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Z.ferlerine rağmen 

Yuııan:ıların 

ihtiyatklrhğı 

A rnavutluk ceph~sinde Yu
'l nan muvafftııkıyah ıimdilik 
.,_•r, fakat muntazam suertte de· 
>dtıı ediyor. Z aten o ccphed~ bir 1 
''-dırırn harbi yapmak m ümkün 
'ıı ınıyacağı, ilk günden itibaren 
~İJ(~ılrnııtı. İtalyanlar bile, çok 
,~ kuvvetlerine, hele gayet bol 
ı_;" rnotörlü vasıtalarına, tank
~1"• v~ tayyarelerine rağmen, 
!lıııtıavutluk dağlarında bir yıldı
~~arbi yapmak t öyle dursun, 
~ ıs mütemadiyen ricatle, bir 
~·~ .noktaları, sevkulceyt mev· 
' ıını. düşmanlanna terk ve teı· 

\' edıp durmaki.adırlar. 
'-k Unanlılar, a razinin icabı ola-

1 ~ •ğır gitmekle beraber, bugÜ· 
~~d~r Arnavutluk içinde hayli 
~ enuılerdir. Dün gelen haber
(p' Yu.nan kıtalarının bir taraftan 
(bellnıdi) ye, diğer taraftan 
~İi~lonyo) ya cirdiklerini bildir
tirtı lhe göre, sabaha a&ı.ıama, bi
h ~ski coğrafyamızda ismi çok , 
~:en Ergiri ile onun limanı olan 
"1 •s.randinin de dü~meıine intİ· 

()~~rnek lazımgelmektedir. 
d~ ıger taraftan, timal cepbesin
-.11~•ha evvel ( Po dgoriçe) yİ 
"İrı Clrniş olan Yun an kuvvetleri
>,h Ya garptaki Berat ~ehrine ve ı 
d~ Ut !imaldeki E lbasan tehrine I 
~ ru ılerlemektc oldukları söy • 1 

~lııt~kte ve Elbasan cihetlerinde 
~tu:~ kuvvctlerile i tal)·an kuv· 
~r tı arasında bir meys)an mu • 
ıııı::~i vukuu ihtimalinden bab
t'-ht maktadır. Böyle bir muha -
~ı hakikaten vukubulacak mı, 
tıı ·~1Yacak mı, bunu kestirebil • 
tıııcı' t:'biii, sala hiyetimiz bari -
~~ tdır. Fa ltat bu m uharebenin 
~ 11\1 takdirinde bütün Arnavut
~ ~feri üzerinde büyük bir te· 
ı:stercceğine şüphe cdileme;ı; . 
~ Yle bir meydan muhareb e -
~~ Yunanlılar calip geldikleri 
~ ;~de, İtalyanların başlıc:ı ib
~ 11'hanları ve ü .. leri olan AV· 
~r:~ın sukut etmesi ve A rna • 
~ \'&un cenup kısmının tamRmi
~ I \1 anlılnrın eline geçmesi j 

~ehihr. 
t bvi tnl<dirdc. ).-_., · J>ir ıtalyan 
~~ i hal"ndc i•e ' nır ~lılar, 
liı:d crı '!eri çekilmek mc\~~ .ı•tye-

e kalacnklardır. ....c 
tı • l.,k"rn, bu ihtimalin Yunan 
Ilı ~f 1~1ltbiyesi tarafından d a dü
~ ~uıfü ve ona göre son dere· 
~ıİ •hti~ atlı hareket edildiği an· 
~Ultl~ •hıdır. H atta bu gibi ihti· 
~~ttn daima mevcut olmasına 
~i endir, ki Yunan resmi tebliğ
dıı-. ~·~ kına ve sade yazılmakta
lt;d •cer taraftan dünkü gazete· 
liııı1 e RÖrülmüi olacağı üzere. A · 
lltıı lllatbu tının er ı..:;vüklcrin • 

ita 0 1ah ( Eleft,.ron Vima) da 
~ tı bir yazıda, hn!kın şimdiye 
~:t' kazanılan muvaffa'-<ıyetJeri 
d~ltl he ederek fazla n•kbinliğe 

