrleı· 

19.30 Habeı leı 

vesaire gibi vcsııit efe mevcut olına
ıııasıııclan vm:iyeU meşkuk bulunan 
karıııc::ıinde mevcut bulunabtlccek 8.00 Müzik 12.60 Habcrleı 14.06 Şarkı1uı· 

J 0.45 Fasıl lıe~ eti 
20.15 Gnzctc 
20.45 Şarkılar 
21.la Konuvıııa 
21.30 Orkestrn 

22.~0 Ilalıeılcr 

22.50 Mıizlk (caz) 

8.16 naberler ı:l.05 Şıırkı, lüı kü 14.20 Banılo. 
8.:JO :\1 üzik 13.20 Orkestra. 15.00 At. yal"ışlıırı 
8.45 Yemek litll11si + 15.10 :'>tüzlk 

1 Birincikiınun 

D e vlet Denizyo la'fı 1 letme 
Um u m l\1üdürlüğü ilanla 

1 Adala~D~~l~~ Y~~~ .. ~~~!i~~~!. 9•1' ~- 1 
rihinden itlbıııren kış tnrifc"i tntbir: oluııncaktır. ( 11:1801 

3 Tenek eci ustasile 4 • 5 
bobinör çıragı ın alanacaırtı 

hakkında 
lstanbul Elektri.k, Tramvay ve Tü~el 
işletmeleri Umum ü ür"i;ğündef1~ ... 

İdııremlz Şişli tıınılrhıınesine inıtlhnnda göstc!'cccği chlıyc~ 
t 

snııtte 28 kuruşa kadı.ı· ücret \' ı·.lmck suretfü 3 t<'nl'keci u ~ ınn 

yaşlan 18 den yukın ı olnııık ş:ırtilc 4 - 5 lıobinöı· çııağıııa lhtlıuç \il -dı • 
isteklilel'İn nüfus hlıviy~t cüzdıını, hüsıı!ihnl varııkası V<' şiır. I) 

kadar çnlışntış bulımduklan müesseselerden ıılclıklıırı nıiitlddi J it 

vcsikRlari le birlikte her gün ennt H elen ı;01ır:ı i\Ict ı·o hnıı zenılıı kıtır. 
daki ZAT İŞLEHİ J\tilılül'lüğüne nıürncaatları lüzumu bllıliı iliı. 

(113!17) 

~.. ~ 

1

1 l "•Uo~~:.~=k ::.~~·::.,.~~~v~:~i~ ok:~~:, ~·- 1 
kaslarilc bh-likte 60 ton mevcuttur. Oı;ınan Taşçıoglu - Gnlntıı, 

Knrnkrıypnlns ( Telc•fcıı : 405~4) 

Beykoz askeri satınalma 
Komi~ yonun da":• 

1. - 80.000 kilo ınııngal kömllı ü 5/12/940 perşembe günü sa0~1:,. ıle Reykozda Askert Sntıııalma Komi11yonıındn ıı:ızaılık:ıı Fııtın 11 

caktır. 

2 Pazaı·lık tl'·t'c i t k · ı k f' i , , 16 tcıııı· · - " ı es .ı :ır1 ıır eı ı'er · ıy:ıt iizer ııdcıı 
nnt alınacııktır. ( 11388) .-

N ihııy<'t büttın Nnzıı lııı gelrlıği 
clh tlc·, l\!C'disi Vükela, • r. Lebrunün 
rıya eti nltındıı toplıındı. Jı'uknt bü
tun ınüznkcrat esnnsı11d11 Nm:ırlıırm 
mernk ve cııdı~elcıini lı~alc erlecek 
hıı;-blr SÔ7. sö~lenmedl. :M. Reynaud 
111 kadaşlın illi\ hıu·p vaziyeti hnkkın
d ı 11.nhnt ,·eı·mcınlye azmctmiş gıbl 

goriinüyoı du. Onun hüyle sükutu ıl
tiznnı eylemesi kıırşısında .Nazırlar 
da bir ,ey Rormıya cesaret eıll'mcıll
lcı . .l\lür:akernt. tiibiri mahsıı" Urı 
( ı uznanıcyc da bil meseleler üzeı inde 
goıüşmiye) inhisar etti. ~ilın~et, 
ınuznkerata devamı ertesi güne bı
ruknrnk ,.e erte~i sııl~h tekrar top-
1rıllmıık knı arılc Meclis dagıldı. 

