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Zafer, müstalı•lc olundu ıu 
müdtlotçtt, insanlar içiTt bir ş ·re/ 
11esilesidir. • • 
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Alman işgal 
kuvvetlerinin zayiatı 
henüz malum değil 

7rl l<8.l1J 

.Smila 

r.;-_-- :ı 

r-1 Har• vaziyeti ı-
Yanan cepheain•e 

aoa hareketler 
( Ya:ıaa : :'\ 

E•kl Ordu Kuma a danla n ndaa 
Emekli General 

AH Ihsan Sabia 

lngiliz gazetelerinin 

çok ehemmi gel 

verdikleri mülakat 

Molotov 
Hitlerle 
neler 

konuşacak? 

Almanya garpte bir şeg 
gapamagınca Rusgadan 
Türkiye üzerinde sigasl 
tazgik yaparak kendisi 
Yunanİ$tana ltalg•g• 
gardım için hücum ettiji 
z aman bizim bita• 
raf kalmamızı temin 
etmesini istigecekmiş 

--·-,)~---

Alman gazeteleri de bu 
seyahate büyük ehem

mi yet veriyorlar 

in önü ve milli 

beraberlik 
Yarın milletlerin maru• kaldıkları en biigülc 

lmtilıana 6i~ de ıirmelı zorunda kalırsak, tek 
bir şefin etrafında 18 milgon Tilrlcün garatacalı 
luJdiselere bütün diinga ıahit olacaktır. 

CUmhurrelalmizin 
teıekk8rlerl 

Ankara, ll (A.A.) - Riyase
ticümhur Umumi Katipliğinden : 

Reisicümhur Tarih 
Kurumuıu 
sere fi eıdirdiler Rclsicümhur ve l\J11li Ş~iıniı 

1ııönü, Ebedi Şef Atatürkün fi\. 
niye vedaının lklnci yıldönümün
de, bu milli yas do1ayıııHe n ecip Anknl'a, 11 (A.A.) - l\hlli Şefı
dunrulaı'lnı bildiren sayın yurd. miz ReislcUmhuı· İıJmet İnönii', ylik
daşlarına teşe~kiiı"leriniıı ibliğı. sek himayeleri altında çalı~an Türk 
na Anadolu AJaıısını memur et . Tarih Kurumu mcrkedni dün ııaa4I 
mi terdir. 116 da ~·ükse'k huı.urlaı·ile ~rdlelldl .. 

lımimlıilliiiıiılıi._ _______ ~ (Devamı sayfa 3, ritKn '1 de' 

Limandaki tahmil, tahliye f 

işlerinin bozukluğundan 
ıikiyet ediliyor 

lngiltereden 
ihtiyaca 

- -
gelen tenekeler ıiddetli 
rağmen bir haftadır 

Hava harbi 
lngilizler Berlini, Almanlar 

Londrayı, ltılyanlar 
Kahireyi bombıladalar 

Londraiu düıüriilen ltal· 
,an taggarelerine muka· 
bele olmtık iizere Roma· 
nı• lıiicuma uğrıgacajı 

bekleniyor 

Bu suale, memleketin 
maruf siyasi şahsiyet• 
leri, tecrübeli aslcer• 
leri, kıymetli muhar· 
rirler i cevap flt1r igorlar 

Londrn, . 11 (A. A.) - Düşman 
t.ayyRrelcrı şark sahilinde mütead -
dit nu•\•kilerc bombalar atmışlardır. 
Hasar l:oktur. Düşmanın dün geceki 
faaliyctı evvelki gecekinden daha 

1 lıüyfık abalara pnıil olmuştur. 
Taymls civarında bazı yangınlar 
çıkmış. bir kaç kişi ölmüş veya ya
ralanmıştır. Londranın mubtelıf yer 
leıind<' ticarethanelere ve evlere 
bombalar dll ~nıüştür. 

lngiliz tayyarelerinin hücumu 

1 
Rerlin, 11 (A.A.) - Stefani: 
İngiliz tayyareleri, dün gece Al 

nıaııynııın hiiktlınet merkezine Laar
ruz etmek is tenıi~lerıuı de bombaln . 
rını atmıya muvaffak olamadan tay
yare dafi bat.u-yalarının ateşile geri 
pfiskilı-tiilnıüşlerdir. 

ltalyan zayiata 
halyada bir mahal. 11 (A.A.) ,._ ... ,. ............ . 

jBakışlad 
Bir temsiye 
kapandı 

Peyami SAFA 
Dünyanın en meşhur ıemıi

yesi kapandı. 
Geçen eenenin eylulüne ka

dar ıulhün tek ıııiınaiı bu ıem
siye idi; evvelki senenin eyl(l
lünde biı tayyareye atladı, Mü· 
nihe kootu ve rahmetli aulhün 
ömriinü bir sene uzattı. 

Kendilerinde bir buton gu• 
ruru taşıyanlar, şimdi eökten 
yağan bclRlara karşı lngiltereyi 
ve dünyayı tam on iki ay koru
yan bu şemsiyenin Münib ıeya• 
hatine yan bakıyorlar. 

Haksızdırlar. 

İngiltere, 19 38 sonbaharın• 
da, hiç kimseden de saklama -
dığı gibi, harbe hazır olmak 
için en az dört seneye muhtaç
tı. Fransa için bu müddet bile 
kafi değildi ve kafi gelmiyeceği 
de son Fransız bozgununda gö
rüldü. Münihin ertesi günü İn· 
.gilterenin, gölgesine sıiındığı 
bu ıemsiye altında, harp hazır
lıklarına başlamakta ihmal gÖı· 
terdiği de hiç doğru değil. Dört 
senelik planın tatbikine hemen 
baılandı. F aut Münib aıılaı -
maa1. ioailtereye bu dört NAA"" 

Müttefikler bu kadarcık bir k.a· 
zancı da o ıemıiyeye borçlu
durlar. 

Sir Ne\•ılle Chamberlain ln
cilterenin ıclim aklını temsil e
diyordu. Kendisinden daha 
pervaaız diyemeyiz, fakat daha 
genç, daha dinç, belki de daha 
haldı arkadaşlarının tazyiki ol
masaydı, Chamberlain, geri k .. 
lan bu Üç seneyi de kazanmak 
İçin belki ikinci bir Münib u ~ 
tancına katlanırdı. isabet mi e· 
derdi? Eğer ln1ıiltere, 1939 ey
lulünde hazır değil idiyse, en:t, 
iıabet ederdi; hazır veya ıü -
ratle ha:.ı:ırlanmıya muktedir i· 
diysc, hayır, isabet etmezdi. 
Nitekim bizzat kendisi, o :ıra -
man: cBaşımızda büyük bir fe
laket dolaşıyor!• cümlcsile baş~ 
lıyan nutkunda, İngiltercnin, 
Almanyaya karşı harp hali ilan 
ettiğini haber verdi. Demek o 
ingiltercyc, lngiltcre de ona 
güveniyordu. 

\loll'-~ 

Bir şemsiye lı:apandı, fakat 
Avrupanın baıına yağan bela 
yağmuru dinmedi. 

Hakikatte, hep düıman mcr• 
milerile delinen bu fedakar 
şemsiye, hanım •ıiınaiı ol• 
maktan çıkmış ve çoktan ita • 
panmıştı. Bugün onun asalet 
ve dirayet örneği sahibini de 
kayhediyoruz. 

Dost lqil~~~ tamimt 
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1,ŞA~lI<.Il»AM~UlaJL lı ( A~kerlerimize kış hediyesi) Garip bir 1 
lıakkıtelif istanbulu dolaş1rken u r 

Arkadaşzmzz Erzurumda: 1~ 
•••••••••••••••••••••• ' ••••••• 1 •••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 ••••••• 

Erzurumun ve milli tarihi
mizin şanlı ve göğüs 
kabartıcı bir sahifesi 

Az· ziye tabyası 

ihtitafı :y .1 d ki 
Konya Ortamcktep Yurd Bilgisi e z n e c 1 e r e 

muallimi Mitıı~ Şakir Altnn imzaııik • 
aldığımız bir mektupta gazetemiz F k •• t 1 
tarafından bayram günlerinde ne,. e n a u e s 
redilen cKızılay> da y<•ni neşı ı)•nt 
sühınnnda cKonyanın lktısııdi bün-
yesine bir bakış> adlı kit:ıp hnkkııı
daki yazıyn temas edilmekte \'e ha
kiki mUellifin kcndisınden bnc;ka I 
kimse olmadığı bildirllmektedır. llu 
okuyucumuzun iddfasına gorc hiidisc 
şudur: 

Mitat Şakir Altnn, Ji'onynnın ik
tuıadi bünyesine bakış adlı kitabı 
hazırlamıya karar vermiş, ~<'n 

Aropgirti meılıur Yusuf Kamil Paıa leb dem•d•~ /eh~: 
bi}'i çakunl&Jr an .•• Göze wirip az. zamanda mirlııJa bıı• 
duktan •on. c. Mı•ırdan lıtoı bulo geliyor. Sonıa.Melr 
rada c; ur mıyarak tehror l ıura dönünce . . or· 
met Aiı Pa!Jr nın kızı Leyneb Ha ımla evıer.O 

Yazan: Sermed f/iuhtar ALU~ 
sene Konya Ticaret. MüdürliF"•ü- I d ktan sorı• 

y; 1 
luga koşuyorlar • \'e:ıne, ı>nın alınıp verilen yerd.n tumı,:encralllk rfıtbt"si) al ı d'"'"' ne tayin edilen Z<.>ki Aşkın da ken. İ Ken '-"' 

nuşuyor: azan: dı... dislnl bu yalda teşvik etmiştir. \fı. ha<:ka tartı \'t> terazi mana:1ınn gelı-i ra yınC' stanhuln geliyor. p şaJıll 
Tarih şoylc ko-

c93 de G. zl Ah-~ f Ve elleı inde bnl yrı · \'l :ıneci de tl.'ııtzi yapan kışı. ınırimırnıı, yfıni mülkiye 11 
..,

1
y•· 

b p tat Şakir kitabı hazırlamış, ne*ri hu duı'llw 1 met u tar n,.::' ta, sntrr, bıçak, G lttzlarımı~ ltahramota o•lt•rl•rimiae luı susuııda Ticaret IlQrsasile de muta- C:,Jd,•yc V"z.necilcr denilınc:mıııı veı ıli~or. l\icmlcketimizde 1 hnıct J\l 
ikı yiiz bın kişili!: ,........ __. kazma, kc•er, so· CllÇ .ııetı·hl , :ıktile ... rndtı h:.ınların tar~ı· r .. :, yi11e l\Iı.sıra dönünce l\ c c'·le-
ç 1 tI - - h .J• • ı. I l bık kalmış \'e bir muknvele lm:uılaıı· in ar ık kuvve eri- pa... '"" eurye11 nasır ryor or ~ı ırnluııdui\'un<lan... Holbuki otuz Pa~nnın knı Zeyneb Hanrın 

nıı~tır. 

ordu ile ayısız zaferler kazandık· Cüppelf, paltolu, maşlahlı, hırkalı, A!!kerlerimize kı§lık he· I kadar da bay ıstırak etmiştir. Şişli Fakat sonr:ıclan her naıııls:ı ı "·! mrMcılcıı-in, yani han;lıı i~lenıniş es- O sıı-ııl.1r l\Iısml:ı buluna~t1J1itİf 
ne karft altmış bini pek u geçtnl Ya erkekler?.. . . f'ı•kız, kırk ~ene .. v·ıellne kad:ıı· fer- nıyoı. ırıet· 

tnn ımnrn c!Oşm:ının, knvvetile bcra- entarili, külinlı, ltnvuklu, !esll er. diye tedariki için bütün şehir - 1 Halkevinin şosyal yardım komi- A~kın hu kıtnpt:ıki nıukntldcmı•\'ı ı;ı· raf e.biscsl d!ken!criıı küçiıcük diık·~ hm· Sami Paşııııııı oğlu Ab L ait'' 
l er 111 tan hırsı om.nele eriye eriye kcklcı·, ellerinde yatağanlar, kuı·da- de hummalı bir faaliyet göze çarp' tesini teşkil edenler, geçen zelze· karıp yerine kcnrli imzasill' lııı:JkıL l'i:mlrıu bu güzcı·giıha sıı a!aııınıştı. 1 ~lıptıl Rey ( *) Kavnlalının :ıı bi'. 
nihayet Dcveboynunıı çekildi. Vazi • lar. mızraklar, kılıçlnr, kalkanlar ve maktadır. Bu arada. bütün kız lede 20 bin parça yeni eşya top- lıır ı~ı~ıkııdıleme k~rın11~ ve kit11bı' Atıl Vczııccılcr, Kuı;kaılaki eski kiitibı. Çok mfınc~ver, y::~~t _4!i 
yet ehemnıiyet.Ji bir bal almıştı. Bu- değnekler... k I . d k. I b l I k vatandn•lara ya d I kı•rıılı~ıııe mal C'tmıştir Bunun uze. Husanım":ı knrııkoluııuıı önUnılen sn· ~enç. Rivayete gore :'il rıııelı 

d ıd '· A d 1 d So d h k d me tep erın e ·ı tn e e, ara arın- ıyara -.- r ım arını :\!it Ş· k". 1 z k" A k • •' P h d rk 1 kızını 'it rası a e en rı..:arsa, na o u a nnı a a ar a a çocuklnr ..• d I d ki .1 .. I I d B f d h d . ı ıne . at .ı ıı c e c ı " ın a • ıııp I>ıı·cklı•rıırasıııa kaıJar varan yol n~a, u c ı anıya bul? 
Çarlık lalilisını durdurnnık ne bir Torbalar, sepetlerle ekmek, güğüm. a topa 1 nrı para 1 e yun a ıp ~~pmış ar 1

' • u se. er c e ıyc leyhinc lıir dava ikame etmiştir. bo •uıhır çok istemiş; Çcrkes odalığı 
damla kuvvet, ne de dayanılacak ler, testilerle ııo tııııyarak geliyor . kazak, ~oıap, eldiven ve atkı ör- ıçın bu~~ar ~zamı yardımlarını ;\litnt Şakir bızc gönclerdıği mek-1 ~eyaz;ttan gelip sola kıvnlırkcıı, duı:;umı duylln~ vazgeçmiş. e tıttt' 
mClııtahkem bir tümuk vardı. !ardı. mektedır!er. ~rfc~mı}e baş amı.şlardı.~. Daha tubu şöyl" bitiriyor: cKızılay gaze- Bor.doğan kemerine giden sokağın \usu( Kunııl Paşa ka_rı~. yeri" 

Yedı aydanberi sürfip giden çetin Bu iman seli Aziziye tabyaııına N. B k k t şımdıden 700 parça yun yelek, t 1 d • d"ğ" 1 1 • d h sağındaki (l\ferdivenli Hamam) ın lıer tekrar fstanbula ~elıy ec1'ı.s pr 
harbin bütün ağlrlığınn dayanan doğru kabara kab:.ra, büyüye bOyü- k llışantaalşı hve. 6e0ı0

1• tl~ş ı..c. °.,~ a eldiven, çorap gibi eşya toplnmış- ı ö~~: ~i/~:ş~n u;nz~:;~ş ~~a tesa~ü~I birkaç asırlık olduğunu da unutmı. şb·or; rfıtbesi llerliyerek M üa sı" 
E ( ı ·ııı ) alt nda o u arı t e esı ıraya ynKın J d . lıklnı ında Nazırlıklnrda ha.....-nurum; 1 ye namı 1 I B -ı .. ar ır. etmiş ve ayni zamanda Ankara ı-ad· yalını. ' ' 
rvnuJJll alayları toplnınış, Deveboy- para top amıştır. u para ı e yun Dünkü toplantıda ayrıca 7 k' • 1 el dı· 1 şı· K··~b· h rn:ımmlıkta bulunuyor. 0~df . - . . 1 1 k d y r Mil p ı- ;}OSUll!n n nenıı mı. ı ..... n .ıı- Ffrk kıen yla tll 
nu gediğine gondermı~tı. a ınmıı ta ır. er 1 8 ar aza- şilik bir komite seçılmiştir 8 k kiki mücllifı benim Lütfen düzelt - ~lmdiki Fen Fakültesinin bulun· ' a e ser çe • sa~ ~ıııt 
Fak~t muharebe b?sbfitfin ~iddet- rınn gidio yün almak isti~en. kız- ı mite, p:yuadan en ucuz · ~ t:~ ıneııızi rica ederim.~ dııkıı bina Zeyneb Hanım konağı iıJI oµuş;n k~naklarına, de~·r~rı .ı\tıda: 

