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Yeni bir proje 
Aıııart serınayesl 16 bin lira olaıı mli~se

lelercte çalııan lrimııel~rin, aııkere gittikleri tak
dirde maaıılarını alabilmelert için bir kanun pro
J4111 hazırlanmakta olduğu Ank:ıradan bildiri! -
lllekte4ir. Proje yakında Mecli~ verilecektir. 

Ha.tıtta ilci lc•ide öfrendim: 
Birisi çolc •f /•l111elc, tlii•ri de 
A~ •natm•m•lı. 

-r 
~ 

Parti Grupu toplandı 
-----· 

Saraçoğlu, dış siyasetimiz 
hakkında izahat verdi 

------- - ----
UMU.Mİ HEYET, HÜK0METİN 

SİYASETİNİ TASVİP ETTİ 
Ankaı·a, 12 (A.A.) - C. H. P. Mec

lis Grupu Umumi Heyeti bugün saat 15 
de Reis Vekili Trabzon Mebusu Hasan 
Sakanın reisliğinde toplandı. 

Evvelce verilmiş olup ruznamede 
"-evcut l\1a1iye ve İktısat Vekaletlerini 
lllakalandaran iki takririn cevaplara ta
lllluk ettikleri Vekiller tarafından gele
tek içtimada Umumi Heyete anedilece
ii Riyaset tarafından bildirildikten son
'- söz alan Hariciye Vekilimiz Şükrü 
S•raçoğlu künıüye gelmiştir. İzahatının 
l'rıevıuunu Bi.iyük Millet Meclisinin \'er
"11§ olduğu son tatil karannın mebdein-
~beri geçen zaman zarfındaki siyasi 

lliiJaim hl~aeler 
arifesinde miyiz? 

"'İlıver devletlerinin, k14 bu
t. .. : lıl'lnadan e vvel her ne te -
~·· her nerede ve her ne pa • 
~ olursa olsun bir t eyler yap
ı\' tnecburiyetinde bulundukla-
:"• olarak kabul ed~~li.dir: 

~ ._ lbecburiyet saikuale ıkı m~: 
~,devleti, daha doğTuau. iki 
k~len asıl bat ve kılevuz mev
~ _bulunan Almanya, f ranıaa 
~ barekib bittiğindenberi 
I..." .4-rnadan qefit çeıit faaliyet• 
~ bulunuyor. 

ahval ve hadisat teşkil etmi~tir. Bu hadi
se ve meseleleri, Ti.irkiyenin durumunu 

ve takip etmekte olduğu umumi siyaseti 
yakından ve uzaktan alakalandıran bü
tün cihetleri iki saat kadar süren bir za· 
man zarfında Hariciye Vekilimiz izah et

miş ve ondan sonra söz alan hatiplerin 

bu meselelere ve hükumete tevcih ettik

leri suallere Başvekilimiz Dı·. Refik Say

dam bizzat cevap vererek icap eden iza
hatta bulunmuştur. 

İzahat ve beyanat tamamen Umumi 

Heyet tarafından tasvip olunarak saat 

17 .45 de celseye nihayet verilmiştir. 

Molotov 
Hitler ve 
----------=--Ribbentrop 

ile cörüştü 
Sovyet Halk Ko
miserleri Meclis 
reisi büyük mera-
simle karşdandı 

Hcl'liıı, 12 (A,A.) - D .N.B. bildi· 
ııyor: 

Telefon : 2 8 5 1 t 
Tele. Tuviriefkir htaabul 

s:: 

So' retler Rirlij,'i Halk Komiserleri 
H('yctı Reisi ve Hariciye Halk Ko -
mi crı J\Iolotov, .\iman hükumetinin 
daveti uzcrınc ı-csmcn ziyaret etmek ----------------~-------------
için bu sabah Bc.rliııe gelmiııtir. 

1 l\lolotov'a, kendisini karşılamak 
üz:eıc hududa gitnıl§ olan So\·yctleı· 
Biı liginin Bertin Büyük Elçisi 
Skvıu dıe ile Metalürji Endüstl'tlıi 
Hulk Komiseı·i 'l:evoeyan, Harlri~•e 
Halk Koml er muavini Dekanosov, 
Duhifö•e Komiser aıuavini l\Jcıku· 
!ov, Harici Ticaret Halk Komiser 
ınuııvini Krutlko'I' ve Tayyarecilik 
Endüstrl..-i Halk :Komiser muavinleri 
Balnndin ve YakovJe\• refakat et
mektedir. 

Alnwmya llal'idye Nazmn Von 
l?lbbentrop, Molotcıv'u istaııyonda 
karşılann~tır. Butıdan baııka, istas

( Devamı ıaltif e 6, aütıın 6 dıı J 

~zelenin bilançosu 

Rumanyada 
yüzlerce köy1 mahvoldu 
Petrol bölgesi bir 
harabe manzarası 

arzedigor 
:BUkı·eş, 12 (A.A.) - Hava ajıın

ı bildiıiyor: 
Dfin ııat 8.30 da \"Ukubulaıı yeni 

ze)zl!Jc luılk arasında panik tevlit et
miştir. Hu zelzele, pazar sabahın -
danbcıi üçüncü · zclzelcdlr. Endişe 
çok bfiyOktür. Zelzeleden ölenledıı a
dedi her an nrtnıaktadıı. 

Focenni şch\'İnılc ahallnin y\ızılc 
70 i C\'S'İZ kalm ıştır. P angfo köyü 
taııııımcn ~·ıkıl ııııştıı" 2:1 ölü ve 71 
aibr ynrıılı vıırclı r .. Jas<:y'dc 4 ölü ve 
6 11!.'11 yaralı vard ır. 

lHitüıı pl'tl'OI bölgesi bir harabe 
nınnznrııııı arzctmektcdiı·. Yolcu la l'ln 
ııiiylc<liğinc bakılırsa binlerce köylü 
ycı't(lz, yul'dsuzd~.r V<• yüzlel'ee köy
den eser yoktur. Olenlcrln adedi Jıak
ktntla takribi de olsa bir rnkam \•c.ı•* 
uıclt imklıı,.ıı~hr. 

18,. vaz~eti l-
Y-·· harbinde 

Bulsarlataa 
"•• ~apablllr? 

Yaıaa: ~ E•ld Ordu Kuınan•aalarıncİaa 
Emekli General 

AH Ihsan Sabi• 
J tıılyanlaı· \:'unnnisttına hııksız 

tecıl\'uz edince hak ve insaf snhi
bi herkes, tereddütsüz Yunaııista
ııa acıdı. Pakat kuru kuruya a· 
cınıak, Finlandiya misalinde ol
duğu .gibi, tccııvüzc uğrıynıııı 
fayda vcı mt-z. :Finlcı·, mükem 
mel beton \ 'C çelik tııhkimatına, 
göllel'iıı temin ettiği fa~·dnla ın, 
mevsimin vaıdınuna .,c kcndil<•ı·j. 
nln fe,·kalfülc vccnnl ve knlwa
ııınnlıkl ıı hnı lıctm<•lcıiııc.ı rai;"lnl!n 
ııncı.k fic il)' fall, dü~manın taar
ı·uzhn ına ıııukovcnwt cdc•bil(lllN·. 

Biz 'l'üıklcı, Yunımist.aııı du 
vUııüı kcn• herkc.,teıı fazl:ı bir he
yecan ve endı~c ıhı) mı~ :ı mecbu
ruz. Çilnkü bugün Yunani tanı 
tutu turan }tlnj?lll, rıırm bır."nı 
ııaçağımızı Fn ı-nbilir. 

'Hunu du,.unütk,•n Bul~.ıı iı;tıı -
.tpabilt:ec-ğinı akla ı;eıth -

al rf c , BJ•t M ~ dtJ) 

Glaatoae 

l fer .. I 2 ilci •ailife•lscle ) 

Alman 
Fransız ............. .,..., .. ._ ... _ 
ıörüşmeteri 

ı tekrarlanıyor 

Laval, Alman 
makamlarile 

görütmek üzere 
tekrar Parise gitti 

Cenevre, 12 ( A.A.) ~ D.N.B. : 
Vichydcn öğı1.'nildiğine göre, Bat

vclcil nıuııvini ve Hariciye Na:ııtrı 
Laval, 11.'fnkatiııde Buguet olduiu 
hald~ Alman makamlarile müzakere
ler yaıımnk üzere bugün öğle.};n Pa
rise muvasalat etmiştir. Hareketin -
den evvel Lıwal, Dahiliye Nazvt 
Peyı·outon ve Fas Umumi Vallsl 
Geneı·al Nogucs'le gorüsmilşttir. 

Weygand Fransaya 
dönmiyecekmiŞ! 

.Nevyork, 12 (A .A.) - Avrupalian 
gelen ve Nev) oı·kta dolaıan şayaa • 
!ara 1nıııımak liizımgelirse Geneı:al 
Wcygaıııl rrnnsııya dönmeyi reddet.
miı,ıtlr. 

Ncvyotk Ncws gazetesinin Zürkh 
ınuhabil'i diyor ki: 

Bitaraf malıf.llcı· GcnerRl '\\'ey
gandın Pl'lmsaya donınckten !müııaa 
ettiğine daiı· dolaşan uaylalnn Şı -
mali Afrikada bir ihtiliıl çıkaeagına 
işaret acldetmcktedir. 

Gabon'un merkezi •De 
Gaulle» cülere mi geçti'! 
Vichy, 12 (A.A.) ~ J .. ibrc'riUe 

(Gabon'un merkezi) şehrinin, ial 
kuvvctlC'r t:ı rafındnn yapılan bir bı;
cum \i;ı;cı•inr teslim olduğu ş:ıyiıJarı 

dün ak nmn kadar \'icby'dc teeY)'\lt 
ctmemiştil'. 

J<'rıın ıı ır. hattı iıstıiv:ı Afriknsı U • 
ııwmi Yali muavim G(·ncr .. l Tefu, 
l'vvclk\ gün çı•ktl~i blı tclgı·a~ta 
MSİ kuvvrtleı ııı şehıin teslimfııı İslt'· 
dikleı ini \'e h:ıleıı şl!lıirdc kanlı m.ı
haı elıeler d<-vnn, et tiglni blldırmış -
tır. 

«De Gaullen dilcı·e göre 
Londuı, 12 t A /\ \ 'Hur Fran-

ıt kuV\ etlerı umuıııi kaınıgah1 llP 
ğıdakl tc•blııı:i ı t\ ı etmişth : 

Hiıı fı ttn"ıt kıtaln ı d!in L•br 
vıfü·' h r. i krliı <en ı-al 'l'et 
muk.t\ ın l · nlhu) • t n•ı ıhı nl e 
retıni Vf' IHır Fnuı ız ku\ ve 

~ faaliyetler ilk 'Z9;~an1-?• 
~ F'ransız mütarekesına takıp 
~ teınmuz ve ajuatoı aylann
~ lailhassa ingiltereyi denizd~n 
....... ~ .. adan istila hazırhklartle 
~ IOlllfti. Almanya, hiç tüpbeıia, 
.._:!-lak insiltereyi . bi~ baalun 
.:._~. İ4ıali pek cıddı surette 
~'I etti. Bunun için Norveçt~ 
~a Şerbursa kadar insal· 
~ Yaram ay fekbnde saran sa· 
~de sayet büyük mikyasta 
~aldarda bulundu. Bu hazır
~- o kadar büvük, o kadar fÜ· 
~ İdi, ki bundan. İngilizler de 
~liddet pek ciddi ıurette ürk
~· Cerek Batvekil M. Cbur
\;; • ıerek sair hükumet ricali 
~ -.Iak hemen bütün nutukla -
~ İatilanın pek muhtemel ~I • 
~an a Ç1kc;a bahsederek in· 

Bükt-cfte Carlton blnasııım yıkıl -
(De.vaını 8tl1Jfa 8, siitun 7 d'1) -------------• , kum mdnıı.•ıo t(' Hn ılnnı~ttıı. 

lletini her an müteyakkız 
1-' Ya davi:l e ttiler. 

~lc.t Almanların bütün var · 
~le faaliyetle rini İngiliz ada· 
lllı.d ·· hasre tmeleri nihayet iki ay s':' Ondan sonra bu itin pek 
~ Jacağını •nlamıya baıladı
ı.L; ı...iltereye karı• istila hazır
~. d a , ha va taarruzlarını da 
C~rnalda beraber, faaliyet
~ İstikametlerini d eiiftirdi • 
~Gerek siyasi, aerek a skeri fa
t.:,ef \le hareket le rinde prka 
~- l,ir dönüş a lametleri belir-
1\ ~lln böyle olacaiı ve oldu
~e (Manı) sahille ri durakla -
('"•n da, tıpkı 1914 deki 
~tt.,.~~. duraklaması neticelerini 
1.:-' ~ten birkaç defa ıöy -
~ti. Garptan ıarka bu dönüt 
~-~~"eli ağır ağır, aonra d a ha 
~İt 1 Ve daha sarih surette bir 
~ l-1tip eyled i. Rumanyanın 
~t "-~Ya macerasından sonra, 
~'riıtan ve Macaristan tara • 
~, tı tehdit ed ilmesi, bu \"azi • 
t~ll\tı hüsbütün taııran Ruman
'Wlı ) Alın:ın yardımını istemesi. 
t"ı "t•rnın kendisine nazlı nazlı 
~~o lltıması, wnra bu yardam 
~-~}> 0 1e.riilk Rumanyava, berke
~ "ette bıl'akan (bir elçabuk
". İtt~rifet ) ile vaz'ıyed olunma 
~,tZ.~ farka doi ru sarkma sİ· 
' )• ••ı, hep im izin ırözü önünde 

