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Mui'lada paaH korunma 
tecrUbeal 

,- , 
i nsan ekseriya bir f ik

re, o fikrin zıddını sev
mediği için kapılır. 

Jeaa Roatand 

Mu~la, 1 (A.A.) - D fin gece burada bir pa
Bif korunma teerQbesi y npılmış ve saat sıo.ıo da 
tehlike iıaretf ve.rllir ve rllıuez herkes ııimakla
ra ve siperlere iltica ey !emiştir. Tecrilbc bir 
saat ıürmflı ve bu nıild det zarfında vazifedar 
olanlar kendilerine düee n vazifeleri muvafiakı-

\.:ctıo baearmıılardır. 
MOSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telg. Ta~viriefkir, İstanbul 
( Şer lal 2 ncl sahlfemlad~ ) L __________________ J 

- - --

Bütün ışıklar karardı 
·-------------· ...... 

Gece şehir baştan 
başa ontroledildi 
Bazı evlere ihtar lüzumu 
ilk geçen karanhk gecenin 

hastl oldu ise de 
verdigi netice 

iyi; bu gece yapllacak kontrollerde 
ceza usulü tatbik edilecek 

~~.'!.~!! .. #.'!.~.'.!! Valinin 
Dua geceki 

ltalyamn bugUnkU vaziyeti 

üzerine yalnız kalan 

Almanya 
Balkanlara 
sarkmıyacak 

-·-
Yalnız lngiltere 
ile uğraşacak 

Bu haberi veren 
!lngllizler, Almaniarın 
il tahtelbahir inşa 

· ederek hazırhk 

j yaptıklarını bildiriyor 
Londra. l (A.A.) - İtalyan-

zifiri karanlıiın 

mlna•ı 

gazetemize 
beyanatı 

Asker ailesine 
yardım karan ln~liılerin Afrikadaki motarlü kunetlerlnden bir k11mı ı ların Epirdc ve Arnavutlukta uğ

radıkları mağlubiyetlerle İtalyan 

1 

donanm ... sının yediği dıırbelcı 
Almanyayı } alnız kendisinin h ir 

j Dünden itibaren tat
}I bik mevkiine girdi 

1 Maaglardan tevkif ata 
başlaııyor 

Yunan )'&ralı1arı Atinada böyle karfllandı 

Yunanlılar r. · A • -::ı --
Pogradeç'te ,rl Askerıvazıyet ı-, 
ilerliyorlar 1 Yugoalav orda•unun 

kuvveti ve 
Balkanlarda 

Yeni kanun meriyete girince 
ltalyanlar da taze 

kuvvetlerle mukabil 
taarruza geçtiler 

oynayacağı rol 

r--- Yazan : 

i
l 'Etki Ordu Kumandanlarındaa ")I 

Emekli General 

de bir geçit resmi 

yapacak 

arttı 
Fakat Yunanhların 
sUngU hücumu 
ltalyanları ylldırıyor 

! 
Amerika Yunanlılara harp 

malzemesi verecek 

1 
MANASTIR, 1 (A.A.) -

Reuter: 
Buraya gelen son haberle-

re göre, İtalyanlar Pogra-
1 deçin şimali garbisinde Mok
I ra dağlarında bulwıan mü
ı him mevzilerden uzun men· 

l b ı 1 R . 1 H d. ı zilli toplarım alelacele kal-
ıtan u cra eıt am ı d l d 

armış ar ar. 
Yeni İcra ve iflas Ka nununun M ü,ahitler b u topların halyan-

tatbildne baılanmasından sonra !arın yeni bir hat teıkil etmesi ih
İcra dairele rinin itleri b ir hayli timali bulunan Elbasan tara fına 

(D•vam ı aayf• 8, ıütun 4 de) sevked ildiği fikrindedir. 

----- (Devam ı sayfa 3, ııltun ! de) 

l'fe4'e lçeriıinde cepheye giden 'Yunan askerle r 

Ali İhsan sABİS 

lliı· znnıanlaı Bıılkanlawia, ilk
önce, .Mihver devletlerinin kuca· 
tına dtiımüş gibi görünen Yu
gosla\")'a, bugün Rumanya '\'e Yu.ı 
nanfstan hadiselerinden ibret il· 

lnrnk kend1sıni toparlanıaktadn 
27 Eylülde Hcrl!nde.. aktcdılmiş 

olan uçleı· pnktıııın kayıtınz ve 
şartsız, her zaman. her )"ıdc 
tatlıik olunmadığını goıwck te 
ona cesaret \•eı nıişlİı'. Velev 1 -
tah'anın tecavüzile olsun, c·vwlcc 
harbe dahii olmamı~ hulunıın 

Yunanislanııı bu defa ltıılya ile 
harbe girmesi. otomatik olon~l\ 
Almanlaı la Yunaıılılaı·ı harbe tu. 
tuşturınndı. Hatta ı:i,\'aı;! müna
scbı;tleı· bile kesilnıiyerck Alm .. n 
sefaret \ 'C konsolosluk hel ctlcı i 
Yunnnit,tanda durnıaktadırlar. 
Bu ahval, Yugo:tlavyayı, İtalyan 
tazyiklerine bo)•un eğmlye razı 
olmamak husı:sundn tcş\":k eder 
gibi görünmektediı·. 

( Dev•mı .. yfa 1, • llt un 1 de) 

lngiliz sansürü 
ve Amerikah 
eazeteciler 

/ngilizler, mübalağalı 
haber neşrettikleri için 
A merikan gazetecilerine 

teessüf ediyorlar 
Londra, 1 (A.A.) - Am<"ri

kalı gazete muhabirleri tarafın
dan İngiliz sansiirüne karşı yapı
lan tenkitlcr;n, aynen İngiliz mat
buatında da neşredilmek suretile 
hakikate ne kadar muvafık olma
dıkları kendiliğinden meydana 
çıh.maktadır. 

Yalnız düşmana haber verme-
1 mek maksadile bazı teferriiatın 

(Devamı sayfa 3, sütun 1 de) 

1 
İngiliz Kralı 
bütün geceyi 

karargahta 
geçirdi 

12 ada, Trablus 
ve Brendizi bom .. 
bardıman edildi 

ltalyanlar Afrikada da 
ağır zayiat verdiler ı 

LONDRA, 1 (A.A.) -
Donanma) a r efakat enen 

tayyarelerle İngiliz hava 
kuVl·etled ne mensup filolar , 
12 adadan biri olan Leros'da 
ve Trablusta dokları ve ge • 
mileri bombardıman ederek 
hasara uğratmışlardır. 

Kral, geceyi karargahta 

1 
geçirdi 

Londra, l {A.A.) - Kralın, 
(Devamı sayra 3, sütun 3 de) 1 

Zagrepte patlı yan 
• 

eararengız 

bombalar 
Belgrad, 1 (A.A.) - Dün öğ- 1 

leden sonra Zagrcp şehrinin muh
telif yerlerinde küçiık bombalar 
patlamışsa da hasar olmamıstır. 
Failleri şimdiye kadar meçhul 
kalmı tır. Polis tahkikat yapmak
tadır. 

1 Bakışlar f 

İ§ göreb ileceğine \'C bu sebeplf' 
muharebelerin salıncsinı bizza t 
kendisinin intihap etmesinin 18-
zımgcleceğine ikna etmiş görün· 
mektedir. - Şimdiki manzara Al
mıı.nynnın sivasi veya sair sebep-
lerden dolayı Avrupanın cenubu 

( Devam ı sayfa S, ııltun 4 de) 

Amerika ile 
meşru Çin 

lngiltere 
olarak 

Sang -Kay -Sek 
Hükumetini tanıyorlar. 

Çine kredi açıldı 

Japonlarla sonuna kadar 
müca~eleye azmetmit ohln 

Çin ba,kumandaru 
Şang · Kay • Şek 

LONDRA, 1 (A.A.) -
Londranm salahiyettar 

mahfilleri, ingiltc1·c hükfı-
CDevamı ıayfa 3, sulun 7 de) 

Ümidimizi kesmiş değiliz 
Peyami SAFA 

Alman} ada mazeretsiz ço
cuk düsürcn hekim, yüzükoyun 
hir ten;sire yatırılıyor. başı bir 
lengere sarkıtılıyor ve ensesi 
baltayla okşanıyor. Bu okşayı
fın müddeti kelle gövdeden 
ayrılıncıya kadardır. Sözün kı
sası, Almanyada çocuk düşür
menin cezası. Alman usulü, 
baltayla idamdır. 

Kavanoz çocuklarına cfair 
evvelce bu sütunda yazdığım 
bir yazıyı henüz okuyan bir 
dostum bana bunu anlattıktan 
sonra dedi ki: 

- Almanlar Avusturya} ı il
hak ettikten sonra çocuk dii
şürmc vak·aları dörtte Lire in
di. Bu dörtte biri de ma:zt'retlr 
\•ak"alar dolduruyor. O ıaman
lar ben Viyanadaydım. Tanı· 
dığtm bir ecnepi aile, iki a} lık 
çocuHarını aldırmak isti} orlar
dı. Ba~ vurmadık doktor, tek
lif etmedikleri ücret kalmadı. 
Her tarr.flnn red cevabı aldı
hır. Yalnız bu doktorl:ırdan hir 
tanesi demiş ki: 

c:- Bu lara!lardj;. 
ivi hiç kimseye 
nız. istanhula gr 
kt:>laydır. 

Fakat aıle 

azsı

rada 

adar 

side nedı , '-" çoı,,uk Vi: nn.,da 
doğdu' 

Bizim Çocuk Esiıgeıne Ku
rumunun sayın baııkanı da g e
çenlerde gazetelere verdiii 
beyanatta mazeretsiz kiirtaj 
yapnn doktorlar Cilcyhinde ze
hir zenberek Y~sıflur kullanmı~ 
Allah razı '-'Isım, nıha~·et bunla
rın alnına kızgın «vatan haini> 
damg:ı.emı yapı~lırrnıııtı. f ,.tan
'bul Müddeiumumiliği de bu 
davada iyi niyctfo "e dikkatın 
en keskin der,.cesile mücehhez 
olduğunu belli ettiği halde, bu
güne k:ırlnr mc hur kürtaj da
hilerınden hıçbiri ıygayn re
kilemcdi. Adnletiıı pençeı:ılc o 
çok bilmişlerin \akalan anısm
cli.l.ki mesafeyi :kısaltaıı bir 
lıamle l .. pılınadıkça, bu, h<•} le 
gid r 

l·ak l hasında Refik Say
dam gıbı 1 ürk sağlığının en 

büyuk hamisı bir doktor bulu
nan HiiHınıetin, hu davada, 
yn7ılan "e sÖ} lenen şeylere i
çinden hak vererek baş aalla
mnkla kıı.lmıyacağını imana ya
kın bir ku\'\'ı-tle ümit ediyoruz. 
Şimdi} e kıı<lar boş geçen za
man, ümidimiz kadar fazla ol
mnclığı gibi onu kesecek kadar 
da kuvvetli değildir. 

J 



~ARJK.IDAN~~ E mek fiyatı bugün 
tesbit ediliyor Almanya - Fran5' 

YAZAN: Eski Ordu Kumandanlarından F raDaZ HükU.mcti, otdusUflo&' Arkadaşımız Samsunda: 27 ............................... ························· ......... . 

İşi eğlence yapan 
güzel şehir 

Ba kıyı muhteşem bir tarihin ilk sahi/esidir. 
Samsunda attığınız her adım, size ba şerefli 
tarihin yeni bir sahifesini açmak imkanını verir. 

Şa,ıyorum, na ı 
rııl oldu, oldu ı~tc, 
nihayet lı'.lı· Sam· 
1!unlu bulabildim. 

Yazan: Kandemir 

------ ErnekH General mql(ıbiy~ti üı:erine. nıeınl': 
All Ihsan SA B 1 S ketin henüz ifıal edilmiyen ~lı 

Sıhhiye Vekili ilaç ihtiyacını tetkik :::i~":1~~\,=ar;ıa::~· 
etmek üzere dün şehrimize geldi Fransa - Rusya itti/akı Fran$agı Alman mak diifünceaile mütareke iıl'; 

Toprak Ofisi tarafından şehri- tecavüz/erine karşı daha emin bir hale mifti. italya ancak son ıünlerdt 
mizin ekmeklik buğdayının De- harbe girmit ve bir yer itP1,,; • 
rincede teslim edilmesine balan- ko11mu(: ve bu diplomasi 1914 cihan memit IKılunduğundan müta ·e; 

.:7 r Dİn .. rtJarı adeta münJı.Slf' mnsı üzerine nakliye ınasTllfl rı h. b • J • • • t • r- k•' 
artmış, ekmek fi>·atına zammedil- ar znue semeresını vermış l. Fransa ile Almanya araaınd• 
mesi liizumlu görülmüştü. Bugün rar)qtmlmı,h. l· 
Belediye tarafından zammın nis- Bu vaziyete rağmen İngiltere, ti~ i 1 3 fırka askerden daha az- Mütareke müzakerelerinde }. 

Memleket 

haberleri 
beti tesbit edilecektir. Cihan Harbinden sonra zafer sar- dır. Şu halde mecburi askerliği manya Franaanın Paristen sosar: 
Sıhhiye Vekili dün geldi hoşluğile, Almanyayı dirilmez te- lağvetmiş olan İngiltereyi, deniz ikinci mühim merkezi (LiyoııJde 
Sıhhiye Vekili Doktor Hulusi 

1
1&.kki ederek, mecburi askerliği ve hava kuvvetleri müstesna, İfial ebnİf bulmıduğu h ıı· 

Bir muhtekir mahkum oldu Alatııı dün Ankaradan şehrimize tekrar lağvetmiş •:e eski haline f ransadaki kara muharebeleri i- Fransaya bırakmıı ve bunıı. rtıbtı 
Vck 1 1 k 9 4 1 ·ı "f l b ' "tt kabil Fransanm ikinci payıta .ı. Bergama, (Hususi) - Kaza- gelmiştir. i , mem e etimizin avdet etmişti. Bu hal ise. 1 1 ip- çin a tı 011 yon nu us u ır mu e- Maksa"' 

il · d b k ·ı~ 'h • t f d rk d 'd d F k b fik gibi he aba katmak icap eder. (Bordeaux) yu almıflır. d'1 mızın inkılap maha esın e a A • ı • aç ı tıyacı c rn 1n. a a ~ a ar- tı ~sın a ~~nsaya ~nca . • eş s~- . 1 i••al mıntakasmı ls_oanyaya ha.ıd 
kal Ali 0 <;fo Salih Oi,,'Tik dükka- larla temu edeceklır. '\akında fcrı fırka gondcrcbılen bır vazı- Görülüyor ki Fransa ile lngi tere- .... .a..v-

.. ) h' ·ı_ d ·ı· b h k d b' ··k · k • 80 ·ı "f slı tevai etmek ve Frıımanın ~ • mnda bulunan gazyağını müşteri- uı.riçten mü ım mıdar a. ı aç ve yetti; u atanın ne ·a ar ı.iyu nın uvveta, mı yon nu u l 
1 

ıııı· 
d .. h l ekf ld - . 1 h d - 'ld' bir Almanya karcısında ancak ya- Okyanusu sevabilini karni en e - B:ı11m, dedi 

buraııı Karadeni -
zin Mnrsilyası -

lcrinc vermiyeıck sakladığın nn musta 7.arat c ec ır. o ugu ıza m mu taç egı ır. " de bulundurarak burasmı 1ı1gi.lW 
1 · 1 d h l r d J ı b h rı kuvvet olabilecekti. Şu halde rn hkeıneye ı; eri miı. er a ya- ı· ran::.a İp '>mat arı u usus· . reye karfı deniz ve hava üslerJ o· 

dır ... 
- Mars.llya mıl 

diye ırk1ldinı, Al· 
!ah rtmesin ! 