Jnıml~, ordu birdenbire bozulmu~tu. !ar, ancak 2 5 liralık alnbılmışler- d 'k - · · k ' k b I cşy ı . . kı hatun elvcvııı ".\hsır Kral hane· ve Kafdagı burunlu Hun bit 111 

Düşman Toparlak ve Siv1fli tabya- dir. 7 çıft e r ' 21 çift eldiven arı ı '.~'~- t4:,t ı a~ta u unaca~.- _T~~~.-ı~t EFKAR - B,z kit:ıııtn ıl;nını kura;, :\lı~ır Valisi Kavalnlı liız.iz ılc lfıtfrn .ve inny~tcn . 
lannı alarak daha ilerlemek için ba- 1 ve b adet ~m':ıklu fanila hazır- la.~ ve onumuzdekı perşembe gu- go_:cıu.gumu~ lsmı vazdık: ll:ıkılııl MPhnıct Ali Paışanın sevgili kızı, nıazan ak~nmı ıftara bu~·urın~ştlt• 
:ıırlnnıyordn. P . I' . 1 nu tekrar toplanarak bu eşyaları muellıfin bır başkası oldugunu tuh· 1 koc ııı da ~ı ·ıbgırlı ıııeşhul' Yusuf Paşa 1876 yılınd~ vefat e ~i bat' 

Sol cenahta .Kurt İsmail Paşanın 1 lana.rak mahallıne teı ım etmış - satın aldıktan sonra hnzırlamıya n~i.n ı·ılemezılik. I'\iteklnı mcnuubahs 1 Kiıı~ıil Pa,~d;ı-, Kendisi ~e zevcesi Üskü<lardıı oesiııJıl 
kumanda ettltı kuvvetlerin yarısı lerdır. başlıyacaklardır. Eşyııların h dıger gııı.cte ılc Ankara rııclvıısıı ıl:ı r l l'ntları, Zf':nyenbkilmll hastıı 
}:!"%urum ıönüllüleriydL Mezkur okulla. r timdıye kadar !anması 15 güne kad .hazır- hizım gibi hareket etmişl!'r<lir. 1 Aı.,._bghırli. 1 damcaAsınııı nAezr ın< e, bahçesine defnedilmişlerdir. 

• . . . . . . 33 ar nı ayet lrnı-ıısı oca ar nn rapça_. ceınce, ti 
Kar ve yağmur dınmıyordu... 1 05 çıft beyaz >un çorap, çıft bulaca!~tır. Ayrıca subaylar · · 1 G •• •• IOO k l ki Frnnsızea rohsil etmiş. htanbulda d.b nıll 11 ~ 
Moskof boyuna a~ ediyordu. renkli yün çorap, 49 çift kazak, de eşya torbaları ha··ırl bıçın UMUf uruş U ar kısn Lir :ıamı:ın memuriyette bulun· Yuı-uf Kümil Paşa e ı ' dıliııt 
T rl i l · fik - le · d. L amıya aş- · ' ' . • . şair Fenc1en'in Te!enıak'ıııı tılt 

q n san nın gun ny ı. bulunmamaktadır. lamı~lardır. Ü:ı:erınde (100) kuruş )·nzıh olan <luktan sonrn l\Iıı:ıra gıderck \alı zc ~aycı muğltlk ·ıe eski tarı 
Bir akşam. karanlık basarken, Da· ş:c.fi Halk evinde H k k k l gümüş liralar 31/l /!.141 tnrihııııien Paı;nnın divan katipliğine kıwrılmış. 

sılsa, ateş kesflrniJti. Türk siperleri- "T u u çu ız arımızın yardımı ltıbnren tl'davGlden knldırılacaktır. Leb demeden leblebiyi çakanlar· dille çC':lrınişlerdcndir. • 11 ,eıı: 
• 1 d '1 ri de • le ş· r· H lk · d dh ·1 d Hukuk Fakültesinin birıııcı· cını • n 1 · G · · k • 1 r.· de füırı ve kocn Karun ~ı!!~ ıı •" nın yıın arın a, gerı e n ve ıç • ış ı a evın e un öge en n un arın ~·erıne çıkarılan ı;ümuş dnn. öze gırıp, 8!; en nıes chı ginlcrden. Sarayla omuz 0pu_~ıı\l" 

rinde on, on bel yaşlan arasında ııonra, Bayan Kırdarın riyasetinde fındıı okuyan kız talebe, askerleri. ( ı) liralıklar çoğalmıştır. tutup nz zamanda mirilıvn (yani ş:ıneleri tıklım tıklım... gels•b"~e ,. 
)'UZlerle kız ve erkek çocuk dolaşıyor askerlere yapılacak hedıyder irin mizc kışlık hcdıyefor almak üzere ıı- rında ulemalar, zurefıılar; "" •• il• 
du. Bunlar babalannın, kardeşleri· .. ralannda panı toplamı)'& başlamış - k cvıı..-
nln, bOtün yakınlarının arkalarına bir toplantı yapılmıştır. Bu top - lıırdır. İlk adımda 60 lira toplan . 1 n=D ! ~ ~ ~ ~ D y lE 1f o 1 cağında yoksullar. Yükse ıh arı ııe' 
du~up boraya kadar gelmişler ••• Sa- lantıya ı 20 kadar bayan ve 30 mıştır. '"~ o D ~ o n t1fat, fıksrnyn in'am ve i !l 
vaşanlara ıa, ekmek, fişek ta~ıyor, U :tl gapsız .. · hııY·ll k'; 
eehıt dfişenlerl siperlerin arkasına şı·MAL MEMLEKETLERi.NE Harem bölüğfinde de bir l'dısır 1 

1 1 h dın. nağlanan fü;, beş, on •• rtil' 
gotilrüyor, yara ı ara sargı, mer em C , ..ıı ı. rnsı aulıklannı ka.vdihayat ~ 
yetiştiriyorlardı. En bOyük eğlence· •.ıı nnmet Muhtar paıo J .-:-..:· 

leri atılan fişeklerin kovanlarını Yunan e hesı·nde nlıın yanaşmalar. ıe r· 
toplamaktı. Bazan iki ate' arasına ye, eoııı cosa akıp gidiyordu. M 11 C p Konak, aniıiplerinin fıhıre yıtl•t" 
gırerck koşuyorlar, yarnlanıyoı-lar, Yurd aşkının bu derece kudret ve a a r 1 m 1 z 1 s e v k h 

1 
ıııesi üzerine devlete kıı.lnıışi 903 ı;e• 

tertemiz kanlnrilc vatan topraklan- llu:v~t bulncağtını umnııyan l\toskllf son areket er en içinde ervııhiler dolaştı. ııı:ıd•tl 
nı sulıyaruk, onlar da c-ehit. oluyor- nsAc_ı;~,~aşırmıbş ı. nesinde Sultan Hamid!~ ıaı~v•t!i14 

:.c..ı""ye ta yasının sırtı halkla t • b 1 ıloğnıa tıir iradesi ü:ı:crınr ıdıı· 
Jardı... • kaplanmı~tı. e m ıye aş ıyoruz (1 inci aahif .. -len dev•m> lbir kısmı Yugoslavlıı.ı·a. ve bir kıs~ı h:ı\'rl Ali) ismile yetimhıın\:ıı ret' 

Erzurum şehri ise hC}•ecan lçın-ı Çar ordusunuil göz açtırmıyacak niı:lne gfremc:ıler. Tnn·aı't'lerlc ve ıhı Arnavutlnl'a aı~tır. Presba go~u- O znnıanlar gazetelerde çı i~ı" 
deydi. Ev.lero da{;rıtılan. yaralıla~a: kadar şlddr.tli top ve tüfek ateşi denıznltılnrile dcnız nnklıyatına )·n- nün şaı kında ~·e 1' lorınnnın gnrbın- mi tebliğler tşuradn, burııd:uııııı•11 
kadınlar bır kardeş, bir ana gıbi durmadan yağıyordu... . . ı pılalıilecek zararlar dn mabıJuttur; ~le de ayrıca bır kuçuk go~ vardır. güçsuz dolaşan, süfli halde 1 rtı d~ 
bakıyorlar. Sokak ba~lannn, aralı~- Satırlı, bıçaklı, del'llekli kadınlar Yanan • ltnl~·an harbi başlar baş; şehrım:zdc P.umnya şilepleri ne tes- bunun ıçın Yunııniştan, gcı ek Girit ltalyaıı kumandaııını~ bu gollere ve çocukları ba. ındırncak, on ~rııcıl 
lanı kazanlaı· kurulmuış helvalar, pı- ellerindeki bu zavallı vasıtnlnnn lnmaz .McrkC'Zı A vrupn ve Şımaı im ed~ll'.'cek vn paraları döviz olnrnk "'e r;cı·ek Mıdılli adalarıııdnkı beşin- bunların ıırıılarındakı ·~dar bcrznhln- mlrcllik, nıarangozluk, kunt ıniic!" 
lavl:ı, çorbalar piıiyor, sonra bunlar düşm:ın kafasına ulıışnbılcceği ana mcmleketlcrıı ~ yııpılacnk ıhracatlar dolar uz.erinden yınc şchrimızdc alı- c:i ve on uçüncü niznmıye fırkalarını rn ch~mnııyet vernıedı.gı ve bur~lnı._ terzılik vesaire öğrekce>k bldr urı11 r 

Aırah m\/-ır, lengerler, karavanalarlaı kavııwak ıuıJı.akıle ~n t.ı tırmanır _ lçın ro~r ~u:ım<'lcııı urdurulmuş. nac:ı~ır. n tekmil mcvcutlnrile nı uk Selimi- dnıı "r un an kuvvctlennı~ .keııdı sol sc edin dl~c '1ahifcler do 
Ben ise. Am rda~ askerlere t!1. ~•-parken peıt.emallnrına doldurduklan 1 tu. Yıinı btırlılara ıhracAt yapan ta· l' afnız hnber nlclıı~ıJııuı göre. Ru- ğc naklcdebıUr; şımdiye kadar mu. eenahı~a s?~.ulabılmelel'ını nıuhte- lal'<lır. 

fili.~ yakın tabyalardan hırı de koca koca tn farı olanca kuvvctlerile clrlerfnıızr. !(',ı;k z Rank'nsından. te- marıyalılar ycnı nnlaşnınyn göre l•ım kıo;ımlnrının nakledilmış olması mel gormedıgı anlaşılı~:or. F/orıııa ıııb•ıı· 
~ziziye tnbyasıydı .•• > . saı:a sula savuru}oı-lardı... diyat yapı~. acaktı. Bu vazı}:l'.'t petrol sevkıyatın·ı başlııdıktnn ııonr:ı liıı1111gelen bu fırkaların bugünlerde tıırnflarındn bulunan \ unnn Efzon 1!:108 meşrutiyetinin il~nı :Uıı ": 

Şımdi, aziz oko~.eıılıınm, tar.Ihı .Bir yandnn httrrn!J hurnı! .. sesle· karşısındn liılha a lsveç ve fsvıc · ııamuk ıhrncatı ynpılacaktır. Uuman ııııkli)•atı ıkmal edilmış nddolunnlıı. tn?uıla~ı tnktllre şayan bir ~urct~e da bu konağa Mektebi 1:1ucdcM'' 
kapatalım, tarih gıbı buru~m\1$ yüz- rl, bir taraftan Allah, Allah!- nida· reye mnl gorıd<'ımıye hazırlanan ta- yalılar, Anwrikadıı olıın dolarlaıı 1 lnı~ıyııtıvı ele alarak dlnan,ık bır 

0 
zamanki Darülfilnunuıı _ 1~d''ı lu, onun gibi lkl bukhım bazı Erzu. Iarı bırlbirlnc karı,ıyoı-clu. Kadınlaı· cırlcr Tuna yoliJc tehlıke3ız. ec~kıyat bloke edıldiglnden alacakları pa- ır Gerek Yunanlılar için, gerek İtal- h.,n•kC!tle bu goller_ arasındak~ dar ve İliıhiynt şubeleri nnkledı Oni\-t:t' 

rumlulan dinliyelim: bağrışıyorlardı: el-laydı yığıtlcr- Y~tıı!acngını 11. ri sür~rck Tıcaret muklııra _do\·lz tedarikine ('alışı) or • \ anlaı ıçın en mlihim daı ülhnrekiit bcı7r.hlarrlım ve goller uzcl'lnden Cümhuriyet devrimizde de J<ır.l'~t 
«14 teşrinisani sabahı, tan ye- Sizlerı bugiııı için doğurduk .•. Biz- \ eknletine Oç kışılık bır heyet gön- lardı. Alnkadarlnra gel<.>n malüınatn garlıi Mııkedony:ı denilen vı• Scliinı- CörıCl' ~ııııı.ılındrkı Arnavutluk htı· sitenin Fen Fakülte_,i burııdıı 

