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1 Radyo Gazetesi ] Or uya he iye, Hava 
11ara,aı BatlogUo 
auıı ııt.ıa etu? 

durmadan llerllyerek mlhlm mev
kiler elde ediyor. ltaıyualar da cta· ı 
ha iyi bir mukavemet hattı kurmak 
ümidiyle geri çekilmekte devam e. 
diyorlar. Acaba İtalyanlar haagl 

On.il aqamld Radyo gazett.i batta kadar çekilecekler? .. Ymwı 
lfiniln aıyul bidlleleri b&klmıda lataları Ohri gölll batuımda iki isti· 

Kurumuna ;ardım 
u malfunatJ vermlttir: kamette ilerliyorlar. 
İtaJyaa ordulan bqkumaııdanı ElbUan yolu .iaWwnetiııde Mo. 
areşal Badogliyo bundan 15 gün rova cenubunda Kadıpaşa'ya giden 

vv l krala ıu tekli.fi yapmıştır: yolde Yunan taam.ızlan devam et· 
ı - Evveli İtalyan halkı muha. mekted ır. Bu şekilde Yunan ıntaıa· 

istememektedir. " ttat~-anlarm Timoıi~ ~ 
2 - Arnavutlukta yapılan harp daki muhtemel mukavenıetlerlnbı 
ydasızdır. Bundan bir netice bek.. de ılmal cenahmı tehdit etmekte· 
Dilan . dirler. Berat'm aptl daha mutlak 
3 - Harekatın inkişafına göre bir vaziyete girmi!t bulunuyor. 

YunanWara karşı mukavemet müın Ba §ebriA zaptı Yunan za.ferinj 
kün değildir. kat'Ueşttreceil tgbı çok mühimdir, 
Mareşal Badogliyo, İtalyayı fa· En ileri Yunan mUfrezeleri Timuri_ 

şist partisinin ailrUklediği bu har çe suyuna varmıtlardır. Kiliaari· 
bin bir çıkmaz oldufunu ve kendi· de Berata pcsea )'Olu Yunenhlar 
ıliııhı vazıyeti kurtaramıyacağmı tehdit et:m4*tedirler. Killsari Yu. 
86yllyerek istifMDlm kabulünü m. nan h&ftf topçu ateşi altnıdadlr. 
temit, kral bu istifayı tam bir haf. Bu YUDBA Jmvvetlerinlıı birkaç gtın 
ta ıaklad.ıktan sonra nihayet dtln sonra Tepedelent tehdit etmeleri 
ablıl etmiştir. çok muhtemeldir. En cenupta Aya. 
Yeni başkumandan Kavalari 60 sarandlyi zapteden Yanan kuvvet· 

Yaem4a bir ukerdir. 1928 da asker lerl bu tehrin ı:s kilometre Uertsın.. 
llktea çeltilılÜI, bir müddet tıClll'9t de Vokovayı da ele rec;irmltlerdir. 
bayatiyle menuI old'1ktan IODJ'8 6000 kişiyi bulan bir İtalyan kı
d6rt bet sene kadar enel tekrar tası YugO'Jlavya topraklarma sığ-n· 
aüerllğe ginııletir. Dll9tır. 40 gOııdenberl devam eden 

SOn dalrika.da alma1I bir habere harpte Yunanlılarm lfthaam etm.iş 
~re İtalya kralı 12 ada valiaJ ve olduktan İtalyan malzemeei bizim 
bmandanmı delilt.trmlltlr· Paramızla 60 milyon lirayı bulmak. 

F rcınaanın eski 
hariciye müateşarı 

8 ssne hapse 
mahkOm oldu 

Clermont Ferraftd. 1 (A.A.) 
- Fransanm eski hariciye 
müsteşarı yüzbaşı Viennot di.. 
vanı harpçe sekiz sene hapse, 
rütbesinden mahrumiyete, 20 
sene müddetle medeni haklarm
dan istifade edememeğe ve dev. 
lete para cezası vermeğe mah
k!im edilmiştir. 

B. Vtennot'nun he.pie cezası 
tecil ohm.muştur. Buna sebep 
1914 - 18 harbindeki hareket. 
leridir. Uç defa yaralanmış ve 
iki defa da emri yevmide ismi 
zikredilmifth'. 

12 ada valisi de 
çekildi V •ni nisam karıısında tadır. Bu, Yuııaıı muvaffalayeUnJn 

__ 1 en g6ze çarpan dellll olarak gn&te· (Btlt fanlft ı. itldde) 
Y ... URCIV)'Q rilebtıtr. kumanduılığmdan ve omıd a-

r,...ıaY1& Başvekili Svet.ko~ / Olmadan ölen 'da umumi valiliğinden atfedil.. dtba llSyledill bir nutukla Yugoslav- miftir. 
JUlll yeııl nmm teekilAtma hilr. Diğer' bir kral emirnamesi f_ 
riyttfnin emnlyetf ve iatlklll{ ml. k • d • le argeneıral mttoro Butico 
IUJl kaldıfı takdirde gireceğini bil• omıs9re aır <hıiki ada umumi vıllfllline ve 
dlrm!ştlr. Bu nutuk mihverin ta.sav-· :mp DlJ!Dtab8ı oırdul&n kuman-
vmııııu red mah.tyetindedlr. cnn· \'lal. ' (A.A.) - Baftll ajana danlığma tayin olm::ıımutt;ur. 
kU, nühverln dfl§UııdUğil yeni nL bildfrtyor: 
.,.&mda milletlerin ist1kllllerine yer Hava nezaret.tnin aldığı maIGma· YENİ VALi mMDJiR? 

rilmediği görUlmtlftllr. ta göre, (]üppeJa Suriyeye hareke. 
.Aeaba Svetkoviç neden bu nutku tJ teraitinhı tanzimi meı!leı.i hak· 
ylemiştir? Bundan 8 gOıı evvel landa gazetelerde bıtlp.r eden ba.. 

Yugoslav milli bayramı kutlanır. m havadJaler yanbttır. 
Jı:en bir yandan da Alman radyon Bu cOmledea olarak Chiappe, 
Yugoalavyayı yeni nlsama davet e· Karsilya • Beyrut mmıtuam sefer 

yor ve devlet adamlarmm J911i !erini yapan bir tayyanye biıımit 
·zamı anlamadıklsrmı llJylUyordu. değildir. ÇllU1l anavatanı manda 
e Svetkoviç dilnktı nutku De ba.. aramme baflıyan heı4ıangt bir 

Roma, 7 (A.A.) - General 
Ba.stieo, 1876 da Bokıapda 
doğmuştur. Trablua h.ı.rbine ve 
umumi had:Je ietirat ebJÜI olan 
general Butıco. IBpanya har. 
binde Santanderl apteden lt:al
yan Jatalarmm kumandam ola. 
rak temayUs eylemfeıtir. 

na cevap vermiştir. Bu nutuk: "Bil muntuam hat henüz yenidea teala tNGtıırlDRENIN TEii'StRI 
·enı Dlzaılıa girme~,, 4em8DJa. olnnm"D\llbr. 
aşka bir ifade tarzıdır. Ch1appe için Afr • l'raııcebı en 

ıyı ~ ._ •.ııuaa ıar. 
l•panyanın oaziyeri yare hazırlaıım1'tft'. Bu tayyarenin 

LcnetJra, 1 ( A~ :;11ırl R6yte • 
mı....... ,.. 
yor: 

Hamiyetli vatan
daşların gayreti f dsvam ediyor 

Yeal alu• ------llırıııı••· 

Yugoslav Başve
kilinin nutku Ankara, 7 ( A.A.) - Hav:ı l .. 

romuna yapılan yardımlar pak
kındaki aldığımız haberler, Orlwı.. 
azi halkııun evvelce kununa ver. Belgrad, 7 ( A.A.) - Rö)'o 

miş oldukları 416 liraya ilAvetet' ter: 
163 lira teberru eyledıklerini, Ci Başvekil Zvetkoviç söylemiş 
hankoyu halkının da 71, Ortaköy olduğu bfr nutuıkta, Yugoslav. 
hallanm 57 lira verdiklenni bıldi·. yanm yeni Avnpa niqmmm 
mektedir. kuruhnıana lft;irak etmeğe 

Bozdogan kazasnun Yenipar.:n amade bulunduğunu b.ikUrmiş. 
nahiyesi halkmdan 302u 'atan. ür. Nutukuoda başlıca. uunlan 
daş kununa aza yazılmış \'e 1313 söylemiştir: 
lira para taaiıhudunda bulunmU§- "Kral n.aJıdt tarafından tayin 
lardır. edilen ve 'birkaç senedir de ta.-

Giresunda ismini bildirmek ist.e kip olunan harici alyuet •Ye. 
miyen vatandaş ıle maniiaturacı sinde, Yugoelavyamn beyne!. 
Ali Ekmekçi kuruma 50 §et lı"a milel durum karşmmdaJd var.i
teberru eylemişlerdir. yetinin iyi olduğunu ll&yll)'dn. 

Diğer taraftan Mersinde it ban.. lirim. Memleketimiz benOs har. 
kasından Teviik Alatay, Berı1a- bin viicuda getirmiş olduğu bll
madan Kamil Emin ve ismet Emiı tün müşkül8.t.I önlememiştir. 
Nazilliden Mustafa Metinku)'\llD Faıkat, emiııiz ki mi~ 
ve eşi de ni§3!1 yüzQklerini kuru- su11ba.n halledilecektir. Beynel. 
ma teberru etmi§leıdir. milel bu.tün münasebat aahala. 

KIZILAYIN TESEKKURU rmda görüşme ve mil•erelere 
. yer vardır. Biz de A vropanm 

• A~ara! ~ ( ~.A.) - Tilrldt~ yeai nizim tetkiliıtma ittlraık 
Km ay. ~ıyeti mer~~: edeceğjz. Her mesele ha:kkmda 
Erlenmıre kış ~ıyesı tedarik görUeJlp miimkere edebiliriz. 

edilmek üzeı:e Türk tıcaret banka. Faıkat emin olabilirBinlz kl, 
sı ve şubelen ~ ~uml mer- ı memleketimizin emnJıyet, iatik
keı veznesine beş bın lıra y~tınl. ıaı ve hilrrlnttna halel phırl. 
iDii ve cenıiyetimizce bu hediyele- yecektir. 
rin tedarikine deriıal tevessül edil. -" --oı--
miştir. So s Kızılay cemiyeti umumi meme- vyet • lovalcya 
zi, Tüdt ticaret bankasına bu kıy. anlatması 
metli yardımından dolayı müte. 
gekkirdir. 

Sıkı kontrol 
başhyor 

lloeko\18, 'J (A. ,\.) - Dün KOL 
kovada bir Sov)'et • Slovak ttcaret 
anlqmam tmuJenm11tır. 

Bu anla§ma muctlılnoe, daha ot 
rlnct sene içinde 140 mOyon Slovak 
kurunu kıymetbldıl et.1& mUbadeleel 
yapdacaktır. 

