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Tür/cip. urlHstf ile nizamı 
telif eden 6f r hava içinde va
tandaşların luızarana temin ede· 
bilen 111ilates11• me111lelc.•tl•rden 
6iridlr. l•m"t laöatl 

Ankaııı., 6 (A.A.) - 1'icaret Vekiıletinden: 
1 • ın verlhuiven maddeler Uetesine dahil bu· 
lunan nebat'i bb:anıu, lisans verilen maddelere 

l il nuıııaıalı listeye alınmaıına karar veril .-
__ ıı_. _________________________ .J M0STAKİL YEYlll GAZETE Telefon : 2 O 5 Z 1 

Telr. Tasviriefkir lstanbal 
( ..... t 1ld Mhlf••••••, 

9~.'!.~~ .. ,,~~!~~ 
ltaiyan muvaffakıyet-

si_zliğinden 

çıkacak ilıtilatlar 

4 rnavutluk cephesinde ital • 
f Yanların uğradıkları muvaf
~Yel$izliklerin devamı halinde. 
'-r dan bir takım vahim ihtilat • 
lıt çıkrnası ihtimalinde hemen 
rkeı müttefik sibi görünüyor. 

d ftalYanların, Arnavutluk hudu· ı 
._, ~daki vaziyetlerine ıelince, o 
~.Yet iıdeta es:-arengiz safhalar ı 

leı-ıtıiye batlamııtır. 1 

lıit hundan tam on ıün evvel ini 
lıtr •urette harp baıladıiı vakit, 

tarafta, ltalyanların bu İte 
~ hüyük haz.ırlıkJa:-la girittik
İllc Ve binaenaleyh biç olmazsa 
~ RÜnlerde hatırı sayılır muvaf • 
'-h1Y~tler kuanacakları zan ve 

":11n edilmifti. 

===-
Hava 

harbi 

Alman yanın 
bir çok yerleri 

yakıldı 

Almanların şimdi
ye kadar 226, /ta/
yanların 72 ticaret 

gemisi batmış 
Loıırlru, 6 (A.A.) 

N CZ8l"cti tebliği: 
i ngıllz Un va 

~ilhakilca İtalyanla!", aylardan· 
~ unanlılarla bir mesele çı • 
'i k için vesile arıyorl:ırdı. 
~Y kadar evvel biç yoktan or
' bir Hacı Davut meleleıi çı
~ lfl.r ve o meseleyi bahane 
~ dr r\ipegündüz bir Yunan 
'-'d~lnı da torpitleyip babrmıt· 

H•r•tt Yuıuın/ı tloetl•ıtnıa ı.rJııetlt111 lı•ali hlrlenere Göriceclere 6ir lfMUI••• 
Dün gL'CC bombardıman tayyarele

ri, Emd<'n petrol depolarına, Brcmer
haven Vl' Rrt•nıen bahnyı> mşa:ıt tez 
gahlaı-ına hucum etmişlcı'<lfr. 

~ tırblı batmldıiı vakit, za • 
~ Yunanlalar, meseleyi izam 
~ ~e büsbütün gaile çıkarma
' tçin (geminin, meçhul bir 
~ 1 tarafından batınldıiı) ma• 
~t bile bile inanır aibi ıörün
~ trdi. Fakat Yunan büküme· 
~ h tek bir harbin önünü almak 
""- u kadar sabırla davranma -
~ • ~u kadar fedakarlık etmes.i
~ 'lıtnen, İtalyanlar yine ne ya· 
~/•Pıp Yunan topraklanna te
>~ eltiler. Bu tecavüzün iıe. 
~ •da da dedijimiz gibi, ay
~ -.,.beri vesileler ihdas edildi
~ "~aran, gayet etraflı ve bü
~ "1İkyasta tertibat ile hazırlan-

ltalyan 
Yunan 
harbi 

Kaçan ltalgan as
kerleri iki ateş ara
sında bırakılıyor. 

Elen/er bazı tepeleri 
daha zaptettiler 

Efzonlar tüfekle 
tankları kaçı-

~ ~i~ ıüphe yok~u •. Bundan rıyorlar 
~;:., ida, herkes tabıatıle teca • At G ( , A ) 1, Üçin~ii tl•la tlnlel r.l.lifin• 
'""" bid • d ı. ~-ük ın:ı, 1~· • - •outcı · Yun ın ı.;,, ay~hn e 0 un, ·~. ordusıı b1&şkumaııdanlı~ınııı bir teb- Mfİlnd A,,..,.ilıula illı tl•ft1 
i""llı :h' bır me!°leket. Ye n_ııl· ı liğinde bil.ıllrildiğine goıc garbi Ma. an'11,...ri 11.fiıtir•fl Frarılılin 

a topyekuncu 11yasetıne kcdonya ccphesiııde Yunanlılar yeni- R it 
'~ ritmek Üzere bulunduiu· U('!l bazı ruüshıhkem \'C yan daimi ., • .,. 
~ ll'lederek derin teeuiir ve müdafaa tertibatı buhınnn bir çok R 

1 
t 

t duymakta idi. sırtlım zaptctınişfc•rdlr. u z v e 
l\~t hayret! Bütün tahminle- 1Ucat etmekte bulunan utişınnıı kı· 
'1~e11 Yunan mu'hareftesı haf. t.al.stı, .. u.dl u.-nlL1ttlınm taaırtıılan· ·•m..lliiiı_.iııiııilııııiiiiiitı--,-----
lt..i' on .. ld w h ld it 1 na u~-mmışlardır. f • 
.._~ gun o uıu a e, a - Diğer cih<:tt.cn tcbliftdc ilave Cilil· z a e r 1 
~dt heınen hemen oldukları diğiııe göı·e Yuııaıı havıı kıl\"vetleri 
~ '-Yıp durmaktadırlar. Hu- Gı>ıicc ve 1'.:rg~rl hava mey<lıııılım· 
~'I Cenup cephesi denilen ki.· nı nıuvnffakıyetle bombardıman ede- kaza n d 

1 ~ '• Yani Yanya i.ttilı.ametle • · clc yerde bulunan bnzı düşman tny· 
N;~_ ~talyan:ar bir mildıar ilerli· yıı ı t"ll·rini tahrip etmişlerdir. 
~

1

~1f İseler de, bu ilerleyiıin, Efzonların cesurane 
~- ~~iı yıldırın1 harplerile biç hareketleri Amerika halkı Ruzvelti 
~·f11nctseheti yoktur. Buna mu· Atinn, 6 (A.A.) - Geııel'ul GnnılıJ kahir bir ekseriyetle relı• 
' ' ~ ilakis Yunanlılar, budu- Pe!ry'niıı kumıınclnsı nltındn lıulu . 
~ ~n mühim tarafları olan ,i • nnn. askeri heyete iltihnk etmek ı\z<'· ber tanıyarak /nıilterenin 
~ ,.,,~ında hamleli yürüyüşler- re Tnglliz hava kuvvelleıin? mensup e Demokrasinin Java.çile 
> "'Otı • b 1 sııbaylorın nıuvnsalatı bıldırllılll'ktc " 
fıt'-r ceyı almak üzere 0 unu- dir. Yunanistnnda bulunan ınuhlcllf beraber olduğunu Mihver-
~ rl Yunanlıların Göriceyi al- milletlere mensup bir çok kimseleı ·ı . b t it• 
~ ~ 1elllek, itayanlar için Sela- Yunan ordusuna gönullü ynzılnll) a Cl ere lS a e ı. 
~~ ~nuu kapanması demektir. tc\'css!ll ctmışlerdir. 
l~e ~1 hal yanların, gece yarısı Eski üniformalı ını m•ıhnfaza eden 
~, ~ Çapaklı çapaklı baıladık· 'liC muharebenin ilk sııdemC'~mıe gcı -
~ ~· harpten baflıca gayelerin- ğüs ı:-eren mcşhuı· efzoıı kıtnnlı, gü. 

Ncvyoık, 6 (A.A.) Amcrıkn 
Hıı leşık Devletle,. ı nsı seçlnıııı in 
(~ r<.'• nwıclı ~ııııdh· oııt 14 e kadar 
ıiğrcnıleıı ııNıcd<Yı ı ııduı: 

ltC'y mıktaı ı: 
l{tıo,.,.\·elt 

Wilkıc· 

. .ıı.2.;:; t(i5 

l'i' 7411.2('.;l 

~•llııi~ 
1~nin de en kısa tarikle Ak- nun kulırnnıaıılık rekorunu ellcıinrle 

"'C! tutmnktadırlnı·. Efa nlaı• ellermd<: 
•· · ~-·~ınek olduğu fÜpbesiz.dir. sadece tüfek, sungü ve l'I bümbalnrı 
.~ orıcenin Yunanlılar tarafın· bulundugu halde tımklara ıl .• lıi hıl. 
'-.ı f'~Pl~ bu gayenin onune bir cum ederek çok dern bunları kaçıı·-

437 seçim ıcyını haiz l .\~ tn14 olacaktır. mıya muvaffak olmuelnnlır. Roose\"elt, 
'~~\>Ulluk hududunda İtalyan (Devcımı snhf/e ·'· sütun 4 de) (Devamı sayfa a. &utun 4 d") 

' atının bu kadar hatıra ıel
~~:-f~ar irae etmesi, adeta 
~-"~1~ bir ,ekil alıyor. Acaba 
~ ~ r bu harbe biç dütünme
~ilt ? hi.; hazırlanmadan mı 
~~ıek·ı Acaba sabaha kartı bir 
C"~ • bir tabaka yazıla kiiat 
~ '• bir memleketin baki
~~I ı.Ptcdileceii bulyaama mı 

ı;- "r' 
~~Üt ~~abq barbindenberi be
l" ttç• t\ln vaktini barp ve darp 
~lı t 'te~, harp buıuıunda bir 
~ .\~besi olması liıamıelen, 
t1tıi "'-nyanın ytldırım harp -
~ ao":'" fevkalade ~azırlıkla~
~ ~ra Yaptığına bır ıenechr 
~ t'lft n bir memleketin bu ka· 
'-lıa.b~lle düımesine ve imiya
\~ 1 

e bu derecede (faka 
?I "'•) nasıl akıl erdirilebi· •. .ı,, 

?1.::n - Yunan harbinin bun· 
~~.;/• ne safhalar arzedeceii
~ d~ dlıl ... ~Ylernek, tabii kimsenin 
~'dile eaıldir. Bugüne kadar el
~ b~ tı neticeler ise, Yunanlılar 
\ ~l, t. ~~kalidedir. Bu küçük 
~)ılc t ındeki büyük vak' ala-
1.:'.'li, tı •tırette, memleketini, ,e
~ bi., ~~tısunu, bet altı miali 
~ lıkı_ 11ftnana kartı büyük fe-

~
~!ı>~ 1 tnüdafaa etmektedir. 
~ •tın bu muvaffakıyetaiz

rıl-., devamı halinde ise, 
ı_.: Va2iyetincle yeııli yeni 
tt :kınak ihtimali nnlır. 

l.:.ı _ -:~vletlerimlen Wrinin, 
~ bir memleket Urp• 

<&, 
ll'tııı •o.hf/ı ı, ıittun 6 de) 

EMNİYET SANDIGINDA --. . 

ikramiyeler niçin 
gizli verilmiş? 

Bu hadise memurlar arasında memnuııi
yetsizlik 'ile dedikodu uyandırdı 

Emniyet Sandığındaki memur
ların kafası, bugün ayni meçhulü 
çözmiye uğraşıyor. iki seneden• 
beri tevzii beklenilen ikramiyeler 
kimlere verildi) Kimlere veril .. 
medi) 

Bu öyle bir muamma ki, me • 
murları iolerinden bile fazla met• 
gul ediyor. Fırsat buldukça bir 
memur, diğerine: 

- Yahu, sen ikramiye aldın 
mı) 

-- Hayır •• ya sen) 
- Ben de almadım. 
Bütün memurlar ayni cevabı 

veriyorlar: 
- Hayır ••• 
Samimi memurlar, biribirlerini 

aıkııtırıyorlar: 
- Sen ikramiye almı,sın da 

saklıyorsun. 
- Yok canım, senden mi sa1t

lıyacaiım, galiba sen aldın da, 
(Devamı sayfa 8, .aturı 2 ti•) 

Hitlerin 
sulh 

şartları 

Emdende bomba atılan mınt:ılrnda 
30 yangın çıkmıştır. ı 

Do.t $ooyel llirlilınift ilti ,...M,,. ıaA.iyetl : 
Hamburgcla d11 mütentldil yangın· 1 

lar çıkmıştır. Roulougnc, Cnlaıs, 
llunkerqu<>, An\ers, J•'lessingue lı. 
manian ve duşman i~gali alt.111d:ı 
buluıııııı müteııddıt tayyue rueydrııı
lan bombardın.an edUmiştir. 

Stali11 llolot•• 

Çanakkale 
rejimine de 

boğazı 
Süveyş 

Atman tayya~elerinin faaliyetı 

1911 •enesi 1 Sovyetler tetlril etmittir 
tefriniaanide çar Bu iakıllp Rn-
hjın payitahta e· ı· .., . . yanın aurlar 
Petresburs ile ır ıgının danberi Çarla: 

ikinci payitabh bu·· yu·· k nn müstelMt i-:Bcıllll. (; < \.A ı - Alınnıı bıı~ku- Moskovada Bol dareıine ve bu· 
n;andnnlıiının t<.'bliğl: fevik yani (Rus- d d 
Muhaı bf· tayyıırelerıııdcn mOıek • b nun ayan lia 

kı'p t ilul.ı r. ı; lL"şı·iniımııı g\imı ve t:a. komüniat par . ayr a m) zadegan ve bur-
[i/H tc~ı·iniı;ı.ıııı gecesı Londraya tcv- tısı) tarafı" dan juva sınıflannın 
dh etlılı>ıı karşılık hücumlarına de tertip ve icra edilen iiıtilil, Ruı-, halk üzerindeki hakimiyetine bİI' 
vanı ctmışler ve bir rok yerlerde ye- ya tarihinin en büyük inkıfAbını (Devamı sayfa 3, ıütun 2 et•) 
ni ynnınnlaı ııı çıkmasına ve infılıık· _ 

kanalı gibi beynel
milel bir mahiyet 

verilmeli imiş 

Londra, bu sulh 
teklifinden ha-

!ur vukubulmıısıııa sl·bc btyet verınış-
lerdir ı 

Porllnnd l\Cıklarında wkubulan 
havu ınuhuı·<.'lxsınde, Alman ıtvcı 
tayynrclcri. hlçlıiı zn)'inL vermeden, 
dokuzdu m:ın tı~y.nc~ı dlı ıımuş
ll'rcUı 

lngilizlerin batlrdıkları 
düşman gemileri 

et rolümüzün 
kalitesi yüksek 

Lonılın, 6 (A A.J 27 ilktcşıın· 

b d d .1'.ll •le nılıml'I bıılıın haft:ı zal'fııııl11 ce· er •r 8at m:ııı 99. G tonluk altı İngiliz ticarP.t 

K l.' 6 (AA \ Re bil _ ı (Deı•oını sahife I autu;ı 8 dt) 
a.~ıre, . . 1 - uter clı- --------------

ıiyor.: Eenebi siyasi mabfilleıiııdı n 
~ınaıı malfiımıta göre, Hitleı lll iıı - Lord Haıı·fax 

Ekipler günde 24 saat 
durn1adan çalışıyorlar 

gıltereye tevdi t.-dilme1c üzere Frırn a 
Büyük Elçisi VRl'llaslle Amcrikıı~a 
bildirdiği sulh eıaıt]nı ı oşağıdakl - ... -
noktalnt1 i~tira ctmr:>kt.<>ıJı • 1 ı( ....... ;•••na v•rilen 

Ankar~. 6 (Hususi) - Ra • 
nıtm dağında petrol sondajlarına 
devam edilmektedir. Buradaki 

J - rı ı.;uk··· " e:r •ru\ıc.ıer.· • ltalyan Ultlmll°tomu 
it. olup nnıbn ıım11\ eımıt tııtlıı ı ıml 

P .. ~H.?}, h.'tP.•ll!Jl...-rne~~!c\ 450 ki· 
kil etmektedir. Bulunan petorlün 
kalitesi de yüksektir. Yapılan 
tahlilde, terkibinde yiizde 15,65 
benzin, yüzde 15,31 gazyağı, 
yüzde 9,0) de motorin bulunmuı-

cttlgı torırnklaı ı tatıllye ctme:k şıu·- hakkında fÖyle aö:rledl 
tile im parntorlui;"llıı u ıııuhafııza t.'lll'· 

ccktıı·. Yüzsüzlük daha 
2 - Almanya ve ıdiğcr A\·ruııa 

devleUeıile 'keneli rırıılaı mıhı ışlC"rı ı•ıerİ gı•demezdİ 
hı.lledilinci)•c kndnr İngıltcrn Avru· tur . 
pn l;ıtu ıııın siyaBı lşleı,ne mudnba· Londın, 6 (A.A.) _ Lord Hrli. Açılmakta_ ~la~ i~ınci ~~Y~. 440 
ı., c;rlC'ınlyccektir. fax ı.ordlnr Knmaıaı;ıııcla dunkil be metreye indırılmı:,;tır. Oçuncu ku-

·1 Tlutün ceplıelcrdı' ımıhnsnnıııt' ya
0

n°ııu csıınsrndıı Yununıstanıı ''eri - yunun delme ame!iyesiııe de 
durlll ak vı> lıiitün kaın, lıavrı ve dc· ı lcıı İtalyan ıılUmatomu hakkında bnşlanmı$tU. 
mı kuvvetl<'ı i u lerın~ doııccP.ktıı. şunlaıı ovlemi~tır: . Açılacak diğer •ltı aondaj ku· 

4 Almanya, lngıl~cı-c .ve An c- cY(ızsiızliiğiın .tuba ılc.ıi gıdcbılc - )''Usunun yerleri tesbit cdilmiotir. 
nkıı arıısıııda on ıwnelık bır a<lt•ıııı ecğiıı<leıı şüıılıu edt•rim. ıt:ılyaıı m · A "k · d 1 akı"neleri 