rl ağarırken Ayaspıış:ı camilnın "".i- feri, çoluk çocuğu düşman ıırakları ılermıvler~ır. . g?,re: lsvı~rede uulunan Rııın~ny:ı 1 ğın gnı bııul<! buluıınn clarulhıırckiit- dudunıı ımkı.;lup omılakı düşınnn kılllı. A ıOS 
narcıılne gecelik entarlt"lle çıkan mu- :ıltında ezdirmeyin... Vuı un .. Vıı-1 T~şcbbuıler n~tlccınnde Tıcaret ı hukumetının dolarlnl'ındnn ııtı!ade tıı· Epır tarafı her tki taraf ıc;ın ı . kuvvctlerıne baskın yapmışlar \'C Sermed Muhtar ~ ;si 
ezzln Abdullah Efendi, gür sesile rıın! Komayın kiifirleri ... Arkanız- v_ekaletJ dün tılakodarlara tekr?r edecekleıclir. kııı,,i derece ehemmiyettedir. ita!- G:irkcııın on beş kıloıııetre kadar Jabef 
haykınyordu: cEy ümmeti Muham- da bfa varız ... Vurun!> ~opor muamşfles~~~ bn~lanm1asını bıl- Rumanyadan nelecek yanların 0 tarafta fazla faaliyet şinıalindekı hudut tepelenni zuptc • c•) Eılib Sezai flr.yin ag 
met... D6ş11U1n Aı.iziye t.abyasını Bir :ın oldu kı ... Karşılıklı sava- j ırmışt~r. _ mdı 1 yn nız. sveç ve t IJ e göstcrdlkleriııi ve Yunan nrıızisine dcı·ek Göriçc ovnsını tehdide başla· Suplıi Puşa. • ........ ··" 
saptctmiş ... Eli silah tutan, durma- şanlar biribirterlne girmişler, göğüı ııvıçre)e ropor muamclesı açılmış. • . pe ro er ' ~ırdiklı>rını görenler İtalyan ordusu nıışlıırrlır. E!zoııların bu hareketi ................................... " 
sın, tabyaya koşsun!> ve çok geç. goguse, yumruk yumruğa, gırtlak tır. ~u ı;;uretJe tekrar ihracatımız ~ehnmlzdekı_ S?konı \ akum petrol! buyuk kıı1mının Epir ta;ııfındıı bu- Pıcsba J:flliinüıı cenubundan lieglis- Hava Kurumuna Ç~ 
mcden diğer minarelerden avıız a • gırtlağa boğaşmıya başlamışlardı. başlı)acaktır. kumpanya~ı mudurü Voker de petrol ıunduğunu zannediyorlarsa dn biz, tıı l!tıknıncti~dc dığer Yunan kU'-'• dı....-
vaz s~ler yfibelmiye b:\~amıştı. Artık top tüfek sesleri kesnmlşti. Rumanyahların pamuk lımıt~d mudıırü .'Sedat ile R~many~ ·ı btı fikırde değılız. 0 Uıraftn ltalyaıı-ı -.etlcrıl.c rnkvıye oluıııı:u~ ve bu s_u- yerinde bir yar 01.-
Şe.hlr bir liılwıda aynklnnmışt~. So- Kama, balta, kılıç, mızrak. hançer, mübayaası Y~ kgıtm.ıştıı. Oıada Rumnn}tı ~et~ol !arın üç lliı beş fırka kndıır bir kuv-' retle Gorlcc> şarkıııdakı hudut ~ag- Kalplerimizde sönmez b~r ;;1 -'"a 
kaklar mahşere diJnmüştü. Kadın, satır, değnek ve taş iş görüyordu... Rumanyn hfikümeU l şır etleılle mfibayaat üzcrındc h ·ı ,.l'tınln bulunduğu ve buıılnnn kor- lannda muharebe etmekte olan ita!- rak yerleşen Ebedi Ş~ bii~doııO"o 
erkek, çocuk blribirine ka~ışmış, çığ- Saraç İbrahıın lıımindekı yığıl ıle memlekeUmııden ala~:i, ıı;nı:;;:;:: ~ larkyapncnklardıı. Rumıı;ya. ~<··· ~ılıııındakı Yunan kuvvetleri ancak yan kıın•etlerıııın sol cenahı ımihlm- mızın ölilmilnün ikincı y r ,aıı 
!ıklar, feryntlar ve tekbır aadaları tabyanın siperi önünde, bir heykel l:ırın mubayaası ıçln memlekctımiz- n : ~ \ nnlnşma ıle taahtı t <'~~ gı bır "eyn ıkl fırka kndnr olduguntlan cc bil' tııryık kn~şısı.nda knlnrak gc:ri münnsebclile 10/11/940 p~asıı•tlct· 
ortalığı çınlab:yorda. gibi dimdik durmuş, bir elinde kor- deki bır ecnebi firmasını mümessil ptc ro elr rı ıııemleketınıızc tte\ mı ltendılerıııderı zayıf olnn Yunan alınmak mccburıyetı duyulmu~tuı·. lhtifnl merashnlni mütenkıP sC ~ 

. Ç 1 k d b 1 d k ,. ü 1 amanı ıynmamı~tır. ı • d v 11 h cenıı tı'' Artık herkes billyordu ~ı; . arı ~· ır e ın e ama, vn ne ge en tııyın etmivtir. • • , • • kuvvctıııe taarruz cttıklcrl :z.nnnı Garbı Makedonya n ı unnn ı arın de bu hazin atıratı ve relı 
ku•\ctleri Erzurum şcbnnı hır ay duşmıı?ı doğnyarnk bağı~ıyordu : Rnr.ıanyıılılar 12 bin ton ı>amuk lngılfcreden yem ıthalnt dııha kU\'\'etlidir. ı:cri ile lrtı?atlar_ı ftalyanlıım na~a- rnsimini sinemasında göst;!;rlt ıt'; 
teklinde şarktan ve cenuptan kuşat- <Haydı arslanlıı_ı:_ını ... Haydı kardeş- ulııcaklardır. İzmil'in birinci nevı eşyası geldi Gı-nmm~ clnğları şlmalintl~~i nm:- raıı d:ıhn ıyıd_ıı·: ıyl yollnr v~ :lt~~~r: sılatı safiycnin tamamını rrii tdt

1 mışl:ırdı. lerlm ... Kırı~ kafi
1
rleri ... Şchıt oln- klevland pamuklarına 51,6 sent fıyat Dün şehrımlw lngıllcıeden renı. taknya gdınce bu taraltakl ltnlyan yol hatları _vaıdır. Ilıılbukı Goıırc va Kurumuna terk ve tc~el rl 11' 

Yine berkeıJ biliyordu ki; bu ku · cak gün bugundur ... ~ . konmuştur. Primlerle bcrnlıer ı:;:ıtış tfen mühım ıthaliit eşyası gclr.ılştır ordusu claha fazla kuvvP.ttc, hfc; ol- cıvarırıd:ı.kı 1talpnlnrın Avlu~~yn \!.'- Çcmb<ırlitaş ı:ıineması Dsn;1~:ciP ~;. 
ıatma hattı yarılıp parçalanmaz, _ Uzun Su!tan l~mındekı kadınc.~ • 1 fiyatı ııs kuruşu bulncaktır. nunlar anısında bılhnssn tcııeke ve nırızsa on hcş !ırkıı nıevcudüncle ıse yn Draç lııııanların_a. boylc> ı:nzel lr- }I nydar Pıııarsoy ~e a "·('t:l 
Aziziye tnbyası düşmandan geri a • gız, ellndekı sat.ı .. a yarnladıgı clu~- Malum olduğu üzere pamuklar otonıolııl lfıstığl vnrrlı r Dığc•r mal. fle lıuıılaı ırı kumanda ışlerıtıdl' her- tıbııtlnrı yoktıı r. Bılnkls .F.~ır ~ı:a- ses'c işbu harel:eLı va;nnP~~riZ· 
lınmaz.s::ı bugün değilse yarın Erzu- ma?ın üstune çıkmış, t.c~lnıyordu. lnrııı cınslerl bugun bdlı olnc:ıktır halde h}r bozuıduk ol"a ger ckı!ı. fındakı 'ı~un.nnl ı~arııı geri ılc ı.ı·tı • ininden dolayı tcşekkur e ııfll" 
rum da dıişmanın olacaktır. Kartal Pııu adındaki kndııı. lıalta- rlhıne hediye ettıği eşcılı bır k11hra- Bundan .ıonrıı rnl'mleketımfzclı• te Becenkrıiz blr kumaııdanın ordıı:,.a balları guctur. ltalyanlar bu cıhet- Tiirk Hcıı·a J{ıır 

İşte Erznrumluyu çileden çıkaran, Y~ • sa,·ura savurıı duşmaıı kellelerı rnanlık şııheııcrıdır. nckt• buhranı ın n onlcıııııış 01• uırııı ı çolauı·. İtalyanlar bu lhm:ıli te sahih' yakın olduklnrınd:ın rlnlıa i 
"'rznrumluyu bir kükremi• arslana bıçıyordu .. At Ay ~e _lllığa sol.a tatla Şımdı .rl'fınız <le, o •un bu l:UCU• nıakt:~d.· r. mamc teiiıfı için eı,eycc uğraşac.ııklaı dıı. müsait vaziyettedirler: ta. nrruzlnrı- uhuıer 
"" " hü d d S f f "' " ı tıl Milli Piyanaonun ta .,,t~. i Jondurcn de bu idi... . cu~ c ı;ı;oı u. :ıgır • a•ıın 11 c · mu Jştırak edrıılerdcn 101 yaşındakı Al I tb'k Mussolınınırı lıızzat ışgal cttii•i nı kolayca yapabilme erının r r.e- ,. fl1 

b il d d ·kı . lındekı toprak güveç bir duşmı..rı za-, y şar B:ıba 11 87 va•ındakı Nene man an aşması ta ı Harbıye Nazıı lıı,rında kendısınır "tı· lıebı de budur. İtalyan tayyııreleı·ı 30.000 Uralık bü.,ilk ib~rleııtı·n ııı1t Ve ann ba ı:ı güıı c ı erı, nen- b" · · ı. ! 1 rd h d" d • . .. d' . ~ . . . 1 • ı aı 
d b k b. ı dl" ıtının ... a asını ıu a ş c ıyoı u. Kır~goz.u dınlı'-'elım KANDEMiR e tlı'-'Or avını bu unal' General Ubaldo Sodclıı Pıre Sdunık, Golos lımnn arını kazanan 188876 nnmaı:al.ı ..,.

0
•·i" , 

ba bun an aş a ır lt'Y m Y • K. · Acı·ı · 1 d -. ı ı ı k • ~ • • ., • ' d k '" 1 - _ .. il' 
Ol 1 e. a\:UÇ a ıgı na ın ara a- r tııııı. Alnkadarlıırın aldığı malumata gu nuıı bu <:l•plıeye tavını bu uınnı tak- bombardıman c ere l unnn ger parçası Dursunbeyde ha:ı~o!d• 1' .rt 

Kan kapı!!ındakl Gflmüşlfi kun_ı· fa goz yarıyordu. Kara 1 ffrt bir y · ' re bund:ın bir muddcl evvel meınle· vlye etmektedır. • lııznıeLleı ini tacize cahşıyorl:ır; Yu- raklı, diğer parçası Dort) 
1111 

Jl'> 
~tten ~ziziye tabyasına dc;ğru bır diışman ncfcı inin gırtlağınn SllTII· 1 a r l n l\etınıızrlc lınıalanaıı 21 mılyon ku Gı anıınos daglnrıle şimaldekl PrC!!• mnıı ve .tııgiliz tayyareleri .de Avlan- peratıf nıcmurlarındnn Rl\S ı. 
ınsan ı;elı akıyordu... mı~;" . .• sur lııalık mal miıbad<'ksıne nlt hı golu nıasındn bulunan ltıılyun )'a vesaır Arnavutluk lımanlarım Akkoyunludadır. ooO I 

Ve bu sdin başmda nlnt>ler, abla- Kısn ke eyım: Ögleyc doğrn duı,ı· Turk • Alman ticaret arılıışma ı bu ordu~unun bu göl cıvarıııdaki sol ce ayni maksatla bonıbalamakt.!dırlar. 15ll38 ııuınnrnlı biletle 10. dJ f,. 
!ar, taze gelınlcr, genç kızln ..• E- man Azfaiyc tabyasıııd:ın kovulmuş- Aziziye destanının ayın on beşinden ıt!lıaıen tatbik nahını .ıhmal ettıgl anlnşılıyor Bu- l~pır tar~fındaki hareketleri ve ııak- rnlık ikrnmiycyi knzaııanla,~111 ,-_:;: 

vet kadınlar: k~dınla.r vnrdı. tu. . , sağ kafan iki kah- I mevkiıne ~ırtcektir. llk olarak Al- :.ıda 'ı unnn, Yugoslav ve Arna\'ut lı:;e ışlerınl kola~·laştırmak !cin İ · tanbuldn Küçükp:ı.zardıı. srY. c,ııt 
Yalınkat. orttukl~rı eb~a.mları?ın Ve Allah 1 •• Allah 1- d~? c ba~ı ışn. j manyndıın muhim partıler halıııcl<' h~dutlnrı ~oller arasında birlbırle • talyaııların Korfu adasını işgal et- cı Ccıliil ve Btrecikte şo!<'; ~lr· 

uçlarını b Heı-indeki şala ıl!ştlrmı,. rak du,,uınnm peşine ıluş!n kadın, ramarn Nene ve 1 ithaliıt cşrası g:elecc.k v! bundı:ııı ı ııc bırlql\oı-lar meler! melhuzıJur. tmbnenk ve arkadaşı. Ez'dCCI"'~ 
Jer başlarını dıı, ehramın üzerinden erkek Erzurumlular, onu Çıydem de- Yasar babanın ı;onrıı memleketimizden de Almanya. l'resbn l{rlilnün yarısı Yunan ve 
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. O d K d 1 d ~ 

' · -ı ı k' ı ı resme karlar ı·ovaladılor • • . Es u r u umal" an arın an "''"'' i birer yazma ıle bag nmış ar, ım n n • ... 1 hatıraları yn ıhrncat.a başlanııcaktır. i\1ııl ~rv · yııı-ıqı 'ı uı.:-o"l..ıv :ırıızı~ı:ıde olclu~•ı E ki' G 
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ayağında pnpuç, kiminin nalın, ta- Daha kısıı konuşıılını: Azlzıyc \. _.J iti vatı Tuna yolile ve Karndeııızılckl gibı bu golle Ohri golu arasındaki r~e. ı ener~ • .. i V • 1 · şerhi 1 
kunya.. ve kimi ynlınayak, soluk SO· muhareb~si Erzurumlunun Turk ta· Almnn \lapurlarılc olacaktır. dar berzahın bir kısmı Yıınunlılaı ıı. Alı Ihsan SABIS § eClze arın ,,....,.), 
Düşündüm ve ayağa kalkarak dedim ki: 
- Peki. .. Farzet ki şimdi şu kapı açıldı; Şefkat içeri girdi. Farz

et ki lstanbuldan buraya kadar, sırf seni görmek İçin yürümiiş, 
ayakları şişmiş, yüzü knn ter içinde ..• Hatta bu seyahati yapmak 
için bazı tehlikeleri göze nl nış, gündüzleri saklanmış, geceleri yü
rümüş, karda, tipide, ağaç altlarında inliyerek nihayet buraya ka
dar gelmiş .•• Ne yaparsın? Onun seni büyük bir a~kla sevdığinc 
ve seni hu halinle de seveceğine inanmaz mısın? 

Seyfi, bir elinin her türlü münakapyı kesen mutlak bir hareke
tile dedi ki: 

- Rica ederim, bu bahsi bırak ... Bundan sonra Şefkatin beni 
bu halde görmesine tahammül edemem. Beni ölmüş bilmesini, 
ıimdiden buna alışmasını istiyorum, anladın mı? Hiçbir kuvvet bu 
kararımı değiştiremez. 

Tavanda bir noktaya doğru dalan gözleri yaşarıyordu. Şimdilik, 
yapılacak bir şey olmadığını anladım. Dedim kj: 

- Peki ... Israr etmiyorum. Bir gün böyle düşünmekten vazge
çeceğini ümit ~derim. lst:ınbuldan dönÜşte sana yine uğrıyacağım. 
Bir kardeş gibi senin Y!'nmd3 olduğuma emin ol. 

Seyfi yine bana iki ciin: ·tat:ı: 
- Teşekkür ederim, d ~di, teşekkür ederim. Bana bugün bü

~k bir kuvvet ve teselli verdin. 

Yazan : Server BEDi 

den daha iyi biliyorııa haksız değildi. Kız, aşkın verdı~i ılk feda
karlık hamlesile bu ağır ııakatlığı kabul edecek, fakat bu eksik
liğın, içine yavaş ynvnş dolan .-:chrile. birdenbıre ken<lisınin bed
baht olduğunu hissedcccktı. O zaman, Seyfiye karşı duyduğu ilk 
merhametin nefrete çevrilmiyeccğ.ni kim temin ederdi? 

O gün fırkaya sabahtan telefon etmış olduğum için, ben gitme- · 
rlen Şefkat hakkında bir muamele yapılmıyacaktı. Fakat Scyfinin 
yanında fazla kaldığım için biraz gecıkmiş olmnktnn korkuyor -
dum. Alaydan fırkaya bir daha telefon ettim ve akşamn doğru 
hayvana atlıyarnk gittim. 

Şefkatin ilk isticvabı yapılmışı tı. Ben gitmeden evvd Fırka Ku" 
mandanı da onu görmek istemiş. Yanını:ı çıltanııışlar. Emir zabiti 

dı: 

Gidip ona geldiğini haber vereyim. 
Beş dakika sonra ben de Fırka Kumandanının yanına çıktım. 

Şefkat, bir sandalyede, başından geçen macerayı sczdirmiyccek 
bır cr.saretlt", yorgunluğunu hıç belli etmeden oturuyordu. Hatta 
onu görür gÖrnıcz tanıyamadım· Ba!jında, geceki kalın şal yeri
ne. oarlak snrı saçlarını i_vıce örtemiycn ince İpekli bir başörtüsü 
vardı Yu,·arlnk ye,il gö7.leri. kıvrık uzun kirpiklerinin gölgesi i
çinde hem ceı:arct, hem de masumiyet ıfadc eden keskin ve temiz 
bir parıltı aksettiriyordu. Beni görünce hiç kımıldamadı ve hayret 
nlaı ıeti röstermrdi. 