hııımıılllijı.c inıkiin olnnyan lıir rle - hcrhnngl biı ılı>Jlkten girecek sul:ırı 
reccyl laılıııu~tur. :u. Hcynnıııl kuı u ı yenecek vr.saıt yoktur. C:enılye 3!>82 
''0 Çl:'tiıı seı;ılc, liir aydan faı.la za- hın klyınct tııkriıı· erlilmiştir. 
mandnnbcri ltulyu ile yupılmaktn ı - İşim geminin arttırma şnrt
olaıı miızal:emtı tafsllutile nnlııttık- ıınmesi 2/12/940 p:ıznrtcsl gilnündcıı 
tun 110111 a ııozleriııı şu suretle tclhıs ıtibnrrn heı·kcsin ı;oı mesi için dai
vc iııtnç etti: remizde nçıktı r. i lii.uda yazılı olnıı-

clfümızden gelen hcı· teşebbü ü lurdnıı fıızla ınnlônuıt ıılmnk istiycıı-

+ 18.00 'Miizik 15.30 OrkP.stra. 

~1~2.~?.~0~Ş~a~r~k~ı ,~e~~~m~ıı~ı~18~·~3~0~K~·o~~ıı~u~~~nı~a~~~~~~Jl-.~~~~~2~3~.2~5~K~·~n~ıı~aı~ı~ış~.~ ' ~ ............. . 

Hava Taarruzlarına Karı• Korunma 
Toplayanı llehmet Görke7 

SAHTA 
[ 9 Haziran J 

"Efendiler, ltalga dtı 
harbe tiriyorl,, 

yaptık, paznılık içiıı bütün kapıları lar bu şıırtıınıııo~e \'O 940/139 nu -
yaı ı ynrıyn, hnltu büsbütün :ıçtık. mnıalı dosyada mevcut \'87.iyct znp
Hcr yeni goı ıişmcde, her yeni tek- tını ~ıırebilirlı::r. 
lifımize knış. mııhntnplarmıız bızc 2 Art.tırırnyn iştirak için mu· 
hep Qll sözhıl'i tckrnrlıyurak mukn- hıımınetı kıymrtln rüzdr )'e,li huçu
bcle ediyorlardı: eniz nrtık karnrı- f:'u nisbctindc pey nkçesl vc)a milli 
mızı n•rclik:t. bir bnnknnın tcmınat mcktulıunuıı 
c TiJıayet J:oınu cf'iı inıiz F. Fınn- ibı-ıızı Uizımdır. 

çols - Ponccl'uiıı Kon~ Cıano ile ynp- 3 - İpotek sahihi alacaklılaıla 
tı~ı son mülskntt.u Halyıııı Hariciye dığ~ı· nlakaılnrlnrın ve irtifıık hakkı 

9 Huzlrıın ı;unu paz11r11 ıuilHadittL Naıın rııaskcyi yu;:Linıll•rı at:ırak salılploriııln gcıııi üzcıinılcki hakla
H ava ı;a~·et güzel, ficma açık ve ~~ınişliı, ki «Siz şinııli baııa tı•kmil 1 rıııı, hu ~ı lhı fııiz v.f! .1ıı~~rafo rl~ı.r 
parlaktı. Fa.kut ortalıkla yürekleri l unusıı derhal H'.rıııe;. l ılt• h:klit cı- ı olı111 iddınlnnııı t?ı:lıı ılnndıın ~.t•· 
ezen ve iızf!n a~u hiı sükııııot h!i- sC>ıılz, lıuııun bir t:ıyrln. ı olamaz. Aı·- hnıı•n on lw.ş ('On ıçınılc l'Vrakı ıııus
kunı süı üyordu. tık zn ı hır ntılnııştıı'. f tnlyıı htt 1 he bitc•lerllc birlikte dıılrcıııiY.e bildir • 

Pads. büyük lJiı uyu,ukluğa gm- •ırıyor.> mcliılirleı. Aksi hnlde hakları gemi 
kolı~uş gibi göı ünüyordu. Bu harı; l\Ieclistcı buım olanlar, ıçuıınbı kn.rclilc ahit olmadıkça satı~ bcde
lıetsız.Uk ve ~Iurguııluk ise c~scrı: 