([) 'fi • ·· 5 d) . . merı ·aya }'em eme m eııaıııı saıı c ,,, sutıın c (ı 1, yıldınınlık tnlımatını almış ol· . . d.l . B lar beklen• 

Manastır 
bombalandı 

ma ı iktıuı edc1 askcıi noktıılnrı sıpnrış e 1 mıştır. un 
lıilnıh-orclu ve muhletiıı bitıııcsınd· ıı mektedir. 
yam;ı ıı:ıt CV\'cl İıalvnnlur Al'll:ı . Sondajlar. kış mevsiminde İn· 
vutluk hududunclrı mı;hasıınıatı ııç • kıta 11 devam edeccktır. Oçer 
mışlnr ve birar. sonı n dıı Atına tıı;-· kıple günde 24 saat mütemadiyen 
~aıe ıııe~danllc l'atıa limıınmı bom· çalışılrnaktadır. ilk kuyudan gün-

• • -- hnıdıımıııu lm~lamı~loıdıl'. Tt•k im d ı o to petrol çıktığı malum -
Tayyarelerin /ta/gaga duygu olabiliı'. Hu, Mcıtaksıısın ltttl- ı d e n 

nın ültimatomunu ıeddcdlşi \C Y ıı • ur . .1• t" · Arsu"' n-h· B lı"I D R fı'L S el m ait olduğu söyleniyor ;ı:ın oıdulnı llllJl kahranınııca ıııil·lıl· Hatay vı aye ının .. a ı· OflJ• ' r. e ur ay a 
-' d trol nrastırmasına Ramanclal petrol mıntoltaundo Bell!rııd. G (A.A.ı - Avuhı njııu ı fnn ı, karşııııııdakı , n haraı<:tlt Uık· vesınue e pe . <. isaf.at olırlr•n 

bı!diri~·oı·: dir duygulıırıclıı. Buyiık Bı-ihın~. d~t"~\~a~n~1~e~d~ıl~m~e~k~t~e~d~ır~.=~===========~~===~~ 
(i Teşıiııl«uni tarihinde aat ı.: 1(1 tııı Frnıı :ı ı)e muştcıekı•n glı ıştıl>· = 

ile l.'l nrııı:ınrla ] o yalıaııcı tııy~ 11,. j lt·rı tanhhbrluıt ıfH sı, Fraıısanın vıı· 
üç ılefn topruklaı muza ı::lrl'rc1' l\ln 

1 
( Devamı sayfa S, sütun 5 te) 

1 
\ 

ııaı<tıı üıcrlnıten uçmuş ve sehır u- 1 Bakış/ar zrı llll' 21 bornbn atnıışlaı dıı. Hoınbn-

:~:;~a~c ı;, s~i~il~~~il!1~~;~~~~tı~.k~~~,;'.:: _r:\ Harp uazı·yetr\-' Roosevelt -
lı:ısar da miıhiındir. llududunıuzıııı r ' ' 
ihlııli vr topı·nklnrııııızn kuışı yııpı· -------
l:ıı·ıık ıuıırıuz ı.eşc1ıın1sıcdııe karsı Yunan- ltalyan Wı•lkı•e maçı 
bütiiıı !'>İIİıh kııo,;veti \·nsıtıılnrııııı mü · 
rneaat ederek knrşı Konulm:ı~ı için 1 ·ı· 
ııcrhnt şiducrn ıc<1birlcı· ıılıııınıştıı.I harbi ve ngı iZ Peyami SAFA 
YPrinrle toplanan ııı:ıl(ıınntn ı;iıtC' bu d 
tuyyurdeıiıı hııngİ lllC'llllekı.;te ail Ol· yar ımı 
duJ;runu tc hit için nıütehnssıslnrdnıı 
nıün•kkı>tı konıi::;yonlar gbııdcrilmış -
tfr. 

Ynpıl:ıcak tahkikattan sonm krn
li)•et hükumeti hildisenln htilznm 
ettiği nıiiıııısip te~ebbü !eri yapncnk
tır. 

Yazan: l 
E•kl Ordu Kumandanlamula• 

Emekli General 

Ali Ihsan Sibis 

i l 

Yuroalav l'azetelerine göre 
Manastırı lnrilizler 

bombaladılar 

Yunanist.mıın ordusu ve mucln· 
fnıı kııvvctlı.:ri hakkında ınnlumııt 
verirken en yeni membalara isti
naden on üç fırkası buluııduguııu 1 

Ilelgrad, 6 (A.A.) - Slefnni bil· ve bunlardan Hanyn ve :\lidlllıdc i 1 
diriyor: bulunıın ikı müstakil fırkadnn 

f;nzct.clcr, l\fnnastırm bonıbardı- bnşkn diğer 011 bir fırkanın İtnl· 
mnnı hnkkındnki ;resmi tebliği neş • yanlnı n karşı Yunanistanı müdn: 
rctmC'ktc ve umumiyetle bunun in w faayn mcmm cdilcbılc~elderl•ıı 
gili:ı:for tarnfındnn yapıldığını zan - yazmıı.;tık. 
nı?tmckt.cdirlcr. Bu 011 Lıiı· fırkolık kU\'Vct, ~ıı-

Stefani ııjınısı da Ronuıdaıı vcrdı· dece L:ırış zamnıııııdııkı teşklliıtn 
ğl bir haberde şöyle den1ektcdir: J<:. göre hC"llP olunmuştu. Eğer Yu-
llmizdc bulunan sarih delillere göıc, nnıılıların ,.rz.oıı nlay ve tıılıur-
ınütecııviz tnyyaıcler Blcnhcim ti • la ı ından, huılut muhafız tubmla-
pincle İnırlliz t.ııyynı·eleridlr. rından vı.; niı eıleıı istifade ederek 
Fakat müşahitler tayyarelerin yPniden hiı kıı~ ihtiy ıt fııknsı teŞ· 

ltalyanlara ait olduğunu kil etmek için hnzırlıhlıın \•ars:ı 
söylüyorlar bunlaı ın cin mudnfnn kuvvetleri· 

ne ilnv, leri lftzııngeliı . 
Belgrad, G (A.A.) - Mnnnstırln f tulvıın kuvvetlcıfodcn balıse-

mııvasalıı kesilmiştir. Bombıırı1ııııaıı • 
derken Prcsh<> glililc: Grnımnns hadisesini göı:.lerile görenler, dün J,j• 
dııglnı ı arasınrl:ıki Goricc nıınta. 

askeri merkez olun Mannstın lıoııı knı;ıııda 400 bin kııdor İtalyan 
barclınıan eden tayyarelc>rin İt:ıll ııı 

(Devamı sayfa 3, ıDtun 8 teJ işaretini tnşıdıklıırındnn cmiııdirlcr. ,_ _____________ .. 

Bu satırları yazarJ.-en, dün 
Birlesik - Devletlerde sonuna 
vata~ Roosevelt • Wilkie mü
cadelesinin verdiği neticeyi he
nüz bilmiyorum. Bu seçimin, 
A \'rııpa ile Amerika arasındaki 
münasebetlerde büyjjk biı de.
ği!likliğin başlangıcı olabilcce • 
ği"i zannetmem. Çünkü bu mü. 
nasebetler, hangi parti ve han· 
gi adam işbaşına geçerse geç -
sin, şu zaruı~tlere sımsıkı bağlı 
göriinüyor: 

l. Amerika, Avrupadan ak· 
tarma yabancı ideolojilerin 
kendi demokrat bünyesini atı· 
laması gayretlerine kartı müca
delesinı: devam edecektir. 

2. lngiltere, Birleşik - Dev· 
!etler halkında, yalnız ırk de -
ğil, ideoloji, yalnız ideoloji de· 
ğil, menfaat birlı~i bakımından 
da ekseriyetin sempetisini mu.1 
hafazaya devam edecektir. 

3. BirlP..şik - Devletler, İngil
tereye yaptıkları yardıma, §İm· 
diy~ kad:ıtki ritmi ve ölçüyü 
şaşmalcsızın devam edecekler 
dir. 

4. İngilterenin ıipari~lert, A-

merika çelik fabrikalarının is· 
tihsalleri arasında ayda bir mil
yon tonu buluyormuş. Fakat 
1941 ııenesi yaz mevsiminde 
Amerikanın eil~hlanma hamleei 
azami haddini bulacağı ve stok
lar tükeneceği için, lngiltereye 
yardımın devam etmeıı:, bu 
fabrikaların . istlhsallerini iki 
misline çıkarmaları imkanına 
bağlı olacaktır. 

5. Roosevclt'in de, Wilkie
nin de lemin ettikleri gibi, A • 
merikanın, Avrupa harbine 
girmesi imkam yoktur Çünkü 
Bitleşik - Devletler, bir sene 
sonra ( 1941 Birincikanunun • 
da) ancak, 920 bin kiıilik bir 
orduyu kışlaya sokabilecekler· 
dir. Bundan baıka, Amerika • 
nın Avrupa harbine müdahale
si, üçüzlü pakt muc:bince, Ja -
ponyayı harekete getitit ve harp 
hali, Amerikanın lngiltereye 
yardımlarına da engel olur. 
Birleşik - Devletlerin kendi topw 
raklarını müdafaa endişesi, bü
tün diğer hesaplara ve müla -
hazalara hakimdir. 

Wil!de veya Roosevelt, kendi 
iradelerini aşan yukarıki zaru
retlerin emrindedirler. Bunt.n 
için Arr.erikadaki seçim müca· 
delesi, Avrupadaki politika 
sporcularına büyük bir maç 
heyecanı veren kuvvet oyur. -
larınd~n biridir ve Roosevelt 
aleyhine netic~ verdiği takdir
de, Birleşik - Devletlerin dı, 
deii.I, ancak iç politikasını de
liftirecek iatikametler alabilir. 
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ı~ T..~1!!.~~~~~~ "\ 
aarif V ki.le

tinden ik-dilek 
Macaristan ve lsviçre ile 
yeni ticaret müzakereleri 

Katil Şa n 
ya~alandı 

Arkadaşımız Erzurumda ; 9 .................................................................... 

Valinin dilinden 
• 

z rum ş r 
imparatorluğun ihmali, Erzurumlu vata1ıdaşı iti
matsız yapmıştı. Cümhuriget, bu itimatsız lığı kalb
lerden ökıip attı. Şark, şimdi, geçmiş senelerin 1 
ihmalini kapatmak için dev adımlarile ilerligor. j 

Euurumun çalrıkan Vcsli•i 8urhan Teller 

ı. Bıı :smıe Ankara Hulrok 
F&ı.iiltesinin talimatnnmcsi ve 
te1!kfüıtı tnmtı.mile değişt;j;.; için 
sı~ıfta knlnn, bilhassa birincl 
sınıfta knlan tıılel>c, iki sene 
birden kaybediyor ve mağdur 
oluyorlar. tstnnbul H ukukuncla 
dcği;ınıe olduğu zaman sııııfta 
kıılan talebeye 1ıntihıın açılmış· 
tı. Ayni usul Ankaraıla da tat
bık c<lilırse tıılebc büyük bh 
haksızlığa uğı aınaktnn lrurtnrıl
mış olur. 

2. istanbuldn Y enikoy ilk
mektebi nçıltlığı tarihten itib:ı
ren bir aya yakın zaman geçti
ğı halde ortada öf:retmmdeıı e
ser yoktur. Sene sonunda ço-
cııkll!rın !ıntıhanlardı! sııpıı· s:ı-

1ıır dfil..""\ilmclcı·i bep lboyle zaman 
ka'.) bctmelermden def'i\ mıdır~ 

ı Uu düzer. i:ı:.liklcrın önünr g~ıl
me i rirn olunuyoı·. 

Milli Piyango bugün 
Ankarada çe iliyor 
Milli Pıyangonun dordı.incti tertip 

birinci çekilışı bugün Ankıırada 19 
Mayıs Stndyomundıı saat 18 dtı ya· 
pılnı:nktır. 

63806 numaraya 362 ~20 lırulık 
ikrııııı iye teı.7..ı cdıleccktir. Bu çekı· 
lişte en bü~uk ıkranıiyc 30.000 lira
dır. 
Beş rnkamı buyük lkrar111yC')'ı ka· 

uınan nuınaranııı ayni olup. herhan
gi hanede olursa ol un, }ainı:ı bir 
raknmı dcğışik olnıı 47 numara CO 
ar Ura tescili mükı.ıfııtt :ılucoktır. 

~kılı'Şin b ıt.un snfnhntı Aıık:ıra 
rad} osu va ıtn• ıle saat 18 den 1S;ıO 
ye kadar ncşredileccktir. 

Bir heyetimiz Macaristana gidiyor1 
lsviçreden de bir heyet geliyor 

-

Ü'•küdarda bakkalı 
öldüren katil aaçunu 

itiraf etti 

ltalyanın ingU~e
reye hizmetı 

·ıı'" elki aiİll M ister Churchı ın evv .. 1 d şoY~ 
Avam Kamarasın a ··birP 

-"' diği nutkun anlattığı en ınu era· 
nokta, İtalyanın Yunan ın~c el· 
ama atılmakla, ingiltereye 8 

Macari~tan ve iaviçre ile olan Diğer taraftan, teneke ve va- tiği hizmettir. ele t• 
t icari münasebetlerimizi arthr - yiJlerin ötekine berikine satılıp ç·· 1t;·· j gı·ltere bu saye ı. 

1 un u n ' deceı-ı 
mak ve 1.:olayiaşt.mnclc için ya - saklanmaması ıçan alakadar ar talya ile daha rahat h~r~ e ıı.S. 
kmda yeni müzakerelere başlana- tedbirer alacaklar ve bunlann sn- cenubi italyamn üslerını v~ rdı· 
Cdlctır. tışlarını kontrolleri nltmda ve Ve- l l.teri hedeflerini sürel.!i boın a '\'ıı· 

Bir heyetimiz bugi:nlcrde Ma- !.::aletin rnusaade edeceği yerlere rnana tabi tutacak, itay~nııı rııa· 
caristana gidecektir. iki mcmleke- sattınıcaklardır. naniıtana kartı sevkiyat yailp ir• 

ld ki -'d 1 • A -~:- b L d k 1 dt ~ • l k 0 •k• da I C tin muhtnç o u · nn maa c en .l'UU1ll1 ur.ranı a a ma aına manı 0 aca , nı ıa bot· 
biribirinde.n daha fazla miktarda İn<7i!tcrcdcn 39 ton anilin boya tibat.nı büsbütün kesecek ve ıık· 
alabilmderi için Peştcde müzake- gdmi';tir. Böylece, mensucat fab- lece, 1talya sayesinde ita\y:~ ta· 
reler yapı!ııcaktır. rikalnrımız. boyasızlıktan kurtul- ~atacak, belki de felce ğr9 

Bundan başka. memleketimize mu.-lardır. caktır. 11cı~ıı gelmek üzere lsviçreden bir ticn- Yakında İngiltereden mühim , Mister Chı.rchill'in nutku 
ret heyetinin yola çıkbğı nlfıkn - mil.tarda ni adır geeoek ve bugün .. ar.laşı1an mana bu idi. • . er· 
darlara bildirilmi tir Heyet doğ- çekilen nişadır buhranı l:almıya· fngiltercnin derhal Gırıl~ ky ur-

k ·d k Ti k 1 k d · h =~lerı ruca An araya gı ere ıcarct ca ~ır. •. . • • Katil Şadan eşerc ~mz ve ~v:ı .. u derek 
Vekalı..tile temaslara geçecektir. Cumr~erdekı mallı:ır ~ekı~~yor ması, bu üslcrdcr. ıstifade. e borıı· 

İsviçre ile son zamr.nlnrda çok Muhtdıf sebeplerle Gumrukler Bayramın birinci günü gecesi, cenubi itnlyaya karşı genlŞ 
1 

rııa· 
artan ticari mübadelemiz aylnız de kalarak ithal edilemiyen mn1- üsküd:ırda, Selamsız caddesinde bardıman hareketleri~~ baş ~P.
tediye müşküliıtile kar ılaşmakta· ların çekilmesım~ başlanmıştır. 22 numaralı dükkanc!a bakkallık sı da Miste!' Cburcbill'm. bu ek· 
dır. Tüccaılanmız. paralarını geç Yalnız. bunlar arasmda bulunan yapan Kahraman meçhul bi _ nadaki mütnlealarını teyıt c!f;,jfı, 
aldıklarından şiku~ et etmekte ve mi.ıhım miktarda Alman ~alı 1 risi tarafından b'aşından vurul • ted\r. Hele tnuiliz Baş'\-cl~ 1 

det' 
bu yüzden fazla ihracat d .rap· ~u.n ·: .. İJ!ekli k~~aşın ithalın~e muş, ifade veremiyecek bir halde b.~ b?mb:ırdıma~!n~ın ~ş)İ • 
mamnktadırlar. Bu muşkü1üt yeni mu~:ulata tesaduf cdi1·m·ı~tır. ~n kaldırıldığı Nümune hastnhanesin gune şıd '"'tlenecegmı ve _g re11frı 
müzakerelerde h llledilecektir. kiı bu kumaşların ıcrkıbınde yıız- de ölmüştü. yec~~i~i sö~le~~i, tngılt:rf11'1' 

ingiltereden 2000 v~ril idi de 30 da:ı fazla odun vardır. Hal- Kahramanın ölümü 'b5ylecc bir bu ı~ı azamı cıddıyctle b~J r. 
fngiltereden 2000 varil gelmış- bukı, evvelce verilen bir karnra 1 e,rar percksine biirü.ımüş ve Os-ı azminde olduı'Unu gösterıY~asS' 

tir. Bu suretle. tenekeden sonra gore. ancak yüzde 30 dan daha küdS\r Müddeıumumiliği ile zabı- lnuili: matbuatının da bil ser· 
varil buhnını da 'kalmıyacaktır. ?z c:>dun.lu ku~aşların ucuz tnrıfe j ıa. biı cinayet ıhtirr.:ıli üzerinde 1 ftalyayı istihdaf eder:k o~:k 119· 