l\u tı ~bni, olan safhalandır. 
~, .. , "'•rıyiilya elkoyma iti tamaın 
~~~rıdanheri d e, yeni bir du(s d evresi d aha 1ta,Jadı. 
2~ L- h ir •1danberi, araıara, 
,) ... ~~iman fırkaaı daha sel

---.cı. aaaan bir iki laaber 
TASVtlU EFKAR 
•lılfı I , *-" ' ile) 

İta~art/.,e .,.r s•,İ•I o.rdireft Yw11e1n oelcerleriıtd•n 6ir mltrese ietirolaotte 

ltalganlar 
ağır zayiat 1 

vererek ric'at 
ediyorlar 

Teblicler 
YUNAN · 
TEBLIGI 

lngilizlerin 
Almangaya 
lıücumu çok 
şiddetli oldÜ 

Cerrahpaşa hastahanesinin 
yeni cerralıi pavyonu pek 

yakılıda açılıyor 

Şimdiye kadar 
12000 kiti ile 
dağ fırkasının 

Büyük miktarda 
ltalyan esiri 

ve çok malzeme 
ele geçirdik 

Sardinya adası 
da lngilizler tara
fından bombar
dıman edildi 

Ayakta tedavi pavgonile asri inutf ağın 
küşat resmi dün akşam yapıldı 

3•2 Si mahvolmu, Atiııa, 12 (A.A.ı - ,1<;tı•ıı ıııd uluı 
1 A.A · başkunı ıınduıılığı ııııı rliin ııkşıını ncş. Atına. 2 ( . .) - Italyıınlıu·ın l'cdil('Jı lG numaralı telı l i;-•i: 

'-' · t Hıı · t blı' 1 - · " • utıanı~ unı \ a 
1 
eş~ .us crı yenı , Bu iına kada!' alınan rnporlnrn 

biı gel'ılem~ . uyı etını,tıı ·. Yunan gure ııaznı gliııli ve bugün, Pınıius 
ordulnrını ıkı~:c hö~_nıck . tc~clıbiı iiıı- nıın°takasııulıı, uralanncln bir çoğ'u 
de bulunan iır,'Oı~t·ıı ılng lı rkıısının sulın\' olıımk üzere btiyük nıikhınla 
hemen tnıııumen _ımhusıı.. Yunanl ı · İtuh;un esiri ulınııııştır. Heı· cinsten 
lamı Piııdus ıia~larıııd!1 aldıklan büyÜk · miktarıln malzeme t>lıınlze 
zafer üzerine, Epır sahıl mıntııka • . t . 

. k 1 ı l - ti g~nıış il. 
sındald ltal~ an ·uvvl!l c•r ' c sura e <:ündiiz düşınıırı cephe fızcrırııle 
geri çekilmiy, mecbur kalmışlard ı r. \ 'c mcınle.kt•t dahillndo şiddetl ı tay. 

Dün gece Atinay:ı gc•lcıı habcı·- ynı e faolh'ctinde lıu lunınuştm . Ccp
leıe göre, İtalyanlarııı bu ri.cati ha: lıcnıız üze;·iııdr biı çok nokta, gayri 
vaların fena gıtıııes i ıl ol11)' I ı lc elddı nıucs"lr bir surette boıııburdıınnn c
müşktilatıı. \ıji;ramaktadıı·. lta lyanlnr, dilını ştır. I>üşıııaıı hava kuvvetleri, 
Kalaıııu" ıı mııfıııııı vadıı::indc çıımU· j ıııemldwt dahilını.lc bazı şehir ve 
ra sapluıırıuık tehlikl'slne mar.uz bu- , koyll•rl IJoıııhıınlı nıan ctııılştiı". Hır,'· 
luıııııaktaılıı lar. Yuıııııılılar, ı·ıcat e- bir askeri lwdefe isabet vaki olına· 
dı•n İtalynnhın yukıııdan bıklp t!t_- ııııştır. Sivil halk ıırn s ında hfr kıı\' 
nıcktediı·. Geı ı çekilınC"kl<> olan üç ulli V<' yarıılı varıl ıı·. 
Uıbunııı imhu edilmiş oldui\'u da bll
dirilınc'.ktcdır. Tul,111 aıııdiyı•sl o ka
dar süratle ıcı·a edllmiştil' ki, Yu -
ıım1lıla ı normal inşc vasıtalarından 
evvel yürtimüşler ve lnşelcı·inln tay
yare ile yapılması ltltiy11cı hasıl ol- ı 
muştur. 

İtalyanların Göriçeden yap-
tıkları son taarru7. da j 

akim kaldı 

' ITALYAN 
TEBLIGI 

-
Kalibaki'deki 

Londrn. 12 (A.A.) - Evvelki ge
ce İngilir. boınbudıınaıı tn~·ııreleri 
tıırnfından Alıııanyayu ve Alman iıı
guli nltmdaki ıırazire )'apılan hü • 
tumlar, f ııı;fliz h&\'a kuvvctlcriı1ln 
yııptığı gece hücumlarının en şid -
cletlllcriııdeıı birini teşkil etmiştir. 
IJ r<· den ch·arınclakl bü~·iik petrol tt
sisıı tı yangın bomba ı yağmuruna tu 
tu l ıııuş \'e buralaı-da şiddetli infilak
lar olmuştur. Bu hücum bir saat SÜl'
müştür. ll resdt n şehri df! ilk defa 
olıırnk bombalanmış ve bu bombar -
tlımıııı dıı 1 saat 45 dakika devanı 
etnıitıU ı·. Elektrik tC!Jisatı ve demir
yul iltisak noktalarında büyük yaıı
gııılar çıkm ı ştır. 

Bundnn başka Dantzig'de bir de
nıirvolu illi~nk noktasına hücum e -
dilı~iş, Loricnt denizaltı gemileri O~
ııü ise üç saat süren bir hOC'uma ma-
ruz kalmıştır. 

Alman tayyarelerinin 
dünkü akınları 

Londra, 12 (A.A.) - Hava ve 
D11hili Emniyet Nezaretlerinin teb • 
liği: 

itıılyanlıır, Pinduıı dağlarında 'l\fet
sovcıya doğru kendilerine yol açarak 
o tarııfUı bulunan Yunan kuv.etle
rioı kuvayi külliyeden ayırıp imha 
ctıo.ek için her halde en güzide dai 
kıU.larının kabiliyetlerine güven
mckteydileı·. Yunan millP.ti, cepheden 
gelen ·bu haberleri sakin bir memnu
niyetle kaı·ıtılamıttır. İtalyanhmn 
muzafferen Atlnaya girmek için tea
bit etmiı oldukları tarihten bi r haf
ta sonra, taarruzlaı·ının baılıca he
defini teşkil eden Yunan merkednl 
yarmıı hareketi akamete utramıt 
bulun'IU'or. Yunaa ut Olllahında 

Yunan taarruzu 
bariz ıekilde 
püskürtüldü 

Dün öğleden soma ve akşam, bu
lutlu havadan istifade eden :ınflnfe
ıit birkaç tayyare, Londra mmtaka-

1 

ıı, civar kontluklar ve fngilterenln Vali ve Belediye Reiıi Ltitfı son ra tcıekltürlerini sunmut •• 
diğer ınıntakalarında biı· ~o1ı: mün- Kırdar, Şehir Mecliıi azaları ve k.urdela~ıq_ kesilmel'in i V a liden 
!erit noktalaı• üzerin• bombala" at.- gazeteciler, Cerrahpaıa hastaha- rıca etmıttır. 
ınıılal'dıı·. nesine gid erek , hastahaned~ a - Vali, kurdelayı kestikten ıonra 
. Londra nııntakasında bir ı~oktada, yakta tedavi iç in yeniden yapılan poliklinik ve bila hare de tam ko n 

l Lıı· )'angııı çıkmıi ve bazı kıınseleı , }"ki" 'k · ı tf v 1 f 
1 

• b" k"ld ) 

, .. v ... ..,,. .......... 

llonıa, 11 (A . .A..) - 168 nuınua ı l!nkaz al tında kalmııtıı·. po _ı _mı ı e mu agın açı ma m~- or u ve asrı ır ıe ı e yapı an 
tebllt : Berlinden vel'ilen diğer bir habere rasımınde bulunmUJlardır. mutfak gezi l.mi!.t ir. Poli~~i?.ikte a-

Epirde Kalibalri istikametinde düı göıe de, Alman tayyareleıi He.ruich- C errahpaja ha.tahaneıi Bathc- yakta. t~davı gorecek bu~un haıı: 
man tarafından yapılan teeebbüıler in cenubu şarki açıklannda hır ge- kimi Esat Durusoy bir nutuk ıöy- talar ıçın ayrı ayrı teda\"ı yerlerı 
bari& bir ıurettl pfiıkürtülmüttilr. ınl kafile!ine hücüm ederek tahmi - r k bu pavyonun 72 bin ve ı bulunnıakta ve ayrıca hastaların 

Hava kunetlerimis, Yanya, Ye · nen 44 bin tonilatoluk 6 ticaret ae - ıyert w d 
184 

b. 
1
. V )' be klem esi için ga yet m üsait \tir 

çova. Kutorya, Korfa, Yenltehir ve misi hatırnue]ar, diğer 6 gemiyi de mutBealcedın . a R . • ~n. arha_ya, ~ 1 1 oda bulunmaktacLr. 
PnQ& ı.tnalunü bulunan ulcerl huara ujratmlflanlır. ve ıye eaaım~ ı~et e . ................. ........... 

yemek ve ıerek yıkama teaiaab 
•on si.te m makinelerle m ücehhez 
bulunmaktadır. -

H astahanenin arka111nda, deni
ze kad ar olan kısım da tamamen 
ietim1ak edilerek hastahane kad
rosuna ilave ed ilmitt ir. 

Cerrahi pavyon da ltirkaç 
sine kadar açw1or 

Cerrahp&fa haetahaneainin •r~ 
ka luammdui ıenit anaya inp 



Snhiie: 2 

Arkadaşımız Erzurumda: 73 ..... ._ ............................................................. . 

Kahraman Nene ve 
yiğit Yaşar baba 

------. - -

Cerrahpaşa hastahanesinin 
cerrahi pavyonu açılıyor 

Ayakta tedavi pavyonile asri mut/ ağın 
küşat resmi dün akşam yapıldı 

Askerlerimize 
kışlık 

hediyeler 

(1 lntl .. hlft!lın d•v.nt) 
edilen büyük cerrahi pavyon 
da yakında merasimle açılacak -
tır, Bu modern bina, Ccrrahpaşa 
haıtahancsinin en mUbirn nokıa -
nını telifi edebilecek tarzda inşa 
edilmiştir. 

Binada ıon tiıtem teıiaat bu -

Arılar 

hücum 
edince ••• 

Türk - lngiliz ticaret 
anlaşması imzalandı 

• 
lngilizler memleketimizaeo 

bol mal alacaklar 
Ankaradan ıehrimize gelen malumata röre, lngilizlerle ,,.pal•11 

müıı:alcereler bit:nit ve iki tarafın biribirinden alıacail mr,llart
11 

cins ve miktarlan ~erinde bir anlaıma imzalanmıtlır. Anl~:~ 
taııdik için Meclise verilmiıtir. İngilizler, memleketimizden, büt ıf1 
ihracat maddel !ri üzerinden mübayaatta bulunacakları gibi, rne 
leketimize lazım olan bütün ithalat e~yalarını da gönderecel;ler· 
dir. Anla1ma, tasdikten geçer geçmez derhal~ 

Türk • Fin ticareti --

Finlandiya ile Ankarada imza- T J b 
!anan ticaret anlasması, ticari ma- a e e 

Nene, 87 yaşında ihtiyar bir kadın; Yaıar 
baba 101 gaşında bir hamal. Hl.la o ıiinün 
hegecanile coşup taşıyorlar. Şu Erzurum 
çok kahraman hir memleket tloiruıu 

Hazırlık için dlla Vali 
muavininin rl,.aaetinde 

bir toplantı yapıldı 

ha{ilde çok iyi ka'rıılanmıştır. Bil· 
Dün Sütlil.cede geçen garip hassa Finlandiyaya gönderilmek kah veye 

üzere hazırlanmış mühim tütün 
bir hadisenin muhake- d k p rtileri vardır. finlandiyaya gön- • • e 

mesine başlandı derilecek veya oradan memleke· 1 gı emıyec 
Dün Vilayette Vali Muavini • timİ7.c gelecek mallar, Almanya j • •- •. Sütlücede arı b,.sliyen Mari a- il 

Ahmet Kınığın riyaııetinde kay - dında bir kadının, bir müddet ev· yolile nakledilecektir. Kahvehanelerde göt · 
makamlar bir toplantı yaparak. ı d l.ı ln"'ı'ltereden gelen nallar 1 len talebe hakkında vel bahçedeki kovan arın nıı in- .. 
aekerlere ynpılacak hediyelerin F Ik · ı d ı 1 ı, 
ıureti tesellüm ve teshiti hakkın- l ercesi çalınmış, Mari, komşusu .• vve '. gü~ lngi tere en g~ : takibat yapılaca,.,. U 

Boınak Abdullahton şilphdcndi· ınııı ol:ın ıthalat eşyasının cınsı Dil "l'.J d f.'"'ino" 
da görüşm\iolcrdir. Verilen lcara· d.. b 11 . 1 B"lh ·· n o~ e en sonra '" • 

ğl.nı· .. 0 .. y) .. mı'.,tı·r un c ı o mus.tur. ı assa mu· H lk . d • h • ., .. 1 
ra go"re zabı't"na verı·lecek e•ya - ., "' " • l d 1 ki a tıvın e resmı ueusı ~" 1ı r 

•• v him mi ~tar a yün Ü ve pamu u . 11. k l ~ ··d·· J .. ri 1 
lar birer torba içine konacak ve Bunun üzerine bir polis me • bb. ı_ •1 KB ıyet mc tep erı mu ur ... ı!a 

b K 1 b• l'k B k \bd 1 mensucat, tı ı ecza. otomouı l k d 301n bu coyalar birer ircr aymakam ınuru i e ır ı te o~nn ı u • 1• .•. • •. t . ı •v• k top antı yapara • ers znrn Je 
ve Halkevi Reislerinin huzurunda lahın bahçesine gitmişler, Mııri. k&ltıgı, h J ~ ,•P ~ı, tcneKc, haric;te kahve ve kırnathanele! ili 
sayıldıktan sonra mühürlenecek - orada bir fıçı içine aokulmuş nrı· ~ ay, ~~I ;~uçu!<, an~tonb ı- vakitlerini aeçiren tl\Iebeler ıÇşf 

l
tir. ların, kendisinin olduğunu löyle- ı:ı adyın çıvı erı. t;<ıy, anı ın oya zabıta ile beraber çalışnııyn ks:tll 

v . -1"'01.r . • var ı r. • 1 d' B 'b" 1 belerc:ı 
lk V ı • ıtı ... • n paoyonun ınıttır. . . . vermış er ır. u gı ı ta e ı·· 

Şişli Ha evi de ilayete mü- y k d ı it d rıı p 

haz.ırlaremaaında büyük hi~- . a ın a ~gı e.~e e~ yenı. par- derhal hüviyet varnkaları. •0 .. e-
racaat ederek, yapacakları on bin Abdullah inklr ctmi, ve: tılc< gclecektır. Soylelıkle bırçok cak ve hüviyet varakası ıbr• .. • 

' pamuklu yelek için yerli bezin te- meti e0riıl•n Cerrahpaıa ·- Eğer arılar seninıe ım - maddeler üzerin~e buh;an kal - ı d emiyen talebe hemen ıabı·I~ • 
I darikini istemi~lerdir. Villyet, Aa•tolıa1te.inin tleterli maz 1 diyerek fıçıya bir tekme in- mıyacaktır, lngılızler, .. pıy~uıa mı.z:· 1 ınıtrlfetile karakollara ıevk~d ., 

101 yoıtınaalri YafCIJ baCJa 93 kalaromaı. l•rı•d•n Nene 
fu~':;:~~nbku ni~=di~t:1:mo~:~a ;;Ö operat6riı D • r u i f dirmi9tir. dan keten elyafı ve ı;:ulyai;ı almı· rek hiiviyctleri tesbit edıJıı1c'~ii-

I d h Böylece serbest kalan binlerce ya baglamışlardır. kadar uöra•ılacaktır. Baderna d• 
top bezi temin etmi~tir. Diier ta- un uruıması için içbir fcda'-a~ r· 1 .. ,. 1 ı 

