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Bir hırdavatçıEskişehire 
sürgüne mahkfım oldu 

. ı Bir •••118C111'ım da clrlBI •8'11•t 
Mareşal Patanın 11a11ade , ......... 

çektiği ıztırab Muddeiumuml Hikmet Onat diyor ki: 
Yazan: ASIM US 

llr be gUa evvel t'raDU& Bari· 
llJe uan Laval'la Bitler Ue ko-
11..-k lolD BcrHae gldeeeğl bil
.,.._...,, WI haberlere göre Ber 
• laiikillctl tarafmdu davet e
..... ille de ......... Petea hart
• llUD'laa mlılaade etmemlftlr. 
Blmlyoraz, ba ltüer doğra mu
arT Eğer doğra 18e Almylarm 
l'raua ile wlev ld ulalıl 'bir .-O
de karmü istedikleri lflılrllil pro
,lellnbı de ..,.. cliqtQtble bli'Jle
tlllelıUlr. 

Bir mtlddet enel Bitlerin Fnn
-.Y• kadar sldcrek iptida Laval 
De~ aoara Marepl Peten 
Be mtllild o1ınuı, bu miilal.at es 
.._da FWarerln lhUyar Franm 
llareııanne ka'l'll ook aazlkbe ma• 
amele etmlt balunmuı her taraf· 
ta m&IJ6p Fransayı kazanmak ~ 
AJmaa,.... Jml ..... atyul t.ertlp 
hamlemıt oldaia llls8lal .,...-. 
........................... pıte 
re aleyhinde Almulya • ittifak 
aktııdeoejhd, F1"&1191S c1 ... -
Alatenbde mihver de' le&ledae te&
llm e~ Wle iddia eılealer 
a:6rUldtL Ştlnbestz lla ,ayW&r ıd
llal&~ı idi; fıc.at işin .. de bir 
büflrat halmıdu~ da anla~ıbyor
da. Bu baklkat Ma~ Petcnln 
111öt&r<.'ce tekl;f ettl&i sırada ilk ............. 
aalt'teeek 8Ul'Ctte Fraaealllll Pt
mltf.ekl dostloklan v" dÜfDWlhk· 
lan tasfiye etmep karar vermlt 
olmuı idi. 

li&l'elal Petea Bitlere f6yle dl
JOrda: 

"Fruaa llarpte mall(ip oldu; 
-at6p olarak Almanya Ue anlat 
inala llumbr. Aneak J&Pdaeak 
.... Almanya t.anlmdaD Frauaya 
.... küa1 eUlrllecek bir lda ye 
bttlbm 8Ulha olmamalıdır. Alman• 
J'a aferine blldm olmabdlr. Eğer 
Almup Dferlne blklm olablllrse ..,._da maif6blyet1De h&1dm ola 
......... Alaıl takdirde . Fnn9a kav· 
'ftt ...._da boyan elecek, mu 
........... D1'81'etlerlne katlua
l'ak ....... lbbll beldlJec* ...... 

tik .., .. ıarcta Antıpa ......... 
dald bitin adDetlelt ....... .,. 
.... bir eephede t.oplamÜ lltlJea 
...... ba alelt lılr ........ 
dhnlyetl Ue kal'fl)aclıll ......._ • 
dlldl ....... ..,..... psetelerba 
de ... U.tlmele ..... Wl9 lılr ta-
-. ............. " ........ si-
ae OU'p!Jorda. 

l'üat ....-.ı lılr mtldclet ıecln
ce ba talnnlnJerla cloin olmacblı 
.......... kere .,.. Ud mU 
yoq balu l'nmm eıdrlerlDID ... 
..... healı JOlındeld llaberlerln .... 
................... l'nul
...... Aı..a ltpl Jnnrvetlerlalıl 
hallı lseıt.de tuJUderlnl artır 

lldıa olchddan, lllbayet Parla 
ibdvenlteebda Mttla faldlltelerl· 
nla Alma•lar ......_ bpatd-
tfrlı, Wr 4'0IE ~~ talc~lnln 
~ ohmdaia haberleri geldi. 
- .......... daha alır bir .... 
dhe ..._. ~ LGrea'de franaız 
C!9 ...._ ft aym yetmiş blnl 
balu .............. )'11valanndu 
hlarü .........,. MlrWdttiü IP

tlldl. 
D.N.B. "'9-•r• ~ ctta evvel 

Putstea ~ bir telgrafa göre 
MAftJIOI Pet. ftd10CJa Fransız 
nıllletlae bitap ederek .. muhacir 
·~ bakJnncla 11718 ...... 

tir: 
-.:.Oreaı1en k6y1ertnı terlr ne _. 

beet l'rullm ilkesine lltleaıa 
•edim edl1• yetmlt Ma ı...._. 
11 le-. mnslmlnln girmekte ....._ 
badnJerde blylk DıU,.., .... 
dlr; ba vat.nda!lllıınn yeırıl V11rtla-

J bir '\ 1\ 1 r ·ı \'e bü · k 
:1 y:ır 

·ırlaed in.,. 
ihtiyar Fransız llare1Gllnln ba 
dert ••kkatle ........ 8Uls-

Milli Korunma Kanununa göre ıuc te-kil eden 
islerin sür'atle intacı için tedbirler almaktayız. 
Sirkecide burdavatçdık yapan 

Karnlk adında blriai, gelen mUt
terllerden malmı aatl&DUI. asliye 
sekizinci ceza mahkemeeine veril· 
mişti. . 

Mahkeme din Karn1i1D dunıt
masmı bltlrmit, suçunu aabit gö
rerek 2 sene FAJdleblre anrgtıa. 
500 Ura da para ceuama mahküm 
etmiftir, 

DtlDkl elnnl lllfJllaut 

Mabmutpapda manifaturlcıhk 
ya.pan Nikola Papuoğlu dUn blr 
müşteriye mermerp.hl kumaşmı 
41 kuruıtan aatm11, fakat kendüd· 
ne 34 Jnıruttan fatura vermiftlr . 

KU11terlnln sabıtaya ~yeti tl· 
zerine bir cUnnO meşhut tertip • 
dl1nWt ve Nikola Papazoğlu yaka
lanarak adliyeye ftl'ilmiştir, 

(DtltJarnt .. hclld6) M~ lllkrMt Out 

C. H. Partisi umumi idare 
heyeti azahklarına 

H. Re it Tankut ile 
&akan, 1 (AA.) - Habir a1cb1ı- rq Keb'mu " toeı bCllc-1 parti. mtl

ama son. C. &. ParUat UIDUIDI fetufl a.... Rellt TUJaıt Ue J:l&sıl 
tdare beJ9U l•emdua 8IDop meb'uu meb'uau J'etbl Altq -cD•lpırdlr. 
bıcedaymm. KQnıka!At Veldllllble llalaD ~t TaDllat"Ull tnftkAld U. 
Ankara meb'Ull Kllmtu Okmen'bı Parti tefttf laMlro9llllda eUUen bir 
Tkıant VekllUliM taybılerl dol&Jml· mtlfetu,ute ele Kardbı mebıfR &.o 
le &ÇllaD umumi idare be79U a.Jık. an Kae......,U almmlftlr • 
1&nD& poel befk"DJık dlftD111Ca Jla• 

!~!!"~-IÇankayşek diyor ki: 
Tıb l'aldllteslDID daldU19 doQelltıerba- Na n k ı·n 
den " bb uemtmlstn mtlmtu ilim&· 

larmdaD Doktor ıı:ıcnm IJerU ma.u l 
protuörtQCe wa edllmlfUr. o.. fa. a n aşması 
ldUteDID deleri1 uzuvJarmdaD Doktor 
.._.... feYkl. Artt tmnet. ~ Vaziyette hiç bir 
ıa doGeDU Te'rflk c1e proı.erıoae ıu- ele .. • ildik" husule 
ft edDelllM' anrm1hdlr. KeadDerbd 81f • 
alıdk .-... getirmemittir 

K E
-N-A....-N .... , Çin zafere kadar 

harbedecek 
H U L 0 S i Berlbl, • c11uas1> - çın htı-
Bugünden itibaren 
gazetemizde yeni 

hikayelerini neşret
meğe batJıyor. 

ıeter dalrllrabll 
bl a eler 

aşlığı altında bir aerl teşkil ede
cek ol&n bu yımlarnı Dld 

Mir&s 
Kece 
Bugiln befinci 
aayfamızda 

kblet rellJ, Çantanek Ja.ponya 
tara.fmdan Nıu*lnde prulmut o
luı kukla htlkbıet bakkmda be
yanatta buluna.rü fUD1an aöyı. 
mlltir: 

- Blr tarafta Tok)'O, diler ta· 
rafta da Nankin !ı(ançukO olduiu 
halde yapılan uııaema vazb'ette 
hiç blr değişildik buale getlnne
mlşUr. Bu bal iki devlet araam· 
daki kfnl de artınnaya ~·

Çunlüng, 3 ( A.A.) - çaiaı a 
jansı bildiriyor: 

Çin hariciye nasın şu beyanatta 
bulunmuttur: . _ 

Japonya ile korkuluk Narık~teu 
tekkUlü arasında. muahede k~ 
etmek iddiasında bulunan vesika· 
nın imzası, Japonların yalnu Çin· 
de delil bütün Pasifik ~leminde 
kanun ve nizamı altüst etmeğe ma· 
tuf hareketlerinin en yüksek had· , __________ .. dini bulnıasından ba""a bir şey 
değildir. ~ 

c1ea lteldedlll tanda lılr •h..- Japonlar kendi gayelerine bir 
te..&Jlll ba,......11 elmakfılll ~t edecek bir ~jtm vücuda getir 
mtltevemt .... bip ...... llleee- diMkten sonra. uıakşarktaki tabak• 
dllı>h111r. kum ve Y8Yllma politikalanna yar 

Onun için Fran"a hartelye nasın dım etmerc fir.ere bu rejim i!e mu· 
r.a, al n 'fn<' ı!:.. ·et l'Clllmltt de git ahede ismini verdikleri bir vesik:1 
memı e bann ..t.ebhll M:ı şal imza ettiler. Böv•e bir rejim halci 
Petea'la 11a aap ala ı'a b .- 1 kitte. TGkyo MkOmetintn Çin top 

.. ·--· 1 (Dl••• • ....,., 

Bulgar Hariciye 
Nazırının beyanatı: 

Gayemiz 
Bulgaristanı 

haıp dışında 
tutmakt•r 

Türkiye ile doatluiumu
zun istikbalde daha 

ziyade inkitaf edeceiine 
k .. 
anum 

Sotya, 1 (A.A.) - D.N.B.: 
Bulgar hariciye nuın Popof Bul· 

gar dı§ atyueU hakkında çoktanben 
beklenen nutkunu Sobranyada 86yle
mlftlr. 

Nazır evvel& Bulpriltam harp dı· 
ımda bulundurmak, Bulgar milletine 
sulhu temin etmek ve memleketin em· 
nlyet, latlkW ve hayatını, bak ve men 
faaUerlni muhafaza eylemek hUBU
ıunda hWdlllıet taratmdan yapılan 
bey&D&b hatırlatnuf ve bUktunettn 
bu 'fUdiıd tutablldJtbıl ve her zaman 
bu ııtyuete ııadık kalaeatmı ili.ve et· 
m!ftir. 

Popof, Cenubi Dobrucanm Bulgaris
tan& avdetinin Bulcarlatan lc;ln mu
hlm bir laldlM olcluluna l§aret ede· 
rek buDUD maddi ebemmf19tindq 
lıqka mwvl fllMnnml79U bulunctutu
nu .,. BaJprı.'8ıala Killwr deTletıert 
aıumda mevcut dostluJıt mtıauebet.. 
lerbal talmJe etuttnı ll&Jtmdltb'. 

Nanr ~ld: 

Cralon. muahedealle bu meeelenbı 

(Deoo?m 4 Ü~) 

Roma müzelerindeki h ,.. ' 11r.r b-ı~m tlef'lere f03ttlMIOt" 

Amerika 
cumhurreisi 

Ruzvelt 
Deniz üslerini 
görmek Uzere 
seyahate çıktı 

Vaşington, 3 ( A.A.) - Beyaz 
saraydan bildirildiğine göre Ruz· 
velt, Caraibe adalarındaki müda· 
faa tertibatmı teftiş etmek mere 
ıs günlük bir seyahate ÇJkmııtır. 
Ruzveltin teftiş seyahatine Miami· 
den başhyarak Portorico civanm 
da ziyaret edecektir. Ruzveltin ln· 
giliz Antil adalarındaki deniz üsle· 
rini tefti etmeal de mutitmwl bu" 

ilalyanl r 
mDtema· 

diyen 
çekiliyor 
Bir çok must~h

kem mevkiler 
Vunanhlara geçti 
Yan ~taları 
Ergiriye aiden yolu 

aletleri altına aldılar 
(Yamt 4 ütloüde) 

---":*'11111 

bombardıman 
tayyareleri 

ingiltereye toplu 
bir halde teslim 

ediliyor 
60 pilot lnailtere 

ile Amerika araamda 
mekik dokuyor 

B9ltlmor, a <A.A.> - Ameribn 
pUotlanndan Huçiluıon, lncDtereye 
.muntaaman Ameribn bombardı
man tayyarelerlnbı toplu bir hal· 
de teeUm edilmekte oldujunu ve 
tayyarelerin l.ma.ya uiramadan 
Şimali Atlantlkten geçerek İngil· 
tereye göt11rllldtlklerlni töylemJt 
ve pnlan illve etmlftir: 

Ha tayyarede Dd pilot ve bir 
telaisci bulunmalrtadn". Teslimat 
Amerikalı, K•nada.b ve İngiliz ol· 
malt U.zere tahmJnen 60 pilot ve o
tu teı.izcl tanfmdan yapılmakta· 
dJr • 

Her pilot ayda bir defa uçmak· 
ta ve vapurla dönmektedir. Lock· 
heed Hudlcm tipinde fevbllde H
ı1 bombardıman tayyareleri ilk 
ııartide tealbn edllr.JtUr. Tayyare
lerin bepai !ngW.ı tayyare mey
danlarma inmektedir. 

Ram an yada 
Lejyoner poliı teşkilab 

lağvedildi 
8'*"" 1 (A.A.) - Stefani: 
Bqvekil muavini ve lejyoner hare· 

keUnln kumand&lu Horta S1ma tara· 
fmdan imza edllen bir emlrname Ue 
lejyoner poUllDin teanllde dotru 1ıı. 

Ukal l&fbaamda lejyoner reJlrnine 
yardım etmekten ibaret olan vaztteaa· 
Dl bltırmlt oldutu lçiD Jltvedilmlf O)· 

dutunu ve bUtUn memlekette bugUn. 
den ltibal'eD faaliyette bulunm~. 
tını blJdll'lllilUr· Bu tqkllAtm lzaaı. 
lejyoner kadrOlarma almacakbr. 
• Liyakatleri görülenler, devlet polüı 

tefkllltDl& alm&caklardır. YalDD lej· 
,_.r )Wdıalldanlan emrlnde dalım 
1ılr .... lblra eclOeoekUr, 

e9ftl R.uzvelt, Pof 
torim valiliğinden Birleşik Ameri• Fıt tına L-f a 1ıı 
kanm Fransa büyük elçiliiine ta· u 
yin edilmiş olan amiral Leahy le 
Nevyorkda bir görü§me yapmış· 2 V Q P U I b Ü l t 1 
tır. 

Daha evvel avdetini icap ettire" Belplıd, ı (A.A.) - Havu· 
cek bir hldise olmadılı takdirde Fena havalar Yugoslavyamn ı. 
reis, 16 birincildnun tarihine ka· taratmda ciddi kazalar& ve baaarlar& 
dar gaybubet edecektir. aebeblyet vermlfUr. FırtmadaD biat 

Yugoslav ve blr1 de 1taıyan 01.m&k tl-
Tranailvanyanın Mn Ud vapur 1ı&bnlfl& da oı11reu.e-

Romanyaya ilbala ı.tı kurtarılmıftır. 
Bomada, Karadafda. cenubi 8lllo 

münasebetiyle blatancıa tazıa ıcar 1atdJPıG&D otoo 

... .. t 
mobiller l§leyememl§Ur. 

•• All oneüo Şlm&ll Bomod& BU beaJrmrM utra· 
bir ...... ... yan mmtakada aynca qukl&r da 

... mUthlf tahrlmt J&PllUlbr· 

llJUJerell dedi~: Baç bölgeeillde bJDdeD fUla "11-
lulmJf lld bb:a 1radar ev oturulmU 

Tr · ı 11 hale gelmiftir. Bu mmtak&d& bulaP 
ansı vanya ı ar :::=:u~=~ 

meyus olmayın 
istikbal ~etin 
fakat ümitle 

doludur 
BükTeş, 3 ( A.A.) - Rador ajan 

sı bildiriyor: · 
Kralın m~ili general As 

~nesko ile lejiyoner hareketinin 
Wllanclanı Horla Sim, Tra&ilvan 

Y8nm anavatana ilhakımn 22 bıcı 
Yildönümünü 1918 de ilhak karan 
nm illn edildiği mahalde tesit et· 
mek il7ıere sabahı hususi 
trenle Alba iur:ya gelmişlerdir. 

General ile kumandan, Transit· 
vanya davası için çalışmış olan 
lann öldürüldükleri yerleri ıiyaret 
~~erdir. içinde taç giYDM" mera 
sııni icra edilen kilisede bunu mü 
teakip dini iyin yapılmıştır. 

Sayısız bir halk kütlesı önünde 
9ÖZ alan general AntoneskÜ. bu se 
nen\n ilkkinunun millet için bir sa 
adet günü değil, bir ıstırab günü 
olduğunu ka)·dettikten 90nra şun 
ları ilive etmiştir: 
. ··Bugün aynı zamanda istikba 
lın haklarına yol açan bir gündür 
General, bundan sonra mesullerı 
şiddetli tenkid ederek derni;tir ki 

"Heoimizin müaim olduiunu 
<.0..-....6._. .. , 

Günlerin peıinden: 

Modası· geçmiyen 
s.ah 

İtalyan aakerleri albıg11 harbine 
dayanamıyorlar. Bunu blldirea 
Röyter ajanamm Amwtluk c• 
hesinden d6nen hu5ual muh&blrl
dir .UuhJ'bir a)'Den e<» e dlyor: 

..:_ ltalyanlar top, tüfek, mitral
yös kullandıkları mUdd tçe 
ba.rp edilorla.r, yalnız Yunanlılar 
aUngU hllcu.muna 'ka]ktıklal'1 a.· 
man panik yapıyorlar. lta.l) anlar 
göğüs göğüse harı> .etmek liwm 
geldiği vakit kUçilk yangın bom· 
balan atıyorlar, ıilnJU kulla.ıuum
yorlar.,. 

Bir 881leden faZJa bir zamandan 
ben devam eden Avrupa harbinde 
hep tanktan, tal yar den, mitral 
yösden bahsedildi; İtalyan - Yu· 
nan harbine kadal' sıingU aiı.&lımJD. 
biç bir yerde kullanıld gı ifitllmr 
mlşti. 
Şimdi Arnavutluktan 

haber gösteriyor kl ıiln 
modası geçmlyen ve I' yecek 
olan blr atllhtır. Sad tanka, tay 
yareye ebemnıfyet veren, b lk1 de 
süngü yerine ttıçllk ysngm ~ 
bası ıruııanmanın daha m s.ır o-
lacaimı saırn d a !tal· r bu 
hakikati tellft ta.bul etmez bir _,...,.ur 80llft anlamış ola
_..._. JU8AN K1JMÇA.'Q 



Radya Gazatesi 1 
alan yeni 

ıı&m .. 
Siyaset ıfoııyn.tWl.uı wı;ı.inkli görU

•U,u şuı!ı 1; 

Bı.?y.ueı .ı. lel politika fıı.al!yetl blr 
.UkLzı c.-vı·eslne glrmi.tir. Av1upadıı 
AJman.> a.ııın ycııi uızam kuı·ma t.,,_.;,. 
bUsU ou nızarua, e3o.~ı.:il !.1..uı,.;ı p.lll 
Uk9.!J! tesiri aıtu.tıa bulUL:ın Jç dev· 
letiu ilhakı Deticesini verm!şUr. 

AlmaD.) auın Maca.ist...n1...1:ı öODr& 
tspanyayı, llu ı;au.sta.ıu ha.ttA ~ugc ,. 
lav,;rayı .)'eni n izama iltihaka c.avet 
etmiş oluu:u muhakkaktır. Halbuki 
lflmdi yeni niza,~c.ıar Romanya, J,ia· 
cıırista.ıı ve Slovakyaya münhasır ;ıal· 
mııkta.<lır. 

ls~:ı.rıyıınm yeni nizama UUhak et· 
mlyeccğl dUn lspan;;a ıle 1ngHtcre ta· 
rafından lmzalanmıı olıın ticaret mu
ahedesinden ıuılB.fılnıaktadır. 

Fraıısn;,·a gelwı.:e, ba d.:ıvıetln Al· 
manya Ue ı~ blrllğl yapması meseleSi 
§1.mdllik teehhUre uğramıştır. 

