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1 

Alman 
Fransız 
işbirliği 
Laval Hariciye 

~--- 1 
Nazırı oldu rY arın en büyük Frans;-Su~iyede 

~~~~~~~~~~~~~~~' bir miktar üs 

bayramımızı 

kutluyoruz 
-

.. 

1 terkedecek 

Fransa .Alm11ngagtı g11r· 
dım ederse Amerika 

Fransız müste111leke1eri11i 
46• 1 edecek 

Lond ra, 2 7 ( A.A.) - İngiliz 
Radyosunun Vichy' den istihbarı

! na göre, F!_ansız Hariciye Nazırı 
1 Baudoin istifa etmİ§tİr. Lava! Ha-

l 
riciye Nazırlığını de'ruhte etmiştir. 
Alman - Franllz tefriki me .. iai 

ukeri mahiyette olmıyacak 
Londra, 27 (A.A.) - Vichy· 

1 

den gelen haberlere göre, Alman
F ransız t~rilci mesaisi siyasi ve 

diplomatik mahiyette olmakla Va1ttile Habc•İstanı ltı ly nlora •atrnalıı ltat.ieu•'• l>•lunafl 
beraber askeri mahiyette değil- J r .,. ıim i Je ltenJi memleltcti için umalmaclılı iıl•r• lıallnr 
dir. molıla bir çoi hatôl•ra eel>cp olocafı anlaıılon ba~iinltii 

Fran11dar Suriyede üı vere· moğ!üp Fron•anın Hcriciyc N•zrrı •abılı 
celı:ler 

Stokholm, 2 7 (AA.) - Reu- _________ B_a..;f_11_elt_ı_·u_ı_rd_•_n __ ıt1_._L_a_r1_a_ı ____ ~--
ter: 

Dagens Nyheter gazetesi, Ber
(Devıımı ıayfa 8, ~ıitım 7 dtı) Gl. De Gaulle 

Fransızlara r;ff • t:-ı 1 
1 arp vazıye ~\-~ "hazırol,, 

Afrikada 
ita/yanlar 
ağır zayiat 

verdiler lngiltereyi istilA 1, emrini verdi 
ne oldu ? ı _,.__ 

Yazan: ~ 
Eski Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 

Ali Ihsan Sabis 

ııanlnl'ımı7. dnyanıyorlaı·; tnyynr~

leı imiz düşınnna kafa lutmuktnn 
da ftızlaııını yapıyol'lar; çok :rn
ıııan cvvd vıuıdedilnıiş olan :istı· 

layı bekliyoruz; ynlııı:z. biz d~il, 
balıklnr da bunu bckliyol'lnr; 
Fnkat hlç şüphesiz tılila haşlın·

gıçUı bulunuyorur. ... 1941 de btı. 

vıılaı a hlikim olacağız ... Bu, çok 
şeydir. ...... Almanya bii'.İ iınh:ı 

edemediği takdirde biz onu ta hı ip 
edeceğimizden emin bulunuyoruz; 
son gülen iyi gülecektir.> 
Şu sm'Ctlc bir daha görüyoruz 

w işitiyoı·uz ki, İngilte1·e hfiku • 
meti istilayı hcldiyor ve hili 
başlangıçta bulunulduğunu tası·ih 

ediyor. Ayni zamanda ihraç lııı
rekPti yapacak Almanları dı>riıe 
dökoceklı.ırhıe ve balı1'lcıı11 zirn· 

(0.vamı ıayfa ı, ıiitun 2 clel 

!Fransız "impara- Bir~ok Üsler 
ı torluğu müdafaa,, şiddetle bomba~· 
1 meclisi kurdu dıman edildi 

l.Andra, 21 ( .A) Reuter Lont1 l7 (AA.} - Arni-
bildiriyor: rallık Daire!!inin teblıgi: 

Hür Fransndarın Şefi General Mısırda Sidı Barrani sahilı ı-
de Cnulle bir cFransız impınator- varındaki Jtalyan tahnşşiıdüne, 
luğu Müdafaa Meclisi• te kil et- cuma giınü sabahı erkenden, in
miştir. gilız hava kuvvetleri tayyarclPn• 

General de Gaullc ~imdi bu- le i,hirlıği halinde, Akdeniz fılo· 
lunduğu Belçika Kongosundakı su ciizuınmları tarafm~an taarruz 

lLeopoldville radyosunda bütün t-dılmi tir. 
Fransızlara hıtaben aşağıdakı hı- Dü\!manın otomobilleri tahrıp 
tabede bulunmuştur: edilmi ve bir bem~in deposunda 

Bundah sonra, Hiir Frnnsız büyiik Lir ~angın çıkarılmıshr. 
kuvvetleri, vatanın yegane men- Bir İngiliz transatlantiği bomba-
baını temsil ettiklerinden, şefleri lanıwak yandı 
olan ben, bugün bir İmpnratorhık 1 Berlin, 27 (A.A.) - Reami 
Müdafaa Meclisi t~kiline karar teblığ: 

(Devamı sayfa 3, sütu" 6 ıla) (Devamı sayfa 3, sütun 5 u) 

! işaretler ( 
Kendini ·aşağı 

... 

görme duygusu 
.....____..._ ____ ~--~~-.--

~::;:: -ı fi:::~!':~~; ;::;:,'k 1 

Ebedi Şef Atatürke 
Peyami SAFA 

B İr•.~k fikir ar1'adaıılanm, Cümhuriyctten evvelki rnh hastalığı-
mızın t.kendini a~ağı görme duygu11u) olduğuna inanmışlM

dır·. Meşhur ·Andler psikolojisinden ilham alan bu fil.:ir, gazete fık
ralarında ve. makalelerinde arada bir göriiniip geçer. ~Dinimiz-. 
adlı yeni, küçük ve canlı kitabında, Vedat Nedim Tör de bu kana
ati benimsiyor: cKendini ba~kalarına nisbetle küçük ve a~ağı gör
me duygusu, baııka türlü olmak elinden gelmiycn. J.cndisini bulun-o 
duğu di.iyük seviyede kalmıya mahkum sayan fertlerin ve milletle· 
rin harcıdır.> Dedikten •onra, inhitat devrinin Osmanlııını kendiwwt 
inanmamakla suçlandırıyor. 