pılan muhakemeşi sonunda iki sc- Ş'.!1-J:.,l!eiler -, ta da gaflet göstermişler ve İngil- diplo~atların, harp •. sonrası. sıya- larak kullanmaktır. I 
1 "dd ı M · ' · · 1 lKU..3 1 d' d ,_ • k ı·~ · setle.rı bu kuvvete gore tanLım o- •• .,.11 ne mu et c anıııa } a suru me- ............. .......... tere nez ın e mecuuıı as er ıgın • . F Fransadaki Alman askerı ıŞ.aoO 1 
sine ve 500 lira ağır para oezasına Şi ti H • • tekrar lağvı kararından vazgeçil- lunmak lazım gelıyordu. ransız mıntakasınm mes h 

11 
340.fO ıJ 

- Hayır, o ba· 
kımdan değil. Fa· 
kat eıokı, müı·ef • 
fch, mesut Mar • 
silya. Ahı verf4c 
dalm1ş, alıp satan 
vcı çubuğunu ya • 
kıp keyfine dalan 

mabkumiyetıne katar verilmiştir. r ayr:,•yenı~ ınesi için hıçbir ısrarda bulunma" ıdiplomatlaıının bu hesaplarda I~- kilometre murabbaı ve nü us 
Hadise burad alaka uyandırmı~- D zarı dı k tıne mışlardır. Kendileri pembe göz - gilter.cde~ z~~~~e Polo~yaya gu- . • d" il d B rnıııt•· 

Itır Bu sabah İstanbul limanını ke· Hıkle her tarafı ı:iil renkli gördük- vendıklerı gorulmektedır; fa~.at rmı 0~.tlk'!1 .~on ':'r ... u basırat1 

I 
• . , , . ,. .. sif bir sis kaplamıtilt. Üsküdıır !erinden., müttefiklerini ikaza lü- Polonya büsbütün ayrı bAir

1 
darul- A~:~- '?.,:_1

1 kıu;:c:~a~~g~na tabi 
lznııtte ıhtikarln mucadele iskelesinden '7.110 da hareket eden h' · 1 _ı· harı>te ve her zaman manya .. ._, 1ro- ur· 

.. zum ıs!!etmenw; tnur. b ·ı b' ve mesu) mahalli Fransız ınern 
lzmit (Husuııi) - thtikarla vııvuı·lır Usküdııra \'az.ifeme git- Cıhan Harbinden evvelkı dip- tlarakfında~ yalnıdz' a'iDı~al czı eti ı- l&n elindedir Mahkemelerin bil• 

mücadele, vilayetimiz dahilinde mekteyım. Saat yedi buçuk. Vn· h 1 k 1 ece vazıyettey ı . ıp oma ar · eJ1! 
deva'm etmektedir. Adapazann<la iPUl sısP. rağmen Köprüye gelip lomatların !larbe azır ~~ma b la düşünmemişler ve gu- 'kimleri de Fransızdır. Ge~ lcİ-

1arsi!ya. Ve her 
tıırnftnn g~lip yc.r 
leşmiı in,anlan 
kendinden sa}-:ı -
rak, hepsini be
nimsiyerek hal hn 
mur olmuş Mar -
ınlyn. Çünkü biz 
bıııııda kimseye, 
( Scn.n ııslın ncre
Jl?) demeyiz. Ma. 
dem ki burndadır, 
nındem ki aramız· 
da, ft;imize, kazan 
cımıza ortaktır o, 

50 1 ycıl('ularmı bo§alttı. Bir kaç da· hususunda nıı;beten daha ıyı ça- unF~ as d ··ıh b' d •vcut Stülpnagel'in riyasetindeki bın • 
kilosu 49 kuru~ eden çiviyi 1 . " ha ld' l ld 1• 11 

.. "l" jya ransa aru ar ın ,(> m.. ·--' 
~ b" l a.ıı.. • ı ldka ııoı•ra bıı· vapur ua co ı, ışmı~ o u...._arı goru uyor. dd d'l h . k tler me şilik bir Alman kadrosu yıı-:··; 

kuruşa sattıi:ı sa ıt o an mumın ı 0 d 1 ~·olculaı'lnı boşalttı. . . , . . E d a e ı en mu arıp uvve - .. • •• 'J c~ıl1 
Çizgi isminde bir adam, tevkif e- F:snsen iskelede daha evvelden .

1 
1 J.?ıltere ~ral.ı : edNcı d'frı il yanında imiş gibi Polonyayı tera- ~ort n;ılyon k nt-usun y· 1 z:r cİörl 

dilerek mahkemece 2 sene Kü - durnıı G3 mıın:ıralı ''nııurla iiç 1 e ransa ancıye 1 azın e - zi gözüne koymu lardıı . Polon- ontro etme te ır. ırmı .
1 

.
0

1,1 

tnhyaya sürgün edilmesine ve S 00 vapur boş olarnk bekliyordu. e?.~~ ~~ t~~ust~ b.?yük bi~ ~za~ı j vaya çok güvenmektense lngilte- mF ilyon n~~-us~an ~~ı;a ::l ~~)as· 
ll'ra da para cezası vermİ'-"e mah- Heı-lccsll! bernbcr ben de kabııl goruı.; -.a t ıyetı gosterere ngı- • .· me~buri askerlig· i terk fikrin - ran.ız a-.erı esırı e ın 

"" J • 1 ı· F · ı · f · 1 1 re} 1 
,_ k • "d · l d d kum edilmiştir. ve itirnf ederim ki, böyle ıııs ı ız, r · rahnsdız ıhtı da_ ı ı~ı~ ça ış~ış a

1
r den vazgeçırmek veya tekrar ka- erı ı aresı a tm a ır. d' etçi, 

Yine Adapazannda bir tabaka bir havada vapur i~lcmez veyi.iz- ve ı·ac 0 a a ısesının mucıp 0 - b 1 ·ketmek Fransız diploma- Fransız halkı koyu fer ıY 
kağıdı 5 kuru~ satan Nasrullah ~':!ıa!'~1~~a~ııa~ :~a~u ~~~~~: duğu. kırgın!~~· ~z:ale edere~ 189~ si~i e i~?~. harp sonu siyasetinde, Alman idaresi ise sıkı intiza1!:'1rll: 
adındaki adam da ihtikar suçu ile vntandaş 6llbahın aynzında ve sB~nesınd; ıbtıla.f ·ı-:k~~;mışlerdt çok lüzumluydu. plancı olduğundan yekdıt d•' 
tevkif edilmiştir. ,iddetli sis ve rütubet içinde, ile ır ye.n an u ıtı a • ıger tara - telif edilmeleri zordur. Su 11 :. 

kömür vnpur bomboş dururken Köprü tan Fransa - Rusya ittifakı F ran- Gerçi lngiltere hiç bir zaman· var ki ikinci derecede rnerııurı 
Akşcbirde bir kilo Ustilndc bck1cUlmcz. Sekizi on bce sayı Alman lecavüzlcrine karşı da büyük bır kara devleti olma· yeller ve halkla temas eden aııe· 

15 kuru dnkika gcçinclye kndar bütün daha emin bir hıı.le koymuş ve bu mıştır. Ana vatanlarının denizle murlar Fransız olduklarından •· 

bizdendir, o, Sam· Sa:naunda AtatQrc beykell Akşehir, (Huıuai) - Bu yıl 
unludur. kazarnızda odun ve kömür sadi-

yolcular ayakta, fena şartlarla diplomasi 19 1 4 Cihan Harbinde !çevrilmiş, udalardıın. mürekkep rada niza ve ibtilif çıkmıyor. • 
bekledik. semeresini vermişti. O zaamn iki olması ve Britanya imparatorlu- Maahaza bu vaziyetin ,_yrı 

Kemali itaat ve büyük bir ım· taraf kuvvetleri daha iyi takdir ğunun diğer kısımlarının denizaşı- mabdut bir zaman devanı eyle· Kıskançhk flliiıı yok ,yani... yoktur. Halk sağa solıı, heı kııpıya yatı fazladır. 5 00 kilo odunu ha-
- Kıskanmıya vakit yok ki... baş vurup durmada; c:Koopcrat:fler vi araba 3-4 liraya temin edili-
Zannedcrim ki, Samsunlu eğlen - eski borçlanmna mııhsuben bil' şey yorken şimdi 1 .rf liraya kadar 

mJyc de vakit bulamıyor. Sineması- kesmesinler, icra ve İflas kanunu· yükselmi tir. Şehire ancnk hafta- ~ 
na gittim, yarı yanya bfle dolu 'de- nun da bilm~m k?çıncı mndd~~i bak· d bir iki araba odun gelmekte- ' 
~ildi. Kahveler tenha idi, pastacılar kımıı~da tntbık edılnıesln ... :t dıye yal· d' 
ve par'k bombootu. llaluuki bava da v:ırmadndır. Bu hal gijsteı'Dliştir ki ır. 

cld' bu zamanda bir nevi mahsule lıel Aynı zamanda mahaJle araln-
gu~e ~~~ip değil mi; Erzurumda bağlamak hatadır. rında gizliden gizliye kilosu 15 
iki tane çalgılı, arkılı batta varye· - Peki Giresun neden çeşitli zi· kuru§a kadar kömür satılmaktn-
tell kabvo var da, Samsunda bir t&· rııat yapmıyor? dır. 
nedk bile yok. - Evet neden? .. Geliniz de bunu 

- Biz tez yatar, erken kalkarız. hep beraber soralım... Kıskançlık yüzünden 
loimızi güeümilzu eğlence edinmişiz.· İşte Samsunun keyfi de buradan (zmir, (Hususi) ·- Kemerde 
dır, diyorlar. geliyor. Bir kere tütününe daınıu Mektep sokağında knnlı bir hadi-

Vc her Sam una gelip yerlc,en müşteri var, sonra dtı çeşhli ziı·aııti se olmuş, Halil oğlu Malıınut a- ı 
bu kaideye uyuyor. Ne yapsın!. Geç vnı:, daha sonra da geniş, kalaba -
kulanın yayn kaldığını dnhn ilk giln- lık. :ı:Pnı::iıı lıir hintedandı vur. dında birisi, kıskançlık yüzünden 
den ı:örüyor! Pukat Samsun yalnız bu istisnai bir .senedenberi ayn yaşadığı ka- ı 

Samsunun ikcndin mahsuıı; hiçbir ı •1t1ziy.-ti, bu müsait halile mi övü- rısı 30 yaşında Vasfiyeyi bıçakla 
şeyi yokb:ır. }'akat dünyanın en le· nur'!.. 1 3 yerinden ağır ııurette yarala
zlz elmasını, en ııe!is tütiinümı ve' Hn~ır, o; zümrüt gibi Ycşilırmnk mıştır. Katil kanlı bıçağile yaka-
daha bir çok biribirlnden itlbulı kıyıları, bağları, bahçeleri, eskl e - lanarak Adliyt:ye verilmi§tir. 
n neleri ihraç eden Sam·undur. serleri, kaplıcaları vesaircsilc ı>ek T hk'k t M'"dd · ' l 'k de 

· b ı b k b' ı - k 1 b' a ı a a u eıumumı ı çe Karndenızc açılan u gen ş \'CI e- ya ın lT zamnm a mu emme ır , . 
rekcili kapı, - bu buhranlı zamanda turizm mıntnknsı Q}nıayı da kafası- vam edılıyor. 
bile - dünyanın dört bir tarafına bo- na koymu~tur. A ık ·arhoş 

hırla deniz üstünde, sis ve ılitu· 1 1 t ·1· ı · b'' ·· k b · frarı· edilmişti. rı o ma arı, ngı ız erı uyu ır mesi ne Almanyanın ne de .ı bet içinde hekliyen vatandaşlar b 1 d d • • • pS • 
ıırnsındıı paltosu ve şnpknı;ı ol- Bu sefer ise 80 milyon Alma- donanma u un urmıya ve ~n~z- sanın itine gelmiyor. Harbııı ı:-i1· 
mıyan bazı !nkir mektep çocuk· nın karşıiında ciddi İş görebile- lere hilkim olmıya ııe~kctmıştır: ha ne kadar siir~ceği belli deısde 
Jnrı, hastanelere muayeneye git- cek kudret 42 milyon FrnMızla 'fakat Jngil~ere,. ~apoleon zama- dir. Bu muazzam mücade..ledll 
mek için gele'l hastalar, kadınlaT 48 milyon İngiliz.den mürekkepti. nında ?ldu.gu. gıbı, Avrupa kara· Almanya Fransayı sün&'Ü a1tııtla• 
da var. Bu ıavallılann sıhhatleri F.akat bu 48 milyon İngilizi tam sında sıyası bır varlık olunca, ka- tutulan bir mağlup düşman q lı· 
üıc.'1·ine Tütubct ve soğuğun ° an· miktarile değil. Fransaya ;Ik rnda harp yapmıya mecburdur. rak değil. kendisile birlikte ça 
da yaptığı ve yapncai;'l :fena te· d sk 'k ı. • t' or 
siıi izaha lüzum yoktur. hnmledc gön ereceği a er mı - (J)evr.mı var) fan bir ortak yapma" ıs ıy • • .,e 

İSkcle memurlarından birinden tarile ölçmek daha doğru idi. İn- Fransa dahi memlekctı~c!ut 
yolenlnnn vapura alınarak isti . giltere, mademki, mecburi asker- u ç a k z e v k ,. milletin üçte ikisini gayri ıP" ıc111· 
rnhntlerinin temin edilmesini rl· )iği tekrar lağ'llctmi şti, o halde o- bir zaman içir. esaret altında • .,e 
en ettim :Memur, kaptanın ııle nun bu vaziyete göre gönderece- masma bir nihayet veritrnes~ ·rıc 
yüzünden vııpuru tahrik ctmiye. ği, mesela bu harpte ~öndermi::j yaralarının şimdiden ted~"15~jr 
cegini, binaenaleyh ~·olcuların va olduğu gibi on .fırkrı. ile veyahut Tayyare ile uçmak imkan hasıl olması ınaksadıle İJ• 
purn ~lrmesine miisaado cdilcmi· İngilizlerin aöyledikleri 400 bin an evvel Almanya ile sulh. ve et· 
yeccğini ve ımlon bcldemly mil· iatiyen gençler rıı 
saittiı, cevabını verdi. Salon de· adam miktarile İngiltereyi terazi tikbal için anlaşmayı tasını 
diğı vere girdim, omsı dn dolu gözüne koymak icap ederdi. Bu çoğalıyor miıtir. ıJ~' 
ve dışarıdnn dnhn so •uk. Boğa- 400 bin kişi içinde bütün geri iki tarafın izhar ettiği bu ıı jle 
!';im 'Ve göğsüm ynnmıya, VÜCU· hizmetlerdeki inııanlar dnhildir; 17-23 taş arasındaki gençleri- ma temayülü Alman rutıı:er •• 
düm firpcrıniyc bnşlndı. çünkü on veyıı. ıon iki fırb asker mizden istiyenle.rin tayyare ile Franııanın Şefi Mareşal Pctaırt t•• 
Kadıköy ~tnpuruna girdim. KD· ancak 150 veya 180 bin kişi e- parasıL olarak yarımşar saat uçu- rasında mülakata üzerinde. ı~IJ sıı 

dıkoy vapuru saat dvkuzdıı hare· der. Geriye kalan 250 veya 220 rulmasına devam edilmektedir. bık kalr.ıalarını intaç etmışl•·. te· 
ket etmişti. Ü~kürl::ıl' vnpurunun 1 l h' 1 · d d Nuri Demirağın Yeoilköydeki ) tk' rakl ktıpılel'ının liitfcn vo mcrhımıct.en bin .-:işi menzi ıı:mct erm .e. e- mü &kattan evv~ ı ve s'!n. , .va1 

unn mal akıtıp, pnra çekiyor. Yalnız bu kadnr mı? 
Trnbzoruu, Giresunlu, yumruğu Snntsunun biçblr uman, asla hiç-

pkağında, ufuklıın gözetli~crck fın· bir tarafn kaptırnmtl•acağından e • 
dığına mlifterl bekleyip duru ken, mln olduğu asıl gurur knynağı bnş
Samsunln tütiln ahcılanna mal ye- kadır: Mustafa Kemal, milli müca
tlştiremiyeeeğim diye telilşta... deleyc ba&laınak üzere İslanbuldan 

1 .ı t · h 1 d k 1 hususi meydanında ~apılan bu u- ' M I muavını ,_ nÇJlmasını, biçare yOlculnr hfil po a raa, amır ane er c, ıs e e- . . ., .. .. ~ maı arı are:a m . tJerle 
İzmir, (Tasviri Efkar) - Kar- bl!kliyorau ... !erde vesairede kullanılan ikinci .çuşlara gcnçlerııııız buyuk ragbet Pariae ıık sık yaptığı zıyare kil 

şıyakada 1 SS9 uncu aokakta o- .Muhtetem ve sevgili Vnlimizin hat veya geri teşkilat mensupla- göstermektedir. Şim..:iye kadar idar~ etmişti. Fransa Bafve 9ıı 

Otelde Giresunun tawnmıı; &ima - nyrılclıktnn sonra evvelA Anadolu -
lnnndan biri şoyle derl ılöküyor: nun neresine ayak b:ıstı? 