1
. tuıbıl olmırnıı bu oeıklı lıiıdiseııııı linin pnylnşınıı ından hariç kalırlar. 

yetle cndışelı • hn?erh•• _ b:k.lenılcll~ı nrtık vukubulınak üzere olduğunu 4 - Gemi 21/12/!14.0 tnıihine rast 

f çindekiler: 
Havu taaıı uzlanna kar ı korunma kanunu, 

Hnva taarrııılıırınn kurşı 15ıklarm .söndül'ulıııet<i ve karartılması 

nizamnamesi, 
Hava t::ıan u~arırıa kaı-vı pasif koı unnıa ııizamnameı:i, 
.Hava hfıcuııılıu ına kıırşı hnyvıınların kcıı·mınıuı;ı hııkkıııdn 

name. 

tıılımat· 

Tıcarct geıııilt•riııin gaıa kaı-şı korumnaAı h1<kkııı,ıu ııiıı.:ıııınnmc. 

Hın·a hucuınJarıııa kıır~ı hayvanlıu ııı ve hıır,·ıııılııl'dıw lıu!'nle geleıı 

yi\•ceclc uıııclılelerınin korunnıa sı ııa dair l:ılima tııaınr., 

Hnva lannuzluı·ınıı kaı-şı pasif konmmu tallıııatnıımcsi. 
F'i11ntı: 50 llfl1'llt'· 

S uş Y•'l'İ: i~trıııbul. İNKlLı\P KİTARF.\11 samanların arüe~ınde goruluı tıınuımcn anlnınıı1 oldulaı· lıynn t'Umartesi g(hıil saııt 10 dan 
Ortalıkta e.;,siz;, .. ad ız, Iakııt ' • 12 ye kaclnr dairemizde satılacaktır. ı ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii;;;;;;;;;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;;::;=::;::;iiiiiii9 

devamlı suı-ctw hır takın1 korkulu Hiikunıelin Paristen Arttırma bedeli muhııııımeıı kıymc-
riva)·etlcr. haberler dola~ yoı. Man- Un yüzde yetmiş be ini buldugu ve 1 Abd t B 
mafllı halktu hilıl telaş cseıi yok. uzaklaşması lazımdır! snıış isliyenin nlııcogıııa rfıçtı:ı~ı o-,,,,... es ozan .. 
Paı l!'in pa:z.:ır ı:{jnlerlnc ınuh tı!I !ta- laıı alacaklnı nıc cmuunu ı:-cctıın tuk-
lubalıgı, her \'nkltkı ırlbl sokak! rıı dııde en fnzhı nıttııuna ihale ediliı.. ...,. • . •w w • 

dokulmulj, ·nı~ cudrleleı·dc, btlyük Pı·mı.a~ ıı 1,u 1:'011 dnı be de VUllll Aksi halde aı ltırnnlnrııı taahhüdü lıa 1 Dcdıeımız ~cntlcr: Cll! sıeır etı:vle vanılmıs na hrma 
sok klaıJ • (Slin l ll<•hııııiıı ııh- n.ıusı U?.~ıl!ıe._ ~r. Heynn.uıl, lıüküıno-1 ki kalınıık ııaı-Ull' ~ııtış 10 gün temdit \ 'C sucuk1an vivenler de ha ·ıl olur. Uzunlukları 4 
tırrl ıı uzu ındc- sukunttle, ağn .agıı tın artık 1 ıır~ııı k ~kPlmıy~. hazıı lan- t·dılrrrk ~ 31/ ı ~/!>40 T. ne rıuıtııyan metreden J O mctrcnı kadar olan bu solncnnlur ku-
ukı;,or. Ilu knlubalıktıı, J'uıislılcre ~ıı'3ı icııp <')lcıli~ıııl, nıu:rnk<'rtıllrı !<alı g-(mu n rııı .,auttc ~ apılacnk olnıı , • • • 1 • . . · · , 1 . , .• . 
ınnlı u olan şata ret • ok, gülüp krı- J nıhnyetı?dc aı kudm.ı.lııı ı_nıı blldırdi. nı ttıı .narin eaı ış istly.-.niıı ulııcıığınn nımızı emcı ek Jlt cok tchl~k.clı has~a. ık~aı a \o} ~car-
1ıuşnııı yok, fakat hoyccnııdan, kor- l\~nnı~nfıh harp \'DZıyctı lıııkl'ında ıuçhıım olaıı ulm·aklııı nıecınuunu lal'. Bunlardan kurtulmak ll'lll en lurmcı dC\'U Tll\'10-
kudan mütevellit calkıınma da gö-ı yııw ızııhat vermedi. Şu knrlnr val', gcçtıi;ri takdırdl' cıı ' çnk nıttırnnu uç FUJ'd ı r. Kutuların icinde tarzı istimaJi Yazılıdır. 
rülmüyQr. . ki Puı :ı:ıı11 tcı klnd<'n uulı~l'ılilınc i, ılefa nida edilınf'k suretile ihale olu- ı Her eczanede lJulun ur. 