~v~::~::~::... . irad_ edecekler · yapılacak ihtifal 
~"'-!· Petain Hükumetinin Al- H t f d l h 1 d 
~:.trr~~::ıi;r~~y~~~· er ara onanıyortprogramı azır an ı , llı.ı ;:.:dıfinı bıldırmektedır. ____ _ S· er azçok hayreti ve en· 

"'~ ~ucip olacak mahiyettedir. Başvekı·ı bugün rady o -'a 
~.; tanaanm son zamanlarda U ı 
·~hde ııkııık bir vaziyetle ol- b • h t b d b l k 
~-.-._biliyorduk. Alman İJıal lr l Q e 8 U UnQCQ 
'~ın, zibiren nazik mu· ___ _ 
~det tine rağmen Fransızları 
!::.~ ı, eıı ve manen naçar mev· 
~~ lt'akrnak için ne l(ibi güç
L'ıı. Çık•rdıklannı ve meseli 
~-._ talebeıini mektep kita· 
~~ahrum etmelcten bile çe
.. ~ lll!erini aeçen l(Ün bu sü
~ ~ • 1~h etmiıtik. Buna rağt'ii, arbı Umumi tecrübesini 
~~ .~e (Verdun) önünde da
L''- tlzere bulunan Franısz or· 
~ ili.. ~t~rak Fran .. yı muhak
~ ol_uınden kurtannıt olan 
~ '°' Petain'in, Fran1anın tari
~ ~ terefine dokunacak ıart. 
-"""" 

01anııyacaiı ümidini bet· 

TASvııu EFKAR . 

Bugün öğleden sonra Cümhu- ı vekiller ve a~akadarlar, memleke- 1 
riyetin 1 7 nci yılını kutlamak ü- tin muhtelif mevzuları üzerinde J 
zere büyük bayramımıza ba~lıyo- konferanslar vereceklerdir. 
ruz. Bayram Başvekil Doktor Re
fik Saydamın radyo vaeıtasilc ya
pacağı bir hıtabe ile açılacaktır. 

Şehrimizde bayram için büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bircok 
yerlere zafer taklan kıırulımıştur, 
resmi geçit sahRsı olan T:ık~imJe 

Resmi geçit yarın şehrimizde 
1 1, 30 da başlıyacaktır. Öğleden 
sonra, Şehitlik ziyaret edilecek ve 
gec"! vali Lı1tfi Kırdar tarafından 
Vilayet makamında büyük bir ha· 
lo Vl"riler.ektir. 1 

hazırlıklar bugiin bitecektir. Ankaı;ada 

iki bayramın iisıüste ,wlmesi Milli Şef, yarın B. M. Meclisin-
dolayısile memurlaıımızın uzun r de tebrikatı kabul buyuracaktır. 
müdde.t ~.:ırasız kalınaı~aları için 1 Ankara bu bayram için fevkalade 
evvelkı gun maaşh1r dagıtılmıştu. hazırlanmıştır. Memleketin, muh-

Ankara Hudvo•u bayram için telif yerlerinden bayramı baş fe· 
mufassal bır program hazırlamıt- hirde geçirmek için gelenler pek 
tır.. Bu hwnui ro raıa DffH&ı · taı" 

Ankara, 27 - Atatürkün i-
kinci ölüm yıldönümü münaae· 
betile yapılacak ibtif al bak.kın· 
deki proıram bazırlanımttır. 

Prosrama söre, ikincitqri. 
nin onuncu pazar sabahı saat 
dokuzu bq seçe bütün Halk
evlerinde ve Hallı:odalarmda 

ihtifal yapılacakbr. 

Toplantı yapılan yerlerin 
münasip mahallinde Ebedi Şe
fimiz Atatürkün bir büstü ve· 
ya bir fotoğrafı konar.ak, her 
toplantı yerinde bir- nutuk söy
lenecek ve Atatürkün aziz ha· 
brası bq dakika ayakta dutu· 
tarak takdis edilecektir. 

kandaki beyannamesi okuna
cak, toplantılar bitince büatle
rin veya fotoğraflann üzerine 
çelenkler konacaldlr. 

Ankara Radyosu da mate
me iıtirak edecek, yalnız A. 
janı haberleri verecek, bundan 
baıka, Mitli Şef lnönünün E
bedi Şef Atatürk hakkındaki 

beyannameıi de radyoda oku
nacaktır. Radyonun aktam 
neıriyatında da, Ebedi Şefin, 
Cümhuriyetin ilanının onuncu 
yılında Türk milletine yaptığı 
tarihi hitabe, Ebedi Şefin ken-
di ıesile nakledilecek, radyo, 
Türk milletinin büyük elemine 
iftiralı: ederek, bundan aonra, 
tizimen susacak ve ae9riyatta 

,Tabir üstünde anlaşalım. Kendini aşağı görme duygusu, Andler 
psikolojisinde. bu arkadaşlarımızın zannettiklerinden ba,ka türlii. 