\' "tnesi tavsiye edilmektedir. 
lııı Utıarı ~skcri mahfillerile, res
~~~ltıakem1 rın, kazanılan mu • 
~ti k~rat karşısında ilk gündcn
~ct_1~0sterdilderi bu ihtiyatlı ve 
>~1 1 hattı h areket, ciddt-n fa· 
lt~t.~k_dirdir. H atta İngiliz gaze-

1 bıle, Yunan resmi tebliğ-
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TURK-INGILIZ 
Badoglio Ticaret anlaşması 

istifa etti 
YerineGI. Kavallero ı 

tagin edildi 

Hadise ltalyada askerlerle 
faşist re1ı111i arasındaki 

ihtilaf• açığa vurdu 
Roma, 6 (A.A.) - D.N.B. 

Londrada çok 
müsait karşılandı 
İki memleket arasında geniş --------

mübadeleler yapılacak 
!\fnrcşal Badoglio, talebi üzerine Ankara, 6 (A.A.) - Büyük Millet M ::disi bugün Doktor 

ı 
bir kararnnme ile Genelkurmay ba~· Mubar Cermen'in Batkanlığmda toplanmıttır. Müzakereye ba,
kanlığı vazifesinden affedilmiştir. lanırken, Türkiye - İngiltere arasında imza edilen 3 jubat 1940 
Diğer bir kararname ile Genel- tarihli ticaret ve tediye anlatmasına müzeyyeJ anlaımanın tasdi

i kurıııny başkanlığına Geneı·al Ugo 1 kine ait kanun liyibasmın iadesine ait Baıvekalct tezkeresi okun-
Knvnllcro tayin criilıniştlr. muıtur. 

1 

Badoglio niçin çekildi? 1 Bundan sonra askeri ve mülki tekaüt kanununun 66 ncı mad-
Londrn, il (A.A.) - Reuteı ajan- desine bir fıkra ilavesine ait kanun layihası ile göçmenlerle nak -

11ının siyasi muhabiri yazıror: !edilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemlik dağıtılması· 
tnreşal Baıloglio'nun istifası vo · k 1 

ti na aıt kanuna e iyihanın birinci müzakerelerini yapmıftır. 
1 

yerine General Cavallero'nun ge • 
rllmcsi Arnavutluktaki İtnlynn boz- Meclis, ıelecek toplantısını pazarteıi günü yapacakttr. 
gununun genişllğini gfü~te rcn bh· iti· (Dev•m ı sayfa 3, ıiltun 2 de) 
rnftnn b:ışka bir şc~· değildir. Du ------------------

Marl'ıal B adog
tıo'mın ;stif Clfl l
fol11ada faşist jır~ 
kaıile, UBkcrlcr a
'l"tıBında mevcut o
lan ihtilti/tn açığ:ı 
vurulması mana -
ırnı f-OZarım un cıt· 
mcktedfr. 

İtalyanla,·, he:ııııtti durdurabflnıtk irin, iki defa ılerıdckı kıt<1lannı11 ınııkonmet goBtenneBiııi ve bu ııı· 
retle arkalaı·da ttcc111mi! yapabilmek iıııkıinıııı te111iıı c:tm~k isttrıııılersc de Ytınanlılann ilerll'11işi kcırş-ısuıda 
ikillindc de m ıı.ıaflak olımı<rmıfla, Pfrtmeti ve: Ayosarandanın lllın ınaııını 1mtlea1.:iıı bp:gım şckltmlf' 
karmıvıı başlatmşlardır. Haı·ita, Jimafde B erat t•eua 1'iran u:::crındc 11ulıtt11 el l'uızaıı ilerlcııU' istikamet/c;. 
rilı:ı cenupta eldt cdihm ?ıtı•fJa/ falı."IJICflC'l'f göstermektedir. 

italyan ricati r -:ı 1 i T 1 . 
bozgun haline r-j Askerivaziyet ı-, . 12 ngı ızt 

8~.•n 
. k I" ett• 1 saa suren 
ın ~ a_p ı Yeni harbin hücumları 

doğurduğu -·-
Ay asa randa 
limanı düştü 

endişeler T orino şehri 
Yaıan : '"""\ 

.__= 
!~~i e,:~~~~ı"ni:ın 'ı .bombalan dl 
İhsan SABİS 

Yeni hnrp, deniz hın plcrt gıbl, 
Lir ınnkinc harbı şeklini nldı. İn
san ku\'vct \'e kudı ctilc onun icııt 
ettiği ve kullnnclı!p n :ıkin kr, 
motörler clcle, ynnynııa, biı lıkh• 
zafer kin çulışıyorlnr. 

Birçok ailAh fabr ik a -
J arı, tren ilt :aak 

noktaları tahrip edi'd i 
• L• ııılnı, Ci (A.A.) H.H.<, 

hadise iki türlü tcfı<ir edilebilir : Ya, 
Baıloglio Arnavutluktaki askeri ha • 
rekiilın uğradığı munf!akıyctslzlilı:
lcrdcn askeri şefleri mesul tutmak 
lstiycıı faşist partisini tntnıin et - • 
mck için bütiın kabahatleri kendlııl 
yüklcneı-ck azledilmiştir, yalıut, ftal ! 
yan mdyosuııun da llfın ettiği glbi 
paı ti tc,kili.tının takındığı vaziyete 
nıuha11r oldugu i('irı hakikaten istifa 
etmiştir. 

H er ne olursa olsun, bu lıal, 1tal
y:ula ordu ile :faşist parttai arasında 
ci<ldi bir ikilik :ınhur ettiğin\ göı • 
termcktcdir. 

(Oıvıım aayfa 3, sütun S de) 

Avam Kamarasında 
Mussolini için 

"Karanlık gecede sırtınıza 
kama saplıyacak tıgnett• 

bir adamdır,, dediler 

ı 

lllalıiındıır 1. , 
Badoglio, faşist ı 
da reye ta.raf t11.r 
denildi ııc ~fmdiye 
kudcır llt ussollııi 

, niıı istediği şel.'i' 
de clint hava71TJ 
kaldırmak •ıırcti • 
le b:r kere bile 
selcim ııenn m' -
ti. Badoulio'nuıı 
i•tifaın ltal11a da~ 
1ıilindc, dışarı tır 
tnıymı, fak at git 
gül had bir ır 
1. il elan yani bul 
ranlm tevlit ede 
crği mulıakkaktı • 
ltaıyada yeni r ' -
/,,"Mı tulıır(I t" ıc ı 
ıııa,;lııbiyct ş~ Tw 
Jn:71u~ n ıa.tvı~1 

Ergiri t a hliye edildi, 
İtalyanın mtimtaz 

taburları imha edildi 
A1'İNA, 6 (A.A.) -
Ergirinin pek yakmda Yu~ 

nanhlar tarafından zaptı pek 
tabii olarak b iitiin İtalyan 
sağ l'Cnahmı zayıflatacak -
tır. 

Almnnlaı·, kışın hıızırlnnııı, }a· 
zııı, kuru mevsimde yıldınnı luı.r
bl yaptılaı'. Çok dağlık ve yolsuz 
arazide, çamurlu kış mc,siminde 1 
yıldıı ım ha1 bi yapmıya lmkiin 
yoktur; fakat kuru mevsimde mo· 

Çaı·şaınba geccı<i İngiliz tnYrnrc· 
terinin İtıılynda 'forlno şohri "tnbri
kaluı·ına ynptı'klnrı tanrı uzl:ı.-r çok 
miıcq ir olmuş ve iki snnt 11ürmü •• 
t(ır. 

Londra, 6 (A.A.) - Avam 
Kamarasında, usulü müzakere 
mucibinl:e, günün meseleleri \'e 
r.zctimle harp ga}eleri h akkındn 
müzakereler ) apılmaktadır. 

Dün istifa eden Mareşal Badoglio 

ctıı eııiı :amanı 

artık udıııışc br.n
"İyo,-. 

( D•vam ı H yf• 3, ıUtun 1 de) 

F nhı ıkahırdnn bhl o knd:ır şld -
detlc yanmıyn ve ınfılüklnr birıbıri

( De11amt sayfa 3, su tun 4 do) 

Müstakil işçı partİı;İne men up 
olup, aralarında Megover'in de 
hulunduğu iiç kişilik bir grup. 

( Dcwıımı ıayfıı 3, ılitun 3 de) 
Yunnıılıl:ır Ayas.ııanıfa~n fiı!irmle ___________ ,,_ _ _. 

bulurımuktndır \'c Ergıri ile gahU •• ••• •• ••••••••••••••••••••• ••••• ••••• ••••• •••••••••• ••••••••• •• ••••• •••• ••••••••••••••• •••• •••••••••• •••• •· ••••••••••••• ••••• •••••••••••••• •••••• 
ara~l'ıd Del\ ino ı,ıclırıııın pek l'R -
kınıııchdırlnı. EKMEK FİYATLARI ARTACAK Y onan tebliği 

Atina, 6 (A. A.) - Yunan 

B.ıskumandıınlığının 1 ilkknnunı ş h e e d k. t k 
tarihli ve 40 numaralı tebliği: 

Bugüı1 bütün cephe b ot•uncn ::ı.~7:,~·ıJ~.~::·ı:.~:m~~~~.~~: e rl iZ e 1 00 S 0 0 
rının şiddetli fnn liyetine rağmen, d.. t b•t d·ıd· 
merkez ve cenup mıntaka l arında 

yeni muvaffakıyetl e r kaza n mı~ - un es 1 e 1 1 
! ardı r. 

( Devamı uıyfıı 8, 1Utun 2 de) ------

" 

..J. 

Hükum::~in. huğda} m eselesi
ni halleden kararı dün şelıtim iz

deki alakadarlara tebliğ edilmiş· ı 
tir. Dört gün zarfında hcrkeı;, e· 
lindeki buğday mevcudünü b e -
yanname ile bildirmek mecburi-ı 
yetindedir. Bu suretle mühlet pa
zar teın günü akşamı b itecektir. 
T üccar dün faaliyete geçerek 
huğda}' m evcudiönü tcsbitc bas· ı 
laını:,tn. 

Topruk Ofisi 20 E;İ.ınde b ir p i
vasa vaziyetini tetkik ederek buğ 
day mülnyaa ed eC'ektir. Arpa, 
yulaf ve çavdar icin de karar ay
nıdır. 
Diğer taraftan, Beledi e \ e 

T oprnk Mahsulleri Ofisi dün sa
bahtan itibaren faaliyc>e geçerek 
fabrikn, değirmen, kırmacı ve 
em ali müepses~lerin ellerinde b u 
lunan buğdayların una tahvil c • 

'<;lilmerr.esi için ted birler almışla r-
dır. Pazartesi akşamına kadar ve
rilmesi mecburi olan beyanname· 
lcr en yiiksek mülkiye memuru "' 
na ıuıfoten Mıntaka Ticaret M ü
dürlüğüne tesl im ed ilecektir. 

Ekmek fiyatları al'tacak 
D ünkü kararna med en anlaşıla

cağı üzeı e, m uhtel if ycrl f'Tdc ı es· 
bil edilen buğday rniibayaa fi -
yatı, ekmek narhına ~esi r ed ecek· 
t ir. 

f"ak:ıt bu husu~takı karar , ken
dilerine daha evvelden bildirildi-

Aııknm, G (A.A.) krn \'c 
kıllcri Heyeti kamrill hugiındcn 
itıbaıcn lıugday flyııtlnı ınıı yn 
ııılım fı) at znmmı doln~ ı~llc şc> 
kc.r fi~·n+larıııın da nrttıı ılııcııgı 
hususuııdn yanlış bir zdıup hn ıl 
olduğu anlnşılnınktndıı. 

Aııııdolu ııjansı, ı,ıck.:r fıyuLln· 
ıınn hkhiı zom ~ııpılma ı ınrv· 
zuub,ıhsolnıııdıgını, nluknlı mn 
kııınlurclan )'nptıgı tııhkikntn nt· 
fl'n. lıC'\'iınu mezundur. -

tiin dcği rmenlerdckı stok buğd, y 
ve unları tesbit et•i rmişlerdir. 

Bu mall::ırın f i:> atında bir ) ı..ik
selme olmıyacnğındnn, ŞC'htimiz
de ekmek fiyatına zam, bir hufııı 
ve helkı de o n gün ııonrcı .> pıln
cnktır. Bu zamana kadar da Top
rak Ofisinin değirmenlere vcrdıği 
buğdnylnrın yeni l ivatınıı göre 
zam mik tarı lesb it rdilecektir. 
E.kmek fiyatının 60 J.nra ile 2 ku· 
ruş arasında <ırtacağı tahmin C' -
dilınekt ı•dir. Beled ıye ıktısa t Mü 
d üdüğü tahkikata bn~lanıı tır 

Belediye iktıımt Müdurü Safiet 
Sezer," b ir muha~riı imize f ll izn
"\a tı ı; eı mistir. 

j Bakışlar 1 

Makine, kağnı ve kaplumbağa 
Peyami SAFA 

Sur.:ıt dSrındn olduğumuzu 
tc1·r.u lıyanl.ır, ınakinenın kafn
mıw değil. t"limize ve aJ ağı -
rnıza verdiği çabukıuğu kasqe
dı.:rler. Yazı nıakinesile dnha 
ç.1huk yozıyor, otomobille d<ı
ha çabuk yürüyoruz. Fakat ya· 
zı makinı.:sınde b u sürat, öni.ı
nıijzde müsved denin ev\ eld en ' 
lıazırlnnr, ş o l r:ı,.,.,il:: müınki.in 

dür; eğer b u müsvedde yok du 
makınenin başında düşünmiyc• 
mecbunmk, elimiz düşüncemı
zin ağır, kesik ve ihtilaçlı ritmi
ni takıbe mecburdur. Nere) c 
giclt>ceğiıni.ti ve ne yapacağı· 
mızı C\'\ eld en kararlaştırma • 
m ı "ak. o tomobilin içindeki 
t cr<"cldüdümlİz ele bi7 İ makine· 
nin en biıyi.ık nimetinden mah
rum bırııkıı: Geç kalırız. 

Nt• buhar, ne de clektrık. 
nıurldeyc verd iği hızı dü ün -
c.enıize. iradE"ın ize ve içtimai 
ınıics esclcrimize henüz geti -
remı.:miştır. Çunkü mnddP-nın 
hntııası, an'nnesi \'e bır çekiş 
te kokuııden sokulmiyecek itı
) ndları) oktur; fız1k kanunları