Garbi Avrupa ... a !<'r~a ve İFpan· 
yanın \'8.Z yeti böyle Uten §arkta BuJ. 
gal'l.stıı.nın vazlyet!ne gcl!nce: Kraı 

Borl.sin Almanya seyahati ve Sobrazı. 
yadaki har&ıetll müııah~nlardan son· 
n. Bulgarı.sta.ııın vazlyeU ş!ındllik 
-şimdilik cUyoruz, çilnkU bugUnkU 
vaziyetlere ~ore bcr AD için oır uegı.: 
tiklik ihtimali ıns·ıc:.ı~!.ur- ta\'az.."llh 
etmiş buJunuyor. Bulgar Ucaret na.zı· 
n hlikümetinin bitaıat kalmak kara· 
rmı temin etmiştir. Dikkate )!..yık t..•·
kJ, bu beyanat Bulciar gazeteleri ta· 
hlmdan iyi kıırş~lanınıştır. 

Bir Bıtl~ıır gw:ete:ıı, artık cenubu 
ıarki Avrı.ıp.ı:ı.ın;ıı sulh ıçinde ya;;ıayaıı 
bir kütle olduz-ona herlı.ealıı inanması 
IAzım geld!'~b.I Yazın:ı.ktadır. 
Dl~er tar~f.an l'eni nizama llUhak 

eden Rouıanyıı.::ı n ç:.ık feci vaziyeU de 
göz önllnde bu•unın:ı.lcta.dır. Son ge· 
len Jıabcrleıe gore Romnnyı:ıdakJ &· 

aarşi glttik;;e artmııkta, memleket 
cttUlc!;e kar,~m t ~ır. 

Romanyanı.ıı do. t bUytıUk ıztırabı 
n.rdır: · 

1) Evveli. Demfrmuh:ıfızlarm taş

kınlıkları.. Bunl:ı.r bırtakım How .. n 
münevvederinl.n Qldüı ulmcleıı gibi 
kanlı neticeler vermi,.tır. 

2) Romanyıı.ya Alman Lsgallnln ge· 
tlrdlği derin ut.traplar .. DUltr.ı§ten ge· 
len habel'lere göre Alman ı,gal kuv· 
vetlerl Bukreşlıı en gUzei oter·rtne 
:perie~ınel<tedirler. 

3) Macarların Vlyanahııltem kara.· 
rma ra;tmen Transilvanyanın Roman. 
;yada kalan par~:ı.r•ndıı gözleri Olma· 
m<lır. 

:Macarlar bu tırsatt:ı.n tstitade ne 
Transilvanyanın Romanya gibi blr 
devlet elinc!e kala.ınıyacııc:-.ı.zu ılerı sUr

IDe~•ted rler. 
•> DördüncU o!nrak bir de Demtr

muh:ılı. ırm kendi ara..armda boğUj· 
maııı n v ırdır. 

Bu vaziyet çok fecidir ve Yugoslav· 
ya Uzerinde derin bir teslr yar .. tml§· 

tır. 

U zah Şark nizamı 
Japonyanm Asyacla yeni nizam kur 

ma te~ebbUslerJ Amerika 1le Sovyct 
Rusya arasında blr yakınlık husule 
getirmiştir. .Almanyanm A vrupada 
kurmak lstediğf yeni nizama Sovyet· 

ler açı'ktan açr~a mubatetet etmf'mlg· 
Jer ise ue yeul ;,ark w.:auıı IUi• ,ıl.S.ll· 

da.kı vazı:> eUerJ ı:;ayctıe ı.arı.h:.ir. Anlc 
rika için de vaz.yet böyledir. 

sovyet Rus:1a Ame.ı:ıkaya yakla!Ji· 
makta. fakat lııg-1.J.le•·e ile ber han:,. 
bir anla!im11ya varmaktan çt'lti.nmek· 
tedir. Netck.nı bir ay evvel yapılmış 
ol:ın tn~lliz tekU-.l<!rıne henw: cevap 
bile veı:ılı.n1§ dejildlr. 

1' u.lrat Aı.ıerfaa S:ıvyet Rusyaya 
yalcmla!Jltığı glbi tngıJı.ere Ue de tev· 
kala.de dosttur. 

Acaba Su\ ,yet • Amerikan do:rtlu.fu 
müna:ıebetıyle bir Sovyet • İngiliz an· 
la§ı:nasma varılab!llr aıi? İşte beynel 
mileı ılyaat meselelerin en mülılıııIW 
budur. 

ltalya. Yunan harbi 
İtalyan Yunan harbi uakkmda 

en soıı atman hat:eııere gtıre Yunan 
Ordu.ıu bUtlliı cephelarde aıühlm iler· 
lemeler kaydetmektedir. Bilhassa ce 
nup mmtakasmda barektl.t büyük blr 
inkışaf go4termektedlr. Yuna.nıııar 

Er.;erl • Aya Sa.randa muvasaıe yo
lunu. kesn:ıi;ileı Jir. 

Yirmi beş klluınetrellk bir cephe 
llzarın..ıe btll'bed.:n İtalyan wmerlarl 
bu §CkUde çok m\işkW bir vaziyete 
girml.!Jllerdlr. Sahil boyunca harbeden 
ıtal.) .ınların h.:r ne kadar gerı.)'e çe 
kllme lın.-tuı.ıarı var da sab.lltl~ıı u
zakta_ h:ı=eket eden!erln çe!dlmelerl 
çok mUşntil o.acaKtır. ÇUnlıü geriler· 
de ya..u:~a köy y.ollan vaı ..ırr. H.ıl 

bukl bu Ill.Ult :ılta:ia ltalyanlarm en 
güz;de klta~a.rı 

0

h:ı.rbedlyordu. Bunlar 
r1cat cdemiyecekleı·ine göre teslim ol· 
maları da muhtemeldir. 

Ergerl ve Poıneri §Ohlrlerl civarm· 
da bütün mUhlm tepeler Yunanlılar 
tarafından J§:,"lll olunmuştur. Hu şe 
hlrleı. in dU~mesi blr gUn ınescle.:ıi ol· 
muştur • .Merkezde Yunanlılar muka
vemeti kırmak için yaptıklıın devam 
lı süngü hUcumlarlyle mühim netice
ler elde etmlşlerdJr. 
Şimalde Plmoriça dağlarında fler!l· 

yen Yunan kuvvetleri blrc;:olt esir v~ 
malzeme alm~lardır • .Mol<ra dağı 1· 
talyanıar Laratmdan tamamen z:ı.pto
ıunmu~tur. Harek~t bu:ada da Yu· 
nanlılar lehinedir. ltalyantar muka.· 
veınet ıçiıı bütün lht.yatıarını kullan 
dıklan için Yunanlılar daha da ııo::-· 
UyeceklerdJr. Filhakika İtalyanlara 
nakJiye tayyareleri blr miktar taltvl· 
ye kıtaatı geUrml;t!r ama bunla.rm 
mUhim bir ıol oynayacaklarını zan· 
ııetmiyonız. 

••• 
Bir itizar ve bir ilıtar 
Radyo Gazetesinden nak1etmekte 

old;.ığumuz bu sütunu dünkü sayımız· 
da okuyanlar orada blr.taç yanlış U· 
!Z:ırinde durmuı;ı olaealtlardır. Bu yan· 
lı§l:ır llt!%aınt olarak bzrakılmı!Jltı. 

J{asten yap, ğımız yanlışların bi
rincisi P.adyo Gazııtesinln ~3 Uncu sa· 
tırında :Peten yerine 1ı.Iusolinln adnıı 
koyu~u:t:ıuzdur. İtıılyan • Yunan har
bine alt kısLıııı onuncu satırında da 
"Mokra., dağ..nı.n adını '•Maı·rııh., is· 
tnlyle, ''Motl!ıı.., dağmm lsmiııi de 
"Kalnharı., ismiyle deffüıtlrdlk. 

Okurlarıınız::ı. k:ırşı t:lle bile yanlı~ 
bırakrn !J olduğumuzun sebeb!nl ıırze· 
detsek tizi mazur görerel< affedecek· 
lerlndeo §Upphe etmiyoruz. 

Hav 
dını 

Kurumuna ya.T
a bulunm r:ık üzere 

f Hadisa ar arasrnda 

Ameri planı 
lngilteren 'n Hindistan nar.rı A • 

mcri iki gün evvel söylediği bir 

Şehri r11 izde ki man ifa turacı 1 ardanı rr~~~~~~~~:~~::!~in~~r:~:,~; 
knrşı bir taarruz plinmdan balı· 

mürekkep bir grup faaliyete g- eçti :~:.,~~~~;·~f:,~,,·:.:~: .• dı:u:; 
hattA kati bir teııir yapacak mahi· 
yett l'dir: İngiltere bu zaferden 1.3· 
tifode eılerek Almanyaya arka ka· 
pıdr.n ta?..:·ruz edebilir. Mısırda İn
giltere ltalvan'arrn hakkından ge
rnceye kadar Yunanl!lara davan· 
mak inı'•inmı vcM>bilirsek ordula· 
rmnza Türkiveve karşı yapılabile
cek her hanl?,'i bir taarruzu yandan 
tehdit ede!:i!cceğimiz b'r hareket 
noktMmı temin etmlş oluruz. Bu 
suretle de ordularımızla ve artan 
kuvvet ve kudretimizin bize temin 
cd"'Ce~i yeni müttefi!derimizlc Al
mıınvaya öldürücil darbeyi indire· 
biliriz.,, 

Hava i{uruınuna 
B:ılyalılar 252 l lira 

verdH~r 
Ankıı.r:ı, 3 (A .. ~.) - Hava Kuru-

IDUlla )upıllııa:>La olan yımlıl!llara 

dair bugJn aldığımız haberler Esk:şe 1 
bir r..ı~rkez kazus:u:tla t.za taahhUdU 
ola~·ak 11~9 ve merkez ka.zıı~ı kllylcri 
Je 19 ... () ıu..ı. t 1...;1,;au eylemlşh:t'dir. Bu 
araJa İ:la Ha:;;ııırdcn 2;;0, lbrahlm 

l.ırclcı<.n ile Ar.J. HB-><1n yüzer, ~llley· 
n:.:ı.n Hacı Ak,ehlrıt Meilmet elllşer 
lırF veı mi~ıerc.ı.ı-. Alanyııdo. bir kısmı 

1 
vatand<l,ilar 83, I.3pırt:ıd:ı dere mıı

halle3inden Ömer Ali,:ın nam:n:ı va· 
sisi Hur~' t Çadır 50, Avano.;un Cen· 
zln köytiuden Kara Mehmet Erbck \'C 

IL:ıluce l•Ö.1 ilıı.1en Q.,m:m Kalır:ımo.n 

ylrm·Jcr !La vcrırJ,lcrC:lr. 1 
Balya h:ı.lkı 2;;21 lir:ı. teberru et· 

ıni§lcrdir. O.·J.ıda Ha!du ve Necib Ye- ı 
neı· I~rje:{er 50 lira:lau olan yıllık 

tıı:ıhhi.itlerilll 3CO lmıya çılmrmrş ve 
1..:uruma tevdi eylenılşlcrdlr. Anamur- j 
da İdman Yurdu tarafından verilen 
rotl3amere He kuruma 300 lira temiıı 
oJ\J.:lmu;;tur. Gölp:ızar merkez '<öylerl 
1 -alkı 20 ve Ycnlp.ı.z:ır nahiyesi halkı 
aa G2 baş koyun ve keçi vermi~l,mlir. 

Yurdun müoafaası bakımmdan en 1 
mtilıim ve milli vazlteyl Uzerinı> alwı9 

olan TUık Hava kurumuna yaruımda 
bulunmak Uz~:e ~ehrimiz manifatura 

tUcc:ı.rlarmdan müteşekkil bir gn:p 
fıı:ılıycte geçmiştir. .Manifatura. tile-

carları birliği reisi Bay Reıru:f Avun 
du~un başkaııll&rı altında L:.>p~an!ıJl 

grup, şeht.mLZQE..t{i bütün manıfatura 

tUccar ve komiııyoncularlle tuhafiyeci 

ve hazır elbiseci gibi zevatı 11ı1 Hav!! 
Ku.rumuna yrı. ·dı.ma tlavı:ıt etn1ekte d.ir. 

DUnyanın bugUnkU katanıık vazi· 
yeLi karş .... .ııda tıuzur ve retwıa y::ı.· 

şau•eilJuz az.iz tcıp.eJuaı·u.ı ... u:ı mUua 
taası ıçin ;yaptlall hareket cldden en 

yilluiek takclıre la.yıktır. Ua.ıüııı oldu 
gu UZeıe li:uruına uevıet ıcıa.e kac.t· 

rı.; .,una da.luı bu~ı.Uı me:..u.ıruu kudrel 
lerl <.ıa..ıılıuc..e.tti a;;<.Wll ya.·dlını ~"-P 

S~{erJerJm~za 
yapılan 

Çorap ve eldivenlerin 
boylan büyültülmeli 
Kı7.llay merkez.inden bl!dJrfllyor: 
Ka':r2l"'an erler.irnhı:e kr~lrk he

diye olnıı:ı.k i'zere :muhtf'rem halkı· 
mızın getirdiği viln <:n'"ap vı> eldi· 
venTeri.ıı Ç"~ı.ı kücüktlir. Bıml~n 
yatJan!arın tovJarmı biraz bUylilt· 
me!eri ve alr'lfa:rm da "''I"~ dikkat 

Fransada bir Amerikalı 
kadın mahkfun oldu 

tn ... i!izlerln ha-rbf yalnız müda· 
faa pl?nı ile kazanmak mUmkiln 
olmadığını dilişlınerck Almanyaya. 
karşı srrası gelince bir taarruz ha
rek.,tine gerl"ıek istedil:lcrl ma· 
llimdur; ııimd"ye kadar en salahi· 
'":!tll fn.,'l1z clev!Pt adam1arı bun· 
~"'n blM ka(' o0<'ı-t hhs0 ttiler. Ent-

maktadırlar. Hatta. lıımıal, arabacı. ta !naiJiı; Baıweld1i Cörcil geç0 n 
ka,,ıkçı ve saire gibi kuçı.ık esnafın L.lndra, S (A.A.) - Londraıun 88 ı;Un Almnnva·•a t&a!'ruz etmek için 
bı..:.a kw.Ullld. .t{ı.t..,ıı ı,v .. •.:ı..u.u .. ,• .;u .. r..a lfıhlyettar mahtlllerlnde haber almch. Bribn•·a a ..?~,naa bnı rni1vonluk 

ğme. göre, yabancı raayolartru dinle· b'r ordu hazrrla.ndıf;ını bile :.ı;öy· 
mek ve !ngtJterede söylenen nutukla ledi. 

ve bağlılık gciz cinUile ai.naca.k olursa 
1 

değerli uw..ıl.aturacılanmızm kendi 
§er..:f ve hayı.iyetıerile mütenasip §C· 
kilde a.zaml yardımda bı.llu.uaca.ıı.ıarı· 

na §Uphe yokLur. 

rı tekıt.r eclerek dağıtmakla itham e- An~:ık fngiUzle-rln }'ıazrrladıklart 
dilerek Alme.nlar tarafmdan Fransa· trıarnız ordt•ı:ıımu nas!l ve nereden 
da ıııume nı.ahkftm edilmiş olan Mis Almrnyava karşr hnekete getir
Vinfr~d Harle'nin cezasm1 ta.tıflt ve ı mek iı:-lediklerl hakkm~a hi<: hi1' 

Yeıı1 teşekJ>ül eden bu grup nıe.slek· lmMn olduğu takdlrde affını temin <ıÖ'? UıitilmC?di. İlk defa olarak Hin• 
taşlarını bu;;Unı-.u varlıklarının yalnız etmek içil? Birleşik Amerika maka rı·f'tan na:ıın Ameri ''arl:a kapıdsn 
ytiz:le llitl ntsbcti.nde yardıma davet matı tcşebbUsatta bUlunmaktadır. taarnı:r. • t::ıbili ile bir t.a.erruz p!A· 

S!vas • Erzurum etmektedir. F'akat yukarda da yazdı· n"'ıı tPmas etml'.?lir. 
• il •b• ğımız veçhlle biz tücearlarımızdan da· 0 - İng'ili.,, nazrnnTJ1 ı1 etive ~UrdUğü 
ıst a-az!nın son terb ı . "llanm icra ve tatbik kabiliyeti o-

ha. yukaek hamiyet ni.lmu.neıen.w vöı· Fransanın Berlm" elç:sı 
l'apanclı • · lun o1mad!~ mUnaka"a mPvzuu o-.. termelerini beklemekteyiz. • f . "d" 

Aıık.ıım, S (A •• \.) - Haber aldı~· Vazı esme gl ıyor 1"b'lir: anc~k resmi bir devlet &· 

E 1 t Grupa Bay Remzi Avunduk, Sabe· dnmmrn ağzmdan bu sekilde bir mıza göre, Sivas • rzurum s ikrazı· J> bU k 
tay Bcnerd:tu, Rahmi Köseo0ıı-1u, Sa· arı.., 3 (A.A.) - Fransız y1.I •.n.,rrıı-. nlannnn ifeoa edilT"'iq oıl""a-nın 5.~ milyon liralı!{ 7 inci ve son 

ter:.ibinin auskrip:;iyonu da d1g-er ter· 
tiplerde olduftu gibi h:ılkın ve mlles· 
se3atın göstenllğl rağbet neUcesindc 

1 
muvarıaldyetlc kapo.nmışttr. 

Biz Radyo Gazclesını oldugu gibi 
zalııt ve .nakletmiyoruz. Bundan al· 
mayr JUzut.ılu ve faydalı bulduğumuz 
tarafları gazetemizin umumi mUr.de· 
recatmı gözönüne alarak l:endimlz 
takdir edi~·oruz; y;ne kendimize göre 
başlıklarla gösteriyoruz. Hususi bir 
emek V.! t.ıkdir mııhauıu olıı-.ı bu sa· 
tırları bir de bi:z.i taklocıı çıl= ı:a

kikat gazetesinde olduğu gibi her gUn 
alınmış görmüyor muyuz! 

IJiln:ti.l sütundaki ıo.nl~lar işte bu 
kom~u mal!Jle geç!nmenln dellllnl 
tcsbit maksatllyle bırakıldı. t~tPdik kl l 
Hakikati idare eden hukukçulara bl· 
raz tasarruf lçln. emek vermenin şart 
oldu~unu gösterelim ve (Val"t'dan 
ltesip almıyoruz, te,·:ırüd otiıycır) itldi

asında. bulunulabilecek dili de kese· 
llm. 

ümid ederiz kl arkada,1arrı1•ız bun· 
dan soni-a hata ve sevablarlyle tılzim 
yazılarımızı bize bırakacaklardır. 

lih Çizmeci, Simon Brod, YeıuşalmJ, 
Ferid Burı;a, Mahmut GUr:ı.nl, Sa<il 
Tamer, Mlhal NlkolaJdl, Rıfat Edin, 

elçisi Jorj Kap'.ni, yakında malyctilc "' h11a ..:ı ı .. atmda dfükate değer bir 
blrllkte Berline gidecekUr. BUytik el· h" '"~" ' ır • 
çinin vazlfesı, harp esirleri meselesi B'"'im fıi1.-ff.TfM 1z h"'r'I halfnde o
bakkında Alman .n:ıa.kam::ı.tile temasa. lan bir devletin tatbik edeı ~~ Remzi Tatarı, Jak Perahya, AU Mal· ı;• 
geçmektir. harp nlanı en gizli askerl srrlaraan ta, Agop Narlıyan, Hayık l<mnoıyan, 

Marko Varon, Jo~et Politl, Kınacıya.n, 
Kazım NAml EtJölen, HM1 Nasır, İZ· 
zet Kaldanı, Naci Atabclt, Fahri Birol, 
ve İbrahim Şev:ıet gibi gUzlde tüccar· 
larımız dahil olmaktadırlar. 

Bir Bulgar heyeti 
Ramaya gitti 

Snfya, S (A.A.) - Ste:anl: 
Nazır Pez.e!'in riyasetinde bir Bul 

gar heyeti İtalya ile Bulı;aristan ara 
smdaki tl::ari mübadelelerin artlırıı. 

ma.9t için mi\zakcrelerde bulunmak 
Uzere dün Romaya i:ıarel<et etmiştir. 

nutgarisfo.n B .. "''"'M11nln nutf:o 
geri kaldı 

&.:ıfya, S (A.A.) - Bıı§vekll Filo· 
tun Salı gUnU Sobranyada s6yliyeceıtı 
nutuk, raha.tsızlığı dolayısiyle tehir 
edil mi§ tir, 

FIKRA: 
Sirke bi.r musibet 

§eyclir! 

Vaktne basta b'.r adamm ziya· 
retllie gelen bir dalkavuk, der ki: 

- Efend'm, sirkeli bir paça yi
yiniz, hastalığınız o saat savuşur! 

Derken, kapı açJlrr, hC;kfm gelir, 
hastayı muayene eder: 

ıi•r. E:-ı"ı~ bir ıırrnn ne k""~r umu· 
mr !ıekilde olurea olsun açıktan a· 
"Iğa ifadesi, matbuat ve rad,•olar 
Vt'Sıtr., :le İf!~esr r.f:ı;e tabii hir Jıare--
1f"'t ı.rlbl görfinrrıii"or. Onun f~ln 
"Acaha acıkerf bir plan lfr;::ıs1 de
m0k o'~n btı har~k'-'tin is+l'l-l f et
tl~i e-io:li hir Tl"pT • .,nt J"lt v::ırJır? •• 
orua ll J<P.ndi kendine dilimizin ucu· 
na e:e lf~·ol" .. 