1 k llkt"n çekı'nı'lmemı'ıtı'r. ı.: arı. Mari i e polis memunınun ü- t•rkta kahve, ray buhranı tün talebenin kasket giyme e_r ... i• Ak sakallı, yor-ı ı Neneye döndüm: raftan, asker ailelerine yapı aca .. . .. .. .. I h 'k. . . .,... .., k I'/"' 
l un bakıılı, km· vazan .• - Sahı' mi Ne- yardım hakkında da bugün kay- C h h h zenne uşuşmuş er, er ı ·ıeının Elizi11 ve digw er tark villyetle- mecburi olacaktı.r. Kas et 'rı d• ı j erra paş~ asta anesinin ıenc; '-'Ü;ı;ÜnÜ, oözünü tiıirerek ti evin 6 1 talabe ell .. rınde pasola 
tık bir yüz. .Al- J/ _ . __ J _ ____ •_ ne, öyle nü olduT makamlar bir toplantı yapacak - ve luymetlı operatörlerinden ~ . k d• k l I d rinden ~ehrimize müracaat edi e· ı yen " ı' "" . . klivcde" 
t1nda; açık, kıllı ~ Ba~ını örten at. lardır. c Dervi••· yeni cerraht pavyo - ıçıne a ar OVil amış ar ır. rek derhftl çay ve kahve: gönde- ~ev~ut o sa, ~e~aıtı na • ire• 
bir iöi'üs... v•ı•••••••••••••· kıyı blraı daha l 1_ ld' nun, bütün ihtiyaçlara cevap ve- Bo~nak Abdullah dün sekizin- rilmesi istenmiştir. Bilhassa bu 1 hıçblr ~urette 11tıfade ed.c"1 ,·d•• 
daha altta, biraz ,..cvşctcrek güHim. Yliıı çorap ar yliaM ı ki d B h tram\ a)' 0 recek mükemmeliyeti haiz olma- ci A~lıye Cezada muhakemesine mıntakalarda fazla çay içildiiin- ce er ır. u uııuı. • ar 
&olda, Erzurum B lediy sinin takmış sedi: Askerlerimize ııönderilecek he- sı için gece gündüz çalışmış, bu ba,lanmı,. adam yine inkAr etmiş den çay ihtiyacı çoktur. Yeni resine de bildirilmit ve bılt.l~ir 
oldu~ ... b!r hamal numıırası! - Ya nasıl olacaktı ki! diyeler arasında bulunan yün ço- kd- 1· k . ·ı Ç ve muhakeme, •ahit celbi için kal- <"ele'n mallardan derhal "ark vi. rin buna riayet etmeleri iııtatl .. r• 

Evet, 93 de Aılılye tabyasına hfi- - Canım kndm da harbe girer l f' I " I d ta ıre ayı mesaısı e errahpa- " <;. " B .. h . k l d 90ı· 
cum eden kahnımanlardan h!ll snıs. ı• Si hil dl d' . rap arının ıyat arı ıon gun er e •a hastahanesine çok favdalı ol • mııtır. llyetlerine çay, kahve gönderile. tir. u mu ım arar ar an 1 riıt' 

..., m ... zc cum e n ıye emır ve- .. h . tt "k 1 • f S 1 ,. J M blı: "ld' k . toplantıda, sanat mektep c: 911 
bulunan 101 yaşındaki Ya~ar baba, ren var mıydı! mu ım sure e yu şe mıo ır. u • muştur. a emeye verı ı c:e tır. . b ' d fi .. t .

1 
'ştir. 

hili bu yaıta, Y•oının iki Oç ml!li - h başa düşünce ... Vatan, na• tanhamam civarındaki büyük bir yeni pavyon yapılırken bü • P 1 d K 1 f ' ~ . ~· aıt ır e ı m gos erı mı b Jet'' 
yOk altında ter d6kerek ekmeğini mus tehlikeye dOoOnce emir beklen- firmllnın. piyasadaki çorapları tün teferruat aözöniindo tutul- anga tı a, uyumcu r an eo- y 1 1 1 b ti film ayrıca muallim ve talr. e 
kaunan bir hıımaldır! mu ... Tabvadtıkl "i~itlerlmlz imdat kıvmetinden 15 - 20 kuruı faı:- k b ~a~ında, IS ~umıuada o~uran ~- en B & & yur arı Je ~öıterilmiye ba~lıınacaktır·, 

~ J J mua. hiçbir no .an ırakılmamıı· d d b k d 6 1 k ... 
Bu, ııiçln böyledir? beklerken, cliı~man kapımıza daya. )RSına topladığı ve aimdi do çok ıen1 

1 a kın a ldır w • '": • ıbr~yad •· Onivcnite idaresi, yeni talebe Muallimlerin kıdem zaınw jjrC:. 
K,oea Enurunı Belediyesi; z.afer nınca kimden eınlr beklenir ki evli.t71daha pahalıya ıattını so-'y}anm'"'k- tır. • ra ama ta o ugu evının ır o a. 1 L • • 3656 numaralı kanunıı g o• .. "" "' B avyon ile C L d f 1 O 1 k yurt arı ac;mıya 11.arnr vermııtır. z ~ yılduntımlerlncle, mUılkıılı alaylarda, - Sen o :ııamnn kaç yaşındaydın t d ' iht'kl b .. d d w u P • ~!r~npaıa &ını son e a iraya çı armıı. 19 38 aeneıinde terfi eden h. 

halkın kahramanlı~ını temsll etııin Nene? ı e ır. ı r u yuz en ogmuş- hastahanesi, oehrın en buytık ı ~ş- kira iiı:erinde ihtiklr yapmak ıu· Bu yurtlar için Lllelidcki Tayya- muallimin 15 bin lira tutııfl t•ı r 
diye ilk saflarda ycı• gösterditi bu - Eh, yirmi, yirmi üç 'l•a•lnrın. tur. kilatlı haııtahanesi haline gel mı• 1 ru d A t · ı. · C hk re ap"rtımanları mu .. naııio. görül _ tliJ1l e 

J .. .... .. n an 11 ıyc ıKıncı eıa ma e· .. - ıiaatları gelmi•tir. Bu muıı .• 
canlı tarihe, hamallık numnrnı:ıından daydım. Körpe, memede beş aylık ta l tir. · 'I · · 1 .. lı}' 
baoka da verecek bir oey.. meseın. yavruın varclı. Memleket ,,. mesıne verı ';!!101•r. mü,. buraların •lltın. a mmaııt için kıdem ;ı;amlarını almaya pil~ 
hiç olmnzsı:ı bir odacılık, kapıcılık - Çocuğu ne yaptın! '\ idarece fnaliyete geçilmivtir. caklnrdır. ~ 

ols~~y v:.re:uezb:ı!::ı! bir bn ka gün tı~ ~:~~p:ı:~~m d~ı;ün~~~e ~:ak~ haberlerı· 1 rw ~ fP2 f,QJ o//ı/A z: OD v lE 100 1 ş h. 'it.il l. . d .. t l dı 
donerb, imdi geçelim \'C Yaıınr mıydı ki! ll Ll U e ır lV.f. ec lSl un op an _-
\ıaba ile yine o gunıın kahramanla- - Peki ne yaptın hücumda!. 1 J ~ 
rmdan y nık yü:ı:IO, durgun bakışlı - Ne ynpncn •ım! .. Nebllm ben? 1 ı f' 
87 yaşındoki Neneyi dinllyeliın. Geleni vur(fum .. gelC"ni vurdum. Al- zmır ve kazalarda Muhasebe kursunda muvaffak oır 

Ya . bnba rengi solm~ş, eski lah dir •. ı::-ldiıdim... ekmek mils vi fiy ta y h b. d B (1 • t 
ka •k(.-t.inı elleı·I aı·asında evıre çevl- • Elındc ne vardı ... Silahın? . Unan ar JI\ 8 Uıg&rlS &n 37 memur& diplOm818fl y9r1·1di 
re anlatıyor: - Bir değeııcğim vardı ... Biı· de. satılacak 

- Sade hız değil. silahlıırımız da, ğencğim .... i11to o kadar. 1 l . iT , . Erk:- ) I . ne y 8 p 8 b İ 1 İ r? 
cephanemiz de azdı, '.:\loskof kalaba- - Değnekle adam öldürüleb!lir, zmır ~ as\ ırı ar ~- zmır 
Jıktı ... Topu, tüfeği de boldu. Ama hnrcbedil<'bilir mi? . merkezı ıle kazalnrdakı ekmek (1 inel uhifed11n dev•ml 1 Bulguıistaıı hcı· ne pahnsına olur. 
yine da) andık. Nihayet Top;ulak Sanki o rr(lnl1 tekraı· yuııyorınuş satıflımnda fcırklnr ı:örülmüş ve nıcmek ve Lu ihtim llcr üzeriııılc sa olsun ı.;ge denizi sahıllcrlne 
koyündc boz.gunn uğradık. Bizim or- gibi, y rinde durnmatlığını hiuetti • bu mcs leyi tetkik için Vil' yeıte düşünmemek kabil değildır. kadnr bıiyüıııek ve yayılmak eme· 
dunun yirtesi Aziziye tabyasının i · ren bir kıpırılaııışln kollarını n~tı: Vali Fuat T uksalın riyasetinde ltalyanhıı· Yuıuııııııtnnn tnnı l'll• llrıdcdıı-, Şu halde ltalvunın Yu· 
çindcydl. Bız karmakarışık En:uru· - Dcğenek ile adanı öldürulmez bir toplantı yapılmıştır. za başlarlıktıırı soıırıı niarıs hıı - naııi stn rıa tııııı·ruz etti~! bir ıa. 
ma dondOk. Ama, ç:ık geçm~lcn ak- mi!.. Olr d fl\ yanaşaın hele... Toplantıda Belediye Rclıi Beh- bcrl~ri Bulgansta ııııı ccnuo hu· mnnda Tlulı.adstnnın hu fırsat • 
hınız başımıza ırıtdl. D~rlendlk, top- - Sahi öyle... Kaç kişi vunıbıl- ç U p t' V'l~ t 'd h dutlaı ıııda bnr.ı lhtıvat tcdblı-teri lan fstlfndc etmek lıtemı:si lın _ 
1 d k K 1 1 _, bil ba- J • "I il . '? eu 7., ar ı ve ı ııye ı ı.ne e- · h f l an : . an ar, tııuar e gnşı - d n .. hıç o dureb dm mı. t' .. A f 

1 
T k 1\1 h ıılındığını, hudut mu a ız arıııııı tıra gelebilir. 

yorlardı. Derken, düşmanın Aziziye - Ya nittim? Ya nittlm? ye 
1 r~ısı .. tı . n°.~·.. opra · a ." takviye olundu~unu, ckın k için Dulgarlar bugün pu:suda, hfıdi· 

tabyasını nldığı hııberl geldi. htc o - $onra? aullerı Ofm Muduru, Mıntaka Tı- veıikn u ultıno hazırlık yapıldı - ~ekrln hıki~afıııı bckll)·oı·ll\r ve 
zaman yeriml:ııde duramadık. - $onra ı ... l\In!Qm! carct Müdürü, Borsa Komiseri 1 ğını, yııhudllerc karşı tedbirler Jtalyoıı oı·dusu Sellnlğ'e yaklaştı-

Yıışar babayı biraz slnirlendlr - - Do~ı·u söyle No.:ne, dedim, sakı'l ve Ticaret Odaaı Umumi Kfıtıbi alındığını vesrıir<'Yİ bildirdiler. ğı takdirde, Bulı;nrlar da bekle-
mek iç!n acı ncı gülümsedim; düı,ımnmı, talan !!lan için lıücum et- bulunmuş, ekmek ve un vaziyeti Baıı Ilulgar ıız h lcri, ltnlyon dikleri anın artık geldiğine hük-

- Yazık, dedim, cepheyi bırakıp mlş olmıya ınız? ile kazaların ekmek mesdesi gö- ültimatomunu Yun:ınlılnrın ı·cd ınedcrck mnı1kcyi çıkıırocaklar; 
ta ıe.hrc k11çmı ın şen, .. Naııl olur llerhon ı bir taninin bu kadar a- .. ' .. 1 Ü tür detmclcnne hayıoct cttılcr; bu nıc- pusudan fırlıyaeakludır. 
bu'. ğır '"'r ıüphn A dn.,ü,.üne asin tn- rU§U m ş • . . ynndn Bul ı· t ııı 1·om"UDu11u "' ~ ~ "" " B k l d j n sbet •ar arı ' " '" ~ n Bıılkıınlı biı' devlet o1an Bıılgn-

Asırlık ihtiyarın yüzünü kaplıyıın hammiıl edemediğini ~lli eden bir azı aza ar a, zmırc 1 • nıüşkul ,. ızlyetindC'n io;tifnclE> "l· 
o lıuruşuk .. ı . ..11 r L 1rdcnbire gerili. hı,...ınlı"'n. ku' stil. Soııra şaka ettı. I• ekmek fivatındn vöıiilen yük- · I' f 1 ı·istanın Yunanlılnrn tn:ıı·ruzu hı:ı-' •b• v- •• "" " J " 

1 
mcyı 1 uşünm<'dlğini. '1 mı Hııl • JındP, Türkiyenin hnrbc müd:ıha· 

verdi, kasketini masanın Ozedne a - ğlml anlıyarak, yumuşadı ve; seklik üzerinde uz.un uı:un duru • garlıırın Eırc c)cniıinde mahreç lesi lhUmallnl dO,ünen Hul~uds-
tıın yumrukları sıkıldı ve sertleşen - Neyini talan idem dedi, neyini muş, kazalarda iizaıni ekmek fi- hakkınılnki tnleıılerırı• Yl'DI vazi-1 tan bugün Türkiyeyi gözctlcmel:-
scsl duyuldu: t~lnn !cloın cnvurun .... •~_vi ~i vur, yatlarının, izınir fiyatına uygun yetin ne te ir icra cdr.r.c~iııl mc· tP \'C okşnınııktndıl'; faknt lıu hal 

\ r il h d • .ı ki • Ar. 1 köyü m" var '--r.ı sürilsu mü var I rııkla "Özledlklnı ı·nı' •0nz·1 1lnı·. !Jul 
- B il CJ :m ınanas~.n "flU ,., g· . " I' 'ı uaı. ' . ., ... olması meselesi tetkik edi miŞ VC " ' " "' yn rınki saldırnıaya mani cleğildfr. 

Aha Vııllnh gcıı d6ııdUğUnıuı: yoktu ürmüş ge ıı· • k l d d k k . . . 
2 

gıır Hıu·lıl\'C' Nnzu·ı ııhlrcn )'llP· Buncı göre, T(ırk kuvvetlerinin 
bizim ... E muharebe bu ... Yoksa bir -- Nihayet? aza ~r 8 a c me 1 ın~n. ma - tığı beyanatta Tılrk Ciimlıuriyel 
bozgun pldu ki ... Nasıl oldu bülnıl. - {Jiz de onu ıürdUk attık işte ... but bır şekle konulm sı ıçın ı~d- hnrranıında Edirn ve ~ıdcn Bul- Uulı:oı·istıınu tc:-cavüzünü ınen ve. 

t 1 Q 1 b . 'k S b' 1 1 k 1 t l t "ilt' zabıtlerın" ru·ı· .. ·ı·,·enln "o·s • y~ t<'vkif için Dulgnılnl'llı tı>dlılr rem, öylesin blr bozgun oldu ki... ı·tcıı g n Y ne ta yaya gıttı . e. ır er il ınması nrar ııı ırı mış ır. .. " " .. olmnktıı olduklıırı tOııheaizdlr. 
Ama, d dinı ya, tiz dcıvrıındık yine. hltlcı·lmlzl plndık. Kude,inı vardı lzmirde, ekmek buhrnpı gibi bir lcrdıı;ı rnl afırpcrvcrliği şükrurı-

memurlar 
·ııe 

ı.fuha,.b• kununcla muvaflalc olan 
K d k dO V il h k dk d S ti d k ti dik b cin d .. 'ld M ı. l in ) ildettl ve Bul.,.ıır • y ınuıı tııı· Hu tedhlı ler orasında !\terli' oma ı ımanı... a n omıı t ora ıı.. ır a ı ge r ' ura uey mevcut egı ir. n~sat, z- .. nehılle Karndeni~ sahili nrnsındıı 
)'ine... Vire hücum ldirdik yine ... kuyulndık... . _ mirle kazalardaki ekmek sntıt•lıı- dudıında ve Bul~ıırl tanda cl:ı ııü-
A y d dl .Ali h t d " 1 nıOdafan teı-t.iplerl bulunmnl.lıı nam orada ıehlt oldu. Gel gör ki -

1 
llb, e •kn, a de mesdın, uı- rının müsa\•i olm sıdır. kün t huküm sürdO.ltünli blldırdi. b b b 1 k 

1 
dönüp te: cAnacı(:ım!.> demlyc vıı- mıın ıı nvn çı ama a~ ınız a... Bunların hcp11ndcn çıkan nıiına eri\ er, etki, yardımcı ge cer 