llleclisl \ ukclurıııı o gun nvcla l lırırıı \ 1 ı~etıııi~ nasıl olclugtıııu .ııı- rıauıktn·. Sıhhat Vekııletiniıı mü :ıııdr·sini haizdiı·. Rcçct0 ılc sııtılır. 
ııbahleyin toplanması ta"-nı rllı et- lutını~ .ı k ı ıc!ı. G Ccını kl·ndl in<' llınlc olunan 
mişü. :Fakat sonra bu toplantı unt Hükııı cti!l Pııtı ten a' ıılırıııı;ı i - kim doı hal \C'\ vcı ilen ın(ıhlct - Ti 
ilçe tallk edildi. l\Iaumafih içtımn <:in ?lı plan tn117iın c;lundu. Hu plan l ıçindc pnrn~ı vernıez.~e !hak kıımrı 
nat üçte de yııpılamı)·arak, ancak m _ıcıbıııcç,, hükumetin uzaklıışnın"ı fr hl'.'dıleı'(>k kf'lldı inden cvvcl en 

ıOFUJ, FUJ, Tİ .OFUJ 

akşam nktedılebildi. ıkı kısma ııyrılacaktı. Puılslc bu- yuk k ttklittC' bulunan kimse nrzct· ı 
Alınnn tanrı uz ve tn:ıyiklnın bu-1 Iunmalaı:ı elzem olnııyan '/'\ ııı laı nıı oldugıı bcdellf' alm.ıyn rıızı olur

tüıı cepheyi ve on muclafııa hnttıııı <'VV.Plü gıde~ekler, hnıbln sevku ırl..ı- ıı onn, rnzı olııınz a vcyn bulunmaz-ı 
çntıı çatır sarstığı, yenndoı ııöküp rc:sı vaz fcıulı> m!ikdlef olan Na .. ı · sıı k 111urıi ta ılfot dıııı e lnde arttır
attığı bir sıradn Nıızırlnr, \Dhamcti lar dn l\I Rı>ynaud ile son rl. '•iku:ıı ı m yn çıkıırılır, t>n çok arttırana lluı
ancıık seznıc suret ile nnlı~ ubildıklcri 1 kadu r kuldıl tan onı ıı uzukl.ışacak- le ·ı r~IJi ı vr ıkl llıalc bedeli a ı a!lın -
vaziyet hakkındıı artıı.. knt'i w sn- lnnJı. <lakı foı k 'l' geçen güıılcı ııı fııızı 
ılh mulürııat almak snbırsızlığlle Fnkat hukuıııctiıı lıoyk lkı~<· tak- 1ı ıknıt• hncc>t kalıııııksı7. ıı mu~tcrıı 
cJJden bllıu7.urdulnı. Binaennlı:·\·h ılİm cdılerck hıırekt't etmesi m • eleı:ı, c:vvd<' tazmin cttlrılıı-. 
nıuzakeratııı biı an evvel başlıyıır;ık ~?zırlnı J\feclısiııdC" dt iıkiı lcrın fi Gl·ml Huliçl<' ı··ı·ucr iskclc~i 
.M. Reyııuud'ııuıı izahat Vl!rıııcsiııl I ıkıyc n~·rılııınııına scbcbıyct \'rıdı. itfomllrıılı' ılcmiı lı ulmal, lıulunnı:ık-
Jıcyccnnla bekliyorlaıdı. (Dıwamı ıtır} tadır. 

lzmir Nafia Müdürlüğünden : 
91499 linı 60 'kuruş keşif bedeli üzcı inden kııpah ,•ksiltıne.oı ıl:ııı c•clllen 