Diln de ''Arka ltan•rlnrı Jı. Iman· 
.,ıı.vıı t->;ırn•z .• """nen bu bah"e te• 
ına.s f!'rlr.n bir ıı.rkadrumnız gaUb:ı bu 
~uk<ı dd"r ~ualin sevki ile l:az1 en· 
•l•c:" lo 1 ı, • f . - Perhiz lazDn; salim ağımıza .. z "T erwn.-.{ıı: .. n<n'!zle-

cılrke koymayınız! tavsiyesinde bu· rln bövıe b'r plô.nlan varsa bu. 
lunur, \ln:ıınlarrn Akrle,,ize <lor.'111 tı:at'" 

Bunu işiten dalkavuk no dese ·ı ı 7ıQ,."'" Mr vesile teşkil edebi· 
beğenlı'slıtiz? Hemen ıfi.kırdıya a· 11r .. dl•m""1u. 
tılır: Bıı iMimal sslahivet!t merc11er 

- Efendi'Il.İz der; gördUnüz ·,~in lizerin"'" ~1kkat vP. P'-"'Mmivet· 
m!i., Sirke bir ~u!!lbet şeydir ki '" durulmak ica peden bir n<''tta· 
yemesaniz key·fsizlik , savuşnıaz, dır. A. 
y::seniz hasta. oıursunuz. 

l\1are~al P eten 
l\1arsilyada 

Tefrika Numarası: 53 cinsten bir ç2kin:ienllk ~enb!ri içinde ınkL5rp ka!dığı 

içindir ki haklld ınanrısJle yz.şn.nuyoruz. Hürriyet mil· 

cadelesine çıkmış olan ksın, dedi:roduya ehemmiyet 
verip kor:i:tunun sınırları arkasına çekilmeli mi? Gül2e

ren ki kadının da erkek gibi her sahada mü.sav! ve ser
best olması davasmdadır; mazbut ve muntazam b'r tah· 
eil ile yetişmiştir, elinde şcreill bir üniversite diploma· 

m vardır, müsbet !ş r:ahasmda vazii'e atmıştır, çalışı

yor, alnının tel"i ile p:ıra kazanıyor; kazandığı parayt 
d;lcdlği gibi harcamak ve eğlenmek hakkı değil mi? 

Kimseden liıtu! istemiyor, kimsenin hnkkma ve hürri· 

y~Une tecavüz etmiyor; kendi hakkını ve hürriyetini 
lrulla.nmasma da kim karışabilir? Dcd'ltoduyu yenmek 

için dedikoduya aldırmamak 15.zundır. GUlseren de böy· 
Je yapb. 

z~ltl~Indeki buıuslyetlerl vücuda .gcthiyor. GUisere-ne 
dost gözlerle bakıyor: JoliaUtaya bı.r çok defalar yııln~ 
olar!lk gel :n ve mUzil< yerine Ya.kın bir nıasanm ba.~ı
na geç·i> oturan tek bsşırıa yemek YİY~n, yemekten son
ra. da <intinde ;a bJr UkBr, ya bir verınut kadehi uzun 

uza:lxya düşünen va nıu~iki dinliyen güzel bir kadın el· 
bztte bütün salon balkı ıle beraber gen~ kemancmm da 
dikkatini çekccelcti; onun iç.indir ki sanatkAr, bu yalruz 

ka:Jına dost gözleri~ bakryo't, g3Up giderken onu say· 

gı ile seJ[l.mlıYOr; nhlıayet bir gece, sa!omm tenhalSJJtı
ğı geç saatle~~~~ birinde onu kendisinden geçirecek 
b'r çiga.n milzıgı ıle coşturup memnuniyetini kazandık· 
tan sonra hürmetle Yaklaştı ve düzgün blr fransıua ile: 

Marsllya, S (A.A.) - Yaıımc!a 

Pı'ynılon olarak dün ak§am aaat 22 
de V!§iden hareket eden Maref&l Pe· 
len, Arlesde ufak bir tevakkuftan 
sonra bu .ııabah 9.36 da ?.larallyaya 
muvasalat etmiştir, 

'rahsUs1%, ca.hll, ,t.ski kafalı ihtiyar htzmetçl kadm
la Unlversite mezunu, mlinevver ve genç LQtfiye b'rl• 

birlerini ta.nunadıklan halde bir gUzel kadının başı boş 
bir hayat yaşamasını mutlaka cinsi bir zevk ve sefa· 
lıat aleminde sürüklenip yuvarlandığı gekliode telakki 

etmekte bırteşiyorlardı. Kendisine Yol verilmiş o!an 
hizmetçi kadın n:ahallede, konu kom~u arasnıda, Apar

lunan k:ıpıcıları, ııatıC'lar ve saire arasmda dolSJiıp es· 
ki hanonınuı mat'era h:ıytma ait akla gel~edik masal· 
Jar anlatma.Jı:tan gen kalmamı.ştı; Lfıtfiycden sızan tah· 
mlnler ise Ali Akyolun himmetile baroda ve dJğer ad

liye mensuptan arasmda yıldırım hIZI ile yayılmakta 
gecikmecll. Mahkeme daktiloları, zabıt kllt1bi kızlar GUI· 

ıerene dud:ık bU!:ilp arkarnıdan fıstld~mağa ba~ladı· 
lar; koridordan onun geçtljinl gören rakip avukathr 
blrfbirlcrlne mlnab mAnalt b:!km gUIUm.süyorlardı, Uıt· 

fiye evlen"'le fı:ılerHe meş~ıl olduğu i<;in yazrhane bUs
biltUn Gnı~--rrnin üstilne kalmış gibi idi. Yazrh:ınrye 

ge1"11 erkf'k nıUııtt>riler içinde genç avt,kat kadına, ''ak· 
tile Ali Akw·'·ın gözlerinde gördtlğU kirli parıltı Ue 
balannğa kalk~'llar da v:.ırc!ı, 

Gil'serene lr~a bir 7!1.~an f~!ııde hiirrlvı>ttn tıtdı 
pek "'"!'t g"'!!l"ğ~. damağnu y:ılonağa, yUzünü buruş

tunnağa bıı'"'"' "'· 

ıııeamek ihtiyacı 
Jmrrlyeta!z!Jtf doğuran sebeplerden birisi de d.e

mJrDdq korkusudur; hakkımızda ne dlişünUrler, ne der
ler. b11 IÖzler nasıl teairler uyandmr? Şe.h.siyet.f.miz bu 

Hoşuna giden erkekler var. Akş:ım ycmel•lerlnJ 
yemek için srk sık gitme~t A.det edindiği çalg-tlı lokan· 
tadaki genç kemancı bunlardan biri. GU!serenln masa· 
t!mın t:i yanı başına gelerek kemanının Ustüne yatar 

gibi eğilip genç kadının kuıa,-;ma m~nevi sırlar ıınnyıı· 

sınm kapalı k~rı!lannı aç:ıcak teselli ve hulyı:ı. aııah· 
tarlarını müsela~l n"'ğmolcr h:ı.linde uznt::ı.n r.enQ ke-

• n::ılr vU· ınancı ... Gillseren bu sııMtkar adamın derin mıı. • 
rnusikislnl zUnU uzun uzadıya se:rrr:tm~ktPn ve onun 

dinlemekten bilyUk b!r 7.evk duyu!•or. 13u gen~ ı>rkPk 
YtlzUnUn m!nasmı arttıran ve çlzg'lerini ilA.ht bir ışıkla 
aydmlatan musiki midir, yoksa m\UiJ.k.\yi bu d~rcce te
lirll hale getiren gene; adamın gllzel erkek çehr~f nı.i? 

Retnanctda Met.a baNc& {n.ıııııntıı.rrla ıl5rl11miven 
mllmtaz bir eda var kl gtylnk>!nd". yUr1lyüşUnde, bakı
enıda. alıun.tı. düşen sa.çnu eöyle blr lbas ellktneısile dil-

- Avukat hanım; lşinfn çerçevesine dahil bir der
dJtltl dinlemek için razıJ.ıanesine gelmeme nılisaade 
eder mi? 

Diye sordu. -GUlseren bu tekliften ve hele girip 
~rktrğı yerlerde tanmmı:ı btr siynıa olarak dolaşmaktan 
boşlaıunakla beraber: 

- füninı avukat otduğumu ne biliyorsunuz? 
Diye cevap verdi. Kemancı, hürmetkar bir tebcs-

süm ve nezaketle eğildi: 
- TUrk'yenin me..~hur kadın avukatmI kim tanı· 

ml}•or? •• Yabancı bir milletten olmakla beraber UZUD 

zamandır bu memlck~ttC'y'm ve $(ihretleri bilivoru.ın. 
Şöhretler... Demek Gülseren meslek bayatmrn kı· 

sal !hna. rnğınen lstedlkler!l'den hJç ol:ınazsa htrblne 
erl:"ınıi!J'\: Me~ur avu'Jı:at. Sade yerliter değil, Yabaru:J-

1ar bile l-ıı şöhreUe.n bMerdardJr. Gururu tJı.tmhı ~ 
bir hal ile :, 

CDeq,nu var) 

Garda bahriye nazın Amiral Da.r
bu tazafmdan aeiAmla.ııa.n Ma.re~al 

bayraklarla donatılını§ ana caddeler .. 
den geçerek ve hallfm co§kUD teza· 
t.Uratı araamde. vail konağına. gitİnlf• 
ur, 

~ 12 köpek 175 kedi 
öldürüldü 

Son zamanlama şehir içerisinde 
serseri bir halde dolaşan köpek ve 
kedi çoğalmıştır. Halk kaymakam· 
lıklara müracaatta bulunarak hil
ba!l3a gecelerin karanlık olması 
dolayrsile sokaklarda çok miktar
da köpekle'ri:ıı dolaştığmdan ıiki • 
yette bulunmwıtur. 

Araştrrına yapılmış ve 912 kôo 
pek ve 175 kedi öldtlrülmllştür. 

Olüm 
İstanbul erkek lisesi ve y{lkı:ck 

ticaret m~1'.1:ebi muallimlerinden 
Nroim Yüzak'm babası Hasib paşa 
ahfadından Ma?!har Yilzak evvelki 
gece sabaha karşı rahmeti rahma. 
na kavuşmuştur. Cenaıe·i bugiln 
öğleyin Beylerbe;;ndeki köı;kün· 
den kaldmlarak "Nakkr.ş,taki a·ı~ 
makberine gömülece.ldir. Ona ta' ık 
oldu~ rahmeti diler aziz arkada .ı 
mıza ve ai!esine sabrrlar dilem:. 



Po iti~a: 

italy~n~n anhş 
hesap arı 

Ya.nlış hesap &ğdattan döner. 
Dtı deb ya.nhıi hc!!lp Bağdadn. kıı.· 
dar gitmeye lıacet kalmadan hat
ta l\Iısıra. ayak basmadan Adriya• 
tllc w ' agızlannda, Akdeniz sahtllerin· 
den geri döndli. 

n İtalya bir Akdeniz devletidlr. 
Ç tarafından sularla. çevrilmiştir. 

Fakat buna rağmen bilyük bir de· 
nh devleti olıı.ıı tngiltore ile mü
C:Weleye bir yanlıs hesap netice· 
sınde aya.ğı kaynn bir insan gibi 
ka.zaen gimıi~tlr. 

ltalya harbin baı;md:ınberi müt
teflldne sadık kaldı. IUı·be girme 
~ği zaman ona harbe girmiş oldu· 
gn zamandan l>at lmt fazla Jiz· 
metler etti. 

Harbin başladığı giinılen, tt:ü· 
yanm fUli bir surette harbe işti· 
ri.k ettiği güne lmdar gec:en müd
det zarfında t' alyo.: 

A) Dünya denizlerinde t>erbest· 
~e doJaı;tı vo bitaruflılt buk'Uknn
dan istifade etti. Ticaret bünyesi 
ne yeni lnldsaflar knydettl. 

B) Ablul.ır. hattınm dıc;:mda kal· 
dr, kendinin muhtaç olduğu mad· 
delerı dünyanın muhtelif semtle· 
rlnden tedarfü etti6ri gibi müttefl 
ki lçln de gıda n ham madde te
darikinde büyü'k ~e unutulınaz 
hizmetler yaptı. 

CJ) Müttefiki Almnnyanm bir çol• 
ihracat maddelerini İtalyan markıı
sı altında dünya piyasasma. se,
kettı. Bu haller italyıınm müttefi
kine yapabOeccği aıami hlımet· 

lerdl. 
Fakat tta•ya Norvcçto sözde tat

bikatı yapılmış olan bir nazarly"'· 
nln tnlıhatlne inandı~ 

Ha.va kuvvetıcrl deniz ku·\"Vetle· 
:rint mefluç bmı1mbllir. l'tlJsal Nor· 
veç. Non-0!}1 Almanlar ı~g~l cttl 
Muazzam İngiliz donanması bum.da 
fa.al bir rol oynayamadı. 

Non·eç bir yarımada JdJ. İtal
ya da blr yn.mnmadır. 

Norveçde İngiliz kuvvetleri mii· 
essir olamadı. Bir yarımada olan 
İtalyadır. da bu Jrnn·etlerin ~iri 
görülmez. Bu hesaba göre ttalya.
b.ID hava kuvvetleri ile Akdcnizi 
temizlemesi mukadder sa.yılıyordu, 

İtalyayı harbe sürükJcyen bn 
nazariyenin yanmda siya.si \!e as
keri büyük bi'r hadise daha nrdn 

T .Jao8& inhilal etmişti. Fransa· 
nm lnhlWI me~hur na1.ariyenin tat· 
blkatmı daha çabuk tenıln edecek 
sanılıyordu. Rorruıda söyle umulu· 
yordu: 

Fransa tnh11iU etti, İngiltere do 
derhal sulha talip ofa<.'ak. Sulhun 
imzasından evvel 1taly:ı fillen h:ırp 
sclıasııın girmelidir. tıd hesabın iki
si de yanlış (ılttı. Ne Nonf'~ misali 
Akdenlzde tekerrür etti, ne de 
Fransadan sonra tnglltcrede inlıi
ıaı e.tımetlerl görüldü. Fa'kat bü
tün haldkatlere rağm.en İtalya 
harbe gimıiş bnlunnyordu. 

İtalya harbe girdikten sonra nr 
tık onun mtılındd~r akıbetini. zaru
retlertnı hesaba ımtmak mecburi· 
yetindcdir: 

A) İtah•a ııblukanm ağma dilş· 
mü~tür. ·Kendisi foin Jii.mn olan 
rnadde!erin stoklan ne kadın' çok 
olursa olsun bayatını ldruncde müş 
küller kendini göstcrmeğe başla· 
ınıştır. Romadn imli ,;eçerh:en ka· 
file halinde balkın feryat ederek 
sulh istediğine dair "Vişi" nin ver
diği haber her şeyden önce yan· 
hş hesaba <1tı.hilden yapılan işaret
lerclen biridir. 
Arno.ntıok harekatı hakkında 

n~tuk söylerken ttalyıın <lilrlatörli· 
nun itiraf ettiği şekildeki İtalyan 
sulh taraftarlığı da yanlış hesabı 
ger'j ~'irmck lstıyc~~el'in ''erdik· 
leri paroladır denebilir. 

B) ftalye Non:eç misaline gü' e· 
nerek Afrlkacls ''c Jkıllmntı:.rcla bi
rer N on•eç \'nhısr • • rntmak iste· 
dl. Fakat h!l.dise U:mamen ~si 
oldu. Tayynrclcrin tesiri görül· 
nıedi. Fa'<at buna mulmbil tta]ya.n 
~onanması ano. ''ııtanm bırr.snİan 
~nde en büyi\l< fn<'ia 1ara nf'Tadr. 

b 
ranto baskım tt"ı~:ı fçin yaln

ng\\ ü ·' • "' h : n hcsıı.bma değil yarının 
~: ına d.-ı bir facia.dır. Diğer t..'ı· 

1 
~ Tıuanto ,·aknsını yeni bu 

~arc t takip ett·. Ilngün • tt:ılyan 
< onanması Akdenizdo be!'I dr:ltno • 
tunu işleyemez bir hale ~ cUroıi 
bul nnıaktadrr. g ~ 

Bir deniz devleti olan ttal:va için 
kdrni: hfüdmlyett artık bl~r ha

yal h:ı.lınl almnkt dır. nunun neti
rt"1t>ı I rnnJiımdur. Bir gi'n İtalyanın 
Afri!·a ile irlibatmm l•csllıui" oldu· 
i!ı1.'! ft;;J ·~E~ı: niı;in hayret~ etme-
.lüllr? 

ı:~ıe blr ~n Trivc.-.tcı '"e Fıimali 
Jta~·a Al:nan ic;gnH ııltm:ı glrers5 

o,_· :ZJ Wç tınyret hlsı:>i duymndan 
' .. -:.3 hc~a.~ 9.\ netice~ d!'yip geç
mekte tereddüt etmh C'ceğiı, 

SADRİ ~RT~ 

-- Na~~=.~ yazmalı? 
K 

1 Bazı mecmualar, gazeteler, ma-•• •• d 3 kale, hikA.ye başlarına yazanların 
uma_ı· guzun en ~~:ınıy:;~~;:~ ~i;e.r.ı:.~~~~ 

ki~i aiizr garaland 11 ~~::~::::::·.~:: 
":İ' .O iL ikı cümleyı ayırmak ıçın kullanı-

lır. Bu yerin hakla (:) iki nokta
birlik- dır ki iki nokta bir kelimeyi, bir 
te.'3lim terkibi. bir cümleyi kendisinden 

Evvelki gece. şehrimizde ku. 
mar yüzünden iki kanlı vak'a 
olmuş, 3 kişi ağır surette ya. 
ralanmıştır. 

Vak'alardan bir tanesi Mer
canda, Mercan haıııııda tere
yan etmiştir. Burada oturan 
kunduraci Şükrü odasına arkn.
daşlarmdan Hasan, Ct:ııı.i .\foh. 
r:ıet ve &!lftl,addin adınd .... ı 
arkadaşlarını toplamı~ ve ku· 
mar oynamağa başlamışlardır. 

Ancak. oyun kızıştıkt:uı ve 
vakit de bir ha}lı ilerledikten 
sonra kumarbazlar arasu..'.a 
bir ı{avga çıkm?:.._. . ... 'ıep:...: de 
masayı, kağıtları bir tarafa a,. 
tarak biribirleri r:irr.v.. rrlir. 

Aln ft imd., ~ bt1 sur:- alt 
alta üstüste boğıı~urlarken, Ce. 
mal ile Mehmet bıçaklarım 
çekmişler ve rastgele sallamağa 
başlamışlaroır. 

Neticede C!emal Ahmetli. Ah_ 
met de Hüseyini muhttlif yer
lerinden ağır surette yarala
mışlardır. 

Nihayet yaralıların 'Ve dayak 
yiyenlerin feryadını işiten zabı. 
ta yeti§TllİŞ ve kavgncıları ya. 
kalamıştrr. 

Yaralılar hru:ıtahaneye kaldı· 
rdmış, diğerleri. 0dıhh hnlumrn 

Şehir rneclisinde 
T ram ve v. Elektrik, 

Tünel bütçeleri 
kabul edildi 

Şehir meclisi dün Faruk Dereli
nin başkanlığı altında toplanmıştır. 
Evvela, elektrik tramvay, tünel 
şirketlerinin 939 senesi katı he
saplarına ait encümen raporu o
kunmuş, kabul olunmuştur. 

İkinci celse vall L<ltfi Kırdarın 
reisliği altında açılmış ve elektrik 
tramvay şirketinin yeni bU.tçesinin 
müze.keresi.ne geçiltni!lli'r. Azadan 
Hamdi Rasim söz alarak sirlfote 
yeniden memur almrp a~ryaca· 
ğım sormuştur. Katt lUzum görü
llirse almacağt bildirilmiştir. 

Kömür meselesi fltra.fmda tra.m· 
vay ve elektrik şirketi mtidUril 
Hulki izahat vermiı1 bundan son· 
ra birinci çalışma d~vresinin sonıı 
ermesi mUnasebetile vali çahşmıı-
~ra teşekkür etmiş ve toplantı) ... 
son verilmiştir. 

X eşildirek yangını 
tahkikatı 

Zabıta, Ye~ildirekte Uç fabrika.· 
nın yanma.sı Ue neticelenen ta.hkl
katma devam etmektedir. 
Yangının. Muhsin Kibann boya 

fabrikasmm kurutma dairesinde 
fazla doldurulan sobadan çıktığı 
tesbit olunmuştur. 
Yangın esnasında itfru\·f> nefer • 

terinden Salim elinden, boyahane
de çalışan amele Abdurrahman da 
kolundan yal'alanmrş, Cerrahpafla 
hastanesine kaldrrılmrşlardır. 

