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Orfi idare Komutanı 
bugün şehrimizde 

--------- -·-----

General Ali Rıza ArtuOkal 
9apacağı temaslardan sonra 
bir beyanname neşredecek 

.....____ -- -- -
~!!~~ .. I.~~!~! 
~-••Dlılal' 
diiımaaı •eifl, 
.\vrupanıa 7eal 

&orltalık ruhunu 

mailOp eeliyorlar 
.ıaidi oldujumu:r. manzara, 

L:-. leyrine doyum olmıyacak 
~ hayrete pyan bidiaelel'le 

•- ..... 
'-..,,. bidiaelerin mahiyeti hakkın-
~ ~ kümenin yanılmaya hak· 
~br. Yunan - Ama
~ cephesinde bir sece yanaa 
~ ile baflamlf olan harbin, 
~veya Fransa cephelerin: 
11ıııı..._ ~aiu gibi bir yıld111m harbi 
~ ~c:atana kimse ihtimal ver
~ beraber, yine italyanla
~ , ... , da oba Yunan toprak
~ct. az çok ilerliyeceii tahmin 
~t~ idi. Harbin ilk siinle -
~ &akeri muharrirlerin yazdak
-.._~aleler timdi bir daha oku
~--' rnütebuaııların da bqlan-

-..Sı yukarı hu fikirde ol -
ı. . -;; ~örülür. 

L._ ._.buki, fimdi bütün dünya, 
~ leyrinin büsbütün maküa ia
~ aidatını hayretle ve hü -

-Jranbkla ıörmektedir. Bu 
a daha evvelce de aöy

ııı..:..-- olan (ummadık tat bq 
~) meselinin ifade ettiii ha
~ bu defa ıtalyan - Yunan 
~e olduğu derecede iıabet-

;-ctiren tecelli eder. 
k:~"•nlalar, ıtalyanlara nazaran 
.. ~ çok a.z hazır oldukları 
-..._~n tank ıibi makineli harp 
ıı::"alarsna da yine pek az ıabip 
~dukluı halde, kendilerine 
~ çok faik olan diifmanları
tw~ h.ftalık muharebe ve m-:
~elerden sonra cenupta ( E
~taıından tamamen tardel • 
~ , timalde de Sel&nik yolu
' cliijüm ve hareket noktası O· 
'ııı..._ ~İçeyi zaptetmiflerdir. Bu 
~~aluyetlerin, •skerlik nok
t...'-ıarından ehemmiyetlerinin 1 
-~İni bilmiyoruz, onun tah
~ leıbiti askeri mütehaaııılara 1 
~·'Yalnız bu muvaffakıyetler, 
"1ıl.:~ilncu devletlerin siyasetleri 

1 

~ nazarından tetkik edilirse, 
......... birdenbire minen ve 
~ çok büyük bir ehemmi
-.._ ',ldıkları ıöze çarpmamak 
~ deiildir. 

Beyanname neşrine kadar 
·tabii hayat devam edecek 

Örfi İdare komutanlığına tayin edilen Jandarma U· 
mum kumandanı Korgeneral Ali Rıza Artuokal bu sa
bah Ankaradan şehrimize gelecek ve burada bazı temas
larda bulunacaktır. Korgeneral Ali Rıza Artuokal, kanu· 
nun kendisine verdiği salahiyetler dairesinde lüzumhı 
gördijğü tedbirleri bildiren bir beyanname neşredecek • 
tir. Örfi idare komutanınm ya,pacağı temaslar sonunda 
haz1rlanacağı anlaşdan beyannamenin neşir tarihi he. 
nüz malum değildir. Beyannamenin neşrine kadar şe
hirde bugünkü normal hayat devam edecektir. 

Örfi idare kararı meriy~tte bulunduğuna göre bütün 
siyasi cürümler ve örfi idare kanununun gösterdiği suç
ların muhakemesi askeri mahkemede cereyan edecektir 

Komutan Ankaradan ayrıldı 
Ankara; 24 (Telefonla) - Örfi idare kumandanı Kor

general Ali Rıza Artuokal hu akşamki (dün akşam) eks· 
presle İstanbula hareket etmiştir. Örfi idare komutanı 
istasyonda komutanlar ve dostlan tarahndan samimi· 
yetle uğurlanmıştır, 
................................................................................................ 
Almanyanın Ankaraı Bari ve Taranto 

büyük elçisi şiddetle bombalandı 

Von Papen'in 
bir tekzibi 

"Ben, böyle beyanat 
vermedim, esasen 
bu gibi beyanat her 
tUrlU siyasi teamUI• 

mugayir olurdu , 

OW'WWWWhO:> •• 

lngjlizlerin 
faaliyeti 

Adrlyatlktekl b • z ı 
llmanlar hUcuma 
uıradı; Almanyada 
da muhtelif yerler 
bombardıman edlldl 

Kahire, 24 (A.A.) - Dün Ka 
hirede ne~rolunan tebliilere göre, 
evvelki gece, uzun mesafeli İngi
liz bombardıman tayyareleri, Ad
riyatik denizinde İtalyan limanı 
Bari'ye son derece muvaffakıyetli 
bir taarruz yapmıştır. Bombalar, 
iskele üzerinde infilak etmi;t ve 
garp iskelesi civarında büyük bir 
yangına ıebebiyet vermiştir 

Esas demiryolu istasyonunda 
(Devamı sayfa 3, aUtun 6 da) 

Marsilyayı 
~ım~a atıldı 

Amerikadaki /ngiliz 
sefirinin beyanatı 

I ngilterenin 
mühimmata 
ihtiyacı var 

Önümüzdeki sene 
çok çetin olacaktır 
Fakat nihai 
zafere itimat 

Yunan kunetleri tarafandan itıal•eclllen Görlçe febrlnden bir rörtlna, kuvvetlidir 
lngilizlere göre 

Almanlar 
Selaniğe 
inecekler 

Bunun için Bulgarisiandan 

lskeri vaziy~ 
Afrikada yeni 
harp cepheleri 

F..kl Onlu ~:::a'!ı~aalanndal 
Emekli General 

Ali İhsan sAots 

Yol l.Sfl'J8C8kl8r bU &rlda 25 ve 29 eylül tarlhleıinde Taıı-
' viri Efkarda intişar eden yazıla-

yugosllVJI da Almanya nmızda Afrikadaki harp vaziyet-
- lerinl ve hadiselerini tetkik etmiı 

nln bll'• vı"layetı" haline ve ŞU tahminde bulunmuştuk: 
cGeneral Waygand'ın ıimalt Af-

gll8C8k rikaya gönderilmıesile De Gaullc
ün Dakardaki hareketi karııln1-

Londra, 24 (A.A.) - Observer tırılırsa bu taraflarda yeni hir 
cazetesi, Almanyanm İtalyanın Yu - cephenin teşekkülü muhtemel ıto
nanlstanda imdadına gidip aitmiye- rlllGr.> 
ceti sualini sorarak diyor ki: . O zaman Hür Fransızlann re-

Italyım hallan o kadar nhim bir isi General De Gaulle, Dakıırda 

GöriÇeden sonra 

Arna v:utlukta 
bir çok üsler 
bombalandı 

Yunan Krah George 
orduyu tebrik etti, 
lngiliz Başvekili de 

Metaksasa tebriklerini 
bildirdi 

Atlım, 24 (A.A.) - İtalyanların 
dün PogJ'adetden ayııldıklarına dair 
gayri resmi haberler alınmı.şhr. Bu 

Nevyork, 24 (A.A.) - Reuter ıma 
habiri bildiriyor: 

Dün Clipper ta~yaresile buradaa 
dönen İngiltere hüyuk elçisi Lor4 
Lothian, gazet.>dier~ yaptığı beya -
natta, öıı!inıuulrkl .• eı!l'nin güç ola
cağını ve Jrıgllteı enin, mühimmat q. 
gemi de dahil, her nevi harp malze
mesine ihtiyarı bulunduğunu bildır
miştir. 

Lord Lothlan, muhtelif suııllel'9 
(Devamı nyfa 3, sütun 7 de) 

··············································" 
Yuıoslav matbuatının 
Balıarlara tavsig~leri 

~akedonya 
Dobruca 
desildir ,, 

haberıe.r ,ınıdıııı. ı·t:snıcn teen1ıı et Yugoslavya sağlam 
aurette bozulmuştur ki, ilkbahardan {Devamı Myfa 1, ıCltıan 1 de) 

(Devamı sayfa S. ıOtun 1 tlı) l._ __________ _. 
mekt.edır. . t•k • 

Atina, 24 (A.A.> - IngUiz oonı • yumruklara ma ı tır 
bardımaıı tayyareleri Yunanistanda 

( DünJtü spor hareketleri) 
1 

Birinci müAba'kada hatuız atbyan Melllaat Akael 

ki üslerden hıırekcL ederek Arnavut- Bclırrad, 24 (A.A.) - Avala 11 • 

luktaki İtalyan üssü :Ergiriyi bom - jansı bildiriyor: . 
bardınıan etmişlerdir. Askeri temcr- Blltiln Yugoslav ırazetelerı, Bu! • 
ktizler ve tayyaı'C meydanları bom - gar PM!buııan merliıılnde hükumet ek 
baı·dırnaıı edilrni~tlr. Havanın fena aeı·iyetlnc mensup bazı mebusların. 
olması yapılan hasaratın tefernıa - ezcümle 'nıebus Dumanofun Yugoc
tlle tesbitine mani olmuştur. İtalya lav Makedoııyası üzerinde iddiala" 

(Devamı uyfa S, ıDtun 15 de) (Devamı sayfa S, ıUtun 1 da) .....................................................•.......................................... 
EDiRNENlN KURTULUŞU 

Edirne, bugün, kurtuluşunun 
yıldönümünü kutluyor 

ı Edirne (Hususi) - Edir • ı Edirneli, kur.ulut gününü milli 
1 
ne :kurtuluşunu bugün için - bayramları ııraıına koyarak onu 
de'n gelen bütün coşkunluğile kut- liyık olduiu tekilde kutlıyacak -
luyor. ılır. 

Ediren, Türkün ve Türk vata- Her yerin bir tarihi vardır. Fa-
nının bütünlük timsalidir. Ona kat muhakkak olan bir ,ey varsa, 

1 
kem bakan her aöz, o anda kör o da b~nların ~~p~inin fevkinde 
olnuya mahkumdur. olan Edırnc tanhıdır. 
j Edirne bazan yıllarca acı çekti. Edirne bugün, kurtuluıunu kut-
f aknt hiçbir an acısını belli etmi- larken ona bu gününü hazırlıyan 

j yerek istiklali için çalııta ve onu Ebedi Şef Atatürk'ün cordular .. 

1 
haklı olarak kazandı. Bugün de ileri> dediğini bir daha anarak 
,anlı bayrağının altındll. kahra - birinc:_i ve ikinci lnönü, S~k~r~a ve 
man Mehmetçiğe olan ıman ve 30 agustoıun zafer neıı esını bu-
bağlılığile müıterihtir. günle birlikte tadacaktır. 

!~akışla~ ~ ~a. on bet aydır Avru· 
~ ... tti Afrikanan mulltelif 
~de, tabidi olmaya alıt· 
~ illa; Jddll'un harbi, baskın bar
' ı.. defa olarak A vrupanın u
~ ~ kÖfesinde, küçük bir 
~et ve milletin ba41utlan 
~· batanı ta,. çarplDlf ltu • 

---· ~arp, Finlandya harbine de 
~· Almanlarm Mant •-

takılıp kalmalanna da 

Voe Papen 

Ankara, 24 (A. A.) - Dün 
tehrimize avdet eden Alman Bü
yük Elçiıi Von Papen, Uluı ıa -
zeteaine fU beyanatta bulunmuı
turı (Devamı sayfa 1, aUtun 1 de) 

Dört kişi öldü, 
beş kişi yaralandı 

Bu yüzden Fran
sa lngiltereyl 
protesto etti 

Konkuripikler çok 
lıegecanlı oldu 

Yon Papen'ln 
tekzibi 
Peyami S~ 

Bcrlinden gelen mahut tel
grafla kendiıine iınat edilen 
beyanatı Von Papen tekzip et• 
ti. 

müllkat mahiyetinde olaaydı, 
toplantıda bulunduiu söylenen 
ecnebi matbuat müme.ailleri
nin gazetelerinde İntİfar eder
di. Hiçbir yabancı ıazett"de 
böyle bir beyanata veya müla
kata rastaelmedik. OIAydı a
janı verirdi. Anlllfllayor ki Al
man Büyük Elçisi, huıuı1i bir 
toplantıda, hubihal kılıklı ve 
diplomatlara haı kapalı bir üe
lup içinde namütenahi tefsirle
re müsait bir ıeyler aöylemiftir. 
Bu sözler aytıen bilinmedilfçe. 
yarı reamt ltir Alman kaynağı
nın bunlardan çıkardıia belini& 
manalar üıtünde hiçbir hiiküm 
verilemez. Huıuaile o telgraf, 
Von Papen'e isnat edilen meç
hul .cizlerin cpek de v&zıh ol· 
~adıianı >itiraf ediyordu. 

~ • Finlandyada harp, 
'ti.. ~bit bir kıt orta.anda ilin 
\ ~ 'Ve o mtitlait klf, celadet 
~ "~rnertlikleri zaten malum 
~lblandyahlara çok 1ardun 
~ Pttant aahili İM zaten ı• -
\ ~ii ilk ıündenberi ma• 
't °"" bir minia idi. 

~~ cephesine ıelince, ltal
"'11 harbe la.kal bir senedir 

~kta idiler. Harbi, top· 
~· hu olan haıkm aaR nıütekimil tekliede ilin 
~ • kartalanndaki millet, 
~ -~•, harp nsa.itince de ıa.: 
\~ • bet defa daha zayıftı. 
~ ~· ~o!ayı herkeı, yukarıda 't .._;iinuz ıibi, hızlı veya ya
\...-....)~ muvaffakıyetlerini ta
~--edıyor ve Y unanlalara a-

~.~ '!"anlalara acımak de 
~,~en itibaren hayran ol
lııı...."" ~ İJnit. Bu küçük millet, 

ıı..;-!anlara ve •nlann zam
--. A..,._ya ve Awu. 

TASVUU EFKAR 
1 ._,. .. elltuft 4 •> 

Vichy, 24 (A.A.) - Havas ajanıı 
bildirlyur : 

Dün eece Marsllyua hava tehli
(Devamı ıayfa S, ıutun 5 dı) 

Dünkü lig maçlarının g•liplerl: Vefa, 
G. Saray, Fener, Beykoz ve Betiktat 

F enerhah~ .tadı: 

Vela 3 - İstanbulspor 1 
Dün Fenerbahçe ıtadında flk mao 

1 
Vefa ile İstanbulspor arasında oy
nanmıştır. Hakem Hüsnü Savmanın 

'idaresinde yapılan bu maçta Vela, 
her iki devrede de hikim oynıyarak 
sahadan 3 - O galip ~larak ayr"ılmıı
tır. 

G. Saray 4 - Altıntui 1 
İkinci maç hakem Sami Açıköne

yin idaresi altında Galatasarayla 
Altıntuğ arasında yapılmıştır. Gala
tasaray takımmda Boduri ile 1''aruk 1 
yok. Buna mukabil uzun zamandan
beri elinden l'ahataız bulunan Osman 1 

kalede, Adnan da sol bekte yer al -
mış. Bir kaç oyunda fena neUccler 
alan Galatasaray, dün Altıntuğ kaı·
şuı nda iyi bir maç çıkarmak V9 do
layııdle takımına li)tık olan plibi-

Müıbetle menfi araunda, ni
yete söre. derece derece her 
türlü tefsire imkan veren o tel
grafın metni karanlıktı. Sonra
dan tauih edilmedikçe, bu me
tin üzerinde, ne iyi, ne de kötil 
bir tefsirin doğru olamıyacaia
nı o zaman da yazm11tup. Eaa
ıen o telgrafta, Alman Büyük' 
Elçisine beyanat deiil, muay
yen sözler bile isnat edilmiyor, 
huııusi bir toplantıda aöylediii 
ıeylerden belinıiz manalar çı
karılıyordu: cYeni nizamJı, 
bütün Avrupa devletleri ve 
Avrupalı bir devlet olduiu 
güçlükle söylenebilecek olan 
Türkiye gibi birkaç devletin de 
gireceği> yazıldıktan aonra fU 
satırlar ilave edilmiıti: cBir ~
nebi matbuat mümessilleri top• 
lantısında Von Papen tarafın
dan aöylenilmit olan ve pek de 
vi~h bulunamıyan ~erden 
çıkarılabılecek mina ancak lau
dur.> 

Böylece, pqinde en ciddi 
tefıirlerden en ıülünç dediko
dulara kadar bir yajın tahmin 
ve rivayet aürükliyen o telpa· 
fan kıymeti aafıra inmit oldu. 
Fakat burada bizi haklı bir ten
kide MVkedecek ehemmiyetli 
bir nokta vardır: Alman ajan• 
aa, Türkiye ıibi, bitiıik kofnfU
aunda yangın çakmıı bir mem
leketin milli varlıiana ait ha • 
berler ve hükümler neıı:etmiye 
kalkarken. bu nuik mevzuda 
Tüık milletinin haldı ve derin 
ha ... ıiyetini beaaba katmaya 
mecburdur. Sonradan tekzığe 
uinYan ba çefit llatikli ve do
lambavb mata1..ıann karanlık 
.._., llü _,ebt arumdald 



t 

Sahile: 2 

Arkadaşımız Trabzonda: 22 
············-······················································ 

ra zonluyu iyi 
tanıyor musunuz 1 

Trabzon un tarihi tam 3500 seneliktir 
17 İnci asırda nüfusu 90 bini bulmuştu. 

dn geceyi ~ünduze Yazan : Daha sonra meş -
Kurak bir s ha-A çapula glyermiıı .•• 

'katarak, kılı kırk ı // ___ _ J _ . __ •_ bur Trabzon peş-
ynrnrak, ii:'tle Uc ' ~ temnllan, havlu -
kuyu kazar gibi lan •.. 
Trabzon tarihini - Ya eimd17 
ynzmaktn olnn Mahmut Yanbaydan, J - ...... Şimdi, Trabzon kabuğuna 
elbette hamı, bulduklarım anlatm:ı.sı- ainmiye, kapanmıya mecbur oldu. 
m istiyemezdim. Çünkü bu, evvelii Bir yandan - ahval dolayısıle - tran
onun hakkı Wi, sonra dn be.nim mı>v- ( sit yolunun durgunluğu, öbür taraf-
ımum deglldi! tnn Erzurum demiryolu Trabzonlu-

Rnyle konuşmıya başladık: yu tekrnr gurbet yollanna düşür -
İstanbul, Anlı;ara, İzmir gibi muştür. Zira burada toprak az, ın

btıyük şehirlerin kıhnbalığı arasında san çoktuı· . Bir fındık on bınlerce. 
Trabzonluyu tanıyabılir mi: inız? insanı doyurnııya yetmiyor ... 