hatta ~kaine tezahürler verir. Bazan ruhun kifayetsizliklerini telafi 
harnleııini kışkırtan yaratıcı bir duygudur ve büyük adamlarla bü
yük millettt-rde bu duygunun birinci planda hayırlı teııirleri kayde
dilir; hazan da «nevron denilen einir te§evvüılerinde bu duy
gunun aksine tezahürler verdiii görülür: İçinde büyük bir şuurııu;,r; 
korku yatan hasta, phsiyctinin bo l~klarını fantezisile doldurnn
ya kalkar ve kendisine, sahip olmadığı kıymetlerin tevehhümünden 
doğma bir büyük adam hüviyeti takar. Nevroz vak'alarmda kendi· 
ni a§ağı görme duygusu şuurlu değil, şuursuzdur: bilakis bu duygu .. 
nun şuurda tecelli eden hali ckendine inanmamab . değil, üste 
çıkmak hırsının verdiği bir cmarHeti n<:fn dalaletile kendine had .. 
dinden fazla güvenmektir. Burada arkadaıılanmızı aldatan ~y 
«kendini aşağı görme> ve ~duygu'!> kelimeleri olabilir. Bu tabirin 
fransızcası «comple:ıte d'infcrioriteJ- dir. cComplcxe>, duygu nev .. 
inden bir ıuur hali değil, «pıikanalin ruhiyatında, JUUrun arkası• 
na itilerek muhtariyet kazanan ve rüyalarn, nevrozlara sebep olan 
muhtelif unımrlar grupunun bütününü ifade eder. Türkçesi olmadı
ğı için cduygu» deyip çıkıyoruz ve bnşkalorile beraber kendimizi 
de aşırtıyoru1. c:inferiorite> ye gelince: ckendini aşnğı görme» de• 
ğil, sadece «aşağı olmak-. manasınadır. cGörme> kelimesınin ifada 
ettiği !Uur, tabirin aslında yoktur. 

cKitii noksaninı bilmek gibi irfan olmau. malum. Vedat Ne .. 
dim Tör gibi vicdan mürebbilerimi7., bütün fertler için olduğu ki'.• 
dar bütün milletler için de, kendini aıağı görmekten ziyade kendi• 
ni haddinden fazla )'Ukarı ıörmenin tehlil.elerine i"Rret etaeleıw 
hem bir t İl. hem de bir tedavi iaabeti ôatermış ol rlar. 
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l.ŞAilılK.ID>AN~~Jı ~- Seker_~~yramı - , Dünkü spor hareketleri 
~ - -

Beşiktaş Vefayı 
8 -1 mağlôp etti 

Arkadaşımız Divrikte: ........................................................... 

Demir cevheri 
lata•yonun uimcla tlm•lye kadar lalç 

sörmecliilmlz renkte ldrU, kal•1•1z, 
bakıra çala• bir nevi tq yıilnı ... 

Arlıadaıımıa Kantl•mir, •011 ••yalaatind• 
Trabzoı dan Samıuncs ~elirken 

Di11anet l§leri Reialtği Mw.vak
kitliğlndeıa: 

l - 28 teşrlnlevvel 1940 pa
-ıartcsl günO akıamı yani salı ge
cesi Kadirdir. 

lI - l teşrinisani cuma günü 
Ramauın bayramıdır. 

III - Bayram namazı 1stun
bulda şarki Avrupa saatile S. 7, 
D. 8, ezani ile S. 2, D. ı . 

Ankarnda şarkt Avrupa ~ma -
tile S. 6, D. 50, ezani ile S. 1, 
D. 57 dedir. 

I V - 41° anında olan yerler, 
İstanbula göre saat fuklnrını 
tatbik ederek Ş. Avrupa saatilc 
vakitlerini bulurlar. Ezani ıııa

atlerdc hiçbir tadilat yoktur • .. -
B AYRAM NAMAZI 

S. D, 
Eı.ant: 

Zevali: 
2 ı 

7 8 

Sadakai fit ir 
lıtanbul Mı.i./tülüğüııdcn: 

nu~daydnn: 

Arpadan: 
Üzümden: 

A dliyede ı 

En iyi l11i Son 
K. K. K. 
23 
40 

117 

20 
34 

100 

17 
27 
Soi 

-------- -
Galatasaray Sü/egmanigegi 7 -1, Fener

bahçe Altıntuğu 4 - 7 yendi 

F enerbahçe stadı: 

Kadın 

yüzünden 
cinayet 
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lstanbul ı, Bankası karfısında rfi:l~!':ı ::( K i R A c 1 ı ı EMNiYET SANDl~I ILANLARI 1 1 

--Çeuiı en : F. VARAL:-J sı·te Fransez hanı lılösyö l\lcuestıcl, merdivende klrn· sanki. Bir hayır sahibi bağırdı: 
cısmn doğı u dönerek: - Gelin, benım evime ı:elin ! 

Maliil C E M A L Gişesi 
- Gorürsünüz, dedi. Bunu soyliyen l\losyö Desıın • Yalnız Cümhuriyet bayuımına mahsus t.mli Piyango biletlL"rln!n çckiliıliııc 1 giin kaldı. h:ır 

Oi~emiz, uğuru ve doğruluğu ıle 14 sen,.denbcıi sayııı bay ve bayanlaı ın rnğbl•t ve tc\'eccOhüm• m'l't ;111 
olmaktadır. Saadete k11vuşınAk istiycn bay ve bayanların ~eve seve ko~'\eağı ~işe• İst. İş lfanku~ı 1>ıır.-1"1n Jo'akat kiracı, bu öze hiç kulak ns- chois, bilyük bir knhramaıı gtbi t k e 1 ı k 

mıyarak kapıyı ev sahibinin suratı- hnlk tarnfındnn nlkışlnndı . Herke-o, a sıt e satı l tır 
lla kapattı. Gerçi Mö yö Meue trel, eline bir parça eşya aluıık hayır sa-
kaç defa böyle tehdit elmiş, fakat bibi adamın aıknsından gitınlye b:ış-
sonra arkasından hiçbir şey yapma- lndı M h 
mıştı. " r· ·at, Mu ~ö Desanchob, eve yak- u ammen kıymetı• 150 000 Lı·ra 

Mösyö ?ıleuestı el tatlı, sakin ve lııetıkçıı şevkinin aımlmaktu oli.lugu- t 
koı kak biı' adamdı. Babasından ka- nu göıdu. Kaıısı bu knlnbalık ail<'yc Ad • G la G" 11 .., " k d K 

1 1
. 