Slovakya Sovyetıer Blrlltme aollm 
le bakıl' ihraç edecek, SovyeUer Bir. 
illide ~ ~ ldm)'eWI 
~~~·~r---. 

ROTL&Bı 

Lambalarımızı 
kıs arken gönUI 
rahatı içindeyiz 

Yazan: Şükiıle Nihal 
Devlet emir verdi: 
ItıkJar mukelenaJı! •• 
Millet; 1evtıen, iıwulan bir ba· 

banm llteA!JIDJ b1r an evvel pp· 
mak için bfıiblrile )'arıt edq ço
cuklar gl>l, bir anda it batma geç
ti... J4upmba, kiğrt, kunı&1 ve a
cele boy&llJIUI eski perdeler ve ar 
ttllerle C&Dl1an maskelemek içbı 
bir hazırlık bq1adı ve bitti. .. 

BtltUn millet, lı:endhıbıl ber sa
man, her eekllde en bi korumayı 
bilen bQy81derbWı emrtıı1 yerine 
retlrmif olmakJa, clertn bir g&ltll 
rah11.tı M:Jnde köteaine cekildl 

Ytrml bir yJf Gnee. İlıtanbulun, 
İmıiriD Jtp.l obmc!ağu gllnleri ha· 
tırliyormn. Blll Ana.doluda bulu· 
nan btlttbı milletle beral>er, darW
fi1Dun çocukları da ellerinden ge· 
lenf yapmaya uirafıyorlar; hak· 
-1Jla kartı kıSpUren ıenc tsyan-
111', bllylk meydualarda toplana· 
rat ilk ilk mltln~er yapıyorlardL 
O saman, bOtUn dllnyayı kendisine 
hayran bıralanış bir A tatllrk Tllr
lfyell, IODIUZ fe1'9flerle bsaml• 
DlJI bir Lozan zaferi yoktu: an• 
cak, b8f eğmekten. em olma.ktaD· 
• ölmeyi teref bilen temJz. mal· 
nı1' bir TOrk milleti vardı ... 

Bu mltlnl'lerin birinde, latanbul, 
en tlcra k&.elerhıe kadar kara bay 
raklarla kefenleınmllti. DarBlfU• 
nun kulan o gece sabahlara ka· 
dar glSzyqlan lçfnde kara bayrak· 
!ar dikmiEıler, ert st gtın bu bra 
bavrnkl rt hıç~ arla 
met caminin meydanma prmlf • 
terdi. Binlerce vatandaş, mavi glijc· 
lPr-lm;z· ~rtm bu Jrara kanatlar al• 
tmda. kendisml" balrsızca uzatılan 
harıçere ka111 isyanını ha •larmJI. 
Yerleri, g5lderl ll&1"laJl b1r ...ıe_ 
h P bir aiızdan, yaşamaya. yahut 
Reı-efle &hileye yem~n etmişti! •• 

Ti.ırk, lnandrjı yoldan d&ım•; 
o her zaman, bafrmdaki mııkacl
des ateşten ilham alır. bunun lçhl
dir iti dllfmez, esllmez! •• 

O gWıldl kara arttılerle ba&l Jkl 
klll"a &rtUlerJmlz arasmda ne bQ• 
ya ftdlıl&o .... ,_ ........ '* 
matem alameti idiler; on1arr "--

•--- c!a -tik- m11ı--ııen hareket aalıuı, Tunus • Beynıt mü· 
... P90 .. - .,... .... ~~ aıfellnl ywe imneclea katedecek 

zaklqma.ktadır. AmerDra w h: derecede bulunuyordu. Bu tayyare 
Itere De tJear:et anl811Dalan ya. mtıtareıte teralti muNıhfnce, mu1a· 

>an İapanya mihverda tamamen temel harelrlt -... berlnden 
~or. Amertb, !lpanyaya yaz 1 geçmek ihtimali takdirinde tqı. 

milyon dolarlık bir kredi vereeek.. ması lcabedea l'ruaıa ipntlertni 

General de Vecdıtııin •da, 
(kendi talebi tltıerlne) vazife. 
Pden affı, ltalyada aiyaal ve 
askeri *"undarlar 6nreBi i. 
çinde tam bir teeevvll mevcut 
olduğunun yeni bir manidar 
bllıiıanfdfr. 

(Btlt ftlnlft. l mcide) 

Mühim •ilcdanla 
makara geldi 

Memleketimi7.e mühim miktaida 
makara gelmiştir. lngiltereden ge
tirilen bu makaraların bir tek fir. 
maya inhisar etmesi, satıflarda 
bazı şiktyetleri mucip olmaktadır. 
Mmtaka ticaret miklürlülQ, mez. 
kar firmaya, formaliteye uyaıu 
esaslı mil§teıilerine malOm olan 
ihtiyaçları nisbetinde mal verme
sini, Oçünc:O, dördüncü ellerin ihti
klr hareketlerine mani olunması 
için ne yapılniası lbJmsa yapıhııa.. 
81D1 bildirmiştir. Bu mallar lngil. 
tereden 1elmi1Üf. Müdürlük, mez
kQr firmanın satışknnı her an 
kontrol etmek salAhiyetini uhdein
de muhafaza etmektedir. Fiyat 
mürak.abe komisyonunun, yakın . 
içtimalarmm birinde perakenc:b 
makara satışlarma meşru kAr nis. 
betleri koymam muhtemeldir. 

Roms.nyada tiddetli VB!'lVIDllZ& hıgkmkblr ~de ger. 
mifUk; baltln, feNf1I var1ığmı bD· 

kararlar tDıa dtıayaya tamtm19, btltlln dt1n 

t:ir. İqlltere ele İ.lpanyol maDanm tapyordu. 
abn alacütlr. Bitin banlardan Tayyarenin yolu n ahreket ua· 
sonra İlıpan,anm mihverle beraber ti, m.Qtarete komiayCGunca tesbit 
ha:rbe girmeıll babH memı olama&. edi1m1' bulun ord 

Bu ticaret anlppalın İlıpanya· uy. U. 

)(anp1 a.qtionan çeldll
tinin bncU anamı Be vuku& gel.. 
etiği Wvdnde en ufak bir tllp. 
he mevcut fee, bu lllPhe Ital
yan yWmek Jmnmıda he,.ıtin. 
deki bil Hdnci ullle tamımtyte 
ortadan blkm11 bthmm•Wa. 
clır. 

m yeni muma lh'melüıe ~ ma· 
tetkil etmektedir. Ba pkDde 

AJmanyamn ~ nipmma lapanya 
fllllyatl& cevap ftlf)cır. 

Amerika lqiltereye 
seve seve borç veriyor 

1talya • Y crnan laarbi 
Vafbagtoa, 'f (AA.) - Amel'J.ka 

maliye D8m'I B. ııora-tııau, lngn· 
tlnye ppdacü .lbuatm emnL 
yetil ve faydalı bir yere yatınlıq 
para olduP Jamannda B. Yonee 
ile mutaalt bulmıdulmm IOyle· 
mftt,lr. 

Gerek llW'elll Badoglioll.un 
pret general dö Veoo'hinin u
ked h&nld.ttan ge'ldlmek arzu. 
sunu bu dellrlbda h.taıeylemiş 
olmaları heıbalde bir teeadüfe 
&tfedilems 

~ llibal)'Wt, ferdi ft elllll 'tU1ıll oı1adan 11-
Jlp yok etm110r. Sfııirleıimllbı bir Wam kU'lllk lıt;l-

naları, rma11m111aa bir taba t11aU1 " ilahı llt ...... 
pleu'Jerl ftl' Jd pek çofu 48nUp dolqıp cinai hayatm 

normal alnpnaw laakb Jn!lpmamürfu IJed seUJıor. Oll· 
seren de Erdoğa,QJa 9vll iken kocaamcla eotactaıu, • 
1la doiruft ona bir tWta- wmemadtlı J4:ln ..... bir _. 
mandır tabii msiyaklara 1l1IUll olmıyaıı bir bmıA.t için· 
de Y8ll)'Ol'Clu; bofanchktua _,. ile cemf18UD kcllltro
ttııaden önce gahsl ahlAk tel&Mrqer1 ve mazbut, mUDta

zam, llflam karakteri ba ~ 1ılr tatmine idin 
venusdl; fabt itte dttnyada Jıeıı "1ln c!ellfUlf. ha· 
yatm l>qtaba§a yeni bir Ahenk - 1971' lcinde ,ataıı
nt deltştJrdlil Adeta giS.lle ~rtlltıba elbette am.
renin de bu umum! ve heybetli ..,...,. tMrlnıde 
:ızak kalıduma iimJrAa )'Olatm'. 

Fel"Nlı Balabanla buluamalar ldıtblrlbt tatip etti. 
Çekmece gölU cin.nıuSıki k67 da"V881, davacı f~ 
.mahk me blldlrdifl içln clurdurUldU; lDrkaf Wanm 
nin d8.bil olaıüt tüdp .llJteil de o m'lda :m..., .,.. 
kil nin d ğişmesi yUstinden eski tlddetmi b1bettl: ... 

n ne olsa devlet +etkSJ•bDa kar.-ıll olan bu. ldaııe, 
ünün .ı:ıevzuubabla oklufu Jwde Ullq;I ~ 

Mklqnaqror ve işl hafjf tatcaJwda: ~ 
ın • h9' baklarmdaa '98.... 1 l ..,.,. NhMa 

Jııa""1•turmu,tu. 

Dyll rahata lıu a 4. ftılmt • u ' ıüaD 
J'el'Nl Belllm. .-. bdılUUI ima lla]cle 

, ..... : ........ taııf .............. 

•ana ve c1Ut8nce m.emtena11111 tatlı bir uyu.,"'11ldut ha. 
llluSe l&l'8D manevi 1* tutbnlut pldlııde değil ... 

Genç, ,useı, kuvvetli ve Jbtlruh dellkanll, GUlle· 

r9lll Befiktaltül e'Vtnc1e &b'ant etmilti. Mtıtlılt bir ·t:ıt· 
JmWk ve heyecan içinde, taçılmM fınJr&aMI bir yangm, 
dallardan bllyllye bl~ 111varlamp gelen b1r ıel, bir 
Alet, kolbnç bir teblike hıllnde Gmlerml IU'iuı dRy 
guJar 9"ell akhm bir Jmd alet clenlll içinde eritip 
mut:ığmı ..tarmuetu; ma4d! ı.teklerhılıı çizdiği yolda 
c6st1 clilnyaJI ~ hlpri. atdpn bir dili perva.. 
mblı ile JtlrJlyea .,.. l8IDi &il)'& ala GW8erenin eti, 
1l'erruh aBJabanm dudaklarmm teruunndakl leaetle ya. 
nıp titrenılJe bqladl btıthyaJı aıUt pınQ kadına bmU!' 
ve fatlrahat harUll o1mıaıttart 

llahcap çocukluk eenelerbdn aatveti, lltelnek ve 
i1tenYf olmaktan utanmak duYSQlarlyle geomft ~ 
Jalllk )'l1lal'mm malınIJniyetJ, betbeht aokm utradrğı 
1uıbret, eYliUk Jaa.Yatmm btllraıılan hep birden Meni· 
yor "9 feJetten int:Smm almIYOrdu. 

0111serenle Ferruh, tadı JıA1l aPlarmda hafif Ukör
ın bir ıekerleme lezsetiyle duran o ilk Boğaziçi gezin· 
Ulbıde havai menu1ardan ve if bahisleriııdeu halka bir 
l9Y konnputmışlardı; ondan aonraJd bulUllDllarda da 
denilet>illr ki Adeta keHmeets ı!leVi!tiler vf'! BetiktaJ mt. 
larmdald apartmıaımı mmızaram; Botu. ttsktldar ~ 
J1armara 1lfuk1anna açılan c!aJ.reslpdeki atcak mfthre. 

1lll1'9t ha~ iGinde :aıe ha'ftl memılara, ne • n de 
lllııa dUr hlf bir 191 konQllll•••• olduin halde ilk 
............... tıbtblrlerlne unld HUelerdenbeıti hMIT· 
~. 1ıılrBmıtl .,.., artık dayam1rnu hlll l'f'lmİI! kttf'k 
Jertn ...... n. ,.. ...... 

8Wa1ıt. 1 <AA.> - lltetuh yaDlll gh!ertnı kendi Uzmne ~k· 
Nepedllen bir kararllame muol'>ID· mil: tarihlerde kim bfUr kaçmeı 

ce ukeri mahiyette ı.yaa ~ defadır, yer YUdne meydan _. 
tdama, bu tıareket. tft!rak edeDleır m111 ve en IOD safeıi!e deetanlann 
mUebbed kUreğe me'bk6m edl)ılOekJero en taheresini yaramıı. bir mD
dlr. Huust mahkeme 2' .ut .ara letfz! .. 
kararmı verecekttr. OeD lra1111l tstt· ~lan eamJarmma elyaJı 
nat olmıyan k&rardaD ldllaıwt l1d ..... perdelerimizi prlp J&mbalarmmr 
10nra tatbik edflecektlr. kısarken, btlttln millet. nep ve gö

Kanada idaresinde 
Amerikan gönüllüleri 

nUI rahatı içindeyiz. 'Olktımh ~ 
miı!ı ~erde oldufu Pbl. bt 
Milli Şereftmizf, ve fetiklAlbniıd 
korumaktır; kal'anhklar, filftmler 
blsl komutunu! .. 

lllktfe Nlhll 
Ott.aw., (A. A.) - Kanada 

harp komJt:Mlnde beyanatta bulu-

nan Broc)dngton, bugiln Kanıda =========== 
ııava kuvvetlerinde 2500 A.mtrl • 
ka)mm talim &'Grmekte oldafanu 
blJdlrmlltlr. 

oınn bagllnclllr, aenc kadıcı atrımm, · tenlblerfıal 
dinlememezll1' edemiyor; llWltıimm ip.ret ettlil tAılllt 
ke ve IUkut brllllDda korka ne tlrpena8ttm pd aı. 
