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Dikkat: 
Müsabakamıza iştirak etmek istedikleri 
halde ilk nüsha/arımızı tedarik edememiı 
olan kari/erimiz kendilerinde bulunmı· 
7an nüshaları ( 5) kuruş mukabilinde 
ıdarehanemizden tedarik edebilirler. 

r-Çarşamba 22 Mayıs 1940 
ikbaline edbarına dil bağlama 

dehrin 
Bir dairede devredemez çemberi 

devran 
Telefon : 2 O 5 2 O Başmuharriri: · 

Ebüzziya zade Velid 
M0STAKIL YEVMf GAZETE 

Telg. Tasviriefkar İstanbul 

rr s, miens, A 

Günün yazısı ························ A man te iğ eri e nazaran aginot hattının 
üçük bir a kası a ir rans z o dusu 11n m hare e arici 
Te!rrr~f a ç • .. an d G d' • 

Büy .. k mana ıra ıldığı Ve bu eyan a e :tera • rau DUO esır 
1 

1 F ran ız \(' tngiliz ~azetelt•ri edildigi haber veriliyor 
( Amı-r Hm harbe g-ir<'<'PI< mi, \,.,, _ _,,_......,..,,..,....,,....., .... _,,_,,===-""""',..:::::a==- ------..:::ı.---D:B.,,.m::s:---.:: 

ginni.HeeJ; mi?) mc\zuıı iizeriııdı> 
J 

J a~ıretıi hararetli mübaha e \e mii
naka nda de' ıım ediıı duru)o•·:Ur. 
Jlakları da rnr. Geçen Cihan Huri in
di' olduğu g"lıi im ) t•ni h:ırbi kuzıuı
ltlak ic·In de i\me-rikanın harbe. istira · 
ti bü) ük bir umll. hattfı ha-..hca. amil 
c.' abPir •. 

t r T r r :-ı:::-= ;;J 

-

nl r 
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Ziya Paşa 
(Şerhi '1 '1cl uyfamızdndır) 

. ~artıiu ifd ini) iik demoJ.rasi de' lc
tııun goz!er:n'i bö) le emli e 'e ni ·az 
ile Aınerika) a ÇC\ irmesiıı

0

c mulm.hil, 
llCaba o clirnrda neler oluyor, ~ml'
rikalıınrın :ı uupa harhi 

0

ktlr~ı mda 

· .. . Dün lıeyccanlı bir nutuk ı.;ercn Rcynaud 

a ıl <liisiirwelı•ri nedir? 

nu dii~iincclf'rin t•ı.;ası \t' ruhu lif': 

<fi du~unu, Alınanlarm hildiı!:imiz se- .· 

~ .. . 
:. . .1' 

_) 

··ı <> • 

'dl' llolaııcla \C Udçika\a taarnız 
ettikte • ·· A . . 
1 • rı gıın, menkadan g-elen im, ' 
~~ telı.rrnf, ıwk '\ .ızıh surrtte ~tısft·r
b"~Ş.~i. O korkun~ truırruzhı lw.rnlırr 
utuıı A, nıpa iiffı.kmı \e o mc)amb 

~;ızete sahifelerini lmp:amış olan miit 
'~ tarnknlar \e \·pl\"eJe arnsmd:ı, 

ı;~·4·1erin bir kö. e ine ıı.ık1şmı~ olan 

' .. 
"Fransız Vatanı Tehlikededir

9 

Bütün Vataııdaşları Vazifeye 
Davet Ediyo1unz,, 

btı •... .. . "d' l\U<:uk telgrarm nwtm ~u ı ı: 

t· «Alınanların llolundıı 'c Bf•l<;ik:ı~·.ı 
~arruzları lmheri gelir g.-Jnwz, Anw

r•ka hiil<fnneti tJaıılm~arıı, hu iki 
llıenııeket.t' acını:-. olduktan kredileı·i 
d~rh 1 (bloke) -etmeleri için ~mir \'t>i"

tru tir.• 

o 
HEr:z 

Son gelen teblitlerc ve geç vakit aldıtımız. radyo haberlerine nazaran Garp cephesiudeki son vaziyeti 
gö.terir harita nıı (h1oke) ke1iııwsi Jlarhi Uınumi

d<'n sonrn kullanı1mıı~u lıat(ı~ an, :rc
tı~ lllefhumda ç(•şit ~eşit kcli~elerden 
lı l"id• ,. A A o oo d W• ,..---1 ır. ulanası da yerınc gore ' e~ı- 1 

Dünkü Vaziyetin Hii asası , 
r. Meselfı «Uir hur{'lıı cle,·lct, lıorc.-· _ ___ ----

larını h?okP etnıis1ir• elenildi mi hn, Dim aı .... :ıın gt>ç \'akte kadar alman :resmi tc·bli~- da f"Sİr <'t~ • ~·r;ini bih1irnıektrdir, ki bumı şimdilik fm)-
0 devlt•tin hor(f:u;ı Uzt>rinden ~üngcr h·r H' nııdyo habrrh'ri, ı~'i':an <lıı harp va.z.i)·etiniıı hir- di ihti~ t~a tcJfıkki t·tnwk lü.zıınılı-r. Çünki.i ~t·çt•n 

--.--- :t· * ;'!. ,.... ... 

1. k. . b. k A ı' r.ıl'İs, 21 (A·.A.) - IJ:ırns: ., 
IDCI JY 3S eri Has\t'l,il 1:, .. , ıı:rnd, hıı,., 1111 o;.:-:.• 

h t • • d df'n soıır:ı, fı) un lll<•c•lisiııılı• HIZ•· eye 'ırı:ıız e ~t·ı hal."ım11L lı~)nn::ıtta lll'lı:. 1 
_ -~- ınu~1ur: 

Or~eneral Asım 
Gündüzün riyasetin
de Beruta gidecek 
Ankara. 21 (Hustısi) - Yeri -

lcu hir habere gfö·c. Gcıwlkur -
may ikiıll'İ n+•i Org<•ııt·ı·al Asım 

(Dcv:.ımı 3 tincü sa!ııfurı.zdC') 

- \':ıbrn 1ı·lı:ikr·ılt·ılir. dı•nıi,tir. 
Vıızi.\ Pltt•n hiı:hir ''') i ~izlı•ıııh 1, _ 

eı·~iın. · 

Bell':k.rnııı h,tfüısııul:ı 11 ı.oı: ra. 
dfö;;mnn, )i'r:rnsız ordıı .. 11111111 ... r -

d:rndal.i mafs::ılıııa mrazzam lıir 
hıit·ııııuı ı.alktı. Ji'ransız kıtal:ırı lıu 
noktuıla nz~lı 'e en i~ i Fr.uısız ln-ı 
tuhırı, Bı•lı:ıka~ a ı.;öndrrilmı-:;ti. il-===============- (Devamı 7 rlc') t•>çirdiği mfmfısmn gc1ir. d<•nh:rc hfraz rnhim bir şekil atdıj:;rı hissini Hrt•<···l• l•urptc hir t1rdu kumam) nı t1f'ğı1, hatttı bir kolordu - - - • - - - - - - - -

'nazarı da bankaların e!oihasa 'e- mahiwth•dirM•r. ı..umaml.rnmm hilP f'!.ir ı•dildiği ~(jriilıncmiı;ti. Alman TİY A TRQ MU _S_J_G..,,-J-N_A_K -- - - - - -
~a hükuıneth•rt> açmış oMııkları kre- ıı..'ıll.ıal•ika <'hine knclar ı~r.anSlula tn.krfüen 2!iO Jtiio· lilluatı i:ı•ri .\ iirii~ ii~lninde hu siiratlc dı•,·am f'lll'lıi- . MJ ?. dile • • ,. 

rı olduğn y.-rde clurdurması )1tlll met,.., 1-ir {'l'Jlhc iizı•rirıdı• y.t'lpazı• gihi ) ll) ılarak hım· lırsı• cliin lfl'<'P l\laıış sahillninp uımıı~ olmalnrı ildi-
kesııwsi miinfümu ifade Nler. gi btilmmctte m· )apaı·ııı'.;ı frharii~ e.tmemi~ olan ~!- ?.a t"ln. v • p • 
·~~ Amerika hiikfımetinin dt> lıu 1 )arı hirdenhire garıı ıstıkametıncle ıu;ır Cı·ııhPnİn dii:n al.!.ıınıııuiıa miilıim \ ııl.ıı:ıt ('(•- a ı as ll f m:rn cır( u • 

e a, ilii mfı..-.um millPt \ e memlt•kt•tin 1 . illi surt>tle ı~ransız topraklanrula yu~ ıl· rı•\ nn eUij'.'.ri ı a) dt>dihnr.ktPllir. Zafrıı Ahnanlnrm ş!rıı. d h hasmı" :11 'e . . 
a a. ) ere yn1 ırılarak 1.urhaıı.ık ko- 1 1 . ııı•ıks:ıtlarınııı hiJha~-.a (l\lnn~) dı•nızı eli., ı· kadar takip cttikl<'ri tfahi) «> hiraz tarnzzulı t'f~ h I l nıukfa l!lS IC'ıl ' • e 

'un gibi hoğazlanma~a ha~1udığı ha- , .• 1 .· • t•ıt•mık ottlıı~ıınu Jllf')'dana \'lrrınu-.lar(Jır· nu·ktedir. Onlarm asıl lıt>drOerini ı:,iz!emek i<;in cep- e r erı 
~ I -·· ~aııı. "' uıı • A' , 

r eri gelir g«>lınez ilk dii-.ündU~u . d"" ı··· tf'hli•":Jerc nazaran ıınauıar lı"ıı·ırı lıt•ı· tu-•fındaıı lıirdPrı taarruzda d<'\'nm ederd• \ Filhukıka ıın '" h • ..... 

e Yaptı~ı Şt'.\", hu meml.-ketlı>re a- r ) • ( ('" Knntcn) üı raflarından gar- ı··r."llSIZ l I'\ \'°'t:erini oldukları .HrdP teslıit ettikten B 1 ... rııte (Kaınbre \C • ·• ' tt ~1 llıı hııhman kredileri (hloke) et- ..,a .• k r ifadelerııw ııazaruıı eyana a he tloğru sıı rknıı!)lar "· eııc 1 
• sonra 1.m n.\ i külliyelerilt> asıl hl'dı•flf'ri olan h.tikame-rn':, )ani dur<lıırınak olmuştur. ~rktmı gu.rhc kadar kanıılarnula nıc\7.I _nhnı~ olnıı tc• ;\ ıil,](·nıııı,Jrr ve kNıclileriniıı iddia et1iklt•ri murnf-

1 İZ(• kalır,.,a, )'f'llİ A \'ruııa hfıilcsi ·. 1 Jiro kuınaudasrndal.ı 9 ll('ll or- f.·ı'·,·.,·etlı·r: t·ldt• ntmı·s.lcrclı"r. \ıyınetlı vn 11 ve beledıyc [ eisımız k l<'ransızhrnı ~eıwra . ) .,. • " d k 
tttı;ısında Amerikanın 1utacağı ~ol · .' . : 1• 11 -:ratarak ırurp istikanwtiıult· ("lan-ı o tor Lfıtfi J{ır,lar, gazctenıizııı ..... ı mu ınlula t g ,. l\l:ı:ıııınfih J<ransızlarnı hu ınm·.affakiyetsizli~i ol-·••lİtalea eclilirkcıı tİ' le (mifü•tlerin 1 U"ıl • r ·k (Arras) (Atn:\'('11) «Tiyatro nıu, sığınak mı? baslıklı ı ·' 1 · · do~nı ~urat!t\ ıler l) l'rt ' • dııkçn m;itıim hıılunmukln lınahn, lıııııun l"rnıı..,ız -; •lırriyet'i, medenintin setamf'ti) ~i- < eııızıne • 1 . tti'ı (Ahhe,·illt•) sehrini de al· dünkü başmakalemiz<le scrdcdil"'n 

ı · · ı ·rıerini alınıslar, ta · 1 erlmnıharbiyı·si iizeriııdt• ~·uııac·~ı :ıksiiUinwl , ... lıil· "' ıı, SÖ)·leyenlerin de, din!eyenlerin clt• ttt' 11 
•• 1 · sc-hirdcn J\lanı, ı.ahillerine 1 aclur o a~ 1 mütalen ile yakından ali'ıkadar olnıu!j 

a la inanmatlı~'l bir takım mücel"rct nıışlarıhr, :liı_ nı .. t ('() ibarettir. Atman 1ebliı'.',i n~ ııı hns ... a yeni ha!}kumandırn ~Pneral \'ey~andnı itc'ihaz ve hu mevzu üzerinde kcndisile CTÖ- -

