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Türklüğe Giriş 
R. Olu% TÜRKK'4N 

-
ı 

Cuma 1 lkinciteşri11 1940 

Şeref siz hadiselere iğreti şe
refler k atmak, şerefsizliği~ bir 
şeklinden başka hirşeg değildir. 

• • 
Türk t oyunun yucalığından bahıe

den ba eser , her Türk ~Yinde buluo
toalıdır. 

J 
M0STAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telg. Tasvirie(kar lstanbul 
{ ŞerM :? net sahlfeml~tie l L ______________ ..J 

Gl. Shmiths'i 
kabul etti 

Ankara, ıu (A.A.) - Reisi
ciiınhur ismet İnönü, İngiltere 
Ş:ırk ordulnı·ı f~rkKnıh:ırbiyc 
Rrisi Genemi A rthur Shmiths'l 
bucün sant lG.80 da Çankn)·a 
koşkiin<le knbul lıuyurmu~lnl'dır. 

r..'.nbul e·nııı;ındıı. iıııciltrre hü
yfık elçisi Sir Knatchhull Hu
gcs. en ile H:uiciye Umu mi ku • 
tilıi Numan Menemcncioğlu hıı • 
zır bnlunmuşlardır. 

Gizli mitral göz 

yuvasına düşe!!. 
• 
ltalyanlar 

• 
~"11.mr1t. " 

o 

o Kulurı 

Lsri:sa 

ot gibi 
biçildiler 

r'"unan - ltalyan harbine ı:ı~n• ola hı:.J•rt rnıntahaırnı gösterir haritc 

- r·-------1 
~~~~~~ 1 Havalardan, müşkülat· j 

Yunan 
tebliği 

ı tan şikayete ve sivil 1 
. halkı hunharlıkla bom· ı Harekatımız 

1 
bardıman elmige 

.::::::: haşladılar l"" l d 
~~~ - Londra, ~1 (A.A.) - Reut.crin So- p an Q evam 

lüniktcki husu i nıuhabhinrlen: 1 d • 
Aıııııvutl•)k ccphe:slııdc :i\fnkc<loııya e ıyo r 

rnıntaknsında bulunan 'Yunım hntlıı- ı 
rının, bir iki mcv:ı:lin geri alııınıı~ ol- 1 
nıasmn rağmen kırılnınınış olduğu Atina, 31 ( A..A.) - Elen 

! son hnberlcJ"dcn anlaşılmaktadır. orduları başkumandanlığınm 
1talyırn Alp avcı kıtautı, bu ııııııln- • • 1 

kadu 
0

bulıınmaktaclıl'. Fakat Yunan- 29 teşrınıcvvel akşamı ne.~· 1 l 1ı1ı l"ln ha.kiki ınevııılcı ini tayiıı et - rcdilen 3 nu.m:ıra lı tebliği:. 
ml'k için rtnlyaıı. topçusu tnrı.'.fıııılan 28/29 tesrınıevvel gecesı, 
yapılıııış olnn. bır ı•nıfoht muste~nn A ~ ~ , 1 
vlınıık üzeı··· ıtulyanlur, şimdiye J,n. mahallı temas harekatı, ına ı 
dur mühim bir nskeri hnrckfıt ynp - 1 ( J)eı•anıı sayfa 8, ıriiturı 7 dtı) 
mnnııRl:ırdır Cı•plwd<'ki Yumın ku • 
nınn<lnnlığı. hçı n<' pnhnsına oluı· n' 

1 
ol un mevzile ı in ı ulı.ıfuz..ı 'liC lıer 
tnnrruzmı t~ır<lı>dilmesinı, ınıcnk mcv 
ııi mu.,.nffokı)ctlcr\ lsti"lmnr t'tmcl•j 
lf:',.cbhuc;üıı kıy m oluıımumasıııı cm 

l 
ıctm' !.? • 
Ogı cndiğinıc göre, hil" mıntaku.Jn 

İtnlyaıılur, mükemmel ımrette tn"I · 

1 

:ı:im e<lilmiş \e bdirrJz bır hnlr gcll· 
rllınlş olan mitrnlyoz yuvalnrınn 
düşmüşler ve üdrta ot gibi hiçilmiş
lcr<li r. 

Bu nııntnkııılakı kuıııunıları, 1tal • 
yu ıı l:ı rın uğ'ranı ıo olılu~ln rı be7.imct
tcn istifııdı;: eılı•rek Jiişrııanı Arnn -
vutl uk arazisine kudur takip elmiş -

Atatürk 

iht i/ali 
O gün her tarafta 

Ebedi Şefin 
aziz hatırası 
anllacaktır 

Bagramı neş' eli ve müsterih geçırıgoruz; çünkü Türk tir. Fakat bu güzel ınuvaffukırctini 
muvakkaten kunııuulunlıktnn nzlcdil

Ankara, 31 (A.A.) - li-:lx>di Şef 
.Atatürkün ölümünün yıldönümü gü
nü olan 10 ikinciteşrin pazar günil 
Hıılkcvlcı inde ve odalarında, Partl 
mcrkczlcriııde ve bütün mekteplerde 
ihtifal toplantılnn yapılarak Ebedi 
Şefin aziz hatırası anılacaktlr. O 
ırün radyo neşriyatında yalnız Ana
dolu ajansı haberlerini verecek ve 
bu haberlerin akabinde sabah neşrl
yatıııda Mılli Şef İsmet İnönünün 
Türk milletine beyannamesi ve ak
şam ncşı iyatında Ata türkün Cümhu-

..........._ ordusunun kudretine ınanıgoruz. 
~~--~--~-------------------~~-----~~ 

(Devamı sayfa 3, ıütun 2 de) 

·cümhur bugün bir 
Gülünç 
şayialar 

n uk irat edecekler 
'----------------------. 

A iman yanın ı·ırctin onuncu yıldönumü mürıasebc-
• til<' Türk milletine yapmış olduklıırı 

i Türkıyeye nota hıtnbesı okunacaktır. 
O giinü Ankarada Halkevinde ya. 

cii,., .. 
'···· ... '!,-,. yazısı 
~ ············· 

"Y t &IDla rımızın 
manaaı 

1 

Verdiği şayiaları pılacak ınera:.lmi takibcın Ebc<li Ş~ Nu TUK RA D VQ /LE fiıı nıuvııkknt kabiderinin bulunduk-
.1 

1 Berlinde de ııırı bina umumun ı.1yaretiııe açık 
HER y ANA y AYILACAR'j tekzip ediliyor bulundurulacaktır. 

Derlin, :ıı (A.A.) - Yıtrı resmi r: . ~ 
Ankara, 3 1 (Telefonla) _._Büyük Millet Meclisi yann (bu- biı· tebliğde dt•ıılllyor ki: 1 Harp vazıyetı -11111t 

• eün) saat 14 de Cümhurreisi İsmet inönü'nün nutkile açılacak ve lleılındcki knıuıat-O göre, Türkiye- r-
ve kıymeti yeni devre fanJiyet ine ba,Jıyacak tır. M ill i ŞePin nutku, Ankara nirı alakadar devletlere kar~ı vııziye- _ 

h radyosu ile bütün m emlekete yayılacaktır. t.inde bfr değişiklik olduğunu kabul 
Q 'Yr:unlat , insanların daima l•tmck için hiçbir ı;ebep yoktuı·. 

h, l b t "ki · b Uub.fiıı Hariciye NcznreUnde, Yu-
Yunan cephesi 

ve ordusu ~1kl &ret e ek edı en, sa ır- A k • ı 1 • nan . İtalyan ihtilafı karşısında 1'ür-
ttı'it .. karyılad ıklan ve ~vinçle s er a 1 e e rı ne yar- kiycııin nlneağı vaziyete dair ecnebi 
itte{ eyledikleri günlerd ir. O gün- gazetecilerin aunllne karşı verilen 
)ıı.ıı:• l!Önüller mücd det ve ha · 1 1 ceva p işte budur. 
~jtil/ılık h iilc rile dolar , İnsanlar Diğer taraftan, Alnınnyanın guya, 

Yazan: :-1 
( Eıkl Ordu Kumandanlanada a 

Emekli General ~ tlcrine d a ha ziya de yakm • d k ı • d • Türkiyeye bir notu veya iiltimat: mı 
:: !~,::.~~: ~~yç~~::;;~ ;~;~~=: ım se 1 tespı·ı e ıldı· .~:ı;.i~~~~a!a!:y~~~:~:ck:.ı~:ı~ks~~:~i 

Qlır ıııahartlindo hiçbir ehemmiyt>t verll-ttıUtii ~tleri arta r, zengin fakire nwmektedir. 
~ti, l,"ctlc, fakir z~ngine mİn· 
~t 'Qij •kar. Bundan dolayıdır, iri 
!tııd, l~tin bayramı kendi naza -
~h, ll.lizdir ; fakat bilhassa bizde .. ~'f lanrnız mübarektir ve mii
t~llii)~~!cri]e m ütenasip olarak 

Ali Ihsan Sabis 
İngiltere ve Mısır cephelerinde 

bir deği~iklik yoktur. Alman J.'üh· 
reri son günlerde Fransııdn, 
I~rnnsız ve hpanyol devlet reis
lcrilc görü~tükten sonı-a 28 blriıı
citcşrin sabahı İtıılyadn .Floran· 
snyn gelerek orada Duçc ile bu • 
1uşmuştur. Ilu ı.törüşmclc.rln hnrp 
vaziyetinde doğurabilecekleri hü -
disclcrl ayn tetkik mevzuları yn
pacni;rız. 

• d()~.:rut saygı ve sevgi biılerile 
n. ın. vesile tq kil ederler. 

llttr,:~ar insanlara , fam ve 
j~IU " 1

• o.rnürlerinde , ümit ve te
~ı.,.. erıcı, ıönül ve fikir yorgun. f t~nı !"nutturucu birer durak 
tl-j.;ı. ' bırcr dinlenme mechale • '4tr, 
d• ~tte • 
b.Qıllle hın uzun ayl~nnı hep di-
l"'· b' ep nıenf aat Pctinde irof
~1,P hlaİJetini temin için ça
' \ot'\a~ • hep. ibtiraılarla yanıp 
ı.tllıtı •, bulaııa hep bitmez, tü-
~ııı..:ij han! tnücadele ve imti
~ 'ttıtıc e ıeçıririz. Bütün bu di • 
t, lc.~çabalamalar bedenimizi 

ızı da yorar, yıprs, 
<D'"• 'fA.SytRt EFKAR 

11tı •ahıfe ı, sütun 4 de) 

200 liraya kadar kazancı 
olanlar ayda 1 lira verecekler 

Bayramınız 
Kutlu olsun 

Asker ailelerine yapılacak yu- bit ve bu eıaıın bütün Beledıye - Yeni parlıyun Yunan cephesin-
dım ile miikclleflerin ne suretle hududu bir kül ad ded ilerek tat. 'T' ASV/RJ EFKAR de, 28 birinciteşrin sabahı ıılac!l 
para verecekleri Belediye Daimi biki. .l " knrnnlıkta taarnıza ba~lıyan İ-
Encümenince aşağı daki şekilde 3 - Yardıma i<>tiral.: parası 

1 
okuyucularının •e- talyanlnr bütün hudut boyunca 1 

" r Yunun kuvvctlerile c;ınpışmaktıı-kararlaştınl mıştır: tevzi ve tahakkukund a y ine Be - b dırl:.ır. İtalyanlar, denizden, ha_ 
1 - Beled iye.hudud!:!. dahilin- led iye hududunun b ir k ül olarak ker agramını can- vnctan ve karadan taarruza buş-

de yardımın na kd en yapılması. kabul edilmesi. 
1
1 J k il l k lomtşlar ve birkaç Yunan şehl'l, 

2 - Muhtaçlığı tahakkuk ede- 4 - ;\1ükcllcfiyetin sureti leV• uan u ar, ge ece itnh-nn tnyyareleri t:ırafınd:ın 
cek ask er ailelerine yapılacak yar zii bir ciht.t!t:n veya muhtelif kay-,; bayramları da sulh netiecslz bombardıman cdilıni,ler-
dımın b ir aile için azami 30 lirayı naklanian ayda temin et tiği k a- ·J dir. Korfu adası <'trafında chcm-
geçm em elc üzere ailenin b üyük zançtan eline ger.en pnrn 100 li - 1 ' ve su·· k UA n ı·çı·nde miyctsiz deniz harekeUcri yapıl-

ı 
mıetır. Yunanlstanda umumi 1>c· nü fuslan için beşer, çocuklar için j rayı bulan kimsenin yard ım ile l k . fc.ıbcrllkle beraber örfi idarP de 

d e ikişer buçuk lira esaı tutular.ık m ükellef tutulması. , idra eylemelerinı 11fın cdilnıiştir. 
ve kirada oturan aile lerin birinci 100 ıla 200 lira kazancı olanın · J ı - ~ fenzennf eueT Yunıınlstanın nüfusu 937 r.cne<>i b üyük nüfusuna o a ile için 1 O lira senede 12 veya ayda 1 lira. l . • ., (Devam ı ıayfa a, ıOtun 2 de) 
k ira zammı verilm ek suretile tes- (Devamı sayfa 8, sütun '/ de) 2 - ':.._.._ ___ ._ ______ .. 

1 'taly __ _!! 
tebliği 

Fena havalar 

harekatımızı 

bozııyor 
Roma, 31 (A.A.) - İiul -

van kuv,·et1cri umumi kaı .ı r 
' gilhmın 146 numaralı teh!i-

Yunan harp 
gemileri 

İtalya• mevzilerini 
ıiddetJe topa tuttular 
Korfu, 31 (A.A.) - Reuter: 
Yunan lınrp gemileri bu sabah 

Yunan • Ama\·utluk hududundaki 
İtalyan ileri me\'ı: leriııi şiddetle 

g ı : Cüzütamlarımız. Epiı de 
ileri hareketlerine devam 1("· 

derck, bir çok noktada Kul,\
mas nehrine \'armışlaniır. 
'Fena lıava ~craiti \'e ı·ic"t 
halinclcki düşmanın mum ·ı
la hatlarmda yaptığı tahri -
bat. kıtalarımızın hareketle · 
rini ya ·aşlatma'ktadır. 

Çok fena ha\'a şeraitine 
ve düşman haya dafi bat r -
yalarının ~iddctli aksülamel• -
ne rağmen, ha·\.'a kuv\'etlL'ı • 
miz, Pa tras limanını lJOm· 
bardıman eder ek asker :- m.
lü düşman gemilerine ; ... a . 
betlc>r kaydeylemhı, I~epr•nt 
üssunu, l\teço\'O civannda 
Yunan kıtalan kamplarını 
\'e Kalamas vadisinde mii
him tesisatı ve vol iltisak 
noktalarını bombardımnn.ı 

bombardıman etmiştir. tabi 
(Det·amı sal ife s, sutu11 1 de) 1 tutmu~tur. 

1 / şaretler 1 

Bu nasıl 

--...---

bir 

... ,- -
bayramdır? 

Peyami SA F A 

C ümhuriyct çocuğu bayramlar içinde büyüdü. Onun bir mııl,.ti 
büyük meydanlarda yığın yığın toplıyarak, hüngür hüogiır ag

latan milli matemlerden haberı yoktur. ILmir İ gni edildiği zamah, 
siyah bayraklar çekmiş Sult:ınahmet minarelerinin tekbir uğultu

ları altında, meydanı ı:e caddeyi tıkiım tıklım dolduran kalabalı· 
ğın arasında, ellerini yüzüne kapıyan habnsının herkesle beraber 
nasıl hıçkırdığını bilmez: Balkan harbinde şerefli tarihinin en 
utandırıcı bozgununa uğrıyan bir milletin ne hezimet ve istila çile
lerı !:ektiğini hiç bilmez. Ayakları paralayıp kan içinde bırakan 
nıuhaceretlerden, bozgun yadigarı büyük hastalık salgınlarından. 
trenleri, garlao, meydanları dolduran yaralı ve muhacir akınlarm
dan da haberi yoktur. Bu inilti, çığlık ve gÖZ) a~ı günlerini. bC'şiğı
nin ardındaki tarihlerde bırakan zaferden V«"' inkılaptan sonra. 
Ciimlıuri.ret çocuğu yalnız bayram Vt' bayramların her türlüsünii 

gördü: Zafer, hakimiyet, dil. din, m eslek, çocuk ha:rrnmları .. 
Şimdi de, manalı tezatlar cambazı tesadüf, Avrupanm kan ağladığı 
günlerde, Cümhuriyet bayramımızın peşisıra, çocuklnnmızı ve bizi 
Şeker bayramında da sevinmiye davet ediyor. 