mıyor ve bunlara rafmen etinin arzulanm emtunm. 
yor; mtıth'• bir haleti ruhiye! 

Yaılalı llad1D1a ııttrıln 
GIUller. nin )'aEJhaneBfne bir. takım Jeal itler plmt 

ye bafl•mr,ıtr. Tıcaıt davalar, tu eüldea mtlDhUlrlm 
iiatadlan, e.skilere, teerllbelllere w .........,,ra ilden 
bllyUk tirketleriıı Jtlerl... L6tf1Je G6kdamlr evlemDJt. 
llJ bayatından çekDmJye karar wt'IDif. ,........ .... 
men arkadaşına devretmeyi tekUıf etmlt: GG1Mnn p · 
resiz kabul etmiftl; blltua qlere tek bapla bümm lL 
amaeliyordu. ı. bollulu brpmda .. JaaJnt!e bn.. 
şık memnuniyet duydu; hayat halrJrmdıM 1&t1t1, dl· 
!tlDtqıtı de gittlkçe delflmekta oldulu IGln ari* pek o 
kada:r .ince eleyip m dolmmaJ'01'411.; haldı habm, ne 
gelse kabul etm1ye bqladı, tel it olarak teWıkl etme1l •• 

Yudıaneye gelen davaları takip etmek f~ mubut 
ve muntazam çahpna.Jr, pceleri oturup ktid•nameled, 
llyllıalan, iddia veya müdafaa ellMlanm lıurrlamü ıa· 
ZDD; gllııdtlsleri de c81ıb9yi ......... pglrip lllabkMD9, 
mahkeme dolqmak! .• 

Son zamanlardül Yaf&Y'I aekl1 ve bilhula lOlnde 
bocaladığı ruhi buhranlar bıSyle mazbut ve munt.mıll 

meeaiye lmkln. verecek gibi dellldi; buna raPmı mah· 
kemeden mehkeme79 ko§IDlf& batladı, fakat ~ 
vllktmde glW iee Gteki claftlllll rlJet -em Ollllrela 
alıbap mecUl!fnde ,..,.. glclelL ~ lıDlrumdaa 1laL 
kamadı, yetlştllderlnde de davayı kuanmıra bilgisi de. 

~ bUe o M9e att tuıar1Jğr ktfi ııelmedS. rne... .,. > 



Günlerin J)efinden: "·-·Şehir Haberleri 
Bir efsaneye dair ilk mekteplerde yeni ders saatlerı A ÖZINDA bir av oldaiu halde 

111r .. :181ı1r -==.1o1,: yarın tatbika başlanıyor 
bıwlu • ~ IClllba at.e§tnl gt· Saatlerin :bir sa.at ileri alID- rini ;a,itireCflklerdir · 
deNeek, _... alsmdaki .,, ifl· maaı münaeebetiyle okullann 1 F.cnebl ve ekalliyet okulları 
)'etle >~ devam edecek. Ba sr der& programlan üzeri.ııde ya- da taliıma.tnameleriııe göre pro. 
na. t1llW edince sa içinde kadl.. pıla.n değişme bir haftadanberi ~a i~ ~ An tadilltı 
ne ......., bir başka ulanla .pmda t.&tbik mevkiine girmiş bulun. yaparak 15 birincikam;na ka. 
lılr av görmUt. Gördtıitt l8Jln kea. maktadır. dar ba.zırhkla.nnı ikmal edecek-
dl p;ıgeaı okluiunu far1ıetmiJel'M llk okullar için hazırlanan lerdir. . 
tbeıtne atdaat. Bu 80 gösltl aalan, yeni mesai cetveli pazartesi gil- Her okul idareeı derelere aa. 
ba ciJ&e ......_ apmdan g6lge nünden it"baren tatbiGc edilme - bahlan 15 daıkika ge<: ba laya. 
avı...._ ......... kuyunun deıht· ğe başlanacaktır. bileceklerd r. Bu bueustb. o~ul :!:"-.e dalarak lllllbvohlp git- Bu programa göre, ile okul. n;tuelıerine aalihiyet tvenlmış-

K-.11 elinde kendine bol bol ye· lar denlere sabah 9,50 de bat- tir. 
ı-. teJlere --.& etmeyip de l~l=ayara:::.:k::....::akşa==m~1_;5~30-d_a_del_nl __ e-__________ _ 

............. malma gös dlkeD.lerta • 1 • • b 
UaMllal temsil eden .. efWMJe, Hububat tacır arının eyanname verme 
tlOll )lllar '91ade _...,.. ....... 

=~ ......... -emek rnuhleti yarın akşam bitiyor 
As ..... §Ok dyan •erir, derler; 

lla hesüa Plre ook tam& edenlerin 
•ira,..adan m.rarlan Avrupa 
........._ nettae.l ~reaektlr. 

HASAN KUMÇAYI 

Yunan- İtalyan 
harbine dair 

lngiliz 
matbuatının 

tefsirleri 
Londra, 7 ( A.A.) - Ingiliz 

J!Wb•tı bütün di:kkatilli ltal -
Jaıı - Yunan ha.mine Iıasretm.ek 
tedir. 

a..teler, bir taraftan Yu. 
nan anu..ıtlla)"etlerini, Ay&. 
l&l'&Ddinin za.ptmı ve Ergirinin 
aukutmıu ve dipr tanftan da 
ltaı,.n ylWJmek kı,,.,.. heye· 
tindeid değifikliği baı1ıla mev. 
ZU1I etmektedtr. 

Guetıeılıer, &hn memleket. 
lerindeki mtlbabirlerinin maka -
lelerini de neşretmekte, Bulga. 
ıistamn Tiirkiyeye yaklaşmak 
iglıai. ıt .. 
manya De Jııacari8tuı &rum 
biç de dostane olmıyan mtına.
.ntıeri ve nihayet Macar • Yu
PB)av münaselbetlerinin iyiliği
ni ka)'decliyorlar. 

Yunan ordularmm h&Nkitı 
lıairtr.nda Timee gazetesi diyor 
ki: 
~ umumiyesi itb.riyle, 

haberier harp Jıarekitmm sey. 
ıi hMkmda tamamiyle memnu. 
ni'9t verid mahiyettedir-

Mulıaeaına.tın ba§mdaıııberi t
talyanlardan alman teclıizatm 
kıymeti 2.500.000 lngiliz lirası 
tNnnin ediliyor. Beş yüzıien 
faata mitraıybz alııu-ıştll' ki, 
bu lWJq itlerini c:Wr.eltecdt 
nuııbtJette değildir. Çünkü mal -
amıe na.kil metleleei dUşman i -
ç1n hayati ehemmiyeti haizdir. 

Şimal cephesinde Yunan top. 
~ fevkali.de faaliyet pter -
nııt ve dütman ~ BUL 
tunn\lftur. Yunan ileri hareke
tine nıam olmak ı ın ltalyaDla.
nn taNrim ettılderi ,._ te • 
ı>eleri Yunanlılar aüngtı hücu· 
IDU ile zaptetmişlerdir. 

Bunun büyük bir eiıemmiye. 
ü vardn-. ÇUnkü bu t.epeler L 
~ eua dağl&r arkasın
da harp maJameal ve mühim -
mat Dlıldetımek için yapn.DJ oL 
=:ı ,_. yola tamamiyle 

bulumnalrtadır. 

Buğday, çavdar, arpa ve yu. 
laf tacirlerinin 4 gün zarfında 
ibeyanname verm ğe mecbur tu
tuldukla.n malumdur. 

BUgünkü pazar günü milıhle • 
tin son günüdür. Ancak, pazar 
gUnleri, resmi tatil günleriDden 
olıduğwldan beyanname veırme 

mühletı yarın akşama kadar 
uzatılmıştır. 

Mükelleflerin, dün öğleye ka. 
dar, tek tük beyanname ver
dikleri görillmiişttır. Asıl teha • 
ctıınün yarın olacağı tahmin e
dilmektedir. 

Dün üç kaza oldu ı Manif aturaclların 
Bir ~malla iki kadın Hava Kurumuna 

agır yaralandı yardımı 
Kanıcümrilkte Dervieali mahal· 

lesinde otunn hamal Necmettin, 
dün köprü tısertnde bir taraftan Dün de 5175 lira verildi 
diğer tarafa geçerken, ııoför Ke· 
malin idaresindeki otomobilin aı· Manifaturacılar arasından ae
tmda kalmış, otomobil üzerinden çilen bir heyet manif aturaeıla. 

'Cır yerlerinden aftr suret. rm Hava Kıurumuna teiberrula
te yaralanan hamal hastahaneye rmı toplamaya devam etmekte
kaldmlmış, goför yakalanm11tır. dir. Dünkü teberruJar 5175 lira. 

* .Ahme~elebi mahallesinde o. dır. Teberrulan verenler şunlar
turan §OflSr Recep, dün idaresinde· dır : 
ki 1'17 numaralı kamyonla 1altele 
meydanmdan geç rken, Ahmet ta· 
a Ş61ıret adında bir kadına çarp· 
DUi, birçok yerlerinden agır auret. 
te ya.rala.JDJltır. Bundan batka köp· 
rU tramvay durağında da bir kaza 
olmuş yoldan geçen Münire adında 
kadına 2311 numaralı taksi çarpa. 
.rak ayağını ~ alC}QIU\I y~ 

Avnm Tuartee 1000, Ah. 
dWvelu.p ve Huan Tatari 75b, 
A. Cümbüfyan (Tufiye balmde 
750, A. KamtJU08yon Oti şir. 

ketten) 750. Nesim \re Leon Sa
ban 500, Mehmet Hüseyin Tata
ri ve oğlu Sami .ve ort. 37~. Yu. 

mr ~~1:."mM 
neye kaldmlmllJ, kazayı yapan IO 
~rler de yakalamnıetır. 

Görrniyen gözlerin duy~ ~-hu J 

-80 

1-YADI' B ~ 19'0 

Otomobil IAstiği j!ll!!P d'.!"_dlllf!: 

satışı Ç k d b · k 
Anadoluya aevkiyat o yerın e ır arar 

yapmıyanlar H UKCMt."'T, buğday lşhtl kendi l"liae &lımk, kMCll , •• hrlyle 

cezalandınlacak klare etmek kararını 'erdi. Böyle bir karar, ne -. aııerede 
Son zamanlarda memleketi- \l' llk;ln \erilebUir? .. Ü)Je -DIJ0"1m ki ba, artlk bir A• dlitl, lılr 

mize ihtiyacı karşılayacak de- müteanfedlr • , 
recede otomobil listifi gelmiş. Düo)a~ içine düıdüğü ccht"aaenı ganuı ka~ her de\ 
tir. letln, kendi yurdunu idare yUkünll omuııı.nna aldıit ,.tam ve mllletl 

Mmtaka ticaret mildth'lilğU, her teJdcn onee d~ür. 
ilk zamanlarda IAetJık tevziatı Ortada ne nklt bffeoeil b1Hnnıi1en aerelere kadar •ya,..... 
nı U?.erine almJ1119& da birka.ç kestlrllenıt)en Wr harp nr. \'eryktlnh büytlk bir kltımUICla tarWan 
gtın sonra vaki tehacüm Uzerı. gülleler, bombalar tlrilyor n onnaaları "litral)'Ödt'lr blçlJor. Kml 
ne bu nAzmı rolil oynamağa eım ckitea bu topraklardall ellK>tte yaal{ıadan ve llaralledt"n Ntka 
maddeten imkan bul~mamrştır. !JeY bitmez. şu halde llarpten kurtulmQ!J topnjdardakl \erim kabili 

Şimdi. aatJşlar, ıthalitçıl&r yeti iiatüne tttreaaeıı,' akim ilk emri olm k ettldir. 
tarafından yapılmaktadır. An - Sonra aautml)'llhnı, Jd IMde•ı , urtalar alabUcUjine artan lam, 
cak, bu satrşla~a da bazı şi. oaiaamda btHön memleketleri blrae.lk kapı.:,. benzetti. Blrtade Wr 
kayet~re sebelbiyet verildiği dalpluma, bir çırpmtı oldu na, hemt"n ba~ka ülkelerde de med \C 

ö~edir. . . cedrler, )ilbeUp alçabllar 1ıı9flıyor • 
Ezcümle, bu ta.cır~erın, taş_ M.-eli: Türld7e, bQöa b&nş it.indedir. Fakat köylhtlatla bir 

raya mal sevketmedıklen ilrbar knmu elladen 11apuı bualup, Mlllha Mrılm.,, bulunuyor. Ytiz lılalerec 
edil~ttedlr. . adam, yüz blalerc4!' mllııtah!iil, tarladan, çlft&'iltcn, ~tu, lakl. 

ıcktiaya ~~· otom~il ve kadan aynlın.,ur. Bir taraf&u hıtihMI etmiyorlar, hlr yudaa da 
kamyon listigı tacirlen. vffl- buır yiyorlar. Bö) le bir llldlaenlD yurtta bırabcağl botlnia, ldaa 
yetıerdeki acenteleri mal gön. ka' ramaz? 
~rip de ~ yil~e on. beş Bu kadar dl'rin ttl81rll, bu dercoe ıml" ehemmiyetli blr it, me. 
i).iSbetinde bı: ~om!&yonculuk suliy~tsb e11erdt', lhtiru çal)wıtdan içinde elbette bfnlalamvAı. 
vermektense last•klen Istanbul- Hikfunetla son karan işte böyle ayanık ,-e tetik bir llaPUlyetht 
da aatmağı tercih etmektedir- mabqltldtlr ' • 
