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Parti Grupu bugün 
toplanıyor 

Ankara, 25 (Hususi) - Cümhuriyet Balk 
Parttsi )teclia Grupu Umum'i Heyeti, yarın 
la&t 15 de toplanacaktl r . Bıı toplantıda ver1lcn 
&on kararlarla umum! ~ azly.C etrafında göril~Ü· 
lec.kt.ir. ____________________ _; 

GL~ Ar 
llOSTAKlL 

on 
Telefon : 2 O 5 2 O 

TeJı. Tuviriefkir latanbul 

Teferruat liz•rind• daran, 
bügük davalar ıid•mez v• mıı· 
oaf /ak olamaz. Voltaire 

-------------------················-------------------

Örfi idare Komutanı salahiyetlerini icap ve 
lüzum/ara göre kullanacağını bildirdi 

Acaba ne 

manevralar 
~_.... .. __ BEYANNAME \ 

Arnavu~luk~ 
----.. 8000 ltalyan 

çeviriyorlar ? 
G Uetelerde iki haber bir sün
L . de çıkmamıı olsaydİ, baber
"""llen iyisine inanacak ve vazi • 
t'tte bugünlerde biraz sükunet 
""'llule geldiiine hükmederek 
~terih olmak iatiyeceklik. Fa .1 
~t İki haberin ayni günde. fakat 
~ ayrı 11ütunlarda intipr etmİf 
ı.Junrnası bizi, mütalealarımı:ıı 
;'Yatla yürütmek mecburiyetin-

İstanbul, K. eli, Edirne, T. dag, Çanakkale 
ve Kocaeli vilayetleri muhterem halkına: 

Sayın vatandaşlarım 

e bırakıyorlar. 
\erllulgaristana ait olan bu iki ha· 
\it. den biri, Bulıar ordusunun 
h kısmının terhis edildifini, di -

(
.:, il.her ise, Bulıar Baıvekili 

L-:ilof) un, bilmeyiz hanci an -
..,-..ayı imzalamak için Berline 
eitliiini bildirmektedir. 1 

Hükumetin gördüğü lüzum ı takalardaki vatandaşJanmın 
üzerine vilayetlerimiz dahilin- bana her türlü yardımı yapa
de ilan edilmiş olan örfi idare caklarından eminim. Salahi
komutanhğına tayin olundum yetlerimi de göreceğim icap
ve karargahım olan lstanbula lara ~e lüzuml:ı~a .göre k~lla
gelerek işe başladım. nacag~m. He . ..Pınızı sevgı ve 

Kanundaki vazife ve sala· saygı ıle sela~la~ım. 
..... VQ.ıa, Bulgar ordusunda yapı. 
. terbisin, mühim bir kuvvete 
~ ~nıadığı anlaıılıyor. Çünkü 
~edilen asker, biç talim gör
~İf olan bir takım efrat imif, 

• • l,,.. d V ldarei orfıye Komutanı 
hıyetlerım ma umunuz ur. a-. Korgeneral 
zifelerimi yaparken bu mın- ı A. R. Artunkal 

_. "taten muvakkaten silah altına ! 
•-"'lblf İmİf. Bununla beraber, bu 
~hia itinin, bilhassa bueünün va- ' 
'i)eti itibarile, az çok nikbinliii 
~cip bir manası olduğuna da 

knıedil:?bilirdi. 
Fakat ayni günde, Bulgar Bq

~linin acele Berline hareket et· 
L.-"'in de bildirilmesi, yine bir ta• 
~. ~anevralara alet edilmek İi• 
-ucııijini bariz surette göster • 
lilaeldedir, ki bu da terhisten mü
rellit nikbinlik üzerinde fazla 

Korgeneral 1 

--------------------dün vazifesine 
-

baştadı 
"'ırııya tabii imkan bırakma -
~tadır. lstanbul, Kırklareli, Teltirdağı, 
tmıakika, Kral Boritin, hir tay- Çanakkale, Kocaeli ve Edirne vi
)~ ile, davet deiil de Berline !ayetleri örfi idare komutanlığına 
~eta celbedilmesini müteakıp, tayin edilen Korgeneral Ali Rıza 
~i ~ Baıvekil M. (Filof). un Artunkal dün s~b~hki ckapreale 
-:ıç•ıırılmıt bulunması, Berlınde Ankaradan ıehrımıze gelmiı ve 
til ~~r itine çok ehemmiyet ve • vnzifesine başlamııtır. 
ı._dı~e delalet eder:. Mesel~, sırf Haydarpasada istikbal 
....,lgarastanı, mahut uçler mısakı - 'o'l 

'- ithalden ibaret bulunmuı ol • K~~utanı, Hay~arpaş~ ~ar~n • 
~~dı, bunun için ayrıca bir bü- da \ alı ve Beledıye Reısı Lutfi 
~dara, böyle havaların ıüpbeli Kır~ar, lıtanb~l Komutanı Gene: 
olduğu bir mevsimde Sofyadan ral ishak Avnı. lstanbul asken 
llerline kadar bir ha~a seyahati Mevki Komutanı General Kemal 
)aptırılmazdı. Nitekim Macariı - Koçer, Merkez Komutanı Yaşar, 
t.rıı veya Rumanyayı misaka sok- Vilar~t J andar~a . . Komutan~, 
lllalc için mesela Macar Naibi Hü- Partı ıdare heyetı Reısı Re§at Mı
~eti Amiral Horti veya Ru • maroğlu, Emniyet Müdürü Mu
..._nyanın genç Krala Oçüncü Ka- zaffer Akalın ve diğer yüksek a..
tt.1, aynca Berline celbedilme • keri ve sivil erkan karşılamı§tır. 
lrıitler, eu siya .. i if , her iki mem- . örfi idare. ~~mutanı , trenden 
~itin siyasi ricaline gördürül- ıner~k~ k~ndısını karoılıy~nların 
~liir. ellennı sıktıktan sonra Valı ve Is. 

kral Borisin tayyare seyahati, tanbul Komutanlarile konuşa ko· 
a&t~n ilk ıündenberi fazla nazarı nuşa, Rıht.'~~ yü~ümüş ve bu 11• 

dikkati celbeylemiıti. Çünkü Kral rada k~ndısını aelamlıyan gar me• 
'°ria, Bulıar siyaseti üzerinde murlarıle halka mukabelede bu -
~k müessir bir zattir ve kendisi lunmuştur. . 
'Yni zamanda Bulgar ordusunun İlk toplantı ı 
~ Baıkuma:ıdanı ve hem de Korğeneral Ali Rıza Artunkal, 
'Yni zamanda ordu tarafından ( Devamı sayfa a, ıiltun ı d ) 
Çoll sevilen bir hükümdardır. On· • • 

B. M. Meclisinde 
llllUllllllllllltllllllllllllll'IUllllllllllllllllllllıltlllllllllıllılllıl 

Ôrfi idare kararı ilün 
itti/akla tasvib edildi 

Örfi idare Komutanlığına tayin edilen •• lıtanbulda İ•• 
baılayan Korgeneral Ali Rıza Artunkal 

darı dulayıdır, ki Kralın Berlin se- . ld • •• f • 
t.•hatinde yalnız siyasi meselele- areı or ıye 
tin değil, bilhassa askeri bir takım 

ilin edilen mıntaka 
l'rıeselelerin de müzakere edildiği 
lahiatile hatıra celmektedir. 
• Rumanyanın tamamile Alman 
~gali altında bulunduiu ve ora -
.. rda iki aydır bir aürü Alman fır
:c-larınm da tahfit edildiği söy • 
endiği bir sırada, Almanya, Bul-
~arlarla ayrıca hangi askeri mese
.. ıer ıörütmek ihtiyacını hissede· 
-lir? Bu, olsa olsa, bugünkü ital
)'an - Yunan harbi ile alakadar 

l~ir takam meseleler olabilir. Ma· 
6rndur, ki Ballruılann, İtalyan te

c:avüzile büsbütün karttmlf olma· 
•ı, Bulıarların Akdeniz mahreci 
lbeseleaindeki hırslannı yeniden 
'-Y•ndırmıf, hatta körüklemiıtir. 
llwıu, Bulgar gazetelerinde vikit 
•akit çıkan ıiddetli yazdardan 
förüp anlıyoruz. Bu hırsların böy-
• tazelendiii bir sırada ise Bul • 
l'arları, Balkanlarda "apılması 
~utaaavver berbanıri bir harekete 
;~le etmek hayli kolaylqmtf o
•bilir. 
~ akıi biz, bugün bile Bulıar 
~lllfulanmızın, seçen harple al· 
6ldüa acı derslerin teairile, Bal· 

TASVUU EFKAR 

• 
D.=E:Nfl:Z~ 

esir edildi 
/talganlar, Moskopolis oe 
Pogradetzi zapteden Ya• 

J nan ordusunun önü11d•nı 
bozgun halU.de kaçıgorltır 

Yunan ordusu 
Ergiri önünde 
ATİNA, 25 (A.A.) -
Yunan ileri kıtaatı, Göri· 

çedeıı 30 kilometre mesafe• 
de ve Ohri gölü sahilinde 
bulunan Pogradetz şehrine 
girmişler ve ileri harekata 
devam etmişlerdir. 

( Devamı Hyfa 8, ıOtun 6 de) 

Bulgar meclisinde 
mühim bir içtima 

Kral Boris 
şiddetle 

tenkid edildi 
11 loa harekll r .. lmlerladea,, 

Yunan Kralı Georı• ıve Bqkumandan General Pap·aıoe 
harita iiaarinden laarakltı takip ediyorlar 

" Ellnde harltayı tutaa Kral Gorre'dur., 

lngiliz harp Meb'uslar sergüzeşt 
siyaseti aleyhinde 

bulundular masrafı 
Bulgaristanın, Ege de·" günde dokuz 
nizinde mahreç arama- m ,· ı ,, on lı·ra 
ltı kalktığı takdirde ~ 

-~skeri vaziveil 
Son Yunan 

muvaffakıyeti 

clu k:!ıa.~~anlarında• 
mekll General Türkiyenin tehdidi al· AFRIKADA ITAL y AN

tında bulunduğu sög· LAR BÜYÜK ZA YIAT A 
lendi ve bu sigaset b•- U G R AD I L A R, HAM
ie,:ilmedi. . BURO TEKRAR BOM-
sor~·a, 25 (A.A.) - Tnss ajansı- B A R D 1 M AN EDiLDi 1 

ı İhtııan sABiS 
Yunnn ordusu on b ş ikincJteş

l'iııdcnberi yaptığı devamlı taar
ruzlar neticesinde Goritcsi uıp. 
lcttl; bu münnscbeUo hn~1i gani
metler de eline geçirdi. 28 birln
cilcşrln gecesi Jlck ımn~ısızen vc
rllınlş olım İtalyan ültimatomuna 
giizcl, fiili bir cevap vrrdi Bu 
cevabın nihayet yirmi beş gün 
zarfında Ycrilcıbilıniş olınası çok 
memnuniyeti muciptir. 

nııı hu usi muhn\ıhi bildiriyor: LONDRA 25 (A.A.) -
Bulı~nr parlamentosunun mlizakc • İn · · ' · ·• 

( Devamı sayfa 3, ıütun 6 da) gılız tayyarelerı, dun 
=~~====~===~ gece llamburg deniz in · aat 

Almanya, ltalyan 
mağlubiyetinden 
haberdar değil 

Onun için d11 Yunanistanı 
mütecaviz telakki etmiyor 

Bct'lin, 25 (A.A.) - Almanyanııı 
Yunnııl .. laııı blı- ııı lit-Ocıı.viz memle
ket olal'ak mı tanıdığı hakkında ec
nelı l gazetecileri tıırn fınrlnn sorulan 
bir suale Alman Ha riciye Nezareti 
sözciisü şu ccv:ı bı \'Cnıı1şti r : 

Harbin mevcut olduğu söylen ile . 
mlyecck bir yerele mütecaviz olamaz. 

Edirnenin 
kurtuluşu 

1 Dünkü--t;z.ahüratta 
15 mebus bulundu 
Edirne, 26 (A.A.) - Bugün knh· 

ramnn ı-:dırnc kurtuluşunun 18 inr.i 
yıldönilmünU coşkun t cznhüratla kut 
lamıııtır. Bu tezahurnttn hnzır bu • 

( Devam ı Hyfa 3, sütun 1 de) 

BUGÜN 
3 üncü aahifemizde 

Üç Nizam 
Yazan: 

Peyami SAFA 

tczgahlarile endüstri tesisa. 
tını bombardıman ederek bir 
çok yangın l'e infilak çıkar· 
mışlardır. 

( Devamı sayfa 8, ılitun 7 de) 

Bu münasebetle Yunan ordusu 
başkumandan vekili General P a· 1 

(Devamı ıayfa 1, ıDtun 1 de) 

Işıkların söndürülmüş 

olmasına rağmen şehirde 

asayiş fevkalade iyi 
Vatandaşlar, şuurlu bir disiplin manzarası 
ve güzel bir intıbak kabiliyeti gösterdiler 

lııkların karartılmnsından sonra lahattin bu hususta dün bir mu• 
Emniyet Direk törlüğünün bazı lü- harririmize ıunlar1 aöylemiıtir: 
zumlu tedbirler aldığı malumdur. c- Aldığımız tedbirler çok iyi 

Emniyet Direktör Muavini Sa- ( Dev•mı sayfa 8, ıütun 4 de) ................................................................................................ 

. Benzin tahdidatı 
Hususi otomobiller yarın ------

artık işlemiyecek 
Yarından itibaren, Koordinasyon Heyetinin otomobiller 

hakkında verdiği tahdit kararının t atb.kine başlanacakhr. 
Bu münasebetle bütün hususi otomobiUel sefer den menedi
lecekler, yalnız Koordinasyon Heyetinin verdiği karard. 
gösterilen huıuıi otobıllere benzin verilecektir. Ta ksi oto
mobilleri de tek numaralar bir i'Ün, çift num ar alar diğer 
fi• olmak ilı•e çalıtacakludır. 
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Arkadaşımız Trabzonda: 23 .................................................................... 

Milli mücadelede 
takanın rolü 

istiklal harbinde takanın yaptığı işlerden hepi
miz haberd«rız. Fakat takanın kıymetini pek 
bilmeyiz. Kandemir bu yazıda Trabzonun 
meşhur takasından bahsediyor. 