ıı1efhuınlarla nefesini Hiketmekten ıııe,,ııfc 25 kı!omP r 1 eııı ıandam ~t'nt~ral Graud'ınm ı•dt•t•ı·~i teclhirleri emni~ etle beklemek iktiza edn. rüşmck istiyen bır muharr·ırı'ırı"ız·ı kt>a-
. 1 ı•ransız ort u nın ----------
lSe daha maddi dii~iinmek \e haki- !,;z!a:m~a~n::<::;n:.,:.;.:.~~----:---:--- - Londr::ı 21 (Hususi) _ Alman kuv bul ederek a.5ağıdaki beyanatta bu • 

~\atlerj olduğu ~ihi gfümek, )ani ıneş. Mu·· ttefı.klerı·n Hazırhg" 1 Vt ı ri g~rp cephesinin garbındcki lunmu'.I~"tmt: 
lir tabir mucihim·e (nealbte) olmak .. 1\ a ro mıı ıf'hnal' 

1111
<> 

k hücumlarını arttırmışlar ve bu gun : ' n • • 
a ·t1 <laha mm·atıl.tır. -·- - <Tiyatro mu? Sıgı· mık mı?> bas n Arras Ambıeus ve Cambrais'yi işga- • • · ~-
b· Ugiinkii cliinyn, ö)l!e denildiği ~i- 70 Gemı· Tezga"hta, 16 M'ıly r" : 'cmu'vaffak olmu laıdır. Almanların hklı ya~ı<la t.-:;tanbulun }>asif korun .. 1 

llledf"nivet diiması cleı':iJ, menfaat ' • . • . ma tcrtıbntı hakkında g··.. d .• · 
ıl · · · eo olanı Marn; d"rl'zınc> hakım o~.";trak 

1
• k usıer ı•;ııuz ltıı~'Uı.ıdır. Her lert, her cemaat, her . a a ayn memnunum Bu hu~·usta ııc rn· ' Jngilter.c ılc Frnnsanın mi.ınasebctlc·· . .. .. · "' • '.\i:::l't \e hi.iküınet heri inde. ht>r~~- S . . 1 Ya p ı l ı y o r nni sckteve uğratmaktır. ~adar mumkuıu;e. o kadaı ne riyat t <ıen ('\\el menf tini <lli~ünme!i· y 1 p a r 1 ş e r . ) apmauın pek lüzumlu ve faydalı ol-

l'clir. liinıse <le kimsenin a,•ısına, ~·n- e n 1 1 1 Weggand harp . sahasında lc!ugunn knnhm. Esasen hu mnktmtıa 
l'ttsınu acımak, orm teda\'İH~ mi.isa- Londra, 21 ( Hususı ) - General gecen giin gazetcc.i nrkadaşları du -
l'arı.t t>fmPk hissi ve it;iyadı kalına,. ") _ Vazi,·etin zeme için büyük kıcdiler açmışlar ve Wf'ygand bugürı MurC'sal Pf'tain ıl' vet edert•k paı:.ıf korunma ve sığınak 

Londra 21 (Hususı " 1 . . . b l .. • .. , .... - l (Devamı 5 inci sayfamızda) ' . · bir Amerikaya yenı sıparıslerdc u un - w.usavere -ctw.ru":u sonra larp saha- lar haklanı.Ja ha 'kı yemden altık~ ıan 
· Al ~ft··rruzlan ıle gergın • (0 3 ·· ·· h"f · d · Ebiizziya Za~ man ""'4 •• • •• f"kl . }. muşlardır. (Devamı 3 de) evamı ıttıcu sa ı eınız e) . (Df'\amı 7 ind &ayfaımzdn) 

VELİD hal alması uzerıne mutte ı eı ma 1 . 
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a 

Valimiz L\ıtii. Kırdar 

e 



Arkadaş mız zmirde: 12 

aşit Riza İle 
Bir Mülakat 

Avrupa Treni 
İntizamsız 

Yarın Büyük Okullarda dersler Gözümüzün Gördüğü 
Hava Mitingi bugün kesiliyor Darısı başımıza 

Ekspres A~;~pai olmak Yapılacak Kazanan talebenin isimleri 
vasfını yavaş yavaş ayın 2S inde ilan edilecek 

kaybediyor Hava Kurumu orduya 343 Lise ve oıta mekteplerde dersler 
Dü 

1 
S 

1 
k . . tayyare temin etti bugün öğleden sonra kesilecektir. 

n ge en empl on le spresı şpı - Türk Hava kurumunun yedinci bii- l\fuallimleı· yarın toplanacaklar, sınıf 
mali Fransadan yo cu a amamış, a- .nk k 1 B k'l' · d k l' b" · d l t ... ft . . . .. 

1 
k Yu • uru tayı aşvc ı ımt?: o tor geçme, ıse ıtınne ve ev e oı ..... 

rıste.n gelebılm~ştır. Dun ge en ~ s- Refik Saydamın mühim bir nutkilc mektep imtihanına girmiye hak kaza 
Arkadaşımız Anadolu turnesi esnasında Jıeyetile bera - ,prcsı~ hareketınden sonr~ Pa_rıste Büyilk Millet Meclisi içtima salonun nan talebeleri tesbit eyliyeceklerdir. 

bcr Anadoluyu gezen Raşid Rıza ile kar~ıla"ı~·or ve Raşid b.u· ~nde altı defa alarm ışar.etı ~':- da açılacaktır. Muvaffak olan Lalebc ayın 20 sinde 
Rizadan Anadolunun tiyatro ihtiyacı hakkında izahat alıyor. rıldıg~~~en ve ~ 1 ~at kadar bır ~ud l<urultay dolayısile, Türk Hava ilfın edilecektir. 
Bilhassa tuli'mtçıların feci vaziyetleri üzerinde duruyor. det butun nakıl vantaları ~urdug~n Kurumu tarafından büyük bir de ha· Diğer taraftan dün sabah maarif 

Altı aydır I·stan- . .. dan, bugun gelecek ekspresın Parıs- va mitin(J'i hazırlanmıştır. Miting, miidürü Te\'fik Kutun riysetinde Ga-
.-------------- mez? İkı saat otEde t ı l d - b'ld" ·1 kt b buldan ve Ankara- : . .. en yo cu a am:ı ıgı ı .rı me e - 24 mayıs cuma günü Eti mesut Hava latasaray lisesinde mekteı> müdürle-

dekı bır ~:rde mu- dir. Bu suretle Semplon ek presı. istasyonunda vapılacak, ag·lebi ihti- ri bir toplantı vapmışlar ve münıey-
dan uznkta, Anado d d lı de bu J J 

saa e e ı r - Avrupa trenı olmak rziyetini ya - m l R · · .. h M'll' Şef ı yı'z seçı·ıen hocaların avnı· saatlerde Juda dolaşmakta 0 • d d .. " a , eısıcum urumuz r ı s- J 

ra a ne en musa - vıs yavas kaybetnıektfdir met ln" .. d b 't' · fl d" iki yerde vazife almış olmamalaı·ı için 
lan sanatkar Raşid ade verılmez? Bu A. . d a- 'ı b • ki odn~ e u mı ıngı şere en ı-
Rıza ile Akhisar _ b' d vrupa an ort ta e emız rece •. er ır. tetkiklerde bulunmuşlardır· 

Gazetelcrde göztimüzc bit 
Samsun haberi ilişti. Havadi .. 
sin İ tanbul icin ne kadar şa .. 
yanı gıpta olduğunu dil Unert 
muhabir bir de resim gönder• 
meyi ihmal etmemiş. Bu res "' 
min altında verilen havadis ~uı 

ccBclediycnin yaptırdığı nii -
mune balıkçı dükkanları sağ" 
lık bakımından fay dalı olmuş " 
tur. Herbirisinde mütemadi de 
niz suyu deği en havuzlar bu
lunan bu diikkônlarda balıklnr 
diri diri olarak satılabilmekte· 
dir.» 

Uzun söze ııe hacet, darısı 
d . . . ır muamma ır. daha geldi Türk Hava Kurumuna yeni van • öğleden sonra da maarif müfctti~i 

an Izm re kadar bırlıkte seyahat el Bence organize edilirlerse.bir boşluk! dat mcmbaları temini kararlaştırıl • Salih Zekinin riyasetinde saat 3 te ::b:a:s:m:ı:ız:a:·:··========= 
tık. Gcceyarısı yatmıc;ı, otoraya yctışe- dolrluracakları, memlekete çok fay- Avrupadaki son harp vaziyeti do- mıstır. orta mektep miidürleri, saat 5 te de 

bilm~k için de gtln doğarken kalkmış da vrecekleri muhtıkkak olan bu tu- layısile lsviçrede hususi sure~~c ~ah- Kurumun onar kuruş vermek su· lise müdiiı lcri toplanıp imtihan mest~ yeni Erzincan eski 
old~gumuzdan uykusuzluktan gozle ·ıatçılarla cıddi surette meşgul ol- sıldc bulunan taıebemızden <lordu de rctile aza kaydı yarım milyonu bul- leleri hakkında icap eden son tedbi-
rımız kapanıyordu. nk zamanı gelmiştır. Bugünkü vazi- dün sabahki Semplon ckspresılc İs- muştur. ri almışlardır. yerinde kurulacak 

Bir gece evvel Akhısar Halkevi ga- ette bu zavallıların halleri yamandır. tn~bula gelmişlerdir. µ'ürk Hava I<urumu, bugüne kadar _ _ ..... - Zelzele mıntak~smda yeniden ku _ 
erecle rastladımsa hepsıni pek perı- Jsviçrede kendi hesaplarına tahsil- mesaisi neticesinde, ordumuza 72 mil İN HiSARLARDA: rulacak şeh r ve kasabaların yerlerı· 
n bır halde buldum. Halbuki içle- de bulunan son alt1 talebemiz.o de yon lira ve 343 tayyare tcmın etmiş · · · · ş k · l 
d I·nhı"sarlar müdürü nın tay.mı ıçın nr a gıtmış o an 

ın e cıddcn kıymetli elemanlar da bugi.ın crclmelerı beklenmcktedır. bulunmaktadır. K d 11 dh · d f 
b Ankaraya gı•tti .. an ı ı. r.asa ancs.i mu. uru pro. c· 

z değıldir. Bunların kıymetleri ve Hükumet tarafından Uıhsile gön • Yedinci büyilk kurultayda, Kuru- F t d k h t d 
İnhisarlar Umum Mudürü Adnan so·r· .. a ının rıyasetın e ı cyf.' . on-efaletleri hakkında bir fikir verebil derılen talebe, dönmek için, huku _ mun ismi «Türk Milli Hava Kul'Umu> t p f F tı h 1 t 

Halet Ta~pınar, dün Ankaraya git - muş ur. ro e.sor.. a 11•• seya a ı e • 'llek için size bir hikaye nnlntayım: metin emrıni beklemektedir. şeklinde tadil edilecektir. f d l 1 
mı.şt:ır. Umun' mu· du·· r in hisarların ra ın a şun_ arı soy cm ıştır: . . c:;ark v liıyctlerinde seyahııt eden bir • 

Vekilimiz, ugr· adıg·ı bir küçük kasa- yeni bLitçesi hakkıncfa Vekalete iza- - Y~ptım~ız tctk k.ler .. ne~ıc.esın-
BELED "EDE MAHKEMELERDE: d E h k er banın sokaklarmda tulüatçıların ilan- l ı • ·: hat verecek bu sene inhisarlar ida- e, yenı rzıncan şe rı ıçın ı 1 Y 

· larını görmuş. Gece maiyetile beraber Arabacı!ar kahyasını ya- resi teşkılfıt
1