Bize bu kadar şenliği çok görenler var. Çok ve) a az, fukat 
çeyrek asır süren bir matem tarihinin içimize yığdığı zehirleri döL. .. 
türen bu coııkunluk, keder psikolojisinin nksül&mellcr faslına da• 
hil, zaruri bir boşalıştır. Avrupa kan ağlıyorsa biz ne yaP,,alım? Bi
zim kan ağladığımız devirlerde de bu Avrupa, hem de bizim top• 
raklnrımız, bizim cesetlerimiz, bizim harabelerimiz ve mezarları· 
mız üstünde, zafer ve istila naraları atarak co uyor, tepiniyor, zıp· 

lıyordu. 

Biz eıramızı çoktan savdık. Bırakın biraz eğlenelim. Fakat ha

yır, yine de Avrupanın sulh devrindeki bayramlanmızın coşkunlu
ğundan uzak, merhametli ve endi eli gözlerimizi kanlı ufuklnra 
dikmiş, emniyet ve sükun, fakat gt'rgin bir dikkat içinde, neş' emi· 
zi bu uğursuz bela devrinin sonuna ve bugün de yahız çocuklan

mıza bırakıyoruz. 
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lngıltereden ve ~~~~~? l 

Arkadaşımız Erzincanda : 5 
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Erzincan, kışı 

KADIN 
KAÇIRAN 
ŞOFÖR A •k d SATANLAR işbirliği! ~c1e, m erı a an ço~:t:li:i: ,:::~:::~-k~ 

B k ı f İki kömürcü ceza- ımüpte7el mahiyeti aldı. Bo \B ;... 

at geçirecek 
eşi faş ı Mueta a b 1 ld@ land•rıldı, aıkı. ladam Mar•ı Fetam n ""°"~i 
kaç1rd1ğ1 kadınla g e 1 kontroliel'e deva \U bidiji yapmak, hf!r.1 .• ~f' ııa af da 

yaka!anarak adU- o eşya ediUyor '~~~:::~:;:~i::a7:~:~~n. e~d 
yeye ver idi .. .. .. . j itbirliğini kabul ettiğını iJan da ra E }L· k h" · · ı l · Mar:g ı! koınuru fıyatlanııa, b • b" 1.•• t 

1
·k altın vve r.ı a şarn :;ıe ır ıt;ııHlC >ır 1 - -· B 

1 
J " .k M .. d .. 

1
..... ve u ıa ır ıııne azy • ·pd• 

!.:adın. bir şoför tarnfından zorıa Yunanistanda kalan ecya yakcnda ede ıyk ı ı;sat , u ;:r ugu tara- detiı, f~kat tam hiirrı~et ı_ç;,_.. 
laç:rılmış ve Maııf.,f;; '!trtlarında, ' ı:"' 1111 an •. ~?u .~t n~r Lan h ııo~ra razı olduğunu ıöyledi. Bu ış oııt 
keoıdisine tecavüz edilirken kur- ithal edilecek .. : acaristandan ma- bazı kom~rcuf er:n ~na{ a na - i liği aerefli olacak ve Fra~j e· 

Ş d tnrıhıuştu. yet ctıncyıp 87 a ıyat 11 antış birliğini saih?mlamayı istih ,,. Arkadaşmuz Karıdemirin ark lıavalisin en 1üteca vfz. Bcşiktaşta oturan mul demi ge ti ·or • Çuval buhranına yaptıkları kon.tro~_lerd~n anlaşıl · ı decek. Hatta bu itbiıliii sab.rlı fı. 
cön. erdiği yazı serisini ne,re devam edigoru:. 1'.~ u - t-ıfo adında bir oofördür. Ev- db R ~ıştır. ~vvclkı ~ . b~zz~t Bele - emniyetli bir gayrete day~~· tl6 

Dün yeni E•zinca;ıa ait ilk gazı çıkrt,ışlı. Bu- vdc~ Lir defo görüştüğü Melek karşı te İr 8 f rldl • Umanyaya dıye Reı!l Muavını Luıfı Aksoy. Bu işbirliği Fransanın hü!ıilrllrp, 
adında bir h.dınla, sah günü ak- m ' . Cİ Of kömür~üleri ~ontrol etmiı,, ~ksa- lığına dokunmıyacak. Mar~I~ 

gün de ikincisini okuyacak$ınız. şaırJ yolc:!a karş.laşmış ve kendi- aı gı ıy ra}'.da_ l~ıahur:ı -:e _çc?.'b:rlıta~ln lain, bu l4birliiini kabul et yı 

j 
1 .h t i sini geı:direccğini söyliyerck oto- /\~ız lmlınde ıkı ~o~urcuye >ıl- , yiizünden, tarih ile kartı~ 

Dıılm tnht...tia - f Yazan: ~etır';;ne nı s:!:a n~o~H!:1c bi:ı~ir.miştir. ':'av aş. ~ir fngilizler ta~afm~~n .m~~lek~ - 1 dc~irin ~eı_nl~kctimize gelmesi dm~- cezası kesmıotır. .. .. .. göz~. al~ığını da ıı~ğ~ünii gerdi~ 
rınm rengi bile • §. E . yuroyu;le HumyeU.cpesıne g.dıl- tinıize gönderılecegı bıldırılen ıt- lemın edılmıştır. Macarlar bu c:ş· 

1 
Dıger tnraft1tn bazı kumurcıı - , re soyluyol" ve tarıhın ilen~ 

solmamış küçu- /f:04rc/~ ~:nı b rzınc~n i mit ve toför Mustafa burada ka - hıılat e"'aJ:ırından ilk parri diin yn mukabilinde memleketimizden !erin el!cnıc kömür diye.~ömiirle- istediği ıibi muhakeme etın 
cük barakadan ' c ort aşı ma - dmıı, birer barcak bira içme!eri· ı .. ehrimiLe gelmiştir. Çok çet tli İ!tedik!eri pik demirin ihı acıııu ıni k.ilo1111 7, 5 kuru• ı .sattıkları razı olduiunu ilave ediyor. 11~: 
· · · k mur bir şehir o • Y d · M e'""'' ıçerı gırer en, ni tcktiı ctmişttr. mallan ihtiva eden bu partide ne lıü:,iimetimiz tarafındau müsaa ~ görülmÜJJ!Ür. Bunlarla. köıniirc !iııa, bu iıbirliii ihtiyar ar/ el' 
l:apını:ı yanındaki odada aşincı 1 arak meydana çıkabilir. C•enç kadın bu tı-klifi şoföriin kadar mal huhmrluğu ve bunların <..lunmı.ıştur. j etiket koymıyan kömürcüler hak-ı beıbelli ki, çok ap mökelle rYh!Jt 
bir çehre görüyorum: f.aki me!f- - Yeni şehir planı, ne kadar fazla ısrarı üzerine k.ııbul emiş ve cinsleri hakkında henüz alakadar- Bunun üzerine Macarİ!ltana tel· kında tahkikata başlanacaktır. ler yüklüyor. Çü.-ıkü ~ 
lekdaş!ardan Muzaffer Muhittin. nüfuslu bir Erzincan ic;in yapıl - ilc.i şişe bira içpıişlcrdir. !ara re5mİ malumat verilmemiş - ı gra f çekilmiş ve mallar kap~tıl - ı bir adamın, Lendini bu Nite. 

Meğer, mııkalccilikten usanan mıştır:ı A11calı:, gazinodan çıkhktnn tir. Fakat biıhıı~a teneke, otomo- mıştır. Gelecek mamul dcmırler Piyangonun üzmeııine lüzum kalmaz~ı._ ~-
dost. i~ mektupçuluğu dökmiış.. . - Yirmi b~ bin nüfusa göre- sonra Melek, artık eve döneceği- bil aksamı. demi• ve demi~ e~ya çivi, çivi im3.line m~hs~s .dem~r ikim, M~re~~· b~ ~~birhii ele is· 
Mubarek olsun! dir. Fakat bol hol inkişaf sahaları ni söyfemiş, Mo tafa da kendidni bulunduğu nn.lmakta<lır. Jngil - tel ve karyola clemıılerıdır. Bır tafilileri nm mabiyetuu daJıı ızah etın 

Cç kişınin yıuıyana geçcmiye- vardır. otomobili ile evine bırakmayı tek· tcreden yol& çıJ..ıırıJ"n d "ğer parti- ay içinde memleketimize gelmiş teınemeıi banu nah ~diyo~- irJiii 
ceği d:ırncık koridorun sağında - Yıkılarak darmadağın olan lif etmiştir. ler de peyderP':_Y ~~lecck_ıir.. 

1 
olacaklardır. 60.000 lira kaıanan 12428 7 Fransa.' Al~ya !.!e iti> diye 

solunda birkaç kapı daha. On a- bir yere tekrar bu kadar nüfusu Melek otomobile binmiş, fakat Malüm oldugu uı:ere lngdizJer I Çuval buhra:ıı lcalmtyor numı:ıralı bilet AkJehird dava- yapmalc utemer.ne ııore, ne ,,el 
dım ötede dipteki odada da Vali toplıy:ıbilmek güç olmıyacak mı? şoför Mustafa otomobili birden- bütün ihracar maddelerimi:ri ala- Basra yolile yakında mt!mlel:e· vekili Abdullah Bilgen·ee lO.OOO bunu harp batlamad~ •"wı 
oturuyor. - BilakU o kadar kolay ol.- bire hızlandırarak, tehir içerisine cakları gibi ithnl_lıt. ihtiyacımızı da timize. mühim mi.ktard~ çuval $!C· lira kazanan 395839 nu~aralı bi- yapmadı da, .. tcrefs~. bı~ 7batP Hani; kutu gibi, derler ya, işte 1 c.ak ki.·. Ouşüntiniız, bugün 45 O gideceği yerde Maslak yoluna temin edeceklerım vaııd etmişler- leı:ektır. ~u 0partı. ge}dıkten sonra lct Bolvadında kahveci Ali Ak _ sonra buna l~m gordu • ~ 
Ö.> le. bir hükumet konağı( f dükkan, 500 ev ve bir takım çn- dovru sürmüştür. dir. mı:mleketımızcickı çuval lıuhrıı - yıldız"a 1 O.OOO lira L:a n Almanya ıle Frama a.ras ,,, 

insan tJhaftır. koca bir vilaye- dırlarcln bulunaTJ muvalr.k.at şehiı- Melek bağırıp çağırmıya Laş - . Amerikadan da mal seldi nından eser kalmıyrı~alc ve fiyrı~-' 23 7229 nuı;urala bilet ·f:~:. i~birliği aalıası dai~ ~ç~lde ~· 
tin, ed:fin ve maiyetile sıkıftP lal- de 12 bin nufns toplanmış bulu- hr:lış, fabı Mustafa kapıları ka _ Diğer taraftnn, Amerikad~n !ar d:ı çok düşecektır. Malla:- eı· Halkevi oda,.ı" Musa K n ı.·a _ 1Fransa bundan pekala ı:ıtıfa .Jj 
d 1 dil P d 1 l d - d 1 1 · d"J · · ... "1 a IK ıı d b·ı· d" F k · t"f d etmto ığı, l}lı art ayrnca crıen yere nuyoı. ey erpey ge en er e pattıgın an. sesini cluyuramnmış bir müdd.et evve. yo. a rıkarılnn parış c ı mı~tır. • . ittir. e ı ır. ı. a. at •.s ı. a e eketi 
götürülebilir vehmini veren ku - başka. Yeni Erzincan tehellür et- ve otomobil karanlıkl:ır içinrle mühim ınıktarda ıthafat e~yası da Rtımanyayn Hvkı ııerı kalan ve lngıltere ıle bırlıkte har in 
lübenin :mini miııiliğini unutlum miye başladıkça, eminim ki, şura- yıldırım h12:te Ma.lnğa doğru sehrimize varmıştır. Eşyalar ara- mallar gönderiliyor \ 0.000 lira Mudanya Cezaevi tercih etti. Sebebi, ingilt~~eıı e 
da kendi derdime düttüm ve Va- da burndo kalmış olan bütün Er- yollan:-,1.f'1rr. ;ında bilhassa demir aksamı de- Eski a:ıla~m3 ile Rumanyaya mohkumlarından lhrnhinı 0Ltiirk tazyiki olamaTdı. Çünkü, bur.~. 
liyc selam baht müteakıp ilk zincanlılar yurtlımna dönccelder- Burada bir çahlığm önünde o- ri, teneke, radyo malzeme~i ve !lcvkı ıcap cdeı ken. bazı sebep - Sabri Düzenli. Mustafa Canaya- müstakil Fransa, hi~bir tazyı ıı· 
söz olarak: dir. tomobili durduran Mustafa, ı~ık- makinesi, otomobil aksarnı var. lcrlc gönderilmesi geri bırak lan kın. Hecep Benek. Reşat Kardeş. tabi olmadan istediği siyasetı 1,,. 

- Aman bir otel .. dediOJ, dl!T- - fstnııyon. eııki Erzincann gö- lannı töndünnüş ve kadının üze- dır. Otomobil liistiği de bulunan 1O70 ton yaoağı ve 5 00 ton ka-ı M~hmut Çetin. ı\h~et Doğunun kip edebilecek va;iycttc ve '::ı · 
hal bir otel yaptırın Alfah a~ını- re vapılmıt olduğu için yeni şehre rıne ı:ıtı!mıştır. diğer bir parti eşva da yoldadır.~ dar tiftik 15 ildnciteşrine kadar muştc.rek aldıkları ? ı 6668 numn- vette idi. O zam:ın Fransa. • 
za 1 göre vaziyeti ters düşecek gibi ge- G:uip bir tesadüf eseri olarak y · t nda kalan il Rumanyara ııevkedilecd:tir. Ru- talı bılete, 5.000 lı!ayı 124818 manva ile işbirliği yapmayı rıı!° 

- Onu da yapacağız .• mc:-ak li)or. Ne olacnk, yeı-ini mi değ~ lam bu sırada iki arl:adaı yoldan ı"tu~ar~s a memleket m~ ar manya lu mallnro mukabil gön - numarnlı bilet sahibi asker Süley- faatine uygun göremediğiııe.BforY~ 
etmeyiniz.. cp • o aca~. tırecck~inız) geçmcı<te iken, Mcleğın tecavüze emleketimizden ftalv .. .,n .. dermesi icap eden petrol ve müş- man, ıger · ırnyı a ugı.-n ı ıgını ~anı, ;~re, h 1 L ı ' c ya an ırnıze ve d.. 5 000 ı· d b .. . b. 1··· . 1 "ı. • 

- Nasıl ve ne zaman olacak? - Havtr ••• • istasyon olduguw lrnrşı koyarken çıkardıoı fer, .. atla- md .1 b. "'-ta v gon - takatını tamamlamı"hr. 248030 numımılı biletle lran Se- dalı görmesinin sebebi ne? 
.1. ,,. J erı en ır mıı.: r eiya r unanıs- • 7 • f h · ·• hd 1 • ~ • • • - Yarınki Erzince.n Türkiye- }'erde kıılacak. Yalnız arkadan rı işitnıi~ ve yanına ko~arak ken- d k 1 t Hük- .. b Bırlilder Umı::ni Kitıbi a rct ane:ı musıa em en ka - Mnglubıy l mı? • İ'rt 

nin en modern. ?.arif ve tirin şehri l J k h 1 d 1 d" · · f .. •· 1 d tanlla ·ha mklış ıdr.a d urnh eltımyız u ~yv:l!ılcta zannııı.ılardır. .iitfottllıbiyel""'- bu işbi,..figıtı 
1
• .. .. • . yo yapı aca ve attın a tın an ısını şo orun e in en kurtarmış- mn ar .on er a unnn I b 