7 Alıcı mttıımn bedeli hari • 
dnclc olıu ak hu gellli üzcriııdc tıı -1 
h kkuk • cll'rt'k ı1i,,ıııııu bahrive ve 
ı,,•ml' -ük re'!ınl ve. ylizdc iki buçuk 
re. mı t •Hali\ o • l' tescil ınn::ırnflaı ı ve 
biılcıll~ c his esl \'e t'ı lııım re~ıııi "'C 

Tophane Sa1ıpazarmda deniz yollama 
satmalma komisyonundan : 

Cz,.Bi 

Et nrnkıne"ı 
Gemici fcıırı i 

Su fıçı;;ı 

1<;t hıçrıgı 

ı.;t -tıntırı 

Kar goı:lugıi 

Aıli knzııuı 

Adı kıir••k 

Poıtntif ~:ınılııl~c 

A<1ct 

10 

.!75 
50 
50 
!iO 

.~(lllll 

4000 
ıııo 

100 

till 

binasındaki 

Cilmburlyct Kız Enstitihiiı ikmali inıınatı için tel<lif oluna ı bedel mu

nfık vo liıyık hadde göıiilmediğJnden oyni iş biı ay içlııılc ihale i ya. 

p1lııı k üzeı'C pnzıırlıi;"ll konulmuştur. İstekllleriıı 2490 sayılı yasn lıü

kumlorlno göre huzırhyacakJaı1 terninatlıııilc biılikte 2911] 940 tarihin

den itibaren İzmir Nafia l\Hidüı lü~ünde miltc~ckkıl Komibyon::ı b:ış vur-

mı ıımcJe \Cı~ i w nir bilcüınlo Kıwutın ılıtı~ncı olan yukıırıdn un~ vc ıııil.tnıhırı yazılı eua ''c 

mnlaıı. ( 113119) ( 5239) 

Mekez Hal Müdürlüğünden: 
Hfıldo 122 So. 1ı karpu:ı: crglslııin nıUsteclrl .HamJi Stı)•dııın tcı·kl 

tkıı.ıet ettiğinden ınuııuıilcyhte nıutllthıı olan ıııüetahsllloı in biı' n» 7'ar

fın<lo ınOracaathırı. 

rüsunı müşteri~·e nittiı. malzemu pıızul'lıkln utııı nlınncuktır. Talıpleı·ın 3/12/:lf{l snnt 10 dn 
lJuirc ırcmiyi yuk:n ıılıı yazılı ha· 

lihıız.ır vnzi~ ctfü• mUştt'I iye teslim Salıpıız:ırıııda JJcn z Yollnımı bmaımıdakı Satınnlmıı Koınıııyoııuna ıniı· 

edcı. Tnııp vlıınlaı ın beyan olunan racantları ilan olumu. (113~1Rl 

gün \ C ı;ual a ılaiıcnıizı: nıüracant
lurı ilan oluııuı·. 

Zillırtıı1i t•c c(lt luı•talıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğl~dc·n sonı·a Rr.yoglu Ağa('amli 
karşısında llnsıınbe~· Apt. No. 33 

Telcfıı:1 • 48586 

Beykoz askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

l. - 1 G adet kısn, 1tl ndet u..: ıııı olm, k üzer" 
kolu 5/ l 2/!110 peı-şemh<• gtıııfı ı;nat 15 de BC'ı•koz<lı. 

Koıııisyonunda ııaınrlıkln satııı alınacaktır. 

2. - Niimımcııi Koıııisyoııdn mevcuttur. 

32 adet tel koşurn 
Aı:<k,,ri Satııırıl ı :ı 

(11389) 

Hel'ke~, bilhnı:-n çocuktur tarafından ulınmnsı gnyel 

kolııy ve ınuessi\' bir mü tahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
ka~ı l:A)'et tt' irliriir. BRl'ıml, Solucaıılıumın büyüklerde ve Jciiç!llc· 

\erde sebep <ılacağı trhlikrlcr göııiııüne alınarak Solucan hnstalık· 
lanndn bmıu Jmllıırınıaları fayılalıclır. 

Hekiınlel'İmizı• ve halkııııı:ı:n tavsiye edilen bu nıüstahr.Rr tıer 

ı>ı •zaııeıll' bulunur. 