ı Bomonti fabrıkalarınm tesbit et~ı~. Bu_?ttıı biri, istasyo.nda~ 
kalkmış, onları seyre gitmiş. Bakmış Lokanta ve gazinolar rahyaniann muhakemesi da alınması ılc gC'ni~lcdiğınden kad- :ep~anelige dogru _ uz~nan ara~ ... dı-
ki o hallerile bunlar, halkın ruhuna dört sınıfa ayrıldı Bir müddet evvel Sebze halinde rolard:ı da değic:iklık yapılacaktır. gerı de, Kemah bognzıle Hakkoyu :ı· 
hitab etmesini hilen, hem de inkılab Belediye iktisad mudürluğlı gazi - bır kavga sonunda arabacılar kahya - rasmdaki sahadır. 
prensiplerinin isted ği bir şekılde bu no, lokanta ve bırahanelerın sınıf • sı Aliyı sekiz yerinden ağır surette Denizyollarının yeni Koyulhisar kasabasının y ne eskı 
ışe koyulmuş, aşkla çırpınan insanlar landrrma ı.::ı •• nı nıhayct~cn~~rmıştır. yaralıyn Tahir ile kendısine kavgada bütçesi yerinde kuı ulm:ısını tensip ettik. Ez· 
Bu temasadan rek memnun ve rrü- Projeye gore bu nevı muesseseler yardım eden İsmail ve Ahmedin dan Devlet Denızyoll rının yeni sene bıder ve Ayvacık kasnb sı için d 
tehassis olan Vekil, 0 gtce, oyundan dört sınıfa ayrılmaktadır. Her sınıf ıkıncı ağırccza mahkerncsindc durufj· biitçdcri hazırl..ınmı~ ve Vekaletin yine eski yerlerir.ı ınunasıp bulduk.» 
sonr:ı bu tuluatçıhp·ı Halkevındeki için muayyen bir trnfe tesbıt oluna- malarına ba.s anm' tır. tasdıkıne arZC'dılrnek üzcıe Ankara- --·- -
süvareve davet ede~. Gelirlı:>r. Fakat caktır. Tahir Aliyi öldürmek deö l, yara- "a gonderılmistı.r. Bir haJdutluk. .. 
kadınların uçü de cursaflı! Vekıl hay- Belediye kooperatifi lamak mak adıle ayaklaı ndan vur - Dcnızvollnrı Umt<m Müdürü dün Yanında nışanlısı Sıdık::ı. ılc bıı ık-
r t icınde kalır: a:Bu ne hal böyle, der, ıslah edilecek duğunu, a·n.<'rlrrı de kavgavı • Y ı· - ak Jm Ve~< l tc ı a at ' ı mek ü - t ~ evvelki gece Edırnekapıda do a 11 

s hn,.,de açıksınız da bıırava g rrk n Beledıye Memur: n Kooperatifinin mak i. tC'rfik C'r ini ~o~ lPmı le~dı~. <' Ankaray1 gıtmiı:;tır. Umum mu - Demiryolları idaresi makini tlcrindcn 
rıe diye çarsnfa bürünüyor ı; nu?• Bu ıslahı için alınac k venı tcdbırlerı - Netıc le muhakeme c:a~ıt cnn " ' dur Ankar;.1da bulunduğu müdd t Alının kar "'ına Halıl adında bıı. l 

,J gırı ma ı ıcın ba ·k., bır ntıne bırakı f d t ı . ..:ı •• •1 k çıkmış ve kendis nin polis memuru 
. ıt ba maruz kalın kadın Vekılin ku- tesbit etmek Üz•· e bır kom yon t .. b ın ı r anc ı l:e gorusu ere 

R R mı ır k 1 kt" olduğunu soylıyerek üstiınü ba mı 0 flt ıza 1 ğına cf,ılrr: «Sebeb nı burada söy- çılmic:ti. Komi ~onun b..ı hu u ta ha ol' n rır 'C'rt " ır. 
1
. • b h ı· d d'" ·· 

ı " Çocuk rsı.zlar tevkif . . . .. aramı~. A ıyı ır ay ı e ovmuş • 
zinosumla d~ t erım «An<.doluda tıyat- lfy mcm efendin, bıti ık oday 1 gere zırl dığı r por riun < • S<im t l n n Vah ıua vı1nı du~ ':-kşam tür. Bu suretle eskıd nberi sevdiği 
ro» rn \ rnunuu~ u tnd• n ıl heyecan- bılır m yız?ıı Merakı artan Vekıl kal heyeti umumiycvc arzolunmuştur edildiler Ankara ya gıttı Sıdıkayı Allnin elinden almak i tı· 
!andırdığını hatırlay <'ak gene o bah· kaı, odaya geçerle::. Kadın burada Raporda kooperatıfin aza aded nın • ı7 ya~ında Recep ve 16 ~'.a ımla Vali muav n· H •··. ~ıhad: dün yen mUtecavız, giirültü üzerine yeti· 
si kurcal .... r.ak ı tedım. çarşafının pclerınini sıyırınca bir iç arttırılması, hisse &rn tlcr· için alı_ Nu ret ılc Necdet a~larında ııç ço· .:ıksma Ankar.ıya g tmı tır. Alakad şenfor tarafından yakalanmış, dün d! 

gomlcğıle kalır; cçcırşafa bürünuşü- nan ücretin çog· 3 ıtılm 1 \'<' koopera- cuktan miırckkep bır hırsız retcsı, Vekaletlerle pası! korunma mesele - cu··nn·u·mnc. lıut do' rdu"'nc·,·ı aslıyc ceza - Evvelce bu kadar uzun gezm ş . . . . , v r d k" · ı k . ı .... , 
. • ? muzun sebebı !Şte budur.» der. Me- tifın bir çok t'cari İ!';kr orr,anizc et- <' :ı. n ı cnmıı saye u taıı sonra e e lcrı hakkında V H'ntJcre ı:ıahat ver mahkemesine verilmistir. 

mıydınız hıç · • b" l · ·· tl · · k b' g"<'irilmişlercli f · a·· Ih d . ger ıçarc erın us erıne gıyece ı- mesi istenmekte idı. Rapor he)eti u- . mC'k i.izerc it myC' mu uriı san a Halil muhakemesi sonunda üç ay 
~Hayır, turnelerımın en uzunu bu re!' entarilerı b le yokmucı. Sahnedeki mumiye tarafınrt~n kabul di.lmiştir. . Hırsız cocuklar ıl~iıı adliyeye tcs - varın Ankarava giclec ktır. hapis cezasına mahkum olunmuştur. 

old · ., allı pullu elbiseleri de münavebe ile Dığer taraftan kooperatif hcvcti ida- hm cdılmışlcr ve bırıncı sulh cı>z.ı · _ 
- ilk çıkışınız. giyiyorlarmış At<ıkcası· çıplak imiş- . ı· n lC'd . ., RC' .. mahkemesinde sorguya çckilchkt~n Bu sene yapılacak yollar 

• • • :r • ' re rıynsc ıne n( ıy... s muavını . , . . .. . 1 • . • J 
- Oooo ... Umumı harbden cvveldı. ler! LCıtfi Aksoy intihap edilmiştir. sonra tcvkıf o.unmu!]lardır. -~clcdıyc Heyet: Fennıye muduı - l Borsa harıcı altm _!!yatları 
- O günle bu gün arasındaki fark? - Siz, dedim, muhtelif kasabalar- İ . "k • l • d Sahte komiserin marifetleri lugu, dort yuz bın l1ralık tahsısatla 1 --

- Çok büyük. Tasavvur edilcmiye da karşılaştığınız halkı nasıl buldu- .. s~la .. 1ş •. erı • ne en l{en<lini komiser gibi göstcrernk bu sene şchır dahı!i~dc yapılacak o- !:!!! Kurut 

eek kadar büyük. Şehırler de, halk da nuz? sur atle goru!emıyormu Galaİ.<"lda umumhane işleten Yako kı lan yolların bır orogramını hazırla - Reşat, Hamit 23 so 
her şey değişmiştir. Şimdi nereye git- - Umumi olarak, hemen her yerde İstanbul Bclediyesı istimlak işleri- zı Dertanın evine bir gece yarısı gi- mıştır. Kalın Bqtbtrlik ns oı 
sek, rahat bir otel, tem z bır lokanta, halk sinemaya ahşmıştır. Nadiren bul- nin lüzumu kadar süratli gitmeme - derek orada bir kadınla geceleyen Heyetı fenniye müdiirlüğü progra- 24 ayar knlçc altın gramı 2 67 

düzgün bir sahne hele tiyatrodan an· dugu· asıl tiyntro onu biraz yoruyor. s ni, Vakfa ait tı:o\ ıznt bl:dellerinin ve sonra haraç almaga· kalkışan F,.. mı Belediye ~·mi Enciimenıne ver- --------------
~ mış.tı" r. B'ır hazı""'. "'ııd."'11 ılıb:-rnn tat- _:--o_ 3""'1 "-se-n'e'"'e"v"'v"'e"ı'""ı"a"'s"'v"ı!'n'~'"'E"'ı'~"a~'r'""""~;· layan, san'atı seven bir halk kütlesi Bazı yerlere ise tulUatçıdan, kanto- sureti tesvi~esi hakkında kat'i b;r yüplü Halidin diin ıkinci ağırcezada- "' " " " : ı 

1 
-

bulabiliyoruz. Yalnız hala, Sultan Ha· cudan başkası hiç ug·ramamıstır. Bı't- hüküm mevcut olrr.nyısına atfetmek ki muhakemesinde müddeiumumi mu bıkıne başlanacaktır. Bu sene yapı- i = 
~ ................ ttNllllll ..... lt_..,...._.....__.. .......... " ......... 

rnid zam.:nında yapılmış olan polis ni- tabi bu insanlar tiyatronun ne oldu- tedir. Bu itibarla g<'çcrı sene Vakıf- avini suçlunun dolnndıncılık, hırı:PZ· lacak olan yollar şunlardır: Marşı Osmani 
zamnamesinin h,ııkkımızda tatbik edil· ğunu bilmiyorlardı. Mesel5 Denizli lar kanununun otuz birinci madde- 'ık ve sahtekarlık noktasından teczi Ycdıkulc - Balıklı. Lfılelrde Koca 
mekte oluşu bit- parça gücümüze gi- bir vilayet merkezidir. Fakat tiyat- sinin tefsiri için Bcledıye, Dahıliyc yesini istcıniştır. Ragıp Pasa ve Ağaçesmesı caddeleri, 13 Haziran 1909 

diyor doğrusu. Nerey" ayak bassak, o- royu ilk de[a bizim sahnemizde gör- Vekalet ne mür:ıcaa~ etmişti. Kanu - Eyüp'ü Halit bundan başka yine Sultanahmed \•e Ayasofyn meydan- Cenabı Şevketmeabı Padışahiyc 
tele varır varmaz her) urddaş gibi u- dü ve çok beğendi. Bizi çok iyi kar- nun tefsiri hakkındcı Pah il iye Vek5.- komiser gibi göriinerek Haralam!lo ları, Sürpagop mezarlığı dahilındeki mahsus şımdive ked:ır sanatkaranı 
sulü dn'rcsinde bir beyanname dol- şıladılar. Böylece orada tam on bır leti Büyuk Millet Mcclısin<> müraca- kızı Marikanın çantasından 8,5 lira yollar, Taksim meydanını Taksım musiki tarafından tertıp ve takdim 
durduktan sonra bir de (tiyatrocu!) gün kalmağa mecbur olduk. izm r, at edecektir. Bu suretle i timlak ic;l ile iki yüzüğünii, Pangaltıdn oturnn bahçes ne bağlıyac:ı1' olan asfalt yol, olunan ve mıktarı takrıben yuze ba· 
olduğumuz için ıkişer fotografla ayn Adana, Balıkesir dP çok iyi... Hele rinde müşküliıtl st:bep olan madde- Karabet kızı Elisin evinden de 7l 1i- Taksim - Tarlabaşı - Tozkoparan cad liğ olan marşlar m<'ynnında Mosyo 
bir beynnmıme vermPk mecburiyetin- Akşchirde tahmin edemiyeceğimiz nin tefsiri netıcesin~e tavizat b del- ra çalmıştır. dPsi, Taksim - Sıraselviler caddesi, hala Sullinin eserı olan marşın res-
de bulunuyoruz. Bu fotograflardan derecede tiyatroya uşık bir muhit Ierinın alıcı vC'va satıcı tarafından Müdafaa ve karar için muhaktıne Boğazkesen - Türkgi.icü - Sıraselviler mi marş olmak iızere kabulü husu-
biri de Ankaray VcldUete gider. Böy- bulduk. verileceği anlaşııac. ktır. başka güne bırakılmıştır· caddeleri. lsuna ıradei senıve sad r olmuştur. 
l~eV~filette~de~nim~iüçbin -Yam wğu~~~Akaınzg~~=~~~~~==~~=~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l r neye gider, orada ~e diye birikir, - Yazık ki Kony--.. Evet çok yazık EminÖnÜ Meyda nın 

resmim toplanmıştır muhakkak. Bun- nen muhit? ( 

~kıl erdırcmfm vescıelam... ki Konya! Halbuki Konya eskiden, 
- O derece şiknycte değer bir for- yani altı yedi sene evvel dah:ı canlı, _______ ..__.,,.._,.,.. ___ =====-==:o= 

