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Orfi idare Komutanı 
l şe Başladı Ve Bir 
8eganna:ne N eşrefti 
Millet Meclisi, Örfi idare ilanına 

Müteallik Kararı Tasvip Etti 

ôSl ~omutan Vali Lfü.fi Kırdar 1a .~eraber, 2 Jandarma Komutanile ı;öı·t\ıü_rken 
itt' 1 Orfi idare Komuta,u Korge- ı Lütfi Kırdar, dün gece Örfi •da-l'r Et f d k• 1 neral Ali Rıza Artun!<:al, dün sa- l re Komutanı şerefine Taksim Bc-

lft ra in a 1 hah Ankaradan şehrimize gelmiş lediye· gazinosunda bir ziyafet 

Faaliyetlerin 

~iki Manası 

lıtıanyanın bu defaki gayesi, İn
:ere ve Amerikanın h."nrşısına 
hirıerile anlaşmı~ devletler 

~uı-:-asını gösteren bir Avrupa 
tınnk ve onları Avrupanın sul

.~u •ehdlt eder vaziyete dü~üre-
1 b~ sulh yapmaya scvketmek
. 811 sulh teşebbUsünde muvaf
~ olamadığı takdirde bütün Av-
11ııa milletlerini İngiltere -.·e A
eı- kf!nın karşısında müttehit bir 
~ halinde =nize etmektiıo. 

JJ.t. Zekeriya SERTEL 

~ itler, Avrupa birl\ğini ve 
~· yeni Avrupa nııamını, 

1ll sonunda kuracaktı. lngıl
~ de mağlup ettikten soma 

Pada mutlak bir galip gıbi 

1t Avrupa devletlerine iste
!lt-hıi zorla kabul ettırecck, ve 
aı ettiği şekilde yeni bir dun
~ temellerini atacaktı. 
itltat hadiseler ıns-mlardan 

"it kuvvetlidir. Bir devlet adn-
11~adar büyük ve nekadar 

lere haklın olursa olsun, 
~ istediği istikameti vernu:
~ lıktedir değildir. Nitekim 
Si Ya, İngiltereyi istila ede
lıa tı.ce, ve Italya Mısrrda bir iş 

11 
l'tıayınca Hıtler planını de

lit'. ~.t'?tı~ye mecbur oldu. İngilt.e. 
~ gunden güne kuvvetlenme

·~ denizden İngiliz donanrna-
94 ~ Çıkarılamaması Almanyayı 

b· b_~r harp için hazırla~maya 
'(! lıtun planlarını ona gore ta-
ı\.ıl'tıecbur etti. 
'~anya, uzun bir harbe da
~dbtlınek için Avrupayı bu
d en organize etmek ihtiyacını 
iı-.\t. Bunun için d~ Avrupa 

1
!:ii Pliınını, ve Yeni Nizamı 

~ılt\~ruretl~re gö~e tadil etme~ 
li _geldi. Işte bır aydanberı 

111 tı.ın girı ştiği siyasi faaliyet
.\. lınkiki sebebi budur. 

1trıanya . evvela mihvere Ja
~ııiYı da alarak üçler paktını 
11 adı. Bu pakt mucibince Al
Ya ve İtalyanın Avrupada, 
~~Yanın Uzak Şark ve Asya
tiıniyeti kabul ediliyordu. 
d "rupa hakimiyetini tesis 

1e Almanya, diğer Avrupa 
ıt eketlerini ya mihvere al-

ve Haydarpaşada ask0ri ve sıdl vermiştir. Ziyafette askeri VC' 

erkan tarafından karşılanmıştır. , mülki erkan hazır bulunmuşlar. 
Komutan, karşılamaya gelenlerle dır. 
birlikte ve motörle Galataya KOMUTANIN BEYANKAl\fESi 
geçmiş. oradan Vilayete gitmi~- Korgeneral Ali Rıza ı\ rtunkal, 
tir. Vilayette alakadarlnrla V<'P- dün şehrimize geli~ni müteak»p, 
tığı g_?rii~!11~. bir buç!.tk saat ka-ı su bı>vanııamevi ne_sr·~!n:ıistir: 
dar sıırmuştur. Istanbul, Kırklareh, Eıhrnes Te· 

Vali -.1e Belediye Reisi Dr. rs~mu: Sa. 2 Sü: l> 

Edirnenin Kuıtu'uş 
Bayramı Büyük 

Meras · mle Kut andı 
Edirne, 25 (A.A.) - K:ıhra-ı eylemekte idi. 

man Edirne, kurtuluşunun 18 ın- Torene saat 10 da binlerce ki
ci yıldönümünü bugün coşkun' şinin bir ağızdan söylerliklerı Is
tezahüratla kutlamıştır. Bu teza- j tiklal marşile başlanmış ve bupu 
hüratta hazır bulunmak için cı-ı günün büyük önemini belirten 
vardan kalabalık halk kütlelerı nutuklar takip eylem~~tir. Bu :ı
buraya gelmiş bulunuyordu. Bun rada Şaban Taşkın sbyledigi mı .. 
dan başka Büyük Millet Meclisi tukta demiştir ki: 
azalarından 15 kişilik bir heyet "- Bu toprak TÜr!';Ün etinden 
de bu kurtuluş bayramına iştirak (Sonu; Scı: 2 Sii 3J 

Chiappe Suriye 
Fevkalade 

Komiseri Oldu 
Vichy. 25 (A.A.) - Hava.; a

jansı bildiriyor: Paris mebusu sa
bık polis prefesi Jean Chıappe, 
işten el çektirilmiş olan Puaux
nun yerine, büyük elçi payesile 
Fransanın Suriye ve Lübnan yük 
sek komiserliğine tayin edilmi§· 
tir. 

FRANSADA NÜMAYİŞLER 
Londra, 25 (A.A.) Hiir 

Fransız ajansının bildirdiğine gö
re, cenubi Afrika gazetelerinden 

(Sonu, Sa, 2 Sü: LJ 

Hambur9daki 
Tezgahlara 

Hücum Edildi 
Londra, 25 (A.A.) - Hava Ne

zaretınin bildirdiğine gore, İmpa
ratorluk pilot yetiştirme plam 
mucibince Kanadada antrenman 
görmüş olan ilk tayyareci kafile. 
si, bu pazar günü İngilterenin ce· 
nubu garbisinde bir lhnana gel· 
miştir. Bu )<:afilede sub;tyla:::, pi
lotlar ve erbaşlar vardır. Bunla
nn hepsi rasrttır ve pek yakında 
İngiliz hava kuvvetlerinin faal 
cüzütamlarına verilecektir. 

(Sonu, Sa; 2 Sü: 7) 
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Çocuk Ansiklopedisi 
·2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öiretmenlerin 9e çocukların hayat bil~sine 7ar
dımcı olarak kullanabilecekleri mükeJn!Jlel ve b iricik eserdir. Sı-
nıfmda muvaffak olanlar Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 1 

MUTLAKA BİR TAKIM ALINIZ 
....................................... llllİll ...................... ... 
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Cenubu ~arki Avrupaı.ilc l'unanistanı \"C şarki Akdeniz ha\'1.asındaki lngiliı. \e ltalyaa ü:;lerini gösterir harita 

Yunanistanda Harp 

Yunanlılar 2 
Şehir Daha 
Zaptettiler 
Eı:geri Düşmek Üzere, 

İtalyanlar Elbasan' a' 

Doğru Ricat. Ediyor 

r-- --
Askeri Vaziyet 

YUNANLILAR, HER 
TARAFTA HIZLA 
İLERLiYORLAR 

Yunı:n - İtalyan cephesinde as
keri vaziyet, her türJü tahmin ve 
takrllrln bir kaç kat fevkindo 
bir muvaffakıyetle, tamamen Yu
nanlılarm. lehine in,\qşaf etınek
~r. Ohif gölilnil:? cel!up sahi
lindeki Pogredeç kaymakainlık 
merkezilt! Göricenin şimali gar
blsindeld Mosko~s ~ Vosko· 
pQj nahiye meri<ezlnın Yunan kı-

. ı tdatı • tarafından zapb.ndan so;nra 
bUtüb Gö~e 'Villlyeti Yunanlltar 
uı.rafmdan, işgal Cdflmiştir. Bu is
u krunette Yunanlılar,.hudut l\at
tından itibaren 60 kilometre ka
dar der-inlikte ArnavuUuk arld
dnin içine ilrnıiş bulunUY.frl.ar. 

[fondia, 25 (A.A.) - Bu sabah 
son p,elen haberlere göre. Arna
vutlukta vaziyet şudur: Suvari
lerin ve Yunan kıtaatımn müte. 
madi iz'açlarına ve İngiliz Yunan 
tayyarelerinin bombardımanla-
rmıı maruz kalan İtalyan kıtaları . (Sonu; Sa; 2 Siı 3) 

. .,/ dün de Arnavutluk cephesinde · · ·ı· b b d · 1 k 1 d'J· · ti · d t · 1 d' Bır lng1 ız om ar ı.n;ln ta~·yarcsı, uçu"tan evve ontro e ı ıvor 
rıca erıne evam e mış er ır. -ş • Dün öğleden sonra İngiliz hava __ ...;.. _______ .._ _ _ ___ _______ ~~-

kuvvetleri, İtalyanların kaçmak Görüşler: ' Hırvatistan, ya İtalyaıwı. ya 
için xuııandıkları mühim şosenin Bulgar Meclisinde Almanyanın müstcmeıeke&i:.oı. 
son noktası olan Elbasan şehrini mıya mahkltıt!dm. · 
bombardıman etmişlerdir. Ytı- M acek Alel Yugosl:ıvlarm tahakküntüne 
nanhlar hududun 16 kilometre H •• k A +• tahammül edemiyr,n bu ltii;ük 
içerisinde bulunan ve İtalyanla~ U U m e 1 n milletin. İtalya veya AtnJ.bya 
rın en mühim üssünü teskil eden O labilir mi? boyunduruğU altına gİıı\)eSİ, 
Ergiri şehrinin dış mahallelerine s·ıyase+ı·ne şimdiye kadar arkasından . ~OŞ• 
ııirmiş1erdir. Sabiha SERTEL tuldan gayelere onlan yaıdaş. 
İKİ ŞEHİR DAHA ALINDI tırmıyacak, bilakis uzaklaştı. 
Atina, 25 (A.A.} - Yunan ile. ı· +·· 1 'Pürk efkarı umumiyesl bel. racaktır. Yu1ıoslavyamn bü. 

ri kıtaatı. dün öğleden sonra El- 1 raz ar 1 ki Macek'i yakından ta. yük tehlikeler karşısında Hır. 
b~san'a giden en mühim :vol ü. nımaz. l\facek kimdir, sualine ,·atlara tam değilse de büyük 
zerir.de ve Ohri gölü sahilinde verilecek cevap şudur: Macck mikyasta hürriyet vermesi. bir 
bulunan ve Görice'den 30 kilo. Kralm Son Berlin Hırvat istiklalini kurtarmak cok haklar tanıması, Maçek'i 
metrelik mesafede olan Po~ra. için kellesini koltuğunun altı. fı.rkasile beraber Yugoslav 
de~ şehrine girmişlerdir. Bu kıta.. f d na alıp siyaset meydanına çık- m1Jli birliğinin içine aldı. Ona, 
lar şehirde kalmıyarak Elbasana Seyahati Etra m a mış, ve geniş Hırvat ekseriye- kabinede rey ve söz verdi. 
doğru ilerlemelerine devam et- tini arkasına takmış milli bir Harbin sonunda bu istiklalin 
mişlerdir. Görice'nin 15 kilomeL İzahat İstendi kahramandır. daha büyük bir mikyasta .re. 
re Şimali Garbisindeki dağlarda 19l4 harbi sonunda yapılan nişlemesi de şarttır. 

(Sonu Sa: 2, Sü: 5) Berlin, 25 (A.A.) - Yanre:-.ıni batıilardan birisi de Avustur. Fakat, YugoslavyayJ pa-rça. 

Buğday 
Fiatı Tesbit 

Ed.ilec.ek 
Ankara, 25 (TAN muhabirin. 

denı - Hükümet, ihtikara marn 
olmak için gıda maddeleri fiatıa
rının tesbitı işi üzerinde çalışma.. 

bir membadan bildirilıyor: Ev- yadan koparılan Hırvatistanı, lamak tstiyen mihver devlet. 
velden yapılan tahminler ve do- Yugoslav'.\·aya; ekatllyet hak. leri, Yugoslavyanın hayratı al. 
laşan şayialar hilafına olar ak, larına sahip kilcilk bir müs- tında yaşıyan bu ekalliyetleri 
Bulgaristan. zimam::lar şahsiyet- temleke halinde ilhak etmek. tahrik ile meşguldür. Yugos.. 
~erinin halen Berliıle hiç bir ziya- tir. Hırvatlar sanayi ve kültür lavyadan koparılmış bir Hır. 
reti beklenm~diği, bugıin Alman itibariyle Yugoslavlardan ~eri vatıstan, bir Slovenya, mihver 
Hariciye Nezaretinden yabancı olmı~·an, daha Avusturya im. <;emberine takılmış esir halka. 
basın mümessillerine . bildirilmi§- para torluğu içinde istiklal da- lardan biri olmıya mahkiıın-
ti vası güden kürük bir zümre. dur. r. .., 

dir. Milli beraberliği olan kü. Bugüne kadar tnihteki milli BULGAR 
PARLAMENTOSUNDA 

Sofya, 25 (A.A.) - Tass ajansı
nın h\lsusi muhabiri bildiriyor: 

çük zilmrelerin de müstakil kahramanların arasında ken· 
yaş:ımaları. hatta Arnavutluk dine yer yapan Maçek'in bu 
gibi küçük. sanayi ve kültür siyasete alet olacajh tahmin e. 

