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lar.akamlu ara•••• terflle~ 
'I Aıııkara 4 ( Telefoala) - Dahiliye 
li •kale ti aicillerine ıöre t erfi etmeıi 
t Zl• a-elen k aymakamlan birer derece 
L~rfi ettirmlttir. Bu maluatla b ir Uıte 
~rlanmı4tar. 
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MOSTAKiL YEVlll GAZET& 

/ngilterenin harp 

tô.biyesi değişiyor 

Evveli 
• 
ltalya iş i 
ortadan 

kalkacak 
Mihvercilerin ~ arasında 
ihti:if olduğu hakkın· 
dakl haber kayclilhti
yatla telakki ediliyor 

1 Londrn, 4 (A.A.) - Tinıes gn:ıe

tcsl b:ıtımnkalesinde fÖylc diyor: r------------·ıııııı. 
ltalyıı, Mihver devlcUerinln en z:ı· 

)ıfıdıı. Bunn binaen ltalyayn hücum T •hA t k 
ederek e:ımcliyız. Ru suretle r.aferin arı ) nu U 
yansını kazanmış oluruz. - ---

ltaty:ın torırııkları başlıca muhn • B 1 
' 4'no11 • Jtoly•n horbi11i11 c~r•yan •ttili Yunaniıtan • Ar11acatl•lt lıucluduna ':ııı~at "nhnclt ı ıııclcı· birı halınc v.tl· Ve U gar 

oe ci&1- 1ı · l · ... 1 l .L rnclıcllr. __ 

. r 

---- - - -

Sah 5 lkinciteşri• 1940 

Hakkından emin, ltal:lara hür· 
metlcir w 11atan müda/aasına 
karar 11ermiı olmak, Türle meta· 
netinin sırrını teşkil etler. 

l•met lnöaii 
( Şerllt ı ad .... lfe•lld• } 

Tuna meselesinde arihi nutu 
bltarafhfiı lhlll -

ettlklerl lddiaslle 

c .. 
···~!!.~~ .. ~~!:!~! 
l irnes'in 

... ı• ır crı •v t~r•n muJ"aHa narıta İngilttrt. İtalyanın taarru~undan t J • 
1 ta 1 Ya n ınnl~ne 'kad~r ,,iıııküı'tilldilkleri ıan· memnun gaze e erı I ·ıı 

ıtt·dıhııcktcdır. 1 1,oııdıu, 4 (A.A.) -- Olı,.cıvor ga· - - ngı ere 
Cı'ıııııı nııııtakasmda, hoı· sınıf kı· ı t ,.~., 1 .. 01•• C • • 

ı · ı ı · zc u;ı J··~ ·· · ümhurreisımızin sa,.ila S 
t k 1 

tırntını kul. an~ıı ~.ta :,·nn kuvvet erı· İngilizler şiındı 11.+ılyayn yakın (Is- fl • 

ve Rumen 
gazeteleri 

R umen gazeteleri, lnönü· 
nün nutkunun ehemmi· 
yetini tebarüz ettirmek· 
te ve nutuktan şu cüm· 
legi al m akt a dırlar : 
" lngilte,.e ile, ltalgan
Yunan anlaşmazlığından 
doğan vaziyeti t e t le i le 
ediyoruz,, 

makul 
an ar 1 ııtıı şlddct1ıb.ıı11~.hucunıruııka 11!:r~~k·i ıerdcrı kıılknı·aı. ltuıynn scvkulcr~·~ beganatı, Bıılgaristanda OV ge erı 

lıın sonnı ır ,. uıııııı ıı· ıısı ı Cnf' -, nnktnlııı ınıı şidd"tıl hfıcumlnı yııpn-
mıyl' ımwaffak olıııustm. Du9muıı 11 b'I , klerdn. Bu aimdı\'e kndnr memnuniyet uyandırdı. t t tt • 

ka Ç 1 Yor 
toı~usuııu!ı açtııı,: şırirı 1eı11i lıının)c1 u- 0;0r~~tın dcgıtdı,' rnkat • ıussoHııi z0 ,.0 gazetesi " / nönü- p T 0 es O e l 

bl•r t8VSl. Y851• te_şıııc- rııgınen unıııı ı nr tcpQ {'re mOınkilıı kılınak 1 tfuudn bulundu. 

l'
. h~kunrllr. Bu nııntakn:va her ııant lılı· Yunnnistıında \ı ler lı.lnzlm etmek nün beyanatı, Yakın• Molotov, bu id-
ıtnu ıazetesi, yazdıiı bir - yuk takvı~·c kıtaatı gelmcktcdır. . blı•a'f. znınunıı ıbUuncmm: \'UI• k t k " • - . 

T it d ·ı · h b 1 " - 0 •tın · # ı:ar a ı oazıget uzerıne . dı·anın yanlı• b. afmakalede, Yunan muba· k 1 . k d" ı ev c ı mı.yen a er ere gvr<ı o dır. Fakat hu ışı ülUmkun olduğu ,. , T ' Yunan as er er en 1 8 Tıfıblus ask~rı ('~il alınmış ve im kodnı çabuk bnşaıncn/;ız \'('o znmıın hol fle rahat verici bir 
tt)" &a rnünaaebetile derh sl ıtal • 1 f 1 • llu))aıı motorlu nakliye kolu Arırn·ı faşıct topıaklaıııııı kurşı liiddcUi Uı· • d OldUğUftU bildirdi 
\.; ~.~Üaam edilmesini ve kabilse rile temastan çekinen vut çetelerı tuıııfından datıtılıır.ık arruzlıır başlıyacak, lirr.nnlnr. ınai ışık serpmıştir 11 emek- 1 
~ llfınanın ortadan kaldırılma· ınıhrı edilınıı:~ır ıuı..rı.:ezlPrı , qt\'kl•lrcn ı>hcmnıiyeU tedır. l\!o><kova, 4 (A.A.) - Ta s ajansı 

-...'-vai,!'. e etmek .. te imif. ltalyan ktfalarlnl bulmtya Huclıı•tnıı ı•eın l!ııbcderın 11 ıı~ı (Oc ı u.ıu ~alı/r: j, s'iihın O <iıl) Wldlrıyor: 
1ı.,~trrıes an bu mutaleasını makul \uıınıı lrnııiıuının buyuk şccuatlııe Sof)'u, 4 (A.A.) _ Bulgar a- fngllterenln Moskova B!iyük Elçi- Biıkrcş, 4 (A.A.) - Rador.,. 
ı:.~ 1 aff k ld la ,.c hııcunı \..:nhlli>·ctınc işaı Pt etıuek- jansı bilclirlyor: i Cripps, 29 teşıinievvclde Haıiclya jan!ı bildiriyor: 
1-tirıe izımdır. Mihver d evlet- muv a o u r tcı!iı. Pa pe n Bütün Bulgar gaz~telel'l, Tür- Hıılk Komlscıi Mllotofa bir uota Unlversul ınızctesi, birinci 
~ karıı harp e tmekte yalnız . • . Harbın tıaşınılanl:cn ılün Alına kıyc Reisicüınhuru ismet İnönü· vcrml~tfr. Bu nota ile, İngiliz hiiku· hifcsinde, İı;met İnönünün nutku· 
~lf ols.n İngilteru Jimdiye ilk ulorın~ız gününü ~ nşıımışt.ıı- nün nutkunu. bıııı parçı1lnrının met!, yenı müttehil Tuna kumis)·o- nu tahlil ederek ,u nıil~ahcdelorde 
'r tedafüi b ir vaziyet muha- Yunanhlar Arna- Diııı lııırekctı Ueklcııcrı ILalyıın el- Rı.bbentrop altını çizerek hnssatan tclı:ırüz ııunıın teşkili lüzumu bahsinde Sov· bulunınnktadır: 
~~.ı ttn~ekte id i, bunda da hak kı b çlsı, harekı>tını tıu~iıııP talık etmlş· cttlı ınrk surctlle ııeşrctınişlcı d r. yet hükümctiııin aldığı karnrı ve l - italyan • Yunan harbi, 
1 ~ı. Çiinkü Franı;anm ani ıuret- VUtf Ukta İrÇOk tfr. Sovyctl<'r Birli~ı rnfiınc~sillcrlnlıı Tüıklycnln cmnlytıt sahoııına da. 
V\ o 1 c • 7.nın gaıetesl, baıın11kulc ın le BükH·jfte J\lınnnya, İtnlyn \•e Ru- yıınmı tn. 
ı.., rbat.dan kalkması İngiltereyi •• h. 1 • ngiliz:ler Yunan adalarına ıano ı k :"il mu ım yer erı k k 1 şun Rl'I ynznııı ·tadır: ıımııya ıııüınessillcrilt' benber gor(iş. 2 Bu sahnmn;_ huduılu, Tür· 
L.' L;_ tına bıraktı. H albuki bu aı er çı arıyor ar cl • ti k' · t t t •- ,,. Jd • 1 b. · • d ~Q .. , i 1'uıkiycı nclsidiınhuru Jı;ın,.ı ın · cıc ış rn ·ıııı pıo es o<· mc1'teuır. ye ıç n ırıncı eıeccdc ehemmi-
,._ ti bn,langıcında, Alma n· ı ı"'cgal ettı•ıer AUnıı, 4 (A.ı~.)' ııgılız ıu~~ıa- ••ıak hıönfınüıı büvük nutku Ytıkın- Sovyct huküml'tiııln hurekctlerini yeti haizdir. 
L ~- 1·ı· h .l·ı· k b"•t•• T ı 111111 başlı<·n r.ırldı• ıhrııç cdlldıgınl t J S lı' fl ~ •nı arp caı ır en, u un 1 . b k d d. mu a 1 şurktukı \'ndyc•t üzerinde bol H· OYYl't ıtarn ağının biı ihlali b'İbi 3 Türkiye, İngiltere ile l\tl• 
l~P'-», · Atıııı ı , 4 (A.A.I ClJıtwdoıı •re· hıldıreı.ı \u.ıın.n mııt uatı yn ·ııı 0 1

•• t J"kk" d 1 T h-k· 1 1 hı· d h "'ltı.._ -a, laıciltcre ve Frana::.nın e f bi k "uıını arlalıırına da in rnhnt V('l'İcİ lıir aydınlık Eerpmiş- en· ·ı c en n.gı ız • u uınet , mev· aşma n m c azırlamnkta b11· 
· v•t] • leıı hn"· ıilı ı ııik n.ınrol t !ükkı rdıl ti 1 ço 1 

• ' • 1 'Ul nıuuhedcl ihl l ed hi bl 1 d ~ k h - l ~ " e ,ni birle~tire·ck AI.nan· °" 1 z in ti ri thrn r.dıl cL"gı limı -·- tir. Tüı kl)e, ngiltcrcyle olnıı it. ç erı u en ç r un ugu ·araıııu enuz n mamıt-
.. -r..ı. ... n IOzmeln·ı· pl·~nı ıncktnlır Hudut 1111 •

1
,11 'ıı h:.ıb(:ı "ı' 1 

1ı\"\'c 
0

1 k"-~ ı: t: • n •• S ..1-t hı"rle tifnkmı muhafaza ctmcktcdiı. Av mıluşm yı tanınıı)·acağını w bu nte• tır. 
• "" ~._ "" ..., .. l ı Puı • b '11~1 1. ı-ıı ç~ •ne ı.cuıı. ~UR UH!C:' Se • ·~ (0 1 "f (D ıılılf .. 'ık e kurulmu~tu. Bu plin, ha· ın •ilıı <lenfa ~< hava ktıV\'t' ı<'ıl • nl r.ıuıand. S· V)"lt P.u;;yn il~ ~ ===.:::t::v:::a:::ıı=B=a=ı~ı=o=s.ı:::.;, =s;;:H:.;tt:;:n::=~:::d:;:cı:::J=ı:;;:::==::::=ev=cı=m:::::ı::~:=="'=3.=&=ı.ı=·t=u=n:ıııı::::4i=d• 

l'ı kların kifaycbi-F:•nden dola- kcnrlilcıi1c trrn:ı taıı (d,incı !tıtlyaıı ııııı ha;kıı faıılı~ctin de lutızaı ('dıl· rinden birinde ıkı drdlutuııu da ycııiden tesis --- *· 
.\1 ..... 1' lürlü ll\th"k c:dilcmed! ve kıtmıtılc ıllır. tcnınq 1_tmı"k dıı. Bu ıncktedır ctmıı.tiı · Huli\şn. Tüıki)'~, gerek, T• t v k•ı• • 

.. ,.ıı. ., I B •• •• t ··ı ı;imaldclCi büyük komşusunun, gc- ıcare e 1 ının '-.~p ~ taarruzu karşısında Fransa llllllUıkndıı şınıdıdeıı lııı· ıı11l)an ta• Yunanlılar ikli ştayı goruş u er ıckse lhılgııı·i~tnnnı aı7.U ettlklc-ı • 
~tı. arici kafmıy~ mecbur ol - buı u ıııuhuıı.ır l·ılilı 1• tıı 2ll duş ·ı işgal d t ile r ı·i sulh politikusınn dc,·aııı ctm!'k· 

murı tnııkıııclan dokuzu ınıhu edilıııl~· Elcl"'r,·ıd 4 (A .. \ ı Reutcı. Londra, 4 (A.A.) - Ronıa· n .. , tediı·. Bunun ınil.nnsı şuıluı·: Tiiı··ı' ee he . b 
tijt il fela•ı;etin ilk günle inde İn· tıı: Çrn~ l<::ılu~la1 kuı;nu~ııı . 1 Huduttıııı "'Chıı hulı:ıleıc ~uıc, d_an gd~" ajans ~.aberlerine göre, kiyi' haı·hı::tmck~iziıı ve fakat Sİ· mu ım eyanatı 
4e"'re için tek ba~m:ı bir harbe Jtııi)ıııılıırııı h, lan ıı d"u.ı;ıııın ~i· {Devamı sayfa 3, sutun 2 d • ) Kont Cıano bu~un ı\lınan>·ada lühı elindP olarak Bnlknnlıudııld 
ı... llttı nJ• h ı k t b"~ Voıı Ribberıtrop·la görüşmiiştür. lıücli c·lı•rln iııkişufıfıı bcklı.vccdc-ı 
,.1~ , _.. anı azır ~ma a ıı I 
t'1ıttıl{un olanındı. Yapılacak ye. u A M ı · 'Mülakatın Südet şehir erinden bi· liı. - ---·~ -
it)'f e fry, çoktan beri tedbirler al· mum l ec l s dri1ırırl. I" v.ulrnbulacağı .b. ildirilmekte· Türkiyuye Bulgaristıın tıırlkile Blı kaç glındcnbe~i şehıiınizd?. b~·ı cİsurnbuldnki nıeşgullyctim yalıuı 
llıii.... o~~n Alman Jıücumlarına tam ruz edilmesi mcvzuub:ıbsol • lunmnkt.u olıın Tıcnret Vekıhnıız tiftık ve yapağı tüccııılarilr görüş-
lıı~;~ki.in ruertebe mukavemet idi A\·nı h:.hcrlere gore Almuııyn- mnz. nmncnalc~h bir Bul~·ıır to- 1 Nıızıııl 1'opcuo~lu, dlln nkeum Anka- ınclı: olmuştur. Tücuıl'lan umumi he· 
tt '-~ı~.leriıı bu nıuknv~mcti gittik- 1 n ın büyük elçi,., Von Papen de arruzun:ı ınil~nmnhn c.-clİll mb ece· rayn ~loıımüşttır. • yet hıılindt toplayarak eski işler Ü• 

0 ' d •• ld b ·· ·· · ı r k d 1 t' O.lnın Türkler tarnfındıın hatıı l:ı· Vl'lnl, .hnrcketıııdun cvYcl tiftik ve zerinde şikuY. etlerini dinledim ve ._ ... )~ .. Uytjy n bir muvaffaloyetle u r,oruşme) e ı ı a e ece: ır. ., '3 .. ., B r d k · b h b ı tılınnsııın lüzııın ~·oktur. ) uprı~ı tl!ccur!aııııı tcıplnmış ve c-o· ııf olacak işler hakkında kendılerine 
" • .... rtıı:.kta olduklarını aörüyoru:z. un açı l f"I 111 1 

\,J ancı n~u a İr er.. ıilseıck kcndllcrine ile hakkında . "'-t d' Ek ~ ·••2' "' n I ı·· d b k f ( O eva1T.1 sayfa ı, aü\un t «•) ~ • ş r ıznıw ver ım. s d Sll ıştan Ruman-
~· n tayyareleri vakıa hergÜn n - ıva ın e u ·on eronsa 1;1- iznbal \'C dircktıfleı vcrml5tir. Tile- yaya ecvkedilcıniyerck -alan 2 mll• 
~llıh topraklarını ve Londrnyı _ decdbni bilcfüi;·oılnr. cnrlnr ı:oruşmcden ı;ok ın~mnun kal- yon liralık tiftik •;c yııpağı için bu-
r.-,ı. alan.akta devam ediyorlar. ı\rrıbu adındaki lspaıı}ol ga· A t ine rad".JOSU ınışlıırdır Nazmı Topçu?ı:1 u. toplan- g\inlcı·dc akreditif beklenmektedir. 