Son on beş senede Gıt'ellun 00 - İşte şu i ·ele.! .. derler. 
milyon llrahk :fındık satmı,tır. O $imdi güzel bil' parka çevrilmiş 
bolluk yıllarında köylere vnı-ıncıyn ve orta yeri Atatürltün t üStQııde 
kadnr, • tcşbibt.c hata olmaz ya - heybetli bir heykelile sfıslenmiş olan 
barlar açılmıştır, bir, \'uı ıı•tlrunn, bu kıyı, kiıMe inkar edemez ki, nr
çal o:r·nastn ki, deme gitsin. Kımin tık bir muhteşem tarihin ilk sahife
yarını düşfinmek aklımı gclebilirtli sidir. 
ki? .. Yarıu, o gcrvet kaynağı fındık Samsunda attığınız her adım, si
kökleı i yine mahsulünü verecek, yi- ze, bu şerefli tarihin yeni bir ıı1ıi
nc çuvallar dolacak ve nvuç avuç 'fesini açmak imkanını verir. 
paıalar toplanncakt.ı ... O halde, bu - İşte, oturduğu ev, işte çalıştlğı 
filnı dünyada fnzln düşuııccyc no J!i. oda, işte yattığı yntnk, işte örtün -
zum vnr, har vurup harman savur, düj:,rü yorgan .•. derler. 
zevkine bak! Ama, gün geldi çattı, Ve bunlıırı gıistl'rirken duydukları 
dun~ a bir tuhaf oldu, şimdi de bıı- sevince bir nebzecik bile ortak ola
kalım, sen mi~ln böyle düşlincn?.. bilmek için, elinizde olnuıdan, siz ile 
Zira l~tc bu yıl fındık hem az, hem 1 o evin yol"nu tutmaktan kendl•ıizl ı 
de fiyatlaı· dü kündıa'. ÇQnku ulıcı lnmıxzsınız. 

Havagazı fabrikasına kömür Bayan İnönü geldi 
temin e,liJdi Bayan lnönü Ankaradan şeh-

izmir, (Tasviri Efknr) - Son rimize gelmiş._ Haydarpaşa istas
giinlcrde kömürsüz kalan Beledi- yonunda Valı tarafından kar§ı
yenin Havagazı Fabrikası, ihtiya- j lanmıştır. 
cı için vilayet ;>rolilc ikıısat Veka- Kış tarifesi 

turan Faik oğlu Raif adında biri- bu :gibi tı~gumıuz hareket ve mu· rıdır. Bunlar düşmana kar 1 kuv-150 den faLI genç uçurulmu~tur. muavini şimdi Berline gidiyor-J.1• 
si. fazla sarho§ olmuş, ueceleyin, amı>lelerc> ·bil' ıı!hnyet 'ermeleri vct hesabına girıneıler. lngilizle· Kaydolunan ve sıralarıru beklıyen seyahat, sulh esaslarının ve ii• 
Şevket kansı Şükriyenin evine 1 hususunda lazımgclcnlere emir rin Fran~aya gönd~recek.lf'ri_ on birço~. g~nçler daha vardır. Ha- man • ~ran~z işbirliği!'in tefe~r·. 
girmiş, yatmııtır. Yapılan ~ikayet vermesini ıistirham ediyorum. fırka asker, mesela yedı nnlvon va musaıt oldukça uçuşlara de- atlnıt aıt müzakerelerın çok bıll 
.. . ., k h t t 1 t !!8/11/940 R. Ô. 1 d 1 _,._ ed" t • 1 • teS uzerıne aşı sar oş u umuş ur. ._ _____________ ,. nüfusu Yunanistanm seferber et- vam e i ınCKt ır. !emit olup kati netıce erın .. t ri• -c:-.-------;;;;;-;;;;;;;;:;;.. _____________ , ·---- zamanı a:elmiı olduğunu ııo1 e 

~skerlerimize kış hediyesi_) r ,r,~~~'~'~,ff,g ------------·· .. ! ::J.:~.~::::~-:::.~:~::;:.;i 
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Mektepten k açan talebeye 1S70haıbinde Fransadan.acle>'e 
ve ıeçen Umumi Harpte ıa e" 

muvakkat t rt CeZBSI Vermek, nıecbur kaldığ& Al~s ve L~ il 

1 

eyaletlerinin tekrar Almanya} blll 
OnU bU yofda teşvik etmektir hakuu kararlaştırmıştır. Alsi:.ıd11 

ı 
kı esas itibarile Alman~ır. kııdıı' 

:'ıiaarif Vekaletinin pek ycrin· ı mıık ~·arclcrini arıyan bir çocuk, ( Lorcn) de seksen bın J11e· 
de verdiği bir kararla her semtte mekt.c:bc sokulmnmakln cezalan- Fransız vardır. Alman işgıtl er· 
polisle muallimler müştereken dırılmııs dc:ğll, mükifntlaııclırıl • murları bu Fı·ar.sızları topta~ Yeti 
kahveleri, sineınalaı'1 dolaşarul, mış oluı-. Eğer mektep ka;;akla- F fl .. kutP 
mektep knçnğı lalebelcıi yakala- ıınuı gozü koı·kuLUlmnk i:>tcnili· lerin.d.en çıka~~p ~n1ns~. u Bu 51J• 
ımıktadıı·lar. İlk günlel'İn hızı ve yorım, lııınlrırı ımbnhııı en erken arazısıne sev..:etını~ er ır. 1ı· 
heveı;ile kalmaz dn bu müzmin saatinden, gecl'nin gl'Ç vaktine retle Lorcıı tamamilc frıtll~l· 
tılet üzerinde ısrar edilirse, bır katlar nıektf'ptc niıkoymak, sonrn larrlan tahliye edilmiş oluyo~· ,,&.I· 
iki sene içinde, mektep kaçağı du p::ıznr ve tatil guııleri de mek- manya cenubi (Tirol) dekı jle 
talelıckriıı yüzde dok ::ın nzn1aca- tcq.t.c <JzinııizJ oturtnıak çaroleri man unsurunu çekerek italykaJ111'' 
b'l muhakkaktır. Ynlııı7. yakala - nrnnılınulıdır. lliiylcllkle hem aralarında bir mesele bırn tc1' 
nnıı bu kabil çocuklnrn muYak - bunhır:ı verilebilecek en ağır ceza L ) de 
kat tnnJ r'e7.ası verileceği söylen· tatlıik c.>dilmiş, ht:'m de sokaklar- mıfb. ~imdi de ( ore:ı • tikb"l 
mcktedir kı bn karar t.ntbik edi- <la bfiı;büliin haylazlık etmeleri bir Fransız bırakmamakla ıı> r,fe 

icin Fransa ile yeniden bir Jlles 
çıkmamasını te-mine çaltfıyor. y 

l\1uhnrrern Feyzi T~ 
linlıınııılş olur. 

leti nezdinde yapılan teşebbüs ü- Denizyolları idaresinin Adalar, 
zerine Ereğli Kömür i,lctme ida- Yalova ve Anadolu yakası kııı 1 lımir Akıam Kız .San.&t Okulu taiebelerinden 
resi, şehrimize külliyetli miktarda vapur tarifeleri dünden itibaren bir grup pamuklu haı.ırlıyor etmişlerdir. Teberru edilen eşyn, ı Şehrimiz C.ünıhuriyct Akşam füz 
maden kömürü göndermiıctir. tatbikıı ba§lanmıştır. Bu tarifede İzmir, (Tnsviri Efldir) - Kahra·ı ınevsinıinde askeıleı·lmize dağıtıla - elnı; ve ıwv'lne gorc tasnif cdilcı·ck j S:ınııt !)kulu atelyclel'inde de ııs -

lirse, zaten mektehir.ılcn uzaklıış· 

• Bundan böyle Havagazı Fnbrika- daire ve mekteplerin yeni saatleri 1 mnn askerlerimize Kızılay 'Korumu cak hc~i~dert bi;suk biT aliık,a ve d.ı.:rhal paketlcı- luılıııe komılarnk: kerleriınize aooo lnne yün gömlek \'e 
t sı için her ay muntazaman izmire gözönünde tutulmuıtur. Pazar tarafından aynı teberruat hamretle sevinç ıçmde hıızırlıyaralı: Kızılay 1 hızılay Umumi .'.\Ierkeziııe ı;unr!er11· ı ı.rnmuklu dıkilmiş ve hemen Partiyc 
t kömür gelecektir. ı günkü seferler azaltılmıştır. devam etmektedir. İı.mirlllcr, kış merkezine ve parti teşkilatına teslim 1 miştir. veı-ilnıiştir. 
~ -=:=~--~~~~~~~~~~~--'!"'~~~~======~======~======~~~~~ 
t l<'akat onun da giylnmestni bckleılim. Yemek odasına girdık. Paketleri masanın üsUJne bırakbm. 
• Benim de eve veda sıuıtlm ~imişti. Bii.ııük milli roman: Annem karşımda durmuş, gö:ıl erlmin içine bakıyordu: 
• Doktoru gotürdüm. Beni hastnnın odasına ,sokmadılar. Gll"ip çıkaıı - Ya bu kıza bir şey olursa bm yalnız ne ynpanrn? 

Fabn dan ~avmanlar, enjeksiyonlar, illiinlar hazırlandığını öğrendım. _ o halde rnfisaode et de kuınandana blr t.clgraf çekeyim, dedim. 
1 Geç kalıyordum. Annemi dışarı çağırdım; _ Ya ... Hiç cılnıuzsa yarın ı;aab:ıha kadar ikııl. 
ı - Gidiyorum ben! dedlın. 
t - ~h. cvrndım ı. dil·o bir çığlık kopardı. 
• Kucaklaııtık. Akıama dönccekmi im aibi sakin olmasını telkin ettim. 
ı Şefkatin vnzlycUni sordum. 
ıı - Korkanın yolcu ... dedi. 
f Zavallı annem, bu hastalık v-e veda sabuesl arasında şaşırmış, son 

derece hclecandnydı. Onu bu vadyette bırakmak istemiyordum. Fakat 
ınecburdum. Geceden çant mı ve pıı.keUeriml hazırlamış olduğum için, 

ı hep ini kaptıtım ı:ibi evden dııan fnladım. Sokakta pencerclcnı uzun 
uzun bakmaktan kendimi alamadım. Klmbillr. Belkiben de bir daha 
dönemlyec ktim. 

Birdenbire kapı açıldı ve Fatma seslendi: 
- KilçUk Bey... Azıcık gelemez misiniz? Doktor Bey slzl göm1ck 

istiyor. 
- Bir eey ml fBr? .. 
- Bilmem ... İstiyor ... 
Geriye d8ndltm, e'Vc girdim. 
Paşa merdi\>en baemda duro:rordu: 
- Affedersin o~lum, dedi, ıcni yolundan çevirdim. 
- E:>tağfıırullah Papm, emrediniz ... 
- Hastanın halini pek beğenmiyorum. lneallah bir eeyl kalmnz, ce-

Yazan : SeNler BEDi 
çer. :Fakat ovln 
kabil değil mi? 

içinde bir <?rkek lazım. Kıtaya biraz daha geç gitmeniz 

Annemin duruşundan anladım ki doktora ricn eden o idi. 
iPaıa 11 a ve etti: 
- Ben kumandıınınıza bir mektup yazanın. Mıızeretinid anlatırım. 
Dilşündüm: 
- Akııama da hareket etsem olur, dedim. 
- Evet, kabllsc yarırı s:.bab daha iiyi olur ... 
- Nesi var hastanın'! 
- Teliişa lüzum yok, Her ihtimale karşı evde bir erkek lii.zım ... 
Dolrtor gidince anneme eledim kl: 
-· Aıılndıın. Paş:ıya bu fikri sen ver<lin. 
Annemin gözleri yaşardı: 
- Oylum, dedi, bıraz geç git.&en ne olur? Seni o kadnr sc>viymla ı 

kumandanların... BiNıim. Kfiç11ktenbcrl sende vnzifc hiui kuv\'cthdlr. 
Rahmetli onbnn da öyleydi. Fnknt ... Ben ... E\0ılc y:•ln 7. knlmnktnn kor
kuyoı·um. Hem de ... Bu telilş içinde ... Sana doyamadım ki... 

Evden çıktını, postohancye gittiın ve kumandana mufnssııl bir tel
graf çektim. Beni çok ııevdiği iç.in mazur göreceğinden emindim. 

Tdgrııflını.eilcn çıkınca St•yfinin doktorlle burtın buruna gcidiru. Bu 
zatın ı"'ınini hfıHi ibilmlyordum. l".ıı.kat bu üçüncü karşılaşma nranuzdaki 
snmimiyc.ti ortlırmıştı. ~eııli henlı konuı,ımıyıı b:ışlaclı.k. Evde ağır basta 
olduğu için daya ancak erte.si snbnh ööncbilcceğimi anlattım. 

- Zıırarı yok... defü, ben de -yııı'1n doneceğim. Dernber gideceğiz. 
Kumnndaııhı eskltlcn t:ıını:ıırız. Bc.n de p.hadct ederim. 

- Teşekkür ederim. 
Dcıktor do Sultunnhmctte oturuyormuş. Evi bize yakın olduğu için 

davet ettim. Kabul etli. BWm evo doğru b<?rabcr yürlidilk. 
- Haı:Uı. ldnıılir? diye sordu. 
Seyfinin nişanlısı olduğıınu söylemedim. 
- Akrabadan bir kadın ... dedim. 
Ve g~çirmelüe olduğu tehlikeyi anlattım. 
- Sryfiyl lıulnblldiniz nıı? diye sordu. 

- Hayır, dedim, Edimcye lıirini gönderdik. 
etmiş. 

Doklol' gülüınS<'di. 
- Niçin gülclUrıüı:? diye ~orduın. 

Ora<lnn da hnrcket 

(Devanu var) • 
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a Vecizelerin Şırhı i 
i ...... 
'uıuıınu1111111111ııaııııuını11uınJı1tnM" 

insan ekseriya bir fjlcr:~ 
o fikrin zıddını eevOJ 

diki için kapıhr. AND 
JEAN ROST 

biJil 
M.nntığımıt yüzde doksıı~pıiı-

hükmcdemcz. Ektı riya kal '\'ili" 
le, hlslcı;mh:le d~ünü~· baıı• 
hislerimizin tesiri altmdıı. heııı.tıfl 
gi bir meseleyi bcniınSC~~·ıışır 
sonradır ki, mnntıi'ımız )tiıı• 
ve kendimizi muhakeme ci ~ıt• 
'den do haklı çıkarmıya uğrtl~11•t 

Bir fikri snme~iz, bir ~rııe
hotumnuı gitme. Jete lbu . eti· 
mele ve bop gitmemek .~yi~~(ı.~· 
d1r ki, onun zıddına bısı " dlst" 
ler. Tabiaten bi~raf. ve! ıı:ı;ıllilİ' 
lerin üzerine yükselecek 
yotte değiliıdir. 1 rdlı Bilha!sa aiyast mczbCP1•0ııır. 
yazlyet daha açik olarak ıö ııt•t 
a)'lli fikir l!trafında topla~:W•r 
rlctn, Ayni eeye muhalif 0 

biı-le ırleı-. 
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-İSIH llaZIAlll 

IRÖ~İI ~İr 1ilk1 rifmire ~·m=n =-
"Biz Muırda /talyanltuın tan ibarettir. 5ami~i. ıurette Füo/, kahl etlümige11 6ir ziyaret - Delcanozof 'dan 

Dua ı•celd 
ıdfiri karaahim HAFTANIN FAALİYETİ •!:::H1::B°ı:it:::. Siaı ~ı d ıdın ı J lngiliz Kralı 

•JD1y•c•tı rol I .. d biltün ııeceyi 
o inci •a1"1'd'n devanı) e C 8 V U l e e 1 kar ar aAht a 

ıL l>une k&c!ar adenıi tecavüz •• F k 
~uk paktlarile sıkı bır surette r a 1 s 1 z 1 ta at 1 geçirdi 
tııı nnııt zannolunan Btıll'ariııta- (1 ittci aalıif edeıı deı•am) 

•oN . HABERLE ·. 