1
· l · . .. f--.d .. l dig•i g • 

olacaktır. Çunku yepyt'lll bıı sa- tünel açılacaktır.. lardaı. hükumet ile temasa geçm · f 1 . ~tan ul tha at ve ihracat Rir- Mareşal tarn ın an soy en •. de 
hada - tek eslr.i c;atısı olmadan - - P.-.Jtün bu (yapılacak) olan Şoför Mustnfa dün Adliyeye .. ·r b"r ~kilde haı/ d1·~· ~~ likleri Umumi Katlhi Salih. bad Aziz Türk ·ıı t• ı bi, tam bir hürriyet ~r::-tlt!rtahrçaın· 
ba,tan başa ye:-ıi kurufacaktır. feyler için para' verilmiş ve ikinci Ağırceza mah _ :~~~:kka~' görülmektedi~ ı eccgı ı~tki~l:r ya~mak ül.erc. Ay~a!:_ğa mı e 1 değil, bilakis mecburiy~t d eder· 
Gördüğünüz K_ızılay mahall:s~e 1 - Bu i~lerin hepı:ıi için, hatta kemesi rarafındı:ın cürmümeşhut Mncaristandan mamul demir gıtınıştır. Bılh:::ssa zeytı~Yilf(I ıh· Uhıluklnr içeri sin<le Ulu gUıılcrin de yapı}ın1ş _olması ıcllP. bil· 
de bunu~ temelı atılmış~ır. ~utun lağım terıibatı ve su inşantı için kanununa göre muhakeme altına ııeliyor ra catımız ve teneke, varıl buhra- çok olsun. Mecburıyellerı ,anlı, ~erefla.ktuf• 
,ehrrn la~m. ve. su pro;e1eır ha - hile r:ıh bat da, para dn hazırdır. almm!ftrr. Ancak muhakeme cizli Macariııtana giden heyetimizin nı 1 iiu~ ınde tetkikler yapacağı sa- mç·~mı:eli bay!"ı~r ye:Jı~tıere 
zndır. Şımdı bır ~raftan yollar _ O halde hulasa edebiliriz: olarak görülmektedir. orada bulduğu 2000 torı mamul nı ma ·tadır. M. Nuri ÇAPA b~n ... ~c.c ufnyde •-~rrl, klar yia1't~r 
açılıyor, arsa ycrlerı ayrılıyor ve 1 Erzinc:.ının bugün için bellibaılı ır suru agır c aKa ı • id 
ilkhnharda hnşl.yncak olan e - hiçbir derdi yok -·- 1\. Ü • J U" • a d ive bazan ela bunlar isya~ et;re"" 
.aslı büyük in~'..\~tın t-ıazırlıkları Öyl A. k il 1 . b"l """:::::::~ K u ç K HABERLER ~:::~~Uıotı n 1 v e r s 1 t e e s e r b e s t 1 mahiyet alır Tü:kiycnm rııt1 yapılıyor. Kı~ geçer geçmez ilk - e... s er 

111 
e en 1 c ' muahedesine İsyana, Alnıın!a is• 

. 1 k . 1 . ı · . d b her sıkıntıdan uzaktır. Her muh- 8 l c!i d . baika bir tekilde VcrsaiJles a 
lıt o arah .. ;_f:ro1te kerı e}nuh2 c. hu- laca o!duğu rıibi. Kızılay, onlara _e e ye e: 1 Pofıste : k f 
Unan Ur..ume onagı, aprs a- d "fk k ., h d bil • on eranslara ba 1 yam gİbİ. 1ı ~'-Hali.evi B tediye tebhirha ıı mu• ı • ucagını - cm e - + MUllASEllE MllDÜHÜ DÖN- J Ö ş an 1 yor Bu.r..ibi_ me.cburiyetlcri şan8.11 :.. ne, . ' c h . 'y •1 b- seniz nasıl cömertlikle - açmıı bu- Dti - llünnlı:ale aunıtilc, Bclcdıve + n R :l10T il l'ANDI - Kıılıı· _n 

1
_,_,

1
_ l t r .. 

ne, otel. ılkokullar ına arı e ha - ' ınuhase!-..ind- nlmn k . . •. fnt yerinde knyıkçıhk yapan Osman ferıı:nı te aKjj;ıye yer yo { u . i]L••· ;Lr 1 b unuyor. ~ ..... .. en paı a ıçın Ort kö 1 d . ı · ,.. b . b . ti- b P"" e ve part> nrrn yapı masma a~- . , Dahiliye \'ekaleUle temns etmek ü _ ~ • _Yt_ c emır ı bulıınaıı Huda • ı •ns, u c;eşıl mec urıye ..,. 
laııacaktır. . Om~zlnrında yı~ılmış bır 4eh - zere Anknrnyn giılen Tielcdlve )fu - mo~runu t~nm ederken, elindeki İstanbul Ünlversltesl bu seneki" p f N k H bi r 1 sa bunlardan mahrumdur. • defl 

Bir tarııftan da numaralan kon rın perışan olmu! ınıanlarına hu- hasebe )ftld!Jrti Mohtnr dlin Ankara- m~kınenln alevı mnzot depo una si· serbest konfer:ınslıırı ı programını le~~. "261~~~;~~ :s:ıh~rPr~f~~~b~~~; Bu Y~.z~en, Mareşal Pela:crt· 
mu~ of an arsaları - yıkıFım Erzin- 2ur ve refah temın etmek ve bom dnn İstanbula gelmiştir. ı\tünnk:ılc r_~yct ederek )·ang-ın cıkmıt ve nıo- hazırlamıetır. H~r _haft~ ı;nfı günl!'ri J,(Cr: Harpto ekonominin tqkll.iiilnn- yal?ı~ ~~%un d~ğrus~nu ve diiP' 
• da vleri barl:Jan ofanlara _ , boş bir toprakta taze bir .r-hir stıre_lilc . n _rlI .et."'k para fU -kilde ~oı· tutuşmuştur. ~ir muclılel olevhıı· •n:ıt 18.10 d_a __ ünıvcrsıte konferans dırılnıaın, 3 / 12/l!MO ı.alı, Pr"C ·. şu-:k-ı ,..,sau ıoylemeyı bekhyenler, de• .an e ' • ı.. ı. "h" k '- "'-1 b b r ı\"1ndc yııııan mı>tör tamamen hanıp d ı - " ,_ 
<m'a ile vereceği%. Fakat cs1'i Er- ı urmaır. gı 1 OSııLOC8 YUK et u- tes ıt edılını~ıır: l<l k . 1 f · f ıJ sıılon•ın 8 'cıı ecck konfcruıııl:n-ın rti Jl{ıban: 'rürklyede harp iktısadl- kü beyanatı okuduktan sonrll 
t:incanda düzinelerle düld.:Anı, evi lunan Erz!ncanın gayyur VnYisi . ~ 16. bin lira _yollar için, 11 bJrı lırn ~ön~ü~U~nı1;~:ı~: t aıye tarn ın ıın llll"Vzıılıırı lun~h . :ıliıkndar ve kon . yatı, J0/12/l!.J.W salı, I'ıof. Pııters: rin bir hayal inkisarına uğraclı~~r: 
)l ... nl"ra bile yeni E.nincanda yal. Sükı'.iti Tükel' e. veda ederken: ısuıulak iti !çın, 1 O "bin lira temız- · fernrı slar <la lıP hı derini taınnmlayı- llnılıin psikolojik ve pccla~ojik n•c V ·ı · ·· ··· · l>rrcinden tllP 

.. .. lik ve hayvan yemleri için a bini + ÇARPTl - 1831 numaralı o- cı şeklldccl ir. Heıkesin ı.erbe tçe din· seleleri 17/12/l!HO ealı rrof Akii hf' ıedr~ s~;luıcn lf ı ı uz bir arsa vnilecektir. Bu arsa· - Bir no\anmn var •. dedim, ı· .. _ l·'·- ' d ı- Lı"I ki · ko 1 ' • ' • eye Üf•U er 
ıra ...... ma...:cme ınaıraflanna 'ie- tomobil fın akşam Bomontl istasvo- ı)'!! 1 ece crı n eransların proı:-- lfuhtnr Özıltn: K:ılp ve tC'neffüsil ·Ma 

1 
p: . ,. d .. k .. bey•• 

ara sahip olanlar muayyen bir evet, neden bir .tnema alıcı ma- rilecekUr.. . 1 numfan ce~ken, 7 ynşındnkı Lfitfl· ı ra~lnrı şudur; ıJuı·anlaı·ı yeniden eanlıırıdınnr.I: u ·I reşa ctarn ın un. uin •it' 
nirddd içinde in,aata ha~lamal kinen~ yok~ Yıkılmıt Eu.incaıı, * SiLiVRi llÜKÜMET KO:O:A· yeye tıırrıar:ık ağır surette yarala - ı>/11/1940 ~alı, Prof. Kcs;sler: ~ullt'ri , 24/12/l!HO salı, rrof. Hau- nalı, Fransayı. seve~le~ ıç 
lMCburİyetindedir)er. Bu inşaat muva!.:kat Erzi:ıcan ve nihayet <"Jı - Don ııabab Vali ve Bcle<llY~ mış. çocuk $işli EUnl ha~tancsine Hıırp \'c nhlak, 12/ 11/1!>40 salı Pror. ıowitz: Harp ve reni gıda m:ıddc1eri bir sadme le$kıl etmıştır. 
ta. zelzele talir:1atnamesinin tayin yeni Erzincan!. • Rebi Uııfl Kırdar. yanında Ynll kaldırılarak suçlu 1<>fck yakılıınmış- Rustow: Hınp tckni~iııin •lyasi ve için mılletlcrin mül'adeleleri, 7/l / !l41 Za•atlı Frarua! 
,ujği tiplere uygun olaaaktır; - EYet anlıyorum .• doğru ... mwa•iııi Ahmet Kınık lnıhınduğu bul tıı·. içtııııai tcsiı-leri, 19/11/1940 sah snh, Pruf. Duquenoia: Harp zehirle· SOHA sAJCIP,,,, 

~==~~. ~r:ıfı sa~i~~;~i ~;r:;~ı! Haldrsınrz... ~~~!ı:~!':a ~~ı:::~~fl:~ır:::m.~:~~ 'ı Bu"" n" k hayra m 1m1 ı da; ,. n t, .. a 1 a f\J ~~;ı'n.i:t:.~ı~l Pr:~~t~OllC=~~~~~ ... Beılkta, ,;keleafnde 
l b k - Öyle deiil mi} Gelecek ne- Hukfımet konağı 60 irin liraya yapıl- , r~ D ve flzık, 21/l/1!141 salı, Pruf. Dem- • k-

:öre 
0 

mnk ü~ere - İr ·at, bir sillerc verebileceiiniz en güzel mııtır. Bu btnanın bir eşi ele Derılzll l. lıer: Fizik ve politika, 28/1/19!11 bır kadının parnıa 
>uçuk kat ve nihayet iki kaı. Baş- filmlerden biri de bu olmıyacak kn.asmda bulunuyor. Küşat memsl· -- ' salı, Prof. Roscthalir: . Harpte ecı.a- lan koptu 
;a yerlerde olduiu aibi., öyle b._ mı~ır? 111.ine binlerce ~yJll işt1rak etmi,t:!r. cılık, '12/l !Ml ıınlı, Prof. Amdt: ,, 
ibirine yapışmış, sipsivri bfoalar Aynea 40 bin Jlnıya yapılım di!!pan· . Hnrpte kimyanın roJO, 11 /!~·~il Beşiktaş i~kelesinf! yanattı "h·ıı· 
ok! Vali, fikrimi bir daha tasdik sadıı de birkaç güne kndnr ııcılmn ~Jr. Prof. Prager: Harp t.ny- 1

1 

rnha vapuru yolculnrıncları Rıı ı e 
etti. Fckat bilmem k.i bu nokt .. :• · · •- kt 1 ı ı · ı · ·' ·ı - bl h · L.jey Stadyom, parklar, bulvarlar, .. u- meraıımı yapııuf!a ır. 1 yar<' eı· ıma ınue ı mı pro cm . vapurun köprH ta taııı ''11;~ . • 

ocuk bnhçdui - şehir planında - zerinde c!uracak val:it hulab-ildi * YF:.Vl nt!Ll'AR - Şehir tl- leJ", 4/ a/l!°l4l s~I!, Pro~·- Van /ı s- 1 \"erilirken ııcele çıkmak isterıtış • 
sascn dü;ı ve agv arlıklı yerlere mi? vat1"&.'ttJ ile Pttııpnlns Of<'li arasında- ter: Felsefe UIL'lhııtde olum ııroulc· f B a 'a kadın henüz hare 
lüşürülmüt olduğundan, bunla - u :ıma aysa. işte hen tekrar '"' " " "' H l. h kuk l8/3/194l ·et e en oprunun · cnarın " B l d ki buh•ann fhnl-ı" bir '·a" tr{inc ka- mi. 11/3/ HJ.tl salı , Prof. Crosnt:lkır du e~nk .. 0 

•• • k a dôtt 
d 1 k 1 ediyorum: Dünkü Erzincan bu··,, . dar ynpılııcak ve bulvarın lnşasıı.a arp Ye mme u ıı, w k 

ın mey ana cetiri ınesi o ay o- - baŞ'lnnııcn ktır. salı. I'rof. Scr.wnrz: Harp ve ~usuııi 1 pnrmııg~nı ~ptı.~mıştır. derh:ıl 
.ıcaktır. Zaten bürün İn§aatın sü- bütün gözden silinmeden, bugün- + Ylı~~ı STADYOM .. . hukuk, 25/3/1041 salı, Prnf. Jlınich: Bu agır kopr•ı altında ğ, 
atlc )'lİrliyece"'inden eminim. kü Erzincan - çndırları sökülüp - d k" 1" ...n ~0 nr-l-" - OnBünıduz- Hnrp V'C sigorta. l/4 / Hl41 snlı, Prof. parmaklnrı kopan kadın. BeY0 ., d k I'- d c ·ı sa ı e;un "b' ""en sonra c en b 
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- Halkm da bu hıza kahlacl\· otta mı a t.:ma an, yarınki Er- Terbiyesi. İstanbul Billgl'8lndc Vnli Aucr. ach: 1 unca asır vnıpn c- Ju hastahanesine kaldııılmıştır. _....,. 
1ndan emin misini~) :ıincan - toprağı - y~pılarla örtü- \•e Il('Jed ı) e n •isi 1 titf" K d . debl~atmda halk ve hanı, 8/ 4/1941 ,.,, ........ ,.,,,,,,1,,..,1

,,,,.,,
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I. d d ı.. • ( ' 
1 ır arın rı- ııalı, J>rof. HaJ ı!lc Edip Adnan: Harp 

....._ Onlar bizden ucu), bi:o:den ürı onanma an ..,ir kelime ile. ya tinde hır toplantı ynpılncakt.ar. ,
0 

Anglo-Snxon 
00 

blyatı IS/4/1041 Taıısvirl Efkir 
ev:ıli •.. Hergün cbaılasak ar_ oraya lıir kamera ile usta openı- Hu to~~antıya n:imar Prost. ile mi - Prof. Muhitt in Erci : H:;rp ve sağ· ------------
k ••• Müsaade buyurun da evle- tör S?Önderip derhal İşe başla_mak ~tar \ . ıyct de ıştlrnk edecekler ve lık, 29/ 4/1941 salı, Prof. Sadi Irmak: -
m izi, dükkanlarımızı yapalım> gerekıir. )tnl ~apılacak stndyom hakkıııda H 6/5/1!)41 l p ,,, l'\üsh:ı .. ı (5) Kuru7hır. 

konuşacaklardır arp ve spor. ı. ruı. 
ıye muracnııt eden edene. F.ı kat KANDEMiR D • d · 1 Cemil Bil el: Hnvnt sahnsı. c -:-ı Türkiye ti-"f 
abvl cdcr&niz ki, her bakımdan entz e: Mev!u:f Abone .,.er:ı:!,! !çl" ~ 
Likemmel, Y•pyeni bir tehir ku· Hava tekrar Anhudu + PAZAR TAR/FES/ - Bayrn- 1 oo ~t· 
'- ( el ) d d --/!> Emckll General nıerlıufil Ahmet Senelfl;: .......... .. 1400 Kr. 2i 

arY.en ac e enen. şeyin e n • k mın üçüncü pauır günü Şirketi Hay- 1 Tevfik Alp"O'"Un ruhuna 2/11 /9~01 Altı n"llk •... .. • "50 1,SJ ' 
1• h~ddı" imalı •• ır ııı; gt!ndcnberl devam c<Ten lo- ri••e Bomuiçl vnpurlannd:ı "dl -'in < ı J ' > O ' 