~~t ı ., · B ı· h ı k ~ udun ı;oııı-:ı bh· nıuharrırınııze dıı • 
• n- ""Lİzlcr, mes:ıfenin uzun- ;zetesının ~r ın mu •1 >ırı ço l\I 11 b d k d'l kti ~.... T"'·rk eneş. t hlliv hııricıtk:ırdimiz hakkında anr unansollrtıl!CIV"CICCC r 

.. , şu n uhlnı lıe~ııııatta uu ı;n:mış ur: (Dcı•anıı sal.ile f, ınıtun ..ı d;ı) .... 1 a r a. men, Alman hücumla· v ı· b. ı ·k mühım bir diplomatik toplrrntı u ç rıya ı. l t 
Ilı ~~nc.ı iade etmcktc.-., onların a 1 ır sene 1 ffil'\ 7Ubohs olduğunu bildirmek· 
'ia\ .. e. • Mar.ş sahilindeki Alınan teoır. yapıyor 

•çın oralarda barınmak im- Eden tefti,lerini bitirdi tııın, 4 ( A.A.) Atinn rnrlyo u, ~
tı •. 

~ ın .d f ı• • 1 1 • e •.a bırakmamaktadırlar t tt e h ı ( ~ A ) f:> duıı uk"ııındaıı ltllınnm Tül'k lısnnile j "'li ıı, .ingilterenin artık müdafaa a 1 lngılız J larhı:w·e Nrızırı E.deıı. ıwşl'i:uıtıı lıaşlnnıı:;;tn·. Ru emi yon· 
d • aa ıye 1 an "-d ırt!, .. I-\. - "~utcı: ~ 

'•t }'elınd k ı kt k t 1 b lııı, Tliı·k dınl<•"icilt:>1 ine bıtnıJ eılcıı 
•"it c a nıa an ur u a • C >rtnşarktaki iitüıı cepheleri tef· ., 

• e._ 1 b' ı· d · · d 1.ıh- kııç "'ozlc buşlııınıştıı·. l\cşrl~ııt, 
'ttıı s ı ır P an aıresın e ta· '~ "~\·ahııtindeıı Kahirl'!H' dön· hl ı nkşıını Türkiye snatile 22 'lO lıı 
~I}' ~ da geçmek imkanını bul- • • " ınu,.tiir. ynpılmal,tadıı 