........ 
Yan taka . .• Yan c iddi ••. 

HARBiN 64 0NC0 HAFTASI ........................... -.......... _ ........ -............... . 

/r lele' ~ ı · ı. d IUÜıpernr olchlld.n apn yalnız 
a ınııan 611 ıncege na. "' bu hüsnüniyetlerine güvenerek nelu IHlklenlgar? •Kral Mişel lcaçtı mı, kaçmadı mı?· 
Yunanlılara dayanmak ım- harp tedbiri almakta ıaflet ıöıte- S.doılio -·Ü•mı·-n ı..:.. L--r • Yıanus Salı·ı.. 
kanını verebilirulc, Tür- ren veya barptea korinıp kaçan ' - ;;,- ıo.. ~.. n 

ır cenubi Yucoslavya nya Sırp b' b 
~ı:k~donyası hakkında mütecaviz G . d ır ombarc;:iıman tayyarcıi ka-
t lıaaıı lkullanm11a batlamaaı Yu- eri pÜskÜrtÜl Ü, rargahında bir ııece geçirdiği bu-
~av hilkiin1otini, hususile Sırp • t k • i\İa ö(renilmiıtir. Kral, aiır )'Ük-
111 •• runu fena halda gaı:aba bindir- Vazıye ÇO gergın lü Wellington bombardıman tay
~llır. Sırplar iyi askerdir. İcabın- Bongkon1ı1, ı (A.A.) _ Siam baş- yarelerinin Kolonyaya hrueketleri 
h lıulprlarla cet.in bir boğ111ma kuınandanlfğının bir tebllğfoe göre, eenasında hazır bulunml.lf ve bu 

kiyege gapılacalc herhangi milletlerin ne feci ~kı~~tlere ui- pafll, Mısırda ani ölümler. 
bir taarrazıı yandan ramq ~uldanm ı&:du~ ~· an-

Pınaktan kaçmuzlar. 8 ı · ll iam hudndundak vazıyet gergin - Alman şehrine karşı muvaHakı~ 
ıL lıglinkü Yugoslavya, nıaattees- d. 

tehdit edebileceğiz. ,, ~:~~.::i!a;:,~e~d::-~:ı;e~=~ bi~~ı:e~~~ega: :~ı::.ö~ı::~~l rn~~a:ı~I;~ 
Londra, 1 (A.A.) .. Ht~~?' lel hukuka J!a,..t düsturlamnn türiilüp tekrar memleke- ruz diye tcmiılemiye bai1adııar • .. ı b1 • ır. yetli akından dönen pilotlarla sa-

llıjj' r çok ırklardan, unsurlardan Hududu tı.-cavüz etrnJı,ı olan Fıan-

8ii 
rekJt.... bir halita halindedir. ir mürettebatı avdetlerinde kartı· 

Nazın Amery, ougün ıoyledıği bır her gün ayaklar albna alındığı bir tine iade olunduktan Kral Mihnil, iflerln sarpa ııardığım 
.... !<JZ kıtaatının lıüyük znyiatlu püs -

ll Phc fek ki bn hal kendisi için bir kürlüldügfi, hallan hergün Siam top lamıştır. ilk dönen tayyareciler, 
bJ1flık aebebldir. Bugünkü ırklar raklanna geçtiği ve geçen Umumi istihbarat Bürosunun salonuna 
p ıtasilo adeta eski Avusturya im- Harpte kullanılnn siliihlnrla müccıh- girdikleri zaman saat gece yarısını 

rıutukt.a, Yanan ordustınun göster- k"'t'• d • d 8 .. l b. sonra Bulgarlar, hüküm- görünce babasından aldıt"ı dersleri 
diii fevkaliı.de eecaati me'YZuubahao- 0 ~ evv e yafı>:oruz. oy e ~r darlarnuu il.deta ccbrt lhatırlııdı ve hanen eliimett firarda 
deı·ck er.cümle ~yle deınittir: d~VH'de •aatlere manarak. taa • dencb1lcce1c bu ~iyaret- buldu. Ynlnız nereye kaçtı, na81ı 

aratorluğunu andırmaktadır. Nüfu- hez Uindiçinili askerlerin teslim ol- vurmuştur. Salonda tayyarecileri 
l! l5 milyon dört yüz bin kişidir. dukları söylenmektedir. karşılıyan Kralla beraber istihba-
11ı':{111n ancak yarısı Sırphr. Dört Diğer tarnftnn, Şanghnyılan şu rat şefi subay, bombardıman şu-
11 Yonu Hırvat olup bnklsl Sloven, haber verilmektedir: b 

Son haftahır içinde harbin vcç - hütlere kanarak kollan kaYUftU· lerlnin !arlnnn vara.bil. kaçtı, yoksa Jmçamadı ını! Burahın 
ihesi tamamile değişmiştir. Diğer rup yapmak bile bile kendini Ö· diler. meçhul... .Bildlğlmiz şey, ajansların 
Balkan memleketlerinde, 1.'ürkiyede, lümün pençesine leılim etmiye Fıı ... at bulmu$kcn Av- Fi of ortaya attığı bu havadis, ne tckı.ip, 
bütün Oıtali~rk~ ve h:'1tt.ii dah~ u - muadil bir mahiyet alıyor. rupa lıaritasını istediği gibi kanş- ne de tc~ it cdildı. Genç kı·ala bır 
znklar~a vazıyctin l·enı inkişaf ıhtl- Şüpbeai:ı Cümhuriyet Hükume- tırnn biı· devlet rcisilc Kralları- şeyler oldu nmn, ne oldu, haftaya 

ı."Şnak, Türk, Arnavut, Alman ve esi Şefi ve Hava Marqali Pierse 
-ıacardır. FranslZ Ilindiçinisi topçuları pcrl ve grup kumandanı hııva mnre· mallen dO!!tlunmızı teşvik etmi v t' k d alb t ft ıd nın g6rüşmc i elbette kendilerinin de belki 6ğrenirıı. 

düşmanlnrımı1.ın yanmda y 1' almı- ~çob can an~ arak~ Rır. işmc yarıyncaktı. l\Intbuat derhal 1 il il 
ya teşebbüı; edebilecekleri de derin . 0 t ayd~n • ~!:'e .~ e- şnmntayn bnşlndı. Bir sürii şeyler . . 
derin düı.ıündümıfiştur. fil< Saydam, 1rat eyfedıgı mutead- istcdılcı·. Ilnşvckilleri Filofun da Ber Yunan ccphcsı .Italyan 

Pıf şcmbe günii Siamın lıudul şehri ulan 
kıaı l!;rutiyct esasına müstenit l>ir Lakhon üzerine ateş açmışlardır. şali Baldwin hazır bulunmuşlar-
lııa lık olan bu devlette kral baııku- Hanol'<l"kl Pransıı: ıııakamlaı ı bu· dır. 
d lldanclır. Mecburi askerlik usulile nun yedi Sıam tnyyaıcsi tarafından Akınlan hakkında müretteba
~ nıi bir ordu besler. Yirıni yaşın- Hin<liçıniılcld Tul:lwk şl'iu ine yapı- la sual tevcih edilirken Kral da 
~e 11 

elli yaşına kadar otuz sene SÜ· luıı baskına ım.kabcl~ olduğunu bil· zaman Kral şunu sormuııtur: 
~ askeri nıfikellcfiyeiln l,5 senesi diriyorlar. 1\lezkiır makamlara göre, Filo kumandanı Almanya üze· 

Eğer Mısırda ibfa italyanlaı·ın hak dit nutuklarda bir defa bile harp- lini ziyarete gideceği ilan edildi. '{t ~ kuın:ınd~nla:"' lçm mu -
kından gelinciyc ka<lnı- Yunanlılara ten bahseylememiı. Türk milleti· Arknsıııclan diğer Nazırlar da Baş-1 nzznm. ~ır kumar ~sa-
dııyanıııak imlı:iı1ını verebilirsek ar· ne hitaben· (harbe hazırlanın!) vekill"rini tııkip edccclder yeni ni- fil hnlını aldı. Ilk guıı -
1 ı ,.. .. k' '·- l ' znmın., lıncıları olnc~klarclı.1 1 ~, ' leriıı muvaffakıyetsizlf-1 u ar1mız:ı ·•ur ·ıyeye '"'r'ı yapı a- dememİf yalnız sade kua fakat .. 

bilecek herhAngi bir_ .taarru.zu ~an- çok açık •ve çok ___ :.:_.
1 

bi: ıuret- ' ğini ôı tmek için Mus -
dan tehdit odobllcccgımız bır hare· . .. -·--· • Fakat Polonya hududunu . aşarak f wlini !!ağ eli General 
ket ııokta mı temin etmit olacıığn le duny~ın .~'!l •. kor~nç bır Almanyaya da lıulaş:ın tckzıp has- Soddu'y\1 cephe)e g!in-

ta "ıttzaf hizmette, 18,5 senesi scy- bu Siam lıavıı hucunıu, yer~cı- am· d 1 
lı ,,r Oıdu ihtl,·atında ve ıo senesi ih- 1 rin e 2 3 uçuş yaptığını söy ediği , " smda ö ii ve ~·aralılar ka~dına ve 
"'· ııt ordu u ıhtlyııtlnda """'er. Bn- b 1 . k 1 1 1 zaamn Kral sunu sormuştur: :"t .. ~.. azı ev crın yı ı masına se )ep o -
~ . ıııınanı ordu mevcudu 148 bin muştur. - Berline gittiniz mi~ ri1 olup seferde bu ıncveut bır mil- ................................................ Avustralyalı olan filo kuınan-
lııı~ doı·t yüz bin adama kadar çıka- danı gülerek §U cevabı vermiştir: 

ve 'bu vıretle de kendi ordulanmızla ı devrey~. ıırdı~nı.'?ylemlf, b~ su- talı!'.;., Bulgar scvlndni uzun sürdür- Badoglio dQrdi. lşkı· ıslah olunn-
ve artan ilruvvet ve kudretimizin retle Turll: mılletmı ikaz ve 1f'Jal- mcdi. Berlin, kat'i bir lisanla b!ly!e cağına büsbütun tersine döndü. İtal
bizc temin edeceği yeni müttefik- la iktifa etmiıtir. işte burün bü- bit ziyareti beklemediğini açıkça ılan ya cephesi yarıldı. Soddu'nun bu işi 
!erle AJm.any:ıya dördüncü dndıeyi tün milletçe kabul ve tatbik eder cimez, bir andıı Bulgar hoşafı· başaranııyneıığı görulunce )ine 1ş ıh
. d" ..l:,.;_ nın yağı kesildi. Şimdi Bulgar dost- ti) ar General Badoglio .. a d"..+ô. ır. Yu'"ıanlılar () d • - Evet orasını pek iyi biliyo-

~ r u, barı$ zamanındn, 16 fır -
'ııı an murekkep beş kolorduya tak- Pogradeç'te rum. 
du ol~nnıuştur. Her kolordu 3 veya •1 1. J Berlin üzerinde uçtuktan sonra 
littt Plyade fırkasından mürekkep - 1 er ıyor ar dönen diğer bir bombardıman 
lak Ko~oıdu teşkiliitı haricinde müs- (1 inci s<ılılir.den deı•aııı) tayyaresinin mürettebatı da bu 
fıtkll hır hassıı :fırkası, iki süvari Şekava çayı boyunca İtalyan sırada salona girmi§lerdir. Kral, 
hd ııaı ve oı·clu kıtalnrı vardır. Pi - mevzilerine şiddetli bir taarruz tayyareye kumanda eden pilotun 
aı c fırkuları iki ila döl't piyade k y h k elini sıktıktan sonra akın hakkın
ıL ayından, bir ilü iki topçu alayın- yaph tan sonra unan ücum ı-
~~ "e fcnn kıtnlardan mürukkep· taatı dün sabah çayı geçerek da bazı sualler sormuştur. Ai
ti! er, .Hn su~ fırkası bir piyade ala. Pogradcç vndi5ine girmişlerdir. manya üzerinde 2 5 uçuş yapan 
kı e lıır üvari livasından ve bır ltalyanlar çekilmeden evvel mev- bu pilot demiştir ki: 
ta~tı alayındaıı mürekkeptir. Sil - zilerini şiddetle müdafaa etmi~- Tali biTe biraz yardım etti. 
te! fırkası, iki üvari Jivnsile bir ler ve ağır ı:ayiata uğramışlardır. Tam vaktinde bulutlar açıldı. 
I• 

0lUıitli taburdan, bır süvnl'i top- Şimal cephetıinde Yunan hü· Bombalarımızı atarken hedefimiz 
1n1ı._ '-burundan ve fenni kltn1arilan I d d w 1 olan aarı vazıhan aördük. "':tekkeptir. cum arını ur urmıya ugraşan - • ~ 

\;ç f t 1 1 d h t L k · Brendizı' bombalandı !lıetı.- ırkah olan birinci kolordunun a yan ıu a a cenup a es ovıç 
~ ~i ~euutz'da, dört" fırkalı o- :ve Kolonya arasında kuvvetli Kahire, 1 (A.A.) - Hava 
~~kıncı kolordunun merkezi Sa- mukabil taanuzlar yapmışlardır. kuvvetleri umumi karargahının 
~ anada, üç :fır~h olan üçüncü Süngü ve İtalyanlar tebliği: 
~ tdunun merkezi 'Üsküpte, üç fır- Atina, 1 (A.A.~ _Taze kuv- 28/29 sonteşrin gecesi hava 
~ olan dördüncü kolordunun mor- tl 1 · • · 1 kuvvetlerimize mensup bombar-
11•· Agınm'da, ;ıç fırkalı o1an be • ve er ge mesı üzerıne lta yan or-.... ı k d L • k d d dıman ta}·yareleri Brendizi üzeri-lıa. olordunun merkezi Niş'dedir. usunun muıı.avemetı ay a e-
... a f k B ı ı 1 - b . k"ld t t ı· t J ne müteaddit hücumlar yapmıc-•'1i ır ası e gratto., b r nci sü- ger ır şe ı e ar mış ır. a yan- " 

t l\ fıtknsı Agrnm'da, ikinci .~üva1·i !ar top, tüfek ve mitralyöz kulla- lardır. 
it~ a11 Nio'de dkamct eder. Usküp- nıldığı müddetçe iyi harp etmek- Askeri hedefler üzerine 12 000 
~l'i iicüncü kolordunun bir :fırkası te, panik yalnız Yunanlılar süngü kilo ağırlığında yüksek infilaklı 
fır:tincfü., bir fırkası İştipte, bir hücumuna kalktığı zaman vuku- bombalarla yangın bombaları a
da.k·aaı Manaııtırdadır. Sara)'bosmı- bulmaktadır. ltnlyanlar göğüs gö- tılmıştır. Rıhtımlarla benzin depo
~ı ikinci kolordunun bir fırkası h b larının bulundugwu ıehrin cenubu 
k · llede, bir fırkası Snrayboımnda, ğüse mu nre el erde küçük yan-
N- f ı._ b b 1 L il k h . şarkisinde büyük bir yangınla ~ ır'"'sı Mostarda, bir fırkası ııın om a arı -.u anma ta, ıç-
lolalukudadır. Ordu ağır topçuım bir zaman süngü kullanmamakta- müteaddit küçük yangın çıkmış-
':t it.ık ve 16 lik uzun loplarla, 15 dırlar. tır . Şehrin cenubu garbisinde bu-
"ıı~ğır obüs top1nrne, 22 ... c 30.5 Yunanistan Amerikadan lunan parke etrafına düşen bom-
~ınr.'trelik havan toplan1e tec;lıiz balarla limanın cenup tarafındaki 
bt;'b'1erdir. Üç u1aydnn mtırekkııp harp malzemesi alacak ucunda iki yangın daha çıkarıl-
t, 7 ava defi topçusu vardır. Toplan Ncw-York, 1 (A.A.) - Tass. mıştır. 