Kutusu 25 kuruı 

Sııltuııu/.,nel i1t;tiıı< iı Sı•llı l/11 /.:111.· 
.Hal kcuıeııiııdt ıı: ı 

l\lchm~t Emin \"( :ılfılıınut. Cl.'nlil 
H~ A lııııct Scyfinın şu~ lıııı ''t müştc
n k ıı mutn aı rıf olıltıklıo ı ı lı-ıtııııtnıl 
K Cıçfı > Ayaı;of) a ınıılı:ı ;ı>slndc (,incı 

mc>ydoııı ıooknğındtı c-.ki ~ mukrı ı eı· 
\'P yeni 12 knııı \ 'l J 1 < nda w 17 
pnı"'d .No. lı vt 2r.ı nwtıC' ınuı.ılıh:ı
ıı.ıla ahşap biı baıı hırn,.ııın iz ıll'\ şii
~-uu ~mnıııııda füı ulılıı t•ılrnı ı•ıiı <'tl<•
ı dl ıııuımyed<') c vtı,.;ılunnıu tuı Ih ... 
yetı omumlycsiııın kı;\nwti mııh: r.ıml 
nesi 1800 bın ııckiz ~·u?.. li ı aı!ıı-. Birin
ci 1H:ık nı·ttı ı ııını;ı 2lı/ 12/fl ın tıırlhlııe 
ıntı'illrlir çarşaınlın ~Uıııı o:;.ıç t ıınrlun 

ı 11 ıkt) e kuda ı ie• ..ı ol ııııı ~ııktıı·. 
Kıyıııetı nıuh:nr.nıiıı c;ıı>rı 'U7. 1

L' ıct
rnış he inı bulduğ,ı 1-ıı... ı k o gliıı 

ıhnll!i ı.. tty( ı : nııı ı ı:.. l ı. Uu "• ı
dıfcı t:ıkrlııı'c en ı;-ok ıttıı.ının t.ıı- 1 ahh•ır1iı bakı kalıııak "'" ı n i'ÜI\ 
mud~t ti< tcınd f clılt d' k'ııt nı.;" 
arttırnw • 4 1 941 rılıl c mü ı -
dif cııır. ı tc· ı 'l ı ı • at oııılnr oıı 
tki, c krıd:ıı ieı 11 kılın e ·'k v o ı •ı 
en çok nıttıı.ına ılıııl< r.dllı ı ,tlr 

-----------------~ f •çi e rryanla!.,-
. ıı•ı·f. + l>OKTOR - Dahlli)ecı, adiW 

Vı.n, İran hudut hattı baş rı:ı ıırı 
Hiğü için. Ücret azamt 21, kiJet• 
lô/12/940 A kadar N.•fia \C !<il~~ 
DrnıiryollDl'ı İıı~aat nıııdurlil., 
rııüı·acaat. 

* 
•1•·nı111• p '.l' T l]nııı ,, ı:;,ı... ' • • • "-fl" 

r.Y udu rliigü, Adliye 1'1ncuıııeııı, 111 ı. 
knrrı llöl~e Sanat ol.nlııı a ırı•ırr ,, * l11Al\İN'f: lıfilJlf:\'JJIS G 1,; 
Yeıııı;;elılr Eıdoğnn sokak No. 1 ' 
Ani.anı. __,.., -----------
Dr. Hafız Ceı1131 

LOKMAN HEKI~ 

Dahiliye ~tiitehnssısı 

DlV"' nvnlu 104 

Mua~·eııe saatleri: 

1 pot k ahibı ıılacal,lılarhı d ı :ıl.1 
knd.ıılıırııı ısbu I!' ~·ı ımı nkul ı M: ·ıı
•lt•k lwkln ı ını. hu ucile fııız \ 
r. rı ct:ıır r.ı· ı ır'rl ulı rını c ııkı ·so ll 940 rnete1i 
nıfü;hıleleı ilı• on be" f' ıı lrlndr bil- · - - mua ~ . 'l~ 