ı: ?a-tladığına delalet eder. -----------------=:.....:.------------
tııq Rıltere için müdafaadan taar· 
>ttı geçmek ve seri muvaff akı· 
~er eldt: etmek husu•wıda en 
• 'i~sip harp sahnesi is;, İtalyan 
lı_1}'1111•n harp sahnesidir. Hatta 
>tıi •nların, İngiliz c kanıharbi -
"tt-slte böyle bir fırsat vermiş ol
~~~ 1~d~n dolayı memnun olmak 

l'; lıza ed er. 
dutttıltnea•in de dediği gibi, iki 
"1\>e)~ndan en zayıfı hangisi ise 
,., l orıa hücum etmek ve onu 
"'-le ~arici yapmak askerlikte e n 
.\t~ harekettir. Zaten b izzat 
~İıle ·t~• d a Fransa cephe~İ h ar· 
•t1ı:~ atladığı vakit b u s uret le ha
~ etrnif, FJandr muhareb esi 
't~tle '~da, lngiliz ve Fransız kuv-
1)>,ı:ıne lcarıı bir aralık yalnız 
~d tna planı tatb ik ederek b u 
~ı;i)c • 1\$11 kuvayı külliyesi ile 
't, l>U •!~~rın üstüne yüklenmit 
11......_dıgırniz veçbile Belçika or
,., U takımile teslim olmıya 

~tat- ~tmifti. 
lc..;1 b t 1rndi Times de aıai• yu • 
~\ol t~ t!'rzd a bir planın mihver 
~kt trı~e karıı tatbikini taviiye 
~ ı._;.,:dı~., ha!yanm Yun~n~tan
d~e lırıtmıt olmaaı, yanı ken
~ a_~llır cephesinden sonra bir 
~ ~nlar cephesi açm11 bu • 
~i ile böyle b ir planın tat· 
~ ~lcikaten lcolaylattırabillr. 

•r lcere italya, buıüne ka-
f & TASVtRt EFKAR 

.... ,,, lıth ' rihı7t 4 or } 

'Ankara Dil, Tarih, Coğrafya 
l -

fakültesi merasimle açıldı - -
Bu münasebetle Başvekil 
mühim bir nutuk söyledi 

fi. 1 rıkııru, 4 (A.A.) Aıı.kul'a Dil, 

Dün açılan Şehir Al•çliıi ictirna laalindc 

ı 1'mıh, Coğrafya Pakiıltc!iipln ~·eııl 
1 lıinasınııı açılma töreni buı,ri.ın pnrlıık 
biı . ıırctte yapılmıştıl'. Tı•rl"ntlc füı
ylik l\llllet l\Ieclhıi Rciııı Abdülhııllk 
Rcndıı, liaşvckıl Doktoı· ıtc!Jk Snr-
d:ını, Vekiller, bir çok fcl>u~lıır, 
'J cııı)·iz l\lahkenıP-3İ, ))evlet Şıııasi, 

l:ıtanbul umumi meclisi üc;üncü ı mal edil mi§ '\.'e kısmen de ikm:ıl l Dı\unı Mulııı c.bat Rci ve iiznlıırı, 
intihap devresinin, üçi.incü yılı İç· edilmek üzere bulunulmu tur. nıııhtcJir \'ekaletlcr crkuııı buluıımu~-, 
timaı dün saat 14.30 da Vah ve Bundan başka Belediye hududu lııı1: k it . b' .. k k f 1 · · · • · ' · · 'd · h · .. 'ıı ·u !'ilin uyu • ·on cruıı~ sa O· 
Beledıye R e ı sı Lutfı Kırdıırın nut- harıcınde 1 areı u usıye butçe· 1 un ı. l apılan törene istiklfll mıır-
kile açılmıştır. Vali nutkundn ez· sinden 5 15. 700 lira sarfile 48 ki- Rık haalanmış ve bunu rniıtcakıp sa. 
cümle demi tir 'ki: lometre tulünde makndanı şose rn Daşvukll Dr. Refik Snj·dam sık 

_ 1940 mali yılınd<t belediye in a ve tamirine giri!!ilmi ve li:ıs- ,.ık ıılk.ı;ılaı-la k~rşılıınnn .ı,ıığ-ıdı.ki 
hudutları dahilinde Belediye ve men i:rnıal cdilmişlıı. Bu suretle nu•kı ırıırl ctııııştiı': 
H ususi idare bütçelerinden cem· yol için cem'an 1. ')o 7 ono lira S:ınıı J'Ci!Iİıniz, sayııı d;ıv(ltlılı>r. 
an 990.000 lira sarfile 75 kilo· ,.arfedilmcktP-dir. Bu~ ıı • Atatiırkun du;ııiı up, l u ıl-
nıetre tulünde asfalt, üç kilomet· A sfa lt yolla r macıını emıettiği Ankıırıı Dıl, ı: rıh 

ve ıJogrııf~ a F~küllcsini, ycı.ı tıt•1~ 
re tıılünde park e, 30 k ilometre Asfaltla çevrilen ann yollardan sıııd.ı nçmak, lıc-nım içiıı b!iyOk lı 1 
tulünde makad am 9ose , 2 ı; kilo· çıkan parke taş!.ırından arn 110- Lalıti~·ınlık oluyoı·. Ankara Ünm~, 
metre tulünde adi kaldırım v~ 60 kaklar \'(" !.ı.ızı çnrldeler için iati· sıtc inin iki ıiil:niıııdcıı l>iıl olnıı ı u 
kilomdte tuliind~ her nevi yol fad .., ed iyoruz. Bundan sonra d a nıuesscıse dört :-ıllık kıSA bir devıe 
tmnir ıtırın h.ı.,lunılrnıı. k11men ik· (Dr.ramı sa1ıife ", ı; ıtım 3 dt) (Devamı ıal ifc t'. -ı '' r. dn ı 

Tancanın 
ida resi 

• 
ispanyaya 

geçti 
lngilizler vaziy eti 

inceden inceye 
tetkike başladılar 
'l'nnc:ı, 4 (A.A.) - i"paııyol kıtn

ııtı kumandanı albay Yustc uşağııla-
1.i cıniı ıınmeyi ııefrctmit-til': 

dı;;Ltı C'mimanıenin nc,ıindın ıtı· 
baı-\'!11, bugünkü nhval Ye hudl~at cı 

(l>t a. •ı l!ahtfc ı .. ıitu 1 dtıl 

1 
Bakışlar 1 

Bu bir tarih zaruretidir 
Peyami SAF A 

Eğer Avrupa medeniyeti, yıkılmıımak içın, en az ,>arını asır· 
dnnberi tahmin edildiği gibi. ic;indc )nşadığı kıymetler sısle· 

rninden ç kmak zorunda ise, büti.n ictimui ınüessc,.elerilP. bir arada 
ıktıımdi bünye~İni de ergeç değİ§tirecektir. Büyük Harbin peşinden 
gelen yirmi iki st:ne içinde, biitün dün:. anın şöhretli fikiı adamları 

r. ındn, ezici bir ekseri:rctlf" kabul edilen znruret budur. Mese
la, hinlerce i arasında, büyük İngiliz muharriri H. G. \Veli .. 
ekiz sene evvel fransızcaya tercüme edilen «De-moknı-

sinin ıflfı ı mıh adlı kitabında öyle yazar: <ı:Gö?.len olnnlnr icm 
ınünaknşa kabul etmez bir hakikattir ki, içinde ya ::ıdığınıı7 sistem 
inhilôl hnlinde, süratli bir inhilfı] halindedir. Sosyal hir ihtıl.liın 
bu vaziyeti kurtaracağı hikayesine innnmnyınız. Bu sistem ölil\ or 
Baııka hiç bir hulyaya kapılınayırıu. Buzı alık ekoı•omistlcrin hu 
lııtma) n daima ınukavc-met ed<'ceğini sC;iyledıkleri ntC"'lllekete b ıkı· 
nız, düsunumiz ki Büyi.ık Harptenberi c..in yet vak.alcı. ı ) uzdr ~uz. 
i sizlik yüzde dört yüz artını , buna muknhil ınnıırif \'e ilmi arı -
tırmalar bütçe: i azalmıştır. Almanyaya \ c ortn Avı upava hak r
sanıt. sukut daha derindir. Birleşik Amerika, tarihindP. ilk defa. 
uçlıktan ölen insan yığınlarının önünde bulunuyor. Bu uk biı para 
imparntorluğu, eski Rom:ı, kudret nsırlnrından onıı<. knrgaMalık 
içinde tuzla buz o!du. öldü, çünkü iktı adi hayatını mi.J.d,.fa ı rdr· 
medi. Barbarlara yem oldu. Bugünün kozmopolit ekonomisi. ki 
ikincı biiyük para sistemidir, Romndan daha > i.iksek ım·rtebclere 
çıktı. $imdi kötü maliyesinin ağır yüki.ı altında sendeliyor. Roma• 
nın inasından dahn süratli ve daha dehşetli bir sukut içiııdeyi2-.> 

Ekonomi hadiseleri, cemiyet ve tarihi ururet ihiıdi cleridir. Se-· 
bepleı i bir adamın veya bir milletin iradesinde değil, çapraşık ve 
derin cenıİHl ve tarih kökleıindcdir. Hiç bir adam ve hiç bir mil· 
lct, kokmuş bir iktısadi sistemin dağılmasına mii.ni olamıyacağı 
gibi, hiç bir ad. m ve hiç bir millet de keyfine ve menfaatine göre 
yeni bir ekonomi düzeni kuramaz. Mahut yeni nizam hikayesinin 
yanlış lasarlnnıın, yahut yanlı anlatılan veyahut yanlış anlaşılan 
tarafı budur. Eski sistemin yıkılması için, evvela bu harbin bitmesi. 
ondıın sonra do filfııı adamın veya falan milletin iradesi değil, 
tarilıi zarmetin c;;izecciii istikamette kuruln<"ak )'eni sbtenı~ hütiin 
mill<:'tlerin çuuılu intıhah 15.. ımdır. 



... 

Arkadaşımız Erzurum golunda : 7 
• • 1 ................................................................................. . 

,. abramanlar 
d·yarı Erzurum 

----------
Kandemir, Erzincar.dan Erz..uruma gitti. 
Türk tarihinin en bügük kahramanlık 
destanlarını sinesinden çıkaran bu tarihi 
şehirden gönderdiği yazıları okugı:nuz 

Altı aylık 
maaş 

yoklaması 
ikiaciteı;İnin •eki

zind g&niln den 
itibaren baflıyor 

But.ün mütekait, dul ''e yetim 
maaş •ahiplerlntn altı aylık yok
lamalarına ikincltqrinin 8 inci 
cuma sfinii b:ışl:ınacaktır. 

Hcrgiln 9 dan 12 ye ve 13 den 
17 ye kadar devam edecek olan 
bu yo'klamalnr, bu ayın 25 inci 
pazartc i 1,..UnO rıihaye«ı erecek
tir. Bu tarihe kadar yoklamaya 
gt-lmlrt:nlcrin muam leleri umu
mi maaş t~lindcn sonrq_:a bı
rakılacaktır. 

Zat maqlan uhıp1er1 fotoğ-
raflı nüfus cuuiaıllarile resmi 
senetlerini ve birer tane yeni çe
kilmiş fotogrofiannı, malill o
bnlar da, ır.alfıliyet raporlannı 
yoklama ilmülınberlerile blrlıkte 
biz.zat gotiirüp mensup oldokla

~ ;~~almüdıirlüklerfoe ibraz et;. 

~e nıl'cbur tutulmuşlardır. 

.Umumi Meclis 
dün açıldı 

Universite, Rektörün nutku 
ile dün sahalı açıldı 

Bu Üniversiteden yıl 
netice • • 

ıyı alındı 

Yeni ithalat 
eşyası 

Aydınlabcı bit 
met'ale 

M illi Şefimizin büyük :ve t~ 
nutku dolAyısile, ing~lte~ tfl' 

Amerika, Macarlatan bütün dünyaca ttmımm, sfr!'1 ~ 
ve Yunlllniatandan harrir1erinden Mister Gant111f.sr 
blrcok mal neldl kıymetli bir yazı YaznuJlıl'· ·ytlİ 

• da nutkun kıymet ve ~dik' Bayram günlerinde hariçten şehri- '-akımd b ·· ttiril 
her :u an te aruz e d• mize mOhim miktarc!a ithalat e,ynsı • ..bile• 

gclmietlr. ten aonra bilhassa ıu mu 
1 Ame.rikadan gelen Yunan ~dı·ah yüriil'!;lm~kted!!': • . r·ı!' 
Angiryn vapuru 1.200.000 kılo tuzıuf «Turkıye Cumhurreısı, ~et!ert' 

ı deri, liıstikU pamuk mensucat. cilfı. kile, bütün Y akınşark nıiD, le~ 
, otomobil bataryası, otomobil bujist, nin yolunu aydınlatacak ınef • 
• halat, otomobıl aksamı, teneke, ma- yakmııtır » • 

1.ine a~snm.ı, e~e~trik matıemcs'i, izo- Mister· Garvin'in bu .c;P~ 
le derı getı rmıştır. k l -.: ki _;.. v-ı.ıı 

Vnpu1'(lnki bu mallar cıknrılmak· nut un, yanız .a ur ye....... .~ 
tadır. Bundan başka Tuna volilc ge- yetini değil, bütün Ya.kııaŞ srİ1' 
len bir )Jacar vapuru dn • mühim milletlerinin de vnz?yetinı tJ 

1 
miktarda fotoğmf kağıdı, 11!ıd asc- ettiğini anlatıyor. .,,a
tik, ı-ad)·o takımları ve 13708 kilo İngiliz siymi muharriri, bu .. k~ 
mat~aa kağıdı. getirmiştir. Yu~ıın taleas.ile isabet ctmiftir. cuı;,,. 

j motiirlcr11e d? ~ırcç kaynınğı ve bırn 'fürlciyenin siyasetini ve hatlı ,. 

1 mayası gelmı:ıtır. ek 1• • t--.:L tm • bütii:ı '{ • 
B l . d k"' .. eı· r c ıru a=w e esı, ~ 

u garıstan an omur g ıyor kın ve Orta,ark nı.illetleriniıl ·re 
.Hükfımet!miz tarafından veı llım z.iyetini tenvir etm4 ve für:1~ 

musaadc uzerıne son ııamarılardn ıt d •
1 

k r:an bııl 
' Dulg:ırlstanılan mUhlm miktarda O· tarann an verı en ara ııet' 
dun korniırii gelmiyc başlamıştır. bu milletler tarafmdan d11 ~)' gô5' 
Nnkliynt motörlerle yapılmııktndıı·. kabul ve tatbik edileceğin• 

'

. Dı·ı tarı·h fak ··ı lcr~~j gayet açıkhr: ·1e-Relrtör açılıı nutkunu •Öylüyor ' U a Y akın§ark milletleri Türlı! d' 
(1 inci uıhifeden devam) . . . • 

1 

• d •• d nin komsu1arıdır ve Türkiye~'ıet· 
asfalta tahvili mümkün olan ana lstanbu~ Onıversıtesi dün sabah zunlar nisbeti, vasati 90, ila 94 teSJ UO açı ) tihdaf eden her tehlike bu ıruıl ,b 
caddelerin esasen parkeden daha merkez bınasında yapılan mera- arasındadır. !eri de ist;hdaf eder. Binaen•!.ejjll 

A ucuza mal olan nsfaltla luıplan- simle 940 - 4 1 ders yılına başla- Hayata atılmış veya atılmak . . ~1 inci ıatıif~de.n ~1.Jvam) l:ürki)ıenin verdiği kuar, ~ul ,. 

i masından her bakımdan çok fay- mıştır üzere bulunmu" olan 699 genç ı~ındc takdırc değer bır mkı :ıf g•ıs· b ·ıı ti • d kJerı ~ 
· O d h ı·· y • : t ı . · ınik t ., u mı c crın e verece .. bıl Er•aı umdan umumi bir manz.ura da göreceğimiz kanaatine vasıl Saat 8, 3 a 0 u dolduran ta- arkadaşır..ın her bırıne, memleket 1 ernı ş \C genış . Y~& n m~un v~r ~ t b kt B ll • bütütl 

.. · ~ d · · • . . . . . . mlye başlamıştır. llmı nw•l\l ve ıJ.ı 1 •ara mu a J ır. e n d•" olmuı bulunuyoruz. !ebe, hep b~r agız an lstı!dal nıar- ve millet hrzmetuıde, kendılerını 1 1 
~~•er ··etişt rmc ... -•unaıı n•illetler Milli Sef tarşfıl1, • I t J d B 1 h · · d "t "d ·· 1 bunu ·· k k.. ·· · · ) · · "k 1 · · b uc ııııı ge .. ._. ... 1 J..., ' · · 1 ~ Erzinean"dan Yazan: para or arın an 1 u !Uret e şe rımız e gı gı e ş~nı soy emış, . n:1ut<ıa ıp ·ur· ve unıversıt~ erını yu se tıca a • emeklerini <vcrıni§ olan arl:a<la.şlnıı-ı 150ylt-nen sözlerin, kendi hi• ~· kalkınca akşamı 1 Teodyos' un te- artan asri nakil vasıtaları İçinde sıyc g~le:-ı ~nıv~rsıte Rektörü ~rılar dilerim. 'ını tnkc!ir ve• lc~ekkürlc ~<ııı·şılnrıııı. ve dü~üncclerine mutabık .ol JıJ' 

yemeğine otur- KOAtdM'ltM__ melini attığı bu halkın verdiği ücret mukabilınde Profesor Ce~ı~ Bılst:I: açılı§ nut- Bu yıl Üniversitemizde 5 54 7 :Milli Şefınıızın, uç gt.ıı evvel Rr;. ğunu görerek derin bir istır• 
duk. Salon o ka- 1 §ehrin eteklerin~ hakettıği _ rnhatl~ğ:ı kavuşmasını kun~ s~yl~ınıştır. Rektör ezcümle talebeden 4 3 S 6 genç ter fi etmiş- y!ik Mtllet l\foclısindc irnd lıu) uı· -1 duymuşlardır. ·ıU 
Jar neşe içinde de birıbirineltemıne ugraşncagız. demıştır kı: 1 . tir. Bu iki rakamda, Tıp fakülte- rluklakıı nçış nuh~kl~nmn mdaakıl·ıf~ Nasıl l•ütün Türk milleti, ~~ıı 

a •·•- ve sa e giren cengnverlcri:ı adlarını mar ış K h I d" "il dııc~ tıfı bır kere daha hıauru- ..,.e ın cynnahnı uzur ve ııl'' ı..ı· ·, sarsılıp dur-. :.sak d j 1 . leri Kahraman ar dıyannda.. sinin imtihana tabi olmıyan 5 09 dair ısmında, ukuınete veı ı eı·ı 1 c: f" b h arrııo 
türkçc işıtmescrn, kendimi bir dn, sayıl.uını da tnrıh bıle unut- Emınör:iı - Dn_lıkpaTan ve Un- - a raman ar •Yarında ide- talebesi yoktur. Terfi eden 4 35 6 ' ı l k . tı ek itte . ile luı~ılamq ve vaziyetini 

8 
bel 

1 . fklaldir Kah a T·· k 1 b . d b .. .. d nuzc n c rnı e n nm. .., Beyoğlu b~rmda &anac.ilğun. muştur. Erzurum yayJasında 5 kapanı arasının ıma-ı, Unkapa- l\.: ıs!·' . : ~- maıı ur ta e cmızı e, u açış gunun e c. ~nk,1rımın ruksek irfan mfie )qc·ı mnktnn, va"İyetin doğur.s.::ıg ~ 
Düşünüyorum; şu hat kurul- bin metreye kadnr yükselmış. nındaıı AkS3raya giden yol, Be· ~ıllctı. tarıhın .. en ~~~. şar~!arı i · alcne:1 .. tebrı~ e~fori~. elenle takvıye. ını, kültur d:ıvıılaı-ı· ihtimal karŞlsmda ne ya~ıl~cıı~ 

madıın, şu tren işlemeden evvel, Türkiyenin en azametli dağları:ıı yazıt meydam ve gazinosu, Koska ~de. d~ha. ~u?, ~utı.m dunyaya Fa;cultclerımızdekı muvaHakı- mızın önündE: tutmaktayız.> ı bilmekten müte..-ellit btr ı~,,.ill 
adama a:ıasmdan emdiği südü bulacııkııı::ı. · Erzuıumun ke.ndısi caddesi, Taksim - Eminönü gez- ıspat eltı kı ıs~ıkJaJ, ancak onun yet nısbetlr.rı şudur: Reı•i ürnhurumuzun bu ~mirlcrinııve itminan içinde qile, ,.....-__ 