Kum~ndan sordu: 
- Ru hzı gece si;: ırıi posla ettiniz) 
- f:.vrt kumandnııını. 

- K .. ndisi, Ali Sevfinin nişanlısı olduğunu 
fırkarıırı ıhtıyatlarındnnmış. bu Seyfi. 

- E•. •t l.umandanım, benim arkadaşımdır. 
Bunu soylediğım zaman kı.ı:ın kaşları yubm 

büyük bir hayrt-t doldu. 

l lemen ilave ett:m: 

iddia ediyor. Bizim 

kalktı ve gözlerine 

- Kahraman bir arkndaşımız ... Büyiik bir ameliyat geçirdi ... 
K· mant'an. tereddı•dumu hissecıncc kızı dışarı çıkardı. O za" 
• \ "7. eti anlaıı m. Yiizi•nden anladım ki müteessir olmu tu, 

~Mııııttfltllllllllflllltllttltllltllllltlk 0/cı" 
Zaf~r, müıiaho. 
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dutu müdd•lç•, ''!ı 1u/if· 
için bir ıer•I "' '': 

• tıl 
~ k çııP~-

Zııferin ve daha kuÇLlctJ!lccl ıt 
muvııffakıyetin sarho~ rhOşlU~~. 
adam pek azdır. Bu s~lrlZ· ~tıl" 
adına gurur da dl~·ebı ııın rfl i· 
zirdir. insan muhitıle C:..rınd"'"i· 
talarını kesip atar, et sP tı•~. 
ler dalkavukluk için °"tı irıs11 • 11 
kati sakl11rlnr, h:ıyclyccııtClı fç'.. 
lnı· da dalkavukluk etnı JntııSlll~ 
mar~rurun yanına so~~ıctı:ır· d ıc· 

insan, içtimai ~ah ll 11rrıl ~1, 
miyetinrlen, muhitındcn ,., t 
ça kıymetlerini kayb~er ııerfl~e 
gün de yarottığı esere ışrı 
mahvolup gider. :r.nsa~~0ı.ıut4,. 
de, etrafımızda da P rıııll ,. 

.MU\·affnkıyr.tln hanııı )ekil~ 
yııııal;ıilecck, zafere t."lh: JcU4..'.# 
dcbilccek insan büyük :0. ıo•~ . 
insandır ve zafer de 
l1akt1r. 
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Kiliz ve Alman B r . . M 1 t f 1 Silahlanma Prof'allllll ::n:~:ı;:ta eulımuyor 
lnönü ve milli 

beraberlik )eni DİzamJarı a ıarrstaı 11$1 0 0 0 tahakkuk 8tlİfm9k İÇl.1 Düşman, harp başlar batla-

& • db. 1 . r • 1 1 1 maa •u fırkayı daflık :mıntakad:ı 
Q İYasi ve askeri faaliyetler re ır en a ıyor Hıt er ene er A .k fleriye silrmüştür. l\faksadı, 'Mc- (1 inci Ahifeden .,,_) 
9' .::di daha ziyade Akdenize merl a covnya varmak ve Epiri Tesalya- daha kuvvetli, daha emindir. 
~ mücavir yerlere temer - k DUŞ&Cak ? d- ya bnğlıyan büyük e<ncyi kes- Başka hiçbir millet kendi ~eli-
~lrnif bulunuyor. ingilizlerle t Halka İa•• vesikaları O • ııece gün UZ mekti. kDüşman setfr kıtaatunıza ni kalbi ve §Uurile ~e sarsılmaz 1 

1 Nil br• • k 11 ·• Y- I çarpar en uzun ve yorucu yiiı·ü. b" b • 1 I k •. ~~ arİxı~u.,:eyo:ı°:. Su~~n:, tevzi edii~cek (Biri>ıci Hıhifedcıı devam) ça ışıyor yilşlerle diğer kıtaalımız bu ıııın.I ı~ . ag ı ı la hızım kadar sevrne- ı 
Reisicömbur Tarih 
kurımunı 

seref leadirdi 
• " ti d 1 ·· l "" kt k 1 · ı y · 1 A A ) M t.akaua yetişmialel' \"e •iddetll bir mıştır. ~ey• cı~etm" den mu''hı'm bı'r · Sofya, J 1 (A.A.) - D. N. B. n e P an uç u pa ı a 1 etmış er • aş:ngton, 1 ( . . - u- " .. )' il 

" ın d mukabil taarruza geçmişlı•rdir. arın. mi etlerin maruz kaldık-G il b ld 1 • Ş h" l d k" h lk · · · t · ır. azzam silahlanma programını ta-
...._ a a at, e en e e geçı- e ır er e ı a ın ıaşesını emın 2 - Almanya ile hai>·a. ltuman· Çetin ve mü~kül şnrtl::ır altmdıı lan en biiyu"·k imtihana, biz de 
"'

1
" in i)' l B' · ı· 1 · b""k • t t f d 1 hakkuk ettirmek maksadile gece 1 d 1 llt g ız er, ıngazı ıman an- ıçın u ume ara ın an a mmış ya ve Yunanistan yolile B?~ızlaı-:ı cereyan eden şiddeti mfica c ede girmek zorunda kalırsak tek bir 

rİte ~ halyanJar, Mısınn &skende- / olan tedbiıler meyanında. her a- ve Yııkınşark petrol cıah:ı ına dogrn gündüz çalışılmakta ve bir dev üçüııeü Alp fırkası magf-ap .:dile- ıefın etrafında 18 milyo~ Türkün (1 inci sahifeden devam) 
ı1...; "e Portsait limanlannı tid - ılenin 1 7 ıkinciteşrine kadar ef - ilcrlcmiyc başlamışlardır. gayreti sarfedilmektedir. Tahak- rek kaçnııya başlamış ve Avluıı- 1 yaratacağı ha "k. l b.. .. d"" nıişler ve t~rlflerinde Kurumiln 
~-·~mbahyorlar. radı adedini tam olarak bildir. Sovyetlerin hu ikı Mktaya ~evob1 mku için dört milyar İngiliz lira- yaya çıkarılıp aleliicde kamyon -1 h"t I n a ara utun un- fahri reisi Maarif Vekili Hasan Ali 
ıı... ~- ha•a kuv9 etleri, İtalya- mC'sİ li.ızunıu da mevcut bulun- ne olncnkt1r? Şimdıyc kadar Sovyet- ık tahsisa~ aynlmıt olan bu prog- larla yardıma sevkeılileıı takviye ya şa 1 0 acaktır. Yüccl, Kurum ı·clsı Bolu M~buı;u 
~ uıaflıca kömür havzası !:iar· k d B k t .. d !erin pakta verdi··· ce\ap ~u olmu~- ıam, Rooseveltin charbc girme - kuvvetlNini de bu firara siırük·ı Haıı:ın Cemli Çumbel ile diğ!!r azası 
~ d > . ~a ta. •r .• u ar~r. e~zıı • er - tur: Japonya\ a karşı dıkkate der_ .... , den lngiltereye yardım etmek i _ lemi~tir. Tu·· rk Fı·n tam{mdan karşılaıımışlnrdır. 
' .. • asındaki (Karbonya yı pış edılen ıaşe v __ e sıkalarılc alaka- bır dostluk o-Östoıniş ve iki meınll'- Düşmanın bu muhaıclıcleııfe - l\IHII Şef evvela Kuı"Uınnn .C0.000 
L:. 11•pol' 1 • it 1 ·· d d K fu 15 000 d "' çin ne lazımsa yapmak~ kelimele-~ • I gtul a yanm en ma • ar ır. arar, nu SU • en r ket arasında \"C heı· ihtimafo kal"ŞT mecruh ve maktul olarak uğrnıfl• cilde baliğ oJnn Ve mühim kısmını 
~hır beldesini bombalıyorlar. fazla olan bütün şehirlere şamıl- Çııı aleyhine blı- ademi tccavfr?. pak- ile ifade ettiği programın icra ğı z:ny!at pek ağırdır. Etimize bir tİCaretİ değerli tarih eserlP.ri teşkil eden k6-
bı...;"'" Üzerine yapılan hava hü- dir. tını yapmak üzere müzakereler bi- safhasının ilk merhalesidir. çok csiı· ve her nevi mühimmat tilphancsinl gezenk izahat almışlar 
~n~ İtalyan bava kuvY~~- le ce~(•yaıı cılcc(•ğl iın~ <':unmuşt.uı. lagiltere Tancadaki ve malzeme geçmiştir. Düşman Ankara, 11 (Hususi) _ Finlan- ve bu kütiiphancnin Dil, Tal'ih-Coğ-
ı..._~ _laiı6il iftirak ettikleri dun ltalya • f Bogazların emniyetı ıneseles.ınde h k . . bir ~ok köyleri yağma etmiştiı. di:ra lle aramızda parafe edilen ti_ rafya Fakültesi müdavimlerinin de 
~ diişiirülen tayyarele; ara- n Z8Yl8 1 eskı Ru menf~tlerine kaııı yapı- a lan iÇID tedbır Hu köylerden bazıları hakiki bir c:aı·ct anlnınuısının esasiarını bildiri- ~~a!e:~":un~çyı;~;~in~lmı:~~ı;d~~~~~: 
~ laıe,i bombardıman olmak • 11 i.nci •hifeden devam) j lan ha~ıl~y~ g~ı~ce •. Sovyct cevabı alıyor frlaket nıun:r.anısı arıediyoı·. .rorunı: Anlaşma ticaret ve tedıye muşlardır. " 
~w tekiz italyan tayyaresinin 1 tı.aklm o~an. "\ .uııan ~evzileı·i yenider. ı 0 kadaı ı;.ır.lı dl!glldır: Londra, l 1 (AA) - Reuter J TAL YAN olmak üzeıe iki kısımdır. Mcrıyet Milli Şef bundan sonra Ku.·um re-
~ı ile tesbit edilmi,tir. ıslah edılmıştır. Gortı,;c yolu Yunan 1 Rusy.\ ve .ogu.!ar ajansının diplomatik muharriri- t~n"lıi n . Birincikinundan. itibaren isi Hasan Ccmıl Çambel tarafınıbıı 
~l»ele htsil' ba k t- ı topçusunun şiddetli ateşine maruz 1 Son zanıanla1da Moskova, Baıırn nin salahiyetli Londra mahfille- T'EBL/ıÖI hır seııedır. Bundan evvelki olan an- Kurumun hafriyat, neşrıyat, tercü _ L~ d ız va :re 

1 
bulunmaktadır. Pindos ıncrkı>z biil. körfczi ),"Olile inkiı;;af etmek mcse:e .. d ··- eli-· .. T lıı!1'1:ılar ortadan kalkmış. yalnız me gibi muhtelif faaliyetleri hakl.:ın-

taLL-· e Rom•>:• . bom ~ _ıya- gesinde Yunanlılar ltıılyan liva!ının sine ııliika göstermiştir. Rununla be- rın . en. o~ren l!ın~ ~or~, anca Tü?'k m?llnnnın baıılann~n ~nlau- da arzolunıın izahatı bn~'iik bir ali-
~ heklenmelictir. i~~ mukav:metinln döküntül,.rini de te. rabcr Sovyetleı-ın biı: ticaret yolile vazıyetın e yenı hır ınkışaf yok - dlyıı~.. ıt.haJl<.>rJnde gümruk ucretle- ka ile dinlemişlerdir " 
t1ııııı......~\'VeJce haber vermı,ler~ı. mfzlemıye devam etmektedir. 1 Boğıızlardan ge~ı>n hır yola muva · tur. . .. • . . rİ~in tcıızfline ait eski a~laşmanm Milli Şef, mflleti~ milli benlitilri 
,_.~t-- clalü mabarebelerm Yaaa•İ•tanın Balgarlara yeni .f~kat _edeceklerine. dal~ ortada hiç· l~gıl.!e.~e hükumetının Tan~•: Tayyarelerimiz lkı nunıaralı protokolü menyette kal kuvvetlendirmek ve milli karaktere 
\İ liddetlendiği, Balkanlardaki bir cevabı bır alamet olnı~dıgı gıbı .~unlardan dakı butu~ .hak ve menfaa~lerını S d mışt.ır. izami inld.şa! vermek hususunda ~ 
ıı.... )an kuvvetleri p .. • +nd•• A•: ll (AA ) y vazgeçerek &ıgaıhırın. nıudafaasını korumak ıçın tedbirer aldıgı be- U 8 lim8Rlftl Anlaşmaya bağlı olan iki listeden rihin yükiıek ve müe.c;sir rolllnü bil-
~ d i' . . wna, · · - arı resmJ tJımanıile Ti:rklere ve Jngilizll're hı· bi • d "h d .ı;,· •- il 

e 1e11o.:..ilıı _. __ - j._.__, bf b-... - bild li an olunmaktad b b d 1 rın e 1 raç e cce15 ımuo ma ar var- hassa tebarüz ettirerek, bu deg· erll . 'T.. 1 • >- ... w7 r mem ..... n ı ın yor: rakacaklarına \•e· ... ahut .<endı men- y ır. om ala 1 ar d ile" b 1 ba - - ,_ 

~ Erkaınbarlııi,m Rcİıl --1 Sof_yada. n.}.talyan Telgraf ajansı- faaUeri için Ba;nı körfezi yolunıı Londraya gelen bir habere na- ır 1' un ar ne tı yag, "uru mey- terbiye iımilinden geniş ölçüJe istl-
1... • dilin • _..1 bild ld - B 1 T iJ • ı h ı va, tütiln, tanenli maddeler, deri, fade edilmesi lüzumunu iş:ırc.t bu -~-:" uu İfe taym e esı-ea na . ıı·ı ıgıne garı:_. u ~·a.r .siyasi ~liyerek Boğazlara miidabale etme- zaran ancaya . tica eden ikinci lt.alyada b )' ma a' 11 (A.A.) banak \',S. air. İkiııti listede ithali-

~)'or. m_ahfıller} Yunan .mucadclesJnı se_r - mek mukabilinde Almunyadan bazı denizaltısı da hasara ug-ramı<> bir - İtalvnn orduları umumi k:ı. d B 1 ıı-ı h yurmuşlar ve ~rek Maarif VekiH-
vti guz-tl d 1 1 l k 1 k .., ra--"hı.nın 157 nu-·ral1 teblı"ut·. tımız vnr ır. on ar ee n oz, mu • ne gerek Tiirk Tarih KurumöJna lıa L.. er t......, Fransa Bat-.e- ~v erm ~ e ıceıı 0 ara te a • tavizat elde edeceğiut: dair dıı hiçbir haldedir. Fakat bunun hasarı, ilk •1;• - ., t J f k • • t k ~ k t 1 k k reste ' ~ '-'h• • kı ctmektedır · k B k 0 1 Al Bombardıman tayyarelerimiz,! e 1 agı ' ar n, u u u e ' hususlar hakkında emirler ve kı:r • 

