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Basmı.harrır ve umumi neşrivat mildüri.i 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE SFRAİTİ 

DEVAM Mi.ı"DDETT Türkive için Hariç için 
SE>nelık ... .. 1400 2900 
Altı a\•lık........ 750 1650 

GU:ıil ~eçmiş nüshalar (25) kuruştur .. 

.- T E L E F O N : 26!>7 '-------· 

=== 
A•kerlerimize hediye 

~ .;._ ~ 
Hn' ı.Jar birden •. bh-c '~fft\ıtn~ -tiz ~vleri- •.• ·~~- \. mizde, sıcak odalarda rahatça uyurken"~ ~·· • 

ge<ilmez hudutlnruu bekli~ en kahraman as
kerlerimizi düşl!nmek mccburiyetinde;riz. 

Her biri kardeşimiz, amcamız \eya eşimiz 
olan ·askerleiiki;i düşünmek, onlara hediye ha-
7ırlamak i(in Pf kalmamalıyız. . _J 

ıl • n n iındt:r cntından gaı.ctemiz mesuliyet kabul etmez Ciimhuriyctin tıe Cihnhtıriyet e!eri1ıin bek~id, tcbahlan ~lıcar ai114d gazetedfr YEN1 ASffi matbaasında basılml§tır 

GENERAL PAPAGOSUN -
BiR EMRi YEVMISI 

lstanbul, örf" idare 
merkezi oluyor 

Dehşet saldı~ı
mz düşmam de
nize dökünüz 

----------------~ •. s---------------,_.. 
Korgeneral Ali Riza halka hita· 
en bir b yann e ne redecek 

-------·x•x 
r' • l b b E ı.tanbul 2S (Te1efonla) - Şebrlmb:e tezglilıtar1 Ya'ko ihtikar suçunclan yak.-
.r ecır e era er rge- plmesbıe intlz.ar edilen &il idare ko- lanarak ndliyeye verildiler. . 

• .J El ·ı • mutam Korgeneral Ali Riza Arluokal İstanbul fiat mUrakabe komisyonu vn-
TI ye aotru en l eTı gelince halka hitaben bir beyanname lJn1n riyasetinde yaptığı bir toplantıda 

h L • b l d ne~ecektlr. örft idare komutanlığının cep fenerleri ve bunlarda kullanılan pil-
oreRefı OŞ a 1 merkez.\ htanbul olacağı bildbilmekte- leıin fiatlerini tesbit eylemiştir. Cep Ic-

db\ nerleri ve pil ile bu gibi levazimat şeh-
Y UNANL ILAR «DÜŞMAN RI· rl.-niz.de pek bol~ur. Yassı piller 20 ku-

CAT EDiYOR» orYORLAR ~ma:eı!=~~: k::ı:U:::t!afu~~r ıse perakena •m -·- it••••••• ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ···-·-·- ~ ·- -·-·-..... .._._.._..__..., 
Yunan süvarisi şinlcll 
İtalyanların peşindedir 

Atina, 23 (AA) - Yunan başku
mandanı general Papagos Yunan kıtaa· 

ı tına hitaben neşrettiği emri yevmide 
hllhassa oöyle demektedir ı 

•Tann bh!mle beraber olsun.. Unut
mayınız ki kırk sene hapiste ve esarette 

Gorice ceph_eımıdc u1ukalne dÜfen ı·a~ifcyı bo§ ran bir Yunan kıtası Jeçlnnekteme az yaşamak daha iyidir. 

Almanlann yeni 
hava hücumu 

---~----------------~~--~~--------------------------------------------~-.,Deri. daima ileri! Harbe devam ediniz 

Yunan zaferi- Elen kıtaatı Kendi Tankları :U~~t saldığınız düşmanı dWze ~ · 
Atina, 23 (A.A) -1talyanlann Sel!-

ınılltere üzerinde bazı 
ıaddi llasarat ıar. 

AMERiKAN HAVACILARI iN· 
GILTEREYE GONOLLO • ht J ş• d• d niği ıapt için hareket üssü olarak lnti-

DID mu eme Düşmanını ım ı e ~:kl~=rk~ırleb:: 
neti• celerı· A k l dü t .. reket eden Yunan kollarma mensup htı-••• Takı·p edı·yor T Q arına ş u cum lataab ve bunları takip eden kol- Londra 23 (A..A) -Hava nezaretinin 

----·- • lar bugün fecirle beraber Ergiri üzerine teblii!ne nazaran dUn gece yapılan dilş-
SEVKET BİLGlN l I I 6 f k İtalyan kuvvetlerini ileri hareketine başlamışlardır. Yunan man hUcumlan başlıca, merkez mmta-

GiDiYORLAR 

ta yan arın lT aaı, toplamak içın· gayretler latalannın yapınış olduklan sUngU hü· kasmın garp b5lgelerine teksif edilmlş-l'ı ınnistnn, i tiklal sn,•aşında, mağ- _SONU 3 UncU SAHiFEDE _ tir. Çıkan yangınlar &Uratle sandUrUl-
._ diişmanının iimitlcrini tarumar eden 2 mÜ$takif kı'tası sariediyorlar m~Ur. Oldukça insan zayiatı vardır. 
laferler kaxanmıştır. İtalyan ordusunun ------------.,;_,~ Vuk ,_ulan ddt h t ı d 'k · [ t - --· ııımıııııııııııımmıııııımmmmıııııııımıııı u u ma asara en z ya e ~günde Florinaya, yedi günde Seıa- ve , ı a ayı ama- ARNAVUTLUKTAKi ITALYAN ~ ev

1 
__ !_eı;~,_~_::retııanetmektedeıereir,.hususı mesken-~e varacağını, bütün Ymınnistnnı isti- .,..., wıı~ 

il seferinin on giindcn rwn sürmi~·eee- men bozuldu 1 SON DAkJ.kft. 
lial dünyaya ilan eden Roma. bıı tafra- • •- ORDUSUNDA TASf YE VAR Londra 23 (A.A) - Londranın iyi 
c.n.ş rüyasından al'ı bir darbe ile uyan- LESKOVIKI VE ERSEKA DA Atina 23 (A.A) _ Göriceden ricat et- • • • • • • • • • • • - mal<Unat alan mahfilleri Almanlarm 
-~. Faıtizmi sersemletecek mahiyette mekte olan ltalyanlar, Göricedeki ltal- U%Ull menzilli toplarla dlln 8ğleden son-
Oluı bu darbenin İtalyan umumi dkfi- DON iŞGAL OLUNDU yan fırkalarını takviye için Pogr.:tl <'<' Italyan orduSu ra Londranm cenubu ~e bulu-
l'lnda derin bir asabi~et \'C )eis ha\·ası gönderilm~ ve Yunanlılar tar:ıfınönn nan werl hedeflerl bombardıman et-
ll>andırdıgından şüphe edilemez. B. Ele oe en-;-;.'"iiaimi say- zaptcclilmiş bulunan tankları kullan- d h • t miş olduklanna dalr yan resmi Alınan 
:.ıussolininin bütün hesapları altüst b h maktn olan Yunan kıtaatı tarafından ta- ne en ezıme e ajan.sının vermiş olduğu !haberi kat'i su-
Ohnuştur. Hatta iş bu kadarla knlmrunış, mağa s·md.lik Uftan• kip edilmektedir. rette tehlp eylemekte ve bayle bir bom· 
~ih,erin elinde §inıdiye kadar uıferdcn hların vakti yok.. Cepheden gelen son haberlere göre ug"' radJ ? bnrdımandan Jtatiyen haberdar olma-
__,ere enden tahripkar istila makinesinin d kl bildlrme,_._;ı,_ 
lht def;· olarak Balkanlarda dişleri ıı- Atina 23 (A.A) - Yunan baş.kuman- Arnavutluğun bütün l'Cllubu şarki böl- ı annı Awuır. 
tlrdamağa, kınlmağa başlamıştır.. Bn danlığının dün ak..,.,mki tebliği: gesinc şimdi Yunanlılar tamamen ha- Vaşington 23 (A.A) _ Amerlkalı1ar, 
ı.&cııse, A\TUpa harbinin seyrine tesir Dün bütün Yunan kıtnah Morava da- kim bulunmaktadır. Bu suretle İtalyan- Yunan Başkumandanı, tnglliz hava kuvvetlerine gl.inüilU kay-
ed~ekiir. i':ı silsilesi.ne, 1von dnğına ve Nclekarfs lann Selnnik ilzcrine her hangi bir ta- İtalyan planını anla• doluruın vatand&§lanndan dolayı, bun-