OR 
ıliı m ·1<>11 liızııııdıı. '\k 1 1 :ıı.-ı, lı k-ı ' .on•tp, 1 st .. rlln 1!12. zo 
hı ı ı hıırn skillc•ı ılı' \iulııt plnw•!ıl:çn ~cvy.,rlc- /00 poıaF 29. 772 
r.ııtıs l:ıcdı·liııiıı 1 ı:ı:-lıı< ınıı ındaıı. hu!"C ~~rn":r· 1gg ;;~h;I t . 99~ 
kalacnklıııılıı . lllııtel'ukıı l hılıımıım :s r !\ 100 Le\lıa 1:'1 

vngilrı hfa~edıırl:ıı·a V(• ıellnlhc \C -.ı°.,Jrı t ıoo Peçeta 135~ 
l'irıııı sc•nclik vakıf tın-iz l••rJ, Jı ,.c Burlapc" l()fJ Peaııl 260 6'~ ılıalc pulu \.'c '&JIU ııı ... raflııı ı l lU0

- ı hUl<ret ltıO Ley .,·ıh ı 
tNl\'C r.ittiı. 1 Belgrad 100 Dlaa : ,;· 157 
A

0

rttırnı:ı ııaıtnaı;ıe i ı bu ilitn tn-ıı t' okolı•. 100 Yc-a 91~0'~ 
ı·ılıındcn ıtib:ll'l.'11 mnhknr ,,.. c!ivnnhıı- ~tokho~-~~ 
ııesiııc talik kılınmı~t r. Tnliıı o!aıı· ---~ 1 1 

brııı kı.rnıeti ınulıı.rı•rnh • ıııiıı y!iz- ıl f Sl!AM VE 'f AHV~ 
ılc ~· .. cır lıııçuı;u nibbrlınd pi!~ nkre 1 ı - t9·'J' 
ı:ıuı hitnıilcı: o gün n• !lantle f staıı- 193-~ yli:rde 'ı lkramtye ll ,,,ts 
hııl ~ultaıı:ılımctti! r1:ın hirıaı<llllll 1 f:rıani 2'·~ 
alt katııı,h r~.ııiı .. ı •ıuh11u. n ıııdn liıva• - En:ur1119 l ~'.zS 
~ııltıııııılıınrt lTçünı ıi SL·Jlı Hukuk ,. r 'l '°'ı! 
Malıkrnıcıoi Ba-: l:i n!J<·tim· !Mlr/:l4 " • : :14 
1\ı ılc nıüuıl·n:-tbn ılAn olı.nuı. .. ~ 