Hcm<!1l hcm<!1l evet... Ekseri - Evet bir fındık... Topu topu bir 
yetle donuk beyaz ::,ıüzlu, irice bu • fmd k ve l ağ .... Ve ta..avvur edınıı; 
runlu, al yanaklı, ablak çehrclı, u. kı. bugtın cıı fev)<alade iç fındığın 
zun boylu, çevik ve şişn ancad.r kilosu buı ad:ı niha)et yirmi beş ktı· 
Trabzonlu. Ve Tıııbzonlunun orta 1 ruştnr. İstanbulda yuzune kırn enin 
yoktur: Ya çok güzeldır, ya c;:ok c;:ir- bakmadığı leblebi neyse, Trabzonda 
kin! ıç !mdık ta odur. 

Birnz daha Trabzonludan bnh- Fakat şunu da bir lcennra knyde· 
scd('r nıl iniz? dınlz ki; Iındıgın bu kadar bol ol· 

- - Trabzonlu, Erzurumluya nlsbe- 1 duğu bu m<?mlckette - dediklerıne 
ten dahıı ağırdır, Erzurumlu sıcıık gore - (fındık~ı) :>•okmuş!. .. 
kanlıdır, Trabzonlu i c daha soğuk- Tekrar Bny Mahmut Ynnbaya dön-

• • 

Yahu, reisiniz içerken 
size de ne oluyor? demişler 

Fahreddin Kerim, Yeşilagcıların dünkü 
kongresinde bunlara cevap flerdi 

YAZAN: Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli General 

All Ihsan SABIS 

Maginot hattı Fransızların harpten kaç
malarına ve sırtüstü yatıp uyumalarına 

sebep olmuştur. 

Avrupada ve 
Asyadaki 

faaliyetler . 
55 

A vrupadaki askeri ve ıııya 
hareket ve faaliyetler g~~cıı 

bir iki hafta zarfında bütün diJJ1 • 
yanın dikkatini bu kıtayıı te:efa 
küz ettirmişti. En mühim • .~ e 
harekat, Sovyet me tbuatma gor 

apı· 
fı,giltere adalarına bavodıı.n ~ıııı· 
lan tııhripkiır bücumlardır. 1 c• Y eşilaycılar senelik kongreleri

ni dün Eminönü Halkevinde yap· 
mışlardır. Fahrettin Kerimin ri • 
yasetinde yapılan toplantıda 
gençlerden bazısı söz !arak te • 
mennilerde bulunmu~ ve bu ara• 
da: 

Bu suları harice bolialtmak ve mal olunursa, bu çeşit fenalıklar lann arasında ingilterenin bal~: 1 

Ya r d 1 m C 1 
kazılan çukurları muhafaza etmek ekseriya zaruri neticeleri teşkil e- harp sanayii merkelzeri CovCJ?br t 
mucize denilecek güç i~lcrdcndi. derler. Fransamn müdafaası sa - ile Binninghamda büyük tahrı tr 
Bunun için ekseriya muvaffak o· dece Maginot hattı ile temin olıı· yapan ellişer tayyn.relik da~ga. a. 

I 
• 1 lamıyorlardı. Ekserisi Umumi namazdı. Bunu icabında müdafaa halinde beş yÜ%er tayyarenın ; 0 

P O 1 S e r Harpte cephede bulunmuş olan edecek kuvvetler lazımdı. Bunla- tirak ettiii hücumlar vardır. 
. İngiliz gazete muhabirleri, bu te· ra dayanarak düşman ordularına bücumlar, tngiltercnin yanıbadşın~ 

- lçmiyelim, çünkü içinde al- sisatı tenkit ediyorlardı; biri dedi karşı manevra yapacak kadar daki Fransa sahilindeki üsle~ :,. 
kol var .. demişlerdir. Kongrenin ı ki: (İngiliz cephesinin tahkimatı kuvvetli seyyar ordulara lüzum yapılıyor. ingüizleı de, kendı • 
~sını t_eşkil eden bu_ mc~"ZU üze- 55 yedek polis dünden Allaha kalmıştır. Bugünkü taar- vardı. Mesele sadece Alman:;raya terinden çok w.aktaki Alrıti'.n~•e 
nnde bırçok genç, soz soylemek • • ruz, silah ve aletleri yirmi beş se· karşı miıdPfaa ile bitmiyordu. nın Hamburg gibi merke:Ieı;:u. 
arzusunu izhar etmiş, bu meyanda ıtiba.ren derslere başladılar ne evvelkine nisbetle muhakkak Fransanın harp edecek diğer hu- hava akınları yapıyorlar. Son tıt• 
Reis Fahrettin Kerim demiştir ki: Harp vukuunda polise Yardım için on misli daha müesııir ve kuvvet- dutları ,,.e bu hudutlar ötesinde yük akın dün Beline yapılınll ·ıı 

- O ıılkolle sarhoş olmak, su ye~~inld~~si ~r~rlEmaşt~nöla~ yedek lidi°r. Halbuki burada vücı.aic ge- başka düşmanları da vardı. Bir ikinci mühim hareket, GC:r·çcnı. 
k.. .. .. b h 1 ak . . 1 po ı~er un sa a ın nu Halke- t" · ı .. d f t . t U • 1 "1 . h h" t k t ·ı "h t Yunan upunun a~ına s:ır 0 .. o m - ıçın vın· d d _, '-ela 1 d ._ 1 ırı en mu a aa esısa ı, rnuıııı yanc an ıV agınot altına ımıne •u u u ı e nı ayc e eren .. ci 

._ ... e er .... erc u«., nuş :ır ır. '1u IH b . ı. l . 1. d h btrıll 
oturup bardak bardnk içmek de- giinlü.k derslerden so.nrn de~ m e • ar e fnıksuı:l e on ınıs ı a n za- ve gnyret sarfedilirken, diğer ta· İtalyan askeri harekatının l ri 
mektir. Bazı kimseler: cYahu, re- denlere birer polis elblsesıle tnb.ınc-ı l yıftır, a at maatteessı.if askeri raftnn Luna dnyannrak s::ığa ve safhasıdır. ingi?;z hava kuv'llct e. 
isiniz içerken size de ne oluyor~> ve dığer levazım tevzi edileceklır. sansür, bu namuskar ve h kikati sola koşacak seyynr ordunun her italyanın cenubundald ve ArD!. 
demişler. cBen, şahsi kontrolden Bunlar bir hı:ırp vu~uunda elbiseleri gc\ren gazetecileri, vaziyetin ber-

1 

türlü a::;ri ihtiyaçları da, nyni za- vuUuk sahillerindeki liman ve~ 
değil, vicdanımdan muazzep ola- giyerek polis teşkilatında ''azife ıı- 1

1 batlığını, lngiliz cfkfırı umumi:,·e- manda beraber temin edilmeliy- lere mütemadiyen hücum ede 1 
rak bundıın çekinirim.> Azadan lııcaklardır. sınin nazarına koymaktan mene· ! dı. Mesela gayet kuvvetli deniz Yunanlılara mühim rr.u:cah~~lı 

Dün sabah derse başhyanlar 55 d. d 1 1 ı b 1 •· · ı d" c:. ı d ar ı> bazısı dıı i-'·inin fenal•nı üzerinde ıyor u.> üs eri, tersane eri yapıp un an ı~oste.mı~ er ır . ....,u 'a ar "nııa1·· 
'SA ...., kişidir. Eminönü merkezi baş komi- · d .. düşündüklerini söylemişler, tam seri dün ilk dersi vermiştir. işte bugün, harpten sonra, bu en ku,·vetli ve asri tabkimatln, fncilizler, Almnnyanın mü Y [ili" 

bir ikır beraberliği içinde kon_ Fransız edip ve muharririnin yaz- müdafaa tertibatı ile temin ettiği- sine vesile vermemek için l • 

greye nihnyet ver!lmiştir. O d dığı şu ya.:.ılardan, harbin İptida- miz halde, asıl iş görecek donan- nanistanın kara:ına askeri kıl~ç-
•••••••• .. ••••• .. ••••••• ........................ Saatler aki a sandaki Maginot hatbnın ve bu - mayı ihmal edersek. bu tahkima- vetlcr sevk ve ihraç ctmektell ~e 
Gece içı·n alınan . alınacak n~m sol cenahı olan Montmedy ile tın ve kuvvetli deniz üslerinin hiç tinap etmektedirler. ita]yıın 8 

gerı sahil arasındaki arazinin müdafaa bir faydası olamaz. Donanma Yunan orduları kendi ba$lartie 
tedbirler Ankarıı, 24 - Işıkların gurup zıı- tertibatının ne halde bulundukları m;ığlup olunca bütün bu üsler de kaldıkça, Almanların müJıı~c-

tur. Trabzonlu cesur, atılgnn ve bt>- düm: ' Işıkların sandüı·ülm~i dolayıslle 
c:riklidlr, haynl bilıncz: maıidi . du- - Tr.nbzo~l~nun düşkunl!iklcri? Emnıyet. M üdürlüğiı yeni tcclbirler 

manındn söndürülmesi yüzfinden hal- anlaşılmaktadır. düşman eline geçer. Bunun için, etmelerine ibtinuı) verilmeıne ıı> 
kın müşkülata maruz kaloı:ımnsı ve Maginot, sihirlı bir kelime ol • ı Mar,inot tahkimatı, arkasında dir. Bu harb~n ikinci safbaslıko al' 
bilhassa memul'lann hava kararma- muştu. Her şeye deva telakkı o • yan gelip uyumak için yapılma - başlarn:ısı, ıtalyanların Ba ••• 

şunfir. Aşk; onun kalrun~e nadll"cn - .1şl gücudur, dedi. Burada lıaş· lllmış ve bılhassa mahalle bck~el"İ· 
yer bulur. Kadını daha zıynde yol - ka hır dilşkünlfik arnm:ık beyhude-, ne waıl.feler verilmietir. Bekc;:ller 
daş, yardımcı, kafadar olarak alır. dır. Tı·~bzonlu, 2ıal~ boi:,'1lzınıı bil~ @nduuerı blc;:bır işle m~gul olını-

dan evlerine varmış olmaları ic;:ııı k l;ıı• 
saatlerin birer saat geri alınması lunan Maginot tah imat manzu • mıştır. yarımadasına yeniden taze 1.,. 
düşünülmektedir. mesinin 19 34 scnesınden soma, Kaleler veya tahkimat manzu- vetler nakletmelerine bağlıdır: bil 

Kadın d , hlr yuva kurmak, fazla duşkün dcglldır. Yalnız hamsı 

1 

yacaklar ve ı:ccelcrl ise ikiııer ikişer 
çocuk sahibi olmak için varır. çıkmadığı zrunnnlar üzülür. Buranın mıntakalarını mutemadlycn dolaşa. 

Trabzonlu çok mutekiddir. inciri de pek bol ve meşhurdur. B:ı- caldardrr. 

~ t ne gibi telakkilere yol açacağını meleri, ancak kuvvet noksanını ıiliz hava ve deniz kuvvetlen t• 
Hususı O omobiller bilseydi, zavallı müteveffa Har- telafi için, seyyar orduya bu tah- nakliyatı işkal için bütün gayre 

su~~~~i~~nde:o~~~~e~u~:s; biye Nazırı Maginot bu tahlumatı kimata dayanarak baıka istika İ lerini sarfedeceklerdir. /\•Y"' 
deniz vasıtıılan seferden menedile _ yaptırmazdı. Kim bilir, ruhu ne metlerde manevra kabiliyeti ver- Diğer taraftan, nazarlar, t • 
ceklerdır. Yine 0 günden itibaren kada azap ıçindedir. mek içın kullanılıraa, faydalı o • daki hareket ve faaliyetlere ; 5• 
taksilere de tek, c;ift numaralara gii· Bu tahkimata sa.rfedilmiş olan !urlar. Büliin icat ve istimalin se- veccüh etmiş bulunmaktadır. ri· 
re bırer gün münavebe ıle işleme yüz mılyarı mütecaviz frank, bi • bep ve h'.kmetleri bu fikirde top- yadaki faaliyetin ba§lıcası Arrıe e-

- Başka? kınıı teşriıılsanideyiz. sokaklar incır 1 
- Trabzonlunun en ı;lnfrlendığı dolu... Hu lnclr bolluğu yüzünden 1 o 

e~y; israftır. Kadm1 da. erkeği de bizim evlerde tatlı ynpmnk adclı niversite Rektö
hesabını bilir. Bu memlekette borç- yoktur. İncirin pek nefis reçeli de 
lu, pek ~dır. Herkes ayağını yor- vardır .•. Sonra nar, nınndnnna, _POT FÜD Ün konf er&DSJ 
ganına gore uzatır. Bu sebepten ev- taknl, erik, elma, turunç, bele gul... 
lerde de göze görünür hir intlzam Hele gfil!... Her mevsimde göl bu
vardır. F..sasen kadın; her şeyden ev- lursunuz burada, kAnunusanide bi

müsaad<?S.i verilecektir. zım paramızla takriben sekiz mil- Ianır. Düşmanın istila yolları, ta- ka ile Japonya arasındadır. /U'll sı 
Gizli mezbaha yar lira tutar. inşaatı on seneden arruz istikame•leri bu tahkimata rika, Avrupacia tngiltercye, ps:e. 

vel evini düşünür, evine bağlıdır. le ... 
Bütün i~ kadındadır. Erkek - farzı - Sevda memleketi! ... 
muhal - müsrifse, eşi onu yola geti- - Yok, yok •.. Biraz evvel de de-
rir. Evde bakim olan da kadındır. dlm yn, Trnbzonlu aşka mnşkn ku· 
Çarşıdan pazardan alış veriş eden lnk asmaz ... Ilaşka yerde gfılu gii -
de odur. Trabzonlu kadın geznnye rünce sevdaya düşenler bulunursa 
<lüakün değildir. Sinema mincma bil da, Trabzonlu gülü görünce toplar, 
mcz. Ç.oeuklarının üstlerini başları-! bir iilii şurup yapar ondnn .. ve gül 
nı kendlsi dokur, biçer, diker, r.cçcl, ııuıı.ıbu bizde hemen hemen çayın 
tıurup, turşu yapar, hamsi sala01u- yerini tutmuştur. 
rası kurar, yemeğini pişirir, her ışl-
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Gul kokuları ve bülbül sesleri için· 
ni gôrur. de, nar şurupları ,,.e turunç r~el· 

- naın öyle r.1i? lerile 'beslenerek, sevda denen yalann 
- l\foalcscf yenisi biraz müc;nf- gıınul kapılarını kapıyarak · ht>le 

Ur ... Süsü, gezip eğlenmeyi sevmiye fındığını, yağını dıl d ğı gibi ~:ıttı(:ı 
başladılar, fakat bunlar bugun ) uz- ı:I" hnmsısi de bol olduğu :o.amanlar · 
de onu geçmezler. rahat ve hur.ur içinde }'llşıyan Trab-

Mı.mcvver muhatabıma ııordum: zonlunon b::ışka hıçblr endi esi, tay· 
- Trabzon kaç yaşındadır? gusu yok mu? 

n Hani o gunler'? •.• 
- uç bin beş yfiz .•• dedi. Trabzon Balumnıza şu S:ım!lunn ..• Hele de· 

fok debdebeli günler geçirmiştir. 17 ı mlryoluna da kavu~toktan sonra b.lls· 
nci as1rdn nilfusu doksan bini bul -1 bütün etrafa meydan okuynn ~u 
nıuştu. Hatta geçen umumi harbin i Samsuna! 
ııon znmanlnrında burada yctıniıı hin Ne olacak?.. Yarın nıcktep1erde 
fnsnn vnrdı. cKaradenizdeki en bfiyilk limanımız 

- Banlar nasıl geçinirlerdi? hangisidir?> diye sorulduğu zDman; 
- Oob ••• O zamant:ır Trabzonda çocuklar dil ünmeden: cSamsundur!:t 

o kadar ço~ iş vardı kı. Meselfı; ke- mu diyecekler? .. 
ten bezi, burümçilk ... Bundan kırk, hte Trabzonlunun keyfini kııçı • 
elli sene evveline kadar Trabzon rnn bir 1htimsl. •• 
yılda yüz bin top b~rümeük ~lıraç Bir d Trabzoruu sevmesini bil • 
edermiş... Beher top ıki albn liraya d le 

t ld ğ ,, h _... • 
1 

mez er er .•• 
sa 1 1 ınıı _?ure, ~P o:uınız, ya. nnmez mi? .. Kim demi~? Her gö-
~ız bilrümcuk"ten lki yüz bin altın nülde bir anlan yatar. Trabzonlu 
lıra .•. Dcğn mi? da her şeyden evvel Karadenizi se-

- Sonra? ver, ve o zümrüt gibi kıyıda, coşkun 
- •.. Sonrn çapula ..• Yiinl yeme- dalgalarla öpüşen irnl ufaklı liman-

nicfük... Trabzonlunun yüzde onu lanmızdan hiçbirinin, kendisinden 
iiununla geçlnirnrlş ••. G!lmüşhaneden (büyük) sayılınnstna tahammül cde
tutun, Bııyburd, Erzurum... Taaa mez ... 