..__ · -vıni olup, Almmııya ile te- B • • A . da d 1 dehi yo tur. una mu a ı manya denizaltınınki kadar ağır değildir. 
1 

i . ampuldur. Muhtelit komisyon teşkil metıı· -'frnkti"fler ı~tfetm"ı.zlerdı·r . 
. ~ - •• L f d • - 1 p u &Jansın tina a b r muha- harpten ziyade hile ''c: kumazlıkla B d . 1 1 d h . . . fena hava şart arını nazan tı - --'"l k • Ted" 1 h " " u ... ~ ....... a aza e en .... va ' a • biri oldufu umanları hatırlı~·oruı: C • i 1 - S u enıza b ar an erhangı hırı- bara alnıı;·arak Giritte suda, .li· ~·ı -~e ktır. kıl~el anlllfm&lüııil se U· Milli Şef, al•ni zamanda tarih 
w lowı -~ -yahat•- Mare E b' hflll · 1 t b ı · mena ı tenıın :ırzusunc ndır ve ov- s'ını· Tancadan g"tt•W• · ·· t k t hed fi 1 susı 8 as ve ır ng usu e yapı- pı·o'""'. mlannın tan•imı"nde ve ..L. • • l ~ f'...:._· !-_,. ... -.. _ .. • ene ı ma erın .. n ı a arı naıJıl y<'tler Rirlig-inden Türki"e üzerinde n . . 1 ıgını gos ere· mnnında, kara as er e erı e 1 kt T k "h dd ı · · .,,... • vr.u 

.._... ile -!!.l.!O.l--tl .__, d ld ~ bil B 1 rl ~ k b ı- t '- i bo b l acıı ır. a asta 1 nıç ma e ennın kitaplarının tertibinde tarihi tef~ ~ lr • ,._.. a ~un • uy uru Ug':nu . •rız. u g.a arı, diplomatik bir tın:yık icrası suretile ce ır a ame yoıdur. limandaki gemiler m a amış- hepsi \'ardır. 
t..""! ~ (Vichy) ye a•detinde mukaddes bır cldalı çılgınca bır ser- gelecek bir vardım teminine çalıtııır. Tancada geçer akçe }ardır. İki kruvazöı·e isabet vaki --------------- ruattan :ı.iyade Türle tarihinin umu-
~~ F sız mümessili ve timali ıüzett addettiklerini ";&"netmek .ve sı ihtimal dahilindedir. Bitler, Ruq- Madrit, 1 ı. (A.A.) _ Tanca- olmuştuı·. L• el t h •1 tahll mi seyrini gösterecek de,·irlerin, bıl-

nla b U tahı.: 1 k ımaa a a mı ,.. hassa tebarüz ettirilmesi ve her dev-"-·~ lmn1lll miieeHila k1n' - o rı. u sure e. a.ır ey en~e lS· lara her t.ürlü Yaadde bulunnııya fı- yı işgal eden lapanyol kumandan-
lı..~ D--kumandanı General tı:neyız. Zaman kımln çılgın bır ser- madedir. Çünkü ı;arpteki ilel"i hare· lıaı, ne<>rettig·i bir emirname ile Zelzele fe}a"' ketı• lıleri rin baı·iz karakter! gösteıilirkm mı.:-

-ı guzeşte atılmış oldağunn gösterecek • " asır mflletlerin de umuınt vnıiyetinl ~ :ı_ aöriİflDÜttiİr. .. •• •• F • kalı durdurulmuştur t l T k c1 ı-ı .. hlfeden d-a'"l .,.. • ranaa- · Px-. b "bi ı d ·s1· ı · en ernasyona anca mınta asın- ·- •• gJW-nu"ndc bulundurac k ve Tu-rk ta 'lıı. ~'-d . . . . tir. ~·,. u ta re a etçe on mı ı Bu sebeple Hltler baııka bir tarn- • _ ı_ (
1 

. ..,.., __._,.._ ... _ ...........__, l k "k d l IA v ... o a • 
fııL. ·~. ~~ızdeki harp ıemılen fazla bir düşmana karşı barbetmek- la, Moskova'ya doğru dönmek ve da ka.?~."' .. ıu:ça ol8:rak pesetanın - 0 JTW9WW ........... ön iyece mı tar a oması, a a - rihlle diğer miUetlerln tarihi arasın-
~ 0 11und alar ap r- · iz kasd d"ll hat ı tedavulunu mecb k l t Bükreşte kurbanların adedi 50tı il kadarları sevindirmişti. Çünkü, dakl münasebetleri bir arada kana-.a.,._d ~ •.• manevr • y - ı1tım . . e ı ~o~sa, ,unu ıra· ı bir müddet için antıkoınlnterıı pla- urı ı mış ır. geçmektedir. Enkaz altında bir tok 
~:~aır. Butun bu faa!ıyetler, talım ~ı, bız tanhımb:de adet<;c çok nıru unutmak mecburıyctindedir. Sak _ ceset daha bulunmasından korkul- son günlerde Anadoluda şiddetli tacak bir metod takip edilmesi ı-. 
~ havzasında mühım ha - faile duşmana k~l'Şl ilk def! harbet-J Mibver-Sovyet işbirliği arya Vapurun 0111ktadır. h bir petrol ve benzin buhranı baş- selesinin ehemmiyetle gözönünde tu
~~ hazırlanmakta olduğuna mi~oruz: Yunanıstan ilk faglaıda ~( Al 1 • R 1 nn "eni nizamı da yangın çıktı Carlton otclı'nı·n ~emin katınd" göstermi'1 teneke olmamuı yü- tulmasma işaret buyurmuşlar ve MI ~ • dugu gıbi, ortaçağ ve sonçağın , ,,. . man aı, usa ' .. ·' . . .. .. .. k d b 

1 
menu etrafında yüksek irşatlaril• 

't ~. . tikli! mOcadelelerinde de en p~rıak 1 tes1s hus~u.n~n lşbirlı~ı ~t~ı5e ve İzmir, (Hususi) - Gece 20.30 dll bazı muıtenler bulundukl~rı yerler- zünden mer ez depoların a o Kurumu tenvir eylemişlerdir. 
~ ~- ~ •ada So?~tler. ~ır • ve en ee:reni muzafferiyellerlni iıte yeniden Ingılız tahakkuınu kanuni~- limanda demirli bulunan Sakarya d? ka~2:1ı kıı.ldıklım~ı ve ~mdat ~ti!- bol bulunan petrol ve mü~takatı Dört saat kadar Kurum me;oke'hinl 
il:.. ~erler Meclısı Reısı ve bu gibi savaşlarda kazanmıştır. rına karşı prote~.tol.Rl'd:ı bulun!11ı}a vapurunda yangın çıkmış, epey he. dıklt!.rını telefonla bıldlı-mıye mu~af- buralara sevkedilememifti. Tene- şereflendirmiş olan Milli Şenmtz, 
~ ..._ ng• ız ere g re, anan mu- H . iki f d k . l ki h b . ~· , - 1 r· h el l u" .. veo;• 
~ Lmi.eri Molotofun Ber f ..ıı· 1 ö y haı.ır olduklannı uırut etmektedırler. yecan uyandırmıştır Yanrrın mü 1 fak olmuşlardır. ke geldiai duyulur duyulmaz ala- saat 20 ye d"'"-u ayrılırlarken Ku -
~ ... \'et edilmesi bütün dün - ff k' 1 · b · k d h eı ı tara :ı, 111 9ı 1 1 ar e rettebat kamarasında asılı pl•trc..l Razı pctro tas ıye an er nııı c !.adarlar derhal hazırlığa başla- rumun çalışmalan hakkındaki tak· 
~ dikk f . lb t . tir R • va a ı~.et er~, ır ~.s ı ~~ - girmemek için pek çok fodnkiirlık - lambasının yere düşmesinden çıkmış hasara uğradığı anlaŞJlmaktadıl". mışlar ve Anadoluya petrol ve dirlerinl ICıtfen ibznl buyurmuşlar . 
...._ L. • a mı ce I e m1tH · • ~s ausla mubalagalı iOSterıhyor Jıırn şüphesiz ki inıadedirler. lahzada parlıvarak alevler süıııt e' Alman işgal kun·etlerinin zayiatı ve teşrinerinde Kurum ınensuplan 

UU aıyaret Aman arıcıye • . . · :r 11 , ı · ·. · · ' . . ~· i (' · benzin sevkine hazırlanmışlardır. ' - . 1 Londra, 11 (A.A.) - Saluhıyetlı Dıuly . heı n ı . g~zC't:S ııın sı) ası etrafa yayılmıştır. Yangın kaptana henüz mal.um. degıld ~· amııına ya- ve Dll, Tarih • Coğrnfya Fakül~esi ~ ,lfl M~~ko:--aya yaphsı :ı~. İngiliz mahfillerinde, Yunnnistaıwı n;uhabl~ı ayni fıkrı muılafaa edere!~ habcrlenmiştir. Vapurda derhal tch- kınında, sıynsı ınahk.umlnrn. mahsus Fakat aradan tam bir hafta geç - müdavimleri tarafından yaşa, varol 
~ '-ete. ıçındıı·: .• Fakat halu - zaferlerini mübalağalı bir tarzda ak- dıyor kı: . . like çanı çalınmış, tayfalar iş başına methıır Dostauo hapıshanesı tan;a - mİş ve Anadolu vilayetlerinden sesleri ve candan tezahürlerle teşyi 
~ Berlınde muhım mevzular settircn bitaraf kaynaklanıı haber- Almanlar harbi. ıda!1'c ettı~ek ve koşturulmuştur. Vapur itfaiyesi ha- ?ıen h~rap olmu~ ve 100 mahkum derhal peırol ve benzin sevkini edllmişlerdir. 
~ gÖrÜ§meler yapılacağı teri itimatsızlıkla karşılanmakta de- Avrupada yeni hır nızam teı>ıs c~ • rekctc gctiı-ilerek derhal sondüriıl- olmuştilı·. _ • . istiyen telgraflar hergün çoğaldı-
~lidir. vnm ediyor. Bu habcrleıin._Alman ve ~ek .?u.susund~ 1\Josko~~nı~ fnal .~'l- nıüştü.r. . . . rlük~eşte don sabah şıdd-.th ğı ha~de limanda bulunan tene -~ 'be 1 d üb' • itah·ıın kaynaklarından mulhcın ol - ı bırligını arzu dmektedıı leı · Onla . ın Şehır ıtfaıy~l de yetışıni~lr. Mıis bır ~el zele dahn oldu keler antrepolara nakledile _ 
~ vzu ar an en m ımm~ f lu~ ve İngilizleri yalan haberler' gayeleri herhangi bir şekılde olur8.\ tnhdemin kamarasınılnkı ba'zı kiıçii < Bükreş, 11 (A.A.) - D N .B. : Bu mem;ştir. Bunun üzerine Ti -
~-, ~ın, Avrapaya v~e- iş:ıa etmek!.., itham için ynpıldığa 1 olsun, Sovyet Rusyanın da Alman- eşyalar yanmıştır. Dikkat:.;lzlik c~cti sabah, r.aat 7.35 de BükıC'şte oldukça 
~ lrt ı~mdır.. Hem 11ya!I, benziyor. 1 ya - İtaly~ - Japony~ arasında ev- olan ynngın limanda teliişıı sebebiyet şiddcUi yeni b!ı; zelzele ka}"tlcdilmış- caret Vekaleti dün alakadar -S: .~a~ı mahıyette olacak bu Londradaki kanaate göı-e, csatil"i vclcc a~tedılmiş olan uç taraflı .~ın'>- vermiştir. tir. Bir kaç siıniye silren 00 saı-sın- !ara şiddetli emirler vererek, 
'it ~ınde aıılqılan Sovyet- kı;ı;mcUeri bugün miltlafaa için kuh-1 ta dahıl olmasıdır. Bu suretle uçler . • tının şiddeti üç iliı dört dereci'\ ı böyle fevkalade bir zaman -
li..'."I r.:ı......: ulacak · t ki d k d · paktm:ı iltihak etmekle Sovyct Huıı. ve bılahare Floransada yaptıkhm ı B" k bi ' "dd ti da memleketin en fazla ihtı'vacı ~ i.a • ıan. ıor ve lf· ra~nc~ savaş ı arı avanın u sı- 1 • Al .1 fa '"ıst İtalya · _ mülıikntlardan ve Hltlerin harbi nl· bu muştur. ır ço na,. şı c e J 

-•enilecektır Almanya bu yetılc bır kat daha artmıs olmnklo ya nazı manyası e il b · f . sarsılını t·r :'.\Iuhtc:mcl yenı hasııı·at olduğu bir maddenin gü.nlerce 
it._ L.a ı'le ber. aber""• ka'rar- beraber Yunanlılar adctç~ faik ve il yı Avrupadaki yeni nizamın, bil has., nı~ın .za er~h kbaldar devtatm elttbırııtııektna~· hukkınd~ t:enüz tafsilat ~·oktur. hl 1 b b •qı,7 ,.... . B lk ı d -"nn" olarak tanın-ı ı ı saı·ı r suı·e e s a e ıış •• d h". d'ld' ta iyr. edi ememesinin se e ini S ır F 1 b aylardanberı taarruza hazırlanmıg sn a nn ar a, Ş<=ık 1 - • Zelzele l\usyada a ısse ı ı k 1 d h 1 k 

• ransayı zora una d- k h _.__ .. 1 rl B mı .. olacaktır Yine Almanlar Sın··ı o an l\lunihtekı nutkundan sonra va. b d b sormuf ve tene e erin er a çı a ta... ....:....___. 1 1 Utnıana arşı a.-. ...... yo ar. un- v • k" 1 dlkk Besara ya a asar var 1 h'Jd" . . L ' d .;,_" d -·~ırmıye ça ıpyor. ıpan- Jar kahramancn nıuknvcmet edebi • yet Rusyanın Türkiye üzerine yapa- ı oması ayrıca ate şayan nd- M k 11 (AA ) Stc.f' ı. • n maaını ı ırmı~tır. ıman a 
~ lb::~t .. Almanya ile menfa- lirler Fakat hlc;bir salahiyeti olmı- cağı bir tazyikle, Almanya Bulguı iı;.. dedılnıcktedır. os ova, •w• • • •• - a. 11 • fazla iş olmadığı böyle bir za -
~"""'iterek olmak sıfatile bu ni- vnn bazı ajanslarm Yunanlılara at- tandan geçerek Yunanlstıına l'aarruz Alman gazetelerinin n. eşriyatı So;y~tlcı· lll lrlıgı;ıı~ b~r .çok .. ~er~ez • manda bir vapur içindeki malla
' ~d-"il etmek İstiy" or Sovyet- fetmek istedikleri gilrfiltülü muuf- ettiği takdirde, Türkiyenin bitııı·aflı- Dcrlin, 1 t (A.A.) - n.N.U. ajan·' lenine ı•ıı akın~n Rıa l'r cıcl golıel \US- rın bir haftada bile tahliye edile-
\.. • ~ temin k · · d tak" sı bilclirıv r · vac n nıer ·rzı uman yata lll un::ııı 
., ~ İ de ayn bir l ,j, siyasi feriyetleri elde etmek biraz güçtür. a•nı . etme ~ayesını c ıp · 0 

• • idd~Ui bir zelzele lıbsedilnfr•:tir. memesi şikayetleri mucip olmuş-
"'-.~ • • • · Mih kl d etınektedırler. Nıhayet Rııııyaııın Alm:ııı matbuatı Molotov'un ziya. ş ' ıL~ • ~~olarak yem m • ver ?rt~. arı arasın • tnnda ve Afganistanda mildohale - retinl, siyasi tesiri büyii:c bir hadi· Zelzele .~-alııız, Besarabyada v~ bı~· .ı_u_r_. ____________ _ 
~İtbirliii yapmıya davet • • ıhtilif yok !enle buhınarak İngiltereyi bir par· sc olarak telakki etmektOOir. hassa Kıssiev d~ ha~ratı m~cıp ~·-
lıı... .\J.... ---. Lon~ra, 11 (A.A.) - Reuter dl- ça meşgul etmesinin ve hatli müş- Voelkisclıer Beobachter gaıetesi, muştur~ Bu şeh~rde bır kaç bına ~· Mqhur bir doktor, 
~~,.._ ita yeni nizamma yor kı: ktil vaziyetlere düşürmesinin de Al- c.Alnıanya ve Sovyet ittıhadı> başlı· sara ugramıştıı. hada•••ın tec:aviiziine 
l' ...... tere dahi biitiio A-.rwpa .:Balkanlarda bulunan ve hem İ · manlar tarafından arzu edilmekte ğı altındıı neşrettiği bir makalede hu Macaristanda da hafif basar var 
~ L - t.tbik edilmek Üzere bq- ~Jya! ~~m _Almanyadaki dnhili n- olduğu tahmin edilmektedir. Hatta paktın inızasile i~i m~nıle~etiıı Rh- Buda}>efte, 11 (A.A.) - Stefani atrach 
~ ~ ~ . a.a--lanuttll' zıyetı ıyı bılen nııliphltlerden I.on- Cermen siyasilerinin Türkiye, iran mnl"k zan:ıanındııkı an anevı siyasete ajansından: Dün akşam üzeri Harbi)•ede mu-
\ ~ . ....._ I · draya gelen haberlere göı~. İtalyan - ve Afganlstanı Almanlar ve Ruslar rücu etrnış olduklanııı kaydetmekte-' Rum:ıny:ıda hamarata sebebiyet ayenehanegi bulanan Balıklı hasta-
\~ .\ nız_.. esas -~at a~ı Yunan harbi hakkında Mihver or- arasında nüfuz mıntakalarına ayır· 1 dir. , . . -.·crıni~ olan ı.elzde, yukarı Transit-! nesi ııertabibi Nahabetyan, muaye
~ "Yl'Upaya •erecegı tekil tnklnrı arasında bir anla~mazlık mak istemeleri de kabildir. ı l\tolotov un zıyareU hıtyal ~ıwlo! vanyanın, garbi Macarlstanın baz.ıl nehıınesindc Jıir müşterinin tecavü-
\t_~ .S ~e~vakya için ~Ü- mevcut olması ihtimali bir hayaldir.• Huliaa, 1~giliz matbuatının ekse- ~oşnı~ f ngı11z harp müscbb!.pleı_:i si· noktalarında hil!sedildlği . gibi h~fıf ıüne uğramış, yüzüne kezzap atıl-
-..._ lltikbalm teferruata fUD• riveti Hitlerın İtalyanlar tarafmdan 1 ~asetınin ne derece aşağı duşrıııış o\. olarak Budapeştede de hıssedilıııı~ - mıttır. 