. . . e~ı 
Şehır Meclisi dün saat 14. '.30 ı znbıtaı bt'ledıyc talımat~af11 

da Vali ve Belediye Reisi Lütfi geçilerek tasvip edilmiştır •. cıı' 
Kırdımn riyaıctinde toplanmı§tır. Şehir Meclisi önümüzdekı 1 Toplantıda e\•velia muhasebe kur- ma günü tekrar toplanacıık11 

• kit mi vnrT Vire hücum idirdlk... As bly tlc aöıfim!l kesti: Belediyece alınan tedbirlerle, 1 Bulgarlıtıın pu udaılır. Ötcdcrı - kuV\'etlulc Tunca ı:arkınd:ın cc-
Taaa düımanı tabyadan tıp ıürün- _ Olamnıdı öyle şey ... Allah is- ka:r.a ve nahiyelere, lzınire nııza- ı beri v rıçıktnn acıii'n 1ıh,·~r tn· nuba doğru tuarruz ederek Türl<- ıunda muvaffak olan 3 7 memura Gazi köprüsü .. , 11ıt1 
ceye kadar 8 ldırdık... temezdi bir, kul komazdı iki... 1illet ran daha fazla fiy tin ııtı ve ti- raftnrı olan fhılgıııl tnıı Alman- lerı ittifak icabını yapınaktan me· 

•vn ve f tal~·n hnkkıııdıı b l••dıı';i netmek le bulurınbillı·. 
diplomaları ve b:rinci, ikinci ge- Gazi köprüsünün knbulu 1' fı • 
len Sabı ı ile Seı mede de birer sa- bu ayın 2 5 inde yapılacoktı'. ~r - nu ı vaıta eana hiçbir ey ol- ayaklandı nu ellihı dn olmııııa, cep- caret yapmak m ka<ıdile ekmek ~ lleı httlcle Çıuıakknh· llor~a,.• 

madı mı! hnne i de olm111n, oha böyle de •c • götürülmeııi mencdilmi tir. Fnkot hiiı nıcU, hatt b. A-lılı •ı nklıımn- ynkırlnrınn ve Merfr nehri ıımz- ~at hediye ol anık verilmigtir kat ınütcnhhit, köprünün bı[ ,c' 
y 1 ki Id · c dl dllımıının f ınıetır. Bulı:ar krnlı itnlyıı !ıralı- • - ara andım )'il... Ho o gün ne c aa ııır, yıne ez r ırmları az olan k za ve nahi)•rler larınıı yııbaneı bir devletin !!ob\-

1 d kl v d k ( 1 nın damadıdır. AJıııttııyanın Ilnl· 
Bundıın sonra Vali ve Beledi- sım noksanlarını henUz ikıll11 il" 

ye: Reisi Lutfi Kırdar, kısa bir nu- medi~i iı;in kabul tarihi geri>'~,, 
ıuk ııöyliyerek, gençlere muvaf - rakılmıştır. Miiteahhit ne ıD f(l 

1 fllkıyetler temenni etmigtir. Bila· noksnnları ikmal edc.r1s~·-o ıs~ 
h rr. ruznamey~ geçilmiş ve bura· kabulü kat'i vaP-ıl~ 

yara anmıyan mı var ı ... ~a ın • 11 nım ... . . ötedcnberi ·"'kmekl rln 'ı lzm'ırdcn ma"ı Tüı k vatanının mıidnfnmıı-• h b 11.• 6 kil k ., kıın d~lurı iurnlıı>deki aı adılcı ıar a n u .~ene ve te er; cAllahı· Sonra, kendi kendıne onuıur tı- tedarik ettikleri için ·•imd'ı ekm k 
m ıcven tııbyaya doğru yUrllıUn, Al- bl devam etti: k k k d' '"ı B l harp çık rılmnmoııı hakkındaki 
lahını seven nnmr.ııuınuzu koru un... - nııfa çıkıınuuı~ydık mı? .. Batta ıı ·ı~tısı ç~ me:te · ~ e~. un arın düetine i veya talimatı Bula-a· 
J;vlAtlarımıJ tabyııdn yıınlrf.> diye çıkıımımıydık mı? Öyle olaydı, kim vazıyetlerı t~tkık e~ıldıkten ııonra ristanın Cl'nup huduUuıııdtt kav· 
bağırdıkça kimde oluk 11lnc11k mecıd 111ğ kalırdı ki ... Şimdi, o günleri ıın- ekmek scvkınc mUsaade oluna - gn çıkıırmuınıı mMni dei:lldir. 
kalmıotı ki... latııcak ·kimi bulablllrdln ki acap!.. caktır. 

- PekUIA, dedi, bizce yapılacak bir ıey yok. Kızı hemen geri 
çevirsinler, fırkanın otomobili bir eaat eonra 1ıtanbula hareket c• 
decck, onu da götürürler. 

Yüzünü buruşturarak ilave etti ı 
- Delice bir hueket ... iyi ki rollarda soğuktan gebcrmemiı. 
- Evet ••• Ben de alnym bazı eipariılcri için ••• Hem de me • 

:r.unen istanbula ineceğim. Kabilse bu akşam ... 
- Haberim var. Demin Nail Bey telefon etti. lıtersen atla fır• 

kanın otomobiline. 
- Ba üstüne ... Te~ekkUr ederim ... 

Yanımda, Şefkatin, henlm refııkatimde fstanbula ııevki için e -
mir verdi. Benim istedii!:im de bv idi. 

Odadan çıkınca, kapının önünde beki iyen kıza yaklaştım: 
- Sizi istanbula götüreceğim, dedim. 
Bir tecavüze uğramış gibi iki kolunu birden yukarı kaldırdı, ge-

riye sıçradı ve bağırdı~ 

- htanbula mı? Ben ... 

Hemen ıözünü kcaerek ihtar ettim: 

- B&iırmıayınızl Emir boyle 1 Sizi buralarda alıkoyamayız. 
- Fakat ben ... 
-Yine 

Yazan : Seroer BEDi 
Seyrinin arz.usunu yerine getirrnek için bu «hııtıru kelimesini 

m~hsus söylerniştİn). Şefkat bir çığlık kopıırdı ve a~lıynrak boşan
dı: 

- Hatıra n.ı? öldli mü Seyfi? Rica ederim hakıkati söylı::yi -
niz ... Niçin benden gizliyorlar} Kimse benimle konu muyor, kim
se benim sorduklarıma çevap vermiyor ... Ben buradan gidemem, 
ölürüm, İatanbuldıı ne ynpayım? Kimsem yok beninı orada ... 
Poıtahanede çalıuıyordum. fena muameleye uğrndım, ~ıkttm ... 
Yumrukhmnı aıktı \'e ıesini yükseltıniye baoladı: 
- Sııc uc;ık söylüyorum. kat'I söylüyonım... Eğer Sc>·fi ha -

yatta değilse berı ya ıyamam ... Ben de memleket hizmetinde öl
meliyim. Hattabakıçı olmak iatiyorum. cepheye aitm\'k istiyo
ıum. Müıukün de il mi bu) Nicin istemiyorlar) Nem ekıik be-

nı t:al'Ura sokar. 
Eski Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 
Alt tHSAN SABIS 1 ıd ki 

.. : •••••• ,. 
daki madde er ait o u arı encu- ~ıııııııııııııııı111ııııııııııııııııı111111111•11"~ 

menlere havaıe edildikten sonra r~ Vecizelerin Şerhı J 
~ .,, ... 

Hcrşeyden evvc:l, kumandanın kııpısı önijndc bu kızın bağır -
masına mani olmRk mecburiyetinde idim. Onu arkadaıımın oda11-
na aldım. fırkanın otomoLilı hnı:ırlanıncıyn kndar onu teskin et -
mem lazımdı. 

- Susunuz! dedim, eğer tahsil gÖrtT.Üş bir kız.sanız ordunun 
ne demek olduğunu bilmeni.ı lfııııngelir. Burada 9ırf Seyfinin ha
tırı ic;in size cönerilen müııamahayı suiistimal ctmeyini:ı:. İyi biliniz 
ki, ~ize yapılan mlistesna bir mıuuneledır. Fırkanın ve kumanda
nın e rcf eaatine rattıeldiniz.. Yoksa burada kadın olmanıza d a, mü 
nevver olmanıza da, bir ihtiyatın nitt ıılıaı olmıınıı:a da bakmaz -
!ardı, ıize karoı çok ıert. ıııkerı:c hareket ederlerdi. Aıkerce 1.. 
anladınız mı? Nerede olduğumuzu unutuyor mu&unuz) Burası 
cephe demektir. Snbrıhtanbı•ri uı:aktan gelen top seslerini duyma
dınız ını? Bayram lopu değil buıılar ... H er patlayı~ta memleke
timizin bir köşesi yıkıl ıyor, ıizin gibi ni~ırnlıları, sevgilil eri, ana
l arı babaları olan nice gençler olüyor. Her patlayış, memleket için 
in an, parn. bina, i~ ziyanıdır; her putlayıı nice aileler için bir ma
temdir. Böyle bir yerde ya lnız: kendinizi düşGnc.mezıini:ı. Burada 
en büyiik yıp, en büyüic. ~ünah, ıen b üyUk manevi yasak ckendi
ni diiıünıneb tir. Siı bize hep k endinize aiı oeyler soruyorsunuz. 
Burad~ ııtin cııormak• ınlahiyetinlz. yoldur. Burada sorguya ııiz 
çekiliyouuı .ı S,,rulanlara cevap vereceksiniz, susacaksınız ve 

.. uııııtt ttlltlttl lltllll•••llllllltltlltlttl lrtffl at 
Hayatta ilci /ııaid• ',t' 
rendim: Biriai çok off~ 
n: ele, Jilcri ele hiç "" ~~ 
mamok. GLADS'fO 

ııır ıı 
Affedebilmek, bGyGk irıstı~11 ,ı1'· klrıdır, hi.ıdise!l'.'rin, fenııh~ ıtlllt' 

tczvlrlcrln karıısındn, gürt' ıcıı4 
re ehemmiyet vermemek ,,·.c 
ret.ine emın olm:ık deıııektır· ti~ 

Affetmek demek, kotül!l~l'u" 
!cnalıklımn kıırııııınclıı tC\11,ı~· 
lcı beklemek, fenalıklara 8dı1dı 1 : 
clıııı süı·üklcnnıck demek o tı l 
Onun için de unutmamnti1111

11at1 
nıek, yapılan fenalıkların nı~11iır' 
n! dalma hatırlamak ve ,ıııfic 
olmak demektir. Jf' 

Unutmamak demek, kin : 0 ~ 
mek dem"k de~!ldlr. }latı~t.! 
kaı-mame.lıdır ki bizi >-il 
1ebe•lerln batında hafı .. 
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Sahife~ 3--

Mühim hldl•eler 

arifesinde mlJ'iz? M Bir Alman gazetesine göre 
Sovyetler Birliği 

ve Almanya 
S O'Yyetler Birliği Devleti.nin 
~ ha,b memleketlerde Baıve
liıi muadil olan Komiserler Mec
İkt Reiıi, be:raberi.nde siyasi ve 
~·ıadi iflerde mütehamı bir90k 
t ınur bulunduğu halde Alman
t~ daveti üzerine dün Berli.ne 
'tıı-ı ~ış ve Almanya Hariciye Na
" ıle umum Alman kara. deniz 
~ava kuvvetleri Başkumandanı 
~ eıal Von Keitel ıve diğer ri • 

larafuıdan karıılanmıştır. 

T •• k h • <B~dn ÜVGM) ısır harbe 
U r Ş e r 1 [•1 İstisna edilirse, Rumanyada tam • k A A 

..ı bir aüktlnet hiikü:mienna oW)'OI' gırece mi? vrupa- sya 
gibi görünüyordu. Halbuki durbin 

6 _ olanlar tabii, ba zahiri sük\ınet• K sahasının dört aıdanmıyortardı ve zaten aldan- at'I karar yarın 
Ne idi, ne olmalıdir ? ma:ud~?t:~etv:1:~~etin belli oıacak büyük devleti 

Meksikada 
Almanların y1; r
dımile hazırlanan 

bir ihtilal 
teşebbüsü 

arkasında biiyük ve esallı bir ha- Kahire, 12 (A.A.) - Mısınn itnl- ı ( 
Jl!esele, geliEigüzel bir Belediyecilik, hat ta. içtimai biı' morfoloj i zırlanmarun daha yapddıit mu. yanlara karşı harbe girip cirmeme an aşmış ar l\leksiko, 12 (A.A. ) -- Reu -

nıesclesi değildir. Modınn cemiuet 11al11ı.ı m illet'tir. ır1 onun k albi, hakkak idi. Çünkü (Mant) aahil- kararı perşembe günü parlamento - ter ajansından : 
hakiki hayatını yaşıyan kesif v e rnılclt f thfr'dir. Alman ıehrift&ı ao- leriode bquu kayaya çarparak nun açılmnSlle taayyün edecektir. .Berlfn, 12 {A .A .) - D.N.B. bildi- Meksikada bir ih tilal çıkarmak 
'l.:aklarında 11alnız almanca kMıufıdur. Fransu şehirlerinde gar6 onfar seri dönmiye mecbur olan harp, İtalya harbe iştirak etti''•indenbc? rly~r: mal:sadile General Almazan ta-

d'" Pdolotov, pmdiki haibe takad
t llın eden aylarda fngiltere ve 
~lllg~ ile cereyan eden ve sonun
'? lllcırn kalan mmakerelerde rol 
~ 111Yan Litvinofun vazifesine ni
~ }ret verildikten sonra Hariciye 
\o 
0ıniserliğini de deruhte etmiı 
~Çok geçmeden, geçen acne a
~a ~osunun yirmi üçünde Alman· 
~ile rnallım &İyasi ve iktısadi an
~ ınıı vesikuıru Alman Hariciye 
illırı İle birlikte imzalamıştı. 

~ır~ıı ~ıtname Almanyaml!I ha
'rk 11nnıış olduğu büyük harpte 
tt asını korumak ve iki büyük 
ç~he Üzerinde harp ederek ge -
~ llrnur;Jj Harpte olduğu üzere 
~-" tle.rini daiıtmamak gibi as· 
lir ı ~Üyük faydalar temin etmİJ· 
~ Yıne bu ahıtname ile Alman
~ ~ngiltere ile harbin başlaması 
ltı tıne Baltık ve Karadeniz müs
!iı na, diğer deniz yollarının İngi
~~bl~kası dolayısile kesilmesi 
lar"""'den denizler ve Okyanus -
"1.ı 'fırı memleketlerden artık a
~t ~ace.iı birçok bam maddeyi 
~ihusuı petrol ve pamuiu ve 
--. •n ')'emini, kara yoUarile te-

S ethliye munffak olmuttur. 
~ 0"Yeller Birliii de bu ahıtna
'htl. 1•1esinde eski Rus yadan 
lircı n ı>ar~lanıu birer birer is
~ t~. ederek arazi&İni dört yüz 
Iİ tt~_ur kilometre mur•bbaı tn-
~._:""t ve nüfusunu 23 milyon 
'lıt~ iki Fiiz milyona çakarnut-

it ~.::en petrol havzaauıın em • 
' ı muhafaza etmek n Ru • 
~-ltda itb.fn•• celen mihver 
' l•rı Demirmuhafıda~ bil • 
'dtt 1. orduyu yenibaıtan tensik 
~~ Yardım etmek Üzere bu 
~ ekete Alman hava kuvvet
,~e ilıkeri kıtalar gönderilmesi 
~*li•ne hesapta olmıyan yeni bir 
·~e.t ihdas edilmiş ve Ruman
,U.kı Petrol madenlerini işleten 
~ ;lerio çıkanlması, İngiltere
~ t O\'yetler Birligi ile yeniden 
~Ilı eınas ve müzakerelerde bu
~ltla sebep olmuştu. Yeni 
•y .. -.ercler Molotov ile Mosko
~"'l(ı lngiliz Sefiri eski İngi -
~ele partisi lideri Sir Cripps 
~d• cereyan etmi§ti. 

~tcı· retler Birliği Komiserler 
~t uJ:' Reisi, Rus hududu harici
~~1 defa çıkmıf ve Almanya)'l 
~et eylemı§tİr. Berlinde yapı-