:rpalitc değil .. daha heyecanlı, daha uyanıktı sahne-
- Zannediyor musunuz? Vakıa ben, ye karşı. Benim de ha)ret ettığim 

nereye gittiysem herkesten kolaylık, bu oldu ya zaten. Altı sene evvel 
müzaheret, hatta muhabbet gardlı- Konyaya üç gün için g'tmiştım. Öyle 
ğüm için bu noktada fazla Şık ayete sıcak bir muhit, kuvvetli bir alaka 
hakkım yoktur. Fakat bir de tuluat- bulmuştum ki, on beş oyun vermeğc 
.cılar seyyarlar var. Hemen her yerde, mecbur olmu!:ttım. Bu sefer Konya
hatta bızım gidemiyeceğimız, adlannı ya on r,i.ın kalmak üzere gittik ve on 
bile bılmediğımız kenar ve kö lere gün uvukladık orad"'. ('ok şaştım doğ
kadar hPr yere sokulan tuluatçıların ru u, yeni bir gerilcyi!';ti bu. Bereket 
bu beyannam 1 rden ekseriya f na versin altı aylık turne müddetinde 
halde c nları yanmaktndır. Çünku gıt- ba~ka hiçb'r VC'rdc buna benzer bir 
1 kleri yerl r~l-i pol , b~zan da ~- hale tesadüf etmedik. 
d rına amirleri bu be · nn melcre ba- - Anadoluda halkın tercih etti~l 
Jı:arak onlara coyn v b irs nı 11 dedık mevzu} r? 

iman T Htilde Çatlaklıklar 

1 ri gibi «ha ır, pılıyı pırtıvı topla- - İşte bu nokt fena. F kat bunun 
. ıp dcrh 1 k'n ar ba ı'» da diye- günahı da, kabahati de ~ene bizde
bılıvorl r. Bu bey nn m r n ifade d'r. Anadoluda umumiyetle komedi 
rderler? Komiser veya j"ndarma ne- istiyorlar. «Dram ağlatıyor çok ağ -
Y" ıstin, d ederek izin verır veya ver- (De\ nnu 7 inci sayfaınızdn) Eminönü meydanının yükseltilr,ıeıi ameliyesine baflanmııtır Sebze hôlındc catl<ıklıklar görüldüğünden tamir ediliyor 
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1 Avrupa harbi A rr a s, A m i e n s, A b b e v il 1 e 
Almanlara Geçti 

(Nezaket) eı 

Denilebilir mi ? 

265 inci gün 

1 

Eski tUrk9el e heves etmek · ·· f k ı.) ı, n· 
at bu İ!i şöyie bir hevesle gcllsiaü. 

rıel birkaç kitap okuyup, birk~ ~a
hir ezberleınekJe kolny kolay basarı
la"?az. ;Es~i tiirkÇenio bir tnlm~ in
celiklerı, bır takım girift kn:ıdeled 

(1 ncl .sayfa.dan devam) idari meselelerin halli için Saint - vardır, onlar ancak uzun uzadı.) a 
0

• 

Fransız tebliği sına hareket etmiştir. Adresse~ gelmiştir. Fnkat Belçika koyup tetkik etmek, hor..asıncüm, iis-
. Parıs' 21 (A.A) Fr k ~ral Weygand, bütün hazırlık· hükQmetinin merkezi h<?nilz Belçi - tadından biraz ders nlnıakla öğrcnil",r . - ansız a şam ı...~ • • 
tebUği: !arını yapmıftlr. Yapılacak hareket kada bulunmaktadır. ve uunımsenır. 

Sornıne'un §imalindeki mıntakada, plfınları h~da ~are~l ile kendi /ngiltere ile Fransa Bu- zah_metlerc kn.1f:anmadan ve bu 
tazyikine devam eden dücman, ileri arasında tam bır fikir bırliği mevcut telefon muhaberatı münkat:'IJ derecelerden geçmeden fazıl \e l{emal 

r·· 'ZI Wı d S O -' B L.....~ izlıanna lmlkı ılırsa meşhur (Rns , ... ~rlıırını Amicns ve Arras'a kadar tur. Londra, 21 't\ A;) - Dün akşam General eygan uriye ruuları DfKUmandanı iken payım derken göz çdmrmnl•) ,;;~ 
~er~etnıeye muvaffak olmııştur. Cep Parisin t1ertliği haberler saat 19,30 danberi İngiltere ile Fran umumi karargahında sına. her gün düşmek tehlikesi Ym·· 
ınenın .• gcrl kalan kışmmda, dil§manın Faris 21 (Hususi) - Doğu şimal sa arasındaki telefon muhabera'ı General eygand K·ımd· ? dır· e\"zu gayretlerine rağmen vaziyet· ' -nk · b ı • 
telsdeğişiklik yoktur. , cepheindeki düşman taarruzu p{lf s - 1mu11· ati uFrunmakth~~kU:· Matı a:nafıh l\lescla diin bi-r yazı okuyorduk. 

tihbar hn.va kuvvetlerimiz veıkürtülmüştilr. St. Quintine etra ın - ng ız ve ansız u ume erı ara· Orada bir (Sİ)ascten) \e Lir de onun 
~mbardıman filolarımız, bahriye daki çarpışmalar d€vam ediyor. Düş sındaki temaslar idame eclilebilmek Lisede isyan çıkaran bir talebe Liseden yanında (neznketcn) Jmlıml'lcri gor-

r;;i~Jr~o~bar.dım~ f c~u~;nı~~nını man burada dünkü ilerleyişinden tedir. kovuluyor/ • 'Tf gine Harbiyeye griyor-Weygand dük. (Siyascten) helimesine trHc<'k 
:ınuş v~ı d~~·ı:~~~~ ara~f t?z:ri~de d~ daha ehemmiyetsiz bazı muvaffaki- Bir posta idaresi memuru şu be- aslen süva .r, Erkanıharp değildir - Varşova )'ol{. Arnı~ bir l<cllme, It ide ~nuc". 
nıan kıtaıarını hırpalamıştır. yetler elde etmiştir. Amanların yaır yanatta bulunmuşur: . . önünde Rusları perişan ediyor- Erkam Harbiyei hince (temin) edilir \'e (s·~aset n) 

Fransız havn kuvvetlerinin ve tay tığı en şiddetli taarruz Manş liman- Fransa ve dsha ilerısıle telefon u . R . r~· "h t B k d l k o?ur. Falrn.t urkasındnn insan h"r (le 
hare d~i bataryalarının yalnız bizim I ları istikametinde olanıdır. muhabernt servısi münkati bulun - mamıge eıs ıgı ve nı age aş uman a 1 (nezaketen) ı climes"ni görünce b"r-
k a~hınmızda, lO mayıstand 19d,~ü~rdyısila Peronne'un düşman kuvayi külli- maktadır. Ne zaman iade ed Iebile • Bugün fıni bir knrarla Fransız or- Joffre'in kendisinp bu mektepten rü- denhire adeta bir iı pt.'rn·e h'f>s dhor . 
• a ar olan devre esnasın a U9 ., d k .. ül t -· . b'l . G t 1 b . d l - 1 1 k _r)" •• k a· t h b. 1 .. • ğü düşman tayyarelerinin asgari ınik yesi tarafın an mı yo ·sn onc er a cegını ı mıyoruz. aze e er, u ın- dulan başkuman an ıgına gctırı mı a ır ·en, •Duyu ırn7e sa ı ı o Çünlni ne .. nkct ıwrmt.' lıı"n :-

1 
Fa. 

ta ı bugün 308 e varmış bulunmakta- rafından mı ele geçirildiği malum de kıtaın bir k blo kopmasından mü • olan General Weygand an'asıl Fran uğunuzu söylüyorlar. Bu tarzda de- risi (nfızll ) tir. Esasen bu Far"si ke-
dır. ğildir. Cenahlarını gittikçe genişlet- tevellit oldufr,unu söylemektedir. 1 sız değ l, Belçikalıdır ve 1867 d am ederseniz istil·balde en yüksek lime ~nulış olnral{ arapça usurl c 

Alman tebliği mek istiyen düşm:ın taarnızu müt - Sabotaj Yapan Amele j(Brüksel) de doğmuştur. mertebelere çıkac· ;ınız ı;üphesız • mnstnr'!a~tırılm15 \e (r.ezal et) seldi-
Führerin umumi karargahı, 21 (A. tefikler tarafmdan sıkı b!r surette Paris, 21 (Hususi) _ Fransanın Çocukluğunu bır muddet vatanı o- dirı> dcd ği rivavet olunmaktadır. ine f,ol-.ı.Lmuştur. nu lan"ış n 11..l~t ~'1!· 

A.) - Alınan ordusu başkumandan- tutulmakta, buna mukabıl Alman baırı mıntakalarında fabrikalarda sa lan Belçikada geçirmiş ve ..,onra Bel- Weygand burad devam müddeti- lmrı hcrlrn çe mal\ımdur. Ye kl'''m ~ 
lığır~~n .. tebli~: . zzam ta- bombardımıın tayyareleri bir yelpa· botaj yapan ameleler tevkif edilmiş- çikalı bir çok Fransızların yaptığı ni bitirmesinin aknb'nd<! i~e 1914 (gnlati mr.şlnır) nddedilerel• l•rllamJ. 
a!~tuhn dkevtiı:Icnn en mbıı~ . bil ze şeklinde olan bu cenahları mu • tir ıgibi Parise gelerek orada (Louis le harbi zuhur etrn.Mir. Harbin zuhuru makta bulunulmuşbır. Fakat li :.uıın 
·•uz. nre c, ayrı ayn ırsen • h fa t kted' · . . . . . w d' h. h ·. . f · · 

Yllk taktik muvaffakiyetlerden son· a 7.a eme ır. . . Fransada Alman propagand Grand) lısesıne gırmıştır. eygan ın ıç te ayretını mucıp csnhatine rıayet etll'rek yazı ,az . 
ı·a, hii.lcn ilk neticelerini vermektedir. İngiltereden mütemadıyen yenı kı p . 21 (H .) Al ası Weygandın daha çocukluğunda i - olmamıştır. Çünkü askeri mütaleat i mak istiyen hiçbir muharrir cs:ı.s1 

V 'f · ·· B l "k d k' k 'h d'l kt d"r ans, ususı - man pro - b' · · b 1 l be b · • k"k t d .. l b k~t· · l b ·· azı esı duşmanın e çı a a ı uv taat ı raç e ı me e ı · d F d b"tü' k . ken askerliğe karşı ır ıncıza ı o • e ra er sıyası tet ı n ı a mukem :yau ış o:..an u u:.ımeyı, ~an ur l!ZC· 
\'etli '-t ı il s d ubunda . kl b' ·· t ar pagan ası raıısa a u n uvvetıle . ~. . . 
M . AJ nan e e am.n .cen . Düşman tan arının ır gun a • . . .. duğu muhakkaktır ve aynı zamanda mel olan bu asker, A!mıınlarla Fran nne lmnbur nımuıl( J ı:ı.hllın<len, lıır 
e•~gıknotlahatdtıkarasındaFrairtibatı temıd n ruza geçtikten sonra bir gün noksan fbaalıyctted r.dHukfikmet b~zgun~u ve bulunduğu herhangi bir yerde hü - sızlar arasında ergeç bir harp çıkma- de i~inci bir ha.ta irt"ltiibile (tt.'m'ln) 

wue o n o uzuncu n.sız or u- . . . . b kl d.kl · u propagan aya arşı s.ddetlı te - . . • . . k 
~u inıha edilmi§tir. Bu ordu, hfilen, ikmalı ve tamıra: ıçın e e 1 en dabir alını tır. - küm altında kal~a·k· ta rnızac~na pe~ sını za~urı addet~ekt~ydı. eder:1' (nezaketen) ~ı;ıme _ oyn~z· 
ınhilal halindedir. Genelkurmay ve anlaşılmış ve genış ve açık hedefler • ş •• • • muvafık olmadıgı ıçın daha lisede ı- Hnrbın zuhuru uzerıne Weygand Hatta daha~, da vnr. l azdıı,'lm lıılc-
§iındiye kadar yedinci Fransız ordu- halinde yapılan tank tecemmüleri Daladıer dt n sefirımizle ken serkeşliğile tebarüz etmiştir. Hat bir süvarı fırkası kumandanlığı ile rek yazanlar, ~ani hayri)cti lralcmi;\ c 
su kuınandanı iken dokuzuncu ordu müttefik bombardıman tayyareleri - görüştü ta lise talebesi arasında bir aralık Almanlarla olan ilk rnüsademelere sahibi olmak istiyenln lıiçb:r \nkit 
kunıandan~ deruh~ e~ ~uı.u- ne mükemmel hedefler teşkil etmiş Paris, 21 (Hususi) - Hariciye Na mektep idaresine karşı bir kıyam vu- iştirak etmiştir. (nezaket) kelimesini bile lnıllnnmaz-
~-genfernıkalarıGıraubd tesır edillamışaçıltanır. lerdir. zırı Daladier bugün Türkiye Büyük kubu1muş, bu kıyam büyüyerek bü- Bir müddet so11ra da Joffre'in ten- lar. Bunun için ~ol< eskill'rc gibneı'.:,e 
~n ır u aarruz · ş· · ...r1 • 11' N · gediğe girmekt~dir. Hücum arabala- Fransatla altınlar toplanıyor elçisi Bay Behiç ile Amerika ve fn. tün mektebe sirayet etmiş, (Wey - sibile o sırada cephede mühim bir lıa:et yol~. ınası 6-• )J, mua mı .. acı 

rı k~taı~.rı ve motörlil .ıotaat Arras'ı Paris, 21 (A.A.) - Maliye Neza - giliz ei.çilerini kabul ederek görüş- gand) da bu kıyamın başma geçerek vazife alan Gen~ral Foch'un erkanı- gibı, h~t~a Şemsett1~ S~iABey mer-
~Sıens ı ve Abbeville i almışlardır reti harbin idaresi i"in lazım olan müştür. deha o vacıta iken talebevi bir kuman harbiye reisliğine tayin edilmiştir. hum gıhı yazılan 'e usluplnrı her 
.. e omm ' . al' de bulunan Fran ' r ~ "" v • i . .. t h"d tt ld dil sız, İngili~ ~/:ıç:~a orduları cüzü- dövitleri memleketin emrine amade .. • • 9: • • • dan gibi idare etmiş ve bu yüzden General Foch bidayette, erkanı • vakıt .. ç~~ m~s e~ ~ ~ n~ tl~c el c~ 
tanılarını bu suretle Manş sahiline kılmak için muhasamatın bidayetin- Cumhurreısımızın iş o kadar büyUmüş, ki nihayet Pa- harp rütbesini ihraz etmemiş olan cek bu~uk edıp \e.)a m">e 