Teşekktlr 

Ebedi yuvasına bıraktığımız oğlu
muz ve kardeşimiz Maliye memura 
Sedat Korn'nın cenazesinde bulunan, 
cvim:zcı kndar gelerek gü•cl .şörıli t 
le, mektup ve tel yazılarile ~ 
teselli eden büyüklerimize, kıyrnPtli 
do t, kom~u ve arkadaşlanmıza min
net ve şükranlnuınııı arzederiz. 

Ha.bası, annesi ı•e kardeşleri.. 

ESKİ VENED1K'in BÜTÜN 
HAŞMET ve ENTRİKALARI-. 
Sefahat alemlerini, kirli entri
kalarını ve kanlı mücadeleleri

n! tasvir eden muazzam 

AŞK ve SERGÜZEŞT Fllıni 

BARBAROS 
devrinde 

VENEDIK L.~llinı h..lunuyor. H h b• kllçük Yunanistan karşısında göste- dugun.u da ~üt~n dünrıı~a isbat c • tir. l\Hiteeavis Manol oğlu Yervant a-
~e So et R il ava ar J rileıı merhamete şayan vaziyet kur· den bır hüdısedır. Nagiivarad, l\Inrosvas - Arhcly. dında biıisidlr. Bir hastalığa müp-
lf;' )e • • vy .~·~~ 1 _~ ıısrnda müttefikinin inııladına gitme• llir taraftan İngiltere. ile olan ınu- Nagy 'l.alonta ve Scpsiszcııtgyoı·JG·- tela olan Yervant, Ralıkh hastanesi- Büyük Türkçe sözlü tarihi film 
~""""~-~1 

?Dama Sor •• ~ yi arzu ettiği takdirde, Türkiyeııln harebe devam ederken Itıılyu ile Al· ' de etıenııniyetsi:ı. hasarat vukua gel- ne yatırılması için doktor Nahabet- • ' ~İngıltere de, kendısmın (Birinci Btıhifedn devam) bltuaflığ'ını temin gayesini tukip manya ıliğer taraftan Avı'tıpaııın 1 miştiı·. Tele.fat yoktur. ~ana mfıra~aat etmiş, f~k:ıt. doktorl lH

11 
.. 
11 

.. z.leL1• c u M 
~ ve baZll'ladığı nizamı f talyan umumi karargahı, ilkteşriıı etmekte oldubru fikrin<ledır. yeni nizamını te ise çalışmakta, .ı a- Zelzelede Alman heyeti iza- hcrhanırl hır sebeple kendısını hasta-1 IU 1 1 
l~ İatemİflir. Harp bitme- ayı içinde ô1enlerin listesini neşr<.>t- Beı-liıı, ıı (A.A.) - Yan resmi pony~ d~ l!zakşark milletlcrıle yeni larmdan bir çoğa da yaralandı nt-ye almamıştır. 

Alcdenizde bayat, memat mittir. bir m~mbadan bildiriliyor: usul ııbırlfgi .~ollıırını. l.ulınıyn J?llY· Londrıı, 11 (A.A.) - Alınan rac- Bundan ınugber olun Yervant da 
~ henüz liyıkile inkitaf .Ana vatan topraklarında 6 m:ıktul Molotov'un v:ıkında Berline yapa· rek etmektedıı.:.. Bu kadro dahllınde yo u bug ııı verdiği ha~rler arasın· bir yerden tedarik ettiği kezzabı bir 
~· Maabaza ilci taraf da vardır. cağı :r.ıyaretln. ehemmiyeti, hem btı Solvyetleı: Bl~•ıgı de çok nıııhım b!r da Rumanyada bulunan cAlnıaıı he- bardag~ı doldurmuş ve Nahabctyanın Taksim ~ ~ 80llunda tatbikine Şimali Afrikadn 58 maktul, 137 zly:ırelln bizzat kendinde, hem de ro ~ym~~ca. tır. -. . . yeti> aznlanndan bir ı,;oğunuıı zcl~c- Har'Liyedeki muayenehanesine git-
~-..._ Olacak • · I · yaralı ve bir knyıp vardır. onu lh:ıta eden şerııitte miindenıiçtir. B! ltan}a ımpaı;ı.torl~gu bır A ~ l'U· l<.> csnns.ında ynrnlandığı ~ı soylenıı.- mi.ştir. 
~ la.ıı l yenı nızam a~ flm- Şarki Afrikada 13 maktul, 2i ya- Alınan ve Sovyetlcr, politikalarını, pa ıttıhndının dcgıl, hır dünya. ıt~I· Ur. Alınan ıadyo~u 1802 d<'nberi 1~11- Doktor Yeı"\·nnta ne istediğini sor-
\l ~.ııı. _r •rnıtlardır. Bu nızam- ralı vardır. kaı·şılıklı münasebetleri sağlam ve hadının karşısındadır. Bu hal lngıl- mııııyanın böyle büyük bir fcliikctc mu~. Yervant arkasında ı;:ıkla -
' ·~rlar bulmıya çalıımak- Donanma zabitan ve mürettebatı emin esruılaıa istinat ettirmekte ve ter~nin bu harp. hakkında duşünduk- ug-1 amadığını bildirmcl..'"tedir. dıı:_., bardağı birdrnbire kaldırarak 

• 1 250 al 31" b · ·• · lerınin tam aksıdlr. arasında 128 maktu, }ar ı, - unu )aparken taıihın verdıgı tec- . . . d(ktoıun l'fizüne fırlatmıştır. 
Sinemasında gösterilecektir. 

Muharrem Feyzi kayıp vardır. rübckrden istifocle etmek istemekte·, .Avrupak kıtlası uzednndbe ycnbı bır!Or cocuk yanarak Nıılı:ıbet\nııın, kezzaptan yiizü, 
Tayyarecllcr arasında 57 maktul, dlrlcr. Her iki memleketin bu gaye- nıuımın uru m~sın an 1 arct ır ne "':' _ _ 1 hoynıı Ye. elleri yanmış, Beyoğlu 

TOGA y 57 yaralı ve 64 kayıp vardır. terle harekc>t ettikleri Molotov'uıı,, tice \"ennly~ektır: Ay~i .. zam~nda bu oldu 1 hastanesine götürülerek tedavi altı. 
Şimali Afrikada yerli kıtaat ara· İnv,iliz pro a ıınd ı tnı·afındım 1 • yıkılışın nctıcelerı butuıı dünyanın 1 1 • D"k' · nıı nlınnııştır. 

Filme eski Mehter musikisi 

cenk türküleri ve gillbankler 

1 d · · P g . a siya~ctcn yeniden inşasını ica1ı etti· ımir (llususı) - 1 ılı kazası- k 1 sında 20 maktul ve 53 yara ı vaı· ır. şa:ı edılC'n muhalıf hııbt!rlcre rağmen . kt" k" b , k k" f k . ııın Ih anlar köyünde Fahreddinuı ~~M:u~tl'~t"ll:ı;vi~z~Y~e~ı;v:an~t~~~·ıı:a~a~n~m:ış~t~ır~ . .::::::::::::::;: ~ hla-Tı·yatro L d d k' ı't l lıu ziyareti ~·apmasil~ de snblttlr ıece ır 1• u ~a ın ın ııın 1 Vll tı . . k .. 

ilave edflmiştir. 

·ıy on ra a se ız a yan M 1 . ~ '". .. . . geçmeden intluım altına ulmak lılr kulubt.•sınde ;,·angııı çı nuş, bırı ~r-
~'h.. tayyare.i düırilrüldü o otov un So\yet sıyas<·t ve ıktı- zlf ı· k •k ık!J l kız olan üç çocuğu alevle. fnhı·sarJar •l(OLAR: Y sı liyntı "d 1 b" k ilh" va Cl ır. 1 ' ·Şehir Tiyatrosu Londra, 11 (A.A.) - ~ ... lühivet- u nı ı nre e< en ır ço. m ını Belgrad mahfillerine ao"re !\inde diri diri yanmıştır. u. Müdürlüğünden: D "'" ~ ıahsiyetlerle birlikte Beı-line gelme- • ;;..:....;____ ~-----
~ rarn kısmı : tar bir membadan öğrenildiğine gö - si isbat eder ki, yapılncak .lf:onuşmn- . ~elgrnd, 11 (A.A.) - D . .N".B. bil- ı~w;o 
\' .\1( TAKIMLARJ re, İngiliz hava kuvvetlerine mensup hr Sovyet • Alman munasebııtının dırıyor: .'\: 

A. Hurrlcane tayyareleri bu giln, Tay- pek muhtelif bir ç k sahalarında ya. l\lolotov'un Bcrlin seyahatinden 
ıa.lt RASINDA mis haliçi açıklarında bulunan ge - pılacaktır. bahseden Vrenıe gazetesi diyor ki: 
~t~ecli lrıımı: (TATiL) mtlere hücum etmiye teşebbüs eden it I l h ti "h • Bu hadise isbat eder kl geıek BUGÜNKÜ PROGRAM 
4 ..,.."l sekiz İtalyan tayyaresini düşürmüş- a y~n ar, seya. a .' • arı- Londrada ve gerek Vaşingtonda Al· 8.03 Müaik (F.)• 19.00 .l\lüzik (F.) 
~: baAR: l.tan6ul !erdir. Bunlardan beşi bomb:ırdınıan, ltula~e .eh~mmıyeb haız" man ve Sovyet münasebetlerinin bo· 8.ı5 Haberler 19.30 Haberler 
~P· Jilk dans • Komedi. Gçü de avcı tayyaresidlr. hadıae sayıyorlar zulacağına dair beslenmekte olan ü-' s.ao Mıizik (F.) 19.46 Müzik (T.) 

c._: _l:acb Arfzona kahramanlan - Kahire hücuma uğradı Roma, 11 (A.A.) - D.N.B. ajaıısı ~itler aldatıcı bir hayalden ibaret-' 8.60 Ev kadını .15 Gazete. 
~~l'!I.. Kahire, ıı (A.A.) _ Mısır Milli bildiriyor: tır. 12.33 Muzik (T.)• 20.45 Müzik (T.) 
~~-"""'1 '~1·: hal kanıına • Ka- Müdafaa Nezaretinin tebliği: Moluto-.·'un Berlin ziyareti İtalyan Politika gazetesi de Berlin müza- 12.50 Haberler 1.30 Konuşnıa 
",_"ııııt .... ı ınce. , siyasi mahafilince harikulade ehem· kerelerinin ne gibi maddeler üzel"İn· 13.05 Müzik (T.) 21.45 Müzik ( !<,,) 

~:!. te. ::.:. Geneler ıevfııiyor. ya~e::i~i~:~~~e:~~;~a~n:a~:ı::ı~ nıiyeti haiz bh- hadise olarak tcliık, de cereyan edeceğini ryı; ~a~il ol· 13.20 l\lu:ı: k (F.) 22.30 Haberler 
~~r ..,, riııden birisine yakın hali arazi üze. ki edilmC'ktedir. Ayni mahafil bu C· mamakla beraber ge ece a tanııı 18.03 Müzik (caz) 2:2.45 Müzik (F.) 
~ l..ekeıı dne bfr kaç bomba atmışlardır. hemnıiyeti lsbat için delil olarak hiç olmazsa yan dünyanın_ mukad- 18.30 Konuşma 123.00 Müzik (cazı 

~. lllaı-ı. kadın • Arlzona Ayni saatte başka tayyareler, İs- şimdiye kadar memleketi haricine cleratını karar altına alacagını yaz. 18.45 .Müzik (caz) 23.25 ı..:apnnış. 
l. ""1 ' 4li <;ıkmıımış olan Moloto~ 'un ilk defa maktadır •• 
"°')~D.ııoL b.•btı-lstanbul ııokakları mailiye civıınnda <;öle bombalar at. bir Avrupa sevahati vaptı<•ını ileri Von Rıbbentrop Molotov'u r•) fT) Alrıtu>"ka. (F) Alaf rmına 

-.... '~ mtŞ]&fdJr. ~ .1 C k 
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I..~. ~ • ...a. sürmektedir. Bu seyahat İngiltere artı amıya gıtti Ta"'vı"rı" Efka"' r 
'l'lc' 8•ırı· • Her iki vakada da insanca hiçbir için yeni bir hayal sukutu ve Mos- Riıle, 11 (A.A.) - Bnsler Nnclı· • ı ~ -::iıınt aııla•ma - Melet. ka ktur l\• dd. ha eh · 
-..._~;.....,. U .. yıp :ro • ıa 1 sar emnu- kovada yaptığı teşebbüslerin yeni richten gazetesinin Berlin muhabhi 
·~: ~la~~ecnun. yetsizdlr. bir hezimeti olarak tc.lfıkki edilmek- blldir1yor ki, Yon Ribbentrop, Şarlci 
.L.,.._ "::"~ Ş k fi ti tedlr. Berlin mülakatı, Sovyetler Prusyada Könnigııberg'e gitmiştir. : ~ =·~· Konmar- e er J'& an Birliğinin Japonya ''e İtalya lle mü· Alman Hariciye Nazırı dün alqam 

artmıJ'acak nasebatırıda salah alametleri göster· Moskovadan Almanyaya hareket e • 
Ankara, 11 (Telefonla)- Şeker fi mekte oldutu zamana tesadll1 et- den lllolotov'u kartılıyacalttır. 
tuua ptacaiı l)lklgncla Aıabra- mektedir. allalQ • 

Nüıhası (Sl Kuruıtur. 

Ab Ş .. (Türkiye ı-... 
one enıtı lçla ~ 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 

Alta .. - ... 

Cinri 

Çifte nğızlı 
desteı·c 

Şeı it destere 

Miktan 

1500 adet 

lıtıılıcmmnı H. 
LinıKrş. 

310. -

35 01/m 200 met. 

%?,S temi ıat 
Lira Kr~. 