0
'JS 

:;ı.ıııbi: Z. 1'. },'IJÜZZlY.A 
vat. .Müdürü : G. Bı{BAN 

\'ı?r: .lfutöaııi RHÜ7.ZIYA 

" . . ,._ 
,, ., ' ı ıı•"· ' Anadolu.Oemlryohılv1ıll pef ıoS·'· 

Merkeı BankHı potl• 
Şark Slıroıta Şirketi 9.4S 

~~~~~~~-:m------~------------.... --~~~~...,~"!"!"..,.~~--~------~,_,~----~~""""",...~~~~,...-----·....,----------------~----------------~-------- ~~~~~h-ls_s•~•~ 
yapılacnk bir ŞCl' olıı.adığı hakkında kanani gC'l • bır ııillci kucakll\·ncuk. fFo'.---- =-tıarı 

W:ZL 

Nakleden: 
Artık kalkma uıınaııı cehnlştl. • 

dclıırı. 

l\1us3adcmizle nlbı.t~'lm, deıllm. Bız artık l(t· 

Vcrdiğiııız ıııı.luınnt:ı tioşl.'kktıı cdt•rıııı 

Biz tekrar dönelim mı? 

Bmıı:ı uç Q'iin son ru uğra~ 111, orayn ı::ıdıp 
&;ıLmPıı cıııı, 1.ıcııitımız tedbirlere baglı. Eğer ııiın· 
dideı ccz.J haıekt>t edeı· ek gitmeniz tabii do •ru 
olmaz. Yook İşi biıaz dnh1' tamik etıniye kol· 
kar ak. b iki tt-k ıc • v.ı yollaıımanıı l~zımv.eJir. 

Tefrika No.: 97 

ınız d<' memnunduk, hnyll para almıştık Paı bw 
uç gun bol bd yiycc( k, scfrıhat l ııpacnktık . Fa
k ıt hungı Pnl'lsle? ... 

V(lknyiııı ir;ınl' ııut"uz c-dchilcnler. fecanlı pekiı!iı 
tahmin cdiyorlal'dı. ı,eııhecleıı gelen hnberlcr, lıııki 
ki Fınn ızları hl'Yt.>cnıııı süı ükluyordu. Bununla be
ı c bcr umumi hnyntta blr duı·guııluk vardı. Şamata
cılar, Alnum h!ıcııınunun l'tıpılmamış olmasını, Al
maıılaı ın zııııfına hRınlcdil orlıır, ikide lıir, Magiııot 
vad:ru, Alnıııı lann bu cephede horlıangı blr hücum 
ı · hb J \•nıit ti Jtii • divo 1 nlı 

miştJ. Riı oplicıık tc az daha polic: nlacaktı... !t!!OrSa harİCİ a~~~ıı•t 
l\Icı~ 'niıı c ki pnnııh onuna ı,rittik. genç kadın: Aklıııı fl!:riııı ( l\f. :li!) dey<lı. Alb:ıyı 2iyarE"te '-= =--- ı..ıtıa , 

Aı tık Pnr!St<' bol bol nıi!lafirll'liıniz olur gittıgin zumun oı ıı ıia nı :ımış, fnk:ı~ bulaınnmı • ::;._.- oS 
Odalnl'ımızı ay1ralını, dedi tıın Oıııı aranıu) ı ert si gunc talik ~t em belki Refadiya .~; rs 

Bu fikh bnıııı da muıu.vinı .,.ddı Deı hal k" :\ier~ yine haşımn cullana!.'ak \'O ondan kın tulnnıı- lo:alın Betlblrllx _...,.--1' 
.. •· Kiilçe altın ızyamı 

bul ettim. Poııste birnz ı1erbe t kııln•ak Alman ,.,_ ~nı:nkt:nı Fnkat gecl' vaktı pnu nerede bulablllrdim? .,.......,.. ________ _ 

Uhbaı atı ile teması temin etmek ıstıloı dum. lkıııcl buroya gıclcl ını v orada tnnıdık 1.abit-
ll'1d,, lıh m ındeıı •\ini tahkik t'd('yim, ~<'d•rn, 

Pekala, dedim. Biı az kaıdı hı•)'<ı.tımızd 
he ıçc ynşı nlım. 

·ı 

O ukşnm l\fcr~ fü· ~<'nwğc beıııbcr cıktık fı, 
Liı- delikıınlı 11e kıış ~dz ışaı rtiıııiı>n ın ı rı hu u~t·ı 
Hamı dıı. 

Haydi Julıl'ttc, dulı, Alloh fL,Jla cJ.t hayırlı 
kı-mct vcısin ... 

f,fımbıılaıı söııuk Pr.ı is, gece vııktı ba"ıı ııck hü
zunlu gı>Jdi. Soknkt.n ynhıız b:ışınııı ~·ut·uı 1"" can ııı
kıcı) dı. Bir takım Cl'S('l ılcı ö:-ırlı ıı> {'ıl,l\ o ıur, gü
lüyorlar, dürtükHiyorlın, hnttu çl•nıl !,it 'ılılaıdı. 
B'ı• tane i bo)'lllltruı saulıp l'µFı Polı ı.ıikayrı rt-

bı.- tıık ı clurdut um. dr.di-'lın rribı ·d Japtım. 
lkinu k tı..:ı hıı ~ Uıb::ı ı :1c karşıla tıın. Hırı· 

hıı imı 't uzakl!'!ıı ı n.yoıduk 

Albay n ı ı.;or.nl~ ~Plclmiz? 

l•> cı 
Bu ak ~11' uutuntlltlZ 
Öykyı;c izr <101 ıı~ ıı ı 

Bizim nı k ıdaşı ordııtıı ''t• şu .;rvı hı ttlclıııı .• 
Onun ayni 1.nmnndtt "-lmnı iıi:r.nıdlııılr ça

lı~tıgı teshil c dildi '< kıırı;u11:1 dır.ildı. 
Y l'l' ııyııltl:ı ı .nıııı .ıltmıl.ı titredi Acr.ba bıı ışdl: 

brı.ım dahlim el nı ~· ri mı ~ıkı\ıı~lll·~ ı ı" Hnrııgı b:ı-

Birinclkanuut 

U!ı9 Ji. 
1:llkade 

1 

G'uı· 336 

Vakitler 

1 
Gllm~f ~Yuıuldl 

Öile 
lki~dt 
Ak t•rn 
Ya\sı 

' t 
t 
t 
k 