KANDEMİR Vana kadar hep Trabzon mamulatı 
lllMtMIPtltMm•-.tHU ...... 1.......-111.._111t1 ............................. lJllll1'iil __ .,.A'"BK•dl•M 

lktısadi buhran 
vergısı 

Ankara, (Hususi) - Hususi ka • 
puna göre kııznnç vergisinden mu:ıf 
bulunan tı.Tım kredi kooperatifleri -
nin kazançlarından kesilecek iktısa-
6 i buhran vergisinin her hlsscdaro 
Ayrılan kürdan değil, klrm heyeti 
umumiye.si üzerinden hesaplanacak 
l:;:ıızanc; vergisinin beşte biri nisbl? -
tinde alınması Maliye Vcldilctincc 
ka rnrlaştın lmıştır. 

Askerlerimize kı!} hediyesi 
Her g(in yüzlerce kişi Halkcvleri

ne müracaat ederek askeı-lerimlz için 
kışlık hediyeler teslim etmcl.."tedır -
ler. Şehrimizde düne kadar 18 bin 
~arçadnn fnzla hediye toplanmıştır. 

1 
Devlet alacakları 
Ankara, (lfususi} - Bazı devlet 

nlncaklnrının tahsil sureti hakkında 
son neşrolunan kanunun tatbik çck
lini g1Sstcr1r bir lznhmıme hazırlan
mıııtır. İzahname yakında Defterdar 
ve Malmüdürlfiklerlne gönclerllecek -
tir. ················································ 

T viri Efkar 

Nüsha!ll (5) Kuruştur. 

1 Ab Ş .. 1 TQrklye Hartı 
one eratta için lçta 

Senelik •.••••••.••• 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık 750 > 1450 , 
Üç aylık ............ 400 > 800 > 
llir aylık . ••••••••••• 150 :t yoktur. 

$('11 pek çabuk olup bitiriyorsun, anne! Bir kere Seyffnin 1stan
bul:ı ne vakit gelebileceği hclU değil. Şu dakikada öldü mfi knldı mı· 
tınu bile bilmiyoruz. Kendini tophyncak, iyi olacak, oyle çeİceck. Son~ 
$oyfi çalışncok vaziyette değil; bu kız da bu halile çalışamaz. İkisi de 
b:ıkılmıya muhtaç. Kim bakacak bunlara? Senin o kadar yorulınnna razı 
olmam. 

Annemi de bir dOştince aldı. 
- Ne yapalım? diyordu, bu kadını sokağa mı atalım? Gidip kendini 

6ldürüçerir. Sonrn bunu Seyfi duyarsa bütan günah bizim Ostümüze kalır. 
- Tabii ••• Ben Seyfiye vaziyeti haber vermlye mecburum. 
- İşte Ciyle. .• Sen gider gitmez onu ı,:örilrsün. Ona g5re bir çare 

Ctüşünürüı. 

- O umana kadar Şefkat burada mı knlsınT 
- Ne yapalım, <ıflmn? Sokağa atamayız ya ... 
- PcWil.... Şimdi Şci'.kate de her şeyi anlntalım mı! 
...- Şimdi de&-fl ••• Akşam oldu .. , Sonra yine bütün geee uyuml\Z, Ya· 

nn sabah anlatmz. Bu gec~ o, bir güzel uyusun, aklı başına g~lsln. 
- Pckfılu... Bak... Günnb bÖndcn gitti .•• Scıı1n aklınla hareket e

cfoc~flm. 
' - Başka ;vapılncak şey varsa, söyle! Bo kızcağızı sen benim başı-

ma getirmişsin. GQnahı da benhri il ... tüme yılhyorsun. Ne yapayım ev-
lndıınT .. Vicdanlı bfr kadıtİmı ben... T ' 

Banu söylerken annemin yilz6 o kadar taUı o lcadar ilahiydi ki. 
sofra ba11 'lda ve '1l'l:ia '.k :;ığını ağzıma göttırlir' ·uzl~ ette olmasaydım 

Hukuk İlimlerlnı Yayma Kurumu
nun Ankarada vermekte oldul;"U kon
feransların bırınclsıni açmak üzere 
Ankaraya ı;ıden Üniversite Rektönı 
C~m11 Bılsel, dün sabah şehrimize 
donıııüştur. Ankura Hıılkeviııde bır 

çak pro!C"!orlcrle kalabalık dınlcyı. 
cılerın bulunduğu konferansında Rek 
tôr Boğnzlur meselesi ve Ankara mu 
ahcdcslne temas etmiştir. Konferans 
büyük alaka uyandırmıştır. 

r !..'!.'!!'!.!!.!!. ~?.f!.7:..--ı-.... 
Bir dilek 

BİR KARii ıız YAZIYOR: 
clS/11/940 tarlhll Tasvırin baş 

makalesinde gıda maddeten flynt
larındakı tercffudcn şıkiyct edı!
mekte ve ekmek nnrhının otuz 
parn ındırılmesı ıc;in \'alinin te
~ebbüııilnden b:ıhsolunmaktadır. 

GunJuk aıle 1htiyııcını temine 
ufraşan bır bab:ı sıfnUle ve bu 
mevzun mur.asebetı doltı.yısile eu 
ciheti hntırlatmak isterim: 

Komisyondan komisyona hava
le edilerek bir turlü müsbet ve 

Dün Fatih Çarşambada gWi bir 
mezbaha cürmümeşhut halınde ya. 
kalanm1!)t1r. 

Evin mutfağında kesilmış 3 koyun 
25 kilo parça et, kıyına makınelerı, 
parça et, çengcllıır vcsaıre bulun • 
muştur. 
Ayrıca mutfağın yanıııdakl ahır

da da henüz kesilmemiş GS "oyun 
bulunmuştur. 

Yapılan tahklknttıı burnsmı ışle • 
ten Hnlılın ayni lşden sabıkalı ul • 
duğu anlaşılmıştır. 

Bir kocanın iki karısı 
arasında kanlı lrnvga 

Fntıhtc oturan Cumo iım1nde bı
nnın Nnclye ve Dondü udlıırında 
ıkl karısı vardır. Bir ura<la otunııı 
bu kııdınlar diln kavga ('tmışler ve 
NaciyP. Döndüyu kalın bir odunla 
b::ışından ağır surette yarııhımıştır. 
Yaralı hastaneye knldırılnıış. auçlu 
yakalanmıştır. 

Poliste: 

filli bir karanı bnglanamıynn fs. Azılı sarhoş 
tanbutun mühim ve mllzmln derd-
lcrl anısında bır et meselcsı var- Dan KOçükpazardn oturan Nurcd· 
dı. din isminde biri pek fazla ıınrhoş ol· 

Vnli Doktor Bay Lütfi Kırdar, duğu halde şuna b•ına takılırken za. 
Vilayet makamını l~gnl ettiği bıt:ı tarafından yakalanmıştır. Sar-
günd<?n itibaren bu mesele ile lş- hoş genç, bu mfidshnleye kızarak 
tlgalc başladığını 0 zaman ga~e- sustalıyı çekmiş ve bu suretle za· 
teler yazmıştı. Mutc:ıkıp neıri- bıtaya hakaret rltnişlir. Sustalı e • 
yattan da mezbahada çok ciddi llnde oldoğu halde )·ere yıkılan sar
ıslahat ve esaslı tadilat ve teş. hoş bıçağın 'camına girme ıne schep 

olmu.,tur. Derhftl Cerrahpa" has· 
tnn<!Sine 'kaldıı1lan ynralının yara5ı killit ynpbklarını öğrcnmıştlk. 1 .., " " 

Bu değerli himmet ve gayretin dikilmiş ve dün Asliye Birinci Ceza. 
netıccsinden şimdi, biz İstanbullu- 1 da yapılan duruşma neticesinde bir 
lnrın mfisteflt olduğumuzu pek ~ay hapsıne ve derhal tcvkıfıne ka. 
ııamimi şükranın beyan etmek is- rar verilmiştir. 
terim. Bütün gıda maddeleri fi· 
yatlarındaki ihtiklir dercct>sine 1 + Tahtaknle Tamburncı hanında 
varan tcreffüe rağmen bugün ko- oturan Derviş dün son derece .:ar. 
yun etinin kilosu (50) kuruşa kn- hoş blr vazıyette evıne gitmiştir. 
dnr satılmaktadır ki, tabii ahval Kapıyı açan arkııdaşı Allnın keııdi
ve şartlar içinde gec;:en senelerin sine: 
fiyatlarına :nazaran p halı d -;.n. c- Bu ne rezalet!> 
dir. Binaenaleyh, VııUmiz çnpra- Demcsı üzerine kızan .:nrhoş odu-
şık et mt>selesinde gösterdikleri nu kaptığı J!,ibı Alıyl ba~ıııdan ve 
kudretli nl5.kayı ekmek hakkında muhtelif ycrlcrındt:n yaralamıştır. 
da ibzal ederlerse daha kolaylık- Adliyeye t lluı cdılen Dervışln Bi
la muvaffak olacakları şüphesiz- ı inci Su!h Cez:ıd:ı muhakeme ine ba 
dir. ı kılmış, neticede 25 Jırıı pnra cezası-
Gıda maddeleri kıymetlerinde na, 3 gün de hapsıne karar veril -

vahldı kıyasi olan balkın ikl ha- ı miştlr. 
ynti ve e aslı ihtiyacı bu suretle * Dün Bnkırköyünd• yllklü b•r 
temin olunduğu takdirde diğel' gı- kamyondan otomobil liıstığl talan 
da maddelerinin de kendiliklerin- 14 yaşında Baha ynknlnııaınk adli
den makul fiyııUanruı tenezzül e-

1 
yeye teslim edilmiş, gizli cereyan e-

;.;;diiieııiice,.k..,1,.eı,.·limıiitniiibiıiii,;;id;;,;i~r.;;:t0c. _____ ,: ı den duruşmnsınrla a ay hap e mnh-
. kum edilerek tevkif edilmiştir. 

Biiuük milli roman : 20 

' 
Y az:an : Sener BEDi 

Gece eğlenmek için sokağa çıktım ve geç geldim. Sabahleyin de geç 
kalkmıştım. Annemi yemek odasında yalnız buldum. Şefkatin Yeznecı
lerdeki eve ve çarş1yn &:ittiğin, neredeyse geleceğini söyledl 

- Oğlun', dedi, gelir gelmez ona meseleyi aç, olmaz mı? 
- D!ln ı;:ece uyumuş mu? 
- Uyumuş. Çok iyi Jdi. Rengi yerine gelmiş. Bnktım da güzel kız 

.' .. Jlal. için. Daha nenin nesi öğrenemedim. Fakat halindo bir klbulık 
var. 

- Pek!lln... Gelsin de meseleyi onlntahm. 
Şefkat elinde paketlerle geldi, fakat yemek odasına ~lrmedl, çar

şafını çıkarrnnk için yukarı çıktı. Epey bekledik. Aşağıya inmesi için 
Fatma u., haber gönderdik. 

Geldi. Dinlendikten, uykusunu aldıktan sonra hakikaten güzelleşmiş
ti. Gü.lfimsediğJnl ilk defa görüyordum. Buna çok memnun oldum: 

.-~ şöyl 1 dedim, yüzün biraz gülsün! Bu diln~aila fazın keder 

fozln sürmüş olan bu tahkimatı te5_!!düf ederse, o zaman onlar ile silah ve tayyare vermek ~ • 
Fransızlar, harp etmek için mi~ düşmanın yolunu muvakkat bir tile yardım etmekle iktifa ed•r:. 
Yoksa harpten kaçmak için m) zaman için seddedebilirler. Eğer ingiltcrc hükumeti, 160 Arrıe er
inşa ıettıler ~ Şüphe yok ki ilk ön- düşman, maksadına, hedefine bu kan ~irketine ait olup lngiliı: ~. 
ce hükırn fikir: Ordularının adet- t;ıhkımata u~ramaksızın varabi - mayedarları elinde bulunan 0• 

çe noksanını -telafiye imkan ka • lirse, tahl..imı:ıtın hiçbir faydası ve bam ve tahvilatı mükellefiyet ~r. 
zannın~ ıçin .bu tı:ıhk.ımattan ica- ehemmiyeti ~ol~az. . retindc satarak tediyatı. ynP'~ğ, 
bına gorc ısüfadc ıdı; fakat son- Eski usulde, bır şehır etrafında Fakat Asvnda, Amerıka d df 
ralnrı, b_ılh~_ssa H rbiyc Nazırı büyücek bir tahkimat . dai~.esile, ruda!' <l?ğruya in~iltereyc a~ııtı: 
Mı:ıgınot oldukten sonra bu esas müfrez tabyalar hatlarılc vucude ve sıyası yardım yapıyor. Ş p.1 
fık~r, unutu_ldu. Böyle mühım ış- getirilen kaleler, bugünkü hav~ h~y taril<ile Amcrik~da~. g~1e:dıı' 
len yalnız ışbuşında olı:ın adam bombardımanları karşısında eııkı yuz kadar tayynrecı, Filıpı11 r11e• 
düşünerek yapt.rırsa. esaslar dik- chemmıyetlcriııi kaybetmişlerdir. larile İngiltereye ait ~imali 8° ;ı.• 
katlı tanzım cdılmış bir plan veya Hava hucumlarına kıuşı e.n mü- oda birçok üsler kurmaktadır· ııı11 
projt" ıçıncle tesbı.t edilrncmış ise, essır fiare. yine hava kuvvetleri - merikaJılar Siyam'ı, Frıınsııdııf 
İşe, F ransn Harbıre Nezuretının dır Sade )i erden yapılan ateş ile Hindiçini müstemlekesini enf rı• 
ve Gcm.I Kurmayının erkanı nü- tayyarelerı ımhn etmek pek güç- mahaUindcn katederek bu ;s,,ıı 
fu.t.. etmemış \'~ böyle .hır vatan tür. 3ugüııe kadar vak.~ olan tec- ~~ müstemleke im.r>arato~hı~dit· 
meselcsını benımsememış olurlnr· ı riıbdeı. ta:ı.rruz eden duşman tay- ıkıye ayırmıya t~vık etmı~le bir 
sa, netıcc daıma böyle olur. Du- yarelcrinden düşürülmüş olanla - Siyam ile Amerika arasındP dit• 
şüncn ve yaptıran ııdam ölünce, ! rın aııcak )'Üzde onunun yerden ı anla~ma olduğu hissedilrnektd ltİ 
o fikir de söner; iş b~şka turlii şe- ı Y?pılan ateşle düşürüldüklerini ve Siyam, Ja.po~l~r!n. i!ga!i alt!n ,f0 ., 

kil ve mnhıyel alır. işte M..ıgınot 1 yuzde doksanının nvcı tayyareleri Fransız Hmdıçınısının şırnah ( 11• 

tahkimatı da a~ni akıbete uğra - 1 tarafından yapıla· hava muhnre- lkin) i cenubunda~ ayırdıktan ,o" 
mıştır Bu tahkınıatı, Almanların bcsındr. imha olundukiarını gös. ra, burada Amerıkalılar ba~• 
kat.iyen ceçemıyrceklerıne dııır termektedir. Kapalı kalelerin ha- deniz üsleri kuracaklardır. r iıı 
yanlış bir kanaat hasıl olmuş, hu va kuvvetleri mahdut olacağın. Bu suretle Amerikalılar, fi ıPıılı 
fiknde~, -~skerlık alt>yhırırı olan 1 dan, bu kalelerin düşman hava ve Bom~ üs!eri te1!'adisi ,0111;itı. 
ve mıllı mudafaaya par sarfedil- taarruzlarına karşı müdafaaları da Saygon ussü ıle lngılterenrn ııı1 
mesini istemıyen komünıstler ve ı.ayıftır. Bununla beraber. yıılnız lgaporunu ve Malaka yanmadıı5 .;e 
sosyali~tleı ıstıfade ederek seyyar hava taarruzlarile bir kalenin ve-jve bütün Hinc!istanı denizdeft bt' 
ordunun muvaffakıyetli harp el • ya bir ~ehrin sukutu ve zaptı havadan muhafaza için çerrı lıı' 
mesı İçın lavmgelen hazırlıklara mümkün değıldir. 1939 senesi içine almıt olacaklardır. JaP0