-'" 1 md Mısırda efkimumumıye ba~ıca ikı- •--'.°:.re pondmıce Diplonuıtiquc et rafından b ir ko m plo tertip edildi. 
11aln ız fraıısı:ca konuşıı,.lar 111 kahvıleriııdtı fransızc:a ıarkı sö11lcr- cıı at a tuttuğu dört, beı mil- ye ayn.lmtfb r; Bl~ncl kısım blk, Polıuquc g.ıı.zctcs.i di)•or ki: ihtilalciler 27 ikinci ind • . 
lır. Bir fthir 1d, ba::ı caddeleri Habil kuleri g ibidir VO tıı büyük CfC• ron. ~er~ yeni bir yol açmak, bqında .&hmet Mahir Pap olan Sa- Alman - Sovyet münasebetıeı'inin ' . .lcJr . e. y~ı 
1ıir ga::inosn nda garsonlar tıirkçe bit

111
ez ı·e r.endilcrine türkçc hf.. Yeni bU: fe~yet. ı;ahuı bulmak adist partisine meylederek derhal dosta!1': ol~sı, he.r ili memleket si- G cne_ra2 Avala ~ı~c~? nun n -

mecbunyetind d ift R harp llinı taraftandır. İkinci kısım yasetimn sağlam ve devamlı esasını yasetıcumhur vazıfeflını ıfaya b at-
tap edildiği zaman hayretle bakar, rchrln asıl şa1ı ipltıri kenar ma~ •• ~ 1 ı.. ~ • uman • tıaUc ise Ba .. \·eldl .. Huıın Basri p 8 • teşkfi eder. Molotov'un ziya reti de lamasından iiç gün evvel h areke-

1ıallerc 11 k' b • d • ı h" .. _ •. 1 b _ :l • yanın bugunku vanyetinı, .ancak w ·e oşcye ııcaga agı mıştır, ıç '"'gı şc azı 11ıuııevııer. crı b eti ::..._,, ubak p.nın r iyasetinde olan parli.,.e me'-'- bu esasa m&ten1t bulunmaktndtr. te g-.. ceklcrdi. 
l 

· · I u aur e m\IUllea ve m e- .1 , .....,._. 

h
a ışverışı rcnkçe yapmayı cfazileb .sanır; b011le bir fthirde fikir meden batka çare yoktur. Arada yaldlr kı bunlnr, her nolttal naz.ar- Gar~ devl:tıerinin tatbik ~kleti Gamalı h aç i~rct.İ."lİ taşıyan b_it 
a11atmın caıılanıııasına, bir milletin k albi dt'ğil, n ehemmigeUiz bir İtalyanın Yunanistana teca - dan Mı mn kot~ bir karar verme- osullerm abıne olarak bu ycnı dya- vesikaya göre, \Veser adındaki 

uzvu btle mesine tarnftar bulunmaktadır. tin ruhu, iki devletten birisinin Al111An k ı-ı . 
olıııasıııa. i mkan yoktur. vüzü meselesi de çıktı. Bu defa Ahmet l\Iahir Paşa, p:ırlamMıtorla dil,"CI' devleti, ha~·ati ihti)·açlan sa - yınd A l argo~u geçen ey u a-
Yazan : Hilmi Ziya Ülken Sovyet Hariciye Komiseri M. Mo- a~kı•ri vıızi_yet hakkında bir tukrir hasında mü$kül vuiyet.Uı gönneyl b a mazan m taraftarları her 
............... . .................................... lotovun Berlin seyahatini ihtiyar vereccğ:tnl beyan etmiştir. Einacna - bir menfaat addetmemesidir. Bilikis tıa ına karaya 12.000 sandık si -

Büyük şehirler ancak elli se ne- Şu h alde bizde yalnız yeni şehir eylemeşİ ise, Rumanya iıinio son leyh, ~ok nıilhını müzakerelerin re. blr tarufın refah ve emniyetinin d1· llih ve mfıhimmı1t ~ıkannı~ı. 
ı · k .. ·· 1 b ... fb .. ~ını te•l.':ı edece!< a·ıbı" a"o' ru". r<>yan \!tmeslne indı.ar etmek lazım- ğer tnl'afn ela faydalı olduğundan 1. ·• omru o an yeni ir hadisedir. zengin ve fıkara mahallelerini a· - .... ,...... • • d h 'ki d vı de · b 1 kt •ı• J • Al 
Eski •eh"ırl·rı·n ç•rr•vesı· yenı' ı' ht"ı- ki k 1 · nüyor. Hepimiz bilivoruz, ki Rus· ır. er 

1 
e et enıın u unma. 

11
• Dgı lZ erın • 

y "' ... ,,~ yırma a a mıyor, aynı zaman- .md. k d ,,R • Dün gtte Kahire iki buçuk dır. 
yaçları kuıatmıya muktedir değil. da zengin mahallelerini kararsız, ya, fi ıye a ar umanya 11 . . •• ' Alman • Sovyet d~Uuğu, SoV)·et.- manya'1a hÜCUDlU 
dir. Onlar her yerde kırılmakta her an yerini değiştirmiye müsait &'ali iıinde ~ayet basiretli, gayet saat alarm ıçındc kaldı ler Birliği ile Almnnyanın dost ve .7 
ve aşılmaktadır. ikisi arasında nis- b ir halde bırakıyor. ıükünetli ve &'ayet ihtirazlı dav - Kahiı·e. 12 (A.A.1 - Dun gece muttcfikleri arnsmdaki münasebet- ÇOk şiddetli oldu 
betaizlik. o kadar büyüktür ki, şe- Bunların önüne geçmek için rarunıı, bu i§in lehinde ve aley • 'Kahh·ede alamı işareti verilmiştir. ler üzerine de 'ayanı memnuniyet bir 
dit bir tehir buhranı meydana çı- şehri devletleştirmek. lazımdır. İşçi binde bir fey söylemekten, hatti Bu allt.Tm işat"etl _ bartıin bidayet.in . teşir icra etmiş ve Avrupa. Asyal . (1 inci uhtfeden devam) 
karıyor. Kapitalizm ve sınai in- ve orta sınıf mahatleler"ınc refah, bir fikir $JZdınnaktan bile içtinap denik~ vcı.Uenlerın en uzunu o!muf Enhasınm dört büyük devletinin döı·- Sardın)'8 adası bombalandı 

1 . t" ş· d"k" H . . K • ı ve ı aaat 20 dııkıka sürmü.ştiır. l dünün de hilen karşılı.ki& lıayatt Londrn 12 (A.A ) - AmirnlUk 
ki .. af, y eni şehirlerde hayat ..... rtla- sıhhat v e ko fo ı· k • k. ey emıf a. ım ı ı arıcıye omı- f 1 . . ' • ' " ·w- n r ge ırme ım an- . M M lo , . l fi M 1 . men unt ere hürmete karar vcnnış dnıreslnden tebl\"• edUm1ştir: 
rını güçl eşti riyor. Refahlı sınıfla- !arını sistemli ve planlı bir s urette ı~rı. ·f ~b. ~~un ~se se e 1 ~ Amertka korkutulamaz olduklaı-ı nc.tk~!ni \"c~mi§ti~. 1 Ark Royal tnyyarc gemisinde bu-
rın maha lleleri diğerlerinden kes- devlet araştırmalı ; bilhassa oehrin Litvıno ıı ~ ı~ıde .bırde_ .se~aba Bu &urctle,, dunya 6l)'a6eUnde )'C• lunan donanma tayyareleri Sardinya 
k in hatlarla ayrılıyor. Birinin te- hudutiannı tesbit etmeli, gelişigü- le çıkmak hıç adetı derıldı. Bu ni hiı· inkişaf için kapılın· .ıı.çılmıştır. adasında Cnglierl Umanı :ı.·c ta)'Jare 
min ettiği büyük konfor, aahhat ve zel, muhtelif istikametlerde geniş- defa birdenbire Berline gitmiye Amerika Babrjye M 

1 
f H ) meydanını bombnlnmışlardır. Hedef 

güzellik imkanları, diierinin iİt- !emesine meydan vermemelidir. karar vermis bulunması, ebem· N. .. b. b. o oto it er ınınt:ıkasına bir rok bombalar atıl -
tikçe daha fena ıartlat altına gir- Şehrin asıl merkezi olan sitenin miyetli bir hadisedir. azırı mu ım ır , mı~, fnrilaklıır ve yangınlar milşn -
mesine sebep oluyor. Bu hadise yani fikri ve iktısadi çekird~ğin Her türlü ihtimal ve düşüncele- t k - 1 d• R•bb t hede edilntlştir. Düşman bombardı • 
b ld k k 

· ..ı--ec '--d 't J DU U SOY e I ve 1 en rop mnn tayyareleri Ark Royale taarruz 
u yo a in iıaf etti çe, yeni şeh- hududu tamamen çizilmiş olmalı. r1&1 ne ~ ~-Y~. ~ ar ~art o. : ctmişlerS<• de hiçbiı· isabet kayacdc-

rin meı'ut ve güzel bir •ehir ol - Şehrin kesafetine göre, nereye ka- dutunu iM, onumuzdekı •u ıkı Co!umbia, 12 (A.A.) - - C e- •ı •• •• t •• ınemlşl ı:rdir. Bn ha rekat eannsındn 
masına imkan yoktur. dar geniılemiye müsait olduiu ta- hafta. batta bir hafta içindeki VU• nubi Karolin - Sahriye Nazın Al- 1 e goruş u tııyya1-elerimiz Dd düpıum tayyarc-

Büyük tehirlerin temerküzü o yin ediJmeli ; yüksek tabaka ma- kuatua cöatermelini beklemeliyiz. bay Knox, mü tarekenin yJldönü- sini tahrip etmitle.rdir. 
k b (1 lnei sahifeden dev•m) Af 'k d h 

adar eüratli oluyor ki, eski kad- hallelerinin kurulmasa, toprağın TASViRi EFKAR mü münase etile aöylediği nutuk- yondn, l\fareşal Keitel, Nar.ır Lam- rı a a arp vaziyeti 
rolar içinde ona sıhhat, güzellik kıymetlenmesi - ki bugünkü şart- ................................................ ta ezcümle demi tir ki: mcrs, Alınan Te,kilat Şcil doktor L.ondrn, 12 (A.A.) - Londro as-
ve konfor vermek fevkalade güç- lar altında kaçınılmaz hadiseler- ltaJyanJar ag" ır Yabancı memleketlerdeki hi · Ley, Matbuat Şefi Dietıich, s. s. kerı mahfWctlnde beynn edildi~i~e 
le~iyor. Dört büyük·ıehrin bir a- dir - istikrarsızlıktan ve müte. diseler zamanın vabametini kayda Şefi Hlmmler, Bertin Kumandanı ~re, Xı_:ablıısga.rp . hakkında hildıril-
sırlık inkipfını rahmi~ takip e- madi yer değişmesinden kurtul - .zayiat yererek kafi gelecek ıekilde tekerrür et. General Seifcrt ve Bertin Belediye mıye dt'.b-er yem bır hareket yo1ı:tur. 
d ersek, bu farkın azameti görü - malıdır. mekted ir. Harp, son zamanlarda Rciai Steeg ve Devlet. Parti ve ordu Fakat Kruısrun blilgcs1nde savaş de-

l 
ric'at edı·yorlar B JL crkiumıd:ın dnha bir çok le'V&t buır vam etmektedir. 

ür : Modern Türk tehrinin teşekkü- a unlara yayıldı. Orada halya, bul unmu~tur. Gallabatı upteden İngfll.z Kıt.ala-
1800 J 91 O !ünde birkaç esaslı noktayı her za (1 inci sahifeden duv•m) küçük Yunanistıına taarruzla meş Hnrlc1yc MüstCfah Welzsackeı· ile nnın ftalyantar tarafından ıatır bir 

Pariı 647,000 3, 100,000 man tutmalıdır: Güriçeden Selllnitc dofru olan İtnl . guldür. Almanya ise. herhalde Hariciye erkfını ve kordlplomaUkten bombardıman~ ti.bi tutulduğu ve ka-
Londra 800,000 7,200,000 1) Şehir, bir plan dahilinde )'An derleme teşebbüsü , mebde rıok- Türkiyeyi L:orkutmak ve bu .suret- bir ~ok t e'Ya t ta Molotov'ra 1stnsyon- ~yi ~ıicettıklc~l . anln§ılmakt.ad ı r. 
Berlin 182,000 3,400,000 merkezleştirilmeli ; ~ehrin çekir - ta5ına kadar püsluirtülmüıtur. Solda le Mısıra karşı karadan b ir hüc um da lcarşılamış1ardır. u ru ycttcn ta mınen 24 .

8
aat son.-

Nevyork 60,000 4,500,000 deği ola n site tesbit edilmelidir. suhil müdafaalarını tehdıt eckıı tat· yolu açmak maksadile Rumanya- Sclam ve takdim rneraısimindeıı ~n dtaly~~~· ~nllabata d~;rmit~ 
Bizim şehirlerimiz vakıa bun. Z y ık ue!'ta raf e<lil miştil'. da büyiik bir o rdu se ferb er etmek sonı a, Molotov ve Rilıbentrop, istB.11- e n 

11 ıre c neşre ı en e 
1
• 

2) engin ve fıkara mahalle- İtalyan zayıa' tı 12.000 tedı'r. yonun d}iında bulunan ihtimm kıta- İnglllz lruvvcUerlnln kalc:!ı:ılıı ş:ı.rkın-
larla kıyas e dilemez. Fakat sına- leri derece derece devlet kontro- sının onunıl n gcçm.lii vo .Alman H a- dn olduklarını bildirmektedir. Şu 
ilqmenin başladığı yerlerde ayni lü altında refahlı v e konforlu bir tahmin ediliyor Daha . d ~~".· Almanya ile ~v_- rkiye Nazırı, !'ıtolot<ıv'n Bcllevue şa- hale göre. Gnllabnt tekrar İngilizler 
hadiseler meydana çıkmaktadır. hale getirilmelidir. P indus YlıılHel'lndc kendılı•rine ku· yeller BırJıgı araıunda .J.' CJU bır tosunn kadar rc!akat eylemişUr. t.:ıra.fından ~gal ~dilmiştir. 
Zengin ve fıkara m nhallelcri ayrıl 3) Sayi a ka l prensibi: Y ollar rulan tuznkt:ın, dııf!: fırknsınn men· göriıt teııtisı haberi veriJdi. A l - Molotov ile ret'akntindeki zev:ıt, lrlandada la ·e sıkıntısı 
dıkça, cemiyetin bütün konfo r ve m eyd a nl ar mümkün old uğu -up ancak 3000 kieınin k~rtulabi l · manyanın bariz hedefi dünyaya Rellevue şntosundn, Fuhrrrin Umu- Dubtin, 12 (A.A.) _ iaşe :Nazın 
imkanları birincileri besl edı'kçe, k d d " h t 1 ı d • E k' p ld~ •ı tahmin ed ılmektcd ır. Znnn dil -

1 

hakim olmak tesebbüsünde Sov- mi Kfıliphk daiıesi şefi D.evlet Na- Lemass, pek yakında Serbest İrfan-
a ar uz a 0 ma 1 ır · s 1 e- d ıgıııe gore bunlar, bütim tcçhızatı- · ·-· • ~ · · d k•- ı · d d ~ 

ik inciler o ıun neticesi olarak mut- kin. Husrevabat, eski Babil, ilh .. nı t"l'kcd•Tek ku-.. u· k gruplaı· h·.ılı'nd" yetlcr. Barlı.gı. ıle ha_şka bır t_eşrik_ı ı. zırı o wr eısener taı"Bfından kar- a n çay, yag, petrol ve kömürün " ~ ~ " 1 şılanmıştır. vesika ile verilmesi ihtimnli oldugu-
lak bir ihmale mahkum oldukça bu tarzda kurulmuşlardı. Arnavutluğa varmıya muvaffak ol - mesaı temı~ı sur~tı e vaz~yetı~ı b ı · 
şehirlerimizin z.iıhiri ~anıfcti, gü- 4) Maziye hürm et : Şehrin ta- muşlardır. 'k •. uv .. vet1e __ ndırmektır . . Bu _ı_ehlıken~n Von Ribbentrop - .Molotov nu eyan ctın ııtır: - _ d 'lk .. .. Nazır, pnznrtcsı nkş:ımı radyo ile 