Bundan sonra petrol ve müş - ıl,e ı~ha~ıne musaade olunmuştuı. tahkikata bnşlıınıışlnrdı. Tahkikat acınletccck ve felce u?.r~!a ·cbeııı· 
takalı ile zeytınyağı ve dığeı ma- '\ enı bır kararname hazırlanma..ı sonunda Kahramanın katili anla- kcri faaliyetlere en buyuk .rtt" Yabancı Diller okulun- 1 lek ı k d rı b ıd· · et ... yi madde er mem etin h~r tara- ıçın vaziyet, a a ·a a ara ı ı - çılmış ve dün sabah yakalıınını ·- miyetin verilmesini tavsıye tıa• 

da tedri ata bn landı f_ı_n_a_g=-•o_·n_d_er_ı_le_b_a_e_cclc __ ti_r. _____ r_il_m__::i _ti_r_. ---------- rır. Bu. Torbagah mahallesinde lcri, İngiliz hükümelinin hatl~oJo· 
Bı·ı· •ehı·e vaı·dı- ... ıurunı "ellr. İstl!ıi 19 d tu 3 2 '- 1 k t• ·ı ı· ·ı· m~tbuatınıl1 ·• ... "' y; ., dil k ı d t"""k~ül ı d ) numara a o ran u l re e ı ı e ngı ız .. • d t ,,.., k azan.• lara ug"•rıımış, ~·an 1abancı i er o u un a ~ A k • • k h • • h e ğınız zaman il ~ ~ t 1 ~ l ı ·sloc .. -, er erJmJze JŞ e ıye eri dot•umlu. Hasan og-lu Şa - , tai nazarı arasındakı _va b .. rilı • ınış, yıkılmış, ha- eden kuı !ar dün san 1 t c 1 cı. · •• u I te .. 

bıışvurduğunuzb 1 o-~ ~ rap olmua olan bu bn,slnını tır. ı·urn tulıı olnn tokbc clan"c.lır. Şadan, vak"a gecı-si, 1 ahengi bütün açıklığı 1 e 
tellerde yer un-• " 11· ı kt lı j_ ı b " • • 

111 nıntaka bir g!.iın bi ıstcsi P<'Ydl!l·pcy an o unınn. 1H r. • • hazırlılt<lar rlükkanııı etrafınna şüphe i ır eUırıyor. ,.,.1 bil mazsanır.o elbette ... ; . d b ı lıılcbe .. • i 
1 

ka•y 
1 le devletin ynrdı- Tıb Fnkfiltesın c u yı JÇJD halde clolaşır~en ve biraz sonra 1 Jnı_:utereyı h~ yaya ~1,111i ı uıültirsünüı:. l~a- ı:oı·~du nlrnsuplarındnn pek b i deı e- ı.·ıd h ı. k den • 

• 1 · 1 · 1 1 to" k '"' ~ da kaçarken görülmüstür. şc11.ı e are"efe sev e. ·tlere>1 kat tavsiye cderlm, hemen scvın nız mını görmcmışt r. mpara 1 ıu · şıır- a>~·le mezun olanlar (Adli tıb - Rad· I gı 
•·- bo l r-.ı -1fttir .. tüte '"' j Şadan, sorausunda suçunu iti - gayet b.ııriı:dir. talya, In .;e bil de... ...,. yuna ya an SvJ eı""il · " • '-"olojl • An::-.tomi • Beşeri fiz} olo i - I "' 

E . . . ü k tell • t k d. tatl d dl leyıp du an ,., 1 C. H. P. RE SJ,f(;/~'DEN 1 ıırlıuacakları hediyeleri llalkevlerı- raf etm"ıc:. g•cc van ... ,ın~ knd v Akd_cnizdcn çıkarıp c:tm. ııfl ,_,.<11 vet sevmınız, ç n u o erı ı ·- ma ıyen J vaa n • Histoloji) en tiUilerlne :ısistnn o a- " .. .... J .. • _ ..... r 
lım tıklım dolu olan şehirde mutla- bu halk, art.Jk hiçbir ŞC)'O inıınaıunz rnk alınmaktndırlar. Snyın vatandaş: ne ve Halkevi bulunmıyan yerlerde bakknlı gÖ71ediğini, dükkanını dcnıze tek. _başına hakıP1 kote .,e 

O k _ _, k" b" ne . P~rti Ocak. Nahiye ve Kuza mer • '- b l k t t111e ka bir canlılık bir hareket ve bere- olmuştur. ..uar 1 ır ı;r Tıbbi kımyn dersleri de dünde>n ı- Şen ve sıcak yuvataı:ımızda cmın 1 k<>:ılerinc .,.etınp makbuz muknbilln· kaparken içeriye girip parasına FKurmu~ gı ı !~,.le e ~· .. erine bil 
ket vnr demektir. evvel Malıye Vekili, Erzur 

1 

a er- tilıaren ba~lanııştıı. Ecz.acı t.nlcbc • ve mustcrılı )"aşarken bıze bu cmnı· de tcslım "etmek z.:ıhmctinc katlan- tama an başına dirhem vurarak rnns:ının yıKı ması u.. 
1 

~ı111f 
Erzurunıda da böyleydi... Amma, dıği ibir ııutı1l.'1.n (pek ynkm c - leı·i der bugün başlıyncaklardır yet ve rahatı bahşetmek ıçin hudut- mnları ı·ı~o olunur. öldürdüğünü. fakat Kahramanı , i§İ _baş •• nnnayı arlı.le. ko1a~u·~.Jel1ı 

h mdclsun 'U ~dımmız Ü"Üncü kn- mirvolu Erzurumıı ulaşacaktır) de - cllk ı:~·· ı 1 ı ı ..... k d B y ,.P 
• "" .,. " ~ ln1 ımızı Ç g"fıus crı e 8 peı· ıyen d" • karılar içinde yerde inler görünce gibı gostcrme te ı 1• u . olll11· pıda, (Guzü Yurd) otelinde henüz dlği zaman b~c, Erzurum!~ _dudak! k;rı C'n fazla doı·t a)' sürer. Bu ı;c- kahraman askerlerimize karşı <luy- Vatandaşların göster ığı korkup . bir kıııuş bile alamadan Mı::ıra karşı bir sefer.ter!ıpde a.fı· 

bo~alnuş bir dört b~.ı ınıımur odaya! bukeı"<!k gulmuştii. ve. clıyebılırıın kı, L-ple -.•apılncak ,·~ıcri bu <lnracık uı- d • minnet ve •ü'kran hıslerınin alaka ın 1'' 
• • d b ftf d l ın: '"' ~ ugumuz ... kaçtıgw ını SÖJi·lemiqtir. muı ve bu sefer netıces •·ıı • s:ıhıp olahildik. bu halkın bir en ırc 1\"'ııe . o un ıını- mana sıkı.,tırnmk liizımdır. Esnsen ycnı bir tcz:ıhilrü olmak üzere bu n· k - d" t..-n· Ankarııda bıı ~ • ·ı · 5·· .. eyş " • 

f " d-rt • · t "ti t n 1 demın•oiunun " ır ·aç gun ... nuc • K.ıtı"l Şajan. bugu··n Adi" sırın istıla edı ecegwı, U• ,.,e_.ı• Ondan 11onnı e, uç o gun pos- nıye. ve ı ma , nca t • Erzurum ıın~nk 939 da, tren gelin- knhramanlarn kış hcdlydcn sunmak lunan Cumhuriyet Halk Partisi bnş- o ıyeye 1 t d"l ~· ark z.ı ı•;-
tu serecr :imi:ı bu beldede, otclden1 oraya ~~rış~lc başlar.> . ce genış 'ne.fes alabılmiş bır şehirdır. hususunda hnlkımııca gosterılen ~ok kanı Ucşnd lllimaroğlu diln şclırlıni- teslim olunacı:ıktır. na ının znp e ı eccgı, ' "h\fcril1 
dışaııda geçecek hayatımızın progra- nu so:ılen hntırlıy:ı.rck, 'l'C- kar: Bırakınız b:rnz dahn kcn<lıııe gele- •mmlmi v~ ~cyccanlı .. :ırzu~u ycnne • 7,e gelmıştir. P:ırti tnrafınclnn, ~s. .. ,_ •. _ .. _ .. nin bütün kaynaklari!e J1ll luıı· 
ınını kurmak istedik: Nereden i;-e şımdaki Valiye lı.:ı~aı·ak, onun ~ımdı bilsin \"c 'ondan sonra görünü?. F.:ı :ıı:ı- getirmek ıstıyen Cuıııhu~ ıyet ıı_ıı~k kerıic lıuluıınıılnrn yapılacak hcclıye- Ataturk un olum yıldonumu emrine linıade olacağı i~~ıı0~ııfı lıaş!nmalı? bu (emntyct ve ıUmat..) dan bnhse- rumu :Maamaflh tekrar cdeylın kı, Purtısı bu ma~atla biltlln t.eşkıln· ler için Halkevleriııe ~ bin makbuz f müoasebetiJe yapılacak ihtifal mU§tu. Hntti ftalya, bu '11 

8
re' 

Şehri! çarşı pazaı-ı, e.~ki eserleri dişine. bunun uzcrinde duruşuna bugu~ku ha1ilc bile Er7.Uruın ıneınlr.- tını hizmete amade bulundurııııya verilmiştir. Şehrimiz halkının bu htı·j . .. .. • . bitmiş gibi saydtğı içiıı, tııY" bııt• 
ge• p gorınek, halkla dfü,ıup kalkmak, hak vererek sustum. O, devam eılı - ketin manıuı· \"e mümtaz ko·.·.elnrın • k · oldug·unu a-edeı· d" 1 1 1 d':r. EMINONU JJAL hEl'INDEN I . . l"k i ·ı · bofll " ~ ' · arar vermış ,,. · ıye cı-e çok e ıemm yet ver ı,tiı vel . '- _ • - etını, üste ı ngı tereyı • 
meklcpleıc vnrıp geııçliği tanımnk, yordu: den bırıdir. Erzurum, lıillınssa geçen HEDİYELERİN ÇEŞİDİ: bunun için hediye miktnrının pek P.?edi Şef~~ııı ~taturkün olıııııünüıı dımana İ•lİrake göndenniştı· se. 
93 kıılırnmanlnrını lıulup dinlemek, - Erzurumun ımıırına ge.llnce, b.u ~ .. ncdnnb"r·ı m"""leke••n garp kısım- . did h · d ı ikınd •rıldon!lmune tesadüf eden 10 ,.. 11 

el l\ı 11• ş f ~.. "' ... • ~u ... Hedi .. e ynlnıı Uç ncv'c ınlınhasır fazla olacağı şım en ta nıın e ı -! • • J , , _ _ Mısıra lun•ı tertip ol.u.11.ıs ... 
11
.,de ticaı i, iktıs:ıdi, vazi~eti tetki~ et - aneak beş sene evv , ı ı • e ın lnnndaki 1·ma·· 'ınrckctlerlne vcuşc- # I . 

1 

ıkınc •e r.n ~ ıll pazıır gunu saat tam ,.. ,, 
• '' # olacaktır. Bu nevi er normal olçü • mektedır. 1 k .. ,.. . . . c' ğ 

1 
r. B · k on mek, trnn it DO csıle demiryolunun Başvcklıleti zamıınındaki seyahatten me~ışlmn ı:ıtırabıııı gidermiş bulu. 

1 
d _ _ ıd·ven ve her + ASKER AİI,.ELERINE YAP/ - <o rz11 ... c., -ı;eçe ,-,vıınızın a 11 o,:- ferin Sidi arranı mev 11 flıılYıı' 

neler getirdiğini ve neler vaadetti • oııra başlıır. Her sene d
1
c
1
vklet büt • nuyor. :rı~ ~~l~~=:ıdı::U~o~I~ tnm ma- T,ACAJ( YARDl/ıf _ Asker allefo· l?ıııl:ık alonundn ynpılncnk ihtifa. 6apl:ınıp kalması üıerin~ ıtıiiıJıı' 

ğıni bilmt•k ... Ne taraftan baalıya- çe inin - Umunıi l\luflottiş ınınta- - Ve faaliyet devam edivor... " ),. t \" • ,..,. ı,. hi.. "' ..:-- ·--•IA-'• --~,1 ..... 1 ....... nı ... ııArı.. lııı lll ttamı lilUlİ!l\l'll cıkarJ)mıst.ır. hu h:u-p çılctı çıL:alı hiçbir r0ıt• 
l iim urıyc'?. ca'ıi'ır8,-ın .. .tlplvyı....dnhtıl\ ktıSJJ)ll.e.,.8~\lnn. '4\l·tlım.~roıuıt.uulnn . .. ...... , dllllllfl UOt,"'Ur- ar; BÜ siraıi\ e "Yüiia(;~ı ıfrm~ )"clc\c, 1 in tcslnti lıususundn Belediye Daı- B l toplnntıyıı gelecelt yurddaşların i, yapamamt!i olmayı gurll ace· 
onümden hızla su:ıülen bir otomobile tadır. Dcvlctln bu yakın maddi nlfi- duğu tahrıpkar '"~ziyete rağmen b~· y{ln kumnştnn g5mlek ve nlhnyetl mi Encümeninin \"erdiği karar dun ghl: .kartlarını Büromuz.lan alnın- ycdiremiyerek Yun!'nistıın 111..,ıJ. 
- neden bilmem - bııkakaldım. kası etrafında mahalli idareler de tfın ışlerlmlz aynı hcyccnıı ve faalı- vatkalı pamukla dikilmış ve mııruf bütün kazalara tebliğ edilm1~tlr. ları rıca olunur. 

1 
de ı 

Otomobil biraz otede saga kıvnldı canlanmış ve devletin her sahadaki 1 yetle yurüyüp gid_!yor. Görmü.ror adıle içlik olabilir. Kazalar bu hususta çalışmak ilze- PROGRAM: raıana giri§ti ve bir ham e rU"ll110 
d 1 t h ek ti l t a •• - c H p E -• • n:mistana di:ı: röktürcrek gu ve hayli gtin cörmüş hüknmet kona- tc.,ebbilslerine ayak uydurmuşlardır. musunuz, ev c . ımar ar ·e nın Hediyelerin kabul ecllleccğl yerler: re teşkilat kuracaklar ve önümüzde- - .~çış sozu: . . . ~nuno- " 

ğının onfinde du!"du. Şoförün lühuı- Demiryolundan evvel Erı:urum - is- ynnı. bııeındn bnlk ınşııa~ cin. boşladı . Hediyeler bir tcbernıdur. Bu te. ki ay başından itibaren fnııliyetcı ge- nü Kazn ldııre Heyeti ve Şehir l\Ir.c- tatmin etmeyi düşündü. • ıd"' 
da yerinden fırlayıp kapıyı açışın • kelesi olan - Trnbzonlıı mükemmel Yenı nçılan caddeler uıcrınde yer bcıTuda bulunmak ıstıyeıılerin ba • cecekleı·dir. lısi iiınsmdnn Atıf Ödill tarafından, F6.i.:at netice çok gar~~) 0 f11• 
dan, gelip ceçcnlerin dürap snygılı bir şose ile bağlanınıetır. Bu yol kış ycı· büyük evler, mnğatal?r• depo - -----------------.. 2 - Atatül'küıı hııyatı ve büyük Çünkii italva, bu harekeh ı c;$ın• 
S"limlar vcrişindc.a anladım; bu yaz bütün nıotörlil vıısılalnra açık - !ar yapılmaktadır. Bu vazıyet En:u- """""" K o Ç o K HABERLER ~,::::;::;::,""' ~crle~·i. hakkında l<onferans: Halke- gilterenin fatlyaya yaklaşrfl td 
Vali ıdf. tır.' ı·umun ikb di hayatında in~ııfa ""''!::!::;::!!! "'""""" vı Ifoısı doktor Yavuz Abadan tarn- i' I k l )ıkla ş 

- İşte siftah - edecek !11evzu ... Ne Dig'rer taraftnn vilayetin merkez doğru yeni bir hareketin başlangırı- fındnıı, ve ftdna ta yaya k o &lY eli ve ldır 
d d .. ü ,,:r. ü-" dır B l eli d Maan·fte •• :1 - l\Iilli ~er İnönünün bevanıııı- yağ ırmatııı. im in ver • ı·ıftı e ~ruy?rsun, u~ ncc"t>ıne Y ıu ••• ve kazalarında bir çok yeni binalar • . . e e ye eı 'l • 1 ·ı y ı · d ıs 
Evvela Vail ile konuş!. yapılmıştır Size şuracıkta, )'almz - Erzurumlu ıçın zaten çok ça- nıcsl: Ilalkcv1 ve Şehir l\foclisl ii7.a- gı tere, unan Üs erın eıt k 11cJ~ İçimden gelen bu ıseae uyarak iler- Erzurum ~hrtnde yapılmış olanları lışkan, gayretlidir de ... derler. + ÇOCUKLAR/ KURfARMA + /Ki ORTAO!\.TJL DA.HA A - ~mclnıı JII<>lıha Avni tarnftndan. ederek ftalya ile pek ya 1 

lcdim ve biraz sonra Er:ıurumun sayayım· İki milyon liraya yakın bir - Evet, yurdunu tarif edilmez YURDU - Darülaceze binaınnda ÇiLiYOR - Önümü:ı:deki hafta f- İlıtifalın sonunda Atatürkün cenn- me~gul olmıya baıladı. t' 
genç Valisi Bürhan Tekeri şüyle elin- paı·a sa;file vücode getirllen munz- bir aşkla seven gayyur vo tetik in- buluna.n .<Ç_ocukl~rı ~urtarmıı Yur- çlnde Beyoğlu ile Edirnekapıdn ye- ~e ~rcminlrı 1 ren