" .. ıJ 
ve masraflara mümanaata başla- eylülünde Varşovanın müdafnnsı lbu çemberin kurulmasırt• ~eti 
mışlar ve İlmıyane tabırıle. Frıın- buna gÜ2;el bir misaldir. Almanlar olma!< üzere (Saygon) a k~"'det' 
sız ek.serıyetinin SJrtüstü yatıp u - tayyare hücumlnrile bu şehri kah- bir filo ve ihraç kuvveti gorı 
yumasına sebep olmuşlardır. Bu rnmanccı müdafan edenleri tahli- mitlerdir. • i<fe 
tetkik ve tahlilin başı ile sonu bir- yeye mecbur edemediler. Tayyare Japonlnr, ıimali HindİÇ~ ~ 
!eştirilir ve ortası hazfedilirse, hücumlarını bir kara ordusunun yerle~erck Birmanya yolunu ",11• 
(Mngınot hattı, Fransızların harp IRarruzlarilo tevhit etmiye zaru - hücumlar:le sekteye uğrattı~l~f de 
ten kacmalarına ve sırtüstü yatıp tel gördüler. Diğer taraftan Ho. dan, gayot dağlık Çin ara~ıı;!~tıY 
uyumalarına sebep olmuştur) landnda Roteı dam kalesi içeriden bulunan Nanning'deki eskı ııs İf' 
hı.ikınü._çıl:_~rılır: .. be inci kol mensuplarının yardı. rini muh~f~zaya lüzum görnı;;;ıe-

Bugunku n~tıceye gore, bu tah- ınıle. Alımı~ hava kuvvetleri ve ler ve .bu~u? _kuvvet ve .~aY ttit, 
kımata sarfcdılmış olan para, so- paraşütçülerı tarafından zaptolun- rini Hmdıçınıye temerkuz e 
kağa atılmı, bır paradır. Halbuki du. (Oeı,amı var) mi~lerdir. A ,, 
bu paranın yarısı, ayni ıahkirnata ................................................ Mulınrrcm Fc:yzi TOG.~~.~· 
tedricen sarfodilseydi, diO.er )'a • Bir sahtekarlık ....................... ::"1
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.. Cnh-erslte Fen Fakültesinde sene- Tr k) ada g cm C\ c;.> rısı ile d:: tahkiıneıta muvazi ola • lerdenberi yanıldığı nnlaşılon blı· n • o_ en T le>'' 
rak seyyar ordunun taarruz kabi- s:ıhtckarlık meydana çıkarılmıştır. Edirne, (Hususi) - .rıı e~ 
liycti. her tiirlü teknik ihtiyaçları Bu şebeke tıılebe'erdcn parn alarak nın. ı:ıu~ı~lif yerl~rindc ~oÇdctıY 
ikmal edilsl.'ydi, tabii deha mu - lmtilwn evraklarını klı oldukları lerımız ıçın evler ınşa edıltn 5~' 
vafık olur ve Maginot zihniyeti y1.:ılerden nlmaktn ve yanlışları du- dir ve ayni zamanda 2268 g d' 
diye vanlış bir zihniyet hüsulune zdttıkten sonra tekrar ~'Crlerine koy men evi inp. edilmiıtir. Yııl>'"ı;Ç"' 
meydan verilmemiş bulunurdu. maktadır. Bu şekilde dört sencdrın- Rumnnyn ve Bıılgaristandn~ r. 

I-' h bcı·ı bir çok talebelerin sınıf <•f.'çtil•i men oel c·· beki -k•te-d~iı .. A ,er angi bir devlet adamı bir · "' "' n m 0
1 enm~ . anlnşıl nııştır. Zııbıta ve Üniversite - oıı•• 

ış yapmıya kalkınca. devletin di- idareı;i ehemmiyetle tahkikat yap - :!""1111111111111111111111111111111
""'"

11111111111 
' 

ğer ihtiyaçları unutulur Vl'Yll ih - ınnktndırlnr. ~ Vecizelerin Şerhi i 
~ ,,,1 

şıma oturunuz bakalım. Seninle gor uşeceğimiz şeyler var. 
OçüınOz de yemek masasının etrafına oturduk. 
- Nasıl, dedim, bugün iylıliniz_yn? 
- İyiyim, teşekkür ederim. 
- Size bcm çok sevineceğiniz., hem de oıraz üzüleceğlniz bir hnbcr 

verecetrim. 
Ne söyliyeceğiml tahmine çalıştı, muvalfnk olamayınca, hayret 

içinde, söylcdii;"iml tekrarlndı: 
- Hem sevineceğim, hem de hfilcct>ğlm bir haber ... 
- E\·ct. UznUnıyıılım. Bunu sana söylemek itin fisabının diizclmc-

s1ni bekliyordum. 
Korktu: 
- Çok mu üzilleccğlm? Bir fe!Ukct haberi mi? 
- Ne münasebet! İnsan fclulıct haberine sevinir mi? Çok sevlııe-

ceksiniz, diyorum. 
- Fakat ... Niçin Ozüleceğim? 
- Belki de çok üzü.lmezsinlz. Sinirlerinize hakim olur da biraz 

düşünürseniz tabii bulursunuz. 
Başını bana doi:rru uzııttı ve yalvaı·dı: 
- Çabuk söyleyiniz, kuzum. 
- Pekala. Ben sizi gördüi;rüm gecenin ertesi 

tim ve... Seyfiyi gördüm. 
g!lnü Hastaneye git-

Şefkat sozümden hiçbir 
bakıyordu. Sonrn kekeledi: 

şey anlamamııı gibi, donmuş gibi yüzurne 

.,ıuuıtıııuu1tn11ınnıı11uuınu11uınu1ııttll 1 

Kanın1 feda etmek, çıı• 
mura bulanmaktan e~· 
liidır. CH. WAGNffl 

• d ~ı·M~ Teliikkfler ne !tadar eg icıı.f" 
d~sin, mnncvt kıymetlerin d~ 
~asında san oT-lunun Uikıı~. 
ne lrodar nrtıırsa artsın, gün )O) 
yor ki, şeref ve h:ıysiyet bet ~o 
metin üzerine yükseliyor ... lJO tJ • 
h:ıfıznmızda yaşıyan tarih 5~ıc:· 
felcrl dOnün kahramanlık Jll j1t'ı 
belerldir. Bir millet fabrik11~11tı 
8llnayllle, t!c~rctile zengin ~11 (1 
fak:ıt ecrcf ve haysiyet dur&-ııit 
onda yer!eşmemİtSe aJabe~ .,-o 
giln hepsini kaybeder, e J0ae 
muznınhll olur. 1stiklil Bnt 10.,,. 
fabrikamız yoktu, topumuz ~!llC' 
tu, tilfeğimiz yoktu. Yalnız ~b 
yf, çamurlarda yatmıyn ~t{il' 
ettik, onun için de bugün cdi • 
bir dfinyayn hfirmet tclklO 
yoruz. 



Sahife : 3 ===-

Yunanlılar 

Yan faka ... Yan ciddi.... !1!'!!!:!! .. I.'!~ -SON-; HABER. L .E · 
~ . ı . . . • . . . . 

HAFTANIN FAALiYET) Afrikada yeni 
harp cepheleri 

-.., (1 .,.., MhlfHen "-"> ~J İlNC0 HAFl'A 
4'ıt affak olamadı; fakat bir müd- ••••••••••• .. ••• .. •••••••••••••••••••• 

111tıı8onra yine İngilizlerin muzahe- Kral Boris'in yıldırım seyahati - 'Kont Çaki• 
Jlıe e bu zatın Garbi Afrikadaki Ka-

zorbahk rahana 

mağUip ediyorlar 
run rnüstem'.lek in gittlğ"ni gor Zincirin geni halk•sı - Antonescu, harpsiz esaret· '«. es e ı • (Ba.ımakı:ıleden d•va.m) 

ııı-,_ ~radaki Fransız müstemleke Kr.al IAonnla flega •alip ile mailUbun kolc• 
U~ daha en-elden De Gaulle'e r- • pada APD' lllPP' yere serilmit niİl· 
"ıııd k arzusunu göstermiş oldukla- laşması, Mussulini'nin nutku fle Yunan cevabı• Jetlere büyiik, çok büyük bir ders 
ta an bu defa muharebesiı or"· Papa._aos; la/ delil, İl adamı. :vennif oldu. 
baz çiktı ; b'undan sonra oralarda ıe Hakikaten, Y.unaolılann buıü· 
!la~ dolaşmalar yaptı Ye Fransız ne kadar yaptıkları itin mana ve 
'-'111 tı tistüva Afrlkasını tama - ....- - 1çinde bulundu•/ kat bıı ge.nç kraldan .s011ı:a ihtiy.ıu- mahi-i -L ıbüvüktiir. r::-ı..:~ 
.~... ida i altına ıalmak aŞ1le meş. r... h bl ı p 't ı d · 1 7 "" ~ ' ~ _ old 6 .. muz ar n ya e a n e yenı n zam paııayırına Yı•==='-lar.t .Arnavutluk .. -.hesiıı-
carb u. Mııksad .M§ikfırdır: :Sudan 1-mz kendisi dE>;,"11, gjr.miye n.t:ı ôlul'S&, ortada ıgali,p - __.. _,,.. 
f'~nde ve Libya cenubundakl bu ' s.iyasi fı:ıaliyct.i de !erle mağl\lpların ittifakından mil • de «düşmanı değil, Avrupayı on 
lallti &ız ınüstemlckeaiııi tensik \le 1 bir ~·ıldırım hare- ı:eKkep eğlenceli bir odvll sahneı.i bet aydır kasıp kavuran :zorbalık 
~ederek İta}yanlan cenup ~ 1 kcU ,ııcyda olacak. DiljU1ruıla bu kadar Zihniyetini m~p etınifle:rdir,.» 
tillı:l U:'as etmek ve l\Iımr.ın Io- 'Mlhver devlet - çabuk dost olunan omik bir dü!l - ( Göriçe) nin zaptı, bu korkunç 
~er tarafmdan müda!ııasına CD· kd herkesten ıe.\'• yada dostluğun üa, düşmanlığın dn v.e ferman dinlemez 2ihniyete vu-
lı!ıd t Yardım eylemektir; fakat•sa- ve! kendi huzuı· - Jle kıymeti kalır? radan ilk.tlarbedir_ .Cimdi, on ~ 
~-.en -eimnle dotrru tııınklaştikça, l.tu ı clb a f ~ 
.-~ h ku "- · d ı....... arıını e en ır il it aydır yıldınm ..:Li teakup ve te -_ı. ,:k ~n m çöu.:rm e , .... _.Yat. t k dk .,... -.._..., ~ ı ınayı çı ar 1 

• Geneı·al Anto- s.elsül eden kan1ı vukuat ka ... ıaın· ~ aza mıık-tadır. laı:ındanberi ya -
ij 1,; Gaulle, bunı.ı görünce, şimalde- rııluışlnrınd:ıkl deı.· nnsku Roma yolu- da yeis <:Ve .ne:v.midiye diifmilJ o· 

Berlindeki 
Rus sefirJ 
azledildi 

Alman Elçlllğlne 
Harlcl~e Halk 

Komiser muavini 
tayin olundu 

Moskova, 24 (A.A.) - Tass ajan
ı ild.iriyor; 

Sovyc.Uc.r Bir-Uği Yüksek Sovyet 
·r.ı~Usi rıyaset dh·anı, Şkvartze.v'i 
rna:nuı'iJ; flnckıı affc.deı:ek Sovyetler 
Bltl · inin .:a.ıınımya Jıiiyuk c}slliğın.c 
li.nı·iı!ly.e Halk ]Komiser . .Muavini Do- 1 
knno1.ov'u tayin eylemiştir. 
ıuıı1111ııuı111111ıtnımııun1111111u11uı111111111111111111ınH1 

Ama ut!ukta 
bir çok üsler 
bombalandı ~!l:!i ~chı"r cd ek, ba .. •nı "enuı.~ :nu ıtuttur•u 1.a- l · l k ld h b' ·n de ~-:U"Uı. ..-- '" .,.. ~tçikleri-ıı boş bul 6 an ansan ı , yı ırım ar ını , 

So.hi!deki Gabon Frım uı: duklnrı 'iahıılnno- mnn, Rumanyn • baskın harbinin de durdurulabilc- (1 Ü>ci sa.lif ellen devam) 
ı}.:enıkkcslni cle geçirmek istedi. 1 ııın dn üçüzlü pak l v• • .. . d -t n-'d.it k '! 1 
~Qrın Wr an cv-;el temini ayı i clnk yılrlıdnm arını iıı iltlh.1k'1 hazır~ oc,gını8 ıgcri çe:vrilebi ece,guu ve uzerlın et mu c..., ·cşı uçuş arı 
-~" . çn tırıp uru~or- bu .inanılma.z jı:i, hatta bir kü~.ük ynpı mş ır. ııa nua lngillz dUşunce ve arzu u- !ar lnıulığı 'tahmin c- ~ b·ı Libya füerine ile muhtelif nkınlıır 
tıf.~a nıuva!ıktı. Burıılnrdı:ı bulunan · J diliyordu. lluuum- devlet ve milletin de yapa ı ece- apıı .... ~tır. 
-ıt te!clı: F d · k ı · İşte bu yıldırımlnrdan biri tayya- Al · u v• • 'Ik d f .. .. h. •· ~ ilin bir 'rnnsız cnız uvvet eı:ı- re kılıl'.'1nn lıuı ünerck Sofva ta'""aı·c yn man ış"'n 1 gını 1 e a goruyor ve ıç ~up- İta] ·ada ilıtilfıf 1 
~ gtin düNmanlık cd~b"lcee1<le • "' . . " J,, nltmn girdikten he yok, ıu anda geni§ nefes alı - • • . • 
lılt en endişe roillyordu. lngilız do- n t'ydanına ıniv<-'rdı. ~ sonra bu 1ıetice j L()lldrn, 24 (A.A.) -'1yı malumat 
lif_, kn~etlerinin )'ardrmlle yapılan Arr.dnn b1r iki saat geçer geçme~ ~ '~ kimseye hayret ve ı yor. y 1 d- a.! n b tıu1li kaynaklardan Lwıdn. 
-..ut b k ib ıı tekrar 1ınva1andı !Berchte~gııdcn vo- ~· lı d' ... . k Fakat, unan ıların unyaya vn gclon ı.abe.-Jcdc teey,·üt ettiğine aaı._ ır avgadan onra L reri e • • reıncz ı. c.n ~o •. rdikl . b t k - >J "'' _. -"' 

Sıhhat Şurasında görüşiilen me•eleler: 

Memlekette sari 
hastalık pek az 

f/astanelerde Tatanoz serumu dahct 
tatbik edil.ecek geniş mİklJasia 

'Y~ 5.thhat ŞUa::amıa tstanbuldan i tirak etıni olan :profesör 
Akil MUhtar ıile pr?fesÖ;r Mazhar Osman, dün ıt>ahah §elırimize 
gelmişlerdir. 'Yin~ ltttaııbuldan i tir.ak eden _p.rolesör e§Ct Ömer, 
Tevfik Snğlnm ve Murat da hu sabah Ankıundan döneceklerdir. 

Profesör Akil Muhtar. Sıhhat Şuraaında ıgö.rüşülen mesclele.r 
hakkında dün kendisile konupn ibir muharririmize şunlan söyle-
miştir : 

- Bu defa Sıhhnt Şurasında ko.n.u§ulıı.n :meseleler atasında hü
hnssa memlekette Epidemi 1(sari'hasıalıklar) mesclesile, t•pla ala
kadar bazı i er vardır. Neticede ..memnu11i>:e.tle görülmüştür ki, 
v.nzıyet hiç d<' f<'na de'ğildir. Sal ın vazıyet yoktur. 

Bundaı .başK.a, latanoz 6erumuoun hnı:tahanclerde daha geniş 
mikyasta 1atlııkı hakkınd-a:l~ k-aradar da fas~iip edilmiştir. 

Baı·i ve Taranto 
şiddetle 

boınbalandı 

... \ 

çl r p ktı a 
Slo 'akva da ~~J ve daha ct'nuptaki Gentu 1ı • lunu tuttu. 1Yalnız: bu se! r .baınu'C$i şa,.ılncak şey dfın Tuna boyunun goste erı u şa~ı aca numu- gör<' Yuncnlsta!'daki seferin muvaf-

t'111 ~"'al olundu; buradaki bir pek kıymetlenmişti. Ta) ya reye 4.5

1 
<'ll' banşm:ız iki düşr:ıanı sayılan Mn- neye yalnız hayran hayran bak - fakıyct•lil ı.d hakkında fa~lst rOcs:ı (1 ü ci r.alıif eden devam) ı·ırı·bak •ı .