lan bir apartımanın kiı asile geçi. ne direcckti'! Znvııllı ndnm geri don· resı· a ta umrugu ar'"SID a ı ıça 1 
d;,, Y•n~~;!~! bilçol~~m~•lm~«~hol•~~~~~!, edil;;J 

Sahibi : Em ek li subay lardan MalQI Cema~ 
nirdl. Kiracılun gidip keıı.ti göriır,, ınek i"tedi. l~ııknt nlkışlııı la tl-bı-lkle- • 'JI 
) apılncak tarıııratı tetkik eder ve rln c::sıı l olınuııtu. 1 dd • d •k• k 1 b b.. "k b• d kıralnrı tanı vode:inde toplaıdı., Buyük bir tıılıh e eri olıuıık l\la-ı PB'B ca esın e 1 1 at 1 e' uyu ına an 
Kendisi tyilık ~ ve\' biı adam olduı.ru dam De anchrııs evde yı:ıktu ninnen- V . 'l 
~ç~~- 1~=~~: 1~~~n~~:\:~~ ~~~:d~~ y~j:ı ~~~·i~c~i fırkr ıa~ııı ıahat )erleŞc·j İbaret y·ırm·ı Sek.iZ· dU .. kka"'DI Ve İki mu"h.lm 
nız duvarcı Ballv11ux, beşinci kata Kı11lııı C\'e d ınJ(igü v.ıkit hcı şeyi ' 

altı çocuk dolduıınu~ olan bu yfi:ı ilz altüst gol'iınce soı du: dd • b• 1 ı· b• • h •d• 
::~~~ır;ı~amek~lııde tcı biyedeıı u. = g:,~a lı~~:ı tangın mı var? ca eyı ır es ıren ır pasaıı avı ır. 

Bu Balivııux az çalışıı·, çok içer - Hayrola? Satış pı tlaıı aşağıda yazılı:fıl': 
Ye bunun üzeı ine daha fazla bai!ıı ıl' nır ıenginlıı hahılii!i ! ı _ Arttırmaya 8/11/9 ıo t:nihiııe diişcn cuma gunli ı;aat 14 de 
•e kalabalık aile ıııi. bir servet ldn- Gı•ııç krıdııı ıır.k ?iı' !!ey anl11nı!'. : başlnnacnk ve a rlmenkul P.ııat 16 dan sonrn en çok bedel veıcne ııa-
tc eder gibı kullanırdı. mnklu t.ernbcr vazıyeti oldugu gıbı l 

1 
g Y 

Zıra hep çocuklnı ını ileri surcrı•k \'c kocmı:ıııın iıınıdıııiıı :fevkinde hır 1 nrektıı'. . 
gerek lıayır ccnıiyetlerlnden, gerek e insanlık his il" kııbul etti. 1 2 - Aı'ttıl'mnya girmek için muhammen kıymetın ~ lG i 11i lı<.'lin· 
hususi şııhıslard:m ~·aı-dımlar gôriır· Beş daklkııdn heıkl' c yeınck yetiş- de pey akçe i yutırmnk lazımdır. 

dil. Öyle yn, sıl'tııııfa bu kadar kn· tirdi. 3 · - Arturrua bedelinin dörtt<' biri peşin, geri kalanı sekiz S<'Ocde 
la balık bir aile bulunıın ve Lc;raı et- P.nlh nu'. nil ,( dnıdıııı bütün e- S<'kiz miisn\'i taksitte ödenir. Tal:.,itlcr Na ı; faize tiibidır. 
mcsini bilen blr adamı savmak kolay ve da~ılnııştı }<;v sahiplcrı bıı _i,.t ıı.i 4 Tuksitler ö<lenlnreye kııdıu gu~·ı iıncııkul Sn!ıdığıı bıı inı:i de. 
mıdır? k rşı ııda )atak odalarına çekıleıck 1 1 t kil k 

1 Balivaux ıın ı Hlııı ı opluyıncı:: ınt•)-' kııpıyi kıhtlt:ıı ı•ktcn başkn çaı·c !Ju. rece< c po ,<' ıı ır: . 
haneye gldcıck kcyıf çataı', evdekiler ııııntt<lılnı. 5 - Fazla ınnlumut lı:ın Rıındık dllhilinıleki satı!! sııloııun!l nıura· 
ıı;e bır lokmR ek ıek bile hazan htl· I Ert ı::ı ı:ı:ıı. 1\1 ~ ö l\leu ~ ı el tnz- cnnt edilir. 
hnuazlardı. Bıı ~ uzı1cn sabıılı .M•ı yu minat tcılt'lı ıııle> Lı 1 ındu. Tııh!,ıkat 
61eueslıel'e de d 1 ı Jıylık uoıeu ol - ba lndı l) ''<ttı.!:11" im p:ıı:ıyı \I(· 

ıııoştu. Ualivttux IJ\' lu· ;.ı otuı nııık vo- ı ıı iye mahkum ol ıı ktıuı koı ktu. Fa· 
lunu bulmuştu Hu m skın 11dıım. c.- l\Ul f!ıılı\aux ı.,ritn e\ isteııı')oıclu kı,I 
au oknğa ntnııyıı kulkışnııııızılı ~ ıı ! i\l •~yu Jıı-ııı c' ois ıııiit1 lduınııı ll {;!> 

1-'akat canına tak eden l\liı"~'' nıüıurıınt 1>tılği vı.~.it. lıııkl:ır tln tt111-

Emlak almak ve satmak 
istiyenlerin nazarı dikkatine 

t.lcuestıel, nilıııvet bu ce aıetı ı.:-o;,- kık:ıt ~uın1uınkta olııu ıı u n ha~k Her gün ~·tlzlcrce ''atanrl:ış taıafındaıı ziyııı-et edilen sntış ı;alonıı. 