burnundao getiımeden geçit ver- bılc ~ 950 metre yüksebedir. F n- gİSJ ve Dolma bahçeye kadar inen yolun~a ölrı:ey~ ve öldürmeyi hi- Tıpta: 84. 3, diş tababeıinde: yeı ııır ı::e.tıı ınck "e !!akültc.leri .tn'"!11 mqgul olrmya. v:ızifesini y•~ 
miycn bu yolda ha.ıgi kervanın l:.ııt bütün hunlzırı sıfmı ındirecek Lunapark sahası. Sürpagop me- len mıllctlerın. h_aklcıdır. 80, fende: 70, edebi)•atta: 63, ı olanık ku.rulmıış )ıenı bir Turk Ünı- ya koyulmuşsa, bütün YaktO , 
Yolcusu, bir l~hzn olsun -::lebil- '.adar yüksek olan bir şev vardır zarJır;.ı, Miihend ı s Mektebi önün- Türk milletının büyük evlatla- h k kta 59 V<'rsıtesını çnlışmıya bnşlntmuk, vu·ıOrtnşnrk milletleri de r.utko •f 

'b\.ll J " rı ı u u · . . zlfeıniz \'e cmclimlzdiı·. Ankarayı A-, . . . . . . ' lllf'Slf ''.e mış, hatta gülümsiyebilmıştir aca- orada. N~dir. diye bakma yuzü- deki ~eşil saha, Kabataş vapur is- l\""IJ• Ş r· her b" .. d . Hukukt~kı muvaffabyet nıs - nndolunuıı ortasmda, miizcleri. klı • ıu hıs ve ısı.ırahat ıle karp ·u tltl" 
b:ı'? -ne. Elbette i itmış~ı:ıdır, amma. ke!csi meydanı, Üsküdar meydıı- . • .'" .

1
• e. ın ede/rınız en ıste- beti, birinci sınıfta yüTde 34, dı- tuph neleri, ünivE'rslted, Onıi cn:;tı· nutuk bütün Yalu~ar:k.mı ~ 

Halbuki şimdi, yo!u düşünen _ özlerinle de göreceksın, Lu, kah- nı ,.,c Boğazın Anadolu sahıli, Ka dıgı gıbı. ~cap ... 7 kahra~an- ğer uı_. sınıfta ise }'Üı.de 80 dir. tuleri, opcl'nM, ti~•ntrosu. ılığer kiil- nin muk:ıddcrat bı Üğıne t 
kim? •• O, kendi kendine akıp gi- ·amnnlık ruhudur. E.rzurumda dıküy meydanı, Mısır Çarşısı, F e- lıkta geçmış.lerınızı eıbettc mufte- tür ve içtımni müe~se,_r.Jı ıik lıütüıı mon olmutıtur. ·· 
diyor ve yoku gözünde gece. da- Üz yaşını a mış nineler, ıkı bük- nerbahçc mesiresi. )'İne imarın e- hir kılacal;sınız. Kahram~ı.k di-1 yeni profeııör ve doçentler mcmlt'kct 111ün~vverleıine nu1ııPVi İngiliz muharririnin çok. ~ 
ha başlarJ..en bitmiş gibidir. üm ak szıkallılar huJacaksın, ve 1 ~mslı meselelerinden olan seyrüse- >·ctunda bozgıınc.~ ve ~eşı~c~ lco!- Ünıversıte tedrisat .kadrosuna mıhrnk olacak lıır meı ke~ hı~llnc ı.:-e· 2el anlattığı gibi MHli ~~it' 

ArJuı.mdak:i maoadan §U sesler mlardan 9 3 horbınm menkıbele-ı fer İ<ıini diizeltıne!: V"! lınlkın bu cu barınamaz. T urk mılletınm hır yeniden üç Türk profesörü alın • tırmck ~oluru.layız . Bu dıle~ınıız ta. nutku bütün y nktnı;arlı a::Ulle• ~ 
ferdi, köylüsü. İşçisi, aydını. gen- mı:}tır. &olar. ihtısası lıcrk,.,.,.e hnkkuk ettikten sonra, yunlun şnr~ • . , ol d· • ta ınet'J:1 geliyor: ini di'lf;yeceksin. Saltm ilımal et- yüzden çektiği sıkıntıyı gidermek . d k ~· - ~ · bT H . ~ bolr rıde de .f€lll bır mm mPı·kP:ı..,rının y UDU ay .rmı n r . .' 

-Yemektt"n sonra biraz gaze- 'tle, O'lları gor, onları dınle. on· üzere yeni güzerg:ih projelerimiz cı, bvaşlısı. dka ını, ~r ·e~ yure.gın- k~ ı~el"d" 3~he Edıp. Adna_nf. Ze- kııımayı Ebedi Şefimızm bizler" in- yaktı ve be r.ıc!i'c!e betim bbol ~ 
te okuyup hemen yatacağım... ian sonra d:t Palnndöğene tır. hazırlanmı.tır. Bunlara ~öre. bir de i~ tek uygu, ır te se~g.ı ta- ·ı e 1 !• .,m<;t. Hamdi an.pı· Lıknl "dcıı )'Ul.."ck bir ideali olnrnk. letlerin uf uklarma bol b 

A ı Ö·ı · 'nan, "'chre o··)·le ba
1
-. taraftan İstanbul cihetinde G~zi §ır: 'r urt dLıygusu, yurt sevgısı. ve nardır. Ken_dııermı tebıık edeı:vn. goıumuzdC'n uzıık tutnııyacaf."lz. serpiyor. . . .,;. - ce t.'tl oe canım... g r.yın y .. u b h f d ı •_J w k A o . kad 6 rjjf"' 

de uyumadın mı} {Dcıamı JIU~u) bulvarı v.; EminÖ'lÜ - Beyazıt yo- unun için er e a ;anıga at - yrı~. nıve-~sıte rosuna &l)m davetliler. • . Vaziyet gayet sarihti.-: ,__
111

, 

1 lu eski şehri merkezinden kate- lanmak kararı. ecnebı profesor daha nlınmıştır. Dil, Eddııyat, Tarı~, CıKrnfyıı gı. ye)'İ Jehdidc vcltenecek ouP': 
- Niyeti.'l-ı sabahleyin erken ngirt re Sovyet- Bugün hepimiz görüyoruz ki. Buntarın ba7.ıları memlekehmize hı. humanı-t. ruhıı ınh~af \•<!ren Tu··rı.· ... L!!t";n L vvetlerilc b"' 

k lk k decekler, diğer taraftan da Bey- 1 h b ~ _ı 1 1 . b 1 d cl kt b ' vzul:ı ı' çıılıf ıa pi tı ımı ~ıln11ıı bu· "'J cnın ou u ~u ·-- __ .,,.,. 
a ma • • • leri prot sto ettı• oğlu cihetinde eerİ SC)'.rÜSCfcrfer )'npı an mu 're COC UVAlf, !ltU CC mış, l'.ZJ arı a g me C U - 1 b İl ~ 1 j b ld ki raber bütün bu milletler JDF...-I' 

- Erzuruma sekizde va raca- f l ı_ ı. ilmindir. Makine, teknik ve ilim 1 lunmuşlur. Bunlardan başka tali- lilltıl n ı..~ ubm c1~wıkcn. n.ıt · sUııı u nlı ı nıe"'ın· ',·n ı.uvvetlerile de karll!P 
(B " lr yeni ormü Ü ve e1' ri t!'lsırıılann- h .. k . I . . . • ('ŞI f' • ...,ra cı. uı" KU uıune ve u 

0 
~ ğız." "l<')(' ile ıılfı~rı~ıcı ır~~·:cdcn./~~m) da tü::ıel ve viyadüklerden müte- savasma.ktadır. . matname . u .. ~.m erının ıstedıgı 1 yynden dünya ilmin(' bıiyuk hizmet- caklardır. 

-öyle •mma. hen iheaJo in- muhur..,, ..;,,;'.<lr,~•°";,lld•~••~•'~;•,,ekkol iki yol da To~si'.'.' ~·yda- a., unelôk çal.,ma ilk ,,.tlan haoz gomlen 5 doçent de ,.,. ,.,P><akondon "'pha eım"'°'"'"· SOHA si.KIP 
1 mek istyorum. Yeni yapılan ban· So-.,etlcrin cevabı 1 nını Galata ve Ga.lı koprulerıne Şimdi ün;vcrsitcnin _bir yı ı profcsörliiğe t~y.in ediJmiıılcrdır. Uu yoldakı ihtiytıçları kıırşılaııııyn. [ ---A·-y

olan pek methediyorlar. Yol l k meselelerine temas edeyım. Bunlar, Hukuktan Kemalcuin Bir aımlıuıiyet hiilcümeti. fımdıye len- 8 o R s k 2 leşrinısanıdc, Haı·icfye Halk l{o. bağ ıvaca ·tır. j Y
orgunlugwunu orada giderdi ·ten 1 •1 B 1• J h. b. d . Bu uıl Üniversiteden 699 genç sen, edebi}·attan Ahrıı"t Caferoö. dar olduğu gıl.>i bundan soura dıı ça· m st•r muaviru V:işi11111U, ngiliz Hıi- u amc ıye er ıç ır övız çı- " - "' 

sonra şehre eitmck istiyc...- r.ı... yiik Elçısi Crfpp 'i kabuJ "rl"rc'< kı•ım intaç etmiyecektir Jstim- mezun olmu§tur. Bunlımn 296 ııı lıı, Tıptan Mı;hittin Erem, Sadi lışncnlktıı. D·ı T '.h C - f. 4 11 .ı:uo d. 1 .,.örell ı - · · ,.. · 142 · h k '- t 33 .. J k E · C ~ d An uırn. ı , an ve ogr:ı > a • .7.. a muame e 
6 - Ben de öy e mi yapsam So~yet ~u~ü~ı tı~ıııa kPn~h·ın~ lıir lakler müsait bir şekilde olacak-, tıptan, sı u ~r:..tan, ~ rm~ • debıyat, ografya an Fnkiılteoiniıı feyizli istıkbalı iı;ın en paralar 

dersin'? ·· nota vrı ınıştıı · So\ yet h~kumetı, bu lar ve tatbik edilen kısımlarda ti- fenden. 7 6 sı edehıyatta~, 3 I 1 Besım. tttıiıs temennilerimi ~oyliyeııek sözü 
Karşıki masada şöyle konuşu- notada, Sovyetlerln ycnı bır Tuno c.ari faaliyet hiç bir surette halel- iktısattan, 18 i dit ıababetınclen- Ayraca. doçentlık müddetlerini arfrndaıım t.!aarif Vekiline bırnkıyo- Londr.a 1 Sterlin '•2: 

yorlar: komfsyonıı ~kllf ICzumu kabul et- d I ._ Ş d il" dir. doldurup profesörlüğe namzet S2 r'\lııı. Nevyorlc JOO Dolar l.3l.~" 
melerinin ve BOkreş "Öriişmelel"iııc ar 

0 mıyacadır. unu a ave B O · • d . . ' M Cenen. ten lıv. Yr. :!9,;.....,f 
- Erz.urum<fa sinema var nu? iştirak -ıemnl-'nın so"vy"t bı"taraf· dmdt lanmgelir ki mutasavver u sene. nivereitemızın me - oçentımız vardır. Bunu müteakıp kürsüye ı-cıen a. AH- ıo:ı Orahınl ··~ b,-ı ~., ... "'' "' ıırıf Vekili Hasan Ali Yiicel. sık sık ı ~ -Çalgılı kahveler ue ırar... ht--ınm bir ihlaliııi te~kll cUP•t hak- tünell"r pasif konınmanın vücu- Sofya IOC Le"• 'aıı 

E t 
· ~ T • v k •ı • e şlddPtle alkışlaran bir nutuk lrnd c· M d it ıco p ot 13.7"'...,, - Amma yaptın aen de.·· dr- kında ngnir. hukfımetiniıı ldcliasının de getireceği 111ğınaklann en iyi- ıcaret e 

1 
ının tlerck Cünıhnıiyct hükümetiııııı Fa • B a r lOL P!!.ıa" Jei,~!:°' 

zurumda .. ça1gıh kahv~ hem e yanlış oldağuno kabul etmek mecbu- sini te~kil edeceklerdir. külteden bekll:dlği hizmctlcrı etraflı 8~~::;'· 1
113 

Ley O,ı»J 
kahveleri.. riyctlnde htı1urduftınu heyarı eyle· Divanı riyaseti tih b ve güzel bJr ıureı.«ı t.eb.:ıriiz cttırmış- Belwrad 100 Dlııv 3-!!.;; 

-Ya ne zannetıindi beyim?. ~~;e~;~e-ı~:ır:t~rı:ı~~ıt;~k~;~ du:~ Bundan sonra Qeş.n ~a~~a isti- ee he b ıir. Bu nutuktan bazı rarçalıırı aşa· r.~th~t ~: ~: .. kr. :t;5 
Hala yirmi aene evvelki Erzurum lctlmn ~tinıkfle Ttı~ komiı;yon~. rahati müıcakıp Dıvanı Riyaset mu ım eyanatı . ~l\'ıt derccdıvoruz: T 

mu aandındı yoksa?·· nun teşkili, \'ers:ıiUe.cı muahedesi ve intihabına geçilmiş ve birinci reia re devanı ediyoruz. :\liir.11kcrelel' ı,ıı. __ ...,,, 
_Ne bileyim ben •.. Şark vila- di~r muııhci!elerle lhtiil edllrufı; olnn velilliğ:ne 64 reyle Necip Ser- cliğıniz gibi bu f;ene iki tıırafııı biri· ESHAM VE TAHViLl~ 

"etleri .. soğuk, çıplıak, lULZ. dara- adalet~n yemden tcsisidi!'. f ;ıgil~z hü-ı dengeçti, ikinci reis vekilliğine 6 3 hhlndrn :ılıl<'ağı r"allııı-ırı cins V<' - rı 
cık .okaklar •• hele karanlık basın- ıru1 _ mctin1dn_ )'apılmasında rrıu•>ı•ııır ~o- reyle Faruk Dereli ve katiplıklere (1 inci nhif.-~en dev•m> ı nıstnnda kıılmıı1. olan mııllal'lınız ınlkt.an üt.erinde olmaktadır. lngili?.- lknmlyell yüzde S Ul8 •\s 

. . .. .. .. , u oyıııı ıgı bu muahedeler ınuclbın- d M J'h A . R ı·k ~ d' lc•l' lıiıtlin ihr:ıcat mıılların ııdnıı aın- 1 Er~anl ıt. 
ca b"denb".e h .. ~.uıun .. '~.•an, 1 ''- S"'y'tl" BMlti, ••·'Ok entemao- . e e' ' ~""., e .' •: ""· ' OngGnfin '" mOh;m me,.k•I, ,,,. . .• momlekoto c~tl,.!JebiJ,"kti•'. ""''"' gobi b~• Wnomln '''" itloo· >.m. ü..,um 2 --·;; boşalan, derın bır huzne burunen \"Onat, gerek Avrupa 1'una koınls- Ö~~en, Atıf ö?u! ~cçı.1.mışlerdır. kezlerııuızı!~.kı ıl<'polarda hol bol ıırt: 1 Amedka İle temaslarımız ffıt ~yalnını lla tenıiıı (_'tlece'<l<ırir:I .,...,.. 
lcöy azmanı kıı.sabalar ... Erzurum yonlarınıı iştiıııktcn uınk tııtulııııış- Muteakıben Daımı Encumen aTa- rol 'C muşt.ckk~tı bulu!ıduğ~ !ııılcfc Yuııuıı ,·apurlıınıun Amc.rika se· fı •lcm4JenHr. Yakında İııı.dltcredım • ~ : ,. .... 
da bunlardan biri dc~il mi? tu. eTuıw koını~~·onunıın, pt>k tabii l lıklarının İntihabına geçilmiştir. tcı ekP ve vanl yo ·Jug.u y~ıunJeıı fcrlerıııı tatil t'tmclcı i UZl'ı ine Anıl!- vrnı ithalat .eşyaları gclnıcsiııl bı•kli- • • 

5 
,o.ıO 

Hayır Artık deg-ildir oluak, Tuna dcvletlttl veyahut ını•· Bu intihapta mülhalı:attaıı iki ve- 1 Ak ıı:tıdoludıık 1 ı>etı:OI ve nıuş~1~~ntı .~ ı- l•ika ılı> olnn ticari tenınslııı rıııızı ılı \'orııı.. Bunlar arasında bilhassa olo· 
1 

S:, • 
49 

.... 
- • · · · sd u lhll"l gibi Tunnun "iki sur('tte d h f 1 ·ı b"I · ·ııı 151 çe 1 mcc;,dlr. Bug .n. uu nıu~- ğeı bitaraf vapurlarla Akdenı·-..ıeıı mobıl in tif,'1 de vardır. •Ankıırndn f nkıuıı müt"nı.. ~"' B. d k ı· ' ' "' • lya a a aza a7,'l SCÇl e ı me•ı k ·· ı · tın da . 1 bulunu\'' '-U • h An;ıc!oluDeıniıyoluhe-11 ı:C'f!rı,,.·.,. - ır yer e o umuştum. n- bağlı bulunun \'C' eşya mObndelclerm- hakkında olduk münakft a a ıı u . oııune geçm a ı .. ı . ve SCiveyş kanalından yapabıleceğıı. bulunnn Fin ve Japon tıcaret eyet· hferk Ba k 1 ~ 

ean, Erzu:umda aabahları kağnı de Tunayı biı kıııınl olnrak kullanıın . ça .. ..ş Y • ı·uz. lngılteredcn l stnrıl,u. 1 mul rıı l<'Ji de buırUnleıde t.ekhfleıini lılldl· e& " ası pe, ~ 
gıcırtıları, tezek kokularile uya • de\·letleı müm('SSilleriııdrn teıekı· - ı pılmış \-'C nıhnyet mulhakattan da ınlktaıda teneke gelnıı tlı. Bu l.<>n"" Şimal memleketi erile ~·ccl'kler 'VP bundaıı coıır:ı müzakere· tUUllHIU .................................. ,_ ....... ~ nır.. diyodu. Şimdi, bunlar da chnesi lfizımdır. Tımndan lıln!cr~c daha fazla nza seçilebileceğine kdcr buhnını unliyccek ııi bcttcdır. 1 münasebetlerimiz lerc bnşlnruır ... ktır. 1 

yok mu? kılometre uıaicta olan fngilterenin kanaat hasıl olmuştur Daimi En- B~ suretle Anndoludn da petrc'.I ve Şiınaı memleketlcrılc ticari tema • 1'ütün müstahsilleri ~ Vecizelerin Şerhi ! 
bu devlP.t.lcr araııııda sa.\•ılamıyn--lcümene de "'ehirden: A\•ni Yag·ız. muştakkııtı bubınnı kBlnH)'ncaklJr. l:ııınıızı geııi«Jetmek üzere "Under"l- koı·tınacak E ,,.,; V 

._... ,.. " ., 1.1 ""'"""'":mm11uuı1011u.trnmmı11-" ı.. - zır nmma... ğı ~ ikirdır. Ayni ZBl'Dandn fU cihet Suphi Ertel, Relik Ahmet Sr.ven- Ortaavrupa ile Tuna •olilc ğlnıiz mümessilimiz temaslıınnn de- Bu seneki ıutün rekoltesi evsaf Hukk ndan emin, h4"-
- Gördün mü İjC... de uşlkardrr kı Tuna komisyonunun gil T evfilc Amca Bicrın Bag· cıo • _ .. b ti . . d , vnm etmektedir. Bu ınemleketleı le . . .. . J(jll 

terC'kkulıü 111eselcs.lniıı bit fi k • T . .. g munase c eramıze e\ am olan m b d ·! mi . 1 ı , . .r.ı . ıtlbarıle çok muk<ımmeldır. Mustah. ''"'" hilrm•tlcar ve OP• • - Kuz.um. bir demiryolunun, ara 1 me· lu Ekrem ur ve mulhakattan da u a e e zın gen Ş ıyecP..; nı ı · 
1 

d ğ fi t d tabi' f 
selesUe hiçbir nliikası yol·tuı·. Bu s.e- A~ı E g· ·ı F at F 1 Ak .. edilecektir. ve kendimize lüzumlu olıın bır çok 51 '"ı ~nu ın~ .e :er y~n ate~~-

1 
• müaafcıauna /tarın o•rtJI' asırlardır ihmal edilmiı bir yurt bepler dolnyısilc, Sovyet hükiııneti, ·mı . nl ıdn. ı e u azı gun ital~ıın • Yuııan hnrlıl clı>lnvı İIP malları buralardan tedıırık c<lebıln ·I mle nl teml. m .ıçınt"~C:P i ('nsaııı kıir "'u" l L. T ( ifl Parrasını bir sene gibi kısacılc bir t -ıı· hOkA t" • 2,.. t .· l • 1 ıseçı mış er ır. . "' • • c,.r,· . - . _ _,.. l\I . u :ıc:ıgız. znur ı. .... n p ya ıı • o ma11, ü, lı metcıne 

11
' 

.,, n,.. ız umc ının " eşıın eV\e B . 'h • . şımdıye kndnr Yunıınistnıı ve Tıı1!i- -ımızı umıt '"""ı)oruz. acaıı•tan· ld 
1 

kt İh t 
0 

_, 
zamandn battanba a değittirebile tarihli nota ındaki protestoo;unu lcıı- u ıntı aptan sonra ıçtımaların yu yolıle merkezi Avrupa ve Balk:ııı 

1 
dan da yakında Lir mlktnr <lemir eş. ~~f;tvc c t~çı aca t ırİ raca k ı~ ~ • •rrrı"ı teıkil eaa, O 