ler. Ekmek,' ilk \e ~ ıada olduğun ıore, bu, I....,_ Jf.yddl. BlrM; 
Mın~a ticaret mUdllrlUğU, tunun, bunan, tok yapıp fiyatlarla oynam....-. llMdl bm•et 111" 

ıbu şekilde h~ edenlere, randa halkı ka"'P ka' ur•Hma, lllfllllleketl, Mr mtosp mlllrüı lıalble 
vtılyetlere seVkiyaıtı kesmeme • ıeurmee111e ıroz \'Ulllatak klm!O yoktu 
!erini ihtar etmietir. lc.a:bmda, 9-dn dbl varmı da enuıly6, ,İuek rahatı 'e gen peldlllJle 
llstik satışları kontrol edilerek ııar.ıhyalJUmek ~in h~ bir tedlllr Jllmal edllmes. İşte .- bıwda 
ihtikar cihetine sa.panl&r görü.. böyle bir ~oril"i ,e dü i•ltb lal ~ a:ör\Htlyor. Bu tedlll~. Ttlr 
lUne tecziye edüec:ektir. kl)'t!de Yll!fl)'aalar bir eııulyet zmuaa daha büribunüt oı.yorlar. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Kalay ve kakao 
2eldi 

Memleketimir.e mü!him m.ik -
tarda kakao ve kalay celmiıttir. 
Kakao m.ikdan 61 bin libredir. 

K8kaoların, giknrilıklerdeki 
kayıtlara göre, transit olmadı • 
ğI anlaşılmaktadır. 

Kalay mikdarı da 4 bin blOJk_ 
tur. Bu maDann kimlere a·t 
olduğu. mmta.ka. ticaret müdür
lüğünce tetkik edilmeğe başlan 
mırttır. 

Mallar, ilk fırsatta derhal it. 
hal edileceklerdir. 

Talebeye fazla vazife 
verilmiyecek 

Lise ve orta okulları!.'\ tabii • 
ye dersi veren 'bazı öğretm«L 

Ut 
llldl ve resim verdiideri yapı
laıı teftişler neticMinde t.m'bit 
edilmiftir. 

Ta14!lbeyi yoran, kopya etmek 
ten beoka bir faydam olmayan 
IJu cl>i tekillerin yaptınımaaı 
uygun görülmemiş ve okul Mta.. 
relerine bir tamim gönderilmiş.. 
tir. 

öğretmenler, badema talebe • 
ye anoaık buit ve deme lU. 
zumlu olan tekilleri yaptıracak 
!ardır. 

-o== 

Adliyeye piyade 
mübqiri alınacak 

lstanbul mahkemelerinde açık 
bulunan onar lira maqlı piyade 
mtlbaşirliklerine milaabaka imWıa· 
m yapdmalt 8Ul'etlyle erkek mllbfı.. 
Iİ1' almacaktır. Aakerllflnl ifa et. 
mlş, orta mektep mesunu ve ya.şı 
31-.den qağı bulunmak ?tiyle ta· 
lip olanlar, imtihan gtlnll olan 12 
Birbıelklnun 940 perşembe !laat 
10 dan bir gün evvelin,. kRdar bir 
dilekçe ile Adliye EncUmP.ni reis 
lifine ml1racaat etmelidirler. 

1 GONDEN GONE 1 

Eski eserler tesbit 
edilirken 

MÜZELER idaresiyle Be. 
lediye, şehrin muhte

lif semtlerindeki esıki eserleri 
teabit etmete başlamıştı. Ta
ribl ve mimari kıymet bakı. 
mmdan, ehemmiyetli görtilell 
eserler, EyUp ve Dafte«tar 
semtlerinde ilmnal ediJmit. 
Bundan sonra da, şehrin cüpr 
semtlerindeki eserlerin t.es'bL 
tine devam edi.l · btldiriti-

tamamla. 
n& dursun, diğer taraftan da 
teabiti ikmal edilmiş olan e 
aerlerin, - sıraya koamak 
suretiyle - tamir ve muhafa
zasına girişilecek. 

8.12.940 
9.11 Maqlar 
8.11~ 
... llDllk 
.... '1'.-k Ll9'. 

Jl.11 ...... lıe,efl 
lUOA,Jau 
11.tl ~ beyetJ 
la.Si a.lon Orkt 
il.Ol JIM7o ClU 
Jl.60 FUl1 lleyf'U 
19.IO Ajans 
19.t6 Şarkılar 
ZG.11 Mlslk 
Sl.ltKoımtma 
S0.'6 Şarkılar 
IJ.18 Plyaeo Sol. 
n.oo Opera 
HM AJM9 
21.M u.a. 

9.12.194 

\ 
1.0I o.-.. 
8.16 4jııaa 
UI Orluı*a 
idi Keea ... 

il.il şutolar 
lt.ıeAJu. 
ı S.15 Tllrldller 
11.telDllk 
l&U ....,_ eu 

il.le ---19.16 ş.rkdar 
19.SO Ajus 
19.46 ş.rtaı.r 
10.11 .... Gut .......... 
il.il Dlıll9Jlcıl ... 
ıue • ı• 
ıuı oa11ıeı1& .. 

--~ 11.'6 aı•=' 

ı.tad>ulumuzun ee1d eser 
batrwnmdan ne kadar RDCiıı 
oldufUnu biliyoruz. Bittabi bır 
gün gelecek, )"Jlli yapılan e.er. 
ler, eskilerin saymmı değıl 
- tamamen yeni ıbir görlif.. 
le, - be ki kıymetini de aşa
~r. ~kat bu işin bqa.rL 
labilmeaı ıçm, hazan eekilerin 
~ yol vermesi de icap 
edecektir. Meseli. öyle zaman_ 
lar oluyor ki, şehrin imar ve 
tezyini bakun1ndan bir yeni 
eser vücuda getirmek içın be -
•p ve kitaba ~landığI za. 
man. karşımıza. eski eserler. 1------------
~ biri çıkıyor ve "aman! 
diywuz. bu esere ilisneym!. 
Eılkidir Kıvmetlidıt'... Olduğu 
yerde kalsın!,, 

de
lyi ama, bu Uiniha.ye böyle 
varn edecek oluraa, şu veya 

b~ istikamette esaslı ve geniş 
bır tek inşat admı atmak im-

runı. Kendis'ne bütün vuiyeti 
etrafı ile a.ntattmı. 

Bab rösterdifim itimattan 
memnun tebeeeüm ederek ili.ve 
edi)'Or: 

- Pazar fPazarteai 
81. Kan. f 91. Kin. 

ZUkaıle: 8 

KMam: ısı 

Vakl&ler vuat1 Ezani 

Gtblefln dalalD 8.1% ı.sı 

Öflp 
bdndl 
Alqam 
Yat. 
~ 

JS.08 9.11 
16.ıl .. ,, 

1741 U.18 
11.11 1.18 
..., 11.48 

I ZIUuıde: 1 

~:n 

v ....... 

1.11 ... 
11.11 7.11 
1us ... , 
1u1 11.tl 
19.11 .... 
U7 il.ti 

MaretaI B&doglionun çekil
"'Mine gelince, bu çoık manalı.. 
~ Yunani.st&La karşı 

~şk ve n .~r:Pr o rornar l• 
- Faıka.t hi~ birşey bikniyor 

muş gıbiyim Mtııdmı. Alelm ba.. 
na.M IDE!aeleyi okluğu giba ac;tı. Smema ve Tiyatrolar 

f..uıt partisi eev. 
kebrüttlr. Parti öyle ümit edi -
JOI' ki, Y''UQııhtar ultimatoma 
~ efeeekıer ve mukaıvemet 
~ etaeler Bllra.tle imha oka.. 
nacaJdardır 

Yaıan. 

Moris dö Kobra 
akşama kadar mühlet ve nıs. 

- Nerede oturuyor'! .• 
- Komodor otelinde ..• 
- Ya doetunus? .. 
- O da aynı otelde .. 
- Gllzel... Şu halde i rhal 

oraya gıdelim. Bu gibi şlerde 
derhal dlllmanm tı.erine bin
dirmek lbmıdır. Otomobilim 
aşağıda şımdiUk Sa.nta Marika
ya hareket ederiz. Ben işi ne 
şekilde tanzbn eclecetkDiZi sa· 
na yolda anlabrım. Benım ka • 
naatime göre, bu i n doetıınu -
zun apartmwunda cereJ&D et
mesi lizmı. E ı o an bah 
mevzu gencin bızim d~ dostu
muzmı apar'tnnanında bulmıdu. 
ğumuzu evvelden bı emesıdir. 
Haydi gel Alea ni ~ 
al.ikadar edi)'OI! fle ~ 

~mı: 

Muzaffer Acar 
inme hareketlere ba.yılD"mı. 

IMiya.ld olarak Bobun elleri. 
ne sarılıyor, koluna gırerek te
şekkür ediyorum. O şapkumı 
alıyor. Ve adeta beni azarlar 
gibi: 

- Haydi.. haydi dostum di -
yor. Bunlara lttsum yok. Çe:buk 
ol da bir aıı evvel vak'a ma. 
halline gidelim. • • • 

iste nihayet tlçümUz Dolore-
ın salonunda toplanmış bulu. 
nuyonız. Hıç kimle bisim yuka. 
rıya crktığımlZI g6! med Bobu 
takdim ettikten BOnra Doloreee 
vaziyeti i tmeğe ba 1 dım: 

- Dostunı Doloree eize ar 
kadqım Bcıb Speıuıerin 111.yanı 
ıtimael b"r arkadaş olduğunu 
.CSylemeği bile fazla buluyo. 

evzuu balıaolan derhal mil-
da.h~ icap ettiren bir eantaj 
değil nıi? Hiç merak etmeytn. 
Ben de !böyle mUcadeleli itler
den hoşlanırnn. Hatif işler be. • 
na ı>ek yavan gelir. 

- Simdi ne yapacağız Bcıb? 
- lşte pllnımız. .. Sa.ı.a oıto-

moıbil~e de anıatmıştnn. Bu' 
~rtaJCı efendiyi buraya davet 
etnıek llzım. Madam Dö Lige. 
r~ buradan «;ıkar gider, .mı 
bir.e terkeder. O zaman biz bu 
~f ndı ıle konWifuruz. 

Biz derken tabii eeni laııltıe. 
dıyorum. Sen icap ett1«1 clJl 
konlltttıraun, ben de IUzumlu 
yerlerinde müdahale ederim. 

- Anlaşıldı .. 
Bu gôrilıtme tuıerirıe Doloreee 

önUyor ve soruyonwn: 
- ~- nerede oldupnu 

l>lliyor m-.....1 

ll
ll{"MI Selür TiyatroA 

'lınyı TG= :-:::=-
fll :=... U.-k 

a.-: 1. & 8AJ1B1B 

••• 
htDd6I QıdllNIDCle Komedi kw rM 

0111ftS J 1 ve 16.SO da. Alqul 
lt.IO ela: DADI 



\{unan-italyan harbi 
(B~ tarafı 1 incide) 

\'C bir çok malzenıe ele gcçro1'Ur. Eu 
malzeme meyanında dört nğ"ır t op. 
bir~ çok sahra ve mitralyöz me,·cut. 
lur. 

Yine cepheden gelen haberlere gö_ 
re ltalyanlar, bDtUn 11ımal ccphetd 
lmUdadmca çekilmekte \'O Yunanlrlnr 
da Kumal, Develi ve Osun ırmıı.klan 

\Odilcrlndcn, ltalynnlarm mühim as_ 
lcert mevzu olan Elba.san ve Berat 
istikametinde Ucrlemektedir. 

Son iki gün ur!mda 300 ltalyan -
Arnavut ıı.ı;kerl Yugoslav makamat:. 
na teslim olm~tur. Bunlar, İtalyan 
ordusuıldakJ gittiltço artan intizam. 
ıziıktan \8 Arna\'Utlultta. ltalyan o. 
toritcmıtn pek yakında ortadan kal
kacağuıdruı bahsediyorlar. 

\TG-081..AVl'AUA GOOO iTALYAN 

J..ondm, 7 (A. A.) - Yugoslav
H'3n alman habcrlert' göre, cc
nu~ Sırblstnnda İtalyan ''e Ama· 
,·ut firarileri için 3 ıın 400 k~lllk 
ıs kamp mevcut bulunmııli:tndır. 
Arala.nnda sık sık kavgalar vukun 
~eldiği için lt.nlya.nln.rl:ı Arn:wul ~ 
lıır ayn ayn kamplara l:onmnktn 

dır. "him ik 
1t.nl~ an ordusundruı mu m • 

tarda kaçmakta olan Slo\ en akııl
llyetine mensup ltalyan t~b::ıa.sı i
çin Slovenyado. b:ı§ka kamplar 
me\•cuttur. 

Kac;!lll ltal:rıın zabitleri azdır. 
Fakat ltnlynn ileri harekeli birçok 
İtal) ıın kıtalnrınr, ya esir olmak 
veyahut Yugo lavynya kaçmak şık 
Jarmdnn birisini tercih mecburi • 
yeti 'knrşısmdıı bıral·nırştrr. 

ltaıyan intikammdan korkarak 
birçok sivil Arna\"Utlar da Yugo · 
slav hududunu geçmektccllrler. 

Yugoslavyada enterne edilmiş 
olan İtalyan nskerlerinin adedi 
6000 i geçmektedir. 

YUNAN TEBLIOt 

Afina, 7 ( \, \,) - UmumJ cm. 
niyet nezareti tarnfmd:uı 6 llkkfi· 
nun akşamı neşredilen bir tebliğde 
dilşman tayyarelerinin m{'mleket 
1 inde ve sivil halka karşı dün aşa· 
ıdaki akınları yaptıkları bildiriL 
ektec1ir: 
Zantesi adnsm:ı yapılan akın in· 
ca Ulliat ve ha.sa'l"nlı mucip ol. 

..,.. 'll'llIŞ tır. 

Arta'ya yapılan ııkm ncUecsinde 
ltr ) a§Tndıı bir çocuk ölmüştür. Üç 
Muk da ynrolanımştır. 
ı lora yarrmadasmm garl 'nde bir 
hre do akm nyptlmıştır. lnsanca 