zelliği veya serveti ile h içbir §ey rih i hatıralarına kıymet vermeli ; Dun b~tün gün Yunanlılar mQnfo- onunc sozle g~rmıyecegız. Ycga- arasın a ı goruşme neşredilen bir hitabesinde, Serbest 
kaz.anılmış olmıyacaktır. Hususile onun m od ern iç inde ki m e vkiini rlt küçuk mQfrczcler. toplnınnkln ııe çare, buna ıc.raat l a karşı koy - Bcılin, 12 (A.A.) - D.N.B. bildi· İılnndn nh:ı1isine bu m:ıddclerin 'İs· 
bizde gözönünde tutulacak bir tayin e tmelidir. mcşg~I. ?lnı~şlardı.r. Oğle~eıı. evvel mnktır. Söyledikler imiz değil. riyor: tihlükindc nzamt de.recede tasar.rufa 
hadise daha var : Servet terakü - 5) S h . k" d W• 1 • 500 klşıl ık bır k:ıfıle geld lgı J.'1Li her yaptıklarımız ehemm iyetlidir Alman Hnıici)·e Nazırı Ven Rib- riayet edilme ini tavı;iye etmi ve 

e rın çe ır egı 0 an sı te nn yenilerinin gelmesine de intizar Alb K "zJ . .. • bentrop, ıesmcn Bedmi ziyarete şunlal'l Uuvc eylemiştir: • 
m ünün devamlı ka p italistler elin- ana kültürün e n kuvvetli olduğu edilmekteydi. nu mıntnknıla ııayı l - ay . ~ox so erıne toYle d e- gelmiş olan Sovrct Halk Koınfaerleri Gn)·ri melhuz bir değişiklik vuku
de olacak y erde istikrnrııız m e mur yer olmalıdır. mış ve tnsnı f edilmiş esir adedi bini ~am et~ıştı r: . . Heyeti neisi vc Hariciye Halk Ko- bulmaclığı takdirde Serbest !rlaııdn 
zümresi elinde bulunnııısı. Bu lı u- Bu şartların b i rçoğn • maalesef- bulmaktad ır. Evvele<' dalın bir çok Amerıka. harp harıcı kalmıya nıi11 ri Molotov'u, bugön Bğleye> doğ. y:ıkmdn gıda maddeleri ithali içi.~ 
d ise, şehirlerin İmarında d a istik- henüz Türk ŞP.hirlerinde y oktur. eslr alınmıw olduğu du malümdur. müt em:ıyil dir. F.akat alçaklık ve ru kabul etmiş ve kendisilc bir g[). gemi kirnlamak imkanından hemen 
rarsızlığa ve bukalemunluğa se. Eski şehirlerimiz • kendi devirle- ~a.hının e<lildiğine .göı'<', italy:ınla_rm şerefsizlik pahasın a d eğil A me - ruşmede bulunmuştur. hemen mahrum katacakt11'. 
bep olmaktadır. rine ve istihcal ..,.rtl .. olu, ynralı ve e:~ır olnrnk znyıntı !'ika ko,.kutulnınnz. Hitler l\lolotov' u kabul et1İ 

' )'enj müzakcrclerd~ Al • 
'lııı Y~tıın bu yeni safhada elde 't1t?1 tasavvur eylediği menfa· 
~ ; .. nıu~abil, Sovyetler Birliği
't~~lindüğü istifadeler göriitü· 
~e, r, Sovyetler Birliii. Avru
(e llİ/aki Rusyaya ait toprakları 
~u~ h11dutları temin elmİf bu· 
~)'hn~•n, bu defa da. orta 
~ ~ aıt an'anevi emellenn ta
~d~ Unu arzu eylemesi muhte· 
~~-3 Fakat en mühim m esele, 
t~~nnı, ttalya ile beraber 
l~i -I •ıteJiği ıiyasi ve iktısadi 

B d Vaz'f I . . b ~ k~'lrında gore k- I!!.000 ki"İ ile takvı••c kıtantıııd.·ın Z ir evirde •ehrin filan ı e ermı u v "' Berliıı, 12 (A.A.) - D.:-0:.B. njnn· elzelenı·n 
" . . .. k "d~lun u (eBr e n ço · j ınürckkeıı olan bu fırkıının uçte iki· Monoilesco tekrar kö,esi revaç kazanıyor, öteki ıyı gorme te ı ı er. una eskı ame balig olmaktadır. • • 81 nşağıdnki tebliği nP.şrctıniştir: b•I 

kısımlar kıymetten düşüyor,· bac- k l 1 d t 'k) y . Harıcıye Nazırı o!U"'O llugün öğleden sonrn Hitler Sov- 1 ançosu 
" ~a ·n ~ er . e . ~mas e ~tı · arın- lngiliz tayyarelel'İnin Arna- 1 r '.>.'etll'r Birliö-i Halk Komisel'ler Reisi 

1tı ol cnı ile kendi bqına bir a -
11ııd,k!l~ ~ovyetler camiası ara • 
~ ı ~bırliğidir. 

fı1e1:1İıret1er Birliği Komiserler 
~t ~ Reisinin Berlini ziyareti 
~ llı"i\n d evlet ndamJnn ile u -
~~Yit U:takcrclere batlaınası, Al
ı...·~r kadar lnRiltereyi de ali -
;~t. nltn!klcdir. inıiltere mat 
ı..~ ~:ril erimdeki müzakerelerin 
.:'11i lı:ı ~l~e.k ltararlnnn, Ortaşark
~~ \ ı:ı nüfuz mmtaknsına ve 
~~1 tıaildi menafiine doku -
tUtıu; ihtimal vermekte, tür • 

~'1ttellr.aziye ve tahminleri. ileri 
li.~ 1~ır. Bunların ne derece 
~~1d

0 uğu, müzakerelerin nc-
1~İtıt0:n. sonra belli olacaktır. 
~ •ıııdalt' ıl': Von Ribbentrop a -
~.,de" 1 hııinei görüşme iki sa
~ f\0:J etnıi§tİr. Sovyctler Bir
i!.; line 

1 
~er Meclisi Reisi daha 

\ ilJc V.!e. ~ıği gün Fübrer Hitler 
ıı.._~ dUı:ı 0rlişrneyi yapmıştır. Bü -

ka bir devirde im•r edı'l en bu kı • k h 1 h - B ~k 12 ( A A ) • (1 ı 1 hlf d d ) "" 1 şe ır erımızın , yenı ayat şar t- . ti w k 1 u ·reş, . . - Rador ve llnrlcivc Halk Komiseri 1\foloto· ne " e en evam 
sım, bütün ehemmiyetini kaybe- l n rına mümkün old ug-u kada 'U uga a ın arı · b'ld' · vu knbul c.tm!" - u*un müddet kcıı- ması çok feci bir manzara hasıl et-
d . b 1 • 1 . . b . ' k r • Atin", 12 (A.A.) - •ngllız •n••. aıaFnsı. ı ırıyor: d' i - " ..... ~ 1 H . . . ti B' 1 ıyor. ina ar bakımsız.lıl<tan ha- t 0 ı ........ h k . d 1 .. ..,,. ü tll A e ınış r. ınanın yern tı s1ğınağına ıl-~y~un oması •.çın u ı~ ı a~ette )'arelerınin, pazar günü, A\•lı.mya li- a,r;ıst Ü umctin avct i üzeri- : e ı:to;uşm ş r. ınan arıcıy ticoyn muvaffak olan otuz kadar 
rap oluy or, bu eefer başka bir kö- ınkışaf etmelerı temennı edılır. ımını uzcrine yaptıkları hucum esna- ne Rumen devleti l.:ond uka toru Nazın \ on Rlbbentrop müllikatt.n kimse itfaiyeyi vaılycUerindcn tele
şe mihr~k vazifesini görm iye baı- [*) Bandan evvelki makaleler sındn , bir petrol deposunda bü)·ük Baevckll Genemi Antonesco. re- hazı~ ~ulunnıuş.tur. .. .. fonla haberdar etmlyc murnffo.k ol-
lıyor. Z am a n zaman Boğaziçi, yangınl?.r ç.ıkmış, Ayıı-~ranrli'dcki foka tinde H ariciy; 'azın olduğu ve l\;~.~~n~C' ~7~a~-~~u~ul~~~t~~.rmue muşlardır. Son haberlere göre, bun-
Bcşiktaş, Çapa Slrtı , Adalar veya 4, 16, 27 Atusto•, 20 E.ylul doklar uzerınde bulunan bır gemi de ha lde, Duçe ye Kont Ciano ile H ... 1 K 1 u •1 · D k !arın kurtanlmasmdan ümit kesil • 
Suadl'yenı'n ragwb t k rı• 2 B" • ' t · t 'L/' {ı •-hrı'ı> ccl'ılm'ışti ı· Kon1'-pol l'ı - .. .. k .. · · • anc re om ser Tll 
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111 
e n- i t' z· b r. 1 l ı d e azanması ve .. ırıncı eırın arın ı n •· .... b- k ht. "'id mlal nı goru§m e u~ere 14 teşrınısanıde nMot' btt r:iynreti e~nasında Molotova m ş ır. ,ıra Oo"11 muş o mn arın an 

kıymetten d ii şmesi bundandır. ha 'arımı% .JO "ı/ımıfflr. nın uyu rı lnlllln g en )'O ara 1~ "d k . o·w f i • 1 koıkulınaktadır. " .. b mbnlar · b t ... t 111 · tir n···.. •n 'omaya gı ece ·tır. ıger tara • refaknt ctmı t r. o ısa e " ış • u~un ..... y. . t'f t . l H . . N Jl'tl .· muhafız kuvvetleri Kurtarma ameliyesine Alman müf 
rnı·ckl' [islcrnıc dıiıınıüQlcrdir. tan, 18 ı a <: .mış 0 an arıc ı ye ' a- • 1 .eı ın . ne men re:ı:cleı i de iştirak etmektedirler. 

TASVİRİ EFKAR Sütunlarında 
bir kaç güne ~adar ••• 

Fransa 
neden 

bu harbi 
kaybetti? 

Yazan : General Ali Ihsan SA IS 
Askeri hatalar - Siyasi h_atalar - Tarihçe. 

En kuvvetli kalemden en ilmi bir görüşle yazılan 
bu tefrikayı zevkle, alaka ile, merakla okuyacaksınız. 

• . · zırı Sturdza nın yerine tekrar Ma- sup bır kı ta, l\I~lotov g~d~ğı zaman 
Yunamstandakı Italyan ve noilesco ' nun ta•,. ı'nı' beklenmekte- Vt' d.öncrkeıı .selam ı-esmını ifa et • En .son tahminlere göre yalnız bu ,, ı binada 207 kişi ölıııü&tür. Bükreş 
Arnavut emvalı' mı'ısaderc dı·r. m ştu., • • • • • k d k 1 l morguna 140 ceset getirilmiştir. Bük 

edildi .Mos ova. a 1 ngı ız Elçısi- rcşte hasara uğrıyan 1000 den !azln 
Belgı·ad, 12 (A.A .) - D.N.B. : uzeriııclc cllkknte değc!r fanli\'etlm~e nm temasları evin tahllyesıne mecbuı1~·et hasıl ol-
Politikıı guzetesinııı A tinr.dan bil· bulun:ııı İngiliz tavyarelcri • Girlılc l\Joskova, 12 (A.A.) - İngiltere · muştur. 

dırdığiTlc göre, İtnlyun ve Amnvut- f nı:fl iz lıeyet1 sefe~iyesiniıı' geldiği ntn Moskova Büyük Elçisi Gripps, . _Gnz~tc!er, ~izole fclakctz.cdclcri 
ların Yunanistanılakl emvali musa- h:ıberlcri ve ftalyan ,- Yunan lhti· dün nkş:ı~ Sovyetler Birliği Harkl· ıçın bır rnnc lııstes.i. a~mışlordır. Ya-
dcre edilmiştir. lafından doğan artlar muclbınce ye Komı er muavini Vişinskl ile h~ıcll~er b? lane)'c ıştıraktc-n mene -

' 

S. ' il h" - d Tilrk • Yunan ittifakının t:ım bir görG,.müştür. dılmışlerdır. 
l\' l er ucuma ugra 1 surette t atblkma alt Türk nıntbu:ıtı· Sov)·et matbuatı, Molotofun Rer- Sovyct Uusyadaki zelzele 

Korfu, 12 (A.A.) - Bugün ita!- k t•· ı· ı·n t • · h kk d nın \'C Türk l\Icbuslarının n ı ısa- ı e )'ap ı •ı z.ıynrct a ·ın a tam Moskovn, 12 (A.A.) - Tas ajanc::ı 
yan tnyyaıeleri al~aktan uçarnk tnr- 111, ltul)·anların bu manasız neşriya. bir ı;ükl'ıt muhnfnzn etmektedir. bildiriyor: 
lııluıdn bulunun kadın ve çocuklara 

l 1 .. . 1 d tına en knt'i cevabı \ermcktedır. Koordt"na•yon Heyeti 10 teşrini anide Moskova trnatile m trn )OZ atcşı açmış nr ır. 
eç ~ün sükünct içindi! ynşıyıın İtalyan tay:varelcrinin . toplandı 2·'2 de vukun gelen zelzele Moskova-

Korfuda dört ıılarm verilmtştır. b .d da ve MoskO\'aya hemen eh-ar olım 
bom aı· Ll11BDI Anknrn, 12 (A.A.) - Koordinns- yerlerde 22 tceı·lnievvclde vukun "'• Dorduncii alurmdn alçak bulutla- ,. ., 

rın a~tındaıı 4 İtalyan l>oınb:ırdımun Atl~ıı, 12 ( A.A. l ::: Dahili Eınnı. )'On Heyeti bı.ı abalı snnt 10 da len zclz.clcden dalın büyük bir şld . 
ı. yy resi ı:öz.iıkınliş ve bunlar şehre yet. ~ez~ı~t.ıııl~ tel~lıgı: , . Ba1Jvekil Vo.ktor Hefık Saydamın ri- detlc hissedilmiştir. Sarsıntılar bir 

1l tı n F pıı koylerındnn bl 1 ••a eti altında Bnşveknlette toplan • "Ok l\loskovnlılnrı ""nndırmıstır. Bir ve vnrnşlarıım mutendclit boıııbnln r , · ~ r nın 1:n • 1 ~ 0 
" ""'" • 

atmıelardır. Bazı hasarat olmu,tur. tılnrınn .ka~al' _ ınere~ uçan italyan nıış ~·e bazı karıırlar ittihaz. etmjo . çok ııpartımanlnrda tlnhtıi yarıklar 
Bıı kişi olmüştar. Bombalardan biri tayyarccılcrı koy akınlerlni mitral- tir. olmuştur. 
ıatlıınıanııotır. yoz. ateşine tutmuşlardır. \'anya ü . 

. . . • , zcrıne de mltralyozle bir hücum yn· 
lngıhz tayyar eleri Draç ı pılınıştır. Basur ve z.ayiat hafiftir. 

.~~ )'a Al R .. ·· tıt· ·~ıııj ' ınan • us goruı • 
l>or. )'akın l-"" alaka ile takip y • k 
~ı·enı Feyzi TOGAY .... !.~.! ... ~.~ .. J.H~J.~.;, 

bombr.: ]ı]ar WKl:ıkis bölgesindeki tngtliı mcznr-
lıgt bombardıman edilmiş e de hıç· 
bir hn&nr yoktur. Bu tanrı uzu ya .1 
pan mfinfeı it tnyyare Amavutluk 

Atiıın, 12 (A .. \..ı - Dün gece ln
gıllz bomb:ırdıman tayyareleri Ar· 
na\•utluğun başlıca llnuını olan 
D ı nçı bombıırdımnn etmlşlerdır. Bir 
m:ıhrukat depoısu tamamıle tnhrlp 
edilnıış ve rıkan yangın 160 kilo -

LEYLA ile MECNUN 1 
Görlllmemiı bir muvaffakıyetle -

~~co . D Bu harp ne kadar 
~ lllh NKO PROGRAM • e 
~: ltııb~~I (F.) •'rn.30 Haberler devam edebılır ? 
~"tı '1tittk er 19.45 Mi!z.lk (T.) • 
i;;~~ ~\'lı:.nd <~.) 20.16 Gazete 
:~ ~Gıilı;, ını 20.45 Milzik (saz) B l l k • İ ~s lf,berı (T.)• 21•10 Konuıının u sua e mem e etın maruf siyasi şahsigetleri, tecrü· 
,-<o ~il.. ~~) 21.25 Muz.ik (T.) heli askerleri, kıymetli muharrirleri cevap veriyorlar 
it '°3 },~~ıil,; (F:) 21.46 Müzik ( F.) 

~ I{ 2il; ( F.) 22.30 Haberler p k k d 
~~"'lbn ı::·.cö Muzik (caz) e ya ID & ANKETİMiZi merakla 
~r~-25 Xnp:ımı. 