- SONU 4 \incii f::AJiiFEDE - - SOdU :l iint'ii SAldFEDE - yınca yeni bir plan Jar Amerlkn ikanunlanru ihlll etmiş ol
makla beraber, bUyilk bir gurur duy-

ı , tetbik etti... maktadırlar. 
Londra 23 (A.A) - ltalyan ordusu- Bn gunını istirak eden Amerika hari-

nun A:rnavutluktnki hezimetini tefsir ciyc nezareti de, Amerika kanunlarının 
eden <Deyli Telgraf> gazetesinin Atina ihlAJ edildiğini bilmekle beraber bu hA
muhabiri Yunanistanı ikiye bölerek Se· diseye tamnm.iyle göz yummakta ve ka
laruğc inmeğe matuf bulunan ltalyan nunlann ihllilini ehemmiyetli telAkkt et
pliınmın beş scmtple akamete uğradığı· mediğini beyan etmektedir. 
nı yazmaktadır: * 

Sovyet halk komiserleri reisi B. Molotof 

Milli Şef'le 

Sov yet meclisi reisi 
arasında tebrik ve 

tefekkür telgrafları 

Ankara, 23 (A.A} - Sovyet Millt 
bayramının yıldönUmU mi.innsebetile re
isicUmhur İsmet 1nanii ile Sovyetlcr bır
liği yUksck Sov} et meclisi reisi B. Kıi· 
lenin anısında fıtideki telgraflar teatj 
edilmiştir : 

Ekselans Kalenin. So\•yetler Birliği 
yiiksek Meclisi reisi 

MOSKOVA 

Bir ıııiiddettcn beri harbin siklet mcr
l.ezini Akdcnize nakletmek için bir ta· 
\mı siyasi ve askeri kombinczonlnr ha
"'°lanffıl:'l mnlüıudur. Akdcnizfo iki ka
Jası olan Sli\ <!Hlc Cebelüttankı zaptc
ılerek Biiyük Britnn~ 11 inıparatorlu~u
-.., en ha as noktasından yaralama) ı is
tUıdaf eden bu kombinezonlar, ~imdiye 
~dar tatbik 1>11ha~nıa konulamamıştır .. 
'"4PIU1,Ya mihverin kuyruğuna tnkılmak
'-n çekinmiştir. Vi i, Almanva ile iş bir
liiinin biitiin kıırtuhı limitlerini göm
'neğc muadil ulaeagını dfrsiinerek bu 
lıil'.apaver oyunn gim1emistir. İhtimal ki 
bir taraftan Degolı t hnn·ketin F1·ansız 
~iistemlckc iınparntorluguıuı ya~ ılmas1, 
4İğer taraftan Fns . Ccun ir ,.,. Tunusun 
ltıukadderntın:ı hakim olan gencrnl Vey
«llndın kendi inden beklenen uyanık bir 
.._tanpen crlikJc :;imali Afrikada Al
llılanya \"e itnl) a~ a hiç bir iis verilmiye
~ğini ımrahntle heynıı etmesi Vişiyi 
11'ransaııııı kendi d,ı, asına ihanet l oluna 
~Prnasına m:tııi olmuştur. Bu 'aziycte 
~gut 'c gn~ ri ml.sgul Fransız toprak
larında ihtilal ruhunun günden güne 

l - 1talyruı başkwnandanlığının plil-
nını sezer ser.mez Yunan ~1.umandan· Latif bir Jngiliz 

Teşrinievvel ihhllilinin yıldönümil 
Al.. münasebetiyle ı;runircl tebrilderimlc bir

Yugoslau kuT'a efradı a.skere gidiyor \tyanmakta oldui,tıınu gösteren alıimet-
ltri de ila\e cdcbilıriz. e· h b 1 

1\1ih,cr, ne uriycde, ne Tulon. Oraıı Jr 8 er Var -·-···-·- -·-·--·-·-·-·-·--
~ Dnkarda \isler elde etmeyi iiınit ede- • Nlhauet Romanua da 
ltıez. Fikrimizce bu imkansızlık siyasi A / J V / "e askeri taıvjkicrın birden bire ccnuLi man ar .1 UgOS aV• ., .. , . Ü lü kf b 
1$ıuki Avrup; üzerinde tckasiif etmesi- yayı ezmek İÇİn VÇ z pa in e-
llt·. ııcbcbi~ct \ermiştir. .ttinci azaaı oldu 
hnlynnın Yunnnistona taarruzu: hazır/ık vapzvor :r 
l - . ar ki Akdrnizdc İta]) anın stra· ·' T BeTlin 23 ( A.A) - Romcınyanın da 

fejik ınc\ kiini ku\, ctlcndirmck; ~ ..... iiçleı- paktına iltihakı bugii1ı Bc,-lin-

2 - Balkanları tamamen mihverin Macarı· 'fanın hemen de imza ediletı bir protokolla emri 
-uruzu altma oknıak; O vaki olmU§tur. 

3 - IJsıra kar 1 kU\'\Ctli bir tazyik u" ç1tzıu• pakta gı•rmeıı• Jmzası tarihinden itibaTen mer'i 
lapılnıasını nııiınkıin kılmak maksatla- .t olan bu protokol Almanya namma 
~da dayanı~ ordu. hariciye nazın Ribbentrop, Italya 

Bu tmırrıız, tnsa\, ur edildigi sckildc bunun ı·çı·n mı·,, namına •iya.'1 §1.Lbe ıe/lerifıden oTta 
lnu,arfak ol a~ dı, 'ani lıab :ı ba tan ha- elçi Butti, Japonya tıamına Berlin 1 
la bütiın \ un:mistnnı, Ege)c dağılmış - -·- biiyiik elçisi Kurt.ısu., Romanya na-tlan Yunan adalannı istila edebilseydi DALMAÇYAYI ITALYAYA, Dl· mına da başvekil Antonesko tarafla-
t.,}~İ~iz donanmasının Şarki Akdl'nizdeki GER TEREKEYi MACARLAR· nndıın imza. edünıi§tir. 
~luınb·cti clbcttt• nr ılmış olacaktı. -.-..;ıı 

le lıir İngiliz ıniincl.kidi bu vazi~eti şöy- LA BULGARLARA letlerle inhitata yUz tutmuş kısır mUiet-
anlatıyor : lerclen intikam alacakları hakkındaki 
"İtahan taarruzu askeri bakımdan VERECEKLER ta ak b ret} • b k 

tc!tkik ~dildiği zaınnn, bunun biiyiik Bri- mu t n nratı u su e güzel lr te -
'-ıı km k . kul Londra 23 (A.A) - <Deyli Telgrab zibc maruz kalnu§tır. 
'- Ya imparatorluğunu yı n içın • Londra 23 (A.A) _ MUst ... kll Fransız 
.. llllan merdhcnin hn amaklarmdan bi· gazetesi basmakalesindc §Öyle yazmak- ... 
ti olduğu kolaylıkla kendini gösterir. tadır: ajansı lbildiriyor: 
-ilıver dünya~n ~a)ılmı olan eıı ınuaz· Mussolininin Yunan mukavemetıne Fransız matbuatının bugünlerde esas 
~ inıp:ırntorluğu yıkmak için ~ıkıl- karşı mi.inaslp .bir plan hazırladığı tah- mevzuu Elenlerln zaferidir. Bu znfeı:lıı 
"1a ı icap eden merdi\ enin bir çok ha- min ed!Jebilir. Bu hareketle, Haziranda uyandırdığı hayranlık hlslcrlne perestiş
"':\ınaklP..rı mc\ cut olduğunu bilmez de· müttefiklerın ~hıln bittlğlnl sanarak lerl haleldar olan ltalyan zlmamdarlan
-,·ldir. Asıl hiiııer kısa ,e pratik yolu Fransızlara taarruz etmekle dU§tilğü nn karşı alaylar da karışmaktadır. 
'lr.,nktır. Yıınn"i"''tna knr ı tnarruz bu haU:ıyı tekrar etmiştir. Londra 23 (A.A) - Yunan ordusu-

n. U 2 iıh.:ı SAH1.Pt..1>E - Fa§ist ve Nazilerin, ı~ VJt dlDQ mil- - SONU f ilndl SAHİFEDE -

lığının kendi plô.nını tndil ve düşmanın k 
her hareketinden istifade eylemek husu- man ,a. ası likte dost Sovyetler milletlerinin refah 

ve snndcti için en iyi tcmennileriını nr
zetmekle zevk duymaktayım .. sundaki mehareti. 

