
•••v•kll, Uç yeni BUyllk 
El9lyt kabul etti 
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Gençlifin laaml•leri olmaı•g· 
dı. 11aşlılar az düıiinürlerdi. 
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il 

Ankara, 18 (A.A.) - Geçen cün Reiı;lciinı· 
hur lıımet İnllntlne itim atnamılerini takdiın ııt
tzıit olan l'ransa, Japonya ve İran Büyiik El· 
~ileri bugün Bıııvekiı.let te B&ıvekil Doktor Re
fık Saydam tarafından kabul edilmişlerdir. ll'ÜSTAidL YEVlll GAZET& Telef on : 2 O 5 2 O 

Te)s. Tuvirlefür &tan.bal 
(fer hl 2 acl .. ı.ıfaalada ) ____________ _; 

milletle aaaıl 

ba,a çıkılabilir? 

Berline göre 
Mihverin 

Türkiyeden 
talebi yoktur 

Q il sualin cevabım vermek bi
~ ze dejil, o tedb rli milletle 
~ birıizce ve heaas: ızca hayat 
~ lllernat mücadeleıine ıiriımek 
ı.t'.>'•lsızlığında bulunanlara dü· 

Yeni nizama 
16rln~iliz milleti, s~kıftık~, zoru Türkiye de dahil 
Liı. dukçe, azim ve ırade11 ve ted-
"hs almaktaki kudreti arlan nev'i olacakmış 1 

ti!· ına münhasız bir millettir. İn· 1 
' itlerin bu tedbir almaktaki ---
~tellerinin yeni bir misalini ge- Alman sefiri, hükümetinin 1 

ı..ı lerde Londradan çekilmit bir /ilerini müsbet bir şekilde 1 
,raf göstermekteydi. 
ı.ı ~azetelerimize kısaca girerek bildirmek üzertJ Ankaraga' 
"""' ve tahlil edilmek lutfundan döndü 1 

Askerlerimize 
kış hediyesi 
hazırlıkları 

Yünler üzerinde ihtikara teşebbü~ eden 
bazı soysuzlar hakkında takibat yapılacak 

[Parti Başkanının beyanatı J 
~urn kalan bu telgraf ıöyle bir B J 1 
~r vermekteydi : er in, 18 (AA) - Yarı rea-
L 'lnıilteer Müstemleke Nazm ı mi kaynaktan bildiriliyor: 
~ L d • d ••• b ' t kt Yeni ni;.ı:ıuna, bütün Avrupa 
~ oy ' ıra eltıgı ır nu u a, devletleri ve Avrupalı bir devlet 

Dan Manı •oltill•rind• lcarııltltlı ol•alc laaliy•t• 6•Ç•11 azu11 m•n:illi 
toplard•n ,;, /n8ilİ• 6at•rya11 faaliyet halinde 

Askerlerimize kışlık hediyelel' göndermek i~in her 
tarafta vatanda~larımız hiribirlerile ~·arı~ etmektedirler. 
Kısa bir zaman içincfo Jfalkevlel"İne teslim edilen hedi
yeler on binleri bulmu~tuı·. Bu hususta İstanbul Halk 
Partisi İdare Heyeti Reisi U~at l\1imaroğlu bir muhar • 
ririmize ~unları sö)·lemiştiı·: 

Jt!'1 sonra aç kalan Avrupa 

ııı..ct-~erine yardım etmek üzere olduğu güçlükle söylenilcbilecelı: 
id •ı. d k olan Türkiye gibi dig· er birkaç Lı en büyük mıııdar a ,erza 

~ •trniye baıladıiını bildirmiı· devlet de dahil olacaktır. 
•lt Bir ecnebi matbuat miimessil-
L..~pten sonra Avrupada aç leri toplantısında Von Papen ta
~C.lt ... nilletleri doyurmayı ıim- rafından söylenılrniş olan ve pek 
~il d '" • • · t d de vazıh bulunmıyan sözlerden ~ uıunen ve onun ıçın e • 
ıı.:_ .~lrnıya baılmYan ingilterenin çıkarılabilecek mana ancak bu o-
~ii vaziyetini bir gözönünc labilir. 
""'ile)' Maharetli sefir vuifesi bnrHna 
\>.Lını. . · ı · d l d w•ı avdet etmi~tir. Ankaraya vaıııl ol-lı.ı • "'ll'llZ lnıı ı:ı a a arının eııt , • 
~t bütün inciliz imparatorlu- ( Devamı nyfa 3, ıiitıın 7 de) 

s; lae:ı::-:!· b~~~ i~:~~~! -ır.A-skerıA vazı·ye~t ı--~in iqe membaını tetkil e- ~- . ...,. 
~ londra, aylardanberi Alman 
"fi ltelerinin insaf bilmiyen ı•· 
~lindüzıü hücumıanna m•· ı Yunan cephesi 
,._. Taymiı nehrinin iki aahi- , 
ıı... · kurulmuı olan Londra, dün
e"" en büyük, vesaiti en mü
~I ve faaliyeti akıl kabul et
~ k kadar vüı'atli bir lima· 
c· Bu limanın iki .. bili elli, 
~ lcilomelre uzunluiunda bir 
\ı_ •hep depolar, ırümrük am· 
llıL "'_1'1, her türlü sanayi müene· 
~e doludur. Böyle bir saha 
~ tayyareleri için, müdafaa s;: tı ne kadar mükemmel O· 

Sf olaun, yine bulunmaz bir be-
~lcil etmektedir ve Almaa

l .._ laundan luakkile iati(ade ey
~tedirler. Zaten bizzat inci· 
~ kendileri de her günkü 
~erinde Alman tayyareleri
~ ndrada yapmakta olduğu 
~ b•ta ifta ve ilandan çekinme· 
~•dirler. Diier taraftan yine 
~I il t•yyare ve tahtelbahirleri, 
~~ereye hariçten eelen vapur 
~ lerirıe mütemadiyen hücum 
~~ İngiliz amiralliğinin bil-! 
"1 1ti gibi zayiat verdirmekte· 1 
~. 

Yasan: :J 
Üld Ordu Ku•anlllanlarnadan 

Emekli General 

AH Ihsan SAbis 
Yunan cepbcHindlı! Yuunnlıla

rın ınuvaffakıyetlı vaziyetleri ve 
muharebeleri devam ctmckt!'flil'. 

Göriçe etnfındoki tepelerde, 
husuıile Göriçcnin dogu ,iııuılin· 
deki Mouva teııelerinde, ikinci
teıırlnin on beşinci cuma saba· 
hındanberi ıldde.tli ınuharebell'r 
başlanu~tır. Snbahlr.rin crlrnııdon 

başlıyan Yunan taıırnızuııu, İtal· 
yanlaı tanlctmiı:leı ve hiı· ınuka· 
bil tnıırnız yapmışlıırdır. Hu mu· 
kabıl taarruz da Yunanlılıır tam· 
fındnn püsküı'tülııılio: o giin Cif!· 
leden sonra Yuııanlılıu· tak\•ıye 
kıtalıırı alarak tekrar tnaı ruza 
başlamışlaı· ve. bu taıınuzı, cıı· 
ıımrtesi gfüıti de devııııı f'lıııiwler

dir. lli ve l7 ikiııdteşı·in günle· 
rinde heı iki ta rnf arnsıııılıı tıı -
nrruzlaı-, hlicumlar, nıukabıl ta
Dl'J'UZlar, mukabıl hiK·unılal' vu -

1 kua gelmiştir. 

( Devamı sayfa 8, ıülun 1 de) 

~r ıün her gazetedeki sütun 
\ ~telgraf haberlerini okuyan· 
ıtı 1 .. tcıhribatın ve zayiatın bü. 
~"ili ve devamı kartısında İn· •--------------.1 
\~•daları iaıesinin nihayet teb-

Dünkü nutuk 

Mussolini 
çok asabi 
konuştu 

"Yunanlıların ci
ğerlerini sökece
tim,, diye bağırdı 

Roma, 18 (A.A.) - Stcfani 
bildiriyor: 

Fa iı1t Partisi Umumi Kitipliii 
bugün, Fa iıt Partisi Taıra Fede
rasyonları Direktuvarını Venedik 
sarayında bir topl antıya davet et-
mi')tir. 

Bu ~oplantıda çok hararetli te
<f.ahüratla karşılanan Muesolini a
şağıdaki nutku :ıöylemi!tir: 

Arkadaşlar, 

Faşist Partiai taıra erkanını bu
:,;ün Roma

0

ya gcliııigüzel davet et· 
mediğimi anlıyacaksınız. Bugün 

, Faşist Partisi için bir zafer aünü
nün, 'Milletler Cemiyetinde aza o
lan 52 devlet için de bir hezimet 
gününün yıldönümüdüı. O gün 
Milletler Cemiyeti Avrupasına 
Alman-İtalyan birliği taarruı: te
scbbüsün~ geçiyordu. 

Harp mcsuliycti 
Bugün içinde bulunduğunıuı 

harbin mes'uliyeti fngiltereye yiik 
lenmiştir. Zira Franııanın muva
fakatile- İngiltere harbe başlama
saydı Danzi~ sahibı Almanyaya 
h;upsiz kavnşacalctı. 1 larp hn~la
dı. Polonya, Norveç, Belçika ve 
Holıuıda rmıhareheleri lngiliz ve 

( Devamı sayfa <>, sütun 5 de) 

MABEŞİSTAN 
Q l>llbo A•w\ .,,., 

o 

Hab•tidanı Kısı/ J•ıeise 
baf lıyan Y••ci,.. Jemiryol• 

Adi•a6a6• • Ci6rıti h•tı 

Şiddetli bir 
topçu düellosu 
Fransız sahilleri 

Britanyadan tekrar 
bombalandı 

lnıillzler Clbatl yolunu 
tahrip ettiler 

Loıı<lra, 18 ( A.A.) - Diiıı ııkşaııı 
Pos ele C.ıılniı:;'dc İngiliz ve Alıııuıı 
lialıil lıataı yalı~rı arasında şiıhll•tli 
hır dliı'llo olmuştur. Topçu ale~ıııi 
ıııiıtı•akip İngiliz bombaı·dııııan tııy
Hıı"Cleı·i Frumaz salıilleıindcki ı~tilii 
İıınaıılnı·ııııı karşı hüyıık nılk~ .ı .. ta 
hueuml:ır vnpnnşlardır. Akın c ıııı -
suıılıı iııfilfıklnı· Fransız suhilleııni 
l>t.ııkı rqut''dl'll Hnvı-c 'a kııduı· ny • 
rlıııltıltııııkta\•dı. .Hundun az ı:101ıı·a 

( Devamı sayfa 3, sütun 7 de) 

Ha va taarruzlarına karşı ışık 
., 

söndürme ve karart~a işleri 
------

~d~ düıüp dü,mediğini kendi 
\f~1ılerine dü~ünüp sormaktan 
~,. etini menedememekte ve bu 
\ ıt. İçinde lngil iz mukavemeti· 
~~ihayet zaafa düıüp dütmiy.e• 
~ ı den endite etmektedirler. lf· 
'"tilterenin tayyare ve tahtel· 
~t hücumu yüzünden böyle bir 
~ete düştüğü bir şırada, bir 
~;l Nazırı çıkıyor ve bütün 
~~ ... •Ya, ingilterenin ıimdiden 
\'-ıl>ada aç kalan milletleri do-

ı, ~~için erzak iddihar etmi- 21 11 940 farı'h • d 'f'b b''f" h' ~,:~~~d~~n;~!r:ri~d~~~aganda - - 1 n en 1 1 a ren u un ş e 1 r 
~~:~~~~~~~!::~!~=:~~: ve ka_sabalarda tatbikata geçiliyor 
~. ~u sure!l~ telakki etmiy~- . , 

' "Undan ıkı sene evv 1 Ingı - Ankara, tıs (A.A.) Jcrn \ekil· =======================E======== \ ulhiliye Nazın John Simon lcı·i Heyetince aşağıdııkı hu u~at • 
~ı tii11 p l& t d k" 15/11/1140 taıihınde knl'nr nltına a -
~ ar amen o &a, ı~seye lınınıştır. 
~""ermeden, batta Parlamen- . 
-"' bile müsaade almadan e· 1 - 21/11/ff40 tarıhl1Hlı•n ıtıl.><1ren 
1i. ~i iht ' t · ı 1 'it bilumum §chiı' ve kıı~nlıala ı da ve 
-~ ıya para ı e nııı ere-

1 
• 

it; ~'-htel°( I · d b'" uyrıca tes ııt olunacak ııahıyc mer· 
~iti' 1 yer erın e ııayet u- kezlerinde ve ınıııt:akıılımln dlavn 
ıJI~ 1~Yasta erzak depo ettiğini taarruzlarına karşı ışıklııı·ı~ Nöııılil- 1 