M \.: •• d "-" d d 
1 

u "'" comarlnsl ..... inü o;;.ıe ıuımazrndan l0 J0 ç aylık ..•• ... ..... bO 03 Yau.un en tin o •le(lcn ııonrn 11fd. tnrifcE-i ta~bik edecektir. Çünkii kı~ C ~ ı.;• .. 4!l0 > 
- Ya çadırdakiler... Bu kış detli bir Ynimur b:ışlaınııtır. Şehrin tadfesinin iidi günleı1ncle ı,nznr ümnurı.)"erın l? incı yıldönumü münaHbetılz Edirn•d• wnra ı;aat 12..31> da Teşvlkiyc camı- 1 r~ir aylık ...... ... .. . 150 > y~ 

·~ yapacaklar? bazı çukur yerlerini su basmıştı- günlerinden daha fnzla seferler vnr- yDprlan m~raıimde bulunan Yunan ltonaofosile Bulgar 1 inde rnev!Orl okunııc:ılı:tır. Arzu eden· - - ~ 
- Onlar, birkaç hafta sonra, Ege detılzinıleki fı:tınn r, uı·nıuştur. d h d L b L 1 leı·in gdınclcri l"İcn olunur. t"'"""'"""""""""'""'""""'"'""'~ 

E ır. u ut KUmandanr t• ri1e.erini bildiriyorlar Merlııcnı,ın ailesi - ı,.. 
eni rzmcanın ;ık mahallesine, !!..-.__ ~=- Vecizelerin Şerhi i , 
ani ıu gördiiiünuz Kmlay ma - ' Edeb1 Ronıan - ~ 
ailesine taıuuıcaklar. Burada; 1 Tefrika : 44 1 doluyor ve yazdıkJarımı göremiyo - niyenin göıle:ı· I birdenbire lıüyümıvc, - Hiç olnmaz, sen birine bakıyor- ~'""'"""""ın"""'"'"""'"'"'"-" 
40 apaıtıman vardır amnıa, ıim- 1 R 

1

. rum . .Bu gece uyumak kısmet ulmı - pnrfomıya ve hiç kırpılmanııya b;:ş . sun. ~el iz hodiae!n• il-
dik - ynlnız kış için - bira7. ıııkı- •• Gı•bı• yncak gallba. !adı. Mutlaka aı·ka tor:ıfııııcla bıı· ye. Fakat Seniye uykuda gezen bir in· rıti ıeıeller ltatmak, 1r 

- Demek ki bu kı•, Erzincan a yorgandan çıkardı. Uyanabilir. Dı>!- kını doğru uzamış, boynu gerilmişti. ıııOyor \"C sö~·lediklerlmi duymuy~r- ref•izlitin bir ı•lılinJıtı 
p 1080 nile bannacal..:ır. uy Seniye kımaldanıyor. Gir kolunu re dlkknUe b:ıkıyordo. ll111ı da )'il- ııınn benziyor, !!anki artık bent gör-

ı~tbr. " teri kapatıyorum. Arkıııııı dönmemek için sordum : du. Yüzünde rü)·alı biı· tebecsum b>?· baıka bir fllY J•fildir. 
- Ne var Seniye? Jirmlre başladı, " • 

.-- Muhakk&k.. 1 Y u 1 '"' !!S Tıımmıız 1987 Ce ' . • 1 Hayretler içinde onun en kü~k 
- Sıhhi vaziyet}• azaıı: - B. S. ltı.>içre vap vcnncdı. Kaşlannı :;akarı hareketlerini taki cdi Ol'"dtrnı. G ·• 
- iyidir. Bir anılık, Ccncvrcyc ynkla•ırken, o· df k Akşam yaklaşıyor, Otclrleki odum- kalılır:yor, yutkunuyor v~ sık sık ıııı-1 rltabii bir nıh kı~zi m'(,., ·rı .~\ 

l " ~ım • arşımdnk! yatağında, uyu. 1 fes nlıyortlu. Bııeımı gerıre çevirdim . 1 .,eçı yoruu. 
- S:ui hastalık .•• Mesela tifo yo tistOodeki bir güz:el lr.ıhç<!de yor. <ayım. Ynlnızım. BugilnkO ııkıllaru ,.e Seni. 1 b lı: 

1 
hl bak Sualınıi tekrarlamanın !aydaıııı ol -

lia) kahva.lu ettik. Uyansa •e ne "azdııı..mı ··-·r•" •. dıtrgunluk verici lıucliscyi yaznca- tım: ı.ot~~l: 0a ı:!d":: kn~~~~~ktı kİI claı{uııu hildiğ-im için susur<7t~ıım. 
H . b. l L Tekrarladı: , &• ..... .,.. ğım. Ellerim tltı1yor. bıı bakı•l,nrın tnn1 heclrıfı·n·ı tav"ııı et- Senl3 c ym·ıı~çıı. yerl'ltden knıktı rn - ıç ır sa gın Y0~hn. Bunun Ahi k Seııi"e"·i bugün Cene0ı·eıle, ı" st"n- " " ~ ' - 1 d hl S b .. ··k del'l" 1 L _ b - Ne dürıünüvorıun'. - ama me tap! dlyccc~im. J J • .. k . k" d -·ı 

1
• 1~ k" 

1 1
• mıısa nrın 11raım n r onınaınbH1 1 

uyu ı ı: ııte uen, ir dok- " " buldıın gıyaben tanıdığım n mclctu•• ıııc muııı un egı 1 ı. ~ş 1 vaz ~ e ı- •ibl a • r ğ1 il ·J • b ı d 
1 1 w h Jd "f Yalan sövledim: Her gfln zavallı ııblacıx.ıma bı" r ... mc dcndUm. &niyenin rengi uçııyııı·- j ~ gı a r. er emıyl 118 a 1• •r o cıugum a e ne tı o, ne de ' • ln•tı<rını pı·c1(eso~r ( H .. ,) ve oro'" tı-ır - ""onra dur<lu Kollann k 'd 

- Onul dedim. mektup ve bir kaç kart gllnderiyo. ., "' " .... du. Yü:ıtlnde bUy1lk bir evlııç doğ. ~ . , · 1 yı.: ~rı n. !· 
•rhangi başka bir qı yapmak dilın. }'ilmleıinl de cöstc.rdim. Haıtn- nııyü h:ı:ıırlanıyonnuı tn korku or.I ı •lOr<lu; 'ı er1ı~d..,n !ırl~dım. Art.ık 
lfiyaç ve lüzumunu duymuş de- - Tahmin ediyordum, dedi. ruın. lleniU C:CTııp almadım. Korku- yı muayene etti ve a}•ncn benim gôr- muş gibiydi. Y 1 çıldırdı4,'lna~ h~kmctmlıtım. Ya:ıına 
lim. Gö:ı.lert daldı •e blra:ı aonra ağla- yorum ki ondan gelttek bir fşııret, ılüklcrimi gördü. Sc:nntoryom şnrt gfd<! ı k n dondu ve mı:ısndakl yerine 

mıya ba~ladı. beni .lc:ınnmdan di'Jnmfyo sevkeden değll. İyi bakım şart. Malünı. Bun- D:ıha ku~vcUe t.ekrarlaclım: oturdu. Tırtır titri.}'ordu. 
- Yeni Erzincantn 1:aç senede Ni · ğl J lan g Jim ' ' k ? çın n ıyordu? Onu hııtıl"ladığı Bl41l arın tcrıızf!lne bfiyQk blr ağır- cçe • - •' c \'nr, ·uzum Şefkatli ve ı;it~mli bir ö!keyla: 
lirebileccğini tahmin ediyorsu- ve hasntini cektiği için mi7 P.ıuın !ık ıluhn koyacak. Dönüşte, Cenencnln büyük bir Jo- Yutkunuyor, gözlerini kapı.}or, n . ~en var, Seniye. siiyl~eno ... 

:ız) ıztrrap Tenfiği için mi? Aıunuz<lakl Zıl\ ııllı ablacığım: i!u ntırları 
0

• kantasındn yemek yedik. Bu .:yemek çnrnk: dt'dır . . 
- Hesapm olmıyan büyük ma- ebedi gölge)'! iınkansız kuJtı~U &aman ne kadar ailıyacak. ycdib söz m~li. Daha doğıııııu biç - lIJç! diyordu. YuzUudc Lıtıyük bir sıuıdet ve he· 
ıer çıkrnaz da · et olduiurı yemek yiyemedi~. Çorbaları h ·ııüz Bir daha <loıııip nıkamn bak ıııı, yccanln deri ı bir nefes a:nıak: Ne perııarı blı· haldeyim. Gozlerim -

Şerefli olnn her ıeyi şerefli •: 
eere-fs!z olnnı dıı şerefsiz tanıJ111'e 
gerekliı·. Şl'refsiz olan bir ıc> ıJ 
bir h:ırcket, bir hidiııeye şe1' 

11 
lcaLmrya il%enmek ttrefsiıUkt~ 
başka bir şey deflldlr. Şerefli it 
hm bir şeyi, bir hareketi veyıı f ~ 
hld!ı;.,yi de ~onfsiz gösterın t 
tıfT'1GMtık ta ~ırefıiıliktlr. JJeı. 
~eye, kcndf az kwınetlni vcr~ı 
gercktfr ve her şeye öıı kıyıtıg~ıc 
vernıek fnnn için eel'eftfr. 

1 
et· 

tere!, hiçbir iğreti sıfat kllbU cı 
mez. ÇünkO hiçbir sıfata ~h~~ 
yoktur. Onun her ınfatı ..-,:--. 
dedir ve her sıfatı ıeref kolriiJI 



Günün ,qazısı ~ ~ 

Yeni Japonya ~:~~~=~·:~;;.,ızın ~ ö~i~ ~ 
Ş İmdi bütün dünyanın nazar- İtaiyenlar ot gibi 1 KIS ANÇLIK mana•• y h . rekkeptir. Her avcı (piyade) bölll-

ları Akdeniz havzasına tov- biçiCc!irer ALAMETLERİ ve kıymeti unan cep esı ğündc aynca altı adet sekiz nıillnıct-

Sahife: 3 

lngiliz 
tayyareleri 
faaliyette 

~ edilıniı bulunuyor. Çünkü in- relik hnfif Hoçlds makineli tüfeği 
lllll (1 inci ~:.hif,-4en dev•ml • • --- (Btııınııkaltdm devam) ve d vardır. f } 
~e'"e adalarına yapılan Almım Or USU ta yan subay} m1ıkle ödunıietir. Şlmdı)'e kadar s~ - Türk matb t y: Plyado fıı·kalıırına n1erbut !!6 pi- arı 
lılcı larının ve tnailizlerin yap· liinlğc 60 kadıır ltnlyan harp esiri ııa ının unan• hatta çoğumuru hayahndan bizar fB " • • ' yade alııyından başka Jki efzon alan C 
il _arı hava a!unlann•n müsbet gclml~ıir. lılara sempati göstermeleri edecek hale getirir. itle tam böy- ınııcı •alılfedıın duam) (ceman dört taburlu) ve iki masta- ehelüttarıkta 
111~1celerc.varmı1S1 uzun zaman i~i l\'lussoJini tcatladın Jta/_qanlarm hoşilİta le bir aırad~ .baJl'~arımı~ i~~a- lptlılıısında G.9:13.000 kl~lydi. lfıılk kil cfzon taburu 7 müstakil plyııde akamete uğradı 
"Vt ti I d u un v:ına 1 x unnn t:ın n gılmı 1 • & ... • " midir. Kral hnşkuınandıındır. Askeri Loııdıa, 31 (A.A.) - lngill:z. bom-
.:1tığu halde Akdcnizde luırbin Il t•· • ı· .._. ı d oldu. • , 1 d.•nu.:a uetısır, 0 bır'·a"- aun ırın- mecburi a~kerliğe tiıbl ve ordu dnt • taburu vardır. ' 
L 1

8 e inki;af edebi rnesi nha ğu gıbi burada ıla Liiyıik bir iliıııat gor de hemen bütün dertlerimizi u - .. k 11 r 21 1 50 Tekmil topçu kuvveti: Scklı cebel b:ııdıman tnyynrcleı·i, !l0/31 ılkte" _ 
'O;ayd1r. huktiın sOrıııektcdiı-. Askerl ııiıı 1ı ! l Roı~a .,1 (AA ) S f . . nuturuz bütün yorgunluklarımızı mu ·e e ıyet yaşım nn yıı~ma topçu alnn iki sahra topçu nla~·ı. " 

·ı . d l M r . t • 1 • • " . . - •l: Glll ajansı t kadar 2fj s~cdir: Ilıın~n lk! ~enesi iki nğıı· t~p~u alayı, ilç müstakil ce· ılıı gecesi Almanyanııı muhtelif kı-
11 
Alınanyanm franko ispanyası- 1 ~ 1.~ n ıım ar~, ' u so ın.nın. ynp ı,.p tıilıiıriyor: geçiririzt hatta bütün ihtirasları - muvazzaf ın_ıznmıyc) .hızmetıdır. 17 bel tôpru tftbtıru ve ı"kl mOstakil n- sımlnn tizerindc akınlar yapmışlar-

ı \ p . l>lofun lıöyle bıı· mııkııbrlt:' ).!'on•ı.-nı;- lıll Tüık ınntbuat J't 1 " ··k~- 1· b 1 i i ' .. d 
lıt e etain Fransasını _mıhvere tahmin etmemiş ve C'çok crl:cn at.'n· ı, e ynııı~ ı unn - m~a ıu un ı~ ır ~e ~n ~un yer- scn~s b ri!'cı sınıf. 1~tıyııt ~e 10 ~- ğır topçu taburundnn mürekkeptir. ır. 
ııı Rlıya:ak, bunlnrla ithh-liği yap- mış:> olduğ'unu l>c)'.ııı ctmck~,.dirler. ni tana knrşı o1n~ı ha.rc~ctınl . mcv - !erme k~rdeşlik hıslerı kaım olur. neın lklncı ııımf ıhtıynt ht7.mct!ndcı llunlnı dan kolordularn merbut fır. Havn şnrtlaı mm gaydnıiisait ol-
1.:Ya çalı,~masınm hiknıeti ve 1 • Yunanlılnı· eli oı lıır ki: Boylc ol- ruı.>ha~ııedııı ken bıt~a~ı. ) unnnıstnnn Ramazan bayramının ÜÇ gÜnÜ, g• eçer. Bnn. ' zamanı nizami~e ordu· kalaıın sekizine birer cebel topçu a- m •• sına r:ıı:'Tl1cn, tayyaı-clcr dun gC'ce 
~ Y tıı deı ın ı:.cmpat!lerını ızhnr c\°!Pmck- K t.' h d"" ·· ·· unun mevcudu '"' bil ... k kt Ha,.,., ?.tıınşın fcısral altında bulunan limon-• Yi.nın, Akdeni::..in şark havza- 'ltnsaydı, paznl' gfin 1 Geııcı nl ?.le- ti',. T' k t T'" k tl • t \. . uroan ayramının ort gunu · .,., 1 ..ı ·e ır. · ,, layı ve yalnız lkbine birer sahr.ı .,. 
llıa l l .h . d h" k. ak n~a lt'.ıclıt ıııakrımıncl:ı hlldirnıı~ 1 ''e<ı·ı·rıe· . :ıiı·al ur .~n ıun ı d, ltıd~nl yn zarfında yüzlere dikkatle bakınız., zamanı seferber ordu mevcudu fil) topçu nlnyı vcı·ilnıl~tlr. üç müstakil lnrile gaı bi Alnıaııy:ıdn ınünnkrılüt 