iat ve has::ır yoktur. 

İTAIS~\Z\ TEBLlr.t 

ltal) da bir mııb:ıl, 7 (A . . ) -
lt41yan orduları umuml luırargtı.hı· 

nm 163 numaralı tebliği: 
Arnavutlukta, Pogradetln garbın· 

da dağlar ııUsllc3lndc d~man sol ce· 
nahımn:m ucunu tazyike dcvnm et· 
mekte ve cephenin diğer kıamınd:ı 

Ergiri mınlal<aaında mahalli taarruz· 
ıar ile ikUia etmektedir. Tanı.tımr7.· 

dan yap!lan muk bil taarruzlar muh· 
telif mevzilerin latlrd:ıdı imltô..nmı 

''erml§tir. 
Bolzııno dağ taburu ikinci Bcrzagll· 

eri o.layı ve kolordunun :zs mcı toptu 
alayı bilhassa yararlık göaterml§ler- • 
dlr. 

Hava kuv\'eUerimlı: fena. hava. 
ı;art.Jinna. ve tayyare dafi batarya· 
la:mun faaliyetlerine rntrnıen nı· 
çaktan uçmak suretiyle birçok ta. 
nrnızlarda bulunarak bomba atmak 
ve mitral)öz. ile ateş etmek sureti· 
le, dlişman kıtalarma, motörlü a. 
rab:ılara, iaşe kollarına hücum et· 
m13lcr, yollarda. milnaka!Alı dur 
durmuşlar ve ta.k\iye kuvvetleri_ 
nin .seldiği rnerkezle'l"e darbeler 
ind.irmişlerdir. 

Zante ve Arla n.r;keıi lıedefleri 
şiddctJc bombardıman edilmiştir. 
Erscke'do bir cephane deposu infi· 
!Ak ettirilmiştir. 

Şarki MrikadA Vellesley tipinde 
4 düşman tayyare.si Buri'yl mitral. 
yöx nt,eal allnuı. nls.ra.k bir kişinin 
ölmesine ve birkııç kişinin de ya· 
ralaill?laamo. sobop olmuşlardır, 
Avcı tnyya.relcrimlz mUdnhale e· 

der&c bunlardan Uçünü düşürmüş. 
!erdir. Başka dllşmnn tayyareleri 
SadbCrot' şimali gnrbisinde bir kıı.· 
Eaba.rı_ oombnrdanan ('tmlşlerdir. 
YerWCl"dcn birkaç ölU ve Yaralı 
''a.nltr. Gelcl:>a • Knllnm - da nlr 
lan diiGman bomb:ılariyle yerliler. 
den 3 ka.dm, 4 çocuk yara!~· 
tır. Metemmn '\"6 Snbdenıt bogn.zr 
na düşman tayyareleri tarafından 
akınlar yapılmış ise de hasar ve 
rıüfusça nyiat yoktur. 

llcgelli'de bir yeril asker öl· 
milşttlr. 

t~:G1LtZ TAY1'AREl.F..Rl~t1'• 
FAAUYE'Il 

Londnı, 7 (A.A.) - İngiliz tay. 
y :ı:relerl Yunan tahminlerine göre 
çıırşarnba. günU h.fıçblr tayyo.ro tn.b. 
rlp etmeden dÜŞ1Ilanm 6 tayyıu·esı
nl d~Uşler ve bir dUı;man dest· 
rnye.rlııe, i:rl isabet ka.yde'..m~leı
ilir. G~l.'l :,·anmıı. d:ı. blnaç bom. 
b:ı ~:ııllftUr Gt:ntl durmuŞ \"e ly:I.. 
ee ya.na yatm~. 

1940 

Harb dışında kalan 
İsveçte 

Başvekil Hanson'
un şayanı dikkat 

nutku 
Stoklıolm, 7 ( A.A.) - 1 !cç 

bac;,ekili IIanson Gothcmburg de 
söylediği bir nutttl.ta bazı günün 
mescle1erine tema etmiş \C ls\'eç 
cfkan umumi ve inin he~ eti umu. 
miyesi itibari~ le mu~m~in bulun
duğunu tebarüz ettırdıkte!1 ;;onra 
sözlerine sövle devanı etmı.tır. 

l\1illeti~ kendi düşünce ine az 
çok umumt bir ~~hiyet. \erebildi
ği ,akalar, bu duşuncemı teyid ey. 
lcmi5 bulunmaktadır. Ezcumle üç 
hadise, son zamanlarda hu husus
ta bize emareler 'ermistir: 

ı - 15 Eylıil seçim(: Bu seçim, 
lsve~ dc::nokra isinin ya~ak az
mını teyıt eylemiş , c aynı zaman
da; gc~ek. dahilde gerek hariçte, 
tam bır ılimad reyi mahiyeti ile 
anla~ılnuştır. 

2 - Milli müdafaa i tikrazı: 
Kendi:.ine itimadı ka) betmiş olan 
bir millet, bu istıkrazrn bugüünku 
muvaffak olmuş \'aziyetıni hazır. 
laramaıdı. 

3 - Kontrol scn·islerine gônüı
Hı akım: Bu akın, Lfikaydi \eya
hud ümit!iizlik değıl fakat ak:ıi.a! 
isbat eder. 

llukumetin siyaseti hakkında. 
C\'\ clce söylenenlere ilfffe oluna. 
cak veyahud c\\elcc s0rleneııler. 
den ta} yedilecek bir şey me' cut 
değildir. 

lladisc!crin seyri, hükumetin 
memleketin bitaraflığıııı idame re 
elimizdeki bütün vn ıtalarla hvc
çin istiklalini ve aym zamanda de
mokrasi rejimimizi müdafaa hu. 
su undaki kati azmimizi hiç bir 
suretle deği~timıemi~tir. 

.Memleketimiz bu bakımdan, a. 
şağı yukarı harbin bidayetindeki 
aym vaziyettedir. Anla~mazlık dı
şında kalmak \C diğer de\·letlcrle 
dostane mu na ebetler idanıe eı le
mek hususundaki değişmez azmi. 
miz aynı olduğu gibi muhariplerin 
bitaraflığımıza hiırmet edecekleri 
\e hiırriyet ve i tiklalirniıe teca. 
cüz niyetinde olmadık1 :m hakkın
daki teminatları da aynı olarak 
kalmaktadır. 

~ıaamafıh, bu ma:Um olduğu ü
zere, hudutlarımız dıemda büyük 
de\ letlerin harbi de\ am ederken, 
bitaraflık siyasetimizin güçlükler. 
le J;arşılaşmadığı \C her türliı en. 
dişe<lcn azade olarak kendi haya. 
tımm yaşayabildığimiz demek de
ğildir. 

Tccriıbe bize gostermiştir ki, bi. 
taraflık siyasetinde esa olan nok. 
ta, onu ilan ct..rnek değjl, müdafaa 
etmektir. Filhakıka haklarımıza 
vaki tecavuzlerden mc\ cut zorluk
lardan şikayet etmek hiç bir i~e 
yaramaz. 

Harp, harptir. :;\1licade1enin dı
şında kalan da fena muamele gik. 
meye maruz kalmayı boklemdidir. 
Zira zaferi kazanmak gaye i ekse. 
riya uçi.incü şahısların menfaatle
rinden ü"ttin tutulmaktadır. 

Bu hakikatin bilinmesi hattı 
hareketimizi tayine yarar. Bu s<>z 
lerimle sadece askeri hazırlık1 an. 
mıza gü\enmemiz lazım ge!diğini 
söylemek i temiyorum. Hukuku
muza vaki tecavuzlerı ve ka~ıla. 
dığnnız müskülatı tebarüz ettir. 
mekle iktif; e\'lemek, muhaıipler
lc o an miina;ebetlerimiz hakkın. 
da yanlış bir fikir verebilir. 

Esaslı gayelerine varmak is . 
teyen bir siyaset, sarih olarak 
tayin edilmiş, göriiş tarzlarına. 
ve gayet sağlam istinat nol:ta. 
lanna malik bulunmalıdır. 

Bu noktalar bizim için hürri
yet ve istiklalden ibarettir. 
Memleketimiz dahilin.de ve 
memleketimiz hakkınca karar 
vennek hakkımıza yaprlacak 
her tecavüz reddedilecektir. Bu 
noktada milletimiz birleşmiştir. 
Eğer bu ga}Tetlerin, bütün 

milletlere daha iyi yaşama şart· 
lan temin edecek olan daha 
iyi bir dünya vücuda getirmek. 
ten ibaret olan gayelerine eriş. 
mek laznn geliyorsa, hel'lkesin 
hususi ve hodbin menfaatlerini 
umumi menfaate tabi kılmala
rı liıztmdır. Fakat tam manasi. 

ingiliz-Alman 
harbi 

iNGILiZ TEBLiGi 
Loııdra, 7 (A.A.) - Ha\•a ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb· 
llği: 

Bugün gilndüz, düşmanın hava 
faaUycli, ~ine çok mahdut bir su· 
rette \"Ukun gelmiş ve bilhcuı.sa 
şark ve cenubu ;:arki sahlllcrine 
milnhasır kalmıştır. 

lngilterenin ı;arkrnda bir noktn· 
ya da bombalar düşmüştilr. Yalnız 
hafif hasar var<lır. Birkaç ltl§i lıa. 
fif surette yaralanmıştır. 

Bugün giındüz avcı tanarclerl. 
m1z. iki diışman bombardıman tay· 
y:ıresi düşirrmüşlerdlr, 

ALMAN TEBLiGi 
nerlin, 7 (A.A.) - Alman or 

dulan ba.şlrnman<lanlığmm tebliği: 
6 Kanunuevvel gecesi, havanın 

fenalığmn. rağmen, muharebe tay· 
yarelcrimiz Loııdra ile Portmouth 
üzerine hücum ctmi§lertlir. Bom. 
balarla birçok büyük yangınlar çı. 
kanlmrştır. Gündüz kc>şif tayyare· 
lerimiz müteaddit keşi[ UÇWJlan ve 
iz'aç taarnızlan yapmışlardır. 

7 Kanunue'"'·el gecesi muharebe 
lnyyarclerimlz Bri.'!tol şehri ile şi· 
mal kanalı sahilleri boyundaki mü· 
him askeri hedeflere taarruz et. 
mi5ler ve birçok bomba atmışlar_ 
drr. 

Dün gece düşman, Alman top· 
raklan üzerinde her tilrlii hava fa· 
aliyetinden içtinap etmi~tir. 

Harp filomuı:a mensup karakol 
gemileri torpil atmaya mahsus iki 
1ngiliı: tayyt>.rl'Sini düşünnilşlcrdir. 
Tayyare kaybımız yoktur. Dün va· 
ziyl'tlerl maliım olmıyan yedi AL 
man tayyaresi de üslerine dönmüş. 
lcrdir. 

lTALYADA 
YtYECEK 
MESELESİ 

Musolinin riyasetinde 
görüşüldü 

nonuı "/ ( A.A.) - :3, 4, 5 k3-
nunuevvel tarihlerinde Venedik 
sarayında, B. l\Iusolininin riya
set.ind , 1 tal yanın 1941 senesi 
za.rfm.da yiyecek ve iptidai 
madde ihtiyac;lnrı Uzerinde gö
rüşmeler yapılmıştır. 

Bu görii~mclerde, korporas. 
yonlar nazırı B. Ricer, maliye 
na7.ırı B. De Renel, ticaret na. 
zrrı B. niccardi, ziraat nazrrı: 
B. Tassinari, mi.ina:kalat lUlZll"I 

B. Venturi, iş nazın B. Vorla, 
ordu \"C harp istihsali nezaret
leri müste.sarları iştirak etmiş. 
tir. 

11 FRANSIZIN tDAMl 
MESELESt 

Badoglionun 
parlamentosunda istifası ve 

iaglllz l lzmir postası : 

Tütün Harbe devam muhtemel neticeler' 
kararı (Bas tarcıfı 1 incide) mu bayaas 1 J.ondm, 7 (.\. '·> - Harbin, ser· kurm:ıy b:ısknnının \azitt>Sindcn 

1 bcst mUnakll§a an'anclerindc hiç. bu lmıİar nıü~kül \":ı7.İ) et sarfları 
bir şey değiştirmediği İngiliz parla· anı.sıııda ı;.:1.llmesi l>uçcnln ümitle. /::mir, "/ (A.A.) - lnhisar -
men tosunda müstakil amele parti. rinl tnlı' he f'dcn hir lıııl ılej::ilıllr. Ia.r idaresi tütün müba.yn.ası i. 
sinin takriri hakkında dün cereyen ,\rnn\ ;,tııık uln nlirw ;rnkındım çin hazırlıklarını ikmal etml§
eden müzakereler harbe devo.m 'akıf olanlar Ualyanlann tutuna. tir. 
hususunda millet mümess'llerlnin mn7. lılr lınlc konulması için llcnı.t Şehrimizdeki Amerikan kum
lıemfikir olduklannı mlisbet bir 5e· ile ,\\ loın unııı ı:ıııtcdilıııcsi kufi panyaları ile yerli f'lirketler ce 
kilde meydana koymuştur. ~clccc~i, l~unrlıuı sonra Tiran Ye bu husustaki hazırlıklarını ta _ 

3U rey ile hnı be devama knrar Draı; dlu llerinılt· tııtıınm:ık imkanı mamlamakla meşguldürler. 
verilmiş, yalnız 4 mebus İngiltere· bulıınına<lıi::ı knn:ı.:ıtinılcdirler. Ege mıntnlrnsı tütün rekolte. 