23 25 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Açık eksiltme 1' 
1 -- Cins ve miktarı yukarıda yazılı 2 kalem malzeme açık eksilt

me usulile ııatııı alınacaktır. 

l I - Ekı< 1tıne 19/XJ/940 salı günü saat 14 de Kaba taşta Levazım 
ve Milbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
g{h"enme paralarile birlikte mezkur :Komisyona mOracııatları. (10434) 

• • • 
lstanbul Gümrükleri Batmüdür-

lüğünden: 
1 - Erkek ve kadın kolcular için 320 takım elbise ve kasket yap. 

tırılacaktır. Kumaşı idareye alt olan bu elbiselerin ihalesi 21/11/940 
perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 - Tasarlanan tutan 1920 lira ve ilk teminatı 14' liradır. 
3 - Şartname ve nfimone Lftuım •nisindedlr. 
' - 1*kWeria ... ... ilk .... _ ..... 
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-~::s:~ Sahife: 4 TASVİRİ EFKAR ~.1'!!!11!!"'!!!9!!! 

Salih Necati Eczabanesi Bahçekapıda Vakıfhaı karsısııda şekerci Hacı Bekir sokağı basıadadır. &aska yerde şubesi yoktur 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••'.,....r 
r:·--.. ·-·-·-··-·--ırı ı ı · Le_Ş~*Q.B. ..... ~J ASKERL K ! 

Anadolu AJ.aQSIRI Yerli Emınöııu As. ş. tinden . 'ı 
1 - Lise TC duba yük ek okul 

me7.unu ohm nskcrlığlne karar ve -

Avrupa Memleketleri Coğrafyası SINAİ MÜESSESELERE~ 
BA KA LAR 

nazari dikkatine ~~1~• o:a c~\~~~~~~:cli, ( ~~~;e:~~: 1 

ı
yetnamL•li "" yfıksek Plıliy<'tnameli - 1 

Size lazım olan muamele ve ı~alAt detterlerl ile bütün teter·-f 
ruatının yegane satı• merkezi Mualllm Fuat GUcUy. ener'ln: (Ana- . Yazan : M. Niyazi Bilge I< 

Balkıın memleketlerinin tabii cihazlarından, atmtejik duı"tlnıla- dolu TUrk Kf!ap Oeposu)dur. Yenj postane karfısında Meydancı 1 
rıııdan, a~kerı kudret ve teşkiliıtlerından, beşeri ve tarihi tekamül- # 
ıerınden bahseden ve resını1er, haritaıar. dı}'ai:ram ve crnfıkleri ill••••• hanında. Taşra slparlşlerlnl de gönderir. 

B t · ·· •· G 1 t ler) scvkeclılcccklcı ıııclrıı nıifmı cüz· ı 
u cumar csı ~nu, a a asa· dan vo a<ıkeıi ehlh'ctııumcl .. .rık he· 

ihU~~~~~Wwhı~lk~~m~a~~u~n~ -----------------------~---------~-----~ 
••yla is.tanbulspor takımları a ra- men ıubemlzc müı;ıcantları 
tında bır maç yapıldı. Bu m~. 2 - Gelmiyenlcr hlikkındı:ı kanu· 
resmi bi ı m ü sabaka olmamak1a ni muamele yapıl cağı iliin olunur. 
bera ber, lstanbulun b ir inci ligin e 
mensup iki takımının karşılaşma-.ı 
ltıöarilc şayanı dikkatti. Fakat An 

nlar Fiyatı 75 Kuruş 
Satı, yeri : iNKILAP KİT ABEVI 

kora radyosu iki kelime ile o hun * illEl\IVR Tu.·kı)~ ÇeNol.ik vluel 
Demiı· fabrlkalaı mıı. 3G5!1 

bu maçtan bahsetmediği gibi A - k A k ) 
kanuna gorc. Lise mer.unu aııkc.ı lık Bey oz .• er"'ı Satına ma oadolu ajansı da bültenind e bu 1:11 bitirmio, ya~ 86 den nz 1rıgllııc,.. bı-

müsabakaya y e r vermed i. ıenıer mnrcccıııı. ücıet: ss 140 ur~. Komisyonundan : 
Anadol u ajansının Fen e rbahçe imtihan 14111/940, Ankar:ı. lstnıı. 

1 - 210 ton arpn. 20/l l /940 tnrşeınba giinil snal 14 de Beykoz 
takımının yaptığı en ufak ek..ıer- bul, lzmir Stimerbnııkhırınd11 Kaı u· 
aiz müsabakaları nı b ile b ülten le- lıClkte falırlknda. 1211111140 =' knıJ:ıı A~kerı Satınalnııı Komlsyonuııdn ııazarlıkla satın alınacııktır. 
rinde v e radyoda neşrettiği h a lde, mürncııat. 2 - Pauırlık nctlccsl tııknrrür edecek fiyat Ozeı inden % lö tcıııı-
c 1 ta 1 t b 1 ' b " ----------- nal alıııacaktır. (10516) a a saray ve B an u s p o r gı ı , latanbııl Aııtıye Rirlııcı il ııkul.; Ad· 
mem le kette geniş bire r m u h ite kınıtiıitndı n ~ B k A k .. s t nalına 
ma1ik olan iki klübün karşılaş- fı;tıınbul Gümı ükltırı Umum J\1u. ey OZ S ert a 1 
masını aük ut1it geçi~tirmesi şayanı Jnrıuğüııe ıımf,.kıı ı runbuı l\luııa -1 Komi•yonundan: 
dikkatti r. A1"ııns spor m uharririnin kcmnt .l\l!idunvı•tı tarnfından Gııla · 

d k jk h d '"' 0 1 - 100 ton l&hanıı, 7& ton pırnea. 25 ton ıspnnıık, 21/11/040 peı · 
alakndar ola<'. ğı spor hareketle r i- ta a es 1 tısal :ınırı n c, 

l\1akı-v nleyhına GOO lıı uııın tııh ilı 1 •embe gunu ant l li de Beykozda Askeri Satına ima l<omıe.~·onunda pa· ni seçe rken, klüpçühik h islerine • "~ " ' " 
talebine mütedair açılaıı ı1avıuıın gl· zarlıkbı satın alınacaktır. 

kapılmaması liiz.ımdır. Çünkü Goı . •·aben "Bpılnınkta olan ıırnlıakeım:. 
1 1 j b 1 1 ~ J ~ - .Pm:urlık nctıcC!!i uıkarrilr edecek fıyllt üzeıinden % 16 teminat 
atasaray ı ve stan u spo r u da, sınde mOddeıaleyhın mallarının !132 
tıpkı F enerbahçeli gib i memleket ı;cne ı teerfoıevwlıııden u:.:~ senesi alınacaktır. 
çocuğudur ve Anadolu ajansı da tr>mmut gaye,,tııe kndaı gumı Ok ha- il - Evsaf ve veı aıt her glln mezkilr Komısyondn ~öı ulcbılıı . 
memle ket ölçüsile h a reket etmesi rıcı antrcpolaıda kcıldı~ı ve bunun (10710» 
l!iZJmgelen b ir müeıseııedir. 1 için nıemuı ıstıhdnm edıldığını da - B A k S ) 

vııcı vckllı lshııttıın izharı nczıle eykoz s eri atına ma 
Sonra, dikkati çekmek istedı- nıfıdrlculn tıc ~·cnıın .teıdıf t•tınış ve 

iimiz. ik inci hiı nokta var: kcyrıyl'l •taııcıı tclılıı.: rdıı.ıığı ııaıde Komisyonundan: . 
Ajamı s p o r bültenlerinde, me mu:ıy\ "'" gliııdfi mu~ııtıleyh mahke· ı ı -- 5000 kilo l:ö..,ele 19/11/!J:ıO salı giinu tılllll 14 do Bcykozdn ı 

) ~ 1 b 1 b mere g"ltn<'nı1, olduı:uııtlıııı yemin 
so a vo ey o ve asketbo l t am· rfon knçııınııı. Vf' veınııı edı·ct<gı vııkı· AMkıın Sntııııılnıa l\omiSYomııHlıı ı>azıırlıklıı satın nlınut'aktıı. 
piyonaları gihı. birinci sı nıf ıpor al:ırın t111 s~ıbıt olınuıı 11ayılnıa~ına 2 - ilk tı.:ınırıat 1120 lıratlır. ı 
hare k e tle rine yer v e rilme mekte - k• .. ar vurılmı~ Vl işbu kııraı ııı ı.;ıt· 8 _ 1-=vı<ıı r ve oerıılti her glin mezkur Koıııis) ondu gliı uld>ilıı. J 

dir. Eğer h u hare ke tle rin memle· ımlA· 11•· ılinrıı '' hhğı turıbındcıı ltı ll••U••••••na•-• (1071 JI 1 
kette yapılma lan n a tavassu t ve lıPrrn ı;cklı gtııı ı.:ı ı fıııda ıırıuhııl ıh 
hizmet e d ilmesi İçin Fenerbıthçe )'emin edel'rC:ııı. nrnhkeıncy<- bıldlı · 

k 1 d b . dıgı takdıı rı.. tuy111 cdıl('('el. günde 8 J J k .I& •• t •• ı • d k ltı ım arının a u turn u valara ı~- il . d l ll '•!nn il U l\I ayan arımızı ay 1 MZUD U erlD en urtaraD ' k" • • · • , gl.! p )'emııı e C ı C< Cı; , ı 
tira ının tcmın ı ICiip edıyoraa. A- K. unun ~ıı·ı inci nılldrlesının tmıııcı gayet aıhhi, ufa ' yumuıak Ye en ince 
nad~I~ ~innsındıın. bu cihetın fıkra!;1,12ıı tcvfıkuıı kuruı '"crılclı •! elbi•eler alt.oda bile belli olmayan 
tavzıhını i~tcri1. Jlanen tcblı1-: olunur (34- 6 7) 

anbul Belediyesi ilanları 

~------Slilııymnnırı 8821 ve 3852 pliika No. lu knmyonlnrı ıcıo ll38 ve 93..o 
~ıclen vo;ıniti nakHyo :reıııninrien olan borcundan doluyı talısılı emval 

kanunu hilkııınleriae tevfikan 1'altsim Sıraselvıll't cnrıdeqindc 8:! No.lu 

F ehmi Ka3·11ağııı chikkanııııJI\ h ucı:ı altıııa alınnn bır uılet kam~.,, r, rno 

t örü 14 / 11/940 tuıhJnc mü~adif porşenıbe güıı!l nııt ı J de nıC'Zkti• 
dükkanda satılacağı lliin olunur. (10749) 

Tophane Salıpazarında deniz 
yollama binasındaki satınalma 

0 
...... komisyonundan : 
Ben ı Oiıııi Adcdt 

İt clbl cai 200 Uıkıın 
Kıtaatın ihtiyııcı olnn yukaııda yıızılı ~00 takını l;ı e bı e"i \lUL.l\C· 

lıkla satın almnc:ıktır. Nümunesı Komisyondı. mevcuttlll Jı;tcklilcı'tn 
l .C / ll / 940 peı cıııbc günQ saat 10 da Sıılıpuzarınclıı Umn: \ ollııınu bı· 

rınsındn Sabnılma Kom:ııyonuna ıııuracnutlıııı ılllrı olurıuı ı 10722) 

1

1 
F emil a i ı 

Yeııı eıııbnlııj ve dahıı mutı!kômıl bıı şekilde 8 lik ve 12 lik kutu 
!arda Vl'llldl'n pıya nyn çıkmıştır ı-:czaıı<'lerde, tuhııfıye ve parfU 
rnerı uıağııııılıı ı ııut ı \'(' kııtl ın beı bt>rlcrinde lılzmetleı ine· hazır oldu · 
ıhınu arzC'flnı iz 

~~----.................... mi!' ................................... ~ 

lst. Levazım Amirliği Sattnalma 

Mıktnrı 

adet 
480,000 
4so,ood 
960,006 
160 ,0()() 

40,00tl 
280,001} 
80,000 

2,400,000 

Komisyonu lıanr arı 
Tutan 
[ ,fro 

l fi,800 
2,400 
3,840 

12,00 
1,400 
7,000 
8,000 

14,400 

ltk teııııııatı 
ı.ını 

1290 
J80 
2 8 
000 
ıo;; 

fi2fi 
600 
ıoso 

Cİ\'S/ 
6X• nc1çin Çl\'lsı. 
rıx .. ı•eıcır ımlu 
2 r Xı. pcı·\ ııı çıvı"• ve pulu 
2,t>X ıı: peı·~ırı çivı,.l ve pulu. 
Rüvuk yarıın yuvnılnk halka. 
Kıiçııl: yarım ruvarlnl; hıılkıı 
t,'ıfı dıllı toka 
Palaı:kn tokası ıtın eı·keklı dıştlı 

kapciil 

Hitler ile 
iki sene 

fngilterenin Berlin Sefiri ( SiR 
NEVtLE HENDERSON) ta · 
rafından yazılan bu mühım 
kitap REFi CEVAT ULUNAY 
tarafından türkçeye tercüme 
edilmiıtir. Fiyatı 75 kurut. SE
MİH LOTFi KtT ABEViNDE 
a.atılır. 

Beykoz Tümen Satınalma , 
KomisyonundaO · 
• . 011\dde. 

1 - )luhtellf ~ erleı deki bırUKll'ıc r;Onde 30 - 40 t-On ıaşe •k ı lıt 
vıı eşyayı ~skcrıye naklı icin 15/ 11/940 cuma günü snnt 11 do B<') ~11cıı1' 
Partısı bınıuıında Tümen Satınalma komisyonunda paznrlığı yapı 

(10677) 
tır. 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan an· 

ı - ıoooo ~det cağ torba.ı 16/ 11/040 cuıııa günü saat ıo J:arlılı:' 
koıda Halk Parti" binasında T ümen Satınalmıı Konıisyonuııda pn 

la satın alınacaktır. 
6 

ırrnııı•t 
2 - Pazarlık netıcesi takarrür edecek fıyat ür.erlndcn IJ'• 1 

alıııacııktır. ..r.7Sl 
ko K i 1 - ·· ı b"1"r (llfV 8 - Nümunesi tıer gün mcz r om syonı n gı.ıru e ı ı · 

,. BİR HAKiKAT 1 Saym müsterilerimizin nazar1 dikkatine: 1111111\ 
' 

~~~~~~~~~~~~~lllç~ılk~v.l~~z~ıpel/r ~ :·~•--> • . çaııkl' 
Pıı-l«n tolı tıe eıııwalı ıaıu demek, bt1 kehme ile S J N G E R S A A T l demektır. ııırı· 

Pırlnntalı ve elmııelı aaatlerln biltun hakikt evsafı mct huru fıleııı olan SİNGER sııntlcriııde toP w 
mıştır. Bunun iciıı: Saat alacağınız 1.aınao, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız ve snııtin uıcf 
dckı Sf!':GER markasına, mlies!esemizın a dresine dikka t etmeniz lllzırndır. dı1' · 

t\lod:ırı takip eder. her asri kadm için kıymetli ta~larile ve nefis iu-Jemesile hııklknten naz•tl 
kati celbeden b5y\e bir harikulade SİNGER ~mat.ine sahip olmak ideta bh· snadettir. 

S f N G E R S A 4 T 1 ı Hofa rideulc en makbul ve en güzel hediyeliktir .. 

S t N G E No 82 • A 180 ElmH ve 11 Pırlantah 500 Lira 
EMSALLERi GiBi ıs SENE GARANTiLiDiR beııı'' 

Dikkat Stnıer u atl ert lat11 nbul c:la ya l nı ı Eminönü merkedndakl mafaaaınırda Hlı lır· lıtanbuld• f 11 

-----·-"' Jokttıt . A. dr e · SING UR SAAT Ma(ual•"· taı ~nbul l!ııalnllnU. No 1 -.. ,.... 

ı 1 A ı ar ıJ an 1"" il s tan L u 1 Va lr ı f 1 ar M ii dür 1 Ü ğ ü 
iilmm•m•m•••••••••••••-•t cı11tJ' 

lif u}ı.am111'j;i ffe 
.'l~lıtf1 , tl/(lhtrllt.ıı No. Cinsi ____...-- _ 

~~--~~-~--~--- ooOO 
ı:ahcekııııı, Yeııı ı>ostııhıuıe knrşısıntla, \'alirlP. hanı iç l<ısıında 11 lJükkan 2o ıtO 
füılıteknpı. Yeni Po;;t:.lınno knı-.ıııınıla. Vıtlide huııı iç kısıııtda l:l Dükkan 2o (10 
P.ııhçPkapı, Yrııi Postııh:ıne karşıs ıncla Valiclı! hanı. dCt-düncO ka t 80 Oda 

Mü<ldcti ieaı · • Tc:liıni tımhinrtcıı 942 ı:ı•rıcsl ma~·ıı:. soııuııa kttder. 
Çarşı Perclahçı lıan 2fı Maklüp clük. 
\.ııı ~ı K~~ccıler 6~~/fl7 Maklıip dük. 
'Çın·şı. ırnı kçiiler Rubiıyo hanmda 12 DlikkCın 
C'urşı. Kfıı kçuleı· Hubiiye hanımla 5 ~ pay dük. 
J:nlıkµmmn, Ahı Çdchl Yoğiskelesi Kanlıca pazar kayığı 
ı-;vup, <..:aırtiikclıir KuletıdPrhııne Oukki.n arka11ında ıırı<I' 

?.lürldPLi icaı : Teslimi tnri hi ııdcıı 941 senesi mayıs sonuna kııılnr', tır· httJ:~ 
Yuk:ıı ıclıı l'ıızılı mahaller 941 mııyıs soııuııa t.:adar kiraya 9crılmmı: ~rHc mııuıyedf•-111 ıızatllrnışcj ıoiilııil 

lileı ı ::: tcşrini~.ını ~140 çııışnıııb.ı güniı saııt 16 e kadıtr Çeınbcrllta~n l• •nntıul Vııkınar Raşınuı l r 
( 10nıı ./ 

Vakıf Aka dnr kaltııııine gelnıeleı i. :;:._-- . 