Millt Mücadelede büyük hfmaetleri prülen takalar 

ŞEHİR MECLİSİNDE ~NSA BU HARBi ~ 
~~~6dtt~ 144 bin liralık münakale yapıldı, 

Üsküdar tramvayının vaziyeti görüşüldü 
8 

' 

YAZAN: Eski Ordu Kumandanlarından 

Makedonya 
meselesi . 

• • arası• 
Şehir Meclisi dün Faruk Dere

li'nin riyasetinde toplanmqtır. 
Toplantıda evveli, Emirgnnda 
Hidiv lamail Pn.şaya ait koruluğun 
tanzimi hakkında hazırlanan pla
nın tatbiki için riyaset divanın -
dan gelen dilek okunmuştur. Bun
dan sonra ruznameye geçilmiş ve 
Osküdar tramvayının Belediyeye 
devri için, bissedarlnnn, Jirketten 
alacaklan borçların fU tekilde 
tesbit edildiği bildiril~tir: Ev· 
le.af i<iaremıin 468 bin lira alacağı 
200 bin liraya, iş Bankasının 320 
bin lira alacağı 200 bine, eski e
lektrik şirketinin 264 bin liras1 
100 bine, Oto Volf şirketinin ala
cağı 180 bin lira 92 bine indirile
ceğine ve bu hisselerin de Bele
diyeye devredilmesine ait dilek 
muhtelit encümene havale edil -
miştir. 

r 
Yerli filmlerimiz 
ve bir tenkit 

AKASYAPALAS 
MÜNASEBETi LE 

1 talya ile Yuoanaatan deıl. 
dairi harbe dit~ s.ll:'8•F a\'S· 

letleri i~tirak etmem~!erd•·clQvif· 

Almanyayı sulhe mecbur etmek ve "iYunaniatan, fıeclakir-ı:: ~ 
mesı1e kom§U ~~.1".. azanınıJ• 

Yantıg" l haksız tecavüzler.den onu menet- dünyanın tevcccubunu ~· anla~· 
:r tır. Fakat Yunanista1'l~.-.:ı ır bMk• 

mek için Fransanın, taarruzu daha ması bulunan lngi}lM.::~ya. bİ· 
her devlet ve batta . kte "' 

evvel yapması lazımdı taraflığını muhafa~ eı::iyetin· 

Emekli General 

All ihsan SABIS -

-- herhangi surdle tahrik 111 buhın· 

B nyram hnftnsı zarfında Be- de snyılac&k bir harekette 
yoğlunun belli bqlı ild Kapalı kalelere büyük hava Fransa ile İngiltereyc, müstemle - maktan sakınmaktadır. • kendi 
büyük sinemasında mua:.:· kuvvetleri vermek, bunları barın- kelerindeki askeri kuvvetlerinin Yugoslavya, harp atleşıın~ "' 

znm rcklfimlarla teşhir edilen ve dırmak ve daima faaliyette tuta- F ransaya celbi için mühim zaman hududu boyunda alev enba tıc• 
İstanbul halkının bllyilk bir ek· lm k b" y ı ın bi e güç olduğundan, böyle kazandumak sureti le kendisin -ı c:enu ı ugos avy~n b ... ı,a· 
seriretinin seyretmek fırsatını h · (ft• ) ·ki d fa o ... bulduğu cAK.ASYA PALAS> bu kapalı kalelerin hava taarruzları- den, haklı olarak, beklenen vazi- fe n ınanaslu ı e • b" set 
mevsimin yerli sanatkarlar tara- na karşı müdafaaları ve muhafa- fcyi yapmıştır. Bu tahkimattan, lanmq olduğu halde, hıç ır 
fından çevrilm" ilk Türk Cllmly· zaları da müskül olur. Bu cihet daha fazla bir şey beklenemezdi. çıkarmamı~ta. Mecli • 
di. Her şeyden evvel Türk sine - düş~nülerek Maginot tahkimatı, B takd. d . it cı Diğer taraftan, Bulgar aul· 
ttıllCllığmm gcçird fi tekamül kale veya lı:a1clcr şeklinde yapıl- k 1 unu ! ır e ~m_ıye~ ad_ı~ . sinde Adalardenizi sahiline .... arı· 
hakk nd bir 'flldr ve-. .• ti s· . d"" d·~eı . o mensup :ı.rı, yanı ...:en ısını . . . ·ı :ı:a• .. 
baril~ ~lr çok noktaln~d~c: ~.\: mamıştı. ırı uşerse ıg rerı ve kendi kuvvetlerini dev 1lyna - garısta~ın ınmesı, ve ~vn 

1 
lehin· 

kasya Palas>, tahlil ve tenkide ı ":~kaveme.tc devam edecek ve 1 sın da görerek düşmanı lıakir gö- da MnKedonyanı:ı ıl~ak i~·e ka· 
değer. duşma~ elıne geçe~ ~ısmı te~rar ren ve bu sebeple rniiıtefiklerine de yapılan tezahürler, ~ınıd tavır 

a) DekoI, ı"tiharilo aJmdıyo ka- rnukabıl taarruzla r.stırdat edıle - d 1·· d f 1 .. 1 1 dnı· son derecede çekangeo _._ .. k b" .b. . . . d .. e uzumun an aza guvenen er, ful.,. 
dar gördü[;'6müz Türk filmlerine ce Sl.ır~tt~ ırı ırı gerısın e mhu- Magiııot tahkimatına, değerinden gösteren ve lisan kullan~n. 
nazaran hepsinden daha zen~:ıı teaddıt ıstınat noktalarından, ta - ok k t h . t lavyanın sabrını tüketmışltr· il' 
olan bu eser, ilk nazarda cazip kimat gruplarmdan mürekkep ol- ~ek ~·ıymMc 0~:te ~hm?1ıyLi~ hveulr~·= 1 Bulgar mcb' br yalnız fuıı .rı 

dl A k k .. lm .d. B . . ır a.,,..n zı nıye us u d nY'-r 
görülmekte r. nca ınevzuunun ma uzere yapı ış ı ı. u ıstınat ne sebep olmuşlardır. fakat bu nistand ait cenubi Make o aıı 
dü.,ük ve basitliği ve yeril -•·nnı- kt 1 la h r taraf · d ·ı y 1 it" bulufl " ........ 1 no 8 arı veya grup r, e - kaoahat. l\foginot tahkirnatında eğı , ugos avyaya a "

1
b• yet artistlerinin bir tok esaslı rol- ~ d da d .... ı.. sını 

!ere iştirak ettirilmesi -muvaf- tan ve ar a an g e~ taar- değil, bunu yanlış anlıyan veya ve biitün (Vardar) havza sirıİll 
fııkıyet veya adem! .ınuvnffakı- ~u~ara muk~vemet edebıleceklcr hiç taltdir ve idrak edemiyen ka- liva eden Malredonyan~n he~ ıer· 
yetlerinden sarfma%ar. fıbnl mü- ıd~? fakat boyle ters cephed~ lın kafalardadır. Bulgaristana illnkmı 1steJJllf 
temadi taklit ailsllesinden ibaret mudafaa, ancak muvakkat, gcçıcı dir. • 
al~de bir orta orunu mesabesine vaziyetler için ehemmiyeti haiz - Dığ""r taraftan. Maninot geri - Bulganstanla YugoslaVf• .,.ejİ 
indirmiştir. Her gOn, her tiyntrıJ dir. Uzunboylu müdafaa bahis ıtindc oturup müdafaa ile de Al- mıda ebedi dostluk ın.ıab~ ii
ve her filmde görülen ayni sima- mevzuu olamaz; çünkü bunlar, manyaya hrşı harp kazanılamaz. olduğundan biribirinin ara~.iı 
!ar ve onların halkla peyda et- es~i _kaleler .şeklinde her türlü dı. Tahkimat manzumeleri veya zerinde ~dleri bulun . ...,.......ı·
tikled ünsiyet bu kimseleri artist muhımmat, erzak, cephane ve sa- kaleler, harp kazanmak için, düş- L-'-Lmda t--:..aı yer-•• bil-. 
zümresinden ayırıp lfıtibali birer · · d.. \h UAA.11. -....-· ._,.. "'~ 

aun ıarkında, pr Yazan: Tekrar yallah der, 
Trabzonun ve o-1 1 tahta parçası ••• 

lalrıde uzanıp ~1- '1kardık ,yola. 

Bundan sonrn, divandan müs -
taceliyet kararile gelen, 144.626 
liralık münakaleye karşı, lamba
ların söndürülmesinden edilecek 
tasarrufun 84 bin lira ve Haydar
paşa geçidinin inşaatından da 50 
bin lira tasarruf edilece'!ği ve bu 
paraların yukarıdaki münakasaya 
karşılık gösterilmesi hakkındaki 
dilek de bütçe entümenine hava
le edildikten sonra celseye niha -
yet verilmiştir. Münakasadan te -
min edilecek 144.626 lira şurala
ra sarfedilecektir: Kamyonların 
tamiri için 30 bin lir..ı, pasif ko -
runma işi için 40 bin lira, telefon 
mükaleme fazlalığı için b~ bin 
lira, benzin nakli için 35 bin lira. ................................................ 

iresile, her türlü hastahane ve ta- mana taarruz ıçın, uşmanı su e d--'-ları halde • .in.da' Bulaar ro--. aşina mertebesine ko.vınuştur. ' 1 U& , :r- .. ~ 
mirhanelerile, dcpolarile aylarca nıecbur etmek için yapılmaz ar. ı!-m· ..ı_ büt"" 1111•• M-'·edonyantP LJ b) Film, hakiki Türk camiası- ua uc CIA ~ 

den kıyıların, bu- // - ·- J_ --· •- - Ya kıyıda de 
ralardaki her ka-~ fil ele, açıkta ya. 
abanın, her kö-•••••••••im••• ltalanıraanızT 
7fln, her evin İstiklal mücadel~ ·- Nerede olana olsun hesap bir
ctirdüğü iş başlı başma bir koca cil- dir: Yakalaruntk yok! Baktın k1 ka· 
de mevzu olacak kadar büyfilrtllr. ~P kurtulamıyacabın. delersin ta· 

Hepimiz kaj;rıımm rolünü bll1ri.z. itanın dibini, atarsın deniu kendini! 
Fakat hangimiz takanın yaptiklann- - Pqinizden celinıe? 
dan liyıkile haberdanz? _ Olur a ••• Düşman işi inada b1n-

fyl ama bir anlasak; taka ned.irT dirtrse clbette bırakmaz arkanı. Eh, 
Talca, takadırl Olmadı. değil mi? kısmet, yetişirse elbette tutar, :fakat 

Olmadı ama, taka tarif edilemez scnl, beni tutar, cephaneyi ele geçi. 
ki!- Zlra üsta bir takncınm eline rebilir mi? 
geçen küçCicük bir kayık ta takadır, - Sa.de cephane m1 taşırdınız? 
koskoca bir sandal da takadır, her _ Ne verirlerse onu götiirürdük: 
tekne takadır! Ccpll.ıne. ıdliih, (ist baş, insan ••• Hat. 

Takanın, hatta değeri, kıymeti de UI sandık sandık altın! 
belli olmaz: Kırk, elli liradan, beş - Buralarda ne kadar tnka vardı 
yuz llraya kadar taka vardrr. Solll'D 0 :ı:nmanl:ır? 
uka, nıotur takıp bekiretini boz· _ Sayısını Allah bilir .•. Tnkn bu, 
mamak eartile, yclkcnle dl! işler, kü- yııpm!lsı güı; blr şey değil ki ... Kaç 
rekle d gide:r, kendi kenclıne de YÜ· tane lüzımsa, sıva kolları, bir gay. 
rur... ret, bir himmet al snna düzinelerle 

Taka; bu kadar iptıdai, bu dere- takn ! ... 
ce ba it.. sade bit· tahta teknedir işte! - Ya takacı? •.. 

Fakat lıu, tahta partalarından lcu- - İı;te istediğin kadar... Bütün 
rulmu dun~anın en ımde tekncsı, de- bu kıyılıır, hep doğma büyüme de. 
d gım ('.ibi, mfüi mücadelede boyıle mzcflerle doludur. On üç, on beş ya
bo ıle, a "•ırlığil<', cfüıseslle asla kı- şındaki çocuktan y<'tmişllk ihtiyara 
yas edllemiyecek çapta işler görmüş. kadar hep denizin dilinden. rüzgarın 
Bit- kelımeyle harikalar yaratmış- se inden. bulutun renginden anhyan 
tır. lnsanlun:ı. biz. 

Ben, o sırada, bütün bu cesaret, - Ama, yorucu iı, değll mi? 
1iğithk ve kahrıınınnlık vakalarının _ Ke)•fi de orndn y

2
••• Bilmem 

bizzat şahidJ oldul:rum içın, Trubzo- kaç bin tonluk vapurun içine hin, 
na vnrıncn, meşhur takacıları topla- ambnrları doldor, dumanı t.iittür ve 
yıp dhılcıncktl'n kendimi alamadan. makineyi işlet ... Siiylc bunun ne ıev. 

- Taka, dediler, hava, ıiizgiir, ki var? Senin cBen yııpbm!> diye 
tlenız, dalga, 'fırtına, bora, tipi, ka- övünebnecC'ğln ne var bunda? Hal
aı~ bi1m<'z... Daha doi:'Tllsu mllli buki taka öyle ml? kupkuru bir tahta 
ınücadclcde böyle şeylere hiç aklı er- parçası üst.lindC'llin, her 6cy sensin! 
aezdL Bize; git filin iskeleden tıka Yalı uşağı denizdllğini taka içinde 
ı.~ cephane yükle, al onu falan is- belli eder. 
ltPla~ cötilr, botalt.. emrini Ytrdi- - Kazancı bol mudur bari? 
ter ınl, ne göğe, ne ufka, ne denhe 
lııakardık, ne de bulutlardan tıaber - Geç, onu ttCÇ! ••• İş onda değı1-
sorardık, yallah, diyincc çıkardık dlr. Ama zaman olur ki bir taka, 
yola. Baznn deniz dailar:a çıkar, sis- ağır!ığınca altm ka7.nnır... Tnkacı
ten önumüz görünmez, tipiden göz- nın luıyfl lııe, (yapılamıyanı) yaptı
lerlmiz açtllDllZdı, biz yine giderdik:. ğı, (başanlamıyanı) başardığı za· 
Rii%gar dinip te yelkenler gevşedi rnan geUr. Bu kıyıların eri böyle ya. 
mi, sarılırdık küreklere, yine gider- ratılmıştır, herkes para kazanmak 
dik. Ufukta dilıman gemileri bcliriT, İ$ter, bizim uşaklar ise, her ııeyden 
toplarını lıize ccvlrlr, yağdırırdı ~- evvel ııam almak, ecref kaznnnuık 
leyi .. fakat biz yine giderdik! 1\rtC!r. 

- Si~n ıriirntiniz ne ki?- Düşman - Zengin olan takncı yok muda!'! 
t.orpitoları yetişip yakalıyamaz mı - Zengin olan takacı?- 7..cngin 
ıdt ııh!i? olan takacı?- diye diye düşüııJüler, 

- Yıık:ılıyama:ı.dı ya •.• Yakalıya- düşilndüler, 11onra biriblrlerlnin diz
na:dı ! Çünkü baktık petişiyor, ya- terine vurn vurn, attılar knhknbnyı: 
kıılacac.aiız • znten kıyıdan gidiyo - - Ha siıuın armatör marmatör 
re~ ya - vururduk büsbütün sahile deduğunuz İstanbuldaki bfiyük genıu
;o bir and:ı delerdik tekncnln dibi- culer bilmem ne uıdeler, bilmem ne 
lİ... Haydi gcl de yakala bakalım! .• zadeler nedurlerki? ..• 
Yağma mı var, o yetiş.inciye kad..ar 
aka batar, blz d darmadağın yüze 
ilze karaya vanrdtk. ~an htr
ındnn atardı, mntnrch ama, kime 
ıe? 

- SonraT 
- •.. Sonra o savu~up gider, tiz 

e tekrar denize dalar, takayı boşnl
ır, suyun üstüne çıkarır, karaya çe· 
er ve dibindeki deliğe vururduk hlr 

... ............... ...... ························ 
Buğday, memleketin 
her tarafında tek 
fiyata satllacak 

Ankara, !5 (Hususi) - Buğda
yın memlel:etln her tnmfında bh
tek fiynt üzruiııden s:ıbşın:ı karnr 
verilmiş ve hnzırlıklara başlanmış -
tır. 

Bir esrar kaçakçı şebekesi 
y;ıkalandı 

Gümrük muhafaza teşkilat\ 
memUTlan Yalova ile lstanbul a
rasında esrar kaçakçdığı v:>l'>8.n 

bir ~bekeyi ciirmüm~hut halin -
de yakalamışlardır. • 

Mehmet, Ömer ve kardeıi Ali 
çavuştan mürekkep olan şebeke 
efradı, aon defa olar3k YııJova • 
dan vapurla fstanbula gelitken, 
Köprüde muhafaza memurları ta
rafmdan yakalanmışlardır. Ozer
lerindc ve yaıılarındnki çantaların 
içinde 1 O kilo esrar bulunmu~ur. 
Hepsi Adliyeye teslim edilmişler
dir. 

Erkekler de randevuculuğa 
başladı 

Şişli, Perihan solcak. 36 numa
ralı evde oturan Çorumlu İsmail, 
ailevi vaziyetleri düşkün olan ba
zı kadınları kandırarak evınc ge
tirmekte ve bir takım erkeklerle 
tanıştırarak vasıtalık yapmakta -
dır. 

Vaziyetten haberqar olan za -
bıta, tertip ettiği cürmümeşhut ne
ticesinde 3 kadınla 3 erkeği suç 
Ü<ıtünde yakalamı~tır. fsmail Ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Adliyede ı 

Sarhoşluktan sabıkalı 

bir katlm 
Sarhoşlaktan mlitcnddit sabıkB!lı 

bulunan Hidayet adında 40 yaşla . 
rında bir kndın, evvelki gece de öte. 
de beride bir hayli içmiş, ve kendini 
bılmiyccek derecede sarhoş bir hal
de Patib kara\:olunun önünden geçer 
ke.n yıımruklarile karakolun pencere
lerini kırmış, naralar atmıştır. 

Güçlükle yakıllııoan Hidayet, dün 
Dördüncü Asliye Ceza mahkemesi ta 
ıafındnn tevkif olunmuştur. 

+ l .. AZARO F'RANKO lı!All -
KÜM OLDU - Mobllyncı Lnzaro 
Franko, yanında İtalyaa tebaalı .iki 
ldşr çalıştırdığı halde kanuni nıüıl • 
deti ı:aründa zabıtaya hnber vemıe
diğinden yakal:ınmış, İkinci Sclh 
Ceza mahkemesinde para cezasına 
mahkUm edilmiştir. 

Bul)ılan başkn sebze hnlinde kab
zımallık yapan Abdülgani de yanın
da yabancı çnhşbrmaktan, Yani ndın 
da blrisl de beyanname vermeden 
ticaretle meşgul olmaktan ayni mah· 
keme tnrafıııdnn para cezasına mah· 
kum edilmişlerdir. 

na hıtnp etmekten c;:ok tı:.:ak ve müdafaaya ve sebata imkan ve- Düşmana galebe çalarak onu sul- lep edilmesi, YugoslaYvanl~ L:.J 
münevver zümrenin ıevkinl okcıa· ren şekilde teçhiz ve tanzim edil- he mecbur etmek için tahkimatın tarafında hayret ve halta ifll_. 
mak şöyle darsun, orta görüŞm memi !erdir: buna imltin yoktur. ve kalelerin kudretlezi yoktur. uyandarım'*1r. !-1 
halkın dahı zevkin! tatmın edo- Hulasa, Maginot tahkimatı, şark- Halbuki, Polonyaya taarruz ede - ötedenberi BaJsarlanıı ~ 
cek mertebede değı1dir. tan, Alman hududundan gdecek cek olan Almanyayı sulhe mecbur doetu lJulanan Hırvat ...----...,. 

c) SaJ'anı dik1cat olan şudur düşman taarruzlarını durdurmak etmek ve yaptığı haksız tecavüz - Yua-osJav _ Bulgar ebedi c1o15t 
ki, filmi çevirmek iein münhası- ve _b~ husu~t~. kuvvet noksan.~m lcr~en _onu ~enetmek için Fransa ğmaan masun kalmasını k~ 
ran kfır gayesi güdülmüş ve meh· telafı etmek ıçm yapılmıştı. Duş- ve lngıltezenın, Almanyaya taar- Ye ehanmiyetle tav~e e~ 
maemken büyük çapta müşteri manın, başka istikametlerden ruz etmeleri lazımdı. Şu halde dir. __ 

1
• 

toplıynbllecek iptidai bir me\'ZU F 1 • • ol M • hk" sırf F JIP" 
ve onu temsil edecek erkin scçıl· ransayı isti asına manı amaz - agmot ta ımao ransa ve Belgrat •e Swp matbuata. _. 
miştir. Bu vesile ile ı.ikre şayan· dı. ingütcreye hazırhklarını ikmal i- garistan siyasetinde billsebePfııt' 
dır ki, esasen senede ndedi pek Ne Maginot tahkimatı ve ne de çin muhtaç oldukları birkaç ayı nigilıani lrÖf'Ülen değifiJdiiio, • 
mahdut olnı:ı yerll !ilmlcr Jıep sair tahkimat ve kaleler haddi za- kazandırmak noktasından faydalı goslaY efkan umumiyesinİ ~
ayni hasleti taşmıakta ve sannt· tinde bir kuvvet değıldir. Bunla" idi. Bunlarda? daha başka bir şe?' ~ye düşürdüğünü kayd~ 
ten ziyade menfaat :mevzuu bi • bulundukları yerlerde! müdafna· beldenemezdı. Demek oluyor lı:ı, dir. Cenubi YugoslayYa rnaı 
rincl plA.na alınarak tertip ed:l· k Almanyayı tecavüzlerinden men- Makedonyanın Dobruca 0ı;,..; nıektedir. ya arar veren ordulara yardım , 

· · bu tahk . t b " b:. 'l"h etmek onu ~!he mecbur eylemek m.,1 1•htar etm-Ltedll' •• d) cAkasya Palas> filminde Ü· ıçın ıma ırer sa .. sı a • k ....,.. ea -~ 
bır. er sı"per ve k "---d 1 için. Almany •. aya taarruz edece c-en UmumAı Harpten ":'" zerinde durulacak noktnlardaıı ya auuuı ır ar. -,.- .~.d 

bıri de, tiyatro nrtistlerlnln aıııc- Bnşkn taraflara götürülemezler kuvvetlere luwm vardı: Bu taar-
1 
son derece sıkışık vaziyete Oll""""il' 

mada ili.yıkı veçhlle muvaffnk o- 1 ve başka taraflarda işe yaramaz- ruz esnasında ya Magınot hatb, Bulgarist:.ına, kendiliğindell ,,Jı 
lamamıı.larıdır. Sinema ve tiyat. ,'. lar. Bu hali. tahkimatı yapanlar taarruz edecek Frans:ız orduları- defa ııamimi dostluk eli usat• 
ro ayn ayrı iki teknık sah;ı ol- 1 ve yaptıranl~r da bilirler. Fc.ıkat nın gerisinde bhcakb veyahut ebedi muhadend muahedesi ~· 
mnk dolnyısilc, tiyatro artıstleri. tatbıkatta. bıç şüphe yok ki. ek- F r.nnsızlarm da Belçjk.adan veya 1 deden ve Makedonyanın k•P"': 
ni müml..iin mertebe sinemaya i,;· . serl)'<ı bu fikirler ihmale veya san mah::ı~den Al~anyayn t_aar - nnı ve muvasala yollanm bu d~ 
tfrak ettirmemek daha mu1rafık J"kk" ~ I ruzları h~lınde Magın. o.t tahkıına.tı let.e ar'"n Yugoslavya 01.ınuP' olur kanaatındeyim. Esasen hıılk yanlış te a ·ıye ugrar ar. - ,.... ~ 
da gordüğü hep bu ayni çehre. Mczk\ir tahkimatın noksana ?~lundugu cepkheyı &ehr ve teman Bugün hali herpte olmadığı • 
l d ~ı il rd ışıne yanyacn ·tı. kendir.m· den, Vardar vadisinıP r 
sahne tonu lehçesinden bıkmıştır. ordusunca malumdu. Yani, lsviç· Görülüyor ki Maginot tahki - Jenen istenilmesi, Yugosla .. 

1 
er en, a.J.u espr e en ve ayni Fransa hükumetince ve Fransız. - },ıt 

İcap <"tt.iği kadar fednklirlık Pli· re hududundan Mon~edy'ye ka- matı v~ya kaleler, bir nevi harp çok kızdırmı~hr. • 
raca ihtiyar edıldl •l ta.kdırde F silahı dırlar; bunları kullanm:ısını Irk•, mezhebi ve kültür ya~~. kendi sahalanndn melrük kalını~ dar of.,n ransız - Alman budu- • Pli" 
pek çok kabiliyetlerden istifade dunu ve bir kısım Lülı:.semburg bilen ordu lı:umandanlannın elin- lığa Ye luırdepiği He bu iki ı.
mtimkün olabHir. Liikin bu stfıd· ve Belçika hududunu setredıyor- de çok İşe yararlar fakat bilmiyen kanlı milletin birihıirine bir d• .. 
yo iilemlnde her şey inhisara a. du; fakat Montmedy' den Manche kumandanlann ellerini k('.Serlc.r. ayrılmıyıtt.1lk surette bağlandrjl 
lınmıştır. Kendi içlerinden olmı- denizi kenarına kadar 350 kilo _ Ordulann başında tam mailasile hakkında umumi brr kanaat .,.r· 
yan ne mevzua, ne rejiye ve ne mctrı;lık Belçika • Fransız budu- kumandan bulunmaz da ünifor - dı. BUlgArista~da bu gı"bi te%ah~: 
de tem~il edecek şahıslara kıymet d k B u • malı mankenler veya bostan kor· Jer devam edrp, hükômet bunı" verilmez. u tamamen açı tı. u açııuıgın 

kendilerıne zarar vereceğıni de kulukları olursa. bunlar. her za - rın önüne geçmediği ve kat'i v•• 
Gönül isterdJ ki, stüdyo işine bı"rçok Fransızlar bı"lı"yorl~rdı. man kumanda ettikleri talihsiz or- • -·· • t ih t d·~· takdi.rd• ön ayak olanlar tcna Türk ruhu· - zıycaııu asrı e me ıgı .. 

na hıtap edecıik L-r L-kımdıın Hatta sabık Fransız B -LT dularma felaket getirirler; fakn.l Balkan Slavları arasında söarniif 
u.ı:: .,.. aşvc:A.ı 1 1 b k b h . ·ı·h k k. ı · - · ~··. y{inek mevzulan s-m-•· •·abı"li. Paul Reyrıaud 193 7 · d unun a a atı sı a ın ·es ın ıgı- olan c3ki ı;İyasi rekabet ve hu-
-~ CA ,. • scnesın e . d l B . ._ . b" ktıt yetınde olup sırf kazanç -yesın· oeczretmiş oldugu- (Fr _Leri ne ısn:ı o unamaz. ecerııı;sız ır met, tekrar alevlenmif olaca • 

d . d e... .. ansız a- d b·t d - . b. . . 
m ~ıya e, sanatı hlmaye. onu meselesi) namındaki kitabmda a amın, ı mc ıgı ır ışı_yapmıya Bundan, Jİne hariçteki büyük de• 

ycluıesak ve lpti~illktcn cıkara· ve l 93S senesi..'ld F Pa 1 _ kalkışması ve buna musamaha, Jetler keneli siyasetleri 1ıuabtna 
cak orijinal menuıar • s-'nler e rarunz r a ı ı. bah . kil d 
Bu Rrctle sinenıad:an bi; IJ"~ ~.entosun~a zırhlı fırkalar t~ıli .. a atın esas:nı ~eş e er. istifadeye çahpcaldardır. O ~ • 
b~~~ hnlkınıızın uvkı ,e kc-1 ıçı~ ~aptı?' -kanuni teklifin sebep- İşte Fransada 1\-b;!inot zihniyeti man Balkanların, bütün Avr~ 
ses:ı_ ıstismar edilmemiş olur. Ec-, lerını teşrıh ederken. bu ciheti n- bu suretle yanlış dü~ncelere ve ya ömck olmıya 18.yık huzur "' 
nebi r~lcrinin getlrttlrilcbılnıe- ı,çıkça yazmış ve söylemişti; (Ma- yollara varılmasına sebep oJınuş süki'ınu teiaar bozulacakbr. .r 
11 ~ müşkülle.şen ıu buhranlı de- ginot zihniyetı bizi uyuşturmama- ve bu rihniyet eıeyyar ordunun ih- Muharrem Feyzi TOGA~ 
vırlebr?; gkerek Yerli ve gere~ lıdır. Bu tahkimatı yaptık diye maline sc~ olmuştur. Şimdi ha- •_::::;: 
ecne ile nrşı iftiharla ıseyrettı· k d " · • . b ki --1 f·''-
ı-ilccck yüksek ınevzular ve onla· en ımızı tamam eı:ıınıyette say· tıra ir fi ··r b-=İr: bu ~re vara -
rı daha hoş bir şekilde temsil et- mam~lıyız. Bu tahkır:ıatın sol ce- bilmek için evvela Mareşal PC
tiren şahıslar meydana c karsın· nahı ıle Manche denizi ara5Indaki tain'in mağlubJYetten eonra 1940 
lar. 3SO kilometreyi nasıl müdafaa e· !haziranında söylediği şu sözleri 
Gümüşsuyu, Ayaspaşa cad 68/1 1 deceğız:;ı Dü,manın Belçikadan ihatırlıyalım: (Geçen b.arpten son-

ALI TEKİN dolaşarak Fransayn taarruz cde· ıra biz meğer uyumuşuz; zeı;k \"C 

-------------..: bileceği ensalile sabittir. Böyle a- snfnyn d:ılmı~ız; sefahet bizi ha-
8 1 di çık yerleri süratle tıkayıp düşma· rap etmiş. Suiistimal berbat et -

e e yede: nı tard için motörlü ve zırhlı fır - miş) . Diğer taraftım, en yüksek 
Tramvaylarda aktarma kalara son derece ihtiyacımız var- ve hararetli bir vatansever 

dır) diye bağırmıştı. gibi gorunen Daladier. Paul 

bilet Şu halde Belçikadan geçecek Reyna~d. ~on ._Blum gibi 
Belediyenin Tramvay 1daresı, Alman istila kollarınn karşı Ma- Başvekıller ıle . dıge~ • birç~k 

tramnylarda aktarma bilet usum - ginot tahkimatının bir faydası do- nazırların vazıfelerını suı -

Seferberlikte asker 
mektupları tercih 

edilecek 
Ankara. 25 (Hususi) - Poııtoı 

Telefon, Telgraf Uınum Müdür· 
lügü kendi kanunundc bazı de· 
ğışikllkler yapan bir proje bıı· 
zırlamıştır. Yeni projeye göre • 
seferberlik \"Ukuunda, rumi ınıı
babel'Bt, subay ve l'r mektupları 
diğer bütün muamelelere tercih 
edilecek ve onlar hiçbir suretle 
tcahhurn uğraınıyarnk sahiple· 
rinin eline geçecektir. nün tatbila ile küsuratın kaldırıl - k k M . hk" ıistimal töhmctlerile mütareked 

mnsı hakkındaki dile~ıni Nnfla Ve· unmıvaca tı . agınot ta ımatı, h 11 d k • :;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;~ 
k ·ı t• b"ld"nni t1 g • Almanlar B lç"ka \'e Holan..ı- sonra a' arın a anunı tnkıbat • u c ınc ı ı ş r. Vekfiletten 4:e- • e ı u.ı - ı b ı d - d"" ·• )" 
lecek cevap üzerine tatbikntn gcçile-1 dan taarruz kararını vermezden yapı mıya aş an ıgını uşune ım. ~flllllllllllllllllllllHllllllUlflUllllUllf&IUlllUU~ 

cektir. evvel, onları sekiz ay tutmak ve (Devamı tıar) 
~~~==:!:~~~~----~~~~~ı~~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~"!""~----~~~~----~!"-~~~~~ 