nin diktatöre cevabt'n şartlannı bil. Ynnanlılnnn lııı~iinc ı.adar el· sinin yarısmdan fazla.sının ln -
dirmesi lı1zımgeldiğine dair Mecgo· de rttil.Jcri mınallul.ıycth•rc ba· giliz tİ"a.? t birliği tarafından 
ven tarafından yııpılan teklüin kn_ kınca iiniinıii.r<lrl.i 1•1" içinılc hu sa.tın alınacağı hakkındaki ha. 
bul edilmesine tnrnftnr olmu~lar kat'i ı:ıf<'r netlc>c,.ine rnmıal:ırı jh· bel" miistal1siller tnrafmdan 
dır. timali lnn veflidir. XiloJ,iın "00 memnuniyetle karşılanmıştır. 

Amele partisi mcbuslıınndan ~cl<'n lınlıerlere ~iire Yıııı:ın J,U\·. 
Jama Griffith, harp ile sulh şıkla· '<"tlcri "İınalıle Oh ri ı;ölliniin ~:ır.' 
nndan birini tercih etmek mevzuu. biııtl" l~ltı:ı :ın Yolıııııla 1\ozııılça \"O 

bahis olmadığını, teslim olmnk ve· Ka.,fnmh:ıl:ı trİıc-l<•rlııe \'am11~fır. 
ya lngiliz imparatorluğunun haya. \ "e l~rat'ı\ :;almı ol:ın l\ii<:o\'lı de· 
lını idame etmek liizımı;cldiğini nilcıı JllC'\ l.ltlı ~i fll'frol lıtı) ularmı 
söyliyerek mesele>) i derhal hakiki topçu nf esi n it ııın ıı lmı-.J:ırdır. Hat· 
s:ıhnsınn intikal cttirmiı;lir. ynnlnrın lıiitlin taı.",fan , e t:ıyya. 

Almanyaya sulh tekliflerinde iıu· releri bıırndaltl 1M11 rol 1.11) ularm_ 
lunmak, Avrupa tahakkümUnü Bit· dan hc-o.;lcnmrlıfe nldıığıı g1;1iinünc 1 
lerc bırakmnk, lngillcrcnin tabi bir ı:cfirilir<;e, )nlnız hu l><'lrol mıntıı.. 
de"let h ı· 1 . fnk t kasmm \'un:ınhlar farnfındn.n 7..a)>" • a ıne gC' mcsmc mu\•a a . • · ri ı · 
etmek müsavidir. Müzakereler, !~lhcılmrıı !,c>ılıdıl<" - ı:tlnl n.:ısıı __ ,lhlır 
ın-')l"rede ]b h , ti · Uhl t ıazır ıynCll!,'l :t unın nı e· 

ı>• "' su areıte nın mann. . . 
sızlığıru açıkça isb l t · tir 1 bılır. 

.. 
1 

fa c mış · l\faN'c;nl Uıııfo~lirn'ıııırı i-.tifn r 
., ncgovcn lnra ından Yapılan tek· İt · l · 

)'fi . rıı· d u·-· nlvaıl:ı hır hu ınuım h:ı-ıl:ıngıcı 
ı enn sa gı ve sa C' gı kıı.rşıam 1 h·. . ı 

d h t . l · b" ilk b' k - o :ı ılır: il\ nı 7.am:tnı :ı \nıanıtlıık 
:ı n ıp crın U\' ır "?mm \'azi· • 

yete \"akıf hc>r n'.;uş:ıhlt için malüm eeıılıe.."l~~cıı ~clc-n huhnıı~lar 1t~
olan "U hakikati tek t ek . 1 yıınm ılı~cr lıarp r,rpJıclc>rıııcle, hıl. 

" rar e m mec ha Af i'· 1 •· "'l kt" 1 i buriyetindc knlmışlardır: Ha •ti ss:ı ~."aı :ı ~uru ece ır, c ~-n • 
islihkn'r edilen vnntlnr vn tulu~. ~~;~:~r. Nılıu.yct ttnl~anın mu~: 
" .. 1 ·ı d 1 1 • d'k'-t" :1- ,f Alııı:ınya:ra drrlıı derin du· ,,an soz er ı e o u ıır ı .... vr...., c:ündlirC'l ı•t • 
milzakercye giı i!imek im.kam mcv· Uu iti:,~;.·:ı m·ı 1 k ti • 

t d ··1a· O . t J • ı n C'r rr.cm e c e 
CU flegı. }Jr. h na bcmnı~·et'k('J~leln :·~ rinde CCN'ynıı ~)en JıfuJisrlcrin in. 
şerc erı) e ('ra er ıs · · a erım kJ,.:ı.fm<la son derC<'eılc 11 J·h -• 

t . 1 ri ' d k b t ' ıcnı' Sa.ı • ve nmamıyct e nı e a:, e mış lınlar aı-ıetıııc-.iııe iııti1.:ır ctnıek 
olan memlekctlcıin iıkrbcti buna Iizmulır. 
bir delll teşkil etmektedir. ASIM US 

Avam kamnrasmda yapılan mü. 
zakcrcl<'r memleketin hükürnet.i it· 
tifakla tasvip ettiğinin yeni bir de· 
lilidir. Mücadele halinde bulunan 
bir m<'mlckcttc ilk olnrak görülen 
bu milnfıkıışa serbestliği efkarı u. 

umiy<'nin zayıf olmadığını isbat 
etmekle J::ılmnmış, onun .sarsılmaz 

azmini do tebarüz ettirm:şlir. nu· 
şünmek ve yazmak St'rbestliğini or. 
tadan kaldırmnl: suretiyle mernıe· 
keti idare ed<'n Bitler, her Uirlü fi" 
kirlerin ifadesi esaııı üzerinde kuru 
lan demokrasinin kuvvetine hayra~ 
kalacaktır. 

11111..- HAYATiNi, BEŞERiYET iÇiN 
Hlr frl:ıı,r.t olan \'l~Jrn~ı mikrobunun mli 41Pfe ine fed 

ROBERT KOCB 

ÖLÜME KARŞI SAVAŞ 
I•11nılnde: E:uu. J ~~Xt~GS tar:ı!'ından ynrnhlını~tır. 

Bugün S AKAR YA Sinen1asında 
Sran'ilnr: 11 - (Tt>nrlllitlı) 

PZl M SATIŞI 
lzmir, 7 ( A.A.) - Son gün -

lcrde borsada üzüm sa.tışlarmm 
hararetlenmesi üzerine muhte
lif numara üzümJerde bir, bir 
buçuk kuruş bir yükseliş kay. 
dedilmiştir. 

FlDAN TEVZt! 
/::mir, i ( A.A.) - Karşıya. 

ka orman fidanlığından bu se -
ne müessese ve şahıslara yirmi 
beş ibin fidnn tevzi edilecektir. 

lP na • 
n\';\T.\N - 1 "TİKi.AL \C IEF· n J{f RF. ,\ Şl\ININ Kl DJUı;'.111'"E 

1·cu ım bir Ml M-

Vatan 
Fedaisi 

BUyUk Harp, Sergtıze,,t, A§k 
\'C Cidal Filmi 

TURKÇE SOZLU 

BÜ.) iik Yatnni \'C A k<'.rl Uram 

na,ta ntCHAnD DlX 

Dilber OAIJ, 1'.\'JT.ICK \e 

.JO.\~ FO:S'l'Al:SE olıluğu hıtllıı 

12 büJ uıc l'ıldır.._. 

On bhlcnıc flgilrnıı 

Milyonluk Film 

BUGÜN 
TAKSiM 
Sinemasında 

Vişiden tekzib olunuyor ~--•EBU!l!!B~!!ll!l•mm•~m!~ml-
Sean l:.ır: J l - 1 - 2.80 - 4.80 

G.SO \C !.I dn. 

Yi,i, 7 (A.A.) - Ha\'as ajansı .\~1.ın At~lnl ... llnrbln hryN•anını ... San'ntin kudretini görmek lstıyenkr 
bildiri) or: 

Bazı ecnebi radyoları blrknç gün· 
denb{'ri 11 Sontcşrin hli.dlııeleri do. 
layrsiyle l ı gencin Alman divanı· 
hıtljllcrincC' mahkum edildiğini ve 
kurşunrı dizilmiş olduğ'ıınu bildir 
mektc<lir. Vnk'n ~udur: 

11 Sonteşrin hadiselerinde 90 1 

lise ve 14 ü Unh•ersite talebesi ol. 
mak üzc>l"e 123 kişi tevkif edilmiş· 
tir. Dört. kişi de hafif yaralanmış. 
tır. Hiçbir ölü yoktur. Alman ma: 
kamatı Mkeıi mnhkemelere hiçbir 
talebe scvketme~ ve hiç kimse 
idam olunmamıştır. 

Serbest tedrisat profesörlerin· 
den biri, bu husu.sta talebt'Bi ara. 
sında yalan haberler i;ıae ettiği için 
lc\'kü edilmiştir. 

ingiltereye 6 O 
geıni geliyor 

(Ba.s tarafı 1 incide) 
oldukları bildirilmektedir. 

Bu parçalar, yerlerine konulmak 
üzere tc7.gahlarn gönderilccl'..'.ktir. 
Aynı mahıı.filde temin olunduğu. 

na göre İngiltere Birle§ik Ameri· 
kada gemi tezgilhlan kunnak niye· 
tinde değildir. Çünkü bahriye ko· 
misyonu me,•cut tezgfıhlarm k:ıfi 

d{'rPCf'de gen~leillcb!Ie<:eği kanaa. 

Bugün L a l e ' ye Koşsun 
licvzuunu hnkll:t vak'al:ırdnn nlnn (l•'ransızcn) 

Casus aşıklar 
Herbert Marshal - Gerl1'11de Michael -

Lionel Atvil' in 
\'AJ: \'rrıc ı JltR Jll}\'EC1 \X li.\ l'XAr.ı 

Parnmunt Şirk tının hazıı ladığ"J esrar dolu bir hayat romanı. GllnUn 
DUnyanın, Tarihin ynşntılnn bir sahl!asıdır. 

UIKltA'l': ın t> nyn llnherleri Tllrl.çı> Pıırnmunt Jum:ılde. 
nugtin saat 11 de lcnzlltıtıı maline. 

,~'fJ Kahkaha kralla rı LOREL·HARDY'nin 

SARAY Sinen1asında 
<iustrrilınl'kfo ol.ın rnı'llhf;. cJrı·t>c<'clc n ş'cll 

LOREL- HAllDY 

HAYDUTLAR ARASINDA 
'l'Urı.çc Sü7.lti I\umNllsJnl Görüp CanıJnn Glııünllz. 

BugUn saat 11.- de tenzllAUı maline. 
Seaıı,.,lar: 11 - 1 - 2,30 - 4.SO - G.SO ımıırc IJ d.ı. !B's.·•---

dugün snnt 11 ,ıc tcnzlltıUı maUn 

~ .... imi .......... . 

1 
nUYOI\. ASK FU ... ,fiN1 ES 1 

sonra en lhtlr::sh, rn mi~fik \'t! 

CJI güzel n)t nlml: 

KALP 
SIZILARI 

rmn ızcu öı1il ı:nh r 

SüMER 
SINEMASI 

!"c;) irclit'riııl gıı yediyor. 
na .. rollerılc: 

CAROLLOMBARD 

KAY FRANCI 

CARY GBANT 
llugiin saat t ı ıl ~ tenz.IIQ tlı ı:mün~ 

...... ı:!ll ... 'll&ll .... SJ*a*lif~ABI .. 

le memnuniyeti mucip bir ne- ::::::::=-================= tr ~rıı~H! 
ticeye varmak için takip edile- :ntıaililll 
ook en iyi yol.. kanaatimce, hür litika sistemlerini esas tutmak B U G A N 

Un dedir. 
ı~·~ -:ı ı . ' . t ,;. • • ' • ,·, ... '. " • • • • 'J' ı. t~ • ' Jı. " 

t 1 ı•,f,. ~ . 1ııfli l j Jıi. , • . .. ·t: ' • '. , .... 

milletlerin işbirliği yapmaları. isteyenlerin bilmedikleri nokta U 

drr. İ§te budur. MELEK 
Ancak bu ta.kdirdcdir ki. her Bir milletin kuvvelini kıy. 

millet, umumi mesai çcrcC'\"csi metlen.dinnek ve haya.tım tan -
dahilinde, kendisine has kahili- zim etmek için en iyi ve yoga. 
yetleri meydana koyarak, yine ne politika sisteminin ~V\·elden 
kendisine bağlı ve mahsus su tavin edilmi.ş bir ı-istenı olahi -
i<:inde kendi menl.>alarmı inki- lecoği hakkındaki fikir, tecrü -
şaf ettirebilir. beyi kendi lehine olarak ileri 

Kendini bağlı ve mahpus his. süremez. 
seden bir milletten, en iyi ibir 

1 

Bıı husu~ tn.notoriter ı:i~Uı-m -
,·ı:rhn teklemek mümkün değil. )erde demokratik :;i~temlcr de 
<:lir. Yeni \•a.zi~'et dahilinde, po- iflAs etmişlerdir. 

can veı·en 

SiNEMASJNDA 

SON BESTE 
Bul tik hl r m11..,fül in Mm il kt \ f! mİİ<'lldf')O!li 

Başrol/erde: DON AMECHE -AL JOLSON -ANDREA LEEDS 



KOtA YU~FJ 1 

AMERiKADA 
Yazan: lskender F. Sertellı 

11-
,..._Yok can.mı, bu adamı Pol 

yendi uemck? 
- Evet. Hatta ondan sonra, 

Kara Ahmet pehlivan kendiaile 
güreşmek istedi de, onwıla da 
güreşmedi... "Rahata~ •. ,. di • 
yeı $k Fran.sada.n Amerika.ya. 
döndü. 

- Tuhaf oey be ı Bana. bunu 
yolda neden söylemedin? 

- Lüzum görmedim. ÇUnıkil, 
(Kara Ahmed) tn heybetinden 
k?r:tup kaçan ve Bizin yeııdiği
nız Pol dö Ponea yenilen bir 
pehlivandan ba.heedilir mi? 

- Haıkkm var ama, bu pek 
de belli olmaz. &.ra Ahmed.in 
te!tliflni kaı'oUl etmiyecek kadar 
~lrnuıız bir pehlivana benz.emi. 
Yor. 

- Siz onun kollarının ~şkin· 
liğine bakmayın. Amerfüada 
hcr~es bo!rn bilir.. Bunun için 
herkesin blZ'J.SU giş:{b:::r. Ba. 
zudan bil1r."Y 4}ıılm.a.z. Yeni me
nejerlniz de böyle söylüyor: 
"Yusufu görUııce fiıaimi değif;. 