Muhsin Kibarın fabrikasmın l!5 
bin, Ayaz Barbııroınn ~orap fab· 
rilı:asmm 46.500 ve 1'1uatafa Tun -
canm merserize fabrikasmın da 
7000 liraya sigortah o!duğu anla· 
~tlnuştır. 
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Dolores ilk deia ohrak aar;ı. 
1ı gamlı güldü. Gi.;zıerini yUzü . 
me çevirdi ve onda ilk de, 
farkettiğim çok yumuşa~ mı:. 
nis bir sesle şunlan söyledı: 

- Eğer kabul edersem mi? 
Şimdi artık sizin ihtiya.rm.ı:z: 
arzunuz dışında birşey iırteye. 
bilir miyim? Dostum Aleks. 
çok iyi hissediyorsunuz, deni7..e 
düşen kazazede artık sire bel' 
zamankinden fazla sarılıyor. 
Eğer siz onu bırakırsanız, dal. 
g-alar alıp götürecek!. Hem bu 
kere yaşayan insar1ar dünya. 
smm 'öte tarafına. diğer !1.-ıre'. 

Gilnlerde.ı cuma ... Bu gecf' 
nt0 lde ekzotik ~ l>8.l var 
Hattıisti;; (ı"';koııı i<;b:ıde, bal. 
ta. gı'"?X!~- v.N;ııii nnııan1"• 

Aydmlatan mavi ?Şıklar aL 
tında Holivudun en güzel y1L 
dızları çazm uyu<-turncu rıağ. 
mclerine ayak uydurar:ıl\ dans 
ediyorlar. 

Saksa.fonlar dolgun a.c;k r.:ığ· 
melcri cıkarıyor, kliirıı"r ı· sev. 
gi şarkıları frnıldaşıyor, tram
petler, fırtına altında yağan 

10 lira kumar parası ile 
te yakalanarak adHyeye 
edilmişlerdir. 

tKl~Cl YARALAMA 
VAR'ASI 

!kinci vak'a da Sülcyınaniye. 
de cereyan etmiştir. 

Siileyrnaniyede Ha van.cı !'O. 

kağında otnrnn Zülfü ile ~r~a
daşı sa~ıkalt Hiiseyin, evvelkı j 
gece Alı ve O~an adında ik 
~i~i il; _tanı:-;mışlardır. Zülfti bu 
ıkı yenı arkada§larım kumar 
oynamak maksadiyle evınc d:ı
vet etmiştir. 

. Ancak Ali ve Osmn n n JC gi. 
dince, kumar cynamafc teklifi
ni redd,,tnıi;;;ler, bunun üzerine 
Zülfü ile Hüı::eyin de ltcndilcri
u~ oynamağa mecbur etmişler -
dır. 

Bu yüzden ka\'"'a c-ı':mıs ve 
Zülfü brca 9,ını cekmiş /dinin 
üzerine atılarak ba.,ınd·t" ağır 
surette yaralamıştır. 

Hliseyin de Osnı·ın· .:ir hayli 
dö-:müs ve iki arkada~ bu saf er 
Alinin Hz.erini nnyarnk cebinde
ki 67 Jirayi dıı alıp kncmak is. 
temi~lerdir. F'a· •rctişen bek -
çi ve _ ;sler kendilerini yaka
la.mı§, Aliyi de hastnhane/C' kal. 
dınnı~lardır. 

Nakil vasıtalarının 
saatleri 

Ders saa.tleriyle 
uygun değil! 

Yaz ı;aatinin tatbik edilmesi do
layı~ill" okullarda der!I MRtleri ü· 
zeıinde de b:ızr de~iı;melcr yapıl· 

mış ve t.Atblk mevkiine konmustu. 

Bu karar Uzerine okullarıİı ~
lışmaları etra.fmda Maarif Vekale

tinr vnilmek l\zcrc İstanbul ma
arif miitliirlü~fü bir rn por hazırla· 
nıaktr>clır. 

Okullar nakil v:>sıtalnn ımııtleri· 
n.in uygnn cılmnmaı:ıt yiizlinden tıı.

lebPnin dP~f' yetişemediklerini 
bildirmişl<'r!'lir. Nakil vasıtaları 

idal'clerile t<'mas edilerek bu vazi· 
yet c!üzcltilec·ektir. 

Yunanistan dan 
elektrik pili geldi 
Pil satanlardan beyaname fatcn

mişti. Mmtaka ticaret mUdtiı·lUğü· 
ııe verilmesi iktizıı eden bu beyan· 
n&Jlleler için ka:rarlaştmlan mlih· 

!et, dün bitm.işUr. Tetkiklerden pi· 
yasada miktarı kafi yuvarlak pil 
bulunmadığı, fakat memleket da· 
bilinde büyük ihtiyaçları karşılıva-
cak derecede pil stcıku viicudf\ ge 
tirildiği anlaşılrumtn. Pil stoku 
yapbğı halde piyasara mal çı· 
karmıyanlar da tec1Jyc edikcektir. 
Bundan başka, Yun:rnistaııd-ın mem 
leketimize yeniden pil gelmiştir. 
Dün, şehrimizden bir çok vilayet
lere pil stokları göndel'ilmi.}tir. 

fwvelki kelimeden, terkipten, cilın
leden ayırmaz, ona bağlar. 

(Yazan; IAedri) yazmrunah, (Ya· 
zan: Laedri) yazmalı. 

Komşusundan intikam 
almak için 

Kuzusunun gözle
rini oydu 

Sarıyei!e otufun :~-~:c3 a., 
dmda. bir kadın, ko~u"iar.m
dan Mediha ile geçimsizlik yü
zünd~ ~rk_ srk kavga ettiğin.. 
den bır ln:tık.~ m almağr kunnuş 
ve evvel~ı g~n Medihaııın bir 
yP-::ndakı Dılber isimlı kuzu. 
sunu komı}a ... ıı t'VOC' ) v. '" n ken
di b.ahçcsine getirmiş ve bir 
b!ca~ ·la .~vve_liı. kuzun glizel 
s~y~.1 gozlerın ı kesmiş, derile
rmıı muhtelif yerlerinden "tiz. 
müştür. J 

Mediha c · ~ gelince kuzıısu
nun bu feci halini uörPnet> 
kendisini ::aybetmiş \'t zavallı 
hayvanın d:-ha fazln :>"I çek· 
memesı ırııı kendisini hemeı1 
kestirmiştir . 

Hatice ha 1:ltıııda işkence yap 
mak suçundan tahkilrnt ynpıJ. 
maktadır. 

Basın kooperatHl 
Siyah kağıtları metre 

ile de satacak 
w lzmit kağıt fabrikasının çıkaı dı
gı si~·?-11 perdelik kağıtlar, bugün· 
den ıhbaren Vakıt Yurdu ile Dnbı· 
alideki bazı kütüphaneler ta rafın
dan satılacaktır. Türk basın i.s
tih18.k kooperatifi tarafından tan· 
zim edilen bu satışlarda kilo başı
na 45 kuruştan fazla para alınmı· 
yacaktır. Bundan btı.!jka kooreratif 
kilo ile değil de metre ile kağıt al: 
ma.k i.stiyen halka kolaylık olmak 
üzere kağıdın 110 veya 220 santim 
genişliğinde olduğunu göre kilosu 
45 kuruştan metresine isabet eden 
fiyatı tesbit etmeğe çalışmaktadır. 

Kooperatif, Adalar. Boğaziçi 
Kadıköy ve Pendik panliyöeti civa~ 
~daki kırtasiyecilere de siyah ka· 
~ ':erecektir. A~cak bu kırtasiye 
cılenn, kooperatife müracaat ede· 
r?k kır~iy~ci olduklarını bildirir 
bı~er ''~ıkn ıbraz etmeleri ııarttır. 
Boyle bır krrtasiyeciye, 50 kilo
dan fazla olmamak lizerc istediği 
kadar perdelik siyah kağıt veri • 
lcc:ektir. 

--==o-

Bir canbaz dolandırıcı
lıktan tevkif edildi 

Canbaz 1\lustafa adında biri. 
s~ ar_abac; ''.:~hmedirı arabasını 
2DO !ıraya birisine sat~ .. aaını 
söyliyerek 3 lirasını ve Me~lud 
ndın<l~ birisi~in de Tekirdağm .. 
dan kılosu } uz paraya soğan 
t )!ayarak '· acağını söyliye· 
rek 40 liraııını dolnnd·r .... va-
kr:tlflnm;~tTr · 

Mustafa birinci Sulh cc:>~ la 
soruusunu miitca: "p tevkif o. 
lunmtrntur. 

µ..şk ve n ıacerd rOflldllı 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
yağmurun çıtırtılarını alıenk. 
lendiriyor. Bu baloda yıldızlar 
var. Yarım yıldızlar, eski yıl. 
dızlar, ateş g·özlU meş'um kadın. 
lar, gömleksiz bebek vaziyetin. 
de bulunan .. e~kiıı yosmalar 
var ..• 

Ben ve DoloNS sakin bir kö. 
~ intihap ettik. Musiki dostlu. 
gumu~ daha yumuı:ı:ık. fakat 
sı_!<ı bir bağ ile bağlıyor. Sanki 
eglenen, gülen. dans 1...den çift . 
le~ hiç bilmiyoruz, onların ale. 
ınınde de~iliz. Biz ikimi:ı: biı 
k~llal'da a vrı bir alem tf'Şkil e_ 
dıyoruz .. Tramoctlerin. tokuş. 
tu~ulan bar~a.kların, serpantin. 
lerın. cazın yarattığt keşmekeş. 
lı_ güriiltü içinde, sakin, sessiz 
bır iı.lem! 

Dolol"esin zihnini dRima mCJ'J. 

Çevıren; 

Muzaffer Acar 
mak için her n.e kadar bir plan 
hazırla.._drmsa da bütün gayreti_ 
m~ r~gmen_ ya.~amış olduğu 0 
ınuthış_ facıa yın: ~hnini meş_ 
gul tdıyor .. O muthış facia ki 
yarın biz de son perdesindeki· 
rolümüzü ifa edeceğiz. 

Dolores hiiHi. bana o müthis 
hadiseden bahs.xliyor: ':i 

- Böyle bir hadise ile ka.rşL 
!aşacağımı na.sıl tahmin edebi 
Jirdiro.. -

Bunun üzerine bütün sarni _ 
miyetimle içimi çekerek: 

- Ben bunu evvelden görü. 
vordum. 
· Dedim. 

- Niçin bana. bu hususta bir 
şey söylemediniz Aleks? 

- Büyük bir sebep vardı bu. 
na Dolores.. Siz beni itiraf o. 
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Kurtuluş gol/arı 
O
• rii i~enin icaplarmdan biri de memJekette bulutsuz bir dlr

ll:ti du.ıenllk kurmalctır. Kanun halkı bir çok va."iıtalardan 
mahrum ettiği l~in, bu glbi zamllnlarda her lıa.kkPı kefili, de'\let 
olur. 
H Mesewl8; karanlık fena adam." fiOÇ ce88.l'ett veren bir şeydir. 

Tl'SIZ, ugul'8nz, soysuz, onun arkasına ııiner ondan medet uma 
~ kötii ruhunun deşilmesine yol buJur. Bundan ötürüdür, ld hU 
kiimet, zamanın Uıti~larma. uynrak &ehirlerl karartırken bir 
yandan da. sabıkahları topladı. ınc bir kmııldalll§larmı gözd~n u
zak tutmadı. 

Dün, bir arkadaş, damgalı n.danu tarif fıdiyor w~ bunlara ..,.... 
yordu. 

Sabıkalıyı, kanun huzurunda lekeliyen damga, hiç bir zamarı 
t~üflerln elile hazırlanmaz. Sabılaı.Iı, damgalanmcaya kadar bin 
hır Ruçun örsle çekici arasında dö\'üle dö\iilo iki tarafı keskin, 
kahbe bir 6iliih olur. Sayısız can yakar. Bunlann nı.hları leş baU
ne gelmi~tir. A,.la ~ifa bulmazlar. YnkAlanırlar, mahkemeye ha
pbaneye ~derler. Far.uı.t da.ha. ilk çıktıkl:ın gUn, J:;ooeyi iple. ~ker· 
ler. Sokak sokak dolaşarak çcnttkll direk, delikli duTilr alçak ıw.n 
cere, _kendi halinde aılıı.nı, dalgm insan ararlar. ' 

~1Ulluı>lo iş, onlann nazarmWı. iğrenı; btr sünepeliktir. 
. . Düdük sesı, nikel düğme parrltıl:ın, hlkfm ve zindan kabusu 
ıı;ınde titremekten garip bir lezzet cluyarak, suç bat.ağma gömfl
lürler. l\lerhamet, geı·çi güzel bir duy~dur: fakat yPrine ,." UI. 
:rıkma. harcanmak ıı>aı11le 

. • l\nriula~uıı ~ o~u merhametten değil bu h&l..;katJerin idriık ~il 
dıgi l..etıe<len :ı;q;er. HAKKI süHA GEZGİN 

GONE I GONDEN , __ _ 
Yedek itfaiye teşkilatı 

E VVELEl. gece !staııbu- Yangın. son yıllar içinde hayl 
lun, ışılda.n karar ıı1.ş azalın!§ olma.sına rağrnen, ls 

gc((_ i. içi.u,de bir yangııi çıktı. tanbulun mutad kazalarından 
~~şıldırekten, alev sütunları ~ır. Yangının bir va.kitler ço 
yukse~di. Geeenin bağrını de. ga.lımş olması, itfaiye tecil 
ı~:cesıne fırlayan bu alevden za~mr mükemmeliyete sevket 
s~~tuı::Iar, bir bakmıa "ışık m~ ve o mükemmell~tikÇ( 
s~ı:au_rme \"e kar-:rtm"·· ted- ya.ngnıın sirayet çevresi da.. 
bırımıze, şuursuzca bir mey. rnlmıştı:r. 
dan okuyuş gibi görünüyordu. Hani ~:h...--C.n kalma bir s& 

Fak.at ka.bil mi? vardır: "Ateş olsa, cirmi ka 
Her penceri:'i.~n sızabilecek dar yer yakar .. derler. 1.şte bu 

ış~ğa karşı güsterdiğinıiz uya· g~ ahşa~ evlerin emsalsı 
nndrk, bu ka:barık ve taşkın a- bır kolclmiyonu demek olaıı 
t7~ fıskiyesini de yenmc~c kiı- !stnn'bt1 l1fo, ate-;, ancak, cird 
fı \"c müessir bir tedbirdi. kada: yer yakabiliyor. Şeytan 

~şrk karartma ve söndilrtr'e kulagma kurşun ..• 
ta~ımatınnı _tat~ikioo başlan. . F_aka~ bu, d~ek değildi 
<I:?I~?~~;ı. bu. IstW'lhuld:ı l~ı. ıtfaıye teş.kilAtımızr oldu 
gorougumuz ilk yr. gmdır. gu gibi muhafaza ve sevke'

mek, her ttirlü ihtimali karnı 

Zam gören maarif 
müfctti~leri 

İsta.nbul ilk teclı-isat müfetti~le· , 
rinden Cemal Öncel, Muzaffer, 
~ehmet Ali Aksoy, Mansur Te
kin birer derece terfi etmişlerdir. 
Bundan başka ıı.yrıea 7 milfetti<1 
takdirname vm:ilmiştir. 

Bazı kimseler ekmeği 
narktan fazla satıyorlar 

Yeni ekmek narhmın tııtbikine 
dUnd.:ı;ı- itibare.n başlanmıştır. Ôğ· 
rendigımlze göre, bazı semtlerdeki 
bakkallar ve ekmekçiler 30 para 
!az~~ za.nıla kanaat etmiyerck ek· 
megı 12,10 para yerine 13 kuruşa 
satnıaktadırlar 

Bunlar hakk.mda kanuni tnk.lıba· 
ta ba.şlanmJŞtır. 

gul eden hadiselerden kurtar. 
lunmayan saiklerle itham ede. 
cektiniz .. Hatta bir masuma if. 
tira ettiğimi bile söylemiştiniz.. 