1 tı lZ dcnlzaltı gemisi müretteba- n.ı.il)on BJJlgann Krnlı ile Har~ci~·e aıristan ve Rurnanyanın, bugün bir ;rnak ve el çırpmak kifayet et~.ez. ile gm~lkurmay arasında iht!lfıf ~ık v_ukubulan b_ir infilak bütifo ıŞebri _il 
c:..~fından batırıldı. Eu sur_etle ;ızırı Popof ve Alman elçi 1 ı ~! .. - iüifo" ihveri içinde iki eski dotit Yunanistan .bu ımuvaffakıyetı ile, mıştı.r. Bıııünı;, bu 1nu\•ailclu)·r~qız- uydmla.tmıştır. Petrol tasfiyehane- . 
~ 'mü temkkesl de kfunllen De kat cdryoNlu. J\merikaıı fı~mlen.nde gibi yanyana gelışldir. Trnnsılvanyn odaya_ derhal istifade ıedilmeai 1 lı;\'ın mcsı.tli)ctini lfriblı'lcrl üzcl'lı :e kri ya•ıınn atılan bomha1ar ıbü. sı 1~~~1~j ,24 . (A.A.) - D.N.B. aJnn-
lltı le idar ine geçti. Daha ş:ııkta ancak rnstl:ınnbılrn bu kabı! se;>a • davası ahbapça hnlledildikten so.ııra 1· el b .... k b' f sat atmış atı)or r. "k , 1 "dd I' . fliık ı )Oı .. 

tilta K ·1 l tlb t d * hatlcrln hakikat de olabilec,eğinl de Nasreddin Hocanın meşhur sözü bh azımg en uyu ır ır Faşist e ' ordunun ıricn.tindtm yu . .):angın_ a: ve şı et ı ıın ı - Almanya, Italya ve Japonya o.ra-
~.o_!d:ı, ~~r:u/ın:mJ::. :cnu- içinde çalkandıil'ımız bu gnrlp harp kere daha hakikat olacaktı: cYor· oluy?.r·.. . • • • dQlayı askerleri xc nskerlcr de se- hu ıka-e~ış~ır. B uyangınlar, Ta.

1 

sındıı 27 ey1Ul 940 da Berlindc imza 
..... _q_ı;riı.n-ıı uı"den r'stikametla .. i az isbat etmistlr. ~ıuı '·- b"tt.i. H u· 1- Goruşlerınde ve aerı,Ieranaekı ferin :mü!ıkiilfıtuuı binaen lstcmcdil:· ranto şehrını bombardıman eden edilen pn1ct.n Slov:ı'kyanın lltihakıııA 
nıııı: ~ ,., .... ' ,gnn I>"...,., ıuıvır:ı ı .> a ıı ~ a h • 1• I ' • V , il' I . . r 
ht~~nut altına alınış oldular. Ziyaret mi, davet m1, yoksa başka nız kavga bitmekte kalmadı arııda uJtal~ı ve ma aretı ma wn o an Jeri .Wr har.he sc.vkedildiklerind n :eligcr .ng ız tayyare erı tarafın - aıt .P~otokol bir tnraftan Almanya 

hııhı~ taraftan Şimali A!rlkada lıiı·. şey mi, ?e. olduğunu katı~:ı..-tle can cığer dostluk ve ıttlfak )ta pey· S.y Hüseyin Cahit Yalc;ın. geç~n- dolayı faşist rüesayı mu:ı.haı.e edl -,<lan gÖrülebilmiştir. Ha~ıclye 'N~zırı Von 1:ibb~ntrop İ· 
ııt nan Gcnernl Weygnnd ianliyeti- t11yın edemedığımiz veya ~tmek ıste· dn oldu. Ru netice kenılı kuvvetle· lerde bir yazısında Fransız ve in- yorlar. Al la h tnl~n Hnricıye Nezaretı Sıynsi Şu· 
.\f~~ırdı. Şimali ve Gar.bi Fransız mcrliğiroiz bu .s_cynhati JlıUe.rle. B~~l- ı·ine güvenıneyi1) ıte' baŞka ımcnıleket- giljzlerin vaktile ltalyaya hücum 'Yine meı:kıir ıhaberlere göre ~ ük- manya~a yapı n ava ~e şefi e1çi ~u~i ;e Japonranın Ber-
~ "8\mnı idaresi altına aldı. Bu. gar Kralını buluştuı-du, ertesı gun Jcı:irı hımaycru_ne gir.en milletlel'Jn ede ek h h • • apma • k J'Ütbdı 60 Jtalyan subnyJ ;fn_siat bucumlan lın lıfiyük <?lçısı 'Kurusu, dl_ğer taraf. 
~1111lıareket.inde -cvveHI. sndece De a.Yn1 tayyare muhterem •ycllcusunu al- .&iiste.re.bil~ ~.büyük ibret niimu· M ı:.~~.k ı;::P h arı~ı.;. rdlk· paıtisi .taı.;afmdtw vıızifclc.rınde.n az. Londra. 24 (A.A.) - Hava tan Slo1111ltya Başveklll ve Hariciye 
"ı 'l\l hareketine karşı diğer Frnn- du'.;'1 gibi Sofyıı nıcyc:a?.ııın, Lırn'ktı. ncsidır: Rumanya menfi, .Macaris • ...._ a. uyu ır .~ u_ı.T.. lcllilıni_şlcrdir. !N<!ıa.reti tebliğ ediyor: Nn~ın Tuk~ tarafrndan 24 teşrlnı. 
tQth.bıli~ rnlekcleri.ni muhafaza by. Bulgarlarla beraber butun dünya an tan ıuüsbet Jarafından 1 Jwtnı ızab etmekte ıaı . ..--aııaaten Kralın emri vevmisi c . .. 1 • h sanıd.e Beı1m(le imza edilmiştir. 

q" g·· ca"'k Kı al Sofy.ave döndükt~ıı 'S.Onr.n . o waktt O.yük bir hruıt ka9rdımaf ..ı umartesı ve pazar gun erı a-
iki 1'' orünüyordu. ıBu "'ln~yc.te g&l:e hldlscde~ haberdar olabildi. • • olduğu ~imdiki vukuatın delale- . A~ina, 24 (A.A.) - Atinn ajanlil va kuvvetlerimiz, Berlinin ;mar -
tıııda ~~sız idaresi ve Generali nı:a- N U old ., Y:amak, ustalilnı ' _ı_ bıldırıyor: .,and' e yolcu garlarını Laipzig 
~~ vır gün mu deme zuhuru bile 1 e ce :ı"e B ~ • . t b.. (i tile daha iyi aza&.,.layor. F-at o Elenlcr J{T.U 1 :majeste ikincı Gc. ..- h •1z. v D . b R h ' h . 
ı.~ dahiline giriyordu. ~~ar. adr,l u 'gnl rtbıs ntD\ın duylılye: taklide yeltenırse z.manlar, o fırsat kaçırıldıysa, 1>1',g<>, radyQ ile, kara, dl'Jliz ve haVoa ~ r_ınıı'· nıs erKg 1 u ro,~t jel rı -
~ tlnada Fı:anııada Mareoal ;Pe· ~:n~ s~n ı ar. ı• a un arın n erı ortaya ı;ıkacak işi Y...mdar, itte bugiinlerde, eski- ordularJna ağldaki emri yevnı.i~i ının ıç ımanını, o ony,a Ji.ana ını~ 
l. ,ı lıiik.funetilc A '-"n'·a .araauıda gerı ıddıalar '}'et' buldu. Fakat mü- A11nh bayırlı ey- _!_.;ı __ el b --ı. . ---•· ok t .. antrepolarını, Dortmound garaJ 

lagilterenin 
mühimmata 
ihtiyacı var :"il ~ Al ..... " J.akatın lk eserini Bulgar ordusunun Uye. ~ • • .,.,.-. ışe .,....,,.~ u.mu uı.. . il b b 1 1 d 

I~ aslar oldu. Alnuınyanın ve b' . kı.s h' i i ti . y _ Sa.at üı;te veri. ;Yeni bir ifıaat bazırlamlt bUlunu- ;:\. atarun aav~thıı şlUnctc, mü.tcrn- yo arını, om a amış ar ır. 
~!lanın Frans::ıdnn, hususile 'Fran 11 h mınd dın dtertı_s ... rdvtnye :ı:l.e d u_ len u-ltimatomdnn 'f. 1 Vİ%ı püskürtmek ıçın l!fü'ıha ~mrıldı • Esscndeki krupp fabrikalarını, (1 iı ci .sahi{ednı ,deva.m) 
•- ıntİ11tenüe'kel . d 1' tal p1 nan u u un a luışı a yapı ma ·~ı ' yor ... . • ·uc.t.i c bizzat be C P 1 f b 'k <CC-Yap ve.rcı:ek lo~ııte ı::ni ind 
"' b 1 enn en azı e er· tc.bllğ'ile göriiyol'uz. Bll tebliğler Milı netice almak §ÖY. Arnavutluk cepllesindeki ital- gıwz znJnan. . ..ını u v . . - astro rauxe a rı asını ve tay. .... ~ n eınr • 
~tı-d'llk Unduğu pyj oldıı. Ajamların . h bl n lk 1 b le dursun 'ı"ı'nri_ • 1 . • . d bü •.• k nim sizlerden bekle(liklerıniizl tamu- yare mevdanlarını bomba ateıine lbu!uwın altının \"e kl,}·meUcrln bil -
"" ı le 1 h G 1 venn ar a ·an arın cenu u şar· • -van 'hezımef erının ltalya a )'U • " .,, tt k " •· blt . ld ğ b "tt t aberlcre göre, enern k" . d• tki . bi k ,.,,.. d" fil kmaz • men yapacaıpnıza .. cun SUJ.".C e ·nıu t 1 l d ~uvve mış o ıı unu ve u onsu . 
~.~na, nratl tcrtdne mtlhalif ol- ·ısın e · 11~ ı· ayaya !.:U·r·ır - u~ e.n ı;ı · ın .akisler uyandırmaması, manevi • idım }hı 'kadar .kısa bir zamanda bu u mu nr ır. ,,-un 941 senesi hesaplarında münde.. 
ııı..~~tıır v -'- _ _, Af "kad ki maktansn garh1 Bıılknnl:ırdakı çık- çıkar tarafı olup t •· · b" ük t . 1 r yapına t.ın d 1 k b- ett.c 'hııklı rı iBcr:·'i dek. atar b .. f' a :mıç bulunduğunu ı>ö'-·lemiş ve mail • 
... ~ e AıaıP """"erse rı a mauıı ilııı· ('1lttsin1 aramı.ra mecbur t0lnl3.dıgı lııle meş ya uzel r.ınlke k"~Yl •• el sır e 1 d - kı 111 ı ııarb;t •. ır""' SJ)r il ti !' -f " n ı m u un ~ece " ~U oı:lcke!erin Fı·ansndııki hükü • kald ~ ö t .ı kük. ıması 1a ut esı ı c sene er en- m mış \"i' '" un uunyıı mı e crınc devam etnıi~ ~c ıneselesınln, cmfistaccliyeb kes . 
ı..._-• t lllllnasebfi•lcrlnl kesmiye mec- ıgmı !f?: 5 er,.yor. ' ~" · d 1 1 ı kQ El l ı cc<latlnrı na Fıvrl· '< ılıc,;-lcditmi Ufıve ctınlşUr. ~ ı "" ,. _., Topun söktü re - beri idareyi cuerın e tutan ar a- ıugl 11 un cTıı • · ' . Lo d 2 4 ( A A } Dün g 
·•ıııı 0 acağırıı Pctnin hükumetine '411 ,. d 'h '!"fi k olduğunu ,g'östcrrolş lıulundu~ıınuzu 1 n ra , · - e· .Lort! Lothlan, ayrı~a İngiliz hal . 
~11~!~. Bu lıarckctin düşman taz- İş .ıırıy.an ma • ;c~~ıı işi ktlop b gl-\ı ~:~~~ aJı ı. tı. ad~' .Nçı. a~m~~ı g-oı ınekle bn'bttyanm. oe Beri inde tehlike işareti veril • !kının .ıwıncı·1yatındırn bahscdcı:ek de 
,~1 ınilırtenılekclcri kurtarmak den nmetclc.ri o -

1 ır eme. e a- c\ ~n:ııı;l';n arıcın. .!1'· ı!e . : • ır Churchill'ıin .tehrikle.ri miş ve bu, sabı.ha :kadar aürmuş· ınuııtir ki: 
1'1 llalıet.i u~kardır. Belki de M.n- cnklnrın etrafınc\n t~ı ı~:ı~~ır~a~~;!':ı~~ lngılız ~azetest .böyl~ bır ıhtılafm Lomlrn .211 !A.A.) llıışvekıl tür. Nıhai zafere itimat kuvvetlidir. 
~ Peta.in'in gizli bir tasv1bile dolaşmakla iktıfn i::J ..bJı' ,gadbcl.. basladı!1nı temrn ediyor.,.Herbal- Cburchıll, Ge11c.ı:al l\lctııksasa aşru{ı- Fakat İn ilizler Berlin hava Halk, harb1 kazanncağından bir sa-

"lt ttınd, Fransız Afrika müstem - ederler nihayet dn- • Yutıanıstanın cığerinl qokrce- .de hu.ı;u~ler, .~talya?ın manen za· dnkı tebclk tclg.r:ıf nı mindermıfÜl' : .. g . mye bıle şüphe etmiyor. Bombard~ 
~ln 'kurtarıcısı rolünü oynı- vet edilme 'ikçe ka g m!> cümlesı Habeş lınrbinde d~ y~ old~u g.u~lcrdır. ~unan er· Aınavutluk Q.ephesindeki bu•ün muda!aasını saramamış~ar manlar, m1lli b rll<•i takviye eylemiş. 
~"er~ Shu hald M _!kbcla . ü~ ~a- filt'y

1
e il

1
tihak et • yJrnm.ış, fakal her n"dcnoı• 0 ıa. iknnıharbıyesının ınahırane ma • uıierleı -ve lulhas"n e.n mühtm w - \ Berlın, 24 (A.A.) - D. N. B. tır. 

l ç arp cephesı ınnışUr: mez crm ş. 11, bu .bJi,.vük ııö~ler nl'"rcdılm • nevralarla blllrlnmlş olduğu bu fcrı ıtc·1• 1 1 eden Goı:.içen.lu .z~tı l'lÜ· bildıriyor: 
tı~. - ltaı _, __ ,_ 1 n· ı l\Iacnr Başvekili " sıu ,._, .. _. l t b 1940 ~n inin llk ~'arısı. cHıtıe. 
~ ya ..... r,,... ng ız cr .ara • Kont Csaky ~ n.ış 193? tle bu s'ti:Ltt?rin ilacı l'd•I • ıfırsaltan azami 'istifade etmek ve na beti~ iıüt.ı.ın . ..-~en :ge en e - Cumartesi akşamı, oldukça bü- rfn yı1ıı. olarnk telakkt edilmlşttr. 
""lttl· :Mısır, Sudan ve Kenya cep- Hariciye Nazırı ıncmesının sebebmı, o ~aman henuı: 'Y unmililara bugüne kadar P.JH - ı ıkll'l'l\lll ıanı:.de.rııu. yük bir lngiliz bombardıman ıtay- ı~nkat İngthzler, bunu tanuımile dur 

2 • T 1 k' d .. ı •atan hamı Hnbcş (Rnsı l:ırının lÜ· aa .... ıya .. dımı arttırmak lizımdır Adetçe ve te~~a bu derece - • B r h" dur.mU§l:ırdır 'llC bu hcrhaııgı ırir ne· 
Ilı, - İtalyanlarla De Gnulle 1dn - e e ·ı " nynı 1

". remE>mış olmMınd arnmak lii.zımrlt . • . ,.· . . • fruk du ana .knı;,şı Yuno.n cc~areU- yare.~ grupı.ı, er ıne. u_ı:~ı_rıa te • 
"alt 'taııında Libya cenubunda bu- y_etle Bcrlin ıle Hu sefer de B11.d tılıo - Keitel mlila- lngilı:r:ler, zaten vaatle.ı mucıbm- ırıın bu gü:ı:.tl eseri hc:ılirniz _için bir ıeb!>us .etm~ ~e de hıçbırısı şehre ~i:;~l:ı ~~:f;1!f~11~i,'U ~~::~n~~f;i~~ a ~len cepoo; Peşte arasında ıne kı:tı .vukubulınasaydı cfkôrıumtıını - ce, y unanlılMın yard_ıı:nlarına koş- Uıaı:n membaı olacaktır. E$kı ve klfı. dogru kendısıne :YOi açamamı ve dir. Önümüzdeki acne çetin ve 1ıor 
ldaı;: Weygand idaresılc De Gaulle ~~ıı~~;u~:~~~ .u'·: ~enin yine bu ~l si)zlerdcn muh~ tular..; Ybunadn Baş~kekıltlaMb Mbet~~- ik l'Wlan zufı::ılc .. dn_ıvnndıran ybu bomba atamamışıtr. olacaktlr. Amerika Birleşik Devletle-

ll ai arasındaki cephe. zerine, zincire hal rum 1-"...alıteağı ınuluıkkaktı. $oz bom· sas rua un an şu ran n. se ı- f!Ji)~ muv~ff.ıı~ıyetı ~,.._a§ns_ın u- İt· l anlar l\1atemmayı rinden ne kndu çabuk malzeme a-
'11~ Ban cep1ıc, Mihver devletleriııin ka ld l 1" k t bardımanı!1a Yunaniıln.r n1! ceı·np ~l:W. f .akat bu y..-dıaun bar kat aınnuı~n> .:;üd:l'ile tesıt cdcı:ım; a y . . lıı:ıak, bu !) kadar daha iyi olacak· 
lı;.i;.,' taıyikleri knrşısın<ia ortadan lnı ~yl~ a~lr ~n~ir ki her eklenen, verdiler'! ltnlyanlarn, ccııupt.ıı ınşnu~ daha arttırılması, muaz2'AQl de· Bır denız muharebesi .tahliye ettiler tır. . 
it~ llalll%et:t.ir. İngilizlel'in fıkı. mevcudi}·efile, hem zıncin uzatıyor bulundu~~ırı ~olaması tersıne atla~- ınokrasi davası için adeta hayati muhtemel ..Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz u • fıı •lltere, Almany.arun bütün gay. 
be C: hı:ıreketlcri ve müdo.halclerile bı?m de meydana .gtltir:dif.'1 haUmyı tılar, ?orıçcyı zaptcylcılıler. Pogra- bir meseledir. YU11an zaferleri. uhrov.ııik,, 24 (A.A.) - llav.ns: mu mi knrargiıhının tebliği: retlerini lndltereye malzeme gelme.-
-'• aune d k l ·ak bütün kcnd"ı bo"munn tnkınış bulunuyor. det.e ııgU'ntckle Elbeımn yolunu kcı;U. d h ' d'd :v- 1 d l} ·· -•· " '-- 'l d d l X-eşif ko1larımızın ''e tof>Çftmuzun rinı"n on"" "'-- ....,,.m~k "'zerine "--1·-ı'f .. _ :~ı.- ara an çı arı aı ~ - •-- ve l\.ıütün hudut ltovunca a~•·arl a a sım ı en ·1. ugos a'Y)'anın a Dun .ıı;n.11amJ .uuw.ovru ı; c en z • fit d" t ü ha-...... tıen· ınet"ı .. ....., b~.. " "' ~ ..... 
~;.."""daki Fransız müstemleke1eri, Zincire halka olmak itibarile hak ve -""- ~ ~., • k · • k 'But aJ • · ·uı ·~tiı: .Adrlyn l11 ema 1 ecnv z n:A."' • deceğl fikrindedir. Binaenaleyh, ıİD.• it .,a-ııd 1~~11 sekiz kilo.01ebrc Ar.n~vutlı\ğu ıtŞgal ma?evı uvvetı~ı artt!.1'~a • : den t~ e e.11 J§t m.ı,.._ • • : ccsinrlc, Mateınmıı hilen ftalyıuılar 
~ jdareııj ıaltında,, ._tere hukukta djğer iıUllarla müsavi, fn - eylediler. Bi~ sürü esır ve malzeın~ gaı'Ulanı tereddude dUJUrmek 11• tık denııhuıı ağzı~d8: bi~ dcnız rn: tarafından fillen t.abli>·e cdilm1ştir. ıllterenln gemi ihtiyacı günün en e· 
~b cep~~b~:· k~:~i!ci ~:r:O}:e~i~i:1ıÜü~v~~~ın:a~:~ ~ı~ aldılar. 130 ltalyan tankı Yugoslaı·. bi .-eliceler vermi§tir. Bu zaferle- tıare;ıcd~1 vukua ge mış ması mu - ltnlyan kcşlf kolları. ancak geceleri ::J.ıt:;:;:alanndan blrlslni te;k11 eı.. 