"'- sev :ıı ceyş cu etın en a ·ım 1 ,., . . d h 1 , • 1 ı n a yıın no ..... ııının l"<' < e ı me . ..• .. .. ··~·· lıln ki iye bnliğ olabilir. Ru mevcut fııkanın lıcherlne bfrm.' mfl•tnkıl rn. )Ollıımıa kıırşı bücumlnr yapmışlar-
'"'"'Vkide b l Y n·n··tAna ıcu,ru tııııııuza ur ıı geçm sı e11p ı ı._ 1 l. k t" •t• kuçugundcn buyugune kadının- J<iJ'> n lk H ~· "u ~ d 
~ u unan u 0 ı., Jcı·di • rı n scuep er nı ·a ıycn nnznrı ı ı· •. • . , • . ıı - n ·an nrblnde iizıımi 200 bin bel topl'U taburu verilmiştir. Cebel ır. 
~t'ınunun lıakiki aeb&bi, hep i tnl~·ıııılar. ~lını!lyı• kıhlaı· lıavndan boı-a almıyor. O ulıc·pleri. ki Tfü k dan e; kegıne, x~ngınınd~n fakırı· ve :!11 !l : 1 !122 . ,~nndoltı. hnrbt~dc ~- topçusu' 7.5 ntimctı-elik Schnclder Diğın tanıClaıı İnv,iliz tııyynrclc -
~deni2de hn~bi neticelendirmek Sclıiıı;ı\'c t.:ı ır.-uz ctmeıııi$lm·dir. ·Sc. m t~urıtı ayıwn c~ercetı~lştıı·. . ne k~dar herkeıın ~eh_r~sınde hep zamı 270 bin kışıye b:ıllg ol~bılınfştı. cebel toplarile ve sahra topçusu kczn ri, Afrikadaki faaliy1.:tlel'f csn.ısmda 

besledikleri emell~rdir. liiıııkte ilç :,l•ccdrnl en lıütuıı •ş,k :ı 1 T~ı k. ı?"n~e.telcrı, efkarıuımımı~·~yi aevıı ve saygı, sevimlilik ve tatlı- Bnı-ış znmanı 13 plynd_e fırkası ve 7.5 ı<ıuıtiınetn:lik S"hneidcr sahrn Lıbı;ndn Derııe, Gnznl:ı, Elgubbl, 

r•·Al'lcdeniz havznsındaki siyasi ndLİr(ılmC'l:le veya ınııQke erlilııııı~tc- ~;ıkıkultıı gizlıyerek nldııtm:ık ar:ıırsılr. lık izleri aörürıünüz. tnaan bu e- bir ıı~varl fırk:ıııı tcş~ı~fitı vardır. toplarilc teçhiz edilmiştir. l\lcn:ıı;tır "e Sollamda kışlnlan ve 
..,. d' ı unan ı arın Arnnvutluk nrnzl !ne I r d.. d l ·• l ha 13 t>ıyade fırkasının uçu müstakıl . tay~are meydanlarını mu\'a.Uakıyet. 
l\ı •~etlerin ve asl'cri ha:w·hkla· 1~1 1 

•
0 

k 
1 

k l'! ki'ometre girdik!t•rine dııiı- İnglliz ~m 1 unya a -y_a nı:ı 0 &~.e~ .. • fırka olup on tanesi dört kolordu lın- Ağır topçu alayları 8.6 ıınnt~mct- lı• boınlıaı-dımnn ederek çok mühim 
t• bıı· muadili de Uzakıarkta ce· 

1 
nhnn·~~ ı> 1 ~· 111 uçı 1 cnk~I fJıı:- kııynnklarının yalan hebcı l<'riııi güze kıkaten yaşadıgını, yeryu2.unun llnıll' birleştirilmiştir. Bazı kolordu- rcl~k sıılıra toplarile, 10.5 s:ınt~me~- hasnrlnr ikn etmişlerdir. 

tları ediyor. Japonya, Büyük ~~; ha·ı~'c l~Ur~~k:'l~~:.~ ııırl rnberı nııı çaı·par bir tnn:cla neşrettikleri hıı1dı! hakikaten yaıam~ya ~~ytk ~)duğu- lar lkl ve bazılan Gç fırknlıdır. J{ol- rcl1 ~k1 uz~~n topların. ve 1.5.5
1 
s~ntı~nl e.· Alman tayyare1erinin İngil-

Ql~.Yanu,ta v bunun birer ,ubeai Civar r.tr JO!:t n hl 1 1 Yunan toprakhmnclrı. bir hııklk:ıt o. nu anlar. Hele btz Tur)kerın bay- ordulanı tınğlı fırkal:ırda ikişer pi- r~ 1 ~ obu~lcrlc teçhı~ ~dılın ştır. 1 eı -
'il.rı ç· d · ı · d h:.ı.· ı :ı · cı 'ıa yuz. 11 rree n· lan ftnlrnn flerlcyişlnl t:Okutla ıv~çf. rarnlqma merasimimiz o kadar l'nde nlııvı vnrdır. l\Iilstnl:H fırknlar- 1 sı. ~chncıdcr mod_elıdır. Ağır ·topçu tereye yeni akınları 

ıı.._ ın enız erm e aaım o • ı::lllt lil'ası kı.~·mclindo tu"'tu'n ~·l•ı·I...._ b J kamıl"n tö lOd y d ~un RA-ıı·n "ı (AA) Al d 
~'ilk tlıllmlştlr. J ·v yorlnr. samimi, o kadar aüzel, o kadar da fü.;er piyade ıılnyı vardır. Sllvnri " mo r ur. ~nan or. u .. : , "' · " · · - mnn. or 0 • 
lııR11've bu sahadan Amerikan ve ltal.vanlar tevkif edildi l\tuhtclif makalr.lcrde Ytınımlstn- ıönülden gelmedir ki belki ha$- fıı·ka~ında iki süvari livası vaı'<lır.I da. ne kadar _ııınk de!ı topu ."e sc .. · l.ın h:ı~ku'.~ın~rfnnlığ:nın lCfıliği: 
ilin •ı. nüfuzunu kırmak için bü • nın kıı?n'lnac:ığı lddln <'diliyor ,.e bu k h" b. .

11 
, • k' k d 1 Rirind kolordunun merkezi Atına- yaı havn defı topu bulunduı.'"11 nll't;·ı · L. ndıa uzcılnc, nıcrk(•zI ve gnrbt 

'"•rlıiile çalışıyor. Seliniktc bulunan takriben 500 j. kehanet «i)•I bir General olan i\fo. a . ıç ·~ rnı ette bızde J a ar 1 dır. Ru kolonluya bağlı ikinci piy ... huldür. In~ıltcrede . :ı~l·crl hedefler üzerine 
~ lngiltere ile Amerikanın U 7 1lk· tnlynn tc•bııuıa tevkif edılmişse de taksa~. kaznıımaktnn cnıln olmaı;nytlı der~? m~nalı bayramlat~1!~ .te. • de fırkası Atinad:ı, Qçüncfi plyndn Yunan orılıısuntla nıolödü ve zırhlı mukalıcl_e bılmısil . hücumlarına _dc
Ç·tkt.ııq i&tinatgahlcırından biri •\imanlar hcııiiz seı·lıesl~e gezıw ktc- mcnıkketini lınrbe Mkm::ızdı> ,:11.ıi sa~~f ed.ıl!°.~z. Her~.es b.rıbırmın fırknsı Pntrnsta, dlirdfineil plyudc kıtalar ancak son znmnnlard~. tedn-ı vam edılmf~tl~. Bıl~~ Sbeffıcld 
lrıdek· ç K c: 1 ,. h"k. ı ılırler. l?••liinç bir dellle istinat C'ttlrlllyor.I elını ıel1111uzel degıl, &.;arş ılıklı fırkası Nııvplinnd:ıdır. ı ik edilmiye b:ış!:ıııııııştır. Uç ~uz cı\•urıncln, bır~ ta~ are ?1alzcmcı.i 

ltıctj 1 ~n ay ...,c~ ın u u • lJOtOıı arabalar ve otomobiller v~ :Mannıafih bazı ııskeri ıııüııekk ıtlcr iki elleıimizi tutar, candan sıkar, İkinci kolordunun merkezl Larisn- kadar tayyare ve sabit h:ıvn müda: !ıılır1kaııı~a, dlger_ bır fnbrıkayn" ~c. 
~~ ~lduı:undan. bunun mulia - lıııtlu lıisıkletlt•ı· ın.ısntlerc ellilı !ş· lnıdliz yardımının hnkiki şümulünun bir elimizi göiıümüze.ıötürür. bu dadır. Dunun birinci fırknsı Larl~n- faa ırm mnhstıs 200 kndar hava dcfı blı n .. kuı .t~ha~ş~t kıınıpına bu:, uk 
Jaıı lıni bir an evvel kırmak için lir. ne olacıığını eoı-uıturuyodıır. ı•urctle tebrildn teı'idin yürekten ıln, dokuzuncu fırkası Koznnadnılıı-. topu hulundıığu tahmin ediliyor. h_nı;ar verdmlmıştır. 
ltd~·nya, askeri ve siyasi bütün S r~ılıcrlık "Ciı-at ve nl'ık ·nıınl'lı - ld'" · · f'•t ' .. l • • B ı:u fırka ııon zamnnlardn Kııstorin~·:ı Seferberlikte bu birliklerdı>n ne hal Yan subaylarının Cebe-

Qltleri almaktadır. ~·etle yııpılmnktııdır. Uüyuk bır !je k - ge ıgmı ıı en goı eTırı.z. ayram evked'lm! t" ' ·ı· I""tt k ff 1 tsiz 
('• hlıl l.lm ı<Urmektcdlr. Yunan kıta .. tı, lcri buhınm:ık1a ve Yunaııist.nııın tebriklerimiz ayni zamanda Türk s p .. 1 r şkı., kadar yeni seferi tcşkı :ıt vücude ~P- u arı ·a muva a nye . 

ı: t~ni~ istiliısı ve yola ıetirilme· mıık:ıılılerntı 'l'uı·klvc için lıiiyuk c ·ı · . . !. .- ' • • ı~·u~c ' ·o orduııun merkezi Scl:i- tirilcccği malum dcgilrllr; fakat lı'!r bas',ron)"n 

~:'ı lllrbı h d J Arrıavullıık CPphc inıı hulkııı ıııkı1J ı ı h . t' } . · 1 kl .__ b mıJletınde musavabn fıtrı ve mıllı niktedır. Bıınun mıuneu fıı·kası Kn- Pİ"adc taburunun kendi mevcudilnü .u ... 
.. r :aman cep c en yapı an d it kt d' A ı. ı eınmı)•c ı uıız o ına n ucrB Pr, b• • ._ ld • b • • C b 1 k 31 (AA ) D r lı. • , • • ara11ın ıı ı: mc c ır. Sı{er er. cep- ·r\ k'. y . ta b d ır mezıyet ve KUvvet o ucuna rnferyede, on ll'in<.'ı fırkası Selanlk- ı:cferi mcvcuıle t;ıknı dıktnn sonra ny- u t. ııttnrı , . . enız 

~'>ilı~larta tcmın cdılm mı,tır. hedeki .. ıliıh aı1.ııdu~lorının ıluşmli - ınııı~a~i~~ h~~~~~:ıclanı~a;l~nlıleğtt~ı\~ .• a büyük bir delildir. O ıün kasaba- te ve Rltıncı fırkası Serczdetlir. o. rıca bir de ihtiyat tnbııru vücude mal:amlıırının tebliği: Bu sabnh 1-
~' ın en büyük fatihi Cen~iz 11~ k:ıı şı glı::;t( ı nıl~ olıluklıu ı mul.a· F.ıkat, c~r Uulgaı latan dn Yuna- nın, şehrin en büyüğü veya en nuneu fırkn son. ıamanlıırda Plorfn:ı·ı getireceği ve bu ~urctle plyııdc nlny- tnlynn dPniz ııub:-ıylnrı limanda ba-
~. 11 ."e ahfedı nncak Hindi,.in i 'vcıııct.l•n cı t.ıH•t ıılın ıkt.ı V(• .vııkııı- ''a sevkodllmiııtı 1 "k" b d d"" d t luııan •Yemileri huınısi bir mekaıılz-·~ ~ ,. nl. ı:mn hücıım l•deı se Türkiye ımıh- zengini bile yolda raatııeldiği ' . " · nrıııın ı ışer tn ur an or er n - b • • • 

l~ ~usus Bit'.manya yolu vasıta- da 1 lı~~.,.nıılnrı Aılrıy11tık ılcnız.irıc ka le 1 1 k .. 1 l 1 
d ktl b ı. • M h' i ') . . Dordüncü kolordunun merkezi Kn- lıurn iblağ edileceği tahmin olunur m·ı ile torpillemek ı~ın beyhude bır 

~ Çıne arkadan hlicum ederek claı· ı;urccl•klcılnı lımıt l!lınektedıı· • T·nı~ .• 
0 :ır::ı ·D ;nıa·~ ıa e e e~e ~ r. eaçı • e. me~. a ~ ı e,. yem11çı val:ıdadır. Yedinci fırkası Dınmndıı, Şu hıılde barış zamanı i!iJşcı t~- tc cbbü<ıtc buhınmıışlardır. Bir tor

d~l test" 1 • b • ı ler. Ut 1 l)b~~ın k ~-gn~ sta~ ~~a 111 :ı~ Hasım agR ile, uç aun evın bahçe- 1:! ııci fırkası GüınOlcllnedediı-. 1 huru ikiııcr piyade alnyıııd:ın mfıı .:>k·ı pil hi<"lılr tesiri olınndnn limanın 
il', ım 0 mı!}.l ıc ar etmı~ er- Dun bır .çok ılnğlı ın~ıınl11J', Sel ı • l'tııııı. ? .. ec.eh• 

1 
f ır 

1 
nrc

1
·etb ktertnrR isinde çalı~tırdığı rençber Osman Süvari fırkası Sclfınlktcdir. Be - kep olan Pİ"ade fırknları~ın sefı;a _ nt{thahn"<' pntlnmıı:. ulğcr bir tcırpll 

(k i .ı d 1 1 1 e 1111) ı ıslı ı a ey emes enmck·ı il h. ..._ .. d b. . k.I l . . . ' d f ı ki ı ş· ıı · stnı) C1nunun gu;r· n ça ıyoı nu ı. tcdlr. e ıç yuıı.ı~~m~ en,. ıç U' ı me- ~inci müstakıl pıyadc fırk!ısı. Gırlt' lx:orllktc sekizer tabuıd:ın ınOrckkc p c. sp.ın.} o toprıı r-rınn sap anmıs· 
~İııd~ı~i Japonlar dııhi, Franıız J{oııt Cinno '.I'irnna ~e)di . . den, en tabıı bır ıekılde ve tam :ıdasınıJa Haııyııdadır; scklz.ıncı mü::.- olınnlaı·ı luzımgclir. tıı. _ 
~· ıçıniıinin ıimalini kendi as· Musso1ini de bek1cniyor Papavasıhonun Yunan lbir kardeı hissi ve samimiyeti ile 1 uıkl! pi)adc fırkası Ynnyııda ve ıal Muhasamatın buşlndır,'l 5 gün ola·I Londr~. :n (A.A.! -. DOn oğlcden 

ı kontroll ri altına almıılardır. N V)'Ork, .a (A.A.) • Trnnsrııdıo Bahriyelilerine hitabı cıl ıık&§arak bayramla ır. Her bay- uncü müst.akıl piyade fırkası Mıdllll yor. \'nziyctte henuz hiçbir inki.:ıf «onı-a J. runsız snhıllcrımle bulunun 
t dıı lesia tt'kl ri kc:r· h . . d .. ş .. • .. •. b nclılSlnd:ıdır. .} oktur. Çurpırınnlar hudut boyuncln uzun nıeıız111i Alman toplnn Douv -
'il 1 e ı c as ı ve a &Jnııııının Tlrnn mu'rnbil'I Kont Ci- Atınıı, 31 (~.A.) - Denız nıOıı-,ranı, lı~r yer e ıo~~ugu~uz • u Piyad<>ler G.6 milimrtrclik Mnınli- mevzii olarak devam ctmekt"dlr. ı c ateş açmı~lardır. 
~fa .erjnden Çan Kay Şek hlikiı· nnoııun Tirann gelmiş olıluğunu t arı Pnıı:ıvnsilıon, donanmayı tefUı manzar kadar bızı muftehırt ehcr tüfekleı il" mücehhezdir H •r pl- . Trcnlı•r Moldavyaya Almnn 
\tk ırıuı ~linde son ~ıılen }erleri lıil<liı ınc.klcdlr. Ayni ajansm Ronın etmiştir. mes'ut ve müteselli eden, gönlü. yndc alayı ıkl piyade tııbur~nd~n ve Eakı Ordu Kum.andanlarından 1 · ' • J 
ııı •de.n vurmaktadır. Ayni za - muhabıı 1 ele, .:\tu ıolınınlıı bır kı.ıç J>apavasillon mürettebata hıtnbcnlmüzü sevinçle dolduran manzara her ptyadc taburu Oç nv<.'ı bölilğile Emc~ı Gencr!11 • kıtaatı taşıyor ar 
ç.., ~ Birmanya dcmiryollarını gürıe kndar tayyareyle Tirann gi- şu sozler~ sil.yluml~tlr: • ek azdır. Bu Türkün ezeli efen- bir mııkineli tüfek bölüj:\'Onden mü _ı Ali Ihsan SABIS Bel •rnd, sı. (A.A.) -; Rcutcr: 

·• "' c k'' k · b 1 dcccği şn)"ıısıııın dC:nnıckte hulundu- :'il ıaoulıv, Zarıurıs ''l'salr 1 ıın:ın P. . . • ' . •w • • - 'lo1 ·hıvya cıvnrında ): a11sy Botosa· )a~ ay -?e ın mer ezme ağ ı· dılıiının ezeli ı nm rtlıg • • =- , 
... 1 b... ğunu ynzmaktnılır. denizcilik kahranmnlanmn halefi ol- • .• • c va .!!. . :nın, 1 . niye Alman kıtantılc hııva müdafaa 

TVQ nin yü:zlerc köprü, kc - · 1 t 1 - j •• • \' ltn1yonlnr miişkülattnn mı~:a Jfi)ık olduj:;'llnuzdıın ve onlıır e~.c .1. ıı~~anıye perver ıgının en SUMER SiNE A DA topları tnşımakuı olan Yl_ni ~rcnlcr 
~ t e tünellerini hava bücumla· şikuyctc ba )adılar g"ılıı vatnnııııtın cıan ve şeNf ve hür· buyuk burhanlarındandır. Ondan gdmı tir. Genemi Rotkırch'ın ku-

J ahribe çalııayorlar. ı·iycti için hnrbcderck zaferler kaza. do!ayıdır, ki bu ruhi ihtiyacın, bu ınantlu ı altında lıiı- Alman subay 
'ı>o 'k' 'h · d l Roma, 81 ı A.A.) - Stefıını bildi- • 1 1 ı ı 1 J · b ı l 
1 nya, ı ı <:ı angır ev et o- ııncngınızc an cm n bulunmakta~"lm. eaaılı meziyetin kaybolmamaamat , ,uru u ı m nı şe ı e \ıısı o muştur. 