terdr. Gerçi a tıLa uı.:ıaştı amm.ı hı rp aıı ııhııııa•lı. Tc,;n~ ıııt.ı ya • muza, istaııbuldıı ııatılık bUUin cmlakııı ndıc~i ve resimleri koıııııııı·ıı 
.. :&l!'U bıı kıı ı t\ ı ı,ur•• dışnıı etmek rı· nlnı ııı L.1~111t1 ı.: c;o c k Bııl" ı.ıux'lııı ı h.ı!ll:ı ııııştıı". l\la 1 a r"ız bir şek\lıt" nlıcı ve ııntıcılrııı karşılıuıtıı nıırn 
kolay bıı şe30 d•r;ldır- nınhk~·ınctl•ıt c>vlr: nlmnnıış ını~lı'! l\ladcın ki C'· . . ı·ı ı ı k 
ı. ı ı ff >- !d l · f il . 1 ırıutıır olun Sunılıgııı hu hızınetmdcıı cııı ıı • sııtınu (, o nııı i tıyeıılerırı 
anıııı a mıyıı < a muvıı ıh. o u. \1111 ııçıuış ı, 11ıı11a ın:e\'er gıne ı c- . . . . . 

Bir sabah l:alıuıus evi terketıı ıık , 11 ııı tıtme ıne hıçbir mıini )oktu. l'n ıtenış surette isufuclc etnıelı-ı ı ı•ıc'Jlfııııtlen icııbıdıı. 
Oi chıırıyetındc knlclı. Bulıvaux da <fetd anluını~·or: Alnıacnk ücret: Bır liı·adıın ıı.şııll'ı olmıınınk üzere Q~ ay iclıı bı!\ 

Fakat kapının oııundc o kadar b.ı- - Peki çonıklaıııııı n<' ya)lııyım? l'rnda 011 iki buçuk ktırtıJiur. ( 1014~1) 
•ırııı~tı kJ, )'oldaıı ııeli11 ı:eçenl<'ı dı)'.QHfu. Hıı~dı, ı~teı eniz, atın 1.111· 

hep etrafına toplanmıştı. laıı ııokağ11 bakalım! 
Bu 1nı<anlaı ıyı kft\bli kimseleı'<li Hiçbiı· ıey fayda etmeyıııce l\111-

•a tavallı Bıılivau "'nun haline acıdı dam l>f'~anı:hoi'I, ı;llhahtaıı okşamıı 
lar. kadar kapı knpı dolaşnıı) a başladı. 

- Bu biçaı eleri böyle ııoltaia at.- Her ı:ün ~ocukJ1;41·dan biı ini bir yereı 
nıak' doğru mu? yerleştiıiyoı· \'e Balivınıx da buır.ıı 

Bılhaasa altı çocuğil• beraber! hiı: "eı< çık111 mıycıı'Clu. nöyleUkfo l;fı. 
- Altı degll, on! tün çocuklıır blı- mt>lce buldular. 

Sa)abilır iniz, muhakkak ki on Hattll. l\fadaın llalivaux lıilc bil' ka-j 
ikı len fazladır. pıya çamıı~ııcı olıırak giı·•li. 

Ah şu ev ııhlbl kimse, paı ra· O ııkııHm Bnlh·au:ı.: büyük biı: lkı a-
la uılı haini! ma mazhar «>ldu: l\Iadam De ıınchois 

Kimseye fenalı~ı dokunmamış o • ) emekte baul.ı~ınn şarııp doldurmak 
J.,ı zavallı ıu .. ue-;tn~le bir cani gibi IUtfundn bulundu. Balivııux içti, İÇ· 
so leme-Oiklerlnı btl'akmudılnr. Ga•n· ti, b!ıyle bir fıııınt lı<'r zaman ele 
taı ını kırdılar, kaın mı bozdular. E- ı;eçmczdl. Zil zuma snı hoş oluncıyn 
lr r bodrum katına kn~mıyıı nıuvaf- kr.daı· ıçti. ı 
!:ık olmasaydı, muhakkak ki kcııdı· O zaman kurı koca. onu kapıdan 
s nı l!:Cbertccel·ll'rdl. urukleyip eokn..{a attılaı. ı 

Hııllvaux, gn~ et mağ'ı ur. but un hu llıılivaux kendine• .ı;r<'ldiği zamıııı 
cı1 idare edı~ordu. Kıı ılarnk bir lıağıııp çağıı nııya ba~lnclı) ıı da bu 

ı knlmnyıııea nıı\•kıı mıya bv,..lıııtı · efer krndisiıır ııcıyan olmadı. Hele 
Şimdi ben ıırıeyc ı:irlcccl';im? Q'lun ecııni du}·aıı ilk Pv sahibi Mo • 

Halk, bir mlU'ıt.cnin nrnya girml'· 'o l\Jrue ırel, gidip sokak kapı~ını 
ı •ıı bekledi. Bu ıııucizf', gökten ıııdı uı mdemekten kendini alııınamıııtı. 
••••••••• • • • ••••••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••• ••• • •••• • ••• 1 11 ... ... . .. .... . .. • • • •• •• ••• • •••••• 

1 ASKERLİK lı ~0 
R"vko:ı Jlıkfır/lk Ş•ıbBsı Htnsliğııı-ı 2 8 Birincite~rin Paz.!!!.!.e•! 