-Oh!. 
- Hatırlıyor mu.swıuz? Nev-

yorkta bulun:iuğumuz günler. 
~en 1bir sabah, eliniz.de bir a
Ja.ns mektubu ile beni görmeğe 
gelmiştiniz.. Sizin Pepeni.z hak. 
~~~aki yanlış görüşlerinizi de. 
gıştırmek için bir icatta bulun. 
mak istemiştim. Fakat siz der. 
hal kızmış ve hiçbir delilim ol. 
madan. bu hususta itham etti. 
ğimi bana hatırlatmıştrmz .. Fa. 
kat o zaman da elimde delilim 
vardı. 

- Nasıl oluyor?. 
- Evet alrn şu kağıdı o· 

kuyun .. 
\'e cebimden çantamı çıkara. 

rak, yeşil zümrüdü bana sattığı 
l!akkm.da Pepeden aımıs oldu. 
gum senedi Dolorese uza.ttnn. 
Aldı, okudu ... 

- ~asıl. dedi, Mis Burdet 
~?per yoliyle Pepe yeşil züın • 
rudU tekrar si.ze mi sattı'! Oh, 
l:mn11 b~na ~Cilstermeniz l!zmı. 
dr .. 

( Deuam ı txrr) 

lamağa maddeten ilelebed J· 
fi gelebilir. 

Polise yedek kuvve: ) t' 
tirdiğimiz gibi, itfaiye için c 
aynı fama.mlayıcı, fevkalaa 
'' ti ya ti tedbirleri almamız 1 · 
zumludur. 

H/KJ.'ET MI 

Rlla 
4.12.940 - 5.12.94( 

8.08 Program 
8.lu Ajans 
8.SO Program 
8.4.5 Yemeli lls-

12.M '.l'emı.lller 
12.50 AJan111 

ı 8.0S Program 
8.15 Ajan& 
8.SO Progtam 
8.15 Konqma 

12.88 Şarkılar 
12.50 Ajan9 

ıs.os Ttlrkilll'r 
18.20 Orkestra 
18.03 Sonatlar 
l8JIO Çocnlt ltlatl 
19.15 l\Illtlk 
19.SO Ajans 
19.45 Şarkılhr 
20.15 .Radl o Ga-
2-0.45 Fasıl heyeti 
2L10 Homı,mn 
21.25 Sem:ıller 
21.45 Bando 
22.f.O Ajans 
22.45 Cazband 

lS.05 Şarkılar 
IS.20 Program 
18.0S CJaz Ork&. 
ıuo Şarkılar 
19.15 Operet. pat 
lr ..ao AJanı · l 
1"' M° 1'1CO ı;:ız 

%0.l.U RadJ"O Ga 
20.45 Keman lllo· 
21.00 Dinleyici hı 
21.~0 Tr omll!;lfta 

21.~~ 
22.so AJ&ns 
:!2.~ Ca:ıband 

Sinema ve Tiyatrolar 
Sehir T'iyatrost 
Tepelı:ışı Dmm Kısmı 

Akşam ıo.so da 

Bulunmaz Uşal 
• • 

l!.'111 ı c-addeslnde komedi .kısmınd.ı 
gUndü:r: H te Ç-OCUğuk Oyunu. 

;\k'!Sm 20.so da: 

Dadı 

Beyoğlu Halk Sinemaa 
Buırün 11de:1 - Lo:rel H.a.rdl Çift 

Avcılar, 2 - Senorlta, 8 - M1kL 
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Zlllmde: 4. Zllka4e: 5 
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Parti Grupu toplandı 
İtalyanlar nı~~ema

diyen çekıhyor 
Haysiyet divanına y edi Alina 3 (~t.11.) - Yunan ba~r 

kumandanlığının dün akşamki 37 
numaralr tebliği: 

.A 

azanın intihabı yapl ldı Cephenin sol cenahında ilerle· 
mekte olan kıtaatımrz, Ayasara~
dinin Ergirire giden yolu atcş!erı 
altına almı~tır. 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. P. 1!ec· lı:azanarak lıayı;lyet divanı azalığına 

5 Grupu umuml heyeti 3.12.1940 Sa- seçildikleri anlaşılm:ş \'e intihap ne· 
Premetı ct;·cıfında ciizütam1arımız 

yeni mevziler işgal etmiştir. Büyük 
miktarda esir, her türlü mc:1lzeme 
ve dört top elimize geçmiştir . 

ı günli s;.at 15 de Reis vckl!I Trab· 
:o::ı mcb'usu Haııan Saka'nm relsli· 
tfnde toplandı. 

Ucesi umum1 heyete nrezdilmekle cel· 
seye nihayet \'erilmi~tlr. 

Dr. Mustafa Canteldn (Çorum), is· 
mail Kemal Alp9ar (Çorum), Dr. !b· 
rahim Talı ôn.";"ören (Diyarbalnr), 
Ali Rann. Tarhan (İstanbul). Dr. Tuğ· 

Parti nizamnam:slnin 1:;1 va 1:)2 
.nci maddeı~rı hilkmlince her içt .. na 

ne3l lçln yen!de:ı teşkili icabedcn 
ysiyct dl\·a:ıır.ın seçilmesi bu içti- amiral Haklu Şinasi Erel (tstıtnbul), 

;nam ruznamesinl teşkil ediyordu. Receb Peker (KUlalıyB), Gl. Naci El-

Ostravitsa dağlarında nıuvaffa· 
kiyctli hücumlarımız düşman cüzü 
tamlarını da~ıtmıştır. Bir miktar 
subay ve er esir edilmiştır. 

Yapılan l.ntihap neticesinde aşağıda ! deniz (Seyhan). 
•,mieri yazılı yedi ~ı,_.1m ekseriyet 

Pogradeçin şimalinde muharebe 
lehimize olarak dernm etmektedir. 

Emniy<:-t nezarı>tinin tebliği 
Atin.a, 3 ( A.A.) - Umumi em· 

niyet nezaretinin 2 ilkkamın tari
hinde ne~reclilen aksam tebliği: 

Bulgar Hariciye 
Nazırn11n beyanatı 1 

(Baş taraf' 1 incide) 
ısulh yolu ile halledilmiş olması, Mlh· 
,.~r de\•letlerlnin adilbe bir zi)lniyet· 
l tahakkuk ettirmek istedikleri Av· 
tupa.ı:ım yeniden tanzimi ış:ne bir nü· 
rnUnG olac:l.k mahiyettedir. Bulga.ris· 
tan A\Tupa:ım yeniden tanzimi mesc· 

ı lesuıde çal~maya her zaman hazır· 
p·r. 

Kral Borisin HiUeri ziyareti lıak

kmda Popof demiştir ki: 

Bu görüşme ]3ulgaristanm ve en 
1yilksek ~efinln ehemmiyetine i~aret 
~tın.l§Ur. Bu ziyaret aynı zamanda Al 
manya ile Bulgaristan ar.'\Smdiı.ki 

doJtane milnruıebetlerl bir defa daha 
tebarüz ettirmi~tlr. 

Bulgariııtan cenubi Dobrucanm av· 
det.ini Bulgar - Romen milnasebeUe
rinde açılan yeni bir devir olarak tc· 
a.kki eder. Cenubi Dobruca tlzerinde-

jkl Bulgar haklarmm Sovyetıer Birli· 
gi tara!mdan tanılma.sr Bulgar · So\·
yet mUnasebetlerinln mllsait bir tarz· 
da. inkişafına. yardım etmiştir. Bu 
mllnasebctlerin atiyen ayru: §ekildc ,.e 
her iki memleketin menfaatine olarak 
ederim. Bulgaristan, Yugoslavya. 
ilo ola.n milr.asebetler!nl lld 
memleket arasında mevcut dost· 
luk paktı çevresin~ sokm.a.lt i
cln elden gelen her :ı<>;ı.i yapmıştır. Bu 
a;ı.Tetler nettceılnde münasebetlerde 

t~rakkl olduğu milşahede edllmi§tlr. 
Bu mtlna.scbetlerin iki mt'mlc1tet1 yak 
§tırmay:ı devam edeceğini Umit ey. 

ı~rım. 

:Bulgaristan · Tilrldye münasebetle· 
rl, iki memleket ara.smd:ı mevcut 
dostluk '-'e bitaraflık muah"drsi muci· 
bince inki~af etmektedlr. Ttirlc ma.t· 
buatında yükselen bazı nah~ seslere 
rağmen iki memleket ara.ııındııki mU· 

sebaUer, mUtel,abil hUrmet ve dost
luk esaslarına. istinat etmektedir. 
Türk Trakyasmd3. yapılan askerl ha· 
zırlıklara geli!J.ce, •.ror:c hlik1lmeti 
bunlarm sırf tedıı.!Ul m:ı.hlyette olduk· 
lan hakkındrr mUkerreren bryanattn 
bulunmuştur. 

lki memleket arasında n1evcut iyi 

komşuluk mUna.ııebetlerinln istikbalde 
<!aha ziyade in~a! edeceğine kanllm. 

ı a.kuı ve uzak aalr memleketlere 
ge:lince, Bulgaristan hepsile ve halen 
mevcut harp şartııı.rınm milsaadesl 
nlsbet.inde normal vo dostane münıı.
.sebetlcr idame etmek arzusundadır. 

Popof nutkunu bltlrirken hilkfunc· 
tin Bulgarist.a.nı harp Icıtıketlnden e· 
slrgemek hususunda. ga;ı.Tctl·~rlne de
vam edeceği hakkında teminat vermlş 
ve IA.yı..\< olduğu mevkii bulması için 
~ulgar milletinin men.faa.t ,.e hakla· 
··mm emrurette bulundurulacağmı be· 
yaıı etmlştir. Hiç bir h1.:nsenin bu si· 
yasetln samiıniyctınden ştiphe edemi· 
yeceğlni sôyliyen nazrr her tehlikeye 
kar§! koymak için bu karı§ık vaziyet· 
te dikkatli ve hazırlıklı bulunulması: 
ıa.znngeldlğini na.ve etmi§tlr. 

Popo! şu sözlerle nutkuna nihayet 
vermlşlir: 

.Me::nleketln her çocuğu vatan için 
kendini !edaya hazır oldu~«ından, Bul
ga.ristanoı ati.sinden eminim. 

Basın Birliğinin Valiye 
ziyafeti 

Yali ve belediye reisi..-r.iz doktor 
Lütfi Kırdarm !stanbulda ve.zife· 
sine başlayışının ikinci yılım biti· 
rip üçüncü )1la basması müna.sebe
tile bu akşam Basın Birliği tara
fıncia.n Parkotelde bir ziyafet ve· 
rilece:ktir. 
trr.ı:z)·::;a!:r ıVnınttiönüd shrdlu up 

Bu ziyafette örfi idare kom.uta· 
ru Kongencral Ali Rız:ı Artunkal 

e C. H. Part~i İstanbul vilayet 
d:ı.re heyeti reisi Reşat .Mlınaroğ
µ ve gazete sablplerile b8.§mu
harrlr1eri bulı.ı.nac.Utır. 

Vali yarın &lrcamki trenle An· 
ara.ya gidecektir. Aynı trenle 

part! rıeia& de Aru.:a.ra.Ya ..ıtide<:ek
tir. 

Çine yapılacak 
yardını 

Amerika mehusan 
meclisinin nakid 

encümeni tarafından 
tasvip edıldi 

l"t1şingtoıı, 3 ( A .. 4.) - Senato· 
nun baı11~:ıc1lık encümeni ile mc· 
busan ınecii.;inin nakid işleri cncü· 
meni Çankay~ek milli Çin hükO: 
metine yapı.acak olan 100 milyon 
dolarlık istikraz kararını tasvip 
etmişlerdir. 

I\laliye nazırı Morgentau Çin 
hükümctile imzalanacak olan itilaf 
name hakkında encümenlere izahat 
e\Tdikten sonra şunları söylemiş
tir: 

İstediğim itimat reylerini a!dun. 
Mümkün olan süratle Çin hükQ.· 
metile itilafnameyi imzaedeceğiz. 

Çaııkay;:ek hül~umctine yapıla· 
cak olan yardımların ana hatlarr 
111 izah eden hariciye nazm Cor· 
del Hul, bu Çin itilafname.;ini ha· 
yati bir mese!c olarak telakki etti· 

. ğini beyan etmiştir • 
~azır bugünkü vaziyet kar5ısın 

da Çinin deruhte etmiş olduğu va· 
zi!e muvacehesinde bu yardımın 
yapılabilecek en küçük bir yardım 
olduğunu da i!axe etmiştir. 

Tok)•O, 3 ( A.A.) - Stefani: 
Matbuat, Amerikanın Çine yap 

tığı yeni ikrazat hakkında mütalea 
lar yürütmektedir • 

Ashi gazclesi, Japonyanın vazi
yetin ink"i~ffanm dikkatle takip 
ettiğini yaznıaktadrr . 

Nişinişi gazetesi, Hindiçini mese 
lesi hakkında yapılan müzakerele 
rin Hanoi milzakere!erinin akaıne· 
te uğraması üzerine Tokyoda yapr 
lacağınr bildirmektedir. Bu gazete 
Hindiçininin istikbalinin bu mem· 
leketin Japonya ile işbirlğ yapma· 
sma bağlı bulunduğunu iddia et
mektedir. 

Namık l{en1alin için 
yapılacak ihtifal 

Dü)ı.-nan tayyareleri bugün hiç 
bir askeri hedefi olmıyan Korfu 
ı;chrini yeniden bombardıman et· 
m'.~lerdir. Binalar oldukça hasara 
uğranuştır. Bir kili~c harap olmuş 
tur 

İta1yanlar, harbin ilk günlerinde 
Epirde mu\'akkaten iş~al ettikleri 
Filiaks şehrir.de içlerinde eczacılar 
doktorlar, tüccarlar ve muallimler 
bulunan eşraftan 18 kişiyi tevkif 
et.mi~ler Ye firar ederken de alrp 
götürmüşlerdir. Bunların akibeti 
meçhfildür. 

Alina, 3 ( A.A.) - Atin:ı radyo· 
sunun haber Yerdiğine göre, ltal· 
yanlar bütün cephe boyunca ricat 
!erine de\"aın etmekte ve bu arada 
birçok müstahkem meYkii terk.ey
lemektedir. 

Cenup bölgesinde düşman Aya· 
sarandinin takriben on bir kilomet 
re şimaiinde bulunan ve Kilid vazi
fesini gören Del•:ino şehrinın ctra· 
fındaki tepelere çekilmiştir. 

Daha şimalde diğ~r bir bölgede 
Yunan kıtalan, bir çok parlak ha· 
rekctler yapmrşlar Ye dü~manı 
meyzilerinden süngü hücumuyla 
çıkarmışlardır. Bu parlak hareket· 
lcr neticesinde ezcümle 2100 metr~ 
irtifada bir dağ mevzii alınmıştır. 
Dü~man diğer bir dağ köyünü de 
tcrketmi~tir • 

İtalyan Tebliği 

1taJyada bir mahal, 3 (A.A.) -
1talyan orduları karargahrnm 

170 numaralı t-:?bliği: 
9 uncu ve 11 inci ordular cep· 

he.sinde Yunan taarruzları muka· 
bil l:ıarruzla1·1mızla karşılanmışt.Ir. 
Krtalaıfa teşriki meFai eden tay· 
yarelerimiz düşmanın münakale 
yollarını bombardnnan etmişler ve 
bazı mevzilerle motörlü arabaları 
mitralyöz ateşi altına almışiardır. 
!la.va kuvvetlerimiz Yeni-:.:aıe ile 
Korfuda askeri hedefleri bambar
dım:.ın etmişlerdir. 

nır İ~ffCÇ gazetefiinin mütaleası 
Slol•holm, 3 (A.A.) - Yunan 

cephesindeki vaziyet ha.kkmda mü· 
talca yürüten Social Demokraten 
gazetesinin :ıskeri muharriri diyor 
ki: 

Yunanlılar mevzilerini takviye 
21 birincikanu 19-lO cunıartesi etmek ve mühimmat ve saire gc

günü büyük \'atanse\'er Türk şairi tirnıek için hareketlerini ağırl~
Namık Kemalin doğumunun yü· trrmaları la~mı gelen bir safhada 
züncüyıldönümüdür. Maarif \'eka: bulunuyorlar. 
leti mekteplere gönderdiği bir ta· Diğer taraftan şimdi harbin ce-
mimde ~öyle diyor: reyan etnıekte olduğu arazi daha 

Ü gün her derecedeki tahsil mü az arızahdrr. Ve b~ka bir tabiye 
essesclerimizde \'e okul idare::ıince kullanmak zarureti ''ardır. Buna 
tesbit olunacak bir saatte, alakadar mukabil İtalyan tankları daha mü· 
öğretmenler tarafından talebeye sait bir zem.in bulmuşlardır. 
Namık Kemal hakkında malumat ltalyan mukabil taarruzıa·rr da 
verilecek ve onun nasıl bütün ha· bilhassa. Olıri gölü mmtakasında 
yatı müddetince yatan idealine "aya biraz cenubunda daha şiddet· 
~ağlı kaldığı, bütün eserlerinde hür le yapıldığa benziyor. ÇünkU Yu· 
nyet, \'atan~e\·erlik, millet için fe- nanlılar bu mıntakacl.a ilerlcmeğe 
dakarlık, feragat duygularım tel· de\'am ederlerse Tepedelen:n şar
kin ettiği anlatılacak, bütün bu kında, c~nuhu §arlı:tsind~ ''O ce· 
dur~ulan c!erin ve kuv\·etli bir st;- nubund8:ki ltalyan r.eph~~u b~rmı· 
rette "·ac:am 1 .. ı lıunaz bır hale gelecektir. Bır ta· 

• , ış o masının, onun soz f' d ·ı · .. 1 · y ı ı 
\erine nasıl bir tesir verdiği izah o· ~a t~n da. 1 .erı 1 ~~.erı~ u~~~ 1 ar 
lunacaktır. Öğretmenler, bir ideale 

1 
ar~ 1~ an. ~~g~ 1. uze;ın~ .. ti :r: 

\·e her şeyin üstünde \'atan ideali· 1a\3. ~..,.e erırun aa t}e se 
ne bağlanm . b" .. 1• teye ugramrştır. 
1. d . an~:ı. ~~sa~a ne uyu" Yunan ve İngilizlerin Draç ve 
... u retler 'erdıgı uıerıl'd"' duracak 
lar, Türk çoculT . . ' ~ b" •ilk'. Avlonyayt daimi ve müessir bir su· 

d . ,.,,u ıçın en uy r•tte bombardıman etmekte gös • 
sa:ı etın kendıni m'll' h , t ,··k ~ . _. . ı ı a) a ııı } u terdiklerı maharet, İtalyanların 
~lme:-.ı )olunda fedakar \'e feragat- ... lıJ .. k" t.m ' · · k"f' 
1ı . n. .g~ ırmek oldu~unu, büyük ! ... uvvetlerele yapacakları Tl"'uk:.bil 

h le r 1.1. un an arı pus ur eıt ıçın a 1 

tarıhım!zırı. bu va<:ıflara malik va· taarruz üzerinde belki kati bir ie
tan e~:ıatlar.ının 

1
eseri hulun<luğunu sir yapacaktır. 

tebaruz ettırece1':lerdir. Ayrıca ge· 
rek ö~retmen, gerek talebe tarafı!!· 
dan .l\anuk Kemalin <''e;·]erinclen y k k 
parçrılar okunmasr, hafta içinde unan as ~rlerine şe er 
.Kamık Kemale \'e e~erlerine dair verılecek 
tahrir, in~t \'ilzi ki eri verilmesi. 'm . . . 
memleket ve sanat adamının re"im Şchrımızın. hayırse\-er bayanlarx 
!erinin yaptırılma1<1 müna<:.ip olur., aralarında bır to~lantr y.ap~ışlar 

,.e Yunan a~kerlenne hedıyelık ~e-
• • y . . ker ıı;öndermiye karar vermişlerdir. 

Harıcıye ekılı Bu maksatla aralannda 1000 lira 
Eskişehirde toplamış!ardr~. ~u~dan haşka ta~ 

nınmış şekercıle;-ımız de Yunan as 
Hariciye ''ekili Şi~rü.Saracoğlu kerlerine hediye olmak ürere şeker 

d_ün Ankaardan Eskışe~1ıre gelmiş· ı;öndermire karar Yermişlerdir. 
tır. Vekil Ankarara g1der gitmez Böylece "On bin iki rüz kutu şeker 
hastalanıp Es.ki~hir<le tedavi altr Kıztlav vasrtasi-ı;le bir hafta zar 
na alı~_an kaı:deşi Himid Saracoğ- I fın<la "vunan Kı.ıtlhacına teslim 
h=..:ı zorece.~tır. edilecektir. 

ingiltereye 
Alman tayyar elerinin 

akınları 
Londra, 3 (A.A.) - lngl.liz ha.va 

ntzuretinın bu alqam neşrettiği tebliğ 
Bugün lngilterenln şark ve cenub 

şa .. rkı bolgclerı üzerinde mUnferlt 
düşman t.ayyarelel'i tarafından uçuş

lar yapılmıştır. 
Bu tayyarelerden bazılan Londra 

nunta.kası tizerinden uı;;:ırak civara. 
bombalar alnu~ılardır. Su.ssex Kont· 
luğu ile şarkl İngiltere Uzerlne de 
lıoınbalar atılııııştır. 

Ha.sar ve zayia.t azdır. 
Loudı·a, 3 (A.A.) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerınin tebUği: 
Dün akşam karanlığın basmasından 

biı·az sonra dJşuıan bombardıman 

tayyareleri, !ngilterenin garbında bir 
şehre hücum etmiı:ılerdir. Hücum, ge· 
ce yarısından biraz evveli.ne kadar ol
dukça bUyUk bir mikyasta devam et· 
m~tir. !fazı yangınlar çıkmı;t ve ev· 
lerde, umumi hizmet ve ticaret bina
larmcla mühim hasar vukua gelmiştir. 
Bazı olu ve Y,aralı Yardır, fukat şim· 