V tıe'lt A •k ·ı ._ ,. rıyor: Bu hafta; bııyrnm şerefine: Neşeli şen "e hareketli 
"it~ ı er v merı a ı e uat ı Yunan huducfundnki hu•uss muhn- Te\'fik R~dü Aras Londra- unutulmamasına, ihmale uirama- ı an teb İ ... İ 

~!?l, mcm1 l ~~cadcl si.yap b rlcr, t-ır haftndnnbcıi Arna,·utluk- duki Yunan Elçisile görüstülmas~~ elb.irliğ~le i~tima~ _!IÖster- PARA BERABER GJ·1~1urEz 
U lıın yanız aıacri ve ı;ıyasi ı tn hfikUm sfircn fena lınvnnın Ccvkıı- l..ondııı, 31 (A.A.) _ Reutcr: ~ I melıyız. Bır mılletın hakıkı mea -ı !VJ 1 <1 inci sahifeden devam} 

~i' ayni EBmanda manevi Ve liıdl: şiddetini tcb:ıı ü~ ettirmektedir- Yunaıılstnnın Londra Elçisi Siıno· netleri abid ve ecdattan kalma dut O]mu tur. 
~ cihetinden ha:zırlanıyor. l ler. G~c<! t:ündOz. duı madnn yağ'nn pulos, bu~iin, Yunan ı:Içiliğindc Tiır- faydalı, makul, insani ve medeni 1 29 teşrinİC\'\'cl günü, düş -
,~ ... rı ıonrn tnailizlcr ve Ame· şlddctlı )a~tılUI', yollaıı sele, selleri kiye Büyük El~isi Tevfik Uüşdü A- adet ve an'aneleridir. Buaün yer- Fransızca sözlü, ml'yonerlerin filmi man, Eııirdc ag'"u ve hnfif 
l.~ı. k t ")• l ırmnklaıa, O\'tllnrı bnt:ıklık "e ole rnsln uzun bir görüşmede bulunmuş· yu'"zündeki en kuvvetli ve satvetli' v neza e ve mu ayeme t hvıl etmiştir A kvrler hayvnnlnr )futl:ıka g1dip görüııilz ve lmleı lerinlzl unutunuz. topc.u ile kuv\'ctli cüzü tam -
-..ı' mu me1o yapan bir sefir, oıonıobıller ve heı· türlü ~akincli ,.n: tur. milletlerin içtimai ve medeni ha· 1 -
'lLıto,... ı bl b • k y k 1 k h H h · b' k bk h t f t H •ftbl ı ,_...,. hırı luırckcte gcçirınic:tir. lw."'~"'O OS, r ÜyÜ ntenıur bı· '-ltalal", ~·a~mur altında VC çamur I· Un3n 3S er eri a raman- yatları ve yÜTÜyÜ§)eri tetkik edİ· er sa ncııı ır ·n n a :U nnı )•are an... er "" O!'U fiı\rıll lı 
~~ lllıya karar vermiftir. Kırk rinde il~rlemC?ktctlir. NelıhiC!r, geçtt Iıklar rösteriyor)ar lirse, bilhassa bu esaslara çok ri- alkı~lııı·ile karşılanan bir sanat harikaSJ. Daş rollerde: Harekatımız, tcsbit edilmiş 
'il~ sefir ve yüzlerce konaoloı, .:n,fı •ı ıt(lcllnıcktedir. Fnkat i!· Atina, 31 (A.A.) _ Reuter bildi- ar.e~. ~.ttikl~~i,~ok sa~~k-~aldıkları olan ı>lfln mucibince yapıl-
l\• 'it Forınuı Umumi Valileri tlbkdm kıtnları, Yunnnlılnrın h<:rh • ri~or: ıorulur. Çunkii en buyuk kuvvet JEAN ARTllUR - JAMS STEWARD - LİONEL BARitYMOR mnktadır. 
~ hinlcırce büyük memur bir " l•

11
'. ş oıuu~u biı· çok k ıprüvü ye- Yunan askerlerinin kahramanlık. vabdettedir, bakiki vahdet ise, 

• l de~ tirilm· tir J d nıdl•n ııışa etmlı;ı ve yollard k1 bo-
1 

•... 11 . b. 1 • d Bayrıımdıı her giin saat 11 de tenzilatlı matine Garbi i\Iakeclonyada, \•azi-
• !";._deli' lf. • .· . •ponya a zukluklnı 1 tamir etmiştir. Bu tün 811_ uınn ait haberler Atinaya gelmiye gonu erın ır eşmesın e ve se • l'k k 

"- ~... y y ın ı ı A b ı t 1 · · d d' B' ı · ' 'Ctte degw i~ik ı YO tur. -...,İle •ıı an g. 1% er ve • ı.cdcr şecaat mukavemet ve y\lkaek nş amış ır. v1Şmeıın e ır. ır e me ve ıevıt· " :s -
'1.:_"'l\hlnr, kc~dileri için bu:-ada hır m'ücnılı•le t ruhu gösle.rmdüe.dir. 'fam ~1<.'Vcutı.~ bi.~· .~tal~an dağ fır: meyi de en iyi tecelli ettiren vesi- r , Dii. ınan hava kuvvetleri -
'ı ~ ınü$kü' l. ı "di olacaftı· Gen!~ ct'phclerdc ha1·ekatta bulunan kası daglnrda uç boluk 1: unan asken leler bilhassa ba1nmlardır. ısAKARYA SJ .. NEMASINDAI nin faaliyeti pek az olmu~ -
~ lı§u k f 1 · · · b · '"k ü ·t ı t bit ed'I taı·nfından saatlerce durdurulmuş - ' . l -lJ rıere , se aret erının emrı uyu r zu aın ar, es ~en tur. Diier bir yerde blr Yunan takı· • Bu senekı .~ay~m arımıza ge • tur. 

takcarkı terke ba,.Jamıc.lar _ planlara göre, muntazuın ı;urette ıier l e erer k .._ •rnn ev l '- tl 
• r :r " • ı k cı· mı arızalardan mahirane bir tarzda ınc ı • e u,, ·-· ve KU a · Son Yunan teblig~ i J lcmıye < e~lilnı(Actıııe) te ll"y. 

1 
istifade C<lerck iki bölük İtal~·anı he· dığımız Cümhuriyetin yıldönümü, Bayrılm münıısebetilc fevkclfı.de bir proı:rnnı: 

ı.}florı . .. .. Atiııa, •> .A. - unan st.ına ~ Atına, 31 (A.A.) - Yunan <1nlu-
f~t >anın ~er tan;fmd• bütun knrşı haberıılz ftalynıı tecavüzünün dnıete uğ'ratmı~tır. Bu bölükler ka· gerek bugün idrak eylediğ:miz 1 - 1stanbu1Ja biıfoci defa olıır:ık gfl:ı:el bir Fransız filmi l:m bıışkumandanlığının 80 ilktcşı-ln 
~ e Jerlerı kapalılmııtır, 5011 ilk günü olan 28 llktcıı·!n gilnti, he· çaı·ken tcçhizatlarnıın büyük bir kıs- Ramaun b-,yramı diler senelere E • K d } • K •• k.. akşıımı tebll~I: 
~··~tonu, ıeçen hafta ıedde- nuz halkın lıır şeyden h:ıberi yokken, mını bırnkmı~lıırdır. niıbetle nazarımızda ilci kat kıy- sr arengız ar eş erın oş u Epir cephesinde, kuvYctlerimiz i. 
~ lftır. Müskirat satışı ilca edil- sh-11 Yunan abalı.sine k~ı',tı İtalyan Şimdiye kadar Yunanlıların ancak metJidir. Çünkü bu bayramları ANDRE BRULE • SYL VIA. BAT AlLLE _ lcı-i llnrakollnrın muan-en plfın nıu-

hu1unmaktadır. Japonlar bombnrdınınn tayyı:mleı·ının hücum- ru~~·;a~:t:rt~~~:!;a~a~~~e~.r~~:!~ bizlert Avrupanın dör~te üçünü MARGUERİTE MORENO cibince hafifçe geri çekilmesinden 
~'"ın en bUyük ve en kuv: ları ba lnmı_tır. Patıa!I ~ehrine knr- ıı:intl bcklemiyeceklerini daha şiındı. ate, sarmt' oldufu ve mılyonlarca sonra 30 ilkwşrindc btitOn gün atcs· 
:\ cle'\lleti ile ölü d. . h ıı yapılan hucunılar ltalyanların ha- den anlamışlardır. Yunan kuvayi kül değil, yi.iz milyonlarca insanın her tarafından o;yııanmıı A~k... Esrar ... ve gülünçlü vakalar fJlıni lerlle muhtelif düıman kollarının 
~~tlrdiklerinden~' -a:~~ İç~: ;;~~~~::d~:.rın~:;,~11 blrh~ur~~~~n~:: liycsi harekete geçtiği vakit bugün an ölüm korkusile titreıtiği gün· 2 - A Ş K F 1 R T 1 N A S 1 !~c1:z~~c~~.~~~nimn::r~z~~~!ııııe8r~~~il• 
\ 1 t •• aev"k ıihi bütUn huau· toı'libalı olmıy:ın a{'ık bir ll•hlrdir. İtalyanlar lehlne olan askerl m vcut,lerde sulh ve sükun içinde idrak DOROTHY LAMOUR _ LEW A YRES Cephenin diğer ku;mında bugiln, 
\) ~rkederek kuvvetli bir Ja • L\tuhasunıııtın başlamış olduğundan f~rk_ı orta.dnn k.alkacaktır. Se!erber- ediyoruz. Hükumetin basiretki - sükunetle gc>Çmiştir. 
\, • Yaratmıya çalışmaldadır - h:ıbcri olmıyun halk sokaklarda ge- lı_k ılerledıkçe \ unanlılara mulem?- rane olduğu kadar vakurane ve tarnfından Fıansızca söz.lü cazip ve hissi bir film Düşmanla miiselliıh çeteler de it-

Muha1"1'em F egzi 

\___ TOGAY 
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gemileri 

r.cı ken bombardıman:ı nrnruz kal mı~- dıyen takviye kıtantı gelmektedır.1 • k. • f d l 3 - Yine f stanbuldn ilk defa olıırak: biı·H •i etmektedir. 
ta·. İtalyanlar 'chrin bava taamıı - Binlerce kişilik treııler şimale rrit· azı?' arane sıyase ıne .?'~ yun o - lJü~man hava kuvvetleri Palnıı 
!arımı kaı·şı müdafaası olmadığını nıektedir. Bu askerler hatlan tut- dugumuz bu sulh ve sukun, mem- RUDOLPH VAI,A!'.•TlNO'nun ha)-ntı, lSlOmü ve cenaze merasimi şehrini geh~i güzel lıoııılıalamışllir 
bilıllklerı için, alçaktan uçarak sİ\'İI nıskta olııl'lların yerini almak aı..,;u. tekelimiz ve milletimiz için büyük v11 halkı mitralyöz ateşino tulmuı-
hnlk fi:ıerinr. ct'm'an 200 bomba ut _ sile yanıyorlar. ;Hik1 clbisclerl i~indc nimettir. istiklalimize, şerefimize, lardır. Bir kn" ev yıkılmı.,t.ır. Hlç-

y k l . . r Bn)'l"llmda ~rülecek en gtızel film ~ .. mı~lardır. EmBRll görülmemiş bir unan as ar erı ıııetın ve maneviyat hııyıiyel ve itibanmız• yan göde bir askeri hedef olınıyan Rion \·o 
lıunharlıkla ynpılnn bu taarruzun ne ları yüks<>k gözüküyorlar. bile bakılmamak ,artile, bundan 1 • • Lapent:ı da bombardıman cdilml,.lir. 
tlceleı-1 feci bir felitket olnıu~tur. Bir Kra11a ~letaksas uzun sonraki bayramlımmıza da, f•tra- HAZIM VASFI CAHJDE Bir kişi ölmüş ve beş kişi yarnlan -
ç t.\I ı yıkılmıştır. Halen enkaz 'b h ·1 iU · • • !. • - mıştır. 
arasında ölüleı· arnnnıaktııdır. Şim - rnücldet göriistülcr ten necı ' ru an ası m etımızın Lapentada bir mektep harap ol -
diye kndnr 110 ceset çıkarılınıştır. Atina, :ll (A.A.) _: J{rnl JorJ', sulh içinde •..• kavuşmasını diler, · 1 ET KAR \KAŞ t muatur. 

b h t f d 1 SAID - PF.H HAN' - NECU - ' - ELEFTER YA v 
Bunların 45 i ~ocuk, 70 i kudııı, biri Bnşvckil l\lctak~nn 7.İvnrct cdeı·.!k ayramı u un va an aş arımızın Arnavutluk topraldnnnda ltah•an 

•t ' 1 inci sahifeden dwam) papas ve biri de polilltir. İ~itilnıemi-ş uzun müddet görüşınüştiir. Halk kra- saadet, neı'e ve refah içinde ge • REFİK - KADRİ, dayanılınnz derecede ltomik sahnelerlo avcılannn taarruz eden tııyyarclerı-
~-:Yedide h:ışlıyan bombardıııı:ın bir keyfiyet de İtalyan tayyaı·cleri- Iı hıır:ırctlc :ılkışlamı~tu. çinnelerini temenni eyleri2. harikullidc bir komedi mizdcn bll'i donmcmiıştir. 
"t ıurmüştür. nln akscrlıılnin Yunan renklerıni La· T ASViRi EFKAR 
'llbaıdımau Korfu sahlllerindl.ln şıınakta oldukl:ırıdır. Bunlaı·ı Yunnıı Heykel ve resim sergisi 
"'-~-1 bir ıuı·elte gözüküyordu. tayyaresi zanneden halk, uçuşlarını 
' ır halk kütlesi sahilde top· aH'ıka ile takip ederken, itnlynn pi -

huJunuYordu. Bombnrdım:ının lotlnrı birdenbire hnlkı bombardınınn 
1 

lll dıletlncc ne İtalyan hsrp etmlyc bq)nnıışlardır. Yunun efkiin
, •ı" de tnyynresl katlyen gö.

1 
onıuı'tliycsl, ltalyaııların bu hıırekcti 

\ h lir, hakkında hüküm ver yi dilnyanın 
1 ıı il!J~f bir İngiliz • İU.lyan do- vicdanına terket_nıektcclir. , 

b.ıre~I h kkında h bcr Yok· Yunan • Italyan harbı 

Bayram namazı 
S. D. 