2 - Yunanistanda sefcl'bcrliğjn. ltal
ynn tnhm!nleri hilaf ınn olarak, çok sU
rotle ikmali. 

3 - Harck~tın bidayetinde ordunun 
iaşesini temin için sivil halkın işbirliği 
yapması. 

4 - Seri bir zafer ümit eden lta]yan 
asker ve kwnandanlarının Hk Yunan ta
arruzla:nn.a mukavemet hususunda gös
terdiği kabiliyetsizlik. 

Londra, 23 (A.A) - Bugi.in Londra-
da çok eğlenceli bir htidise haber veril- İSMi'.~ İNÖNÜ 
mektedir : Ekselflııs ismet İnönü 

Almnnlar Fransadaki tayyare mey- Türkiye ReisicUmhuru 
danlanndan İngiliz bombardıman tayya- ANKARA 
relerinin nazan dikkatini başka tarafla- Büyük teşrinievvel ihtilB.linin 23 ün-
ra çekmek için mukavvadan yapı~ cü yıldönümti münasebetiyle vaki hara· 
tayyarelerin dizilmiş bulunduğu sözde retli tebrik ve temc.nnilerinizden dolayı 
bir tayyare meydanı vücuda getirmişler- samimi teşekkiirlerimin kabulünü rica 
dir ve İngiliz tayyarelerinin gelerek bu ederim. 
meydana bombalar attığını sevinçle sey- KALENİN 

5 - İngiliz hava kuvvetlerinin geniş 
mikyasta Yunan kuvvetlerlylC' işbirliği 
yapını~ olmaları. 

retmişlerdir. Sovye1 Milli bal ramı münasebetiyle 
Fakat İngilizlerin yeni bir istihzası Başvekil Dr. Refik Saydam ve hariciye 

karşısında bulunduklarını göriince fena vekili Şükrü Saracvğlu ile Sovyet halle 
~ ..... -----------~l halde canlan sıkılmıştır. ln&iliz tayyare- komiserleri meclisi reisi ve hariciye ka. 
11111~!_!!~.!,!~•,!!~!.!!~'!!lll~~ı.~ı~!,!!~1,!!~l,!!~'!!~l!l~I~~~ )erinin bu meydnno at~ları bomb~- miseri .B. Molotof nrasında tebrik ve te-

rın tahta bombalar oldugunu görmuş- şek.kür telgrafları teati edilmlşür. 
lerd ir. ı 11111111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111 

lflgiliz bafvckili B. Çörriı Yetti Zt la.ndalı askerlerle goriış11 ıor 

Slovalı;ya Başvelılli . 
Londra 23 (A.A) - Alman radyosu. 

nun haber verdiğin. göre Slovakya bat
vekili bugün Alman hükümetinirı da
veti Uzerine Bcrline hareket etmiştir. 

......_.~ - ·- ·-,_..-.._._..G_l_C_ t_•• 

sovuetıer Birliği 
--.--

Macari2rm üç!ü pakta 
girn1esini tasvip 
etmiş eğiluir-
~ 

Mo ova 2.~ (A.Aı 

blldıriyor: 
T , JdDSı 

Yunaytid Pres Amcnkan jansı, 
Hambıırge - lı'lendenblat Almnn ga
zet{'sinin ifadesine göre. Macarista
mn uç devlet pak\ına iltihakının 
Sovyctler birliğinin işbirliği ve tam 
tasvibivlc yapılmış olduğunu haber 
verme .ledir. 

Tass ajaru ı, bu haberın hakikate 
katiyen tevaf uJ.: etmediğini bildinne
ğe mezundur. 

~...,_._.......,._, ._ ._ ...... -·--·---·--.. ---· 
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CELLAT Yunanzaferi-
ARA ALİ ŞEHİR DABBRLERİ ninmuhtemel 

Yazan : Şahin AJidaman B d d y neticeleri ••• 
9 - ayıo ır a ı· enı· sahşlar -.BA~TARA1<11iNcİSAHİFEI>E-ktsn \ 'e pratik ~olun ilk kademesi ob 

-- Sabr albnda o··ıeceksı·n.• --·-- rak eJe almmı~tır. GAiiba diter luııleme 

K h ed 
• · · ler de şöyle sıralanmıştır : 

•ıs• a v e bir cı- I •
1
• I .d 'X··

10000 
•• •• _.:·Eg~-ı::..d ..... °'ıizinin L~~c k!!...'!'an

1
d 

PenlJenin 1'occuı :f~ı,.,,.qtı. Aman ~af'ıtbl11, de· t ld ngı iZ er yeni en f OD.UZUm :l:a:Y:W. :~rn;;:: ~~0 ~ 
mell • .,.,. ceddi 9Gttri~le flopcmltttldıtl!.. naye o u 5000 t . . 1 v k b 1 ttil pi edildikten sonra, Suriye • Musu 

Fillıaklkn Penbcnln büyük babası, kalnına emrini vermeden bir g.in evvel Ew."!lki g~c 21 de Bayındırda Cüm- OD ıncır a magı a u e er pipllnlerinin nihayet buldofu Beynıt , . 
devrinin en mahir remilcileıindcn bitl cergcsmi bozmuş, yola çıknrn~a hazır· huri;rd meydanında ibrahimin kahveha- Hayfa ... SüveYŞ; Nil del~~ ve hbnCk 
ldJ ..• Hicrt 91~ seneslntlc Rum 1it1e se- lnnııt~h. Vf! hfırek<.>l (Jdcccği sırnda da nesinde müessif bir cinayet olmuştur. Bu ••x rl~ b 'kasd 
yahaıe çıktığı '!lfalarda eıı1ı.an süte.ra 1 .111ıeım-ıne v cın eruv ontnra dcmı~tı ı:a~vehanc.de oturmakta o~an.~.~s.im oğlu Almanlar Ja incir alıyorlar kuİc eu~:eı:·.:.~~tnS:liz ac:..= 
man ordusiyle hcraber ıtacaristan top-- lti- Naıl Cengı&, kahveye korkutuk sarhoş ......................................................... anı Akd • den ~ bileceğiııi, AIUI 
raldarında ilerliyerek Siketuvar kalesi- - Aman .. Bu gece rüyamda gördiim, olarak gelen Osman oı?lu Mu9tafa iri ta- Dün Ankaradan, borsada hareket do- mirden 3000 ton lnclrl satın alınalı esas Dize tıaıJ:ız ıa • ov~t edi c 
nl liu~tHııştı .• Remilci herif kalabalık ç€!rgctni baŞ.ıma _geçirmek için bir fakıın rafından Lit• sebep bıçn1da ağır sureae ~uran çok milhlm iki haber alınını~ ve itibariyle kabul e\melerldir. Almanlarla Yunan~ınc:a~ılı r:.;; · 
ôfdUgAhti daha !iyade paıa lıta.zaruıca- adamlar yola çıkmış bulunuyotİnr., ka- yaralanmııtır. Nail Cerıgizin yaraları sağ ihracat birlikleri bllrosu keyfiyeti he- .mllzakeroler mUsall bir safhada devam bu suikasdı ~nlelllİ$tir Tetıı&e h~ıa ;;! 
gmı dUşUnerek Slketuvara koştu ... Az ç:ır, kurtulurum .. Yoksa çergemi yıkar karın boşluğundn Ve sol kulağındadır. ınen borsa komiserliğine bildinn~Ur. etm&ktedir. 1unlrden giden heyet hafta ki Olmakla :eraber JIÜ)'illı: Bri~ 
Y.atnında reihl~tnlfi föhre{i bUlUn ö du- gil:ıt v11cudumli dn t1 vır p ~tktflaları Yaralı hiidiııcıyi mUteakip h:ııtahane)·c GelAn malOmata nazaran Ankarada, başında 1stanbtil yoliyle avdet edecek· düsmanlanna karşı fiındi bü)lük !: 
gMta yayılmıştı .. Her gUn yüzlerce as- mukarrcrdır. kaldınlmıı ve tedavi altına ahnmı tır. lunlrdcn giden kuru meyve ihraca~- tlr. tajlar kazandıltndlia şAphe edilem 
ker remllclnln s;ergcsine geliyor ve Herif böyle sı.iylcnerek yavaşca ora- Suçlu tutularak ııdliyeye verilmi~ir. !arı heyetiyle İngiliz ticaret korporas- . iaıiliz donanmamun kahir üstünlü;; 
memleketlerinde bıraktıktan yavuKtu- dan sıvışmış ve bu suretle Sokullunun - -•-- ~·onu milmessilleri arasında yapılan mil· 1Ş TALEPLEW iaıUiz ha\'ao1arınıu fevblbeşcr gayret 
lanna kavU!UP ka~ıyacnklannı an· elinden yaka.c;ını kurtarmnğa muvaffak Dün geceki 7.akerel~r sonunda 1ngiltereye yeniden Bağdatta Bllaho.. Juri firnlUl ticaret 1er ve kahramanlıklar şeklinde teccU 
lam:ık için, ona fala baktınyorlardı. olmuştu. on bin ton fü:Um ve b~ bin ton incir sa- odasına mUracaat ederek Bağdat vago. eden faaliyeti Yuıuanistanm çelikleşnıi 