<liye kadar alınan haberlere göre, ölU 
ve yaralı miktarı büyük degildir. 

Gecenin ilk saatlerinde şarki İngil· 
tere ve Ual eyaletinin bazı mmtaka
ıarına ve başka yerlere, d!ğer bazı 

noktalara da bombalar atılmıştır. Ha· 
sar ve teltfat azJır. 

Pazartesi günü avcı tayyarelerimiz· 
den birisi lrnybolmuş, !altat pilotu 
kurlulmu~tur, 

Lonılru, 3 (.\.A.) ..'.... llaYa ve dahill 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Soutııanıpton'a karşı yapılan hava 
htlcumlan esnasında. harekl\trn vilsa
l!ne nazaran insanca zayiatın az ol· 
duğu tebeyyiln etmiştir. Cumartesi 
ve Pazar günleri yapılan akınlar es· 
nasında ölü ve ağır yaralıların umuınl: 

Bir hırdavatÇı ·Es
kişehire sürüldü 

(Baş tarafı 1 incide) 
Ancak, polisin tahkik~tı noksan 

yaparak, murakabe koroısyo~~~ 
bu kumaş hakkında tayin ettigı fı
yatr tahkik etmediğinden bu husu
sun tahkiki için evrak zabıtaya 
iade olmuştur. 

l\lüddeiumuminin beyanatı 
Milli korunma kanununun kabu-

1ündenberi, İstanbul adliyesine ne 
kadar muhtekir verildiği ve ne ka
darının mahkum edildiği etrafın .. 
da, bir arkacl8.$tmız dün İstanbul 
müddeumurnlsi Hikmet Onat ile 
görüşmüş, müddeiumumi demiştir 
ki: 
''- Kanunun meriyete girdiği 

26-1-940 günündenberi memu
riyetimeze milli korunma kanunu
na tevfikan gelen suç adedi 112 
dir. Bunlardan 84 tanesi karara 
bağlanmış, geriye kalan 28 tanesi 
de, maliyet. satış fiyatları, piyasa 
vaziyeti, kar miktarr, ve tüccar 
defterleri gibi hususlar üzerinde 
ya"'>tlme.sı icap eden tetkikat gibi 
ve:c;ilelerle nelicelenemC'miştir. 

:.\fnamafih bu noksanlar da pey
dcrp"y ikmal ettirilmi~ ,-e t!'ttiril
mektc bulunmuş olduğundan bun
la1w da yakrnda neticeleneceğini 
tahmin eder·m. 

Milli korunma kanununa göre 
suç t~kil eden lıadiself'lre ait işle
rin noksansız gelmeleri ve süratle 
intaçlarr için icap eden tedbirler 
alınmaktadır.,, 

T ransilvanyan ın 
ilhakı 

İngiltere ile 
ispanya arasında 

Bir mali anlaşma 
imza edildi 

l\lad.rit, S (A.A.) - Dün Madrld· 
de imza edllmiş olan İnglliz • lapan· 
yol mali anlaşması 18 Mart 1940 ta
rihinde lmzalanmL' olan anlaşma çer· 
çcvesi dahilinde bulunmryan tedlyele· 
rl iıılihda! eden yeni bir muhasebe 
usulU derpiş eylemektedir. Bu anl4.f· 
ma., !sranya ile 1spo.nyol Fası ve Ster< 
liD blo;ı.una dahil memleketlere yapı• 
ıa.cak tediyatx ihtiv?- etmektedir, Bu 
itil!!namenln şimdiye kadar tgpan .. 
yaya verilemiyen meblft.ğlan, müba• 
yeat yapmak Uzero İspanyol hükft• 
meti emrine vereceği tahmin edilmek•\ 
tedir. 

ROMANYADA 
Maniu'nun n utku neden 

sansür edildi ! ~ 
Moskova, 3 (AA.) - Tas ajan· 

sının bir telgrafına göre, Roman• 
yada demir muhafızların cinayetle·~ 
rinin kurbanlarından biri olan~ 
Magrearunun mezarı başında, mil· 
it köylü partisi lideri Mania tara· 
fından söylenen nutuk, Romen 
sansürü tarafından tarediJmiştir. 
Maniu, demokrasi mücadillerin
den olan Ye bu ğurda hayatını f e• 
da eden l\fagrearuyu methetmiş
tir. 

. ı;or,wr"' 
adcdiniıı 370 den ibaret olduğu anla.- iti ..... , (Baş tarafı 1 incide) 

Demir muhafızlar tarafından e• 
vinden kaldırılıp yol kenarında. 
kurşuna dizilmiş olan sabık baş·' 
vekil Yorganın hatırasını hürmet
le yadeden l\.Iotru, Y-0rganm Ro· 
men ilim \'e kültürüne yapmış ol· 
duhru hizmetleri tebarüz ettirmek" 
teyeli. 

Çankayşek diyor ki 
(Bas ta~afı .1 incide!. 

raklarında yerleşmış bır te~kkül· 
den bac:ka bir şey değildir. Bu te· 
şekkülli'n gayesi de, Japon istilacr 
!arının plfınlarına hizmet etmekten 
: ıJşka bir şey olamaz. 

Çin cumhuriyetinin milli hükfr 
meti, birçok defalar beyan etmiş 
olduğu gibi, gene katiyetle şunu 
tekrar etmek ister ki Vang Çing 
Vay tam bir vatan hainidir. Nan· 
kinde tesis edilmiş olan korkuluk 
rejim, bütün hareketleri Çin mil· 
lettaşlarımn ve bütün dtinyanm 
nazarında kecnlemye!~un a<ldeli· 
len bir teşekkülden ba~k:ı bir şey 
değildir. Nankinde imza edilmiş 
olan ve muahede süsünü takınan 
yesikanın da hiçbir hukuki mahiye 
ti yoktur. 

Herhangi bir deYlet bu korku· 
Jk t~kkülü tamyacuk olursa, 

Çin hükumeti ve milleti, bu hare· 
keti dostlukla kabili telif ı!Örrniye· 
rek bu devletle normal münasebet' 
]erini ke-;mek mecburiYetinde kala· 
caklardır. · 

Japonya her ne yapmağa teşeb· 
büs edcrgc etsin, Pasifik fıleminde 
her ne gibi entrikalar çevinnek 
isterse istesin, Çinliler nih::ıi zafere 
kadar mücadele etmeğe azmetmiş 
bulunmaktadır. Çinliler nihai · za· 
ferden emindir. Zira hürriyet, ada· 
Jet Ye hak her zaman galip gelir. 

Kanada 
lng iltereden giden 
eşyaların g ümri.ik 

resmini azalttı 

Ottava, 3 ( A.A.) - Kanada 
maliye nazın !lslcy, mebusan mec 
!isinde yaptığı beyanatta, bilahssa 
Amerika birlesik dc\'lellerindcn 
gelen lüks e~y~ ithalfıtının siddetli 
bir tahdide tabi Lutuldu~tınu ,·e ln 
giltereden gelen eşyalar için ~üı:n· 
rü'< resminin azalt1ld1ğrıu btldır-
mi~tir. .. 

Terre·Neuve hariç olmak uzere 
sterlin grupu haricindeki mrmleket 
!erden otomobil, spor Jeyazımı, ~1-
bise ve yiyecek ithalatı menedıl· 
miştir . . 

n~ıer. alınan ~~ra~~Jrı bı_l~ird_ik 
ten sonra sözlerını ~orle bıtınnış
tir: 

İthalattan bir çoğunu menetmek 
le ve inı!iliz e.şynlarrnm gümrük 
resimlerini azaltmak \'eya tamarni 
Te kaldrrmakla ln~iltereye ve bil' 
tün dünyaya. Tn~ilterenin yanı ba 
smda bulunduğumuzu \'e nihai ' . 
zaferine ımanımız oldu~unu bir 
kere daha bildirmiş ol;yoruz. 

-o-

Bir İngiliz destroyeri 
battı 

Londra, 3 ( A.A.) - İngiliz a· 
miralH~i. Sturdy destroyerinin zı· 
yamı haber vem1ektedir. Hl19 da 
ınşa delmiş olan bu destroyer 905 
ton hacminde olup 98 kişilik bir 
mürettebata malik bulunmakta idi. 

unutmıyalım. Çünkü bunu tarih te 
unutmryacaktır. Kardeş kavgala· 
rile zayıfladık ve feci neticeye gel· 
dik. Hudutlar .biribirini takiben 
düştüler \·e biz onları müdafaa et· 
mcdik. Çünkü fırtına koptuğu za· 
man, Homanya dahilde zayıftı. 
Hariçten de yardım göm1edi. Laye· 
mut olan Romen milleti ölüm teh· 
likeleri geçirdikten sonra daima 
dirilmiştir. Bu sebeble Transilvan 
yalılara, lejiyoner askerlere ye bü· 
tün Romenlere emniyetle hitap e· 
diyorum. Transilvanyahlardan IS · 
tıraplanna rağmen meyus olma· 
malarmı istiyorum. Herke!'-ten ev· 
ve! burada biz vardık. Herkesten 
sonra gene biz kalaca~rz. Çünkü' 
hiçbir fırtına bizi de deviremiyecek 
tir. 1 stikbal çetin fakat ümitle do·· 
ludur. 

General, bundan sonra Transil· 
vanya muhacirlerinin iztirablanm 
azaltmak için dahilde alınan ted· 
birleri anlatnustır. 

Geceleyin lotoftraı 
alan bir. Alet 

Amerika tarafından 
lngiliz ha va kuvvet• 

lerine verilecek 
Vaşington, 3 ( A.A.) - BirleşilC 

Amerika hava işleri komitesi, gece· 
lev;n tayyareden fotoğraf alabilen 
yc:ııi bir aletin İngiliz hava kuNet 
!erine verilmesini kararlaştımuştır, 
15 ~nelik çalışmalar neticesi keş• 
ledilıniş olan bu alet, many~yuın 
ile alman gece fotoğrafları tertiba· 
tını havi bulunmaktadır. Bu filet 
hedefleri tayin Ye hasaratın fotoğ
raflarını almak hususunda İngiliz 

. haya kuv\'etleri için çok kıymetli 
olacaktır. 

Klyel radyosu 
LY unan muzafferiyetini 

sena ediyor · 

Roma Ye Derlin ziyaretlerinden 
de bah.:;ederek ora1arda müstakbel 
ne::ıillerin da\'asmı müdafaa ettiği· 
ni sörlemistir. Bu müdafaa anla· 

y15la kar~ıl:ınmı~tır. Çünkü Ru· Londra, 3 (A.A.) - mycf Rus rad· 
manya artık yalnız değildir ve yosu 1talya • Yunan muharebesinden 
kim:;enin nefretini celbetmemek • bahsederken bunun en şayanı hayret 
tedir. Ruman\'a, sözlerle değil, iş noktasını Yunani. tan gibi küçük bir 
Sabır ye Sab::~tla ihya edilecek \'e memleketin kendisine askerce ve •Si• 
adalet yerini bubc:ıktır. lilıı;:a bu derece faik bir dtlşm:ına kıı.r· 

c~ncral Jıududların mücadelesiz Şl mtız3.ffer olması J{ey!iyeti olduğunu 
·düşme.;;inden mesul olmryan mker işaret etmektedir. Bir çok ı:evkUlceyı 
l .rc hitab ederek onlardan büyük noktalarının 1. gi!iz askerleri taratm
lerine lavık olmalarım beklediğini dan l~gal edılmesi İtalyanlar tarafm· 
SÖ\·lemistir. dan gelecek bir mukabil taarruza kar 

Sonra Lc;:·oncrlere .hitıb etmiş şr mühim mUı:ıkuıa.t verecek bir ha.dl· 
ve onlardan .ııemleketın haklarına sedir. Bu sebeple İtalyan_ Yunan kuv 
ye \'ecibe~erine hizmet etmelerini vetlerl tarafından yapılacak mukabil 

istemiştir. General şunları ilave taarruzun m·ı··affaklyetslzllğe uğra• 
etmistir. masr btiyilk bir ihtimal dahilindedir. 

l\fcm!eket, Lejyonun mali ise Diğer tarnftan Brilksel radyosu da. 
Lejyon da memleketin · malıdır. Yunanistanla Tlirkiyenln ltalya ve 
hak'.ld L:;~ron.er yaln!z işini yap· Almanya tarafından Balkanlar icln 
makla degı • nızcıma rıavet. kanun- ııo.zırlanan programa karşı mUşkUlAt 
lara körükörüne itaat etmekle hiz- çıkardıklarını söylemiştir. 
met eder. Siz mücadele ettiniz ıs· 
t;r~~ çektiniz ve galip geldiniz'. E· 
lınııı herke~e uzatın ve imar edin. 
Memleketin hütün evlatları ara· 
srnda kardeşliği. birli~i, anlayışı 
h~zırlamak için her türlü ;ı,tilafa 
nıhayet vermek lazımdır. Umitsiz· 
li~ içinde ba~layan genç kralın ye· 
~ı ga)tanatım bir emniyet fecri ha· 
lınde bu suretle gelirebiliriı ." 

General Romenlerden kendisine 
emnh·et etmelerini i-;teclikten son· 
ra tek bir ruh halinde birle~mcle· 
rini i~tedikten sonra tek bir ruh 
halinde birle~melerini ta\'siye et· 
nıi~tir. 

Nutuklardan ronra General An· 
tone•ko ile IIoria Sima. Pi:;kopos· 
luk sarayında tertip edilen bir ka· 
bul resmine iştirak etmi~lerdir. 

TransihTanyanın diğer Romen 
prenc:;Jikleriyle ilk birleşmesinin 
kahramanı olan cesur Mişel mey
danında bir geçit resmi yaprlarak 
merasime nihayet verilmiştir. 

VAKU~a 
ab©n<® 

oDlUlnl!Jlz 

--~O>----

Bir ay içinde İngiliz 
tayya reler i 

Habeşistana 5 O 
akın yaptılar 

Ad en, 3 ( A.A.) - Adenden 
kalkan tayyareler tarafından ikin-, 
citeşrin zarfında Eritre ve Habeşis 
tan üzerine SO den fazla hava akını 
yapılmıştır. Şap denizindeki Assab 
limanı 30 akın esnasında ~imdiye 
kadar yediği darbelerin en şiddet• 
Lilerine maruz kalm1ştır. B u liİnan 
füerine 36 saat devam eden hücum 
serileri yapılmıştır. Pilotların ve 
bilahare yapılan keşif uçuşları mü 
rettebatmın raporlarına göre muaz 
zam yangınlar çıktığı gibi fevkala 
de büyük hasarat husule gel~( 

Adi sa baba · Ci bu ti sair h e· 
re yaplan 00ınbardrm.'.1.'1lar l~yan 
şarki: Afrikasmdaki benzin ~T 
nı daha ziyade çoğaltmak~. 
Fena haya şartları dahilinde bin· 
!erce kilometrelik mesafeler katet· 
rniş o~an bütün tan"P...relerimiz üs· 
!erine dönmüştür. 



-- ""' ~ - . - iŞ -- -_- jl<ısa haberler: 
~~OtA YU-IUFj Memleket!mize yenl~en mtlhlm 

b'.~W!:illl A E R. . K -A o A ~t~!~an;::~~~~:u~~~~~~~ l 
ı 1 tim.ize mühim miktarda ıthalat q· 

l 
yası geleceği haber almmıştır. 

Yazan: l<.:,kender F. Serte il * Köstence yolu ue şehrlı:l!ze 
112 Polonyalı mUltecl gelm.st:r. 

Y~uf otelin banyosund:ı, ls· 
.:ıı:..uıcaki Hocap::ı..c;a hamamın
~ yılcanır gibi yı,,an4yordu. 
V ıpurda Yusuiun s111.ı su 
Sr:Jtem~i. \·apuı·da d1 mü. 
!:r.mel b::..nyGhr v:ı.r1ı ama, 
~uf hem o bayanların içine 
'!Tıryor, hem de on.aı·da yıka.. 
ır;-en . tıoğulaca.k g:bi oluyor, 
nırlenıp fır11yordu. 
~Ia:!e~tik otelinin yirmi ikin· 
l atında Türk ·pehlivanı için 
- rlanmı.<\ olan 14 nu:;.1aralı 

~i::-enin clatur::a ha.mammda 
lrl:J.ruxuı.I~. Yusufun o kadar 
0ı:una gitıni~ti ki. 

• • • 
"KOCA Yl1f..TJF NASIL 

ÇlLDffW-.llŞ ! ,, 
Oblin garsonları arasında 

lr teliş his.::.edildi: 
- 14 numara ı::a1ryor .. 
lletr Dotel bai{ırdı: 
- Haydi, koşunuz .. Türk peh 

1\-aııının dniresinC:en çağırı
fo~ br. 
Carsonl~rdan biri derhal a

lrtöre at adı. 
üte.de her katın ""arsonlan 

~rı idi. Yaln.z dn.ire~erde tch. 
.ke veya tehlikeye yakın mü -
.itı ve müstacel vaziyetlerde 
ltrtraı numarası çağırıl!rdı. 
Garson 14 nuınaraya geldL 
l{apıyı vurdu. 
Ses alamadı. 
lrr daha V'..ırdu. 
Yine ses alamayınca. kapıyı 

~tı.. !çeri girdi, Yatak o1asır..m 
~tün elektrikleri yanıyordu. 
ataim örtt:sü ve bir tarafı 
çıı.rnıştı. Gaı 3on etraıma b'l.
ltndı.. Kimı::eyi gcrC'medi. Bir 
~narda Yusufun potur ve cep. 
;eniru, s2rığmı gcrdü: 
- P.,,.hliv3.ll J?aliba banyoda.. 
biye mırıldandı. 
Ynuiun acaba rnilhim bir 

eye ihtiyacı mı olmll.itu? Ban
~n elcette boş yere garson 
amınamıştı yal 
Garson banyonun kapısı önün 
~ durdu: 

- Ne emriniz var? 

8-
yeni odasma girip • ısounmuştu, 
pijama. ile dış:ı.rıya çıkıp mese
leyi öğrenince, derhal odasının 
kapısını sUrroelemekle beraber, 
hemen şehir t~lefcnuna sarıl. 
mış, ve itfaiye merkezine: 

- Otelde deli var ... Bizi can 
kurtaran borulariyle yirmi ikin.. 
ci kattan kurtarınrz! 

D:ye!'eg °!)encereye koşmuştu. 
Hasılı, Yusuf pehlivanın -

yıkanırken - nasılsa farkında 
olmayarak, banyodaki tehlike 
düğmes!ne basması ve ga.rs~· 
nun mübalağalı veya yanlış go
rüşü, otel halkını birLbirine ge. 
çirmişti. 

Fakat, heyecan ve telaş de. 
va...-n ediyordu. Zira Koca Yu
suf beline peşte-malı sararak -
ne oluyor diye - yatak odası
llı3. kadar nalmla yürilmUş ve 
oda kapısmdan kalabalığa hay. 
ret'e bakmıştı. Dil bilmediği i. 
çin derdini kimseye antatlmı· 
yor ve h~yecanm sebebini kim
seden öğrenemiyordu. 

Yusufu bu halde da~inin 
kapısm:fa görenı'er bfü:bü'tful 
korkarak kaç1sms.<?a ba$laym -
ca, iş otelin yemek &alonuna 
kadar aksetmiş ve sirk acente. 
leri direktörü Mister Valkere: 

- Yahu, haberiniz yok mu? 
Ust katta kıvamet kopuyor. 
Yen.i ge-f:irdiği~iz Türk pehli· 
vıinı çıldırmış! 

Dive söylenMeğe baştaımışlaT
dL V:ılker ve Yust•fun tercü. 
manı bunu duyunca yer1erin.. 
den fırlıyorlar .. Asansörle yir • 
mi ikinci kata ~ıkryorlar. 

- Eyvah! Otel mUşteriJeri a
yaklanın~ .. Bu kryametin el. 
bette bir sebebi vardır. 

Diyen Mister Valker garson. 
la.l'dan hirlne sornvor: 

- F'imseye s~ldırdı mı? 
- Evet ""'~·..,'nl{ oda 'r.,'ltsı· 

na k:ıdar geldi. Herkesi dch§Ct
li bak•c:larivle si.izdü. 

- Simdi nerede? 
1Kaliforniya.dan tr.elmlş zen~ 

bir portakal taefrinin ihtiyar 
karrsı korkak bir 9eale cevap 
veriyor~ 

- Şimdi ~l'e<!e mf dedb=z? 

Bunlaı;, Po!onyanm lşg~U üzcrL,o 
Romanyaya iltica. etmiş oldukça 
zengin kimselerdir, 

* Maarif müdürU Bay Tevfik 
Kut Kartal Pendik semtler:ndeki 
o~rnllarm ç~lışma vaziyetlerini tet
kik etmek üzere diliı Kartal kaza
sına gitmi,tir. 

Geç gelen memurlar 
haldınıda takibat 

:Muhtelif belediye mü!.'.'!.Seselc
rinde son yapılan teftişler neti· 
ccslııde bazı memurların s::ıatinde 
vazife başoa gchr.edikleri ve bir 
klsmnıtn da mes!\.I saati b·tmcden 
vaziieden ayrıldrkları görillmtiş • 
tür. Bu gibi mcı;ıuriar ccz:ılandırt· 
taca31 gi11l, daire Ml\dürleıi de tee
ziya edilecektir. Bu hususta yapı· 
lan bir taminı bütün §ubclere da· 
ğıtılmıştır. 

---co>---

Bir adam denizde 