1
1 m

1
.0 ıar 

doı>-..u su kt a· d be · taki d'lmekt ı · T kk• 1 • 1 haf la ı d k . .. . . k d: k. h 1.v . rirlerimizin yazf.armda bu rn ımeye Beı nne e ır. en rı p e ı e o an sıya - efe ur erı r s mu ız a y arın an as er ge • bır suvarının en 1 er um arp ıgıne 1 A .. • .. 
kuıdaçEsikada t~ıtaıanmızb, Gadndmmu)fırear: set icabatmı yerine getirmek üzere A k 21 (A.A) R" ti _ tirmcyince talebenin kıyamını bas- tayin edilmiş olmasını hoş görme • asli tesaıd~~ edemezsin'.( ': .k) kclillle-

cau nun oenu un e. .. I'..- • ğıd ki k 1 ·ı .h n ara, . - ıyase cum·ı . k" b 1 B . • . 
1 

• Onlar ıa ıs nccmoe nazı ?elerı-' k k d" ana hil hukwııeün aşa a arar arı ı tı az h U mi v:ıı.t• 1.w. d tırmağa ım an u unamamış. unun mış, hatta bıdayet.e kumandan ıle 
1 
.. •~~ fu 

1
•
1
,. (ne uıuze arşı oyan uşm - . _ . . d' ur mu ıuı ıp ıgın en: . . d 

1 
• . . . sinin Arap ı~u u uı-:>lll'ru " • 

CUnı et""'"kt d' Dil' n n Valancien etmış oldugunu bıldırmekte ır: R .. _ h İ t .. .. 19 M 1 nzerıne Weygand lıseden tar o un· erkanıharbı arı:ısında haylı çekişme t) kil kul ıs olrnasınclaıı """ e ır. şma ı . eısıcum ur smet nonu, a· . k . . v • zake St> ne so rnt ~ 
nes nııntakasında cenuba doğru yar- 1 - Amerika ve Kanada banknot idman ba r. . muştur. Fakat bu ası ruhlu çocu dE olmuştur. Fakat ıkı deg{'rlı asker 

11 
•·ı 

1 
ili kadar tedehlıüs et;.. rn yıs ~amı munasebetile us d k k"- .1 bi .b. 1 .... t . . b e "m > r ne a teşebbüsleri akim kalmıştır. ları 30 hazirandan evvel Bank dö f k k 1 1 . ayni zaman a me !epte zc ıısı e ve rı ır ennı ıyı amyınca çok ıyı an· i!'f. rd" • ya b na simcl"kli baylann 

b· I:Iusnst bir tebliğle bildirdiğimiz gi- Jlra~s•a teslim edilecek veyahut :;1 _,madam ~; klurum :.a saır yurd·ısınıflarında muvafüıkiy:ıtı ile de ho laşmışlar ve bu anlaşma harbin so- ~ ~·; ~~· .· ) '~ın.,·e ettiklerini ~ör-
Lı, .Alman kıtalan, cenup cendahınDdn Fransadaki herhangi bir bankanın 1 a~art ank ~. 1 an te rıklerden do- calarının muh:ıbbı>t ve takdirini ka· nuna kadar devam ederek Foch 1918 b ~ ( e.., el "'dın acaba ne İıaıe gcllr-

aon'u almışlar ve Chemin es a- ayı * kur ve karşılıklı tebrikle- • . d 1 k d l • . muş o:sa ar ı 
'r.v.. • k d açık dolar hesabına yatırılacaktır. .1 k . . . . . zandıgından bır mektep mııtru u o· de baş uman an o.dugu vakıt Wey-

1 
r? 

... -=s yoıne Aisne-Oıse kanalına a ar ne ıymetlf gençlığımızın daımıı ar • b·ı·h H b' d' ,_... h . 
1 
.•. d h er 1 

il Fr 2 - Fransızların veyahut Fransa- t b 1 h kk . . masına ragmen a are ar ıyC' gan ı erA.ünı arp reıs ıgın e mu a- B"zim bu uzun hoyln itirazl:ı.nmız erlemi§lerdir Kıt'alarımız ansız an aşarı arı ıı ındakı temennı - k b' 1 . .. d 1 f t . 
1
. 1 • • 

hücu l . . .. kürterek bu mm da mukim ecnebilerin Amerika ve. lerinin tblıiğımı Anadolu ajansını m<' te ınc g rmosıne musaa e o un· aza e mış ır. üzerine ne cevap yerlJeooğinJ ve nasıl 
taka: ~:ını :~pus abalarını tah va Kanada doları olarak mevcut o - memur etmişlerdir muştur. Harpten sonra Weygand sulh mii - miigala.ta yıf.una sapıhıc.:ığını bililo-
lip e~i;:i~o Düşı;;::; a;üfrezelerinin İan matlupları, 30 hazirandan evvel _:__ Weygand har~iye~e _ tahsilinwi. i.k. - zaker~tında askf'ri müşavu· vazifesi ruz. MeSt'lfr en hnfifl ol:ıral• (Send"n 
§lnıcliye kad~r mukavemet gösterdik-' bu matlılpların şimdi tediye edilmiş N fi V k·r . f t b ld malden sonrn suva:'Iıgı sevdıgı ıçın gormuş ve 1920 d~ Rus orduları Le· şimdi arnpça <lersi l.im i focli) d ne
lerj Rethel ı"Clıri nlınmıştır. ! oldukları mahal ne olursa olsun 

8 a e 1 ımız 6 an u a 1~85 d~ m:shur <S m~: C• r) m<'~.t - histana ) ürümeğE' b:ı Iadıf:ı. vnkit cck ,e f'!~<'r hill)or1 ~ h"r de (n r·-
liava kuvvetlerimiz, Alman. ordu· Fr d mües"İS b'r bankaya tevdi Ankara, 21 (Husu i) - N. f•a Ve- b ne gırm .. e> ad n n utehassıs su. - Weyr:and derhal Leh· t ""J gond ril- ça isti~cn urbana git ı11) mısraı cb 

!;Unun bu zrıferine müessir surette ?ı:\ a. eder. kili ~neral Ali Fuad Ceb soy bu vari Y t•c;fr· ~ ı::: ı r' r!e~ r · r r m · tır. Frans G n ralı "5 t rr muz-" ilave edilec.ck. 
~~!11m etmi lcrdir. . .. edı e ıcap. ~u· tkre -cemiyet akşam İstanbula h reket e miştir. r<> de rı""a b 1 m-lu ·tan s nr:ı da Varıov va \! ı' o du"u v t Ru H 'buld uz~ ktan ınrl n b" ·m 
ti ada hakim o1aral•. nehırl.er uze- 3 - Hılkmı şa .ye .lh . p lı &.. 1883 d v n 21 ~ ı rl'l (Cr mb"r ·) suvarıle"ı ı. hıstan p ) ıt lıtına pek ldmse d · · 
n~e gerit'eri ve naltliyc müeq"'e~e- ler müesseseler, şırkctler ı .. aıt azar Ksız Slh.ııŞ dör iınc..i "U" ri a' vına m rrıur e - " '<' arnılca rı: '<'rme • 1 
r ni tahrip ederek, yüriiyüş halin- 1 ' lt)nın 30 hazirandan evvel kanunu tetldf....ah .

1 
. . ~ .. klasını Jardı. za gelıne7., znten e1nn.zden & r. 1-

deJt.ı kolln.ra hücum yaparn.l;:, do~ni- ~ ank ad .. Frans'a tevdi edilmesi lfi.- Ankara 21 (Hususi) - Ticaret Ve dı mı"tır. d .. . 1 fli k Weygand evvelli Rus ordularını mez. Çür.ldi a.ra~ b'.tmi:,oruz. ni-
2U.ncu Fransız ordusunun inhilfild

1
.. an ° kiileti hal~n Alıkara İstanbul ve ız. Wevgan _ ~uv?rı m<'s <' ~e ço tevkif ettirm ğe muvaffak olmus, zim ~nı>t,hmız türkçede ~üst:ımel lm 

Çabuklaı tı şimdiye kadar uş zımdır. • merbut oldu u ıC'ın Hl02 sene~ıne ka- 16 w t t k b 
1 

. • . . llı ş ~~ş Y~ tch- • • • • mirde tatbik edilmekte bulunan pa- sonra agus os a mu a ı taarruza lıme ve üi.bırlt•rl )crmcle ve yolun-anın gedıgımızın cenahlarını Miittefiklerın tayyare sıparışı, dar bu sınıfta kalmış ve Fransanın k R k tl . . . b" • 
ditiçin y t ğı bu'"tu··n teşebbüsleri nUı M""tt f"k zarlıksız satı(1 kanununun tatbikin • f .. . 1 ·ıı . d b" 

1
• geçere us uvve erını pt'nşan ır ela. ku1lanınagı t.a\Sİyfülen ib:ırettir. \. ap ı v ı· gton 21 (A A ) - u e ı - en maru suvnrı za >ı erın en ır tt · t b 1 25 n· t f .• . ... e ha.lind ·k boğmuştur aş n ' · · den alınan neticeleri tetkik etmiş ve d sure e rıca e mrc ur ey cm ş ve ır ara tan turl\çuluk ederken eli -

F'ransıze ~Jı~ üzerindek.i .ke~if 1:1: ler, geçen ha.fta K~lifor~iyaya 150~ mer~1 kanunun değiştirilmesine ka - !olmuş .ve bul~~d~~u ~la:l~rda, ~for~ ağustosta da Varşovayı terkeylemiş- ğer taraftan ela esld tiirk!:e he,:esine 
~ları esnasında. tayyarelenm!z, b1r jayyare stparış etmışlerdır. Bu rak rar vermiştir Bu husustaki yeni, ve zabıtanın ıyı ~ıvnr~ y.etışmesı ıçın tir. dii5cnler, ya hu hc\•esten nızgeçme
lulca~~ torpitosunu, 54~2, tonıla;~u- kama evvelce bildirilen Dougl~slar proje üzerind~ki son tetkikler biti • . çok gayre.~ler _sarfetlm~~tıdr. .. t d" 1923 de M. Puankare, Wcygand'ı Jiler Yeyahut :ra.7.<lddarım dot:;rnı yaz-
"' ~'lıger donanma sarnıç vapur • • d h"Jd"r Douglaelardan gayrı o • Onun suvarı mes c>gın e gos er ı- Ş d 

1 
b k • w ... 

ravon Fr k l"aosunu ve diğer da a ı ı · rilmek üzeredir. •. b ff k' t ~ t b" gu··n ark or u arı aş umandanlıgına veımat,'1 ogrenmelidir:er· !UeseHi durrıl it..: ansız a..ı:ı 750 t yyare Boeing kumpanyası gı u muva a 1yı:ı ı n~ııave ır . . r·· . d k s· 
~ı kargoyu mühim surette hasara lan a. T kd" dil ll" I . . . ld .. · S r Surıye komıser ıgıne tayın eylemiş- onır en ( ıyaseten) ,.e (Nn,alu~ -
llfrat:nııslardır. tarafından yapılacP.ktır. Kumpanya, a ır e en mua ım e~- v~ktıl_e yetış~ı.5 0 •11g~v. aumu tir. Ornda Fransa hesabınıt bir hayli ten) derneğe ne Uizum \'anlı? Sad"'ee 