1
kli ~irGiilmi gösterı· Görünüıe cöre, Mister Cb:pl 

}edim: " . zam lise binası, sonra nümune hııs- sanlar ... Ba~ınıı, bundan bir ay ka- ıln~, ~ eşılkoy~ekı ye_n~ bınasıı~n !1a~- ni<len birer ortnokul açılacııktır. Bu ece ve topu o nra ülhane parkı- chi1l'" tk d b. kıtilı ., J ,, 

- Her seydcn evvel ş~nn soylı • tanesi, cmraıu zührevlyc hııstnnesi, dar evvcl, elı kürek ve kazma tutan ledılmış ve dunden ıttbnrcn )en•. bı- husustnki hazıı-lıklar tamamen bit. nıı ı.:tdilerek anıtına bir celeıık ko - ~ JD. n~ un • b ır he_ etiı1'"' 
yeyim; halkın vntanısevcrlı[;i, çalış- d ğu v· yeni otel Halkcvi Umu- bütfin Erzunım halkı, hava hilcu - nada çahşmıya başlamıştır. Kuı tar- nıietir. nulaı:nktır. o a, ita yaya, u ı~ın 
l.anlığı, fcdakiirlıtrı, Cümhuriyct ve ~ l\~:r ıttişlik TÜm kom~tanlığı, muna karş1 pasif korunma tedbirle- ma yurdunun 190 mevcudil bulun • Adliyede : Poliste : clolııyı tt:ıekkür etmekti. JI' 
devlet tcşkflitıruı karşı çok yüksek i'11tıisarl:r lda~sl posta '"e telgraf rlnin kl!ndileıine taalluk eden bütiin maktadır. . * iUOBİLl:'A. AŞIRA..NLAR AD· _ SOHA ~ 
olan emniyet ve ilimııdı gôğfis ka - 6~ yataklı FCV?.i, Çakmak hastane~ ~!erini bir gün içinde bitirmişler. + iMTiHANDA KAZAl\'ıAN • 1.ll'EDE - Taksim kışlası yıkılır- + TUTULAN ESRARli.EŞ VE ,,,,ıııı•j 
bartacak bir mnhiyet.tedir. . . ~ı·, -.IOOO mc~utlu İnönü ve Cümhu· dl.r. Blı gı:ıyret ıı. ncak hayret ve tnk- l,AR - Belediye muhaseb_e n.ıenıur • k b d ka 1 . I ıl""''"'"""'"'"'""'""""'""""'"' , 

n ... 1 k l b 1 tiha en, urn nn çı ı·ı an mobilya ve F:ROl ·c LER ·- Znbıtn dün Edir- - h" • Anlamadım ... dıyecektım ... B.'.r riyet okı:ıllaıı, istnsyon tesls.ıtı. park dır• arşı ana 1 ır... tarı ara~nda açılan ~u~ ım .n•:ı.n ıımşanıl-ıaları çalarak satnn. nıoız. nekapııla bir t>Srar tekkesi meydana ! Vecizelerin Şer ! ~ 
an söyleyip söylememekte tereddut lar, paket knldınmlı geniş cadrleler.. -:- Doğru ... Fakat bu imar faali- salı günu 40 ınemur tştırak ctnıış 'e İspiro \le \'asil hakkında Yedinci çıknrmıştır. Yapılan aramadu l:lr i •""'' 
ederek, ınne sustum. Bu··tu··n bunlar ",u .. mburı"yetı"n Eı-uı·u- ye.t.ı. şarkta yalnız Erzuruma 1111 bunların 35 ı muvaffak olmuşlardır. S h"I 1 ı·~ · k , 11111,,,.11111111,.,11, 11,.,,111111.,,,,.,,.,_. ,·. 

"· ,, b • oıgu n • nı ıgınce tevkif kararı ve ço eı;rar nargilesile Ahmet, :KOÇ\), fi 
Evet, nnlamadım, diyecek ve llfıve ma - hem de pek kısa bir zamanda· munbasırT _ .. Müteferrlk ı rilıniştiı-. · Anılan ve Lindı-o~ ndınria 4 esrarkeş Türkiye, ıerl uti i/ı "IJ 

edec<.ktim: cCümhuriyet ve devlet bııhtcttiği fe~·l:ıli cscriordir. Bu mü- - Olur mu_ oyle şey? ... l\lümkun Sorgu hakimliği bu iş hnkkınclakl yakıılıınarıık r.tlliy<>ye teslim edilnıiş-ı samı telif eden bir h'1 .... 
teşk!lllbn:ı kareı eok yüksek olan esscscler başka yerlerde eşlerine te- o:sa da .!"e!ela Karaköseyı _görse- + ODUN GET,/YOR - fğn.-aıla kararnamesini yazmış ve hırsızları !erdir. Bundan başka ~chr1ıı ınuhll'· hıJ~"' 
emniyet 'liC itimat ... :> ne demekti::? sadüf edilenılyecek mlikcmmdiyette- nız. ·· Dort seı~e. e.vv~l, b~ve~ doı t kr;~e- ve civarında Ronbaııanla ke::;ilen ° · Asliye Altıncı Ceza mahkenıcsi!'le lif veıleı iııdt• esraı· ve eroirı satırn içinJ• r.JatanJa,larlT {IS' 
Bu l'mniyct ve itimnt bir iman, bir <lirler ve bundan sonraki se•ıeler için ne cvv;ı top.~ 1~' eel ~ . 8~-up ·uy danlnr şehrimize gclmiye başlamış- gönderıııiştb-. Sül~yımın, Osman, İbrnlıim, Çakır runa temin eJebil•n ."',·Jif• 
aşk halinde hangi Tilrktin ruhuna, basamak olacak esaslı temellerdir. olnıı Kaı-ak~se . . e trığ ! su~·u, tır. Yalnız nakliye masrnfl.n.rının + DERİ 11/RSIZI Yı11i.ALAiV - Ahmet, Şemsi, HayreUin, 'rodori ve t / it ll J n bır 
bt'nllğine, bütün varlığına yerleşme- Erzuruında içtimai harekete gelin - yepy~nl zaı-ıf .. ~ınalnrılc, ~enış t·ad- ) üksek olması dolayısı le şımdılık •0 • Dl - Ayakkabı derisi tfiC<'ıtrı !bra- ne ti isimlerinrle 8 kaçakçı yııkn- Hna "'f'mİ;~E;r j~ÖNO 

1 nılştır ki, bir VaU; daha söze baş- ce: o dıı bu müesseselerin telkin et· dclerıle l'n nıukcmmel gnıp kasaha- dun firatlnnnın dilşmeslne imkan himln Sultnnahııır.tteki dlposunda lnııarıık Asliye Beşinci Crz:ıya ,•cı-il · 
!arken (E~rumludıı bu ...-ardır) de· tiği makııaUa hcmiihenk olarak mil - la.l'lndan fuk~ızdır.:. H~yır:. hnyı!, görülememektedir. • ("ıttıklık yapan Hüserin adında bir mişlerdlr. Milli Şefin büyük \"I' .uartı'J 
mek hizumı nu duyuyor? tevn:ıiyen y{irumektedir. farksızdır dcğıl. bcı hnngı gu:ıel bır Maamafih bu hususta Rlakndaıfar çocuk, zaınnn zaman depodaki deıl- + HlR YAR.ALAMA - Ortakoy- · in IA< ıı 

Fakat niçin sustum? - Bazıları; bu yürüyUş bira:ı d:ı- ~a~ kas:ıb:ısından ·her lı:ıkınıdıııı - tetkikat yapmaktadırlar. lcrden çalmış ve ayakkabıcılara gü-, de Derclıoyunda oturan g yn~mdak• ııut~undaıı iktıb:ıs ettıg ·• d ' 
kadnr ha çabuk -• ••. diyorlar. u tündur de.. + Al''KAR·•YA "'A "'/[, - su·. t- k 1 gg•uuzruıdre \~~z,ifhtı~hrnıT·laı.irkt·ckı.~.rn!f';. o.ı: b' Ç k(j b. h f•A - ~ "' " ... n " • u. rup undurıı yaptırmıştır. lüse - Yaşar, 48 yaşındaki kunduracı Alı. ,,. un • ır a ... on gun Erzurum Valisi Burhan Tekcı-'in 1 ld 1 1' 

evvel, Erzurumu çok iyi tanıyan - Onlar bilmelıdirler ki burası merbnnk pamuklu fnbrilm arını a- yın ı<onra bu kunduraları satmıştır.I metle alny ederek kızdırmış, Ahmet hattii ezberlemesi itı:ıımge e 
İ ı b l 1 :!·ıa d '"anındıın menınun 1.'C nıüstcrıh ay- re ed• ki ~ sscscleı··ın "'eh Nı·havnt · J ı k k 1 d l il d b J k • mr!ıim bir şahsiyet bana şöyle de • :ımtr, stan u , Ac onn... ı n e. -' en pamu u mue · "' • ,.,~ ış an aşı aı a · ya a anan e o csruH n e n c u unaıı unau - ' '"cizedir. ~r· 

ı:nlşti: c ... Osmnnh snltnnatınm cefn- ğildir. Burası Şa_rktır. Buradıı mev- ~ıldığımı soylemiye lüzum vaı· mı? ~mizde~i merkezi Ankar:ıya nakle· Hüseyin, dün Birinci Sulh Ceza rneı bıçağile Ynıan sağ baldırıııdan Bugün dünyanın bir ço~ !r 
eını çeken vilayetlerin başında Er - sim çok dardır. Imar ve inşaat I~ - J{ANDEMİR dılcccktir. nınhl:enıesince te\idf olunmuştur. yarnlamıştır. lerinde cNızam.> var, faltlld1' 11 t 

~----------------------------~--------------------~~-:-~ ..... ~~~--------~--.....,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::'"'~------,~--~--~--..... ----------~~~------------------ b ti yok. cNi1~m:> uğuru~ r ~ 
- ölümden beter ıztırnplar çekti. Bakınız. Bu bize bir, bir bu

çuk ny evvel sedye içinde getirildiği zamnn iki dizi de misketlerle 

parçalnnmı§ bir hnlc!e idi. Bunlar küçük yaralardır, fakat bura

hırdan içerjyc uzviyeti harap eden meseleler girer. Hemen ameli

yathaneye soktuk, burnunn kloroformu dayadık. Operatör dizka
pağına eğilince: cVay, vny, vay .. • dedi." Neyse ••• Ameliyat bitince 

yatağına yatırdık. Güç bela nefes alıyordu. Ynşamıya niyeti olmı· 

yan bir adnm gibi gözlerini etrafa aığr nğır bir çevirişi vardı ki, 
beni korkutmuştu. Kalbine intizam vermek için etrafına dizilen 

aerıım işc:ıini, tübleri, iğneleri kederli bakışlarla gözden geçiriyor
du. Bu çocuğun her hali hatırımdadır. Su içmek istiyordu, fakat 

hcrüz müsaade edilemezdi: uyumak istiyordu, fakat acı buna mfı
nidi: belki ölmek de istiyordu, fakat biz onun yaşama&ına çalışı
yorduk. 

cGünler geçti. istilaya uğramı~ bir memleket üstündeymiı gibi 

hiıtün vücudü l:aplıyan ölüm, çekile çekile bacaklara yapıoıp kal
mıştı. Bunlardan birini feda etmek lizımıeliyordu. Fakat bunu 

Seyfi gibi hassas bir hastaya haber vec-mek zordu. Hassas, amma 

nasıll Arkada§lmzdır, bilirsiniz: fakat harbin bu hassasiyeti ne de

rece arttırdığını bilmezsiniz. Bir gün pansımanını yapıyordum, 
kendisine dedim ki t 

«- Seyfi Bey, yann seni yine uyutacağız. Seni rahatsız etmeden 

ıu meseleyi yakından bir tetkik edelim. icap eden şeyi yaparız. 
c- Biliyorum, dedf, bacağımı kesccekıiniz, 

Büyük milli roman : 4 

c- Bakalım. ne icap ederse yapacağız. ' 

cBaktım ki dudaklarının uçları sarkmıya ve titremiye başladı. 

c- Ah, dedi, bari öteki bacağım sağlam olsaydı ••• 
cBen de bunu düşünüyordum ammn söylediklerini duymamış gibi 

yaptım. 

cErtesi s:ıbah, clizinin bir karış üstünden, zavallıııın bacağını 

kestik. Yatağına ta ınıp da. kloroformun tesiri geçtikten sonra 

gözlerini açtığı za~an başucunda idim. Bana sordu: 

• -Kestiniz mi~ 

cBaşınıla tasdik ettim. Hemen gözleri doldu. Ba;ı alçakta ol
duğu için, iri gözya,ı taneleri kulağının içine doğru aktı. 

etik pansımanlar çok zahmetli olmuştu. Zavallı çocuk.. can 
acıaından ziyade vüc:udünü değiştiren yeni manzaraya ağlıyor: 

c- Ah, ne fena! Ne çirkini diyordu. 

cFakat bizim düşündüğümüz §ey, giden değil, kalan bacaktı. 
O tarafın dizkapağı da berbattı, berbat. Muhaldcaki insan cnn 
acısınd"n ölmüyor. Öyle olsnydı znvallı Seyfinin çoktan ölmesi la
zımdı. O ne ıztıraplar görseniz ••• Yara~rın içine sondıılar girip 

çıkarken çocukcağız alabildiğine gözlerini açıyor, haykırmamak 
için kıpkırmızı kesiliyordu. 

cOperatör onun tek bacağını muayene ederken nihayet dedi 
ki: 

«- Bir fedakarlık daha lazım 1 
cSeyfi şaşırdı. Yüzü bembeyaz kcııilıni§Iİ. 
«- ölümü tercih ederim dedi. 

«Üstüne varmadık. Hastayı yatağına gönderdikten sonra ope • 
ratör bana dedi ki: 

c- Onu iknaa çalışın. Başka çare yok. O bacağı da almamız 
luzım. Be:ı kendisine ısrar etmiye utanıyorum. 

cYa ben~ Benim hiç utanmam yok mu';' 

cErtesi gün yarasının içinden küçiik bir mermi parçası çıkardık. 
Bacağının kurtulduğl'nu zannetti. Yiizü gülüyordu. Onu, büyük 
bir hayal sukutile neticeleneceğini bıldiğim bu yalancı saadet için
de bırnkmadım. 

cMücadele başladı. Kaybedilecek vakit olımıdıaını anlattım. 
Her gcçe."l saat onu boş yere yoracaktı. 

«- ölümü tercih ederim. 

cO zaman. sanki ben hayalın avukatı ımışım gibi söylemiye 
başladım. Kelimeler, tam yerinde ve büyük bir ikna hassasile dili
min ucuna geliyordu. Yavaş )"avnş hastanın mukavemeti kırılmıya 
başlııdı. Arada bir, ne söyliyeccğini bilmiyor, itiraz için bahaneler 
arıyordu: 

«- Benim bu dünyada kimsem yok. Ne nnnem, ne babam, ne 
kardeşim .•. iki bacağından da mahrum bir adam ne iş görür? 

c- Bu memleketin sana çok borcu v:ır, kardeşim. Hiç seni it· 
siz, himayesiz bırakır mı~ (Devamı -t:ar) 

scı bc:.ıti adeta ;mha edl•lı.~~jlıı 1 
lıu yuıden cemiyetler, bı• ~11 t 
kııhlr irııdclcl'in tıızyikl ~.ıt~~l(., · 
ror koyun sürüsü gibi surO gıtl' 
yor ve ne ynptıl:rını, ncreY<' dl1 ( 
i;rini bilı.ılycı"<!k hareket d&ııJ t 
Turklyc, çok şükür, böyle tfleıııll" 
ve böyle olı111ya müstesnıı arJd>:ea. ' 
ketler aııısıııdadır. . T cdilll'I. 
serbesti ile nizam telıf • k ııı~-t 
tlr. Serbesti sayesinde Tııdr .. d• 

d x. u il" t' !eti mukadderntınıı oı;r. dder~ 
ruya haklmdiı· ve bu mukn ıeP 
ancak iUmat ettitl cıı~rc b6t ~ 
etmektedir. Turk \nllletı )ilf 

. ·e btl °'. hürriyetlerine nhiptır ~ bile ) 
den )"aptığı her işi bile BJ!ıı1" 
pnr ve kararlaotırdı~ ~er ı~ti>' 
tJ düşüne dü§iıne, ~st.if~k cd't· 
vnzife ve mesullyetinı ld• btl ııOJC 
ede kararla~ınr. Fakat 

1 
;çitl • 

riyet, cNizam:> çcrçevcs rı1' bılO 
yaşadığı için, vatandı.ışlıı il ıtef ; 
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Cümhurreisi 

intihabı 

• • • 
Sovyetler ~:;::::::.n.1n,..ı- ikramiyeler nıçın 
Birliğinin a1z11ğincl•n 1•ztı• verı·lmı·ş ? bu•• yu•• k vetlerini (Florina - Kesrlye - Kaya- g e 

lar) bölgesine celbetmektir. Yunun çıkacak lhtll&tlar 
kuvvetlerinin )!emen tamamı bu mın· - ----

b Uıkava t-0planıp ta halfan ordusu (Ba§makalıdın dıvam) h ·ı d d ) tutulmasından Je~ı·ı m·ıdı'r" ayraml " ı. k'l ekten (Bi1i11ci Ea ı • 11t1 evcwı ., r M .. bit Hük" ·met bunları cenuba ve şar..a ~c ı m d d.. . h ikimütt._ -- Bu ı'ddı'a dog·ru deg-ı'ldı·r. A merika utte u - d . •k ke dislle Ostrovo gölü v11 ıın a ac:ı:e uşmesı, er • benim aizımı arıyorsun. ~)eri Cu''mhuri-tinin yeni Re- (1 lnei .. hifeden dev•"'> . d 1 • mYeungeosclar~ hudnudu araııınrlıı 31kıştı - fıkin umumi itibarını kesredcceğı Hakikatte ikramiye alım me - Hatta memurlar arasında ikra • ~- <1 lncı ıahifc-ıen evam r l b - 'b ı Al 1 d F İsini İntihap ıamanı yakla~tıkça, nihaye_t ve~~tir. .• d"d kuvveti bulunduğunun ve ayrıca mez ıabllirse İtalyan pliını muvaffak .0 : ve P an arını o:ı:acagı cı ete • murlar olduiu ~ibi, tabii almıyan- miye alanlar daha faz a ır. a • 
Ytln A erikalılar değil, bütün Bu mkılap ıle dunyan_ı~ Y.e 