~lıt llllfti. O vakit ıimdiki harp rülmesi ve kuıırtılması nizamıınme- 1 

t'. ıı_ ey.lememitti, batti böyle si> nin, cumumi tenvirat> ve ciç ve 
~ tbın zuhur edeceji muhak- dış ışıkları> ve «açıkta inşaat> ba • 
~~~değildi, Öyle iken bir fnaİ· ; hielerinc taalluk cclcıı ıııncldclcrile 
~:ı::•rı, sırf kendi kararile ve nakil vasıtnlarına nıiitcalllk madJc· 
l~ t t • haber vermeksizin ihti· le~·i mucibince ve. bu. nizamnamede 
'\ ı.~bırleri almıya baılamq ve goııter11cn usul daırcsınde, ı~ık Fön· 
~ ~ zuhurunda insiliz adala. dürme ve knı·artma işine havlana • 
\~ teblikeıine maruz bı· caktır. Yalmz 11oknklnıın umumi 
'~ t •k için piyaıadan yüzbin- tenviratmın maskelenmesi işinin, 
\.. '~" er7.ak kaldırarak, layya· lüzumlu tcıjbirllıriıı ikınııli maksadı 
\ı~lıl)oılarına da maruz bırak- ile 1/12/940 tal'ihiııe kadıu· uzntıl • 
"''' İçin, ingiliz adalannın ması caizdir. 

_._ if ~e aizli noktalannda de· 
~1.ı';'il· ~)'ı dütünmüıtür. 2 - Husui mcskcnleı in iç ışıkla· 
~t 1~1er için bu harbe lcifi de. ıının karartılma ve maskt!lcıımc ha· 
N •il&hlanmadan ıinnek ha· 11ırlıklan l /12/940 tarihine kadar 
\' l,ufundulrları daima söy- ikmal cdilnıiıı olacak ve kaı ıırtılına
' ~I tedir. Hakikaten tnailizJ~- nın Ladlıyacağı tarih a~·rıca ilan ea 

"'-rı hazırlıkları lcartuında dilecektir. 
(~ T ASVtRt EFKAR 3 - Bu kararname llCIJı i tarihin· 

"•mı sayfa 3, stltun 4 de) den itıbaren ıner'idiı. 

Denizlide demir cevheri bulundu, 
çıkarılan külçeler tahlil oluıuyor ı 

Aııkara, 18 (Hususi) - r>cııizlı i tıısyoııuna 12 kilometre nıe nfrıle 
lı~ıluııan BR~kal'l'i kiirıindc bir demir cevheri bulunnıuşlur. Çıkarılan lıcş 
kılo k~dar nındeıı, t•\•safı tayin cdılnı<>k üzere Anknrndıın nldırılmıştır. 
Madcııın dcmiryoluııu yakın buluııııınııı istihsalini bılhıısQa kolnylaştıra. 
cnktır. 

Fransa bu harbi 
-----------------------...;~--..;..--
n ed_e n kaybetti ? 

Yazan : General Ali Ihsan Sabis 
Bu. tefrikada Fransız inhidamını11 içgüzıinii, 
ask•ri s•beplerini olıugacaksınız • • • 

Buıüı ~asıa~ıjımız yeıi tefrika 
2 inci sahil emizdedir 

Arnavutlukta 

Yunanlılar 
sür'atle 

ilerliyorlar 
Yunan filoau Adri
yatik denizinde 
taarruzlar yaptı 

«- Askerlerimize hediye gön
dermek yolunda halkımızın ala
kası biitün tahminlerin fevkınde
dir. Vaziyetten çok memnunum. 
Her taraftan, her gün binlerce he
diye verilınektediı. Bugünlerde 
bu hediyeleri Kızılaya teslim~ 
ba lıyacağı7. Esasen Kızılay ile bu 
yolda i~birliği yapmıf bulunuyo
ruz. Bazı taraflarda para teberru
larında bulunmak istiycnler oldu-

Mehmetçiklerimize 
edilen yardım, muh
tekirlere kar vesilesi 

almamalld1r 
ğunu duyuyoruz. Biz teberru ve i- - -·-

Atina, 18 (A.A.) - Reuter bildi- ane değil, hediye kabul ediyoruz. Hudutlarımızda beklh·cn kah· 
l'iyoı•: Türk askerinin ianeye ihtiyacı r11man subaylarımızla )'lğit crlc-

Rlcatleriııiıı bozguna dönıne!'İne yoktur. Maksat kahraman asker- riınlze kı11lık hediye ahnnıası te-
milni olmak için İtalyanlar, Yuııuıı - lerimi,in aönüllerini hoş etmek ve ııcblıilııil aritgide bütün yurdda blr 
Arnnvut hududundaki muharebelere n huın\yet eeferberliği halini almış-
büyiik mlktarclıı tayyareler i~tirak onlara olan sevgi ve minncttarlı- tır. Evveli Tiiı·k analarının ve 
attirlyorhu. ğımm bu suretle ifade etmektir. hemşirelerinin girl~tiklcı-i bu 

Epil'ılc Yunanlılar arazi kazan- Bazı soysuzların halkın bu ali- zevkli vazife, bütün yurddaıılan 
ınuktu d~vımı ctım•ktedir. Bu biilge· kasından istifade etmek isti} erek da kıskıırıılıı·mı~ \•c :fedakar Tiirk 
ele alçaktım uçaıı İtalyan tayyaı·ele· iplik, yünçorap ve diğer hediyelik kaılııılıu·ıııııı yanında bllha&sa 
rl, dalga halinde Yuııaıı kıtalıırıııı eııyalar, Üzerinde ihtikara yelten- bütün kız ve erkek mektep tale-
boıııh11rdınıan rtıniş ve nıitral~·ö;: u- bt·lerlııi du çerçevesi içine almış-
tcşiııo tııtmuflıll'dır. ilk zaınanlüıtla dikleriııi duydum. Böyle vatani tıl'. l\lcmnuniyctJc görüluıckt.cdir 
bu bombıırdııııarılar Yunan kıtıtatı - bir alakadan gayri meşru kazanç- ki, kır. mekteplerinden orıra he-
'nın ilerlemesini yavıışlıltıp atıı· 7.a• lar tr.minine çalıtanlar hakkında men bütün erkek mektepleri ve 
yint verdirıniş.e de umumi ılerleıne takibat yapılmaaı için alakadarla- b!lhasııa lise talebeleri, aral8l'ın-
de,•nm 1'_.ylemektedir. tın nazarı dikkatini celbetmiş bu- da :paı n topll)'nrnk. yu.nlarında 

ltalyaıı tayyarelerinin ıntidalıalc11i (Devamı aayfa 3 ılilc.ın 1 de) (Devamı ıayfa 3, ıUtun 4 de) 
Gbric etı .. af1nda ,.c Pinduslnki ha - •••••••••"••••••••••·····: ••••• , •.••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••..••••• 
ı:ekatı yav~lutmudJiındnn hu bl'I -
gelenle Yunan llerleme::;ı dc,•aın ot
nıektcc!İI'. Yunıııılılorın kuvvci ıniı. • 
ıwvı\'clel'i miikcııımeldir. Son günler 
wı fıııcla kenılıleıindcn çok Oı;tOn ııi
liıhlıırln mücrlılw.z düşman kuvvet· 
lcı ıııi t:ır<lctıııektc hayret verid re· 
suret giislermlşlenlir. 

Yunan filosu Adri)·atikte 
Aiiııa, 18 (A.A.) - Bild irildi~iı;e 

{ Devamı Hyfa 3, sütun 6 da) 

Eski Fransız Başku
mandan ve Başvekili 

Tevkifhaneye 
ıevkedildiler. 

Petoin hülciı· 

m•ti tarafından 
teıJkif han •Y • 
aeıJk edilen •a• 
bık Franıız ri· 
cali ... Ycıkarıc. a 
•olda •abılc 
Baıvelıil Dala· 
dier, Baılta

marıd•n Gam•· 
lin o.. •abılt 

Boıo•lıil Blum 

Patı"', l8 (A.A.) -· Ha\·as ajan ı 
blldh·iyoı : 

Hluın Vf! Daladior ıle General Ga· 
melin htıklnnııda da e~ki Ti 1'\'D Na
zırı Guy la Clıamb1e gibi tevkif mü
zckkeı esi kcsılnıiş ve Boumssol tev
klfhancsinc konulmuşlardır. 

HunlBl', gcı ek milli nıüdnfu hıı -
zırlığını ihmal etmek, geı·<>ksc bu 
hazırlığı memlı!kL•tin esas menfaat· 
!erine aykıı ı si~·nsel veya kararlarla 
bilvıı sıta tehlikeye düşürmek BUl'Ctile 
vnzifc•lcı·inl' ihanet su~u ile suçlan -
.ı ırılınııkt.adıdar. 
Kcıa Fraıısaııııı harbe ıririılnln 

kıınumı esasi hükümlerine muhalif 
olup ol ıııadığı d:ı ;,uaştırılmaktadır. 

:)lallim olduğu üzere kaçmış olan 
Cot hakkında eylül ayıncla tevkif 
ruüzekkeı't'ı1i kee!lmiıtir. 

Ellerinde sac bulunduranlar beş ıöı 
zarfında vilayete bildirecekler 

Anknrn, 18 (A.A.) - Bugün ncş- ınctı·cye kııclur kalınlıkta her ne\I 
redilcıı Ia/11/940 tın·lh ve 2/14668 ı düz ve ond!ildl snçı bir bcynnnama 
:myıh lmruı1ınmc ile ıneriyol ıııevkı· ile muhullin en buyiik mlilkiye llH' 

ine konulıırı Koordinasyon Heyetinin murunıı lıHdirmi)•e ıneclıurd111· Be • 
73 numaralı knrııı·ına göre: yannnnıcleı· yukurıdu ytızılı mL•dılt·t 

1 --1\Jilli J\'onınmn kanununun 81 ıçinrlc lwngi tarihte verilirse veril hı 
inci mmltlc•sinin ıkınci fıkrasına tev- işbu karnrıınnı ııin ne,rı günuııde 
fikan hakiki "c hilkıni her şahıs, işbu mevcut cvsııfı yukıırıdn y:ızılı sa<:
kıır;Hnamenin ]{(•smi Gazetede neşn lıırı ihtiva cyliycccktir. 
günıinii takip eden beş gUn içınde, 2 - l\lilli Korunma kanununun 
elleı iııde bufunnn 0.45 den bir mili- ( Devamı sayfa 3, ıııtun 4 de) 

!Bakışlar! 
Sebepler ve 
müsebbipler 

Peyami SAFA 
Fransada Blum

0

u ve Dala
dier')'i tevkif etmi ler. Büyük 
feliıkeıin sebepleri ve müseb
biplc:ri üzerinde bizi tekrar dü
şıindürt"cek bir hadise. 
Fransız ordusunun niçin boz

guna uğradığını izah için ileriye 
sürülen bütün sebeplerin h<"psi 
doğrudur: Bu sebeplerden biri, 
motörlii kıt'oların kifayetsiı:liği 
mi? Doğrul Hava kuvvetleri· 
nin geriliği mi? Doğru! 250 
Alnıcııı fırkaııı kar§ısında l 00 
Fransız fırkasının yalnız teşki
laıça değil, sayıca da aşağı ol
ması mı} Doğrul Büyük Harp· 
tenbcri. F ransanın zafer sar
hoşluğu içinde, memleket men
faatlerini parti ve ideoloji kav
galarınn feda etmesi mi} Doğ
ru 1 Devlet ve idare mekaniz
masına para entrikalarının ha
kim olması mı? Doğrul Kapi
talist nizamın inhitat çağında, 
dış ekonomi tezatlarına kurban 
olması zarureti mi} Doğrul 
Fransada aile müessesesinin te• 
reddiııi ve bu yü:i;den Frans.ı2 
nüfusunun eksilişi mi} Doğru l 
Milli duygunun gevıtemeei v e 
kozmopolit ruhun genitlemeei 
mi? Doğru 1 Para, ıefahet, içki 
azgınlığının artması mı} Doii· 
ruf Demokrasinin inhitata m!J, 
Doğrul 

Bütün bu sebepler, demir 
halkalar halinde biribirlerine 
bailandıldarı zaman biribirle
tini tamamlayıp çektikleri v• 

bugiin Frnnsrınııı başına geçeıı 
esaret zincirini vücude getir
dikleri görülüı. Fakat ırki, ide
olojik. iktısadi, içtimai, ahlaki, 
siyasi amillerden yalnız bir ve
) a ikisini önt- sürmek lazım· 
geldiği zaman, belli başlı ınes
uliyet safında görülecek bir tek 
ıiyasi zümre vardır: Halk Ccı>
hesil 

Grevleri teşvık ederek milli 
ıstihsali azaltan, Halk Cephe
sidir; harp sanayiinin intizamla 
işleme:ıine ket vuran, Halk 
Cephe:ıidir; dört sene. fasılasız. 
memleket gençliğinin ve ordu· 
ııunun ruhuna sulh afyonu dam
latan. Halk Cephesidir; F ran
ıanın an"anevi dostları ve müt
tcfiklcrile arasını nçan. Halla 
Cephesidir; Maurras gibi Al
man dü manlığmda ne kadıH 
samimi olduğunu herke in bil
diği büyük milliyetçileri hile 
hapse atan ve susturan, l lalk 
Cephesidir; Fransız ordusuna 
beynelmileliyetçi nazariyelerin 
basilini sokan, Halk Cephesi
dir: bir nazırının ağzından 
F ranıız bayrağının «Kirli bir 
paçavra> olduğunu söylemiye 
kadar varan, Halk Cephesidir; 
orduyu tayyareaiz, tanksız. iw 
mansız bırakan, Halk Cephcei
dir; harbe haz.ırlanmanın tiarl 
olduğunu haykıran milliyetçile
ri faıistlikle damgalıyan, Halk 
Cephesidir. 

Fransanın felaketi, 1936 H• 

çimind,, Halk Cepbeıi karoı· 
ıında cMilli Cephe:t nin kay• 
hetmesile baılar. Milli cepheıl 
dağılan bir memlekette askeri 
cephenin bozulmasına hiç ,at
madım ve dllrt senedir bUtün 
yazılarım ıahittir, ki bunun baı
kt türlü olabileceiine de bir 
iakih fnanmıı deiildim. 
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[.şARJK.JD>A.N~~], Meşe odununa yeni 
narh kondu 

Molotov'un 
Arkadaşımız Erzurumda: 18 Ytz.AN: .eyahati . .................................................................... 

------·-----

Ziganalar eflake Fiy~t ~u~akab~Komisyonu 
Vatının rıgasetınde toplandı 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli General 

Ali Ihsan Sabis 

,,___,, Eser hakkında ••• 

A aıl iuni Vazesfaf ~ 
olup ihtilil esnasında ·'tİ

boTıevik lideri gilii ismini c!e~e' 
rerek çekiççi ıııanannı ifade JJlf' 
Molotov adını a?an So~ ~ 
vekili ve Hariciye Komıserı ~ 

ser çekiyor 
Jyi ki 1859 da muharrir değilmi.şimp yok~a 
Trabzon ile Erzurum arasındaki gola 12 günde 
katetmek f eliiketine uğrayacaktım .•• Şimdi ... 
O kadar rahat ki·-

Trabzon lim11n. 

----,.. kovaya döınni.it oldu~u beııt' 
llcrlinc yaptığı seyahatın !p; ,. 

Fiyat Murikabe Kımıfgyomı, dün l Bu işin bir an. evvel önüne geçil- ----- miyeli politika aleminde h~ 
Valmin riya.setinde tophınmıŞ.tır. O- mesl temenni edilmektedir. d b h dilm ktedır· 
dun fiyafüm tetkik edilmiştir. Ev- + TÜRKiYE - ISViÇR.E - i\for 1ı içinde bulunduğumuz hıubin en mii&im ve ea ümit edil- zun uza ıya a se c btlrt 
velce Rumeli M""!!!ine 435' ve Anıv kez Bankası dün sab:ıhtan itibaren nüyen hidisesini Fransanın ani yılulı•ı te .. kil etmi~tir. Bir :;e- Molotov almancayı Peter• iJIİ 

...., "' " "' Yüksek T elmik meL-tebincle Jl1 ,.. dolu me;csine 400 kuruş fiyat kon- hvrçreyc röpor ı:nnamcl ini durdur- nelik hazırlık devresinden sonra, barbe, ancak on beş gün "" 
muştu. Halbuki bazı odımcuform II1W1tur. Bu sur.etle tüccarlar gön - dayanabilen Fransanın hezimeti, havs;,Jamn afunyacağı &ir iktısat tahsili yaptığı zaına~ 
Anadolu 11".CŞ ini Rumcli meşesi d~ derdITderl malliır için p:ıra ıiliımıyıı.- Eeliket olJ11Uflur. Bu müthill had isenin üzerinden beı ay renmi~ ve Stalinle de . b ~ 
yerck 435 ku~a uttıkfan anla .ı~ cafrulrmdan İsvıçreye ihracat dnra- L-'~-- müd _..L::.-.J' b- Pravda gazetesinin tafır:wr ~ ~_., 
mışbr. D:ln Vilayet Orman Müdürii cak demekilr.. &eçmİf uu.ı.uauyoı-. Bu - <let '5oiU'unu.aı Avnı!)Utm en u- tind ta""1lm...ı; Moloto9 SiDI'~ 
ve mtihendiısl dlnlenflmfş, bunlar ilü E kar.ıra İsvfçreden fazla ala _ yük ve en kudretll devletlerinden biri sayılan Fransanın e ... ..,._..,... ~ 
cinsin binb!rfnden: farldı olıruıdığınt C2.ktı vaziyete geçmemiz ve bu mem- inhi:zam sebeplerini tetkik ve tahlil eden muhtelif maknle dalü menfasından 1917 ftl'_. 
ve halkın nyırdedcıniyece?iııi oylc- Ieketten ithalat yapamamamız sehep ve eserler neucdilmiştir. Her bir t.e.tkilcjn muharrir4 Fran· ide döndükten sonra tekra" ~ 
ınişlcrdir. Bunun üzerine Kmnisyan olmu.,"f.nr. sanın bu feci ikıbcti memu~u b.:lunduğu milfetin zaviye- ı liyete geçmitı ve lamnm on ç'. 
d~ her ı·kı r,,.,1·dln '"5 •-,.,,.. uz~ nwin- __&_ BrR"l:A r ZIHYI - Sumnw_ :renedenbai Stalin'le b~lı~ 
.. ~- '"" ..,.,. -... «LO .._.. .... ~- .... sinden görerek mütalc ettiğinden. bunlardan hiçbirinin, MO""- .... 

den satılmasını kararlaştmmş ve Iıank Umum Iüdürü Buı.-han Zihni bir Türle kari:ni tam manasile tatmin edebilmesi imkansız· lı;makra b~lunm~ur. . ~ 
böylelikle hiç olın:ızsa h:ıikm g:ıyri &ınus Ank:mıya dontnü tlir. Sümer· nın iç lralesı Kremlındekı d 