ıı·60, 8.86 v .9 antimctreliktir. Amerikan gazetelerinin verdiği 
te ~~lardan başka 16 Jıudut taburu bir habere göre Amerikn Harici- Afrikada 
~l'Jnıın tayyare livu ı vai·dır. Uçn~-lye Müsteşarı Welles gazeteci- Kahire, 1 (A.A.) - lngiliz 
tdıL mecmuu 800 kadar tahrnın J b.ld' . . k ' y . Umumi Karargahının cumartesi 
~~rııelttedir. Zırhlı kıtalar ve tnnk here .~ . ırm;ştır . . 1' ~a~ı.~tan~.n tebliği: 
tn~ topları hakkımla maliinıat yok· 3 rp 1 tıyaç arı ıçm mu le 1 mu- Sudan' da Kassala bölgesinde 

Üö bayaalta bulunmak üz~re Yunan motörlü devriyelerimizden biri 
tsil1ıc;nıayor kt, Yugoslııv orilusu Elçisinin Amerika Maliye Nazırı bir düşman grupunu tuzağa dü
t~1 nlında aiır basacak Wr kud- ve diğer resmi makamlarla yap-
ı. f!dlr nh· il b' 1 şürerek gerek bu grupa, aerekse ,ır. vo m ım ro er oynıya ı· tığt müzakere er her iki tarafa • 
"• süratle ııönderilen takviye müf-
G:·g•• .. 1;1 .. 1:•Z""""ıSa"""ft""S"U'::·r"U::·.... ~ek~-::~~:. verici bir tarzda ne- rezelerine ağır zayiat verdirmiıtir. 

-a Metemma bölgesinde dü§ma-

ıtalyan•YUnan nın bir keşif kolu, topçumuz tara-"tt . (1 ind ~o.lıif eden devam:) f d b b d 
'ilı:ı ti~~. müsaade etmi)•cn İngiliz ın an om ar ıman edilmiştir. 
ı.., .... memleket müdafaa .. ba- h a rp vaziyeti ~ Diğ" tualtan b;ldi•ildiğine 
d,t •rıdan hangi suretle hareketin göre, İngiliz tayyareleri, Sidi-

ııa f ,_ t d [36 ı Barranide aakeri binalar ve Ti-'İll .ııınuva uı: o acağına air na- ıncı gün 
~, ~'lt!ı vermekle iktifa etmekte mimideki karargah üzerine hü-'t az.la müdahalede bulunma- cumlar yaparak birçok yangın çı· 

.ıttaclır. Telgrafların hulasası : karmııılardır. Gardulla üzerine 
~,.1tıtiliz sansürü askeri \'eya sı- Arnaııııtlul·ta lıarp, gitlfkı;tı arta11 f y?pılan hücu'? esna~ın~a. da mü-
tıı~f hedeflere yapılan hasnratı bır şiddetle de-rcıııı ediyor. 1'unıuı I hım ha_sarlar ıka edılmıştır. 
~ııı:ı itasal surette zikrcttirmiyorsa, lJcışkummıdrınlıiJı· tara f111da11 neşı·c- lngiliz ,·e Alman 
.. Un asıl b b' d'" . difrn son tcbliıidc l'u11aıı taarruzu-, hu·· b ti , d 
•ttı se e 1 uıımanı vazı- 711111 bütıiıı U<'GC dcııam 1 tfiııi ı·e dıiş- J cum o arı arasJJ~ a 
lq hen haberdar etmemektir. Yok ııınııııı mıtlwrcııwti lw·ı/dıktaıı son- .oı!drıı, ~ (A . .1~.) - Bııhr~~:e Ne· 
ti hçbir vakit lngilterc 1 lükume- rrı, deı·inlcıııc nıiihim m nzi kaztııııl-ı zaı·ct! ?ugbn aşa~ıclnki tclıllgı ıııış -
"kı akilcati İngiliz milletınden dığı bildirilm.cl:todiı·. l'ıman safi er.- ı·etnııştır: . 
lir. arnak gayesini takip etmemiş- nalıı l'ogrndcç'• oirmiş bıılııııuyoı·. Bu sabah .lıilcumbntlnrınıızdaıı lııı: 

İtalyan kıtnlaı·ı lııı lı<i/[ı"IJ' t11"11y<J taarruz clevrırc kolu, Holuıııla ı;uhfü 
~okşa~ "f .. k' 1 T ederek geri çckilmişlınlır. nıınları ı u~ıklnrm.dn San~s adındn büyuk bir 

"'1surün·· anı teeslsuı t~r ı. n~ı ı~ Elbasan nır.-.•kiiıcdc yeni ve kııvvctli du.şman mşe gcmıslnc taan-uz ederek 
liakt.;ı· un rneın e :etın emnıyetı bir nı ıdufrıa lınttı' kııracakforı tc•lı- hnsaın uğratınıı;ı;ır. llül~ıı hücum -
~ttt'"~ nazarından mecburi ad- nıiıı edilmektedir. botlarımı~ donmuştür. "\ :ılnız bun-
1, ~1 tahdidattan münfeil o- Di ·e no'·t 1 d t k . dil i ~ lııı·dan bıı 1, SaıtlCls,a refakat eden 
l ~ tı r " a cır a, a ·ı•ıyc c ııı ş . . . il 
't~·ı . Amerik:ılı gazeteciler, ltalvan kıtalaı ınrn bılyuk b ·r mııkıı- hıu p gcmısıııın nteş • <' ehcmrnlj"et:'f~ 
~ct •.erme vazifelerini ifa için ı·cıııct oostcl'nıiyc baı.<ladık/arı N hasarn uğrnmıetır. '1 arafımızdan ıkı 
tJıııı turlü teshilat gösterilmiş ol- hatUi ıncttccsi hemi: malum olnnvan yar~lı 'ardı.r.. . 
lt lırıa ra v m n h k 'k . d - 'I mııkabil l<ı<wru .. lcı.rda hııl ınduklan Ş!ınal denızın~n .diğer bı~ kısmında tf h g e a 1 atı egı • . . hafıf kuvvetlerınıız ıltıvnyc gezen 
t CYecanl t · Jd t k halıer ı·e11lmı·kteılır. _ 
~~· . • ı esır e e e me ltalyan tebz -· 1 k b .1 1 bir Alnıaıı hucumbotunu takip et -

de b ırıı takıp ederek gazetelerin- -·zla-_,a bül <1
11

8

1

8

1
' ıJu 11?1u du ! f a1~r- mişletdiı. Düşmıııı hücumbotu clııha 1 il .,., ld I • •.. ru , ı cı. ıı ıa rıg ır .a- I 1 .. . . d k 1 ~İt ,,o a rapor ar neşretmış- smın temal/ÜZ cttiıiiııi lıildirıyor. nz a olan suratı snyesın e nraıı ık-

aı... ~ Harbin ilk gii11loriııde, l'ıııırınlılrır ta kac;mıya muvıı.ffak olıııuetur. 
.,.. 

1 

tarrıfıııdaıı iııılw rciile11 1111 fırkaııııı, , •&T• •e-W ! basiibcıd6lınavt ııcticcsindc, ltalynıı- Finlandiyada 
..... laı- ta.ra.fmdcın ihya ~dildilii aııloşı-

&.o~ litıGtiNKÜ PROGRAM lıyor. • askerlik müddeti 
•.ı& ~r}Q'Strn IJS.40 İncesu ,_ Tebhl'ler---.. 3 seneye çıkarlldı 
•.a0 aberıer 19.16 l.illzik ' ' 
a.15 'Orkestra 19.30 Hııberler 1 1 llelslnki, 1 (A.A.) - Yokında 

't" kadını 10.45 Şarkılar Yunan teblig"' İ ~asdiki b~klen.en b~r .. kanun liyihnsı 

! 
* 20.16 Gazete ıle askerlık hızmetı uç seneye ı;ıkıı· 

.ao ş 20.46 Müzik rılınaktadır. 
"6 b arkılar 1!1.00 Musiki A I ( Diğer taraftan, yeni Reiıılc!inıhur rı. qaberıer tina, A.A.) - Yunan in .h b b 1 . d 1 
"VQ lfa'tk 21.80 Konutma B--Lumandan1..ö. tarafından dün tı a atı u ay çın e ~·apı acaktlr. 
~o ... u-"'tr:tGrklai 21.u Ortt.ın ~ -· 

"1 •• rece ınetıro!unan 30 aonteşrin ta· * • 22
•
30 Haberler rihli ~ 35 numaralı reami tebliğ: 22
''6 Mbı"k (caz) Taarruz hareketlerimiz bu··ru-n '-' caa) '8.!6 !Ka anı . 

ı " gün devam etmiştir. Çetin muha-
t • AT R O L AR rebelerden sonra kıtaahmız bir 
't it çok noktada muannidane harbe

R T Y A T it O S U den duşmanın mukavemetini kır-
Dram kısmı: mıı ve derinleme mühim ilerleyiı-

Bu akfam tat il ler elde etmiıtir. Sai cenahta ileri 
K omedi luımı : müfrezelerimiz Pogradeç' e gir-

nam ettik. 15 zabit, 200 nefer e
sir aldık. 

ltalyan tebliği 
R oma, 1 (A.A.) -- 175 nu

maralı İtalyan tebliği: 

•ı,n,,,ır •• ec .• q:;......................................... .•.. edilmekte olan tedbirler. hep Hü- ı So ı b ::1 ....., .. arımız braııya ıınr.da u üç gfin- Yalnız Bado lio faşıst olmndığmdan 

A lmanya 
Balkanla ra 

sarkm ayac a k 

kWrıetin bu ikaz ve iqadının ba- tük sevinçle ortalığı a~a'klandırma - iki satırlık bir emirle kendisini bir 
ıaJ ettip iatiba1ıuı bir neticesinden nın hCEabını birıbirlerinden soruyor- maceraya atacak adam değildir. Ku-
hafka bir teY değildir. lar. man<hmJığı knbul edip etm<'mek bak-

Bütün bu tedbirler docıta da, • • kuıda karar vermeden eV\."t'I .Alman 
yannın meçhul düpnanına da _ .. 'Eıkiııııb.-ırbiye Reisi Von Keitel ıle 

~ L•• l b" Gurculer, Ruslara na- 1 rröıüctü, icabında onun uardımına 
( 1 ;,ıcf sahifeden dınınm) -eıer uoy e ır düıman varsa- d l k a d "" .. " zara~ aııa _urn z a • rıçık biı· kapı bııaktı. Sonııı cepheyi 

§arkisindc askeri harekata derhal cösterecektir, ki lurk tulhe çok dcdUır. ~us dıplonmtJar~ ! teftiş eu.ı, il.omaya döndü. İşin P<'k 
başlamamak ve mücadelesini taraftardır ve fakat harp için de dıı ak&ım.', meselden çıkmazda olduğunu görmüş o!acak 
ıtarp tarafında havada ve deniz.de tepeden tırnağa hazırlanmı,tır, pek. teferruatına k~.dı::r ki bir tiiı-Hi ecs&l'ct edip kurnandnn-
lngiltereye .kaı:tı devam ettirmek bu hazırlığın en büyük liuvveti ı.::mık etmemek ve goru- lığı uzedne alnmıyor. lıfihvcrin bir 
fikrinde olduğunu göstermekte- İse, milletin bunu tav'an ve tam ?u. fazla .bağl~nınakla ucu l\t~~a ln.kıJdı, diğeı· ucu Yana-

b . 'd kJ •~- b l ıştıhnr etmıeJ.erdır. nlstunı aokcnıiyor. 
dir. Almanların Kanarya adata- ır ı ra e yapma-.... u unması· 

d Dckanozof İşte bu iki selX'p De- Mib\'erln üçüncü ruknü Japon:ı.·a, 
rında &Ö9terdikleri faaliyet. ba ır. knnozofun Berline gönderilmesinin r.indc beli)'ll bulaşmış, uğraşıyor. 
noktai nazardan manidardır. Ni- Böyle büyük bir dava karpıın- birinci fımflidir. Aslen Gürcü olan fııte bunlann hepsi bizim cEvdeki 
hayet Londranın aayet iyi haber da, bu kadar büyiik tehlike za- Dekanoznf, ~·ine Güttü o1an Stallnin hesap r1ıı:·şıya uymu> &Ozümüzun 
alan siyasi mahafiline gelen ha- 1 lllAlnlanncla rahan •e manen ha· çocukluk ve mektep arkada~ıdır. filli numuneleri. 
berlerde Almanların küçük ha- zır balanmak, maddeten hazır Stalinin z:ıten pek mahdut bulun:ın 
cimde yani 300-<400 tonluk tah- bulunmaktan daha çok müesair- nıutemctlerinden biridir. Bn da ikin- • • 
telbahirleri seri halinde inoa et- dir. Biz, yaşamak, yer yüzünde I ci ô.mil. Berlin, bu barl:ı~n cilveleri :Mısırda siyasi rical 
mekte olduklarını ve bunların ha- cennet ıtlakma §&yan bu eüzel va. çıkmadan evvel antl. k~mıntem pak- her halde koltuklarında 
rekat sahaları dar olmakla bera- tam çijnenmekten korumak için un en l"nnh merkezıydı. rahat rahat oturnmıyor-
ber Fransada Lorient limanile kn- ölümü söze aldağımrz andan iti- Sovyctlcr idaresinden sı~·nlarak tardır. 
bil olduğu takdirde Kanarya a- b~ren. Türk vatanı ebediyen pa- istiklal iluıı ı>tmck istıyen Knfkas Avrupada harbin baş-

d r Ol k h '-'--- ka ınillctlcri ve lıilhassn Gilrcü ileri gc. lnına ile beraber Afri • 
dalarına istinat ettikleri takdird~ yı a ma ••&1111 zanmıt d lı:f lcıılel'i hep Bcrllnde tvplımınış}anlı. lkıının lıu şirin parçasın-
şarki Atlantikten geçen İngiliz eme ır · . • Aııti konıinlcrn paktı ı·esmcn kaldı- Yunua Sallhda ela ölüm, gb1gesini 
vapur kafilelerine karıı vapılan _ı,te ~lb .ıa.tıyen ": sulh seven ı,Jnıakla ve Gürcülerin, gayri - P•fa gösteı mlye başladı. 
harekatı daha ziyade tazyik ede· Turk mılletmın yaptıgı da budur resıni olmakla lıerabcr hillii Bet·hnc'lc R - • • 

· . . . d'" k" ·fi · k 1 • : . . . ı utun ugratıınnsına rnğmcn bır 
bıleceklerı merkezındedır ve un ıece ı zı ırı aran ıgın mubınt faalı}'et g<ist~melcı·ı Sov- 1 tü 10 h il' k 1 ,.,.. b-. d • b d 'b · ı ' . r ava to1 pı ı ı ı6.na urilnup 