boğuldu 

Kadıkövt:nde, Sa'me ooka~mda 
oturan 56 yaşında Şahap, evvelki 
akşam s:ıat 9 raddelerinde K:ıdı 
köy vapur iskelesinde vapur bek -
forken muva7encsini kaybederek 
denfze dllEımUştUr • 
Şahap, denizde çırpmrrken, e

linde yanmal:;ta olan mavi renkll fe
nerini göranler yetişerek kend's!ni 
denizden çıkarmışlar ve hemen 
Nümune hastanesine kaldn'Dll§lar
drr. 

Ancak bir baylf su yutan Sa.bap, 
biraz sonra öl.m~tlil'. 

Bir çocuk otobüs 
altında öldü 

Evvelkl gece, Şehremininde bir 
otobüs kazası olmu3 ve sen·aı sa
tıcı Mehmet adında bir!.s'nfn 9 ya· 
şındaki o~lu Fikret bir Çatalca o· 
toblisilniln altında kain rk ağır su 
rette yaralanmıJ, Gurcb hr1Z~ane
sine kald1rıln11~tır. 

Çocuii dlin sabah aldığı yarala· 
rm tesirile ölı:nüş, ceSt>di adliye 
dolcto,ru Enver Karan taraftndan ' 
muayenesini ınUteo.klp i:lcincdil· 
ınl§t.ir. 

F ransa11ın harolan 
gördüğü zarar 

Bir c:Hyar fra:ık 
tah.ı.ı!n ediliyor 

·n::ıı, a (.'\ . .A.) - Harbin, dl!tnlryol· 
lnrllla, kC.p;Ulere ve TWı.~i.eıe u·o.s et· 
tıgl zarar bil" ~·ar üa.ıık tahm.D e
Ulı.mektedil'. 

Tahrlbatm vus•at . '"' veh:unetlne 
rag-men yenide~ imar i;.1er! ml.13alt b:r 
snfiıntla ccı-ey:ın ctme'tledlr. Alınnl' 
ı;on maıur.c.nta g&r.::, bu ltöprU ve tu
nellcrde bomb:ı. ve uinaı:a.iti.:ı-le açılan 

1C90 gedı~in ~U!!de du:LSaıı dokuzu 
tamir ediLlıış oiduğu ı;ibl l~e yaramı 
yacak bir hale gelen 4.0.000 kllom..ıt

re elektrik kablosu da U.mlr olunmuş· 
tur. 

Atılan l500 köprilc!en 186 ıjl eene so 
nunda se)Tilsefere açılacaktır. 

Tahrip edflen 28 tünelden :U ı.1 ye

niden in~a edlıml§llr. 

~~orveçte 
İngilizlere işaret veren 

radyo bulundu 
Oslo, 3 (AA.) - Stejani: . 
Polis tarafından yap.ıan bır a· 

raştınna netic~3inde Norv~;m 
ga!p sahilinde birçok verici radyo 
illet.eri bulunmuştur. Bununla ln· 
giltereye askeri mahiyette malıl 
mat v<!rilmekteydi. lnghiz tay ıare 
!eri bu mailımat saye->,nde sun za 
m:.::ılarda bazı hedefleri bombar 
dıman etmişlerdir. 

Birçok kimseler tevkif edilmiş· 
tir~ 

Amerikac~a sabotaj 
hareketleri 

Ntvyork, 3 ( A.A.) - Amerika 
al~yhtarı faaliyetleri tahkik komis 
yonu reisi Martin, Lu sa:lx:lı rad· 
yoda sörlediği bir nutukta g;.;yct 
mühim bir tec:iibe tayyaresi fü:e· 
~inC:e en az bı::ş ı::alx>taj hare1{eti 
tesbit edildiğini beyan etnıi~tir. 
Tayyarenin alt olduğu fabrikanın 
i~mi zıktedilme:niştır. Bu sı.botaj 
harcket'e:i tan are luwalanmadan 
evvel meydana çıkarılmış ise de. 
tespit edi:miyen yeni bir hareket 
neticesi olarak bu tayyare tahrip 
edilmiştir. ~on zaman!arda yapıl· 
mış olan tahkikat, bir Alman nazi 
grupunun bu tayyare fabrikasında 

llir cevap alamayınca - 'bir 
ia?, ve tehlike ihtime.lini dii • 
liı ·~rek - derhal banyo kapı • 
-ı:ıı actı 

Bvci... mUthiş bir tehlike! 

Bunu Mll ö~er.c"!letlinfz mi 1 
Bir;ni par('.aliımakla me~~t.. Albn fiue.tı çah~makta olduğunu meydaııa çr 

" karmıştır. 

~Usuf pehlivan kudurmuş 
İbı, ba:;ı "·e yüzü köpUk için • 
:· kurnanın ba.şıİıda. çırçıplak 

TercUman tereddütle kapıya 
koşuyor: 

Altm fiyatlarında dUn düı•üldük 
kaydedilr.~iştir. Dün, bir altının fi· Martin. komitenin fac:ılivctine 

(D~'""'' .,,,r > yatt 23,90 Ura idi. devam etm~~ini talep etmi~Ür. 
~--~--------_;...~--~----~~--------~--::----------~ 
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Onuncu hafta çok parlak geçti 
Ankara sonbahar at yarışla

rını°: onuncusu bu pa.z.ar Anka
rn hıpodromunda l.;.ıyJ.k bir ka· 
la')alık önE.11<le yapılrn!~trr. 

Y::ı.r:~tan e\·vel yerli li\:,ailiz 
ve Arap ta vl;ı rımn satışı ya
pılnuş ve on baş kada.ı· Ingiıiz 
t~yı \:e üç Axa.p tayı yüksek 
fıy:!.tla!'1a satılmıştır. 

Saat on becote ba.c;]ayan ve "' ~ ç?~ kalahahk b~r seyirci kütle. 
sının rr:erakla takip ettiği ya. 
rışlar şu zı.eticeyi vermiştir: 

B.riııci 1wsu: 
Sat.rş koşusu idi. Dört ve da· 

ha yı•kan Yı>."~hki ha1is kan a.
rap at ve kıs;akJara mahsus o. 
lup ikramiyesi 180 lira, mesa.. 
fesi 2200 metre idi. 
B~ş h:ıyvan R.!'asmdaki koşu· 

Y\l Sal&.hattin Eökenin A..<\kını 
koiay!rkla kazandı. Aneze ne 
~lin. bütün gayretleri ikincililt 
ıçmdı .. .B.~nu da Sel mağllıp o
lara.k uçuncü kaldı. Zaman 2,53 
da.!t.k:ırlır. Müşterek bahi~ aa.n. 
y:ın l95, p~fı.se Sıra.siyle 135 VO 
2~~5 kuruş verdi. 

/T.·inci lro.~u: 
~ Ç VO daha yukarı Y"'...Sta.kt 

h::ı.ııs k:.n 1'...r~p at ve kısraklara 
m::::h~U.S~U- nrra.miyesi 550 . lira, 
mesafesı 1600 -metre idi. 

Bu ko.~!tda yalnız Aı;-km koş
m~dı Dıgerleri arasında. yarış 
Mı~rilcan - Bozkurt müC'adelesi 
halınJe geçti. Viraja doJTu öne 
dü;:me'3ine rağmen Bozkurdun 
r•'-· hUcurıuna mukavemet ede. 
.::t: 312) !'.1!~:ıcan bir baş fark 
"··: •v;i kaldı. 

N•·-ui Kurtn.vm Boz.ktt1'tiu 
' tı·._,~, ve ıt Turgudun ·Sevim 
Vill i üçüncü olau. Zaman 1,~5 
dakıkad1r. l\fü~ter.:?k bahis gan_ 
:tan ~GO. T>lase e:.rasiykı 160 
145 ve 150 kuruş verdi. ' 

tJ. ·:1.cii ko.<~u: 
SüjUtöziı koşusu idi. Uç ve 

daha yukarı ya~aki halis kan 
lngiliz at ve kr~raklara mah· 
sugtu. lkraıniyesi 500 lira, m:>
saf e~j 3COO met:e idi. Ifo~uya 
ıı.Jtı halis ~an I~tfrak ettf. 

St'.ırtia be-raber Yatr.l?;a.n C:Sne 
dil<:tü. DiğerJeri toolu bir hat 
de arkada i1iLer. Ebey müddet 
hi;:bir değiı:;iklik olmadı, 1400 
metrenin startma geldikleri Z3.. 
maı1 Dar,·Frin y~vaq vıı.va<ı oo· 
ku1d·ı~u ve Yub:;...,11İ ~·ak"'"'!!-

ğı görüldü. 
Komisarj, özdenıir, Kc..ranf!l 

bu grupun &l'~3.S...!ıda. idiler. Vi. 
ra.jı dL:ı::!ükleri zaman Dar.eli 
önde idi. Kakat burada Ozde
mirin çok kuvvetle hile~ etti
ği görüldil. Evvela Komisarjı. 
sonra da. . Yatağ:ı.nı geçere~ 
Dnndiyi yakclao._, Bir mü::!det 
ba~ba~a gittiktçn sonra Özde
mirin baskın çıktı:!ı ve yavaş 
yava.-, Dandiyi geçtiği görü.idil. 

Potaya geldikleri za.maı Oz. 
demirle Dand:ıin ar~ı bir bu
~uk boy kadr.rdı. l':~tic--efte Bay 
Ahmet Atamanın özrlemiri bi
rinci, Salih "'emelin Dar.disi i~ 
kine~. g~ne Bay Ahmet Atama. 
nm Kar:?.nfili bir baş farkla ii · 
çüncil olduiar. Zaıman 3,32 cla
kihd.Ir. Müı:ıteroı!r ba.hi."3 ga.I!~an 
230, pla""~ sıra.siyle 160 ve 110 
kuruş verdi. 

Dördilnr:ü ko$1.t: 
(Handikap) dört ve da.ha yu. 

karı yaşta.ki yerli yarnn kan 
Ingiliz at ve kı:zrakl:::.u mah. 
ıustu. ll:ra.miyesi 225 lira, me· 
aafesi 2000 reetrc idi. 

Bu koşuya kayıtlı olanlardan 
yalnız Ttmca koşmadı. Startla. 
berabr ön.e dil.şen Baskın, vi
r:ıj:ı kada.r mevkiini muhafaza 
edebildi. Bura.da Olgo kendisirJ 
yakalıyarak gectl. Fa kat düz.. 
lUkte Olgoyu da rahat bıra!:.. 
mafü!ar. 

Gülcan çok l"Uvvetli bir hü
cum~a Olgc.yu ge::-r..ıeğo muvaf
fa;k oldu. Artık koşunun b't:ne.. 
sine 200 metre kadar birşcy · 
katm1~tı. Bıırso.a Al Cevlanm 
..... ·c nüzel hücumuna şahit ol. 

duk. ~onlara kadar arkada bek· 
liyen jokeyi Davut tam z;ıma -
nmda hare.kete ge1erek yarım 
boy fc:rkla bir.inci oldu. Bu ga... 
libivette A 1 Ce,.!5.ndan ziva:!e 
Da ··udun hi!'.seii olduğu aiikti!' 
dır. 

Gülc:ın ikinci, O~o üçürcll 
o1du. Zaman 2,25 da.ki·ka<l·r. 
Mii~e:terek bahis ganyan 19J. 
plase sıra ... iyle 125, 130, 21•) 
kunış verdi. 

Fc;;inci b~u: 
TJç y:ıs:nda ·~.-e k"'z:ı.."lçfan ye. 

k<lnu 4CO lirayı do1tlurmav"n 
yerli varnn lca.iı fogfüz er1<e!t 
ve dişi tı.ı.viara. m:ı.hsı:stu. lk· 
ramiye<>i 225 lira, mesafesi lS~() 
metre idi. 

'-'tnıur;tu. . 
Garson bu manzarayi görün. 

L ark~sına dönerek acı acı ba· 
•l.l"ll'.l.a.~a başladı: 

Pldı- İmdat.. imdat.. pehlivan 
rtn1c:ı 111 

_B_eş~e_r _da_ki_ka_rık __ hik_a_ye_Ier_I l\fiRAS KEÇE 
Kotunun so!l!arma kadar ön

de kobv giden Tasvir, nihayet. 
t~ M. F.fo.nin Gü'Fi::-üne nuğ. 
luo olar:ı;k ikinci kaT1T. o~~ U· 
dincü oldu. Zame:ı 1A5 d:ı.kil::n 
dır. Müsterek bahıs g:ı.nv:m 
400, plase eıra.siyle 115 ve 105 
kunış verdi. 

IUYusui ·p~hlivan bu acı sesten 
ıol>helenerek, derhal başına tas, 
re u~~. sular dökerek, yU.zilı:de 

:ı: gozJ.ı::de balon gibi ka.ba.ran 
un köpüklerini yıkadı. 

•a~ Al1ah ~lbh .. J\Te oldu e.ca
~ ?i Bu herıf de ne istiyor şim 

ildberhaı v -önüne bir peştimal 
ta ı .. Ava6R hlktı. Garson kor. 
ıu;:1~ koridora kadar yıldırım 
rsı-··tıyle kortu. Yusuf bunu 

~' . .l'\c". hüsbi;tün ~lamıştı. 
ıc~ırmı ikinci katta.ki şef gar. 
4 ;ı. bera~r birçok garsonlar 
1 ~unar<ıh daireye ü~üşmiiş· 
ıü. ...e:r!te13 biribirine sonıyor-

tr· ~e v:ı.:r? Ne olır.us? 
l'aı--sUtün bu sorulara bir tek 

~:ıı cevap veriyordu: 
tı - 'Yeni ~elen Türk pehliva.. 

"ı1 d!!":Ilış ! ! ! 
~a~3on Amerikalıydı. Bir 

1 kun hrrıa basında otıırun 
,
1 bu şekilde ba..c:mı sabunli.. 
<ll"::ık vıkand ~ " ·· · t• ,. • JO"mı P-"ormemu; ı 
ll!:Ufu tnşiarm · •. "'tun· d ba.. ; ..,1 .b. us e ş 

"" on gı 1 köpüklil görfu:ıze 

1 
llvaze .... ec:irıi kRvbf'4erek dı~ _ /a fı~lnmıf'tı. MeJele bundan 

thı:re:ttı. ~a~at, bu :v~nlış görü-
ıç yüzilnU kizne ve nasıl 

1 l:ı.bnak mi.imkün olabilirdi? 
ar30nun telaştı koşuşrnas?nı ve 
-ay,.,ar d d'~ ~ asını uyan ıger ga:ı-

~n' arıa o kattn.ki mUşterilern; 
ir kısım: 
.. l:' ' nöl.. 

1 - .c.vvah .. Tilrlt 1"-4.livıu:u 
n•zın,.,, 

l':fverci;· • cd.., larma kaçı.,ı:-rna. 
~ ba.tı':ı.mır.lardı. Mii .. ~eriler, 
1ur!.r_ P""hlivanrr.~an pek haklı 
araıt korkuyordu. Zira. biraz 
~ce de hikayesini anlattı~ız 
i/~ıan ~övüşU) efsan~i, bin 
ı~avesıyle dillerde dolaşıp 
!\ ken. . şimdi, birdenbire 

bn pehlwannı.rn <;ıldırması 
~~ korkulacak bir hadise i· 
Bır Amerikalı demir taciri 

Biz insanlar, şu etrafımızda.
ki cansız şeyl~r için ne biliyo_ 
ruz? Yatak odalarımızın bir 
tarafmda, yalıut başucumuzda 
duran şu komodin, içinde yat.. 
tığımız şu karyola, Urerinde ye
me~ yediğiruiz masalar, du".ar -
da.ki bir çerçeve, hülasa evimi
zi teşkil eden t ütiln bu şeyler 
hakkındaki bilgilerimizln dere • 
cesi nedir? Galiba koca bir sı· 
fır! 

Geçen sene ailemize bir ta. 
raftan l~liçük bir mirar hissesi 
dliştU. Çini bir soba ile dört 
boru, iki kanat perde. ayaJtlı 
l::r gaz lamba.sr, bef ~~tı tence
re. boş bir sandık ... Yani dava
lı bir mirasta karşı ta.rafın 
gönder-.Jilece i bir Lknn şey. 
!er .. Affedersiniz; birçok defa. 
ıar yaptığım gibi, yine unutu· 
yorum: Bir de küçük bir k~e 
parcasr ... 

::Zvdekiler, A.det veçhile, bU
tlln bunları didik didik ettik
t~n sonra: 

- Dcğ~su, p .. -:--·n karısı 
tam ümit etti ~miz gibi çıktı; 
dediler. Jı. vol, ·bunları eskici bi.. 
le 1::-· J etmez. 

Haklan .. · · r. Çini soba, mi· 
n:.sm:ı konduğumuz Paşan~n 
310 da evlendi~i zaman ald.ıgı 
sc:ba idi. ~a:-d•k da hanı.mm 
ilk cehizlerini sakladığı sandık. 
Perdeler lime lime olmuştu. 
Yalnız birisinin lmı:ı:~şi duru
yordu. Birislnhı do uç :arafın • 
da..l<i j5T.,,...eler · henüz çürüme. 
l'>'iş~i. Tetı<!ere1er kala.ysızdı!. 
Ya şu keçe parçası •• 

:' .. a1al!l: - VallahJ utansın· 
ı~:: dedi; bu ke--e parçası dn 
gonderilir rul hrdeş? 
•. ~~enı: - Deli olm~laTi de· 
~ _: ~ıç olmazsa Paşanın Yemen 
donüşU getirdiği canu Hicaz 
üılerlnden bir tanecik kor ın. 
san •• 

Halam: - Kuzum Hanife, 
dedi; alla.haıkına tu keçe par. 

çasını u:;akla yollayıp bal1 ~e 
duvarlarnldan içeriye .::.~·.-r .• 

Ve sonra, iç kapının hemen 
önünde odaya a.tılJYcrmiş olan 
keçe parçasına terlilderinin u· 
cu ile şöyle bir dokundu: 

- ö, dedi. Keçe d:;ığil, pislik 
yuvası. 

Ertesi giinil, bizim kUçük mi
rası çöpçü bile kabul etmedi. 
uAı"a.bayı a.bur cuburla doldu. 
raman hanımefendi!,, dedi. Yal 
nız, aşçı Mehmet taŞka birşey 
yaptı. Keçeyi beş altı su Y!'ka.. 
dı. Tele astı; kuruttu: - "Ha· 
nımefendiciğim, dedi; i~e-rse
niz yemek kapısının altına se -
riverel:m. Kt•ru tahtayı <lr. ka. 
parnış oluruz!,, 

Keçe bir mUddM orada kaldı. 
Belki beş, albı ay.. Hizmetçi 
~ız, hatta.da iki defa çınar a· 
gacmm altına a~ıyo:; elinde 
bir değnek, bir tarafta.." v:ı.r 
kuvvr:iyle dövüyor, bir taraf
tan da: 

- lllallah bu ke~~C!:n, diyor
du: evin büt:.i.n tozlarım yer yu. 
tar!,, 

ronra bir gün, mutfa!da C;a· 
maşırcmm kUcük isk:mlesi ü
zerinde g-ördwn. Orada dört kat 
e~ilin bırakrlmı.ştt. Kı~ gelince 
b1r iki ay kümedn fu;tüne ör. 
tülc1ü. Birkac hafta bahrede sü. 
rünüp kaldı. Bir gün sokak ka· 
pısı~ın önUnde, baktım, paspas 
vazıfesini görüyor. 

Nihavet geçen hafta annem, 
şöyle dedi: 

- Bu ufak tef eklerden bık -
tım, us&.nclım rocuklar!., 

Annemin ufak tefek ded'ği 
şeyler Paşanın rnirasından çini 
soba ile, ~rula~, ayaklı gaz 
lambası, bır yıgrn fransızcn 
mecmua, eski bir dolap, birkaç 
da. tencere idi: - "Küçük oda. 
ya. bunlardan girilıniyor doğTiı. 
su .. Satmaktan başka hiç çare 
yok!,. 

F.kicl iki Y a.hud.l ile anlaş& • 

mad.ık. Ertesi günü getirdiğim 
biri de topuna birden üç buçuk 
lira verince, an.ııem: 

- Dilenciye veririm de bu 
heriflere yine satmam!,, dedi. 
Adamı da kapı dı~arı etti. Sa
dece eskiler tilccarmı kapıya 
doğru uğurlıyordum. ki birden _ 
bire c'lurdu: 

- Beyim, dedi. Bunu sa.tını. 
yor musunuz?. 

- Hangisini? 
- Şu keçeyi canını! 
Annem: 
- Allah afü:.h, dedi; adam 

çıldırmış galiba! Ayol kaç para 
vcrir:dn ona ı:::en ! 

- Dört lira verevim hannn! 
- A .. a .. a.. sen 'sahiden ak· 

lmı oyn.atmışsın ayol. Canım 
çini soba ile sedirlere on lirayı 
çok gör de pis keçeye dört li
ra? .. 

Halam merdivenlerden acele 
acele indi; zannc-derrem anne. 
min koluna bir de çimdi·k atmış 
olacak ki, ikisi birden yan oda. 
ya daldılar. Ben de kapı ile so· 
fa arasında kulaklarımı onlara 
verdim. 

Halam: 
- Aman Hanifeci?im; bu iş.. 

te birşey olacak, diyordu. A
dam ya hiç bir şeyden anlamı. 
yor: yahut bu keç:e birşey?. 

Ben: - Car.un, dedim; uzat· 
mayın allahaşkma.. Böyle eski
ciler vardır. Bir eve girdiler mi 
en umulmıyacak ~.eye para ve. 
rirler. Ama blöftür ha; alay. 
dır; verin l kalım alıylr mu?. 

Bununla bera"t:er UC'UmUz, 
daha doğrusu, ben, annem. _ha· 
lam, hizmetçi kız, aşçı. mı~~ 
kecenin üzerine birdenbire egıl
rniŞtik. Ayaklarmuzı:ı; _a.ltı~da. 
günlerce paspas vazuesı gore~ 
keçe, bana gerinip uyanıyor gı. 
bi geldi. Adeta. §8lıre~ şahrem 
dökülen kenarları, bınlerce a. 
yak gibi kımıldıyor; ayakları
mızla yara igijıde kalaA aöbU. 

tu~af bir şifa merhem ile iyileş. 
n~ış kada~· teneffi~ ediyor; öte. 
sın~e berllli~e, bir iki çiçek 
k!-1' .1n tısı tarhları yeni yapılmış 
bır '.l::alıçede s~i. göZieri.ni açı. 
yodu. Sanla, bır iki dakika 
daha. ge~erEe, birden.bire ara· 
mmla. ayaklanacak; parmakla _ 
nm!zı~ aras:r_ndan bir frrsatmı 
b~l~~gu dakıka, cins bir at gi. 
bı su;atıa uzak.la.şıp gidecekti. 

Fa rat annem uzatır.adı: 
- Bana bak dedi B' · 

1 l d
.. , . ızım a. 

ay a ~zenle işimiz yok. Hepsi· 
ne on lıra ver; al git!. 
~dam, diğer eşyaların bulun

du~u ?daya ginned:m keceyi 
~~·ayıp topladı; koltcğuna al ~ 

- Hannncıı?nn dedi. Simai 
bir araba getiİ-ip,' ötekileri de 
aIIl'II.ıl! 

~Jı:ns kef'enin nıüşteri~inl :ın. 
Ca.it bır hafta sonra görebildik. 