dır. Aylardanbai bugüne kndar olduğ ugı"bi. buguuden son· me,~u olarak afdatıimasımı mani o- bank !:ıbrlkalan m.:ımuLitınm tclc el· 
1 1 

ri de yanyanada. ,.... 1 
.,, tıl · · ku ı ı ra da ser.ebrcc bütün dünyayı İşgal edecek bu. mis i aörü - o&Pr. Iunması ınnvafık gfrrfilmfi ...... r. den halka. ııa ması ıçtn r:u nca • " Stalinden sonra Sovyct ... • .AJİ 

Komısyon Dericilik Limited Şir - yeni satış te!:kilatmm projesi hııı.ır:- mun'iş felaketin tahlilini iliz de bir Tiidt 1ı:örüşile karileri- d ltlP ,,... 
keti tarafından getin1mlş krep ôl - lanmılIJ;ır. Yekile anedilecek "cı uı.s- mize vermeyi rnün:ırip buidul,. Emeltli Gener~I Ali ili- nın en tanınmı~ a amı 0 ıc01" 
lere yu~de 15 k r kabul etmiş ve dil'cten snnra ny. b,.ında yeni teşkı san Sabis'in gazetemiz için b:rhasscr haı:ırJadıi!ı bu kıymetli ne y .. zlerce şebi:-, kasaba, iJ,tl' 
ııırket t<ırnfınd:m evv lce !azl:.ı fi - Iatm Ironıhmısıruı b:ı fan:ıcaktır. tetkiki karilerimizc takdim ediymu:ı.. yol izafe edilen Moloto~n,_:ııeı"t' 
yatla tıimı olan 8000 kilo k"l"eJ)- EE'%1lnımda yerli mallar '(l:tz:ırı n- T.ft /İRİ EFKAR ne harek etinden evv~ l~:J,ıııı 
ı;ölün befıer kflosu için 12 kuruş çılmıştır. Trnbzonda <fn r:elccck nyın nin Moskova Sefiri tar:ıt1"""~ 
geri inde edilmesıni kararlaştırmış- 15 iııd<' biı· şube açılacaktır. Sovyetleri Almanyadan ll11":J. 
tır. * BALJKÇILIK LEVAZ13fl PJl' Bır· apoleon yetı•ştı·rmı·ş liçin gnyd mühim teld;fJer fflr Dıinkü toplnntıda İıı.gilt.crcden FIALJ. - Balıkçılık i.ılat ve edevntı nn~tır. ~ 
gclmış olan Fııyreston markalı oto- da çok pah:ılılaşınıştır. Bu işi elle - !fi'-:_ 
mobil tft!tiklenne 938 senemıdelfr fi- rinde uıt.an bir kaç m l?'Iİ t t b ı F A Sovyet Başvekılinin Alı:". tr 
yat.:ı yüzde 15 znmla fiyat tesbit ynpnrak f.yatl:ın edikleri gibı u u an ra sa vrupanın ya ı:itmesinc mani ofmak ~aı..ı 
edllmışt.ir. yukseltnwktedirlcr. Bir knruvluk b'ir giltere Hiik\ımcti fıer ted'&~,.A 

B'undan sonra gcl!!eck liistıkler rı;rneyf 10 fmru~a tıkannışlardır. 0 k k b• d }etı• ı•dı• vurduiunu ispat için bu tef<~ t 
doğrudnn doğruya acenteler tara - Diğer tarnftnn ltnriçten ınal ı:e - en yu e ır e V fngı1iz Ajumı tarafından ~.i'f', 
fındı.ın mür.ıca.ıt edenlere ııatılacal: fuecğı hafı rlerl üzerine duşıı1ıye d"f I ·· tüf• • 
fakat yalnız nıuşterllcrin ndıesi ve &aşlıyan C'Uvnl fiyntlan 225 kuru~- 1 mesine Jüzum görü muf. r;,t'!' 

,-, o··NSO-z e ; iğimiz netıce erı muı:;ay_ ese 1 .... k c1ı- akd rdt 
tır. Boyle!ikie bır m~inln mııh· + GÜMRUKTE!\İ /ıl,l/.,LAR - ederek. :neydana çıkan hataları n~ıcere azan gı t ıcf"kfe fl 
telif verlenlen ayrı nyı ı, fıızln lcistik Verilen m!isa::lf!e üzerin<? ...-fimrukte b manyaya sullı şartf.mm 1 - M 

~ "' tchariiz etfirmck ve !!İmdiden i - 111.-1" 

Utomobı.llcrı·nm ıınnıanıları alıııııcak- t:ın 140 kuro~a lcaılnr inmı"ştlr. [d b ld . 1 . L tekliflerden en miilıim~r ~~ 

almam~u~ı wınin glunacaklır. Alınan mallanııılan hoya ve eczalat 1 · emredecek konleTansa ;,o_"~~ 
c.. Binden faz-~ ı Zib"llnalarn doya· Baker $ırket1 için ılun yenıd.en dünden itlhım·n çıkarılmıya bael:m • - - ret alm~a ça~ışarak, ~aşk~lnrının Birliğinin de iştirak ett~ 

la hayvanm irap • • Yazan: mndım da. clort vagon otonıobll liıstiğı gel mi!;· mı~tır. Dığer maddekt: için ciı• bu ı acı tecrubelerınden muml<un olanı "tf . 
lrara lrlr ıeı·it h:ı-ı \ Jlk fırsatta tek- tir. Bunlnr ve Amerlkadıırı gelmiı ~ünler,fde emir gelmesi beklenmekte.. Fran.;a bn ~arbi n~dcn kay- i~tifadeyi temine çafr~ma!Ctır. aı ;~ . • R ~ ~ 
Unde uzanıp ı;:idı~ //_ -- _J._. --· •_ rar buralara cal· ı dığ~l" lastıkteı- ıçiıı p:ızartcııi gtinii dir. betti1 işte bır sual kı vatanını anı Sovye. usya ıfS": 
göze pek garip gô ~ mek ve Ziganalar kiıı nisbetı teshil edile~cktır. + BAlTKClLA. R. TOPLA. rvı - ~ve~ her miım!!v•er bu 'suaiı l'ren- ı Bu fıarpt~ Y_!fnız Fransa mağl.~p ~~<Eii hafde ~Jip bir de~~ 
rünfiyoı-dıı. Eu u- da hiç olmaz.sa QD *STOKLAR BlLrilRILECEK- İtalynyn ihracnt ynpacak bnlıkÇl!arıdi kendinesormak:an ve cevabını olmamıştır. Fınlaııdya. Norvcr;, hutun emer H! arzularmı ~ 
zun şerit datfarm böirlinde kwrnn beş gün tabiatle başbaşa kalıp ra. Ellennde koyu mavı, siyah kfiğıt.; dün l\hntnY.m Tic~ret' üılürliiğünde ara ırara!:.. bu ferakctten ihret 

1 
Holand"" Be1ç.İk• da ~i!up _ol- .rancta_ r:aha~uk. et:trmi:re ~ 

kıvrım kıvrılıyür, kUometrelerce a- bat rahat, uı.un uzun, sessiz sadaaız koyu mavi, yeşil ve ıdyah mumlu topl:ınmışlar ve ıhrnç edilecek mil<- dcırsleri çılau:nıya çalışmaktan muşlaYdır. FFaltat onlar. ıçm go:zeleclilmışt~. lki?ıcı bır teldi!. ti 
zamyoıdu. Yoldnı:ı bir kaç ndıı:ıı nJ· kendi 1'endJrıııi dinlemek... 1 stor muşambası, siyah karton, deniz tarı anılarında tak ·m etnılşleıı:hr. ·endiııini kurtarnmaz. görünen <:.ı:ı mühim sebep~ ancak yetfer Birliğine "-Jr bir ıJOl1 ~ 
rıl:ın iıayvanfar bir çukura, bir ben- Zıi:Jlnalar... Ah, Ziganalar!- muşıımlrası, derrfr nmbnlaf kağıdı, Balrkr;ılar, İtlılynctıın şehrtmiztfclci Cü k. b 1 b . üç. ila yedi milyonluk küçük b;... fumgi Lir devlet fı3rbedecelr /: 
defe, bfr yara yuvarlanıyordu. Ben eminim ki, Zigıına!arın itina· kumlu kağıt, mavi ampul, siyah •erbr.r..knlnrn akTcdı~f( ı:eldiğinl vesııta d -~ ~e~mez 

1
' u sua 'Buc= rer. cfevktı olm::ıla.n. nüf ııla.rımn sa ingı1te:e o d~lete ~J 

Yol )'ine uçurumlar kcnanndım lı, mıtabkh, temiz pak bir filmı to . • mııvi yünlü perdetık Ye ırtorluk ku- ile i~bat ~len. U.kdırde ihracata e ~ nım~ırn;,a tma~o. il- a:dığı. ırıcmbalarınm mahdutluğu- miyecekfir. Bunun manası ff.11~ 

~ı;;~!~1~·fr A;!i::rr:o~;~~;~:!!~ ~~~::· ;:~:;lı~rm~~~;::n c!!~~ ı :~:ta~~:i~·ıa;;a~n1:~~7ı: :r.~~ ;: müsaade edılerekür. ~=rı:~ demekte:~ ak:d7:0i ::~e~ 1 chıd r.l Bu sebepten, p ek h?2':üT: biT re k:'c~ar Bfikol!e:VUC reJbl~: JIA' 
k K 1 ~.. k l " --'t uu"zdc yn •• "ti olncaktır·. Buı·"·ı i. - ı nncü l'UTIU ııkşamma kadıır \ ılayete ı· kı· go·· nu·· ı d . · I - ll L" 1 s ev elln taa~zuna mUKüVClnet iıiOmunıst ı rınm en U)"'.~ aı;tı ·. ervan ıırn sıı;.n.-ı 0 an ua:u .. ... v u ~ = q buemkıy~~um .• L.il>va 1• ~· ılı·c:nsa. w

1
':" fed ememiı,ılerdir. Bunlttnn iizc~ı marn olan ve Ras topra~J.ı. 

h!'l"akalnrn doğru ıfcr!edlk. Yağmıır vlçn•dir! ı bildirmi.ş olacaklaıılır. a(;J4lr sen ve ezıcı ır mcıg u-
1
_ _..,_.j. 

buUln gece devam ettL Katırcılar er- Erzurumln Baybura arasında Kop * lı .. G'/J,TEREOF!N GEıRN bi e te nasıl la ık oldun? 1 de uzun boylu duı.:m~·a azum kad'ar as~cr v~ donanma ,.-fllr~ 
tc i sabah yola çıkmnlc fatcmedller. Tar ne kadtıl' vahşi, korkunç ve so - ı TR.V EK ELER - İn,!tlfteredn ~len b• IUDCa Y Y yoktu':". Bunlnı <lan bn )rn. Polon .. rerek Bilfıif mucadele eden fi 
Fırt.malı bir günde dağlnr ar:ı.sınd:ı ı-uksn, BnybnrıHa Trnbzor. ar.ısın. 225!'.JO ıınııdık· tencltcnın 16871 ııandı- lf O ••• Napoleon·un vatanı! Onun ne~- yn dahi pek çabuk mağlfıp \tc p~ tere bir d:ıhıl Sovyellere ](~"1~ 
serı:üze~te atılmıya cesaret edemi • dafd Zignnalar o kadar cnn« yakm, ~ı. petrol kumpany:ılunnrn . o!ılıı~u fil Sizr, bu haTp, bu kadar gafı! ri~an olmu~tur. Bu m:ığlübiyetü: rcr<et ermemeyi ve ba gibt /. 
loılaı-dı. ~ilınyet öJ;rfeye dob'TU ı,,rü- şlriıı ve litifür. ıçm ban!ara bırnkıfm~. ~erı kalan Bir genç kız her•eye nvlıyacak mıydı? de. arana.c .. k ve istifade olunacı.\k kette bulunacakl .. ra da yardı11' 
nrs çıkınca nirctlcri değıştI. Ka.<ııkh O çır~ıplak, hiçim3iz ve kele!i 5719 Gandık petrol knmpany:ılnrll': ~ F 18 -o d l ı 1 L ı d fak p ı · hh • · • 
<lağ boğılzını gcçmiyc razı oldular. Kop, sade boyunun uzunluğile övii- konscı·vır, yoğul't, ı:tit, krema. nefıatı rağmen sevgilisile kaç- , ·ransa / te e m:ıfr üp 0 - se r.p er val' ır. · ·at 0 onyaı- mcmcyı tna üt chnıştir. c,e 'I 
D ı· ınut yor aldık. Fakat fırtına bfi· nen bir \ıoş kufıı cibfdır. Eteklerln~n y:ı~ fnbnKalıırına tevn edilmfştır. vaffak o ldu muştu. Fak.· 0 mağlubiyet ile bu nın nüfusu 30 milyontı gcç,mckk İngiltc!"'e Baltık deniz.irıİJl l)1' 
tun kıırkunçluı:fie tekrar başladı. f- dl 1ne gelen yolcuya tepeden homur- Ynkrndıı yenı~en ten.eke ı:el~dctrr. auya m defalci hezimet arasında bünik beraber, bunun nncak.. yamandan bundaui Estonya Letonyıı '\·e ifl-
le1.eıuclc hı1kansudı. Geri donmck d::mır; n.1Rıl, \'Or mısn?. Haydı çık- * PEYı\'IR fi7YATLARI . Beşıktnş ci'·~rındn oturan 17 yaş- bir fark vardı. Bunu'.lla ber.ıbcr. hirar. fazhrsı Leh ucsunından ibır~ vnny:ı devletlerinin istiklall~ı'ıJ 
iç.ın de g il.mişük.. Uçurumlardan s:ına ... &lr(')'"fm ı<mi! Tcıptnn pcynh- tm::r:ı l:ı.rı h .. ln yola ı:ınnd:ı Agavnı ad nda l::ır: genç kı~ harp de sevkulceyş füıtabn::ı- ~! v:"' diüerlerj yahanct> ve hatta nilıcı:ırct verilerek Rusya)'• Jt~ 
ı .rın ~ urnrfunmalctnn korktıyordak. Ot bil . . k 1 b h'" ırdml'mfşlerdır. Pc rnl,cnd !ere mnl cvvclkı .l;L'CC Ccm..ıkttıı nllında bır d crrdu kom nrt4.l 'ar.mm aciz mtltenrnz devletlere mensup ırk- ruf •• ' ÜÇ ,. 

o~ıo • : ııeıesı ısı mış ır 1 d· vermemekte ''cynhut kcmııııyomın şoforlc :ılÇ11U1. a;ıi!Sfnfn zab•tny;ı. an, . . . . • c : ıru:sını ammamış ve f>alıı' 
B aralık ı:r. ıiş bir heyelana P.. yar gıbl obarc trks ra, s luk 'olu· tcsliıt cttıği 40 fturaman fm~lay:ı, ıniıracaatl üzerııw ıkısl de yakalana- hkfennden bvhedilm.stı. · :ırd;;ın ~~~r-...·kkep oldu~~~a.n ve lele nıt olup ~ondra ban j~ 

s l:ıı~M~: d~!Pg~:~dık. P~r:ı~ı:: ğa, don Ba a done m •.. DOner, do- s:ıtmak i .. temcktedirlcr Ayni zıımnn ırak dıin nclllycyc vcıı nıı;lcı-dır. 1 Fransa bu harbi neden kaybet- sor. ~ırılışınde ancak yıTmı s:ne· der mevdu mılyoa!arca sl a:rfiİr 
" ncr, kıvrılır ve bıt.kııı bir halde te - da bu surt'tle 50 kanışa sııttırdan Ancak Bırıncı Sullı C • a sorgu-. ·1 Ş .. he y k ki birçok se- lik hır hayata m~lık bufuncfuguıı• altın ve dövizi Sovyetler v-t~ 

~: ·~;a~cr~~ u::ii0u~;:~::~~ ~1 
hulur. y ıda. ktşJn tipiye tutu- mallat· içın 40 kuruştan ratuıa ver-. :.-a çekıhm evgi!ıler, bırlbırıeri için ~· 1 t su su~ıe kısaca ı:ıır dan. bu mağlubiyette de bnzı kı~ ne teslim etmel4t'cn imtina a 

1
,6' 

Uruı unı:ı yuvaılandılrını go'"ıduk. l:ın~ 1 
koru :ık, kurtarmak için ko- mıye knfkışmnktndırlar. P'rakcndc ı çıldırdık!.annı ileri ııurmuşler, A - ep er en.·· r_ ı:- 1 . .,.. k d" ya~ kabul etmez özürler bufuna- ti Şimdi fnailtere bu üç de'\" ~~ 

~ "' en kcca çıınlı beton sığınaklar v:ır- . 1 <·cvap vermet: cı21mge ı. .. e, en ı . • .. ıtf'7_ 
ı:rtl'sı gün Zi ana ... ·ı çıkmıeıı bae. dır. Sade bunları giıı·üş hile anlatır snycılnı· ıse !>O kuruştan ~:ıtnnıklnrı gavnı: h. • 1 clıı siyııc.İ askeri, iktı- lnlrr. Sovyetler 6irliğinin birer P _r$f' 

" " ~ ıçın toptancılardan dn tabıatılc ayni c- Ccmalcttlne kenefi rızanılu kn~ ala arm n, ' b l d ki ta !da ()OP' , 4 lndık. Beş yüzden üızlu yük Irnyvıı· ret, bu nctamelı bır dağ, netnmefi bir fiyatla mal al::ım:ımnktndırlaT~ t1m, onsu?. yaşıyıımnm.> dcmıştiı·. ı sadi hatalarından kaybetti cevabı ı.-akat Fransa için mesele böy- ~ unl ul nrıdnı Rnıma . "crf!'-) 
n ndnn mürekkep büyük lıfr kcıvana yuldıır. l\fafıkemc, iklsiniıı <Tc ııcrbe!lt bırn. verilebi lir : fakat bu cevap, nida- le değildir. Napolecm"u yetiştir - aıl atın arı a usya}a 
ı. tlnd.k. 11u dar yold:ı knrvanrn Ilalbul<r Zignnalar; etekleıfode ı ıynr. kadın, bu umumi sevince la· kılmasına k:ırnr \·ermiş, cvrnkı nıücl- tıcı bır şeı:,.dir. Bunıı söyliyen ve- miş olan Fransa, büsbiitifr. başkn ra:ı:ı olmuf &ulunuyor. • ~:oİ f' 
gcçmcsinı bir kerrarn çekllerek bh: köpfirc kipurc coşup giden sulan ve kayd! deiumumiliğe foıle ctmıştir. 1 ya böyle cevap verenler, uuya bü- va:ziy:ettet:ir. O Napolcon ki, sev- ing~c:re Sovyet(er ~rllli"""~ 
bu~uk santten fazla hcktcdik. bütün be ll•nlcriııi knplıyan yeşillik Denizi hiç görmemiş olan bu Kars- Rund.:ııı_ sn?ı·n kızın anne~pıı bn. ~tün bu hataları iyice tetkik etmiş. kıı lcey~in en müFıim kaicfelerirri zun muzakere ve merasıme ~ ". 

1'ilı:ıyct iyı kutu bh· ahırda yer - l'ıutfin nfüınsllI1'1nı ıırzedcn çeşit çe. lı nine ikide birde yanındakircıi hası kcndısinı zorla eve• coturnıck 
1 

k " . kalmaksızın her suretle tatrfl ... ..ı 
ın.,tık. FaJ.."llt vemek pişirmek için o- t rmftnr "I f1 H J b :ıhi d rtfi""'r·. 1 r k A . dl" k on amı.., ve ımsenın yapma::nası bizzaı-l!ıulup tatbik etmi" ve Fraro- • JorP";. ~... .. ısı o " Jı\ an e... e e 11 V • .,~ ıstcmı.ş er, n nt:, gavnı n ıre O· • • " temin i İn en basit bir dıp ıu:-.~ 
don bulamadık. T<'%e.klcr de çak ıs· Jı:nlnrn kıı:dar yu""Ksclen bftmez ttl - - Görününce bana da hnbeı: ve~ rldorlurmda ellerinden kaçmış, son- lanmgelen bu hataları ITransa sayı, Fransı1. ordularını senderce • ç 

1
_ •• fıf et,. .. 

lnktı. Dumanına tahanun!il edilt?mi- kcrrmez yeşflligl, yer yer bencldiyen rin emı? ra: yaptığından dol::ıyı, gayet tabii zafu:rden r.ıfere .X.oştararak, bütün vesıka ~u.unu de t.ek ~ 
yorıiu. Gece bizım ıçin çok muthi!J mınimfni, fakat zarif evleri ve köy- Muzip yoleulnr gül6 yarlar: c Ben Cemalcttınsiı yaşıyn • olarak, bu harbi kaybetmek fcıa- kvrupanın kara lut:ımn mutla!C Mofotov bu teklifler~ ~ ~ 