Bir gUn Ustu başı temiz, memur kılı· Şimdi Penbenin koc:ısınn bahsettiği otobüs kozası tışı yapmamız temin edllmlşUr. nu teslimi olmak üzere tonu 45 Sterlin- mukawmctine bugünkii muzaffer nıa 
ğında birlsl çergeye geldi .. Bu ut mU- vakn, vakUyle dedestnin başından g.,çen .. • Satı§lar, ihracatçılar birliğinin son den Ze)•di cinsi 200 ton hurma satma· htyeli verdirmiştir. Boma Balknııfard. 
verrih Mustafa efe~dl idi .. Gitll olara~ bu tehlikeli maceradan ibaret bulunu. . Dun n~ m ıı~at 16.40 da Alsancaga tcsbit ey~lğl tizUın ve incir fiatlerlne la talip olduğunu bildirmiştir. Keyfiyet.- ıömilJen as!.:eri prf'.IUjhıi nasıl iade ede 
niyet tuttu. Penbernn dedesi nokta dö- yordu. Mcmo, kamnnın savurduğu teh- ~ıtmd: uz ,re Konaktnn hareket eden uygun hır surette yapılmıştır. Mallar ten al&lcadarlar haberdar cdilıni§tir. celiııl düşünmektedir. Yunan ordUSI 
küp dedi ki: dit üz ine falın kimin niyC'l°ne açıld·~ı· 412 sn}ıl! ~cın_?k : B~smahanc -. Al.sa~- 1zmirdc, İngiliz ihrncatçılan birliğinin Finlandiyada büyUk bir firma memle- tatbik ctmel"ie oldaiu imha batbind 

- Hay efendim .. Bu ne büyük faldır, na ö'!renmt-ktcn \'azgecti \'C bu s for cak o~ohUsu ınueSSlf bır kaza ge~ı;n~·ı~. deposuna teslim §llrtiyleclir ye bedelleri kctimlzdcn tUtUn satın almak istediğini aıu\'affak olur da Anıavutluğu İtalyaı 
işte hisar yerinden oynadı .. 'Bir top gül- baska bir tckl!ftc bul ınarak p nb ye Otobus Dr. Mu taf D.-.} caddesını tnkı- en kısa bir zamanda ödenecektir. l>üdfrm tir. Yerine gazete ıcAı1Jd1 ve çi· esaretinden kurtarabillne bu hadiseniı 
lesi gibi havaya savruldu. Ve bin p:ırça dt'di ki: b n Kordona ç•ktığı sımd~ ya~m.ır sul~ tkinci haber, Alın:ınlarla cereyan eden mento '\ermek isli~•en bu firma ile tc-- balyada yaratacalı akisler İtalyan mille 
olup her parçası bir to:z. zerresi halinde - Elillenıin falın bak r duruı~un .. nnın yolu parlatması netıccsmde. !IOfor • • 1 C'r !er ncticcsind .. Almanların tz- masa geçllmişUr. tinin B. Mus oliniyc itimadını sarsacal 
etrafa saçıldı. Kale kumandanı olan Re- Bunun bize ne- fayda ı do' unur sanki._ bunun fnrk:n arm~ıımı ve ınak 1""nır ·-·- ·- -·-·-·-·-·-••• - ·-- · - ""' ·-·- - - - - ·- - ·-· · - - .kadar büyük olıwu.ı müstebat değildi• 
zinl melununun dahi yakayı ele verme- Yabancılar için fol rçac..ı;:ına. koc:ının burnu kar n1ıkta denızc oturmu tur. F • •• k b Bundan dolayıdır ki İtalya vaziyetin 
si mukarrerdir... · tLliinl yenidt:n bir k rrc daha ı:özc!en Bu sıradn otobüste bulunan 23 yo1 ~·· ıat mora a esı• bi7.Zat ıslaha muktedir olaına7.sa Alman 

Filhakika Selanlkli Mustafa efendi, get'irst'n olınnz mı? ... Snna '.\'ah•arıruıı, otobfuı ıoförünün ve biletçisinin bu fev- yawn müdahalesi ihtimali kU\'VCtl, 

g8n1Unden: Pcnbc ... Son defa fal:ma baktı;;ın giin· kalidc andl\ gösterdikleri büyük g yret ane\'IUUbahis olmakt.chr. Almanya 19ı; 
- Acaba, Türkler hisarı nlacak mı:' dcnberi içimde pc.rdn olan korku, g(ıya nt-tic:esindt" a~kıı pcncc.rclcr.den sah'.le X41C ~)erini hatırlatan bir BaUcan cephe 

Ve kaleye kapanan kumandan Rezitı.i oraya yapı~mış gibi bit- türlU yakamı hı- çıkmışJardır. ) alnız ooför dınden hafıf- Kc~.n .... :~yon reı·sı· vatı·, du··n tu··ccar- unm dofmuınclan end~. ı.:-.aı 
,._. ele verecek ml?M diye hu iki rnkmıyor.,. lfolc sen şu bakl~bnn dili- çe yaralanmı ve bir kl\ç yolcu ıslanmıı- "'Z~ mUdah:ılcsi, nerede ve ne şekilde ohıl"S' 
madıle Gurine niyet tutmuştu... Heri- ni bir 'kcrre daha yokln ... Belki de bu· tır. olawa harbi bütün Balkan yanm adası 
fiıa ·tlfl tam pdtlfne llabet ettirmesi Se- gün, istikbalimiz hakkında daha hayırlı --.-•ııwıw- larla bı·r hasbı.hal yaph na b~laştı~ak t.e~ini ta~ır. ~iman 
UDlkllyl bUyUk bir saşkmlı!a dUştir- tcb irlerde bulunurlar.. . Poliste tayinler.. ya böyl~ bır ' 'az.yet ıhdas etmeyı kend 
mQftll... Memonun yaptığı bu teklif Penbcıyi Emniyet tnüditrlüğU baş komiserle- X4X mont f~tme mu,·afık. b~ mı? . 