Buna karşı ittihaz olunacak manaaı a yıne u~ an ı arettır • j l(!tl~rı ku~kulaııdır~ınktad~ı. Bcrlın .Mııırlılanıı başır.a yağnmıyan Aı:ra-
müdafaa tedbirleri araınnda ilk T ASVıRi EFKAR 1 s~f?rctlnc bh Gn_rcunün gonderılmc- ilin, nihayet abrı tukcndi. Özlediği 
akla gelen tcY. kafilelerin daha ................................................ sının üçfincfi {ımıli budur. I eğlcııcesiııde keııdi~iııe mini olmak 
ziyade takviyesidir. Bu gemller, B •• t •• · ki l'\ihnyet Dekanozof'un kurnazlıi:,'1 istiyenlerln hıışlıırına çullandı. 
İngiltereye, gün geçtikçe yalnız U Uft JŞJ ar bir ıınat ~atine get~rmış ol~a~l:ı j ilk .k?rban harol Mııııra sokma-
harp levazımı tasımak ve harbin iştihar ctmış bulundugunu da ılave mak ıçın canla başla çnlışan Baş-
.d · h d• ,_ t'• tt k bld edcr,.ck Herlın ııefirinın niçin değiş- ı.·ekil Hasan Sabri Paşa oldu. Tıım 
1 amesı usuıun a ~a 1 sure e arar 1 ti ., ,.,.. . f "rd 1 b .. , .... h 
1 1 

. .d • l I rı < ıt;ı ve l'enı $e ı en ne er e .. - ınısnın nıiıc girip girmemesi için 
e .zem o mJl'an ıptı .aı madde ere lcıılldığı aıı1ıışılmış o1ur. lrnt'i kararın verileceği sırada bu 
yıyecek ş.:yler naklınden vazgeç- (1 inci scı.hifedtm dcı•aııı) tı l ı;ap:ı6nğlam Mısır cvliidının birden_ 
mek usulune yanaşmaktadırlar. mesken ve mües:;cseler de ışıkları tı l)iı"t' oluvermesi herkesi hnyrcUcre 

nı maskelemişlerdir. Bu suretle b~~ğlumu. ~Dl bir kral dO:firdD. Daha bunun tesiri zan ol-

h. b' k 1 k · · ·· "" ı yeti~tirıunrum !:. mnıfan Azrnil ikinci du· sm.~nı Haı·-şe ır tam ır ·aran ı · ıçıne go- &' ,,~ • ·• 

mülmüş, yalnız muhtelif Cddde ve Sabık Ruıııanya hü- ! hıye • 
11U.tı ı Yumis Sıtllh Pa~ayı <la 

kfl da '1\'. ı Vcll ht jı 11ynen b!rincı11i &'lbi filcccten na1111 
meydnnlarda maskelenmiş olarak ı m ı·ı aro' a altındıı 01 Ladan kalılıı·dı. 
b k 1 ı · b ı k 1 Mihail'ıkıı ne zıınıan 

(1 ind sahifeden dcvo.m) ırŞa hı ı;ıış. dam ha ar a 1ını§btır. k l , balısrılecck olsa muhik- : Zaman zaman olilmün seri halin-
e rınıız e u suret e ıra ı - kak bu cümleyi sarfe. • de devlet ricaline musallat olduğu 

faılalatınış bulunmaktadır. mış lambaların adedi 33 7 dir. deıdi. vakidir. Bunun en lkaraktcrlstit mi-

icralardan kalh 
niçin fikiyetçi 

Biri Osküdarda, beşi de Yeni Mlchcl snlını· do-ıL s" cl d t "" · Kontrol başladı "ne cvv os "unanıs-
Postahanedeki Adliye binasında En mühim hadiseler de bile, Ka- tanda göı·müştük. 
olan altı İcra dairesine, ~nede Dün akşam üzerinden itibaren rol, bir kal'ar almadan evvel muhat- 19."16 da l'unanıstanda bir sene 
asgari 2 5 bin, azami 30 bin dos- alakadar memurlar her tarafı ka~ oltlile _göı üşur, lıoylere onwı si· uırfmda arka nı kaya ve ayoCR şim
ya gelmektedir. kontrole başlamışlar ve pence.re-

1 
yıısı KOrU$~nfi tali':'e çalışırdı. Av - ı ~l-Mısırda şahit olduğumuz gibi fini 

Her eene İcra veznesine <4 mil- !erinden, kapılarından lflk aızan 1 nıpa .harbı bnşladıgı zaman muay • öJumleı- vukubuldu. Azmtl, Kral na-
ev, dükkan ve digw eı yerlere 'SO- 1 )'1'11 bır y~I tutnmıynn Ru.manya kul- ! ipliğinde va Baş\'cldllikte bıılunmuş 

•·on küsur lira girmekte ve bu ka- landı,.. 'k- yü 1 • t 1 f ) G ı K il J d f 'ht d b l I ı;• •.. z u sıynsc ı e ırtıııayı o nn ıenern ondı Is'le işe başla-
d d k - '·tad Ü · d nuncu e a ı ar a u unrnuı ar- ı •·ııznsız b 1. ti t - d 1 k ar a çı m~ ır. zerın en V : B I . R . . . ", c usız a a acagını san ı. mıştı. Ar asından meşhur Veniz~ 
1 O sene geçtiği halde iştcrini ta- dır. L.alfı' vK~ de edbıye h crsı Dob~- F aknt l\lıhver kıısırgıısı Rumanyaya los, sabık Başvekıl Demircis, sabık 
kip ctmiyenlerin paraları hazine- tor ut ı n ar u ususta ır do*ru l?Sl!I' esmez, Knrol, pılı:-.-ı pır-ı BnŞ\ekll Ç:ıldnr! , son Cümhurreisl 
ye intikal etrn .. ktedir. Bu yekun muharririmize demişth ki: tı)·ı toplayıp ııevgilisi Madarn Lu- Zninıis, Köylü ve Amele Partisi Li
her .!lene 60 _ 120 bin liraya yak. c- llk önce_ gece olrnnk do· ııeskıı ıle. beraber !:açmaktan başkıı l der! Papanastas)'o, General Kondill-
laşmaktadır. layısile ufak tetek kusurlar var-1 yııııncak ış bulamadı. sin açmış o.lduğu. çığırda, kendisini 

İcra dairelerinin her sene RÖr- dır. Bazı ev ve dükkanlardan ı~ık' Tahtı Mfhail'c kaldı. llcr mcmle-, takıp e?·lemt~lerdır. • .. 
dükleri islerin, yani hali hazırdaki sızdığı görülmüştür. Fakat halkın 1 kette hlıkı'.'ıınct kraln sadakat yemi- Şlındı .ı~ıs'.rd.ıı oldu~~ gıl~~ .. o za-

" · d · ı d ·- · k d · h b ııiııdc uıılunur Hunıanuada Is. nks' nıan da "':i un.ııııstnndakı bu olumler· 
işlerin para mecmuu, delillere da- pıyasa a ıs e ıgı a aı sı) a ez . ,,. c ı- d ...c 1 ! l el k 

kiığ t b 1 d b ne oldu Genç kıul nemırnıuhafızla e eıırnrcnı;.z zc ı r lnJ er, urrınz 
k ti . b. h ·ı 80 ve ı u amaınasının a u · ' • 'k il faka yanan ·uvve ı ır ta ınnı e - • . . ra sadakat yunınl venli Fnkat 1 ler suı asc er nrnnmııı. t neticede 

100 m ilyon lira}"J go··st.,rmekte _ hususta tesırı olmuştur. Mnamafıh 1 , n . 1 ,,. ı..:· : 1 h ş bır fC\' çıkmııvıncn herke.;; Azranı·n ,. d l k . . ,, ı ıın e, uıı· ı ı merasını e allofu. . . • , 
dir. v11tnn. aş arımız. mas elemi! ışını ıınmadı . Kral Karlo'üıı koyun boğ:ız- bu cılvesıne de bnG •. allanıakln lkti-

İcra itlerinin yüzde 60 ı taksit çok dıkkat ve Jtma ıle başarmış- lntır gıbı sokak ortasında sihii hıı-1 :fa}·a mecbur knlınıştı. 
usulü ile alışveriş edenlerin i idir. Jardır. Netice umumiyet itibarile l!nde mltnlyozle ıdam ettirdiği a • Ziya TEVFİK 

9.39 senesinin teşrin avlarında çok memnunİ)'et , .. ericidir. Pi>·a- ··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••·······•••••••••••••••••••••••: ••••••••••••.••••••••••••• 
bir icra dairesine 4000 müracaat 11aya ihtıyacı karşılayacak nisbetıe 
vukubulduğu halde bu yıl bu mik- siyah kağıt çıkanldığından ufak , ler~n~ beyaz ışık a1z~.ırarak isim-ı Amerika ile fnsiltere 
tar 45 00 ü eçmıştır. yeni ic:ra kusurların yarın gece tamamen J lr.rını yazdıkları \'e boy lece halka Şang - Kay • Ş k 
ve iflas kanununa eklenen rnad- önlenmiş olacağına eminim. Bu 1 buralann~ kolayca tanımak fırsatı 1 • ... • • e 
J 1 b

'lh ·· sebeple bu geceki Lontrolde ışık v.crme.k ısted.iklcri görülmüştür. hlikumelinı tanı•or)ar 
e er, ı assa surat temin etmek- .. f k b k l<l b 1 

ledl·r. sı:ı:an "erlere yalnız ihtar yapıl- ·a at u şe ı e eyaz ışık sızdır- (1 . _ _, alı'f·-..ı d ) 
J • ' k t d - d -·ıd· Al.k d 1ıow • t -ırn cııcım 

Ancak, İ§lerin de tezayüdü, ıa- ınakla iktifa edilmistir. Fakat ya-ı ına a ogru egı ır. a ·a ar- . • 
ten dar bir kadro ile çalışan tcra ırın akşamdan (bu ~akşamdan) i- l~r~an öğrendiğimi~e söre, bu ~etının, nıeşru Çiıı hükfune. 
d · ı · · f ı ı 1 tibnren :görülecek en .küçük bir gıbı yerler aııcak sıyah bezlerle h olarak Şana-Kai~Şek hu·· • 
ıure erının az a ça l§ma arını · 1 "k J • ld ki k --. 

mecburi kılmaktadır. Tabiatile ışık sızıntısı için takibat yapıla- naı; e clını~ odu arı a~ı vey~ kı'.'tmetini tanımakta devam 
, . kt T ı · · b p~ncere erıne ışarıya hafıf mavı d v. • • • • 

de hakım memur ve katip kadro- 1 ca ır. ayyare erımız u gece- k k k.ld . C ccegını bddırmcktedırler ' 1 d b . · d h' ·· · d 1ş1 sızaca şe ·ı e fırına veya I · 
sunun darlığı, işlerin tam bir .SÜ· er en ırın e şe ır uzerın e u- . . 1 . . b·ı kl . r • - • " 

1 d 
. . . k. çarak umumi bir ikontrol yapa- ınm crını yaza ı ece erdır. \ uı;ıngtondaıı b!ldirfldi.i'mc gure. 

rat e te vırıne ım an vermemek- y · · L b' . .. . d 1 Amerlka da Şııııg-Kay-Şek hükUmc-
tedir caklardır.> anı •ıyan ır zemın U7.erın e 1.i • ta ktad b h-kil 

ı · b ld 1 J d Kağıt satışı hafif mavi bir ı§ıkla görülebilecek 1~ mırı:.• dol ~ık": :reel~ mete 
stan u a mevcut atı cra a- . . .. w f . reklamlara müsa d ı kt Y • ır 1 acmıt-

iresinde, mes'ul muhasiplikle ida- lzmıt Kagıt abrıkasırıın Ye- B k.ld h dükk~ 0 u~a~. ır. tır. Reuter muhabiri, Roosevelt'in 
re edilen büro da dahil olmak ü- mişteki sahı '1Jbesi dün pazar ot- . u fC 1 e e~ . nı~ nmuu ve hu kredi aftlı~mı liıber vermek ~çin 

h
• k" k. . "'b . masına rağmen siyah kağıt satı- fırmasını bellı etmesı bılhassa hal- Nnnkin auahe~siahı iazasıru afi • 

zere a ım, atıp ve mu aı;ır sı- • . . k d v d"'-L~ k 1 L k. etinla b'ldl . .:ı:a.: ..a..ü • ., .. _ 
Ha 130 k' • ' f tın• devam etlDJfbr 11 O Mnbm ın ara ıııı U&Jr.ADl o ayca uu- ı um ı ı,.... ..... ın ..... p 

n~. rına ~ensup 1f1 vazı e itl•V• ıl istenil nluk· labilmellİ ~ndan da faydalı .wt1ıü ~01lemektedir . .A7nf aWıabir, 
go~mck!eldı~. • . gt en ıgınd l"ke v.e h k. ~d uzuk'l görülmektedir. Japoııya fle Nan«in arasında imza. 

icra ış erınde salahıyetli bir a per e ı sıya agı ın ı osu lanaut oı.. allahede hakkında IÖ)'le 
zat, gazetemize verdiği ıitahabn- 43 kunıttan satılmaktadır. Met• İzmirde llemeikteillr: 
da demiştir ki: resi 6 kuruşa gelmektedir. Alaka- İzmir, (Hususi) - Burada 111k- Bu muahedenin en mihim madde. 

«- Gün geçtikçe tezayüt e - darlar "tChrin muhtelif yerlerine ların kıırartılmıısı ve maelteleqme- leri komlinlzme ait olanJancbr. Bu 
den İcra işlerinin, ayni zamanda maskelenmiş olarak ;yeni limba- si iti ikmal edilıniftir. Vilayet Pa- aada.ter, komımı.t tahrikitma kar
bir takım kanuni müddet ve for· lar konmasını ıdüşüıunektedirler. sif Korunma Komisyonu Reisi ıı brttlıkh ıaüaafaa hu"usunda sıkı 
malitelcrle mukayyet olması, §eh- Bilhassa bu lambaların bozuk ba- Vali Huat Toksal. Korunma A· bfr ifMl'lijt •eIPil etroekteilir. 
rimizin ticari ve iktısadi bir mer- zı sokaklara konması muhtemel- miri f.qıniyet Müdürü Sait Öqür Bö)'le bir amanda üçla pakt or-
keziyet ifade ~tmcsi ve lbilhıuısa dir. ve Belediye Reisi Behçet Uz, ev- takll\nndan biri tarafından kasden 
nüfus keı:afeti bakımından, icra Eğlence yerleri velki cece fehirde m.aslcelenme i- Dail'edilaıı bu 19MMideler MoekoYa ile 

20,30 d a O A O I mi~lerdir. 6 top, 5 O mitralyöz, 
çok mühim miktarda hava topu 
ve her türlü harp levazımı iğti-

Yunan cephesinde, düşmanın 
mükerrer hüJ;uınlan tardedilmiı 
ve kıtaatımız şiddetle mukabil 
hücumlarda bulunmuştur. Julia 
dağ tümeni bilhassa temayüz et
miıtir. 

t k ·1 • t h • k · D · • f ıa.:ı.-- arumdaki 11ıtfllf'Jann halli eş ı a ımızın a ım, memur ve ıger tara tan dün eece bazı aini tetkik etm:·1erdir. HU. bir ••· •VAJV 
L" • d d' · 'b ·ı k :r 191 ~ hnkllll lmltleriıabı mavaffakıyet!<iz-
'Katıp a e ı ıtı urı e ta viyesini dükkan ve eg~lence ver1erinin den en ufak b"ır zı"ya huzm-ea'ı daLı· 
1 1 k 1 k d 

" n 1ite utrıdıtı lıakkında )0apılan ilk 
iizuın u ı ma ·ta ır.:t ınaskdennüt kapı veya peacere- -*•irı mzmamakmdir. .-ı "1itUr. 

J 

r 

l 
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ransanın No. 4 

lSon Günleri 
Dünkü maçlar 

F enerbahçe Vefayı güçlükle yenebildi. 
Galatasaray Beykoza, Beyoğluspor 

Altıntuğa, İstanbulspor Süleymaniyeye, 

lst. Lv. Amirliği Satın 1 r: Babadan oğula, dededen toruna 

Alma komis onu il!nları Kalan Bir Şöhret 

240 adet tahta ıskara ahnacaktır. A ı ·ı M u h ·ı d d 1• n H 8 c 1 e 0k1• r Pazarlıkla eksiltmesi 3/12/940 sah ~ 
günü ııaat 14 de Tophanede Lv. A-
mirliği Satınalma Koınisyonunda 

yapllacaktır. No.munesi Komisyonda Merkezı" • Bahçekapı 
görülür. İsteklilerin teminatladle 1 

Yaza.o ve fr•n•ızcadan nakJedea: Beşiktaş T opkapıya galip geldiler 
belli saatte Komisyona gelmeleri. Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

(665-11202) ----------- -
~.~~.!~~~.~ .... ~!!~.~ 

ui Pa1·isin gaTbinden) aşağı Seine 
nehrini de aşt:!ar. 