9ldu. !eril~ •• Zlg:ınnlar, yolcuya; <Ah bıt· - Ne sanıyorsun denizi nine, di- ma~!> dıyerı:k' dm: ? bııyıfmıştır. ketine uğramış kana:ı.tini hesliyen hakim yapmıştı. Böyle. biıı dahiyi ':'itlerle görüşmiye 11itmr.t'i:~ tJ: 

Ertesi gün yollnT11t müthiş çamu- mt'51n, slinıfin. sümn bu gü%ellik • • yorlar, hele bir tarif et bakalım? Boylece adliyede bır ha~lı ~eı~fdı olgun bir adam tavrını takınırlar. ye tiştiımiş olan Fransa, Avrupa- li~de. Al~ya ite Sovyel .,,J" 
ı'U dahJ!. fecldı. Dizi zalimane yoru· Günlerle hep böyle gidelim ... > dedir- - Ne olatıık oğn~ diycır. ı;u da .. . toplanmış, nıhayet Agnv. ı_u aılcsınin 

1 

Bununla iş bı'tmez,·. ve böyle an- nın en vülcsek, her hususeı •n ligı şım~ik. t harpte.o ve uın _..er . 
...... du. Oyle ki, hayvanlanmız a}'2k- ten bir aı'lr "UVll. ı-'ır. Su su ... Bitmez tükenmez su ... Öyle 1 _ _ı_, k l 1 k l ll blrJ'T· - J .... fı ı-· k J . ,Z~ 
~-· .. ., u c ıuucn ·uru nra sevgı ı c tA- I b'" .. b -z b ·ı . b " k ed· d. I le . .J•_ b '. id. an po ılı nsmın ıcap arınu 
!arım çekerken okse tuLkalı gibi ya- 1 Zlganalaı·da dn d"ıplerı· em-''nnu· • dediler bann •.. t~ .. ıkıp ...;+. • t" amı~ utun ata an ı mıt uı I uvv ı ev et nrrucıt ırı ı . .. • f trJ' 

nkl d ll - " .,-n• Ö k d. .. ,., . ..:ıuş ır. b ·t · · · k d. · k fıaddus eden ve iKı tara ın pııan -~~murlı, ayd :.u-ın an na a. yen uçurumlar var, fakat insan bun- - yleyse, nesini mera e ıyor - *HIR lZ l\fRACl - l{a ımpa·ı ı gıç vazıyetıne en ını ao muş Ş'in ve şerefle dolıı u:ıunı bir r- . lik da d bil -ınle 
rmı Ço:AIJl n yor ıı. ı ı..-•·- •·- ko k d ·ı sun, su görmedin mi hiç? şada ,r,..,et ndmda birinin evinde olanlar, k~ncfil~rini ve dolayısile maz·

1
••

1 
edn.ı>··ya tın ·ı1m ·ın fenn·ın 11.nı a 8 r e en 1 cune • _t.f 

1 b• l !i bel- l:n •• !J" k" ara .,......l'M:n, 1 U cğı ' haz, ZC\'k " f "" " ' ·' l h 1(1( d ( re ııJ"""' ştc oy e, ı; ç a, ...,. yuz e 1 ı. duyınror. - Gönlum- gôrdüm ogu ama, kiracı olarnk otuınn llh'in• adında herkesi aldatmış olmaktan başka h 'h d h k'k·t :. ı__ l . saı a ın a esas 1 su ~ .. ı,,. J 
1 t I On iki ...r.nde a~ar"k Er "3 

- ı i ı - d. · ı d h"mııi ..., b" , • d e r sa asın a ıı · ı e )'U1'Se mış b 1 ı B rl·ın .....-ome rey ı:;u .. .. • • . _ oy es n gorme ım, ıç n e .. ,,u- ır kadın, gl'çenlerde Neşet. t•v e bir sey yap:nazlar. . ~ .. . . _ .. .. mış • u unuyor ar •. e. _ 
z.arumdan Trnbzorrn gelebildik.> .. K?plan ııısarkcn uyukI:r gıbı~ du- rü!.cri dol an su, üstfinde koca. koca olmadığı ~ırada s:ındığını kırarak -.. . . • A _ sı m~ l ... rı, pe_~ yiiltsek .bu. kııltu.;u. relcnncfen sonra lngılız .. -"~ 

Zaten nnlamrş3ınızdır; faht yine şunüp dert~ bfr ııessizll~~ büılınen bampurlnrın dolaştığı su... Görme· 1 so lmı paru ile bir bayii loymptJı Boyle hır musıbctı. fefaket11 narıkalar vucude getımuş keşıf - uzerinde Mo!kovanın rn~,,!;.~~ 
ııoylıyf'Yim ki, bu b:ıhuız yolca b('n kamyo~dnkl yolculaıııı, Zıgaııolal'da dım ben böylesini. qyn:rnn çalmış, tnlıkıltat sırıısmda bütün scbcpler:lc. ilmi bir mrette: !eri, her hususta iftinar cdilcb:le- kapısı a"acaO.ı •üphelidir .. ""':fi 
d~:;.ıı•m. ı=o9 da 1''ran:ta hukümetl 1 çenel~ durmaz oldu. 1 Hamsı· ıa·u, b·ıı· anda bı'"ıtu··n yalı b 1. h k k k k .. k k .. h lk 1 .. "' • .. dit 
"fi.I • ou it .za ıtnyı cpvc dışarıdnıı nr ırsız tetkik edere ~iiziini.ınc oyma ce yu ·se sanayıı . a ının rn- hcrşeydcn evvel Sovyetler ır j( 

tarafından şa~k vilfıyetlcrfm_izde bir 1 Hemen ~emen biribiı inin üzerinde uş:ıklarııır, ağızlarım sulandıranık g<'!dı, beni gurü.ııre k:ıc~ı., diycl'ı'k \'e meyda. na çı.kan hat_al.m layı ki- Y_iı_'k v_a_ ta nseverl_i_ği Fransaya Lü- Almanya ile olan do tl11.k ,.e _,ıı 
tetkik cyahntınc memur edılıı:ılş o - of.nrtır gı1ıı ı<ıkıı,tk bir vaziyette ol- çileden çıkanyor... . yanlış yola scvl.ctn11;k ı stcmlşse de le teb:ıriız ettırerck ıbret olmak tun dunyada h11rmet ve azamet :r.:. . li-- b fı h n"'ı sll~ 
lan natOnılıst. (Thcophiic Deyrolle)in mal:ı.rııın ra rmen şarkı ııöylüyorlnr, _ Ahhh .•• diye inliyorlar, ahh... iş ıımlaşılarak yaknfanmrştır: . . • . . .• uu gı avasını er a .. 1111• (Trı: bzondan Em1romn seynh:ıt) 1- 1 güluşüyorlar, e kalaşıyorlar \•e du - i\1evsiml olaydı dıı bu gece olesiyc Clvile. di.in ad ıyeY<' te.-.Hııı edıl. ıstıyeıbre yardım etmek ıc::ıp e- temın .. efu~ıyordku. Nufudsu_ .Alman- şüphe uyandırarak bo!'11 
«ımll e-:mnden (*J nld glm şu s:ı. rup dinlenmeden ylyip içiyorlardı. yiyip öyle zıbaraydık. . Birinci S Ih C :ı:a nınhkenıesi der. :ı nu su adar egılse de, şimdilik tevakki edecektır· ) 

k _.__ -'' · II l T b ki bü b · mııı, • n e ·• 1 k 1 · k d. · ··h· ,.t:." tırlaı"l telcr.ıt" o UrACn, cvıı:n mı~ sa- Ü e e ıra .zon:ı ya aşlllca s U· Ve lau Trabzona kad:ır, bir bu- tarafından le\·kr olunmuştur. Biz bu tctkiklerimizde bu hnr- n~ustem e ·e erı ~~ ısıne _mu ım 1'1 1 . F zi ~TVV7 
d:ıkam varmış kı ) tmlı sene ~vvel t n coştu ar. k h - d 1 b H ·ı + HAl'SF: GJRDiGiZ..'E J\IB.11- b. t .h. . '- .dd" el bır: kudret ve kabılıyet verıyordu. U ıatrcm ey _ b. tii 11' t , ha . .ıft~ 1 Oh D . k k l çu ~aat, er agız a tep u: anısı. r m an l!ll y:ıZl:laK. ı ıasın a 
ır na r~ veya ı:ıu rı-ır ""61 • - ••• enız ·o ·usu gemiye H<'p; hasreti çekilen bir sevgili a- ı\'l'N Ol.Af\. HIRSJZ - lUehmet a- d ğil". O h ·· 1 B .. ı,.. b" F b h E 1 , .. ~ 

mlş.ım ... ): ok~n. bu yo:larda bata. yu· ı başladı::. . . . nar gibi, onu yiidedip duruyorlar: ctındn bir snbıfuh, Tnhtakalcde bir e ~z... nBun zamanı 1· cnuzb I~ : d oy - ı~I raı;saknlın keşi al ktal - ~'"'""""""'""""'""'""""nı"'""', 
vartana. on ıkı saatlık mesafeyi o!1 - Gozilnü scvdlğım Knradenız! ...• Ya tavau?- Hele pllavr, ~a çorba- tahın fnbrikasından hfr fıçı çalmış, memış!ı"r. u z:ıman ge ınce 11 ışı a yere serı. mes~.a .'" o ay ıw· a ~ Vecizeferm· Serfll , 
iki gunde aşmak, mcdcd A~lah!> dı· dryip dtıruyorlar. sı?- Hele ıskarası? ynk::ılanmıştır. f"lbettc, Frans:ı ve Almanya Ge - k.cı:bu l edebılecegı hır şey degıl- ,r : , ,,,; 
ye, dunynyn biraz geç gelışıme ham- Haydarııa a<fnn İzmlte kadar kı - Artık hıç kimse, Trabzondaki bek- Ü~inro Sulh Ca:ı mnhkemcsi tn- ndkunnayları yapacaklardır. dir. Bu mağlubiyetin amnluini a- ~'"'"""'"''""'""'"ıı"""""'""'""~ / 
dcttiın doğTusu. ymndn !lfiztildükten sonrn kaybetti· liyenini, Tnıbzond:ıki kavuşacağını 

1 
rnfmdan 2 ay, 27 gün hapse mah • Doğru ves:l:alara istinat etmiyen ramak, bunun için, pek müFıim- Genç/ilin hcml~lefl ; 

Hatt.:d dnhası var; ba yola, hele ~..fm ezeli do t denize, Anadolu içın- hatırlamaz oldu. kum eıfı!cn hınız, dışarı çılCtıJ.':tan harp t::.rihlerı kıymetsizdir. dir. Gerçi Fransa 1870 hnrbinde masaydı, J'O"ular 
de, ınrlca doğru koca bir kavis çizip nm de nııs~ gibi bir hıımsi ko • ı ııonra ş?yle dcmrştlr~ • s• • k • d"W' • • de böyle birkaç hafta içinde mağ- d{tfüııürlerdi. • ,.J 

(9 Reıad Ekrem Koçu.'n= TıiTk- t.e tekrar kavuı•.ış beni de bir çocuk kusu duyar gıbl oluyorum ve bu c- Ço~ şliküı-, kışı gcçıı·ccck bir . 1 !ım yapma ıste ıgımız .1!• li'ıp olmuştu. 1 Gaston Rlf"-
çeye çcv"n:liğt lm uer Ç1ğır kita.uevt ı:ibl sevindit'lyor. koku içinde Trabzona varıyorn:z. y r bulabıldlm. Bnhnra da Allnh kc· şımdıye kadar nesrolumuı tebfıg- 1 ~ 
tarafından bammıetır. Yolcular arasında yalnız bir lb. J\ANDEM/R ıim!> lerden ve bazı eserlerden elde- e- (Devamı ıııırm) ::'ıf11Tievveı· bir genç olı~ııi:İil' 

- &iki hasta. 
- Başka ma. yazdırsın. 
Başımı salladım: 

- Ah... dedim, ah cephe haya tını, siz o hastaneleri, siz o teben. 
nemi bilmiyorsunuz. Kolay mı? .• B:ızan kalem, k~ğıt bile bulunmaz; ba
ıtan mclctuplar kaybolur. 

Şefkat ümidin vcrd"ığl sevinçle ııordu: 
- Olur ma? 
- Olnbı1ir. 
Annem de benim mane•ram1 kolayla tırmıya calıştı: 
- A ••. Elbette! dedi, Turgntcuğumun mektupları kaç defa yanlı' 

:rere gitt1, dönd • dolaftı, celdı. 
Şefkat fi mit ve km.iaı içinde derin biı: nefes alarak: 
- Ah ... Yarabbi! dedi. 
Soıırn Wtün vCeııd6 ırerflerek ilave etti: 
- Bil' bil cm .•. Sağ olup olmadığım bir bilsem ... Ah Yarabbi! .. 1\te

rak beni öldürüyor. 
&~ d ıımlye başladım: Seyfinin. yerlnde olsam bu kıza görtlnür 

müydüm? Yo ondaki sağlam ve güzel hayalimi zedelemek ~in, Seyfi 
gibi, bfr daho. kat'§ısına hiç çıkmam ıya karar verir, kendimi unutturmak. 
mı !sterdim? 

Bunu bir kaç kere dü~mflştü m. Aşk nıeselcsf... Aşkın derecr•.si 
mftelesı ... Kadın rubtr mes:efesL. Bir yığın meçhul. •• 

Annem Şefkatin Jıaline bfrdC!llbire acımış ()laeak kJ onn dandü: 
- Üıtilme kmm, benfM İ(?nıe öyle do~ kf Seyfi sağdır. 
Masa:-ıın altından annemin dizin dizimle dokundum. Merhamet sev-

Büyük milli roman: 

Yazan: 
Ben bu fş:ııcti çekince nnnem iliıve etti: 
- ADahtnn ümit l'tcsilmez! 

BEDi 

Fakat hfssedıyordum ki, annem. sırnsı gelrnişk!.'n bu mcsC!leyi hal
letmek ihtiyncrnd:ı idı. Hiç değilse şimdiden kızın ai:"Zını nrnmak isti
yordu; yilzfime !ahit g5zlerle o tarzrlıı bakıyordu kı bund:ın şuyle bir 
mana çıkarılabilirdı: cOğlum, ben bıı yaşu gt•Iıııiş biı · kaılınım. O kadar 
tcerfiT:ıem var. Pot kınnam, merak etme. Bll"ak ı n bana, Goreceksin 
bak, ben lıu meseleyi nnsıl halledeeesiın.> ve ıaııncdiyord.um ki. }·üzüm
den ayrılnııyau gözlcrUc benim ı-ızanıı elde etmiye' ç:tlışıyorıiu. 

Ben sofradan kalktım ve sfgarıınu yaknı::ık içfo kibrit aradım. An
nem de benim yerime oturdu ve Şefkate yaklaıtı. Ondan başka hiç kım
scye ıiuyurmak fstemlyormuş gibi alçak sesle dedi ki: 

- - Açıkça soyle b:ına, kızım, Se fl hu,..ün hayntta olu, her ıcyc razı 
mısın 1 Ynnf her sıkıntıya katlıınır mısın? 

Şnfkntin ylizfrnde bu suah abl!3 buldugı.nu hissettiren ncı bir gülüş 
belirdı Omuzlarını kaldırdı, dogruld u. '>nı :ı bil tün vücildünü bırakıverdi: 

zıımnndanberi her 
eaktık. 

- Öyk sıkıntı dcğıl, ynvrum ... sen onu tanıdığın zaman sa~um, 
kusursuz bir çocuktu. Güçlü kuvvetliydi. Çalışıp taştan ckme~inl çıka
rırdı. Şimı'lı .. Kimbilir: .•. Allah vermesin ... Ya meselü gozlerfnın nu
runu knybcttisc?. 

Şeıkat oyle biı· & ikindi ki anııı.>m sözünü tasl'ihe mecbur:. oldn: 
- .1eselıi dıyorı.ım, Allah vıırmcsln, Allnh göstermesin öiyorum ••• 

Söz misali ... Ameh1·:ıt olmuş ta diyorsun, neresinden olmuş amelil"at? .• 
- Bacağından ... 
- Ya! .. Eh .•• Neyse ... Fakat biz yine her şeyin fenasını cfoşünc-

lim, kı:ı:ım ... Allalı verıncsin .. ~<'yfi nin bır dej;"'.il, lki bacağını da kcSBe· 
ler, çalışamıyacnk hiı hııldc nl n .. 

A nnt>nı hunları so~>lerkcn Şcfka tin hakıkati aıılamasınılnn korkuyor
dum. Aıınemfo s<.zünü kesmf'k için bir çııı-e bulmanı lazımdı. 

S<'fknt declı h;: 
- O çalışamn1.sn ben ~·alışının . Çamıışıı·cıhk erlerim, yine on:ı b::ı,.. 

karını. Fnkat ~hin niçin biiyle sliylcd:ğiııizi hissedi~·orunı. Şimdiden 
St>yfryı han.-ı unttıırmnk fstiyorırnnu z. F.i;cr bir giın fcıııı bir habel alır
sam •im<lf len onun yokluğuna alışayım, dıye ... 

Şclkntin bu cevnllı beni teskin etti. Kız manevranm farlondn de
ğjıdı. 

Annem yemin etti: 
- Vafl .. fıl de/;"11, dedi. kalbımd.ekinl suylüyorum. Bak nedir ... l\ta -

dem ki ameli)at filim olmuş ... Allah in~anı o ceı-rahların eline düşur
mesin. Cerrah dc~dl, cellattır onlar... Çocuğu sakatlnyıvermlşlcrdir ..• 

çeyf öğrenmek, hcrşeyr .ıtti' 
kucaklamak nl'Zllsunu be- _ _,; 
demektir. dl?'.,_ 

Y laı: ileı.ieylnce meselı! ol'I' 
şir, ins:m yava:ı yavaş ol":ıiJ ~ 
Bu ~ bir dereceye ~dar k~Ol 
yeye vasıl olmak, bır tc 
ulaşmak dc'mektic. rt?''f. 

Dünyn kurulalıdanberi 0)111~ 
ğln surliltfe'lieı ruhu ifc ~ (11: .. 
zaklidnrm ~ğırhfdn~ _d~~ı il',.. 
cadele halindedir~ T~ çtJ ıY 
biribirine zıd Ud ku~tıır "{'1' 

11 pışmasından dclrmakt.adıt*.ıııı!S' 
de ymak lııtiyen bir ~lı>'' t 
fnallyete scvkcdcn ve. ~ır rlıı c~f• 
genç hamlelerdir. Bu ıtıbıı ){eti ıı ~ 
müfrit bfr flerlcme hare ~,ıd 
mıı~nydı, ondan t:ıh~f~u~erl ~ 
fSlla mini olmak, o f;kır ııJı: iV 
ederek doğru yolu bulııı -' 
yaşlılar çalışmazlardı. • .,,,<,. 

Yaşlılar gençlere. sııg~ 0ıııc 
nın sağlam vücut n~ kıııl1l ---~ 
ğını öğt'etfrken cdüşiin111;e,,t 
tinf ve insan olmıının 1ıdır!! 
du • ularım> da a ılıımJl 



Yunan cephesi 
(1 inci Hhffedetı devwrn) 

f l~aı.lılann Göriçe ı.tikametln-
t ~ bitytik bir ehemm~et 
~~ anlao-ıhyor. Göriçcden ba
'tı ıııııaıe doğ?ıı, Elbasan ü:ıc:rlnden 
~ta.na ve oradan Draçıı. r:ldm 1nse-

tla ~rmek ve btı suretle İtalyan 
~!UJı.un muvuala yolunu kcsm!'k 
i) ~eri görill5yor. Fakat bu iş 
~t Zl.ımedildlğ:i kadar kolay değil
•ı · Goriçeniıa fimali ııarki .ndeki 
b r kısım arw çamurlu ve l tıı.klık
.. l'. Dtier taraftan İtalyanı .rın Be
~ Ye Tepedelen iştikamct !rinde de 
-ua.t yollan vardır. 
.ı.!ınıanwa:r Gorlçeyi zaptedcrlcrse 
-ııa ileri gidecekleri oüphelidir. 
~uııanhların Göriçcnin zaptl için 
1-!Lı~nıalan, İtalyanları biraz daha 
d -..:ül vaziyete sokmak, Göriçcde 
;: edilmiş bazı harp Jcvnzımını \'C 

ta kı ganimet almak, Göri(enin 
"lltı hnbcrile Yunan milletinin ~evk 
~ heyecanını arttırmak, düşman n
ıı:llde hoş:ı gltmlyccek tesir yap -

01 ~ Ve bclki do yeniden gelmekte 
~ İtalyan takviye kıtnları )'Cti~