nın emrinde her yeni ku'\ \ete 
C'.ntçabuk ituı-t eder; fakat ete· 
ıqı hntıralnrn, an' anrlere ,.e 

itı.> .dl ra çektiren İ nsan ruhu 
yeni ııartlarn uymak için naz -
!anır. gerınir ve ımızgnnır. Bu
nun için feıdın kafa makınesı 
} azı mnkıncsinJcıı, cemiyetin 
idar mal.mı ,i fabrika ınnkiııc
siııden daha yıwaş çalısmıvn 
de\ nm ed iyor Dünyanın her 
yerind e hükumet kap ı i!!ına dü
şen bir İş kağnıyn binmiştiı. 
Elden ele, birçok amirlerin , e 
memurlnnn tereddütlerini de-
' ıre devire, ağır aksak ilerli -
ven bu İş henüz makinenin 

kı'lln namı) nn ınsan ruhu:ıun 
ı:ııı 'ııncvi muka\ em<'tile bec,.1-
le nıek zoru• dadı . T.ım libe
rnl mcmlC'kı.:tlerin çıftc parla
menlo ldrında bıı kunun la) i -
hasının encümenlerde nasıl tn 
kılıp kaldığını ve bazan sene
lerce bir çekmece göziındt• 
yü:dercr adamın teredd üd üne 
bir nihayet vc>recck mucize) i 
bcklıyc bekli.> e nasıl U\ uklıı -
dığın ı bılirız. Bu kanun: ıncc -
lısten çıktıktan tmnra. fertlcrc
ı a ıbik edd.ıilnı l'k içın, her ne
:r.nrcll~ ve hrr ne:wrctin her 
şubesinde, a) rı ayrı id<ıre ınt·C'
lislcrinin müsııvere istemleri 
içinden tckeı ıekcı geçmiye d e 
rnahklımduı 

Flt>ktriklı ıns ın Z<'kiihrı ve 
iradeleri hiç yok dc ·il. :\1nkınc 
ı;üratinı geride hım'iun hu Yıl
dırımlı c•z:'ll~re drhiı. .ıdını 'e
ı iyoru;-. Au mü,,tcs:mla1 f.-rd"" 
\ 'c cemi;, c t<' ait butnıı forma -
lit~INi de' ırerck lıeJcflerinın 
üsti.inr yıldırım hızill· inen bcn
zersi7 hnmlclerr sahiptırler. 

Taı ihtc bunlardan hiçbirinin 
demokrııt, hul.u\;çu ve memur 
kafa ile hnrf'kc:ı ettik1 crı go -
rulmcmı<ıtır. Bunlnı kanun tu
nım.ız, kanun varatı !ar. Fn'kaı 
m'il) onda bir in"a"'lın ruhunu 
·koşturan bu deh:. elektriği. 
pilli cep feneri gibi ucuzca her
kese nasıp oluncıya kadar, in-
anlar. ancak Üç dört asırda 

hır kere geni çe bir rönesan• 
adım ı a ta bilmek için. bu harı 
kulade zcki\lnrdnn bi:-kaçını 
bekliyecek ve beklerken d e yi· 
ne bunların yarattığı makinenin 
peşinde, hgnı rejimleri vı
kaplumbağa iradelerile eme'k-

r 
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-- Sahife: 2 

. - Scyfldcn eminim, Seyfiden hic şupfıem yok, Scyfinin kalbini bi
J ıyorum. Fakat Turırut B«?y ... Bu gecıı ben yine uyuyamıyacağım. Ni
çin .•• Allahım ... Niçin kaçıyor benden Seyfi? 

- Sebebini bıliyorsunuz. 
- Biliyorum. Çok mağrurdur. Banıı o halllc görünmek istemiyor. 

Fnkat .. . Bilmem ki... Bunu dn iyice ıınlam1yorum ... Benl bir kere gör
meliydi... Ah ... Yarabbi... Ne fclfiket ... 

Ağlamamak için dudnklannı ısırdı. Artık kcndl.!inc alt ıztıraplarla 
00111 daha fazla rahatsız etmek istemedıglni hl ettiren son dercec mnh
cııp blı duruşu vardı. 

Tekrar itiraf etti: 
• - Çok utnnıyonım sizden •.. dedi, bilmczsıniz ne kadar ... Affediniz 

benı... S~ze butün izin günlerinizi liaştnn başa zehir ettim. 
- Sız yabancımız ea~·ılmazsınız, dedim, Seyfiyi biz çok sew 

bnncı da olsaydınız yapacağımız bu idi, kader bize bu rolü ve bu \ 
feyı verdi, yapıyoruz. 

Utancını arttırmam l~In kızın yüziine bakamıyordum. Edirnedc 
ne y~ptığını sordum. ''fliiyete gitmiş, Scyflnin akrabasını bulmuı. Ken
~i lnı tanıtmış. Oı-ta yaşlı, kıranta ve kurnaz görünen bir adammış bıı. 
Scyfinin .f stnnbulıı gittiğini söylemle. 

c- I stanbulda nereye? diye sormuş kız. 
Adam müphem cevaplar vermiş. Seyfinin bıı 

ıııe 1 lhü mallndon bahı;etmiş. 
Şefkat bunla ı ı anlattıktan sonra: 

Do 'TtlıJunu oyleylm, dedi, hiç ınanınadım 

Amasynya git -

riyordu. İnanmadım, Turgut Bey. l<'akat bu bana çok ağır gelıyor. Yaz
tfığım mektubu o adama bıraktım. Fakat Seyfi bunu oku a dıı cevap 
venniyeeck, biliyorum. Artık her şey bitti. Tabiat de ııraınızdnki bağı 
kopardı. 

Ağlıımııııııya çalıştığı için tıkandı ve yiizü kıpkırm ızı oldu. Ağzını 
~·tı ve zoı l ıı nefes aldı: 

- Boğulacak gibi oluyorum, dedi, fena şeyler dilşünüyorum. 
Gö~crlniıı üstüne düşen saçlarını geriye ittikten sonra yorganın üs

tüne bır martı yavrusu gibi konan bembeyaz elinin hnrlkullide biçimi
ne dikkat etmiş olmaktan utandım. Bu kadının gfizelliklerinden bir par
çayı her yeni keşfcdielmde Seyfiye merhametim artıyordu. 

- Ben! aldatmıt, bana yalan söylemiş olmasına Jı iç ihtimal vermi
yorum, dedı: hazan kaJJ:ılmin üstünden arı gibi bir şilphc geçiyor, beni 
sokmaması 1çin onu kovuvorum• ha zan b' ıni b , · • ~ , f'; • 

(Dt!vamı var) 

onun niçin kabul etmedığlnl de duşünüyor, boğularak derecede üzülü
yorum. 

- Her halde .onun ıztırabı, ııız.I bedbaht etmemek içindir. 
- ~nknt benım bu şekilde saadetimi düşünmesi beni daha çok bed· 

baht edıyor. 

- Şimdi uyle olur. Fakat sonrn geçer. Seyfiyi o zaman daha haklı 
bulursunuz. Sıcak hıs!erlnız.in üstOnden zamanın rüzgfirı geçmelidir 

Şe!knt birdenbire gö:derlni ııçaııık yüzüme baktı. Gözlerini kı~mıı
dan, bır muddet durdu. 

- llu söz.Gnüz.ü ömrüm oldukça unutmıyııcnğım, dedi. 
Sonra, kendi kendine kouuşuyormuş gibi mırıldandı: 

. Znn;an . .' '. Zamn~ ... Evet, zaman her şeyi unutturur, bir rüzgar 
S'!.bı her gım !çımlzdel:ı ateşi yelpazeler, ilkönce alevler, sonra sönd!i. 
rnr, fnkat c kıterck, yıpı:atarak, ha rap ederek, perişıın ederek ... 

- Dalın çok gençsınız ! dedim. 
.. ..- Kcn~imi ıiüşü!_lmüyorıım ki böyle söylüyorsunuz, Turgut Bey. En 

buyuk eıııelını, .bu muthlş ıztmıp günlerinde Seyfinin yanında bulun • 
nı~~· onu. tr~sellı etmek, onu mesut etmek ... Ona çok acıyorum, kendime 
dei,'11. . ._ ) egı:ıııe ıztırnbım bu merhamet ... Ona acıdığım için acınacak bir 
hnldı>yım. F'::ıkııt billyorum. O rln lıunu hissediyor. Nı.J kadal" kibirlidir! 
l\Jerhnmet 011 un ııaznrındn hakaretten beterdir. O bundnn kaçıyor en 
çok muht:ıç ol U" ll şeyden knı;ıyor. ' 

- Ben d0, ni hiç hııhız bulmnclıın onu haklı 
sele n~?.tniy ~«? biı tek kelimeyle hail dilir : ]Cader: 

h 

7 Birincikanun ~ 

~111ııı111111111111111111ıııııııııııııııııı1111ııtııll11'~,, 

1 Vecizelerin Şerhi ~ 
;,,,,un 11uınuıııuıuunıı111 ı uuıuuuruttı•-'1'' 

Üniformanın t ereflni, on•• 
onu tatıyan kazandırınışu r· 

MAGJN01 1 • cjll 
:Mevkı, insanı yapmaz., ııt4eıı 

mevkle kıymet verir. Bu söı ~ 
dahı:ı kuvvetli bir nümune 'f~'r· • ti • 
darbı meselleri arasına girmtf fil 
cSana Paşa olamazsın deını;d1 

' 

adam olamazsın! dedim.> gl~~· tlt• 
Fl"ansızlann son mafJUbı~e )(• 

büyük kıymetini sıfıra indir~ıı· 
lerl meşhur Harbiye Nnı:ırı drf' 
glnot'nun bu sözü de ayni ku 
ve kuvvettedir. 

Üniforma bir kalıptır, bir ş:ı: 
kildir. O üniformaya o kalıbı dW 
duracak adamlar IUyıktır. Otl ~' 
rın vatan sevgisi, fednkirhii'1 )1 
kahramanlığıdır ki, Oniforıl1j.., 
~erc.fli, bir kisve haline gctirıl1 ' 
tir. ı 

Üniforma bir tinısnldir. fıılı~. 
onu dolduran ruh ~lam olrıı:u· 
dır. Aksi takdirde, Fransadn rı' 
gfin -0lduğu gibi, üniforma "• 
layık olmıyanlann sırtında 0 

1 
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'\SKERI VAZIYET S O ·N ._. H . A BE R LE 
Zaferlerine rajmea 

Yuııanblann 

Uati7atk&rhp 

1 Ezber medresesi , Yeni harbin 
doğurduğu 
endiıeler 

.. (1 bıcf aalıif ednı de~am) 

İtalyan ricati 
bozgun haline 
inkılap etti 

MUli Sefiı 
Kaatamonuyu tet-

lngilizler 12 saat 
süren hücumlarda 

bulundular 
'411'fln gördüğü i, pek çoktur. 

Uarpte motörün ihraz ettiği bu 
llıevki, herkesi düşündilrmiye baııla
dı. Gerçi lkl asm.lanberi ordulnı·, 
~tlcen, fennin icat ettiii biı· takım 
harp aletleri ve vasıtaları kullanını
>a başladılar. Fakat bu aletler pek 
~it ve kanşık olmadıklanndan bun-
1-rı, bir ila iki senelik muvazzaf or
:ıı hizmetinde her genç öğreneblllyor 

(t lnel .. hlfe4en 4evarn) 

İtalyan tebliği 
italyada bir mahal, 6 (A.A.) 

- İtalyan orduları umumi karar
gahının 1 S2 numaralı tebliği: 

(1 ftıd ıahtftdn. IUtJGm) lerinin lnaalığuu ve her türlü lü • 
rif lerinin Udnd nl o kadar süratle takip etmiye haş- 2umsuz. tefahurlardan i.ri bulun • 

Şarkın 
ilim 

en büyük 
merkezi yılclöntlm• !adı ki, infilaklar bir alev hattı ,ek- masını çok pyanı takdir sörmek-

M'll" !ini almıştır. tedirler. Yanan gazetelerinin de 
Kastamonu, 6 (A.A.) -

1 1 Yangınlar, 85 kilometre uzakta~ halkı lüzumsuz heyecana kapıl -
Şd İsmet İnönünün Reisicümbur görülebiliyordu. İngiliz tayyarelerı --'-t t h · ı d ._. neın· 

AmavutJukta dü~man, başka 
hudutlardan ald•aı kuvvetlerle, 
bilhassa sol cenahımızı tazyike 
devam etmektediı. Kıtalarımız, 
mukabil taaıruzda bulunmuşlar -
dır. Muharebeler, esnasında cA
rezzo• ve cVenezia> fırkalarına 
mensup kıtalanmızın hareketi, 
her türlü sitayişin fevkindedir. 

sıfatile ilk ı;eyahat mıntnkalan • d D ld f h "" ruaa an a zır yo un a•ı -
. 1 1 . Almanya a use ora ucum et - y ani I M M t •----

olan Kastamonuyu teşrıf er nın mişler, demiryolları, silah ve mü - ratı, . un ! arın • ~ &~ 
---- --~-----

ikinci yıldönümü bugün Halke- hlmmat fabrikalarını liman ve ılok- ıdaresınde cıdden olgun bır aevı-
vinde yapılan merasimde heye- tan başlıca hedef ittihaz etmişler - yeye yükselmİJ olduklanna deli· 

Fransızca Le Jou.r ıazetesinin muharrirlerinden 
olan Emile Boııery Mısırda11. Türkigege ıelmiştir. 
Bu münasebetle Şarkın en büyük ilim merkez.i 
olan Ezlier medresesi hakkındaki gazlSlnı 
"kuguculanmıza takdim ediyoruz. 

u. Diğer taraftan bu lilctler, mesela 
tüfekler ve toplar kolay bozuluı· ve 
~Ptanır eeyler değndl. Eldeki tüfek
~ ve toplarla biı· kııç sene s!lrcn 
llııın bir harp yapmak dalma müm
~lin ve hatta aynl tüfekler ve toplar
h biıiblri arkasına iki, belki üç 