e ...,_ "'ll:va ,zor sığındı! r:.. ...J-v- Akd-ı·z meadeaini ~e r. civar topelerôetı llıu-ya ''nebflmck- =============== ~.l':..- a-;ıi§liyclıillr. ribirine zıd birer mefhum bfücdlk. " - - ,._ - ...... .., •• ~ 
'-il~ ıng1ltere bu vniyetlcrdcn Bir çok kaideleri altüst eden bu ka- Bizim Ziya Paşn merhum, ne ye- belki euamdaa Wledecek. lll'tak M.ar.sİJy;a:va tedir. Gallnbatın halen kendi ellerin-
~ litade edebllinc, o zaman Mı· idesiz harp ve 1nfüamsıı cnlznın> rınde söz &?)'lcr b~r -wt.ınış~ cAyı - tngilizlerin Akdeniz hakimiyeti, '47 de bu1untluğu lhaldandaki İtalyan 1d· 
h tı.~afaası yc..rlne bütün Libya- esirlik <Ve :nıfisavilik zıdlM"ının dn nesi iş.dir ikiptln liı!a bakılmaz.> ttalyan pii:-üıünden kurtulmu, 0 • bomba. atı ldt dia!arına. bu!. tam bir cevaptı~. 
S l'anlann .elinden alnbillr,: ede- ayni noktada birleşebildiğınl gös - * _.,. lacakhr. Bu, dav:ının dörtte üçü· (I 'in.c-i aahifcden devam) '.!"enya~a duşrruının ade:/•ık ~!.~ 
1-l'ı • lıUtün bu cephelerin ltalynn- terdi ı Gece ııant c3• k 1 .1• ı d rnufrczcsı, tutmıya teşe s ett~ı 
~~Q·, ~az. daha ıCaz1a ı;ığraştımıak· Ma.caristıınw üçler} dörUC§tırme • Ultimatomilt! bera- nü k~annıa - ve "'' ız ··:"para,. kc!ŞJnc 'karşı vetilcn alannı, müten • motörlü keşif kolları~ı~dan blrlst 

~!k d .-iııden k'-",,,. Js•;f"d" ed""ek'. Yal- WJ/f!_"& <•• •--r ,.ı··nı"'l"rl"nı· •ı torlu_cunu d..iıtmıya .• uı .. u.evecc.ıh dit 1nglliz tayyarai tnrnfındnn yıı- tara.fm.lla_n zayiat verılırılerek tar -'-- ı e Mısıra taarruzunu a - - wu._,. ...... " "" "" " u ..._ ~- .. --1...-1 1 d k de sı1lnn hom'bardıuınn tak'!Jl etmiştir. d ıl 1 ~ uu-aktırmnktan bnŞka bir ıfay- nız z .gazetedler şimdiye kadar · ven Yunan ordu. ,,__~ma an suya uşurme • hl . e ı nııştrr. . 

~.olaınaz. Avrupa haritasını "izdik"e Macari:ı- ~ İarı başkumanıl:ı _ meldir. 1ng1liz tayyareleri şe r ve cıvu • Dırrcr cepbele;rlie, vazıyette değı • 
~ ~ !J_.__ nn\n üzcl'in<le ııçı.nuşlnrdır. Yfrm1 k kt 

Ordu Kumandanlarından tanı Mihver ren~lne boyayıp boya- .t. • . nı Gcnernl Papa - >Bilhassa l>ugünlerde dmaat na- kntlan y:ırı~ııı lıonihası olmnk üzel'O şlklı >' 0 ur. 
Enaeldi Gene...! ~_:ınıaktn !.er~ıı:iit c~lyorduk .. Mıı~ü'? ,. ' gos, . demokmı:si ı:arımızdan kaçrrmamak Jazı~e· bir _ço1t boın:ba atılmıştır. Şimdiye ............................................... . 

•......... ALI 1HSAN S.A.BiS ilan bu nıuşkulıımüzü hallettı. Hfülı- • cepbesınde, kem - len bir nokta vardır ki o da Al- kadar ıılınan haberlere göre, dürt ".Makedonya 
~ ................................... &anin bundau baŞkn ehemmiyetini vii miyetln keyfi) ete l nıanların müttefikl~rinin daha kadın ölmliş "c beş kişi yarnhınmıf,· - 'M'O remiyo ·uz. Mihver yeni iızasile göz her .zaman iistün I . d h, 1 müsaade trr. Dobruca 

korkutmak da istiyemez. :Zira kuru lınadığını ı~b:ıt c zıya. e ırpa. •?masız:alhakik Al P.ntlr.mımuş bonıhaların tetkiki ve 
"---"" nürültüue papuç bırakanlar, Avrupa -len ılk kumıınrlan 1 ebnıyeceklerıdır. Fı a • ı d •ıd• 

.. J lar k k da ltal nl ftalyamn n1el·btarı beyanname crın eg"' 1 ır lllJ haritasından çoktan sıllndlla. oldu. Yunnnista -1 man m IPe ya ın ya • • bwunıruuı:ı, t~yyarelerln ımılUyctı il· " 
'.oa GONK O PROGRAM ıt- * ınn nüfusu, tnnr - rm ~ardımına koşmasını ıbekl me- z:erinde hiçbir ~phc bırıık.mnmnkta- ,(1 inci ıaahlf.-len devam) 
t.ı6 t.I!izfk lS.OO Fasıl ruza uğradığı dev liyiz. Bu ihtimali Times gllZel~ llcri süren son nutuklarını 'büyük 
•.ao~aberler l 9Jro Haberler Belçika M Jetin nufusu ka • de .ehemmiyetle ileri sürmekte- dırFrau•ız ,hük(lmcti, İngılız havn bır ınflallc bahıs mevzuu etmekte. 
lj5,.!llZflc l9,4ri Türküler LHfopl olld'un lfoy .-ı dar ol~-ı çok ıta. ı dir. Alman yardımr, Yugoslavya- , kuvvetll!.rınin bu derece tnvsif edıl- dırlc_r. 

.ı eın k 1. it er c nerede, ne hn büyuk bir ~ız. ·- k uretile m· n.,, ___ ;., rnc~ lısı.tllerınc ka .... _ı enerjik protes- ,_ V e ıstesi 20.lri Müzik 1 k k fi çıgneme ş ı, ~-· ~ • .,, HukCımctiu nôeiri c.fk&.rı o.wn re· 
b. ... z:umnn ve ne >o - n· do? kolaylıkla ayağına çc ece·. ı f k l • todn b•ıhınmuş ve Jngiliz hukiun • d k edJ 
~ 6a 20.30.Kouuşmn mışt.uğu pek belli General Papagoı;, snat. 3 de 'Verılc11 ı !andan Alm~ J~ a arma 11eçı; tlnt'lcn tarZ'Yl' ve tazminat i temiştn. me, czcun~~ şoyle e:.f t lid;:l k' 
2.go tkılar 20.45 Musiki (saz) de~il. F:ı.kııt böy- ultimatoma Jlk ce' ;ıbı, ayni ı;akanıı ıstemek suretıle mı yapılacaktır. Duman ar ııunu ı mc ır er ·ı 
~.o· ~abcrler 21.151Conuşma le bir müliikat vu. tıı"ı'·an Alp ""Jı:knB.ltll nıun·· h"Zlm e.t • 1 Onu kestiremeyiz. Yalnız muhak- Al fı a h b sulhperver ve ınfittehit Yugo.slav 
'~ "<.ı.alk 21 °0 "1ü "k "~ ~· .. ~ garistıın, man sa n a ar e mill<.'tı, t.nhrlkçllcrln nazarı dikkate 
"'-~ havası ·"' "' zı kubulmuşsn, mev - mekle vern1is oldu. Bu teerühe1 ı • ka'" oilan •ey, Almanların .daha -t_ .. • "t-Md:& d 

""il O.tice 21 46 O • ' n. "' ginneH. rçın mu --~_:-- n uruyor almnlaı ı lcnp eylıyen suğlam yum • 
stra · pcra zuu, nz . ynn_lış askerin, muvnffn'kıyetleri çorap ıı:iyade vakit geçirmiyecekleridir. ve ancak!Almarilar harekete ,,geç- ruklara mıılıktir. 

lt11.. .... 22.3.0l!Abcrl~ ı~· ynpnıak ihtim:ı!ı • sokilğü gibi, bıril>iriııi takip etti. B e u u " Harpten tı.kten "'Onra o da harbe kanuyor. t . b" b 
'vol tıı~ 22.60 Dans miız gı le, kolayca tnhıııln A rrıavutluğun mühim şehi!'leı i G,i. . una_, ge~ n m -~ı . • • • ., r. l'olltıka gaze esı, uzun ır ıı~ma-

Almanlar Sela
niğe inecekler 

(J ttıci nhifedea dewm) 

evvel ');cniden uğlnm bir te§kilut 
yapmak bnhis mevzuu olamaz.. Bu ... 
nunl beraber Hltledn artık çokta.o 
kendisine hemayar addetmediği Mus
solininin 1mdndına gitmiyeeeğini ka. 
bul edemeyir.. 

Bulgaristandan Setaniğe 
Almanyanın evve!li Yugoslavyayı 

istila etmek niyetinde olduğu hak· 
kındaki fikirden bahseden muharrir, 
Almıınyanın .Bulgnri<>tan yolUe Se. 
l{ınlğe gitmiye teşrbbüs edeceği fik
r.1ni ileri sürmektedir. 
Şayet mnnevro muvaffak olursa, 

tamamne ihata edllecck olan Yu~a
lavya bn suretit? taks1m edilmek 1ç1n 
olmuıı bir hale gclecek ve Yugos • 
laYya bir Almnn viliıyeti hnllni aln
c:ık we bugiirı Ilumanyada tatbik e
dilen müst~lekc idaresi altına ah· 
nacaktır. 

Gnrvhı t 

etmektedir! 
rlesine eöyle devam 

.... lk (caz) 23.26 Son. cdllcbilir:Bu ~en~ rıçe, Pogradet, nihayet dün de Lcs- barız bır mısal de gostcr. bılrnz. Bugün de Bulgaristan mütereddit- knlcsındc diyor ki: 
•ı Kralın tncı üstü - kofça zaptolundu. l\nrşı tnra! ustn- Harbin bidayetinde Avu uryalı- tir ve fiOn kararın1 :vermek için, Yugoslav ar:ızıs1nin blr kısmı fize- Türkiye karşı koyacaktır 

llerna-Tiyatro ne .de ne olduğu- sındnn yardım talep ederse bile h~ lar,, hüyjik kuvvetlerle Sırbistana kat'i icraatı bekliyor iibi görünü- rlndeki ıddlıılar hakkında Sofyadan 
Y,._'tıh nu dalın kimsenin değilse i~~ba~arn kl\dar, kara .kı,m yülı:lenmiılerdi. Harp kumandanı yor l~len söylenmekte olan bütün sözler, 

&J\GLAR· Şehir Tiya1:!'09u ıuılam:ıdığı mahu~ hüküm .surmıy_e lı:ışlndığı bu nunta. mahirane bir manevra ile evvela Eüt'' bu ihtimallerin önünü al- zımamdar Bulgar mahfillerinin bo 

• 

• yeni ni~am hnlkıı- Jmlarda bir d~lşıklik beklememek geri ~kildi, sonra Avusturya mak ancak Yunanlıların Arna. hususta yaptıkları vaad ve taahlıüt-
Dram kısmı: sı geçlrılecek. pek te yanlış hır tnhmln sayılmaz. ıku etle . . r p müthif bir hez.i • vutl~i -muvaffakıyetlerini tes· Jere katiyen tekabül ebnemektedir. 

(TA TIL) Bunaan başka bir de şoyle bir r1- Ziya TEVFİK vv • rını ,saOı dan A · rı· ... - tevıı·- bag·lı buhmmaktadır. Bulgar Sobranyasında vukun gclPn 
<Vayet :var: Almanya geçen Bilyiık mele ugratlt; n ıso~a :VU&· ,... ~ tezahürler, Bulgar hattı hareketin· 

Komedi kısmı : illarytc, ,,ceııubi ıHolanda ile Frnnsız ................................................ tur~~War_, bır daha 5ır~i.5taoa. te- Almanlar ~etai emrivakiler yap • de bir değişme olduğunu ve bu de. 

~. -· (DADI) ve Belçika Flandr'lo.rındıın mürek • Von Papenin cav.uze cesaret edemediler. Nıba- madan, Yunanistan, Arnavutluk· ğ-lşmcnin artık enk<ıtla geçiştirtle • 

F.aknt Türkiyen1n bu dilşüncelerin 
tahakkukuna şlddeile kar~ı koyaea • 
i;"Ulı, Y4,\g()slnvlann da mficndele et
meden Yatanlarıc.ın mukaddtn:abnı 
mühürletmiycccklerjnl ve Yunan um 
kavemetinin, Almanlann ve faGist. 
lerln Balkanlar hakkındaki planla -
nnı tamamile bozacağı fikrinin y:a. 
yrlmakta olduğunu zannediyoruz. ~l' !kep bir 1'1aman devleti kurmak 1s - b• t k • b • ye.t, Almanlar iki koloı:du a:ön • taki İtalyan davasını 'Lalledebilir- .miyecek nisbctleri bulunduğunu gös· 

' R.IZA Th'A.lfROSU emişti. Be!kl. şi.mdi de o gayeyi ger· ır e Zl 1 derdiler,, ayni zamanda, hpkı tim· se, hakikaten, aylardanberi gözü. tcırmcktedir. e:~~~=======!!:::!~ 
ı11ı <CHcilk> ıi1Ut11uıtırula -&~kleştirmeK ~stıyor. He; ne hal ı_~e, (1 inci sahifeden devam) diki gibi, mütereddit duran Bul~ müzün önünde yapılmakta olan Ru bcklenmiyen ve sebepsiz değiş- z:etcs.i diyor ki: 