tirdim.. Onu Ameırikada yene· 
cek pehlivan yoktur,, diyor. 

Yusuf dalkavukluı':tan hoş
la.nma.dığı için, terctimana: 

- Bırak §U m:ı.ea Uaı•, dedi, 
bu bir taliıh işidir. Bugün ne 
yapa.cağız? Sen ond:ın haber 
ver §iınuii •• 

- Mister Valkeri bekliyece. 
ğiz. 

- Gecikir mi? 
- Zannetmem .. O da nere. 

deyse gelir. Haydi biz salona. i
nelim de birer çay içelim. 

- Salona mı? Allah göster -
:mesin .. Ben odadan dışarıya çı. 
kamun. 

• • • 
!§te, Mist.er Valker geldi. 
Kapıdan telaşla içeriye gi-

ren sirk acenteleri direktörü 
o kadar neşetfydi ki ... 

O da. tercüman gibi, koltu. 
ğunun altına sıkıştırdığı bir 
kocaman gazeteyi bir kanape. 
:peye atarak derhal Yusufun elini 
srkmBJ ve hatırmı e<>rmuştu. 

Yusuf, garsonun odaya getir
ili kahvaltı tepsisindeki çay 
ncu.nrnı eline henüz almıştı. 
Valker çok sevimli bir adam

dı 

Yusuf ondan çok hoşlamruş.. 
tı. 

de a.ğız ta.diyle f(Syle bir yeımek 
yiyeyim. 

Yusufla tercltman o gün öıSlc 
yemeğini İzmirli Bogosurı dillt -
k!nmda yemeğe ka.ra.r vermif -
!erdi. 

Halbuki Mister Valker o gUn 
Ywnıfu ne paha.sına olursa ol. 
sun, otelin yemek salonuna in -
dirmek istiyordlL Ha.tta. b~ 
maıksatla. öğle yenıeğind.e yedı 
sekiz davetlisi bile 00.lunacaktr. 
Bu davetlilerin bir k19L Val
kerin samimi dostu olan ga.ze -
teciler, bir k~ da muhtelif 
sirklerin direktörleriydi. 

Tercüman, Yusufun alaturka 
yem~k yemeğe hasret çektiji"ini 
ve ISğle yemejini Bogosta yire
ceklerini söyleyi·nee, Miı:;ter 
Valker hiddetlendi: 

- Bu ola.ma.z, dedi, öğle ye
meğini burada yiyeceğiz. Mı
saf:rlerimiz gelecek. Bu işi ~I 
ki yamı yapaıbili'rsini~ 

7ercüman, yem.ek meselesini 
Yusufa. söyledi. 

Bu sefer de hiddetlenmek 1L 

rast Yusufa gelmi·~: .. 
- Ye.hu, ben buraya gureşe 

gelc!m. Güreş gününe kac....r 
istediğim yerde, istediğim za
man yemek yiyebilirim .. Kooto. 
ratımızda boğaz meselesı de ya. 
zılt değil ya .. ? ! 

Terciiron.n mUşkül vaziyette 
kaldı. Fa.kat, Yusuf pi.~in ve 
tez.biyeiıi bir adamdL Terciima -
nıa dön:lü: 

_ Mösyöye l.iÖyle, boş yere 
canı srlu!mnsm. Ben Boğosun 
ditkka.ırna yarın da giderim. 
Lakin şimdiden söylüyorum ... 
Yarın öğle yemef:inıde misafir. 
miş, gazeted.,rn1i<r, ~rryk bilmem 
kimmiş, tanımam. Tas kebapla. 
rı, kızartmalar, batta bir kuru 
f asuiye pilakisi bile gözümde 
tütUyor. 

Alelacayip yemeklerden ~n
dım artrk. Yemek yiyorum .. Bir 
sa at spp..r;:o.. t~krar ~arn1P\; cılıt· 
yor •• Sofra.da bir sürü b:ır ak .. 
~ak .• Catal.. BN:"a1f .. Hepsi 
kuru güı.-ültii. Yem.eğe geHnr~', 
ortada hiç bir şey yok. Ah, ca. 
nrm alaturka yemc!der ... 

- Onları burada her gUn 
bulamazsınız, Yusuf pehlivan! 

(Deıw11ıı 1·" ı 

. 
1aril'ıteıt 

- u 

• • • 
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Milli Piyango dün 
Ankarada çekildi Kıssadan hi e 

Mil1f piyangonun 4 ünci; ter -
tip 2 inci çekilişi dün Ankara _ 
da Sergi evinde yapılmıştır. 

Bu çekilişte 40 bin liralık 
büyük ikramiye 252698 numa. 
raya. çıkmı§tır. 1~-~0? lir~iık 
ikramiyelerden b.ırını 048.:.ı09 
ve diğer 10.000 lırayı 31797 
numara kazanmıştır. 009689, 
082747 197968. 218300, .80292 
nwnarıtlar da. beşer bin lira .ka
zanmışlardır. 

020618, 023442, 111954, 
140105, 189044, 195926, 205608, 
226244, 229521 numaralar da 
ikişer bin lira iıkra.miye kazan _ 
mışlardır. 

1.000 lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

Son dört rakamı (01C4) 1 

{ 7951), (7986) ile nföayet bu. 
lan biletler. 

500 lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

Son dört rakamı (2045), 
(2722), (4529), (4781), (4900} 

Evini soyam Hendek 
paza!'ına kadar 

takip etmiş 
Hüseyin adında blr sabıkalı Ur. 

ay evvel E..llinclı:apı tarafında ota 
ran Ahmet adında birisinin evini 
soymuş, fakat Ahmet hakkında kii.. 
fi delil elde edemediğinden pofü~P 
haver vermemiştir. , 

Fakat hırsızlıktan canı adama.kıl. 
lı yanan Ahmet, aynı zamanda 
seyyar pazarcılık yapan hLrsız Hü· 
seyinin peşine dilşmUş ve hissettir· 
meden takibe başl~tır. 

Ahmet, Hüseyinin, nihayet Hen
dek pazarlarında kenclli!ine ait bir 
gocuğu sattığını gönnü§ ve polise 
yakaJattırmrştrr. 

Hüseyin yakalandığı zaman su • 
çunu itiraf etmi~. dün buraya getl. 
rilerek adliyece tevkil olunmuff 
tur. 

Baro içtimaı 
ya.pılam dı 

ile nihayet bulan biletler. 
100 lira ikramiye ka.za.na=l 

n'.!maralar: 
Son üç rakamı (549) ile .ai • 

hayet bulan biletler. 
50 lira ikramiye kazanan nu. 

maralar: 
Son ür. rakamı (530), {599) 

ile nihayet bulan biktl~r. 
10 lira ikramiye kazanan ı1u_ 

maralar: 
Son iki rakamı (91 l ile niha-

yet bulan 3000 num::ıra . 

Son rakamı 7 ile n:hayet bu. 
lan 30 bin numara (3) liu, son 
rakamı 2 ile nihayet bıılan 30 
bin numara (3) lira ikramiye .a.. 
lırlar. . 
Beş rakamı sırasıyle ~e ~ü _ 

tekabilen büyük ikramiyeyi kn_ 
zanan 252698 numaranın aynı 
olup herhangi bir hanede bulıı. 
nursa bulunsun yalnız '>lr ra
kamı değişi1k olan 4 7 numara 
sckse'ler lira teseıti miik~fatı 
alacaklardır. 

KömürcüyÜ dolandıran 
hap~e mahkfun oldu 
Beyoğlunda bir börekçinin ken

disine kömür alacağını söyliyerelt 
23 lirasını dolandiran Kemal dün 
birinci asliye ceza mahkem,,ı:ıi ta· 
ra.fırd n 4 ay hapis cezasına mah.. 
ki'ını edilmiş tir. 

Mücevher hırsızı üç 
sene yatacak 

Ahmet adında birisi, gecenler" 
de &:vo,;lunda oturan Ahmet adm. 
da biris'cnin evine girmiş, birçok 
mücevherat, kıymetli ke~eler ve. 
saire çalmış, kaçarken yak.alan
mışlrr. 

Diin ikinci asliye ceza mahkeme· 
sinde muhakeme edilen Ahmed.in 
suçu sabit görülmüş, üç tene müd· 
deile hapis cezasına mahıctı.m edil 
miştir. 

Mevlidi Şerif 

.Arnavut askerleri Yugosl~v
yaya iltica ediyorlar, lta.ıya.nlar 
yanında harpt~ kacryorlarmış. 
Sell:ıepleri üzerinde dmm:ı..k ni
yetinde değiliz. Kısşad:ın hi!ISe 
çtkar kanaatiyle tarihi bir vak' 
yı ka~ediyoru.z: 
Ma!Cım oh~t:ğu üz.eıe Abdül. 

hamit. Arnanıt askerleri tara -
fmdan muhafaza. edilirdi. Bu 
muha' ızlar. saraym en gizli 
yeı:_lerine kadar girer ve F.aibaha 
kauar padişahı beklerlerdi. Sara 
yın etrafında kuş uçurmazlardı. 
Abdülıhamit, bir aralık ı.uha.. 

fızr tüfekciler arasrna K~ra
dnğblardan da bir mikdar füı..ve 
etmişti. Bu vaziyete Arnavut 
tlifck,.ileri fena ba!de sinirlen • 
misti : 

- F.Aendimiz bu ecnebileri 
niçin <;{etirtti. Acaba hizden 
memntın değil mi?. Yoksa bizi 
artık, kendisinin muhafaza ve 
mfüfaf.,asma. muktedir değil mi 
zannediyor?. Diyorlardı. 

Ve bir gUn iki tüf ekçi bu me. 
sele}; aralarında şöyle halletti
ler. Ba..lıçede geziyorlardı. Biri 
diğerine: 

. - Efendimizin bize emniye • 
tı varsa bu Hırvatları niçin 
getirtti.? 

- Doğ"-t .. Eğer emniyeti ot. 
saydı onları getirtmezdi.. 

- Bunun ma.naıu nedir.? 
- Doğrudan doğruya bize 

hakaret etmek .. 
- Buna t:ahammUI ederek mi

yiz?. 
- Vallahi ben tahammül e. 

demem,. 
- O halde halledelim. !şte 

bahçede geziniyor. Şimdi nişan 
alrnz. Ben sağ kulağından ilri 
parmak sağa, sen de eol kula.. 
ğmdan iki parmak sola ateş e
dersin. 

- Kor!ruturuz değirmi?. 
- Ta.bit.. 
- Ha.zır ol. ateş ... 
İki kursun AIJ:dülhamidin ku.. 

fa.ğı ~i!binden vr:mda.yıp gitmiş 
ve Zıllullah yere serilivermiş. 

Merhum Sahib zade General Meb- Kısaca scnu su: lki Arnavut 
ıned Ali kızı ve Muallim Fikret Esre! sonra gidip işi -amirlerine an. 
Su ile Refet E 1rcf Suyun valdelerl, l 
Salilıatl nisvanôı.n Adviye Rrıbia Sıı- atmı,1lar. Abdülhamit Karadağ 
yun ölilmtıniln kırkıncı gUnUne mil- lılan gerisin geriye göndermiş, 

fstan'buı barosu d!in ll~lcden son sttdft (8) Eirlncfkll.nıın Pazar g1!nfl iki Arnavudu da knydrhayat şar 
rn toplanarak müddetleri biten Cihangir camii ıde öğleden l'IOnra .ııa.at tiyle maaş bagwlanmak suretiyle 

· b (13 5) ta ruhuna ithaf edilmek Uze· reis ve meclis idare intiha mı ya· mem!eketle-'-e ı·-..:ıe a+-;a,. re mevlld ve hatmi şerif kıraat olu· nu <W """=s 
pacaktr. nacağmdan arzı. eden akraba ve 

Fak ... t ek"en·yet hasıl olmadı'rt•ı dostııı.rm ve ihvanı dinln teşrL:1eri M- Yalan ve Docn..ı 
"" " - ~... cıı. oıu:-ıur. 0

'" .. 
dan içtima önümüzdeki cumartesı Merhumenin oğulları: Rusya. imparatoııı Nikola, 
~üne bırakrlmmtır. Fikret Su Refet Su bir gün hapi.saneyi teftişe çrk. 

~ ve ıuı.hküm b"r kaçı 
1 tıw ıle konuşmuş. .1 ~ as gt 

nıahkfun: "Yalanr.ı bir .. ah"din 
iftirasına kurban gittim .... , !>f.. 
ye i:ıaşlamıı;ı. !kincisi: 'I\cmşu· 
muz n evinde bir lıırsıı.lrk oldu. 
bizi buldular .. ,. diye sızlanmış. 
Üçüncüsü: "D:.trn-anltk. düş. 
manlık..... diye ağlayıp kıvran. 
mağa başlamış. 

N!!:ola üstü başı peri~an. za. 
-yr! bir adama: - Sana ne ifti. 
rada bulundu l~t' ?., dhrc <ıo:rıın .. 
ca şu oevabt ı<1.lm1ş ~ - C-ezamı 
c:ekiyorum. Bir halı edip bir 
til""'"rin r"'•ı·v lll çoı'~r~'1!l.,. 
Nikola. g 1hmsıv"~ t a.. 
kilere donm iiş • - ız 
herifi iftiraya ugra.mış mı.ı.lıt.e -
re!Il beyet'~nd"lerin yanmdan 
ayırınız. Böyle muzno bir a1a. 
mı onla.mı yanında bulundurup 