- Evet. 

i Vecizelerin Şerhi ! 
.f.1unuu11111111111HuıntHttr11r11 uı ıu,,.wnuui 

- Yalan! 
- Söylediğiniz söze dikkat ediniz. Size Seyfiyi gördüm, diyorum, 

alan ııöylemiyorum. 
O kadar ta1ırm~ ki ne yapacağını bilmiyeı-ek anneme bir elini 

atıyor, (ekiyor, !Ollra göğstin(fn üstüne götürüyordu. 
- Affederslnh ... dedi, bıışnn döndü .•. Seyfiyi... Fakat ... Nuıl... 

ağ mı Seyfi! Yarabbil" Fakat ••• Niçin ı!mdi aliylüyorsunuz bunu ba-
a? ..• 

Sık sık nefes alıyor, r6ğstl inip kalkıyordu. Annem onu teskine ça-
ıtı: . 

- Kızım, dedi, acele etme, telaş etme de dinle. 
Şefkat elini göğsüne bastırarak y11tkundu ve yalvudı: 
- Söyleyiniz, Tica ederim, bana baknıay:ımz, çok heyecandayım, aöy-

tiniz. Hiilii anlamıyorum. Affediniz, İnanamıyorum hlilil. Hastanede 
~rdiiniiz onu? 
- Evet. 
- Seyfiyi! 
- Eveti 
- Sağ m1?.. Yarabbi! •• Niçin bana bun11 timdi eöyUlyoraunuz .•• 

lecanıından bayılncağun ..• Sağ mı? Doğru mı.? Niçin bana mektup 
amışT 

Ayafa kalktı ve bana doğru geldi: 
- Çok mu hasta? dedi. 
- · Teliı etmeylnlz, oturunuz, cok halta rjil, hayatı tehlikede de-
oturunuz ••• 

Yazan : Sel'Tler BEDi 
Bilakis üst.ilme geliyor ve yalvanyordu : 
- Sahi mi? Yaşıyor mu? Hayatı tehlikede değil miT 
Ayağa kalkt1m, elinden tuttuıu ve onu yerine oturttum: 
- Yol •. dedim, böyle yaparsanız koıı!şamayız. Keı:ıdinlzl tutunwı 

bakalım. Size annemin başı için yemin ediyorum ki: Seyfiyi gördüm, 
sağdır, hayatı tehlikede değildir. Fakat .•. Bir amcliynt geı;lrdi. 