k n evvı:I İtııly:uılaıın bir kısıın 
ıı-ı11"Vet1cr1nl ezmek gibi arzuh.rn 
d liatenıt. olnbiliı. Eğeı· İtalyan or -
I.Usu kendisini topaılaısa Yunanlı
' rın sol cenahına cenup tıırnfından 
0 
Uracaklnn kuvvetli bir darbe ile 

ıı ıı arı Pı·e ba golune dogru atıp fr
~ a bir vaziyete sokabilirler. Başka 
ııeııhelcrde ehcmmiyetll bir m~gu -
~~tı o!ınıyan ltalynnlıırın Amnvut-
• ta Yeniden takvı) c kıtaları gön -
• rınc~te gı;ıçllı1t çekmiyecekleı·ı şüp
~~iıdıı·; bunun için Yunanlıların 
1-1 k dlkkatlı va ıhtlyath hareket et-
~erı lazımdır. 

, tcrkeıdekl Pindus mıntaka!!ındn 
~ cenuptakl Epire darulharekiitın -
~ llıuharcbeler kesilmiştir. Merkez -
h.1t geri çekilen italynn kuvvetleri 
it 1Yesı Lcskovlk şarkındaki tepe • 
d:de ınevıi almııtır. Koniça tarafın
ııı il Çeltl!en kUTVetlar de bu kasaba
~ n on kilometre batı eimalindeki 
..:;:ercle meni almışlardır. Takip 
ııq Yuııanıılar hududa kadar tek-
1.ii; araziyi tarayıp İtalyan dökün-
1-ttrin\ toplamaktadırlar. Bu taraf
~ ltalyanladn Yunanlılar al·a -

C ınuharebe tl!Jllası kesilmiştir. 
ti Orlçe taraflarını takviye zarure
~ hisseden İt:ılyanlar. Epltdeki 
~ tıai hareketten vazıreçmişler ve 
"'- lluntakadaki kuvvctlerıni karni -
ll hududa kadar ~eri çekmişlerdir. 
Ct~~!arın blr kısmını Göı:lçe tarafına 

...,tnıfş olmalan muhtemeldir. 
"~u vaziyete gore İtalyanlar Göri
'ı lllıataıı:aıımdald kuvveUerini tak
ı.!: ediyorlar, belki yeniden büyük 
~ r~ icrası ~ın de hazırlıklar ,..ya-
1-ıı.orlar. 1nıllu ve Alman mefub:ı
~bUtııı.n gelen habel'lere göre Arna· 
it .Uktaki İtalyan kuvvetler! 9 ve 
n~ ınci ordulardıın mürekkep olmak S11 iki ordu halinde tanzlm olun
~t( ller ordu üç kolordudan mfi - j 
c~ lteıııniş. Goriçc tarafındaki ordu, 
d1,~raı Vercellino kumandasında 
~u"~ctı ordu imiş. Diğeri Am:ı
C 12hnkı eski ordunun ktımandanı 
'lııı etaı Ge!oso imiş. Bunlann hep -
ıı n başında General Soddu bulu -
60 bı;tınuş. İtalyan kolorduları 40 iliı 
~ 1'1 adam mevcudünde imiş. Ordu 
1 it andanlannın ikW de Am:ıvut -
t~ araılslni iyi biliyorlarmış. l\ln -
tôliil Ba~glio'nun l\Inreşal Keitel'~e 
~aı iınesınin bu hareketlerle de nla
tıe~1 °lınaın melhuzdur. Yeniden sah
lıat11 çıkan Dadoglio ters giden fa
rııtltt!-aliini dfizeltmiye ı;alııacak de-
1ta1 ır. llubeş harbinin iptidasında 
~~nlaı·ın düştüklcl'l müşkül va -
ııı~ ı dii2eltmek için de faşist ol
İlı~llı bu l'ıfattşnlln müdahalesine 
lıııı ~ hasıl olmU1tu. Yeni tayin o
~ Gı:neral Soddu işe başhy:ıh 
lııt lki hafta olmadı: bozulmu' 
~ııı Yazfyeti ıalah ile meşgul olmak 
lııt1ıt daha fazla müddete ihtiyaç ol~
t~ aunun için fazla hareketaız 
~ t1t v.ünlcre bir kıymet vermek 

deilldlr. 
~ Or<t. Kumandanlat"llHlan 

Emekli General 

~ Ali İhsan SABİS 

~o 
a~OGÜNKÜ PROGRAM 
\ı~ Aıilzik 18.45 Köy sazı 
&.at llaberler Hl.00 Temsil 
··~ ~IGzık 19.30 Haberler 

eınek listesi 19.45 :Musiki, fasıl 
1~o • 20.15 Gazete 
l~ Şarkı, türkü 20.45 l\iüzlk, koro 
l~ lf abetler 21.30 lfonuşnıa 
ıa-2Q Şarkı, türkü 21.<tS Oı·kestra 

Orkestra 22.SO Habcr,borsa 
~O : 22.45 Orkestra 

Oç ilim tarzı 

Deve ve Polonya 
Yazan : Hilmi Ziga 

Ayni mevzuu muhtelif millet- zan Fransız, hazan lngiJıiz veya 
ler ayrı ayrı tarzlarda tetkik eder- Alman al_iminin çıkmazına ıapla
ler. Bunların hangisini örnek al- nıyoruz: iyi kötü hepsini tecrübe 
malı) Bu suale cevap vermeden, I ediyoruz. Fakat ııaliba en az ta
şöyle bir hikayeyi hatırlatayım: , !1ıcfığımız ve istifade ettiğimiz §U 

Vaktile deve hakkında bir anket lngiliz metodu olacakl E!_ki veya 
yapılmış. Her milletten buna bit yeni tarzda mütebahhirlerioıiz 
alim iştirak etmi~. Fransız anketi var. Her biri -kendine göre- kü
unutmuş. Son gün gelince, hayva- tüphane raflarından birşeyler çı
nat bahçesine giderek dev~nin karıyor. Muhtevasına plan kur
göze çarpan, komik cihetlerini i- mak ve nükte yapmak hususunda 
çaretle muhtasar birşey yazmış. da hiç birinden aşağı değiliz. Fa· 
lngiliz hemen seyahate çıkmış. kat canlı realiteyi görmek, işe her 
Bütün arzı gezerek devenin üs- şeyden evvel müşahededen başla
tünde ve yanında çekilmiş birçok mak hususunda henüz daha bir
resimlerle dolu cDev-e ve dünya> şey yaptığımızı kimse iddia ede
adlı bir eser yazmış. Alman kü- ı mez. 
tüphaneye knpanmış; c.leve hak- Genç. ve ihtiy .. 1 alimlerimiz ki
'cında her dilden her ne yazılmış- taplnra sarılmasını biliyorlar. 
sa okumuş; beş ciltlik muf83Sal ı Fantezi ve hakikatle karışık rı&>-
bir eser yazmış, bir de sonuna de- yonel araştırmalarda zaman mef
ve kelimesinin geçtiği bütün ki- r hum unu bazı tamamen ıınuttuğu
taplan ve sahifeleri işaret eden ı muz oluyor. Fnkat burnumuzun 
bir endeks ilave etmiş. Polonyalı 1 dibindeki şehirlt~rin, köylerin tet
derhal masa başına oturmuş. Me- kikine hararetle sanlmJş henüz 
sde hakkında daha birşey dHşün- daha kimseler görülmüyor. .:A
meden, araştrrmadan, kalemi e- nadolunun ortası Sahrayı Kebir
line alıp başlığı koymuş: «Deve den daha meçhuldür.> diye ilk 
ve Polonya meselesi>. bakışta kulağımızı yırtan, zihni-

Dördüncüsünü bir tarafa bıra· mizi bulandıran ve bize apaçık 
karak üç esaslı tetkik tarzı iizerin- paradoks gibi gelen sözleıi pek te 
de duralım: Bunlardan birincisi ·ı yabana atmıyalıml Avuıtralyalı
rasyonaliat. ikincisi tamamen tec- ların itikatları hakkında kütüpha.
rübi (ampirist) ve üçüncüsü ki- neler dolusu eşer va. Fakat Ana
tabi ( Mütebahhirane) dir. Hangi doludaki eski itikatlara dair iki üç 
tarzın daha güzel olduğunu mü- ı makalf:~en fazla birşey bulamaz
nakaşaya lüzum yok. Hepsinin sınız. «Memleketi tanımak'$ ilim 
kendine göre meziyetleri ve na- ihtiraslarımızın ilk IÖzÜ olmalı ve 
kiseteTi var. Yeter ki onu hakkile memleketi tanımak için yalnı2 
kuTianalınt, hatta birini ötekile ta- münferit seycıhatler, küçük araş
mamlıya1ım. tırmalar ve anketlerle kanmııma-

Bu hikaye, her milleti olduKu lıyız; bütün makamlardan bu en 
gibi bizi de araştırma sah.asında esaslı işi başarabilmek için ensti
daama iykaz edecek, itidale götü- tüler kurmak hususunda durma
recelc bir ince istihza hikmeti ta- dan. dinlenmeden yardım isteme .. 
şımaktadır. itin doğrusu, biz ba- liyiz. 

w:: 

Deniz Harp Okulunun 164 üncü 
yıldönümü merasimle kutlandı 

Deniz Harp Okulunun 164 ün- l latmış ve mektebin ilk müessisi 
cü yddöaümü dün merasimle kut- 1 Gazi Ha.san Papnm hatırasını 
lanmış, an'anevi baklanın 165 in- hürmetle yadetmiştir. Komuta
cisi denize bırakılmıştır. n.ın nutkundan aonra mektebin en 

Meraırime saat tam 1O.30 da eski mezunu Hasan Kaptana en 
De~iz Bandosunun çaldığı İııtik- genç talebe tarafından mektebin 
lal Marşile başlanmış, yüzlerce ileride alacağı şekli gösterı .. n bir 
denizci gen~ hep !'ir ağ.ızdan Milli tablo hediye edılmi§. mer;ı .. ;nıde 
marşımızı soylemışlerdır. MaT§la hazır bulunan es;.i me7unlar tara
beraber ş::ınl• baytağımız da dire- fmdan talebelik hayatları hatırla
ğe çekilmi:ıtir. Bun~a? sonra A- narak eğlenceli dakikalar geçiril
tatürk büstüne denızcıler tarafın- mi~tir. Müteakıben deniz kenarı
dan bir çelenk ko~n.ılm~ş. Eb:di na gidilerek an'anevi zincirin 165 
Şefin aziz hatırası ıçın bır dakıka inci baklası merasimle denize bı
süklıt edilmiştir. Bunu müte~kıp ralulmıştır. 
Okul Komutanı Yarbay ~ekı b~r Merasimden sonra davetlilere 
nutuk söyliyerek mektebın mazı- b. ..v1 ... • 
· d b L-t · rda binlerce ır og e yemegı verılerek mekte-

sın en arwc: mış, yu b · • ki 1 
denizci yetiştiren bu kıymetli mü- ın an anevi yeme eri yediri -
essesenin nasıl kurulduğunu an· miştir. 1~.ao ~zık (caz) 23.00 Müzik (caz) 

l '1~~;::_;:;;:ıro Askerlerimize kıs hediyesi hazırlıklan 
fill.OLAR:Şehi, Tiyaboıu > 

1 

· k d ·· k Dram kısmı: (1 inci 18hlfeden devam • rıne .. a ar. gotürere ,?1akbuz mu-
Ayalı talrımı lunuyoruz. Esasen hediyelenn kabılı teslım etmesi lazımdır.> 

ora•rıttla muhakkak elde örülmüş süveter- Ankarada askerlere 
.. Komedi kwm: lerden olma91 prt değildir. Yerli yardım işi 
"'t\~ı Tatil fabrikalarımızın yaptığı hazır yün Ankarn, 18 (Hususi) - Askerle-

/J-:;T RIZA TIY A TR OSU fanileler, eldivenler vardır. Bun- rimlze kışlık hediye hazırlığı geecll 
sa... Oflu (H.ık) mıımasmda: ların piyasada bol bol bulundu- gündüzlü çalışmalarla temin edil -
"'i~ll (Be-ıd 6püriz) ğunu zannediyorum. Bunlar da mektcdir. 
, .. ~.lAR: J•tanbul ayni vazifeyi görecek ıu.ükenıme- (Yardımseverler) cemlyctinin Ev-
4'le~ iınıal casusları. liyetıedir. Fakir kadınlarımızın ö- kaf apartımanında 40 makineyi gc-
Cııııı r: Sevimli haydut. rerek çarşıda veya ötede beride celi, gündüzlü çahştırdı~ı halde ynr-
ı. 11eı-ııea ki •• 1 k A 1 A dıma koşanların fnzlalıgı karşısında 
'"'l~ f: Tayyarcd casuslar. sattı arı r~n çorap ar pe a a sa- ihtivaca kafi gelmemektedir. 
.\r,'I .. cırıa • Lekel' k d tm alınabılır. · -...ı. · 1 ·a ın. Evkaf apartımıınlnrında güncluz 
~i. ~İn\li haydut. Size esefle şunu da söy)iyeyim kadınlar, gece erkekler çalışmakta -
-.,o;'arih beni aldatma. ki, bazı kimseler yersiz bir açık- dır. Terziler arasında gecede bin pa-
~t · ~İheti: gözlük yaparak halkı dolandırmı- nıuklu kumaş biçenler vnrdır. Ui -
~le: ~h Ahmet. ya kalkmışlardır. Bu soysuzlar el- kimleri bitirllen elbiseler derhal tas-
&.~eİc . ... !& 1le Mecnun. Icrinde bir defterle kapı kapı do- nif edilmekte ve ambalaj yapılarak 
:-'llıte;. -lalayka. sevke hazır bulundurulmaktadır. 
>ıtı....... •• Parıs delilikleri. laşmakta ve halkın askerlerimize 
, ~~·""'1 h l d kJ h d' J • b Bayanlarımızın ördükleri yün ör-..,.,,. ıt.' Barbaroıs. azır a ı arı e ıyt- en veya u 
" · d 'b' d'V 1 ı ı. gülerle satın aldıkları hcdireleı· n.ıü-
~tlc •• .., ın parma~. gı ı ıjter eşya arı top ıyaraııo. or- k k 1 b 
~. , ,., him bir ye fln tutma ta, ya nız un-
u--. .tızalc - Londra batakhanelel'1 tadan kaybolmaktadırlar. Kadı • lann kaydile meşgul olan üç kişi bu 
~: learlar altındL köyünde bu şekilde bazı vak'a - )4i ancak yctittirebilmektcdir. Anka-
'· Jc.t..1 Hardi • Elaas hı~ lar olınuıtur. Bu aebeple halkımı- ra yardımseverleri, yardım hususun

ıırıuadan yılmıyaıı auvari., zın hediyelerini b~at Halkevle- da biribirlerile yanı etmektedirler. 

Bulgarlar 
Bakadar tectbh'H 

mDletie ... d 

'-ta plolaWllr? 

Mussolini çok 
asabi konDftu 

(1 lftei uhHc .. •ıt devuıt) Bulgar nehirlerinin 
(B~ma.kaladnı da11am) Fraruıız ordul&rının hezimetile oe- koylarını Bulgaris-

silahlaamakta geç kaldıklanna ticelendi. k 
fÜpbe yoktur. Fakat bu geç kal~ ittifakının rolüne ?arfiye!1. ria- ta ada görme 
ıın tedbirsizlikten değıl daha zi- yet etmek ve ke.ndı den~de iatiyorlar 
yade silahlanmanın, m~eli eruk mahpesinin par~~lıklarını hnıh~- Sofya, 18 (AA.) - · D. N. B. 
biriktirmek gibi kolay bir it o~ yet kırmak için ita yanın ar e Ajansı bildiriyor: 
mamasuadan ileri geldiji de ıüp- girdiği 1 O haziranda Avru'?.anın Molotov'un Berlin ziyaretini 
haizdir. en kuvvetli ordusu olmak tohre- bahis mevzuu eden Slovo ga.zete-

ltte, iıagilterenin, Almanların tini haiz ~i~ o~dunu.?. ~üne~ altın- ıi. fikrini ıu suretle ifade etmek
her türlü talrnia ve hesapları hi- da kar gıbı erıyecegını dunyada tedir: 
lafına olarak buıün ıöstermekte kimse tahmin edemezdi. Avnıpanın yeniden imarı ve 
oldukları mukavemetin sırrı bura- Afrika harbi Balkanlarda sulh ve yeni nizamın 
da, yi.ni iki sene sonra zuhuru Somalide İngiliz hezimeti blm tesisi hakkında Almanltırla Sov-
muhtemel olan bad.iaelu için, iki olmuştur. Libyada da biz taarruz yetler Birl~i ara~,nda mutabakat 
sene evvelmclen hazırlanacak ka- euik. Sidi-Barraninin yıldınm sür olmasaydı bu mülakat vukubul
dar tedbirli clanamnalarıncladll'. atile İşgali bir netice olarak değil mazdı. 

Almanlar bu harbe girerken bir başlangıç olarali: telakki edil-., Sovyetler Birliğile Almanyanın 
pek çok ıeyleri iyi hesap ettikleri- meli~i~. İtalyan ordusu .subay ::e i~birliği yapması ltalya ve J~pon
ni, bilhassa Fransızlara kar~ı ka- erlerının kara cephderuıde gos- ya ile yaklaşmayı intaç eder. Bu 
zandıkları muazzam zaferle İspat terdilderi kahramanlık hareketle- çok muhtemeldir. Dört devlet a
elmİflerdir. Fakat Fransadan son- ri milleti haklı olarak iftihara sevk rasında ameli bir işbirliği siyaseti 
ra ingilter:eyi de ayni akıbete uğ- edebilir. takip edilme~i. dünyada adil yeni 
rataeaklannı zımnetmekle de pek Taranto meselesi 1 ve devamlı bir niı.amın tesisi için 
büyük hataya diifm~lerdir, ki i,. İtalyan milleti gibi kuvvetli bir) esastır. 
te bugün kendileri de ve kendile- millet hakikatten korkmaz, onu ingiltereye gelince; omı harple 
rile beraber bütün dünya da bu iltizam eder. Bunun içindir kil sulh arasında hakkı hıyar bırakıl
batanın ve hu Lesapsı~lıim acısı· h<ırp tebliğlerimiz bir hakikat ve- mamıştn. ümitsiz vaziyetine na
nı çekmektedirler. sika.sıdı.ı:. indirdiğimiz darbelerle zarnn lngilterenin harbe devamı 

Evet, İngilizlerle bata çıkmanın yediğimiz darbeleri, dü~ürdüğü-ı haklı gösterilemiyr.c~k alhlsız
hakikaten müşkül ve belki de müz tayyarelerle düşmanın dü ür- ca bir harck.el olur. 
gayri mümkün olduğu her gün bi- düğü tayyarelerimizin adedini, _ Yeni cenubu şarki Avrupa ni