' Veya birliğe sokmak mcc
~etınde idi. Bu .;ebeple evve

·~ıı te~al Petain'le görüserek 
ıı.~arun A vrtrpa biri igine ım:İ
~ temin etmek isted~. ve 
h~ Marcşalı ona bu bırliği 
lısusunda beraber çalışma

~ d. •u Prensip itibarile ardla
i husule gP.len mutabnk2tm 
lll tatb'k şe~l.i ij.?;er:incil!•miiza

\~t:r cereyan efu~e'ktedl_r .. ·~ , 
'te ~~ada}l .sonr.~ '!~~):iiı:.:.H~ 

•-ıazın ıle ~ruş ~ .u;pan . 
Kahircde tc~ckkiil eden hür Fransız kıtaatından bir grap 

• !arına devam etmekte<lir. Bu a
rada Ziraat Vekaleti, bu maksat
la buğday fiatlarının istihsal ve 
istihlak mıntakalarında hema
henk olması için bir kararname 
projesi hazırlayarak Başvekalete 
vermiştir. Bu projeye göre. bu
glin muhtelif mıntakalarda muh
telif fiatlara satılmakb olan 
buğdayın kilosu istihs:ıl mıntaka. 

Bulgar parlamentosunun müza
kereleri çok heyecanlı olmakta 
ve memleketin dahili vaziyetile 
harici siyesetin1 alakadar eden 
en mühim meselelerde parlamen. 
l'O içinde derin noktai nazar ih· 
tilaflan olduğunu gösterınekt&
dir. 

HükU.met partisine mensup o. 
lan mebus Kristof "milleti mü-

. (Sonu; Sa; 2 Sii '1) 

itibariyle geri memleketlerin dilebilir mi? Hırvat istik1a1ini 
de hünh·etlerine kavusmaları kurtarmak i(in ke11esini koltu. 
nasıl bir. haksa. Hırvatların da ğunun altına alıp siyaset mey. 
ekalliyet haklariyle dewl, hür danına çıkan Maçek'in. HırYat 
ve müstakil bir rlimre olarak istiklalinin haşını koparıp mih. 
yaşaması haktır. Fakat dünya.. ver ~npline asacaiını tahmin 
n.ın iktısadi ve sivasf inkt"i,.fıu. etmek. Maçek'in idealine hür. 
da küçük zümrelerin değil, kü- metsizllk olur. 
çük mill,.tJerin dahi tek baŞ111a Benim şahsen tanımadığım, 
yaşıyamıyacakları, biiyiik ttni. fakat bütün mücadelesini ~ a. 
teler halinde hirleşmeleri za. kından takip ettiğim 1\façck 
rureti karsısında müstakil bir j (Lfıtfen sayfayı çevirinbJ ~onu; s~.Sü. 1) , (Sonu; Sa; Z Sü: 2) 

....... 
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Orfi idare 
Komutan Dün Ge!dı 

.... . ........ ····-· ...... ·········-·---· ı l GÜNÜN MESELESi i . . ·····--·····._._... ............................. . 
Edirne! 

Yazan: Naci Sadullah 
am dört defa esaret acısı tatmış 

1 

ş 

1 J 

'r 
Meh--,sı-

Kış 

k 
T k iler • 

esı " K c 
az rlı rı Ve B 1 bulur.an çllekef ve gUzel Edlr· Benzin ve petrol mUştaklarmo mll-

ş e a Ş a l ne. evvelki gUn, son kurtuluıunun on teallik Kqordinasyon Heyeti Kararı 
. ıeklzinel yıldönümOnU de yaşadı. yarın sabahtan itibaren tatbik edile-

BugUn Türk mllletlnln Edirneye cektir. Limanda kayıtlı 99 hususi denız 
~ctiCE'"<i olarak İcra VC'kllleri Heye- krrsı besledığl duygu, en çok çlle çek- motorü ile 750 husus} otomohile hen
tıncc İstanbul, Edirne, Kırklarelı, Te-ı mlş evllldı üzerine en fazla titreyen zin verılm\yccck ve her ne suretle o
kirdae, Çonakkale ve ~ocalei vilAyet- bir baba ıefkatldlr. Eğer mllıt tarl· lursa olsun bunların dolaşmalarına 
lcrl huclutlıın içinde. bır oy müddetle tıimlzln çoı.. kıymetli hitıralar-ının musaade ())unmıyacaktır. 

Halkımızm askerlerimız iÇÜI 
!ık giyecek teberruatı gUD 
tikçe fazlalaşmaktadır. DlıS 
minönü Halkevine 820 çoraP, 
eldiven ve 285 kazak verit 
Fatih Halkevi Azaları; Orta 
talebelerıne nümuneler verıııif 
bazılarına da örgu öğretmitl 
Kuçuk gazete bayileri de 

fBoc;ı ı incidf' • 
rdağı, Çannkknlc, ({orneli \'İla-

yetlera muhterem hatkınn 
''Snym vntandnşlarnn, 
"Hükumetin gördüğii liizum 

l!!uine vilfıyetlerinıiz dahilinde 
n edilmiş olnn örfı idnrc ko-
utanlığına tayin olundum \ 'C 

rargiı.hım olan Istnnbula 
1

gelc-
k i,.e ba lndım. 
"Kanundaki vazife ve saHihi
tlerim malumunuzdu.c. Vazifc
rimi yaparken bu mıntııknlar. 

i vatandaşlarımın hana her 
rlü yardımı yapacaklarından 
inim. Salahiyctlcrinıi de görc

gim icaplara ve lüzuınlara göre 
llanacağırn. 
"Hepinizi sevgi ve saygı ile se
mlarım.,, 

YÜK MİLLET MECLİSİl\'DE 

örf] idare illn cdilmış olduğunu bil- Eıli~nede bulunduğu da dUtUnUIUrse, Bunları işletenler hakkında cezai ta
d:rcn başvekfılet tezkeresinde yazılı bu tehire karşı besledlljlmlz derin kihat yapılacaktır. Yalnız _bilfi~l do.k· 
ol rı 'li ıliiveUerde bir ay mUddctle ör- sovi]lnln oenzerslz huıuslyetterlni keı· torluk yapanların otoır.obıllerı tesbıte 
fi fd re ıl r. roıld J;:ıne dair tczkercyi tlrmcı... bllsblitün kolaylaıır. lotc bu· ı Laşlanmı:ıtrr. Yarın akşnma kadar bun
teş!..•Iat~ c a ıye kanununun 8G m.cı 1 nun içlnc!ıı ki. zaman zaman hayal- l~ra izin l:a~eleri verilccckt!r. Tak
maddesıne tcv! kan yuksek heyetın perest ve §UUrsuz düşman rüyaların· siler tek ve çıft numaralara ı;ore ça- ı 
tn::vibine arzcylcdı ini bıldı m şlir. da tertemiz ismi sayıklnnılan Edirne- lışacaklardır. Yarın sonu tek rakam-ı 
1\lccli:; tezkereyi itUfakla tasvıp ey- nin bayramı her vatanda ın yUrel.iln· larla bitenlere müsaade cdtlccektir. 
lemi tir. de ayni sc~ınçll heyecanı tazeliyor. Bunlar Perşembe günü sab:ıhleyin saat 

!'1cclis yıne bugünkti toplantısınfüı :_,aktlle. Osmanlı imparatorluğunun 6ya kadar garajlara ve beleruyece ta-
muh cbei umumıye kanununun 83 ihmı::lklirıı 1 yuzünden, ·tıpkı hil"la· yin edilen yerlere dönmüıı buluna
uncu m:ıddesmm t...dıh ve 1940 mall yeslz bırakıldığı için daOa kaldırılan, caklardır. Kararnamenin neısri tarihin
yıl. divanı muhawcb. t butçcsinde mu- faknt buna rağmen harlı mDtecavız. den önce yeni bir taksi arab:ısı kul
nnkale yapılmJs1 hakkında idare he- ıe·ıne ırl:ını teı im etmeyen namuı- lanmak müsaadesi istiyenlcr hakkında 
yeti teklillerl~ln ıadclerl.ne daır tez- ldlr bliklre gibi- İkide birde dUıman nasıl muamele edi~e~eği Vek41ettcn so
kerclcrini tasvıp \ e Turkıyc - İngılte- çizmesi aıltını dU•en Edirne, on se· rulmuştur. Umumı ıılerde kullanılmak 
r~ adli müzahnrct mukavelennmemne vız yıldar beri, k~ndlnc mazinin bU· ta olan bazı hususi arab:ılnra mahsus 
müzeyyel mukaveleyı t:uıdlk eyl('miş- tlin karanlık hAtıralarını unutturan muayyen saatler dahilinde müsaade 
tir. Mecl:S Çarljamb:ı. gUnil toplana- bir fefkat ve ihtimamla kucaklanmış- verilmesi ·için Vililyete. mür~c~atlar 

Sokaklarda siy:ıh 

• 
ı 

e 

ında para toplıyarak 80 çift 
rap hed"ye etmişlerdir. Süt 
niye 8 inci İlkokul ve A 
45 inci İlkokul talebeleri • 
çorap, 1 eldiven ve beş ~ 
mışlar ve Eminonü H 
vcrmişlerdır. 

'.l'AN'ın 

24.11.1940 tarihli liste• 
1 mizden devam 17 

Bayan Şermin Hıfzı Ör· I 
nel:al 
Şeci Hıfzı Örnekal ı 

caktır. tır Ve bu dyede, mazinin acı tecrU· yapılmıs, fakat kabul edılmemı~tır, 
Anknr , 25 (AA. A.) _ B. M. Mec- PARTİ GRUPU TOPLANIYOH. belerden kalan bUtün evhamlarından • 

bugun Şemsettin Gilnnltaym bali- Ankarn, 25 (TAN) _ Parti Grupu tı:cerrüt eden Edirne, timdi kurtulu· Müteferrik : 

1 İstanbul 54 cü İlkokul S. 
1 11 4/B talebesi en r 

lığıl\da toplanmıstır. Cclsenın a- ;varın (bugı.n) sant 15 te toplanarak ş~nun on ıeklzlncl bayramını, kendi· 
sını müteakip upıumt sıyatl va- hukllmetin vaZ,ıyct hakkında vereceği ıırl her tehlikeden korum k için bir 

t n nosterdl~ ICızum ve ıcaplar iz ı1at. d.nllyeccktir, arava toplanmıı milyonlarca Atık ve 
1============~~==-:::===~::- bekçi aatılbl bir dilber keyfiyle ya· 

eni Suriye Komiseri 
(Başı 1 incide) 

r çoğunun Fransadaki muhabi· 
bulunan Bnyan Koucher, yap

ı gı bir rö.ı;>ortajda, Pariste cere. 
n eden lngiliz lehtan niıma
leri nakletmektedir. 
Almanlar tarafından İngiliz 
yyarclerinin "barbarca usulle
' diye tavsif edilerek "Chaps 
ysees,, de bir sinemada Rerli. 
n İngiliz hava kuvvetleri tara
dan bombardımanı filmi gos-

rilmiştir. Halk her bombanın 
Ha.kini hararetle alkışlamış-

Aynı sinemada "Tippe-
Y. şarkısını söyleyerek yü
yen Ingiliz askerlerim gösteren 
ğer filim irae edilmi~tir. Seyir-
er ayağa knlkarak ayru havayı 
krar etmiş ve ıslıkla tempo tut
uştur .. Bu haya geçen Umumi 

pte Ingiliz ordularının an'a
vi şarkısı olmuştu. 
R FRANSIZ KUVVETLEU.İ 

Londra, 25 (A. A.) - Burada f!şa 
dıgme göre, Vichy h!lkümeli Fron
askerlcrile bahriyelilerinin hare

i için iki büyük vapur gbnderdiği 
n bu vapurların mürettebatının 

Jcarayn cıkmış vc de Gaulle'ün 
VVeU '"ine ilUhak etmek lstcdikle-
• bildirm1şkrdlr. Fransaya dönmek 

__...,n!rl Fransııiardnn çoğu bunun ii
e fikirlerini değiştirerek Hür 

ansız kuvveUerlne iltihak etmiş-

CltJK CIKIYOR - Vekiller Hc:ırcti h· 
le kapıtıJınıı olln Adanada mDnteşlr Eu

hzettsl 7Cniden intipra ba3lamııur. 

iyasi Faaliyetlerin 
Hakiki Manası 

(Başı 1 incide) 
yı Avrupa birliğine almaya sa

. İspanyanın bu teklife verdi.. 
~ap tamamen malfun değil-

Amıpa birliğini kurarken Sov
Rusyanın da fikrini almnk 

tiyacını duydu. Ve nihayet 
an devletlerini birer birer 

vere almaya teşebbüs etti. 
Şimdiye kadar bu siyasi faalı
lerin semeresi olrlıak üzere 

acaristan, Romanya ve Slovak
mihvcre bir taraflı aza sı

tile iltihak ettiklerini göt'tiyo
• Fransa mihvere gim1cmiş, 
t Avrupa birliğinde Alman

ile işbirliği yapmayı kabuı et
ftir. Bulgaristanm, mihvt-re 

patik kalmakln beraber, he
Hitlcr'in teklüine boyun eğ
i gösteren bir emare yoktur. 

ugoslavyaya teklif yapmaya ce
ret edilememiştir. 
Binaenaleyh Almanya tasav. 
r ettiği şekilde Avrupa birliğı. 
de kuramamıştır. 
Yalnız dikkate şayan olan şey 

yanın Avrupa birltğtne 
kmak istediği m-emlekctlnre 

ı kullandığı yumu~nk ve tatlı 
ndır. 

* * A lmanyanın ilk düşündüğü 
Avrupa birliği ve Yeni 
planında diğer Avrupa 

vletlerinin müstakil bir idare
müstakil bir siyaseti, müstakil 
iktısadiyatı olmıyacaktı. 

Avrupa Almanya tarafından 
are edilen bir kül teşkJl ede· 
.kti. Bu külu teşkil eden diğer 
emleket1er Almanyanm birer 
lAyeti halinde idare edilece1'.-

bir istiklal mildafiidfr, bir bo. 
yaııduruktan ba~ını kurtanp, 
daha korkunç bir hoyundunığa 
ba ını uzntan bir köle değildir. 
Bunun içindir ki, Maçek ne bc
tınd kolonun, ne de yalancı 
natler ~ apan si~ asctlcrin lilc. 
fi alamaz.. divoruııı. 

Buaday Fiyatı 
çıyor. 