- Biliyorum. 
- Onu sakat bırıikan bir anıeliyat. 

- Sakat nıı? Bncağından ameliyat olmuş değll mi? 
- Evet. .. Fakat. •• 
İlk ameliyatın neticesini tnhmin etmesiııi bekledim. Anladı. Sıçradı 

ve bağırdı: 
- Baca~ını mı kesmişler? 
Sesimi çıkarmadım. Bu fikri hazmetmesini bekledim. 
Bu aeticeye çoktaa nıu halı gibi daha aükinetle 1ekrarladı: 
- Kesmiıler ml? 

- Evet. dedim. Hepsini değil .. Diz kapaktan biraz yuk:ırı ... Fakat 
hayatı kurtuldu ya, s'İZ ona bakımz. 

Şefkat gözlerini kap:ıdı ve yumruklarım sıkarak titredi: 
- Ah yarabbim! Ne mfithış ıey! 
Sonra gözlerini açtı, önüne b:ıkıırak: 
- Çok şüküı:, dedi, evet hııyatı kurtuldu ya •.. 
Fakat yüzünün çizgıleri sevinçle ıztırnp arasında kııpanıp atılıyordu. 
- Niçin hının mcktnp yazm:ıroış, cok mu halsizdi, niçin haşkasıııa 

yazdırmamış? diye sordu. 
- Arkasındıın bir ameliyat daha geçirmiş te ondan. 
- Bir ameliyı:ıt daha mı? 
- Evet. 
- Yine mi bacağından? 
Durdum. Bu ikinci darbeyi de hazmedip edenıiycceğini dü~ünilyor-

dum. Cesaret ettinı: 
- Evet. Faknt öteki bncnğından. 
Şefkat halimden anladı ve bıığ ırdı: 
- Onu da mı kesmişler? 

~ vermedim ve annemin yüziine baktım. O dn önfine bakıyordu. 
- Evet! dedim. 
Şefkat bir kelime söylemedi ve bembeyaz kesildi. Bayılacak di:r• 

korktum. Annem hemen imdnd::ı yeti§ti: 

- Yine maşallah ucuz kurtulmuş, dedi, muharebe bu, evladım .•• 
Neler var l- Gözlerini kaybedenler, ağızlarını, dillerinl kaybedenler ..• 
Neler ... Allah aeımı~ yavrucağa ..• Ne dıemmlyetl nr? Atlah ona canı
nı baiJf}adı ya ..• 

Teferruat üzerinde duran, 

büyük davalar giidemeı 

ve muvaffak olamaL 

VOLTAİRE 

İki tip inaıın vardll'. Biri bü
yük da\'aların peşinde koşar, be
dele en kısa yoldan &itmenin u • 
sullcrinl bulur. Diğeri, ufak tcfer 
ruatla m~gul olmaktan hoşlanır 
ve tabii olarak bilytik meselelere 
el atamaz. 

Bunlardan büyük itler bekle
mek boş ve Ukum8UZdur. Muvai· 
fak olacak adam ifin sevku ida· 
resini eline alır ve .kendi muvaf
faloyetlni maiy~tlndekllere kıy
met vererek hazırlar. 

Petit - Senn de ayni fikri ifa
de ediyor: 13üyük)erin munffa
Jcyetinl küçüklerin mesaJai ltasır
lar, diyor • 
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L E L E R ]\!:nt:ı1;:~'1r~~ı~~:ıı:ı·d~~!f::~~ 9.P.~~.I.~~!!~ btı kafileye er geç ltatılmalan bek-

So n Yunan ,..,;yor. Acaba ne 

O 
Sovyeller Birliği için, bütlln inti • 

lbuvaffak et• ç urlara ve tahmlnlere ratmen, de - manevralar 
1 Y 1 mokrasiler blokttna girmek ihtimali 

•.., fB<m.ı •••il•""' ., .. .,, •"""••t•n• bu ha.hin biltfin ,;yaoi çeTiri:rorlar? 
;,,;; ta~n tohbt etllıtl bk em;,de ıe,d;. Fakat s • .,.u .. BMlıtl l<ln, .....-- m !Sabık Paris polis rnüdUrU 

~SON (!})HABERLER~: 
1 • 

a 22 iklnciteşrindc Yunan ordu- n ,. zam hldiselerl kAfi derecede vmuhla g3s (B--·1.,.Jflln& Ü1HM') B ı l ı a r b , .. k HA • et Amerika dan t1erilen 

'' "' Tonn b;,;mle borabtr yem nlwm blokun• glnnok iht!m•· konWda .,.kar ı,;. q. p;.mek. b • lı b 
... ıı. Unutmayınız ki 40 sene mııh· Artık, lini knbul etmiye de tmklin yoktur t b&IA • ,..;.. ttikl . . adamlar-ıaı B ı· . ı r a ere I ör" . J c 
..... "'' ,.,amaku ........... dünya» Tilddyenlu d> .. nda, bQtUn Na"' olahnı. ki bu .ı ... n ..... .,,; •\. ~ "-"çP .. • .. ceı:ıne anan- 1 er 181 F . ean hiappe ~aha ıy;dl<. llorl, dnlmn üerl! k d h üç fümo oymnokta ''"" k>.pUnH•t dornoknoly; oldu~ kad ma .,.,....._ unku ohan Har• d """ devam e<linl• ve doh .... ald•· ~ a; ""yoktu" Demokml uı .. komQnWnl ........... , ;,a ." b; denö bakihteo çok acı idi ve zı·y ar et edeceklerı· ra nsa a Sur·ıye vu··ksek 
L.O dO,mam don!ze d0kiln6u B \r m ' · ovyotl" llomi, Faı;st • Nad 4• 1 • mn Bulaarlar, ,;...nö _.dü- bu acı ile ~ • an an ;,;n, .,k•rl•• ..,.ı. azan • ço "'h'"P Ç•• ... çok ..,.ı,n. • k K · · d ~?ecanlandırmak, başnrdıklnrı Bnyük hnrpten evvel, demokrnsl- p . s· miyetlere maruz kaldılar. Bundan te z· ıh o 1 o R uy o r A 1 m a n omıserı ol u ""lltııın d lcmı. Y k '-til ~ fcrlyct hakkında memnuniyet nln kağıt üstünde uğradığı nazari eyamı AF A dolay>dD" ki (sütten •iz> yana. • Vkhy, 26 (A.A.) - Bavaa •J':ınsı 
L :,. eylemek mak!~dile sBylenmış hilcumlardan başka hiçbir ihtilalin :::...~-' ··n · d ") :n b.ldl 
'il •

11

z. 1 ö ta h def ı nın yo~ ...... u u eyıp e yemeıu erlin, 26 (A.A.) - Yan resıui ı riyor: 1ıı,t•h"' """'' habod" ek•lkfü; loU· biltQn dünyayn hfik\mdh Se ..... t pmalplerina.,,,, bugüne k>.dor t><k YO " '°"" e • • tn nea> atten e 1ş1 s me usu sn ı. polis prefesi, 
G' c ı; zler çok iyi akisler bıraktı. atTuzuna c Qlmıyan kıymetleri (b. .b tin b' 'b bir membadan bildiriliyor: t d h • • Pari b b k 
., a~''" l•o bi<;b;.ıerinl tntm>· mübadelo. Bundan do an kapitafün> ç~k ..,.,., feOa e<lon Sovyetl" BI~ Y~ alına") kabdinden, Bu!ıw ri Evvelden JOP>la• tahminle< '< ı .. n Cblappe, l ten el çckUrilu.ı, t~ "' nııtnı.,ıo dolnd.,. M "''". vo ""'P"lyofüm. Fo.-d;n n.t.,odl •· """ bu fe<lnkll•ht>m tamam He .,... eahnln, millet •• -mlekel ,; • dolaonn ıoylalar billbno o\.,ak, olan Pua>D<'nun ,,..,... bUydk e1<I ~u• ı • ı· flkl h · ı •o tist b. ız ·ı 

1 

• • "d ed B.ulga_:istnn zimamdar cahsı·yetlerı· - -·- pavcsile J.'r~nsanın Surı·ye ve L-b-

"•U •tandan gelon bu" hobode< "" • « ' ümyeı;. Yfi' clU. >. •• " n ama • t hak de"'" • yuebnl • ar e çok il>töyatb... . • • " u 
.. ~n • l ' ed be • b lo l •ınd 11 • -tu . •L-L1 d nın halen Berıı·nc hı',.blr zı·..,aret; bek AMELELER n EL l si mııı yilksek koıni~nr'·•·lne •~vı·n edil rtıı~'"Yı. ogal edon Yunon kuvvot. "n "' " u ymet.,, dm~yhk • e "' go •= ıntioa'"' avrandJdanm tahnün ı ~ J • u ""',..., ..... · •n 1 l n· d . d"kt Ol•• l k dl Al t d ';"meaıııı, bu .. n Alman Harlclı,. GÜZE . mlşUr. 
il 2

- ı .er müfrezelerinin G<.ıriçe - ızamını evır l en sonra, monar· _ 
0 

sa, ·en . cm n e etmek istiyonn. Fakat dı"gw er ta· Ne~arctlnd b b L KURŞUNA Dl- ........................................ , ... ,,,, 
• k l ıD•rl t k l d n tukll '1 k ll • • en Y• ane> aam müm.,. 

.., • • omet" "'ri>lndokl .,.,~.. • uno •P> a"n an da ;,eri '"' ·o mn '"' '" en u!i· ,aftan ded;gnn;. p;, buııtınkü ,nı.,ıue blldinım;,u.. Z L (YOR FA GI 

.. •i 1 •al ettl\.lerin; Y•"YO'l"" glrlyo•, •n • .,; m•mlokeU"; fethe· yfik kopltaııst dovletl•rin yokdm•" Balk • • ti' • d ................................................ 1 • BRIKA- • de Gaulle ~ er taraftan yine Atinadım gele~ diyordu. Şu vnr ki büyük serml\\'e-ı eerefl::ı:c, Mihverin zaferi için uzak an v~ye ' aynı zaman . a LA R O A SA ,!'• teıg,..na. da Yunan k>ta\a,..1 den, buyük ••.n~yiden ., büyük ~.. tan kndoh_ kald,,..bfll•. Bu h•>"P ,. • Bu!•.•"~' .•çm çok da tama>tabnk Arnavutlukta BOT A J Afrlkadan dönerek 

1 

Amavulluk ,,..ı,;ne en 

0

, ,,. nur• bu•ıum.,mdon mah'"m mem· nolorce "'""'k olu,..., he< bok>m· ed•'> bad,..lerle dolu bulunmak· - BAŞLAMIŞ••• Churchiii'le görUqlU 
• ktlomot<e glrml• olduklonn• ,.y. leketl"do. lih<rnl demok,.,;, gerin;n d•n kA•b bk .ulh l<h•de gllndm tadU". ııte bütün bu mülihazalara 8000 ı• } T .;::•in.. İtalyan tcbHlP. aı;,;,, et· •lerlye, faldrin •en.On•. esMn '" · \ ~~·. kn~~llou?"k Sovyetl" Bidi· bônaendö., ki M. Faof'un Be<· ta yan Nevyork, 25 (A.A.) - neuter: l.ondrn, 25 {A.A) - Fransl?: 'u''' muh..-.bo oden ltnlynn kuv· """ ha,,.t\n; ifade odoo hl• .-de· 1" !"n, ~hbve" teok•l edon dovlet. lin seyahafin; mesel& Maca• Bat· "''h"' muhmM.,den L<on Feu· Hatb C,tüvn Afrlka,.ndon !ng;he-ı. erın\ lki fırkıı kndar göstermek- bı~·at ı hnlinıtc kıılıyorılu Mc.seH lcrı son derece yoracak lıir zaferin k'I" · B 1'· ·d· l . • edı•ldı• cklwandcr, Nevyoı·kta verdiği bir reye bugün d r milş ol:ın Hfir Fran-
.., 'Y :t R d - . . • fa l t hlik . d k ve 1 ının er ıne " ıp ge mesın- esır !H7. 1ru ı ... unonhla. dn hu tnlyan kuv. usyn n vo Tu,k>yede. oal<lorinln Y• "" o esm on <o tu,. d d h b • r dd k nutukta 0<cünde şöyle dom;şti" 

1
. vvet c ı ,.cft Gc eral Jle Gaa11e 

• ·>in;n ,,,; ltnlyan f.,k.,mdan ve g11,ıd,\erln;n l•llyokma <ngmn·, Ru,,.a mGstokH bi• Olem halinde .en • •.~. em~.•yet' ~ etme ı,.aı oltmdnk; F<nnsodo tayyare ~ don.~"'" R ovckolet dai=;ndo ı::"'''." olduğunu ,oylomeki•dMe<. bu ,.;;m bütun koymotl<>· ,;, te.,i\e kalmoo, d_Onyo, Oç til<lü nhmmm "'' laz~geld•g•n~ hulu!'~71»;0""· (1 i•ri ••M/e<I= """'m) fobdkolonnda yop•lon ,

0

botalla< o '!'u"lull' d$n ot ctn.lş ve n.,ve. 
, ' Atmn tel•'"finrt Gudçonin ;ş,o yerl•,.h>lmio d•ğ•ld•· ÇunkU domnk· çeki~"' ..,mde kanh vo kon"' Bahusus, k> • l?ııil"lenn (O~; Dlğ<r tanrltan, Gödçenln 16 k;. k<da< m >hlm ı:<n;,ı;k ;ktl"p ctml,. \~le !ic; ç<'yı k s t t;orll~ınfi tih'. 

1

i<n '°"'" ltnlyanlonn bQyük hl< '""~'" b" m•mlokotte ywle m.,,;, bfr. mueodel:y• ~t>lm>o bulunuyo•. mve<) gO'ete•nun b•pnuhamn lomct"' ,;,..ıı g.,b;.ındeld dağla.da ti• k;, Almnnl" ""'übe nçuşlonnm - - -
"11 "am~"l>k ;çmde oimole doğ<u ,ı. •>"' um~nda. ""'in ; """""' '• lngd~" gahp ,,,ımce yon; nbamm ...,hu• M. Garvôn de, Almanla. bulunan M"kopoH• şehd de Yunan· Fmn•" p!lotlnn ""afradan ynpd • t •ı• h ı., <>im bild;rlyorla<; d" ·,., ta.af. emp"l~al"t bfıyOk bucıu<a san"i•· \ "d'. bd~ amlm•~?>kb•. Ho"' ''"'. nn, A>-navutlukta yanan mukave· hla• eline g<Çmlşfü. mnlann> <m<0tm;şk•dic. D gt iZ arp mas• ~ P.oma. tobllğl ise, Gödçoyi tnhl•· nm dogma,.na, buyüm< ne ve dun· lmce """ ve >k• ""ofm da ha>np metUU lunnak ö ön Sel&nö"• ;,,. • snvnrilorin ve Yuruın k>tnnt>nm F uel-twnnde<, R nault fabn1"'" f g·· d d k 
b Oden ltnlyan k.talannm "'""" y• çapmda """'" dde etm•"'' olmo•mdnn ha,ko netk• verm"", ki .. k 1f 'dd" 1 k mütemadi ;.•oçtn•m• ve jug;ıb • ı,.ıı,.ınin b;, pasif müondole pro.:- ra 1 UD e O UZ 
O >binde b;, halli> çck>lmio olJukln· boghyd>. Bu o\mnd>k<a i«,;de huc· bundan, tnkip .ıtiğ; "'lh politlkos>· d~ enn• uvv• e ' >a etme le- Yunan tayyaffiorlnln bombn.-dnnan. '.amı tat~ik etmekte ol klarını O!i· \ milyon lira ·~ bHdlrly••· B•"''" Godçe lnl· ! ıot '"" d•şmdn • t>klal. valnn ,ı. mn "" bollonm>Ş lhtn"1 ,..mıoın; ko "· • • • • • lnnnn ma"" kulan İtalyan lntnlan " eylem•ot"· Almnnla• ceu olarak 
:::•ndoki ıtolyan kuwotlerln;n, bu. "'"'"'n mevroundan ;ı.. ... t yold•rl• ~~"~ ha. .. ıan•n Sovyetle< m.. . ~ak>a, lno!l>Z muha",""'m bu rkatlcdne devnm _;,,,,...;,. .. ... binde bi• .. .,,,,1 ..,.,.n. dn· " '"'' ... 11 .... d.v•ml ~>in gn<b;nde hl• menli muvnffa. mefhnmlo•d•. hg• ,.ufnde •?"iye oahşoeakt". ,dd•~sm" ayn• balu"kal doye kabul nan öğle\lon '°""' ingmz bava mloleno de "'botaj dovam etmcl."• .! Dundan moadn, bnm1">.-d•mau edl· 

ij •tle müdnfoa eaebilmol•rtnl ;m. Bilyhk ha<hio !cin"' bu ilk • Fakat Amenkau guutel"'1nde <>· etmo7e mecbw deOmz ve bu öd· kuvveUerl, ltalyanlann koçmak için fü. !"' h<dcflo• m .,mdo Altonn il'» ticllsız. göruyor~r ve esir olmaıl:ın lıyan memleket Rusyn olt~u ve :Cn-ı kon .... ,tahm•?'"'· •o:.•· .... fo. d;an•n yanbş ç,kmak mı;malö ol. kullandüWın mühim ,.,.n;u ................. w•w•••••"""'w"w•••WW• .. •••W•"" fabrik••" WUhel•hmn doklan, lıl ~ ıhti~ııllerınin şüpheye girdiği- nüz. hiçbir yenle t<.'crulıesi yaııılmn· rıtderenik~ zn_feriıle bıtbti~l ~kzam;ın b'.· duğunu da pekala tahmin edebili- nol.tuıı olan Elbesan eebrini bornbaT Bulgar ı· Hamburg Wilhdmburg kimya fnb-........ 1... m>Ş bi' n 1 l k b e, °"'° '"" n •nm> U<'U b" l•b· • dnuan etmlolcrdi« Yuuanld" bu • meC JSinde dkM>, Bouln<»< I ,.,m. Denh<ld"' 

l 3n..,, muhokbk ki italynnlo• k ·uı; t """' y•yc •~n ~'0 • """' hal•>• namutfü. lngllierede DaUy "'· dudun 16 kilometre içerl>lnde bu!•· "'h" rıbtımlım. duşman tnyyare meydan-d llnnn ordusunun kı~ct b:ıkımın ~ k:~\ ci~nd ve 1emp~ı;ı alıst ut.eme 1 Hcnld ••""";nin ll'<en •en• ynp • Faka~ .••n .ıünl.,ön ,iyaoö ha. nnn "' ltalyanlnrm en milblm ü"ü· mu ım bir İçtima ları ve deniz tayyare uslcri vardrr. 