Daha k:ıpıdan girer girmez: 

- ~rnıaY!nrz, dedi ; daha i· 
ki clakıka duraeaı.r 1 d . . k ... o say ım, 
.sızın eceden tam iki .. lir 
kazanıyordum. yuz a 

Bir dakika durdu. 
rıJ;- ~IHz~en nJdıla~; dedi. Be
d yırmı be~ liraya sattı~m a. 

am tam 175 lira kazandı. 

Hıl~m koltuğ-a yığıldı. An. 
nem bıraz kolonva f t .-jb' t· 
du Be d - !S er ~· ı o 
nıll birn· ,e 80ı;tık su ile yüzü. 

lj ıce yıkadım! 

Halamdan aş,. 1 a.d 
gün1ü.z u" ... ;rbva_ •• f a.r, ~ece 

ıd'• " ır:'n ız1m ke~e ko • 
nuşu. u. tcımızde hi birimiz 
inanmı;:~r; halam: ç 

- Goz erimle görmelivı'm · di. 
yordu B' · - ' . · ızıın kece.. Paı::a.nın 
mırası .• 1k.i YiU r" v&ııa.hi 
yalan!. ıra.. 

Bu ınuha'Veretıhı erteei gilnU 
~l~~~em önde, ben arka~ 
~ kızla aşçı daha 

(Dewı-. ' Motda) 

U~üncti ile dördüncii k~uJar 
arasındaki ciftc bı:ııhiste Oroe
m!r veya Karanfil Al CevlAn 
kombinezoı.n 670 kurus veroi. 

Tecrübesizler arasında 
güreş mifoabakalan 

yapılacak 
, /staıılnu bölqesi aüreş Gfmt. 
lıiiından: 

1 - 8.12· 1940 paz gün.:\ 
tecrübesiz güre~iler arasında 
güreş mü.saookası yapılacaktır. 

2 - Güreş lsta.n::ul Güreş 
klübü .... Un Fatihteki salonunda 
olacaktır. 

3 - Sikletlerde 2 kilo tole
rans vardır. 

4 - Tartı saat 12 • 13 arasın 
da olac:ı.k ve müsabakalar da 
saat 14 te ba.<Uayacaktır. 

5 - Müsabiı.ka baş hakemi: 
Alımet Gür~::ın. nıüsabak:ı. ha
kemliğine Sedat Ş1hin, Vefik 
G~k:uılar, li:ı.yim Biçer, ~t 
Tun~kol, Salın J..r;kaıı, P.e!ili 
Bükülmez se:;i.!miş!erdir. 

Bolcaürleir De. vet 
lstaııbul böl<1esi bo7'3 aioı;lı.. 

iimclan: . .. t 
1~ 12.19'10 razar günu s:ı.a. 

14 de Maksim salontı!lda yapı· 
lacak boks müsaJbaıka.!.arına iş. 
tirn.k arzusunda bulunan tölge. 
mize mukayyed boksörlerimi~in 
acilen ajanlığınnza müracaatla
rı !ü:unıu teb!iğ olunur. --------

Kazım İamailin 
konferansı 

Bevoatu Halkev~ndcn: ...<'"Ü 
1 - 5-12.940 perşemıbe f.i ..-

saat 17,30 da. evimizin T~~ 
§Inda.ld merkez bin~ ı:=~ 
Dr. Khrm lsmail Gürkan ~-
fmda.n "Hayat ve ölüın.. meY ~ 
manda mtlh•• .bir .-.W 
~-



YENİ. PUDRA 
- REHKLERi 

BOyt1k bir parla terzlhen_.,. 

ma,terek mealslle blr J'ranllS sG
ııellik müteh&ıaumm vOcude ptlrdl· 
~ ,...ı pudra balltuı: 

ensonmoda 

HE~~ 
TUVAUntRu 

.AHENKTARDIR 

nnkler-. 
Tokalon pudrası ''baftlandmlmJI , 

trr. Bu aayede ciltte hemeıı pyri 
mer'idtr ve Adeta tabii gtbl g6rtlltır. 
Bu pudrazım l8t1maU1e artık. ''inak· j 
Y&JJannııt.. mansaralara nillayet .,. • . 
rihnittir. Fasla olarak terkibinde 

KAY?~L '\R ,------------------. 
J _ıs_ıa_n_bu_ı_L_ı_vaz_ım_ı_m_ir_lig_ı_nd_ı_n _'_er_ııe_n_h_ır_.c_ı •• a_ı_ker_• _kı_a_ıı_d_An .... an_, ~hı l:ıldUDU «M<WglilQ 1pWaJ 

Ye Rll§dl 6 mııta havi fellAde bqm· 
da kAln mektebl IUdetteD abmt ol· 
dulum §&badetnamemt ayt ettim. 
Yenialnt ~~ eütmı1n 
bllkmQ yokbır. 

Ap.llda yazılı mevadm kapalı arfla ekailtmeler lılz&larmda yuıb 11ba. aat .,.. mahallerdeki 
Satm Atma .Konmyoıılarmda yapıJacaktır. Taliplerin kanuni vealkal&rlle teklif mektuplarmı ilı&l• ~--
blr .ut eneı alt old\llU komlQOD& vermeleri. fŞ&ru...ıert lromlaJOll]armd ıörQIGr. 

llüukly P. T. T. Tev.I wna 
Kerim ottu liDl8Jla Kalkan. 

(84229) 
••• 

1320 ....tnde JlWktye mektebin· 
den aldığrm ıabadetname ayt olmur 
tur. Yenlalni aıacatundan eaklalnbı 
btUaİltı yoktur. hplro Zalıarıa6 

cııır• 
&ıtır eU. 
SabuD. 

lllJctan 
Kile 

I00,000 
n,eoo 

---SANTA--
Herkes. bilhaua .;ocuklar tarafından alınmuı 

oavet kolav ve müeuir bir müstahzardır 

BARSAK SOLUCANLARUA 
kartı gayet tealrlidlr. Banak eolucanlarmm bOyUklerde ve ' :liçilk· 

lerde sebep olacaiı tebllkeler p &lllne a1marak llC>lucan basta· 
l.ıklarmda bunu kullanmalan faldelldir. 

Bst'=.le ....... ft hC M .. ._. edlleD lıa .... ~ 

lııer eıı eie lıalmmr • ....,. De •tlbr. 
KutuSu 25 kuruıtur. 

Ta tan 'l'eml ... 

Ura Ura ........ ,........ ,." ..... _ 
t0,000 3000 .'.))nım. 1/12/tNO 18 
11,880 891 ~ 1112/ICO il 

llGOI - 1101I) 

* .... 
Apllda yazılı meYadm ,........ ekıdltmeleı1 bJalarmda JUlll 

" ııaatlerde ADkarada LT. 4mlrUll l!latmatma Komla)'cmuada J&P 
Taliplerin bl'IU ff'1I Ye uatlerde koel.,_ plmıllerl. ~ 
J'Olld& görllr:tr, 

CiNSi 
Kımuzı Mercimek. 
Bulgur • 
KakarDa. 

Mlldan 
IWo 

80,000 
170.000 

Tl.000 

Tutan 

••• 

Kr. 
n 
11 
ao 

Tı 1 ata 

Ura ......... " 
'620 11/ lJIMt .. 

Beher tanntne ta.hm!n edilen fhıtı 750 kuruş olan 
ne yUn battan.iye 9.12-940 pazartesi gllnf1 saat 11 de Anlı: 
M. M. V. satm alma komisyonunda pazal'lıkla. atm alma 
lst.eklilerin 2972 lira 50 k11ruşluk ka.t'l t.ninMlartJe belli 
komisyona gelmeleri. (1573 • 11 

• •• Beher ldloeuııa tahmin edilen fiyatı 8 hrat olan 2tOO ton "Racbel, Gayet bepa '1111' oBt tçlD 

~ " 8&f bJr sa-ıuıc ~ eder 
' 'Ptche,.: Açık tenli ..-er .,. e&nfD1 
lann ekaer1Blne unwı olarak pembe 
bir parlaklllc vertr. ''Krema kOplJlll,. buhmdutundan bO· ı•-------------------tQn ıGn ablt Jcalmuma medar o-

veya YlDDUfÜ bufday pazarlıkla 1at111 almacaktır. Puarblı laer 
A:aJrara ı... lmtrl ğt 91Jtm alma komllyonunda yapılacattır. 10 

. dan aşa~ olmamak 19&rtlle ayn ayn tallnlere if,. !hale edllPblJifo. 
ton için lrat't teminat 21,TOO lira 10 toa lola 120 Un.dtr Şıtrtn 
960 nru.a ~elan aınnr. ~15r.'l cu1 

'Bıım Sotelln: E'MD8ltere CUlp bir 
.mmıunc teiıııüD eden Ye :yalım To
Jr81oD pudra8ı .-ilıbıde bulablleoett· 
... di#el' bir ~k ,.. .. culp 

Mirss keçe 
. {Baş .ı.ra/ı 5 incide) 

geride, Topka.pı aaraymm yeni 
açılan eski işlemeler ve halılar 
mibeebıden içeri girdik. 

Her nedense. hepimi2'Aie tu
haf bir titreme vardı. Hizmet -
çl kız aeçıya eokuluyor; çınar 
alacmm altında, mlru keçeyi 
defnekle eaatler 18&Ü d6vdL 
#il. suya vmdufu. Jllattığı; 
tekrar kuruttufu, tekrar döv
dll~ günleri dllfOn!lyordu. 

Halam, birdenbire duıdu: 
- ÇocukJar, dedi. lşte, işte .•• 
Hakikaten bizim keçeydi. Bir 

adirln U.rinde duruyordu. 
Tek bafma.Jdı. Yukandan. açık 
bir pencereden, yUzimv haf"ıf 
bir gün Ifliı vumıuştu. Adeta, 
baeak bacak ~ a~; 
gunırlu bir h:ıH V3.!"dI. 

Hepimiz bir adım geri çekil
dik. Zaten kaim bir kordon bl. 
111 biriblrimJalm aymyor; an. 
nma ldet& denizler. OJtyanue· 
lar, leJ'Vetler ve asırlar koyu. 
yordu. Ben biraz etfi4im: ve 
keçe hazNtlerinın hemen U7.e. 
rine blralalmıtt olan levhayi o. 
kumaya oahştmı: 

Do~ a.ttr mamıtıldtın· 
dan (H'rrt JOtJO) 

AtlfldoıK 86lr.ukileri mmaı
tlttla tJU 

Hal&m duramadı. Elizıı ... a.t. 
mak; parmaldariyle )'Oklamak 
istedi. Fakat birdeıımire yan 
taratınımda odaeılvdım biri 
atıldı: 

- Hamm, dedi: bak. Petin 
haber ~ El tA1rmek, do. 
lrunmak yuak. Bbnlar antika 
187leırdir çttnkt1. •• 

Sonra yavq yavq amwnJe 
halemm aruma girdi: 

- Mu.,e plell bir hafta 
olUJOI'; dedi. Ama bin eenelik ... 
Yudt ld maldan anlamayan ki· 
tiler eline dütmU.. lnsanla.r de
ğil ~ kullanm1'- Şu örme. 
ye be.km. .. Şu an reınp, 111 toz 
penbesine.. Hayna olta bunJL 
n görür insa:ı be? •• 

Keçenin kancmnda ne kadar 

lunur. Bemm tıuctınden Parllıte en 
ful& ntbet balan naklerdeld Toka· 
lem pudrulm tecrtnıe edbds. Temin 
edecetfnB pk .,.. eulp c.lıtndeD elet 
den baJntte kaJac•kemm. 

ıııımatuıen• ınareuı~vı.. dur
maz, Ç&'ff tl\tD ··~.-..bert 
ımlmau.ten mOteeatr oJınazJar. 

Umumt .A.centa: 

ı.taabal Katlulaaa 1 • '· 
Tafl'& tçlD aeeata U'aDJ1'0I' 

Yeni ,..,,.;yat 

Yeni Edebiyat 
Yeni Edebl)'at OUetealDID dördtm

cU ııayım d11dcat. deler edebi JUllar 
ıa dolu olarak w bel' aymada dalla 

bOyOk bir tekAmOI ~ bıtifar 
etmt,tlr. · 

OkuyucuJ&rmma tavalye ederia. 

htanbal Ad7e u lnd lluJmk ..... 
kimli,....: 

H0!8M 

ı.t&ııbul Fatih hkeader .Pap m... 
ballNl Çitte Kwnrul&r 90kak 83 NoJı 
eYde mukim Veeile Ulldl taratmdan 
wrllen armh&lde kocam Recep SrUa· 
DID Mferberllkte lliWl altma aJmarak 
bir dalla d&unecQi &1bl bayat " me· 
matmdan da malOmat aJmmac!ılmdUl 
bUal1e mOmaüeJbbı galpqme karat' 
nr11m..ı yuıJı olup yapdmakta olan 
muhabmulnde ptplltt lddla edll9ll 
lllQ1D&Ueybbı bay ~ n mematmdn 
malOmatı olanlarm blr ııene arfmda 
mahkemeyi haberdar etmeleri ıtısu
muna karar verlldftbıden bermudlıl 
karar Recep Bıtkmm bayat ve mema· 
tından maıamatı o1an1arm bir eeae 
içinde mahkememtse bildirmeleri Olll 
OIUllur, (M288) 

kaldığunızı bilmiyorum. Yalnız 
8 

o R s A benim bqmım içinde bir 8İDe • 
ma ht1eet fdbi keQe, değnek. ou 
paa Uatlnı1e tepinen ayaklar, -Ankara 3-12-940-
çamafJ!'lıktakl ilkemle, küme- Ç E K L ER _ 
sin n.tU. toslar, IODl'a tekrar ııı---
değnek, yine ,...,._ n.ttıncJe 
tepinen ayaklar, halun, hizmet. 
çi kız. hepsi b.lrlbirine kaneı. 
yor: bu oda iclndeld blltUn eır 
yatan alıp ~öttıren bir eeı Juzlı 
hızlı akıyordu. 

Aman; evinf:r.deki ef1a1ara 
dtkkat edin.. Ne olur ne ol
maz! 

Kenan Hulı;.&i 

Dr. /Cemôl Ouan 
idrar yollan battalık 

lan •iitehauuı 
..,..... t.aldll c.....t .. !it 

-- ..... o .. mı.,.. 
...... , 'l'el.ı .cıtll 
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1.111 
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Türkiye lı Bankuma para yatırmakla 
yalnız para biriktirmit olmaz, aynı za. 
manda talüıüzi de denemit olursunuz. 

••elwı t ......_ t ... ,.. 1 bmlluab w ~ --. 
ı .,..... ı ..........,.n larmda • aa eUI but bala....., 

...,...... ,.,.ıır. lnlr'llJ"a dalall edl1trler. 

ist Vakıflar DıreKtöriüğü . ilAntarf 
KqmeM ..,.~ 

'LIL LIL 

171 M 12 IO Çuwıyı kebirde Uncu oflu •bfdlda 18 No.b 10kkl· 
IUJ1 tamamı &862 

200 00 1IS 00 Çarp)'ı Kebirde Reaam aa..maoıJar 11e1katmd1L 77,79 
NoJı d&Ok1'&nm tamamı 7M8 

'22 H 32 00 Çaqambada eeld Oebeclbql 1-' '1'eTldt Cafer mahal· 
J-'tlde Kıuıyu zade llOk&,aad& 1111 atık 202 Cedid 
No.lı dUJrkAnm tamamı 7028 J 

•1T 10 aı IO Çaf1111 Kebirde PerdabCI Jlalll mkalmda 2a DUmaralı 
dü)Jklnm tamamı 7111 

192 31 16 00 LAielide eald JıloUa JCMt.I yeni Kemaı Pqa mabaDe-

mıcte T~ u.t katta IO No.h Odanın tamamı 10877 
410 • il 00 Çarpyı Ke~ l(Gf'kçllıeide Rebliye ham alt katta 

12 No.h odaDIJ1 tam•mı 7118 
He IO 31 10 Kumkapıda Mki KulUdne Hatun 1en1 Saraç tabak ma· 

b&De.ınde IJÜll' llfendl Ç9flne9l IOkatmda eaJd 1 yeni 
ıa No.lı 81 metre mur&bbamd& bulunan araıun 

tamamı'°' 
Yukarda 1Ul1t emllk au1blak bere U5) gün natlddeUe acık artbr-

111&1& Çllcardmlftır. lbaıelll 11/121"0 Pe!Jenıbe 11batl ... t on bette icra 
edllecetbıden ı.tekJDerln QIDIJerUt&tt& İataııbul Vakıflar BqmüdOrlyetl 

KallltU&t blemlne meracaatıan. (112111) 

latanbal Haoa Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - Bt1ytlkderede yaptmlacq beton l*elenhı 28. 11. NO gllntı 

m&natra•mna taUp ~dan yediden paarbfa konubnuetur. 
2 - MO:ad"'"fll S. 12. 940 perpmbe ıtınU uat H .de BQytltde· 

re haft yollan biDamnda toplanacak ha-va satın alma komisyonaada 
yapılacaktır. 

a - tateldflerln kroki v k t raporlanm g8rmek Ozere her Mln 
YllDUy ban mmtata depoeuııa ve mtınahaaya gireceklerin 496 Ura 
llmftkbt tıemlnatlanıu Bakırköy mabnlldtlrHltlne yatırıp makbu& 'Ye ı 
""fm'tWtle '*ilkte belli ıtın ve saatte komJayoQa mllraeaatlan. 11485 

.... 
2S ton eadeyatı ·kapalı zarf uauWe 24-12--940 aalı ldDtl 

15 de ~eeir aakerl aatuı alına komJayonund& lbaleai l'P 
)(uhamınen bedeli beher kiloda yüa yetmif Jnırq olup muvakkat 
mlDatı 3188 lir dır. Evsaf ve eartıaruu aö~ek. tıstlyenler a.n.ıULna 
tanbul Lv. Amirlikleri ve Balılreel.r atm alına komJısycmiarmd& 
bWrler. Taliplerin muv&lrkat teminatlarile birlikte tetif meldılııl~ 
ihale saatinden bir ... t enel komllyonumuaa vermeleri IBl'tati 

(1586 • lHll -·· Afaiıda yasılı malaemeler puarlıkla ll&tm ı1m.,.......... 
&-a--940 ıuııo la&t ıo da.Eonyada Lv. tmırQt atın almak 
10Dunda yapılacaktır, Taliplerin belli mUıe lromllyona ıeıDDtUlllııll 

l800 kilo l&bmılu klilele 
300 
830 

5448 
2099 
3691 
1482 

60 
4llbo 

50 
10 
20 

.. Mn nltete 
metn ,.u b1m ı. 
adet 1ll$M labflaa toka 

" baltalr bama klhfma toka 
,, ktırek blıtlna tob 

adet kazma bbtma toka 
kutu umumuna perçla 
adet san düğme 
~ lpllği 

kilo balmuma 
paket boya. nsaı-ıı 

1 - D.ms ibilyaer bir adet elektrtk taY flnnmm 1. 12. 940 
19Dlbe sDnQ aat H • ltanrnp .. ıw ba1-a dıla inam 
alma komJaYonunda ekalltm.a yapıJacaktır. 

2 - Muhammen bedeli -.00" l!ta olup Dk teminatı "4B'l 
Uradır. 

3 - tateklilerin M90 l&Ydı klınımun JatecQI TM&lkle 
adı gC!ç~n komJayona aall_.tlan llln 'olunur. (114'1) 

inhisarlar umum 
modorıoa ünden: 

I 

ı. - ılncut ntımunesı mucJbtnoe .. ıa.ooou kilo Jra1m ~ 
arlıkn .ım almacaJı:tır. 

ll. - Puarhk lOt Xll/940 salı a1Dt -.at 18 da Jl':ahllr ·~ 
vumı ve mU.bayaat eubesindeld alım koirdsyonunda ya"'1aeötlr. 

DL - Ntlmune llÖztl pÇa pbedea param aJmahUfr. 
IV. - lst.ekllJerln paarbt ~ tayin oı.naa sUn n ...U. 

Uf edecekleri fiyat Uzerbıden % 7.5 cl••mu perMIJe blrUkt. 
t6r komillyona mllrtlCUtlan. (11416) 

l:ıtanbul P. T. T. Mütlürliiiiinden: 
Pendik P. T. T. merku bblymda yaptınlacak tamirat itleri 

ekaütaıeye kon1lbnqtur. Dıllltme 18-12--940 cartamba aut 15 
B. postahane blnuı .~da .aJde hanmm lklnd btmda lda.l,..ı 
unıumı depo muhuiputl oelamncla topla111eü "mlldtlrllk aJma 
lı:oırııayonunda yapılaeaktır. 

Ke.tit bedeli 882 Ura 68 kurut m11ftkbt ~ • Bra a 
ru,tur. tattklllerln ol baptaki ketlf ve tarblamelertnl a&"mek ve 
vakkat teınhlatlanm yatlrlad ille•~~ gthılertnde B. pmım111 
nede bi:rPlct katta idarl kaleni binalar ve Jevamn Jmsmuıa, eb111111 
gUn ve aaatlnde de en • bir tashhllt te m>o Uralık bu ile bemet 
ya.nb~ dair ldanlertnden abmt olduiu ft8lblara JıltJJl&dea 
bul vfllyetlne mnracutıa elaı'ltıne tarfbhıc!f'?t t.atn gllnlerl ... ,_ 
sQn evvel a1mmJI ehliyet ve 940 yılma alt tfetret oda.al V8lltall 
muvakkat teminat makbnzt'• vubnda ~anaeağt yer JUdr 
mlayona mOracU.tlan. Clt318) 

latanbul Gümrükleri Ba.-müdih-lüC!nclen 
Satı. MüdiirlüiiinJe ~ arıtuma -.,,.· 

•ampaİs 8fya •atılıyor : 
ihale rinü: 5.12.94(, 

lllktan Deleri 
M.JLN llarlra No. Kilo Gr. Uıa Jla. 
*1 . 106930 00 ı11112 00 

Yukarda clul, de18rl. mlktan Yuılı domua eU 1649 8&)"llı kamm 
clblnce Ye 2490 1&71lr kaDUD btlküml~rlne tnflkan Sirkecide Rep
dnl Balı Alltrepow dallDIDdekl G0mr11Jr abf mGdtırltftllııde 1/12/MO 
fGIDbe ıuno aat 1a,s d& açık arttmna De dahilde nuıa1'& 
tısere .,.. alıcı tantmd&D 'ncaret VeW•tladm aımacaıc oJaa mlaadlJI 
alaD tarafından telDID edilmek l&l'tllıt dabtle .,. lmlce eeıııteealdlr. 
ıo.rtn bem sGDde eaat 12 ,. ıca.m ,._ ' ~ .,., aqemtıd 
7&brnut o1ma18ft lbmldır. İhale ıaaaactea ""1 ...ı U 19 1radar 9IJ'& 
belde De'f1et J)elıldrJollan ambar' memarltttu ~ Ze7U1lıbaram .. 
vaıonJarda ,eroteblllr. 2490 •Ydl Wammıh yUdı '"8lka!u1a atıcıtarm 
tışa rtrmetert nt\n olunur. Te1 ton: 23 9 n t 15) --

Sahtbı: ASIM UB 
Umum nefl'IJatı idare eden: 

Buıldıfl yer: V AKIT ••t 
Re/Ve AtUt '"""° 