canlı tezahüratla kut.lanınıştıı·. dir. Bu taaJIMlz 12 saat stirmtiıtür. let eder. - Mağlubiyet karş11ında 
Bu toplanbda hatipler, Milli İngiliz tayyarelerinin yeise düşmiyerek - sabır ve meta-

Şeiimizin askeri ve siyasi hayat- • uh fa k bir "Det 
larile yüksek ıahııslarını ve Türk Almanya merindeki neh D'I a za etme mı 
milletinin onun etı·afında teııkll faaliyetleri İç?' ne .k~~ar. kuvni aıanevİye 
eylemekte olduğu milli birliğin Londra, 6 (A.A.) _ Hava Neza· yiiksek.liiini upat ~~· zafer 

arp yapmak ta caizdi. İtalyanlar Ergiriyi tahliye 
ettiler 

büyük minasını tebarüz ettir- retlnin bildirdiğine göre, İngiliz tay- zamanında faz.la bilapeı;azhk 
mişlerdlr. Bu vesile ile Vah Altı- ı yareleri, dün gece, Almanya üzerine etmemek de o derecede filur ter
ok, Milli Şefimize çektikleri bir yapmış oldukları akınlar esnasında, biyesi yüksekliğinin ve kendine 
telgrafta Kastamonuluların ta· 

1 

Duscldorf'daki demlryolu depolarım, hakimiyetin bam alimetJerinden· 
- -.... -1''akat şimdi, hususile bu harpte 

lıtblk edilen usullerle kullanılan 
~Otörlü hnrp makineleri, tayyareler, 
d ~klar, denizaltı sefincleri böyle 

Atına, .ı (A.A.) - 1talyanlaı· son 
48 saat zarfında Ergiriyi yavaş ya
vaş terketmişlerdir. 

zim ve bağlılıklarını bir defa da- Manncsmann ve Rohrewerke bDyük dir. 
ha an ve teyit etmişlerdir. :;lliıh fabrikalarını, Rhlıı nehri bo - •. w 

tglldir. Ilunları kullanmak için 
llıııUaka biı· uıbit kadar profesyonel 
~er olmak lazımdır. Mükcllefiye -
b nı yapan herhangi bir vatandaş 
b Unları kullanamaz. Diğer taraftan, 
kllhnssa tayyareler o kııdnr nazik ve 

Atiııadnn bildirildiğine göre, Ergi
rinin tahliyesi dün gece bitmi~tir. 

Bütün şehir büyük bayram gün yundaki rıhtım ve dokları. nussel- ftalyanlann, bugune k!d~r uı-
lerinde olduğu gibi bayrnklaıfa ı dorf'clııki havagazı fabrikasıııı,:\leuss radıklan muvaffakıyetsızliklere ı 
ve yer yer süslenmiş bulunmak- ve Dortmund'dnki denıiryolu emtia ~e bir iki haftada Yunanistanı İs· 

İtalyan «Ölüm taburları» 
imha edildi 

tadıı9·. ___________ ,. dc>ııolarını boınbalaınışlanlır. l\liite- tJaemellerile yola çıkmıf iken, 
- adclit yangınlar müşahede edilmiş· bılakis Arnavutlukta bir havli fe-

olay yıpranır şeylerdir ki bir kaç Londra, 6 (A.A.) - Yunan 
~ biribiri arkasına kullanmakla ileri hareketi hakkındaki haberler 
"lllllnn çurüğe çıkarmak, hurda sı- matbuatla geniş bir yer tutmak- (1 incf sahifeden devam) 

Badogll•o ı·sıı·ıa enı· ti~. • • • 'ıhirleri, mühim noktalan terkedip 
lngılızler ltalyan şaskınh· ricat eylemelerine gelince, bunun 
ğından istifade ediyorlar da bütün dünya efkarı umumiye

!'asına geçirmek zaruri olur. tadır. Daily Herııld gazetesi bu Mareşal Bnlbo'ıınn Trablusta öt -
ı l:ıun süren bir harpte tayyarcle- hususta şunları yazmaktadır: mesl. fırka ile ordu arasındaki nn-

dt nı bir kaç defa dcğiştiremiyen or- d d h laşmnzJığın, vnkın mazidckı bil' mi-
11 bu hnva ku'"'etlerine emnivetle Bütün gece evam e en mu a- " 

I! , ' J <l f salidir. Kezalik Amnvutluktnki or -ıo."eneıncz. Bu da ancak harp sana- rebeden sonra Ergiriyi mü a aa . k 
)' 1 dunun maneviyatını takvıye ma :ı-ı.1 e knbıldir. Bugünkü harp sanayii eden ve; sonuna kadar çarpışmak dile kara gomlekli seçme kıtalıırın 
hıe her kuçük devletin başa çıka - emrini almış olan İtalyan cölüm haı·p sahasına gönderilmiş olması dn 
~ leceği bir iş değildir. İstiklalini taburları> kısmen imha, kısmen faşist devleti tcşklliltıncla ikilık ?.u-
fıroınak, mevcudiyetini muhafau de esir edilmişlerdir. hur ettiğine diğer bir misaltlir. 

~llıck isUyen küçük devlet!eı: ve mi~- h · l tasvip etmiştir. 
lıltle~., az çok menfaat ıştı ı-aklerı- Daily T elegrap gazetesi ita yan 
ııı dıkkate alarak, büyük devletlerle ların cenubi Arnavut!uğu tahliye Halef ve selefin tercümei 
Ilı littefik olmıya ve onların nıanzu- ederek Ayasarandiyi, Ergirivi ve halleri 
lı elerlnde kuvvetli bir yer tutarak Premetiyi terkettiklerini yazmak-
~~P. sanayii noksanını bu suretle ta ve lngiliz hava kuvvetlerinin Roma, 6 (A.A.) - Stefuni ajansı 
1 afıye çalışmıya, belki, mecbur ka- de İtalyan hatlarına durmadan ta- bildiriyor: 
acaklardır. Bugün 69 yaşında olan Mareşal 
t ~r harpten sonra gallp gelen ta- arruz ettiklerini ilave eylemekte- Badoglio daha pek genç iken 18!lG 

.:;ın usulünü ve illetlerini taklit et- dir. Afrika harbinde ve daha sonra 1911 
l] k otcdcnberi tabii bir meyn hallni Cepheden gelen son haberler Trablus muharebelerinde temayfiz et 
b llııştır. Şimdiye kadar böyle olan Atina, 6 (A. A.) _ Reuter miş ve Cihan harbinde bi.iyük bir 
~~ vaziyet, bundan sonra da böyle askeri tef için lazım olan vasıflan 
~«tCaktır. Bu haı·pte Almanlıınn ajansının Arnavutluk - Yugoslav- haiz olduğunu lsbat etmiştir. 
~ UIJandıkları metotlar, düşmana bas- ya hududundaki muhabiri yazı - Harpten sonra mühim ba.zı vazl -
t~ıı tesirile sevkulceyş ve tabiye üs- yor : feler görmüş ve bu arada Rio - de -
~lu~nü temin etmektir. Bu me- Muharebe cephesinden gelen Janeiro sefirlifini rapmıştır. Bre -
ı_ Yeni bir şey değildir. Fakat kul- son haberlere göre Yunanlılar, zilyadan dönüşfinde J\Iareşnl olınuş
~tıılan aletler ve tatbik usulü dik - cesurl\ne ve cüretkarane süngü tur. 1927 de Genelkurmay Başkan
~~e şayan yenilikler göstermektedir. hücumları sayesinde şimdi ıimal lığına tayin edilen Badoglio, iki ı;ene 
tel harpte pike bombardıman tayya- sonra Trablus Umumi Vıılilfğini de-
1.!tteriıe zırhlı arabnlar ve bunların ceph~inde Karni ve Mokr~ dağ- ruhte etmiş ve bu nıüstcnılekenin iş
ba ~al t;Qrzlnrı. hasımlarına karşı )arını ltaJyanlardan tamamıle I• - galini tnm:ınılıyanık asnylşi lemin 
Ilı)~ ın ve şa~ırtma tarz.tnda kulla - temizlemişlerdir. So~ 48 ııaat zar- İ etmiştir. 
da llıalan Almnnların bu giinc ka • fın~a bu cephede b!lhasııa Mokra 1 ]!}36 teşl'İnis:ınlıılmlc Duçc tarnfı_ıı 
t ~ kazandıkları muvaffakıyetlere daglarının batı - şımal cenahın- dan Doğu Afrikası fevkalade konıı
tılııı Yard.ım et!1'i~lerdir. Tabiye üs- da geniş mikyasta muharebeler serliğino tayin edilmiş ve Hnbcşls-
~·Üğfinil temın ıçin Almanlar, tek- cereyan etmiş ve İtalyanlar çok tan imparntorluğunun fethini intnç 

e.J~~:kteınln ettiği bu vasıtaları. ı~ah büyük zayiat verdikten ve bir- 1 eden harbi idare etmiştir. Daha son
ta nıaksaUanna muvafık alet ra "ki · d f lmak üzcrt! Genel -
lcılltrıııılardır. Bunlarla, Almanlar, çok harp malzemesi terkettikten kur~a~c~aş~annl~ğın'a tn};in olunmuş-

t ta, gayet seri ve eyyar, ~uvvetli sonra çekilebilmişlerdir. Yunan -
.\t ~Pçu tesiri temin etmışlerdlr. l lıların birçok esir aldıkları bildi - tur. 
fırdııı 2:_&ma.n~ıı tanklarla zıı:hlı ~ir rilmektedir. Sis, iıal}'anlara El _ Kavallero kimdir? 
il 'il suvarısı vucude getırmııılerdır. b d ~ • 1 • d 
Uı:un k b il"hl 1 teçh" asana ogru rıcal erın e yar -

dıt , artı , u s a nr n ız c-ıd . . B · · d' b'" Yeni Genelkurmay Başknnı B'go 
Kavallero selefinden oldukça daha 
gençtir: GO ya:ınclaclır. İstisnai va· 
sıflarını Harhiye mektebinde göstı•r
miştir. Libya harbine iştirak etlik -
ten sonra l91 ·1 ne Avusturynya kar
eı harbin <laha başlnıııtıcıııilu Gı•nel
kumıay Başkanının kiıtlbi ve doğru· 
dan doğruya mCl!ai arkadnıı olmuş
tur. 

lkıeıniı,ı kara orduları muharebe ım etmııttır. u rıcat, şır.ı ı u -
~~danıarında muhim ve seri mu _ tün şimal cephesi boyunca umu
~fakıyctleri zor kazanırlar. Bll - midir. Tepedelenl.e Kelsar ara -
tııı;'1 harbin muzafferiyet unsurla- sındaki bölgede, Jtalyanlar kar -
ttııı an binnı hn,•a hakimiyeti teşkil makauşık bir halele kaçmaktadır
~lııı ektedir Kfıfi derecede tayyaresi lar. 
t,) 1Yan ve bu tnyynı·elcd düşınanın ............................................... . 
,,~llrC'lerıne koı-şı ılaha büyük .:e - Tu··rk _ lngiliz 
~,1 t Ve ıuahaı etle kullanamıyan ta-

~ Piyadesi ekseriya panik yap - tı•caret anıa,ma&I 
~ıı han kendini menedemiyecektir. 
~tıı ide tayyarcsiz piyadeye gü -

~ltlek caiz olmıyacnktır. 
lııt ransa, lir.ımt,"Clen motörleri A -
' 11rtltadan tedarik edebileceğini dü
llıtı r:rek motör imalatını ihmal et -
't "e fakat harp patlayınca, sekiz 
ıııe/akit kazannınsınn rağmen, A -
lf., 1kadan kafi motör alamamıştı. 
it ~ten tedarik edilecek tayyarcler
~t t'k~l olunacak hava kuvvctlerile 

ılnı çevirememişti. 
t.ki Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 

~::::==A=L=t =:tH::::S:::::A=N==SA=B=iS= 
~ ~ker fabrikaları hesabına 
~tupaya gidecek talebeler 

t,br~kara, G (Telefonla) - Şeker 
>ı.,t katarı hesabııın Amerika ve 
~fotıf Panın muhtelif yerleı ine gön -
~tıbecck olan talebenin müsabaka 

ı anları rıetıcclenmiştlr. 
'-td~~huldan muvaffak olanlar şun-

1( I'. 

~llıi~ata9 lisesinden: Ali Konukcu, 
~tr E: Alaybayoğlu, Azız Tannse-

ttn ınln Akkoç, Ali Pasnrel, Ta -
ıııı c:· Uray, Hnydarpaendan: Rab· 
'tı•ııtırRlnkoç, Seyfi Altay, Ahmet 
t~llıt·' Mehmet Acarla, Nurettin 
~laıı~' Avni Özutay, LüLfi Rekçay; 

efrt uı lisesinden: Orhan Berk, 
~'ııd ~l ~sinden: 7.f'ki Ak bel, Cenab 
~•ıı: ~ınıroflu ;, Pertevniyal lbesin
İ?ıt 1 snıan Özçandarlı, Süleyman 
lı (j • 

~1,ıı~lardnn, ı!tajda da muvaffak 
~e~ı': :--~nebi memleketlere gönde
~dır. 

li Vefat 
~~~un oğullarından Ferik merhum 
~tded Zi].·a Paşamn mahdumu nlbay 
.:"lııııı A.11 zevcesi Bayan Kudret 4 
!~t etııevvcı {}(0 çarıamba f;Ünü ve
"ll ~ tıılş, perşembe g11nü Usküdar
tıtqıj ~ltlikteki aile mezarlığına def
lıı~ ltııttir. Tanrı merhumeye rah -"'t 'ilei kederdidesine ubı r versin. 