~ lti: 2 1 
~ Veli: 7 8 

ve Türkiyenin '"·aziycti 
Londra, 31 (A .• \.) - İngiliz ı·cs

mi makamları, tecavllze karşı veril
miş olan garantinin tatbikı olarak 
İngilterenln, Yunnnistnnn, kelimenin 
en geniş munasilc askeri münherC· 
tini veıınd:tc olduğunu bilcliıınekte
dlrler. 

Başvekilin 
huzurunda açıldı 

Ankara, 31 (A.A.) - İkinci Dev
let Heykel ve Hesim Sergi~i bugün 
Scrgievinde l\lanrif Vekilinin bir 
nutkile açılmı;ıtır. 

Törende Başvekil Doktor Refik 
Sııydanı, Vekiller, Parti Genel Sek
ı·etcrl, l\Icbuslar, \'ekfılctler ileri gc· 
len1erl ve kordiplomatiğe mensup bir 
çok zevat hazır bulunmuşlardır. 

VEFAT 
TefeyyOz kit phnnes1 miiessisi ve 

snhilıi nay 

Parseh Keşişyan'ın 
kısa bir hastalıktan sonra vefat et
miş olduğunu tccssurlc öğrPndik. Cc
nıı:ze merasimi yannki cum:ırtesl g0. 
nü ( 2/l l/!>40) a t 14 de Beyoğlıın
da, Balıkpnzarında, Ermeni kilise -
sinde icra edilecektir. 

A~·rıca davetname göndcı·ilnıcmlş 
olduğundan bunun a)·ni makama k:ı· 
imi ılca olunur. 

,~,d~ai f itir 
Şimdiye kadaı·, İtalyan filoau, de

nizlerde haklmiyl'li ~üı>he götürmi _ r- Haftanın clcii;ll, mevsimin en büyük muvaf!akıyct.i 
yem İngiliz fllosilc boy ölçüşmekten 
bazı çr.klngcnlik gosterınlştir. Fııknt 
~imdi Yunan sahilleri etrafında vu. 
koa ı:elecek hadiseler, İtalyan fllo
rıile çarpışmalara ı;ebcbiyet vermek· 
ten hllli kalnnyacak ve İtalyan filo
tıo, ihtiyatkar vaziyetini bırakmak 

_, 
lcııtlıad Mii/tiliiiiimlm: 

Bn iyi lvi Son 
~ K. K. K. 
sdal"dal\: 13 20 17 
l\Qôldan: 40 84 17 

~-=--1·1·1--1.oo __ s.'_. 

ba.kada kazaaan· 
~ llıtealnl bayram 
~ .. lkmll adecetiz 

nıceburiyetini hissedeccı.tir. 
Mancbcster Guardianın diplomatik 

muharrir!, Türkiye ile alükadıır vn
Eİ)'eti sarlh ~urette şöyle hulusu et· 
ınektedlr: 

Bizim yardımımıza illiv~ten Yuna
nistana Türkiyenin doğrudan do~nı· 
ya askeri yardıını, biç olmnzsa bid • 
yeUerde }x)kJcnmcmelldir. İki ıneml • 

1 Senenin en gtlzel 1ilmi bııgün 

Sinemasında MELEK 

BALALAYKA 
NELSON ED Y - İLOHA MASSEY 

Seanslar: 11 - 1 • 2.30 - 4.30 - G.30 ve 9 da 

ket aı·asında sıkı dostluk münasebet--=------------------------··----• 

AKASYA PALAS 
BUGÜN 

İPEK ve SARAY 
Sinemalarında 

birden 

Hususi illive: Şehrtmizdekl Cümhurfyc•t Bayrsmı meraı;iml 

bütün t.c!erruatile 

Bayramda seanslar: 12-2-4.16-6.30 ve 9 dn 
DiKKAT: Bugün ve paznr günü f PEK'le, yarın SARAY'dn 

r 
s:ınt ı O da tenzili'ıtlı mntineler vardır 

TAKSİM Sineması 
Bayram programı o1nrak hiçbir filme nasip olmıy:ın 

bir muvaffakıyet kazanan Türkı;e sözlü ve şarkılı 

sabah 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ 
Filmi devam edcccktiı-. 

On beş gündür alkışlar arasında yü:ı: !binden !atla seyirci tarafından 

g6rillen bu filmin son gl\nlerlndcn istifade ediniz. 

Oyun salltleri: 11 w 1 - 2.30 - "1.30 - 6.SO suııre 9 da 

Asker ailelerine 
yardım şekli 
tespit edildi 

(Bıri.ıcl sahi/eden devam) 
200 ila 300 lira kazananlar se

nede 24, ayda 2 lira, 
300 ila 500 lira kazananlar sene 

de 48, ayda 4 lira, 
500 lira veya daha fazla kazancı 

olanlardan 100 liradan aşailt ve 
500 liradan yukarı olmamak üze
re yardıma iştirakleri temin edi -
lecektir. Bu esasların imkan nisbe 
tinde gözönünde bulundurulmak 
üzere mülki teşkilat yardımı ile 
yapacağı tahak.kuknta İstinaden 
Kaymakamlık ve Belediye Şube 
Encümenlçrincc kullanılması ve 
bu suretle hazırlanacak cetvelle
rin doğrudan doiruya T ııhsü Şu
belerine tevdi edilmek üzere He
sap işleri Müdürlüğüne gönderil• 
mesi ve senelik olarak bu cetvd
lerde tesbit edilecek tahakkuka
tın ay başı tahsili ve rızaaile ve -
~nlerden senelik olarak veya lıık
ıiten de tahsilat yapılabilmesi hu
susları knrarlaııtırılll)ı§tır. 

Bu kararlar, 1 Bi!incikanundan 
itibaren tatbik edilmiye başlana
caktır. 
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Güres birinci ikleri 
Çobanla Mustafa rakiplerini 

mağlup ettiler 
1 Çarşamba gtinli Re)oğlu Halkcvı 
•alonundn başlanan Tfirkiye gilr~ 
birinciliklerine dün gündüz \'<' geee 
d e devam edilmiştir. Mu a'>aka l'~ -
nasında iki şey nazarı dikknt.i~ıi7.i 

ınail .. Enverc 
nıişleıdıı Nizamnamenin 3512 nuınaralı Ce-

M~st:ıfa Çalm.ak - 'Mc>hıııct Günl'- ~ / ziıni içın azanın 6/11/940 çarşamba 
A~ıl' : ~ı ~ ~,, ıniyetler kanununa ı;örc tadil ve taıı-

'"e tuşla .Mehıwt C~Qb.ın • Ah.ıwt ~- fi • günü saat 18 de Etibba Orlasıııclıı 
celbctmi~tlr. Hır incisi bilhaı:sn Ol ıt:.- ~~nı uı·ı'ıı· n .·ı· ifakln "'ll1İIJ "Clın:-ı, -

t • ~ '" • " " fevkulilde içtinıaa gelmderi rica 
0 

.. 

A R L o N 

SATIŞ DEPOSU: Z. SAA TMAN Sultanhamam Camcıbaşı han 1 inci kat 
Satış yerleri · lstanbul. Bahçekapı Üç karde~ler saa t ticarethanesi 

Ankayada : Anafartalu caddesinde N. 25 A. 

lzmirde : Balcılar caddesi 

n izasyonun fevkalad:li~i. l~ie.~ri t·ı lerdlr. • I Birinciteırin Cuma lunur. Uıısııı Birliıii lııtu;ı/ıul illmtuk11111 r 
Jabahk salond.ı ~fi kutun ili .1111 o. - ı· Ki . ... , rıı· n "''11" Jı' 'k H l -------------- Reisliıiiıtdf!I!: t ması. İşte bu ikı nıOhim sebep. l?U· ' " ' j, ,.. s.oo Pıogı:ıııı, ll1U7.I ", R.ı:; :ı ıı·r- ;; Şekerci 1 Buı;'ın Birliği auılarıııa Taksim Devlet Denizyolla~ı şletme 
ı·e.şlerln buyGk biı· intiza.nı. içc.r ind"I 56 k"ı lo ·. !er, 8.::o .\ltizik, 8.50 Yemek lıstesi. b 
yapılmnsına yardım etmıştır. Bu \C· • • • • 12.33 Alaturka müzik, 12.60 Ha - H. Mustafa ve Mahdumu Bell'ıliye balıçe:;inde şeker uyrııını.. d •ı J 
aileyle güreşimizin dl'ğı·rll kimsek- Sami - Nrısuhıı, ·~hmPt. - lı;ıııaılı, bctlcı-, 13.03 Alaturku müzik, 18.20 i nın ikinci günü akşamı bir arada ye- Um Um mü Ürlüğü J an arJ d 
rln elinde ~·ük:ıeldl •inı görnıeklcı He<.'l'P l\fdımtt All~ı. $1'flk - Scz.a- :\I' 'k Ç KOLAT CEMJL ıııek yemek istlyen Birlik ib:alurırıın lı••••••••·-------------····--~ bahfü•arız. iy; füııin - Ha•·,ır.ı tuşla lı•~ı~t L_ .. . ~~'.o3 !IIüzik. 18.30 Fasıl heyeti: Sayın müşterilerinin bayramını 1 kartlar!nıb nülabilnkıeleri ıkçind Birli~ - haldir· 

• • • • •• Hulldi, Sü!C'nonn .. Hi..<1a1>1ettını ;t- şaı kılnr, 19.:ıo Haberler, Hl.46 ince- kutlular. ınerkezı ug n a şnma a ar ııc;ı Gemilerimizde 170 lira ve 140 lira ücretti doktorluklar mün . 
11111

• 

BiRi 'CI GUN tifoklıı. Nnci • l~eımıti, hukııırn m;ı~- sr.z, ıo.ı5 Radyo gazetesi, 20.-15 Tcnı- buhındul'ulacaktır. :]G56 sayılı te:ıdul konunu hiikfüııleri mucibince bu ücıetı ıııi 
Birinci de\'l'e 56 kilo: lüp etmişlerdir. sil, 21.30 Konuşma (Jktısat saati), S 

1 
bUecek evı;afı haiz olaıılnrın 7 Tş. snnl HJ40 gününe kndar idıırc 

· 61 kilo: 21.46 Orkcstıa, 22.SO Haberler, bor- Obacllar& mÜJ• de: Znt İşleri ıüdürlfıtrüne bUtUn vesaikile hirliktc müı·acaatları. &lm (Seyhıın), lsmnil SC'zgin !W, 22.45 Oıkestı-a, 23.00 Dans mü-
( Ankara) ya 1.80 dnkfknda tuşla ~- 7.akir .. Ahıııede, Mııqtafn • Tur ı- zi"i. ( 10375) r 

na. Kenan - Nh·aziye. Kndiı -Nlşe- ..,; ... ;...____________ T • f• d••k '-••••••••••••••••••••••••İllİ-~ 
UpAhmed Göker (Balıkesir). Naquh te. l\tu1~ffer - Dl'rvi~e. Hah! • 1\lu- 1 emız Sa ) Ve 0 me 
Aka (ERkişehir) e Ü~ dakikada tu~- zaffl'ı<' tuşla ıraliJl C' lmışlenlir. SÇİ ı:tflyanlar 
ıa ~allp. BUGÜNKÜ .MAÇ k •k b l 

Hnllt Balamur ( \ııkarn), All l~ı- P.u •iin Şeıef tadında r.alata'la • * lıff.:,\fl R - 2 lirn yevmiye llc. e onomı SO a ar 
rak (Sıvas) n ıınvı he~nlıile _ galin ı ıı~ Ju Bt•voH'lu pol' t.nkınılu11 hus'!;-i !Jahiliye Vekiıleti Hususi İdareler 

Sezai Tüysüz (Korseli}, SulP~marı 1 bir futlol nıııçı pıpııcaı.ıunlır Uçı rckaüt ~andıgı Mfidür!Gğilne 5/11/40 Yalnız 9 
(Kayseri) ~·c sap lıesrı~lle gıılı~. dort güıı VVl:'l lkvoP.-ltı ııor, R~ık· 8 kadar mürncat. Şart: Hesap işle-

Şclik Kandcmır ( lznıır), liu>1a-, tn ı \'t•nl' I rk J.:uv\.'etli bir takım olclu- . k f . 
1 

:\1 5 liraya 
. n ) ., he fıbile .. . . ...il • 1 rıne va 1 ' ıııeıııurın mnuııu • . . me~tın ( ursa y... !8~ ' 

1 

ğunıı i~bat etııııQtı. 11uı;. ... n <•:• atasa- MEMUR _ Tilrki ·e Çelik ve 
galıp. ruyın l.:n l'Şısındıı nlncıı~ı netıce nlP.· * ) . 

1 Kemal Şener (Trabzon), Eıııin <ls- -rııl: cdilcliı;iııden maçın sıkı ve heye- Demiı· !abriknlıırıııa. 3659 No. .u 
tanbul) a 3.45 daklkndn tuşla galip. canlı olaC'ağı tahmin etlilm<'kteılir. , knnuna göı·e. Lise ınezu~u, ~skerlı~ 

Naci Öz (Konva), Hasan Dolhıl Bu mnçtıın evvel hcı· ıki kli.ibün Blbitirıniş, yaş 36 ~~n uz. lngilızce.bı-
(E~kiııehir) e 12.45 dnkikada tuşla takımlurı kuşıla!nc~~lardır. •• •• tenler müreccah. Ucret: 85 .. 140 lıra. 
galip. Bayramın üçuncU gunu lnıtihnn 14/l1/!l40, Ankara, istnn -

61 k 'I . 1 k lig maçları bul, lzmir Sümerbanklarında, Kara· 
l o. yapı aca bfikte fabl'ikacla. 12/11/940 a kadar 

Ahmet Deınircioğlu (Eurım ), Tu- L'•ıı•rbnh"e stadı: 
'k.k ,. ~ •· ' müracaat. ran Güler (Trabzonn) a l'i da ·ı "il Vefa .. Altıntuğ, saat 11, 

23 saniyede tuşln galip. Fcnor • Slileyımıniyc, sant 13 * KAYAK ÖGRJ.JT.llli,'N NAJI-
l\!ustafa Beton (Ankara), Znhır G. Saray • Topknpı sant 15 Zl!.'Dİ - Erzurum Kayak kuı-sunıla 

İnntçı (Kayseıi) ya 3.26 da tuşln Şeref rtnılı: ders cörccek, Bölgelerde Dağcılık 
gallp. Jst. Spoı· • Rryor:luspor, saat. 13 Fcılerasyoncvinde çalışacak. Ücret 

Niyazi Yıldız (Kocneli), Neşr.t Ay- Beşiktaş .. Hcyk,ız, saat 15 75 lira. Şaı·t: Ya~ 20-30, viicut mü-
dcn (Snm!lnn) n tuşln galip. Aııcıdulı•lıiııar ıınfuıBı: • snit, sporcu, ortamektep mezunu. 

Kcnnn Ulray (Edirne) Kadir Dinç Anaclolu~isar - P:e_:;lerbcyı, ~:ı:ıt 11 ı' lu/ 11; 9 ıo 11 kadar Beden Terbiyesi 
(Seyhan) e al saniyc•tlc tu~ln galip Tiumellbsur - Hılal, saat 1., . k .. l .. - .. r t A 

Hnlil Yüze (fı;t.ınbul), Dervi~ At·;ı;- Aııaılolu - Aleıııdur, saat 15 Genel I>ıı·c• ttıı· uguııe 111 ll'acııa • n-
lan (İçel) n :ı,J8 dakikada luşlu Ka- l(m11y[ımrıil.· sulıası: kura. 

lip. l>o''l! 'l<' I .. lı<tlkliıl, saııt 11 ---o------·.·.---~ 
l\hı?..nffer Seven (İzmİI'), :'ltu:rıf - E)·Lıı • DC'mirspor, saat rn, perator 

fer Kıranta (İzmir) ya sayı hC!\:ıb le Da,•utpnfıı • Knrııgüınrük, saat 16. 

r:atip. r- , Doktor 
All Tomruk (Ankıırn), Musa Çı ' B o R s A 1 

~::ı" ( ~a~~~ehlr) n 13.fi5 dakıkaıh Sadrettin Onaran 

Satış yerleri : 

Beşikta~ Ihlamur caddesi No. 16 
:'.'IIobilyacı Ferhııd Kasır. 