20 Mayısı 21 mayısa bağ.lıyan ge- bu maksadla 25 milyon dol~r sa~fe- A~ka_rn, 21 (Hususi) - Maarıf sı:,varı m.ek~ebı muall mlıgıne kadar mu\'affakiyet gösterdiği ve Suriyeyi (Siyaset ve nezaket icabı) denilse,·di 
~· Dou'?'88 ile c~'an 43 bın tonila: derek fabrikaları genişletmışlerdır. V:kaletı 1_5~nyn, Bur~ur, Erzu~~wm, yükseltmış.tır. O mc~tepte_ Weygand yine Fransa hesabına ıslah eyledri hem daha açık olul', hem de hab)-ıı, 

hacınınde 6 nakliye gemisi ve sar l "ka Nazırları Fransada Kutah~a ogret?1enıc:ınden 1_:36 og .• pek ço~ ~z~et etmış •. p k._çok :aıe- söylenmektedir. Bununla beraı:rıdü~lmu.di. SEUM SAB1'1' • 
~~ç 1gemisi batırılmış, diğer. t;ra~ ı::a::e U (A.A.) _ Belga ajansı- retmenı muhtelıf şekıllerde gosterdık be yC'tıştırmıs ve ~ırasılc rutb~sı ar- Fransada sık sık hükumetler tebed ........................................................ . 
\> rn an 18 bin tonflito hacmınğre tıl 'lid"ği g-re Belçika nazır- lerl yararlık ve çalışkanlıktan dolnyı tarak kaymakamlıga kndar yüksel • d'"l trğ· . . 

18 
W ik• • b• k " 

,..,~ur ağır ıurette hasara u a • nın bildir .~ ne o b' h t bazı birer takdirnameyle taltif etmiştir. miştir. u .e ı ı ıçın. ~y sonra eyg::ınd ~ncı ır as erı 
fıtıur. k ı dil 47 tayya- lanndan murekkep ır eye Weygand süvarilikte bu kadar şöh- SAun~edekn ~· çla~ırıJmış ve yüksek heyetimiz Beruta 

eınanın ayıp arı n 1 b" k şuraı as erı aza ıgma tayin edilmiş 
~;'~.baliğ olmuştur. 13 Alınan tay· M •• f •kı • H ı v ::!ıb~!~:ık~i ~0~8h:~k~s~ı~~rpıro~;~~ ayni z~anda Pariste Yüksek Aske~ gidiyor 
•.•.. ~ .. ~~!!~!:.· ......... ~...................... utte 1 erın azı r ıgı ma"ıydı. Bu da Vw'eygandın faal haya ri Te:kıkat m~kt~hi müdürlüğü de (Birinci sayfadan devam) 
lYlanıdar btr karar tı, kalem odaları hayctına tercih et- uhdesın<ı verıl~ıştir. Bir mi.iddet Gündüzün ri)·aseti ultmda ikinci 
1 • - d ed h rı d mcsinden ileri gcJiyordu sonra 1931 de yuksek askeri şura re- bir askeri heyetimiz bugün1erde 
ta) yan mekteplerı (l nci sayfadan de,·am) . ı~( b~~ü~~ai c~:emillı ~:~a~ı:~; Malümatı nskeriyE.'sıni~ gayet vasi i~i ~~.niliğine ve ordu umumi müfet- Suriyeye gidecektir. MalUm ol-
15 gün evvel tatil Yeni harp malzemesi içi? tahsıs e- yardım yapılmasını teklif etmekte • olmasına rağmen c .. kfinıharbiycı mek tıshgıne tayin edilmıştir, ki bu vazi. duğu üzere Genelkurmay Baş -

ohıyor dilen paranın miktarı 16 milyar ~olar dirler. tebine girmeğe bir tiırlü razı o1mı • fe harp zamanında başkumandanlı - kanı Mare~I } .. e\Zi Çakmak ta 
Ronıa 21 (A·A.) _ ıtaıyada mek· dır. 1!500 bombardıman tayyaresı d~r R · · .. mh 'll" mu"dafaa icin varak eık nıharp sıfatını ihrnz ede- ğa muadildir. Bu vazüede dört bec:lbundan üç gün C\'VCl mai reti er-t ..., . d 1n ilte eye e:evkedi· eısıcu ur, mı ı ~ J 1 )J k" ·ı B h k t • t• epıer, evvelce mukarrer olan 16 ha· hal Anıenka an g r lüzumlu maodelerin mübayaası için 

1 
memesi orcturia d ha süratle kat'ı sen~ .aldıktan sonra tekautlüğe sev· anı e enıta .. are et e mış ı. 

~!ran tarihi yorine 31 mayısta kapa- lecektir. . . • 940 yılı bütçesine 35 milyon dolarlık meratib etmc''m' b 1r , ralı1' mani teş k.edılnu ve soa z. manlarda da Su- Bu haber, dun nkşnm Lon~ra 
tııacaktı 70 harp gcmısı tezgô.htaclır. b' f k ı·de tahsisat konmasını kon kil etmi tir. rıye orduları kum3ndanlıi"Yına tayin radyosu tarafından da ncşredıl • r. enid sker top· ır ev a a 1 l.• • f 

Avusturalynda Y ikade:ıda deniz in· greden is_temiştir. Ruzvelt tarafından Ma ma~ıh 1914 de Far'ste y ni teş- 0 unmu tur. mı.ş ır. 
au,en Eırefe ameliyat lanmakta~ır. Amer 15 000 amele Mussoliniye gönderilmiş olan mesa • kil edi mı· olnn Vf' vaJnız d ğerli er- Genen:} Weygand Suriycde iken -l_---1.-------""'!"'~~ ..... """""! 

t tezgahlarından · • ,. 1 1 t • . 1 . k d . j azımge ıyor. ı yapıldı şa~ . . . alışmaktadır· jın neşredilmiyecegi katı o ara ı: m:ı kanı askerıye)(' t l edilmiş bulu- en ısını zıynret edC'n bir gazeteciye 
1914 

d (li' h) 

h l>eşte, 21 (A.A.) - Bir müqdettcn müttcfıkler ıçın çH .) Harbin buat mümessillerine bildirilmiştir. nan (Yük:.ek Ask ri Tetkikat) ımk- «ben bir itfaıye n<!ferınc benziyo _ f . e. t~ ock la "'raber (Marn) 
<lti bö l ak Nevyork 21 ( ususı - ' b" . . d ed za erme ış ıra <>tmış 1918 de yine ~ breltlerinden rahatsra o ar 1 . • . ti elenmesi için 10.000 Tayyare Alınıyor te ınc gırmış, ve orn n, çnlışma kud rum, ner e yangın çıkıırsa oraya ko F h'l be b • . 

._Udape,'itcnin Eark sanatoryomunda müttefikler lehıne ne c 1 Neuvnrk 21 (AA) - Erkfi.nıhar· rctinin fövkalı1delıfti savesinde b'.i _ şacağımı> demişti. 
1 

oc 
1

11 ra er nihai zaferı kazan -
~davı el . . d 1 her türlü yardımın yapı - •J~ ' • • ' mış o an bu yaşlı fakat çok tecrllb r ~ altında bulunan Peste çımız el en ge en . 'tf k daha biye reisi general l\farsball, kongre· vük muvaffııkiv('t k:ızanmıc: ve hatta Şimdi ansızın GE>neral Gam1enin k liı · . e 1 

:.~~n Eşrel'e profesör Cosa tarafın ması etrafmdakı arzudigı 1 
çe den ordu için derhal on bin tayyare o tarihte Fransa Frka harb yei u - yerine Fransız orduları başkuman _ vde çFro ma m~tlı G;neralın bu defa 

"aıt 1 f- .. 'a kuvvetlenmekte r. . . · · i · 1 (J fi ) a ansayı bır felaketten kurtara -
lh._ ınuvaffaldyetle ameliyat yapı • -' . ardımın ileride iıı· milbayaasına müsaade edilmesını iS- mumıye re sı o an o re tarafın - dan lığına tayin edıldiğine göre yan. caAına Fransız . . . 
• ~~tır. Hastanın ahvali umuıiyeai ı-ı Bazı kmıseler, y hudusuna l temiitir 1 dan çok takdir edilmiştir. Hatta gının Fransada çıktığına hükmetmek ·--·'-tad efkarıumumıyeaı ı., 
ırı<l!t. sanca takviyesi ı~umwıun t • na&ü.._ ır. 
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On Yıl Sonra 
l\fütareke aylarında Şahabettini milli 

hükumetin aleyhinde bir rol takınmış 
olarak görüyoruz 

BiR FAkiR = 
KIZIN J.l~KAYi;S~~-

Sokak ortasında 
bir cinayet 

Bir adam kendialne ihanet 

Robert Montgomery 
Parise Geliyor 

22 Mayıs l940 - ~ 

Galip Ef gani 
Temyizin be.raet kararını 
bozması üzerine tekrar 

muhakeme ediliyor 
Yanında Uç Meksikalı kadın oıdıı· 

ğu halde Perapalas otelinde Uç sY. 
bedava oturarak oteli dolandırdıgı 
iddiasile sekizinci asliye ceza mah • 
kemesinde muhakeme edilen Yemen· 
1i G<ılip Ef gani, duruşması sonund:ı 
beraet etmişti. 

Fakat temyiz mahkemesi bu kara· 
rı Galip Ef gani aleyhinde olmak U· 
zere dört noktadan bozmuştur· Se
kizinci asliye ceza mahkemesi tem • 
yiz kararına ittiba için muhakeme)'e 
yeniden başlamış, Galip Efgani esld 
kararın çok güzel ve yerinde oldu· 
ğunu söylemiş, P erapalas oteli sahi· 
bi Misbahın vekilleri temyiz kararı· 
na ittiba edilmesini istemiş1erdir. Ne 
ticede mahkeme bu hususta karıır 

vermek Uzere duruşmayı başka bit' 
güne talik etmiştir. 

Büyük Millet Meclisinde 
görilıülecek itler 

miydi? O, çocuklarını valıdesinc ve derdlerine, hicranlarına ıştirak ede- ye yaklaştı. Macide, mavi gözleri, - Kimi, dedin, kızım? Tontonll 
1 hemşiresine bırakmıştı. Fakat bu iki cek, yanı annelik vazifesini görecek sarıya çalan kumral saçları, narin ve mu? 
kadın çocukla uğraşacak mizaçta de- bir kadın 15zıı:ndı. Sacıde ışte, Behi- mevzun endamıilc güzelbir ~'ızdı, - Evet, Tonton hakkındaki fikri
ğildiler. Behire bilhassa büyük anne renin ilk defa tebessüm ettiğim gö· daha büyüdiiğtl , daha yetiştiği ve nizi öğrmmek istiyorum. 
olan Nadide ha?lın1ın çocuklara etti- rünce genç kadına sokuldu, güzel, vücudii geliştiği vakit nazarları cez- - Yani enişteniz Celal Beyden mi 
ği hor ve haşin muameleden hayret- sevimlı gözlerim kaldırdı, tatlı sc - beden, hatta gönülleri fetheden bir bahsediyorsunuz? 

te kalmıştı, bu nasıl büyük anne ıdi? sile: kız olacağa benzjyordu. Behirenin - Evet, ondan. Yalnız gerek cniş-
Edebi Tefrika No 21 Ekseri büyük anneler torunlarını - Hanım abla, sen de bu mektebe yanında ağır ağır yürüyor, önde ka- tem·z, gerek halamız k ndilerine e -