, YATROLAR 
~liiR TiYATROSU 

Dram k11mı: 
bua-ün 16 da n 
akıam 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 
Y aaaa: j. il. Barrle 

k.-aı DADI 

1917 den ~onra Başkumnndaıılığın 
Harekat Bürosu l\IndürlüğOne getl -
rilmiı ve nihai zafer için yapılan ie· 

(1 inci ıahijedım devam) rantta birinci derl'<.'ede rol oynamış-
İngilterede memnuniyet tır. İstisnai liyakatiııtlen dolayı l!HS 

de Tuğgeneralliğe terfi etthllml tir. 
Londra, 6 (AA.) - Reuter İki ~ene İtalyayı müttefikler arası 

ajansı bildiriyor: askeri komitede temsil ettikten sonra 
Büyük Britanya ile Türkiye a- ordu(ıaıı ayrılarak kendisini muvaf

rasında bir ticaret mukavelename fakıyetli bir !!urette sanayi hayatına 
sinin imzalandıiı hakkındaki ha-' vermiştit'. 1925 d~ muvakkaten ~k-
b L d d b .. ··k b" raı· hizmete çngınlnrak Harbıye er on ra a uyu ır mem - ~ . .1 · ı '. I B h Müst<>şarlıgına tayın edı nıış ve m 
nunı>:e~le karşı anmıştır. u a- mevkide Duçenln mesai nrknilaşı ve 
ber, ilcı memleket arasında daha Hnrbive Nazırı olarak J928 <' kadar 
geniş ve faydalı mübadel<>!ler ya- knlmıŞtır. Eıcüınlc kam orılusundn 
pılacağını ifade etmekteoir. mühim ııılahatın başarılmasına ha -

Muayyen bir miiddetle tahdit elim olmuştur. 
edilmemiş olan muknvclcn:ıme- l!l2fi da Rcnalo azalı~ınn tayin, 
nin, lngiltere ve Türkiye için is - 1 eılilml~, 1927 de Tümgeneralliğe terfi 
tik balı.le hayırlı ncti1.:der tevlit ettirilmiştir. 

d w• b h l" h ı . 19"8 de Kral kendh:ine «Kont> e ecegı ve u a ın, mu asama- -
1 

• . 
h . d d d 1 unvanını bah~ey emıııtır. tın ıtamın an ııonra a evam ___ ~ 

edeceği muhakkak telakki oiun -1 
maktadır. Mukavelenin şiımul sa- Avam Kamarasında 
hası pek geniş olup, Büyük Bri - • • • • 
tanya imparatorluğu ile Türkiye Mussolını ıçın 
arasında her nevi iktısadi ve mali . l 1 ·ı d d ) 
münasebetlere taalluk etmekte -ı (l tı\C 80 11 c en cı·aın 
dir. nutku kralinin, modern ınedeni-

Times gazetesine göre, netir.e- yetin bütün iyiliklerini iınhn et -
lenmiş olan müzakereler Türkiye-! ınek ve bütün dünya İşçilerine 
ye bir miktar lokomotifle birçok ancak acılar ve sefalet scnelerin
vagonun gönderilmesini de der -1 den başka bir şey vaad etmiyen ı 
pi!f eylemekte ve demektedir ki: bu harbe nihayet verilmek için 

Trükler kadar emin Jostlarla ne gibi şeraitle bir. sulh ya~ıla.bi-1 
ticaretin arttırılmasına miincer leceğı hakkında hır kayıt ıhtıva 1 
olacak her tesviye ııuretinin ha - etmemesinden dolayı teessürlerini 
raretlc karşılanacağı muhakkak - beyan eylemiştir. 
tır. Megovern, ezcümle şöyle de-
••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• .. •••••••• miştir: Harbe aleydar olmakla 

Münakalat Vekili Sıvasta beraber, müstakil i çiler partisi, 
Sivas, 6 (A.A.) - Bernoorlcrlnde işçilere, milli gayretlere karşı sa .. 

Devlet Demiryolları ve Hnva yollan botaj yapılmasını tavsiye etme
Unıum müdürlerile alakalı arkadaş- meJ...tedir. 
lnrı olduğu halde dün gece Sı\•asa Hatip, Mussoliniden bahseder-
gelen l\hlıınkalat Veklli Cevdet Ke - ken şunları söylemiştir: 
rinı lncedayı, bu s:ıbah Sıvas atöl-

1• d 1• tas on 1·v ıncl "k ı Mussolini, büsbütün başka bir yes n e ve s -:; c ıır a ı mıı 

edilnıt>k üzere bulunan demiryolu insan zümresine dahildir. Alman
mnhallesindc tetkik ve L(•ftişlerde bu yada, Hitlere karşı bir nevi hür
lıınmuş, vazife ve ıncsniled hnkkın- met mevcut bulunmaktadır. Fa -
da işçi, usta \'e nıi.iht>ndislcrle llir ko- kat, dünyanın her tarafında, hat
nuşmn yapmıştır. ta f talyada bile, Mussoliniye kar-

Buııdan sonra Sıvas P. T. T. ve şı nefretten başka hiçbir şey du _ 
Havayolları istasyonu işlerile de 1 
meşgul olan Vekil, Vilayet, Komu _ yulmamaktadır. Musso ini, ka-
tanlık, Parti, Halkevi makamlarını ranlık aecede kamasını tam sır -
ziyaret etmiı ve bugiin saat 21 de tınıza dı\ldıracak tıynette olan in-
Aakara ·• · · 

Londrn, 6 (A.A.) - Salahiyetll sinde çok kuvvetli akisler bırak
mah~ilkrde tcyi~ edildiğine g?re, .ev- tıitna çüphe edilemez. Bu muvaf
wlkı gece .ingllız tayyarelerı tnı a 1 fakıyetsizlikierin, ayni zamanda, 
f111dan Torınoya atılan lwyannnmc • ltal dahT • d • ·· • d 
lPr atasında İngiliz bahriyesinin Ta- y~n~? . ı 1 1 ~esı uz~.rın e 
rantO<la batırdığı ve hn~ara uğınt- de buyukdtdesırd~el rbr;lc;>sterecegı mu· 
tığı İtalyan hnrp gemilerinin foto"- hakkak a e ı e ı ır. 

rafileri de mevcuttur M. Muuolini'nin kurduğu idare 
Alman tayyarelerinin hiç fÜpbesiz, Jtalyada maddeten 

faaliyeti bazı yenilikler yapmıva muvaffak Mısırda kral kadar nafiz bir ilim adamı: E:ıher meclres..ı 
emini Şeyh Elmaragi Londra, 6 (A.A.) - Alman bom- olmu~tur. Fakat M. Mussolini ida

bardıman tayyareleri ıliin Clouces - resinin yap•ığı bütün biz.metler, 
kr ile diğer bazı onlu subaylarnı - haksız olarak ili.n edilmiş olan Dünyanın en eski darülfünunu 
dan müteşekkil bir gı·up liıerine bir harpte, lu.lyanın kendi&ine 1 M d k. El h · l' Yazan·. EMiLE 80\ 1ERY bombalar atmışlardır. o an ısır a ı ez er.. ıa am u- ~ 

Dük askeri kıtnları teftiş etmek- niabetle çok küçük olan bir mem- )umu diniyesinin en büyük müea-
teydi. İlk bombardıman tayyaresi gö leket katf!sında i.ciz kalmasına eeseaidir. Bu medrese, Halife . Asli talebe ve samiin. 
rünclüğii zaman Dük, otomobilinden mani olamamaktadır. Harbin kır- Muazzüldinillah (Ebu Temim - Asli talebe, husl!.Si binalarQa 
henüz inmlştL Bu tayyareyi diğer kıncı günö geldiği halde, Ama - Maad) ın emri üzerine bina edil- çalışmnktadır. Burada meccanen 
bir tayyaı·e takip etmiş ve bir kaç vutlukta. ttalyan askerinin bili miş ve ınşası (hicri 359 senesinin iaşe ve ibate edilmektedir. Sami
saniye sonra da bombalar düşmüş· top, tüfek, hatta esir terkederek 2 4 cemnzielevvelinden, ramazan in ise, camide çalışmaktadırlar. 
tür. 1 1 . t' çekilmekte devam etmesi, buma- 361 e kadar devam etmek üzere) Ezher darülfünununun emini, 