A.ffıt 'ka, (F) Ala/ranı• takip edeceksiniz • • • 

metı e uzaktan görillnıfiştür. 
Diğer bir t:ıyynre filosu da Av . 

lunyıı limanını bombardımnn ederek 

toprnklaı·ına gitmiştir. 
Tcsalyndn ve Korfu adasında as

keri ehemmiyeti olmı)·nıı küçük bir 
şehir üzerine de hiçbir zayiat ve 
hnıara sebebiyet vermiyen hır taar
ruz. ynpılmı~tır. 

• • iPEK Slnema•ında devam ediyor. 

Wr~~~~~~~h~et. ,••••a•m•••••••ı••••••••••••••••••••••••~, 
mlştir. 

İtalyan ga.zetelerinin 1 
neşrıyatı 

Atına, 12 (J~.A . ) - İtalyan pro
ımgandası ve lt:ılyan propagandası
na sadık bulunan bazı ender yabancı 
gazeteler biı' kar gündür Yunanistn
mn tnnınmilc tecerrüt etmiş bir va
r.i>·et te bulunduğu ve müttefikleri 
İnt;'iltere ve Türkiye tarafından ter
kcdildl'-1 teraneainl tuttumıuşl:ırdır. 

Sinemacılık Cılcmiııde hiçbir filme nasip olmıyan bir muvaffakıyet 

BALALAYKA 
MELEK SİNEMASINDA 

3 ÜNCÜ HAFTSINA BAŞLIYOR 
LOCA VE KOLTUKLARINIZI DAİMA EVVELDEN ALDIRINIZ 



sa s Sahife ; 4 ~~!!!!".!!~zs!!!!!!P-~mıe!~~~~~~~~~~~~~~,• TASViKİEFK!K 

-===========~ Ra• lailıc.1•Wri 44.:===•ıı.. 
Tasvirin 
lıilcdg~si Kırtasiyecilikle mücadele 

Valentin K atayev'den çe.iren : Orlıan Ka•c• 

Daire müdürü gazeteyi açtı ve cBizznt siz onu temsil eıli)·oreunıu 
sapsarı keslldi. cKitip hemen bura- Ba~· müdürb 'a ~elsin> di>·e içeriyo bağırdı. Ki· 

1
cBen mi?. 

tip, müdOrlin çalışma odasına ya. cEvet, sizh 

lstanbul -Edirne asfalt 
yolu tamamlandı 

lst. Lv. mirliği Satın 
Alma komis onu ilanları 

vaşça sokulıırak: cBcni mi ea~ırdı- cHım... Öylcya. projeyi buraya 
DiZ, ~ay nıüc<ür7> diye soı·du. verin. Onu gözden ıeçfrip muavini· 

cEvetl Oturunuz, okhlunu:ıı mub min muavini oh&rak imzalıyacağını ... 

Altı pa rçadan ibaret baıhk, pal· 
dum, kolan, göğüslük, ip yular sapı 
Ut beraber 2000 adet mamul tevhid 
semeri alınacaktır. Puarlıklft ek· 
ııiltmffi 14/11/9.(0 perıembe «{inli 
saat. 15 de Tophanede Lv. AmMiğt 
Satınalma Komisyonunda yapılacak 
tır. Tahmin bedeli 102,000 lira, n;c 
teminatı 6350 liradıı·. Nümuneııl Kı>
ınisyonda görülüı-. İsteklilerin kanıı· 
ni veı;iknlarile belli saatte Komiııyo-«Evet, Bay müılürl> Onu kaydettikten ıonra tekıar be -

cBun• ııc dersiııiz'» ~ nim önüme getirin, bu sefer ben mü-
cBana göre, buna kaı·şı mücadele ı!üı· olarak! Anladınız mı?> 

etmeli Bay mlidür!> cAnladıın!> 
dlükemmel ! İnsan mücadeleye Bir kaç gıln aonı·a mudOr, daireye 

mecburdur, Ba:rım. Bu bir skandal! 

1 

gelir gelmez katibi çağırdı. 
İdare mnkinc ini eski ı·ejlmin küflü cKırtıısiyeciliğc knrşı hazırlanan 
kırtasirecl!iğf kemiriyor da biç ha- ıırojc ne oldu? l\luıwinim imznladı 
berimiz yok! Aff"'Oel"liniz, bu bir i mıh 
domuzluk O kader U gazetelere bl· ı cnıaattccssüf Bay müdür. l\Iusvl
le gcçmie ! Fakat şeytan çarpsın, nlniz daha hülli inızRlnmadı, proj l'.')·i 
onu yok etınclı ! Kökünden kurutma- alıkoydu ve gözden geçireceğini söy-
lı 1 Sözlerim dof,rru değil ml'!> ' ledi !> 

cDol!ııı Bay ~.ii~ür.! Çok doğru!> ' cBu ne lrkoflikt Amme işlerini 
cBon de oylı> du§unfi~orum ! O hal· . . ç . · ı ı k b' . 

d B k" • lü 1 t db' 1 · gecıktirmlyc 'c ı ıınn c arşı ır pıo-e ay utıp, zum u e ır erı a· • ğ İ 
1 

• 
1 1 H k . ld K ta . JC haı.ırlı~ncıı •ım... şic, a ın şu )a-
ın er zurnan ı yo an. ır sıyc- • · · 

1 eli'~ k bl d 1 F k ZJ)' ı ... Bunu knydtt geçırın ! A tına 

l "dı1;e a1rşıb' r 05Y
1

11 nlçm .k 
1 

ev il· damgıı rı basın ve imza için muavini- İraİtyatla 701 laoliyeti 

na gelmeleri. (586-10537) 
'lo'l-'io 

Saman balya makinesi alıııacııktır. 
Tıılip olanlımn kataloğlıuilc bern· 
ber 15/11/940 cumn günU s:ıat 14.30 
da Tophanede Lv. Amirliği Satınnl
mn Keıntlsyoııunda buhınmıılnrı. 

(601 - 10732} 
.... ~ .. 

40 tor. ot nakfü·csl kara vusıtasile 
yaptırılacaktır. Paznrlılda cksfünıc· 
sl 14/ 11 / !•40 ııerşcınbe günü n:ıt 
16.45 de Tophanl'de Lv Amirliğoi 
Satınalıııa Kornic:yonul'dn ynpılacnk· 

1 tır. Şnrlnıımesi Komisyonda giiı·ülüı ·. 
tcıninatlnrilc bc111 saatte 

K•>nıl!lyoııu gelıııclt•ri. a c acc e ır mess ıı o ara • v.s., lı " " 
1 

v.s ..• Anlıyorsunuz değil mi'!> m:,~~~~r~~~;~ Edirne (Hususi) - Bu yıl 
cHay La!'• Bay miidilr!> cBann değil .. l\lunvinlme!> Trakyada yol İnşaatına çok ehem 

Bu yolun tamamila açılmasın
dan sonra, şehrimizde ticaret bi -
raz daha artacak, ayni zamanda 
köylünün yüzü gülecektir. Diğer 
taraftan bütün miişkulatlar da or
tadan kalkmış olacaktır. Bu yol
dan ba~ka 200 k ilometre boyun · 
d aki Gelibolu - Uzunköpı ü yolu 
tamamile ve Lüleb urgaz asfalt 
yolunun ikinci kısmı teberrüken 
açılmış, Keşan, Malkara, Tek ir· 

"'"'"' 
(li03-10773) 

cÔyleyse haydi çabuk dostum! cEvet mnu, muııvininiz mezun ol· miyet verilmiş ve ayrıca birçok 
Kırtnsiyeciliğı kaldırmsık için ncıncn 
bir proj•• hazırlayın ve imza için de duğundan onu şimrlillk eiz tcmRil e- yollar da tamamlanmışlardır. Bun 

Tiiı aılı•t hasın uı-ahosilc beş adet 
.şezlong müteahhit mrnı ve hesnhınn 
ulı ııu('ukt ı r. Pazarlıkla eksil tın"sİ 
Hl/1 ı / !140 pııznı lesi günü saat lıt.~ıo 
ela Tophanede Lv. Amiılil?i Satınııl· 
m"' 'Komiı<yoııundn ynpılncnktır. Tah· 
ınin bedeli 3!!5 lira, kat'i temırıutı 
4!1 lirnclır. Şartname 1 Komisyondn 
Jı'Ôl'Ülfir. İstC"klileı hı belli suatte Ko-

evvelı1 muuvlnlme, sonra da bana ge· dıyorı1unuz!> !arın en mühimmi Üç sene evvel 
tırin .•• Daha sonra onu çoğaltır ve 0 .. 1 d - . 1 . 1 tak' . 1 

11 
Lüleburgaza kadar gelen asfalt 

ı . g l')'C ogru ış erın ı11 cue - I . k I k dııarıva da a•11rsını:.... Bir ke ıme lcr müdOriln kapı 1 önünde büyük yo ~.~ gerı~~. a an .. ısmı. ya~ıl~ı~ 
ile bu işi çabuk bıtirinb bir kalııbulık halinde bcklerlcıkeıı, ve ogrend ıi:ı~e gore, yırmı ~u -

Bir hı.fıa sonra katip knlın bir içel'iden müdürün bağırdığını duyu- ne kadar da lstanbul - Lülebu r· 
dosya ile müdürün odasına girdi. yorlnrdı . gaz - Edirne asfaltJ;olu tamami- misyonu gelmeleri. (GO<l - 10i7·l) c P rojcyi hazırladınız mı b 

cEvetb cNc oluyor?> diye bar.ı sabırsızl:ır le bi tmiş olacaktır. u y ol, istan-
.Y..\'.Y. 

1 Oı: bin adet l'am mutara ıılınucnk· cMuavininı de imzaladı mı?> katipten sorrlular. cl\lfidilıic bugün b ulu Balkanlara. ve h a tta Avrupa· 
cBayır'• konuşulRmaz mı?> ya bıtğlıyan en kısa ticaret yolu 

dağ ve istanbu yolu d a açılarak tıı·. Pazarlıkla eksiltıııe:ıi Hl / ll / 940 • .,, 

cNedenb h'.utip, cevet>, diye cevap verdi, olacaktır. 
cÇünkü munvininiz mezundur!• cfakat şlmıli onun hiç vakti yok. 

Gelibohıya bağlanmıştı r. ııulı günü saat ı ı de Toph:ınedo Lv. el'" 

İbrahim Özakın A mfrlii!i Satına! ııuı kom isyonundıı. VTaut·arnkdaManiı'a•ytaahhuzzaurr,aytaıv r uy acslAh hpa t ı"' eMrnı~ağeRhaK· diAtn ~ ~ 'ı~ 
cMezun mu? Hım! Öyleyse onun Çünkü o, kırtıısiyet>illklc milcadcle 

lelerini kiın yapıyor!> ediyor!> ................................................................................................ 

Trakyada maarif işleri 
Edirne (f-lususi) - G eçen ee · 

ne Trnkyanın muhte lif yerlerinde 
açılan s~yyar köy d em irc ilik v e 
mara ngozluk kursları iyi n e tice 
verdiğinden, öğrendiğime göre 
bu kursun tekrar P e hlivan köyün · 
-de açılması kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka, Maarif V ekale· 
t inin Sanatlar okulu nda yaptırdığı 
köy e nstitüsü eşyası Uzu nköprü 
Kurtbey köyünde açılacak olan 
biçki, dikiş yurd una göndedl ın İ!!· 
t ir. B içki. dikiş kurıılarındc.n bir i 
d e Muratlıda açılm ış ve Havsada: 
aon d ört aylık bı r k u rsun hazırlcl· 
dığı serginin de resmi küşadı ya· 
pılmıştır. 

Bu su~ctle Trdkyanın dört, beş 
yerinde köylerimizin Liçki, dikiş 
yurtlarile demircilik ve maran
g o :r:luk kurelrm açılmıştır. 

Yeni eserler 
Edirne (Hususi) - Bu seneki 

Cumhuriyet bayramı hummalı bir 
f>ayıııdırlık yılı geçirmekte olan 
Tl'akyanın bu sah ad&ki verimini 
4c b elirtmiyr; vesile olmuştur. 
8ayranıın hiriııci giinü bölgenin 
muhtelif yerlerinde devam ed en 
yol , köprü, hükum~t konağı ve
H alkevi binaları gibi bayındırlık 
eserlerinden sona e renlerin paı· 
lak bir surette açılış törenleri ya
pılmış v e Gelıbolu, ile Vize Hal
kevlcıi de tamamlanarak açılmış· 
tır. 

luk tertibatı Z ira a t Vel:a leti ile 
Ziraat Bankasının Ç o rludaki he
yet i tarafından müb ayaa edilmiş 
ve Selektö r m akinelerinde n geçi
r ilerek tam vaktinde mahallerine 
aevkolunmu~tur. Bu tohumluklar 
sayılı merkezlerd e ve bilhasşa E
dirne, Uzunkö p rü v e Keşan mer· 
kezle r inde köy arabala rile aldırıl
maktadır. İpsalanın k öyleri uz:ık 
olduğu için Z iraat Bankası, b ir 
kel aylık olmak ÜL~ r ! bunların to
humluğunu Uzunköprüden Keşan 
merkezine ıevketmi§ ıe lp sala 
köyleri, tohumluklarını oradan al. 
dırmışlardı r. 

Bunlar gibi, lül~burgaz, Baba
eski, Kırklareli ve Vizenin toh um
Jukl.m da ayrıca tertip edilmi . 
Çanakkıılenin tohumluğu Ereğli 
iskeJc .. inden haLırlattırılmıştır. Bu 
toh umlar tamamile Trakya buğ
dayı olup Çanakkale Valiliği ta -
rafından kendi deniz vnsıtalarile 
aldırılmaktadır. Diğer taraftan 
Hayreboluya verilen tohumluk 
buğday, mdha ll iııe kolayca sevko 
lunamıyacal':ındaıı, bunların da 
Çorludan !atın a l,..nıaeı emri ve· 
rilmiş ve sevkiyata başlanmıştır. 

Kernalpı.\fada bir bekçi 
bir aabıkahyı vurdu 
Kemalpaııa ( Huııusi ) - Ka· 

zamızın Yukarı Kızılca köyünde, 
ölüm le neticelenen bir vak'a ol -

T rakyada arıcılık muştur. Sabıkalı İbrahim oğlu 
Edirne (Hususi) - Bu ıene Mustafa Kocnkafa, bazı zeytin -

arıcılıkta çok zengin bir hareket 'iklerd en 2 7 k ilo kadar zeytin 
!tlınuştuı. Tabiatin yardımile bin- çalmış, v~ bunl iiln köye götürür
leı le oğul alınmış ve bunlar ka- k en, Gazitufan mezarlığı önünde 
ra kovanl:ndan fenni kova n lara 1. 

ırır bekçisi önüne çıkmış, K oca-
göçertilnıi . tir. Şimdi arıları k ış kafa, e lindeki :r.eytinleri a ta ra k 
~urumuıııı ~okmnk için Urıumi kaçmıya ha IAm ış, bekçi evvela 
Müfcttiılık Ziraat Müşavirliğin- durmasını ihtar etrni~ ve korku t -
den bütün köylere cH. ek lifler 'e- nıak m<ıksadile bir el silah einıış· 
rilm ıı ve arıların önümüzdeki ilk
bahara kuv\'etli çıkabilmel erini t ı r. Bun.ı raKmen 9 uçlu kaçmakta 
temin için gereken tedbirlerin a• devam etmi!I, bekçi de ikinci kur
lınmast bildidlmistir. ııunu arkaı;ından savurmuştur. Cı-

kan mermi, M ustaft ııın boğazına 
T rakya lcöyler in e buiday te"ii isabet ettiğinden, gırtlağını parça-

iıinc baılandı lamı ve derhal ö lümüne sebebi-
EJirne (Hususi) - Geçenler· yet \•ermiıtir. Hadiseden sonra 

cılc Trakya köylüsüne tohumluk bekçi yakalanarak a dliyeye veril· 
buğday tevzi edileceğini bildirmiş rni!hir. 

- - - )U}nlal:aktır. Niiıuun~i Koıııpis)londa 
Çay iataayonunda 1 • ı r ı:örülılı·. isteklilerin belli saatte Ko· 

feci bir_ ölil.m ASKERLiK l lllisyona gclınelC'r~.v .. (ıill:;. I077riJ • 19 
......... Be>iktaş: ÇAPAMARKA Tarihi Tesise: 

Çar, 12 (llmıu. ı i - .rstaıılı~lduıı ı On adet tur ııfı·t.oz (ctlıı~ı tmuı n- , 
Konynyn geçNı ınorşıınrlız t ı cnı. im· l'fltı!ı ıiskerlik Şııbeaiııdeıı: lııım·uktır. Pazıırlıklıı cksiltnw ·i 