Bir kaç gün sonra Mustafa efendi, ba- adaınııkıllı sinlrlcndirınlşti. Bunun için rindcn Rifnt '.\·Ul:sek ihllSaS kursunu ta- Fi)'nt murakabe komi.yonu dün öğ- müsamaha- aösterilmemcsini ve bu mad- DKllıı ıaze~.lttbu~ talunift.leriue gö 
T.ı arlcad.qlartyle beraber, falcının çer- kn larını çatıp öfkeli bir se le kocasına: kfn için Anknrn polis enstitüsüne gide- leden sonra saat on altıda nuntaka tica· delerin ikinci, üçüncü ellere geçerek ih- !e. Almanya muttefiki. ~taty.aya yardın 
gcslne yenıden uğradılar .. Tekrar niyet - Herif, çıldırdın mı ~n? ... diye mu- ccklir. Komls r mun\in! Suat Kütahya· ret müdürliljU bil\Uında valinin riyase• tikara meydan verilmeınelini temenw J:" Ma~tanın da ~yle Yuro~ 
tuttular .. Falcı her zaman yaptığı gibi lwhele etti... Alnımızın yazısını mec;k y:t r>olis nı~ınuru Cavit Ağn "11aycline tinde bir toplantı alcdetmiştir. eylemiştir. \-yaya. hlı?ım cdtcekür. Alman er!cl 
nokta döküp bitirdikten sonra başını tahtası gibi yazılır bozulur bir sey mi polis memuru Tahir .Aktarı ve polis mu~ Bu toplantıya, ıııkların maıkelenrne Mıdum olduiu üzere bu gibi tüccarla- 01 harb!yesı btt ınaktıitla taar.ruı. .plan 
bldırdı .. SellnlldJnln yUzUne manalı sanıyorsun? .. Ezeld~bcrj alnım~dn ya- cımelut memuru HU<>eyln İstanbul::\ tnvin mnddelcrini satan başlıca bir kaç tüccar Tın mal beyanı için konulan 1nülalet dün ~arını b!le ~r~~: Bu tahm?' nı 
blr bakış fırlatarak: zilı duran bu sntırJarhiç silgi ~ö1i.lrm~.. dilnıi'!leı-dir. • dn i~tirak eylemi tir. v~li bu tüccarlar- öğleyin tamamlanmıı ve beyanname ko- erccc ı~bctlıdır, bılmıyonız. l:ılnr 

- YJne ılz çok anernli bir meseleye Mukadcler ne ise c ·acç ınutluk:ı zu!-ıur - -·-- la bir hubihal yaparak kendilerine ve· mi yona gelmiştir. Yann aabah bir ihzari şu: bniız ki Y~ıgosl~\'}ıtya ~r,.ı ~~ 
dair niyet tuttunuz, dedl. Hasta artık ccler ... Sana cwelcc d.., sl.iylcdiın ... Sln•- SPOR sayada bulunmu~. bu maddelerin satı- ltomi91on toplanarak bu maddelerin aa- pı cak taarruz luııanıstaum ~ostcrdı~ 
l,yt olamaz ... Onun vaziyeti direği ufa- dl istersen, Lunu bir keı re dah:ı tekrar ş:nda ihtikara yol açılmamasını, fazla tış fiatletiııi teab.it edecek ve bu fiatlcr '?u~Uer~ılı~ 11~~\'e~adar ~U\'VC\J 
lan bir çadınn halfn..i andırır. Çadır .Y•· edeyim. Senin SOJlun ercıcç ce!l.'.'ıt satın • • • • • • ıtıık maskeleme maddesi talep edenler~ hemen ilan edilecektir. 'e surprız '.;<ioaEVıa :!Ea"" 8eccktır. J 
run direk o.tnnde duruyor. Bunu dü- ~ltındn can vcrmcktcn ibar('t nlacnktırJ Altl"OrdU 18 AlllU ~- ·- -·-·--··--·-·---·-.. • .. --·--·-----·- ı 'P J[i. ... ILG H 
zekmak 1çbı yeni blr direk buluo eski- Anladın mı, ~imdi uA.uı·suz t[lliluin se- t ( • Je d d b• t f •b t ~ ı - -""•---
llnln yerine onu koym'l~ lazım .. Bu ya- nin için lı::ızırlndığı o korkunc ElkıbPt1 •.. - · - 4ıse r e e e ıya ve an eu- . Zabıta vak'ası yok -
pddıktan sonra öteki ç;.dırlar da kuru- Demirci Meınonun, eşekleri timar l't- Tok l m I o, ı bugu· n • d il. k ıl k Son yirmi dört sut içinde şcltlrde \~ 
l.wliı.... • mek ~in kullandıkları sert fırçalan nn- rısabn a yen 1 yap aca br zııbıta vak'ası o1maımışt.ır. 

SetAnlkli Mustafa efendi bu scler de, dıran kırçı1 bıyıkfariyle ~ö~sünün uzun st d "Um da ----·---
Kanun1 SUleyman, acaba iyi olup ~-a~ı- kılları, herifin el uyduğu korkınlan o or- .,.. 1 4-. i\IAH.KDIELERDI-~ 
yacak mı diye niyet tutmuştu .. Penhenin kilwıda diken ctihi bir sekil alın!Sb .. \'<' h / Maarif vekAleti liselerde okuyan g~' TARiH TEDRlSATI 
dedesi, pek mahirane bir surette bu de- bırdenbirc cclwt .s.ııırhriyle·dara~çforı, ar,t OŞl yar lerin edebifat tarihimizin biltnn de~ Ti.irk taı;h bırurnu bazı mühim ka- İhti di • 
fa da t&Jı gediğine kondurdu \•e ~in demircinin gfüünlin önüne' .danselınr.- Lik ınaçlarmın ilı:inei haftaaında kur'a lcrlne ait eôcbi eserler hakkında mal... ı·artar almıştır. Bu Jtararlara nuaran: yar ffl . 
dediği gibi de oldu ... öl~ Süleymanuı ğu başladılnr... J\ltay • Ahınorduyu karşı karşıya getirdi. ınaı sahibi olmalan ve bu eserlerden 1 - Mekteplerde hundan sonra tarih . Karşıyakada dlşçl "J?i'· Granya ile ~-
yerine otlu Selim geçmişU ve devlet bl- Aman yarabbi .•. cellitt ~ • rivle bir S:ımpıyonluğa namzet takıınlımn en mümkün mertebe istifade etmeleri için tedrisatı mukayesl'1i hlr şekilde olrutu- çı kalfası Fabrlsln ?11Y~ ceza~ ~evana 
nasında birdenbire çöken temel tnşırıın b::ışın koparılana ı. •. Nl' berb:ıt, ~e feci kuv' eılilerinden aayılan bu iki takımımı· yeni bir çalışına programı hazırlamışt.tr.. lacaktır. eden muhakemelen nellceleıuni,ftır. 
yenUeştlrilmesl sayesinde vuiyet ıslah b:r ölümdii hu?.. . 11n buı;ün yapacağı maç şüphe."liz bize Şimdiye kadar öğretmenler, ellerinde- 2 - Son zamanlarda memleketimizde , Dr. G~any~ın yaşlı. o~sı?v~ dola• 
edilmişti. Fakat Veliaht sarı S"u1tan Se- Memo, sanki c"'JI" :i•n önUndr. diker- d~vre birincisi hakkında bir fikir vcrebi- ki metinlerden dil ve gür~ ayrılığı ba· yapılın~ olan içtimai, ikt~di, siyast ve ~ 1 kalfasına dış tedavı ~tlırdıgı -anlaşıl· 
lim, hen Uz ordugAha gelmedl~i için blr tllmi.9 gibi eliz llstU ç'~ktü... Kafasını lccektlr. Galip gelen takım zorlu raki~ kamından layıkiyle istifade edemiyorlar- kültiirel lnkılpların li)•ıkiyle anlaşıla- ~~~ voE'fJt; .Granya beş 1~ para ceus•· 
fitne çıkrnasından korkan devlet adam- gör.süne doğru e~mişti... V~ 0 vnıivct.. leı·den biı~1!'i bertaraf edf'ceği cilıetle dı. Hnlhuki talebeye yalnız bir devt·eye bilmesi için Osmanlı imparatorluğunun ku ve 11~ ~ıs .t.c on be~ gun hapse rnah• 
luı Knnuninln öliimUnU gizlemekte itli· te, hnfıuısında. son gUıılcrde ~örcHi~U avantaj büyük olacnktır. Bu itibarla rıit edebiyat tnrihimizf öğretmek ve nU· inhitata b~dıjı on sekizinci a.ı;ırdan Mm ec m!ştıı .• 
ler. kanlı bir tablo, kcırkunç ~~killeri. kıpkı- mac çok entresandır. munclcri göstermek kMi sayılm:ıınıştır. umanımı:za kadar olan tarih devrc:si ahkumıyet kararları 