1~• notnnını;ünü ve ••hrln top alo· hn,;. bite ~'~ · ""·~;~n:.•n, V•ı;•k t>l<• cYeni hukuku boom noketi de <eketle•mm, hoç nefes ald>nnadan nil t.cşl<H eden Ernid oehdnln d>t • 

d

e fena halde talırip edilmekte ul- bÜnyesininr . ıbmez .11.u.rtıyillek,· ~d lb ha ;,tih<leoin '"""""' ve lmkUn- devam eden g;dip gelmele<in, M. mnhallelodno gfrmişl"dı.. (1 ""' Mhif<""' d'"om) A!rikada, ltalyanlar büyük 1lğu ıca ı, mı ı~e c; ı e:ı· ların1 ram t (G • ) . k • roleri çok h<y ani• olmakta ve >ne~ zaviata ug~r dıl b;ı nn gömok Yunan piyndesln;n lin• ,.,.ımk mu""" , .. ..,;ya. • • "'· "'"" m •• '" nazann> le· 8000 İtalyan daba .esir leket;n dahUi vnriyctHe harici "Y'" • a ar ~h>unda? evvel, 22 ıı:ıneUeş~n Hst aıomine k.,,, ı,yan lmy•·a;;•m • Dü, .. k ka•b;n sonundanberi bu üç ya ~"' maJUyette bulunduj;una ,.unı a!Oiu>dar e<lon en mOhbn n>0· Nnl<0bi, 

25 

(A.A.) - Rosmi tel> ı.,. '1 "hn komrnk tahl•ye etm• .. oçb ve tarlbfn;n en bilytlk ..,ıe,;nı mwmm '"oftncln• aT8•mdn dov"" da fuphe yoktu•. Atlna, 26 (A.A.) - R<smon bU· ,.\cl<"Ti\o parlamento ı-;ruıe derin liğ: ~ Ve Gödçe Bclofüyo rebl Yunan· ka=nd>. Bunu yine haşkn bUnycl"· edip g;don mOnak•P• """' "'phe. Hahalde b;,ı..., ııündü• baz> d\rlld;ğ;ne gô>"e Yunan o.-du•u Ar. • ff•{if z>rhb otomobill..,dcn ınil~~ 22 ikinciteş;in sabahı şehri iş· de ve başka tertiplerde otcki isynn· ı ı.,;ne lnUkal e<1;,. te fil<aofla. yed· alünetle"' ~ld~na<ak nmu,..;i ••· navutluktn yen;den 8060 llalyan> e. ~;~::;m~~;:;;,. ihtlliflan olduğunu rekkop bk dovdye lwlumuz, 22 ,,.. 
..._ davet ctmıştlr. Bu davetten lar takip ediyordu: Fa•izm naziz ne toplar konuşmıya başladıktan • tt b" .. k. ı·h sir etmiştir. H k rinisanide şimali şarki hududumuz-~'*. •ynl giiu !iğle vakU, Yunan falnnjözm """'ke. • ' m, oonT8, nnwtl ideoloji kovgala" n • z>ye • "a.~. su u.?•' ••Y~ "• İtalyan ordusunun ü ·Ome< partis;ne "''"'up olan da b;, dü;man mllfrc=llm hUcwn ~n ııehre girerek Belediye bina- l zald•. Bngün tuaflanlan birinin da· buoule R•ld!ı••• hukmelm>Y• kal· bak" \ mebua !Cri•tof <Mmeü müdafaa ko· eım;oıı.. Çekilen düşmanm büyük 
"" Ynnnn "'""!On> <•kmlşlttdi<. _He~ ~de bel1'en hu hn,.,ketl", vas>n• ôslmt !cin kullaud•b" e~ ıu • k~manm baee henüz ..,.., gel. ıye eri toplanıyor nunu• ıuy;bu> bnkk>uda bohatta urlata uj;.ad•ğ• zannedilmektedir. 

'"llu ahval gösteriyor ki, Göriçe, ::urkıyenı'? dı$ında bütün dünyayı\ barlı deliller, bombalar, gülleler ve memiştir. Biraz daha beklemek, Ati.na, 
25 

(A.A.) - Göriçe ynyl bulunmuştur. Bu !B}·iha yahudikr İki yaralıdan başka zayiatımız ol • 
'"a ta "k uç ayn n=ma h t k ü nı ...ı "mn ve bu yayladan ayn lan vidile- ve ""''"""'" iç;n !ktu .. di ve si. t 
4- t n zyı ı ve taarruzu karşımn- b-ıd·· asre ~e ~ ç e· mermile ir. Her devirde olduf,ru gt. biraz daha ubırh olmak ve bil • rin tathiri amelivesi esnasındn mu·. yasi buyfik tahdidat kovmaktadır maınıJ ır. 
1 

talyanlann kararile tahlive o - me o u. Sovyctlcr Bırligı, dcmok- bi bu sefer de dünyanın müstakbel L---- ••t '-'-- d k • ., i.Du • . Jngilı"z harp m ah '-'ın .. rasilerden de f . t · ı d d Ü • - mu er•~ ........ • • teaddit İtalyan müh=!•rl bulun • D iiylha mubalclet m•"""""'""' asr uştur. Şu balde Göriçenin daha • aşts -nazı er en e nizamı nivcrsitelerde ve mecmua d ·· 1 · d·~· · • L:~ i h"k. Londrn 25 (A.A) B ..r. Gla ~b~ndeki tepelerde İtalyan kuvvet- ayrı müstakil. bir iılem halinde ka- \ ;da"h'"clednde d•ğil, sU&h fnb•I • eap e en gun " geç" •g•m!':' :":" mnotn•· Bi• talyau fnbsm>n bo. u umot portı.;ue meMUP b= mc- • • • -. a,..n . ,. lt?!nın "enl bir me\·zl almış olma· Iıyordu. Berlın - Romn Mihverine kalarında hazır\anı~·ur. Çünkü 'bu ~tırd~ çıkarmam. aby>Z. Bmbon· •olarak dağ•blm" olduğ-, ve Gll•Ö{e· bu.lartn """""'"' muclp olm•• • eowda bi• nutuk '°''""" Mabye lt " T k d ,_ t ld cı d b " l k b k f d den ...... ı n haberi c - kn kta tur. ı Nazırı. Sir. Kingslcy Wood ezcümle 

c' ihtimal hnrldnde do;;tlfa. Bi• o .ro n •• ' L om ; unlo<n >!•· dovon>n muh<kome ve nrnkaf"'' n• • '. en ve ımse tara an an .,~ c er gore, . çma - d l t k 
-..ı t cnrıstanın ıı Si •· 1 b '-' l d ı k ı olan dl:ı:...r tic; İtah.·an alayının da l\luhalefct mümessillerinden profe· cm ş _ır ı: 

"' talyan kuvvetlo•lnln de doğ· . ' umnuyonm, OVU•~•· '"" cokton knpanm>Ş, kacor ve ;,... e~eru ıne en Y•P• ma ta o an •• P. tfi ha dlin d • 
l"lld nın dn ıltıbakı hlt ı ı k • 1 d ı;üvnrilerimiz tarafından takip edil - ıör St:ainof, kanun lüyibas1 aleyhin- .ugun rp, }anın gör •ı~ü 
.. •• doğ.uya El~ an ,olunu tok•· un on o u,.,u,. ,. do "fh"' bnşlom•ot"· le "P e< en ••Ya ötede be<ide mokte bulunduğu ,.b;t olm<>ştu,. de ,.y .,,.,,.ğ;nı ,

0
,

1
,,.;, ve dom"· ha•pluin "' pnhnl"'d"· ~~ .,,.,,... hab timale, Devol •m>•ô• ~,,,,.,,,_._ .. ___ ............ ., .. ,_ .... .,,~..,,.-,..,.,.,.,.,.,..,.,,,.,.,,..,.,,,..,., .. --.. ..,,_ intôşar eden muted;\ Usanl> yazı • tır kı .. ' 1 Jklncı hnrp vılırıın ilk 77 ...nnü ~.,· -"11 ı l h ı OOn Görito mmtaka,.nda ynınl • • •" eıı. ln<' ,..,A. miş oma an mu teme. G l A k ı la,dan makoadm bWu da .öhin· nno olnn bmkat 6n .. mda. Yunoo• MU\eti ,..,g0..,,t1ore ve felükotl•· ,.r(,~da. l•n•p ";n günde O nulyon 

1

_· GBriçenin do&-ıı şimnlındcki İvan ener t 1 · ~ ·hd l '·1 k 1nnllız lira ı h tı '."P«?sinln en son terk<'dllmiş olması a r un a . •'! ya~>şh•?'•Y' ıst.• .•I ey emek hla< w·kedllmi• olon 8 og" top. '°" " '"ru• eme l•t>yml"' knn" mU· • """nm>Ş '· ti bu flkd tnırn- .ımektefü. ôbtnnah dauna vanddD". hOyOk knmyon vo "" eok kil<ilk .,. cndolo ;çm Bulgodan '""'b..,'etme'< Na..,, •ilahla"n gUgide pohah • t ,. lôh ile mnlume l'•ünam •tm;,ı.,dic 1'»md". l,ıe m•il<lin hakiki mUda· laşbb""• hugun hk tuyyn,...;n 911 

ı-. i'er Goriçe garbindcki ltalyan e d TASVJRt EFKAR Bu mıntaknd:ı. bulunan kıt:aatımıı:ın faası budur. dLkindt'n yedi misli :fazla)·• mal ol-~ 'Zli kuvvetli ise Yunanlıların bu iŞ aşın a elinde tam işler halde yirmi kadnr Stalnof, hiıkümct tarıı!ından verı- d? •unu söy\em\ş v aş:tğl kalitede .ı ~ mevı.ii ihmal cd rck Elbe<;arııı Şehrı·mı·zde aA sa- tını,. .. tank> mevcuttU<. Bunla. •· l<n llly>honm ana yasamn 57 ncl b" ıayya,..,,,;n iuaftnn ... , •• w o "' llodomel"'1 hala oln<. deec yol ;,ıed•"' kuliamlmaktad.,. modde.me mugoy" old uğnnu. cOnl.il '". olnınd mun !talı·an teorliboalle l'ı Yunan cephesinin diğer kısımla- • f k } A d d. . mezkur maddenin bütün milliyetlere sab .t oldugunu ıl:ı.ve euiktcn sonra, Ilı tıda dn İt.alyanlnr. cvvC'lce yazdı'!t· - - -·- ~- yış ev a a e ır ltnlyan tayyareleri hiçbir hukuk müm".>b tnmd•ğm• hnbdaı. ....... ve"'""""'' ..... mdoki""' ıı ıı TeÇtıileo ağır ağır çekilerek Ya· (1 inci sahifeden deı:am) \ Komutan mmtaka faaliyette bulunmadılar m••'"· luğnn doldu.ulmno> ;,;n lngifü m•l· 
b•n topmklartm tnhliyo etmcl<te ve yanonda Vali, l.ıanbul Komuton- yt (1 ind ••hi/•den .,,.,m) lotln;n fedakô•h"'na mü"""caat .... _ u- l . 

1 

ek ı J d K gczecclr 
1 

Atina, 25 (A.A.) - Dahili Emnl- Bulgar meclisi, bu lll.yiba'-·ı ilk kı· "' ,.,. ,. .... 

""anhla< da bu.a an ., .. etm ·• nn, an a<ma umulan>. l'a<t; ' netlec e< ve<mi<ı;,. l<>klann ka. ı J ml..+ir. 
ltd' 1 k. R E K t h · · d k h ::s ~ ret Nezaretinin resmi t.eblP'•i: rant nde mevcut re'-·lcrln ckseriyetı·le "'~ 
1 ""· Epk mıntokaomda ' "n ,;,;, mniyet MüdGcü olduğu om•. ~n,. •e nm>Z e i am· "'"lmaomdanbod ,ehcim;,do kay Dfm giiudil• düomauın ':nomlok<t kabul etmlotl•· , Alman tayyarelerinin >k.uiğl ve bu .ufftle G6•\c<nln i;· motfüüne bineoek Kamköye geç· b~e o,f, •dm mmıuka.ma dahil mam,.ın. Fen"l"ö mask len · dUmem;ot1'. .nk•ttSlude '"' alan Dumanof n"'" faaliyeti 
t!"'>•n kot .. m•n Yunan top.a<m• halde Hoydapa,.dan Bahc;yenin l>klan .. b'!'~d,kten •on<a. bugün • 1 da şayan hiçbir hl'tdise vukubul • dahilinde hiçbir bava akını kayde - Harici siyaset rnesclelerinin mü • ~il """md• dili<• Yunan topmk· mio ve otomobille Vilayete •". v>layetle< mmtaka•mda b;, oeya- olan motödü va.,taları kuellanman~ konun büynk b;, k"mm• Bolgn• • Be<l;n, 25 (A.A.) - ."iman ,.,. 
d rında hiçbir İtalyan askeri kalma· ·cıf V'Jayett K t hate çıkacaktır. 1 .. Şeref, yalnız Yunan Sovyet münnselıctlerıne tahsı·ıı et - mi tcblll'tinde bildirlldif,rJne göre. rnA->t> anlaı•lmaktad"· m» "· ' e, omu anm nnn daha az •u<atlc va.,talanm ordus>ına aitti n>loti<. tcnddlt Alman haYB fflol•" a.-d• ke-

llak>." bk twovlizc duça• almu1 RdsUğinde VaH, ]andarn>a Ko - Şehirde is:>yİ• mükemmel •Ünnelc<I ve esk;,;nden daha A · ailmiyen hücumlarla $01ıthanıptoa •lan y 

1 

'd k O ;; tına, 25 (A.~.) - Yunan mu - Dumanof cenubi Dobrucanın Bul- 1 · h li" ı. unanhhnn gös!ena' 

0

' u • mutan>, Vali Muavinlcc; ve < gündenbeci ö.fi idue ilan fazla dikkatli bulunmala" yı'izün- za:fferi)·etlnin akislerini tahdit et • garistana iadesi mesele~lnde oyna - te mne mu te 