ceğini zannetmf'k, bunu istemek bul edemez. salı ve qıma günleri olmasına ka- ılcvletlcl'llc yapılan ticnri mLiııuscbc:tı ya ve ı;ıvi alacağız. 1 l 1nın •. uktuo st~ ıde aı:ınnÇçüo k_esl r iSMET JNÖN T E T k · b ü ü ·ı k 1 'h ı · . . ~tın ycceı:ı anan :n <ıyıın. n u JU ne d~mektir~ ren rzuruma da- u~n omı yonu çarşam a g 
11 rar. ve~ı ~re top anlıya nı ayet lcriıııiz l.iundıuı sonra Tuna yolile ya Ingıhzlerle müzakereler k mahsul ;~leııeı·ek ancıık gele- nd

1 B d mesaısıne tckraı· bn.,Jam••tır. verılmıştır. :y !.Cne ı •w Blziın biitün davamız, ıce .• .ı. ha dün geldi. ugün ise Ünyanın -v "' pılnhilecektir. Hıırp dolayısilc uua- 1 Aııkarnda tngıllzkıi nıtıuıketcl"· cek rne ıhraç edilecektir.> kk "'"' 
vaziyeti malum. Kağnıyı kaldır - h.akkıııııU!ır ve kendi ha· 

1 
r,1 

--~-------------- = ııı:ıhi1> olmaktır. Kendi hıık1tını11e-mak ;çin otomobU, kamyon, te - j Edebi Roman Tefrika : 46 1 "'~"'• hano arok. A.,ı m•"'"'!" • "'"'"' gfrdt Ko,ıu, •imdiye k•do. und• d0<nn ,
0
,,.g, verm;o. K;mbıJ;, ,.h;p ol=k ''"' ı,;,ı,;. mü"'"\. 

xei; ,.ok etmek ;ç;n kömü• iote<. dl'ı,•I. N.,d kn'1olnnueak! Çünku ~u on.ı. hlc b .. •on<diğ;m "3rip hfr """'-
00 

ynpb roeuk kibd•! Çoeok bo, don ICri k•lm.,.., vo ""'"; -~.:ı. Dünyanın içinde bulunduğu bu R Gı•bı• , Haldun Beyin ~niye hakhndakl ~ıt- rıklıkla boynuma sarıldı: !yırtıp ntmıştır, kaybetmişt.r. unut· kımıza boylecc hiirnıct ctUJ": rJiS buhranlı günlerde bunları bir u·· ya lerındc~ ~be~mız. yo~. SPn~~~· bı~~z Nusret 1 dedi çıldırıyorum lın- muştur, her neyse ... Meğeı· Haldun gibl kirruıeııin hııkkıruı da tcc•dıl· 
hamlede temin edebilmenin müm ~r~ ~ ~ an ·r~r ye 1 nıu ıe b' r' nıı bir ilaç v'eı· akİımı oyıuıt.abiIİrim ertesi sahnlı, !Jurnya gelmek için yo- etmek istemeyiz. Tecavüz.O 

1 
...,. 

Lu··n olamıyacagı~ nı du'"ıriinmu-yor 5 u u ya e yı ırım anmış ır k ı ~ 
1 

' la çıkmıya mecbtırmu" x·r. t+- b etinmeylı bile. Biliikis başlca '·et 
• ,..- lıald" girebilir. Adeta 1,.lmdc bunun o ·ııc ıır mı«ucıum , nasıl ıın atayım, . ... u6ı ... ıınn h kk"I bfirl" 
musun) böyle olmasını iııtlven 'tıııin bir •e- '11?\'İncinıdcıı Jwplaınıık, sıçramak, ba- a?res'?I ılc )'azmıı, buradaki adrcıi- mn haklarınn da ıı 1 e ~-

-O h:.ılde Erzurumda değiıen 1 Yazan: M. B. s. 1 nıenni var. Her n.e hal ise ITI<?l"'1kl ıl"ıııııak İb-tJyorum. Onu gôrdüı:n, Nus- nı.k 'l:C r~miş. Uzun zaman benden :rı~ııı~ı~:~.% ~~~~:rı~ 
ne var) ediyorum, Senlyenin nasıl ı:r~lc-cc!;oint r<'t. Gördüm ve konu«tum. Konsolos- nıe ~up e leml§. Ay, dur, nefesim kendi hnklannı bizim ...ıbi ~·· - Söyle dedi, eğer f>Cl11 kırıyor- ğüm oınrün son günleri jrindc oldu· h•ınen·n k • ı nd ş· d' 1 dl k llıyor .,.. 1 yeı-- Dur ... Evvela degwi•miyen • ve ne haberler getlrecı ğini mımık • 1 Ot"H onı a. 'ını 1'. ş m · · dıklarına inanırız. Biz bu ~et: .... 

>f ııam... ğumu unutU)'Ordum; bu ideal knılı - d. Of Al! h B . k 1 Onun Yanından ~ll~'OrUm nır !!<lllt Seniye oturdu, nefes aldı, fakat o d -unı-ve asla değişmiyecek olandan ha- Ellerlmı" çe•·tı"m, hlslerı"mı· saklıynn nın bugün "aı·ın lıaklknt olııbllccck e ıyorum. ' a ım !.. enı ne A· • ı k ı ' ,._ • d h • l yi taşıynn Uir millet <>
1 

ug -·••· 
" "' dar az St:\'İyor·mu,.sun. sonra o o ant.nda bu uşaca11;ız. Fn· •:tt ar eyecan ıç ndcydi kl tekraı· a-

1 
i h kl k ukubw ber vereyim. istemem ki Erzuru- donuk bir sesle: bir hny:ılıı esir olduğunu unutu~oı·- 8 x. "s 

1 
k k kat ben aklımı oynatmaz.sam ... Çün- yn~a l:nlktı ve yak.ımdan tutıırnk ç ~ha trım~a ~arşı ~erha1 5'· 

mu rastgele bir fehir, kasaba gibi - Sonrıı konu~uruz dedinı .:imdi dum; bu lıayalln hlr vekili olduğu. d n~ılm &ı<;rır~r. l en yhe. ad şnhnuı t· ılı · ı kı.i Eeviııçti'n 1çi~e adeta fenalık ... e. anJııttı; ca er ecııv ze arşı uıtıı d Çü 
" ' ' ,.. ·ı k ar ge nte7:SP ""ıı ıu şe ır e. u o c - 11 •·-Jb" b .. .. . 

111 
kt 

1 
liiha ısanhr, vanmızla yoğ'Uttt ziyarete eşin. ..nkü bin bef yüz mndem ki yalnız kntmnk 1stiyorııun, mu ve ~sı ortnya çı ~ncıı benim hiç- de, bu odndıı ynlnızlıktun ılılıl'ırım. yor, :"' ıın çarpıyor, uşı~ d•ı~U· - •• ~ up ıı ::mayınca ..• Ne yap- hakkımızı koruruz. yıl evvel kurulmadan önce bile kal. Ben otele gidiyorum. J bır rolunı kalmıyııc.agım unutuyor- Şu hnllmd ~ . J btf k h" yor, bır şcyJeı· oluyorum, rüya gıbl ınT •. Bızlrn sokağın aılını da bllıni- it btl T k k b·ı ) . . k k 1 duııı. Şimdi gözümün önCinclc hakikat b" t e nı edoya ılya ece y ıç. ı bfr şey lııı, inanıımıvorum o dn o yor .. . Yalnız nıalıallenin &dl'csfle lı;J. Bütün dünyanın sarsıldı tlıt yer yer Ür a ı e erınm ona - Ve ııyrıldım. 1 1 k d n n _ il ır ı,ıey asavvur cm )'orum. atıp •. , • · sırada goate.ı-diğimlz metan• ladığı bu toprak, on beş asırdan- Doııdoğru oteldeki od ld" çırı çıp 8 

uruyor: u rın 1 e omr uyuma da ·· k"" d ğ·ı ş h' d du. o cin hayretler içıııde kaldı. Xe mektup yoll!rnış, tııblf ıılmadım. Bir 
b ama ge ım uzatmak, bir işkenceyi uzntmnk olur. h' bl 

1
d
11 

t mumk un5 be 1 
• be ır1 .e revindi hllseıı! .. Ellcı1m! tutuyor Lıı- dnha da İıstnnbola gelmediği için be- bütan ıım da budur. . iJl beri ticari ve askeri ir ger:it ve şimdi bu ııatırlıırı yazıyorum. Kab"Jsc b e b ı 1 tre ıç r o um yo . a ır, sa ıı· u· k - - .. . . ' 

1 
· u1·ııı· t:Jı"ıu•-, ..... -r ... ınUlttifl _. 

,... 

1 

em n ııva umu a ıp ne y h t • h t Ah b dil rıı mıyor, gozumun ıçıne bakıyor: n arıy:ıınamq. Istanbuldaki arka- • ~ı:.ı n:; .a .. ,,. 
merhalesidir. Hindistana giden Tesııdüf benim vehlmlerlnı fistüne atlamalıyım. Seniyeye Hadetinl te. z~m. ka b~1 ••· ~ 8 u ·:· t" • unu • cSiz . . . Slz.. Siz > divordu o ~nı dqlaı ıııa evi mektupla t:arif etrnl• sed,>'eainJ böylece aulatnıakW uf' d .. t '-.!.. 1d b' · ı.. d bir yıldınm gıibı" dü .. tfı K d' ı b -'-- l d bl ektu b k şunme ı e cesaret ıs l"Or. . · ··· • · 

0 
. ... kad ,_ bet •-'· , ____ _. ... -or aort yo an ırı -gura nn geç w • en ım a- mc~n e c~ ~ ~. P ıra ırt~. J benı kahvede bulamayınca eı·tesl gün nlar evı aram~lar, bul:ımanııelar. ::ır ua e- ve ~11.,ti tiii gibi, frandan, Kafkasyadan, zan yüz sene yaşamıya namı.et, ide· Dogru Pans.. Bır ıkı çılgınlık geccs1, fG Temmu: ıo31 eve g<'lnıiş, knpıyı ç~lnuş ÇDlnuş 

11 
• .Anıan yarabbi, ne tesadüf bJ ! Nus- s5zle temail ettiii büyük ını~ 

Cürcüstandnn garba doğru akan al bir kadın tarafından sevilen, bü. ondan 80~':8 elveda. leırirı·e çnn olmamış. Ah liu bizim madamın ret, Nusret ... Sana ne icadın· lıoıç- ne glizel tarif otıni~tir. ,. 
muhaceret kafilt"leri de buradan tün arzıılaıının tahakkuku imkanla- Fakat rrımde bir merak var. Ba- Dün hatıralanmı yauırken bir ıı- \eı'gf i~lcrl... O gfın de bir arnlık luyum, samı ııe kadar minnettarım, mllletl ve T1lrk metaneti budO 

nna l!Bbip, mesut bir adam gibi his- kalım Seniye onu bulabılccck mi? yak sesi duydum ve hemen defteri çıkmıştı. Haldun kim e\·i bul • bılemeui Ve Aarki Roma im. ııedı ordum. 
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İkinciteşnn l!!!!~~~~~~~~~=~~~~s~-----~~~~~""!!!- TASVİRİ EFKAR 

_4ngiltere· 
·A ll&ihf'.re adalarına Almanlann 
&hav~ hlicumlan bir kat'i taar
tuıdan ziyade mukabelebilmisil 
areketi şeklini alrnı~ ve ihraç te

l bbü,.ünün geciktirilmeti üzerine 
ıarbin sıklet merkezi Akdenize 
lııli.kal etmişti. Akdenizde Al
ı-:•nlar ancak ispanyayı harbe sü
tukleyip bunun aı ziıi üzerinden 
ıırdu gerirdi lcri ve lsp nyol li-
r. an ve ·hava üslerınden istifade 

Wdcri takdird mühim bir rol 
'1n abilirlcrdi. Yahut Fransa 

. lmletinm muvafnkut ettiği if
,. tl ,:i bu devletin A vrupadaki 
, deniz sahil ve üslerinden ıima-
11 Af rı .adaki ve Suriyedeki liman 
~e iz r:nden ve kara ve hava 
)ol ntından Almnnl rın her su• 
t ~e i..tifade etmelerine müsaade 
"''-"'tasını ifade ettiği ta dirdc Al-

rcınya Akdenizdeki kat'i hare- (eiıicümhur, tarihf nutuklarını ıraa etıf'ıelt 6:.tere Büyük Millet Mec!iıine 6İclerlerlcer.... ıımet Jnlinü lııürıüde ... 
ı ~l er üzerinde müessir olabilir• HutlflUU lfllllfl'UUIUUUlllllUtUU,flt Qlllllltllll l llllllftlll fl1U •Ut.tttUOllllMUIUUlrt111111tUltlUlllUe111111 Ull IUllll lllllltlllUhlUrtUttlUIUllUHIUIHHllUHUNhnttt ULllHIHllllll llllUr4tU*UHUHtHUflltlffftttıttUUHIUUUIUlttfllllllUll•tı• 

tdi. • 
ş 1 a t 1 r ntcş etmesi ınethcclilmcktcdir. Bu G ~ .. ı:aıı 1ınditik bu iki mü ait ~rt ta- ) 8 I tnyyarclerden ikisi 5.sun metre ırti- ... ~.'!.'!.!! .. N~~~~! 

b k~{ etmemiş oldu;undan hnr- :fadnn dOştirülmüştür. İtnlynn tnyy ı· 
le kat'i netice ve me yü! Ü bü- ar a relerinden biri lıavııda lnfililk etmiş-
i agı h ı ve tehlikelcrale birli!c· V tir. • ,e 1 il.yanın uzerine yıl.ılmı~tır. İ· r Atina, 4 (A.A.) ~ Avustrnlya 
~a bu İı'.'ı o ayca bntarmak İ· (1. ine•. 1ah feden devaml torplto muhriplerindcıı Wlıyncck'in 

ç ı ~ Yunan .kuv~l'tlcıı, Dıkllş~yı znpt!'t- Pireye geldigl resmen hıldlrllmekte- (B~makaledm devam) 
.... n ıliz donanması için en e· mı ı.dıı ve Gui!'<ye hakım tepeler d·ır. j y d • 
": " 1- ı ar unan cephesinde um ugu • ,·• ı.;armm- mahalli ve üssü ha· den lt.11 \anla ı~ Amrıvuthıktaki bu 
• · • Yunanlılar yeniden bir sıra .,eri muvaffakıyetlcrden hiçbirini el e ıncvM zannettiği Yun ın a· ıa " ii cıırl bc.mbnrdıman ctmekte-
l! a.&tını kontrol etmek istemi ti. dııl r. tepeleri işgal ettiler j 'azanmamışt~r. ~ugün .h.ar'! il~n~ 
\' u te:tebbüs ttolyaya Akd nizde , S<>~l • tllğinc ı(', mcş~ıur kaptım Atina, 4 (A.A.) _ Bu sabah ncş- tun haftası bıl!1'ıf, sekız1!'cı gunu 
}~ Avrupanın kar sım!a yeni bir 'ıııdl\ ku ııaıııl sındııkı bır çete gru· redilcn resmi tebliğde Amııvutluk •· ba§lamıştır. Öyle oldugu halde 
\lı.t tna.n l::ızandmnışt•r. pu, o 111~ kı ıllk bir kuvvetle Yan- razısindc yeniden bir sıra tepelerin ftalyan.lar, tam manasile Yunan 

F d Yn} ı tel: h~ .cc' n 1.tal~ arı orduı;unun işgal cdıldiği lıildirilmckteclr. hududuna takılıp kalmıt ıibi gÖ· 
~a~ ~n;il~~:;;r ~a:rı k~~şı~~~~i munak ık 1111 kt mıslır. Tebliğe gôre, Epir cephesine kıır- rünüyorlar. Bu ağır gicf:.: bu ta· 

ı basımdan timdiyc kadar en zi- Muharebe şiddc~leniyor şı tankların himayesinde yapılan bır kılıp kalışı mazur göstermek için, 
hde b . rd'·' Al 1 AUntı, 4 (A.A.) - Sım<lı cepheye İtal~·an tnnııu:ı:u pllskOrtülmüş, V Arnavutluk - Yunan hududu ara· 
~ "ı e emmıyet .v. e.. ıgı man· hııvuk y .ıııaP t ·lk" '''t kuvvdll'ı i .... ;,ı. tank tahrip edilmiştir. . • . d ·ı k ld v ·ı . .. "I" ' ~ b k k b k t " " .. · k 1 zısının ag ı o ugu ı en ıuru u· ~ ıra ara utun uvve ve , ıııt tıı Sdcı brı J,k hı•ııiız bıtnıcınış- Florinıı bolıtcsınc arşı yapı nn O .. h k • h . 
.~~etini İtuly ya tevcih etmiye l M' rı~ ~inıılh e kadar noı·mal ve mıi . şiddetli t.-armzlar bomba ve stingü yor. ııa şup e yo · Hangı a~ı-
l :.iilderniJtir. Karşısındaki mut· kulfıtsız ~ opıl n,\kt dır. lle tardedılnıiştir. taya haksak, bu hududun h:.kj • 
)~tik diifmanlardan evvela en za· itahıınlaııı,• muh:ııebc lehınclc ~iç Diışman ekserisi Yun:ın kıtalnrı 1 katen bir sürü dağlarla örtülü ol· 
"lıtı bertaraf ederek muvaffakı· hlı \k gos ı nı ılııp tahmin edıl- tarafından ahiren işgnl edilen ıne\'• duğunu biz de görüyoruz. Fakat 

tetitı Yarısını kazanmak öteden· ın<'klc hf>ıab< r m harcbcnın ynkındn zilere karşı olmak Qzcıc şiddetli ha- bugünkü fevkalade harp vasıta· 
eti er.· h hi l . d -· z ş ti ı t'• ıı c' •ine Ophcsiz nn~rile vn hiıcumlnrı yapmıştır. lan her cinsten Ye her tekilde 

sır •• anı ar ye crın egışme bnkılıı akl clıı Yunaııhlıır, düşman· Dilşman tayynre.lcri, Scl~nlki bom tanklar, zırbb arabalar motoaik-
~· bı. b_ulunuyor. . . larını ılegı ı iz go!lt N.'cek teşebbfıs • bardıman ederek ıvıl uhalı arruıındn • • • _ ' • 'd 

11 "l~dıkı harpte i~ıhcre)'I bu t rılPn akınmaktııdıılıır. bir çok kımsderln olme ine ve ya - ~-ti~~ ve~~e ;çı~::ılık ar~ı~ • 
,~el\aipten vazgeçiren siyasi dü- ı .yanlaıı, l'atraıı ve Seliı.nlk hnl- uılanmnsına sebep olmuştur. 1 ır mama g er mı er 
lt ~ r İtalyayı geçen Umumi kını hu~ n ha~n hilcıımlarııın tnbi O ·1.. muharebesinde bir t~il etseydi, o vasıtalan iyi kul-
11 v en .. 1 •• - • 1 Al 1 - ilrpte oldu u gibi Almanyndan tutmı~n e~kcden ımık hfıla Yunnn f . · d anmayı OgT'enmq o an man ar, 
,tı•!l1a11 ümi:!i olmu~tu. Almanfo.r makamları tuafından anlaşılama- talyan gemısı y~n 1 

d Lehistanda d~ Fransada da o ka-
ıı..t:hıatan üzerine ~i:rüdükleri za· nıaktudır. nu hunıml!lr C'snmnnda bu Atlnab,il4dl ~"::~·> _.At ı;0~7u;~~~ dar seri ve büyük zaferler kaza· 
~ j T . ıkı ,ehiı de bulunan Itn1yıın lt baııla- suııuı~ ~ tKın~ goıe, . . nabilirler miydi? Şu halde Yunan 
t...ı_ ngı ızler ve Fransızların I- 1 ından bir mıktan da olıııüştıır şııııalııııfo bır denız muharebesı \U • h d d d h· ı~ d d d 
""'Ya k"t'" v z'ıyc•ı' • tay'ı et . kua ,.nimi" ve b·ıı· bu··yük I°>n\'""n "C· u u un a a a ~vam c en U· ~ .... ı • a :_~ı • n : Tny;:ıarc d,ıfı batnryulurının dün ...... .. ""J.. " -
ııı 1• en ımhna ettıgı takdırde Şı. ~ •llinikle dort d!isınan lıomtınıılınııın misi, pek mulıtcıncl olarak, ynna ya- ra~l~manın, evvela ~unan asker-
Çt~/ halynya hücum (•tmckten tayyaı·t.,,fnı duş ıı t>cck kuclar ll's1ı li na şimale doğru kaçmıştır. lerının, vatanlarını cıddcn feda -

Times'in makul 
bir tavsiyesi 

Hangisi 
kazanacak? 

Vilckie mi, 
Roosevelt mi? 

di;.~~rniş olmalarına sebep ayni - kirane müdafaa etmelerinden, 
""fllnc:cydi. Tarihi nutulc ve Tarihi nutuk ve sonra da İtalyan ordularının atıl· Nc!\'York, 4 (A.A.) - Stcfanl a. 

k t.ıc•t ft lya bir taraftnn en iyi • ganlık göı:terememe.lerinden ileri jansmdan: 
~'ltn nd G . ., . k Bulgar gazeteleri Rumen gazetelerı geldiiine şüphe yoktur. İtalyan - İki (ııkıının zimamdarları da kcn· 