~~~~~~~~~~---D-r-.-H--=-a-f ı_z_C_eırt~1 

................. ali ............ llıaıl ...... ~ 

Y uK:ıı ıda ynzılı ımtlzenıelerııı p;ızarlıkhı eksjltınclcrı 14/l 1/!.lfO pl'r· 
şcmlıe i.:tlnll &&ili 14 dl• Toııhnııcde lst J." Amırliğı Satııınlınn Kom\<:. 
yununda yapılacuklır :\unıune1crı Konıısyoııdrı gö, nıur Talıplcrın bcllı ı....,,,~~.,--,,--,,....,...'"'!""-.--'7"""" ..... ~'""".:"f1<;' ..... "r.t:~~::";":";77--:-::t:7:':~CW"77-•i!!:'l":lnB LOKMAN HEtellıl 

Dahiliye Mütehasstl' 

Gü el 
Olmak 
için 

Her ~evden ev
sıh,hat ı ve paı 
bı; tene, lck('Sıı 

ve düzgün bır <:ılde 

malik olmak la 
zıındır 

KREM 
PERTEV 
Sızın de cildıni 1 
zı ~üzeli tmr, 
J?Uddelerinı be:.· 
Jlverek canlan -
dırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulil olan KREM PERTEV 
tertip v~ yapılıs tarzındıı kı incelik dolayısile, tenin 
fazla yaızlarunasına mani olur. Ya2sız olarak hususi 

tüp ve vazolarda satılır. 

• akıt1l' Komısroın cc:nırlcı ı ''j!;C\ ıo:wıı 

» • 
GO adN lıoru~u ve 10 udet Taliplcıııı .. .ıtlı,x·ekı~ ııuıııuııeleıdun 

sob~ dirsrgı ıılıııııcııktıı Pıızurlıklıı bı•ğeııılıııck • • ,1. alınııcağıııdun 
eksıltmcsı 1311 I / !•.tO çe ı ~umbo .ıı:!inil ıı:teklileı•ııı nüımıııe ~e tcmıııntlaıile 

l 
saat 14 30 dn Tophnıır~ll L\• Amir· liellı !lantte l{oını •vonn gelmeleri 
lığı s .. u.ııalm;ı 1\oml ~ onunda ynpıla- • ((i'l5 106'14) . 
cııı.tu htcklılcı 111 l \!mh ntlnrılc bel· 1(.lif.Ji. 

tı aı:ıtte konıl<\"oıın ı; lıııclcrı . 

1 
{5;ı t ı (10:> 4) Adet 

f{.'loff. 
21i Hü~·ıık bukır kazıırı nıaakap.ık iLE SABAH, öGLE ve AKSAM 

Ha \"Cml'kten ~oııı ıı l!hrıdc üc defıı muntazaman d ielerınızl <ır(nl:ıyııuz 

• :_..:1ı.,..;; .• • ,, 
•• • .. • .ıı. ., .. ·'TJ .J . "I • ~ f' 1 • . 1; .. ,. •. ._ • ,. . t ~- ... 'f • 'I"-' 

. .. ... ""~ • ..- .. , • · ' ., ·"::·\.. ~ .... ·. 't' .. _ .·.ı 

l !JOOO ade t bakıı kcıa\'1 ııa mute ıJ,. 25 1\uçuk hakıı kuzun ı1 1 .ı11kıııı ık 
hıt nam ve hr - ıbınıı ahı ncul.tıı 11n·ı 2:) Bu~·iik kapaklı hchııhuııc 
znrlıkla ek !i tme ı 11 11 1f•40 lk• · '!5 Kuçuk kapaklı hel\·uhanc 
şembc •un•i ıı .t Hi,!10 dıı Toıı:ınıwde Yul 111 •"n 1 1 ~ t k 1 ı. k · , • 1 ' "" yazı ı < or rı cm un ·ır 
ı t Lv Anııılığı Sntınııln.·ı l\om ... , kıızııı• ' <' h .. 1., h 1 ki ı!lm•h••lill•••••••••••i-•lllı••••lil•lll•~a 

1 ·- •il ıını• ı•uııır ı :ı ~at•n ıı:ı 
yu• ıund<ı yıı)ı lcıwktıı Tııhnıııı heı l'- ıılıııııc.ıl, tıı fıı"lf' 1Q ı l "ıo , 
fı ::2,4ll{i lırtı ilk lı•nııntılı 2-t:lt) lırfı• ~·ıııı~" "Un(i ~:a l~l I" ,, l f• h \lil J , - ı · , ı u n o.u IJ I(• OfJ JJllP{l 
dıı NıımJlllC'!!I K ornıS\'fıfıılu gclt'll ili". r \' AıııııJıorı S· l l L. 1 
l . · . , ,., • " ına ıııa numı·ı·onıııı ı 
ııtt·klılcı·ın belli saatte ı, onıısymıa da \a ııılııı:aktıt il 1 l lı ı !ı 

1 "83 0"" . ('jlb 11 il il ııı il C'• 
ı:ı:e melı·rı. l ·• ' 1 ''"" l deh 6100 lirn, ilk t~nı inutı 4ıi7 hra 1 

"'"'"' 5rı kuruştuı l'\Uıııuıwlerl Koını~yoıı. 1 

:i00,000 ııdet nrntı a ıçııı suQt.ıılı dıı güı ulur İsteklılenrı bellı aatte 
tengel \'e :!00,000 ııdct rıı krı çantası JCoını-~·ona ırelıııele_rl 
itin tı::>lah çeııgd pazaılıklıı eatın ıS9•1-106'.\Ul 
alınacaktır. İhalesi 14 / 11 / 1140 pcı . ,,..,.'f. 
şembe gtinü ımnt 14,.'lO da Tophane· Ocriııc<'dC'n Sirkecn·e 400 ton ka . 
de İı;t. l.v. A mirlığı Satmnlmıı K<ı· daı yulaf naklt•ttiriİeel'ktır l'azu
mı yoııunda \'ap1lncaktır Nuımın • lıkla ck~iltnıesi 13/ 11 / 940 çarşamba 
lt!l'I Koınlsyoııda goıillilr lstcklllc • günu saat 15.16 de 'J'oplıancde Lv 
rlıı kanuni vc.•ııkalaı ılc bellı saaLte An. ıı·liğı Satmalma Koınisyoııuııda 
l\omı ;.ıona ırelnıeleri. 1584- 10536) yapılacııktıı . Motöı ü olnıı i::;teklilcriu 

Yeni Çıkan Plaklar 
Milnir Nureddla 

KEMAN KANUN, PiYANO 

270920 NO GÖNÜL SANA 'I APALI :B .. ıt• Sad ett in Kaynalı l 
VISALf YAR IU: 1Be1tc Rakım Elkutl., ı 

•11-1{; 
1 

t eı~ım~tlarile brllı saatte K\1ınl~yoıııı 13/l 1/ 940 çnr~umba giinü $!lal 16.80 Snınan balya makincııi ılınııcuktır. 
17& adet altlı ve Ostlu demir kor-11.!L me eıı. 1600 ıo7s11 da Tophııııcue L\ . A nıı ı-lığı Satınııl- Tıthp olnnla1 ın kntaloğladle bern-

.ı:ols ıılınııcııktır Pazarlıkla l'ksllL • •• • me Komisyoııuıııla yapılaca ki ır. f S· hcı 16111/940 cuma günü snat 14.30 
nıcsı 1 ~:11 /940 çar~nın~rı güı~~ saati ~n imci isla!'!ycnuııda 10.fıtlO toıı I tekhleı·. ın temlnatlarilP belli saati•' ılıı Tophanede Lv. Amirliği Sat ına!. 
14 de ı o~hn~ed'1 l.v. Aıııfrlıgı Sn • kıırlnı eşyıı veeııı .. e talımJI \'C lahllye Komisyona gelnıelcrl. mıı Kotnİ$yonunda bulunmalan. 
tınalm~ K omıı:yoııunda ynpılecaktıı . l' ttıt ı lecektır Pazıırlıkhı ekailtıneal (60::!-l 0783) { 601-10722) 

~~~~~~~~~----""!-"~!-.~·~~~~~~---~----~--~--~----~------~~~~~~~~-~~ 
BU1iik Ca•u• Romam 

SUSUN 
Koridorlaıdaıı, askerler, lcovuşlal'ınıı doğru da· 

ğılıyoılaıdı Toplantı alonu lılr dörtyol aiı:zı gilıl 
kalııbalıktı 

arka.ıııın, üstiinıc, bnş•nııı siiı'müştiiın. O kokunun 
çckicı bh tes.ir hasıl ettiğini yanımdan geçen ge
dikli, ı:ubay vt• ııeft•rlerin iç geçirmelerinden anlı
yordum 

YERiN KULAÔI VAR 
Ben de l\le.ı y'nın kolunda benJ takip eden as· 

kerııı gözıindcn kaybolmadan odama doğru gıttim. F.tekliglnı )'lrtmııçlı olduğu itin nd ım atarken, 
ıııunuvcbe ile lıncaklarıın gözüküyordu ..• 
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lçımde acaıp bıelcr uyan.~oıdu Hıssediyordum, 
l\Iı,mıhtc, ıııınemin beni ıeddetmcs1ndeıı sonı·a bur
numda tfıten <>ıi'lence ve ihUratı hayalına pek atıla· 
mamıştım Son maceranı Almm1 zahltıle, otomobil· 
dt>kı kısa bfı maccı·n idı . 

Kışlanın içındc bu kıyafetle dolnşınak, 01adakl 
butfin aakerlenn ııazarlnrıııı nı:erimize cekmek de
mektı llunu cı., ıu,ıkcmmelen yapıyor:lum. Hır an 
dü~iındıını: Acnba Alınnn kışlalarından birinde bu 
yoldıı bfr hıırekctf! nıeydaıı veıirler miydi? .•. - Yenı Jnndnrklın .. . 

Biz l\lcry ilP hiç duyıııu . ,tan geliyor, fakat 
bu Uif ntanlaı ıı • ni::ctkıfol •'• hafızamııı:da tesblte 
\':ıhı;yorduk ... 1' ıııl uğraşnıı .ı naha! o1ınadı, tom-
sil bitip te nuıhııu cr ı !erin nl'aeına katılıp kapı-
dan çıl:arkcn . biıi ni sıkıca tuttu ve nvu cu mn 
bir kağıt bıraktı 1 • rq1zdan geçerken dilrtükli
renltır, sfirfinmeyl k111 ayanlar, bntti hafif ok;ı

yrrnlar, çimdik o.tanini oluyordu ... 

Yine blr tırn('Sı kulağımın dibine eiıldı 

- Sizinle clddı b 

Öııüınc bakara k ve hii fstıfıınl bozınıyat·ak ce-
vaı verdim: 

- Görfışelim ... 
- Nerede? 
- Yamı sabah dok uzda odamda 
- Çok geç. 
- Öyleyse ben i t akip ediniz. Odanın gldıyorum, - ........... .. 
lory kulağıma e tildi .. . 

- Elime bir Jdiibl tutuşturdula r, dedi. 
- Beniın de ••• 
- C.ahuk odıımı?.a ihlslim cfı 

Halbuki burnlarda bınblt yakışıklı delikanlının 

arnsıııda u lu otur mak ..• Hallı üzüntülü biı şeydi .. . 

Bilınenı di kkat ettiniz mı? . Silslcneıı kaı.!ınlıır , 

fazla tatmin eriilmircnlerdi r. Ren ı.!o ne.fsimde tec· 
rilbe etmişimrllr. N'c vııkit c ki hır fişinnnın \'Usln. 
tile )"anrıısam o zaman iısLümc, haşıma dalıo fazla 
itina eder, dnha gıl·ıklayıcı kokulaı sürüııüı . ılıılıı. 

deijol t.e gllferim. 

Bl r a"tnlık göz" m keqdi ustiım~ kayd ı . .. Çoıup 
giy memi , yüksek t<ıpuklu ayakkabılanmın mevznn
Jaştırdığı bileklerimi ve bııcnklannu tuvnletlmıı 

tOllerile ört.mil§tüm. Su tım belimt' kftclnı 

Kapımın önüne geldim, anahtan yuvııı.lıı çevi
ı·irken urknınıı buklın1 . Benimle görıışoırk ıııtiyeıı 
:-ıskel' 20 ınetıc u1.nkt1111 beni tnkip edıyoL·du. Ev
vela ::\iery içfüt gınJi, oııu ben takip ettim ... Kapıyı 
aralık bmıktını. 20 saniye Ponra da nefer içeri 
giırii: 

- Ben, dedi, Dicpııe'li P rançois Dupuy. 
Müşerl'cf olduk • 

Gittim kapıyı kapadım ve iccridcn kilitledim. 
Gcu(' nefer 1' ı ı oı... ınötcreddit ve beyccıınlı 

Dlv•"volu tOıl " 
l ' bllt 

Muayen ıo saatleri: Par.a. zz!!!I; 
hel' g(in 2,5 ~ 

riioRSJ\ 
arell 

11-11-940 da muarnel• Jt 

Londra 
Nevyork 
CeneYr. 
Atına 
~of ya 
Madrlt 
Budapef. 
Hükret 
B•lırr.ad 
Yokoha, 
ltokhol. 

paralar 

ı .Sterlln 
100 Dolar 
100 f.y. Fr. 
JO!l Orahıııl 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Pengif 
lüO Ley 
1410 Dlaa1 
100 Yea 
100 lavetkt 

ESHAM VE 

Re,adlye 
Kalın Betlblrllk 
KUlçe altıq uamı 

lkincite~rio 

Gtitı: 

Valritl• 

GUnet W arınklJ 
Öjle 
lıd.dl 

r 

li 
d 

{l 

a 