Koc:ı Slnanın en harikullde hediye· 
ı;ını, bahası ölçOlmez bir mUecvher 

(Başı 1 incide) gibi gli~sOnde tasıyan, ve Ncf'lye: 
larında s:ıbit bir fiatla satılacak, "'Edrine ııchrt mi bu ya gul eni 

mc'va mıdır? 
istihsal mıntakolarının uzaklığına A.ıda kasrı dilnlşint cenneti tırn 
göre de üzerine makul bır nakil mıdır?" 
masrafı ilave edilecektir. Bu su. Mısralarını tıhnm eden Edirne, ya· 
retle Türkiycde 17 kuruşla 11 şadıl.iı bu mes'ut bayramın ebedi ola· 
kuruş arasında tehnlüf eden cnğından da emindir: ÇUnkü tarlhin
fiatta birlik temin edilerek buğ- den de bellidir kl, Edirne. bir milleti 
dayın kilosu, mesela, asgari 8, öldılrmcden kalbinin sökUlemlyeccğlnl 
azami 9 kuruş üzerinden tesbıt en iyi bilen Türk oıeh~ 
olunacaktır. Bu tedbir, stok ya. 1 E • • K t I 
pan tac~ıenn ihtikar teşebbüs ve I ~rnenın ur u uşu 
emellenni baltalayacaktır. 

1 (Başı l incideJ 

Kızılayda Toplantı 
AnknrJ, 25 (A. A.) - Kızılay umu

mi merkez heyeti toplanmıştır. Top
lantıda ahavali hazırnnın z:ırOrl gör
dilfC bir takım meseleler hakkında 
kru-orlar verilmiştir. Bundan başka 
inhllAl eden umumi mUfettislll:e Er
zincan mebusu Salih Ba5otaç, ve i
dare heyeti azalıf,ına doktor Cevat 
Akkermar. seçilmlstir. 

BUGONKU PROf:.,A'W 
S,00 Proıram 18,SO Konuıma 
8,03 Mllzik (PL) ıs,45 Kli:ır ıuı 

8,ı5 Haberler 19,00 Oda müzlfi 
8,30 Mlldk (PL) ıo.so Haberler 
8,50 Yemek listesi l D,45 Sarkılar 

12 30 Pr • 20.ıs Radyo ,aıcteSJ 
' oırram 20,45 Su 

ı 2,U Şarkılar 
ı 2.50 Haberler 
13,05 Şarlt1lar 

13,20 Mil:lk (PL) 

• 18.00 Prorram 
18,0S Cazbant 

2ı,so Konupna 
21,0 Orkeııra 

22,45 Orkestra 
U,00 Danı mUzili 
23,25 Kapıruo 

lerdi. Avrupnnın müdafaasını Al
manya üzerine alacak, bunun 
için de yalnız o ordu besleyebile
cekti. Avrupnnın iktısı.diyatını o 
idare edecek, her memlekete .-is
tihsal şartlarını o tayin edecek. 
ti, Avrupanın siyasi istikametini 
o çizecek, diğer mcmlexctıcre ı·ey 
hakkı vermiyecekti. 

Fakat bu defa Avrupa birliğı. 
n~ kurarken, bu ileriki gayesini 
hır tarafa bırakır görünerek, da
ha yumuşak, daha ttdil, daha 
muslihane bir siyaset takip edi
yor gibi hareket etmektedir. Al
man matbuat ve ricali birliğe al
mak istedikleri m"mleketlere 
karşı lisanlarını de~i-.tirmişler
dir. Almanynnın Avrupadn hrır
bc nihayet vermek ve ba!'lka dev
letlerin Avrupa iizerindc tazvik 
yapmalarına ve entrika çevir~e
lerine m5ni olmaktan başka bir 
maksat takip etmcdigin;,, her 
milletin etnik haklarına ve coğ
rafi istiklfıline hürmet ettiğim, 
Avrupa milletlerinin bir lige ken
di menfaatleri icabı kendi rıza
larile girmeleri Uızım geldiğini 
söylemektedirler. Onun için ne 
Fransa, ne İspanya, ne de Bulga. 
ristan ve Yugoslavya üzerinde 
tazyik yapmak yoluna girmem •yi 
tercih etmektedirler. 

Çünkü Almanynnm bu defaki 
ilk gayesi, İngiltere ve Amerika 
karşısına birbirleriJc anlaşmış 
devletler manuırası gösteren bir 
Avrupa çıkarmak, ve onları Av
rupanın sulhunu tehdit eder va
ziyete düşürerek bir sulh yapma
ya sevketmcktir. Bu sulh teşeb
büsünde muvaffak olamadığı 
takdirde bütün Avrupa milletle
rini İngiltere ve Amerikanın kar
şısında müttehit bir cephe ha
linde organize etmektir. 

Onun için Avrutxl milletlerini 
gCıyn kendi nzalarile B~rlinin et
rafında toplamaya çalrşmal.-tad1r. 

Bugün tatlı liS3nla. gtıya imk
lltllerlne hürmet edere}: etrnfıruı 
topladığı bu me.'Tllek~tleri, harp 
Almanyanın g~ibiyetile hitt:k
ten sonra, Almanyanrn birer 
müstemlekesi haline getirmek 
güç olm1vacaktır. 

Fakat Almanyanın ve Hitlcr·in 
Avrupa birliği ve Yeni Nizam 
hakkındaki düsünceleri malüm 

ve kemiğinden meydana gelmiş, 
nehi!"leri Türkün kaııile beslen
miş, ebedilik cevherile yuğrul
muş emsalsiz bir alemdir. Biz, 
bu mukaddes iılemde milletçe 
Atatürkün örsünde dövülmüş, 
İnönünün emrinde çekilmış kt
hçlanz. Ne mutlu bize ki vatanın 
Avrupaya açılmış aziz kapısında 
tek bir millet halinde kurtuluşu. 
muzu kutlarken başımızda 19 se
ne önceki harp cephesi kuman
danı bugünkü sevgili Şefimizi gö
rüyoruz. Bu manzara bizim için 
bir saadet, cihan için bir kuvvet, 
bir ibret oluyor .• , 
Nutukları takiben askeri bir

liklerle sivil te kkullerin geçit 
resmi başlamıs ve h Ik geçit res
minin yapıldığı yollara çiçek bu
ketleri atmak ve içten tezahü
ratta bulunmak surctile ordumu. 
za karşı sevgi ve inanını göster
miştir. 

Askeri Vaziyet 
(Bn~ı l incide) 

Dünkü telgraf haberleri Yunanhlıı
rın ııimdi Elbnsana doğru ilerlemek
te olduğunu blldiriyor.I<"ıkrlmlzce Yu
mınlılaı ın Elbas.ına do:nt ileri hare
ketleri Elbasan - Pogrodeç şose yolu 
lstıknmet!ni takJp etmlyecektlr. Bu 
istıımmette Yunanlıların Pogradeç 
göl•:nun şimalinde kfiln Lfn balıkçı 
köyüne kndar ilcrlcmelerlne ve bura
ya pek yakın olan Qa!e e Thane bo
gazına karşı vnziyct almalarına daha 
ziyade ihtimal verilebilir. İtalyan or
dusunun umumI karıırgfıbırun bulun
duğu ve Eark sihetinden Libras müs
tahkem mcvkilnin himayesi altındn 
bulunan Elbnsano karşı Yunan ileri 
hareketinin, cenuptan, yani . Berat 
ist \ametınden ıkı;ia:fı, slrateJık ve 
toprak mcrfolojlsi icnplarına daha 7.i
)'a'.ie uygun dilser.Falmt, bunun tnhak 
kukt. içm Epir ccphcslnde henilz baş
hıııgı, safhasında bulunan askeri ha
reketlerin neticesini beklemek lA-

zımdır. d d 
Epir ordusu, üç gün evvel hu u. ~ 

geçmiş ve üç koldan yiırüyerck E;cırı 
Vilayetinin mıihim bi~ kı mmı . ıı,;ga~ 
ctrn:ştir. Bilhassa, Vılliyet Merkc.zı 
Ergiri şehrinin zaptı, Ncmerçka dağı
nın tC1kil ettiği tabii maniayı atlatmak 
gibi, Yunanlılara pek mühim bir ııtra
teiik kolaylık temin etmiştir. Burada 
hedef, ıı inci İtalyan kolordusunun 
karargahı, yani Tepedelen kasabasıdır. 

Ergiri'nin sukutundnn sonra sahil 
•chri Sarandos'un alınması bir saat 
meselesi mahiyetindedir. Hatta bu sa
trrlarm neısri anında buranın sukutu 
haberinin gelmesi bile mümkündür. Bu 
iki noktanın zaptmd ın sonra Cenubi 
Arnavutlul'lln sahil ve kıra münakale 
yolları tamamen Yunanlıların eline 
geçmiş olacak ve buradaki İtalyan kı
taları Avlonyanın etrafındaki hatta 
hdar geri çekilmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Fakat Tepcdelcne karoı ilerleme ha
reketini Vijoııa nehrini takiben Permet 
ve Klisura'ya dofru )'iırilycn Yunan 
kolu yapacaktır. Klisura'ıım zaptı, hem 
Tepedcleni ı.ukuta mal\küm edecek, 
l:ıem de Epir ile Y..akedonya orduları 
arnmda da.ha mtmtumı bir i~ birll'ği 
imktnllU :ıraratac:aktrr, ki Berat ve o
radan Elbasana dotnı yıjriiyüı ocdn 
sonra batlınc.aktır. 

olduğu ve Romanya, Slovah.")'a ve 
Macaristanda bunun tatb:.k edil. 
miş şekilleri de göriindügü icin 
hala istiklallerini muhafaza ede~ 
küçuklü büyüklu Avrupa devlet
leri kendi rızalıırilc Bcrlinin u5a
ğı olmaya razı olmam:ıktaclırlo.r. 

ihtikar Y pan Üç ers Saatlerinde 

Muhendis Sıtkı Koçman ıt 
ve Eti 
Hayrı Boıut j 

Kişi Yakalandı 
Elinde killliyetli miktarda çelik 

bulunduğu halde muayyen müddet zar
fında beyanname vermiyen Serop is
minde bir fabrikatör diın yakalan
mıştır. Serop Kumkapıda karakol 110-

kacmda 8 numaralı evde oturmakta
dır. Evinin yanında da otomobil ma
kası imal eden bir fabrikası vardır. 
Dün bu fabrikada yapılan aramada 
ı 871 parça çelik bulunmuş ve musa
dere edilmiştir. • --.~,, 

Işıkların maskelenmesi ve karartı!- olmakla ber ber ihtiyaten gece devri
mosı f allycti hızlanmıştır. Şehrin yckrı arttırılmıştır. 
bcllı ba~lı geçit yerlerinde yakılmak- Bu meyanda mahalle bekçilerinin 
ta olan maskesiz 50 lfımba dün akş m dLvr ye vazıfelcrinl inkitasız yapma
saaı 19 da söndilrülmuştilr. Bu akşam 1 lorı içın ıcap eden emirler vcrılmiş-
18,30 da s6ndilrillccektlr . tlr BckçıJerın miınavcbe suretile de 

Ay başından lUbaren ~csmt, hususi ols , k rakollarda oturarak karakolun 
hiç bir binadan, hiç bir evden, hiç bir lş:crinı ynpmaları menedllmlşUr. Bck
dukk~nctr.n dışarıya en kilçük bir ışık "ileri karakollarda oturum emniyet 
sızıntısı olmayacak, evlerinden 1şık 6mir ·• e ~omiserleri ceznlnndır1lacak
sızı'lıranlar hakkında derhal takibat Ur. 

22.11.1940 tarihli yeldin 

Belediyede : 

yapılaccıktır. KARARTMA MALZEl\TESİ 

Tramvaya Ait 1 
Tetkik Edilcl 

Kasımpaşada Samocl oflu Avram 
1sminde biri, mesleği olmadığı halde 
pıyasadan kalay toplamıştır. Avramın 
elindeki 37 kilo kalay yakalanmıştır. 

Verilecek cezalar 50 Ura para ceza- $thırdc.: herkes kendıslne yetecek 
sına ve 6 ay hapis cezasına kadar da- kadar knr<ırtma malzemesini temin 
yanacaktır. etmı~ bulunmaktadır. Bu malzemeyi 
J{ARANLIGA KARŞI TEDBiR P h lı satnnlar, üzerinde ihtıkdr ya

Mercanda çivici Karabet te ayakka- Nakil vasıtalannın ön fenerlerinde 
bı mukavvasmı pahalı satarken ya- 8 santim uzunluğunda ve 12 mılımet
kalanmıstır - ~ re gcni<;liğinde ışık sızacak bir dehk 

ALMAN MALLARI_ Gümrilk- bulunması esası kabul edilmiştir. 
lerde bulunan Alman mallarından, Gecelen bir kısım geçit yerlerinin 
kimyevi ceza ve boyalardan sonra, Sü- kolaycn farkedllebilmesi için köşe baş 
mer Banka ait sellüloz ve kiğıtlnrm larının, nğaç gövdelerinin. tramvay 
da çıkarılması için emir gelmiG ve bu duraklarının, elektrik dlreklC'rinln be-
mallarm ithaline baglanmı~tır. ynzo boy:ınmıısı işine başlanmıştır. 

- --o Diln Beyoğlu tarafında ve köprU il-
Devlct Demir ve Deniz zcrJndı! bazı yerler boyanmıştır. 

Yollarında Tenzilat tş..,-et memurlarının beyaz elbise 

IT ld 1 ile vazif.• görmeleri tccrübe cdllmek-
~a ırı ıyor tedir Düı. bir kısım işaret memurla-

Anknrn, 25 (TAN Muhabirinden)- rı beyaz elbise ile çalışmışlardır. E
Ahvnli hr..zıra dolnyısllc devlet demir ğer bu, muvafık netice verirse botiln 
yolları VP, devlet deniz yolları umum 1 i6nret mcmurları beyaz elbise ile çıı
mildürlükler:, yolcu tarifelerinde ha- lışacakler ve ellerinde bulunduracnk
len mevcut tenzilAtlı blletlerden bir lan bir beyaz. flama ile işaret verc
kısmımn kaldınlması bakkınd!ıkl tet- ceklcrdlr. 
kiklerini bitirmek ilze~edır. Verilen İNZİBATİ TEDBİRLER 
malumata göre, halle ticııret bileUerl .ı. .ı 
ile gidiş - dönilş biletleri yolcu üc- Karanlıktan ıst·lade ederek hırsız-
retlerinde yapılmakta olan muhtelif hlt, yankesıcilik yapmak istcyemcr 
ten1llfıbn kaldınlnrak normal tarlfe- bulunabileceğı için bunlara mcyd:ın 
lcrjn tatbik edileceği anlaşılmaktadır. \'C.rllmemek Uzere tedbirler alınmış
E5ya tarifelerindeki tenziltıt devam e- tır. Şimdlye kadar normalin fevkln
decektir, de hiç bir vnkaya tesadUf edilmemiş 

Bulgar Meclisinde 
(8a:2ı 1 inddeJ 

dafaa kanunu,, layihası hakkında 
izahatta bulunmuştur. Bu layıhn 
Yahudiler ve FarmasClnl::ır için 
iktısadi ve siyasi büyuk tahdidut 
koymaktadır. Bu layiha muhale
fet mümessilleri ile hükumet par 
tisinc mensup bazı mebuslarm 
itirazlarını mucip olmu~tur. 