ru daha tebarüz etmektedir. Ba- müsait, az müsait veya lriç mü zamı hakkında Zora gazetesi, 
nun bir misalini de, dediğimiz gi- olmıyan günleri kaydediyoruz. Bttlgay nehirleri haliçlerinin siya
hi, İşte bir inciliz NaZU"ını.o, daha Her ay insanca ve malzemcce s1 coğrafya bakımından olan e
fimdiden, aç Anupayı doy•rmak verdiğimiL zayiatı nqrediyoruz. hemmiyetini tebarüz ettirmekte
için ernk ~dihar etmesi tqkil I Cephedeki kumandanlara, Ro- dir. 13u haliçler «Neuilly> dik
eylemektedw. maya, şahsen kontrol etmedikleri tası neticesinde münhasıran ya-

Sovyetler 
intizar 

devresinde 
Hiller dün ispanya 

Hariciye Nazırile 
ıöriiştü 

Londra, 18 (A.A.) - hpan
yol Harlciye Nazırı Sunerin Ber
line yapmakta olduğu ziyaret 
hakLnda Tunes ga2.etesi diyor ki: 

Berlinde siyasi faaliyet ağırlq
mıyor_ Molotov Berlinden aynlır 
aynlmaz Sunerin ziyareti haber 
veriliyor. 

Sovyct matbuatır.da henüz neş
riyat başlamnmıştır. ihtimal ki 
Stnlinin. Molotovdaıı etraflı iza
hat alması bekleniyor. Bu süklıt 
ziyaretin hiçbir netice vcı:med'ği
ne delalet etmez. Ruslarm bir 
müddet düşünmek istediklc1 ini de 
tazammun eyler. 

Hitler, Sun eri kabul etti 
Bel'cht s~den, !8 (A.A.) - ]font 

Clano ve Scrrııno Suner, bugun, 
oğle yemei;:"lnde SaTzburg cıvnTında 

Fuschl'de Von Ilıbbcntropun mi a -
firf olmuşlardır. 

Blrnz !lonrn Protokol şefi Baron 
Dörnberg, Bercbte!!gaden Hof otelı
ne r,elcı-ek Suncri otomobine Ber
"htcsgadcn civarında Bcrghof'a isal 
etmiştir. 

Suner, burada, liftler ile bir ı,-ö
rllşmedc bulunmuştur. 

Suner, BP.rghof'dn Von Ribben· 
trop tnrafından knr:,ılanmış ve bir 
S. S. kıtnsı kendMnl selamfamıştlr. 
Hitler, Sıınerl çok samimi bir !U

rettc karşılamıştır. Von Ribbentro11 
görllşmede hazır bulımmuştur. 

Herkes harbia bugünkü ıekline habcrl~ri göndermelerini şiddetle hancı devletler nüfuzu altmdadı~. 
nazaran, yakında tnıiliz adaların- menettim. T aranto meaelcsine ge- Gazete. Almanya ve İtalyanın 
da kıtlık b~lıyacağını tahmin et- lince; hakikatte üç gemiye isabet da haliçlerini yabancı tahakkü
mekteydi. Alem böyle tab111inln- vaki olmuşsa da hiçbiri batmamış münden lhrrtarmak için ne büyük 
le keedini avllblıakta,ken, insi- ve resmi tebliğimizde de bildiri!- mücadeleler ynphğını hatırlat
li:der lıendileri ~ kalmak fÖyle diği veehile bir gemi hasara uğra- makta ve bu memleketlerin Bul
cı.r-, bilikia btı,tr .. larnn do- mıştır. ·Bunun tamiri oldulı.:ça u- garistarun vaziyetini anlamak hu
yurmak için tedbir almakla me,- zun zamana muhtaç olacaktlr. Di- l suaunda göııtıtrdiii takdir ve ichak 
gul imi,le:r. ier iki gemi. mütehasııu.ların l aıtbebinin bu olduğunu ilave el-

itte, içinde bulunduğumuz bü· müttefikan serdettikleri kanaate ı mekted.!r. Nehirleri kapalı deniz- Mihverin 
yük ve kanlı davayı halledilemez göre, sür'atle tamir edüebilecek-ı lere dökülen Sovyetler Birliği de 
bir hale getiren ve tam mltftlltlile 1 Jerdir. Baııka iki harp gemiıile iki bunu anramaktadh-. Türkiyeden 
bir çıkmaza solran bapıca amil de mtıavin g~minin batınldığı. tııasa- Makale §U suretle bitmektedir: 
budur. ra uğradığı doğru değtldir. Artık Bu~arutanın bu variyete talebi yoktur 

TASVtRt EFKAR Almanya ile münasebat tahammülü kalmamıştır. Bulgar c1 rnoı Ntfıifed•n cıev.aml 
................................................ Bizim harbe giriııimiz mihverin nehirle,rinin koylan Bulgarista111n duğu zaman hususi meseleler 

Ellerinde S&C boş bir kelime olmadığını ispat ~.ı}.~~!:.~.~!~~.~.~!~~.ı.:: ................... hakkında Alınan Hükumetinin 
bulunanlar etnüştir. ~i.i~erl: ?1.ülakatlan~ı.z Yunanlılar sür'atle fikrini müsbet bir surette ifade e-

. . ı ancak telakkılerımızın tam bırlı- debHecektir. Türkiye için, hele 
(Bırt:11et anht/.U- dwam) lğinin temhiridir. llerllyorlar Molotov'un Berlini ziyaretinden 

14 üne~ ına~desıni~ verdiği sahihi· Oç taraflı paktın batıda veya (1 lncl ıahifeden devem) sonra -bu hususta ne~red;len ve-
y~tc- ıııuıı.tenı~en,. ışbu kararn~ıııc Tuna havzasındaki inkişafına ta- göre, 14 ikinciteşrin tarihinde kütük ciz tebliğ ziyaretin müshet netice-
hukunılr.rı daıresıııtle hcyıın edılcm il. k d h ·- t rcken bir Yun:ın mulırip :fduım Otranto l I ıck d h b h 
sa"lnra dcx.er fi ... •ntı tecli"c cdiler k a u. e _en e.r ~ey muş e eri \811:: ın a iç ir ŞÜp eye ma-

' ı; " " k d J k d F boğazını geçerek Adriyntik dcnlıind..ı satın alınmak üzere hükumet- el ta ıp c 1 me te ır. ransanın va- bal bırakmamaktadır- Rusvn ile 
konmuştur. ziyeti a m a a oy e ır • ıvu - \İ wune donmüştur. evvelce idame ettirdiği dostane 

' >~ 1 h kk d d b" [ d' 11.A:h muhtelif barTtlzlar yaptıktan SOnn J 

Bu madde hükümleri müteahhıtle- verin bir misilleme veya kin sul- münasebetleri tamamen ,_.enıdcn 
• k · b t d kl ı ta hhü k d·~· b d Yunan resmi tebliği J r.ın, anca , ıs a e ece er n t- hü yapma isteme ıgı un an · temin etmek ve Avrupa politika-

Jcrinden fazla kalan saçlara tatbik 1 böyle a;ikardır. F aknt wı muta- At,!nn, 18 (A.A.) - Dünkü r~smi sının idaresini deruhte etmiş otan 
olunur. 1 b l . . d'l . 1- febliı:: b l 

3 İk. · dd ib' 1 ·· e e erın tatmın e 1 mesı uzumu Gerek Epir mmt:ıkasınd:ı "'ereksc milletlere yaklaşmak çaresini u • -- ıncı ma c mucı ınce ıu- b'·d· Ç k 1 b • ı ' " 
kümet tarafından el konan uçla1• bu ta ıı .ır. ?. ~. m•şru 0 _an u ıste ;-, Gonçe civarındaki .dağlık nrazıde, mak hususları müstacel bir mese-
knrnrn:ımenin neşri taı'ihinden itı - ler, bıze gulunç oldugu kadar da b:.ıtün cephe lmtıda~ınca m~ha;ebe- le olarak kendini göstermektedir. 
barcn bruıknlanna satılmayıp mcz- feci olan .ı:Aslu larla mukahdc lcr devam ctmektedır. Yeni csırlcr, Yeni Türkiye ile iyi münasebet
kür tarihten itibaren hükumete sa - edilmediği takdirde harpten ev- toı>lar, ha~an lopları ve ~er tfırlu !er idame etmekten başka birşey 
tılmış say11ır. vel de müzakere mevzuu te~kil e· nuıhcn1c Yunıınlılarm c:"erıne geç -

Ancak beyannamelerin tevdii için d bT d. ınly" devam eylemektcdır. istemiyen Almanya ve ltalyanın 
vcr11miş olan mehlin hitanuııdan iti- e ı ır .~· .. .b. .. Askeri bakımdan buyük ehemmi - Tiirkiycdcn herhangi ~ir talepleri 
L:ırcn on gün i~inde mııhallin en »il- SulhuAn ~e .muta~eke g~. 1 muş- yctı haiz olan tepeler, bilha.sıoa tay- yoktur. Bu münasebetler Alman
yük mülkiye memuru, hcyan edilen terek. yanı mıhverı!' sulhu <1laca- yarckıriıı lıüyrık ınukııvcınetlerine ya için, 1820 denberi temadi et
snçlnrın satın alınclığını tııhriren e!\- ğını teyit zaittiı·. Italyan-Alman i rağmen elde edilmişt_ir. . tirdiği münasebetlere uygun bu
babına bildirmediği takdirde bu saç- siliıh knrdeşl?ğini temhir için İtalyan lnyyarelerl Yunan .şehır lunmaktadır. Almanya ve İtalya 
lar serbest kalır. Fiıhrerden tayyarelerimizle de- ve köy!eı•lni hombardnn:ın ctmış ''C T·· k' · · t'kl"I" · A 

r 
Mehmetçiklerimize 

edilen yarchm, muh
tekirler• kar veallesi 

olmamabdır 
(1 inci sahifeden devam) 

bulumımadıklan kahraman l\Ieh
nıctçiklerc kışlık hcdıyclcrini gön 
dermek için yarış:ı başlamışlnr -
<lır. Bu gurur verecek hadise ya
nında, tee>iSürlo kaydedilecek di
ğer biı· mesele de nwyclnna çık -
ıııış bulunnınktndır. nu da, hnl -
kın bu mim fedakarlığını, istis
mara yeltenen biı· takını muhte
kirlerin hnrcketidlr. 

Dün kalabalık talebe gruplnrı, 
çarşılara öteberi nlmıya gitmiş
ler ve fakat ~ün çorap, fanila 
vesaire eşyıının üzerindeki fivat
lnrın ··ayritabii bir şekilde yük
seltfldiğ111i hayret ve teessüfle 
görmüşlerd · r. 

Bilhassa blrknç ay evvel 2:> k ı
ruşn ve hediyeler meselesi ortııyn 
çıkmadan 30 ve nibnyet ı:; ku -
ruşn satılmakta olan beyaz yun 
çoraplar fi5 knruşn yükselmiştir. 
ve bir çok mağazalar da sıkıl -
mııd:ın, apaçık ve (55) kuruş
luk yaftaları mallarının üstüne 
cffl•ab diye koym11 lardır. Diğer 
yünlüler ve yün ipliği de havsn
lnya Slğmıyacak derecede yüksel
miştir. 
Halkın milli hislerini istisma

ra yeltenmek en hafif tabirlle bir 
ihanettir. Her tarnfta yer yer ih
tikar komisyonlan vıırdır. 

Kunılduktanbe.ri henüz hiçbir 
ihtikara mani oldukl:ınm göre
mediğimiz bu komisyonların bu 
hadise karşısında ha rekcte geçc-1 
rek Mehmetçiklere yapılncnk y:ır 
dımdan b!1lstifade kendi kcselc
nni ~irmeyi düştiııen lınlnleri 
pddetlc teaiye ve t~hir etmele
rin i bı:klcriz. 

................................................ 
Tasviri Efkar 

· · · mitraiyoz ateş.ine tutmuştur. Hasar ur ıyenın ıs ı a ını, Yrupa 
nızaltılarımızın lngiltereye karşı in 1 t k-+ r muvazenesinin esastarından biri 

h b · · k' · · _ı • ve sanca zuy a yo .. u • 
mu are eye ı.ştJra ını ıstecım ve y I l affak . t • olarak telakki ederle. Sovyet RUtl 

f k · · Jd tt' o h ı unan ı arın nuıv ı~ e ı 
ınuva a at~nı e . e e ım. er ~ L ı d 18 (A.A.) __ Daily Te· ı ya, harici siyasetini tahakkuk et-
il~ve e~eyım ~ı !'l"?:ı~yanın bı- l<'gr~~;n~zctcsinln Atinadaki hu - tirınek için muğlak Boğazlar me
zım muzaherettmıze ıhtıyacı yok- susi muhabiri, Yunnnlıların iğtinam selesinin kendi lehine hal ve tes
tu. ctUittcri şeyler hakkında rnkamlar viyesi haricinde, ba.cıka imkanlara 

Bununla beraber, teklifimi ka- vermektedir. . . güvendiğindcnberi Boğazların e-
bul ettiğinden dolayı Füh!'er' e Yunanlılar şımdı~·e kadar _ 3500 hemmiyeti azalmışsa da Türkiye
minnettarııu. Tayyarecilerimiıle esir,

1
20 qır ı:P• lOO ~itralt~ ve nin lı:at'i ıiyaseti her zaman oldu

denizaltı mürettebatımızın hayra- Uc
1
i tali yad 11 ta2Suruntay~an e ayd~.n - arıeknı öu gibi bugiin de Boğazlar etra-

w f ki . d - r ıı mış ar ır. .J r ıışurer ... .. . 
gımıza ~re verece erın en e diğ!'r 30 tayyareyi tlc ciddi hasua fında donmektedır. Rusya Basr:ı 
mmım. 1 uğ'rırtmışlardır. körfezine çıkmak arzusunu teşdıt 

Yunan harbi ı Manastırın bombalanması ett!ği tak:lir~e .:fü.rkiyenin ta~ına-
Uzun müddet sabrettikten son- Belgrnd, 18 (A.A.) _ Yugoslav cagı vazıycti tayı~. etmek. !~zmı 

ra, İngiltere tarafından garanti e- f ı tilıb:ı.rnt ajnnsı tebliğ ediyor: gelir. Bu mesele dunya polıtıkası 
dilen bir memleketin, ııinsi bir ı 17 teşriniıoani s:ı.bahı saat 4 ı·ad- mü ahitleri için gözlerin dikilmiş 
düşmanın maskesini yiizünden at- delerinde ynbnncı tayyareler Mnnns- olduğu bir noktadır. 
tık: Yunanistan. Alman Genel-! tır ve reşo~a üz tinde ucmuşlardı~: Nih<ıyet Türkiyenin Yunan-hal-

ı kurmayı tarafından Frnnsada bu- T:ıyyare daıi bat~ryalarının vlddct 1 yan muf:.ıısamııtma kanşmamak 
lunan vesikalardan anlaşılıyor ki, 1 nteşlaç_ın~ıdvch)lugl oslalvanaın''11cısıtauyze-- hususundaki vaziyetinden ayrıla-

• _..J b . yaıe crının er a ınva ~ 
Yunanıstan. ~ayıs ~~ı.~an ~n rinc yabancı tayyı:ırcler bomb~lıırıııı cagın~an korkmıy~ mahal yok
Fransız ve lngılızl4'fe butun denız anCDk Keşovn civarına ve iki küy tur. Zira Alman dıplomatı.nın da 
hava üslerini teklif eylemiştir. Bu ynkınına atabilmişler ,.c derhal u - tebarüz ettirdiği gibi. Türkiyenin 
j vaziyeti" bir nihayet vermek icap ı zaklnşaı ak Yuıtoslav topı:_nklarını bu muhasamnt haricinde kalmak 
edl"rdi. işte kıfalanmız 28 tcşri-I tcrl.:ctmişlerdir. İn nncn znyınt Y.ok- anusu iı ikardır. 

· Id y A ti '- tur )·alıuz has:ır \"Ukua gclmlştır. • .............................................. . 
nıevve e unan - rnavu uıı;. .:.:;;.;.·~~~"""":~-~~~~--~ 
hududunu geçmekle bunu yap
mışlardır. 

Epir dağları ve Çamurlu vadi
leri haritalar üzerinde iğneli fla
malarla strateji yapan nazariyat
çıların iddiaları hil&fına olarak 
yıldırım harbine müsait değildir. 
Gerek benim, gerekse hükumeti
min veya mes'ul bir unsurun hiç
bir hareketi veya sözü böyle bir 
ümit vermemişti. Meşhur cJulia> 
Alp fırkasının ağır zayiata uğra
dığı veya kaçhğı veya Yunanlılar 
tarafından tuz haline getirildiği 
hakkında Yunan propagandası ve 
İngiliz radyoları tarafından veri
len haberlerin tekzibe değmediği
ni zannediY.orum. 

Yunanistarun ciğerini 
sökeceğim! 

iki veya 1 2 ayda... ne ehemmi
yeti var~ Harp ancak başlamış
ur. Bütün Yunan mukavemetini 
imha etmek için kafi insan ve ve
saitimiz var. İngiliz yardımı bu 
kat'i kararımızın tahakkukuna ve 
Yunanlıların fela1'ete düşmesine 
mani olamıyacaktır. 

ilk on günde Epir cephe.inde 
veriLe.n 3 72 ölünün. rns ı yaralı
nın ve altı yüz elli kayıbın intika
mı alınacaktır. 

Zafere ereceğiz 

Şiddetli bir topçu 
düellosu 

(Birind sahifeden devam) 
Alman bataryaları :ıtcş açmışlar •e 
yeni bir topçu düellosu başlamıştır. 
Topların atcşlcrlle infilakların •id
deti f ngflu sahillcıindcld şehirleri 
sarsmıştır. 

Londrn, 18 (A.A.) - Londranın 
salahiyettar mahfilleri dfin gece İn
gfüz hava kuvvetlerinin Ruhr saha
sındn bazı hedefleri bombardıman 
ettiklerini bllclirmektedlr. 

Cibuti bombalandı 
Aden, 18 (.A.A.) - Zanncdlldiii· 

ne güı·e, İngiliz hava kuvvetleri 
mübim Cibutl - Addisnbeba demir
yolunu hasara uğratmıştır. 

f ngutz hn\'n kuvvetlerinin dünkü 
tcbliıtinde denillyor ki: 

Nüıha~n (S) Kuruıtur. Arbdaşlar, aranızda Habeş 

Umumi seferberlik yapJma
mıftır ve yapılmıyacaktır. Silah 
albna ancak iki sınıf alı.ıımıttJr. 
Silah altına alınabilecek daha o