Dük t;ft şe devam ey emış 11
" ceranm sonu ne oluna olsun, iki sene sürmüştür. Mısırdaki bütün din adamlannın 

Cenubı Atlas Okyanusunda maddi kuvvetlerin, manevi kuv - Yakında bu büyük irfan mü - ı reisidir; Elezhere meruıup olan 
bir deniz muharebesi vetlerin muzaberetinden mahrum essesesinin bininci senei devriyesi veya olmıyan bütün ulema ve fu-

Londra, G (A.A.) - Amirallik. Da oldukça hiçbir iş göremiyeceğine tes"it edileceğinden, Kahirede bu k.ahanın şahsi et~ar ,,.~ ~dr.e~etle-
iresi aşağıdaki teblil::i n~şdıct~1lş_tl~rl:I çok canlı bir misal tqkil etmekte- hususta muaz.zam merasim rınc ve bunların ıc.avı.ıdı mıyeye 

Tarııarvon Castle ısının ekı sı u ı ı d' haıır- . k- ) l nezaret e--
İngiliz ticaret gemisi Atla11 denizi ır. lanınaL.ta<lır. nayel ar 0 :na arına 
cenubunda ticaret vapmu şekline ltalyan milletinin, durup du· "'"""" der. 
girmiş bulumın çok kuvvetli ve sii- rurken Yunanlılara, ancak siyasi AsırlardanLeri din uleması ye- Medrese Emininin inhaııı, bü -
ratli bir Alman korsan gemisile ınu- s~beplerle ilin edilmiş olan bu tiştircn Ezherin itiban 0 kadar yük ulemadan miiteşekkil bir he
l!arebeyc . tutuşmuştur. Tnmurv~n harbi, hiçbir suretle milli bir harp 1 büyüktür ki, başka hiçbir mües - yet. lnrafındnn yapılı~ Tayin ?a~
C~ tlc hnfıf hnsnrn uğramış ve hır dd tmedig~ine iÜphe edileme-. sese, mektep veya üniversite bu kı ıse, yalnız Mısır Kralına aı!tı.r. 
rınktnr telefat veı·m1ştlr. la e • • . ·ı k d I:.l ·· .. h l1edresesinde Emın n ................................................ Yunanlılar on on ıkı sencdır husustn kendısı e ıe abet e emez. , '"'" er 1 • • 

Ş h • • d ı • ıtalyanlardan p~k çok haksızlık- Bu büyük din ve irfan müessese- ri>:aseti altında bulu~an otuz ide flffiJZ e (1 lara maruz kalmıılardı. Mesela si iki gayeye hizmet etmektedir: şılık hır ul~~.a heyetı vard~r. Bu 

d 
•• 1927 senesinde italya, bir hudut 1 - Şeriatin, onun prensiple- heyete cB~y.uk Ulema Dıv.ab> 

Un stoku Un vak'asını vesile ~derek Korlu rinin ve ondan neşet eden ilim - derle~: ~.u a~~~~d~den her hırı, ı
adasını topa tutmu, ve birçok !erle Arap lisanının muhafozn ve rer ~~r u sn 1 1 ırE. h d b"' 

t b• t d•ldı• Yunanlı öldü m~tü. Bu çok bak. neşrine nezaret etmek, . Dıcer taraftan, .z e
1
r. e utçe-es l e } · ·· . . ·- ya haz•rlamnk tedns p anını tan· sız ve çok fecı tecavuze Yunan - 2 - Bılahare dıger mektep ve • - k '. .h ki" · 

• · · l J •- b ı d"l .. l • . . :ıını etme· ve ımtı an şe mı tes-(.L rncı sahıf eden devaın) ı ar mu .. e e e etme ı er· ve ona nıuesscııe erde ulumu dınıye ted- b ' k "h f k"'lt ·· 
T k 11.1 h JI · Of' • ~ ı 1 il il - d 1 . . b ~ı . h" ıt etme ve nı ayet a u e mu-c- opra ı~ a su erı ısı, lragmen ta ya e e erın en ge • rıııatı ve şerınte ag ı amme ız - d . I . . . 'h k. "f 

şehrimizde buğdayı 6,5 - 7 ku - diii kadar iyi geçinmiye çallfh • ı' ıneti vazifelerini deruhte edecek .e
1 
rrıs :krıııilı ıfntı aEpl ~htme yv·~~ı ek-

k d · d B ·· d ı K b d ·· d"" t 1 . . k sı e mu e e « ez er uı.se ruşa a ar verıyor u. ugun en aı·. eza un an uç, or ay ev· u emayı yetıştırnıe . M l' . . . d b' l' d 
tibaren ise 9,2 S - 9, 75 ku_ruştan lvel ~e b~ İtalya~ ~~h~.elbahiri, Ezber üniversitesi: dört fakül- ı va~~:/• ısının e ır mec 111 e 
satın almıya başlamıştır. Ekmek kendı balmde, demır ustur.de du- teyi ihtiva etmektedır: ı E h. d . 

1 
b f t" 

fiyatlarının bu sel.:eple ve bu nis- ran bir Yunan zırhlısını batırdığı ı _ Hukuku isla.n fakültesi. 1

1 
·bz .. ~~ mc .. r1~.sesı, 1ta e c . 1s1ı ati ı

b d hT d ··k 1 · 1 h ld y ] 1 b d ha I e utun mus uman an, mı e e-
et a ı.'"°: e yu se mesı maa e- • 

1
e d'lunaHn ı a~ unu

1 
~ h~ - 2 - Ulumu diniye fakültesi. l ri~i tefrik etmeden kabul etmek-

sef zarurıdır. mey e ı er. atta meae eyı va ım 3 _ Lisanı arabi fakülıeı;i. d" 
k h · · d k b" ki k -'- · · b f · · te ır. Anca , şe rımız e un sto u ır şe e so mam""' ıçın, u acı· 4 _ ılfıbiyat fa.kültesi. o·· .. 

1
.. 1 fk. 

vardır. Ofis, fırınlara yeni fiyatla ayı irtikap eden tahtelbahirin mil- ~ny8: ~us .uı;an ~~ı ~')" ~rık~-
buğday vermiye ba,layınca. yani liyetinin meçhul olduğunu ilan et- me~~~=es~~t~ ':ıa~:~:ket~ön~:~~r: ~umıy.e~ı lzerb : . .°~.ka. 1 ~ ı ın .~r 
ıki gün sonra yeni eınek narhı mek fedakirlıiuu bile gösterdi - Mevcut talebe miktarı ll.OOO e~:e~':~~.1 ? l~n ~ 1°u>:u. 

1 ~mı:~ -
tatbik olunacaktır. O güne kadar ler. İ•te Yunanlıların bütün bu iti- ıs nm a emının a ga • 

"' dir. Bunlardan 700 Ü aşağıdaki hıdır. 
mevcut narh kalacaktır. Yeni dalli hareketlerine rağmen, ital - 1 ~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ı memleketlerden gelen ecnebiler- ;; 
narh hakkında tetkik ve temasla- ya hükiimeti yine bir gece yansı dir: . Bayan ı·no .. nu··nu··n 
ra basladık.> l Yunarı istana ilanı harpten çekin- Al A k F · manya, merı a, ranısa, • • 

memiştir. Şimdi pekali anl1.4ıla • İngiltere, japonyıı. halya, Çin, tetkıklerı 
Ülkeler fetbı•den bir halk çocu yor, ki diktatör idareleri, dahilde p 1 M · R 1 
ğunuıı VATAN için dünyanın 'bütün maddi hakimiyetlerine rai- 0 onya, . acarı.tan, umanya, Schrfmlzde bulunan Bayan lnönil, 
bütün ninH'tleıiııi ve a"ktnı :fe- m'"'n k"'lplere kafalara kanaat Arnavutluk, Yugoslavya, Mala - dün Beyoğlu Akşam Kız S:ınr.t 

.. "" ' .. ' ' - ya, Somatra, Cava, Hindistan, Oklıluna <>lderek talebelerin muntn-dn eden hir KAH HA .i\IA NIX lere ve imanlara hakim olamıyor- b J\f ı "' 
ı:ıcı-güzeştıe rle nolu hnyatı l . l cr.nu i rika, Nigeria, Sudan, zam çnlışııınlnnnı büyük bir alaka 

lar, aykırı olarah yaptık arı ı~ er- Habeşistan, yemen, Hicaz Ef- ile takip ctmişUı·. 

VATAN 
FEDAiSi 
TÜ'RKÇE SÖZLÜ 

Büyük Film 

Yüzer hınllk orduların çaı pış
ınası... Yüz binlerce insanın 

muhacereti... ve NİHAYET 

ZAFER ve ŞERI<~F •• 
Baştn RİCHAIW DİX olduğu 

halde on iki yıldızın ışti rakile 

BUGÜN 
TAKSIM 
Sinemasında 

Sennslar: 1 - 2.30 - 4.30 ...-
6.30 ve 9 da 

Bugün ıoaat 11 de tenzlllitlı 

matine. 

Taaviri Efkar 
Nüahası (S) Kuruıtur. 

1 Abone Şeraiti 1 T~;!1• rz'' 
Senelik 
Altı aylık 

1'00 Kr. 2700 Kr. 
760 1450 > 

800 > 

de milletin manevi muzaheretini ganistan, Irak, iran, Türki,stnn, :rıtektcpt(' yapılan eski_ Till'k iş'cıi 
kat'iyen te!Jlin ed~miyorlar. Cezair Tunus Mave . E d'" ile bilhassa fıızlacn alakadar ohm 
Yukanda da söylediğimiz üzere, fT r ' L""b , S ~aı r Fun, Bnynn inönü bnzı dpariıılcrde bulu. 