Bcyaı.ıt Çadırcılar cad. No. 66 
Sobacı Arif Nasır. 

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu cadde3i 
No.88 l\lobilyacı Yakuıı. 

Üeküdnr Bat Pazarı Kittukçu Süleymkıı 
Kadıköy Osmanağa Üzelik sokağı 

)Iobilvacı M ustafn. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavül

den kaldırılması hakkında ilin 
Gümüş yüz kuruşluklann yerine ~ünıüş bir liralıklar darp ve piya· 

saya kafi miktarda çıkarılım~ olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 
ildncildinun 1941 tarihinden sonra teda\'ülden kaldırılması kararlaştırı l 
mıştır. 

Günıfi~ yüz kuru~luklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedıı
vül etmiyc·cek ve ancak yalnız Mal sandıklar~le C~mlıuriyet Mcrkl'z 
Bıınkası şubelerince kabul edilebilecektir. Elıııde gürr.üş yuz kuruşluk 
bulunanlanJ'\ bunları Mal snndıklarıle Cumhuriyet ~lerkez Bankası şn-

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

C~mal Öztilrk (Ankara). Tu :rul 31-10-940 da muamele gör en 
Orhun (Kon)a) a 2 "0 <lak 1• d.ı parala r 
tuşlıı gnlip. . 

l\lanol ( fstnııbııl). F'nruk Öıcnn 
(Sıvas) a 3.40 sun iyede 1 u~la gnlip. 

66 kilo: 

l.ondra 
Nevyork 
CeneYr. 
Ati na 
Sof ya 
Mıtdrlt 
Bucıape" 
BilkrC!f 
Belgrad 
Yokoha. 
Stok h ol. 

1 Sterlin 
100 Dolar 
too ı ..... Fr. 
10 ı Drahnıl 
10'1 Leva 
ıoo reçdı. 
100 Pen;t'IS 
10!> Ley 

~.24 
132,20 
l9,687.l 

0,9'i7S 
1,6?:2S 

13,9} 

bc>leriııc tebdil ett.ı mclori ilan olunur. < 7026 -102HH Beyoğlu Mia sokak 
Gökçe k apartmanı ~ 

Numara 1 
=-------= Huri Demirağ Gök Stadyumundan : 

Adil San (Buı ıt), İımııtil Alda•-
111at ( Seylıan) a ~ 30 rlaklknda tu~
Ja galip. 

B. T OV EN 

NOKTALAMA 
YAZIDA KULLANlLAN İŞARETLER 

Aşağıı.lnki vnsınurı haiz '!'ürk delikanlıları İstanbul fıfakıııda 
yınımşar saat uçurulacaktır. 

l\1ehmet Akkan (Ko~aelil, Fctlıı 
GOrsoy (Aııkurn) a 3.24 de tuşla 
galip. 

100 Dinar 
100 Ye n 

26,S32S 
0,625 
3,171 

31,137) 
1 - Ya"ı 18 .. 23 arasında olııı;ı k, 

l\laarif \"ckalctl tarııfııı<lnn bütün " .ntıılıammcıı kıyuıP.ti 
i - it oldu•,u stadvuın doktoı u •hı•afın-

Bekir Yolcu ( lzmll'), Zekeriya 
100 l .. veç kr. sı.oos nıekteplere tııvsiye t'dllıuiştir. 2 - Biiııyesin n uçuşa muı;a ., ' "'" J,iı u .oıı•' 

ÜÇÜNCÜ TABI dan tasdik edilmek, 3:!5,20 Yeniköyde J\tolla Çelebi nınlıallc.sinin Aııı•CI 
K6ktepe (İçel) ye 6.30 da tuşla galip ,..------------:--r--; 

Şevki Baydar (Sıvası. Siret Gür- ESHAM VE TAHViLAT 
Herkese lazım 10 kuruş JI _ Türk mektepforinrle en at ortn tahRll ı:om1üş olıluğunu ğındu eski la yeni 16 sayılı ahşap ev. s't''ı 

~STANBUL-iKBAL KiTABEVİ 1 vesnikle islıat etmiş bulunmak. Yukarıda ~·azılı gayrimeııkuliin mülkiyeti peşin p:ıra ıle ,ıııı r tel (İzmiı·) e 3 30 dakikada tuşla 
galip. 

İzzet Kılıç (İstanbul), Ahmet Gi
der (Balıkesir) e "10 ımnıvede tuşla 
rallp. 

ll<ramlyell yürd• S t CJ3!! 19,3J 
ErJ;anl 19,4S 
Sıva• • E.nıırı.ı:n 2 20,- -

SiRKECi 
-., 

l\liıracantlar sıra ilo kııyıt ve uçacaklara üç gün evvel yazı ile 28/10/940 tarihinden ltilıarcn otuz gün ıııiiddeUe pazarlığn bır:ı 
111 

llıl>ar edılir. • tır. İsteklilerin Akarat J\tahlüliıt lrnlemine müıacaııUarı. (t04 / 
Salkıınsöğüt Denıirknpı - • - - - -- -- --- 1 

Yn~r Doğu (Ank:ıra). Saliıhaltht 
Odabaşıya lki da kıkııdıı tuşla galip. 

72 kilo: 

" • 3 ~0.06 
" ,. ' 20.-
• • S 19.9S 

Halil Sezer 1 Kadıköy Vakti l ar M UdürlUğü ilanı ar ı 1 ~stenbul Elektr ik, Tram vay ve Tiil16
: 

işletmeleri Umum Müdürlüğünde~ 
Ali Sırmaz (E lirne), Nuri Akrm

lat (Trnbwn) a 2,17 d:ıkıknda tuşla 
galip. 

it BankH< mücnl.s 49.- Karyola fııbrilcıısındaki 

seıgiyi ziyarel ediniz. AnadoluDemlryoluhdl pt'fin'H.
Mc rku Bankuı pc , 111 105,-

tM *ANIW*M 
Azl:ı: Klptır (Ankara). Halıim A

cal' (Bursa) a sayı he•nlıile ı<alip 
Ahmet K!lııd"al (Kon) a ). Kemal 

Koknrslan dçl'I) a 9 ::ıo dakikan.\ 
tuıla galip. 

~rsa harici altln fiyatla~ Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehıssısı 
DivPnvıılu 104 Be3len Kışınbay (Kocaeli). Şalı.ın 

Oğuz (Samsun) a snyı he"ııbile gallp 
Ahmet ( lstıınbul), 7.iyıı Elblrler 

(İzmir) e sayı hesabile galip. 

Reta Hy • 

Kalın Betlblrllk 

~iike 8(hn l' falUI 

Lir\ ı\.r. 

25 15 

ıoa oO 
2 93 

Muıı.yeııe sııııUeri: 

her ~ün 2,5 
l•aza ,. hariç 
Tel : 22398 

Celdl Atik (Ankara), Mükremin 
Kabakçı (Kayııeri) ya 3.30 dakika
da galip. 

l\iehmet Besler (İstnnbul), Mustn
fa Döner (Esldşehil') e sn~, hesa -
lılle galtp. 

İktısat Vekaletinden : 
iKi MÜHENDiS ALINACAK 

İKİNCİ GÜN 
79 kilo: 

İktısat Vekiılcti sanayi tetkik h~yetinde lavzi{ cdılıııek üzere 
meıısucnt ıııühcndisl ve bir mııkine mühendısi alıııarnktır. 

bir 

Adnan - Nuriye, Vahit - Muhlise, 
Bektaş - İbrahiıne tuşln g1tlip gel -
mlşlerdir. 

87 kilo: 

Ücret miktnrlnrı bareme göre tc~bit edilt.'<'t!k olup kaılıo imkiııılnrı 
;$00 llrnya kadardıı". Tııliplc•rin doğrudan doğruya veyn ynzı ile 1 O/l1/!:ı40 
tarihine kadar saıınyi tetkik heyeti ı·eisliK-inc nıürncantln huluıınıaları 

ve ııınrıh'ıı:ıUarınıı kısa terciinıei hallerini do iliştirnwl('rİ liıwndır. 

Mehmet Ali .. Şükruyc tuşla, İı - ( 71:13) ( 102~1!,lj 

E!! 

- Bi11ük Caaua Romanı 

SUSUN 
. YERiN KULAGI ·v AR 

CiM MiM 

Ben sabahı zor ettim. Snbahleyln, hep beraber 
snüsamcrenln verileceği salona gittik. Casus olmı
ynn fiç aı-kadaş birlblrlcrine alışkındılar. Biz hep 
ayn havalardan çalıyorduk. Gel'çi ben cnsus mck· 
tcblnde bu nevi dansları öğrenmişt.lm amn .•• Yeni 
arkadaşların içinde oynamak ta kolay dc~ldi ... 

Neyse talimlcNı bn lndık. Nelly bizi idare edi
yordu. O sırada •Jı1ery yanıma geldi (casus arka
daş): 

- Bak, dedi, biz vntifeyle gelenler Jannettc ve 
Suzanne de bu pis lris'den ıüphe ediyoruz. Jannette 
cantaaıım karışL.rmı.. kız ka.rdetine yaz.dıiı bir 

Tefrika Na. 69 

mektulıun nıiısveddelcı·ini oulrııuş. Bundu, bu Jıuyata 
tahanınıül edt!mcdiğini, pis Fransızlnrla can c.'iğcr 

olmak istemediğini siiylüyoı-nıuş !.. ,,.. 
- Çok fena. 
- Bunun böyle olduğunu biliyorcluın.. . Oııun 

için gidip korgc:n .. ı·nle ihbar ctUm. , 

- Sahi mi? 

- Tabii söyledim. Biz vazifemızi yaparken pis 
bıı Alınan cususunun aramızda işi ne? llnk şu 
Bauche'lerc (Almanlara izııfo edilen lilkap) arnmıza 
kııdar, ta •.. Magiııot'ya kadnr soktıluyoılnr. 

- Ne vakit haber verdbl? 

/llıılınwmen kıym"'ti I . . . . t bli it 
clarenıız tara!rndan ışlel!lınektı• olnıı Taksım· Beşiktaş o 0 h , 

L. K. 
461!1 GO 

nit fiyat lMİfesiııiıı uşa~ıdnkl şekİlıle Uidilinı: 19/10/940 t:ıı 1 ııd· 
H058/1 lli80 mııııuı·ıı ile İstanbul Rc>lecliyl:'si D11i111i Enci.imeni t:ırııf:ıııb ~ 
karar vcrilıni~tlr. Ru tal'ifcnin 1/1 i/040 tınihiııdeıı itıbaren 

mcvkline konulduğu sayın hulkıı ilan olunur. 

Gidı~ iatiku metlerfodr 

Kudıkcıyunıle fhrııhıPwğıı ıııııhullesiııdc Alih.ılıa Rok;ıgırıc.la ı /:1 l!fcyılı 
biri kiiıgiı' dığeri ahşnı• lkı e\' ,.c !i s:ıyılı kiiı·giı· iki alııı· ve nıüştenı ı . 
liitile dcrunumla kuyııı;u bulunan fi ı.limuııı arnzi beclellnin blı·iıwı tıık
sitı pe~in ve nıiıtı•b~kisı <.lort scncıle dürt ınüsavi lal: ı:ııtte veıilııı<"k ve 

lredelı öıleninceye kaıla r vakıf lehine birinci clcreccılc vf' sıradıı lpotkk 
ı:östeı ilmek kaydilc a~ık nı ttııına} a çıknrılmı~tır. İhalesi 4/1 l /910 ııa· 

zarte i saat 14 de icı ıı eıHleccğindcn İRtcklileı in % 7,5 ten·lnııtluı ile 

1 inci mıntaka 
2 inci mınUıka 
3 üncü nııntaka 

Taksim .. ı "işnntıış 7 kul'ıış 

mudüılük Akaret kalemine müracaatları. (9943) 

1'aksim .. Maçka plüntcınluğu 
Taksim .. Beşiktaş 

Doıııış isW.-nınetı 

9 
ıı > 

lstanbul Fiyat Murakabe 
Bürosundan : 

1 inci nııııtaka 
2 inci mıntııkıı 
3 üncü ımntaku 

Beşiktaş .. l'\işuntıış 

.Beşiktaş .. Harbiye 

Heşlkt:ış - Tnkııim 

7 kl!rUŞ 
') 9 

11 
(10440) 

> 

~-----------------------------........ 30 ııunıaıalı lliin: lOX ll'.O cb'adınclaki lnıııa ılcrııirinin beher toııun:ı Li' Foto Süreyya müessesesi 
ın ııra 69 kuruş ve 20 santı_mıık petrol demirinin beher tonuna 169 ııra Mü~terilerlnin bayramını tebrik 
!)!) kuruş olnrnk Ticaıct \'ckalC'f111ce fiyat tesbit cclilcliği ilun olunur. d T S "l S" 

- Biraz evvel. . . 
- İyi ettiıı ... 
Tııbii başka bir Ş<'Y soyliy1>mezdım. Dir tek 

şeyden korkuyordum. Acnba lıls, benim de Alman 
Cc,,tııpo'sunn mensup olduğııınu hiı1setıniş mivdi? 
Gerçi emiı·berlmiz Yohann bılıniyor dedi ama ... 
Belki o da hissetmiş ol:ıbıliı di \e yine o dıı cıııı 
he,·lile beni ele vcrl'billrdi. 

Bir an durdum ve nıi.ithiş hir kaınr verelim. 
:mr bahane~1c dışarı çıktı rıı . YC"rıınnn'ı buldum, 

- Sen, dedim, l>iraz sonrn, beni ve lriı>i ça.i{ır. 
Ve kaş ile göz nrnsıııcl:ı ona cılan lıiteni anlattım. 

- Çağırılınca ne yapacaksın? 
- Odada kenclislle giinişecı.:ginı ... 
- Tc>hlikell bir iş rnyııyor un~ 
- Hiç başka çıııe yok ... 
Biraz sonra Yohann !teri girdi: 
- Matmazel Iı is ve l\latnınzcl Juliı>tte, dedi, 

s.lıleı i dışarıdan çağırıyorlar. 

Beraberce salondan çıktık. Yoh ı n önfi ııtİL" 
dOştii ..• Odamıza kndnr gotürdu, brııyı nC'h 'l bizi 
içeri soktu. 

Iris, ş:ışk.n şa§kın ) ızume lı .. r\.)vu..lu. J~ud<' 
:yalnl% kalınca: 

e er. u e man ure 
(10420) -

- Iıis, eledim. Sc•n Ge~tnpo'ya mımsupsun de
ğil mi ? 

Kııdın hiçbir şaşkııılık ttliimcti gödtcmıedl .. . 
- Bu bahsi sizin ııçnıanızı bckli~·ordum ve çok 

sıkılı~ ordum, dcd i... Evet. 
- Neclc•n hl:'ninı ııçmnmı lıckliyordunıız'! 

- Çuııkü Almnnyadan buraya do{;;rı·u yola çık-
t1i;"lm z:ıınan Jlimmler'in mniye•inden biri sizden 
Lamı hnh rtnıi~ ve yurdım görel."t'ğiml söylcmlfti. 

- J;erı kınıim 1 • 
- Uza Jlolıııever. 

-· Bmi ııasıl tunıdıııız?. 

- Re ıııiıılzl göstermişti 1 
- ....... . 
ll\•rı onu sıı:tlll'l'iııılo ı f'nkten ı t'ıtge sokacağımı 

tahmin eılı•rken ıııalyettcn bir ı;ıer~erinin i~gfü:arlı
iile hı)~·utım t<"hlık<')'tı ~irnıişti . .Karıt.rınıı evvelden 
venıılşıiııı. l\Iühiş 1.ıiı· karurdı bu ... Ölmektense öl
dürmek l:i.zımdı. Hir an şıı muhakemeyi yürlitmüş
tüm ... Ölmenin ele zararı yQktu, fnkat Rclch'a ,·aa
dettlğlnı hizmeti yapnmı~·acağım. Kalbim \'urm1ya 
hıışlnılı .. . Gerçi, Holnndada ka111ı bir mncera yaşa
mıştım .. , Faknt bu sefer kendi eli01le cinayet iııll· 
~ kim 

ikinci teşrin 

13'i9 ıL 
Şevval 

\ 1 
Gllnet W Mınkll 
Öğle 
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Yatsı 1 
lmıak <Yarınkll 1l 