tuz kadar sınıf vardrr. Silah altm
da bir milyon askerimiz var. lb
tiyaç halinde daha sekiz milyon 
asker silah altına alabiliriz. 

Bu bat üzerinde bulunan mühim 
istasyonlardan biri olan Diredoua 
btas:vonuna üç defa hücum edilmlı
Ur. Dlredoua derniryolu ve limanı 
geçen hafta zarfında 9 defa hücu-

Abo ~- 'ti ı Tllrklye Harit harbinden evvel 1935 te Eboli'dC" 
ne ~ aı _ lçtn ~ söylediğim ve neşredilmiyen nut-

Sen l'k 1400 Kr. 2700 K r. kumu hatırlıyanlar var mı} O za-
e ı .... · ....... man Necaşinin ciğerini sökeceği-

Altı aylık 760 > 1450 > mi söylemiştim. Şimdi ayni mut-
Üç aylık ............ lak kat'iyetle size diyorum ki, 

Y.unaniatanın ciierini aökeceiiz. 

• Zihni ve cihanşümul bir mahi· 
yete giren sulhperverlik dikkatle 
nezaret altına alınmalı ve onunla 
mücadele edilmelidir. Böyle bir
şey bu demir ve top devrinde ba· 
hia mevzuu olamaz. 

ma maruz kalmıştır. Assab da bom
bardımana tabi tutulmuştur. İtalya 
harbe girditindenberl bu hmann 
;vapılan taarruzlar '11 l INlınltm• _.....,.,....__.-... 



Salih ·Necati Eczahaaesi Bahçekapıda Vakıla1 karşısııda şekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Başka yerde şubesi yektfl' 
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Tasvirin 
lıikagesi 

r•-s-p-o·R-.•l ıst. Lv. mirliği Satm ı,çi arıyanlar 1 Muallimlere: 
~ ...... -"···-·--"'""":.J ı Alma komis onu ilAnları 40 60 so T ı beı..ilı 
S * MEMUR - Büro işi. Maaş 40 Not defterler·ı· ' ' a e ·ıpah·ı Ocag"ı ma"n·ıalı lira, kadın VC''a erkek. Ankaı·n pos- • 24, 36, 48 Kuruıt•f• 5000 metre haki ve lacivert kor· J n 

ıJelıı alınacaktır. l\lütcanhbit nam ve ta kutusıı 214 c müracaat. Muallim Fuad Gücüycncr tarafından tertip edilen bu 

atlı mu .. sabakalarının he abına pazarlıkla eksiltmesi 20/ * lt~E.llUR- Li2e ye~a kolej nlt'· det terlerin hepsı bez. ci' tlidir. ---
Lcningrat.ta oturan diı doktoru altında siz.t> uygun biri var!> 11/940 çarşamba ~ünü saat 15.30 da, zunu. Ingilizce biliı'. Ucr"t 70 lira. - . l~k ku• 

dul bir kadın tekı-aı· evlenıniye ka· Doktor kadın: c:Öyle ama, acaba Tophanede Lv. Aınirligi Satınalma l 3 ııy Jçin. Ankaı-a ltaarif Vekilliği ı TAM iki yıl Sina çölünde bir piyade. bö u d 
.t-ar veı mlşti. Bugünı1 bugürı evlen· o ınüncvveı· rni?.t ıeıı•c 1 erı• Komi.~yoııuıı~ıı. yapılacaktır. Tah~ııin . Neşriyat Müdüdüğüne müncaat. 

1 

mandara olarak kalmış olcln MuaUinı fua 
ınek o kadar kola~· bir it detıl. Hele c:İhtiınal gelişigüzel biı· bamaldu·.> beılelı ~000 lır.a, ilk ~eminatı 75 lıra·I + MEMUR_ Ücret Sll, 75 ve 82 Gücüyener'in 
bıı da okumuş bfr kadın iı;e ve bu cÖyleyııe niçin b~ çervonez vere- . ıhı·. Numunesı Komısyonda görülür. 11 İ tih 'l k J' Sina çölünde l 'ürk ordusu 
munevvcr kadııı, kendisi gibi milnev- yim 7> ~Ipahi Ocıığı tarafından tcı'lip, isteklilerin belll saatte Komisyona ra. m an, 01 aıne. tep ve ıse me· ı · Y• 

ver bir erkek isterse... Bizim meın. öteki: c:Hlç te ö)·le değil! ıı dedi. cdılcn binicilik müsabakalarının bi- gel neleri ( G22 10865) zunları aıaııında ~5/ 11/940 da., adı altındn yazdığı bıı milli ·~ser, hııkikıı L, hC'yecnn, k~ lırnınu:ılık 
leketimlzdc münevver meselesi ol .1 Neden hamal olııcakmış? O bh· rincisi, evvelkı gÜn, büyük biı' kıı-

1 
' 

1 

-
2?111940 a kadar Ankara Belcılise· feragat k ııynağıdıı. bıı 

dukça mühim meselelerden biridfr. milncvveı-! Hattü bir makinisttir.> !abalı!, önünde ve son derece ınun • ••• 8lne mfirııcaat. Her mektebin sınıf kütüphnrıesiıı tJc·, h ~· ılt~-ihıe hir tane olsu'.•:eı1ci 
Bu ıncsole dıı.ha tıııruımilc hallolmadı Kadın doktor dedi ki: c:Öyleyse tazaın bil· şekilde yapıldı. 60 kilo çh·i alınacııktır. Pıızarlıkla + 111 U H ASERECİ- Usulü muzn-ı cı;eı den bulunmalı ve bütün 'l'ü ı· k ço··ukhı rı kendileı·indcn C' ~ ·iik 
Ve, lıin kısası, cvlenmiye mUsalt bizi tanıştırın, elze ilk zabmetinizv Gelecek pazar günü devam edecek eksiltmesi 21/11/940 perşembe günü afeden anlar. Yozgad Belediyesi için. nesillerin, !'asuz çöllerde bile, ı.tös tc-ııtıklcri yilkst·k feragat ve bu) 
az münevver var. Ylıni, tabii birazı mukabll bir çcrvone:ı:!> o!an bu müsabakalardan alınan DC· saat 14.30 da Tophanede Lv, Amlr· + MÜFETTİŞ MC AV/NLIGI- 1 kahramnıılıklnrı okuynp ufmnmcliıllrlcr. 
'\ar. Var ama, onlar da ya evlidir· Yalnız şunu t<öylemek lizımdır k1 tıce~er • şunlıı~dır: Ji~i Satınnlnıa Komisyonundn yapı- Mnaş 35 lim. İktısat Vckillcti 'fef. 240 sayfa, resimli. Fiyatı: 100, ciltlisi: 125 kuruş. e 
ler, yahut, kalabalık aileleri vardır sütçü kadının avacunıla hiç kimseler Bırıncı müsabaka lacaktıı:. Nümuneıi Komisyonda gö- tiş Heyeti Rclsli~ınıı. 23/11/940 n Satıc: er: • (Anaılalu Tü:k klhp dcpuııu? "':enlpo~t:de 
veya hastadırlaı·. Onlar için evlilik ~·ok"tu. Para onun gözlerini dondur- rülür. Istcklilerln teminatlurile belli kadar müracaat. lıntıbın 9_112/940. ; . ·~ r ~ knrşısır.rll\ MC)'<lııncı\c hhnı No. ,(1, n. 
hayatında hiçbir snııdet bulunnuya- milştü ve aptal knfnsi:c ıınsıl '\'e ne ccOrdu ata (Şampiyona) saatte Komisyona gchnelori. * FEN MEMURU _ Ücret lo"G -B ~ ~-
gaktır. gibi yollardan kadın doktorun para· .. (624 10867) k y- S t 1 

Olur a, Lcningratta geçen sene sını kolayca çekebileceğini duşünıni· ı musabakaısıu - lira. Elektrik falıriknı<ına. Nl1.ip Be- ı ey 0Z Umen 8 l a ma 
kocasını kaybeden dul hır kadın ye başladı. Musabukuya 5 ııt i~tlrak etmiştir. l#tııı'I lcdiyesine müı-acaat. Kom. syonundB,,: 
•ardı. Kocası ven~mden ölmüştü, Eve geldi ve kocasına dedi k1: Biııncilığt, Hayuurt isimli atla teğ- 220-225X87-90 cb'ndında f>OOO +DOKTOR- Dnhiliyecl, Elfiııığ, , . 1 , kozdll 'f'ıJ' 
Kııdın ilk zuma.nlıırda bu hildlseyi cBana bak, ııelcı oldu, neler! .. Hlc mm Kudl'Ot Kıısuı, ikincili~i RGzgur d t k , alınııcııktır p .1 kl k t Van, İı an hudut hatt> bıış ınUılilr. 1 - 60 ton ıı ı pe. 22/ 11/940 cuma (~bnu ımııt 11 de hey 
koluy karşıladı. Puf, diyordu, zararı zahmetaiz, ve heyecansız knşla giiz ısım il atlu yüzbnşı l'~yüp OııcO, ü • ail~ ~ç~2/11/!l40 c~n a:ı:aı .. 1 

.. a c ~ lügü için. Ücret aıanıi 210 lıra. men Satınnlına Koınisyonunr'l:ı ııazn rlıkla s:ıtın alııı:ıcaktır. 16 teıııl' 
,ı•ok !. Sonraları bunun o kadar ko • arnsındn elli 1 ublcclk ehle erleceğıı . .t .;üncülüğü llebek isiınlı 11tlıı üsttcğ- ~ 4 ~~ı;~ophanede f st. 1:.v~uA~ni~~ii 15/12/!!40 a k~daı· Nnfln \'ckilleti 2 -· Pnıarlık neticesi t:ıkan·ur ec!ccck Iiynt iizc·:-iııderı z0973 , 
lay olmadığını gönlü. Hayır, bu ona Ona hiltfiıı hıküyeyi ımlnttı. Acaba nıc•ı Rıfkı Alkan knz.nıımıştır. Satınalına Komisyoııundn yapılııcak- Deıniryollnrı lnşuııt mOdfil'liığ'üııe nnt nlınucaktıı-. , ? ( .... 
tesır edıyordu: Kocalar öyle, dün- zengin kadın diş doktoru ile kocnsınıl ~ıınyan: 820; plaseler: 100 ve 110 tır. Tahmin bedeli 21,250 lira, ilk ınünıcaat. ,. M! • " il;; "' 
yada, sürü sürü dulaşmıyol'lar tabii. tıınıştırsn ve o serııcmo beş çervoııezi kuruş. tcmiılRtı 159:; Ura 75 kuruştur. Şnı1- + M AK İS F: MÜ il b';\' DİSİ- .Mn- J1 
K~ndl kcndino kederlenmi:re başladı. ödctseler. c:Nnsıl oluı·du. Eğer, _ııek lkinCİ müsabaka name ve nümunesi Komisyonda gô- kine yeıl<'k parçalan imaliltı m!idiır-, ıBayanlarımız• aylık üzüntülerinden kurtar• 
Hır yıl kıı.dar kcdeılendikten sonra sıkışırsak, mua)yen bir zaman ıçln rülür. İstt'klilcrin belll saııttc Komis· lliğüne, Ankara, Yenişehır Erdoğan aayet aıhh .. ı, ufak. yumutak ve en ince 
derdini sütçü kadıı n döktiı. Ona her l:cndini onunla evlenme defterine tcSipahi Ocağı müsabakası» yona gelmeleri. (626-10869) sokak No. lG/18. • • 

gun, ~u~ü ~ı~~~~n geliyorduk ~c_ıc;sı kaydct.tirırsin. B Şlnıdı~k dbunun.1:.ıç Bu nıüsabakay 5 nt J~tirak etmiş, ••• + Ef,EKTRİ K MÜ 11 EN DİSİ - elbiseler altında bile belli oJmıy&ll 
vderch•mlenl o b kcn sonr,.-, beni ·~.ııe gtiçlüğü yok: ·- ugıı? a)' _ını sı ır, birincili"" Murııt isimli atla Kemal l\' i T A . k t· .. 

a :l aza a ·mıya ve es enuye yarın \'cyıı obuı· gun yemden kay -
1
.k .1.,..""F.ll . 

1
. ti Ed' K ' 4X8 eb'adında 10 adet brandn ncr. ıers n · · ~ır ·e ıne muraenııt. 

b 1 G" d kl ı = ı ı · · ı ıneı lt;ı •ı z ısım ı ıı a ıp nn, 1 k ..,.. + TOU.\'ACI Dı:n.ir fabrikalıu·ı F e m i ı ve B a ğ ı aş amıştı. un c ı ıtre sut ıç • dettiı ırıdn. ve sonıa da akı:lnı ya - 6 . .T.. K t . . 
1
. ti R ya örtüsü a ınaen tır. Pıızarlıkla ek. 

yordu. Bu bc,.lennıe yuzünden ok • pıırsın Olur bit.er!> çun~~ uı,~ 1 rae urn ısım ı n a il· slltmezıı 21/11/940 Peı~embe günfi ıçın. Aııkaıa Ormc.n Çiftlığı Demir 
kıalık bıl' ekmeğe düşmuştu; ih•imnl Sü•,,'u kadının koca"'• küçük bı - ınmG ırse 2ıı5n0ııştılı:. 1 160 n7ı: saat 13.30 da Tophanede L\' Amlr fnbrıkasına müracnat.. 

"" anyan • · p a•e er· ve ., u • • bu yüzden havıılannııştı ve kafa"lll· yıklı, çok eviınli hır udamdı. Şuyle k • ' • l liği sntın~lma Komisyonunda yapı. + BAllÇJ VA!\' - . Tez~ il'i ıığnç- Yeni nnıbalaj ve daha mütckiinıil bir ~ekllde 8 lık ve 12 lik ı:~;~: 
lnıcln yeniden piyn:mya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve P~tlll 
rnı•ı·i ınnğnzııiarıııda \'C kııdııı lıerbeı·lerıııılc hizmetlerine hazıl' 
guııu arzederb:. 

da t•vlenmc hııyallc•ıi dolaşmıyu baş- cevnp vr.ı·dl: c:l\Hıkemmel, milkem • uru,. o lal"ııktır. Istckli\eriıı Nfimunc ve t-0· laı-, çıc;ck ve çim Eıııhnsı yetiştirmeyi 
laınıştı. Hemen hen.en bil yıl kndar mel, dedi. Havadaıı cebe ellı l'uble ÇÜDCÜ miııntlaı·ile belli saatte Koınısvoııa bilen ve ebtiyeti olan mütchn .. ,, 
süt ıçti, günden guııe de sıhhnlli atmak hoşumu ıddeı·'> .. k lgelmeleri. (630-10892ı · bııhçıvnn. Ankara Vilfıyctinc mCil'lı. 
oldu. Birkaç gün ~onra sütc;u kadın ko. musaba a ... caat. 

Derdini başkaluııııa ıloktüğü gıbl, casile ,ıış doktoru kadını tanıştırdı. .. • •• , ı: + KAl'ICJ, !\ORUc,IJ ~lnaş lstanbul Limanı Sahil ,.ütçü kadına da doktü. Nasıl başl:l- Oı~ tlu':tortı kutlııı c;ok sevindi ve t « Yuzbaşı A vnı musabakasın 1 aO ton sııman alıııacaktır. Pazııı·· 10 lira. Bahc;ıvıuıhktun nnlıyırnlın 
dığını bilmiyorum: ihlimııl yiyecek hıç!Jiı· şey ıJenıedcn parayı verdi. 1 Çok zevkli ve heyccnnlı olaıı bu 1 lıkla eksiltmesi 20/ 11/940 çıırşaıııba ı!O/ l l /!140 11 

karlar Tnpkaııı Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundall :eıer-

ıoylerin liyatla11nııı yükseldlğiııden. 1 Bundan ııonıa mr3elc şöyle cerc- müsabakaya 12 beygir iştirak et • günü saat 14 de Toı>han('de Lv. ;... müzesine nıliracaallel'İ. 
ımtfin oldukça sululuştıG'ından ve ar- yan etti: Sutçli kndıııııı kocusı, bu mıştir. nıfrliği Satınalına Komisyonuntla ya· 
tık, hiç mı hıç cvleııccck geıı; er· bıyıklı klilhırni, karlın doktorla ken· l\lüsabakayı hata:ıız bitiren üç pılııcaktıı: Şa~·tn~meai Komisyonıla 
Jceklerin bulunmudığmdun başlnmııı. , dlsiııi evlenme defterınc lrnydettlr • müsabık arasında ikind biı· barnj ı görülür. Iııtf'klılemı belli saatte Ko-
tıı. di, bir zıımaıı için onun evine tn - atlayışı )'apılmış ''e neticede ı,eyla misyona gelmeloıi. 

Hunun üzerine .. utçu kadın d"clı şındı ve ooylecc ~ınıdıllk orada ya.· isımli at~.a il. tt1;>ğmen !\tuı.har Vural (637-10961) 

ıerkczimiz nakil vasıtaları için ( ı;a ı kalem işletme, tamir, rnil 
rık:ı vesair nınlzcnıc açık eksiltme ile sntın alınacaktır. 

A - Şartnaııwler meık<'ziıııiz levazımından ı•nrasız alınır. ı•"'" 
R -- Eksiltme 4/121940 çnı~11mba hrünü saat 14 de Gataı- tfPıl•' 

nıustafapaşn sokağında ıı:ezkOr merkez satıııalnuı komisyonunda 
cnktır. 

ki: c:Evet oylc! Gerçek ~rçektir, şamı)'B başladı. O, be~ gun, tam bır bMncl, Ozbck isimli atla üııtteğmen •ııı.• 
evlenecek erkek çok az!> hafta, ve nihayet. on gClndür orada Rıfkı Alkan ikinci, Nil isimli atla 

Kl\dın dış doktoru dedi ki: <01 • yn~ıyor. Bunun üzerine sütçü kadın yüzbaşı Eyüp Öncü üçüncü olmuı - AdBt 
dukça iyi kazanıyorum. Her veyim goı ündü: c:Uu da ııe?> dedi <Ne O· ı !ardır. C - MU\·akkat teminat pe.rnsı 886 lira 86 kuruııtur. ~arı•1 

vaı. Ev, mobilya, para, nihayet bir luyor?> Ganyaıı: 1000; pliseler: •OO, (00 
bostan korkuluğu ela dcğnim! R11 • l\lakiııist dedi ki: cHayır, utık ve JOO kuruv. 
kın. yeniden evlenmeliyim, fakat bir timdi fikrimi de#iııtirdim. Ben, kn - D.. d.. .. 
turlu olmuyor! Hiç mi hiç erkek dm doktorun yanında ka1aeazım. Bu Or UDCU 
yok. Neredeyse bir gazete ilanı ka· rcısı nedenııe benim daha çok hoşu- •• b k 
lı~orl> 1118 gidiyor!> muaa a a 
Su~u kııdın: c'fııbii insan bil· •t:Y Bu hiç ele güzel Olnııynn vaziyet-

duı;-. nmeli !> ıleJi. tel' dolayı ho~n gitmiyen şeyler ol -
l ıiı:çl kaılın clE'<li ki: dfoşkıı tiil'lü du, fakat u fikl'iııı ılcğlştirdi. Yani 

olm:ı:ı:sa, nihayet masl'nf dıı edece- kaclııı doktorun yanında kaldı ve 
tim! Bana c!Udi bir erkek tnnıştıra- kııdıu doktor bütiın hakikati u~ren· 

•İş Bankası müsabakası» 
Vaktin darlığından dolayı bu mil· 

1abaka talik edilnıişt!r. 

Beıinci müsabaka n11 ı>nı-u veıeccğiml> eliği vakit kahkahalarla güldü. 
Sutçü kudın SllldU: c(/<ık µ1Ara ve- 8üt,.ü kadın <laha biı·kııç defa gel· «İstanbul vilayeti 

ı...cck ınlsiniz?ıı di. güıült.ü kopıırclı ve kocasını geri b k 