1 
• kur ılağlarla deniz aı:asındaki Ergeri !ur; fakat Yunan Genelkurmay re.ısı manların er ıeç İtalyan yardımına far da me\'cut. Fakat alanlar kat, yukarıda da söyle<liğim gibi, 

diin iZ ~ tJ • de tarihte miıli birini teşkil eden ve tngılız lmpa· mıııtakasında da <inha zayıf başka olup bu defa usu len başkuınandanıık gelmelerini beklemek lazımdır. kim? Almıyanlar .kim~ r ıııları mecburen bunları ilan etmedik. tö/t mı. e b';;ı ıiddetli alaka ile 1 r11torluğundan ıon.ra • cih_anm 1 en lıil' ordu mevcut olduğunun tahmin vekiHetini deruhdc ctmie ola~. G~ııe- Zaten Almanların Harbi Umumi- bilme.k kabil değil... Böylelikle, ikramiye alan bir me• İnti~a~e::::fcadelesini takip etmiı- büyük ve ıdenitb.~ırb"'st~~asyı e':r ~tr ()cfildiğini yazmıştık. Son günlerde ral Papagoaun bu açmaza dutmıye. de de başlıca işleri, :aayıf olan .A.. Çünkü, Sandık Müdürlüğü dü- murun, ikramiye almamı~. ıeff 
1 d" .k 1 l b intiha- olan Rus~a a us u un ... bazı gazete muhahh:leri Yunanistn- ceği ünııt olunu\'. . - vusturyaya yardımdan ibaretti. A- şünmüş, taııınmıı. bir sene azrfın- kar§ıBında bazı garip tavırlar ta• ·t ır. A~erı a ı arınl .u • diki rejim komünistlik l;urulmuştur. na karşı harbeden ltalyan ordusu - Eeasen Yunan arazisı, nıud11faa t a yardım için kah Rus da fa;cla mesai gösteren, amirle- kınmasına da belki mani olduğu• 
ha ehemmı.yet vermde ebr~, ~men- Yeni ~jim Rusyadaki eski nizamı mın 10: 11 fırakadan mürck~ep .ol· için pek müı;aittlr. Selfı.nik civar~~rı vus hur~ay :;aldırırlar, kah Ruman- rinin takdirini kazanan ve bu yüz- muzu sanıyoruz. Maamafih ikra-
trbe ayn.ı zaman a ır m 

1
• b .. b""f" · bi rluğ'unu yazmışlardır. Halbukı ~ u • ve dnha ıark tnraflar ihınııl edıhr- cep es~e. • • 

1 
du koıturur- h 

lran ' l · arile bakmaların- yıkarak yerıne us u un yenı r nanıst ... nın en aşağı on bir fırkası· sc Olimpos ve l\let'ove da~ları hattı yaya bır ıkıncı ko or . al den ikramiye alan memurları ne- miye almamış memurlardan er ~e~ eıı n~z. siyasi v~ içtimai bina kurmu~hır. nın It;lyanlnra karşı kullanılabilm"- ve' civarı l}tüdafaaya pek elverişi~ - lar, kah da ıimdiki dostl~rı it - dense gi:.di tutmak lr.ıı.rarını ver· iııtiyenc hesap vumiye ve neden 
dan ılerı ıelmıthr. Bunun ba~lıca bariz vasıfları, hu- sı imkanı, barış zqmanı teşkilatın. - dir. Bundan sonra Pindus dağlarllcı yaya karşı bir kolordu ıond~r~ - mişl Fııkat ikramiyelerin verildi- ikramiye verilmediğini bildirmiye İngiltere, yalnız ba,ına Alma~- S\ISİ şermayenin ilııası ile ber türlü dnn hanı bir surette anlaşılmakta Golos körfezi arası yine müdafaaya rek Harbi Umuminin en buyuk ğini de saklamak mümkün değil hazırız. 
l'a ve ltalya ile harp etm~ktedır. sanayi ve ticaretin sermayesini ve oldutrunılan on bir Y~nnn fırkasına rlverişlidir. Daha. t'cııupt~. meşhur zaf;ri olan meşhur ( Kaporctto) ya .•• Bu işi haber alan, ikramiye- _ Bu ıekilde hiç müracaat e • 
Küçücük Yunanistan must~sn~, idaresini devlete bırakmı~ olması karşı on veya on bir Italyan fırka ·ı Termopil ge~idi Atın~~n duşman a. zaferini kazanırlardı. Almanlar, den mahrum edilmiş memurlar den olmadı mı) 
Y~nıbasında bilfiil harbe g~~~ş 1 ve arazi üzerinde ferdin tasarru· siıc taarruz edilcceğıne ihtimal ver- yıığı basnıasım men tçın Yunan or- b ti .. ttefilderinin imdadı- d . d' .. 1 d'y la • - Yalnız bir kişi bana geldi. lııçbir müttefiki yo tur. ~~· bu· ı funu ilgn ederek toprağın devlet mek eniz değildir. Mırntıki olaralt du:suna ehemmiyetli yar\!ım yapnr. u sure e mu ki ··r bu a şım ı şo~ e ı or fi r. k h k , 
'Yİ.ik m"u"ttefiki Fransa maglup ol - 1 ÇJ'ftlı . ._leri, yahut sannyideki ame- İtalyan kuvvetlerini en aşağı 20 f,r· Hundan sonra Korinth berzahı Mor~ na koşmı~a alıştı arına gode, a - lkra?'ı.yeler, şe er ara~ınd1 a O da kadındı. Hıç ıra ıç ıraH. 

K ka tahmin etmek ic:np ccleı·. . ynrımada .. mı tamn!lle~ . dilşmnn lııtl· defa ~a ıtalyanların. yar ımı~. taksim edılclı. B~nları~ ~ellı ~ - c- Beni neden ayırdınız. er 
duktan baıkn, bu harpten ucu~! le sendikalarına benziyen köylü -Bu kuvvl't, bugünkü harp vazı.yet- liısınclan korur. Ingılıı. yardımına ıüphesız ıeleceklerdır. Fakat ku- maması için de kımlcrın ıkramıye kese ikramiye vermişsinin diye ~Urtulmak için mihver devletlerı ı grupları tarafından idare edilen !erine gt re çp~ bir ~ey dcğıldir. Ital· dernııılı bir surette nail olaca~. Y~: çille bir Yunanistana karıı ~~i mu: aldığını gizli tutuyorlar. İçimizde şikayet etti. Fakat kendisine ne -ıle işbirliği yapmıya razı olmu~ : mGşterek çiftlikler haline kalbe- yan ku\ vetlerınin 'Y an;yanın garbın· nan ordusu, 'i unımlstam hiçbıı 8 azzam devletin harbe gırışmesı h h ide· ikramiye almıya, alan - den ikramiye verilmediğini izah 
tur. Bu işbirliğınin hududu bellı dilmiı olmasıdır. ele Kol'fu udac:ının karşısmdakı sııhıl retle t ı ketmcd~n 1nlidafıuı.ya devam ne feci bir manzara teıkil edecek- 1 e~ ıı d h f zla hak kaz.anmış edince, çekilip gitti. 
dtgildir. • Memleketin idar si, ıanayi a. bn·unda ve Yunyunın şıımılinde Les- cclebıhr. }'n1'nt lııgiliı yardımının gc. r B dm keyfiyetinin asıl a,r a, n a da a B lk" de ikmmiye Müdürün bu ııöz.1erine rağmen, t l d 1 ve bahusus • ·ı · · t k"I ıt0, 1 , tarııf r.rında dahıı ,ok fnah - dknıcmC'Si ve bunun sadece donıınnıa ır •• u. yar. ! · 

1
• o an ar var ır. e 1 I I ngı tere a a anna melesi ile ziraat ışçı erının e~ ı l tcımelcıt o tıırııflıırdakı Yu· v~ ha~a kuvvetlerine münhasır ol· nazık cıhetı ıse, Almanlann, ita alanlar içinde. buna hakkı o mı- memurlar, ikramiye almış o an• lorıdraya '-a-ı hücumlar de_vnm. ettı'klerı' Sovyet den·ılen heyetlere ) c ı.: ' ' ı t · · Yuuos 1 • • ı · · ·ı· · t kt• ~ .... h lbah len n n lnl'l:vetlerınin az.lığına ve ltal - maması lüz.ımdır. yan ara muavene ıçın ya. • • yanlar bulunmaktadır. . . arın ı<>ım erını!l ı anını ıs eme .. 

tltnektedir. Alman t te. ır · bırakılmı~tır. ) an 1 ın <'Vvcli'ı F.plr cihetine dikka- inrılız !'aı·antislnin en çok mü~ı_ı:ıt lavyadan veyahut ~ulgarıslandan Sandık Mi.idürü ise bu şekıldekı ısrar etmektedırler. 
"e tayYar teri, in ilterenın harıç· Sovyet lJcvleti, muayyen bir tı clb tmel. ve şaşıı tma y~p.mak ıs- lıır şckılde tecelli cdeceğı yer b.uı.:un geçmek mecburiyetınd~ . bulun - iddıalara karşı şunları söylüyor: Şöyle d_iyorla.r: te~ yiy ce'c ve le\'azım alması~~ millet esası üzerine değil de, Rus- tckkıiııc brlkı hanılolunabılır. Bu Yunıınıstnndır. Yunaııistn~n :yat:nz malarıdır. Fakat bu ıkı yo_ld~n _Şimdiye kadar her yıl San· ı - Biz. ıkramıye almamış olan
lnani olm · için .son &ayretlerını ya camiasını teşkil eden muhtelif ııı lk henüz Yunanıstanın cc:nuıı donanmn himayesi kiıfi dcğıldir; 't hangisi ihtiyar edilirse edılsın, dk k:ızancından yüz<le on nisbe- \an de.ğil, asıl almış olanları m•· ~fediyorl r. lngı~tere yalnı~. ba- milletlerden her birinin ıiyasi bir taıaflaıındıı olan bhincılkYu;ıı~ kol· nanıstana Gırit, Limni adal~~ıni:. ,imdil<i halde Arnavutluk budu· ti~i geçmemek üzere bir kısmını rak ediyoruz. Ayni zamanda ikra• 
l•na Akd nizde mücadele ed!yor. mu""stakil varlık olarak kendi ara· ırlıı unun bır veya ı ıı asını VC!I' Atınıı eıvnnnda Vf!r\qerc ı d d y f d k. 1 - saye 1 kt k t d 

li U k kt kı ~en Ynn~·n tarafını takviye içın o taı'll· ilıı tayyar<.'l rinin yı1~dımı da lti\Ci, .un a, u~!'n e a ar 1~1 _ • ayırır ve bunu, memur ar arasın- miye verme en ma sa • .• ma e~-
. indi t nı v ~·. şa\ ha • A· larındn i~birrği yapmaları esası fn lWk hu u .. unda Yuıııınlılnrı ı~fıı-d gcg··ı'ldır ""nanistan en rok tank ve sınde .mevzu kalan ba.rb~n, ~~a da. bir maaş nisbeti.ni geçme.mele. ki .• iyi ç.a_lışmış olanlar.•. dıgerlerıne iın rnüıttemlekelennı ve atta • •. • ı · ~ .. ' ı t t k ht 1 ın B ı, ı l k t k vlı t 1 'b" b .... , Okyanustnkı uzerıne kurulmuştur. Çar ık za • c çalışmakta oldukları t.ııhmın olu· t k ddı top\ n '\'e tngilız kuvve~- ao a sıraye • e me ı ıma ın üzere ta~eim edcr<lık. u mı tar hırer mısa 

0 
ara gos erme. ve h;l raya gı 1 

u;uK f ndan t~hdit manında hakim unsur, Moskova ı.ur. lc~lc nnışterck kurulmuş bir Se~a· başgöstermesın~ .muhakkak na - yeni bankalar baremi ile yüzde mcmurlJ\rı çalışmıya te.şviktır; o 
• erı Japonya ara ı . b~ etrafında ya,ıyan büyük Ruslar· ı ital;)an kuınnııdırnı General Gelo· nık cephesi ıııter. O zaman Bulgnrıs- urile bakmak ıkhza eder. bet nisbetine indirildi. Birkaç gün halde ikramiye alanları alan etme· ~~ılınektedir. tngilterenın bu aİ dı Bunlann kullandığı Ruı dili, sonun Gorıce cephesiııdc az raalıyc•· tan da yerınde mıhlanmış knhr. Bu Görülüyor, ki şu Manş ıahilin- evvel de, 9 38 hesabımı:.-; banka· Ji ki, almayanlar da çalıımıya mec 

k •releri atlatması herşeyden e~c bütün memleketin yegane resmi tc buhııımn~ını iıah itin iki ımbeı> suıctle Şlll'kt Akdt>niz ve Mısır da den bir tüı:lü karııya sıçra· lar umumi heyetince tasdik edil- bur olsunlar. Kıs.'\ca, bir mektep-
an ve dil noktasından Amerı a: dT .d. dnlıa mcvcııt m: Bın gerıden gel • dahrı l~·ı koııınmuş olur. mak imklnını elde edemiyen diğinden. bütün memurlara istis- te na11I ki mükafat alan talebe. lıları alatmdar etmektedir. Aynı ıs' ı ı. ti e· r-· d . her ıııektc oınn bazı hirlikteri, malı ıııo- Eslci Ordu Kumandanlarından harp, .. imdi tarka. dönmu.·ı. nası~ ohırak bu şekilde .tem.et.· teıhir edilir ve böylclikl_e öte.k.iler dıli konu en ve ayni kültürden O• • ovye .. e.~ ıı ıcı.1:1 .~ ıse - ) ı liekleme~idır' dlgcrı de Yunnrılı· E kil G l y ( 1 k d 1 

lan A '·k l I in ilterenin uğ· mıllet, ~uyuk .'!e k~çu~. olduçuna laı ı hudut mmtaka,.,nda mukavemc- m.e. ene1 IS kendine kolay bır .• ·~ ~ • tu hisııesi te~i ettik. ikramıye ış!• de faz~a çalışma}_'.~ teşvı e. ı ıne tı b.merı .a ~ar, • g . k d"l . göre bırer mustakıl cumhurıyet, te te,,ık e<lcıck fazla Yunan kuv · Ah Ihsan S B met!) çareıi bulmak umıdıle ne gelince. ılk defa ol~rak bır bir daıre ve ı:ıuessesed4:kı m~ -
/.', ıleceğı .~ r .fela~ tm, n 

1 ~ yahut bu gibi müsta~il c.ü~_huri - mütemadiyen ~abalanıyor ve çır- müddet evve çalışkanlıgı ile na· murlara d:ı aynı usul tatbık edıl • 11

Çtn de muellım hır zıya olacaıı yctler içinde muhtarıyct!ı c~mh~: Hava harbı· 'ltalyan -Yunan harbi pınıyor. Bu c;abalam~ ve .~arpın. - zan dikkati c~lbetmiı.. ola?lara rııclidir. " .. --·· .. 
kanaaUnd dô,le•. .ôyel leşi-il ede<. He< m•llehn d,J, manm ,.,0;0ı;ı.,; h•ç ıuph"'oz d ağotı•k. Ib~'':"Ye u ulu, y~m. b~n ı A•I ok Sa nd•k Mudu,lu•.~~ua 

lngilt rcı il Am rika, ıcçen lcendi cümhuriyetinın resmi liaa· (f lnoi ıahifedtn devam) batka milletleri de •. r!'bataız et· kalar barc:nı ı~e kn~ul edılmıştır. mü: yoksa mcmurl~rın mı _duı~n-'-hnunıi H rpt n sonra araların· nıdır. Bütün neşriyat bu dil Üze• <
1 ~r1ci uhlifked~k~ dı:vüamt )fi' · p 1• e ve Faler bombardıman mektedir. Fakat ıpnı bu kadar Bugün verıl n ıkramıyeler de 936 lı cesı hı:ı.klı, onu da sız takdır edın. d . l R . b" vı:ıµ~a·u ve 6 ı4 ton u ı ı m l e .. r d 1 ) . . lk . 1 b" aki bnhri ve siyasi rc:k.-bet ve rınde yapı ır. usca muavın ı.r b:ı.tmı'jtır Bundan başka 42 edildi dağıtan ve bu ka ar yan ıı yo - senesıne aıttır. ·ramıye er, ırer 