1 

~apta boınbalnr at-
rt "Yatan mildafauı pyreti ve ka· E. M d olunan ş h · • h d l m>ıln.-d.,. Lh .. u wı.at>nda .e fab· ~•d•klart muvaf!aluy•t h" halde mniyet Ü ü'ünün ;şfüakile bic !inde ö,;. '.:t' ı.'.: ul an dah; • den. eokiden ,.k .,k vukubulan mek =k~dne ltalyan propa&ondn d>ğ> rolden dol•Y' So•retler Birli • ,;kala.-da 

0

;ddefü yon.,nlar ç>km•,. ..ı.d;,, liy>kb•. oaat •Ü<•• b;, ıoplanb yap>lm., ve ' .•. ' ' ••• •ununun ..,.. kaulann da önüne geçilmişl;c. t<şk;\ÖU, .ıs ,.otıenbed ltalynn "'· i;nc l.,.kkli• etmek ;a,p ettl!Pnl b•. Du yangmlnnn •o•i> F•ansndan E.ı.i O.du K,.,,..danlanadaa gö,üşülmüılü•. !eveled•g'. .. ,ı .. don h;çb;, >an .. i Bu ,,.da, elekt<ik di,.klecinin. duounun )'.unnn o...ıu.u tarafmdnn ·•yleın;o. Bulga. m;\lctin;n Ruoya,. göriilmliştü•. 
r_..:Lli ,. __ ~~1 örfi idare Komutanı. bu suret- ışlcnm .. emı.ş bulun.maktadır.. aKaç gövdelerinin ve yaya kaldı - değ\!, 1ngillz topçu kuvvetleri tara- olon tarihi muhabbetini ehemmiyetle İngilterenin cenup ve garp &ahı1.-c.uıca '->C''eraı 1 J\ı' dd b k b !ındnn mnğlUp edilmiş olduğunu ıs- lıaydetmi~ ve harbe kar•....,•k iste 

AU IHSAN SABIS • ..,h,Unizin en yük.ek ;Jue a · ''" e.umunu. u ·a •l ,.9., ,unlan keoularm•n kiceçlenmele· ,..rıa iddla ctmoktofü•. mlyon Sovyetl« BkHiöl';b;ta,nn.: len.de bulunan nsk"t ebemmlyetl 
= mirlerile tanı•mıctır.o bl.urs.a. derhal askeri makamlara ri kararlaşmış ve bu işe baslan - &. balı. bcdcfier de müessir surette K y -s ılclırecek v .. . . k.l B , Yunanistan kendisine k1ymetl r.ı · .ını muhafaza etmek istiyen Bulı;a- bombardıman edilmiştir. 

"gene"'! Ali R"a A•tunkal. b. l"k •. mucn m• ev<a ' e "''''". u •u<etle halk ve va" ta. ,ın...,. yn .-d•mlaMa bulw>au lnı;il - ,;,umu menfaatl..-i böribidne uy • ln•ll" oohfllerine renidm .,.,.. 

Edirneoin 
kurtuluşu 

V;!ftyeltcn aynld,kl•n oom• Me<- D"' !e uken mahkemeye l.,ı;,~ lu, kolayca önlerini gö<ecekle<. t~eoin müttefiki olmakla hahllY>"" gun olduğunu beyan e,ıomJotl•. dOklllmilotU•. 

makamlnrtnda ziya"'' etmlo ve Müddeiumumilik. henüz k • • - • mak '""""' dde etmek ''"" ynl· ynkmlnoO<nn ,.,ın. Bolknnln.-do ,,,. ngı erenın men a an 
kez ve İstanbul Komutanlarını edecclıı.tu. ldir > dır. Fakat F.pirde düşmanı kaçır - Bulgarıstanı SovyeUer Birliğine İ "lt . A ik d 
k d"l .

1 

makamlardan hirbir . aııb eln Dun >lk ola<ak şeh,;n muhlel;f n" Yunan o.-du>nna nilfü. y>f ve milli monfnatierl ;bıaı e<lll· istediği ;\cil ~ardım\ar 
en "" e gö,üşmüotü,. l • emrr le • • 1 • d k" t d" ki · b mi• bfr Bul••""'nm bulunma= ' örfi idare Komutanı, bu z"ıya- lığ etmemiş. fakat herhangi bı·r yer erın e ı ramvay ıre en e- l\'Iares.-al Longmore Nevyork, 25 (A.A.) - cNevyork 

ı (1 inci sahi/eden devam) 
ıt':ntak için civardan kalabalık halk 

4 
tleleri burara gelmiş bulunuyor -

l. 11• Bundan ilmşka Büyuk Millet 
~lecHsi azalarından lG kişilik bir 
tı.8Yet de bu kurtuluş bayramına lş-

ııtlc eylemekteydl. 
\·Törene saat 10 da binlerce kişinin 
.~ ~zdan söyledikleri İstiklii.1 mar

e başlanmış ve bunu günün bil • 
~ önemini belirten nutuklar takip 

ınioUr. 
"1-~utukları takiben askeri birlik -
bale sivil teşekküllerin geçit resmi 

şlıım1ş ve halk geçit resndnin ~a· 
!ıldlğı yollara çiçek buketleri ntmak 
"t e içten tezahüratta bulanmak su -
b.•tlle ordumuza 'karşt gevgi ve ina· 
•• !1;1~, göste...,..'•tir. ........... "'.·;;ı ••••••••••••••••••••••••••••• 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8·00 Müzik 18.45 Köy sazı 
8·16 Hnberler 19 00 M .. ·k 
83 

. uu 
8 O Mildk 19.30 Haberler 

·40 Yeırıek liıteSi 19 46 Şarkılar 
12.a + 20.15 Gazete 
ıı.ı° Şarkılar 20.45 Fasıl 

18 
O Haberler 21.30 Konuşma 

18 
~6 Sarkı, türldi 21.45 Orkestra 
· O Mtızlk 22.80 Hııbcrlcr 

la 
00 

+ 22.45 Orkestra 
ıa:So Mtitlk (cil) 23.00 Dans (müz.) 

Konuşma 23.26 Son. 

· k l • b b l SovyeUerin istememf!!!"l olduğunu ııöv T. ctcıri • nıı:ı:.ı bl b 

retlerden sonra Harb'ıyedekı· Or- ernrı arşı ıyacak sekilde tert'b t yaza oy:ınmıya aş anmıştır. Yunanı'"'· tanda ı· D f B ı So • ımes> gnz nın "fe &• r a -

d 

- almı b ' k d" ı a 1\ı k . 1>·en ultl3no • u gar - vyet mü- bere göre, İngiliz elçm Lord Lothi.sn 

ucv;nc gidmk. bumda kendiR· O. munma '" "· " e tevlerde ders saatleri AtOaa, 2ü (A.A .\ - D.D.C., ua,.be<lcrm;n ;nköoafmda Bnlgn• Amerikadan ou idi ya.-d>m> ist<. 

n.: aynlnn· dniceye yedcşm;ş,;., ldarci örfiye kararı On;vm;lc dm ,.,.ı.,; üw;n. O•taoa•k lngll" hnvu kuvvollod· n•liotlnm mentaau olduğunu kay • m;,U" 
ögleden sonra da otomobille E.- .Meclisten geçti de de tadil•l vap•lma" kaco•I• • u\n ba,ku=nd'm hav• """"" detm""'· • 1 - Tionret .. milm1 verilme.ı m;,gôna gidmk Bi•incl Ocdu Mü mrl" Sabah.! d I O. S" Arthuc Longm•" h•ll ho.,,dn ""!anof, >«alm "n Bed;n ocya· ve>abut ,b;tn,.fük kanununun tadi· 
f p; i Org n 1 F h . ~nkara, 

2
5 (A.A.) .- B. l\I. Jıtec. 

8 3~0 • .• 0 ". ."." oaa~-~n l'unnnl•tnnda bulunmnktad"· hnti u.edn?e du,..·ak hükUmotin lil• Ame<Il<an g0>nlle<in;n Avropo ~ .. ş e. era a rettin Alıayı lıo;ı bu~~n Şemsettın Günaltayın .. • . dan sekıze ındırılecek, ogle Mareşal Yunan cephe inin ilk hııt·' ı b~ mcseleyı nydınlatmasrnı istemiıı, ı sularınn "'itmesiue müsaade edllme-zıyaret etınış ve akşam üzer·ı tek- başkanlı.,ınd t l ı 2 d k ld "Unk b l · " 
• • op anm""'· u ·en e ço ' ,kıon •on•a ••al ln•m• kador g•d•"' U>yY•" böluk· • .u me nsonu bundnn mnlllmat> .ı 

'"' O<duevine dönmüştü•. c.ı .. ~;n !"lmn"m mülenklp u - ı 4 yccin• 1 3. 3 o da dme başla - ' .. ,ın; ,.,,;, etm>Şt"· • • •l"<>m •Öyi~ •• "'"'""' ki' •• - Am•rikon d .. ı. .. ha•• 
Örfi idare iımirinön şerefine mumt "~"'' •ndyoUn göote.-dlği !O· nacakı". s., A. Lon"""'" K<nl Geo•ı:o tn· :

1

"a lruvveo. bi• olmok""" ha· kumtlulnlo garp J'nm kü,..!nda · f t zum \'C .ıc.-ıplnr nclı('~ olnrak 1cra ı - -- rafından kabtıl edllmi;tir. Bund:ın r!cı me eleler hakkında karııılar ve· ve prk yanm küresinin batı kı~nı-zıya e Vcldllen Heyetince fstnnbul, Edir- • başka Baş,·fkıl General l\Ictaksas, \ rıyor. İşin daha fenas\ bunu bizim lıırında faal deniye vazifclerl de • 

Vali ve Belediye Reisi L\.ıtfi ne, Kırklareli, T<.'' irdnğ, Çanakkale Tebhgler Yunnn kuvv Umnin h.,kun<nndn"' Jorlmi" yap>y••· M=liketfo mu • "''" otmes• K"doc dün gece .ant 20 de ödi ve KomH v;1'yelled hudulln" i<on· r- -, Geno<nl Pnrnı•" ve Yunnnı.tanda· \kar:Jcratı mesuliyetini böyle üzerıne S - :Mali kredilerin genişletilme-
ldnre Komutanı Korgeneral Ali de. bl!· ay m6ddetle örfi id:ıre ilim 1 1 ki İngiliz 11~va 'kı:vv~tlerınin kuman· al~cak tek bir Bulg~nn balunııbile- si, Rıza Artunkal şerefine Ttı.ksim e~.l~ış ~lduğurıu bildiren Bnşvckiılct. Yunan teblig" İ dnntte de """"mu~'· Bn oüru•me- ~oı:lnd•n ,nph• e<lmm. >ıemlok"! • :- Amcrikon usulü tkatttı. 
Belcd;ye gazinosunda bi< z;yafct t~k""'"" yn"h olnn vilnvou.,Jo le< ,.,.,~nda hn«knt>n umumi ce· •d•"' .-denlenn tadh ""''md•k• te•k• . bi~. ny ml!ddel.lc örfi idare ilfm edil· Atinıı, 25 (A.A.) - B B C . .cynn• _.,..,n .,,ı,nmiştl•. mo,..hyctl?'nl _mild•lk. ol_m•lm ıa- Gece hücumlarına kar ı vermi§tİr. Ziyafette lstanbul Ko- Jlgıne daır tezkere i '1' k'F E \v . ... · · İt \ "md"· M•llet oçlnd• b"lok yoktu,.> 
mulanlnn. d;ii., yüksek •iltbcll oiye kanunumm .~ .. :" '-~. ·~· unan "=' tcbhg" • • a yanın en Son ...... "'"""'· sm•"" dvumdo koymak için 
aoke<i c.k&n, Jand.,ma Komuta· t"'nkan yükoek hey.ıin m;:. ~:;ne Bütün =phe boyun••· kuwct· Kaporettosu» Rumnnyu \.ududunun Bulgnri•ton V-. !S (A.A.) - BM••lk 
m. p.,ı; Müfettişi. Emniyet ;,<,; • • ""'~ı;;;ın; bildlnn;ştl ,. "'"' ne leci.,;, iledem;ye devam eım;şı;.. Lond". 25 t A.A, ı - Dafly T~ ı~_hin• oıarnk tndm l!Wmı:old;ğinl """"ika vo lngiltcr• h~kUmetlorl, 
dü•Ü ve b;<Çok <cval h"" bulun· Med". '"k"•y; lttlf<kla 

1
.,vlp Mn•kopoli• şeh,; ;,gal edHmi,fü. kg<oph gmlesl dtalyanm "' "'n •ı l~hklen "!n.'o Bulgn< • Yugnolav gece "!"'.mba!"•mnnlonmn onnne g<Ç• 

muolU<. •1l•m

1

ot>•· Gö,;çe mmlakasmdn. ı 500 esi• K•p"etto"ou> Uaşl>ğ• nltmda ""'"''" m~nn"botı•:mm o kado• iyi olmn· mek "'". g>•ll "'""" ~"'mnktnd•~ 
ö ı ld """' y;ne bngünkQ t 

1 

b - ""k b · "kt h ' ı ;gı bu •m,..leae ,u •ntnfa" y•" • d,.m '· TO•k>yenin do huduttn a>ke< '"· l nı:lh• bfiyük •lç!S> Lo.-d J,ot. 
' l »< Komu>am Ko,gene- muha- umum; 

0 

ka op ant>•mdn uyu '.~ m• •" top, ~v~n lop• '°" • >ah,;t cttlğ;nl ve Bulguristan E .. b;an, dOu mntbuota '"'""' oldoğu 
mi Al; R>za A"unkal. H.,biyc· nncü mndd,.inln ı!;d"li n=nn= 8:t la~ ~e d••" malzeme ehmoze geç ltalynnlar, ,;maldo bUtilu muhn. d•munde mah•"< bulmak emelini tn beyanatta lngiliz mote......ıanmn 
deki Ü•duevindo kcndi•;ne ayn• ,.,ı. d;vum muha .. ~ ;• ı::•o n<0li m.,ı". ""oaln umnml kom«••• ve il•·Ü hakkuk ettirm;ye kalk>ı•ttu TQ,kl- ha hu••• için du•maaan çnlıomalda 
lan dairede ikamet edecek ve y'ı- münakale yapılması ha 

1 
k d~inde Ta,-ya"le<ömiz. rical etmekte olan GOriçenin ••kutunun id; hl• ı·en;n tohdldl nitmdo bu!U:..a~nu olduld•nm a6ylemlıth". a < ın a ıdare · 1 d • · b t d k •. .ı 1 · tir 

0

.. J

0 

1 d ' 
ne burasını çalıfma merkezi ola- heyeti tekliflerinin iadelerine dair olan ÜÇ İtalyan kolunu muvaffa - mağ}l Übb.ıyekt _ o_rnlll l ~ını T. 