Bavan doktor: cl<;vet! dedi, bu lıstedi. FıAkat bundan hiçbir iyi ne- müsa a ası» 

ltuluı;:ı.n erkeğe bağlı. 1-~j;eı münev- tice çıkmadı, hattü dahıı frnn - ilcı·I· 12 hayvanın lştlrnf.: ettiğı bu mü· 
veı biri olursa ve beni alırsa guz de gl!lecek fnclalnrı onlemek ıçiıı - ııabaka büylik bir heyecan ıçindc ta-
kırııınadnn üç Çe!'Vonez veririm!> urtık ı:ıut getırmcmr dni f:'.(ıylc ileı. kip edilm(ştir. 

Sutçfi kndııı: c:Üı.- mü, çok ıız, nıe· İşte• nçgözlii sulçu kı\dın, bcij çer- Müsabakayı '1 hayvan hata ız bi-
Hlıı bana beş çervonez verirseniz ı vonez için kendi tıevinıli ''e münev- tinniştiı'. G mfınia üzeıine yapılan 
eiıhı işinizi üstüme alnım. Etimin 1 ver kocasıııı kıı~ hetti. bnrajda Gilı;lu lııımH ntla üstteğmen 
---.. --•• -·--....... ,., ___ ,,._..,, __ ... , ............. , __ 11_.,,_ Kudret blrmelllği almıştır. 

İkinclliği Çulyan isimli atin üst -
Belediye_d!!._ Poliste: teğmen Avni Karnen, üçüncfıhığü 

----- Akıncı fslmll atla yüzba .. ı Cevat 
Eyi.ipliiJer :.u hıtiyorlar Ortaköy sahilinde bir ceset Gürkan almıştır. 

ş. ıııı .i\Ic81 ı, dun lizudıııı birisi· bulundu Gıınyaıı: 16; plıı~lrı: 200, 300 ve 
* a ~ğl bıkrh·de Eyüptc Keçe su- • . ıorı kuruş. . . . . . 
yuıımı ke~ilıncsi yliztlnden halkın Oıın ojelo iızerı Oı tnkor salıllk.rı .~u koşuda t~rtııı eıllleıı ı_kılı bıı~ı~ı 
susuz knlclığı "" bunun için Eyiıbc oııundl'. ıı; y11şl;ı11mla kııcl ır tahıuın ııııışteıek 1 lıraya nıuk11bıl l& \ıra 
bır l,aç tcrkıı çeşınc~i yapılması ıs- 1 c~ıll'll lııı· cı kek r.csı•dı bulunmuştur. ,v.e.ı·cı.ı •. ------------. 
wııl onlu. Bu dilek te rıyaset dh·n· f Ozennde hııviyetıııi teslııtc ynrıya • ı i 1 
nııuı" hııvale cdildıkten onra çar • l cak hıç~l.r cvınk zuhııl' ctn~.i~·en ce- ASKERL K 
şanıb,\ gunti toplanııııık üzere celse- set ımhıbıııın boğularak oldııtfu zan· 1 

)e nihayet \'eı·ilınıştır. nedllnıektedir. l.\tlıddeıumuınılık tııh • --------------• ı 
~ UCU?. HKMI~K FORMÜLÜ kıkntn el koymuşllll'. Yerlı Emiıwım As. Ş. sinden: 
..... Aı::ağıdııki nıadıll'lerdeki "f'raiti""fuı-Belcdı~ e iktı at !\I udiı rlug ı tuı afın- Ad lire doktoru Salih Hnl'iııı, cesc- . " " 

dan lmlunnn ucuz t'kmek foı mülü, dııı muayene inden oııı11. bunun aıı · • ııı bulunan kıı;a hlzmeUıler henıcn 
,, · ı ı sevkcdileceklc~ı iııdf'n vubcmlzo (tuş· dun SılıhıliC VekiHet.&nt! gondPr m ş-1 cak ımn 24 saat iç nde olınuş oldu-

tu· \" kulct, formullı muvafık bu -, ğuııu ı:csblt ederek, morga kaldıı l • ı·ada bulunnnlıır bulunduklrıı ı )'cı·dc-
ltırı<.ı ucuz eltmrk yapılınn ına der- nııştır. kı uskeı lik şubdl•riıw) muı nrnııtları, 

ı k gclm:ycnieı· hakkında kanuni muıı • 
lıal ha anara tır. 'J'ahkılmt hN·hanıd bit· cınnyet ol- mcle yapılacağı llfın olunur. 

+ UEMUR iMTİHAN/ - Ba • mıısı ıhtimali otı·afıııcl g nişlctıl· 1 _ Liııe ve daha yükııek mektep 
rl'mdl bir deı-ece terfi için Fı·ansız· meklcdiı" mezunu olup askerligin< krınıı veı ıl· 

8500 Soba b<ıl'Uım 
150-0 Alafranga dirsek 
900 Soba 81'ka dil'8eği. 

Yukarıda yazılı Uç kalem boru ve 
dir~ek 21/11/~40 perşı!nıhc giinü sa
at J5.:l0 da Toplıancdt• Lv. Amil'!lı{i 
Satınıılma Konıiııyoııundn 1•a:ı:arlıkla 
satın alınacaktır. İııtcklllıwiıı niimu
ne ve temiııatlarile belli saatte Ko. 
misyona gelnıeleı-i. (6;Hl-10984) 

••• 
Adet 

2n Jlüyük hakıı· kazım nıankıqıak 1 

25 :Küçük bakır ka<Gaıı maakııp ık 

Tuv1Aletiniı.i yaparken 
pudra altma daımn 

25 Biiyiik kapaklı Jıch-ahıınc ' KREM 
25 Küçük kapaklı be\vnhııııe. 

Yukuıda vazıh dört. kalem bakır 
kıızaıı ve hcİvnhanc pazarlıkla satın PERTEV 
nlınııcaktır. İhnlı•ı;i 22/11/940 cuma 
~nii saat 13.~0 dn Toııbanede Lv. 
Anıirlii!i Satıııalmıı KoıııisyoııunJcı 
yapılııc·aktır. H<'ıısiııln •ahmiıı bcıJc
Ji fi!OO lira, ilk 11.'miııatı 4fi7 lirn 50 
kuruştur. 1'.'fınıuııC'leı·i K oıııisvonda 
giil'iiliir. İsteklilerin belli suatt~ Ko-

sıirııııü:ı:. Pudra~ ı sımsıkı tutar 
ve aknıasınn mani ulur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazolaı·ı 
vardır. 

misyona gelııwleri. (640-10!185) iiı•••••••••••••li 
-------~~-...-

Tekirdağ Vakıflar idaresinden: 
:Jeher 
kental 
Kıınış 

Mııraklaıt 
tcmiıuıt 

Li. ;:r. 

Mıılwm nıcıı 

/ıcdelı 

J,i Kr. Keııtu1 N<ı. Senesi 
20 408 22 6443 20 27~16 R. 940 

D - Ekııiltmere giı'eceklel'llı J940 senesi Ticaret Odası ve a) .,,. 
go~tcı nıelcri ı,ınrttıı.. (10P9 ;..-

Beykoz Askeri Satınalma • 
Komisyonund•~;t,. 

Bugda.v verip un kırdııılaı.:a~ı ve. yiııc buğday vel'ip bul(t'U~lc I~ 
nlacııı{ıııdan gerek un knnıak i:.tiy,•ııler ve gcrl'kHe bulgur yaP J(o11'1' 
tiyenler teklif ve oartlaı·ını her gün Beykozılıı Ask<'ri Satınalnı•531 yonunll tahriren veya şifahen bildi•·mdeıi. (lOfı 

Beykoz Askeri Satınalma 
11

, 
Komisyonund• ' 

Chıd Jlikf.arı 

l:ilo 
ti 

Giln~ 
--------------------------~--~------------Lira 

Sıgır eti !7i>,OOO 

Sığır eti 100,000 

•'' artc•I, • 
-'812 25f11/940 pa~ 

14 de d~~ 
·t('•l. 2625 26/l l/040 p11zııı 

15 <le . lıırı d' 
1 - Yukarrdn ııılktarı ve lcıııi11atl111 ı yazılı sığır etleri ııu.:ıı ııı•'' 

gostcı ılen saatl<'rde Reyko~dn A~kcı·i Satınalmn Komisyoııundıı p 

lıkla satın nlınacnktır. 
2 - Evsaf ve ~ernlt lıer gün ıııezkıı r Koıııis~·oıırlıı görfılebilİf• 

Kredi temini ve 
veresiye satış 

-~ 
r-6-0----' R S J\ 

.. ,ett 
18-11-940 da muamele go 

paralar 
20 419 00 5583 60 2W18 2 B 940 

1 ~ h k 1 • ;l'ıı:ı:an: Hcrbc.t N. CnBson - - •. aı ııydıı ınul n Aruspafil orman nı ında yuk1A1 ıılB evsafı ya. XEKİ CNM Af, 5 24 
zıh şckılılc lıap:ılı ııal'f usulıle aı ttırnw~·a konulmuştur. Kredi nasıl temin edilir? \'erl'si~·c:: 

2 - Arttıı ma 28 ıı /!J40 p(•ı şcınb<' günü saat 13 de Trkırciıığ va.1 n~sıl veriliı? Para nasıl tah Ilı edi- I 
kıflıı r Iclare ınde )'npılncnktır. lır? Hu ııuallenn cPvaplıırıııı bu 1 

ı: Arttırnınyn gir~ck rnfışlerilrı· 24!'10 ;;a~·.Iı kanundu yazılı ve- <'s~ı'<le ~ulacnl:sıııız. 1 
ııikalnıı b ıl 120 snhıfı·. fıyatı 50 kurııştur. 1 ıııza mecbur uı. Satış ~··ri: 1ı:;taııbul, fııkıliııı kiuıb•vl 

r.ondra 
Nevyorlı 
CeneTr. 
Atına 
Sofyıa 

t Sterllıı ',O 
100 Dolar t3'-''4 
100 1 .... Fr. '9· f91 
100 Orahnal ~· 61~ 
100 C..vı\ '90 too Peçet• ıs. 511 
100 Pen•it 26• t~ 

ca, lııgiUzce ve ltrılynneııd~n 216 ınış clılıyetıınmesfı kısn hizmctlilcı· 
memurun imtihanları dün Üniver • + l' AR ıl IJA ı1l A - Slrkccıdc U- 2 _ F.:cnebı illerıJr.ı liKO ve daha bllır. 
sıtcde yupılmıştır. 1 zuııköııru otelınde ııtııınıı l\!ehmrt yiiksı•k mekteplcı<len nı''ZUll nlıııılaı·-

Dahıı fazla nıalııııınt almak istlyenlı'r İd:ırl'mizc ıııiirarnııt cdc-
(1070!?) 

Ma lrlt 
BudPJM" 
Riikret 
Belırrad 
Yokoha, 
Stokhel. 

ıeıc Ley !• ;7s 
100 Dinar sı: 157 
100 Yen 31, 005 

+ KJŞ 1'AHIFElt:lU - Deniz· ı i .mindı- bir snbıkıılı, Hü<lavc>nclig•iı• rlaıı mıkerı ehllyctnume"I olnııyunlnr 
yolları idaresi, Köpnı ile Adalar vo cndılesiıırlı ki_ l\lchm('clin kahw •ınclc :ı -- Uıııvc•rııltedcn herhnngi hiı 
Anııdolu yııl:ıı ı kıı,ı vııpur tal'ifele • otururkt•rı ıçeııyc glıı 11 koftt'l·ı çı- ı;ebeple kıı;ıdı limen elıliyctııııınesız 
rıni onünıüT.dckl ay başıııda tntbikn rugı Jımıeyınlc ko\•gıı~ ıı tutu;:muş kısa hizmctlilcı-. 
başlıyaeaktır. Yemi tarifede onbnhnı· ve biı· aralık bıçıığıııı ~ekl:'rek gobck 4 - Askerliklerini tanı hizmetli 
taılf< ine glire e a"lı bir değişiklik ve kalçaı;ıııa sııplnmuk suretile ağır olaruk yııptıktun "onra lise V<' dııha 1 
o\ınıyacııktır. Yalnız pnz:ır günleri yaralamıştır. Suçlu ~·akalnnmış, ya· yüksek mcktcıı mezunu olun 327, 32·i 
\e Adalardan ak :ımlnrı yapılan se- ralı Ccı rııhpaşa ha tcına ınc krıldı -

1 t ve 329 doğumlu erlf'r, I 
ferleı azaltılacaktır. rı mış n. + Yerli Eıninonıı Askerlik Şııbc-* l\ılZA - Dün kopı u üzerınrlP sindmı: llic; aı;ke.ılik yapmamış 316 * KÜCi l\ HlRSIZLAR Ya· yolcu alrn11kta olan 257 numaı ıılı ila 335 doğumlu sııııflnrı: suvaıi, ıı:-
nar vo Mustafa adında 14 • 15 yaş- tııınıvay ıırnbnsına, arkııclan sumtlc Uhkiinı, nıuhabenı, nakliye ve topçu 
laııncln iki çocuk, Beyoğlunda Sa· gelen 304 nuııınıalı otobüs çaıpamk, eı·ut ııevkedileceklerindeıı toplanma 
kııngrıcındnki mezarhkt.ıııı, mczar\11- o esnaıl11 traınvnya binnıC'.ktc olıııf giınlı olan 25 ll /940 pazartesi gü· 
rın ettafındaki demir purnıııklıklaı ı yolculardan Ümer, chı>nınıiyrtli SU· nti nüfus cilzdıınlanle şubede bulun- f 

·~ .. '•·.. ,·''·,,.,, t.':~: . .:..ı~ 

1 LE SABAH, Ö G LE ve AKSAM 

Hitler ile 
iki sene 

fngilterenin Bedin Sefiri ( SiR 
NEVtLE HENDERSON) ta
rafından yazılan bu mühim 
kitnp REFi CEVAT ULUNAY 
tarafından türkçeye tercüme 
edilmiftir. Fiyatı 75 kurut. SE-

ı;;okup çalaılnı ken ynknl::ınmışlar, rette yul'ıılıınıırnk H\'yoJ1lıı hıı~tanc- mnlıırı, gelınl~enler hakkında osk<'J'· Her yenı<'kten sonra gülndc iiç defa ınuntazanıan di~lcdni1.i fırç.ılııyıııı:ı l "WMiiiiıiiıtiıllH-.L-O•T•F-t •K-IT_A_B•E•V-tN-D•E....O 
Uçuncü Sulh Cczn mahkemesi tara- ı sine kaldırılmış, suçlu şofor yokn • ilk kanunun mı sn. morlılcsi tatbik ~-1 
{ıııdım tc,•kif oluııınuilaı·dır. lanmıştır. dllcceğı ıliin olunur. 

:r""-'_..-.- ~- --
- Bt11tlk Caaua Romanı 

S U-: 5 UN 
YERiN KULAÖI VAR 

Mer) d aynı ecylexi okunnı;tu ... Gozgoıe gQt
dık • Bcı. şnkı soy1erken Mery: 

- Tamam, dedi... Oe:ığın içine dtlı;tük ... K<'l•R 
:ı:elik bu bizim Fransız ordusu, .. 

Şu lıtıldc, bu akşam, yüzbnşırım davet.ındı an· 
cJık saat ılt,yc kndar bulunabilecek, üst taı·afıııı, lı;
yancılarla bırll!cte geçirecektik ... 

Akvam oldu... Biz Suzaıınc'larııı odasıııa git 
tik ... Miıkerunıcl bh ofra kuı:ulmuştu. Biraz sonı·11, 
ortadan el arak çekildikten sonru, kaııı vuruldu. 
Önde Jfizlıaşı, at'kada tuJ'lgeneral, daha aıkııda bir 
erkanıharp mirtıl:ı) ı ve dalıa urkada bir miralay 
<!aha.. Bu ~lizbaoı bunlaıa muUiVIAS~ttlık eden dn· 
" ndMtd!, anlaıtlan. 

Tefrika No. 81 
General ellcrınl uvuşturu)·ordu: 

- l\fatmıızellerin davetlerine çok t.cşckkür ede · 
riz, dedi. .. ,\nlnşılıyor ki, bu nkşaııı hoıı bır gece 
peçireceğı:r.. 

Kimisı karyol::ılnı1n iizeıinc, kiınlsı, rengi uı:· 

muı~ iskL•mleların iizcrine oturdu. Ortada maı:ı11 ku· 
rulmuşlu ... 

Dcıhııl oturdular. Bir dıım, biı· kavaly,• ohıı·· 

duk. Ben ~ce saat ikide kaçacağım için Gencı~lle 
go;:iiktnck istemedim. Ne ohn·s:ı olsun, adam beni 
koyın eı rııez~e ynııınoan kaça11111:ı:dım. l~ttkat grll<'l'll· 
lin, gozlerı beninı iızel'imde)dı \'c noticcdc de öyle 
oldu $Dfıay:ı oturnrken: 

Buyurun matmazel Juhelte, dedı, dort ar -
• 

·: ,.-· .. • ıatılır. 
.. . . . 

kıHhışın l'n kuhr:ıınunı siz. iniz... Bcıı de lıurııılıtki 
difrt erkct!lıı en kulcnıll!llyinı •• Biz bıı ilıirimızP \'a· 
kışırız ... 

.• Artık lıuşkıı t.abb·c kuılnnmıılı lfızımılı, GL'

nerııli bl'niın odayn avıırtınnk Snı hoş rdiııcivc kn· 
dnr içiı tmck, sızdırmak \•c knçmıık 

Bir "ll'lt "Onrn ı .. çıg-11·ındı111 \'<kmh, bız•m !::ofra 
Ronıalıl:ır znmanınclaki i şilnlı ,.ofı ıı"-ınn dönıııii<ı 
tü. Dört eıkek te bulut J?ıbl olınu lnı·dı. O .ı ralık 
ben, Generalin kulnfıııa <'ğıldim .. 

- Ekselans, dedim, ister eniz dnlw hu~usi bir 
~ckilde vakit geçirelim, bentııı cıdıını boş, oraya ırl· 

delim ... 

• Gidı-liıu • Şekı•rim ... 

I<alktık ve benim od:ıın11 gittik .. ŞnraplRntıııııı 
tin beraber güliırdiik .. Ren, derlınl kn 1:. göz aı·a~\ 

ııyutucu ılacı şıırnbın içine ııttıııı. Hiııız soııı·n koca 
General, ~iznıelerilo, knryo lnıııa uznııdı ve horlamı
ya bıışlnılı .. Gce<' ı:ııat hiıdi. 

Dcı·h'.ll uı:eı·iııı ıırndını. <'-rbıııde knrıı;ıııılıın ge
len bir ;.etiinı \ardı. C'-O<'uklı:ırma alt ufuk vr.sika· 
lık fotoına flıı.ı cıızctıı111ııdµ~ ılı Not dcflt•rinl karı11· 

tırdım. 

lhısıısi lıeı:ıııılnı· ve bir emrin lıırilı ve numıı

Hı ı, p:mtnfonuııun cclıinıl!' anahtnrlıır val'dı ... 
O nnnlıtarları nlılıın, odadan çıktım... Onun 

oılasınrı gittim, knpıd:ı niihct~i vardı. Nöbc~iye so
kuldum .. f:üyük biı· cesaret gelmişti içime ... 

Olnıek kiıııln için ve niçin? 

Nöhclçi gilldü: 
Blr ım:ıt ııonra toplanıyoru .. , d.edl •• 
Bnı de gelı~ Oı'ltı>ı. 

Aılaııı ırıttı: 

Hl h-oı·um mntınıızel, dedi. 

- HC'ııinı oı'laıııdıı r:rneı·ıı\ var, deılım... Belki 
goeeikiri:ı:. Ai~"Zınclan sizıı nit Lıızı sırlar kapmak is
tiyo1·u111 . O•lav.ıııılıı ~ııroıı şlş<''Iİ vaıınıw ... Girip ala· 
cağını. 

<:ir ... 
flpn 11,'eri girılim. Ynnındıkı kaııaya doğl'ıı 

~ittim. Anı:ılıtal'lıııı trC'riibc ettim. Bir tnn~i açtı ... 
İçcrde neleı voktu yıırabbi... Bir "liiriı içlndım 

çıkılınnz kağıtlıır. Ril' k;ırtonmı içiııde emirleı-. 

Gizli muhahnı-at ('abuçak bunlaı·a szöz atml)'ll ba~· 

ladılll ... 

(J)cvanu var)' 

lQQ laveç kr. /.. ;__ _________ __......., 
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Sıva• • Enun1111 '2 ,._,s , ~ .. • 

: : : r,:.s 
Tllrk borcu l petln •'-"" 
it 811nka11 mlleule ı~•O.~ 

1 
AaacloluOemlryolulveU pet •1~ 
Merkea Baakuı petl• -~ 

~orsa haricialtm !!eti~~ 
~7 

Re,adlye 
Kaha Betlbtrllk 
Külçe altııı ıı:raaı 
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°*'' lldadi 
Ak9am 
Yateı 
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