Yann Elba•an veya Berat ovala - T· ı ısbıln, u nanT, .. k~rıye, as. , nıırak mcmnuıııyetlc wcktepten f\\· 
,,. ra usgarp ve -.ır ıye_ rılmıştır. 

rında neler olacağı ve Arnavutluk Talebe iki kısma ayrılmıştır: ;;;;;;imiiiiimİİİİİmammR;;;;;; 
macerasının nasıl hatır ve hayale •••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••···································••••••••••••• 
gelmez akıbetler doğuracağı meç- 1 re Aşkın ateşini ... Harbin heyecanını ... Snn::ıtiıı kudretini ., 
bul bulunmakla beraber, daha 1 

gl!nnek lstiycnler şimdiden tarilıe mal t.lmuş bir ha-
kikat vardır, ki o da pazu kuvve- .. L A"' L E k 
tinin, kanaat kuvveti karşısında 'ı Bu g un ye oşs un 
mağlup olmıya mahkum bulun -
duğudur. Bu hakikati, Arnavutlu- Mcvzuuııu hnkiki vakalardan nlan (Fı·nnsızca) 
ğun yalçın dağlarında canları ve I 
lıanları pahasına bir defa daha 
İsp. t etmekte olan Yunanlılar, 
tarihlerine cidden şerefli sahife
ler ilave eylemektedirler. On bet 
aydanberi Avrupayı kaSJp kavur
m=ıkta olan müth~ tahakküm aa.1-
gınına ilk darbeyi vurmuş olmak 
İSE:, bugünkü Yunan ricali için 
cidden iftihar edilecek bir büyük 
İftir. 

T ASViRt EFKAR 

Casus Aşıklar 
HERBERT MARSHALL - GERTRUDE MİCHAEL 
LİONEL ATVIL'in ~·arattığı bir hııyt.>ean kayna~ 

I"aranıunt şirketinin hazırlnclığı esrar dolu bir haynt romanı, 

günün, dünyanın, tarihin yaşatılan bir sahifesidir. 
DİKKAT: Son dünya habcdel'İ Tüı·kçe Paramunl Jurnalda. 

Bugün snnt 1 de tenziliıtlı matine. 

.. ................................................ ... 
BUGÜN 

İPEK 
Sinemasında 

J,ADAM O KAMELYA'dan, ROl\1EO ve JÜLYET'tcn daha ,Uzel, 

dııha müessir ve düııyn edebiyatının vaheserlerlnden 

MANON LESKO 
Bugüne kadar İPEKFİLM StDdyo unda yapılan TÜRKÇE SÖZL'Ü' filmlerin en mükemmeli •• en çok 

muvaffak olanıdır. 
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Fransanın No. 9 

LSon Günleri 
Ya:ıan ve F ra n11zcad an nakl•dea: 

General Wı>ygand, söyllyecekleı·inı 
bitirmişti. Bütün Nazırlar, Maıeşal 
Petain'in bu izahat kaışısında ne 
düşündüğüııu öğrenmeyi pek merak 
etnıektcydıler. Her ne kadar kendi
sine doğrudan doğruya sual tevcihi
ne cc aret cdemiyorsalar da bakış
larından, Marqalin bir an evvel fi· 
kirlerini izah etmesini sabırsızlıkla 
bekledikleri anlaşılmaktaydı. İhtiyar 
lfareşal ise, bir müddet duşündük -
ten sonra kısa bir kaç sözle Gene
ral Weygand'ın bütün izahatını ve 
vardığı neticeyi tamamıle tasvib ey
Jcdiğinl söyledi. 

Süleyman Sıtkı .................................... 

ul Be ediyesi !arı 

Çatalca 

k 12 metre ınik bı çı 'll ' 

1 
ko-j 

nulmu tuı. l\Jet'mtıunun tahmin bcdelı 6741 tim 40 k 1<1 v ili, teminatı 
.o !ıra 58 koı uştur Şaıtnaııu Zabıt \e l\1u ııııclut l\luduı luğu Kalemin· 

d.. ı!ilcceklıı. lııulc 17/12 010 ı;alı •unu aııt 14 J Dainıi...Encumendo 
:1 apılııcııktır. T.ıllplcrin ilk tem nat makbuz veya nıcktuplaıı ve 940 yı
l ııu nit Ticaı t Odaııı vesikalııı i1t lhnk gunu ııhınyyrıı aalt<> l) ıiıni 
f.~nc!ııııcnde buluıınıalaı ı. (11 i94) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

KAYNAK 
Oüıjıııı, ocak ve elektrik kaynaklan 

ve lehimler 
Cevdet Panıir'in yazdığı bu eser 

hevcski.r sanat.kirlann yegane is
tifade edccdcleri kitaptır. Fiyatı: 

50 kuru~. Satış reri: İstanbul, 
İ!':KII,AP KlTAREYİ 

ESHAM VE TAHVİLAT 

l93S yllıde 5 lkrıımlyell 19.22 
Ergani 19.6ı> 
Sıvu • En.uruıu 1 20.-

" • 2 19.0l) 
• • , 19.00 
• .. ' 19.00 
.. • s 19.00 I 
,, " ' llJ.00 

AnadoluDemlryolulvell peşln40.$0 
Merkez Bankası pcfla JOS.'.lS 
Şark Slırorta Şirketi 

hlase acnedl 8.4S 
t - 2 17 !ıra olan bir Lın. 2, 12/040 paUııl i b'llllU ant J.1 de 

R ykozda Ask ri Satımılmu Komi ~onunda pazaılıkltı tamir ettJ ılcccktır. 
2 İlk lem natı 225 hı adır. 

}!orsa harici altm fiyatla~ 
L I' ..... r. 

Keşif \e ı,ıaı tnnn e ı hu gı.ııı mezkur f\o l \ond goı ulebılınlr. Rctadlye 
( 11575) Kalın Beılblrllk 

T36S 
101 

hill altın ırranıı ı 74 -
Birincikıinun: Cumartesi 

Bas, Dis, Nezle, Grip, Romatizma 
Neyralji, Kırıklık •• Bütün Ağrıların,zı 

Derhal Keaer. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERiNDEN SA
KININIZ. Her yerde P ULLU KU TULARI ıararJa isteyiniz. -

Büyilk Caaua Romam -

SUSUN 

13')9 ti. 

7 Zllkade 
7 

G~ •· .\42 

Valritl• 

GUoet Warınldl 

Öil• 
ikindi 
Akfam 
Yat.ı 

lm1ak (YarıQkll 

YERiN KULA~I VAR 
Nakleden : CiM Mlll Tefrika No.: 95 

1356 
Ruml 

2.citeşrln 
24 

Kasını 30 

Esanl Vautı 
s. D. i. o. 
02 31 08 

·~ 07 'l4 01 os 
09 47 15 2! 
u 00 17 41 
ıoı 38 1!1 19 
t2 46 ~ 27 

Şöhrelİ bütün dünyayı tutan 

HACI BEKİR LOKUM ve SEKERLERI 
Gördü~ü cmııaMz ı ağbctte halkımızın yüksek kaliteyi derhal 

temyiz edebllmck hususundaki kabiliyetin mOlılm .. _____ _ 
rolü olmuştur . .............. , ----

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - 100 ton ekııwklik un 19/12/9-10 peı·şC'llıbc gilnu saat 14 de 
lfoykozdıı Askeri Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alına\•aktır. 

2 - İlk teminat 1500 ifratlıl'. 
3 - Evsaf ve oerait her gün nıeıkur Komisyonda görülcbilinll'. 

(11574) 

. . , ' .. · .. • __. ...._ 

Beykoz Askeri Satlnalma 
Komisyonundan : 

1 - 50, 35, 25 ton bulgur 11/12/940 Çııışamba günü sant 15 de 
Bcykozda Askel'i Satınalnın Komisyonunda ayn ayrı ımznrlılda satın 
nlıııııcaktıı. 

2 - Paz:ıırlık ll('tit'esi takaııüı· ~dccck fiyat ilzcrindcıı "(, 15 tenıı 
nat ahnııcnktn·. ( l15i3) 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 

Çarşı 

Çarşı 

Ç11ış1 

Çııışı 

Çarşı 

Çarı 

Kolculııı lıuıı orta kuttn 

Kolculııı han oı ta katta 
~·vahlı- bedesteni, solda 

9 E\· 
l 4 E'· 
42 1• Jliij tV 

1,2 Oclu 
6 Dükkan 

412 Dükkfııı 

4 Diikkfııı 

9 Oda 

8 Oda 

16 00 
8 00 

4 00 
5 00 

5 50 

5 00 
8 oo 
2 00 
2 00 
l 50 
2 00 

blı inci ada Dolap 00 
Çuı 1 J{c cciler ı 12 l\Iakluıl duk. 1/23 pay 1 ü5 
·arşı 1'akkecııer 28 DUkkiin O rıo 

Yukaıı~n ~azılı mııtınllf'I· 941 scııe:si nıa)ı sonuna kadnl' klınyn \'C· 

dlmck llzcıc açık aı ttııma\a ç karılmıştır. İstcklikriıı ihale gunü olan 

13 kanunuııvvel 0411 il( nl' ı uma günü saat ıı:; c kudur Çl'nıberlita tıı 

İstanbul Ycılnflnr n. ınudürlüğilnüıı Vakıf Akarlar I\alcııılne gelıncleu 
( 11430} 

Galatasaray GAR DEN (Eski Parizyana) 
SALONLARINDA: HErt AKŞAM 
Güzide saz heyetine: Ses Kraliçeli 

HAMİYET YUCESE . . 'L·--··' Bestekar SALAHADDIK PINAH, n~ 
NEOATi TOKYAY, Piyanist FEVZİ AS

LANGİL ve arkadaşları iı;t!nık 
et mcktcdi rlcı'. 

1 lst. L v. Amirliğ i Satına ima Komj s onu llanlarl 
Kilo Kilo 

100 
50 
50 

Gaz yağı. 
Valvalın. 
Balık yağı. 

Zıft. 

400 
ıoo 

ıoo 

Koltukluk balat :! Tiuı·gat 
Vapur halatı. G Hoıgat 
Vapuı· hPlatı. 4 Burgat 

lOfJ 
50 
30 
50 

100 
50 
25 
4G 
60 
50 

Bezir yağı. 
Keft yağı. 
Üstüpü. 
l{atraıılı üstiıpfı. 
Beyaz sabun. 
Soda. 
Kazan tutyası. 
Beyaz çinko boya. 
Zehirli bora. 

lli 
60 

aılet ağııç gerdeli. 
:; oto bezi. 

25 > Güderi. 
16 > Kauçuk silngcı'. 
25 > Hasır süplirge. 
25 > çalı süpürge 
15 Paket fitil kağıdı. 

2 adet lastik su b<ırusu. 

. . 1 o1ıs Yukarıda yazılı 24 kalem malzemenin P!\Za.rlı.~l.a cksıltmesı 0111ır 940 ı>alı günü snat 16,30 ı.Ia Tophan<'de Lv. Anıırlıgı Satınalnıa ~ ~ 
yonun<la yapılacaktır. İstcklilcı lıı temiııatlarlle belli saatte Konu~~ 
gelmeleri. (696-1160 

• • • t 

Aşağıda yıııılı 12 kalem ıııuytabiye 9/12/940 rn7.al'tesi günü :: 

15 de Toııhanecle Lv. Amirliği Sntınalma Komisyonunda pnzarlıkl11 ~ 1',r 
alınacaktır. Xfınıunclcri Komi yondu göı ülür. İstckllleıin hclli sııntte 
nıis)·ona gelmeleri. 