Muhalefet mümessilerinden 
profesör Stainof, kanun layihası 
aleyhinde rey vereceğini söyle
miş ve demiştir ki: 

Yunanistanda Harp 
(Başı l incide ı 

bulunan Küçük Moscopolis şeb. 
rj de Yunanlıların eline gcçMiş. 
tir. 

Görice yaylasının ve bu y:.ıy. 
ladan ayrılan vadilerin tathiri a. 
meliyesi esnasında müteaddit İ
talyan müfrezeleri bulunmustur 
Bir İtalyan fırkasının bozularak 
dağılmış olduğu ve Gorice'd('n 
gelen haberlere göre, kacmakta 
olan diger üç İtalyan alayının da 
suvarilerimiz tarafından tnkip e. 
dilmekte bulunduğu sabit olmus 
tur. 

SAHİi... BOYUNCA HAREKAT 

"Milleti sergüzeştlere ve fela
ketlere sürüklemek ıstiyenlcre 
karşı mücadele için 

1 Bulgarları 
seferber etmek Iazımdır. İşte mil- Atina, 25 CA.A.) - Pogradeçin 
!etin hakiki müdafaası budur.,. zaph üzerine bir İtalvan mukabil 

Stainof, hükumet tarafından tanrruzu ve Selanik'e doğru bir 
\•erllen layihanın ~na yasanın tazyik artık katiyen mevzuu ba-
57 inci maddesine muğayir oldu- his değildir. Bununla beraber e
ğunu, çünkü mezkur maddenin sas Yunan harekatı halen Görice 
bütün milliyetlere hukuk müsa- böl~esinde değildir. Burada val. 
vah tanıdığını hatırlatmıştır. nız düşman takip edilmektedir 

Bulgar meclisi, bu layihayı Hk Esas harekat Epir'dcdir. Orada 
kıraatinde mevcut reylerin ekse- henüz kınlacıık düşman mukave>. 
riyetile kabul etmiştir. meti mevcuttur. Hududun 30 kilo 

Harici siyaset meselelerinin milza- metre Şimalinde ve sahilde bu. 
keresinde söz alan Dumanof nutkunun lunan Ayasaranda'da bombardı. 
bilyiik bir kısmını Bulgar - Sovyet mandan mütevellit büviik van.(!ın 
münasebetlerine tahsis etmil$tir. Du- iar haber verilmektedir. Yunan 
manof Cenubi Dobruca'nın Bulgaris- . . . . . 
tana iadesi meselesinde oynadıfı rol- kıtaları ş~mdı bu ıstıknmette ılcr. 
den dolayı Sovyetler Birliğine teşek- lemektedır. Bu limanın znptı mu. 
kUr etmek icap ettif:ini söylemiş, Bul azzam bir avantaj teşkil edecek 
ııar milletinin Rusyaya olan tarihi mu-, tir. Zira limanın Şimalınde u
hnbbetini ehemmiyetle kaydetmiş ve ?anan ova Arnavutlu~un Doğu 
'-.arbc karı mak istemiyen Sovyetlf'r Cenubuna doğru bütün münak{l){ı 
Birlifi ile bitaraflığını muhafaza et- tın başlıca merkezi olan Tepede. 
:r.c~ .i~tiycn Bulcarist~nın menfaatleri lenden valnız kücük bir dağ sil. 
bmbırıne uygun oldugunu beyan ey-
lemiştir. 

Bulgariııtanı Sovyetlcr Birliiine ya
kınlaştıran şeyin, Balkanlarda zayıf ve 
milli menfaatleri ihlil cdilml~ bir Bul
garistamn bulunmasını Sovyetlerin is
tememiş olduğunu söyliycn Dumanof 
Bulgar - Sovyet mUnasebetlerinin in
kişafında Bulgar milletinin men!aatl 
oldufwıu kaydctmi~tir. 

Mupnof. Kralnı son Bcrlin ıeyahati 
lizerinde durarak bil~ctin bu me
seleyi aydmlatmasmt iııtemhı. çünktı 
mebusların bundan malQmatı olmadığı 
nı wylemiş ve dem.iştir ki: 

1'İcra kuvveti, biz olmakıt1ttn hari
ci meseleler ha~<kında kararlar \'eri
yor. İşin daha fenası bunu bizim ye
rimize yapıyor. Memleketin mukad
deratı mesullyetini böyle üzerine a
l::ıcak t.e.~ bir Bulgarm bulunabllccc• 
;nien fi'Jphe ederim. Memleketi i-

dare edenlerin tarih kıırşısındakJ me
sullyeUcrlni müdrik olmaları ltızım
dır. l\Ulleı içinde birlik yoktur.,. 

Mebus Stanı:ef, Sillstire civarında 
.Romanya hududunun Bulgaristan le
hine olarıık tadili IAzııngcldlğınJ söy
ledtkte.n sonra Bull:ar - Yugoslav mll 
nasebetleYlnln o kadar iy:I olmadıfını, 
Tilrkfyentn de hudutta asker ta.hşlt 
ettiğinl ve Bulgsrlstan Ege denfz:lnde 
mahreç bulmak emellnl tahakkuk et
tırmeye kalkışma, Tilrkiyenin tehdi
di altında bulunduğunu kay~lemiş
tir. 

Bulgnrtstamn Sovyetler BlrUlU ile 
ola"l mlinasebatını bahis mevzuu eden 
Stnnçc!, demiştir ki: 

·•sov~~Uerle mUnasebeUcrlmlzln 
mesut blr tarzda inkişafn devam ct
mcs.!nden bilhassa memnunuz.,, 

panlaı hakkında takibat yapılmakta
dır. Şışlide Halaskfirgazi caddesinde 
kırt .. ıyccı N.koh, bu suçt n dolnyı 
adi" veye 'I: crilmıştir. 

Dığcr tnraltan Yerli Mallar Pazar
ları SJmı rbank fabrikalarına yem
den 10 bin top kara bez sipariş etm ş
lerdir. Bu bezler 70 santim cnindcdir 
ve 43 kı.ruş fıyntla satılmakta, her ai
leye 20 metre vcrilmektcdir. 

Silmer!:>ar.kın kfığıt fabrikası da 110 
sanum er. ve 220 santim boyunda 
pc:-dellk siyah kağıUar !maline b ~la-
mısur. 

MEI\:TEPLER iÇİN 

Mektep talebelcrinin karanlık b:ıs
mncian evlerine gidebilmelcrı icın 
ders saat.!erinde yemden değişiklik 
ynpılncnktır. Maarif mlidüriı Tc'\i tik 
Kut bu maksatla Ankaraya davet c· 
dılr.ıi t r. Ve dün gıtmlştır. 

ADALAR PARTİ REİSLİGİ 
Adalar Kazası Parti Kol'gresi evvel

ki çün yapılmış. Parti Teşkilatı Reis
liğ ne Cerrahpaşa Hastahanesi Serta
bibi Doktor Esat Durusoy ittifakla 
seçilmiştir. 

Şehir meclisinin dllnkü to 
da Üskudıır - Kadıköy ve il' 
tram\'ayl:ırmın vnzfyetl tetkil' 
mı Ur. V kıflnr td.ıresi, traJll 
dar inden alac ğı olan 468 ~~ 
200 bin f ş bankası 320 bın uı-::.·. 
b,n, clek'rık şirketi 26-1 bin 
b,n lıray.ı iııdırmış ve uzun 
le odenm1osini kabul etmişlerdlt• 
IlES1KTAŞTA EKMEK 11 

Tİ - Be iktaş semtindeki baJI 
cılar Toprak t.1:ahıulleri Ofisi:ı 
dıkları unu civar kazalara go 
kfir temin etmlye başlamıııat 
yüzden de bir kaç gündenbcri dl' 
"emtindeki halk ekmek sıkın 
mişlcrdir Bunu haber alan 
İktısat Mudurlu ti yaptırdıgı 
br neticesinde il:t fırıncı hak 
bıt tutmuıs ve ad'iyeye tcslım 
lieş.ktaş kaym1kamı da aldığı 
!erle dundtn itibaren ekmek 
önlcmiıtir. 

Evvelce fırmmda 10 çuval 
lurdugunu yazdığımız Has .. 
g\lnderd gi mekt ıpta kendi 
hiç bir muamele yapılmadığ11d 
makta, Beşiktaş kaymakamtıG'ı .... 
seyin Kavlak ve Hasan Çaka!"lll 
olduktan • fırmda on çuval uıı 
ducunu söylemektedir. 

silesi ile ayrılmış bulunmakta. Hamburga HÜ 
dır. 

YCNAN RESMİ TEBL1Gt (Başı ı · 
Atin, 25 (A. A.) - Ba5kumnndan- Al.MANYA üzım.INVS' 

lığın d(ln r.kş:ımk:ı tebligi: Kıtaları
mız bi\tün cephede ileri hareketleri- Londraı 25 (A.A.) -
ne devam edıyorlar. Moskopoliıı şeh- Nezaretınin tebliği: Paznrı 
rl l~gal edilmiştir. Görice bölgeslnln tcsiye bağlıyan gece İngilil 
tııthirl c .,asında 1.500 esir alınmış, bardıman tayyareleJ.·i, hiİC 
12 top, bir miktar havan topu ve di- rını yeniden Hamburg deni' 
fıcr malze:mc iğtinam edilmiştir. Tay- şaat1 tezgahları ve en<liısttl 
ynrelerim.z ricat eden uç düşmaıı kQ
lunu muv !lakıyetle bombardıman satı üzerine tahşit etmıblf 
etmiştir. Bombardıman neticesindP. 

iTAJ ... YAN RESl\Iİ TEBI .. tGt yangın ve infilak vukun 
Romn, 25 (A. A.) - 161 numnrnlı tir. Aynı gece bombaıdımall 

tcbl! ,. Yunan cephesinde milfrczclc- len hedefler arasında Altolll 
rirniz tarafından müessir mukabil hil- fabrikası, Wilhelmshaven 
ı:1.1mlar yııpılmıştır. Hava kuvvetleri rı, Hamburg _ Wilhelmbutı 
bilhnssa Eplr sahlllerı boyunca dlış- ya endüstrisi fabrikası, B 
m n mevzilerini müc<:sir surette bom- limanı, Denheldo nhtımlatl, 
b::ırdımnn et.mlşlerd r. Dtısman t:ıy- a 
yıı.-cıerl Drac'a bir bava akını yap- d fi bntaryalan ve proJ 
ı 111şlar ve bir kaç kişinin yarnlnnma- mevzileri. dii man tayynrlJ 
sınn scbco olm~lıırdır. Hafif de ha· danları ve deniz tayyare 
sar vukua gclmlştlr. de vardır. Tayyarelerlıniıclt' 

AUna, 25 (A. :_) '.:__ BBC: Orta tnnesi kayıptır. ı.ıa'! 
~arlttakl İngiliz hava kuvveUe.rlnin ALMAN RES:\ff TE8 
başkumandanı hava Mare§alı Sir Ar- Bcrlin, 25 (A. A.) - AtınaO 
thu Longmore hali hazırda Yuna- ğJnıo göre. 23-24 TC$Tinlsn?11 
nıstancin hulunmDktadır. Londraya ve bilhassa Sou 

Marcş:ıl Yunıın cephesinin ilk hat- echrın.: tuarruz edilmlit.ir. 
larmn kad..ı. cidcrek tayyare bölllkle- yangır.lar cıkmı~br. 
rint te!tlş etm!ştir. Yunan ricali ve 1 İngiliz tayyaresi dilşilr 
ı;..,kt:ri erkllnı ile görüsmelerde bu- Alınnı tayyare .. ! ü-süne dÖ 
lunmuştur tir. B1r harp gemisi 95 biıl 

8000 İTALYAN iESİRl H\tr.lu1 şilep b:ıtırılmı§tır. i) 
Atına. 25 (A. A.) _Resmen blldl- İSKENDF.RİYEYE H 

rıldığınc göre Yunan ordusu Arnavut- Ka lre. 2:-ı (A A.) - MtSl~ 
lukta yemden 8000 İtalyanı esir et- tan neznretı, diln gece İskend 
mıştir. zerinde yapılan hava akınl 

l\IÜTECAViZ YOKMUŞ! da dör• ı;·vılln öldüğünü ve 28 
de varnlnr.dığını bildirmiştir. 