l.ıddiyetlere bir nihayet vermiı. dil olarak kullanılmaktadır. hvapu3r48 ~onluk . Empress of Bııtoınl (j (AA) D" Pı'ı- vn lara aapan bu aı'ansız harbin, ni- maaş nisbetini geçmemek şartile Yeni Ne~ri.gat: 
1 • i d 1 d '- ' b • •• ın Atına, · · - un " ~ d • b' k · 1 t ., -t_l'dir. Bnakis askeri ve sıyas te - Rusya _a HUru.an u yenı r~~ım l n ı~i 28 ılkteşl'in sabahı batırılmış- Fııleı ko:) ll {iz.eı ine altı büyUk ılilş _ hayet şarkta a çetın ı~ • ayay~ tevzı ~ unm~ş ur. bırlerinde biribirinin yardımcısı zamanın ıcap ve ·art~an~a gor~, Itır. man tayyaresi tarafından yapılan çarpıp kafasının e:ıilmesı ıhtımalı 1 - rkramıyeler neden gizli ve- Amerika mektupları ~'1nuyorlar. Atlas Okyanusun- muhtelif ıu:ı.fhalar ,eçnmıy ve nı- ı 31 ılkt rin tuihıne kadar düşm:ııı hoııılıaıdıınanc!ıı iki sivil ölınüş, altı yok değildir. (Umınadık taı, baş rilmiştir? KıymeUi ynı arkadaşımı7. Cell· 
daJti Büyük ıngili:ı donanmasını lıayet kat'i şeldini almıştır. Sov: tıeaıet filo<:unun ı.ayiatı eemanl ı"ll yımılnnınıştır. Direr taraft;ırı, yarar) derler; bu maelin hükmü - Bunu dahıı. muvafık bulduk. lettin E&lne, Nevyork sergi i miJna~l\'ıerikalılar kendi meml ketle· yet rcfminin en mühim faaliyetı l.t'l;.! 63\.1 ton hncmınde 226. Alma~ ltalyan tayyareleri Korr~ adııs!nı dn her vakit, her yerde ve bilhassa Eğer ikramiye alan memurları i- se~tile Ameriklldan Cumhuriyet ga. 
ttrıirı tnüdaf~il vasıbsı &aymakta· beş yıllık planlarla memleketin gemlsı vC> ~?fi.6.(il ton hııcmınde 72 bombardıman etmi§lerdır. llır ~ok harplerde pek caridir. lan etseydik. alamıyanlar fena va- zet ine gönderdiğl •e her biri birer d~r"'r. Naııl ki büyük Okyanu5ta· j "an~i, ziı·aat ve maadin veri - ltal~an ı;:emıslclır. • • l'ilu \·ardıl'. _ _ TASViRi EFKAR ziyettc kalacaklar ve belki de ta- edebi hiidi e t~kil eden mektuplarım 
lı.i Aın rikan donanması, ayni ı:a- minin ar tnılmış olmasıdır. Şimdi Alrnanlara göre lngiliılerm halyan hava akınl~r~ yuı,unden ................................................ nıdıkları ve. arkadaıları arasında ~~;~~~:. halirde neşretmiş bulun-
llıanda İngiliz imparntorluğanun üçüncü beş yıllık plan tntbik edil· denizlerdeki zayiatı telef olan sıvıller . • lh mahcup olaca~lar~ı. . . En salahiyettar kalem vaıııtasile ~ aabadaki zen in parçalannın mckted·r. Bu planları ~ayesinde B rlın, G (A.A.) - Alman başku· Atına, o. (A.A:.) .- _noute~ n3nıı: Hitlerın SU - Fakat şımdı de. ıkraınıye- tidleıı yeni dünyanın portr ni okıa-~isi -:ayılmnktadır. . • Sovye~ler Birliği, 200 milyonu bu- nı:ıntlıııılıifının tclıllği: ııındafn: ı l m~n~ı ıı~~ı:nı)b~; ~e~~f:~~: şartları !erin yalnız şefler ara~ında taksim 1 yucı.ılarımıza hararetle tav iye ede-~lrıtibap mücadelesi, sırf h~r~cı l n nühısunun her türlü ihtiyacını in~ılterc ile yarılan mücadelede, ~~r(:1 ~~,~ş~·~nd:~ş~~;i İtalyan lınrn n _ edildiği sövleniyor. Bu, işin gizli ru. 
ş· lact üıcrinde cereyan etmıştı~. lcmcli utihsalitı ile temin tmek· donanmamız. ı:on ıkı ay zarfında ınu· kınları yüzunden telef olan ıılvillerln (1 inci sahifeden devam) !1••2wmıma•&••••••••••n•••m•••••• 
t~diye kadar Amerikada hlçbır tedir. vaffakıyctlerlnı arttırn11ştır. . . ınıktarının 29l ve yaralananların G90 trcnvüz paktı 11ıza)anacaktır. s anhul Belediyesi h&nlan 1 ~~hurreisi, üçün~ü ~e.fa namze.t- Dost Sovvet in!:nlabının biz; en ııa~a ~uvvetleri de, ge~en ıkı ~";_ o dugu brldiı~hnclcted~r. Ayni .öcvre 6 - Çannkknle Boğazı lıakkıııda, 
~ Ilı vazetmemıştı. • Franklı~ ziyade alnhndar eden ciheti, ha - ı<:lndc: bır ~ok gemll?re v~ı:.~::.~ zıııfıııdn hiçbır ııslmı hedefe ı abet buna Süveyş kanalında olduğu ~ıbi -
~~evelt, aırf harici sıyasettekı rid politikuıdır. Çünlıü müteca - filelerıne hucuml~r ~ apmı, . . vaki olmnmıştır. enternni)'mrnl bir mahiyet vermrk Talı. flcd. ilk temi. 
d \lbelerinden ve tutmut bulun- viz ve emperyalist Çarlık politika- Eyllıl 'e t ,rın!t?~vel aylaı~nıla ltalyan tebliği Uzcrc biliıhnra muıakcrrleı· yapıla -
~ ıiya tin olduğu ıibi takip . 1 k 1 . duşman geınilcı ile ıluşman tara ın - Roınıı, 6 (A.A.) - lo2 numaralı caktır. 
~iın_esin~n, ?'eml;ket~ .=~a: ~~ C:u:~~:!e :;;=0ı:;;m Tü;~i~;;: ~!~11; 11 k~ı!~i~~~:~n n~:c~~~~~·~e"ı.i~nı~n~ ltıılran resmi tebllği: fü\ll<'rin dipl~mntik muharriri şu-
1\k rıı temın -~~1~ an aneyı müteveccih idi. Bolıevikler Rus· bıılığ olmuştur. Hunlardan 94 .000 ler~~P~:e~~1j0 ~:~~ ;:rc~~~~~s y~:ı~ : nu yazmaktııdır. • 

tl ttamzetlı~~nı lcc.;ymuşt.u~. i a· yanın mukadderatını ellerine al - tonılôtoluğu denııaltılar tarafından maktadır. Kapestikn geçidinin şima- Almanya tarafı.ndan ya.pıldığı ~d· 
~t .. '- defa mucadel~ hancı !. yü dıktan sonra eIJ)peryalist garp dev lıatınlmıştır. lınde ve Pr<.'spe giilünlin cenup krol- dia edilen bu teklıflere daır Lon.dı ~-
.ı .. \titrinde ya_pıldağmdan, but n d • • . l k Blı ş1,1ı·"llc harhin başıııdanbeı i d dü t ebbü le nm ıuı\ii.hiylıth ınahfilleı inde h11;bır "~)il ınilletleri ilk defa Yeni l~~lerlnf'J. karıı a!~". ılımatsıı. ı batıı ılaıı :ıaşman "'emılc•rile rluşmnn lan •nı1111 a şmnnın e~ ~ - şey bilinmiror. Son ı:-ünlcnle buna ~)•-·n ,· lerı'le çok yakından gost~ıtJer ve bılakıa ıark mıl - taıııfınıJnn lrnllanılnn gemllerın to - rı, ıiddelli har(lkat. 1!$llaııında yolları benzer haberler muhtelif kaynak.·lar-
tl!;'• ... du ; 1 1 d ı' nt"ıhabı letlerıne ka,...ı derhal dostluk ve ve düşman kıtnlııl'ını bornlınrdımım ılan rıkarılınıştır. Ilııtnlardadıı kı, i"" .. ar o muı ar ır. d 1· .... 1 d niliıtosu 7.lli2.::!00 e baliğ olmuştur. ~ılcn havıı kuvvetlerinin yarclımile .. d her. b clb' csulh ~~)in R Jt kuannuıtır. yar ım e mı u~atml§ ar ır. nu netıceye muhtelif kuvvetler vu sarih surette ~ri ptlskDrtfılmüştiir. harbin başın an 1 u ' ~ ooaeve 'k • diki Bolıevik Rusya ilk defa Tür - sur<.'tle iştirak ctmektc•ılırler: Prespe gölü benahı fürndndekl kl\p. taanuzları~ ,aylaları zaman zaman ~~:-::"eıtaleyh, Am.erı a~~~ ·~m t lci e ile ıılu bir do~tluk muahede· · ı i ı 81Q 000 rü kesı'lıııı·:' ve buı·acla düRmıın kam- dolaşmıştır. l\lüstnkbe\ kuı·banlarına ~~ kar§l takıp ettıgı ııy•se • • Y kd • • Harp gt>ını er ......... · · ~ ~ ndcmi tc•cııvUı paktları tt•klif etmek L.~ •• • l sı a etmı,tır. Denizaltılar •••........ 8.714.000 vonları mitralyöz ateşino tutular:ı.k . l"d-. ~ •uıetle muteessır o mıya - R d k" 7 . . . - k 1· 1 . 1 838 200 l. •hı·ip edilmı·~. askar kollarına tam Hitlenn mutııd u u u uı. ~ • nsya a ı te~rınısanı ın ı a- Hava kuvvet en ······ · · · .. ~ Q 

"• değipniyeHlrbr. bı Türklerle Rusları çok yakın - Hıubın bsışındanoori hava kuv~~t- ısabetlt•r kaydeılilcrek dnfrıtılınıştır. Şimdiki teklif de - C'ğer baklka!ııt\ 

'~\I ıiyaset, Amerikanın bütün la;tırmıştır. Her iki milletin top- leii ''tılnıı baıına 3.000.000 tanıla - Tayyne gruıılııı ı. 1\Yrıca, Yan,- yapılmışsa. foa.illn bolta~.k .Adntcnıku~a 
..:ı ·ı ' · h u"'ı al ·vn ve Merovo mın~ukalarınrla \,•ol i · · · · huı· int 1n a ı uzenn e n • .:.._~"'" ve kuvvetile ln&l tereye raklarmın ayni zamanda emper- toluk tica1·et gemısı nsara 6 - "" • 1 ı~ıc1.1m\ . t'h .. laf evln .... ·ı«tir 

.... , . d kf u~aklnnnı bombardınınn etmişlerdir. esşır o ma~·ı l 1 ( , ...... ~ • f.'-ıth.•~·1 har.,te .1•r '"' etnıe ır. yalist devletlerin hücumlarına he. mı~tır. }.'Jorina istasyonu da bcmhıırdımım 
>-..d'"'ll Frank!ın Rooaev!?t bu def olması ve ayni zamanda u - Fransız donanması Akdenizde edikn•k denıiryolu nakliyalJ ılurdu-
~1~1• Amerıkanın, ir.ııltereyo tiklal ve tamamiyetlerini müdafa- manevralar yapıyor nı\muşt.ur. :-iav~rc•n, Pire ve Ar~os: 
' efik o!ualr ordu ve donan • a etmeleri, arala.-ında ııkı dostluk toli ılcniz tislerıle K.orfucla askeı ı 
"• ı ~e. hava kuvve. tlerile Y. apmı- baoları tH; .. etmi .. tir. 1921 seneıi Cenevre, 6 (A.A.) - Vichyrlen a· hı>clefler <le boıııbarchınıtnn tiibı tu . 1

" - k 111 ......, v tınan bır halıere göre 1''rnnsaııın Ak: d~ ~-nı harbo ~lırttk. etmıyeA ~· 16 martında Türkiye ile Sovy•tler deniz filosu cenubi J<'ıansa aııhill rı !.tu:::;l:,:;n:.:,:ıU~ıJ~t.;u,:.:r·:..._----------
)'rd "•rdınnak utemıyor. Lakın Biıliği arasında dostluk muahede- açıklarında maııcvrıılar yapmıştır. Ruzvelt, za
"' /lllarının, Almany-. ~talya si akdedildi~inaenberi iki komfU Amir.-1 D ıl. n. manevraların lnki • 
' 'Ponya taraftndzın tahnk ve: devlet arasındaki samimi dostluk şaf tarzıııılan memnun olduğunu be-
"-:_ •ehebi sayılıp aayılrnama~ı- rnünasebatı hiçbir zaman halel - uın etmiştir. feri kazandı 

it ~hemrniyet v~nnemcktedır. dar olm3mıştır. Avrupadaki buh· 

Lord Halifax 
C1 inci sahifeden devam) 

zif<>siııi rnpmak üzere ortada bulun· 
maması yüzl,inrlen bıttııbi rlııha zi -
yade mOşktillc§mlştlr. B\lyOk llritan· 
ya lıüki'ımetı elinden gelen her türlü 
vart!ımı Yunanı tana yapmak fikrin 
~ledir. Bu yolda daha şimdıden ted· 
lıirler şlmmıştır ,.e diğer tcduirler 'hı~1~i Willkie ile bu .nokt.ad~n ranlar ve sarsıntılar, büyük kom· 

'~tadır. Cüm~~rıyetçılenn t~u:ı ile münaaebahmw hiçbir 
t~'dı olan bu polıtakacı, Ame- zaman müteessir etmemittir. 

ettirmiy olmaları, kom,umuzvn (1 inci uhifedcn tlev•ml ıılınmnktadır. Daha sal'ih olm~klığ~ 
ba 7 t • · · · 37 hıikümcttc başta gelmC>kll•t.lir. mı bt•k\lycmcz.sıııiz. Şunu söy eıne 

en büyük ıyramı e;ırınısanı ın- belkı kilfıdlı ki. Yunan davaı;ını keıl· 
l.b · · ·· ·· c·· yıldo .. nu·· \\'ılkie le, 04 se .. ım rc"ini haız 11 kı a ının yırmı uçun u - , " dı davan11z gıbl ıutu~·oruz.. 

f • d~f t · 1 hükCimette baftn buhınmaktndır. ~ 
münün ari esme tesa u e mış 0 

- Lord Hslıfax. Hulgarı tan hakkın 
maı:ı dolay11ile de ayrıca hayırlı- Wilkie Roosuelt'i tebrik etti du ıunhm öylemi fü: Illılgarlst n 
dır. Türk - Sovyet dostluğu; Ncvyaık, G (A.A.) - Wıikie, Ro- h11ttı harekctınin kendine ha bir 
siyasi gaye ve menfaatlerinin o~cveltc, seçimi ka~anıuış old\ıfıun • ehcınmiy tı \aı<lır. Büy k Britanya 
müşterek olması ve kendi mevcu- ılan dolayı tebrlkleılnı bıldiıen bir hükumeti flulgar \'llziyetinin müş -

2 60,00 

1200,00 

677,50 

21(.60 

!l0,00 

VHiyct aygır deposu için alınacak 32.000 kilo kuru 
ot ve 15.500 kilo sap '3man. 

Yeniden te•kil edilecek sıhhi b:ıl..,m merkezleri için 
alınac•ak 150 adet sedye. 

43,81 Beyo~lu ınıntakşsı mütemadi 1 ııınlrat işlerindu kul. 
lanılmalc Dzcıc alınacak 150 n.etre mikiıp kwn. 

Tahmin bcdcllerile ilk teminat miktaı-ları l"ukanda ya;,ılı itlc.r ayn 
u-rı temdlden atık ek~lltmeye konulmuştur. Şartııamel-:ri Zabıt ..-. :Mu

a~ellt Müdürlütü kaleminde görülecektir. ihale 18/1U9~0 pazarteıı\ 
günü saat 14 de Daimi Encümende ynpılacaktır. TaHr;erin ilk t"minat 
makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait Tiea"t Odal!l vesikalarlle 
ihale günü muayyen saatte Daimi Enctınıende IM.lunl'l!laJan. (10553) 

Tophane Sabpazannda 
Deniz Yollama binasındaki 

Satınalma Komisyonundan: 

Ciuıi 

Sadeyağ 

Yemek tuzu 
Hayvan tuzu 
Çay 
Gaz ya~ı 
Şeker 

Kuru fizf!m 
Yeşil merch ıt:k 
Pirinç 
Kum fasulye 

Mikt-0n 
ldlo 

6000 

5000 
1000 
150 

6000 
5000 
4000 

10000 

10000 

26000 

8000 

GOOO 

~ ~n lngiltereye mad~i o~.a~.ak Avrupadaki.ye~İ büyiik. harpte 
~Ut'1 e hatta Roosevelhn duşun- iki tarafın da hıçbır mes'ulı:veti ol
~den daha çok yardun et : madığı halde bu münasebatı bo
~~t e taraftar ise de, he~hangı zacak btuı vaziyetler ihdauna le· 
~l:ıt Ve sebeple Amerıkanın şebbüs edilmiştir. Bu geçici bu -
'~ sürüklenmesine şiddeti~ lutl•r bertaıaf olduktan sonra es
. ~t~ır. • • ki Türkiye _ Sovyet dostluğu. b~
' S\ tııkaJıların ekserıyeh, Fr~nk tün aamimiyeti ile avdet etmıştır. 
~~<>o~eveltin siyasetini benım: Muhterem Cümhurreisimizin, son 
~t trı?i, int&h~ın neticesi ile nutuklannda bu dostluğu tebarüz 

diyetlerine dokunulmadıkça harp- tel~rnf çekmiştir. kiilfıtın 1 tamnmlle takdu eder. Bur. Kıtaatın ihtiyacı olan yukal'ıdn cins ve rıllı.·tarları yazılı erzak pa-
t ak k l k • l • büt" lııtlhııb t neticclerinın, Roose\•clt gar rarlamcntosunun açılışında, bO- İ 
~n uı ama a:ı:ım ~rı .• ~n ll•hlne çıkınnsı iizel'imı \\'ilkle Cüm- Uin Bulgarların istiklallerini mfida- zarlılda satın alınacaktır. stc.klileı-ln tc.minatlarilc birlikte 9/'1119•G 

Kurıı sovan 
Sabun 

cıhıını ateşe ~ ye?ı buyuk 
1 
huı ıyt>t pııl'lısi erktin ile g-örüş:uck fi. faa cdecekl rine dair krnlı~. \'~rd •i cumartesi günü saat 10 da Salıpaz:nmda Denb Yollama hinasındald 

harpte şarkın sulh, emnıyet ve hu- z re llnl şurctte Vaılngtond:ın nyrıl- teminatı fngiltcı-e hükumetı 1>1 kaı"' Satınalma .Komisyonuna müracaatları ilin olunur. (10448) 
:~eltiler. Ukın Rooaevelt, 
-~ ~ ııonra politikasını istediği • • R 
'•ı ı>"rüt k . 7 8 1· - Biiyük Casu• omanı "Qı ece mı u sua ın ce-

zurunu temin edecektir. n:ııştır. ---~ş:ı~ln~m~ı~ş~tı~r~. --..... ----"""'!!--~~~~~....,--,.~~-.-:'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
disiııin de bizim taıafımııdan oüphe altında oldu- da evvelce bu gibi ahval için hasırlanmıı klişe mek-

1.., 1' Yeni Ciimhurrcisi ile birlik
~)~th\ıslardan cümlesinin ve 
"'bttı lltı Üçte birinin yapılan intİ· 
~ •rı neticesine bağlıclır. Meh
~.r~ .\1an Meclislerinde Cüm-d.;' .... , •• 
L~İ t ~lirnada şayan ekaeı iy~t 
)"'ırı ~ı.n edecek olursa Amen· 
' lltndiki harpteki malum ~: .. 