1

S 

3 

l erden, ay-uey emış • f 3ll amn ikazı 
<ak kullanacak!". Kend;si. öcfi '"''""elerinl tn,vip ve Tü.kiye. tn. k>Yetle bomba.d•man eltm;,le<. y~n " nç~ m '' "•""'m"' "· ı.ona,,._ 25 (A.A.) - Clatt knnt-
ida<e dolayomle alacağ> tedbidcc g;ite<e adli mdwh•"'t mukavel•nn· d;,. 1,m; tebliğde geçen Mo•ko· 'unnnhla< • M•hm ha~elndc knl:n la.-dn .,k; u•ull" mucibince hllh.,,. lui<undo Enn!s ,..,,,.,. b;, nub>k 
et.almda dün aliikadadada tc. m"lne mU,.yyel muiu><eleyl t.,d;ı. poU• ,eh•i Gö•içonin 15 k;lometce bütfi? •• düo,anm ~'?1'"' t~bn"klonnl " göğtl• g5ğl1'e hüeumu """ et· a5yUyen De Valen .,.,;ımle OU be-l b 1 eylen>ioti•. <nk '" .,,,.ıondnd•klo" kn,..h mu· tlkle<;nı, ltalyanlnrtn amdyi iyı· b!l- ynnatta bulunmuştur: 
mas a<a aş am•ılrr. MttH• ça,,amba gfinü toplanaook· kada• tlmall oa.hi,;nde bulun· '"""."" m_e<lrundn~a<. Yunnn1"4' medlkle.tnl ve bu uaullm uyamn _ Küçük mllletlCT isUklalinin tchli-· 

Haber aldığımıza göre, ilk ola- tır. maktadır. hUrr.ıycllenne ve buv.rük miraı1l:ırıııa .a 
1 

kede ~•--'u.;.., bir .a-.. ....,.,,--'-. 

k h 

uık arını söylemektedir. ıuuıtmu .. - uc;vıc .. .,_,,..JDA& 

ra , şe rin inzibat i~leri üzerinde yeni mesai saatleri 1 hakıkatcn layık bür itısan1a r stfntile tayız. Müth1' ve muazzam bir harp tcdbhle< ahnacak ve k•,. b;, za. talyan tebliği hareket etmlşlndi•. General Wavell, General devam etmektedir. Bu harp devam 
manda aske•i mahkemele< ıeşk;(\ tatbikatı R 

5 
ltalyo •• ,;,,un; düultm;ye "'""' Papagosu tebrik etti ettikçe, ,.,.,, temin için muharip 

veya mevcutlnnn tevo;ö ;,; ölunal Ank>.>·a, 25 (Husu•i) - Yeni .,. oma, 2 (A.A.) - 161 nu· ~uktedirdir. belki de değildir, !ııkat. . Kahire, 25 (A.A.) - Orta~rk dcvleUerden herhangi birisinin ara· 
,dHecekfü. ,;yet dolaı,~le yeni me"i ,.. tle>"i ma.ah lebl;ğ ' »npa<oto.l uk "m"'" ;ı.,.,.;nde has'1 l nglll• bnşkumnndnn• Genml Wa • •lm\'1 htnl •1l•me.ı tchllkosl haki" 

tatbikat> ük olmk moktepl.,de h••· Yun an cephcs; nd e müfmoled· olnn hu !okeyi hL;bk ,.,. Umldl~~ ,.ıı, Yunan o.-duln n bnokun,.ndam knloeakb•. Bn fld tnnftan Wbanol lam•ı. ve Dil, Tarih vo Cob.,..fJA mi' tanhndan müessi• mukabil .. .,.. G'."'""' _Pnpngo•• aşaf>dak; me,.;. .ın;n ya ...... hk teşebbüs. ,..,.ı.; 
f!IYATROLARI 
ŞEHiR TiYATROSU 

• 

Dram kısmı: 
AYAK 

TAKiMi 
ARASINDA 

+ 
..,.T lllZA TiYATROSU 

q,oğlu cHalk> sinemaaındt1 
O GECB 

Örfi idare Komutanı, ileride lü
zum gördüğü takdirde gece ha -
yatı ve diğer iıler üzerinde tahdi
dat kararları vaz.edecektir. Bugün 
için bu ıekilde bir tedbir alınmı
yacaiı airenilmiıtir. 

Fakül..,; tal•besl '"'';"ta dOnden hücumla< yap•lm•ıt". Yunanldar göğüs göğüse dô· goodenm,U" keHm;,ın bl• hup •ahn.,; olma•ih 
füba.""' oant 7.80 da mübaoe"t et· •• • • O,.....,kuk; bütnn k>tnl.,, Go,;. net!.,.lenocek bi• •ag{y.t ha..ıo .. 
m••"'· Hava kuvvet(.,;. bilh"'a Epi• vuşmeyı tercıh ediyorlar çonln almmasnuı.n vo Yunan -- ti•ecckU.. Diğe' devlet mü.,..,.led d• ""' ,.h\lle<i boyunca düoman mevzi. N"""'k 25 (A.A-!-T•" >:evy0<k vetlednin ..,,;n b;, hayl"anhkla ta- lrlaııda Başvekili öldü 
s.sn d• loe haıhy,..lda. ve 16.30 da le<ini mües!i' '"'etle bombud•. ~"j"' ga,.tosıne • 0

"• "~'" n••,.·· k;p etUğim;, d;ğ., padak haoanl•· Bolfast, 2' (A.A.) - Şimali tr , 
da vazifelerini bitireceklerdir. man etmiılerdı·r. it er, Yunanlıların az mıktarda el rınd::ın dolayı size en hararetll teb-bombaıı kullandıklarını ve bilelim_ ı riklerini bildirir. landa Başvekili Lord Crai,.avon, '' 7a1ında &lmilıUlr. 
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Salih Necati EczaUmesi la~çeka•ıda Vakılaı karsıs11la sekerci Hacı Bekir sakağı ~asııladır. Baska yerde sı~esi 

A ,..- ..,,. • • ) lst. l v. mirliği Satın 
Cj .ı asvırın i T 1. ~ N K A M Alma komis onu i lan ları ~.~._:h=i=k=a==ges=i=============================== •--------------------... 6500 adet 4X20XJS çam tahtası. 

t.GENÇLIK 
2.GOZELLIK 
3. SIHHAT A R L O N 

·Nakleden: F. V A RAL 

Silheylln oıtadan kaybolması ına·ı karşı olan ihtiraslarına mUt.eallik iti 
haileyi altüst etti. Bir gün İstan - raflarını nazarı iti.bara nldı. 
bula gttmiş. fokat hor zamanki gibi l\lüttehimlerin suçlu oldutuna ka
aou tı·enle dönmemişti. Ertesi günü nidi ve bu kanaatini yeni şahadetler 
de gozüknıeyincc karısı Bayan Vefi- de takviye etti. 
yt: polise haber verdi. Kocasının ta- Bir hizmetçinin söylediklerine gl.l
biatlni bildiği için ne bir maceraya, ı-e öldürülen koca, aldatıldığını ka
ae de intihara ihtlımll veriyordu. A- tlyetle bilmiyorsa da bundan şüphe 
caba bir pusuya mı düşürülmüştü? ediyordu. Bu yQzden bir çok kavgn-

Bütün araştırmalara rağmen bir Jar oluyor ve bu çıkışma esnasında 
r 11tice elde edilemedi. kadm, tehdit edici sözler kullanı!or-

. du. Kaç defa serbe t kalmasını ıste-
Dedıkodular başladı. Karı koca h1ç miş ve kocasmın \'ilcudünün ortadan 

seç .nm~lerdi. H~r zaman kav~a e- kalkmasını temenni etmişti. 
derlerdı. Ba~an \ e!lye ho~pa bır ka- Hakkak Davere gellnce, onun da 
tltndı. Hakkak Da,verle munasebetlc- mazisi feci sabıkalarla doluydu. 
rlnden bile babso.unuyordu. Her şey suçlularm aleyhindeydi. 
Müddeiumumiliğe imzasız mektup- AvukaUannm bütün n1ildafuaları-

6500 adet 4X22X18 cnm tahtnsı. 
7000 adet 4X25X18 çam tahtası. 
2000 adet 4X8,5X25 Lllta. 
Yukarıda yazılı kerestelerin pa -

zarlıkla eksiltmesi 27 /11/940 çar -
şanıba güııii saut 14.80 da Tophane
de Lv. Amirliği Satınalma Komls -
yonunda yapılacaktır. TnhırJn be • 
deU 21,795 lira, ilk teminatı 1634 
lira 62 kuruştur. Isteklilcrln belli 
c.utte Komisyona gelmeleri. 

(654-11087) .... 
1.600.000 adet madeni düi;"llle alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/ 
11/940 perşembe günQ saat 14.30 da 
Tophanede Lv. Amirliğ_i Satınalmıı 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 28li0 lira, ilk tem inatı 213 
Ura 75 kuruştur. Nümunesi Komis
yonda görülür. İstekiilerin belli 
atte Komisyona gelnıelcri. 

İşte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin ede bilir. 
1-KREM PERTEV : 

Bir tuvalet müstııh
zarıdır. İnce bir iti
na ve yapılışındaki 
hususiyet itibarile 
yüzrleki cizgi ve bu
ruşuklukların teşek

külüne mnni olur.

1 
Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

! - KREl'ıl PERTEV : 
Bir güzellik vasıtn-

Sağlam, dakik ve dünyanın en iyi 
aaatleri demektir. Yükıek derece 
ıaatler aıraıında bulunduğu ha\de 

FfATLAR DAHA UCUZDUR 

ARLON saatlerini görnıe
den başka saat almayınız. 
Satı;; deposu: Z. SAA TMA N. lstanbul 

Sultanhamam Camcıba· ı han 1 inci kat. 
Satış yeri: Basri Tümer. Yeni \'alide han 

~--~--~----------------~----~__________.,. 

lst anbul Defterdarlığından ı . ...-
llfııhırnı.me11 il•~ 
satış bed~i ~ 
Lira Kr. ı;,. 

lar geldi: Vefiye ile dostu, zavallı na rni:"lllcn Vefiye yirmi sene hapse, 
kocayı yok etmlşleı·dl! ... Adalet ma- j hakkak Daver de ebedi kürek cezu
bmı bu ithamı kabul etmek Istcmı- sına mahkum oldu. 
vordu. Fakat beklenmedik bir şeha- ••• 
üt vaki oldu: 

Bayan Vefi)·c kocasının fstanbul- Mehmet ismi altında kiralaclığı Lv. Evya ve ;~~:zıı:
11

::harınııı ~-
tadilat ve inş:ıntı iıi 29/11 / 940 I ~ 
cuma gilnfi saat 14 de Tophanede 

sıdır. Genişlemiş 1 
ınesaınntı ıııkıştıra

rak ciltteki pürtük 
ve kabarcıkları gi -
dnir. Çil ve lekele-

Tarakçılaı da Ce:ı:airli hanında ınevcut on dört 
adet pedal baskı mnkinesi 140 00 

dan avdet ebnedlğini iddia ediyordu. dar bir dükkunda bir aclam kernmi!c 
Balbuld Süheyli 0 gece evinin bir işlerile uğraşıyordu. Bu, Süheyl ıdl. 
- aıiım ötesinde bir komşusu gör- Gizli, orta halli,. ın~nzevi bir ha-

ü tii yat yaşıyor, faknt ıııtıkamın şarabı-
• Gı ·i b d · d'" d" vü nı mest ola ola, Z<ı\'kle içiyordu. Ka-erç u, a aııım evıne on ug • . . bn - k 
ati iabat etmezdi. Fakat cınayctin 1 r~sının Daverle. cvışmesı ona uyu 

h ıı · ı d "k dlld· ~ · ı k b ı bır ıztırap verıyordu~ 
ma a e ıc n ? ı . a c ıgın a u İ•t<> bu "e"'l..'l.nt ilhamı o dt•rin ız-etrnek mecbuı ıyctı hasıl olmuştu. Bu ı v " "' ' •• 

o · t hkik t ba ı d j tırabından alınıştı. Bir çokları gıbı 
11un zenne a ·a a şan ı. o da onlan öldürebilirdi. Fakat da-

Suhcylin bahç •sinde yapılan nraş-
1 

ha iyisini buldu. Onları küı;iık dar
tırnıalarda, l.oprqk altından yakılınış 1 ı clerlc adalete öldürttü! 
kemikler \"C ·son~ sab~t ol~~ğuna Her ş<>yi h ... apladı. Geceleyin e\'İ
&öre - Süheylln elbıscsinın dugmele- ne dönG~ll, tahkikuta bir clhct tayin 
ri bulundu. • • etmek iı;lndl. Yakılmış kemiklerle 

Vaziyet uwuzzuh ctn.ış.tl: Aşıkl~r bahçeye göınülmc.'11 şüpheler• takvi
kocayı ölclilrmüşlcr; ceııt:dını kcramık )'!' cdccektı. Kcndi5 inin ortadan kay
fırınıııda yııktıktan sonra küllerini lıolması kalmıştı. Onu da buldu. Yii
bahçede bh- çukurn doldurmuşlardı. züniııı şeklini biı ıız dcğiştirtmış•i. 

B~yıın . V~fiye ile 1.akkak Davı:r Zaten kalabalık istanb,µldu nlsyuna 
tevkıf edıldıleı·. gfınıfılmck 0 kadar kolılydı ki. .. 

••• l\luhakcme. safahatını gazetelerden 
Her iki i de blribh !erine olan a11k- takip ('! ıniştl. Bir orta~·a çıksa iı~ık

lannı itiraf ediyorlar, fakat masum !arı kurtarabilirdi. 

1st. L\". Amirliği Satmalmn Komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yn -
pılacaktır. Keşif bedeli 46,148 lira 
11 kuruş, ilk teminatı 3471 lira 11 
kuruştur. Keşif ve 9nrtnamcsi Ko -
misyonda gorülür. lstcklilerin ka -
mml vcsiknlnrile belli saatte Komis-
yona gelmeleri. (661-11125) 

••• 
200 ton kndar arpa ve 200 ton kıı

dar )'Dlaf a~·rı ayı·ı alınacaktır. Pa
znrlıkln eksiltmesi 29/ 11/940 cuma 
günif sant l:l de Tophanede 1st L\', 
Aınirli~i Satınalnıa Komisyonunda 
ynpılacnktıı . Niiınune ve ~nrtııame.
lel'i Komisyonda göı·ülür. fsteklile -
rin tcmiııatlarile belli sautte Komi11-
yona gelmeleri. (604- 11201) 

• •• 
7 adet eı-zak dol11b1 yaptırılacak-

tır. Pe:ı:arlıklR rkslltme i 20/ 11/940 
cuma günü saııt 15.45 de Tophanede 
Lv. Amiı'liği Satınalma Komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 

ri lzale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

8 - KRE!\1 PERTEV : 
Bir cilt devasıdır. 

Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltil". 
Sivilce ve siyah 
noktalann t.ezahürti
ne mani olur. Cilt 
adalesini bcsliycrek 
kuvvetlendirir. 

r Kura ciltler için yağb va yağlı ciltler içi•] 
il Y•i••z huaust tüp ve vazoları vardır. 

Bulgar Sadık 

Ortaköyde Gıtzi Osınanpu~a mektebinde 4 adet 
heliı taşı ................................... ......... ....... .. 

109149 motör No. lı nltı silindirli 927 modell 
Sütut Beyker markalı miıstumcl otomobil .•.... 

Balıkhanede av vergileı1 mGdürlüğü ıınılı3rın-

da mevcut hurd:ı eşya ..•. ... ....•.... .•••.. ... ..... .... 

Tarlabaeı Maliye Tahsil Şefliği daircııinılc 1ne\·-

cut bir adet pl)·ano .. ..... ....... ................... .. . 

İstanbul Ct•:ı:a Tevkif evinde mevcut mnkanlk 
tesisatlı iki adet tulumba .. ...... ........... ..... .... . 

Şişlide Boınoııti H<tnızlu bahçe sokağında 65 
No. lı evde yedi kalem e'~·a ... .. .. ...... ......... . .. 

Biri Ralıkhanedeki, diğel"i Sarıyerdekl av ver
gileri teşkilatına ait iki sandal .•.......•.•.....•••• 

Cnğuloğlunda \'eteriııcı· İşlet'! Mtıdüı·lfiğü am
barındaki müstamel aralıklı ve basma 17 cdef 
Bülvarizntör .. ...••••......•... .•••....•........••......•.. . 

20 00 

800 00 

40 00 

125 00 

14 40 

85 00 

26 50 1 

elduklnrını, cinayet fikrinin hiç bir Onlnrın mnhkum olduğunu oku -
nkit akıllurından geçmediğini söy- duğu vakit. duyduğıı zevki, kendısı
l17orlardı. ni aldalunları silahla öldüren kocn-

Llldn hakim, yalnız biribi rlorinc lar ucaba duyabilmio midir? .•• 
315 lira, kat'i teminatı 47 lira 25 Anlatan : 
kunıştur. Şekli ve keşfi Komı!!:\'Ollda - -------
görülür. 1s~klilerin lıelli saatte Ko- M. Sadık Poida 

Yazan: 

Yukarıda yazılı menkul emval 12/12/940 pertembe günü ııaat 16 

Defterdarlık Milli Emlak Müdfir!Uğilnde toplanacak Komlııyond• 

nrttııına ile ayrı ayrı satılacaktır. 

................................................................................................ 

İki muhtekir dün 
Adliyeye verildi 

Fiyat Murakabe Komisyonu j yeni Türk - Rumen anlaşmasının 

misyona gelmeleri. (666-11203) 
••• 

800 kilo kadar ince veya kalın 
balık ağı ipliği alınrıcaklır. Pazaı·
lıkla eksiltmesi 29/ 11/040 cuma gfi
nü saat 15.80 da Tophanede Lv. A. 
mirliği Satınalnıa Komisyonundn 
yupılncaktır. Nümunesl Komisyonda 
görfılür. İsteklilerin tenıiııatlarile 
1.ı~ııı eaııtte Koınlsyona gclrııeleri. 