d~ 

t Y-k k hl' ı· k 8.00 PJ'Ognını ve m<'ml ·ket sc.nt u ·ııc • c ıycıııame ı ısrı " .. 
h 11 1 'k 1 !)•O d .... nvı:ırı, 8.0., !ıtuzık: Hnfıf progı um' ızııırt ı er ı ·ıııcıtcşr n .. a • e· ı . 
dek Subay okuluıııtıı hulunmak uıc.c <:ı.), 8•15 AJans habeılcri, :.o Mi.\. 

k k d 1 ki 1 1 b . zık progl'Umının devamı (Pi. J, 8.!'iO -1 a eı sev c ı ece et ne en şu cnııze • 
!l.00 l'~v kadını • (Konu nıa: Çoıuk-
l:ırınııza ne okutalımZ) 

n uı ae;aat etmclerı. 

2 Er olnr k a kere cvkedılıp 

lıı ı eti flillyC'lerlni l'ııptıktan sonı a CÜMHURfYY.;T BA YP.A \il 
tah;ulleılni U c \C daluı yüksek derf'· llıısıı1Ji Progmmı 

O Ş!!~~ !~~~1!0~~.KER ..., 
ALI MUHiDDİN HACI BEKiR 

ve lokumlınını, ne blzrle, ne Avrupada. ne de Amcl'ıl:ada 

taklit C'< •miyorla r. 

ALI MUHİDDİN 
• 

HACI BEKiR 
Tica rethan eleri 

Merkezi: Bahçeknpı, Sııbelerl: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

Bayram \'C pazar ı:iinlcri nçıktıı. 

- -----~~ 

Vekaletinden : 

, G\imuş > ü;ı; kuruşlukların yerine gtinıüş biı· liralıklar darp \'c 
saya knfi miktarda çıkarılmış oldnğundnn gümüş ytız lturuşluklıll'ın 'il 
ıklncikimun 1941 tarihinden so11111 teda\'ülden knldırılnıası knml'laştırıl--~ 
mıştır. &Jıllr'. 

(;ümüş yfiz kuru~luklaı· 1 Şubat 1941 tnı·ihinden itibaren tıı tık tedıı-

viil ctıııiyl'Ct!'k ve nneıık ynlnız l\lnl snııdıklrırJle Cuınhuriyet JC'r'kez 
Ilnnkıı ı -şubcleriıH"c kı·bul edilcbilecl'klir. 1.;!iııılc giınıüş yiiz kuruşluk 1940 
lmhınnnların bunlrırı Mal ı;nndıkl:ır le Cümhuıi~·et Merkez Bankası şu-
beleı ine tcbılll cttirnıeleri ilan olunur. ('i025 - 10216) 

co)e çıkaranlıırdnn arzu edenler d~· 12.30 Pr«>grnın Vl' memleket Rımt 1 . . ı 
lı 1 devreye iştirak et.tiılleccktlr. Li· aynrı, 12.33 Marşlar. 1:-:.00 j tikll'.J Sınema-Tıyatro 
li • ve daha yükııek der cede tnhsıl· ınnrşı w C. H. P, Geııc~ı Bıışkaıı ve. 

l,çi erıyanlar 

.. 
. ... ~-;;/)~:){·;\.~:::.:.;.::;; ;; =~~ =·· .. : 

i nci Te~rin 
• 

CUMHVRIYET h .3yl"am111 

maAsu.s fevlfa/a,ie 
PİYANGO PLAN/ 
l°kra m,"ye 

. 
l kl'ami)'e /Rrumij,~ 

ad~dı rlJı,tfdN lulol'ı: 
L ll?A i./RA 

t 60000 60.000 
I 2 0. CJOO 20.000 
~ 10, 000 2 0. QOO 
4 .5.. 0 00 2 0.000 

80 1~ 00() SO, OOv 
80 .500 4 0. 000 

400 100 f. O, L''OO 
4 OJO 10 4 0.0PO 

~Q 00(} 2 l 60.00iJ 
84,.Sô8 480.000 

48 
T#JfLU "'1L~K•1°'~11 

:ıso 12.004J 
84 .616 YE .. UN 4e~_,()tJO 

, 
• ••• 

Senesinin •on m odel.e r i çok zarif 
ve zengin çeşitli kadın, erkek 

Kol ve Cep 

ARLON 
• r ni gôsteıir veıı:ıiklc blrl:kte he-ıkıli ve sarın Baş\'ekil Dr. Refik 'n)- TİYATROLAR: * JIBMUR-SPIKER - Şartlal': 
~en subeyc muıacaaUaı ı. damın Cümhuriyet bayramını açış Şf'./ıir Tiyatrosıı: Komedi kısının- Li~e bitirmiş, ynlınııcı dil lıill'cek, 

l Bu gibi kısa hizmeUıll'rden' nutuklıın, 13.20 Aııkaın Ulıııı m y. da, üstad Mulılis Sabah11ttinin eı;eıi, Ankara Radyo müd!irUlğüne nıiira • 
d ahardn bulunanlarııı, bulun - danındaıı naklen neşriyat: Rayraın i yaı ııı gündüz matine, saat 16.30 dıı eaat. • 

Saatleri gelmittir 
Satıı depo•u: z. Saatman Sultan Hamam 

Camcıbaıı han 1 inci kat 
d kıııı mahnllln n kcılik şubclerıne tcıahüı"atı, 14.00 l\lnr!;lar \'r. hıılkl(EFEN'İN AŞKI) ınillioperet4 peı·-· * Ef,EKTRİI( SAıYTRAL ŞEFİ 
n ııa antları. 