bulılcyiıı sel:i:ı:., dokuz l'llcldt•sındc 1 A k l 'kl . k l!J/ 11 / !HO snlı "'llllÜ aut 1•1 ~O ıla • 

. d . • . -- s er 1 enne rırıır verilmiş • - .., . 1 1 h. 1 U Mu"du"rlu"ıg .. u"nden •• Ça~ ıstasyonun 11 ınaııevı a ~ ııı>at : oldul:'u halde muhtelif scbepledc Ye-ı 1'ophanede Lv. ,, nıirligi Satıııal~ıın n ısar ar mum 
ken, ınakas~ı kocusıııılaıı ıınra ıılmak d k S b Ok 1 . . Konıi~voııundıı yopılacııklıı·. lslcklıle- ı 
için hııttı katctınlyc yt'lteııcn Ila;ı.·aıı j le .ı~ktıyk t u un~ı scvkcdıl~mem ış dıı t~~iııatlarilE: hehi .:ııııttc Komi • 
'' "'! · i ı· K d -ıü " cı ıın 'u ~e ' aın 'e oı·ta ehlıyetıın- ' Bazı içki bayilerinin .,c•ı seyı eznı ş ır. a ının o mu tc- mclil~ılc ine kısa h' . yoıın ~elmcleı·i. (GOG 10i7Gl 
es fir uynndııınıştır. . - Y ızınet hnkkmı ) tJ 
1 . . hmz oldugu halde kamplııra iştirak ıv· k. c· ş a a 
zmırde kınla azaldı "tnıcmi11 ehııyetıınmesiz1crı ı mayıs işçi 8 ,. .. ·.yanlar ı 1 IS 1, ID ve am pan y 
İzmir (Hususi) - Son güııler· !t.tl dE' Yedek Subay Okuluna se,·ke- --------------

d h · · d d ( k" · k l ı dıleccklerdır. * KAY.<\K OtiRET JE.V Nıti'ıl- hıııfe fiyntındıı ıı fıızln~ıı rnlt, kb ı ı lıaber alıııınıştıı·. {i~,t· 
e fe rımız e ev et ınını a - Muştcl'ill'ı·in ınutıızanır olnı ı ıııalıııı ırlıı bu irkileıl'ı s:ıtıi t ~elr nıamı • Vekaletten istenmiştir. Bu selıcpten: Zf:Dİ Erzunım Kııyak kursunda ys • ' 

c1 lnrı ıı~ıığı~·ıı d(•ıcedilnıiştir. 'u rryııtlnrdun fazltı}'l! bııtıı:ı. <{il l' 
K in in fiyatı, evvelkine nisbe tle A - !140 yılıııdu li c ve mu:ıdili cı'S göl'ccek.. Bölgelerde Da~cılık bus ed!!nl(•r hakkıııdıı gt'ıekeıı ıeülıir nlııımıık i:zerc kcdı\l't• 
yarı yarıya yükselmi tir. Ayrıca, , mekteplerle daha yüksek mektepler· Federasyoncvındc· çıılışnr.ak. Ü n et mum i\lüdıirlüğiimOzfüı hııb ı:ı ı ·dııı· <'dilmt!"'l rıcn olunur. 
köylere tevzi edilmek üzere mec- den mezun olduğu hıılıle tahsile ele - 7!'i liı a. Ş:ırt: ı·u~ !W • :30, vOcut ıııii V İ S K İ 

• k ' • d · t mı""t'ır 1 vaııı etnıivecck olnnlnl'llı. snit, sporcu, ortnnıektep mezunu Kurut canı m m e ıs en ,. • · ı ____.....-
.. • TI - Yokluın:ısıııı yııptırdığı ve ı .15/11/!l.JO n kaılnı Ikdeıı Teıbiyes i - ·-·-

Yeniköy egltmenlerı \\•dek Subay Oktıluıııı ı-evkcılilcllği Gmel Diı·elctiiı-lıigüııe nıfirncaat, An. Gold La bel 1 Ha iğ 1 
İzmir (Huııusi) - Kızılçullu haldı> mektebe geç gittiğinden veyıı kal':ı.. Re d La bel Johnnie Walk~r 

köy eğitmen kursunda dersler so- sıhhi sebcı>tcn dolayı mektebin bu White La bel Dewar 
:->a errrıi~ ve bu yı l 35 egitmen, 

dC\'rl'~İ ııc yı•tişememiş olnıılnrın. 

kur,tan mezun olmuştur. Bu eğit- c - Sıhhi mazeret hnııcbilc cıfo- H ,. t 1 er ,. , e Dimple . 1 Haiğ 1 
si seneye lıııakılanluııı lıcmeıı şube- Bl k L b 1 J b l W k menler, vilayetim izin 35 mektep- ac a & O DD • a erı ye mü ı·nc·aııtlan llıın oluııııı. ı 

eiz köyüne verilmiştir. Yeni eğit- Victoria Vat Dawar 
1 ... ll"ıtoölı• ı·a1ı<ıııt'ı ABl.'-l'rlık Şıt-I ı k ı 

nıenl .. r; Menemen, Muğla ve Ö - besiııclrn: Be) oğlu. Bt»;iktnş kuza1ıın 1 1 sene ŞamP.anya 
demiş kazalarına tayin olunmu - mıııtak:ısındıı buluıınn ynbnneılnı~lan l Cin 
!ardır. Yf"d<'k Subny )Ctf ccck kaclııı· tahsil •••••••••••••••••••••••··~~ 
1""•'""'""'5"" ... ""p"'""'HQ""""""'R"""'Ml"•""'"'I ;~~l;:şoı~~Ju~~~ı:"i~~~~;~~if~~~~·ı>l:~: ingilterenin Berlin Sefir i (SiR ı O O ENLERE KATRAN HllKKI EKREM 
1 • ' 1 le §İmdiye kaclnr sevkleri geı·i bırn· NEViLE HENDERSON) ta· KS R N 
"---.. --... '""""""'",.,,.,,.,, .. .,,....J kılnıı~ olanların ucele şubeye ınilrn- rafından yazılan bu mühim ------·------------ - - -------

Voleybol turnuaaı cnııtlan ilan ohınııı·. 1 kit:ıp REFi CEVAT ULUNAY 
tarafından türkçeye tercüme Klliplcı· nrıısıııılaki voleybol tuıııu. + E111iııii11ıi AB • • '). ,,f,ırlı•ıı: )fnki- ı edilmi•tİr. Fiyatı 75 kurut. SE-

asınıt bu ay snnuıııla Rı•yoğlıı Hal· ni,.t er Abduırııhnıaıı oğ. Ilııyı ·nıııınl MtH LOTFi KtTABEVtNDE 
kevi salonuncln ba,lıımwııktır. (!l;:0- !177) hemen şııbC'ye ıııürnrantı. 

Şeref •tadında pist satılır. 
Kayıp aranıyor 

Şeref st.adıııdn l>ir koşu pisti yn. 
pılma~ ına bn~lunmıştır. Ru sUl'etle 
lı;tonbul cihetinde oturan l\tletlcr 
çalışmak için Kadıköyc kndnr '(•rul
mıyacnki .. rdır. 

Eıdck Paşaaman adnrıındun Tik
veşli ınüteveffıı M chııırt Ali oğlu 
Sııbıt K . \'aıdar. 

Uıından fiç ay evvl'l kııyıl:rile Tahir 
ovaıiaıı 1'~rcleic gitmek üzere hare. 

B. T OV E N 

NOKTALAMA 
YAZIDA KULLANILAN iŞARETLER 
Maarif Vekaleti tamfından bütün 

mcktcpleı·e tavsiye ec1llıni,tlr. 

ÜÇÜNCÜ' TABI 

Herkese lazım 10 kum~ 

ZAYi 

İSTANBUL-İKBAL KIT ABEVI 

+ DA l'ET - istaıı bııl Cii111Jıtwi- ket etmişti. O z:ımnııd:ııı bu iiııa ka-
11;.t . ilfı'iddciıw~u!•ıiliğiııdeıı: İE.tan~ul dar hayat ve nıenıcıtından hiçbiı· lın
ha.kım n~ınzcdı ı.ke~ •. Dcvıek .c. l\1uıl- bcı· nlanıaclık. Snbı·i on ekız, yirmi 
dernmu_?Jı_ ıııu_:ıvııılıgıne . tu},n kılı . • 1 yas arıısıııdudır vı~ iızennrlc ~ nlııız 
nuıı ~Iunıı "Hu ı·e~lıı. ~cılen ıncnıurı- ksyıkçı te?.keı·eı1i vaHlır. Sabri~· i f!Ö· 
,yeUnuze muraraatı ılıın oluııuı·. reıılcı ve)'ahut bilımlC>ıden in uııi~Cl ___ .,.. _ ________ _ 

numınıı hnbeı· veı ıııclt•ı hı! ll !IİI vlc • Operato·· r 
dnnltırmdnıı l'İCn edeı·ıııı . 

1938.JU:J9 ders ~·ılındu Bııı·Juı· or
taokuluııdıın alılıı,"lm yC>cll ııuınaı'tllı 
diplomamı kuylıı>ttlnı. 1 ıyıııeti ycık· 

Aı ıyan: flnkırkıiy "111 ut fnbri-
kıı<>ı muhııfı?. bölıık lİSt rııvuşu Doktor 

tur. J1f,.fı11ı r.t Sifrck llamıli l>tı. a ı·c ı 

HAYATTA .. 

1 LE R L E, 1 L E R L ET 
Yazan : Herbert N. Caaaoa 

Öme,. Rıza DOGRUL 

Sadrettin Onaran 
Beyoğlu Mia aokak 
Gökçek apartmanı 

Numara 1 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKhıl 

1 , SANTI 
.. .... 

Herke•, bilhaaaa çocuklar tarafından• dt' 
maaı gayet kola7 ve ıuüeaaiı" bir •ilatah••' 

BARSAK SOLUCANLARINA 
rıçii~ 

lıaı ljl sr<>:.·ı•t tesirlİ<iİı'. Bıtrsnk s..,• l ı:cn nlnrının lıiiyuklcı de \"C " 1;1~· 
ı~rıJc sclıcr olacağı tehlikeler gö:ıi.niır.c alınnrnk Solucan Jıa~tıılı 

rında bunu knllaırnrnlnıı foydulıdır. 

Jll''<iııılcı inıize vtı bııllnmıza tl!v ıye edileıı bu nıfiııtııhı:ır ıırr 

!I • ccza•ıedc bıılu111ır. Kutmm 21l kuı ııştur. ·~""' 
----- -~ 1 

,1, - SA 
_ lki ?..=ite~rin Ç :ır,amba '· I B o R p 
13S9 H. 1 3 ~1S36 1 _ şttl ,,•nal Runtl 12.11-940 da muanıel• I 

13 l .c:lt etr\a l 
31 para ar t' 

Gün: lı K;s~ Londra ı ,Etteriln ıJ.~1 
Nnyortı ıoo· Potar 2'· ~~ 

Eunl Vuatf 
S. D. :i. i). 

c .. en. ıoo r.,.. ,,, "~ 
Attaa 100 Drab1111 ı .... ve 350 ıorı .vteriç kazasına. 350 Zelzele mıntakaaına 

ton kadar da lpsala kazaııı ıçin a- Maarif Vekiletliıin 
lındığını ~!ilZmı tım . Alınan bui· 

1 
Bu eser siw hayatta yalnız ileı lcnıenizi df'ğil, u tclık yııptıı:-ınız işi 

du l aı yerlerine vcrildiii gibi, di- yardımı de Ucrletıııenizı tcıniıı cdiyoı'. 

Dahiliye Müteh.•s~ısı 
Dlvırnvolu IOC 

.Muayene saatleri: Pazar hariç 
her gün 2,5 're! : 22898 

Jofya lto IAv• ıl· ~ 
Madrlt tOO P•teta 7to '1§ 
Batta,.... 100 Pemı! o. 1' 

··-------ı---
Ollnet ~Yarıakll 01 54 t !6 
Öilo 07 05 11 SB 

i er taraft.ın da tekrar mübayaa- Aııkarn, 12 ('l'elcfonla) -· 2dzc!e 134 sahife, 50 ku .. u;;. 
b 1 t mmlııknsına Moaı if Vckiilrtiniıı yu cı f 

ya • a~ anmuış ır. .. . K . • tıtı ynrdım yil'llıi ikl bin llrarı bul- Satsı yeri: atan bul inkılap Kitapevl Sahibi ; z. T. ELIÜZl:IYA 

lkladl 9 43 14 36 
Aktam 12 00 16 531 
Yat.u Ol 34 11 27 i 
imsak \ YaruıkU tJ 12 ~S 041 Edırne, .zuııkopru, eşan, ip· ı muştur. l\fektcııler açılmış, normal ============================= Neşdyat dılrlliılı : C. IJA.Bil.V aa la ve Merıç kazalarının tohum· tedrisu~ başlamıştır. Basıldığı yer: tatb(uıi EBÜZZI YA , 

.,=~~~--~~--~~~~~---es~ıew-~~~~~~~·~~--~~-------!'"~--~~-~~~~--~~~~~~~~. Bü1tlk Caaua Romanı 

SU. SUN 
fikrinizi alenen yaymaktuı çeklıınıiyorsunuz.. kork· 
muyorııuııuz ... 

l\lery atıldı .. . 

BUiu.. lto Ley ,, ~51 
Belırad 110 Dla• 31• el! 
Yok oha. ı: ~::ti"· Si~ 
ltokhoL l~l 

uJ' 
ESHAM VE~~ 

\ 938 yUıcie S lkra u:ı lr•11 ~: .... 
Erıani 'fi·"' 
SıvH • Erıu:um ~ ~ 

: " ' ıt·'' 
YERiN KULAÖl ~VAR 

- Mnfcvkinıiz kim? declı.. . Oııbuşıla r, çavuş
laı', ihtlyat teğıııenlCl', hep bizlııı gibi düşünOyor, 
muvnzzaf askerlr rdcn koı karız. Onlnı da ı·ütlıc al
nınk, bizim öluleı imiz uzcrindo şcı er kaşanele ri kuı·
mak, çabuk tl'r!i ederek mnnşa kavuşmak için, h:ır
bi, hamiyeti, vntuıı C\'Crliği bir ticaret nıutoı gibi 
isti.-m:ır ederler. Onluı la dn zaten alukamız yok ... 

Biz zaten olmuş insanlarız, neden korkalım? 
dedi. Nihayet id:ıııı ederler değil mi? Zaten hükOınet 
bizim mcfkOremizi tn~ıynnlnrı ölıelt öbek ölilmc ..ı ı. · 
ı·üklemiyoı· mu? Daha ~"n gün Parl11tc 200 aınele 
kurşunıı <lrnmişler ... 

• " ~ 9."' 
l"ürk borcu 1 peıln .J1 ..... 
it Banka11 mUe111•

1 11 pe'!~" 

- Rahatsız ettim mi? 
Mcry cevap veıdi: 

Clll MİM 

- Hiç değil... Yalııız sizi bura~·ıı giı·eı kt•n gö· 
Tup me ul etmesinler. 

- Oh, nıüsterih otun nıııtmazel, evvela ldm 
cörmedi. .• Sonrn da onbaşı iyi arkadaşımdıı·, yok· 
lıığumu bullf etmez. yoklamnyJ idare eder. 

Ben atıldım : 

- Öyleyse mc:;el!? yok .•• 
Bir si.ı(ara uzattım, karyolama otuıdum, a yak 

ayak il tiln.- attını ve baca{ınu bötfin •wıuh ff 

Fraııçoıs: 

- Oooh .•. dedi, Udnlzi de tebı•ik edl!riııı . 
- Neilen? 
- Bu alq;amki temsilden. Mi:z.tıh ~c.ırçuvE>.si l\'İn· 

de bütün kanaat ve flkil'lerinıizi ortaya döktünilz ... 
Boşu boşunu kul'bnıılık koyunlar gibi ate11 ve ölüm" 
ııilrük lenlyoruz. 

Ben: 
- Biz de böyle düşünüyoıuz. Hele kadınlar, 

haı')>ten, kan kokusundan JıiQ hoşlanmazlar. Fakat 
ne yapalım? Yalnız bu tikirle.rinJırj nı.afevklrriıılzın 

Ben, Dlcppe'li Frıınçol~ Dupuy•e hıık verir ı;:ibi 
hu ı ekct ettim: 

- Ne ynpalını, dedim, içinde ynşııclığım ız dün· 
Ytı nizamı bu. .. Hu kfüıı çarklnrın içinde kurban 
ııluyorıız. Riz 1\Iagiııot\la belki de ynkıııtla ııilınyet 
lcııl'cek bir J'kCllt!C hnyntındnıı eikuyutçi~iııfa. Rizi 
hiç diiRtiıınıiiyorsuııuz ... Eğcl' tahayyül ettiğimiz ni· 
zam dünya yfizündc ltul'ulnıuş olsaydı, bizim etleri· 
ınizi teşhir ederek lıııyııtı kaznıııııaınızııı iınkfüıı val' 
mıydı? .. 

Dupııy ha ilo sözlerimi tasdık etti: 

- Evet, <lcdi, çok huklısıııız ... 
Ve ilfive etti: 

Hen sozo knrıştıın. 
- Mösyö Dnpu) , dedıuı. 

O, sözümü kesti: 

- Duııuy arlcndnş de;·iniz. 
- Oupuy tı l'kııclaıı, ü'ıw)C' misiniz? 
- Hayır, ıııtıııllinılm ... 

Şu hnlde iıısaııltırııı lııı:anlaı·ı kıymak husu
ı<Unclo göstcı dlklel'l vnh~ctc ~!bet isyan cdiyoı'Guııuz. 

Ellıct ... Ve müne\"Veı bir odam olmak hny· 
!;iyctill• hıı iılilm pazarının manasını nıılaını:;ıorı:ın .. 

O filla rln kaputunu nçtı... !ç cı.?biniıı üzerlnu 
beyaz. bir bez dikilmişti, onun üz.erlr.dc de }ll ibare 

AnadoluDemlryo1u •• 
Markes Bankası ti• • tl•f'I 

lioorsa harici altın fı 8 ~ 
~ ~'° 
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ı"i ~ 

~fi 
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