Berhn, 25 (A.A.) - Almanyanm Yu dıman hedef tefrik roilmC'ksirlO 
nanistanı bir mütecaviz memleket ola- Mış ve bombalar her turlll 
rak mı tanıdığı hakkmda ecnebi gaze- hcdeflerdım uzak diışmüştür. 
recileri tarafından sorulan bir suale büyü'· bir infial mevcuttur. 
Alman Hariciye Nezareti ıözci.ııü şu 

cevabı vcrmiıtir: lav topral:lnrına tccavilz 1/~ 
"Harbin mevcut olduğu ıöylenile- kuvvctlerınin geçmesini bırtl 

miyecck bir yerde mütecaviz olamaz:.,. çin Bulg.nlstanı ikna etmek "'!.. 
ALMAN MÜDAHALESİ da Yunanistan veya Yugosıa"'9'~ 

İHTİMALİ cum etmC'klt. knbiJ olabllir. Y 
I.ondra, 25 (A. A.) - Yunan kuv- vaya yap!lacak bir hücum. d 

veUerlnin cezaret. meta.net ve süratln den cırlşılecek bir fş değildir d' 
den sitayışlt: bab!ettikterı sonra Ti- rlstn.un da böyle blr man~ 
mez raz:eıesi bu'6nkil baı makalesin- ata olacatı ve üstuste tiç def• 
de diyor ki: ka:ıınnnyacek beyı;ir üzerin~ 

Bent!, Almanya, ftatyanm hodbin- ca~ı muhakak de.fildir. f JI 
U ·nı lw'dıtma ve Almanyanın yar- rıçten Almanlar tara!ınd&";1 ~ 
dımı olmıızsa İtalyanın ne kadar ~ıış- tınla b:rakılan ve h!ç bir :e.ıfl 
kın b•.· hııle geleceğfnl İtalyanın an- ltin:'l'ıyeıı kQçtik bir ziimren ıJ 
ladıf:ına tecssüt etmemektedir. Fakat vapmay.ı muktedir olduğ\111 

HıUcrin müdahale etmiyerek ortağı· ı yer!crdr ,ördOk. 11 nın clddl surette hırpalanmasına mil- Hucum tçln mcv•"m de ın 
saade cyllyeceğl ihtimal dahilinde de- ğlldlr. twlyanın ihliyaCl ı;oli n 
ğll:iir. Bununla beraber kara kuv- cel olmadığı takdirde mtıcrı 
'I: ~Urrac biı müdahale nncalt Yugos- l h ırı be'dıycce i ş phc:lzdlr · 
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24 saat içinde slyast vaziyeü 
'?Uato.n hadiseler şunlnrctır: 

Yunnn kuvvetlerinin lıcr tiirlü güçlüğe rağmen 
surp arazisinden 

nnıvaffakiye tle 
bir göriintis 

l(ont Clnno, yanında Grandi 
halde. tekrar Berlinc git-

li Uc.rle görüşmüştür. · 
" Bazı yeni hildiscler, Sovyet

Batkanlara olan nlfıknsmı is
t'nıelttcdlr. 
. Yugoslavlar, Makedonya Ce
ı Oobruca değildir, diyerek 

"arlara kat'ı bir mukabelede 
IUnuşlardır. 

lttınnlılann birbirini takip 
tdcn ınuvaffakıyetlerinin 

~lnrı fena halde sarstığı. 
~ plunlnrmı nlt üst ettiği 
~~kaktır. Göriccnin nrkasın. 
0gradeç'in zaptı, Yunanlı
ttbnsnn yollarına düşme. 
lıaı:van ordusu kumandanı 
l ·sndu'nun kurdurduğu 

hatları hile istifade edile. 
İt hale koymuştur. 
tan Generalinin pliınlarını 
Len bu kudnr seri bir bezi. 
'<esnba almadığı ınuJ.ınkknk. 
'llııdnn dolayıdır ki, ltalyan. 
~lıııdi fena halde sıkışmıştı~
ll'tl, son gelen haberlere go. 
ll'n huriciye vekili Kont 
ile Kont Grandi (diin) 
e llitler tarafından kabul 
lerdir. Heniiz bu miilakat. 
krınuştuklıırı bilinmemekle 

, İtalyanın vaziyeti me~·
olduğuna göre, bunun 1. 

1 kurtarmak için çareler 
ln alakadar olacağı tah· 

~İle bilir. 
lln~·n iİtnlyanın yardımına 

't~ ıni? Bu, henüz marnm 
1t. Lfıkin, Balkanları ateşe 
~in, Almanynnın işine geL 

1.. tıj de hatırlamak bey}ıu. 
l'lllaz, :Fakat, italyanın Al

an yardım koparmak pe. 
"e. mecburiyetinde olduğu
llt muhakkalt gibi bakıla. 

* * ~rin Balkanlara 

~ği Alaka: 
'ıııdiyc kadar hiç sesi ~ık. 
bıayan Sov~·ctler de bu 
illerde arka arkaya bir kaç 

D~e Balkan işlerine tamn
liıkn:vıt olmadıklarını gös. 
1 hu'lunuyorlar. 
'lltof\ın Berlindcn Mosko. 
~İinüşündc neşredilen bir 
~e iki taraf arasında tam 
birliği olduğu füın edil-

U. müteakip te Kont Tele. 
~ilki Berlini ziyaret ett.i v~ 

stan fü;iizlii pakta gırdı. 
' Reli i gilzel haberler at

çckinmiycn ajanslardan 
~i bunım Sovyctlcrin mu 
tile olduğu rivayetini çı. 
lıu rivayeti, Sov~ etler, rcs. 

"'1sian ~·asıtnsile tekzip et-

' t e 1\Joskova radyosu geçen 
1 lıulgııri tan parlamentosun 

~~ılan miinaku alara lmsu
tniyet vemıektedir. Bu 

1 bazı mebuslar, hiikfııııe. 
~'llnnynya knr ı fa~ln yu~m 
~11\'l'anmasını tenkıt ctmış
'lla n Sovyctlcrle dost ol. 

~·halde, Kralın Herlin ~i
l 1 tı sebebini anlıımak ıs
~l'dir. 
~llristan parlı\mentosunda. 
~~ercleri Rus radyosu. 
~İtayla \'C mufa salan neş. 
•~e. Sov:•retlerln, Balkan iş. 

t tarnam~n lükııyıt olmadı
li terir. 
~!ardan mnada, Sovyetlerin 
· l!lçilcrinin de ansızın az. 
l1>• 0 dd' ı"''ni hatırlnrsak hu ı ıa. 
~ daha lmvvetlenmiş olur. 

~ . 
ionya, Cenubi 

~.......___. ______ _ 
·~Değildir : 

G orıce, (arn. Korcc; yuıı. 
Koricn), aşağı yukarı 

20 ayı bulan bir İtalyım ışga
linden sonra, müstevlinin eJin
den geri alınmış; aynı müteca
vize karşı en haklı ve mukad
des bir milli korunma savaŞ"Jnl! 
atılan asil Yunan askerleri ta
rafından zaptedilmiştir. Arna
vutluk Yunan Epiri ve Makc
donya~ın toprak ınorfolcı.iisini 
ilmi bilgi ve zati tecrübe gö. 
zile bilen askeri muharririmiz, 
Göricenin sukutundan bir kııç 
gün evvel, şöyle diyordu: 

" .•. Buranın tıgall. Arnavutluğun 
hOkOnıet merkezi TJran'ın lıgalln· 
den daha mUhlm neticeler doğura
caktır: GISrice Arnavut nıısyonallz
mlnln kUltOr merkezidir • ., 

Bu cümlenin, tatbikat safha· 
sında bir mana ifade edip et. 
mcdiğini anlamak için, Yu
nan • İtalyan muharebesinin 
bundan sonra göstereceği inki
safları bekleyeduralım; fakat 
bizce, her ne olursa olsun, ~ö
ricenin zapt ve işgali sayesın
de Faşizme karşı kaza~lan bü
yük zaferin netice ve kar1_arını 
azami hadde çıkar:nak lazım
dır. Bunun için de şu iki nok. 
tanın bir an evvel tahakkuku
na hususi bir ehemmiyet atf c. 
dilmelldir: 

a) - Müşterek b:r düşma
nın imha planlarına aynı nis. 
bette maruz Yunanlılarla Ar
navutlar arasında daha sık: bir 
işbirliğinin kurulması; 

b) - Bunun yarınki milli 
kurtuluş savaşlarına örnek o
lacak bir şekilde orgıı.1ize edil
mesi. •. 

Ve unutmıyalım ki, sencler
denberi imparatorluk hulyası 
peşinde koşan Faşizmin istila 
pençesinden ilk kurtulan şehir, 
Göricedir. Faşizm cephesine 
ilk yumruk Arnavutluğun o 
yüksek yaylasında indirilmiş
tir. Bu parlak zafer ve istirdat 
başlangıcının, çökmüş bir dun. 
ya teliıkkis i.n dar ve mütefcs
sih hırsları içinde dnha ilk a. 
dımda boğulup si)nmesiııe 
meydan verilirse, uğrunda 
bunca can ve kan feda edilen 
büyük kültür ve meileniyet 
davasının yüzümiizc gülmeye 
başlayan istikbaline karşı en 
affedilmez bir günah işlenmiş 
olur .. 

+ 

G örice, tarihi doğum ba
kımından, bır ''Os

manlı,, şehridir. Bununla ne 
demek istediğimizi Balkanolo
ji mütehassıslarımız pekala 
anlar. Fakat, maalesef, tarih 
ilminin bu pek mühim şubesi. 
ne karşı umumi bir altlka u
yandırmaya, her nedense, mu. 
vaffak olamadığımız için, yu
karıdaki cümleyi, kısa~a olsun, 
aydınlatmak lüzumu~u hi~s:
diyoruz: Osmanlı Turklerının 
tarihi vasfı, bazılarının zannet
tiği gibi, yalnız "fütuhııtçılık,, 
tan ibaret değildir. Osmanlı 
Türkleri, İmparatorluğun her 
iki kolunda, hem Anadolu da, 
hem Runıclide, fakat bilhassa 
Rumelidc, yalnız "saha,, lnr 
f ethetmeklc kalmamışlaı·, fa. 
kat bunlar üzerinde "medine,. 
ler de kurmuşlarriır. Hatta 
Balkan Urbnnisme'inin banı
leri Osmanlı Turkl~ridir. Di
zan~. hemen hemen şehirsiz. 
kasabasız bir imparatorluktu. 

Yahudi sermaye ile dahili ve ha
rici siyasetini idare crlen dc,·lct
ler rc:ah bulamayacaklarına gö. 
ı·e. Romnnya bundan uznk kala. 
caktır. Yine Romanya kendi or
dusunu, gönderdiği mütehassıs. 
lar vasıtasilc ıslnh eden Alman. iJı\ er de\ Jetlerinin Roman } aya minnettardır. 

'ıı, Macnristnn ve Slovak. Bu kısa izahat, qize ufak bir 
lerine nlmııJda bir ey ka. milletin üçüzlü pakta girmesinin 

~t'tıt olduklan, bilnkis Bal· doğrudan doğruya mihver dev .. 
'. lıusbııtiin ay~khındır~ı~. tethıin emri altına girmek oldu. 

N:: .,. rfkrc dah ftş•kar ğunu .,.a,·et bariz bir surette gÖS• 
lt~ll lurn.ktadır. Roman- Wiyo~, • Ronıanyanın bu hali, 
~cı e :Nnıırının B~rlin. şü.phesi~ diğer Balkan devletle. 
~lırken Boersen Zeıtung tine ı:üzel bİr onıek olacaktır. 
tıe yaptıŞı bir. 1?•Y~~ııt, Nitekim, bir yandan Yunan 

t t l an dıwletimn iıç~ ordufa~ının diişmanı denJıc doğ. 
rme ını~. net de~~ ru ko\·alamasından cesaretlenen 

' nı,;ıl.ça ı an c pıc e. , e Romanyanın da hu akıbetini 
gören Yugoslavyadnn şöyle bir 

Dünkü ve 
•• •• ugun ~ 

Görice 
G~rlccyc göz diken devletlerden 
biri de Bulgaristnndır. Bulgar Ma
kedonya İhtilfıl Cemiyetinin bil· 
yıık Bul{.!aristan har!tnsındn, Gor,cc 
\•e clvnrı ve daha çok ö eleri de l{U

ı ulnc:ık Bulgar imp::ırnt.:ırluğunun 

içinde göster1Imektcdır. H:ılbukı 
Görice ı:chrlnde tek bir Bulgar 

- yoktur. 

Yazan: B. M. 

Rumelide "kasaba,, yı kuran, 
"şehir,, in ve "şelurcilik,, in 
ilk temellerini atan, Osmanlı 
Türkleri olmuştur. · 

İşte bu yeni kurulan kasaba
lardan biri de Göricedir. Bu
gün 27 bin nüfuslu modern bir 
Avrupa şehri ·manzarasını ve 
güzelliğini gösteren bu yer, 
Fatih Sultan Mcbmedm zama
nına kadar Morava dağlarının 
eteğinde ve mümbit yaylasının 
kenarında serseri yamaç sula. 
rının simikleyip attıgı bir ta~ 
yığınından ibaretti. Yegane ta
rihi kabahati, bizce, Adriyatik 
sahillerine İmparatorluğunun 
son hudutları gözile bakm'lk 
noktasında toplanan o hakika
ten dahi devlet reisi, son Ak· 
çahisar seferinden dönüşte, 
Görice yaylasının cenup bölge
sini İmrahor İlyas Paşaya ih
san buyurmuştu. Görice ~eh~ 
nin ilk banisi iste bu zattı •. 
Türkoloji mernklılanmıza ha
ber verelim ki, Fatih Sultan 
Mehmedin İmrahoruna verdigi 
"buyurultu,, sunun aslı - ki 
Türk tarihinin en güzel yazılı 
vesikalarından biridir - fl'an 
Göricede mukim Mütevelliz=ı
dcler ailesi nezdinde, kıymetli 
bir aile yadigarı halinde, mah
fuzdur. Bunun bir kl)pyası, bu 
satırları yazanda, bir ikincisi 
Bcrlin Üniversitesi Türkoloji 
profesörü Dr. Franz Babingcr. 
dedir. 

* * 
G öricenin doğum güniin

den zamanımtza ka
dar geçirdiği hayat, merok u
yandırıcı bir çok tarih ve me. 
deniyet safhalarile doludur. 
Bunlan burada birer birer zi
kir ve tasvire imkan yok. Şeb. 
rin Balkan bozgunundan sonra 
başlayan yeni hayat faslına 
şöyle kısaca bir göz atalım: 

Müstakil Arnavutluk devle
tinin ilk diplomatik kuruluş 
vesikası olan 1913 tarihli Lon
dra muahedenamesi, Goriceyi. 
etnoğrafik vaziyetin{' bakarak, 
Arnavutluk hudutlarının içine 
almıştı. Geçen dünya muharc-
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Hayretler içinde knlmıştım. Kar

zmrtan taşırdığı levs ve çirkep kus
arzcder gıbl anlatan bu ndamın oğ
zınclon t"şırdığı lc\·s ve çirküp kus-

1 
muğuuun tanUliniı ile sarhoş olmuş
tum, Blitiln sinirlerim gcırıllyordu. 
Üz:crlne atılmak, onu zorln susturmak 
ynhut ııyaklarıno kapanarak: 

-- Artık yeter! diye b:ığırmuk fs-
4..lyordum. 

O, devem ediyordu: 
- Ya bcnlm güzel Muram... Ben 

her §cylmi kendim tertip eder, ken
dim yop:.rım. Bunun tçln en saulam 
~ey, yapılacak işi uzun uzadıya tet
kik etmektir. İyi tetkık cdılmiycıı iıı
lcr falso olur. 