1 

hnvaloıı (Pi.), 14.45 Hizik: Knı•ışık efe. yarın gece ~.uar:, saııt !I da 1 • :-- Aııaılolud:ı, Dizel E.uııtrnlleri içiıı, 
~ pıogram (Pi.), 15.30 Meml<'ket ":ıııt Kerl'm. Aslı, muzlkh şark masalı. 2 • ışlctnıe ve tamirattan anlar tecrü-

8 O R SA ayarı ve njans haberlcıi, 15.50 l\fü- l\luhasebeci ::'ltulc<lil efcıırli) müzikli heli. \'e .. aıkJ ... Galnta posta kutuqu Devlet limanları işletme umum ı /·~~. , 
ızik: Rllllyo salon oıkestru ı (Viyolo- komedi 2 perde. 144!1 a mürarant. ' - •• ~~ 

26-10-940 da muamele l'Ören : ı nlı::t Nr.cip Aşkın idaresinde'), hafif RAŞiD RIZA TİYATROSU 1 • 1 müdürlüğünden: ·.t.ıY?;~~ • 
paralar program, ıG~'lO Saat 18.00 dıı tekı·ıır H l'd Pik' b b Halkevlerınde .. f~ ,.~~ 

Londr• l Steril• 11,24 neşriyata başlamak üzere kapanış. al e ' ın e ra er - Keşif bedt-li •9fı'i11> liııı (~!')) kurustıın ilmtPt Gcııılik VllJ)lll' i"kı·· r~ • .,.,. 
Nevy9'k iOO O.lar 15',20 18.00 Program ve memleket s:ı<ıt Bu akenm ve .\·arın akşam Beyoglu * Kculıkiıy Halkcvifıden: lesi inşaatı kapalı zaı f u~uııı,, clniltııwyc konulmuştur. l\ruvakknt temi _,, 
c.-n. 100 lav. p., 2',7725 ayal'ı, 18.03 Muhtelif ıarkı \C tür- Halk Sinemumda (AFACAN) vod· ı _ 28/ 10/940 a) İstiklil ınıuşı, ııa· nat c74 > lira c50> 'kuruştur. ilınll'Fİ .ı/ 11 /!ı .ıo taı·lhiııı• ı'!lcilıynn t>11":11·. Miknatialen~ede~ eJfJ' 
~!:::• ~= ~'::., :.:::: külcı·, 18.30 Ko~uşma: Aclliyı.ı Vekil· vil 4 perde, • .., at 20.ao da, b) S<>rLev, c) Oı·kestru, tc i giiııu saat 10 de Galatn ı·ıhtıınııulııki ıııııunı ınlidiirlük hinnsııııl:ı 

1 
t~e•İr o :mıyaa iJI 

S.'1• ltO IA•a 1,6225 leti adına Ceza lşleı i Umum r.tüdür- d) Ciill'cş mü abakaın (Silrt'yyıı su- topln_n:ıeak olan atınalma k<inıi1:1vunııııdn yııpıla«nktır. tt• 
Matlrll ı .. Pe.-ta lS.to lüiü bav muavini Ur. Burhan l<oııi SİNEMALAR: istanbul ciheti: )onunda ı, e) Kanuıı Adamı piyeı1i, lsteklileıin en llZ 011 hin lirnhk ıınimasi1' · biı· ıskele veya köpı ü irı- 1 aaa ır • ......... ~= :::··· M.SS2S taıafından: On sekizinci }'lla ı:frer· Al~ındoı-: Mister lılotonun ihtan. ve bir komedi, 12 ncl okul salonun- şaı&tını başarm~ş. o~ıluklal'llll 1:1ülı".l'Yİll .ves!ku iLı-ııı. ctnıelı•ri Vl' ~ekllf Umumi acenta: .... =r::.. 110 Ot!., :~~t ken Cüıııhuriyet adllyeııi, 18.50 :\Hı· Poıııpelııin ııon günlf'l'i. da, 2 - 29/10/!140 Boks müsabakası ıııektuplıırnu bıldırılen vakltkn eıı uz bır llant e\'Yellııe lrndnı· konıı,.~nıı Jatanbul, Kuthıhall 

' Yek9ha. ıoe Yea St.tJ7S zlk: Radyo caz orkestruı (İbrahim A::oJ.·: l\Iak,lmbar ·Cinayet saati. (Süıena salonunda), 3 _ 3011 01940 reisliğine tevdi etmeleri şarttır. ~n tname \'e tl'fl'nuııtı heı: glin ı:ö7.lİ Sabf maiazalan : ~ ·• 
Stokh.L 190 1.,,.,., lt,097S Özgür idaıesinde), 19.30 l\femlek"t Çcıııbe.-lita~: Atlas EkRpre 1. a) Kahı·aman l>İyeı.ıi (K:utııl kaza. gcı:en komisyondu görülebilil'. (fı!l44) A. BAROCCİ, Sultanba...-~ 

snat ayarı ve ajaruı haberleri, 20.15 F'uah: Atlas Ekspresi. sında ant 21 de), b) Koro ve or- - ------ PANCIRIS v e SAVAiDIS, 
Rarluo gazetesi, 20.45 Karagi'ız (Kü· Mnroıara: Kanatlı kadınlu. kestru kon"'r.ri (SOı-''"U salon:ııı·'.ı 1 f b 1 1 ki "k f f 1 • 1 f f • 

~ ı k .. T eıı h ~~~ '1 s an u e e rı . ramvay ve üne ış e me erı ıata . Karaköy. . "ilk Ali taı·afından}, 21.16 Konmı.lııı: 1'1ırun: Panama 1 ·ız-.~e~ !!il a saat 21 de). k • ..ı 
~ . K . AREVYAN. Sir ecı t t'ı!J.I' 
Kızılay Kurumu adına Umumi l\ler· (geceleri Naııit}. umum mUdürlüğiinden: ALBERTO ASSANTE, • 

ESHAM VE TAHViLAT 

kez reisi Aj;'l'ı mebu u Dr. Hüeamct- BEYOÔLU CİH ETi: Terzı· 1 K" kru" caddeııi. j , •• ı;ı 
tin Kural tarafından: Kızılay çalı~- Asıf: Sefiller • Konte~ Valevska. v ur v İ<lureıntz ihti:,ıııcı olun 17G7ü 11ılet ıııulıtoli( ClllS ate. tııglusı AZIZYAN Biraderler, .t ... 