~ ana raz.ıanı nın uman· . . lf d lar, Yunan cephesinde §İmdilik di nacnzctll'rinin muvaffak.ıyetlndcn lltında en İyi t-Liz edifmH. (1 ınoı ıatı eden evam) . . • • • - Jd ki ·r· t k d. 1 ~ul ..,,,., .... (1 inci ıahifeden devam) I 1 k l 1 ö 1 d hıç beklemedılderı bır belaya çat- cmııı o u urını ı an e mc tc ıı er. 
' •rile fngiliz imparatorluğu- Nutuk Sofyorla ıyi karşılnnmı:tır. Uıı versku , d~a. n es ne ş ye e- mış gibi görünüyorlar. Öyle bir intihabata iştirak ed~ck mllntehip. 
~ı .. ,.hdunan Süvcyşi vurmıya vam etme le .. ır. . ·- • . . . • • .. ler mıktarının cvvPlkı lntlhaıılaıdn· 
iı:'.'fU'kcn diaer tMaftan da Yu- Svfynrlıı Turkly• C"ıiınhur yetine kar- İsmet İnönu, SovyeUcr Bıı-1.ıgi-ıbela, kı he_m ılen ııtme.le.r.ıne mu· kinden faı.la olacag·ı tahmin edilmek-
~ • şı iyi htıııo ·at v • i~ ı ıııyl'tlt'r beslen· 1 l - beti h d t h d d 
~:... ara.zı'sı'nı' ve ad lannı ele .. e. k ,1, 11 k 1 k k fc o an munase ere ususı e- saa e e mıyor, em e ısı yan a ı tedir. 
N' .. ıne ·teclır. nm ı ı- omşu u yaptı • h · t ı ti tk b 
.... k Ea'e ve Yunan denizlerile !arı takdirde Tuı klc r ve Bulgarlar, emmıye ~erm 6 r ve nu un bırakıp har İ mayna etmelerine Roosevelt, iPtihabatın netice inı 
l'" Akdenizin Şark havzasından dılnynııın lıu l:ısmınd::ı uulunıın un bu kı~mı, bılhn!s~ bu kı~mın so- imkan vermiyor. ,Şu halde, Yuna· Hyd-Parkc!a öğrcnl'cektlr. 
llltn• nu munnknea goturmcıs bır ehem- • t I b b 1 'it • d }'" ~ı donanmasını uzaklaştırmı· biiyuk duvlctluıin menfaatler• nrn - miyeti haizdir. n~~ ~na era er: • ngı erenın e 
d'• 111;aJ.kıımq olması fngiltereyi ıııılu hakiki bir mıwaıcne unsuru İngiltel'C lıakkındakl beyıııınt butun kuvvetlerım toplayıp ital-
"i~l nlarından en uyıfı üzerine olalıilh'Jer. Zira ne kimııeyı tl'lıdlt da manidardır. • yaya .,ükJenmesi, hakikaten bü. 
1

"q{ etmekte V<' nıı de kinı~<'nin meşru "k t' 1 ld d'I • • t ti: eıtnıek prensibini ilk defa bü- Netice olarnlc eu dhr.t siiylı'ne- yu. ne .ıce e.r. e e e ı mesını e • "il • mrııfaatll'ıinı hufolılnı ı•yleınek arzu- 1 b 1 
ı...· tıddiyetı"le tatbika karar ver- bilir ki, Türkivc, bir lnfo.aı· lıııt- mın ey ıye ı ır • .. ın. ı;uıırlnyız. Kıu'llduııı hıı vzıısında bu. ~ 

lst. Lv. Amirliği Satm ı 
Alma komis onu ilanları 

I 
J 

Suf tanahmet 
Sahife: 3--

cinayeti 
10 lira için dilenci Havvanın 

kafasını kesen Renı.zi 
yakalandı 

Pazar günü, Sultnnnhmette, I rek çırpınmıya. ve bağırmıyn ba ... -
Hapishane binası ııraasmda kafası !ayınca Remzi b:çı:ığını çıkarmış 
kesilmiş olarak bulunan, kadın ve kudının gırllai;ını keserek öl
ccsedi ctrnfUıda Müddeiumumilik dürrn~tiir. 
ve po~i~ .tl\r?fındu? yapılan tahki- Rcm:-i bundcın sonrn Havva
kat bıtırılmııı lmtılın kim olduğu nın üzerındcki çıkını çözmüş ve 
anlaşıl~r~k yakalanmıştır. hnyTet~e dur,..lamı tır. Zira sene-

. öldurulen kadııı .Düş~ünler e- lcrdenb .. rı Jilencn kadında çok 
vınde oturnn ve dılencılik eden · "t d k b ı b l 1 O nara umı f' l'T ·en u a u a 
86 yaş!n~~ .~n.vvad.ır. H vvo cu- lirn bulmuştur. 
martesı gunu yıne dılenmd: üze.ıe 
çıkmış ve geçenlerd'3 hapishane- Remzi por::yı aldıl-tan sonra 
den tahliye olunan sabıkalı hırsız- kaçmış ve ertesi günü karakola 
!ardan Remziye rastlamıştır., gideıck: 
Remzi. H'avvadn ~ir ha} li p:ır.a .. «-. Çocuklar nrs-tda öldiiriil
bulunduğunu sandıgından kendı- muş bır kedın hulmuslar. Bana 
sini akşama kadvr ötc:>de be:ide ı söylediler. Korun 1:. demiştir. 
gezdirmiş ve ronra bir vc.,ile ile R.:-mzi bu t:uretle ııüph...Jerdt'n 
Hupi:;hıme arsası:'l:ı gctirc:>rt'k pa- ı urıul ıf" ğını z nn tmh e de i~ 
rasını çulmrı.k maksadile yere yn- nnhıııılmış ve orguv(l çekilirıce de 
tırmıstır. Kadın ınumıınaat ede- suçunu itir.ıf ctmi t'r. ........................................................................ , ...................... . 

n inci 111thiteden devem) 
hniz her şey lıombr dı'lun edıle ~k
tJr. 

1talyan tecavı.z ı, hanr t c phc<loon 
miit:ılc:ı edilirse rdilı.in, İl'gilterc j. 

çirı bir nvnııtaJ teşkil etmr!twılir. 

Mihvercilcr arasında ihtilaf 
v:ır ını? 

Lonrlrn, 4 ı A \.) Yuııani. tana 
knrşı yapılan taarruzun !\fıhvcr dcv
lctlc ri nuısın in bir lsbıı-ligi olmndı
~ ve bu dcvh tl!'rln ricali a1'8sınd:ı 
noktııi mırıır ayrılığı mevcut bulun
duğu hakkıııda Uil'lc . .,ik Amerıkadu 
do1aşan şa~ ial:ır, I..ondı ada biiyı.k 
bır ıhtıyntla kaı ~ılnnmalttndıı·. Lun· 
dra mahafıll Alm::ııı~ :ırın bu ün Yu
nan sdl'rinc ka '11 ~r ı ır ~ibi olJıı

ğu likaydi)i ku~detn ekte 'C bundan 
mi'ına çıkıırmıyn dahı lüzum gorm • 
mcktcdir. 

V fat 

Tec ııOıln l abcr a1dı~ımum göre, 
Şaın Başkan n' u Necnti Mcncm"n
cio lu kallı s kt iııd n ver t etınis 
v c nazcsl orada büyük bir 1htiraın
lıı kııldırılan k bu sabahki csaiı> 
tıcnlc lstnnbula muva.:alat etmiştir. 
Th !iiıı cSalı:t ôğle nnııınzını ınu
teakıp J{nraeanlımett-0 l\fcnemencl'l
ğullnrınm nıakbcres.ine defnc.:dilecek
t.ir. 

N'C<'ııti merl nın, edebiyat iil•'mimi
ı:in ınııru! simalannclan Mcnemcnli
~adc Tahir rrerhumun o~lu, Şnm va
iM R:ıuf Paşa merhumun hafidi ve 
Anadolu Ajan"ı l1mum ?düdurü Mu
·rnffak l\'cnemenc1oğlu, Hariciye U
mumi Kfıtibi ı 'unıan Mcne"llcnclo u 
ve Dhıanı Muhasebat ıiıaııından Mu
cvyet Mcnemencıoglunun amcazadc
sldir. 

All ine tıızil eUerimiı:i 
b:ış ımğlığı dl eriz. 

bildirir, 

aliye Vekaletinden: 
G.. ··ş (·z kuruşlu arın e 

den a~drrd ası hakkında 
Gumüş yll7: kuruşlukların yerme günııiş bir lirnlıkl r darp ve piya

saya kafı ın ktardn çıkarılmış olduğundan günıt.ış yüz kuru~lukların 81 
ikincikuııun 1 !.141 tarı hinden sonra teda\•ülden kaldırılması Jıararlaştırıl
mıştır. 

Gumliş yDz kuı uşluklnr 1 Şub:ıt 1!141 U-rıh'nd n itibaren artık teda
vul etmiyccek ve ancak yalnız Mal sandıklarlle Cumhuriyet Merkcs 
Bankası şubclerbıce kubul cdilebılecektir. Elinde gün.üş yüı: kuruşluk 
bulunanlarır. bunlnn Mal sandıklarıle Cumhuriyet Merkez Bankası şu-
b !erine tebdil ettırmelcri ilfın olunur. (-7025 - 10216) 

lstanbul Mıntaka Liman Reis iğinden 
Muhtemel hava vnzlyctlerıni gemilm"t! bildil'nıek ()zere fiç 

~ği ve tcsisatıııın yaptırılması açık ekstltıneye konmu~tur. 

:Muhammen lıedeli 1860 llrn, fc 7,6 tcminntı mııvnkkatcsl 

işaret di-

101,25 lı-

radır. Taliplerin teminat makbuzu veya bnnku mektubu ve mali ve tieaıi . .,., ıevketmiıtir. Jııııan devlctlı•r aıa~ıııdııkl teSAnüt, tı harekı•ti tutmuştur vtı bu hnttıl Bu itibarla Times gaı.elesinin 
b~~tere Huic.iye Nezaretinin Balkı nlııı·ın gnrbinclcki iııkışanar Q. hareketin nwlıengi, Tüı·k arazisi- tavsiyesi cidden çok yerinde ve 
tı.ı.;:" ,:V&aıtası Taymiı dünkü bq· redne de ınDı· "ir olnbıliı-. ııin .emniyetidir . ve Türkiyeninlçolc makuldür. inırilizler, diğer 
~~ 'I b k hay~tı. nıenfnatlerı, dostluklarına cephelerde bir müddet daha te • 
~~ O&ı e u ararı. teıcüman 1 B k lk i ve ıttıfuklarına sadık kalmasınajd fü" . ti . . h f il 

80.000 adet ~enıbcr tokası alınaeıık- vesaiki ıııuteberclcrile ihale gilnii olıııı 9/11/940 cumarte l giinü saat 12 
tn. Pıı.zarlıkla euiltmesi 6/11/9-'0 de Gnlatada rıhtım üterinde İstanbul Mıntaka Liınnn Reisliği Satınalml!f 
çarşanıba günü saat 15.45 de Topha· 
nede Lv . .Amirliği Satınnlnıa Konıis- komlsyonunn ve şartnameyi almak ist1yenlerin de idare Şefliğine mfi 

~ .. -:-"~lir. Artık İtalyanın suları ve f an aaı ram ye- mimi teşkil etmeınckteılir. a ı ~azıye erını mu a aza. e, 
~rı ıimcliki harbin en kat'i lerjai kazananlar Timpul gazetcsl, haftalık siyasi mukhl te!ıfb cepbelerkde.n karttıratrıl~I -

yonunda yapılacaktır. '.l'ahmln bede- cantlan illin olunur. (10255) 
11 640 lira, ilk teminatı 48 l!raılır. ----------------------------

~ O.i ola .. •kbr. tn. uili• donan· . 1. d ı ö . .. tk ce erı ava ve ara uvve erı e - • • k ( A f ıcma ın e, n nunun nu ·unun1 .. 1• y h • 
~ ı, hava filolan ve askeri Aıı ·ara, 4 A. ·) - Türkiye ~ ehemmiyetini tebaruz ettirmekte ne ~~dar surat 1 unan cep es1!'e 
... ~I •tleri timdiden İngiliz kon· Bank sının kumbın·ıılı ve kumbara· ve bu nutuktan şu cümleyi al- ~et.ıırlerse, ltalyayı O kadar na • 

Nümuncsi Komi yonda görüliır. İs· 
tcklllcrin belli saatte Komisyona cel-
nıeleri. f 575-10428) 

••• ~'~altına aircn Girit adaaından sn. küçük taııarı uf he aplaı·ı a rnsın· mnkto.dır: İngiltere ile nnİaşma r.ar mevkie düıürebilirler. Herbal-
ı..: •ecliada orupu ı'le Siklav ada· da tertip eylc<iıği Hi40 ikrıımiye plll· halinde, İtalyan - Yunmı anlıış- de ltalyan - Yunan harbi ümit ve- Kilo Gram 
~ • nının ıkinciteşrin keşldesl Banka d d • · l. t t,. • 
~ dan İtalyanın Rodos ve bü· Umumi lf!rkf'Zınde ve noter huı:u. mazlığın an ognn vazıye ı e rıci bir tekil almıya başlamıı gibi 1367 508 ham beyaz iplik. 
rı · Onikiada grupu, Sicilya, rundtı yapılmıştll'. kik ediyoruz. görünuyor. Bunun daha müeıısir 8944 970 ham ı-enkli iplik. 
'-t"11Li t 1 1 bı"r hal al a • (Ti ) · t 1800 644 merserize renkli iplik. ~· Q ta )'il. ve Afrikadaki Bin- Bu ke ııledu kcnılllerlne ikramiye rao Hariciye Nazırı m Si ase, ımes ın av-
~I iiıerine hücum edeceklerdir. ı~alıı•t cılcın t.;ılılılllıırin Jsinılı•rini, he- ıiyelerini bir an evvel tatbika mü- Yukanda yazılı tin! iplikleri alı-
\t' hareketleri çimdiye kadar snp nuımıııtlarıııı ve bulundukhırı istifa etmİf tevak!nftır. TASVtRt EFKAR nneaktır. Pauırlıkla eksiltmesi 7/11/ 

""' '»: d Al ·1 ı il h 1 l ıl 11 ly U40 per<>cınbc "Ünü saat rn.~O ela 
Lb ""Y• • manya ı e ng te- şo ır erı ı < r uruz: Tahran, 4 (A.A.) - Stcfani aj::ın· Hltlerln •ulh teklifi " ,, ·~,. Toııhnııeıle l:ıt. Lv. Amirliği satın. ıl~- · n,tinhaıır kalan harp bun • 1.000 lirnlık ikramiyeyi Ankarada sının hususi muhabiri İrun Hariciye 
"'IQ\ •o 1 ·1 ·ı · 1 - N A.l • 1 t·r tl·-· '"l ll Bertin,' (A.A.' _Yarı resmi bir alma komisyonunda yapılacaktır. h...d'" nra n.., tere ı e ita ya ara- ~28!G lwsap numıırl\lı Adil, ı;oo Ura- • ıı:z.ırı am ın s ı a e ıgıuı uı ı r- 1 • L- 1 . 
~ 1\ L• •· t b 1 kt dl membııdnn bildiriliyor: 'l'ahnıın U\!de i 24.225 lıra 87 kuruı, ttı , •• Qır hayat memat boilJ4mau lık ikramiyeyi ~tan u rhı neynzıtta mc · e r. lik teminatı 1816 lirn 90 kuruştur. 

"l.lrıı aLc-'-tır. lS"!' hn"ap numaralı Fevzi knznn • ...,....,....,.~-~~-~~~--- Yabancı gazeteler, l\Iihveı· dcvlet-
ua au ''' ~"' J ·..., lh t klifl · ğ d ı Nümuneleri komisyonda görülür. 

t 1 1· •-nhul), Nevı'n 2725 ( lzmir), 1b. erınlıı su e en yaptı ınn ıı r •ı h r. • ınış ır. ' .... "abaııcı mntbunttn venideıı "lknn şıı- (576-10427) ,,..ıı arrem ı•egzı ı· k· " 111" ı· ıı·ı.... ka•"'nıınlnr rahim Etem 5965 (İzmir). " J ' TOGAY 1 yuz <! v " .... : yiaJrır hakkında Alman haricıyeslrı-~ Erdoğan 4G15 (Konya), ilhan 15 ıo;; Elli ve yirmi beş liralık ikramiye- den snrih nınlümtıt istemişlerdir. ••• 
(C\ •d (İzmir), Meı 1 Abdunahman 61170 ler dıı muhtelif fehtrlerde bulunan Alınan haricıyesi, l\lihveı devlet 

t ilcanın 1 areai (lst.anbul). k(lçfik tasarruf sahiplerine f nbet et lel'lnın siyasi \'(! a kerl uh lnrdaki 
Spa t• Yüz lira kazannıılar: Ahmet 10 !l miştir. bugunku vazi~·eti nazarı dıkkate nlı

nyaya geç 1 (Sı,·as), Neşet Oıırunn 274D6 (İstan- 'fasaYruf lıaı't'!kotiııi teşvik için nııım. bu devletlerin muhasım tarafa 

54.000 kilo aman. '17.277 kilo kunı 
ot H ıırp A kadcmisi için nmt.eııhhit 
nnm ve hesabına 8/11/940 cuma gıi· 
nO saut 15.80 da Tophanede Lv. J.. 
mirliği sııtınulma komisyonunda \' • 
pılncnktır. ı,}artnamesl komi ~onda 
görulur. isteklilerin kanuni vcsika
lnril~ komi yona gelmeleri. 

~ (Birittd B11hi/edrn devam) bul), l{cınnl 3138 (Galata), Selim yıllardanberi ikramiye tevzi dıne.k bir sulh teklifi yapmak için sebep 
'ten,. Tanc:ı. ~onlrol_ komitesinin 9018 (1stanbııl), Hilplde 8&79 (fz. usulOnfi tııtblk eden Tilıkiye İş Ban·ıgorınedlklerinln tebaruz ettirilm l
'tht~t1ı meclı~ının ,nz.ıfclorlnc ni- mir), Nrr 1 1 553 ( lı.mlr), Fikret ı tcn ı 1941 yıh için yeni Hı zengin hır nin bile zait. olduğu cevabını vermiş· 
~Ilı.' "oıllnıivtlr. İspanyanın Fas 1'7726 (İzmir), Şevket Halil 89795 pliln bazırlaıııışur. . tir. 
~~-~ murahham ve \'ali sı~hle ~~~~~~~-~~--~~~~~--~-~~~~~~~~·~~~-~~~~~~~ 

(577-18454) 

'1:ıta~ ~~~tıı~~ı 1~~; :f.:.r:~ı.~nutlak es: Dllnkll tefrikamı•tD huUl•aaı nn ~ 
l •t· "v Büyük milli roman : 2 
1 ha\l~ olduğu tixcrc, Tanen geçen Rllllltk lı.aı-pte, Çana1:kal.clı bıı/ıınmı bir emir :mbfti, lwrlı v• ı 
~tı Zırandn entcrna yonııl mnkıı- ~~,. i' 
~ : •nla~tıktnn unra Faslı İsp:ın- tipili bir o eede, birkor ccıcıt ötrotı bir ı1cırı m~klttp Dlitıırmek emriııi fJ - l"JI _ ~·. • 

1 'ıı'1lıtaatı Tancayı iı.l\nl etmişlerdi. alır. l'aıhııdcı iki ncfcde ]IOlG r•kar. Müthiş tipidtı. avorlardcnı birinin ~ ~ \ 
'l'i ~a hlikı'lmctl Tnncaııın ancak dibine otımmıq, siyrıh mantolu, baquu oİI' f(llrı sarmıq ueııç bir kı:: ~ 1: 
~ 'ie~ tnuhafaı:ı için l gal edildiği. görür. Kıtcıca. taticı·ap odeı' -ttı oğrcnir ki bu kız, ağır yaralı kardc- ~"'1Au7'J - r '*" ._.....,q 

41 'l'anca enterna yonıı.I idaı't'!si - J 
liUhnfaza olunac ğını beyan ey- finf 1101 mck için iBtaııbuldaıı kalkı11 gelmiştir. GMndıideıi 1.."l)ylcırdtJ Yazan ·: Sel'TJer BED 

lt:ııci ve va n/jc.ç aHlarında saklcuıarak, uecdm yiiriiyıırek... Tipi dinıııl11-

~ a rıı, 4 (A.A.) - Reuter njan- tir. Zabit bıı ki.:ı alo!JC' ııeya fırl..'fıya no81l 8evkedeccğini diigünür. 
l. ~~t~re, Tancıı idaresini nlbay 
-ı ha,~ n. bir emirname ile ele aldı
~t erı Londra ruııhflllerince de 

ı.. ~iltrıektedir 
ı '\trr· • 
l"' lll~ı.ret inceden inceye tetkik o • 
._tll tadır, 

)ıı lı Elçisi Sunerle tr6rüıtü 
b~l'~drld, 4 (A.A.) - İspanya Ha. 
~~~ t•zııı Suner, b~üu İngiltere 