Yol'-lda devam edecektir. 

Muharrem Feyzi 
'-....., TOGAY 
~ ...... l .... ll&IHllllıltlMlflllUMHUıllMt ... 
• ••Yiri Efkar 

Nöb·---~~~~~ 
"~ • ası (5) Kuruştu-r. 
~lle ş~raıt· ı Tiirkly• H-.ft 
~~ ~--·- iSI• ~ 

'>1- ·· ......... 1400 .Kr. ~700 Kr. 
~ ~ ......... 760 > 1450 > 1 
~lık ...... .. .. .. 400 :t 800 > 

•••••••••••• 16Q :t yokt\ıl'. 

SUSUN 
YERiN KULAôl VAR 

lki siingülü neler beni demir !(apılı bir hücreye 
atblar... l\levkuftuın ... 

Öylece tiç t!aat geçti.:. Saatte bir kapıdaki nö
betçinin değiştiğini duyuyordum. Gözlerim kapıda, 

beni Korgeneralin çağırmasını beltliyordum. Tuhaf 
h~p ümitlerim boşa çıkıyordu. 

Bir nralık kapının önünde bir konuşnıa oldıa. 

:Kapım açıldı ••• 
Nöbetçi: 

- Bir nrkadaıınız geldi, dedi. Jki '"'" "" • 
uuıillluz. Ben izin vennlye meı.un deii.!im 1U11nıa ... 

Tefrika No. 71 

- Çok teşt>kkür ederim, 
İçeriye :\Jery girdi... Zavallının yüıı6, röıil at

lnmaktan ~işmi,ti. Boynuma ıarıldı ... 

- Piıı Almanın yüzünden elini kana hııladın, 
eekcrim, dedi... llıılbuki ben oııu ihbar etmiştim. 

- Müdafani nefş, diye mırıldnndım. 

Hakikatı::n de müdafaai neisti... Fakat ~n 
mUdafaai nefsi başka bir zaviyeden görüyordun1. 

Ne oldu? dedi. 

Bizim Fransız ajanı olduğumuzdan ve ken-

~ 1 •·un"ut~nmı• Onu ihbar tti in bakkmcla tuplardan birine insanı milracaate mecbur eder ve gunc an • ~ " ..... . . . 
kulai'ma da mahimat gehnı • Benı öldürrniye kalktı. böylelikle yazıcının meramı anlaşılır. 

Ben daha evvel davrıınıhnı. Onu öldürdüm. Blıc bu kllş'! me.ktupları mektepteyken dber-
- Ya! .•. 
Meı·y hayı'tlt i~inde b:ma bakıyordu... Cebin

deıı bir kAtıt çıkardı, 

- Ren glttil\lc.n soma okuı-sun, dedi ... Olan 
biten orada ... 

Nöbetd kapıda gözüktü ... l\Iery dıprı çıkmıya 
mccbuı· oldu, .. 

Kağoıdı beş dakika sakladım, sonra içeride yal
nız olduğuma vo kimsenin girmiycceği hakkında 

kanaat getirince, kilğıdı okumıyn başladım. 

Mektup bizim sistem (Y) dedij'inıb tanda ya· 
ıılnuıu ... Sistem (Y) ıudur: 

Size geh•n mektup iloğru dürü t yaıılnnş bir 
mektuptur. 1',akat her kelimenin ikinci ve dördüncü 
harfleri öyle terUp edümiıtir ki... O harfleri yan 
yana yaz.arak bir anahtar elde edilir. Bu anahm 

letmlşl~rdi. Yalnız lıen bunların Almancasını bili
yordum. Jl'ranaızcalarıııdıı.n haberim yoktu... Sonrn 
hangi kelimelerin Fransız tısaaındo (Y) sistemine 
dahli olduğunu da ISfremoeml&Um ••• 

Blnnenaleyh mektuba okudum, fakat mnnasını 
anlıyamadım. Şimdi fı çapra:ık bir vaziyet alabi!ir
dt. Mery belki mektupta mfihim bir şeyler yauuştı. 
Onu ı.ınlıyamayışım iizerfııe benden de şüphe etme. 
leri haklı olurdu... tlstelik ben nasıl yapmal~dını 
da bu Fransu ütihbaratınııı muhabere •ruutalar.nı 
öfTenmeliydiın. 

Parlate albay bana bir şeyler öğ:retmemiş 
kimseyi de Qiretmelt içiıı awmur etmenı\ttl. 

Mektuba bDktüın, k131otumun iç tıırafındakI 
be yerle,tirdtnı ..-e beklemiye devam ettim. 

ve 

ce-
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Sahife: 4 

BULMACA Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 31 - 10 1940 

Dıinkü bulmac:ınan hal şekli: 

- I'ıız Atıl Şek -
l\ıl SiNEMA 

... E. K. Eminönü 
kazasından: 
Di\" n~' .ırulıı Ç.ırşıka1>ıdıı bh ı;o

cuk dı p.nı < v ııçılmı tır. Muhtcıcmı 
mfitr 1 il" ı hPkimlcr tarafıııdan mu· 
11yCıtl' cdllmcklı•<llı H aslası olan ai
leleı bu <lısµ.ııı ı ılc çocuklıınnı pa
rcı ,., olııııık n llıt)cnc V(• lednvi ctti
rcb 1ı lcı 

A İK 1 
Rııimkoy Aııkrrlıl.: Şul1< ıııdc .: 

Şubcmıııtı> ku~ tlı malul ' • 1k11\!'1 
yaş haJdını .!oldurmuş cıncklı ,,u · 
h yl.ıı 11. ıı k a hır zama'lda şubeye 
ınur 1.a tlııı ı ilan olunur 

Şehir TiyatroBu 
Tepebaşı Dram 

kısmında 
P.u akoam sut 20.30 da 

BiR ANA 

istiklal caddesi 
komedi kıımmda 

Bu akşam 20,30 da (DADI) 

*** Türk operet heyeti 

AK T 1 F 
Kaıa: 

Altın' Safi Klle~ram 71.114.53' 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildelıti Muhabirler: 
Türk Llru1 

Hariçteki Muhabirler : 
Alhıı : Safi Kllograro S.21.§.199 
Altına tahvili lr.abll ıerbest 

diSvldcr. • • • 
Dl~eı dı;vh:ler "e borçlu 
kllrlng b:ıklyelerl 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrııkı nak· 
diy~ kar!)ılı~ 
1<anunun 6 • 8 lnd m11ddel~rlne 
tevfikan H ılnt tarafında" 

vaki tediyat 
&nedat cüzdanı: 

Ticari senetler 
Eıham ve tahvilat cıizdanı: 

1 
Deruhte edilen evrak1 nak

A diyenin karşılığı esham ve 

talwlllt (itibari kıymetic ) 

8 - Serbest eııhaın ve tahvilAt: 
Avanılar: 

Altın ve dövlı liz:erlne av11ne 
Tahvlllil üıerlne avane 
Hazineye kısa vadeli avarıs 

Hazineye 38SO No lu k.anuna göre 
açılan albn karşılıklı • vans 

Hitsedarlar ı 
Muhtelif 

Lira 

101.012.889.54 
8.303.175 so 
2.1'21.376.S~ 

19~.ısı. u 

7.335.59<.98 

--. --
2S,545.S91. 76 

15~.748.'i(,.'t-

19.39l.48t. -

256.928.376.4~ 

47.059.036.93 

8.277.0S7.S7 

S.980.68 
7.808.722.-
1.178.000.-

10.584.926.75 

Yekun 

-
Lira 

111 .437.~U~ 

193.1~1.ll I 
1 

1 
1 

3?.88\.tK.>.14\ 
1 
1 
! 

1 
139.357.079.-1 

1 
256.92~.376.4~ 

S5.'J36.094.50 

19.577.619.43 
4.S00.000. -

21.026.4'6.98 

71U37.4SS.16 

PAS 1 F 
S.rmay•: • • •• 
ihtiyat olrçeıi: 

Adi ve fevkalld• 
Husuıi • • • . • 
Tedavüldelıti Banknotlar: 
Deruhıle edllen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerflıe 
tevfikan Hazine tarafındaıt 

vaki tedlyat 
Deruhde edilen evrakı n:tl<· 
dfye bakiyesi 
Kar,1 lığı tamamen altın ohrak 
lllveten tedavüle va-ı:edlle11 . 
Reeskont mukabili illvcten te· 
davüle vazedilen • 
Ha7ineye yapılım altın kor,ılıkh 
avans mukabili 39:>1 No. lı kanun 
mucibince ilaveten tadavüle va· 
ı:.edllen 

MEVDUAT: 
Türk lirası 
Altın: Safi Kilogram 89.372 

3850 No.h.ı kanuna göre haz.Jneye 
açılan avans mukabtli tevdi o:ıı 
nan altınlar : 
Safi Klg. S5.S4t.930.-
Dövlıı taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövb:ler 
Dl&er dövizler ve alacaklı kil· 
ring bakiyeleri 
Muhtelif 

Lil'a 

6.1SIUfiı), IS 
6.00n.OOll. -

158.748.563.-

139.1S7 .07':1. -

17.000.0!)}. -

236.000.00ı>. -

64.882.06 'l. ı 3 
125.7 J9. J'l 

7!!.124.167.90 

-.-
33.982 693. 17 

Yekun 

Lira 
ıs.000.000. -

392.SS7 .079. -

65.007.771.52 

71.124.167.90 

35. 981.693. t7 
114.517.077.42 

7t t.237.4SS. l6 

15 ı:erıelik 
tecrGLcnin mahsı:Hidür. 

F.nıin ıılınak için ec:ı:.ım<'Jıordro 
PÜRGOl,İN ııııııkaFını ısr:.ırlo 
iste\·iniz. 

----
stanbul Sıhhi Müesseseler Arttır11JB 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

~rCltı 
Leyli Tıb ·rıılebc Yurdunun 1150 çift kı~lık iskarpini kıı.pıtlı 

eksiltmeye konulmuştur, e 
Ekı;iltmcı S/11/940 cuma günü saat li> de Cağaioğlunda SıhhtıL 'r 

• 1 111'tl • 
içtimai l\luavenet ;\lüdürlüğü binasınıla kımıhı komisyonda yapı ne 

!\lııhammcn fiyat: Beher çifli 7G5 1:ul'Uştur. 
1

• 

İlk teminat: 660 liradır. Şartnnınıı ve nüıııunesl her giiıı l;o[ll 

yondn g11rülcbillr. ıı.· 

İstekliler 1940 yılı Ticaret Odıısı vesikaRile 24!hl sıtyılı kıınund!\ ) ı:ıı 
r.ılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat t~minnl nıaklıın. veya b:l;ııı 
mektubunu havi teklif zarflarını ihale saatinden hiı· saat evvel 

11111 

mukabili komısyona vcmıelcri. (10263) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 Bu akşanı Kadıköy Opera ainema
aında, Qstnd Muhlis Sabahattinln 
Ud buyük eseri, 1 - Kerem - Aslı, mü
zikli şark m.ısalı, 2 - ECcnin aşkı, 
rnu operet 4 perde. 

••• 
t T emmuı 1938 tarihinden itibaren: 

. 
Iskonto haddi •/, 4, altın üzerine avana 'I• 3 

========;;;;;;;;;;;~~========= toJl ~ 
ı. - fdarcmizin Ferlköy bira fabrikasında hAlen m1Jvcut 20 ,~ı 

Rattt Rıza Tiyatroıa 
ll pauırtesi, 12 s:ılı akşamlnrı 

Halido Pi kin bernbcr, beklenen eser 
AKTÖR KİN 

Dinamik bir gilzellli• 

malildyetlnlzin 

6sebebi 
1 - 10 cazııı renk, hepsi de son 

Par( modıısı, bunları kutunun orta
ındakl delikten görebilirsiniz. 

2 Ev\•elce muınkfiıı olduğu znn-
nr.dllmıyen dnhn ince ve daha ha
ıOf • Bu ımdra cPııvıılaudırılmıg> 

tr 
,, .. Yeni ncfi bır koku, fıdctıı 

F rıınıııının l\lidi ha valisindeki çiçek
lcrm koku!luııu hlssetmfş olacakeı· 

ntz.. 

4 Jjutuıı gıin sabıt kalır. Ziıa 

te.ı kıbındtı c K rcmrı. köpiiğü> vardır. 

6 • Güzel cFinlmab, çünkü ne 
nıı:glll' ve yatmurdan, ne de fazla 
uı 1emedı:m kntiyen müteessh olmaz. 

, ----------------------En mnkbule bcçccek hcdıye, hiç şüphesi~ 

HACI BEKiR ŞEKERiDiR 

ALI MU·HİDDIN 

HACI BEKİR 
Merkczl: Bahçckapı, Şubeleri : Beyoğlu, Knrakoy, Kadıköy 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - .Muhtelif mahallere teslim edilmek üze.ı·c 2, 1, 1, 1. tonar nıP.t· 1 

cimek ve 6, 5, 5 tonnr kuru fıısulye 18/11/940 çarenmba gCinü saat. 1 ı 
de Bc~1:oıda Halk Parti!!.I binasında '.I'ümen Satınalıııa Romısyoııunılıı 

pazarlıkla ayrı ıwrı satın alınacııktır. 

2 - Pazarlık neticHi tnkarrür edecek fiyat üzeıiııcl<>n o/~ 16 temi-
nat alınacaktır. 001i02 ı 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Muhtelif mahallere tl!slim cdilrnnk tizl'rc 10, 5, 5, 5, 5 tonar 
bulgur ve G, 2. 2, 2 toııar p.rinc 11/11/~40 pazarteıl günü saat 11 de 
lieykozdn l:lıılk r.ırtıs! blıı:ı~ıııda Tıimen Sııtınalıua Romi!'ly(lrııın~ıı ım 
zıırhklıı. ıwrı ayn ı;ntın alınnC11ktıı. 

2 - Pnzarıık uetlcesl tuktmür edecek fiyat uzerinılcıı o 15 leını 
nııt alın:ıcak•ır. ( 1050~) 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Seli mı:. eye lt .,tim "60 ~er tondan ibaı·et iki paı ça ıular ayrı 
ayrı olmak üzere 11111/940 pazarte i glinü saat 15 de Bl'ykuzıla Halk 
Pı.rlisi binıı ındn Tı.iıpım Sııtııınlma Komisyonunda paznrlıkln satın alı· 

n:ıc:ıktn. 

2 - İlk teminat 2500 er l1111clır. 
8 - Ev af ve ,erıılti her gün mezkur Komi<ıyoııda görı.ilebilir. 

(10504) 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan: 

1 _ Muhtelif nınhııller içtn 100 er tondan ibal'et 8 kalem snmnn 

ve 100 er tond:ın ibaret 2 kalem arpa ve 10 ton kuru fasulye 12/11 /9.SO 
salı günu snnt 10 tl:ı Beykozdn Halk Paıtisi blnıı~mıln Tunırn Satınal-
ma Komi ronundıı ııazınlıkJn ayn ayrı salın ıılınııcnktır. 

2 - Pm·.arlık neticesi takaıı iir edecek fiyat üzerinden e, 15 temi-

nat alınacaktır. ( 10505) 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

ı - Muhtc·lif ınahallere Le lim edilmek üzere 60, 15, lll. Jll tıınnr
dan ibaret 4 p:ırça hulgur 14/11 /9~0 pcı şembe günü saat 11 de Beykoz· 
da .Halk Parthıl bhıasıncla Tumen Sııtınalma Komisyonundn pnznılıkla 
ayrı ayrı sııtın alınacaktır. 