Elinde avucunda hiç parası olmadı- Behire iki çocuğun bu safdiliıne ke~di çocuklarından zıyade s~v~ k- gider mısin? lan erkek kardeş nın çocu.kçn sualle- nişte ve hala dediğimizi istemezl~r. 
ğına ~öre bunu nasıl yapabilirdi; şu sözlerine hafif tebessüm etti. Onun lerı halde Nadıde Ha~ım bu kuçu~ ~I Diye sor~u.... rine ma~ul ~~vap.lar_ vcnyordu. Üç Bu sözleri bayağı bulurlar, onun içın 
halde doktorun evinde her şeye kat- bu tebessümü yanındaki küçük Sa- lerle meşgul olmayı bır angnryc gıbı Beh te kuçugun bu masumane su- kardeş bır mudde. agaçların altında enişteme Tonton, halama da Tontin 
Jamp kalmaktan başka çare yoktu. cidenin gözüne ilişti. Zavallı yavru tel~kkı ettiğ_i_n~ d~ha ıl~ ~nda her aline gi.ılmektcn kendini menedcme- ko tular, oynadılar. gulduler, sıçra- deriz. Alı:ıfrangada böyle söylemek 
Genç kızın zihni düsi.ıne düşüne hep hiç süphesiz se:vılınek, okşanmak ıh- halıle, her sozıle gostermıştı. idi. dılar. Behire bır hasır iskrmleye o - adetmiş ... 
bu çıkmaza girdiğı cihetle gayriihti- tiyacında idi. Belliydi, ki anneleri öl Hain hanım 01~ n Semahate gelin- - Ha vır, b r. g'tm m. Kıdınlar, turmuş, sPssıı: sadasız çocukların o- Behire bu sözleri işitince, bf ün 
yari içini çekti. Bu sırada önde gi - düğı.indenberi bu yavrucuklar, anne ce, o da (çocuk). sozünden bile iir - kızlar asker m 1·tebıne gitmezler. yunlı:ırını:ı nezı:ıret edıvordu. Bir ara- mahzunluğuna rağmen az daha bir 
den Macide ile erkek kardeşinin se- muhabbetinden, bir annenin sıcak ken hoppa bir kızoı. Evli olduğu hal C vabını \erdi. lık M"" de karde5. 1t.ınden ayrıldı, kahkahn snlıvcırecckti. kend ni güç 
si, sözk!ri kulaklarına eksetti. Yürü- sine ve şefkatinden mahrum kalnuş- de kocasını, ev n. dü~ünC'ceğine. (hu- Harbı\ df'n sonra yine yavaş ya - Bchırcnın yanın:l geldi, bir müddet zaptetti. Zaten cocuklarm yanında 
ye yürüye Harbiye mektebıne g<!l -j Iardı. Doktor hıç şüphesiz çoc_ukl~- kuk)_ unu .. Y~?makla iftıhar edıv~r ~ vaş kaldırımları takiben Takc;ım bah ıyakta durdu, bir ~ey sbylemek iste- giilmcğc de gelmezJi, onlar her şeyi 
:rnişlerdi. Çocuk ablasına: rını seven, onl!ır2. b::ıbalık vazıfesı - du. Iştc kuc;uk çocuklar annclerını . ld"l H:ı b"raz açılmış-! dı'' f kat Bchır<'n'n sukütu karşı_ izam ederler her gördüklerini tah· 

t ldlk · . . •. k b k b'" 1 h. . - çesıne ge ı er. va ı ı,ı, , , , 
- ştc asker mektebine ge • nı~ ~~tün ıcaplarını yapmak ıs.:ıycn ay ettı __ te~ sonrn oy e ıssız,. yu- tı bulutlar arasınd,111 solgun ve hnt- sında sbzc b:ı.şlam:ığa cesaret edeme rif ederek anlatırlar, bir sürü dedi-

. Dedi Ablası da düzelterek: iyı yurekli bir insandı. Fakat şohret rcksız buyuk anne ve hala elınde ' . . . bil" 
1 

d' o .. 
C . b sk kteb" ka h ta ft h t _ k ldıkları için bir şefkali kad\nın tfı yorgun bir sonbahar giıneşi, fer- dığı anlaşılıyordu. nıhayet bırdenbı- koduya sebebıyet vere ır er ı. 

- anını urasma a er me ı zanmış, er ra a aranan, ruı a a f • . • d . . i · nlarında ihtiyatlı davran 
., ı1 zier Harbive mektebi derler hanede büyük bir mevkii olan bir himayesine muhtaçtılar, kıend.ilerini sız ışıklarını yaymakta ıdı. re sor u. nun ~ın yda 

' " ' · M ·a M'" bb h b. · T t mak lazım ı her gün söylilyorum, yine Bj - doktor için evindeki uç çocukla uğ- sevecek, okşıyacak. ıcabında bağrına Bahçeye g rdlkten sonra ac~ e, - ure ıye .:ı.ııım, ızım on o- · 
r a vakit ve imk&n bulunabilir bastırarak kendil"rl ibi kü .. cük erkek \r • desinden aynlarak Behıre- nu nasıl buldunuz? '1>evamı var) 
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Sahüe: S 

Yazan: Gı. Ali İhsan Sabis 
( Eski Birinci Ordu Kumandanı ) H h k er a kı mahfuzdur: 

Fransız O~dularmı 6 Ha tada 
Yenmek Ümidi Bir Hayaldi 
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üsabakaya üç gün vardı. 
Erm hala fena idi 

r•m~•s•mP"™ö'"R--'""I ada Dada b Ü v Ü k bir 
=tıııııııuııuıııııııı1111111111uıııı1tt••mıııııııım1111nıııııuuuıııııuır a a l i p a r c a s 1 k a y d 1 

22 Mayıs 1940 -

No. 21 

Voleybol Adana (Hususi) - 15-5-940 gecesi! 

Şampiyonu yağan şi~d~tl~ yağmurlar_ ~_:özünden r•o•n ~oı r.u "~ ,. AR/ 
Durak koyu ılc Sal baş koyu arasın-ı ' 1 o I ~ IPI ~ ~ "'- v r ,. H 

G t k daki 100 metre uzunluğunda ve 300 ""...-ı"".\1'-:"91f.• .. rm•"" ·-------------m . saray a ımı metre genişl ğinde arazi parçası ka- • &fu_~ 
1 ya:ak 40 metre derinliği.~de çökmüş, 1 ş •. m a ı ı· m .• z d e 1 5 v e ç ı ı· ı e r 
1 ekılen pamuk mahsulu tamamen ' 

mahvolmuş, henüz maddi zarar tes- b d T • • ki 
bit edilememiştir. İnsan ve hayvan cenu umuz a ur er var 
zayiatı yoktur. 
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man arın Kullandıkları Yeni 
Tab·y Şeki leri 

(Baş tarafı 5 inci sayfamızda) , da büyük tank birliklerinin cephe -
dugu bugün sabit olmustur. den çekilmek znrurct.nde kalmaları 
~u silahlara karşı kafi derecede uzerinc topçunun ananevi _mevkiini 

tnudafaa vasıtabnna malik olmıyan yine ele alarak ve fakat yıne tank
hasımlara yapılan taarruzlardan alı- lar son derece mühim bir rol üa et
nan neticeler son derece mühimdir. mekte devam cyliyerek cephe cep
lv.Iukabil taraf tank dafi ve tayyare heye eski tarzda muharebelerin yer 
dafi toplarına malik bulunsa dahi laması şekilleri görülecektir. 
tam bir surette bu tarza karşı dura- Bir çok kudretli dimağlar, büyük 
cak şekilde tekemmül etmemiş ise zırhlı cüzütamlzırın, s lahlar arasın -
ınüsküıata uğrıynbi!ir. daki imtizaç prcnsipi noktai nazarın 

Bu suretle orduların ılerisinde bu- dan, birinci derecede ehemmiyeti ha 
lunan zırhlı fırkaların, alçaktan uçan ız olacak bir hareket yapabileceğ ,. 
ve dikine inerek bombardıman eden kabul etmemek hususunda uzun 
binlerce tayy:ıre hima:y esinde olarak müddet ısrar gösterdiler. 
<;arpısmasmın tabii bir harp hareke- Filhakika geçen harptek· karşılaş
ti olarak kabul edilmesi lazımgelmek malarda, azami neticenin her bırisi 
tedir. kendi sahasında en müsaid şekilde 

Bu kuvvetler ordunun ileri unsur- hareket eylıycn muhtelif silahların 
ları veya istikşaf kıtaları değildir, tam bir imtizaç ve ahenk ile çalış
bunlar biri birinden · tamamen ayrı 1 maları sayesinde dde edileb ldiği 
gruplar halinde harekette bulunan görülmüştü. 
Ve kendilerinde gayTikabili inkar biri . Bu esaslı kanun, ~ı~metinden hiç
taarruz kuvvetı mevcut olan müsa- bır şey kaybetmemıştir; yalnız yeni 
deme ve harp vasıtalarıdır. bir hadisenin müdahalesi mevcuttur. 

Bu kuvvetler tarafından elde edi - Şimdiye kndar sürat V(' kudretleri 
len vaziyetlerden istifade ederek ar- meçhul kalmış olan cüzütnmlar mev 
kadarı, muhim bir kısmını kamyon- dana çıktı. Bunlar şimdiye kadar 
la veya yaya olarak piyade kuvvet_! gördüğümüz adi silfıhlann tes•r sa -
leri ve topçu kuvvetleri teşkil eden balarından farklı ve yeni bir saha 
büyük ordu kısmı ilerlemektedir. Bu fizerinde faaliyet gösteren unsurlar
kısım, düşmanın makineli fırka:arı dır. 
ve avcı tayynrelcrı tarafında11 yapı- Her nevı arızalı arazıde saatte 15 
lacak muhtemel bir hllcuma kc>'"ŞI kilometre süratlc ve diiz yollarda 20, 
kendini korumak mecburiyetindedir. kilometre süratle giden zırhlı bir fır, 

Demek oluyor ki bu kısımda mil_ kanın veya saatte 500 kilometre sü
hiın nıiktardıı tank dafii silfilılar ve ratle uçan harp tayyarelerinin hare
tayyareıere knrşı ctomatik toplar kctıni, muharebeye saatte 1 n.: 2 ki
tnevcut bulunması l:.zımdır. lomctre sürntle ıştırak eden piyade 

Zırhlı fırkalcırın ve harp tayyare- kuvvetforının harekeLine uydurmak 
lcrinin yarma hareketleıi mahdut - mümkün değildir 
t:U-· Bunlar her şeyden evvel muka-I Ancak bazı hallerde tankların faa
b~ı tertibatta husule gelen bir gediğe Jiyetinı ık'mal ve itmam gayesile 
gırrnck veya ansızın basılan duşman kamyonlarla nakledilen bir kaç piya-ı 
kuvvetıerınin kargaşalığından istı ·-/ cie gı upundan ıstıfade edılebılir. 
fnde etmek hususlarında müsaid bir Bugün harp kuv\etlcr nin imtız::ı-I 
Va~i~et arzedcn istıkşaf vasıtalarıdır. cında ıki me>rhale kabul etmek lazım 

I:ntizaçlı ve rniı.tekasıf dafi tayya- geliyor: Bir tcırafüı'l zırhlı tec:ekkül
re topları V€ tank d,ıfi sılfıhlan h ma lcr ılc harp t vyarC'lerinın hareket -
Ye: ındeki sağlam bir cepheye karşı lE:'rı bırıbu ım uvriurı.ılarak harekC't 
~aPacakları hareketlerde süratle ıler rdıliyor ve bu '>tinı' lı cuıutaml ra 
• rn~ . k 
~ ım anlarına mal k değ.ldirler. _vcı ve bomb1rdırrıan tayynrelC'ri lş-

rn elice ıtıbarıle mutcnevvi çarpı~_ tırık C'ttır lıyor. 
dı:. "~kıller ne 111tizar c-tmck lazım - O.:< r tnrııftıın d-ı p yadc. topçu. 
d · cl">an kı zırh ı kum. et ar sın- tnnk, istıhkiim ve> hnvrı ku\'"\-e. tlcri 

aki "<ı -ı. f . lı " rpı ma ve rrı .. g up tara m su- mu~terek :ıN'k"tl" mu..,nrebC'nin u _ 
:tatıe g · ı · b hl • h · k erı çe ·ı mesı; nznn zır ı fır- mu mı al"(>kı tı içındc gnyrc>tlermi 
d alür}a tayyarelerin yürüyüş halin- b rlcştirıyorlar. 
ekı vey . l . k" . kuv a mevzı a mış vazıyettf' ı 1 Ihtiyat kodrosundan: 

.... V<'tlaı e taarruzu; nıhayet hazanı General Brossc 
- .. - - •- - ı• 1- • • ı• • - - "-ı - . ._, -·•- • ••-•N-ırı-· • ,_,, -

Tiyatro mu, Sığına mı? 

m 
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Garp cephesinde düşürülen bir Alman -tayyaresi alakadarlar tarafından tetkik ediliyor Bir taarruz.da fngiliz. piyadeleri aucı holunda 

·' 

Garp hududunda ileri karakollardan biri Holandadaki harp esnasında suların arc sından l. < çe ı bir batary: Belçikada /ngiliz topçuları 

rf'!'J''l TTJT n"J m 1 'f Jl fT rt ''f fTlrl ''TfTff rfl'lTm'Tf l'JT rf I' J JTlf I 1Ff1'11f'l I' f Yfl!'f ''T I' rr n1'f fTli'l ''T f'f T rrı' J ff /fflfl'rr rJ ''f rrrJ' l'f '' l'fff 1'f T'fll'f '~ fTIT n I' f 7T"l' 'f 1'fT11 l'J Tfll'f '.'l fT ff nı'Tflll'J' 'lff rr 11 l'lffl"l' l'f I' f'f n '' f Tl"l'l'f TTrmrmırt' rf Jfff nr• Jtl'f f' 'T' mrr 'l 1' n' n 1' l fl'l'l' l'f ff M' l'fl'TmT'lfflnl'TTllfl''llTfT n "l Tl'f l' ~TT rr n1'Tı 

ip.rol 

SOLD.\ • SAGA 
1 Bır içkı ıle şekersiz gazoz: 2 . 