-..._., ı:olçi nl kabul etmiş.tir. 

~~;i-i'fk&;*IHKfltlhl 
~ N~a.ı ($) Kurqttır. 

~ bone ~aiti Tiirk.11~ liwlt 
'-'rıeliıt lfla ...!!!!_ 

ı ........... , 1400 Kr. 2700Kr. 
t 'Jlı)t '1"0 > 14c" 

'l'IıJc ...... • • " uv > 
'l' '" • . .. .. .• 400 :t 800 > 

· ......... 160 > yoktur. 

Kız ayağa kalktı ve sendeledi. Mustafa onu sırtlayıp götürmek 
ister g 'bi bir hareket )'apmı~tı. kız o uman canlandı "e yürüdü. 
Elinde çantaya benzer bir şey ..Je vardı. 

ilk ıualimi tekrarladım: 
Nasıl geldin buralara kadar} 

Kar bastırmasaydı daha da gidecektim. Rüzgar nefesimi 
kesti. Soğuktan korkmam. Sımsıkı giyindim. Alııığım ben. Kı~n 
soğuk su dökünürüm her sabah. 

- Anladım, nasıl görmediler seni} 
- Köylerde k ldım. Bana yolları köylüler gÖ!!teriyorlardı. Ha-

valar iyi idi. Bazan yollarda nakliye kollarına rastlıyordum. Beni 
görüyorlardı. Bakmıyorlardı bile. Daha gerilerde., oralarda köylü 
kadınlan da çok vardır. 

- Ağabeyinın Knrapınarda olduğunu ne biliyorsun°) 

- Son mektubu oradan geldi. Ameliyat olmuştu. 
- Ne zaman aldın aon mektubunu). 

- Bir buçuk ay var. Sonra hiç !CS çıkmadı. Kaç defa gittim 
Nezarete, cevap vermiyorlar. Şehit olsaydı bana haber gelirdi, de
ğil mi~ 

Cevap vermedim. Bu istintaktan maksadım, kızın ne derece 
doğru söylediiini tahmine müsait ipuçlan elde etmekti. 

Mustafa birdenbire koluma dokundu: 
- Aha 1 dedi, ileriden bir araba geliyor. 
Biraz daha yürüyünce, levazımın, bir değil, üç yük arabasının 

bize do\;ru yaklaştığını gördiik. Arabalar önümüzden ıeçerken, 
seslendim, durdular. Hepsi bo§tu. 

Sordum: 
- Nereye gidiyorsunuz} 

öndeki arabanın neferi cevap. verdi: 
- Karargaha •• 
Kız, birdenbire kolumu tuttu ve bana yalvarmıya başladı: 
- Beni bırakmayın, göndermeyin oraya, sonra geri çevirirler, 

lstanbula yollarlar, bütün zahmetim hoşa gider, ayaklarım şişti 
yüriimekten, kardeşimi görmek istıyorum, bir ere göreyim, sonra 
öldürııünler beni ... 

İktısat Vekaletinden : 
iKi MÜHENDiS ALINACAK 

İktısat Veklleti s:ınayı tetkik heyetinde tavzif edilmek üzere bir 
mensucat miihendi!!l ve bir makine mühendisi alınacaktır. 

Ücret mıktarlan bareme göre teııbft edilecek olup kndro imkanlo.rı 
800 liraya kııdardır. Talirılcrin doğruda!\ doğruya veya yazı llc J0/11/!!40 
tarihine kadar ı;aııayi tetkik heyeti rei.,Jiğine mOrncnnttn bulunmaları 
ve ınünıcaatlarına kıKa tcrciimeı hallerini de iliştlrınelerl Hizınıdıl'. 

(7133) (10299) 

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

lstanbul Defterdarlığından: 
Hayılııl'paşu Erkek Lisc.'li lmkkaliycsinin s nelik 1000 lira bedeli 

icarla ve ur: sene müddetle klralanmnsı açık arttırmaya konulmuştur. 
Mliz.ayPde 11 /11/940 tarihine mu8lldlf pnznrtesl gunü ... ant on döı tte 

Milli Emlak olüdürluğündc toplanaeak Komiıı,>onda yapılacaktır. Talip

lerin 'l'urkiye Cumhuriyeti tcb a mdan olması ve hü nühııll ru hııbındaıı 
olduğunn ve ahvıı.li ı;ılıhiyesindc ri bir haı;thk bulunmadığına d:ıir 

mahalli zabıta, nrnddeiumumilik ve Sıhhiye Müdilrlyetinden musaddak 
olnralr nl caklnn vesaik ve 225 liralık nıuvnkkat teminat makbuzilc mu-
ayyen gun ve saatte komisyona milrncaıı.tl rı. (10303) 

- Olmaz! diye bağırdım, cephede yalnız senin değil, herkesin 
.kardeşi var. 

- Ne olur, beni bırakın yine bu yola ... Görmemin olun •.• Ne 
olur... • 

Kıza dönüp dedim ki: 
- Korkmal Şimdi fırka karargahına gideceksin. Orada sana 

fena muamele etmezler. Yarın isticvap olunursun. Ben de geli· 
rim. Sana bu ak~am cak bir şihe bulurlar. Rahat edersin. B:.ı
ralardn kalırsan donarSJn. Haydi! Tek laf istememi 

Bizim nefere emir verdim: 
- At şunu arabanın İçine. 
Sonra arabadakilere talimat verdim. 

-2-
0 gece, sabaha yakın, portatif karyolama girdiğim zaman, Ali 

Seyfinin hayali gözlerimi kara duman gibi bürüyen uykuyu eilip 
şüpürdü ve karşıma dikildi. Bu çocuk benim on yedi senelik ar
l:;adaşımdı; fnkat büyük fasılalarla: Rüşdiyede berabeıdik: afln• 
ra onu döıt sene görmedim: hukukta yin buluıtuk. Bir aeneruia 
çok samiını geçti. Şehzadede hala&ının yanında otıuiırdu ve be
nim Süleymnniyedeki evime gidip gelirdi. Halatı öldU, kendm 
hastalandı ve çok sefalet çekti, hukuka devam edemedi. Sonra 
mektebi bitirdi mi, bilmiyorum. Birlbirimizi kaybettik. ~ihayot. 
harbin boııında, talimiahta bulu tuk. Fakat iki aaatten fada. ko· 
nu~amadık. Beni dnha evvel sevkettiler. Sonra onun Çanllkale
de ve bizim fırkada olduğunu, ağır yaralaodıiını duymUjtum. öldil 
mü, kaldı mı bilmiyorum. Kızın eöylediklorinde bana bir DOlda 
şüphe eriyordu: Benim bildiğim, Seyfinin lnzlcardeıi yoktu 

(D•:Jann tıa J 
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Salih Necati Eczabanesi Bahçekapıda Yakılbaı karsısııda sekerci Hacı Bekir sokağı basııdadır. Baska yerde subesi yıktır 
• • , • • • , • • 1 1 • 1 • • • • • , • 1 • 1 • 1 1 1 • • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 ı • ı ı ı • • ı • • ı • a • • • ı ı • • • • ı • ı ı • • • • • ı • ı ı ı ı • ı ı • • ı • • • • • ı ı ı • • r • ı , • ı ı • • , , , , , • ı ı , ı ı ı , , , , 1 1 , , , 1 1 1 , 1 1 , , , 1 • 1 1 1 1 , 1 , , • • • • , 1 ı 1 • 1 1 1 1 1 • 1 1 , ı ı ı • • r ı • •.,., 
Müsabakamızı kazanan Milli PiYANGO DÖROUNCU TERTiP PLAHI ÇOK ZENGiNDİR 
okuyucularımızın listesi ı ~~t~;.n~~ki ... :~~~