~ O GECE !Kral Leopold un Bay Hıtlerle göruş- ~Berlinde ikametim sırasında garları ,da teşvik eylediler Su·bis- siyasi :pliuılar_a büyük bir iarbe me, tamir g!itilrmez bir hareketle 'Bulgarlar eunu bflmclldlrler ki 
4 ._ ~·lu cihet• .. tüğü haberi doğru ise Bclçikanın da guya yapmı§ olduğum beyanata, .tanı fimalden ve ,arktan ~dılar indirilmiş olacak ve belki harbi.o mazinin ncı tarihinin yeniden teker- 'Mn'lrndonyn, Dobruca l!efıldir. Bazı 
ı~: İilr '' :üçüzlü pakt:ı Jrlrıniye hazırlandığı Almanv""dan dönüc::ümde Türk hah d ili U ak rlir ctmiyec~lne inanmaya dair ha- Sofya tahrikçilerlne 'fil ciheti ihtar 
~le: ıkaYJlk devrildi ımuhakkaktu·. O t !..dirde hu pakt J- " ve 0 a ır m e e anc 0 SU· umumi mukadderatı da değişmİ§ ııı· bulunan Yugoslav c.fkarıumumi· ederiz Jd, Vardar v~disi Belgr~da 
~lele~ lcadın Almanyanın eskı dostlnrile eski düş: basınından muaali oldum ve çok retle baJa .çık~bildiler. Bug'!nkü bulunacaktır. Evet, tekrar edelim, y~sinde endişe uyandırmıştır. Yugos-- ebediyen bağlıdır ve Jıu mıntaka, mu 
t ~. ~alarka. 111anlarını yanrana getirmiş olncak. hayret ettim. Balkan vazıye.ti de o zamankı va. ummadık taş, cidden ba.ı yc.rı. lav milleti, Yugoslavya ~e Bulgııris- tı:ı:.zııın fedakarlıklar ve ievkal~ 
~•i~: ".Y 'talebe Yurdu .Zavallı Belçika, Alman ordularlle \i. Şunu ehemmiyetle kaydetmek ziyete hem.en aynen beıu.iyor. yormuş, hatta yalnız baş yarmak- tan nrnsındakt ebedi dostluğun, gay· gayretler pahasına Y~oslnvyanın 
~-· .ÖJıuiıldız Sultan mitsiz blı· harbe tutuştuktan ve isterim ki: Bu .mefruz beyanata Yalnız isiınlerde biraz: değiıiklik la kalmıyor, bazan bütün bir dün- l'lmcsulleı·in Bulgar mlllctine ve Bal- pnrçnlanmnz bfttünHlğQl; dahll ol -
IJ~: ~~~ &ik ımağliip olduktan sonra, Almıın dost- bağlanan bütün tertipler, tama _ var O zaman da büyiik bir dev ya .iyaaetUU altiiat etmek atida· kanlara da sulhe dalma felaket ge- muştur. Sobranyndn tı5y nen tabrlk· 

~flllc: ~ altında. foğunu Alman düşmanlığına tercih • • •. .. . . • ~ tlrnıiıı olnn muhtellf sergüzeştçi plfın çl sözler, iki memleket aruındaki 
~ 86•e,, .fedaileri .. Ha7du- t!tmek %orunaa kalıyor. llitlerln elini men eaas~ızdır. Çünkü ben asla leli, kuçük bır mıllet hezımete dını bile cölleriyornnq. v .. lmı: )11 .. ının hodbin menfaatlerile bozul. daimi doı;iluk paktuuıı :ihlAlinl ha· 

ldiki. ısırmıya kalkıp ta otuz 1ki dişinin bö_yle beyana..ttıı bulunmadım. E- uğr.abyor. Yalnız o zamanki dev· hunun ıicin hr..atu itt.•l•hvi ~1. mu ını "amhıi "Urcttr arzu et • zırlamaktadır. O pakt ki iki karele§ 
lleek411 t! ler birden kırıldığını gören Belçika, 88.kı uu g&U to~,, anat her türlü Jetin ismi Avuaturya, fimdikiniıa mek de ıarU.. 1 ektedir. milletimiz arasında bu derece güzel 

• CaııUIUD Jçl. timdi o eli öpmek J11tvkilndedir1 Fa· ıiyasi teamüle muıayir olurdu.> l iami ilalyacbr. O ZamaD da Bul· JASVMU UUJl Ülkii"8 cıku~c~Cen== .. !WS..~lb:.J~~!E.==:!!~!..!baırııla~~J!!M'YJ!ll'ı 



z 

we:: Sahife : 4 

sol 
F O S FA R S O L, kanın en bayati kısmı olan lonnm yuvarlacddan tueliyerek çoğalhr. Tatla İflah temin edt!r. Vücude devaınlı 
seaçl~ dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhraalan, uykwuzluiu siderir. Muannid inkıbazlarda, bar~.k teınb•lliğinde. 1'i· 

fo, Grip, Zatürri., Sıtma !!_ekahatlerinde,Bel sevıekliii H ademi iktiduda ve kilo almakta ıayanı hayret faydalar temin eder. 

F O S FA R S O L'ün diiel' bütün kuvvet ıuruplanndan üatünlilfü DEV AMU BiR SURETTE KAN, KUVVET, IŞTIHA TEMiN 

ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal söaterm91idir. 

İŞTIHA Sıhhat Vekaletinin reıımi müsaadesJni balzdir. Her eczıınede bulunur. 

ih Necati Eczahanesi Dahçekapıda Vakıf han karşısı da sekerci Hacı Bekir sokağı başındadır. Başka yerde şubesi y tor 
t • • • ~ e o ı • • • • • • ç • • • •, o;:-:--:: , 1 , , • •, , , • , , : • ı o • ı • ı ••ese • '• e ı ı • • e • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • ı • ıı • • • • • • • • • • • • • • • • • ı ı • • • • • o = ı ı ı ı e , • • e o e o• c • e • = e • o • • • s , ı • • • o • • • • o o • o ~: : • ı = : 
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U ATI /' Devlet Denizyolla11"1 işletme., 
1 

Umum Müdürlüğü ilanları 

Dünkü lig maçlarının galipleri: Vefa, 
Galatasaray, Fener, Beykoz ve Beşiktaş 

(1 inci sahi/ eden devam) 

yeti almnk için takımda -Ufak bir MÜZAYEDE YE KO
NAN FUTBOLCÜLER 

Beden terbiyesi teşkilatının ce
zasız klüp değiştırme hakkındakı 
kararını büyük bir fırsat add ed e n , 
k lüple r ine pam uk ipl iği ile bağlı 
fu tbolcüle r, h içbir panik husule 
getirmekeizin, ııyakl arının uc una 
basa basa tıpkı karşıdan karşıya 
geçer gibi, bir klüpten diğer klü· 
be geçir iyoar. Klüp lerini kumaşçı 
dükkanına çevire n bulunmaz 
Hint kumaşı nev' inden bu k im • 
sefe r, b irkac kapının İpini çekere k 

Ağza alındığı zaman ayrı bir h .. · 
viyeti olduğunu derhal belli eder. 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
llülde 123, 124 No. lu knrpuz sergllcrinln müstecirleri Bekir ve 

Şıikrü ve l\lusa terki ticaret cttııcıerinden l\1umnileyhlerde matlubu olan 

müstahsillerin hır ay zarfında müracaatları. 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Hiilde 128 No. lı kaı puz sergisı nin müsteciri Methullah Salar, terki 

tlcaıet ettiğinden mumnileyhtc matlubu olan müstahsillerin bir ay zar

fında müracaatları Uiın olunur. 

Türk Kaaunu Medeniainde: 

MİRASIN HÜKÜMLERİ 
VE TATBIKATI 

tadılli.t yapmıştı. Scneleıdenberi, Sıı
llihattinin, sağ içde murnffak olma
sına imkAn ve ihtırnal olnındığını 

ve bu oyuncunun bu mevkide oynn· 
dığı muddctçe sebebiyet verdiği ıııı. 
lnşık oyundan netice beklemenin mi. 
nasız olacağını ve takımın bu yü:ı:· 
dt-n kısır kalacağını müteaddit defa. 
lar yazdıgımız halde; Galatasaray 
takınıile meşgul olanlar bunu hcnuz 
yen i duşünmüş olacaklar ki nihayet 
Snlfihaddine sağ açıkta rer VC'rdiler. 
Ufak tadllil.t diye tavl!lf ettlğimi1.:, 
haddizatında takıın için biıl' ük fay
dası olun bu değişiklik, Salnhatl.Ji • 
nin ııadccc şilt atmak hC'vC'sine kapı
larak tekrar eski mevkiine geçtiği 
flnn kadar Galatasaray tnkıınmın ke ndile rine p a ha biç tiriyorlar v e ı 
gittcl, nçık ve temiz bit futbol oy. nihayet b ir gün alım satım gü nü· 
nadığını gördük. Elle düzeltilerek a- nün yaklaştığını hisseden bu genç· I 
tllan bir golle maglUp va:ılyete dn • fer, k e ndilerine çckidüzen vere-• 
şen Galntasonıyın, ınaçı Salilhaddı -, r ek k imi b oynu Lükük kimi de ı 
nhı iço ~mesllc kazıındığını zann.ı· ke;dini, olduğundan 'çok dah~ 
denlere sor.ümilz yok. Eğeı· Galata· w .. k •. ·kt · 
aarnylılnr başlııdıkları gibi oyuna agır &_?s~.erere m uracaat etlı . erı 1 
devam etmiı olıtnlnrd ı, galibiyeti gös kıı pı onunde açık arttırmıya ko -
terdikleri a rsa oyunile def-il, hakiki y uluyorlar. 

fstanbul 5ulh bil.l:imJerlndcn Cevıul ~rkulun bu kıymetli eseri: 
ıırntık hukuısta ölümden sonra terekenin muhafazası için ka nunen 
ıcap eden tedbirlerin nasıl alınması ıktıza eylediğini, terekenin wulü 
tnh rırıııl, mühürlenmesini, reddi mirnsın şekillerıni, defter tutmanın 

tiıbl olduğu merasimin nasıl yapıl ncıı.ğını, resmi tasfıyeniıı eşkal ve 
tarzlarmı, tereke dosynlıırımn nasıl tutulması lazım geleceğıni ve 
bunun en mcs'uliyetaiz ve seri şeklini ve bazı hukuki lhtiınalleri lb
tıva eylemektedir. 

İstarıbulda, Ankara caddesinde İI'\ KILAB KİTABEVİNDE 
160 kuruş fiyatla satılmaktadır. futbolle elde etmiş olurlardı. Dün Bu müzayede, futbolc ü lehine 

Galatasaray haf hattı da Musa mO • cüz' l bir fark dahi tevlit e tse, der· 
te~ma bozuk bir oyun oynamıştır. Biz hal kabul ediliyor ve kılık değiş- •-11!11---~---··--------~---~-----= 
her şeyden evvel Galatasa;·ay tak_ı· tiren g enç. çıktığı klübü tanımaz 1 lst. Lv. Amirlig"'i Satmalma Komisyonu ilanları 1 
mının kendisıne !il.yık ol abılccek bır b ' h 1 1 k · ld .. b .. _ - -
şekllde fu tbol ovnnmasını istiyoruz. ır a e ge e re ' yenı u une l 8.~oo adet 2X20X400 •ftbta ve 400 Sodkostik alınacaktır. Pazarlıkla 

. b ütiin ima nile ( 1) sarıliyor. .. ... .. 
OYUNUN TAPSILATI - Oyu· H l b' .. . kl .. b '' .. kilo çivi pazarlıklıı satın alınacaktır. eksiltmesi 26/11/940 salı g!lnü saat 

nun her iki devresi de Galatasarayın e c ır gun yenı u _un un i halesi 27/11/940 çnşamba günil 16.30 Ja Tophanede Lv. Amirliği Sn· 
nlsbi hakimiyetile gC'çmlştir. i lk hastaları tarafından aht~ bır ~_a- saat 15 de Tophanede Lv. Amirlıği tınnlnııı Komisyonunda yapılncaktı r. 
devrenin ortnlnıına doğrıı eşnpl'.' bir vırla omuzunuıı okşandıgını go • Satınalma Komisyonunda yapılacak· lstcklllcrin tcminatlarlle belli saatte 
pas alan Hayri topu clilı.: düzclwrek re n futbolcü, eski klüb ünü terke t - t ı r. f steklilerin teminaUaıile belli Komisyona ,elmeleri. 
arkada~ına bir pas veıdi, hııfif bir mekte ne ka d ar haklı olduiuna ıaatte Komisyona gclnıelerl. (656-11089 ) 
V\lruşla Galata aray kıılc-ine ilk gol dahn fazla inanıyor. Fakat y eni (651-11084) ••• 
oldu. Hu golun el ile düzeltilerek a· klübü için d e takmı~ olduğu sem · ••• Teneke veya ,.·ııril içinde gıız yağı 
tıld ığını hakemden hnşkn hemen her t' k · · ' h t b ' ·· Rt'mington veya başka markadan alınııcnktıı·. Pnı:arlıklıı eksiltmesı 
kes gördü. l\laamnfih, biz hııkemi, p a 1 _m as esıkı "~ · ~ye ır jukl ~- olmak üzere 4 adet yazı makinesi 2G/ll !l40 sa l ı ı?Ünii 11aat 15.20 dn 
hentbolu görme<liği için ılrğil. saha- t~~ag~nı .. n~ e~ .~~1 ~~ n e e u· alınncaktır. Paznrlıkla eksiltmesi Tophanede fı:;I, J.v. Amirliği S• tınıı.1-
da yürüyerek liikııyt bir şekildi'! o;.·u· b •, ~ ırndılı~ du.şunm.uyor. . . 27/11/040 çıırşanıba_günü saat 15.!{lll mn 'Konıisyoııuııdn ynpılacakıır. İ!I • 
nu idare etmesinde hat.alı lıulu.}or"lz. Bız, yenı s cıl tal ım tn mesını da Tophanede Lv. Amirliği Satımıl- tcklllı.:rin tenılnııfüı rilr birlikti' bt'lll 
Bir kaç dakika sonra Salil.hac~linin nmatör teşekkül ler imiz için mu- ma Komisyonunda yapılauktıı·. is -ı .s:ıatte Komisyona gelmeleri. 
çektlgi hır flı ıkik~n }; ~ıık. kale ra· vaf1k huimndık. Bu işin, fut bolü-, teklileıln nllmun! ve 105 lira kat'i (657-11090) 
kınından bcraberlık gCJhınfı attı ~~ müz~ bırakacağı kar n isb etini a- teminııUarlle bellı saatte Komisyona ••• 
devı e bu şeklide bitti. lakadarların te tkıklcrinc nrzcdi. gelmeleri. (G52 ....... 11086) J 10.000 adet kndııı• U demirinılen 

tkinı i dC'vıNıin ilk da~.ik.ılnrında yoruz. Yalnız, göl.lınün önünde ••• tevhit semeri iııkelct i alınncRktır. 
Gilndlı~ ı;ıızel bir kafa ıı takımının fi d . d ki 31 ton odun alınaraktır. Pazarlık- Pazarlıkla eksiltme i 28/11/{140 per-
ikinci ve he.nen biı kaç dakika ı:;onrn spor mc lUmun ıın zıya e üp la ekıııltmesi 26/ 11/llJO salı gümi sn· şenıhe gilııü ımııt 14 ile Tophanede 

d 
,,.. i - . - 1- k d N' kasası büyüyen amatör ( 1) fut • nt 13.30 dn Tophanede Lv. Amirliği Lv. Amirli'-i Sntınalmıı Kcınılsyo · a .... em uçuncu go u çı ar ı. ı • b I .. 1 . . kı·· 1 . . • b l 'k ı; 

luıyel Galnt:nsara~ ın muwmadi tnz- o cu erırn ıze, uo crırn ızı ey ı · Sntınnlına. Koınl yonundn y~pılncak- nund,. yapılaeaktıı·. Numunesi Ko. 
ylkinl ,.e Altıntuğluların biçimine yapmıyalı m. 

1 
tır f steklılcrln temlııatlarıle belli misyonda görülfir. İslı>klilerin te • 

getirerek topa ( !) vurnıanııılllnnı ı Süleyınan Tekil saatte Komisyonu gelmeleri. mııı:ıUnrile belli saatte Komisyona 
bir h:ıyll <•yıettiktC'n :.on a Snınfiın (663- 11086) gdmeleri. (655-1.1088) 
takımımı ıl'.ndünc ı go1linu de çıkaı- ~- -- =- ••• 
dı VC' bir kaç ifııkikn sonra da r ~'Uıı 4G kalem gaz mal.ıenıesi ıılınacak-
4 . 1 Galata anıyın galıbıyetile nt - ır. azar ı · a e sı mcsı -VC'tll ıakibim etmlyelbaşı Cevat Gürkıın (Akıncı), 8-İh- t p iki kıt · "7/11/940 

muvaffak ulmuntur. san Aknl (Knnnt) . Bah l mü .. tcrek: b ,. ·· t 14 <le 'l' h hayetlendi. "' .. çnrşam a g ınu ı;a:ı op ane· 

S. /ı O h Ganyan 275, plı\seler 150, 225 ku • de Lv. Amirliği Satmalma Komlsyo-

F I> h ı o T •. o ıpa i cağı sa ası: ruş, ikili bahl'I 7 lira, üçlü b:ıhi~ 8 nuıı<ln '-'ll Jlllncaktır. Tahmin bedeli 
• >3 çe . - OUha Jlı 

1 
• • " lira vcrmıştıı-. 360 lira, knt'i teminııtı 54 liradır. 