Diğct A1man oı·duları da Pat1sln 
d.ıyaı:an ct>.surlun.!:ııı, t1f er irrın i<ll k (arafh~rında hücuınlarına de-
da dcrh:ıl savuşup ~ldel·~k ha az 1 vam ederel: (Mnrne) nehrini J("eçmi· 
cesurlard<ın ınUr~·kkcp adde ilmeNi- ye muvaft'n.k oldular. Bu !'\Uretlc 
nin do~ru olamıyacağını ve hüküme· 1 Pa!·is hem garpten, hem de şarktan 
tin gerek Parisi tahliye, gerek Pa· sarılmak tehlike:-ine ınaruz knlmış 
rist.e kalmak hu;;usuıhhı bir kütle oldu. 
teşkil etmesi ıazımgoı""e6ni kan lngiltere artık Fransaga 
bir lisanla sCyledl. J .. • .... . . 

tayyare gondermıyecegını 
bildiriyor 

Dün, her iki sahada birden 
maçlarına devam edildi 

lig 

••• 
3000 kilo çivi ahnacaktır. Pazarlık 

1a f'ksiltınesi 3/ 12/ 940 sah günü sa
at 14..:~o da Tophanede Lv. Amirliği 
Satınalnut. Komjsyonunda yapılacak -
tır. Nün1unesi Kon1lsyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte J(on1isy.:>na 

FenerbaJ!çe stadı: 
gelmeleri. (G69-1120G) 

talarına doğ-ru Ve!ahlaı· Hakkının 
ayağından ikinci golü de kazandık~ Adrt 

G. Saray 3 _ Bevkoz 1 tttn sonl'a oyun büsbütün heyecanlı 
., bir '!l'kil aldı. Bir aralık Alclih sa- 7000 Soba boru~u. 

İlk ma{' Galatasarayla Beykoz katlanarak oyundan çıktı ve beş da- 1300 Alafranı;ta dirsek. 
arasında ~;aplldı. Gahı.ta~aray bu kika sonra tekrar girdi. 160 Soba arka dir~eği. 
nıaça Faruk ve Boduı·iden nıahrunı \'e!a kalt>'."İnin hücuma nlaruz kal "Yukurırht yazılı boru ve dir:;C!kl er Bunun ü1e:..inc karışık ve uzun bir 

müzakere cereyan etti ve nihny~t 
bir şeye karar v~rilemiyertok ~1eciis 

dagıldı. 

[10 Haziran J 
olarak çıktı. İlk derve her iki tara- dığı bir anda, Enver topu kurtar_ 4 / 12 ' fl10 çarşan1ba günü saat 11 de 
fın da enerjlk oyunlarile geçtiyse. ınuk istetkt>n ayağı kayarak topun 'l:<"ı>hanedc Lv . .Aıııirliğl Satınaln1n 

Saat on bu~ukta harp komite.si ?ıı!. de Beykoz da.ha tehlikeli akınlar ya- ü~tüne düştü. Elinin hafifç~ tupa 1'. onılsy~nunda. pı:t~·R.rlık.:a !=atın alı -
Reynaud'nun riyaseti altında, !\i nrc- pıyordu. Devrenin ortalarına doı{ru dokunduKunu uzaktan farkedC!n ha- n~caktıı .. İstekl~if:ı ın numune ve le· 
şal PCtain'den, hava, deniz ve kura Şahap aldığı bir arn pasilc iki be- kem, Ft-ner lehine penaltı vermekle J ınınaUarılc belli vakitte Kouıbo.yona 
kuvvetleri Nazırlarından, Hariciy~, \kin arasından sıyrıla rak takıınının büyük bir hata yapnıış oldu. Eııat gelnleleri. (672- 1127!'1) 
Abluka, ve Duhiliye Nazırhtrından 1 ilk golünü yaptı. Bundan sonra Ga· a ıkı bir şütlc takınıını galip vaziyete 1 .11.114-

Harp vaziyeti tamamile 
ümitsizdir 

ınütcşckkil oln1ak üzere toplandı. J ıatusaray yaptığı akınlal'da bir kuç eıkardı. Hakcn1 yftptığı bu büyUk 50 ton kadar kuru fasulye ahna-
Pari~ halkı, her.üz payitahtın ar-ı ~üzel fırsat yakaladı ise de İ!'ltifade hata ile her iki takım oyuneulnt·ının caktır. Pazarlıkla eksiltme"; 4/12/ 

tık elden çıkmak üzere olduğunu bil- edcınc<li ve birinci haftaym 1-0 da asapların ı bo?.du. O kadar ki ~lı'- 940 çaışan1ba günü t=aat 14.~tO da 
1 miyor, yalnız ll·_hlikcnin gittikçe Beykoz lehine bitti. llh kale önün<lt olan bir kal'gaşa • Torhanc.Je Lv. Amirliği Satınalnıa 
ı yaklaştığını hi ~ıl ıyordu. İkinci devreye her iki taknn da Jıkta uzaktan koşarak Enverin göK- Konü~yonundn yapılacaktır. Tahınin 

Aln1anlar, 5 Haziranda ?tfanş ga. , Şafak zanıanıııın clt:rin si.ikünl!ti sıkı başladı. Beykoz gol )·emenıck i ~ 5one attııl"ı sıkı biı· kafa ile ·vefa ı.ol bcdt•li 11,750 lira, kat'i teıninatı 
hilledndl'n, Patisin oark:ndaki Cha. itinde uzaktan uzağa akseden top çin daha ziyade nıüdafaa sislen1inde bekini naknut ('tti ve hakem tara. 171i'.! lira 50 kuruştur. .Nünnınesi ı 
tcau • Thierry'yt> k .. 'ldar olan hat iize. st~leri, geceyi endişe ile uykusuz ge- oynuyor, buna mukabil Galatasaray fından dışarı ı;::ıkarıldı. Vefadan Sü- Koıniı-yonda ~örülür. İsteklilerin 
rinde ba.şlaınış olduklaı·ı tnaı-ruza c:irmiş olanlı.trıı vaziyetin vahnıneti· ortadan mütemadiyen hücum ediyor· lt;>yınan, Baı:;ri ile ı;::arpı~arak saha belli saatle Komiı-yoıuı ~elnu.•lcri. 
şiddetle devam ediyorlardı. ni ih~as eylemekteydi. du. Nihayet Gündüz, şahsi bir ini1Jle haJ"lcine çıktıktan ~onra hC'l' Jki ta· (674-11373) 

. Runun üzerine Paristen visi mik~ blr iki dublinkten sonra beraberlik kını bir n1üddet on kişi oynadılar. •<\t'l-
R Hazıranda Alnıan tank kıt~Jnrı, 1 vasta muhaceret başladı. Şehrin ha- goıu··nu·· attı. Bu gol Ga1atasarayı ha- • h S thi k 1 k d 

d t f d h ld · N i ayet u a e ya ının an at - 20.000 kilo ha}vanat için yataklık 
o(ıVıuncu orku baı·a ınkuJn, sı~·d' fen j ti" kapılarına aötilren bü..,ük cadde- rekete getirdi ve Salllhattin saıt a· lı~ şu"tle lekı·aı· beı·aberlı'g-ı· temı·n 

ernon) a a a" a a ... e- 3 ,..ı ~ap alınac11ktır. Pazarlıkla ek!'\iltıne-
,.1 kt Is . ın ar nıu ~ aa ler ve meM.huı· Şanzellze caddes:, "lg-a g ...... likten sonra daha güzel bir •ttı· Buııdan soııı·a harp nıc .. danına 

eqı me c o ~n halt R u 1 tık " ... ......,. · · ., "'i 3, 12/940 8l\h "'ünü saat 15.30 da . , ' • k 1 0 en !' -a - alelıicele uzaklaın1ak istiı•enlerin teş- •·mpo tutturan sarı kırınızılılaı d" h in yaralanan! ıı " ha • met nııe d ı..o::: onen ııa 0 < a · .. e - ToplıanPdc Lv. Amirliği Satınalnıa 
:k. 

1 Jararıı ' oıı~fn~u Ol' uyu kil ettiği kafilelerle dolınaktaydı. Gündüz ve Sal:ihattlnin attığı gol - kenlin sebebiyet veı·difd vazi)'eti acı· K<ıınl:-;u,·onundu "ft!)llacaktır. 1stekli-
1 ıye ayırmıyn. 111.11 '°a 8: oldul~r. Harp komitesinin nıüzakerntla leı·le sayı adedini üre "ıkardılar. k d tt'k " ' 
Bu ya ma .. d ıkl F " " yara uzun uza ıya seyre 1 tc-n le1·hı tenılnntlurile b~lli saatte Ko • 
f .k . 1ı· b .. "ır~~ıc~ı'·'ınfc·k d ransı.z mf"••rul oldu~u sırada C1cnera} \Vey· Bıından sonra her iki t.:.rafın )'BP· o un bitmcsı·n Jk' d kik ı ü vı:-- K J1onı-n yun e 1 a a misyona geln1eleri. (675· 11374) 11 as e 11 ngı ız 11 asın a.n m • j?'a:ıd umumi karargflhtan, bir J?Ün tığı akınlar bir netice vermedi ve kala kiıçük Fikret sağdan attığı şilt· ,,_~,,_ 

kteşlekdkll olhantt ılokuzunkcu FJran~ız <•vvel • -ndraya ı'zaııı edllı-1• olan o•·un 3 -1 Galatasarayın galibi.vetlle ı k l'b· · · il. · 
'-"' .. v 3 e ta ınıının lı('a ı ıyetını an ettı. l''.400 aılet -' .X20X400 tabla vo u or usu, a 111 ~:ı.rp ı~ıuın a ta· C l D G il d L d ı d .., '-

a ·ı t .t ili i b 1 d enera ~ au ~ e on r::u. an nıbayetlen i. Fakat yediği bir tekmeyle sahayı ar- 400 kilo çivi pazarlıkla ıatın ahnn· 
m mı e ,etrı ec m ş u unuyor u. avdet cderl•k koıniteye dahil oldular. 4 V f 3 k d 1 k 11 d t 
Bu suret.l! yalnız ba!)ın~ knlmı~ olan General DE: Gaulİe'ün Londradan F. Bahçe - e a a aş arının ° aı·ı arasın a er· cuktıı-. İhnlesi 5/ 12/940 peı·şenıbe 
bu kolordunun 1 h k ti . 1 V f ketti. Hakemin idaresini yaz1n1ya ha au·· ııü saat 14.30 da Tophane<lf' Lv. 

~ • • fl<> cen~ ·uvve erı ""'tlrdıg-i halx:•rler, hi,. te n1aneviyat1 ikinci maç Fenerbahçey e e a a· k . d 1 • 
( '·an sahıl t •f d k k ti i •· ' h h cet yoktur anaatın ey z. A. miı·ltg·i Satını&lına Komisvonunda 

J 
1 arn ın a 1 u~vc er." takviye ed~tf'k 1nahiyette değ-ildi. rasındıt oynandı. Fenerba çe sa aya ., 

bi r ~ısnıı) ... Alınanların Plınc. esır Gene~nJ, Landı-ada yaptığı mük3.ll!- l':aciden mahrum bir şekilde çıktı. Şeref stadı : )·apılacaktn·. İsteklilerin ten1inat1a • 
dO,ştu, ıaır Ct;>nah kuvvP.tl~rı de, mcleri ,,öyle l4·lhis etti: Buna mukabil Vefa, bek hattında, rile belli ~natte Komisyona ~elnıele-
(\ ernon) ka•ahasından ıtıbaron - Müttefiklerimiz, bizim müdafa· son günlerde Beşlktaştan ayrılan Beyoğluspor 5 - Altın tuğ 1 ri. (676-ll400l 
OJse nehrine kadar olan c<•pheyi anuı iı;::in adalarından avcı tay!ı·nre~ Envere yer vermişti. tık maç Beyoğlusporla Altıntuğ ••• 
ın~dafaa edl·n ve- Parl~ ordu.;u tcs- !erini uzaklustırn1nk isteıniy~rlar. Oyun bidayette Vefanın hilkimi· arasında yapılmıştır. Her iki devre- 6500 edet 4X20Xl8 ve 6500 adet 
mıye edılen ordu~·a iltihak cd!!bildi· ~1aanıafih, Fr;nsız topçuı-u tarafın- yeti altında cereyan etti. Fenerbah- de fevkalı1dc güzel bir oyun çıkaran 4X22X 18 ve 7000 adet 4X25X18 çan1 
ler ı k i k k ı · b' 'bl · k t k tahtası ve 2000 adet 4X8,6X25 lata · :,tn - himaye edi rne - ın inı ha"'ıl ce a <'5ırıe ırı rı ar asına yap 1 - Beyoğ1usporlular kuvvetli Takipleri 

Al 1 d ~ kd. ı • k • ı· h" ı bl t' e dl alınac•ktıı·. Pazathkla ekstltmesi maq at bu l"•rma rr.uvaffakıye- o u~u ta - ll"l e • Y.f,..eri uvvetıer arı ucun1 ar r ne ıce v rme · Altıntuğu 5-1 ağır bir mağlübiyete 
tind(•n onrft ilC"ri harekl'tlerindc r;ii· gönderebileceklt:rinl hani\' temin etti- Sağdan hücuma geçen Fenerbahçe· uğrntınışlardır 5/12/940 perşembe günü saat 14 de 
ratle dcvan1 ederek ıo Haziranda ler. liler. Fikretin uzun bir eşapesini . Tophanede İı:ıt. Lv. Amirliği Satın· 
(Andelys) kasaLafl civarından (ya. rn~1ınm.ı 'l'4T) kapRn l\.tellhin ayaJ{ından ilk golü 1. Spor 5 - Süleymaniye 2 alma Koıni~yonunda yapılacaktır. 

TİCARETİN SIRRI 
Yazan: Her bert N. GASSON 

Ticari!!: ha)·ntına ntılaolaı· ne yapmalı? Ticaret te l'irnziy~ gibi bir 
Uinıdir. Bu ilmin kaideleri nelerdir? 1\fa"rafı arttırlln ı:;ebeı>ler neh~t·dir? 

i 'ltiblik membalarını nasıl bulınalı? Serınaye sahibi kilrda sıra bekliycn
Jerln kaçınrı!lı olmalıdır'! Ticarette ittihat v.s. ~:bi ticaret Blrınıine yE:ni 
atılanlara, hattiı eskilere bile, bu sahada yilrünıelf""I icap eden blr çok 
yoUarı gu~terh·. 

k:'lızanc.lılar. Hıikim vaziyette iken İkinci maç İHtanbulı.porla Süley. Tahntin hedell 21,796 lira, llk temi· 
yenen bu gol Vefayı harekete ge • maniye ara~ında oynanmıştır. Baş. natı 16~4 lira 62 kuru:;.tur. t~tekli· 
tireli ve Fenerbahı;c kaleı-1-1 tekrar tan nihayete kadar güzel bir teınpo lcrln belli f;aatte Kon1isyona gclme-
tchlikeli anlar geçirmiyo ' başladı. tu'.turan İstanbul~porlular Süle)·111a· leri. (677-11401) 

Tamaml!n Fencrbahçe beklerinin niyeyi 5. 2 mağlôp etmi~lerdiı. B. T O y E N 
aksi bir şekilde, yani çok açık bir Beşikta• 10 - Topkapı 1 N O K T A L A M A 

ı tan.da oynıyan ve katiyen oyuncu " 
1 marke etmiy•n Vefa bekled, Mclihe Son maç lig lidel'i Beşikla~la Toıı- YAZIDA KULLAN iLAN IŞARETL<;R 

ileri atılan pasa mini olamadıhn· ve kapı ara~ındd ct-ıeyan etmi*tir. Gc- ~Iaarif Vekiiletl tarafından bütün 
bu yi.izrlen kalelerine yapılan ikinci ı;::en hafta Fent:r l:ahçeye kar~ı büyük ıntkteplerc tavsiye edilmiştir. 
gole seyirci vaziyette kaldılar. ilk bir farkla yenilc•n Topkapı, BC'~ikta· ÜÇÜNCÜ 'fABI 
devre 2. O Fenerbahı;::e lehine bitti. •a da ayni şekilde ma~lüp o1nıuştuı-. 

ikinr.i devreye Vefa sıkı ba.,ladı Evvelce de tahınin ettiğiınb; ı:tibi si- Herkese lQzıın 10 kuruş 
ve Fenerbahçe kale<ine yapılan bir yah beyazlılar için bu ma~ ancak bir IST ANBUL-IKBAL KiTABEVi 
hücumda Hakkı, takımının ilk go • antrenn1an yerine kaim olınu~ ve 
tünü çıkardı. Vaziyet 2 • 1 olunca rakibine ni~betlc çok kuvvetll olan 
her iki takım da ciddi bir şekilde Beşiktaş gahadan 10 • 1 galip gele
O)'namıya baoladılar. Devrenin or • rı.=k ayrılmıştıt. 

fS(:İ Prıyanlar 

inhisarlar Umum Müdürlüğündeıı: 
I. - Şartnonıe ve niirı1une~i mucibince 150 ton ku·ık i>İrin(' kır.,ıl 

zarf usulllc eksiltmeye konmuştur. 
11. - 1ı-Juhanınıen bcdt!li 27.000 lira, ınuvakknt teıninnlı 2025 lir~(, 

III. - Ek:;iltnıe 9/Xfl / 940 pnznrtcsi ı,rlinU saat 15 de Kuha~tı 
Lc\'azım ve l\.tilbayaat şubl·-ıinde \'C nyni gün \·e gaattc Anknrntla B•f' 

müdüriyet binasında ınüh-şckkil AJıııı Komi~yonunda yapılal'aktır. 