Saclı-a:zam Sokullu Mehmet paşa, or- zıl renkleriyle yenid"rı bc1irmi11tl... Kimin kurnnacağım kestirmek güç ol· Vekalet ihtiyacı kaqılamak üzere hakkındaki tarih tedrisatma bilhassa iti- Emniyeti tttn~miyc nc-zaretlnden kaç· 
dugiha bir ialcının geldiğini ve devletçe Bu son gilnlerde, Memonun knhilesine sa g~rcktir. Müdafaa t-ıaılannda hüyiik cTiirk edebiyatı Anteloji.sl> adiyle bir .na edllecckUr. maktan suc;lu Ömer oğlu Velinin asliye 
gizil tutulmasına çalışılan en ehemmi· mensup genç bir çlngcn~nin Siruz cal"'lı- bir furk olmamasına ra~men muhacim eser .serisi ııeşrinc karar verm~ir. Eser 3 - Millt tarih yahıu~ Oam.anlı tarihi cezada muhakemesi neticelenerek bir 
yetU meseleler hakkında boşboğazlıklar- sında boynu vurulmuştu. Cinc:cnc ~ drli- hntları cihctindM Altın oTdu da gol at· beş ciltten ibaret olacaktır. tllc cilt cOs- olara.lı: delil, SeiÇuk ve Osmanlı tarihi ay ve beş gUn hapse mahkltm edilmiştir 
da htilunduğunu haber almıştı. Herifin kanlısının i lediği suç çok mtithiş ve mak kabiliyeti fazladır. manh devrinden evvelki edebt mahsul- blr kut halinde milli tarih addedilecek *Basmahanede bıç;ıkçı hanında Ka· 
yakalanması için hemen .sıkı emirl r alırdı . Hırsızlık mnk.'l.'.ldlyle Siro,.da bir Bun~aıı evvel yapılacak Deminıpor lcrlınlu dlr. lkinci cilt c:Divan şiirleri>, ve olcutulacalttır. sım adında birinin eşyasını ç:llmaktan 
verdJ. 1 c\'e girmis, yUkte hafif. µahndn ağır bnzı K. S. K. mn~ı da mühimdir. Geçen haf· UçlincilsU «bu şllrler yanında ya~ıyan cTürk tarihinln ana hatlara adında suçlu Osman Tutay asliye ceuda bir :tJ 

Fakat Penbenin dedesi remil kuvve- eşya aşırdığı sıradn. P\'İn sahihi ihtira r tanın mağlüpları bugün kıı.~anarak va- nesirler>, dördUncilsll tandmattan son· bir eser haıırlanm.ıştu• hapse mahkOm olmuştur. 
Liyle bqına bir f~ket gelmek Uzere bir adam hırsızın U..c;l"inr. çıka <~elmişti. ~iy"'ti ~.u~~arınak iııter. Aradaki kuvvet raki eserler, sonuncwu cHalk şiirleri>- ___ _;_._ * Dibek başında A\'t"alll adında biri· 
bulunduğunu sezm~ ve Sokullunun yn- _ 8 i T l\l t; u j _ .arkı gunuıı oyununa bakar. iyi oynayan dlr. Parçalar talebenin anlayacağı şekil- ni yaralıyan Ali Karanın on tUn hapsi• 

~-·••••••••••• ·------------·-. 1tııxanacaktır. ae terup ve ıuın otunmuşıur. Bn. Serailta oe.lat etti ne kıır:ar verı~!:e--

T J 
Cüzelyalıda 907 .ayılı Anadolu apart- Bir t -ı-.. 

S. iJ mamnda çok müenif bir ltaza netieeeinde ı a ...... ayya re ınerr ası Ti: 3646, B v G N L A L E D E Bn. SeRihenin aitr ıurette yaralandıiuu ~ı~~ Yeni Asır gazetesi mü,dUr me· 
, .. 'J'ÜRK ARTiSTi, 1.'ÜKK 1\:UDRl<:ıi. T0RK SAZI haber vermiftik. sullüğune.. , 

1 - Tltt:K SARKILARINIS YAR \'IT:Jt.I BÜYÜK 'Ji)RK SA.HESl':Rt Bü~ b. teuiKI .. i d~ • a Sayın gazetenizin 22/11/194@ tarihli 
YJLMAZ ALJ . ır c 0 re.n ... ~e ! re tıüshasmm ikinci sahlfesinin üçüncü SÜ· 

~· Seaihe, doktorlaran ı&terdıii bütUn tununda tıp fakültcısi talebesinden Fct· 
1LK TÜRK AVA\!TÜR 1-iLİMDhl thtimamlara raisrıen mallesef hayata hi Akd,.A~ d daki uku .. cA•u• AVCIW .. •• "-' . . d" . k ld .,_n a ın yucunuzun li •• ._ .,.. ....._. ıoaennı yummuı ve un cenaıeı1t a t- eczanemiz hakkuıdald şiki • ti la İ· 

İl.K I>Jo:F.\ IJÜYÜK llF.YECAN VE CASUSLUK 1',iL&IJ.. rıhnıştır. Je yanlış ve uydunnadır. J:t.hi ~~do-
3 - Tl~UK<;E YJ<;Nt HARP JURNAU - -·-- gan gece sn::ıt 24 dil 15 g~e eczanemiz· 

•••••• •••• •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• den doğutn için parnuk değil mübrcı11 
B U G V N 2' A 1f D A Gelenler, Gldelder olnuy~ ihti}·aç için bir şey istemiştir. 

1 - . DÜSYANI~ K'i GÜZEi. ÇİFTİ ' Kütahya mebusu B. Vedit Uzgören ve Nöbet geceleri reçetesiz her hangi bit 
1AOEU~ KAKOL FRET Mc. l\IURREYİS YARATl'll\'.l.AKI it Konya ınebU5U B. Ali Riza Türel An· talebin isa(ı eczaneler kanununun mad-

Buıün iki luymetli filim bir 11l'Ofl'amda •• 

GE~ÇLİK 
•SWİNG - SİSTR - SwiNG• 

Ken l\hıray • JOhnny Donıs faraflannd: n • Şarkılı • l\liilikli • .SeseU filim 
İKiNCİ Joif,t)I OLARAK "' 

ÇILGIN 

fffİLY01fLAR BARI karadan geldiler. det mahsus;lsı mucibince memnu bulun· 
Deni?.li mebusu B. Klzım Samanlı İs- d - d b k"I~ k .. 1 TURKÇJo~ 'BEıd ÇA VUS ugun an u şc ı ı.;e i istegi ı·eddcdi • 

't ·RKCE YE. t HARP JURNALi ltıııbula, Ziraat vek1letl mUşavlrl bay tniştlr. 

ÇAN~~~~! .,~~Çll.MEZ ' 
Buglin Oyun Saatleri : Öğleden ev, . ._ J0.30 da Çanakkale filmı il<' L::ışlnr.. :ı -
10.30 - 1 - 4 - 7 - 10 da Çanakkale.. t ;ı = 
12 - 2.30 - 5.30- 8.30 DA. ÇD..GIN Cfo:~Çf .. İK.. • t SCAN'SLAlt 

•&SM&J!l989~1QUIW!.~%[Qllll ............. "'~ .. -,, , 1ı!sase414'X-~ · 
1 1 

., ..,. ~o Ita?it Srımccığlu Ankaraya gittiler. Tutulan polis 7..abıt varakasında haki-
ı l.l 1 - 14.20 - l .• ;; - ;;.u •• , TELFFON 4"48 k b 
~ ' ;- , ---·~- at u ıneri::czde tesbit edilmiş bulundu· 

• az: uma 

:·········:············································································ 

~ ~ BUYUK ı:iKA YE ~ ~ . . . . 
········u;~1~;·~·y~·~·····s;;d~1······· 

- YAZAN : Vç YILDIZ 
24-

- BC'nden korkmak, ne tuhaf fikir! 
fi · t "ıriniz, aç1ıktan kim bilir bayı
lıyo u ıı ıız. Çabucak yemeği haı.ırlatı
rıın. 

Konuşurken, GUlcni evin bütün 
uzunluğunca uzanır gibi görfincn muaz. 
7am ~ir yemek ~alonuna doğru sevkedi
yordu. 