nıııları, 21.815 :Mlidk: Radro «>rkes - /pek: Leyla ve l'ıteenun mektuplu teklif istemek ı;uı'f'ti1e satın alınacaktır. daddeai 337 ot 

lluamlyeU ylb tle 5 1931 19,"9 
!.rl'anl ıt.41 

&avH • '""'" • 2 it,-
• s 29.06 

trası (Şef: Dl'. E. Pı·aetorlu ), 22.'30 'Melek: Seven kadın. Beyoğlunun en ıık ve en ekonomik 2 l\hıvokkat teminat mal:tuıın 1100 liradıı-. Taıra için a c ent a aran•1 
lUemleket saat ayarı ve ajans haber- Sarav: Leyli ve l\lecnnn. atelye i, Beyoğlu İstiklal cadde 1 ~ Tc:kllflerin levazımdı.n pn ı a ız tedarik edilecek onrtnamesın-

.. .. .. 2t.-
• • ' :I0.03 a, Bılnka11 a iieHI• 9'.-

AaadoluDenılryohılveU peıln3S.
llerkeı Baakuı Hila Hl,-

Karlınan nıaı:.nzası üstünde Saadet d J • t if ı k / / 1·-leri, 22.60 Müzik: Dan mOz.lği (Pi.), Sünın: Büyük aşk ,; e;:ı ııı atn uyguıı o ara· 12 12 !110 pcı·şcın.,., giinü saat 17 ~·e ka-

1
23.2/i-23.80 Yarınki program ve ka· Tal.:iiim: Çanakkale gecilnıez. ve l\le-bı·ukc nh•lye~idir. dal' :Mf'tro hanının 4 üncü kııtınduki le\'nzını mrıdürlüğ{inc imza muka-
pamş. Uıle: Gönüllü kahraman. Telefon: 41402 bilinde v~r11nıiş olması laııınılll'. (10:104) 

- Bll1lk Ca•u• Romaaı 

SUSUN· 
~~YERiN KU.LAÔltVAR 

Nalcleden : CiM Mlll 

O kupı)a· doğru :\'Ürüdiık ... Tek ttik yanımızdan 
ıteçen neferler, dik dik yüzümüze bakıyorlardı, Ben 
nazarı dıkkati celbetmek için, en iç bayıltıcı koku
lıırı ıthilnmtit, bütiln sanatimi kullanarak boyan • 

ve haldkatea sflsel olmqtuın. Herkesin 
beri 

Tefrika No. 65 

duğunu hisscdi)•oıdum. 

Subay, kaputu hazırol vaziyetinde duı aıı nö
betçinin kulaiına etildi, blrteY söyledi. B belli 
parola idi, ııenç aıker hlç ietifini bozmadı. 

geçtik... Dağın içine .girdik ... 

Burasını taıif etmek biraz zordur. Manınafih, 
okuyucularıma isnılni çok lı,ittiklcl'i. fakat ei«ınlni 
hemen hemen hiç bilmedıkleri şu meııhur Mnbrinot 
h:ıkkındn blrnz mıılfımat. vcrnıeyı fnydulı huluyo .. 
rum. 

Görünüşte bir vey yok, bilmem hiç mııden o
cnklıınnın içme giı diniz mi? Öyle bir nıuden oc.agı 
ki, içinden boyuna askeı·, mühhnınat dokillüroı· 

Doğrusu dagın içinde mükemmel biı konfol' ya-
ratmışlıır, nöbetciye biı · sellim çRkıp ta içeri gir· 
dıkten sonra, kcndinlzin l.>iı· dağın, izbcnin içinde o!· 
dut:'llııuzu katiyen faı kctmlyorsunuz. Kalorifoılcr 

ortalığa enfes biı· sıeaklık veı iyoı·. Üstonü;t t:ırnn, 
sağınıza, solunuza agılan bh çok koı idorlar ve kori
dorlann Use inde odalaı, oı tada ~en işçe biı ko 1-

aı::11n~öı·leı·, sizi yuknl'ı katlarla irtihat haline gc· 
tııh·oı'. 

f,t ı·af pll'll pıı ıl, ışık i1.:indc ynnıyor .. 7 genç 
kı:ıdın ınemklı ııazaılnı ın önü

0

ııclen geçtik. .. Genç 
subay bize ı·ı>fakat c<liyoıdu. Dir nsııııımıe bindik. 
yukarı knt.A çıktık. Sağn dönduk, geni çe bir sofu. 
y.ı müııtchi olan koridorn katettik. O sofanın ucllıı· 
da bir kapı ve önünde iki poslıı ncfori vaı dı. Kur
mny zabit cvvclfı yıınd:ıki kiıçOk kaıııılnıı içeri gir
di. Bfraz sonıa, haşkn biı subnyln çıklılaı-, büyfık 

odnyn girdiler. lkt dııklka •onrıı <in yanımıza p;elc
rck: 

- Buyurun, General !iizi çıığırıyor, dediler. 
Yedimiz de süklüm püklbtıı, Genel alln kııı ~ı

sına çıktık. Mükemmel tefriş edilmiş ·bir oda, 
ufak pencereleri vaı . Daji;ın Alınanyaya bakan ~ı!lzii 
kalın camların arkaaından ıöailkGyor. 

5 US9 H. 
Ramaıa 

26 28 
Vakitler 

GUnet \Yarmkll 

Öile 
lkiadl 
Akıam 

Yat•• 
lmuk tYarınkV 