2 _ Pazarlık neticesi takaı rlir edecek firat uzcrindcn l'q 15 temi-

nat nlınacaktır. (1050<>) 
r. Gayet kıymetli yenı ve urif !"''!"'!"'"!!!!!!~~~~~~~~~--~~~~~"!!""--.,..--------

dfo\ uk 'Model> !tutular. !il_~ --
cnktır. Tellaliy<', ihale pulu ve 20 'RnM0-

1do.lM Sıılh Ma.hkcmcainden: senelik taviz bedeli mfiştcriye aittir. 
Davacı 1stıınbul lzzetbey han nu- Vcr~l, Belediye 1 üsımıu, ih:ılo bede-

nıuı a 7 d doktor Danyal Batuı'r ile !inden tenzil olunur. M?zny~deye iv· /. 
M A Bcvoğlu Alyon eoknl; Oliv tirak edenlerin % 7,5 nısbetıııde oey 1 lrincitepin P•rıembe 
apıırtımanı ı numarada Blanka, Re· akçesi vcrmel!!ıi veya millt bir ban- 8.00 Proıram ve ınem1ekcl sıuıt 
şııd, Ynkup, Bmestlnn, Doıına ve kanın teminat mektubunu ibraz Pt- ayan 8.03 Müzik: Hnflf progrMı 
Be)oglu l\icş ı utiyet caddesi Toptaş melerl liiıımdır. (Pi.), 8.16 Ajans habcrle!'i, R.!10 ;\Tıi
baıı numara 9 ıla Lunıının şayian Blrlırcl arttırma 29/11/940 tari- zik programının devtımı (Pi.), x.ı;ıı
rnutusarı ıf b•ılunduldıırı Büyfikada - hine müsadif cumn günU ııaııt 14 9.00 Ev kadını - Konuşma (Giızcl 
da Pancur okak 11 numaralı ev ile den IG yn kadar mahkemede icra O· kalmak ister misiniz?). 
bıtı~iztlndekı 9 numaralı arsanın şü- lunacaktır. l\luhammcn kırmetin % 12,80 Program ve memleket Mat 
J'Uunun izale.'!ine karar verilmiş ve 76 yüzde )'etmle hcşini bulınazsa en ayarı, 12.83 l\tüzlk: Türkçe filmleı:
lı x ikısı açık arltırma ile atısa çı- çok artbranın t&ahhüdü baki kal - den şarkılar, 12.50 Ajans habcıl..,ri, 
karılmıştır. mak üzere sntıe on g(in daha uzatı- 18.05 M!lzik: l\luhlclif türküler, 

F.v 16 pı!ta, .CG ada, 2 par eJ nu· lıp ikinci arttırma 9/12/940 tarihi- 13.20-14.00 Müzik: Kıııı~ık progı·um 
maralı olup p!i,5 metre murabbaı ne müsadlf pazartesi g(inü ayni sa- ( Pl.). 
b hç<>yi havı vo kirgtrdir. atte icra ve en 'w'Ok arttırann kat'i 18.00 Pl'ogı·anı ve memleket s11ııt 

Zemin katında bir mutfak, bir an- ihalesi yapılacakhr. ayarı, 18.03 Milzik: ltadyo caz or-
tre, bil' odunluk, bir oda, bir bnlil, İpotek sahibi alacaklılarla diğer kcstrası (İbrahim Özgfil' idaresinde) 
b rıncı katta bir !!ofa, iki oda, bir alakadarların ve irtifak hakkı sn - 18.40 Müzik: İnce :ız, 19.15 Müzik: 
halu, lklncl katta bir sofa, iki oda, hiplerinin gayrimenkul 6zel'indekl Cenubi Amc•rika havaları (Pi.), 
en üst te bir od dan ibarettir. Dö- haklannı hususile faiz ve mnsrafa 19.30 )kmleket saat ayan ,.c ajans 
ıemc, ml:r~iven ve tnvanlan ahşap, d:ıir ola~ iddialarmı evrakı müsbi· haberleri, 19.46 .lüzik: !~asıl Heyc
bahçcdo bır srırnıç ve mü terek bir tclerlle birlikte ilan tarihinden iti - ti - Karışık program, 20.15 Radyo 
kuyusu vnrdıı·. Binanın iıgal ettiği baren nihayet 15 gün zarfında bil· gazetesi, 20.45 l\lfizik: Ued'ler-Bccl-
aha 67,5 metro muralıbaıdır. Kıy - dirmelerl lazımdır. Aksi tnkdiıde ı·iye Tüzün turnfmdı:ın, :ııı.oo Milzik: 

'1leti .mecmuu (2801) iki bin üç. ~·az hakları topu sicilli le sabit ohnıyan- Dinleyici isteklerı, 21.30 Konuemn: 
lı1r hra takdir olunmuııtur. Bıtışi- !ar sallı bedelinin paylaşmasından (Sıhhat s:ınti), 21.45 Müz.ik: Radyo 
ğfndeki nrsn pafta 16. ada 46, par- harfe kalırlar. Daha fıı?Ja malUmnt oıkcstrası (Şef: H. Fcriıl Alnal'), 
sel 8 numaralı olup saha ı 197 met- almak 1 Uycnlcrln ilnn tarihinden i- 22.30 Mcıuleket snat nyıın ve ajans 
re murabbaı ve takdir' olunan kıy- tibaren 20 gün znrfında herkC3in haberıerl; ziraat, c ham. tahvilat, 
meti mecmuu G89,6 liradan ibaret- gorebllın i için nçık bulunduıulacnlt kambiyo • nukut borsa ı (Jo'iyut.}, 
tir. Etrafını çeviren kıiı:gir duvar arltırmu şnrtnamesile 940/81 nunıa- 22.45 l\Iüzık : Dans müzlgi (Pi.), 
at'B ya aittir. ralı dos>a) ı ~örmelerı VfJ 01t>muı·una 23.25-2:}.80 Y11rınkl nrogram \'c kıı-

lki g&) rlmenkul bır müracaatları urm o unur. 1 panı~. 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - 110 ton bulguı· 75 u 1 t 25 • l:?/l l ;u4o 1 ,- - ' >11 ııo ıu , ton s.ıııle )'ag, '16 ton ıaman 
sa 1 6:Uııu ııant 14 de lfoykozcla Askeı·i ~atınalnıa Koıniııyo -

nunda pazarlıkln ayı·ı ıırn satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ııet·ıcesl tul"• · - <l k ·· - · d · , .. rrıır c ece· fıynt uzerm en ';, 15 tcmı-

ııat alınacaktır. ( IOti07) 

b' jkcC 'b 
yevmiye 500 kilo miktarında çıkmakta olup bir sene zarfında ır ı!lt' 
tahmin olunan cem'an 80 ton arpa şnrlnanıc ve ııumllnesiııı &'Öre pıı 
tıkla ııutılaeııktır. .r batıı~ 

2. - Paı.aı !ık ll/Xl/940 pazRrtc!tl günü ııaat 16.30 dil ~8 

Levnzını ve Mühnynat tıubesinıleki satı~ koııılsyonunda yııpılacııktlf·,.ı.11t 
ıı\''" 3. - 80 tonunun muhammen beıJrlı 4U00 llra olup <1o 15 111 

teminatı 600 liradır. t'c 16 
4 -· isteklilerin pa'Z::rlık ıçln tayin olunun ıtün ve saatta ~11rı 

miktnı ınclaki lımıinat naralar ile blı likto mezknr koınisyoııa nıüracıııı 
(10491) Beykoz Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 
l - 700 ndet tevhit aenıeıi 11/11/940 pazartesi günü sallt 16 ılıı lst. Levazım Amirliği Satına•"'' 

Beykozda Aııkel'i Satınalma Komleyonunda pazarlıkla satın nlınncaktır. lıa,,,. ftf&rl 
2 - Pazadık netk<!sl takarrür edecek fi)•at üzerinden % 15 temı· !,,. _____ ..:K.:.;o;.;m;.:.,:~İ;,;;S;;.;Y:..;;O:;.:n.;.;U;......;;;.;.;;;.-;,,;;.;..;;;.,;;.,, __ .,._ 

nat alınacaktır. 
3 - Evsııf ve enıit heı gün mezkur Koıııisyonılıa göıı.ilebilir. 

(10508) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Ciıısi 

I<:lrnıckll k ll n 

Ekmeklik un 

Ekmeklik tııı 

MiMıtı"ı 
ton 

600 

3tl2 

N!· lt'wiıwt 
l,iıq 

7GOO 

Ci470 

ır.ooo 

l'u:,(lt/ık tıinı re 
11<ıfıti 

18/ 11/940 lll'l/.arlesı 
saat 14 

l 811 l /9~0 pazutcsi 
saat trı 

19/ll /H40 sıı.lı 
swıt ıı; 

l - 'Mııhtclıf ıııalı.ıllcı e le llnı edllm<"k uzere yul<al'ıdu ımktar ve 
tcmlnatlo.n yazılı unlaı hizalııı ınılıı gii!!leı ilen gün ve sııaUcrde Bc)•koı

da park karşı<:ıııda Askeri S11tınıılnı11 l\omi!!yonuııda· paznılıkla satın 

alınacaktır. 

2 -F.vsnf ve şernit her gun KomıRyoııdıı göl'lilclıilir. ( 1050!1} 

ıl/ikt.1.11·1 Tııtcırı İlk tc111i11atı 
_..;;"..;;d..;..ı ı ___ .::L;;..iı;..;a::_ __ ..;.L1 ı _______ c_J._v.~ 

480,000 lG,800 ı2ı,o 6XR p~rçln çivisi. 
480,000 2,400 180 liXR perçin pulu. 1 
!lfi0,000 :J,840 211& 2,f,XB perçin çlviııi ve pu ~~. 
rno.ouo l2,000 900 2,ı;x 12 perçin rivi i ve pllJkll· 
40,000 1,401) 105 Büyük yarını yuvarlnk h•ıc 

zgo,ooo 7,000 5:?5 Küç!ik yanın yuvaılak bal 
110 

80,000 8,000 600 Çift di!li toka. . ıJİ~lt 
2,.ıoo,000 14,400 1080 Pala k.n lokal'ı için ~rkeklı 

kapsül. 
9
,o pel"' 

Yııkıırııln ya7.ılı ıııalzcmelel'in. pıızarlıkla ~ks!lt~ıeleri U / 11/ J{oJllif, 
şeınbc ~iiıııı ıınaı. 14 de Tophuneue lı;t. J,v. Anıırlığı Satma.lrıuı .11 bel 
vomıııda ~'1lpılacaktıı. Nüınunelel'i Komisyundıı ~orülür. Talıplef 
vakitte l~omi~yoııa ~clmclerl. (689-lOSılO 

• 
lli.000 kı.o kndııı pençcli'ıı koselc. 
15.000 kılo kaduı· kuııduı·ıılık sarı 

va kete. 
15.000 kilo kadııı sı~·ııh yağlı ko

sclc. 

u111"' 
· klll ·n n tt ımtın ıılınacalttır. Istc erı ııe "ır 

ıı" ve tcminathırile belli ıınB 36) 
nıi~VOnA ı:cJıııo)cıi. (585-105 

*** ı.tıf• 

B k A k A S t J Patnl'lıkhı eksllLnıelcri 11/11/940 ey oz s erı a ına ma pazarwsı giinii ~llllt 14 den 14.80 il 

180 met.re kaput bezi alın::~ p•· 
Pazarlıkla ekııiltmesl U/11~ ph1'ııe· 
zartesi güııü snııt 14.45 Je goıııi~· 
de L\'. Amirliği Satınaltnıı idiler•" 
roııunda yapılacaktır. is~ 5ıııı.tt• 
ııiimuııc \'e teıninııtlnrile beli 1053Sl 
Komisyonıı gelıııelel'İ. ( 587--

Komisyonundan : kudnı- Tophanede Lv. Amil'lır;ı sn
. unalma Komısyonnnıla yapılacaktır. 

l - Vedleıı Iiyııt ıınhalı glil'üleı·ek 1li ton şckeı• l:Ul l /9·10 gfinıı fsteklilcriıı tcıııirıntlnrile belli santtc 
saat l4 de Rcykozda Aııkeıi Sutıııulma Ifonıiı;yonundu pazııılıkln ıatııı Komisyona gclıııeleıi (57a -10424/ 

alınacaktır. ~"'"' 
2 - Pazarlık netice f tnkaı ı ür etl<'cck fiyat iııeriııılJ-'rı % 15 tPnıl-

nat alınnl'akttr. (1flfi10) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komjsyonundan : 

l - 80 ton kırmızı ıneıcimek, 30 ton l\uru üzüm, 10 ton gaz yuğı 
3 ton kıımızı biber, 200 ton ot, 200 1.Qn nman ı 1/11/940 pn1.arl<'Sl gu 

nü saat H de Beykozdn A .. ıteri Sutııııılınn Komısyoııunda pazarlıkla ayrı 
ayrı s:ıtın al ınacakt11. 

2 Pıızn ı lık nctırN.i t~ıkarı iıı cdl'cek fıyııt uzcrindcn c~ 15 temi. 
nat alınacaktıı. (105111 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

l 210 ton nıµa, 20/l 1/fltO çaışıımba ~diııü saııt 14 de Beykoz 
A keı i Snlınalnıa Komisyonuııdn pııımrlıkla satın ulınacnktır. 

2 - Puznrlık ııeUce i takaı riır ııılecek fiyııt ılzerinctcıı <;; Hi tcıı!I· 

mıt alınacaktıı. (1051(:) 

Beykoz Askeri Satanalma 
Komisyonundan : 

l - 82 ton p. tntes, 124 ton kuru ot 15/11/940 cuma günü saat 16 
de Bcykozda Askeri Sııtınalnın Komisyonunda pazarlıkla 11yn a~·rı ı;atııı 

alınacnktır. 

2 - Pazarlık neticesi takarrür edecek fiyat üzeı'İndcn ı;~ lfi temı· 

mut; alınacaktır. ( 10517) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Ton 

210 
ı;5 

37 

87 
16 

16 

Cinırl 

Arpa 
Bulgur 
Fasulye 
Nohut 
:Mercimek 
Gan 

1 - Yukarıda cins ve miktaı lnn yazılı altı kalem e.J:zak 20/11/9 '0 
çarşamba gfinü eaııt 14 de Beykoz A kcri Satrnalmıı Komisyonunda pa-
zarlıkla ayn ayn sntın ıılınacaktır. 

2 - Pazarlık neticesi takarrüı· cılecck fiyat iizcrinılcn ~(, 15 tcmi-

ııat alınacaktır. (10518) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

ı - 20::l ton wman, 24ti ton ot 14/11/940 pcışemhe günii saat 14 
de Beykoztla Asker'i Satınnlma Konıl yonunda pnzarlıkla nyl'ı ayrı satın 

alınncoktır. 

2 - Pazarlık J'letlce. i takat rür t'dl'relc fiyat üı.el'indcn % l 5 tcıııi-

not alınacaktır. (10619) 

54.000 kılo saman. 77.Z77 ltilo kuru 
ot Harp Akademisi için nıütenhhit 
nam v:ı hc!ıahına R/11/940 cumn gli
ııü sanl 16.30 da 'foph:ınede l.v. A
mirliği sııt mal mu koınisronnııda ya
pılacaktır. Şaı tıınnı..si komisyonda 
gorülür. İı:tcklilerin kanuni veslkn
larile konıi'i)'ona gelmeleri. 

(677 10454\ 
••• 

Dcrınce 'en • ırkeche ı.wo lor. ka· 
<lal' arpn nnklettirilccektiı·. Pıı:uırlık
hı eksıltıne~ı 8'11 !.liO cuma ı..üntl 
!\.'lllt 15 30 ılu 'foıılı:ın~e I .. v. Amır
lığl Snt111alma !wıııisy .. nundn ya1ıı· 
lncaktır. !lO ila 150 tonluk dcrılr. v:ı
sıtıı ı ol:ıııların ve•aik "e tcuıin:ıtla
rllc lıdlı ı<natte koı ıisyoııa gl'lmclP.· 
rL (580) (10478} 

••• 
!10110 adet hak r karnvanır ıııiıtcııh· 

hit ımııı ve hcsnbır.a alınacaktır. Pil· 
z:ırlık!a eksiltmesi 11/ ı 1 /~ı40 pcı·· 
cnıbc günü ıı:ıal , ),!lO ı:la Toplınnede 

lst, T.v. Amirliği Satrnalm:ı Konıl'l· 
yoııunda yapılııc.ıktır. Tulııııiıı becle· 
li 32,400 lira, !lk teminatı 2430 liu
ılır. l\ümunesi Kombyonıfo ~·iı·iılür. 
isteklileri~ belli saatte Komisyona 
>!<'lıneler·. (f.83-105:14) 

:ı,~l(.lf. 

·ıon.ooo o,ıcı ınntı-n için sustalı 
Ç"lllt•'l vı• 200,ono arh•t arku cant.nsı 
çın su tuh \(•ııgel pazarlıkla satın 
u'ınucaktıı·. İhnlesi 14 /11/1140 pCt' • 
şcnılıc ı.rliııfl s.ınt 14,!lO da Toph1111c
ılc İst. Lv. Amirliği Satınalmıı Ko· 
nıisynnııııılıı \'aııılacaklll'. :;-:umtıne -
!eri Komlsyondıı göriihiı. lsteklıll' -
l'İll kııııuni vesikalnı·ile belli saaito 
KoınısyQnn gelmeleri. ( 684 -'l 0535) 

fi.11-lf. 

Allı parçndıın ibaret başlık, pııl
r:um, kolan, göğüslük, ip yular sapı 
ile OC.rnbnr 2000 nde~ mamul tevhul 
emcd alınacaktır. Pazarlıkla c.k

sıltme:ıi ll./lli940 perşembe günü 
~at 15 de Topha•ıcdc Lv. Amil'li[:i 
S:-tıııalmu Ko:ıds:, onunda ynpılacnk
tıı·. Thhınlıı bcdcli 102,0ÖO lira, ilk 
tı'ınlnatı 6360 llındır. l;Gm•mesl Ko
ı ıl!ıyoııtla f!Ö!filiir. İı;ttklil~ıin kanu
' , wı.ıktılal'ilc belli saatle K9misyo-

gı•lıııel('ı·ı. ı ı;cı f'ı--10537) 
'folf.J(. 

Arlıt. -
8500 Soba bqru5\l 
ırıoo Alafranga dusek 
900 Soba nt·k~ dir!lllği. 

Yukıında yazılı Uç kalem boru ve 
<hı· ek 11/11/940 pazarte i giiııü fUl· 
at 15,30 da Topbımede L\•. Amirliği 
Satınalma Koınloııyotıtındn paıurhldn 

~·• reii •. 
6000 ııdct mahruti çııdır dl ·ıt.111e5 

lınac.ıktır. Pazarlıkla c:;~o 4' 
12/11/!'140 snh günü saat uıııı1111~ 
Tophanede Lv. Amirliği Sn ~01111.I. 
Komi yonundn yapılacnktn·i t tlilt 
nesi J{omisyonda görülür. 5 ~oııı' 
rin teminatlarile belli saııttg639) 
yona gelmeleri. (588-1 

BORSA 
.. ,eıı 

6- 11- 940 da muaırıele '1° 

LonJr& 
Nevyork 
CenoYr. 
Atlna 
Sof ya 
Madrlt 
Bucıape" 
l.sUkre• 
Belırad 
Yoko'1 . 
Hoktı.ı. 

paralar 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 lı-.-. fr. 
100 Drabnıl 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Ponıılt 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 ineç lır. 
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