Genç kız. böyle geniş bir dairede yal
nızlığını hissederek çekingen adımlarla 
ilt-rliyordu. l~e bu sırada Rczzanı gör
dil. 

Rezzan geniş bir kanepenin bir ucuna 
oturmuştu. Ufak tefek bfr bay:ınc•ldı. 
Soluk çehresini Gülen pek açık rt>nk 
pudra kullanmasına atfetti. P.u c-.. h!"Nl 

kan kızıl bir ağız hemen göze çarpıyor
du. Saçlan koyu sarışındı ve Uzerlnde 
derhal nazarlan çeken fraban pem~ 
renkte, bir işlemeli organdi rop vardı. 
Rezuın tiyatro artisti olsaydı, zahiren 
kıymetli, fakat için için naho.ş mUliha
uılar fırlatmağa muktedir c~fkatlı kar· 
de rolUnli gUıelce oynıyabilirdi. Ter
zilıane salonlanna Rezzan biçiminde 
müşteı iler de gelir, ınlitclıakkim ve ay
nı zamanda mUJteki bir eda ile şunu 
bunu ister \'C mUtcmadiyen hallerinden 
şikAyet ederlerdJ. GUlen bunlardan sıt
ııuı mikrobu gibi kaçardı. Kendi kendi
n ' anne hanımın daha çok hoşuna git.-

ht>men kaydetti. 

M /!undan bu cevabımızın ayni sahifenin 
Torbab llAlümH{li nyni sUtununda der~ buyurulmasuu s.-ıy-ı s - Dl 

Cemil kız. kardeşini de takdim etti: l mcdcn sordu : 
- İ§le Rezzan. Gel hemşire, hemen - Demek bir oloınobil kazandınız <iy-

ikiniz tan~ınız bakayım. ..,, le mi? 
Rezzan yerinden kımıldanmadan Uşen- - Evet .. İn:ınılır ~rıns değil! 

gen bir sesle inildedi: - Olabilir .. Evvelce otomobiliniz yok 
- Ho~ geldiniz! mu idi? 
- Biraz serinlemek isler misiniz? - Buna benzer bir şeye, hatta bir bi-
Anne hanım tekrar gelmiş, kapı eşi- sikl~t~ bile hiç bir zaman sahip olmuş 

ğindcn GUlene hitap ediyordu. Kızına def!ı~~ım. 
dönerek ilave etti: Gulcn knrannı vermi ti : Açık ve 

- MLc:afirimize ) ol gö tl'1'8ene Rez- doğru konuşmak müreccahtır. Do~luk 
zan. her zaman ins!lnı n-ahcubiyetten kurta-

Rczzan cburada hiç rahat imkanı rır .. 
yok!> demek ister gibi bir tavıı-la kam~- Rezzan lütfen cevap verdi : 
pesiıiden kalkmağa nihayet karar vere- - Ne tuhaf! .. 
bildi ve Gülenin önüne geçti. Uzun bir Gülen ne diye hu c\·c gelmişti7 
dehlizin merkezine vannak üzere hele- Bu teklifi kabul etliği dakikadan be-
zonlu merdiveni çıktılar. Gülen hu ge- ri nffodilmcz bir ciclilik .işlediğini için· 
zintiyi adeta bir milzc ziyaretine benze- den söyliyeıı hir scy vardı. İşte şimdi 
Uyordu. Fakat hı!r tarafta hüküm si.iren korkuları tahakkuk edi\'ordu. Gazino-
! ııuıı yüz bininci duhuliye kartını eline akirlik hnva ının )'eni bir nişanesi gö-
züne çarptı. Eğer bu hava mevcut olma- geçirdiği dakikadan beı; hlila uyannma· 
saydı, çekingenliğini ycnemiyecek ve dıi:ı bir nevi yan uyku hali içinde dü· 
h $Unmedcn hareket etmişti. Fakat artık 

iç şUphesiz. buradan kaçacaktı. bu cocukluklat·a kapılacak vaşta değildl 
Rezzan dehlizde l!erlerken. Gülen Cc· Rezzan bir kapıyı iterek': 

mille annesinin konmiınalannı -pek hafif - lste odanıza gcldihlz., dedi. 
olarak duyuyordu. 

Renan samimi hiç bir alaka göster- - B i T !\1 F. D i -

1'orhalı h.Ukimliğıı~ muvakkat salahi· gı ile rica edeıim. 
yelle &vındır mUddciumuniliıi B. Mem- Karşıyaka Ferah eczanesi sahibi 
duh Kara zincir tayin edilmiştir. ÖMER SAYDAM 

BUGVH .MA'l'İNELERDEll i~IBAREH 

ELHAMRA Sinemasında 
2:i giinden beri bütün İstanbulu saran bir ihtiras kasırıası... Bütlln bir 
Gen~lik kitlesinı esir eden ıllrek.U •ir ASK macerası, nfhaytt kota bir 

sehri coşturacak ilal.i bir musl!.i.. 

BALALAYKA 
Harikalar şaheserinde, dün ya sinemacı· 

lığının iki ef•İz ~öhreti! 

Nelson Eddv - İllona Mas.4tey 
llER GÜN SEANSl.Alt : 1.45 - 3.JO - 5.30 - 7..30 - 9..l&O DA •• 

CWUl'~i. paur 11.ıt - l.30 DA BAŞLAR .. 
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rnav 1t ukta 

lvan dağındaki mu
kavemetler kırıldı 

• ar ıa ı-

1 tekzi leri 
İtalyan kuvvetleri 

vaziyeti 
kurtarabilecekler mi? 

Atina halkı şen- Türk hududııncla Bul Yeni Münakalat Vek.li 
lik yapıyor 

---•*·-
-·- GE ÇLER ELLERiNDE BAY· 

YAZAN: B. B. RAKLARl TEZAHORA · 
TA BULUNDULAR 

Yunanlılnrın Göricc zaferini haklı bir Atina 23 (A.A) - Cepheden alman 
revinçle tesit ettikleri şu sıralarda Ar- son haberlere göre İvan dağı tepelerin
navutluktnki harekatın ne netice vere- de bütün mukavcmetler bcrtnraf cdil-
ceği her zamandan ziyade merak uyan- . tir Af da hnlk 11 · d tngili 
dıran bir mevzuduı. Tehlike Yunanis- myış • b ına kl 1; ğcnn~d ~e 
tandan uzaklaşmıştır. Fakat bertaraf una~ ayrn arı 0 u u e coş t n 
dilmi değildir. Tehlikenin kalmaması t~zahuratla sokakları dolaşmakta ve n-

e . 1 ş 1 Arn tluk gıllzleri omuzlarında taşımaktadır. 
lem talvan nrın avu ctnn tama- y lik t kklil'' .. _ af d 

k l l l t; ___ d B unan genç eşe • u wır m an 
men çı an mış o mnsı ;.u.un ır. unun 'ela ed'l b. h lk k"tl · 
nkı bir iş olduğunu iddia etmek hn- 1 re 1 en munzzam ır n u esı 
~ 1 nk lmak olur marşlar söyliyerek ve cdcniz.e, 12 ada-
) a e apı · d' h k ak b 1 d nlık 

Yunanlılar şimdi Ergiri üzerine ylirU- Y?> ı~c. ay ıra~ . aş.rnman a 
:yorlar ve Cörice harbindeki zaferlerini bınası onune gelmışlerdır. 
~enişletmeğe uğraşıyorlar. ltalyanlnnn Ba~ku-?.'1andan general Papag?s ordu
ağır bir hezimete uğradıkları muhak- Y.1: met.h~c:enn ('dm heyecanlı bır nutuk 
kaktır. Ricat halindeki İtalyan fırkaları- oy1<'.mı.ştir. 
mn savısız harp malzemesi terkettiklcri, Alına 23 (A.A) - İtalyan radyoları
bırnktık1an tanklarla şimdi Yunanlıla- nın propap,nndnlarına karşılık olmak 
nn kendilerini takip ettikleri ve onlara Ü7ere Atinnnın iyi matumat alan mahfil
karşı kendi top ve mitralyöz.lerini kul- ler:inde beyan edldiğine göre, Yunruıis
lanmak fırsatını ele geçirdik)eri anla.şı- tanın yiyecC'k rnnddeleTi ihtiyaca ktıfi
lıyor. Bununla beraber, Yunan başku- dir. Nakliyatı da İtalyan hücumlarından 
mandam general Papagosun ordusuna mtitee.cısir olmamıştır. 
fayin ettiği hedef, yani İtalyanların de- Et ve kahve, d •er Avrupn mem1eket-
nize dokülmesi çetin bir iş olabilir. !erinde olduğu gıbi W! il .. aya tfıbidir. Di-