(Gf.7-11204) 
••• 

M. Razi Y allua 
Yakın t.arlhin en esraı·lı vakalarını bütün teferruatile ortaya atan 

baştan sonuna kaı!ar heyecan, merak ve hayret içinde okuyacağınız blr 
eserdir. 

Fevkalade tıc renkli kapak. 
Resimli: 804 sahl!e. 

Fi)·utı: Ciltsiz 100, ciltli 125 kuruştur. 
Neşreden: İstanbul, İNKILAP KİTABEYİ 

Satış bedeli nakdt·n ve pe~iııdiı·. Talipleıiıı muvakkat teminat ~ 

buılnıik! ınua;n•en gün ve saatte Komisyona müracaatları. (UOlf 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 
Kurtaran gayet ubhl ufak, yumupk .e 

en ince elbl•eler albada itile ltelli olaufd 

clün toplanmıştır. Kasımpaşada tatbikatı hakkında emir gelmiş Ad~t 

lterber Samocl oğlu Avramın 3 7 ve anla~manın metni ve buna 25 Bfiyük bakır kazan maakapak f 
.kilo kalay saklttmlf olduiu te~bit bağlı talimatnameler gönderilmi~- 25 Küçük bakır kazan nıaakapak 
-4iJmi§ ve Müddeiumumiliğe ve- tK. Bugünlerde Rumanyavn pa - 25 Rürük kapaklı helvahane 
rilmeai kararla~mıştır. Saldı olan muk evkiyatı başlıvac:ıktır. Ru- 25 Küçük kapııkh helvahane. 1 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Hiilde 123, 124 'No. lu karpuz ı;ergllerinln milstccirleri Bekir ve 

Şükrü ve Musa terki ticnret ettııı:terinılen lUumnilcyhlerdo matlubu olan 
müstahsillerin bir ay zarfında uıtinıcııatları. 

FEMİL ve BAG 
Yrnl unıbalilj ve dnha mütekamil bir tekilde 8 ilk ve 12 ilk kutrJ 
lnrdn yeniden pi~·asaya ~ıkmı"tıı·. Eczanelerde, tuhafiye n parftıi 
meri mağazalarında ve kadın berberlerinde hizmetlerin" hasır 
duğunu arzedet"iz . ... aylar, birkaç gün evvel çıkan many:ılılar namıııa Adana ve iz- Yukarıda yazılı dört kalem bakır 

Mr an ınla l adüfen bulunnnıt- mirden mübayaata başlanmak Ü· kazan ~e helvahane pazarlıkla ııntm . 
y i Cl zeredir. ıılınncaıetır. İhalesi 3/12/MO salı g~-r Merkez Hal Müdürlüğünden ı 

tar. . ı nu saat 13.30 da Tophanede Lv. A-
Merca:ıda, Topçular caddesın- Gümrüklerde bulunan Sümer- mirliği Satınalmn Komisyonunda ya-

4- .f 3 numarada oturan Karabet banka ait sellüloz ve kağıtların çı- pılacnktır. Nünıuneieri Komisyoıırln 
4e ayakkabı mukavvasını pahalı karılması hakkwda dün gümrük _ görülüı·. İsteklilerin tenı1natlıırile 
•tt.ığından, Müddeiumumiliğe ve- lere Ankaradan miisaacle gelmiı- belli saı.tte Komi3yona gelmeleri. 
rilmiatir. · (GGS- 11205) 

"'Y tır. • • • 
Komisyon, pıyasadaki çivi ih ~ Mallar bugün çıkarılacaktır. it-

likarı üzerinde tetkikleıe başla - halatııı artması, gümriik varidatı-
11Uftır. nı da yükseltmiştir. Bu ny varida-

Piyıtsaya siyah bez tın 2 milyon lirayı geçeceği tah -
çıkarılıyor min edilmektedir. 

Ay batından itibaren hususi * • 
aıeakenlerin maskeleneceii ma -
IGmdur. Yalnız, piyasada siyah Edremhte bir muhtekir 
l.ez buhranı vardır. Sümerbank, süriildü 
10 bin metre beyaz bezi siyaha 
boyatmaktadır. Dezler bugün ve
ra yarın satı~a çıkarılacak ve be
,,,z Tenldisi fiyatında ııatılncaktır. 
Metresi 4 3 - 4 7 kuruıtur. 

İhracatımız artıyor 
Son gijnlcrde bilhaHa serbest 

iivizle ihracatımız artmııtır. Bu 
arada keçiboynuzu da aatılmak
ı.adır. Dün Yugoslavyaya 500 bin 
.A,. faviçreye de 200 bin kilo keçi
~oynuzu gönderilmiıtir. 

laveç ve Finlandyaya da Al -
..,panya yolile deri gönderilmekte
'lir. Finlandyadan yola çıktığı ha
ıer altnan ithalit rl)'alarınıg bu-
tflnlerde gdmes; beklenmektedir. 
Jıviçrcye de serbed dövizle 

'Dühim miktarda pamulr ihraç e
Ulmektedir. Dünkü ihracatımızın 
ıek1lnu 135 bin liradır. 
reni Türk - Rumen anlaş
ması hakkında emir celdi 

Edremit (Hususi) - Piyasa -
mızın tanınmış tüccarlarından cil
yas Kalemenoğlu> nun çuvalıııı 
!)İyasadan fazlasına sattığından 
dolayı mahkemeye verilmiıı ve 
suçu aabit görüldüğünden. mah -
kemece iki ıene Ordu vil_ayetirıe 
sürgün, 500 lira para cezaıııı, 19 
lira mahkeme mnarafı ve 3 lira da 
ehlivukuf ücretinin dr tah~ilile ce
zalandırılmıııtır. 

llyaı Kaiemcnoğlu bundan bir 
müddet evvel de ıeker yüzünden 
mahkemeye verilmioıe de beraet 
etmİ§tİ. Ali Ka lkan 
••••••••••••• •••••••••• ............ ············· 

Satıbk tlUldrla 

240 adet tahta ıskam alınacaktır. 
Pnzarlıkla eksiltmesi S/12/940 a:ılı 
günü saat 14 de Tophnııcde Lv. A· 
mirliği Satınalınn Komisyomın•l:ı 
yapılacaktır. Nümuncsi Konıisyonch 
görulur. İilte~lil erin t.eminatlaıile 
belli seatte Konıl5)ona gelmeleri. 

(665-11202) 
• • • 

3000 kilo çivi alınacaktır. Pnzıırlık 
in eksiltmesi 3/12/ 940 salı b-Onü sa
at 14.30 da Tophanede l.v. Amirll{d 
Satınalma Komi yoııunda yııpllacıık • 
tır. Nümuncsi Komisyonda görülür. 
t steklileıiıı belli saatte Komisy:ına 
gelmeleri. (G'i9-U206) 

• • • 
Maltepe Piyade ve Atış Okulu için 

225.000 kilo ekmek pişirmesinin pa
zarlıkla ekslltmc i 28/11/940 per -
şembe giinü saat 15.80 da Tophane
de Lv. Amirliği Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
4600 lira. llk teminııb 837 lirn 50 
kuruştur. Şaı tname"I Komisyonda 
gôrülüı·. İsteklilerin belli ı;aattc Ko-
misyona gelmeleri. (670-1120il 

················································ 
Ta•Yirl Efkir 

Nüıhatt (S) Karaıtur. 

1 Abone Şeraiti 1 TTJ'!,. ;;" 
Senelik .••.•..••... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık 750 > 1450 > 
Üç aylık ............ 400 > 800 > 

• Halde 128 No. lı karpuz sergisinin müswciri Methullah Salar, tcı ki 

ticaret ettiğinden nıunıaileyhte maUObu olan müstahsilleı:In bir ay t:ar· 
fında müracaatları ilan olunur. 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - 130 ton lilvenıarlıı maden kömürü 28/11/940 perşembe gilnO 
saat 11 de Beykozda Tilmen Satınalma Komi yonundn paznı·lıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Takaı riir edecek fıyat üzerinden % 15 teminat alıııacaktır. 
(11188) 

Beykoz Tümen Sa'tınalma 
Komisyonundan : 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komi•yonunda11 • 

ı - 210 ton upa 4 / 12/940 çartamba günü saat 15 de Bey 
Askeri Satınalma 'Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 1700 liradır. 
3 - Ev~af ve ıerait; her elin mezk(ıı· Komiı;yonda ö~renilebillt• 

(11190) 

_f.;..Ş Ç.;...İ_e_r_ry_a_n_ı_.,_ ı r ~-~ HO~~t' 
+ /JOKTOR- Dahiliyeci, Elizığ, Lonıfre l Sterlla s.tC 

\'nn İran hudut hattı baıı mfidlir • Nevyorll 100 Polu 15'. ,'!,. 
lüğn' tein. Ücret azami 210 lira. c~aeft', ıoo .... ' '· "·;; 
15/12/t•ılO n kadar Nafia Vekaleti Atlna lO"I Drahmi l.id 
Dı:ınır~ollaı•ı İnşaat müdilrlüfüne :iofya 100 Len L _ 

1 - 160 ton bulgur 28/ 11/940 peı"şcmbe günü saat 11 de Beykozda mürncnat. Madrlt 100 Peçeta d. 79 

Halk Partisi bina ında Tümen Satınalma J\omisyonundn pa:ı:uı-lıkla top. · Bıadape,. 100 Peasl 16.o.::f 
tan veya ıınrça halinde sntın alınacuktıı·. 

2 - Pazarlık neticesi takarrür edecek fiyat üzerinden <'.(: ti) teminat 

+ lllr:Ml 'U - P. T. T. Umıını 8Ukret 100 Ley 1t 
!'ll(ıduılüğü, Aılliye ı-;ncüıneııi, An· Kela-rad 100 Dlaw ,i: ~Sf 

alınııcaktır. (11189) knnl Bölı,'I: Sunat okuluna mtiracaat. ~t~tt.:t ~= ~:!ı;ı1t. il.od 
+ .ll~\KİNE MiİHEı\'DlSJ -

Yımlşehlr EnloıCan sokak No. Hl -18 

ZAYi Anknrn. 

+ MAldNİST - l\loUlıiU nakil 
Ylrnıinci piyade ıılarıııda kullaııılımıkta olnn levazım ayniyat tescl- \'asıtnla!"ı için makini,.t. Talipler is-

lum makbuzlarından 23000 sayılı nti~hanın birinci parca ı boş olaıal: tedlkleri aylık miktarını cEtlbank 

zayi olmuetur. <11218> _ ı,DemAir.KııAivrikGb0adNresDin0e zya'zilsınnıu. 
Hükmü olmadığı ilin olunur. 

---~---

' 

son ne,ro?anan: 
N o~;~ vL E; • A 1 Dr. Hafız Cemal Tank-Tanso 

LOKMAN HEKiM j f • • YAZIDA KULLANILAN iŞARETLER Milli • Edebi - çtimaı 
Maal'if Vekaleti tarafından bUtOn Dahiliye Miiteh.essısı Romanı ReaimUay 

mekteplere tavsiye edilmiştir. Divsn•volu ıo• tb d 7S k u 
üçüNcü TABI • m a aaaın a ur -

E SHAM VE TAHVILA1 
~-~--~-~~~ 

1938 yllade S lkraml1•U ıf.!! 

1 
F.rranl 19..,.,, 
iıYu • Eraur um 1 :Ji. : : : :ıı 

: : 5 .. tf 

t• " ' •!! AaadohıDemlryohılvell p•tlZ 
llen ea Bankua P9fl• 
Şark Slrorta $1rketl 

hine ıeae41 

Dün Ankaradan, alakadarlara 

Samsundn, Saitbey mahallesinde 
tütün merkezinde bir bap mataza 
29/11 / 940 tarihinde açık arttırma 
ile satılacaktır. TalJp olanların Sam
sun Hukuk Mahkemesi izalei şüyu 
sat11 memuru bıış ktıtlblne müraca
atı. Bir aylık ............ 150 > yoktur. 

Herkese li.zıın 10 kuruo Muayene saatleri: Pazar harlt t • satılmaktadır 
IST A N B U L -i K BAL KIT ABEVI her ~n 2,11 r el : 22398 

Ca• u• Romaaı 

SUSUN 
YERiN KULAÔI VAR 

Nakleden : CIIW Mlll Tefrika No. : 88 
- Kabul, dedinı. llatti o kadar kabul ki, ben 

eize anlatayım, siz de isterseniz anlatmayın ve mu
vaffakıyctinizJ kendinize saklayın .•. Fakat şu ara· 
da musaade ederseniz tU ihtarı da yapayım. Burada 
ıniiıterek bir dava, memleket menfaati üava~ı için 
~lunuyoruz. Senlik, banlfk iddiasını ırfidersek bu 
itin BODll iyJ olmaz. 

Suzanne bh'aı utandı .. • 

- Şaka söylüyorum, dedi... 

Bunun üzerine ben biraz şl'yler anlattım. Tabıf 
.. uyuc,larım talcir buı:urarlar ld, bir Gestapo 

memuru, öğrendiği şeyleri onlara olduğu gibi anla
tamazdı. Bazı ufak tefek şeyler, şu elimize kağıt 
sıkıştırnın hadiseleri bile onları ıaıırtmıya knfi 
geldi... Onlardan da işime yarıyan hayli ıeyler öğ
rendim. 

Korgeneral, Gııınlen'in adamı imiş.. . Buraya 
tayin edilmeden evvel hakkında hayli dedikodular 
olmUf, Umumi Harpte alelade bir binbaşı olan bu 
adamın herhangi bir muvaffakıyeti sebkat ctme
mıo ... O da halk cephesinin muvaffakıyetini iBtlyen 
bir adam... O sayede rütbea1 ilerlemiş ve göze gö
rllnnıiı. Bu bakımdan Wey_.nd'ın ale7htar1 ..• Kar-

d1>şi Pnronne departmanın dan sOS\'Ulist mebus, ve 
Blume dalkavukluk ederek bu sayede bir çok men
:faatlc temin ve bir çok postlar eldi.' etmiş ... 

Şu vaziyete g6re, Korgcııoral ne yardan, ne 
serden geçemlyen bir adam. Heın Fransız kuman
danı, hem de sosyalist cephesinin haraçgüznı·ı ..• 

ltlery ile papara :Vİyişlmir.lu sebebini bu suretle da
ha iyi anladım. 

Bundan başka bn fey daha öğrendim .. Son re
volutionnalre fıl'kalaJ"a mukayyet tam 18.000 as
ker yalnız bu kolorduda bulunuyormuş.. . Bundan 
bn~ka... Amele ve asker sabotaj yapmıya karar 
vermiş. İşe evveli nıernulcrln hedeflerine isabet 
etmemelerini temin icln içeriye konan barutun mik
tarını değiştirmişler. Bununla fazla bir muvaffakı
yet temin edemiyeceklerlni anlayınca barut yerine 
kum koymuelnr ... Bir kaç kere tayyare dafi topları 
tepelerinde uçan tayyarelere at.eş etmiye teşebbüs 
ettikleri halde mermiler patlamamıı 

Fovkalide kıymetli malumat f'lde etmi~tim. 
Doirusu Ge tapo benimle iftihar edebil1rdi. Oradan 

çıktını, Korgenernliıı yanma gittim. 

- l\fory ile kısR bir müddet izin istiyoruz. 
Parisc kadar gidip geleceğiz, dedim. 

General: 

- Niçin! dedi. .. Elde ettiğiniz malünıatı ma-
:fevk makanın ben bildirdim. 

- .Malümat bildirıniye ritmiyoruz. 
- Nicin! 

- Ben nışunlımı göreceğim. Mcry de öyle .•• 

nıı7 
- Burada kendinize bir('r nişanlı bulamadınız 

Sustum ... 

- Koç ' gün kalncaksınız? 

- Üç giln ..• 

- Peki, gidin . .. Fakat sana şunu da söyliye-
ylm. Burada gordiiğün şeyler hakkında Pariste 
ikinci büroya mübaliğalı malUmat verir de beni 
müşkill ~ııziyet.e sokarsan, avdette h('saplaşırız. 

- Ben Bize mal(ımat vererek vazifemi yaptım • 

(Devamı nr). 

RetadlJ• 
Kaba Betlb lrllk 
Klllçe a Jtaa «raan 

Glla.. lY arıakU 

Öil• 
lktntll 
Akfam 
Yatea 
imsak CY arıakll 

Netr'7at 11Cldflı1lc C • .. ~~ 
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