JV. - Şaı-tnant(' ve nünıunc söıü Kl'ÇCO Lt·vazıın Şube ·i vet:04 

elen ve tznıir, Ankara Bn~müdürliiklerindl:n 135 kutuş ınuk~bilir:•le 111 

nahlll~ ~ 
V - ?tTünıık;r)ayu işlırak c<l~ek talipler 50 londnn aşağı olrrı• 111 

üzere tl·k1iftC' buluııahilirlcr. Bu tnkdirde tc·klif cdectoklcı, nıikta*' aııe
,..inden tenür.nt ynlıı malıriırlar. 1 

VI. - !\iünaknsnyrı ~lre('l'kİC'r miıhiiı·lü ttktif nu-ktu plar";n~ kan' rı 
vesıtikle ~ . ı,;ı gü·.ıcnmc parası nıakbuzu veya banka tPn1iıı at nıckttıôurı 
ihti\·a rdccck kııpah znrflnrını "lcs iltıne günü ihak• santinJcn bi,. ıt •• evvc>line kadar fstanbuldn K·:ı hatn~ t!\ l,f'\·nznn ve :\fiil·:ırn:ıt Şubcs ne 
Aı:kal'arlıt Gn!;lı. ı tidürlyC't bina •;:Hi:ı nı(itcsckkil Altın I'nn;İsyor.Ja•·ı )>ılt 
kanlıkh:. ırı:ı n111.klıuı. nnıkulıilindc vl'l'tn<:>lt:ıi l:t nıdır (11o:?S).,. 

Tophanede Den:z yollama binasındaki 
Satınalma Komisyonundan : 

Toz şeker 

Toz şekeı

Sabun 
Sabun 
Zeytinyağ 

Kıtuatın ihHyacı olan ~:ukarı<la 

/(ilo 

13000 
8000 

zarlıkhı satın nlınscaktıt, Tıdiplerin 4/12 19 

zarında Deniz Yollnnıa binııı:qndnki Satına 

ları ilıin olunuı·. 

~I !'az! ' wecck pıı· 
'>....;C-11&.-.- g;.lıP"· 

nıilt•,...t· 

-Muamele vergisine tabi oıilesse•ele\leı 
l\faliye Vekllleti Vuridnt U. ?.Id. nün }l:111 tebliğine gör'-' 

Sınai müesseseler imalat ve muamele 
Emtia ithalat ve ihracat 
Satış Defterlerile 

~atış 

Yine yeni nümunelere göt·c : 

Aylık Beyannameler Basılmııtır. 
ı·erl: t,tanbul, iNKILAP KİTABEVİ, Ankara cadd°'i 

• 
Bolvadin Belediye Riyasetinden ' 

Oıı bi11 nüfuslu clek~ı-iği olan kasabanıız Bcıledlyesinin eezllC11 '~ 
u.;ıktır. A~kerlikten müccceliyeti de vardır. 940 yılı bütçes-ine elti lif' 
nyhk yardun konulnıııtıtuı•. Bunu iiÇ sene nıüdı.leUP reı,neyi scıed~I" 
)fec:li~i kabul ctnıJştir. Btlediye ah.ındakl ccınhane ittihaz olunacak 

nayı nıeccs11~ec~ktir. Taltvlil~r hemen m~racaatl~ 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğündell: 
111•· 

ikin,:i U\ksit 1 Birincikiinun 19·'10 da başlar. Leylt talebenin zş 140 Sahife, Fiyatı: 50 Kuruştur. 
lstanbul, iNKILAP KIT ABEVI • tı tı 

nındtı. tak~itleı-ini yatırmaları 115!1. olunur. (11136) ---+ DOKTOR- Dahiliyeci, Elazığ. ~ 
Van, İran hudut hattı baş n1üdür. -
lüğü l~in. Ücret ~zami 210 lira . PUAN CETVELİ -, 15 •12 1940 a kadar Nafia Vek&leti 
Demıryolları İnşaat. mUdilrlUğünt 

Birinclk&nun: Pazarteıi 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Arttı .. ma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

BİRiNCİ KÜME I 1359 . ı. 

2 
1356 

Tak11nlar 
Beşiktaş 

Jo'enerhahçe 
Galatasaray 
Beyoğluspor 

Altın tuğ 

Vefn 
lstaııbulspor 
Topkapı 
Beykoz 
Süleynıaniye 

Maç G. B. M. A. 
38 
30 
29 
22 
1' 
13 
15 
13 

Y. 
7 
8 
9 

17 

Pt1fl11 

24 
21 
20 
18 
16 
14 
14 
H 
11 

9 

müracaat. 
+ MEMUR - P. T. 'f. Umum 

!tlüdürlüğü, Adli~·e Encüınenl, An -
kara Bölge Sanat okuluna n1üra.caat. 

+ .lfAK}NE MiiHEND}S} 
Yenişehir Erdoğan sokak No. 16·18 

Zilkade Ruml 

Div rbaı ır Nüınune hastahanesi iç!n U\zını olan 15.000 metre gaz 

idrnfil• açık eksiltı11eye koııulmuş~ur. 

Eksiltme 4/12/940 çarşamba günü saat 15 de Cağnloğ1unda Sıhhat 

ve İçtiıuai :\fuavenet ~lüdüı·lüğü bJnnsında kurulu Konıisyondo yapıla· 

nıktır. l!uhammen fiyat, beher metresi 24 kuruştur . 1 

8 8 
8 6 
8 6 
8 4 
8 3 
8 2 
8 1 
8 1 
8 1 
8 

1 
2 
2 
1 
2 
4 

' 1 
1 

1 
1 
2 
4 
4 
3 
3 
6 
7 ' 6 

20 
20 
26 
83 
17 
27 

2 

Gi.ı": 337 

Ankara. Vakitler ············ .............. ········ ............. . 
Tasviri Efkar Gllne• \Yarınk.ll 

1 Nüshası (5) Kuruıtur. 
Öil• 
lkladl 

2.clteşrln 
19 

Ka..'11ID'.2S 

Ez•nt Vasati 
~. D. s. o. 
02 26 08 07 
07 21 Ol 03 
09 46 u 28 
n 00 17 41 \tuvukkat teıninat: ~60 liradır. 

gurülcbiilr. 

Şaı·tnanıe&i het gün Komisyonda 

Merkez Hal Müdürlüğünden: Ş . . 1 Türklyo ıt.rlt 
Abone eraıtı lçla ~ 

Ak .. aı 
Yat•• Ol 38 19 19 
lmıak lYarınkH ı 41 J6 23 

İsh.•kllleriıı l!J40 yılı Ticaret Odası vesika..:;ile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vcsik!llar ve bu J~e yeter muvakkat teminat makbuz veya banl.ca 

mf'ktubil<' birlikte b~lli ~ün ve saatte Komisyonu gelmeleri. (10899) 

Hi.lde 122 No. h karpuz sergisinin 

ticaret t;>ttiğinden mumaileybte n1atlübu 

tında nıüracaatları. 

müsteciri Hamdi Saydanı ceı·ki 

olan milstabstllerin bh· ay zar-

Senelik ........... . 
Allı aylık 

tlç aylık .•.••..•••.. 
Bir aylık .......... .. 

- Bil7ük Ca11u• Romaaı 

SUSUN 
YERiN KULAÔI VAR 

Nakleden: CiM Mlll Tefrika No. : 92 

Ne zanıan? 

- Bir hafta oluyor. 

- Ne yapmış bu herif? .•• 

- Parbte nıükemmel teşkilit kurmUJ vo bir 

ook 9eylel· elde etmiş ... 

- NelerT ... 

- Neler elde etmemiş ki... Şu Almanlar da 

~ok yaman şeyler ... Meseli biltün Belçikanln nak. 

Kalbim duracaktı .•. 

- Bari her şeyi itiraf etti miT 

- Nerede... Tırnaklarını söktük, yine namuı-
suzun ağzından hiçbir şey alamadık. 

- Ben de onu çok iyi tanırdım ... Fakat böyle 
satılabileceğini de hiç tahmin etmezdim. 

- Kim tahınin ederdi ki •.. 

viyetim ı-ahte, her ş~şim snhtcydi. .. 

Yüzbaşının yanından a)-rıltlı~:ıın zıınıaıı, ne ,.-~ . 
paeağınn şaşırmı~ biı· hnldeydirıı. Kapıda bir oto~ 

mobile bindim, nehh· ıııa.hilinl' dl·dhn ... 

Gestapo ac.aba beni unutmuş nıuydu? .. Bir in· 
san böyle yüzüstü bırakılır mıydı? .. Şlındi ynpıla 

cak şey Belçikaya, oradan ~üpheyi celbetmeden Ho4 

landaya, Holandndan dn Alnıanyaya kaçarak, ı;::ul~ 
dığım şeyleri tecı:Iim Pbnekti. Doğrusu Himınler'e 
ve onun teekiliitınıı linet etrniye başlamıştın1. 

Bir taraitan da nikbin bir hava lçiındeıı esı~ 
yoı·du: 

- Lizn, deli misin, diyordu. Gestapo seni yal
nız nasıl bırakabilir, bütün bu plinlııt·ı ~end(ln o 

istedi, elmdi seni nasıl ihmal edebilir? Bh·az ~~brct, 
seni bir arıyan, soran olur. 

O gecemi öyle boıt srt'(irdiın v.- odanın yatmıya 

gittim. 

1400 Kr. 2700 h.I'. 
760 > 1450 > 
400 > 800 > 
160 , yoktur. 

Sahibi: Z. T. EBÜZZIYA 
)'je:ırtyat Müdüril: C. BABAN 

,. .. uo•.ıtı yer: Matbaai EBÜZZIYA 

damlı vilcudünü pijama caketinin altınJa ı:ıaklaml· 
ya lüzuııı giiı-n1eden atlet fantıi~ile oturuyordu ... 

Mery: 

·- Dl.in, Rocha'ya !'l<'nılen bah~ettim. Tanışmak 
istedi, dedi. 

- · Aı·kndaşıın .... llllieltc· ... 

- · ?tJ üşt:ırref oldum. 

1\laRaya oturduk ... ?tlıoı.·}t bir perdeyle ayrılmış 
ve kiler vazifesiııi gören yere gidip geliyor, oradan 
ekme!<, yağ geliriyo,·, l>ize nıükemmel hizmet edi
yordu. 

Her ,eyden, giızel kadınhtrdan ,güzel erkeklet·· 
den, çapkınlıktan bahsedi:rorduk. Rocba sözü miizıke 
intikal ettirdi; 

Şu işe!, dedi, fevkalade istidadım vardı. ı1•a
kat kör ola!'lı talih meydan vernıcdi, bi:::- havayı bir 
kere duysan1 derhal ku1ağı?ua yıJrleşL:. Ilen1~n bü .. 
türı 81etll•ı·i çalarım, ynnlış, lnnnll'::. Fakat her şey 
çıkar. 

Bir aralık durdu ... 

Dr. Hafız Ceıııal 
LOKMAN Hl!KIM 

Dahiliye Mütehusısı 
Dlv .. .,yolu ıo• 

Muayene saatleri: Paıar bıtlf 

her r-ün 2,6 ' Tel : 2ZS9& 

---~~--~~----ı 

BORSA 
30 • 11 • 940 muameleıl 

Londra ı Slerlla 5. 2~ 
N..,yotlr 100 Dolar 15'. :ıa 2 
Ceaen. 100 in. Pr. 290: ~ı 
Atına 100 Drahmi l. 6ıı Sofra 100 Leva 
Maclrlt 100 Pe,ota 13. 90 
BKdape" 100 Pearl ff, S'~ 
Bllkr•t 100 Ley ~: ~~S 
Belırad 100 DillOI 

31
, tıf 

Yokoh.a. 100 Yea 
StokhoL 100 t.~eçkr. 11. ~ 
~~~~~~~·~~~-:-__...-. 

ESHAM VE TAHV~ 
1938 yllado 5 ikramiyeli '',·~: 

1 
Errıuıı ı · 
Bıno • Erıurum 1 ::~ . . , ,..,, 

• • : ,o.:ıf . ' .. ,, 
il • 70.,S 
" .. ' 40,fO A.adoluDemlryolılnll potl•., 15 

Morku Bank- ..,,. 1 ,. 
Şark Sıııorta Ştrkotı 8 4S 

h!Jşe eenedl ;::,---

- -~ 
Borsa harici altın fiyatları 

R•tadlyo 
Kalın Bo,lblrllk 
Külç• albtı seram' 

Sabahleyiu .l\tery beni kahvaltıya davet elti. •• 
Sırtında gelinlerin zifaf ge.:rsine mahMUS R"İydikleri 

sabah kin1onosu vardı, Sarışın biı- ~cnç, güzt•l en 4 

Jiyatını, yolların istiap hacmini hesaplamııhır ve 

butün bu işleri de bu beri! yapmış .•• 

Ne fena. Ben eimdi Parisin ortasında tek başı· 
ıua kalmıştım. Üzerimde di.i şüphe bir çok evrak 
vardı. Ben de bir yakalansam muhakkak kurşuna 
dlzilirdlm. Nüfus kiiğıdım sahte, ismim sahte, hü- (Vevai'lı •·ar) 

. ' 1 1 .,,,,,,,,,. ı • • ı • ı ı ı ı ı ı, ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • • ı ı ı ı • ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı; : ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı' ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • ı ı ı ı ı 11, ı ı ı ı ı ı ı o ı • t e e ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı, ı ı ı •, ı ı ı t ı ı ı ... • 

Salih Necati Eczahanesi Bahçekapıda Vaklfha karşısında şekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Başka yerde subesi yoktur 

Fosfarsol 
KAN, KUVVET, 

~· .. ·· .. -., .. . ... ·. . ... . . 

gençlik, 

fo, Grip, Zatürrie, Sılma ıı.ekabatlerinde,Bel gevıekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ••yanı hayret faydalar temin eder. 

FOS FARS O L'ün diğer bütün kuvvet furuplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURElTE KAN, KUVVET, IŞTIHA TEMiN 
ETME.Si ve ilk kullananlarda bile le.irini derhal göstennesidir. 

Sıhhat VekD.letiniıı ı·esın1 n1b:-ıand~ ;ini halıdir. Her ec~anede buh~nuı-. 

..... ,. . 
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lt 

'>k 
• 