Son mnç Frııeı·~·ahçe ile Topkapı KonkurİpikJer Beyogwlu llalkevinin tertip Malzemenin cinsi ve miktarı Komls· 
nrasındıı hakem f:~ref Mutl•ınun t • yondn gorülilr. istr>klilerln belli sn· 
dare inde .:>ynaonıı •ır. ilk dakıkn • Dun Slpahı Orağı sahıısıııd:l Kon ettiği müsabakalar atte Komisyona gelmeleri. 
lardaıı llihaı il çok ızel bır tı mpn k.ıripikleı·•• devam edılmıştir. R lk · ı t · ~ı (64 • 110 t5) .. ı•yoğlu Hıı evın il ertıp cttıtc '* 
t utturan Fene bııhç liler Melih "'<' Bl ltlNCİ M USAllAKA: 1 • Mc.Jn. ••• 940. 41 senesi şampiyonluk maçınn 
Nivazlrıin attık'nrı birer golle ılk hat Ak el (Doğun). 2 • Edıkan ( Fı· 28 tnkımın iştirnklle dun başlanmış-
dc;reyi 2 O 1 ıızann ışlardır. Uz). i.1- Mahmut ( nomb..ıkay ), Bu tır. Bnşlangıç olllmk itibarile yapı· 

2502 kilo 700 gram kendir ipliği 
ahnacııktır. Pa1.ulıkla eksiltmesi 
2G/ ll / 940 Ruh günü ı:ıaat 16.46 de 
Tophanede Lv. Aınırlıgi Satınalınn 
Komisyonunda yapılal'~ı ktıı'. Nümu. 
neleri Koınısyonıln gôruHir. istekli
lerin teminatlarile belli saatte Ko • 
nıisyoıııı gclnıelerl. (65ll - J J 123) 

İkincı ı'l v erle dı hn rntıat bir o- koşuda ganyan tSO, plııs<'ler 150 \'e lan merasimde Ebedi Şef A taturkün 
yuıı oynıynıı uı ldcivntlıln Meli- 450 kuruş kıızanınışlardır. ı hatırasınn hürmeten bir dakiku sü
hin beş, Nifa lnln iki v R••bilııin İKiNCİ MÜSABAKA: l • Ta,·ııt kiıt eilılmiş, mUtcakıb<'n Bı>den 'J'e1 .. 
bir golıle 10-0 !ık bir gol ı·<'korn (Kara)e]), 2-Rıfkt Alknn (Civai, biy_e.o;i l\Hıdllrü Muhsin Akyürek tn· 
teııic edere~ ııahadan ayıılmışl rdır. 3 - Hnmdi. Bnh~I mlıştcı ek: Gaıwıın rafından nıllsnbnkalnr hnkkıııda bir 
Fen ı tıatıçclileri dunkü temiz \'e gü- , pliı ... der 4 ve l lira vermiştir. kaç söz söylenmiştir. Duııkü müsa· 
zel oyunla ındnn dol11yı h•brllc ede- ÜCÜNCÜ mÜSARAKA : 1 • \\le- bnkalaı·ın neticesi şudur: ~·· 
r lz. lllhat Al:sel (lloğıın), 2 • Edlknn (li'i· 

Şeref stnclı : 
llz), :\ - l\Iahmııt (Ron.oakay), Rah· 
ıl muş terek: Ganyan 150, plıl!!eler 
100 ve 230 kuruş vermiştir. 

Be~·kcn l - SiiJ e:vmanİ)'e O DÖRDÜNCÜ :MÜSABAKA · 1 • 

İlk maç Be) kozla Süleynuıniyc a
lil ında oynnnmıe ve Bt'ykozun ikin
ci devı "ele ı• ttığı lıiı· golle Sül~yma
nive uhadan mağ!Up ayrılmıetır 

Rıfkı Alkan (Özbek), 2- Kudıet 
(Öztunn), 8 -İh!ınn Aka! (Tunca). 
Buhsi nıfiıteı ek: Ganyan 475, plaı1e· 
ler 120 ve 370 kuru t \·erınlştir. 

BEŞİNCi MÜSABAKA: 1 - YOz
;lle~ikta~ 4 ·- Be)'Oğluspor 2 baeı Ey!ip öncü (Nil), 2- Rıfkı Al· 

kan (Afaj). 8. Kuclıet ICasa (Ros) 
Bahsi müşterek: Ganynn 2 lira ver

Son meç Br.~iktacln Heyoğfo .. por 
arasıııria yapıln11ştn·. Samih Durnn-
60yun id:ıre:<inde oynıınnn bu maç, 
baetan nihayete kad:ır heyecanlı ve 
zcvklı geçmiş. netlced. Beşiktaş kuv-

mi~tir. 

ALTINCI .MÜSABAKA: 1 ·Yüz
ba~ı C~vat Gürkan (Yıldız ) , 2- Yuz.. 

:s - ==-

.. . 4000 adet mahruti çadır dıreğı 
Birinci maç: Yil~s~k ::'ltu.henılıs alınacaktır. Pauı.rlıklıı eksiltmesi 

i\l.e~frbı Kartala yenıld'.. ik~nsı '.?nç; 29/J1 / 940 cuma g!lnü ıınat 14 de 
Şışlı T~?.'fıın takı.nıını .J.endı .. Oçun~~ 1 Tophanede Lv. A mirliği Satınalma 
maç: '\: uk~ek ~lü~cn~ıs Mccıdi_?·eko- Komisyonıınıln yapılacnktır. Tşhmin 
yünü yendı. Dordııııcu maç_: .Yuksck bedeli 8800 lira. ilk teminatı 660 Ji. 
Müheııılis l\1ualliııı l\lektebını yendi. rad ıı·. Numunesi Koıııisvondn ~ö-

Bayanlar {rasıııda da bir voleybol rülilr. İsteklilerin belli s~ııttc Ko • 
turnuvası tertip edilmiştir. Gelecek misyona gelmeleri. (GG3- ll 168j 

hafta bunlara bııvlanacaktıı·. Dr. Hafız Cemal 

ı,çı erıyanlar 

+ T<JRN A CI- Demir abrikalnrı 
için. Anknra Orman ÇifUıği Demir 
fabrikasına müracaat. 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Müteh:ıssısı 
Div•nvolu ıo• 

Muayene saatleri : Paza r har1o 
her gün 2,6 Tel : 22398 

25 ikinciteşrinden 2 birincikanuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isim'eri kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhhmıar 
Karadeniz hattınn - Sah 12 de (Ege), perşcmb~ 12 de (Ankarıı) 

ve pazar 16 da (Erzuı·um). Galata rıhtı-

Bartın lıattına 

Mudanya hattına 

1 Ban<lmıın hattınıı 
J(ıırabıga hattına 

f mt·oz hattına 
Ayvalık hattına 

mından. 

- Salı 18 de (Konya), cuınnrtesi 18 de (An
talya). Slrkecl rıhtımından. 

- Pazartesi, salı U.50 de, çarşamb:ı, perşcıııhe, 

cuma 16 da (1\1ıırakaz). Cumartesi 14 ile 

(Trak) vn pauır 9.60 de (:\farakaz) . Galata 
rıhtımındnn. 

- Pıızartesı, careomba ve cuma 8.16 de (Trak). I 
Galata rıhtımından. AJ.•rıea çarşambn ve cu
martesi 20 de (Saadet). Tophane rıhtımından 

- Salı \•c cuma 19 da (Seyyal'). Tophane rıh
tımından. 

- Pazar 9 da <Tayyar}. Toplıaııe rıhtımından. 

- Çarşamba 16 de (Buı a), cumartesi 16 de 
(:\l~rRin), Sırkııci ı ıhtımınılan. 

İzmir sürat hattına - Pıızıır 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
İ7.ın1r lliıve postası - Perşembe 18 de (1 ırhan). Galata rıhtımından ..................... .................................... 

l\OT: -Vapur seferler i hakkıııda her tarifi malümat aıakıda telefon nu-
maıaları yazılı accntcJcrimizden öğrenilebilir. 
Galata Baş Acenteliği - Galntn rı hlııııı, {,ima nlar Umum 

Mlldürlüğli binası altında 

Galata Şube Acenteliği - Gats.ta rıhtımı , M ıntakn Liman 
Reisli~l hlnası altında. 

Si rkeci Şube Acenteliği - SJrkeci, Yolcu salon u. 

(11158) 

42362 

'0138 
22740 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
idareıııiıde miınhal olan menıurlyetlcı fçın 7 /12/940 tanlıine müsa

dif cumartesi s;iıııO saat on ikide miisalı:ık:ı iıntihnnı icra kıl ınacaktır. 

l\t üsaba kn)'a iştiı ak etmek ıatı~·en lise mczıırılnı ının imtıhan eıırUarını 

öğrennı<·k üzere Vakıf Paııılar ldnrcı;inc ınilrn<"ııntları ilı1n olunur. 
(11128) 

~~ş~'= 
,_ __ ,,.-:Z ~ ~kı. 

,.~ ~1;;:~ 
ot>EOl'-l ~öz, Vecdi Binwöl 

Müzik : Sadeddin Kaynak 

L.70399 No. 
HEY PINAR DERiN PINAR ( K uyu başı rı da ) 
OH, OH NE GÜZEL ŞE Y ( Dü~ün sahnui ) 

270400 No. 
LEYLA BiR Ö ZGECANDIR ( Mecııun dilinden ) 
AŞK YOLUNDA BAGRI YANIK YOLCULAR<Elveda) 

270401 No. 
NE YARDIM ( Leyli dilinden ) 
EY İPEK KANATLI < Mecnun dilinden ) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Cinai 
Miktarı 

Toıı 

llk tcmfootı 
lha Prızarlık giııı ·ve aaati 

Un 100 1600 2/12/1140 günü saat 14 de 
Arpa 200 1600 2/12/940 günii saat 15 de 
Yulaf 84 '160 2/12/ Sl40 günü snat 115 de 
Yukarıda cins ve miktnrlaıı ve hizalarında gösterilen ilk teminatlı 

üç kalcın erzak 2 / 12/!140 da Reykuz A kcri Satınalınn Komisyonunda 
pazarlıkla ayn a)TI satın nlınacaktır. 

Şartname ve evsafı mP2kıir Komisyonda her gün gör!ilebilir. 

(11005) 

- Bilyilk Caaua Romanı - tıdıı komünist propagnndasının, inııanhk proııagan- - Ben de sizi... Unııtınadım, bakın r.iyarctfnl 

SUSUN 
YERİN KULAÔI VAR 

Nakleden : CİM Mi 
Mutlıık Pariso gidip Erkilnıharbiye İkinci 

Şubeye vaziyeti ariz ve amlk anlatmalı. 

~ Çok haklısını 

Tefrika No. : 87 
gıdeı iz. 

Gerçi ben muhakkak g tmck i tiyoıdum. 
!\lery'yi kuşkulandırmaktan da fayda yoktu. 

- Pekala, dedi.. . 

Fnkat 

- Ben Korgeneralden ikımiz ıçln izin ıstiyc-
yı m, olmazsa ynlnız birimiz gideriz. 

- Peknıa ... 

dıısının n~kerler ara..-ında daha geniş mikyasta ya- ze gcliyoı·um. Sizi arıytlrum. Fakat siz bir kere ol-
yılmosı için liızımgelen tedbirleri düşündük. .. sun, bir kere ne l>cni, ne de Mcry'yi aramak uıh-

Bu mcyıını.1 14 ben yeni gelen askerlerin bir çok- metine kntlıınmaılınız. 
lnrınn yüz verecek ve onlara kcncliml ııcındırnrak - Biz hiç sizin gibi dlışünmüyoruz. Bilmem 
propaganda yapacaktım. bize öyle bir his geldi ki, General ile düşüp knlk· 

Diğer taıartan A lmanların Fransız milletin- tıktan ve onun tcvcccühiinii kazandıktan sonra, biz 
den bir şey istemedikleri, ancak, Fransız devletini nrkadaşlnrımzı unutur gibi oldunuz ... 
elloıinde tutan yahudilere aleyhtar olduğunu ve bu Jannettc birdenbire dikildi.. . 
yüzden Fıansız kanının beyhude döküldüğu ieaa - İp uçlan yakaladınız mı? 
edilecekti... - Bnzı bnzı eveL Siz? 

Ben bunu da üç gün zarfında pcrvo.ıiız yap· - Bizde de var bazı şC'yler. 
tını. Bu arada Janncttc ile Suzanne'm ne iş gör • - Öyleyse ben size anlııtayım, lz de b:ına nn-
diiklerini de merak ediyordum. Onlar da bizi ara- latın. Bu urctle belki hirihiıimi7.i tamamlamak 
mıyorlnrdı. Gerçi Korgeneralden onların me!latsi imkanını elde ederiz. 
hakkında bir şeyler duymuştum. Fnknt bu beni kufi Suzanne gillltü: 
derecede tatmin etmemişti. - Ziyaretinizin sebebi şimdi anlnşı lıyor, dedi. 

Benim de maksadım, behemehal Parıse gıderek 
vaziyeti bizimkilere de nakletmek, ve Fransız or
dusunun bu oürük tarafını Alrruınlara anlatmaktı. 
Küçük defterimde bir çok e rar vardı. Bunlarm 
nakli büyük !ayda verecekti. Bir nrnlık ikisinin odasına uğrad ım Onlar Biz anlatırız tııhii, fnknt evvela siz başlayın ... 

Üç giin bekledik • Bu fiç eün zarfında şliılheyl )1ne başbnşa vermişler, iki ahbap çaı.<uşvnri yınen· Gilldüm. . Edindikleri bazı malümatı pahalıya 

duğunu anlatıyor. " 
d f• t 

cBen 61 yaşındayım, dört e <Jt 

lenmiş kızını ve 3 adet çoc~~u~ııı 50 
dır. Buna rağmen ten ve cıldiJI '8 ,., 

ya~lanıırla bir kadınınki gibi ts bll' 

nermin olduğunu söylü)·orlıır \'C 'f•t 
n un unını öğrenmek istiyoı·t 11r 
bik ettiğim usul budur: 

1 cşb~ 
Bf!n her akşam terkibinde J1l ı:rl' 

bir cilt mütehassısı tarııfınd1111-ıııtı.:1 
feılilen "Ve cJldi gençleştiren kQ # 
cBlocel> cevheri bulunı:ı~ • ;:ı,, • 
renkteki TOKALON krcmını <dtfl' 
nıyonım. Uyurken cildi, be' d'Jı' 
gençleşth mcktc ve her eıı.bıılı d' 
genç göstermektedir. Gündüıletlııı ı 
lıcynz (yağsız) TOKALON ~~1r!• 
kullnnırıın. Eıını.:ır ve sert cilt yrt_I 
çirkin tenler üı.eı lnde şayan~ b~,t:.I 
bir tesiri vnrdıı·. Mesnnıelerın rrld { 

!ine nüfuz ettiğinden tor. ve g•~. ı1' 
l . h b nıcrı maddeleri hraç ve 11ıyn e t.ıfl' 

le eder ve nçık mesaınelerl sıluş 
Bu suretle cildinizi yumuşatır "e 
zelleştirir.> 

o~~ · 
Siz de bugünden itibaren '1'. 11n· 

LON krem.ini kullanınız; netı;ıı f. 
den eon derece memnun kalııca 

_n_e_r_ye_ı_·d_e_s_a_t_ıl-ır_. ---~ 

r BORSA 
23 • ıı ~ 940 muamdctl 

Lonıtra 
NJvyork 
Cenen . 
Atına 
So!ya 
Madrlt 
Budape" 
Bükret 
Belırad 
Yokoha. 
StokheL 

1 Sterlin 
JOO Dolar 
JOO lav. Fr. 
ıoo Drabınl 
ıoo Leva 
100 Peçeta 
100 Penıl 
100 Ley 
100 Dlıa• 
100 Yea 
100 ineç kr. 

5.2' 
157.~ 
2::~J ı 
ı. 6 
ıs.~, 
26·~ 
~: ı1~ 
sı.~ 

~ -----/-

1 

ESHAM VE TAHVIL.4
1 

t93& yllzde S İkramiyeli ~ı 
Ergani sf-/ 
Sıva• • Erıurua l ,o.fi 

: : : ~ ,, s ,.~ 

" " ' !o.fi AnadoluDenılryohılvell petltı-'. ~ 
Merkez Baalııuı ıtqlıa 1 

r.=============~,rı 
Borsa harici altm fiyat ' 

Retadlye 
Kalı• BetlblrUk 
KGlçe altı• ııramı 

~~ 
2t ~ 
ıoı ~ 

~ 
-------~~~--

lıtincitefrln Paza~ 

tsS9 H. 2 5 t3S61 
Rısll'J 

Şevval 2 cııef" 25 • 1 ı 

GUo: S30 ~ 

======~ 
Ezan? l/~1 

Vakitler 
-------GllnCf 'YarınldJ 
Öjle 
ikindi 

s. L>. 5. 

16 1 
17 12 
4S 14 

Alııtam 00 16 
Yattı !16 ıs 

.._l_nu~ılk~-'Y-•_r_ı_n_kı_>..., ..... s_2_~:::11 
Meey: 

- N83ıl izin alalım da gidelim, dedı, bizden 
o phe cnccckler . 

davet edecek bir şey yapmadım. Yalnız Dupuy'un lik ediyorlardı. ikisinde de dnrgın bir edn vardı . satmak istiyorlar ve biziın ne kı.ıdar malQmat top- Sahibi : z. T. EBtlzzJtJ 
dclalclile ylmı gizli bil' içtimada bulundum. Bu iç- - O, Madnm J ullette dcrliler ... Nerelerılesi· ladığımızı bilmedikleri için, kendilerine nıuvaffnkı- }" 
t imada da üç yeni isim t e bit et tim. Ben onların nlz doğru u sizi unuttuk. yet payı ayınyorlardı. Neşriyat MüdilrO: C. s/.8 

---•••••••••ıııııııiillll••••••••••ırılal.,.l:.lı ılnllidialçİİoİlkİllİkıiiıylıimiieiİtJİİ1İlibiİİTliaıiırkİİiaİidİiaİi~iiİhimİİ.IBiİnltiioİipİİİ1aiİnİİ·····B·e·n·b·a·ıı1İnilnmÇ1İİkltlım.: •••••••••••••••••••••••••• (~O·eiviaiimiılviair~)~ı .liBasıldıfl v•r: M•tbcıcf WB(} 