Akrep yUzUmlin aldığı işmlzazdan, 
fikrimden geçenleri anlnmıı gibi: 

- Görüyorum ki, dedi; sözlerim 
sende aks! bir tesir yaptı, Bunda hak
sızsın, Mura. Çünkü para getiren her 
liCY blr meslektir. Her me .. lekte ya 
muvaffak olunur, yahut olunmaz ... 
Hın:n:ık ta ôyle. .• Sana rast ,elnlem1 
su! bir tMadüf &il)l tellkki etme. 
6e?!i Iki aydanberl uzaktan tsltıp edi
yordum. Yanma, daha dofrusu ya
nınıza 11okuln1ayı~ımın eebabı, para
nızın tiikenmemfş olmasıydı. Bugün 
blçnre Nlki'nin yilzündc nohut gibi 
te1· damhılarım gordüğün· znman,, nn
Jadın1 ki, Krupyeııın elindeki paleUe 
süpurdüğl' her ı.ui... 'Sizden bir u-Shurd:La'ımı sözlerin. 

' reni:\ onız ki, bundan 
lt kin bir Balkan 

huhis değildir. 

ses duyuyoruz: 
"1'\lnk\'don~ a, 

dir!-

mit kopanyor .•• Sonı ıı ne l apucak· 
Dobruca değil. sın.z? 

besinde Görice ve civarı, Ma. 
kedonyadaki Fransız ordusu
nun işgali altında idi. Fakat 
Arnavutluk dc;vleti, o harbın 
ancak hitamından sonr.ı tekrar 
istiklalın.e kavuşmuşken, Gori
cc, bilakis Fransız işgal ordu· 
sunun kurduğu mahalli Arna
vut idaıesi saye~inde hnrp için
de de müstakil yaşnm1ş; bu su
retle ikinci defa olar.ık harp 
sonunda dogan müstakil Ar
nnvutlu~ devleti tekrar kuru
lurken, Görice Arnavutluğa 
değil, belki Arnavutluk Göri
ceye ilhak edilmişti. 
Görlceye, Balkan kargaşalıkla
rı zamanındanberi, biri garp
tan, öbürü şarktan olmak ti. 
zere, iki ihtiraslı devletin ~özü 
dikilmiştir: İtalya ve ... Bulga
ristan! - Birincisinin impara
torluk hulya ve planlarını biJ. 
miyen kimse kalmadı; tafsila
ta lüzum yok. Fakat, belki az 
kimsenin bildiği bir hlidise ola· 
rak şurasını kaydedelim ki, 
Bulgar Makedonya ihtilal ce. 
miyetinin "büyük Bulgaristan,, 
haritasında Görice ve civarı ve 
daha çok öteleri de, kurulac:ık 
Bulgar imparatorluğunun için
de gösterilmektedir. Halbuki 
Görice şehrinde tek bir Bul
gar yoktur. G~rice vilayetinin 
en aşağı 100 bini buhn umu
mi nüfusu içinde ise, Bulgar 
olup olmadıkları pek te bilin. 
miyen "Slav,, ların hepsi, bir 
iki bin kadardır. 

* * Y unan siyasetine gelince, 
Balkan muharebeleri

ni takip eden bir iki deneme
den sonra, Yunanistanla Arna
\'utluk arasında hudut mesele. 
lerine müteallik hiç bir ihtilaf 
kalmamıştır. Korfu anlnşmasi
lc dünya harbinin sonunda 
imzalanan sulh mmıhedename
leri. bir çok ırki bağlar ve si. 
yasi menfaatlerle birbirine boğ. 
lı olan bu iki millet arasında, 
hakiki bir sulh devresini aç· 
mış ve her türlü fitne ve mü
dahalelere rağmen sonuna ka
dar devam etmiştir. Yunanis
tanm Göricecle gözii olmadığı 
gibi, Arnavutluğun da Yanya
da gözü olmamalıdır. 

~-
1 Okuyucu Dilekleri 

Suadiye \'apur iskelesi 
Suadıye vapur iskelc&ınin ••vat.rının d&

kOld(lğU ve muhtacı tamir bulun~uiu b!hOn 
yu mcvaiml zarfında cılitcaddit ılklycı \"~ 
raporlarla mllduriyeti umumlycıı:n naıarı dik 
katine koııuhııu;tu. Zamanında yapıll!\ıı cıJ. 
11ydı bu iııer 200 • 300 liraya çılılbıllrı'I. 

Duı:On iıkelc yıkılmııur. ıs cü!U!enhtrl Bu· 
adıyeyc vapur &efcrleri tatil edilmlttlr, Tı· 
mir itin de hırcoııınacak Para uııarl 3000 • 
4000 liradır. 

• Kaldırımsız sokak 
ıratihte HocaQveys mahıılt.,ınde naualaa· 

ıl •okalında 30 nıımaralı .,vde otunn Mithat 
Atman •okakların kaldırım z: ve umurdan 
ıreçilmu bir halde bulunduliu:ıu, aynı şokıkta 
bir de ahır bulunduğundan mahıllevi kolru ve 
•inckltrln iıtllA etrifinl ı>ıldirm:lcte. aUh· 
darların nazarı dikkatin ~clbet"rıectedir. 

1 
.... ·-- .................. . 
cır~~ 

t Yazan : ANNIE VIVANTI 

L~cr~ '!~Y:~~~~~ 
- Bizim paraya ihtiyacımız yok. 
GUldU: 
- Senin her zaman p:ırnya lhUyn

cın vardır, Mura, Para don.ilen şeyi 
sm, snymı>dan s:ırfetmiye alı5mışsın. 
Onun ;voksuzluğuna tahamm{i) cde
mczsın. Seni bilmez miyim? Nomotr
un u:ı:.nk bir teyzesinden knlnn ufak 
tefek kınnt.ılnr senin o güzel dişleri
ne meze bile olmaz ••• Sonrn ne yapn
caksmız? 

T(okrar ettim: 
- Paraya fhtiyacınut yok. 
Bir sigara daha yaktı. 
- Bana iki defadır paraya ihtişa

cınız olm3dığını ı;öylüyoraun. Fakat 
bu ıhtiyaç bugün yoksa yarın kendi
ni gosterecekUr. Benim sana edecc
nım blr Lel<lif var ... 

Bu aralık gazinonun merdivenlerin
de Niki'yl iördtım. Etrafına bakını
yordu. 
Oturduğum yerden eldlvcnlmi sal

ladım. Lupyenott: 
- Bent NomoU'a preuınte edecek

sin ... Şimdiki ismim deri tlcarcU ya
pan Kalın'dir. 

Nlki beni görmUyordu. Ayağ:ı kalk
tı'l1 O z:ımnn kalabalıkta beni 1'nr
kcttl \ e ;>av ş y:ıvaJ, d(lşUnccli bir 

Yazan: Sevim SERTEL.. 
Bıkkınlık 

Karanhkta Bir Otomobil Seyahati r 

Karanhkta Üstüne Basdan Adam 
D uçe'nin son nutkunda c 

ğer kebabı bnhsı nutkı 
asıl ehemmiyet ,·erilecek kışm 
nı gölgede bıraktı. 

B u vaka, cuma giinü detire
ler kapandıktan sonra 

evde buluşarak alışverişe çıkan 
bir karı kocanın başından geç. 
miştir: 

Bu bayla bayan saat dört bu
çuk sularında evlerinden çıkmıt 
lar, bir taksiye atlıyarak Beyog
luna inmişlerdir. Alışverişlerini 
yaparken de otomobili salmamış. 
lardır. Her durdukları yerde içle
rinden hangisinin işi varsa o dılk
kıina girmekte, öteki de otomo. 
bilde şoförle birlikte beklemekte.. 
dir. 

işte işler böyle devam c.dedur
sun, beri tarafta aradan bır hay
li vakit geçmiş, hava iyice karar
mıştır. Bu esnada da otomobil 
Bakcr mağazasının önüne gelm.ş, 
durmuştur. Bu sefer de bay bir 
kaç kravat ve çorap almak tizcre 
inmiş ve bayanı otomobılde bı
rakmıştır. 

İçeride alacağını bir çırpıda 
alan bay, tekrar dışarıya çıkıp 
kendisini beklemekte olan otomo· 
biline biner ve hemen hareket 
ederler. Bir kaç saniye sonra et
rafına bakan bay Tepebaşıııdan 
geçmekte olduklarını farkedince 
birdenbire şaşırır ve sert bir ses
le şoföre: 

- Oğlum, der, nereye gidiyor
sun allah aşkına.. Biliyorsun ki 
Baker'dcn sonra Taksime, bizi al· 
dığın yere dönecektin! 

Bu sefer şimdiye ka:lar ynnın
da oturan ve hesapça karısı olan 
bayan bir çığlık atar .. 

- Ah .. Ah .. Fehmi sen değil 
misin? Yarabbim otomobilde ya. 
bancı bir adamla mı seyahat edi
yorum. Nedir bu benim başıma 
gelenler! -.ı.:~ 

Tuhaf şey karanlıkhın gden 
bu ses yabancı bir kadına aittir. 
Bizim bay iyice afallamıştır. 

Şoför de şaşkınlığında müşte
rilerinden geri kalmamaktadır. 
Bu bayla bayanı Köprüden al. 
mıştır. Kendisine Baker'e çekme
sini, orada bir dakika duracakla
rını ve sonra tekrar Köpri.iye dö
neceklerini söylemişlerdir. Ma
ğazaya gelince, beyefendi gitmiş, 
biraz sonra da karanlıkta tekrıır 
otomobile doğru geldiğini görün
ce şoför hemen kapıyı açıp kcn. 
disini çağırmıştır. Gelgelelim bu 

, bay Köprüden aldığı bay değil
dir. 

Dlğer taraftan Baker önünde 
bekliye bekliye sabırları tükenen 
öteki otomobil içinde de, bayın 
karısı fena halde üzülmektedir. 
Bir taraftan kocası meydanda 
yoktur, beri yanda saatin çok yaz 
dığmdan şikayet etmekte, eve 
dönmek istemektedir. Halbuki 
taksi o kadar çok ynzmışhr I-i 
kadıncağızın yanında bu kadar 
para yoktur. 

En nihayet kocasının gelece
ğinden ümidi kesince eve doner 

Mussolini, ltalyan millctın 
bir zayıflayan "döğüşkcnlik,, hassa 

sından şikayet ediyor. 
sele anlaşılıncaya kadar da 
hayli gürültü kopar. 

lşte bu karanlıkta ~apıl~n oto
mobil seyahatinden bır numune. 

.. * 
Karanlıkta Ustüne 

Basılan Adam : 

E vveUı acaip görünen, rakat 
aslında gayet basit olan 

bu hadise de Pangaltıda olmuş
tur: 

Gece saııt sekiz sularında Pan. 
galtıda tramvaydan dikkatı.e 
inen bir zat, iç sokaklardan bı
rinde yavaş ve ihtiyatlı adımlar. 
la ilerlemektedir. Bu karanlıkta 
yürümek şaka değil hıı .. İhtiyatlı 
davranmalı .. 

- Ay!.. Of! .. 
Bu acaip seslerin çıkması ve 

aynğımn yumuşak bir cisme ta. 
kılmnsı hep aynı saniyede olmuş
tur. Fakat ayağını bir türlü kur
taramıyor. Bu tuhaf mahluk n~
dir? Kedi olmasa gerek .• Köpek 
te değil .. Tuhaf da sesler çıkarı. 
yor. 

- Hay allah, görmek te müm. 
kün değil.. Cep fene:i olncak 
ama .. 
Şunu bir bulsa! Fakat buna 

sıra kalmaz, bacağına müthiş bir 
yumruk yer ve sendeliye sendc
liye bir evin duvarı önüne kadı:ır 
gelir ve can acısile yere çöker. 
Bir yandan da neye uğradığını 
anlamak için cep fenerini bulma-
ya uğraşır. . 
Şimdi karanlıktan bır ses gel

mektedir: 
- Bu sana ders olsun, bir da· 

ha yürürken havaya değil önüne 
bakarsın! 

En nihayet fenerini bulnn a
damcağız, ışığını açınca karşısın
da bulduğu mahluk diğer bir va. 
tandaştır. 

Bu adamcağız o semtte iyi ta
nınmış bir malüldür. Bir tram
vay kazasında iki ayağım ve bir 
kolunu kaybetmiştir. Diğer şah
sın karanlıkta ayağile göğsüne 
çarpması üzerine fena halde ca. 
nı yanmış ve o hırsla tek kolilc 
onu yumruklamıştır. 

Fakat, ortalık aydınlanır gibi 
olup ta iki adam yüz yüze gelin
ce hemen birbirlerini tanırlar. 
Zaten artık gayritabü şartlar al. 
tında yürümenin tevlit ettiği ka· 
zanın uyandırdığı hiddet tc geç
miştir; zira, ortada bir suiniyet 
olmadığı aşikardır. 

Bu sefer iki tanıdık oradaki 
kahvelerden birine girerek birer 
kahve içer ve sohbete dalarlar. 

Anlaşılıyor ki milletler liızum· 
suz istilalar için kanlarını doh 
mekten bıkıyorlar. Ülkeler fet 
hetmck, diinynya hükınetanck 
hayali güzel şey! l<'akat unutma
malı ki bu istila ordularım teşkıl 
eden adamların bir yuvaları var 
\'e bu yuvnlarda onları bek 
leyen karıları, çocuklan \"ar 
Hepsi şöyle çoluğile çocuğile biı 
şukrut, yahut salçalı peynikrl.1 biı 
makarna yemeye hasret çc ·ıyor· 
lar. 

Bugün çöllerde yan! Yarın buz 
gibi dağlarda titre! 

Netice? Hayalinde cihnngirliğı 
kuran bir tek sahsın destanına 
bir zafer bcyiti ilave edilecek. 
Artık kafi değil mi ya? 

İtalyanlnrdn bu fikir nekadar 
Hcrleıniş ki bu meselenin dosta 
düşmana karşı örtbas edilme"ı 
lazım gelirken uluorta münakaşa 
ediliyor. 

İtalya "nüfusum fnzl<t. Trabhı 
bana lfızım!,, dedi, saldırdı. 

''Vaktile kargılarla, baJtalarJn 
milsellah olan Habcşlerden da. 
yak yemiştik. Bu lekeyi silece· 
ğiz!,, bahancsile hücum etti. 