Fena değil • Şart edatı . Şc•rcf: 3 -
Sandal!aıııı geri gidışi-Fı ansızca sii ün 

1 1 r , e, rı r m ızma f 

-~ 

Santon·ni havi olan bu bisküvit 
Herk'!s bilhassa çocuk.lar tarafından alınması gayet 

kolay, müessir bir müstahzardır .. 

Barsak Solucanlarına 
4 • Bir haıf . Yemek . Bir harf , :; • , 1

11 
Bir harf • BPş kıtadan bırındc:: 6 -
Eski gen<'ral . Bır harf . Dctmı11 <l:ı 
bulunur; 7 . J<"ransızı;a bır rnemlekct-1 

karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve küçük
lerde sebep olacağı tehlikeler güzününe alınarak solucan hastalık

la rında bunu kullannıaları faydalıdır. 

te sakin - Bir harf, 8 • Re . Bıı harf 1 
• Akdenizde hır ada: !l . Bir harf · 
Bıiyük felaket • Bıı harf . Ben değıl: 
10 . Bir harf • Danslı eğlene<' • F'taıı 
sada bir nehir . 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen 
bu müstahzar her eczanede bulunur. 

Y l KAIU DA • A~Ae,i l 
1 Bir içki ve bir soda: 2 - Sıh 

hatte • Bir hayvan: 3 . I<ar a iiziim
den yapılan bir icki: 4 • Bır harf, 
Karnı aç olan arar . Su . Nota; 5 · 
Kir .• Harf • Bir aza; 6 • Temiz al· 
kol: 7 • Zı:ımiı edatı • ·su harf. 8 · 

KUTUSU 20. KURUŞTUR 
Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. · Reçctı- 11 .. satılır. 

Bektnşıleı saf demdir) derler . - - ---------------------------------
ÖLÜM 9 • Baba değıl • Rusça C\'et • Bir harf : 

10 - Bazı ispirtolu iekileı e konur. 
Et ı-elk• bulmcıcmıı Jıallı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
t{~ E. K ~ R 1~ i 

1BIOit 
2 ıü S 8 S A i KlAlf l 
31~ İ B_ A R. i !K.e S 
4JjQ N e F e İ ·~I İ T 5·!· F -i fi M E([I~ 1 
6 E M i .b. i 8 .~JAIB_~ 
7 T A Ş . Ş AK'• A R ı 
s M-1 e-ı Meeıu l"FAI 
9[:L'9M A ·coı t ı• !J 
l&ıK 1 LJL~ •UIF ~ --

•• TERZi ·-

,- İhsan Oskay 
Bı.ıhçekapıdn Sndıkı, e hanın

dan Yem Postahane karşısındaki 
Va1de hanı 1 moı kat 18 No. ya 

ııa'\< l 1 ır u leı,:ilcrıne 

Satıhk Motosiklet 
T.W.N. marka 937 modeli 
aepetli bir motosiklet sa
hbkbr, istiyenlerin tevzi 
memurumuza milracaata 

Üçüncü Mıntaka Etibba Odasından: 
Uzun seneler Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım cemiyeti ile üc·ün

cü mıntaka elibba odasının katibi um umıliklenni ifa eden metanet ve fa. 
zileti ahlakiyesı ile kendisini muhitine ve meslektaşlarına son derece sev
dirmiş olan doktor Riza Rüstem Pek olcay vefat etmiştir. Cenazesi bugiın 
saat 11.30 da Fatih tram\'ay istasyonunda postahane üstündeki apartı · 
mandan kaldırılarak namazı Fatih camiinde kılındıktan sonra Eyiipsult&n-
daki aile makbeıine defnedilecektir. ( 4220) 

Dizel 

Siird 

motörü ve yüksek t azyik 
tulumbası alınacaktır 

Belediyesinden: 
1 - 120 Ps. taka.tende 3 adet dizel motörilc yine ayni takatte 3 adet 

yüksek tazyik tulumbasının mübayaası ve Siirt tulumba istasyonunda mon 
ta edilmsi isi kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 13633 liı a ve muvakkat teminatı 3272 
liı adır. 

3 Eksiltme 15 6 940 tarihine mil::.adif C'Umaı1esı giinü snnt 8 dl~ 
Siiıi. belediyesinde yapılacakt ır· 

4 - Münakasa ve keşif evrakını görmek istiycnlerin Ankara ıstanbul 
ve Siiı t belediye.sine müracaatları ıl an olunur ı 4242) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Ceza hukuku, iktisat, İspen~ıyari kımya, Umumi fizik, Romanoloji. 

Türk .edebiyatı tarihi, Umumi Türkiye tarihi. Hayati ve Tıbbi" kınıya, 
Mikrobiyoloji, Genel Fizyoloji, sinir hastalık1arı doc;ent1ikleri açıktır 
Namzetlenn yabancı dil imtihanları 3 Birincı Teşrin 1940 Pc>rşemb' gıi
nü yapılacaktır. tsteklilerın sıhhat raporu, 5 fotograf, nüfus tezkeresi 
örneği ve ilmi hüviyetin i gösteren fişlerilc (Fişler tedris işleri ka'emin
den i tenecektir) 16 Eylül 1940 tar:hine kadar Rektörlüğe müracaatları. 

(4Q88 ) 

,.. , 
Gala tasa r ay pilavı 
Galataıaray/ılar Cemiyetinden: 
Senelik pilav ziyafetimizi Ha· 

ziranın ikinci Pazar günıi ve· 
riyoruz. 
Galatasaraylıların davetiyele· 

rini Gafatasarayda eski karakol 
karşısında Tütpncü çıkmazında 
Reşit Paşa hanındaki cemiyet 
lokalinden tedarik etmelerini 
rica ederiz. 

Beyoğlu Anadotu Hanı 
14 Nu maraya müracaat 

Zührevi \ 't: cılt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğledr·n onra Beycıglu Agac m 1 

.karsısınd .1 Hac:aı b~y ıpaı tımanı 

No 33, Telefon· "43586 

Çocuk Hek"mi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Tak m Talımhane P ılas • ro 4 
Hastaları heı gun s at 15 den 

'ôOll"a kabul eder Telefow 40127 

1 

1 r. a ap ; e 1 

İNf-IİSAl~LAR U. l\ll1l)CRLC{iÜNDEN: 

KİRALIK GA 
F'eriköydckı bıı ::ı fabı ilr.ınıız Eskı Bomonti muştemilatındaıı 

450 M2 delki kargıı· garaJ kırayn ''eıılecektıı. 
il lha'esi :-n \ 940 cunın glinii aat 14 de Kab t ı ta le\'azını 

ve mübayant subcı;;•nckkı alım komisyonunda yapılacaktır. 
lJJ - l<""az'a tafsilfıt almak \'t: bınayı görmek istiyenleıin ihalC' gii· 

nıinden ev\C'l mezkfıı fabııka mu luı iıne müracaat ctme'crı ı iıil 
olunur. (1052) 

ayseri Belediye Reisliğinden : 
J~ayseı ı bcledı) esil'e yiız yctmiı;:cı lıra ücretli ıkı fen memuru a1ır.a· 

caktıı . thtisas mcvkilerı Heyeti Vckıkcl' tasdık buyuı ulmustur. Taliple· 
rin C\Takı müsbitC''erıle bir'ikw 31 5 ~ııo tanhıne lrnctaı bcledıyc riyasc· 
tine mi.iı acnal1ar ı ılfın olunur. (3957) 

mfo. .. tl'rih.·rinc 

l\fakııwlerını 111 bt iu•ı 'ı·cıek par- , 

ç.ıl..ın V(' nrz.ı et tığınız P" n .ıch mc\' 

cudu lwlunmı\. ın hıluınuın y0dl.'k 1 

lambalnı ınızın '~· makııwlcı m zın 

heı turlu tamı atı ıçın \<ı 1111. J tan

bulda Snkecıclı' Hoıct nc.r-.an h~ • 

nında 2o No 

Sad eddin Scinmcı . • i\1ilıal 

Logo1tis 

.:..ırkc>tınr mur..!c..ıatınızı rncnınum\t t 

'r- kar ılaı ız Mm. c r ızııı ba ka 

ycıdc ubo .. ı \oklti . Tc ı 20412 

--1 r -----ı 

1 
Miihim Telefon Numaralan 

~ııo nn· lııwmhı <ıl:ıhile ık telefon 
nıınııırıılıırırıı \ Pl'J\ul'ıı 7 .. Bu ouıııurıtlar 
de lt'rınlzin hır k esio lrn~dedınız 

21 / 5 J 1940 Açıhş·K~ 

Londr:ı 1 Sterlin S,'l4 

NC"v·York 100 J>olnr 159 50 
P.ırls 100 Frnnk 2,9429 
Milano 100 Liret • &;-35 
CC"ncvrc 100 lsv. h. 2Q,'l725 

AmstC"rdam 100 Florin 
B~rlin 1 O R yişm. 

Brüksel 100 Belga 
Atlo ı 10!) Drnhmi 0,9975 
Sof ya 10'> L•,a 2, 
Prag 100 Ç~k Kr 
Madrld ıon P et.ı 1 ı 4SS 
Varşova 10 Zloti 
Bud.ıpl"şle 100 P.c-ngü ~0,1•62S 
Biikrcş 100 Ley 0,625 
Belgrad 100 Dinar 3,97 
Yokohnm 100 Yen 38, 17 
Stokholm 00 lsvcç Kr. 31,00S 
Moskovıı 100 Ruble -

ESHAM ve TAHViLAT 

1938 S lkr:ı miydi 
Sıv:ıs · En.urum 1 19.50 
Sıvns • f..nurum S 19,511 
Sh ns • Erı.urunı b 19,58 
Anadolu dcm"r>olu 1H'2 P. '40,80 

YANGIN ••ııuıııı•ııttıııı ıııuııuııuıııııııııııııııuı.11111111111111nnuunıt"Jltl 

1 tıuıb ıl ltfııi)e"i • ••• ~42'~~ 
Be\ oğl ıı • iUııiyesi ••• 41 ıı & 
l .k · dn r itfni) •«i . • • rı(lli2.'.i 

Otoııı11Lık olnıl\an p•rl(lrd9 ı;·ın· 
ırıl ı •Y:ıngın• kdlıııcsını ı,.oyl~ 
ıııek k:ıf dir. 

POLİS --l'oli• ııiıl•cıtc;i ııı ıl ılılril · .!'> I \~ 

SIHH1 I~_!! 
l!!t:ınlrnl ., Be\ ogl ıı · 44'JlS 
AnH<lohı ~ııkn•ı 605:b 
H:ı\STAHAN~ 
C\ıı rahp.ı~ •....••• 21Wt:i 
ll.1 kı !\ısa •••••• 2 .ı >3 
Be\·oğl u • ••••••••••• 1047C 

MUHTEt.IF --l{oclıkı' isk 1 ~i •.. 4:1732 
:;.ıı kotı lla r ~ı-111 
Sırl,ec •ıırı ::::::w1.ı 
llıı}ıl.ırp ı.ıı arı ..•• G07 I\ 

Tasviri Efkar 

N i.isha ı (5) kuru tur . 

Abone Seraİtİ 1 Tür~lye Hariç 
, !çın için - --

S enelik ••••..•••• 

Altı aylılı: •••••••• 

Üç ay lı k •.•••••••• 

14011 kr. 270:> kr. 

7SO .. H:iO , 

400 , '800 • 

Bir aylık........... HO .. Yoktur 

Gıı:ı.ı•temiLc gunderllt•ıı " ' raı. \ e l ıcı.ıtıt 

ne rodi '""' 

mes'ull~ Pi 

indi' Nlilıue'.ı: , o 

kabul olıınnı:ı7'~ 

Sahih ve Ncşnyat ~ltidtiıii : Z. 1'. tJRUZZi\' A 
Basıldığı yer: l A TRAAt .. :stız7.tVA 