Tı.ıtcın Ttmiııatı Miktarı 

Lira f,fra Kı·. adet 

107:l 

462 
600 
:lGO 
700 
l'ifıl 

260 
!•00 
~75 

2r,:ı5 

1240 
560 

ili /.; tn ı, 
Mı,." 

80 47 
34 r.ı:; 

45 

27 
52 60 
42 7 
Hl 60 
67 50 
20 62 

197 62 
93 
42 

Tııtcırı 

Lfrı• 

370 
386 

1000 
1600 
1400 
610 

400 

1500 
1100 
340 
IHO 
20 

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

Cinsi 

Keçe belleme. 

ırn~iik kıl yem torbacıı. 

Kıl kolnn. 
Kıl gebre. 
J\aşnğı. 

Tıııını· :.'ırça ı. 

Par bent. 
iıı yular başlığı. 
f p yular sııpı. 
Kıl çul. 

Kayış yular başlığı. 

Mna sikke tavla halatı. 

• • • 
~s_i __ 

20, 000 7•100 50 Milinwtı d•k çanta omuz şeridi. 
40,llOO GOOO 26 Milini(>! dık tilfek askı şeridi. 

(G!l0-114&5) 

52.<ıııo .tlıiO 21 Mllimrtı<'lik kııpot bııı;lama §eridi. 
42 2110 4G42 2 .Mili met ı elik ı;nııtn omuz ~eridi. 
14,IOO 4~!Hi 80 l\lilirr. tıcllk çnntrı omuz b:ıskı şı ridi. iı ~· 

Yuknı ula yu;:ılı b~~ k:tlcnı. şerhi I~ 12/!)110 ~cıı;~mbc ~~ 1 11 pıl• ı ı ~o da 1 oııhancı.Ic lst. Lv. ı\tııiı liı.:i ~utııuılmn ı~oıııısyomııuın ) :rıo 
• • 1>1ıc" ı· ··~ l·uı·l1"'tur. l':ıktıl'. Tahmin bı dıli 2GG!J.., lim, ilk ll·mıııatı - ı. ırn •• a • ., gel 

nıiiııelcr· K·ııııi~:1cıııda gtiı iiliiı. i tekl1lc>ıln bc1li ı.rırıttc Konıisyoıııı ') 
Jcıi. '703 -1166<> 

• • * 
UOOu .. ılet b kı.· knı vııııa alına • mı ~0111111 goriilur. İsleklılcıin ııt 

1.:nl.tır :'ıhitcıılıhit ııaın '" he nbınn ı;uuttc Kcmı: ~·ona gclmcln,. l) 
ııazııdıkl:ı (k lltını. i 11) 12 OIO (69:\ 1146 
salı günü «:uıt 15 de 1 p.,:mcdc Lv. ._ .... "' 
Aııı 1 rı.:-1 Su tın 1 ıı>ı Ko li. y nı nrla 
ynıııhıcnktır. ·rnıııniıı be ı il 81i.OOO 
Uru, ilk tcnııııııtı 2iOV ı , ılıı. Nu. 
nıuıw:si Koıııi<~oı la g, iıluı. t tckli
lerın bdlı antt~· l\nni yoı a ırclınc-
lctl (G 6 114:31 ı 

ırı,. 00 çift tı•ılık dınd. kt.ı. Pa
zaılıkla l'k ·iltıııı ı ıo 12 'l40 snlı •u
nü ~ant 14.'1(1 da Tııplıanedc İst. Lv. 
,\ ıı ıı liıtı S ıtııııılmıı Konıi /!lnuııda 
ynpılw•akt r. 'l'alııııiıı bı eldi !lı!. IUO 
lira. ilk tçıniı ıtı ~ l':O llınclıı, Nu • 
nıunt ~i Koıııı ) oııda goı ülilr. İ t k. 
lılf riıı btllı " ııtt<: Komi . na "rl -
mclcıf. IG 7 11455 ı 

Blı .ıdc·t 
P.ıznrlıl,J.ı 

,,. 
deıninndcn 3000 adet H'' hı~ık1' 

•n ı ı ı kelcti nlıuncnklıı l'nf. r il 
C'lc ıltnıcsi 11/12/940 çaı nnıbıı g lı 
uut 14.:ıO ela Tophanede İ. t. ~~ıııl' 

mırlııl' Sutınalmn Komı ).0 
0 

\upılacaktıı·. Numune i Kcınıl )o 
. . l ~ar 
p.'lıı iılllı Jstekli1e lıı tcııı nn 1 
be ıı; . autl Koıni ~ onn ~cınırıer 

(li9 ı tı50 l) .... 
On lı<'ş biner kilo k:ulııı· .A'~;!ıı 

[l\ ııçc>llk ko .cıc, snı ı \ nk tr, s 1tı· 
yağlı kô ele, ~nı ı sabunlu l\(. ele ıı 
nacnklıı. l'dznılıkln ek iltn 1

14 
41 

ı 2/!l40 çnı ş:ıınba ı;unn saııt sııt 
'fopl ııııede i t. Lv Aınıı 1i c-i ıct 
alına Koınis~·onunclu :ıı: apıl. c 
l,.tc' lılt• in tcıııinatlııı ile bdlı 
Ko i \onu gclmc·1el'i. 

(G!l5 u:;MI 

Ha~ ıı, ZC\ k 

Bernbc·ı ~ıl,lık, 

dnşınıu: 

'L ılı siniz. cl:ı gulcı ~ uzk uııümtizr d, tü .. 

hiı takı<i~·, utlııılık, bı•ıı ın kıı-

Yulııız, dedııı , 
ılıılııı iyı nıılıı ııdıl •. 

1 ınıı 1 i 

Ben, clcclı, 

J ulictte. 
ıııı ı iınlı ı 111lzi bılivoı unı. Liza, 

Gulu uk 

- S .otı l nıinlz' 

ofıa kuıu ıı il" v 
ii~ t."lılc j?er.(' \'<' t!fı-

yı ı cıdndıı rııulh nınıd bi ı· 
ctı :ıfınn hr t.ıııc dt•llk:ıı ı. n. 
7.C'I knuırı wıılıınıı~ı tı. 

lllııirt• lıc nı takdim elıi: 

Benım dııınıııı. ılcrlı. ~1ndııın .Jull l'ı:' 

JI, ıı ınııı rıı..'7.ınd:ııı Lıırl tı bıı ahbaplık n:;lı.ı ı 
:; uk eldi 

~,,... ıJ 

122.lfıl• ve :nncn ~o.ooo k11'1
1
: 111 

ot :ılııınt>:ıktır. l'r,znı lılda l'k 1 

0 
d 

10/1:.! 940 alı gıiniı ~ant 14 1
111

1 
• . 1 S:ıtı' Toııh.ıııl'dı I,\·, Anıır ı •ı • f cıtel<I 

l\oll'l ~ omıııda ) ııpılncnkwr ~ 
ttt: lv in t<;n in:ıtl.ı ıılc> lıdlı :ı ıı 1 

1 i ~ ·il 1 • ı~.ı ıl (701 1 

Genç kadın gözleı ini l ırpı tıı dı Çnpkın çapkın 
b ktı· 

\ı ,l\ı 1d ılı ,.., r rıı ı k ı le,., '>Ulllu. Otmduk. ..... .. .,. 
Mcry çıktı ... Bu efcı benim c:ııııın ınkılımsa Suı ıiıııı hır ha"a d rhal yarııtılnrnıtı. Nüktclll' bııi· 

1 11
1.t 1 

rıooo adet l fıçı a ııı. (! o baelamıştı. Biraz evde dolaş tını, O) undum, onı a hıı tnl kt•V rıl \:Ol chı. S:ıııki lııç kinı"t z rl ıkla l·k iltııı<.>:si 12 12 94 ıı.ııı S k l i •·- 1 d h ı:lizc. ı:;ö\ l1:diııı. T pı• vı:;oruııı aflr, drdı. Hele açları, mnv teıy-ar g yin im \•c Roc a'nın clluıc tutturdu~u nıl- mb ~unu nl 14 de o 
fl z.I ıı, ık adaleli p:ızuları ••• re tı.:kl Alz:aslı Fran ızı bulmıya çıktını. 

1 
t L\. Amnlıgı s tıııulnı::ı 1'•

1
bl" 

Do tunu ben de bcğendım, dedim. Gcııç adam e\iirdc oturu~o du Hoclıa tıırnfın· h ıl :ılılı nunıla ~npıl:ı~ııl.tıı. Tnhın10 1 A 
20(," ıı ma n hain boş doluııı)•orsıııı, bllı.)or un, elan gc•ldigınıi soylcdim, kcJ1dııııl tııkdım c tiııı. Şıın- <' • p 27.600 hı ı, 111, h nılııatı " , 

nl ııınııı: ayılı... dllık Pariste hiçi iri inı olm ıdı ını ınl tıını \c ::ııl '\ imıı d::ıkıku Qllta ııı hm kah ı ııin önünde knrııştuı. Nıınııınc:~ı )\111111 J\' 
Ben ıkametıml bıtaz dııha uzatmak lslh·o. 1 C' imi veıdin.. du hıh. ı 1 • .ı ın 11\ ıh lattı"ı holden ıçrı iy ghı Liluı ı tcklılcıiıı belli ı ı~li2 ı 

1 um, albaya söyleyip ızın alacıığım, ııc dcı in? ginhk. Kııbıı niıı ahıb. bıı ı\ıjnntiııli hızı k ıııis)onıı g-e!ıııdcı·i. \702 ~ ~ Bu ak~(lnı be rnbc ı çıknlıı.ı, d dı. ı ı -Meı-y yuzüınc baktı: şı ne ı 

Ben de, dedi. Bazı nı kııdu lnıla Liı nz şnı. ıı İÇCCI' iı. Sız "il ta aftııkı pı Hdl' ~u b iniz hnz s. hibl. z. T. Efll zı~~~~ı' 
- Haydi, dediın, sanu mani olmı~ı•yıın, git, clo boıalıcı b ıluı.u muz, vcıkit geçirıriz. dl'di. Ne ııyat lfıdllru: C. ~A. zzlt .4 

ııevgilini bul! Miini olmıyı ~ ım? l\lt•t1t i olıın glçkln, faknt guzd luı Ihı kı ılıı (lı( ·ııım u>') •Bu ıldığı yeı: Ualbaa blJL ,,"*"' 
• • • • • • • • • • • • • • P • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ı • • • ı • e ~ e: : = • • ı ı • • • • ı • ı ı • • ı ı ı • • • • • • • ı • • • ı • • • ı • ı ı • ı ı • ı • ı ı ıı • • • ı • • • e o ı ı ı ; ı ı ••o o • ı a ı ı ı ı • • , , o•• • a • ı • ; ,, , ı • ı • • • • ,... • • ı ı • ı •• ı • ı • • • • ı • • • • • • • ı 1 