"Arna,·uthık niifuz mıntaka. 
mızdır. Orayı ele geı;;irınek Adri. 
yatlkte hakimiyetimizi temin et
mektir!,, dedi, zaptctti. Biitiin hu 
sebeplere ltalynn milleti ''ey\ al. 
lah!,, dedi. 

Yn Yunnnistnn? Bu istila~ı 
hangi kitaba uydurmalı? 

- l'unanistnnı istila edeceğiz? 
- Neye? 
- Çünkü öyle i~te ... 
Bu manasız mantık karşısında 

anlaşılıyor ki nrtık ltalyanlar: 
-Sal·ım dn yok suyum da 

yok. Bizden pııso! diyorlar. Ve l•u 
suretle ''muharip kalmayınca 
harı> biter!,, kaidesi tahakkuk 
ediyor gibi görünüyor. 

O lıııldc bu kadar yüksekten 
atınalnr, bel kırmalar, ciğer 1;ök
mclcr, bumbar doldurmalar neye 
yarayor? Bahusus hakkı tcmıtll 
eden ufnk bir milletin istilacıya 
kar ı diinyayı hayrete dilJüren 
galebesi hatıra Hocanın tlenizle 
kaynak hikaye ini getiriyor: 

Nasrettin Hoca bir ı;:ün susa
mış. İki avucunu denize daldrnp 
bir yudum içmiş, midesi allak 
bullnk olmuş .. Biraz ileride bir 
knynakta tatlı su bulmu~ Kana 
kana içtikten sonra kavuğunu 
doldurmuş, tekrar deniz kenarı. 
na dönüp tatlı suyu denize bo. 
şnltmı~: 

- Yuf senin azametine! de. 
miş. Nafi1c köpürüp kabarma.. Su 
dediğin böyle olur! TAKVİMCİ 

• Bu Akşam Kadıköy 4' , ·----
0 p E R A Otomobil l\lotörü 

Sinemasında 
Şt"hlr Tiyatrosu artisUerl 

tara!mdnn 

Aranıyor 

ve burada kız kardeşinden horç SATILIK-KIRALIK 
alarak şoföre öder. Fakat hid· 

İıiler bir halde, b~ 
yirmi beli beygire kadar bir
kaç tane eski otomobil mo
törilne ihtiyaç vardır. Mar-
kaı.ı ve fiyat.ıru ve nerede 
olduğunu posta kutusu 111-
tanbul 406 numaraya acele 
l'Jlar.ık yazınız, 

Komedi 
Yt>,.l!'"l"':t:i <'VV<'ldcn tutunuz 

detine tabiatile son yoktur. 
Derken kocası da yaptığı hatanın 
farkına varır ve diğer bir otomo~ 
bile atlıyarak eve gelfr. Ve me-1 , EM-lllllS. 

................ ~. ____ , 
\':::ey:~:::~:~ Ay~a bir erkan b•J Çemberlitaş Şehzade 

başı TURAN 
mecmuanın COmh~rlyctln ı 7 iner yıl n• 1-ut 
l•yan 117 • iSi in~I u:1nı mc.ltoie alt bır 
[Ok rc:alm, harita Te yazılarla Dl'irtdılırııtır. 

tavırla bana doğru ilerledJ. Çehresin
den. vulyetln ne olduğunu anhyor
dum. Akrebin dedl.ğl gibi, krupyenln 
p:ılcU Nıki'nlıı son ümlUerlni de ö
lüm ora~ gibi blçml3ti. 
Yanıma geldi. Elimi öptü, 
-- Niki, dedim, sana eski nhb:ıp

lnrımdan deri tüccarı ... 
İsmin, hatırlıyamıyordum. Akrep 

lmdadımo ycUştl, Yerinden knlkarnk 
baı,ıladığım s5zil tamamlar gibi iltıve 
ctU: 

- Kalln ... 
İkf ııd·ım blrt>trlerlnln ellerini sık

tılar. Nlki masaya yaklaı,ı:ın garson:-: 
- Bir Nuvoyi Kassir... Dedikten 

sonrn, ımhte Knlin'e doğru döndü: 
- İşlerinizden memnun musunuz? 
- Çok memnunum, Bilhassa bu 

SC."le Fas'dan aldığını derilerden çok 
·nzandım. 

Bu Amiy:ıne sözlerden sonra ku
mar IAlmdısı açıldı. Nlkf, bu bahiste 
bir miltehassıs i!bl söylüyordu: 

- Be?llın dQ~ünce.-ne göre kuınar, 
r;ırt talih işi de!ildlr. Billıkis bütün 
kAlna~ idare eden ·muvazene kanunu 
kumarda da vardır •••. dan tutturarak, 
birçok slstemlerden ballsetU. 

Akrep, bir budalayı nyreden mer
hnmeW bir tebessümle Niki'yı dlnli
)"ordu. 

Nıhayet: 

- Acaba, dedi, siı.i bu akıam bir
likte yemek yemeğe davet edersem, 
kobul buyurur musunuz? 

Den, bir randevu bahane ederek 
(DEV A?\fl VAR) 

Tel: 22513 Tel: 22127 
Yarm Matinelerden itibaren 

Sarkın en kıymetli ve tanınmıo facia mümessili 

F A T M A R Ü Ş D i 'nin Oynadıgı 

SAADET YUYASI Türkçe sözlü 
Aı·apça ıarkılı 

TURAN 'da Ayrıca Çenıbcrlitaş'da 

Fedai Kaptan 
TO!tl KiNE 

Çöl Bekçileri 
ve Paramurıt Jurnal 

'-------mıll~---· .... -1 ,_ Şehzadebaşı - YAUIN Mm Çarşıkapı -

FERAH matinelerden AZA K, 
itibaren 

VATAN KURTARAN ASLAN 
(TÜRKÇE) 

Bu muhtc§cm şahane filme iliveten aynca: 

AZA K 'da 
PANAMALI KIZ 

STEFI DUNA 1 
FERAH 11da 
MASKELi ŞEF 

BUK JONES 

,- Amerikanın ] l Winfield Koleii Talebeleri 
.. Yakında lstanbula geliyor. 
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Tasarruf elmek. 
isleyen biri ••• 

Kunduraların tabanlarını korumak için 
çoraplarını yırtıyor 

Fakat ucuz lamba mübayaa etmek su
retile ayni şekilde hareket edenler az 
değildir. Bu ampulların ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde· 
nildiğinde tezahhür eder 

Hakiki bir tasarruf yapmak isterseniz 
daha az cereyan istihlakına mukabil en 
bol ışık veren TUN G S RAM ampullarını 
almalısınız. 

- BOURLA BiRADERLER 
l•TAN•UL ANKA.NA iZ.Mi" 

Satdık Köknar Tomruğu 
)evlet Omıan İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
l - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 1566 adet 808/544 M3 kök

nar tomruklan açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomruklaı:ın ayrıca ba, kesme payları mevcut ve kabukları soyul

nuıı olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıotır. 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlü

iündc ve Ankara, İstanbul, Bolu Çevirge Müdürlüklerinde ve Bolu Devlet 
Ornwı 1§letmesi Revir Amirliğinde ıorülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 
5 - İsteklilerin <'O 7,S muvakkat pey akçesi ile 5/12/940 Per5embe gü-

ıı!i saat 15 de Boludaki Revir Amirliğine müracaatları. "11186,, ,_ ..................................... , .. ... 
HACI BEKiR MAMULATI 
Ağza alındığı zaman ayrı bir hüviyet olduğunu 

derhal belli eder. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - Hava Birlikleri için satın 11.lınacak aşağıda cins ve miktarı :ra.ıılı 

g blc:n malzemenin pazarlıkla eksi~tmesi 28/11/940 Per cmbe günü saat 
11 de Ycşilkoy Hava Mmtaka Depo Aınirlifi Satm Alına Komisyonunda ya
pı lacalrtır. 

2 - İsteklilerin oartnıımeııini görmek üzere her gün ve pazarlığa gire
ceklerin mezkUr gün ve saatte teminatlarile birlikte komisyona müra
caatları. 

Malzemenin ismi: 
3 Adet Sütunla makkap tezclhı 
2 .. Masa m&kkap tezıihı 
4 ., Ele'ktro motörhi zunpara taşı tezgMıı 
5 ., Tel fırça takılı ve motörlü zımpara taıı tczı&hı 
l ,, Demir testere tczglbı 
2 ,. Marangoz makkap tezılhı 
1 " Saç kesme makinesi 
5 " El biteyi tezglhı 

12 ., Elektrikli el makkabı 

Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

İşletmemizin Y edikule maiazasında mevcut 48 kalem e:Jya ayrı ayrı 
mıuaycde suretile satılacaktır. 

, 

1 A ~ 

Deniz Levazım Satır~alma K()misyonu İlanları 

1500 Adet Pirinç cıvata maa somun 3/4 
600 Adet Pirinç cıvata maa somun S /8 
600 Adet Pirinç cıvata maa somun 1/2 
300 Adet Demir cıvata maa somun 3/4 
300 Adet Demir cıvata maa somun 5/S 
300 Adet Demir cıvata maa somun 1/2 
155 Adet Demir saplama S/16 
lSS Adet Demir saplama 3/8 
lSS Adet Demir saplama 1/2 
lSS Adet Demir saplama 3/4 
315 Adet Çelik saplama 5/16 
315 Adet Çelik saplama 3/8 
320 Adet Çelik saplama 1/2 
320 Adet Çelik saplama 3/4 
540 Adet Pirinç saplama maa somun 3/4 
540 Adet Pirinç saplama maa somun S/5 
540 Adet Pirinç saplama maa somun 1/2 

ı - 1htiyacımız olan yukarda cins ve miktarları yazılı malzemenin 
tanmin edilen bedeli (572S.20) liradır. İşbu malzemenin 27.11.940 Çarşam
ba ıı.inü $Ut 10.30 da Kasımpaşada bulunan Deniz Levazun Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla eks;Jtmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı ( 429.39) lira olup $artnamesi her gün iş saati dahi
linde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ge
çen komisyona müracaatları ilan olunur. (11126) 

* * 611 Kutu Linolyom cilası "yarım kiloluk kutu,, 
860 Kilo Parafin 

40 Kilo Reçine 
1700 Kilo Katran (arcııç) 
150 Kilo Kemik yağı "evsafına göre,. 
800 Kilo Don yaflı kaytan salmastra 

88 Metre Süzgeçlik pirinç tel 
22 K!Jo kalafat üstüpüsü 
9 Levha Fiber 2 mim 

125 Kilo 8 levha lastik 3 m/m 
7 Kilo 2 levha lfıstik telli 1,5 m/m 

11 Kilo 2 levha !istik telli 2 m/m 
20 Kilo 6 levha !istik telli 1,5 mim 

1 - İhtiyacımız olan yukarıda cins ve miktarı yazılı 13 kalem malze
menin tahmin edilen bedeli (7246.60) liradır. İşbu malzemenin 27.11.94Cı 
Çarıamba günü saat 11,30 da Kasnnpapda bulunan Deniz Levaz:mı Satm
alma Ko.ınisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (543.50) lira olup şartnamesi her ıün iş saati da
hilinde mezkür komisyondan bedelsiz almabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ge
ı;en komisyona mliracaatları ilan olunur. ( 11179) 

* * 2500 Adet Abdesthane kağıdı 
432 Metre Fitil "lamba için No. S,, 

50 Metre Fitil "lamba için No. 7" 
S Metre Fitil "IS.mba için No. 14,, 

121>0 Kilo kalay 
14 Metre Fitil "lamba için yuvarlak,, 
ıs Kilo Filit 
13 Kilo Yün iplik 

3660 Tane Kundura boyası nomune gibi 
630 Tane Kundura cilası nümune gibi 

1460 Kilo Mum "arabacı" 
380 Kilo Mum isper.necet 

6500 Tane Hasır süpürge 
5000 Tane Çalı süpürge 

117 Metre Tülbent 
1 - Ihtiyacımız olan yukarda cins ve miktarları yazılı 15 kalem mal

zemenin tahmin edilen bedeli "1174S.07,. liradır. hbu malzemenin 27.11.940 
Çar,amba ıünli saat 14.30 Kasunpaşada bulunan Deniz Leva..znn Satın Al
ma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "880.88., liradır. Şartnamesi her ıün İş saat dahi
linde mez:IWr komisyonn..n bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 249~ sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ıe
ı;en komisyona müracaatları ilan olunur. (11181) 

* * 800 Adet bant bezi 
30 Kilo Prez bant 
43 ,. Pudra 

250 Adet kuru pil 
370 ., Raptiye "Buji kablosu için,, 

4S Kilo Şallak 
60 Adet ıerit ekselsiyor 

56S .. ,, keten 
118 ,. ,, kauçuk 
44 .. .. ıastik 

3900 Adet karburandum kağıdr 
415 Metre pirinı; :ıincir 

1. - lht"yoıcımız olan yukarda cins ve miktarlan malzemenin tahmin 
edilen bedeli "5128.20., liradır. İısbu malzemenin 27-11-940 Çarşamba sü
nü saat 11 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levaznn Satın Alma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacktır. 

2. İlk teminatı "384.62., lira olup 13rtnamesi her ıün iı saati dahi
linde mezkUr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3. - İsteklileri 24go sayılı kanunun istedifi vesaikle birlikte adı ge
çen komis)'Ona mliracaatlarr ilan olunur. "11178" 

* * 280 Kilo Vayıt mıtıl "nümunesi gibi., 
40 Kilo Pülümiye kur§un 

510 Kilo Kurşun hurda 
2 Metre pirine; levha 0.080 mim 
3 Metre pirinç levha 15 m/m 

31820 Metre Galvanizli tel 1 m/m 
30 Metre Çelik tel S rn/m 
10 Metre Çelik tel 6 mim 

600 metre Çelik tel 3 m/m 
442 Metre Pirınç tel kaynak için 
150 Metre Pirinç tel 2,5 m/m 
150 Metre Pirinç tel 3 mim 
150 Metre Pirinç tel 3,5 m/m 
470 Metre Kur&un tel 3 m/m 

2100 Adet Karpit memesi 
370 Adet Pürümüs memesi 
110 Kilo Pirinç levha "laynerlik,, 

67 Kilo Pomza taşı 
73 Kilo Şamata "Teneke,. 

200 Kilo Çivi karfiçe 
162 Adet Güverte lastiği 

l - İhtiyacımız olan yukarda cins ve miktarları yazılı 21 kalem mal
zemenin tahmin edilen bedeli (66S3.20) liradır. işbu malzemenin 27.11.940 
Çarşamba günü saat 14 te Kasımpa5ada bulunan Deniz Levaznn Satmalma 
Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (498.99) lira olup •artnarnesi her gün i5 saati da
hilinde mezkUr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istedifi vesaikle birlikte adı ge
çen komisyona müracaatları ilin olunur. (11180) 
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GÜZEL BÜYÜK '-a·u-rs•a-D~-ku•m•a•cı•l•ık-v•e•T•n•.k•o•ta_,i 
ANNELER TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Genç ve taze görünmek 

için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz. 