8

~~~:.ı::r~ 
büyüklükteki ikramiyeler adet iti· 
barile fazlalaştırılmıo, ayrıca bu 
plana yeniden ve bundan Mvelld 

Birinci çekilit 7 lkincitetrinde 
Hediyelerinizi 10 ikinciteşrinden itibaren 

idarehanemizden alınız 
-4-

Kitap k azananlar 1 KııIJ..urcu Mehmet, Karakol 
fnhisulıır Üsküdar grup ı;ıın. ~O, Edip Turca)·, Şişli,. Osmanbcy. 

trah nanıuı.ıı., Nihat Yalkent, Arnı.ı.· Hacı l\Iansur sokak, Mıgırdıç .Bar
Tutköy, posUl telgraf memurların. d.lz apnr~ıman, Behiye. A~ayboyı, Be
dan, Gallp Dinı,;cr, Sarıyer Köprü. ı.ııkta,, l ıldı:ı 12, Hamıt A.şveı-eıı, 
başı 38, Tıb fakültesi, Mustafa tı. Bozkurt mahallesi, Vardnr soknk 24, 
han, Üsküdar Sultantepe 6l, Kiurn An~ara, Vesiıne Armııi('an, B~yler. 
Umay, Mersin Osmanlı bankası, bcyı Fıatıklı ca~. 58, Ata '\' azıcı, 
Tahııln, Şi~li Kıı· sokak Mustafa Ke- ~u~hal c~d. E~k~şehir . Aşevi, R. De
:nıal apartıman 2, Bülent Öıtürk, r~noz, Alı De.rınoz refıkası, sulh ~a
Haydarpap Jı~i 4 üncü sınıf 5661 kıml, Or~u, llyns Doynl, İhsan K~· 
H urrem Ergilder, ~ıılbant oğlu mıı- rukahvecı oğlu tezgfıhta.r: Tnhrnıs 
ba1lc:;1 Taşknpı sokak 1 Bursa sokak, Mustafa Ahman, Zıraat Ban· 
Mebrure Urcun Beşiktaş Turk AIİ l:aııı Nar.mi oğlu, Ahmet Hikmet Yur 
mahallesi, Köp:.U sokak 'ıo, Edip 1 doğl~, Hns:ırıı~. cad. l~," Beşiktaş: 
Yaz, İstanbul Beledıyesinde yükılek Fahıre Dagde'iıren, Kuçuk Mühcn 
muhendis Salt Yaz oğlu, Sabahat dis okak 10/2 CeıTahpaşa, Bcrgm 
i pek, Kumlı:apı Kadlrta, Katip S!-1 Dnııişmeml, f skenderpaşa l11alıallc:43t, 
rııan yokuşu 1'7, Halit Giray, Fatit:, I Cami sokak 6, Münevver Seval, Ka
Çarşamba, Sultan Selim cad. 59, dıköy Soğ'iltlüçeşmc, Karbağııhdeı; 
Meziyet Duru, ilacı Kamil sokak 12, cad. 53, Nejat, İstanbul erkek "lısesı, 
ötretmen Kn:ıltoprak Nedret Ben- 6 ncı sınıf, 636, Mücyyet, Eyup A· 

' ' k s· k . k k 18 Azlı cisu, Aksaray Kenıalpaşa cad. 110, arçeşmc, ır -ecı so a • 
Guzin Oltay, Sakıziıiğa sokak 18, Mal- Sevinçer, Nuruosmaniye l\~engcııt: 
tepe, Saime Öikan, Antakya, tütün- sokak 7, Şima Ertan, Kız hsesi -H 
lum karşısında tuhafiyeci Zeki Öz- (A -2), 
tan kısı, Antakya, Pakize, Ta,lcapı (Dewu.ıı 11ar) 

J ophanede Sahpazarmda Deniz Yollama 
sandaki Satmalma komisyonundan : 

bina-

Klfo 
Ewaııtn ciııa; tııil:tarı T~Blnn rm Pu:arldc Sa. 

Sade ynr 2880 Saray 10 

Yeşı l mercimek 7200 Saray 11 

Zeytlııyağ 600 Sıırny 12 

Kıtaatın ihtiyacı lçln yukarıda clnf( \'C miktarı ynzılı yiyecek 

zarlıkl11 satın alınacaktır. 

İsteklileı in 8/XI/940 cuma günü ınuluunmen tem~natlaıılc bırlikte' 
Salıpazal'lnda DC'niz Yollama binasındnki Sat111ıılwa Komısyonuna rnu-

plinlarda mevcut olmıyan 500 ve 
50 Liralık ikramiyeler konnıuetur. 

S O O Liralık 
İkramiyelerin adedi birinci ee

kilişte 90, ikincide 150, üçüncüde 
180 dir. 

Dördüncü lerf ip 
2 - Planın ikinci hususiyeti de 

47 tane tescili mükafatını ihtiva 
etmesidir. Teselli mükafatının e
sası şudur: Eğ-er bir biletin bfitiln 
rııkamlnrı büyük ikramiyeyi ka -
uınıı.n numaranın rakamlıı.nna 

tevafuk eder de, yalnız herhıı.n&i 
hanede bulunursa bulunsun bir 
tanesi değişik olursa o bilet te elli 
mükafatı kazanır. Bu suretle bil
yük ikramiyeyi kazanan numara

~~ 

ya benzeyip te yalnız bir hane .----1. 
sindeki rakamı ayrı olan 47 nu
mara teselli mükafatı kazanacak-

Biletlerin Değl,tlrll
mesl Tarihine ----. 

DiKKAT EDiNiZ 
Devamlı biletlerin erte:ıi ayın i

kinci günü akşamına kadar deği,. •••••"' 
tirllmesi lizımdır. 

"1 ikinci Teşrfn 1940 Çeki-
lişinde Büyük lkr~miye 

30,000 Liradır 
Biı'inci çekilişin tam blleti 2, 

yanm biJetı 1 llradır. İkinci çeki
lişin tam bilet i 8, vaı ıın bileti 1.60 
liradır. Üçüncü çekllışin t am bi· 
Jeti t . yı.ırıın bıleti 2 liradır. 

Planı Tetkik Ediniz 
Her çekilışte blletl~l'in fiyatile 

beraber Jkramlyeleı-in henı mik
tarı, hem adedi arttırılmıştıı·. 

60 
.qO 

ncau.Uaı-ı ilirı olunur. (10406) 

Yui H.ns ihtimali her çekilışto 
çok daha fazladır. Bu plana göı·• 
talihlilerin miktan artacak ve bu 
talihliler ayni zamanda miktarca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~:!!'!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ 
daha fazla lkran1iyf! kuanacak-

Reklam 
Modellerimiz 

• 
ikramiyelerin hem miktarı, hem adedi arttırılmıştır. U.ı!ilhlL,®ıııu41ıW 

1 ince cep saatini, yı.ı 

l müı1tutıl erk<'k kol s11at111i, \eya 

1 müstatil kadın kol sa•tıni 

12 lira ile alabilir'liniı; 

l L S O N Saatleri 

makiuel,.ri çifte nıa~alı ve 16 ta~ 

uzeriııde işler müke~mel bh ga. 

attir. Hu (ıı attan menılcketimi

ıin hl'l' koşe•indc buluna n muh

ı?rem nıu• eı ileıimiı: .111 hı istı· 
f.ıdelcri ıçır istedıkltııl uat n bedcliuı pe~ıneıı po ta ile gonderdfk· 
1 ıı takdırdc p~ta beddı bize ait olmak uzcre deı hal gonderilır. 
Fırsatı kııçırnıavııı. Düıb t işliyeıı, iyi ve ucuz biı saate ıahıp olunuz. 

V IL S O 7'T:~:ak~\~~:~~~~a;;~: l ~ lür. Taşrada acenta 
aranıyor. 

VİLSON sııatle.ıi, İstanbul, Eminönü l No. ••••i 
Hatay Gümrük Muhafaza taburu 

Satınalma Komisyonundan : 

1 s tan bu 1 Vakdlar O i rektör 1 il g u ilan 1 arı 

Kıymtti Ptı akı;oı 

L. 1\. f ,. K. 

157 68 11 85 Çareıyıkelıirdı: Sıra ttda lan 1111111 alt 1.:atıııılıı 4 

267 10 

4l:l 6 31 03 

19S <lS 14 55 

427 36 32 OG 

246 84 18 52 

427 SG 82 QG 

7!11 02 

No. tu odanın tamarm 8722 1 
Mercan DaychatuR ""'balletıhule Kır.l•ra fü!l hanı 

fı t katta 12 No. lu odanın tamamı 7187 1 
Çarşıda Zıncn·li han üst katta 13 No. lu odanın 

tamanıı 7181 
Çaı-şıda Zincirli hat ii t katta J!l l\'u. hı oılarıın 

tamamı 7182 
Çarşıdn Zincirli han ust kııLta 10, 11 No tu ocJa.

1 lltn tRnıaıııt 7170 
Mahınutpaşa Dayehatun ntllhalle ınde Kakılıır han 1 

iı t katta 1, 2 No. lu odanın tamamı 7144 

Cerrıılıpa~n Davutpaşa nıahalle~fnde Bozacı odııln· 

ı ı sokağında 16 rnfikencr No. lu 2 odalı ah~:ıp 

hanenin tınnamı 7197 
Koca Mustafapaşada Carıbııziye ııııılıaJleciııdc eski 
leşeli l\tescıt yeni Abdullah Dede sokıığındn 2 

utik 20 cedıd No lu beş ııdnlı hanenin tamamı 
'1194 

DUN YANIN Tıı.buı .ırı altı ııylık ihtiyacı olaıı 90.0IJO kılo tahlilli uıı kapalı zarf 
1c <'k ltn r~r konu mu tur. Behcı kilu unun mJ'l,;:ı.n 1 "l hıı ı \ irmi 

ell ntlın olup ek 11tnıe /11/940 C'ımıı 1.o u l l!i da \ t.ık· 

nd tabuı l ın ı ılnlıilınd• ki komisyonclıı yııı• lııcaktıl'. 

Yukarıda yazılı emlak satılmak iızere (151 glın miıddeUe açık nrt 1 
tırmaya çıkarılmı~tu. İhale i 20/11/940 çaışamha günu saat (16) ılc 
icı 11 cdıleeeğinden isteklıleıin Çcnıbeılıtıı~a İ11tnnhul \fııkıflııı· Bnşnıu· 
dfıı h·etJ l\fahlt'.ilat Kalenıhır. nıurncaatları. ( 10460) 

bıçak lan geldi. Her y•rde 
bulunu r. m ark a y a dllc k et 

e d i n iz POKER . P L.A Y 
E N i y i 1 - GENÇLiK 
TR Aş 2 - GÜZELLl1'1 1 t klı n in 13~, 1.ra 75 kuruş muvakkat temınu.i ınııkbuıl ı ı ve 

t Od,.,, ve~ikıılarıle lıeı·abcı ek lltın saat nılen biı Sllllt. e\:\uVkeulblıuıe_ 'RUJIMO ı ır""'~·1!W!!'I. ~ 
w ı ltklrt ll l'kturı ıı !ıı koıııl ~o·ın tevdi C'tnıclerı ve post.ada 'JllCJ;:~ 

11( ak gccıkmPI rıı luıb ı ed lınlyc eıt"i ve ,aı tnamenın kon ı yon 1 her I ; 1 ~Pi ı 
zaı1 an goı ulebılc,egı ılun olunuı . ( 1009 

1 J' ~llı 
... S /ltincitefrin S•lı 

Şehir tiyatro•u D epo s u : 3 SIHH A 
JA K OEKALO v• ŞÜR . BIÇAKLARIOIR • z-. 

Tepeba~ı Dram ISTANBUL Tahtakate No 51 İşte yüksek bir krcınd~ B· 
kısmında _ ranan bu mezivetlerın •• !'!; ·;•N•o;• "' r: ~ · ..;_ - .-- - · . K RE Mcpsf iEsirT EY 

BA Y ANLARIMIZI AY L I 
ÜZ ÜN TÜLERİNDEN 

K ~ 00 l\luzık, .lG Haberler, 8.301 

1 Miızık, 9.00 Ev kadıııı. 
Kul't<ı a n ~ )t-t ıııhlıı, ufıık, \'1.tmıı uk H en ince clbı .. t'ler 12.80 Şarkı ve turkiıleı, 12.l'iO Ha 

ı.ıltıııdıı bılc bl'llı olmı\nn beri er, 18.05 1\1 uzik, 

FEMiL ve BAGI 
18.00 Müzik, 18.30 Koııu~ıııa, 18.45 

1\Hizlk. 19.00 1'enuıll, Hı.30 Habeııcı, 
19.45 Fasıl heyeti, 20.15 Radyo ı:n· 
Z.!tcsi, 20.45 Koıo, 21.80 Konuşma 
(Hukuk İlmını Yayımı Kurumu adıYeııı aıııl.ıalKj e daha mbtckihnil blr şekılde 8 Jik Te 12 lik kutu-

.. rda .)enıdcn pı,pıaa)a çıknıışı1r. EczaRelerde, tuhafiye Ye rıaıfu· 

merl ma '11"'11l11rında ve k dın berberlerindıı hızmetleı ıı.ıe hazır 

l na Mnııtsa Mebusu Rcl'ik İnce: <A· 
ıle mefhumu iizcriııde çok duralım>, 

121.45 Müzik, 22.30 Haberlcı, boıı>a, ••••••••mi 22.45 Orkestra, 23.00 Dans müzıği. olduğunu anederiz. 

Ca•u• Romanı· 

SUSUN 
YERiN KULA~I VAR 

Gcı ı geı ı gıttim. U ak bil· taltataca yastıinuıa 
altında duruyordu. 

- Fakat azlzelil, dedim. Siz fevka.lide becertk
ızce harekec edlYorsıınuz. Arkadaılar sizden ıupht 

rttiklerinl bana s6ylediler ••. Ne yaptımz onları ıwp
helendh'llle'k ifin? ... 

Bu sefer Iri 'i:R yütii biı'Vnbire kttudı, sonra 
ltNOn. gibi sarardı. 

- Bil~m, dedl .• Belki tabiathn iMDl onlıı.n 
fMlıa 10bıla ınadı111 . 

Arkaclu elim yamjf'ın aıtına kaydj. Sedef t a-
1-.-....u bir4t'l1Wn çektiM : 

- Olecelaıin iris, dedf'bl. Almanyanın seliımeii 
•ll'lına ... 

Zavallı kadının yuziı gôziı bıriltlıinc kı111~lı . 
~eı ime aW11ıak lsted.i, bir çığlık kopıırdı . 

- '.l'a ••• k .•• Tak .•• 
İki kuru ses çıktı 't't! zavallı kadın boylu boyun· 

ea yere serildi. 
Derhııl içcl'i Yohıınn gırıli 

ı' ~ ptm?. dedi. 
Oıı ı rlııııı. 

Vtı t e u ·11 _ordum : 
• T· t " aıı ~-.r•l'rln mı? 

' 

i.tiklil ca dde si 
komedi kısmında 

Yarın g ündüz saat 14 de 
( Çocuk oyunu ) ve aktam 

20,30 da ( DADI ) 

* *. 

1 - Kaba la~ iskelesinde Belediyemizce ya1nl· 
makta olan rıhtım inşaatı ~ebebile Araba vapurları 

önümüzdeki per;jembe sabahından itibaren 20 giin 
müddetle Kabataş b kclesine uğramıyacaklardır. 

Türk operet heyeti 

Bu akşam Beyazıt Mar mara 
sinemasında 

2 - Bu müddet zarf mda Aralıa \'apur1an seı-visi 
Kabataş yer ine münhasıran Sirkeci ' 'C Üsküdar hath 

• üzerinde tar ifede yazılı saatlerde icru kıhnncaktır. -

- No olacak? 
- Çabuk Yer .•• 
Genç adanı, arka cebinden ufak bir tabanca çı. 

kudı. Vermekte tereddüt cdıyordu. 
-- Ne olacakY ... 

Kımblllr aklından nclcı gt•çlyordu. Kwfttsıntln ın 

tihar ını edecek, dıye bir mülahaza vardı. 

Veri .• Ver. dedinı... Karının elıne tutuştu-

ıacagmı. 

Tabsncayı knplım ve yerde yıatıın kndmın clıııc 

tutuşturdum. Zavallınm ptU'maJdarı killtlenrnışti. 
Yohaıın'ın yardımı olmuayc!ı bu 1şi beeeı·eınivccek

tım. 

Koş, dedim, sen git, cinayctı l.öliık kuman· 
daııınn h:ıbcr veı·. 

B kaı rolaıım iizerine cJintdeln cd11f taban• 
etı~ in hıtkln ~·üktiinı. Hakikaten perişandım. 

Blrnz nııra, ytizbaşı ile iki' siingillü nefer içeı i 
girdıleı 

- Ne ynptınız latmazcl Julictte ! 

- 'vrd•ını Alın U.hancanul 
~ 1 r ı U71'1 ! ,J • 

Ztl\'ollı yilzbaşı ııoru~·orclıı: 

Nıçin yaptınız. bunu . Matmazel nıcm Y< p-
tmız ?. 

ntırin derin lçııılİ ÇC!ktını: 

Reni Korgnıl't'alc goturuıı ! .. 
- Fukat . Bız tahkikat rnpaca~ız. 
- Korgcııcı·alt! söyliyC<'ekJcrim Yar ... 
Sinil'lmrlen ağlnınıya ba~ladım. 
Böliık kumandııııı ınfitcnıadiycn scrny"nlu: 
- Hıze fie &;oyle~in, bir kıskançlık mı vardı 

aranızda? 

Beni Kirgenerale gottirun ı .. 
Asabım fena lınldfl saı ılmışh. Birdenbire lçim 

kabardı ve nğl:ıınıyıı b:ışl:ıdım. 

Biı' akşıım ev\·el bana lcor yapan yfu!bqUMfl 

yiızU sekli, nıuıınıdcsı değişmişti. 

Ookt(lru ç:ı!!tı ın. Adli tahkikat ıablt.m.I ça· 
iırıı. 

Dıy .. ısert rı • ,.mııirı ''eı:,lı. 

Bt'nim 1'<>rr.:• ı cı·nl> istemckllğirn 
tt!.şrbbüsüm<! ~vnp vermh-ordu. 

haklnndatr1 

pılışındaki h ususb c ıti 
itibarile yüzdeki cı te 
ve buruşukluklanıı 
şekki.ılüne manı ohır 
Deriyi '!ene ve ı?erı!•ıl 
tutar. 

2-KREM PERT8\'· .131' 
giızellılı: vasıtasıdır·. 

Gi>nişlemiş mesnın:ıtı s~ 
kıştırar&.'lc ciltteki r~ı 
tük ve kabarcıklll 1 
ıcideru·. Çil ve le~eh'!t 
izale eder. Tenı r e· 
ve $~ffa! bir hale !! 
tirlr. 

3 - KREM PERTEV . 13!~ 
cilt devasıdır. ~~1 

J(Uddelerinin ifrazatı ·• 
düzeltir. Sivilce ve. 

51
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yah noktaların tezf ur· 
hürüne mani o J(ıJ 
rek kuvvetlendirir· ili· 
w clldleT için ~ ı.ıı 
ve yailı clhle~ ıcve 

ya.Bu hususf ıüP 
vazoları vardır. 