İtalynn tebliğleri, yeni mevzilere yer- ğcr yiyeceklE'r bol bo1 vardır. Manevi
lc.şınck için <.>vvel<:€den hesaplnnnn ha- yatları da mükl'mme]clir. 
rekatın _ ynni ricatın - yapıldığını be- tlk ağıt" yaralı kafiksi dün Atinaya 
yan etmektedir •. Bu ricat nerede dura- gelmiı;lir. R men beyan edilrl'ğine göre 
caktır? Bu .sual 1talyada şüphesiz endi- bu askerfor yaralarına rağmen milli 
ıı<: uyandırmaktan geri kalmamıştır. Bu marşı halkla beraber söyleml§lerdir. 
endişeyi teskin için İtalyanlara bir çok İtalyan haYa ktıvvetleri Yunnn se!er
terninnt veriliyor. F'akat şimdiki halde berliğine mani olamadığı gibi ne muha
sB.zden ibaret kalan bu teminat içinde bere ve ne münıık. le hatlarını boz.ama
de! bir aciz ifadesi ı;eunek mUmkUndUr. mış ve ne de bütün cephe boyunca Yu-

Itnlynnın Arnavutluğa, bir karar is- nan taarruzunu durdurabilm~"itir. 
tihsnllne kMi kuvvetleri her tanuın gön- Hatta Görice mıntakasında lti:ılynnlar 
derebileceği, fakat Yunanlıların ilk mu- 400 tayyare kullandıkları zaman bile 
kavemet mevzilerini terkederek İtalyan bunn muvaffak olamamışlardır. 
kumandnnlığınca intihap edilen yerler- Atina 23 (A.A) - Cepheden Atina
(fo harbe mecbur edilmesinin faydasız ya gelen haberlere göre Göricedeki ye
olmıyacağı beyan ediliyor ve Epir kralı di İtalyan fırkası o kadar süratle ricat 
PirUsün macerası hatırlntılıyor. etmektedir ki :I' ol üzerinde bırakılan 

Bu Pirils Romaya karşı bir çok uı- malzeme Yunan ilC'l'i hareketini !!eci'k
ferler kazanmıştı. Fakat her znfcrinde o tırmektedir. 
kadar ağır zayiata uğrıyordu ki netice- ltalvan fırkaları nih. i ricaUerinde 
(fo rna]!ICıp Roma lejiyonlan kalan kuv- mitralyö:zlcrini, tank dafi 1.oplariyfo ha
'1etlerini hezimete uğrattılar. va m\idafaa toplarım 1ahrip ('tmı:'ksi2in 
Eğer İtalya Arnavutlukta Yunanlıla- büyiik miktıırlnrda tcrkf.'tmişlerdir. Yu

nn J:"irüs ~ecrü?esini tekrar ettikleri ka- n:ınhlar bu malzemeyi kaçmaktn olan 
tıaatinde ıse, hır taraftan Yunan zafer- ttnlvan kıtaatına ka~ı dPrhal istim.al et~ 
!erinin tevali etmesi ihtimalini kabul mişİerdir. 
ediyor. diğer taraftan da bu zaferlerin 
Yunanlılara pek pahalıya mal olduğunu 
iddia ediyor demektir. Yunan tebliğle
rinden anlnşılan ist:> birinci noktayı te
yit, ikinci noktayı tekzip etınektedır. 

Yunanlılann evvelki müdafaa mevzi
) n ilerleyip Arnavutluk içinde 
ilerlemelerinin Yunan başkumandanlığı
nı İtalyan erkanıharbiyesinin intihap et
ti~ yerde harbe icbar edeceği iddiasının 
varit olması için İtalyan ordusunun ken
Öi arzusiylc ve tam bir intizam dahilin-
Öe stratejik bir rlcat yapmış olnuısı ioap 
ederdi. S.,~11ryada karŞJlaşmış oldukla-
n bO •J nır vazivete Yunanlılann Ar-
navutlukta düşebileceklerini zannetti-
ren hiç bir emare yoktur. Biltıkis Yu-
nan kumandanlıgının harekutJ en bü-
yük bir ihtiyatı. idare ettiği , .e hasım 
kuvvetlerin teŞf'bbüsü C'le almaktan tıciz 
gliründük1eri kaydc değer. 

Maamafih İtalyanların bir şey yapmı
yacaklnn iddia edilemez. Belki Arna
vutluğa taze kuvvetler göndermişlerdir 
veyahut göndermcğl• çalışacaklardır. Bu 
işte İngiliz deniz ve hava kuv\•etlerinin 
onları ne deı·ece serbest bırakacağı so
rulm:ığa cle~erse ele, İtalyanın Arnavut
lukta kat'i hezimete u~amamak için her 
şeyi yapacnf,'l muhükkaktır. Fakat bu
na yalnız kendi kuvvetleriyle muvaffak 
olacak nudır? 

O da baska bir bahistir. 
---.~---

Türk 
••••••••••••••• 

a ar a 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngilterede büyük bir 
alaka vardır 

Londra, 23 (A.A) - Sigara fabrikala
n bu sene Türk tütünU kullanacaklar
dır. Bu seneki Türk tütiln rekoltesini 
ııntın almak için yapılmakta olan mUza
kereler çok ilerlemiştir. 

İngiliz signra imnlathanclcri Virjinya 
tUtünleriyle yapacakları harmanlarda 
fwJn ni .. bctle Turk tütünii kullanacak
lardır 
Şimdı~e kudar Vırjinya harmanlann

cla yfü.dc iki olan fürk tütünlerinin nis
beti önümüzdeki n~ ]arda yüzde sekize 
çıkarılncaktır. Bu mikdar tedricen nrttı
nlacaktır 

-ıt.-
• 

rı aha a 
• e ır 

Ncv~ork 23 (A.A) - Harvard unı
versite ı rektör , rad~oda söylediği bir 
nutukta Am rik nın harbe girm si te-
2.İni müdaf a ctt •i g ~· Ka1ifomiya tek
neloji enstit'"'Ü r ic;i Robert Miliknn da 
«~ki~a mili tler kar ı> kendilerini 
muhnfaza için büttin ,.., .. ·f k milleıtleri
nin t k bir <" ph tutmal. rı lüzumundan 
bahc; tmi ve şöyle' dE'rniştir: 

«Yegan!' sulh ümidi d~mokrıısilerin 
müşterek em ';<;et t • alm llarına 
ic;t·n:ıt C''rn ltf-.dir.> 

gar kıtaatının top
landığı yalan -·- Vazifesine başlarken mesai ar a

n Yunanistana da anna bir tamim göndermişt·r 
ta erm n e. 

inde d v., 

ora 

·······----· 
Tepede en 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

•• u erse 
••••••••••••••••••••• 

ltalyan ordusunun en 
mühim muvasale 
yolu kesilecektir 

Ankara. 23 (A.A) - Örfi idare ku
mandanlığına tavin edilen Korgeneral 
Ali Riza teftişte bulunduğu Tokattan bu 
akşam saat 19 da Ankaraya dönmiiştUr. 

Temaslarda bulunarak inlimnt alacak 
ve yann İstanbula l.arekct edecektir. -x-

FRA sız . Alrı A 
KLIRlfı G L ŞMASI 

Ber1in, 23 (A.A) - Alman ekonomi 
nezaretinin bir beynnnamesi, Almanya 
ile Fransa arasında Fransa mfü;tem1eke
lerine ve Frnnsa mandası altındaki yer
lere de şamil olmak fu:ere bir klering 
nnlnr ıası akdedildif(ini bildinnektedir. 

Bul~a 
' . 
'&r ı 

• y s er r -
• • • 

nı er sın 

edecekler 

-*-AL A A 1 L 
7 ltalyan tay ya resi 

de düşü,.üldü 