Beyaz renkte (yağsız) Tjk31on 

kreminin ihzan için 20 seneden. 

berı kullanılmakta olan meşhur 
formülde mevcut gizli diğer cev. 

hErler meyanında takim ve tas

Ciye edilmiş süt kaymağı ve zcy. 

tinynğı da vardır. Bu krem cildi. 

nizi serian besler ve gençleştirir. 

Tenin gayri saf maddelerini ve 
buruşukluklarını izale eder. Cil
dinizi taze, nermin ve genç göste. 

rir. Ayni zamanda nefis bir koku 

ile tatir eder. Siyah benlerin zu. 

buruna mani olur. 

Mütehassısların beyanatına gö· 

re ciltte görülen bu şayam hay. 

ret tebeddül ve tekemmül, sırf 

Tokalon kreminin muntazaman 

istimaline medyundur. Hemen siz 

de bugünden kullanmaya başla. 

yınız ve her sabah daha genç gö

rünürsünüz. 

"İ P E K i Ş •• 
MECLiSi iDARESiNDEN : 

Şirketimiz.in Hissedarlar Hey'eti Umumiyesi 10 l( 
nuevvcl 1940 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15 d. 
tanbulda YeniPostahane Caddesinde 47 numarada S 
Merkezinde fevkalade olarak içtima edeceğinden mezkur 
ve saatte Şirketimiz hissedarlarının içtima mahallinde 
bulunmalan rica olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
1 - Ankara Mensucat FnbrJkası Türk Anonim Si 

"YÜNİŞ,. in bilcümle mevcudat, düyunat. hukuk ve v 
ile Şirketimize zam ve ilhakı mutasavver bulunduğu ıne 
Şirket İdare Mec1i~'ıden ~önderilen mektuplan anlaşılrıı 
du,ğu cihetle bu hususun tetkiki, 

2 - İltihak keyfiyetinin kabulü halinde "YÜNİŞ,, 
messilleri ile müzakerede bulunarak ilhak muamelat ve b 
batını tetkik ve şeklini tesbit ile bir karara bağlamak ". 
bapta yapılması icap eden kanuni formaliteleri takip ve 
ve zam ve iltihakı temin edecek mukaveliı.tın tanzim, iıll 
teatisi kin İdare Meclisine salahiyet verilmesi. 

' 1 ........................ _, 

Gümrük l\lh. Gen. K. İstanbul 
Satınalma Komisyon 

3 İlkkanun 940 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltme usulile" 
lira muhammen bedelle 1000 çift er kundurası alınacaktır. Nümune. 
şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin kapalı 
belli günde en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatı 
hane Caddesi İbrahim Rıfat Hanındaki Komisyona vermeleri. "1 

MAKSiM~ 
Alaturka Kısmında 

s A F 
• 

1 y E 
Muhteşem büyük saz, Zengin Varyete 

Pek yakında 

HAVAY ADALARINDA BiR 
Revii Operet. Yazan: Ziya Şakir. Beste: Sef 

Rejisör: S. Attila. 
DİKKAT: Saz Her Akşam 6 da başlıyacakt 

~ ................................. ...., 
Satılık Köknar Tomruğu 

' 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğıll 

1 - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 3255 adet 
l806/647 M 3 koknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

1 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcut ve kabuk 1 

yulmuı olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanın~tJI'• 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umutn 

ıügünde ve İsuınbul, Ankara, Bolu, Çcvirge Müdürlüklerinde ve 
Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görı.ilebilir. 

4 - Köknar tomruklarının muhammen bedeli 11 lira 56 kurıl. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akr;esile 30.11.940 gürıll 

10 da Boludaki Revir Amirliğine müracaatları. "10966,, 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Fen Fakültesinde 1294.09 lira keşifli baca tahkimi işi 2/12/940 

§embe giınü saat ıs de Rcktörliıkte p:ızarbkla ihale edilecektir. 
İsteklilerin 98 liralık muvakkat teminatları ile en az 1000 lira~ 

iş yaptığına dair ihaleden üç gun evvel İstanbul Vilayetinden vesika 
ve 940 ytlı Ticaret Odası kliğıtlanle gelmeleri, 

Keşif, şartname her gün Rektörlukte görülur. "11223., 

1 7 K 1 R A T 
FEVKALADE BİR PIRLANTA 

Teşhir edilmiştir. 28/11/940 Perıembc günü saat 
teninde müzayede ile satılacaktır. 

DESCHIENS 
1 Kayıp - Fatih Malm~dO:rlll!ilndoıı al· 

makta ldufum maaıa ait • iUd;ınla ıılfu• 

clbdanı. taıblk mllbllrllaıQ ve ıkı ima tapu 
acncdi vo bazı hususi evrakıını lcayı.eıtırr 

Yenilerini alacafımdan ukllcrinln hUkrr:U kal 

,. ,_OK MüHlt/. 
Erkek ve kadın fnrkı 1 

ADEMi IKTID 
lEL GEVŞEKl-1 

~ •• _ • _ ~ _ • mamı,ur. Bulanın. Eyüp Cumlpuarı Eıki.re· 
~ 1ide kcrnteci ŞilkrUyc ı:ctirdijin1e bah~i~ 

ııe tecıavı edilir. 
oı(ftl'"" en muhım unsuru. ksrmızı yuvar· 
<01<cıkıard•• Onıarı cıaımn çoQaıtmaıda 

"ucudunuzun mı..ıkave"""tJ""ı arttırmtŞ 
"arıaızbQ•- zafiyeti gıcıermı$ oıursunu~ 
OESC~IE:NS surubU, kan, 1<.uvvet. 

lştıne ""' genç k tomll> eder 
euwn hastalıl<lann .-Ckatıaı devreıe

clnde IUlmaı• emnlyflUCl lır.uUarııbr, 

.rcrilcccktir. 
Fatma Pırnklı 

Kayıp - Yalovada resmi bir muamele CS· 

numda sat! mllhOıilmO kaybettim. Ycnisint 
alacağımdan hllltmO :vole tur. Topk;ıpıda lı r· 

pacmini mahallesinde Arpac:minl .ırokuGunda I 
37 numarada Zöhrc Y'5nmc~ 

I 1 
~~ - .. I !ilRKECJ ' il BİR İNGİLİZ AİLESİ' ~auumsöğüt Oenurkapı 

Taksim ile Tünel arasında mo-J U a ı ·ı ı sezer bilyalı 3 odalı ve kabilse asri -~ 
l W ko:ıforu havi bir Apnrtıman a- Karyola fabrikasındaki 
, rıyor. İstanbul 579 Posta kutusu Sergiyl ziyaret edınız 
\. adresine yazılma ı. -

1 

- ________ _.., 

Sahtp ve Hc~rıyaı MOdQrOı tı:mın U~.ı.5At< 

Gutteclliı. ve Netrivar T.L.S •TAN 1\htbu 

GLANDOKRA 
Hahları çaredir· 

Her cczahancde kUtusı' 
200 kurustur. 

Reçete ile satılır. 

Müzayede 2/1 cikanun 940 tarihinde ısaat 10 da Yedikule mafazasında 
npdacalttır. 

Taliplerin aynı ıün ve saatte Yedikalc mafazasmda hazır bulunmaları 

1 - Tahmin ed~cn bedeli "22.425" r 
Ura olan "100.000" kilo kuru ilzumiln 1 
11-l.klnun-940 perşembe gilmi saat 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu 1lanlat11 · 
. 1/ 

liöbreklcrden idrar torbasına ka.ınr yollardaki hnstıılıklafıP 
roplarını kökünden temizlemek için HELI\JOBLÖ 1cttJ1• 

i1ln ohmıır. "11214,. 

, ' 
MAKİNİST ARANIYOR 

Eti Bank Divriki Demir Madenleri tıletmeai; Motörlü nakil vasıta· 
lan için bir makinist aramaku.dır. Taliplerin ıstedikleri azami ücreti, 
t.a bal tercümesi, Bonservis suretleri, bir veıika foto(T&fı ve lhtısaı 
uhibi oldukları markaların vasıflarını bildireıı el yazılarile yuılm13 

14 te kapalı z.artıa eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - İlk teminatı "1681" lira "88" 
kuru., olup Gartruımesı her gUn komıs
yondan "150" kuru:i bedel mukabılın
de alınabıllr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarllatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mcktuplannı havi 
knpah zarflarını en geç belli g{ın ve 
saatten b.:r saat evveline kadar Ka
SJmpaşnd:ı bulunan komisyon başkan
lığır.n makbuz mukabılındc vermclc-

~-------------· ·-----·' J ri. (11104) • Dr. hısan Sami • 
Satıbk Köknar Tomruğu 

Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
ı - Bola Karaca u deposunda ıstifte mevcut 1955 adet muadıli 

933 - 4 M3 ~ irap kokoar tomnıau açık arttırma ile aatllacaktır. 
2 - T.mıruklarm ayrıca ba;t k~e payları mevcut ve kabukları so-

7Qlmut olup bactm kabuksuz orta kutur uzerindcn hesaplann:uttır. . 
3 - Tomruklara ait satış ~artnamesi Ank&ra Orman Umum Mü

firliifilnde ve lıtanbul, Ankara, Bolu, çevirse mudürliiklerinde ve Bolııda 
..,let orman iıletmai rnir imirhiinde görülebilir. 

4 - Tomrıaklann beher metre milllbmm muhammen bedeli 111 lira 

.. b~t~teklilerin ~7,5 mınakbt pey akçesi ile 2.12.940 ıünü saat 15 
Boludakı revır lınirliiine müracaatları. (11159) 

BAKTERİYOLOJ1 
LABORATUARI 

CJmumJ kan tahlllfıtı. Frengi 
nuktaı nazarından (Wasserman 
ve Kahrı teamfillerl) kan ku· 
reyvatı sayılması. tifo ve sıtma 
hastalıkları tesh.lsi. idrar bal· 
gam. cerahat. kazurat ve su tah· 
lılltı. ttıtra mlkroskooL husust 
al1lar isWızan. kanda flre. se
ker. tıoror. ltollesterin miktar· 

• 1annuı winl. 
Dlv.,ıyotu No. 118. Tel: 2ottl1 .................. 

700 '!'on Demır 
Hurdası Alınacak 

3284 sayılı kanun muclblnce 700 
ton dLmir hurdası mahreç istasyon
larında vagon dahilinde teslim şnrtl
le beher tonunu şartnamesinde izah 
edildiği Yeçhile 17 lira 50 kuruşt ıı 
satın nlınacaktır. Şartnameler mer
kez satınalma komlsyınundnn parasız 
olarak verilir. Taliplerin 10.12.940 
Sulı günü akşamına kadar teklif e
decekleri demir hurdası kadar 3 7,5 
ğu nisbeUnde temlnatlarile birlikte 
şartnameyi kabul etUklerine dair ka
yıt ve sarahati havi fiat tekllflerlnl 
merkez s:ıtınalma komisyonuna ver-
meleri. (11010) 

• Bir ıdet prea dökUrn tesisatı ılın•c•k 
Tahmin edilen bedeli "25.000" lira 

ola:ı bir adet pres döküm tesısatı as
kerJ fabrikalar umum müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonunca 13. 
12.:>40 ı:uma eüııü saat 15 te kapalı 
zarfla ih&le edilecektir. Şartname pa
rası:ı: olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvak}tat teminat olıın "1875" 
lıı·ayı t.vi teklif mektuplarını mez
kür günde saat 14 e kadar komisyo-

na verme1crı \ c kencuıerının de 
2490 numanılı kımunun 2 ve 3 mnd
del .. rindekl vesaikle komisyoncu ol
nı.:ı:iıklarına ve bu işle alfıkadar tuc
caroan olduklarına dnir ticaret odası 
vcsikasile mezkur gün ve saatte ko
misyona muracaatları. (11113) 

• Tahmin edilen bedeli 468 lira olan 
be3 kalem sebze Tophane Sıılıpru:an 
Askeri FJbrikalnr yollamasındaki sa
tın nlma komisyonunca 13.12.940 Cu
ma gUnil saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. İsteklilerin ilk teminatı 
olan 35.10 lirayı her hani:! bir mal 
mü.:lilrlUğünc yatırarak alacaktan 
makbuzla birlikte mezkôr giln ve sa
n ttc komisyonda bulunmaları. Sartna
ml?!i her ,;un komisyonda görülebilir • • 

Tahmin edilen bedeli 2100 lira o
lan 7000 kilo sığır eti Tophane Salıpa. 
zarı askerl fabrikalar satın alma ko
misvonunca 13-12-940 cuma gOnü saat 
14.30 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Taliplerin ilk teminatı olan 
157.5 lirayı her hangi bir mal mudilr-
1..ığune yatırarak alacakları makbuzla 
birlikte mezkur gün ve saatte komis
yonda bulunmaları. Şartn. mesl h er 
gün koııu yonda göıulcbılır. (11141) 

HELMOBLE 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idr3r 
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihablO~ 
ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hnUet 
derir. Bol idrar temin eder. İdrruda kumların, mesanede 

rın teşekkülime mani olur. 
DİKKAT: HELl\fOBLÖ idrarınızı temizliyerek ms~ 1, 
~ıhhat \Tpkaletinin ruhsatını hai1rHr lf,,.r 'F.r'1.AnPr1"' R

11 

• . -~. ~~"1 

PERŞEMBE PAZAAI M A ~ v 1 
lvEY:!~~~~ ,~.~İSVİÇREN'N PRESIZYON SIA~ 
1asllca Vil&vetler.de Acente Aran• 