e..blaklarmr bozmak reva mı .. 
drr?. Demiş. 

Taıbil d.1$an çrkarılan hırsızı 
doğru eöylediği için a.ffediver
miş. 

"Yanl11 ff ~attan döner,. 
derler. "Yalancının mumu vat. 
mya kadar yw.ar,, da aynı· file.. 
ri taşıyor . 

Bu frkra. ve ata sözleri, bazı 
ecnebi ajansların uydurdukla.n 
yalan haberleri hatzr!atmtyor 
mu? .• 

Niua~ A1 met 

ı~~~~~G ~, .• _t.:.Q.J 

Deniz lisesi 
Askeri mekteoler 

basketbol sampiyonu 
oldu 

Üç haftadır devam eden a!'kerl 
!iseler basketbol m~ .. "llaka1"!.rrnm 
final maçı dUn Beyoğlu Hıı.lkevi 
'lalonunda yap ım1~tır. Mn tepeyi 
"15-1 4 ve gecen 8ene ,;3m.,: 1"1U 

Kuleliyi dUnkU ka.rşıla.smsJa. 
"'0 19 venen Deniz r,,ise!;i ve 
s::ra,:P ohJu ta•·anr ,.,,, "enımin 
~'\Il'lolvonu olmushr. Bu suretle 
,,,, !IE>n~ aqlterl ı;~l"'!' n"~~T"'"''l 'Vl\-

pılan ve neticesi alman spor mU
sa.bakalsrmdan iki.!ini yani atie· 

ti.mıi ve b::.sl:etbolu Den!.z lisesi ve 
Harp okulu kazannuştıT .. 

Valker sevinıcinden oturam1. 
yordu: 

- Me.nejerini~ ha~.r gön
derdim. O da biraz sonra gele. 
cek. Birk~ gün içiooe Ameri -
kan oyUnJarnu öğrenmeğe gay
ret edersiniz! 

---,,,.---~~~~~--------~----------------------~---=-----..:...-=---

~ r daki!·ahk ~~kayeler J evvel Allı sene 
Deniz lisesi basketbol müsaba • 

kalarma. 111 kadro De iştirak ıt. 
miştir: 

Şerif Turhan, F1kret özbek, Ta.. 
rwı Çctinba5. Seyfi Gillsün, OJ'lo 

.. Tercüman ne konuşulursa. aıy. 
nen iki tarafa da terciiı.T?le edi
YQriu. Yusuf bu haıberi alın.ca 
sevindi: 

- Ben de bunu düşünüyor
dum. Anıerika1ılarm giirc§fo. 
rinde l-ir taknn garip oyunlar 
"~ı:mıı:ı. Ckrçi ben bunlardan 
h;;ıni Pariste güreşirken gör
dunı ama, bir ,ı;örüşte ka.vra
nıak kaıbil değil. 

YUSUf çayını, siltüniı fçti. 
Galen tereyağı ve recelleri ha.. 
~lı tenside ne varsa hepsini si. 
lıp sünürdü. 
.... - Bwı.Iara para. veriliyo.r, de
gıl mi? 

- E~bette, yense de yenme .. 
~ de para.smr alırlar. Ye de key. 
ı.ne b:ık, Yusuf peilılivaııı ! Bu 
fırsat her zaman ele geçmez. 

Yusuf yan gözle tercümanı 
süzerek homurdandı: 

- Ben bunu aç g-özlülü~
~en yapmıyorum. Gelen ka.bvaL 
my~ hepsi de benim yiyebile.. 

cegıını §eyler. Onun için yiyo
nım. ~kantada her istediğimi 
bulacagnndan · d W•1· emm egı ırn. 

--: Sen tııerak etme. Yusuf 
pehlıvR;n ! . Bunda Rınnlarnlt 
Ermen~lenn oturduğu semtler • 
de senın 1stedığm g11;1 kü ilk 
lo'ka~talar Vardır. Bilh~a 
(Bo':{os) un aşçı dID.:ıkAnı pek 
ıne:'rnrdur. Tıpkı Sirkecideki 
nef ı~ yemekler yapan a~ı dük
k~~.ar:na be'lZer.. 'Kendisi de 
mukeln.;'7\el V"! alatur.ka Yemek
ler p1$irir. 
w. - Öyleyse bugün öğle Yetıı.e. 
&'1nt orad'.l yi'.Velim. Zira ben ta. 
tar.."lul yem~klerine hasret çeki
yorı.nn. Bu katircikler yemeık 
pi~irmesinı de yemesini de bil. 
rnıyorlar. 

- 1Ia.111lun var. Bilmezler. Fa.. 
kat, onlara c a bizim :vemekle-

l
rimfs <»k 8.a~ gelir. Yi:yemez • 
er. 

- Hele ~11 be:ııi bir götür 

1934 senesinde Kiyef ve Har. 
kofa ciden oradan da Ivlosko-

o ' . 
va. ve Leningrada kadar .u~:"-
yan; yani yeni Rusya~.ı btiyt~ 
merkezleri üzerinde goren bır 
arkadaşım anlattı: 

Dedi ki: 
_ Sovyet Rusya.da bizim 

roma.nl.::.rda oltudu[-.:ro'llz, yahut 
filmlerde gördüğümüz roman
tik eski Rus kadınları arlrk 
yok. Onlar~n yerini. şimdi ekse. 
risi on yedi, on selaz yaşmda 
atletik bir takım genç krzlar 
almış. 

Kiycf ve H.arkofta. ~~dR? 
bir çoğuna rast geldım. Bılmıı. 
niz Kiyef Rusyanm en karak -
terlstik Harkof da en gtl.zıel 
şehridi;. Orada tan.rd.rğmız in. 
sanlar hakiki R:ıs tip~. hak~ -
da mtikenunel bırer .. Il;~u~ooır. 
Bir tanesini alrp butün brr ce--

. t haıkkmda. hüküm verebi. 
mıye . _, k 
lir; kaideler ve ntza::lllar çı a. 
ra:bilirsiniz. 

Kiyefte Noıv moskof Ska~ya 
inmiştik. Bu otel yalnız_ Kiye
fin değil, Uk•·aynaıdan S~bery~ ~ 
ya kadar bütün Rusyanın ~n ıyı 
otellerinden biridir. Işte Vıyera 
~klesova'yı orada tanıdım. 
Hoş, K!yef ve Harkofda. ~a 
da. ta.nıdrk!armı var. Fakat ilk 
göz ağrısı Viyera Beıldeşova ol-
du. 

Viyera hakkında. ilk malfuna
tı otelin yetmişlik kap~<:ıs?1dan 
aldım. Daha iyisi şu ki, bır de. 
fa dans ettikten sonra, onunla 
alika1:ı.r olacağrmı, Nov Mos
kof Skayanm kapıc!.SI fark~\ 
rniş. Ama nereden f arkevnış · 
Nasıl görmüş?. Bu ayrı bir mc. 
seledir. Çünkü Rusyada otel 
kapıeıla.rı kendi vazifeleri.rıden 
b~şkn her şeyle meşgul olurlar 
G. P. U. nuu da sadık birer 
ajanıdırlar. 

Yeni Moskof otelinin kıı,pıcıeı 
d8 anlaman biriydi. 'Rir aralrk 

oteldeki odama çıkmak üzere 
merdiven 00.şınn. gelmiştim ki: 

- Delikanlı, dedi. Bakıya. 
rum ki kuş etlerinin lezzetinden 
anlıyorsunuz. Ha!. 

Doğrusu şaşırmıştnn. Uç qüıı 
sonra da Kiyefi terkedecektını. 
Ne de!llek istediğini pek araş 
trrmaıksrun, kaprcrya hoş gö
rünmek için şöyle bir güleyim 
dedimse de: 

- Bravo; diye ı:1evam etti. 
Viyera mükemmel bir kızdır. 
Hem asildir. Rusya.da asalet 
var mı; yahut kaldı mı? Diye 
düşünmeyin.. Asalet kay.bol_ 
maz. Viyera da asildir. Eskı 
Rusyada babası bir silah müte~ 
ahhidiydi. Zengindi. Viyera. 
durun bakayım, o zaman kaç 
yaşında idi? Yeni doğmuştu. 0-
mm için dQ babasını bilmez. 
Ama, asalet bu! Katlının kanı 
temiz. O kadar işte.. Şimdi oda. 
nıza. çrka;bilirsiniz. 

Ertesi !riinü Viyeravı odama 
çağ!rdım,

0

Çünkü vakthn yoktu. 
.A leJaccJe bir vizite yapmak ih. 
tiyacrnı duyuyordum: 

- !nı.kansız. dedi. Sizin oda
nıza nasıl gele.ıbilirim? 

- Şimdi vaktirıi7 yoksa, de. 
dlm, gece yansından scrıra .. Si
zi 'bekliyelbilirim. 

- Hayır, dedi. Çok blıyiik 
cezası vaırdır. Nov Moskof Ska· 
ya'da ~.alı~an bir bar krzrnın ay 
nı otelde oturan bir erkeğin o. 
d~sma l?itm~i.. Bu Mç bir va. 
nt affedilmez bizde .. 

Biz erkekler tuhafıron'. O da
kikaya kadar yalnız atletik vü. 
c~duna k_~ı alaka duyduğu .. i 
Vıyera gozU.rnde birdenbire bi.\ ~ 
yiidü. Rem de btitün t~e·';.'·'i
latr ile tbüvüdü. Göğsü ümit et. 
mediğim hir canlrltk peyda ı>tti. 
Viyera birdenbire deği)ti. Dü..11_ 
vada. eşine emsaline rast gelin -mez btr malıJUk olup crktt: 

- vıvera, d~im hi~ olma'T.. 

sa bir sa.at; bir saatçı.k için ... 
Ne söylesem, ne kadar yal. 

varsam imkansızdı. Viyera bu 
konuşmayı uzatmaktan bile kor 
kuyor; ödü kopuyordu : 

- Pek8.la, Viyera, dedim. 
Şu halde nerede buluşaıbiliriz? 

- Bir baihç.ede pekala bulu
şabiliriz, dedi. 

- Fakat bir bahcede yalnız 
içilir, detlim. ffafüuld ben, be. 
nim olmanı istiyorum. 

Akşam üstü ba:hçeli meyha. 
nelerden birine gittik. O kadar 
içtik ve bol yedik ki bütün öte
ki masalar !bize bakıyordu. Son_ 
ra çıkardım; bahşışla beraber 
üç buçuk ruble verdim. Bizim 
paramızla üç buquık lira. Fakat 
bir Amerikalı zerı.1in s::ı.Yılıyor
dum. Masalarm arasından ge
cerken herkes bana bakıyordu. 
Bir Roçild giıbiydim. 

Oratlnn Dinamo stadyomuna 
gittik. Geceydi. Viyera: 

- Burası iyi, d€di. Şimdi is. 
tediğin kadar beni sevebilirsin. 

- Fa!:at, dedim; bulurı,duğu -
muz yt'.r bir yol üstü Vi;> w• a .. 
Herkes gelip geçebilir. Burada. 
istediğim katlar seni nasıl seve
bilirim ben ? . 

Birdenbire kollarımdan tuttu, 
kliçilik bir çocuğu yere atar gi. 
bi otların üzerine fırlattı. 

- Viyera, dedim. Çocukluk 
ediyorsun. Oteldeki odam durur 
ken ... 

l{oca. c1Jerini birdenbire ağzı_ 
ma götfü{lü: . 

_ Siz, Tilrkler, dedi; hep 
rahat döşek ararsrmz. Ot.el. o -
tel.... . . v· 

Hakikati söylh-eyı.ım kı ıye.. 
ra ile orada yatmadım. Bunu 
kendim için bir ztil addediyor -
dum: 

- Hayır. dedim; eğer beni 
seviyorsan. oteldeki odam boş 
d ıruyor. 

Ayaklarnn şiddetle yere VW'
du: 

- Siz, dedi, beni sevmek de. 
ğil, felakete götürm.eğe çalışı. 
yorsunuz! Aman a.llalum!. 

Bu dakikadan sonra hareke -
t~e. 36 saat kalmıştı. Demek 
~1 .Kıyeften Viycra ile suyuna 
tırıt ayrılaca.ktrm. Demek ki, 
imkan Y~ktu. Y a:hut bir köpek 
olmayı goze alacak; Dinamo 
st:ırlmın bir tarafrı~~.ki otlar 
üzerinde yatac21 tını: 

. - Allah ya7..ırysa bozsun, de. 
dun· Ben yapamam 

Viyera: · 
. - Öyleyse ne va~acağız, de

dı. 36 s::ı.at birdenbire geçecek. .. 
. Ne. 0~urc:a olsun, deeim; va -

zıyetı 'Yeni Moskova. otelinin 
kapıcısma açtım. 

Jh~tyar rı.rook0f, uzun uzun 
gı.ildn: - De~enize, <lE>di; Viv~ 
r~ bıınu akıl edenıedi. Benim 
rı kıznn ! Size söyledim ya; 
uş etindm anlıyorsunuz. 
Sonra kayıınm önüne c;rktı: 

b" Rakın. d<>r'li :. şura::la b~ska 
ır otel var. Nas.yona! otel..· 

.. -::- Evet, dedim, taıbelasmı 
goruyn ıını. 
. -:- Şimdi bu otelden vıt~ .. ,lc. 

rınızi alır; dOO..uca ora-..·a. ge-cers· · · ~b· J · , ınız. Vıyera da arkanrzd:ın 
~rpı~ tm!ş gelir. C:UnkU oram 
aş t'l h'r otel.. Viyeraınnı da 

orasiyle alakası yok. 

Su iIU!anlarm akıl etm~;~ fe b~ ... it ~3yl0r vardır. H~. bö,•
e "1,.,.,::ı~q. !1 .. ~""'·7~'l ?ıeki. ı:ıkılh. 
va1nıt Plunak ve l:.··d:ıla i~<:a.n 
lar nasrı teftik olur nibilir?. 

Flü.Iasa Kivefte Yeni M019ko
va bliyfuk oteli ne Nasvcnal o -
tel karnrhklı füi kf.-...ı<>d.ir. Fe-n 
valizler;Mi alnı rem~n or~wa 
gectim. Vivera da bo..n:ı misaffr 
geldi. Vh•cra o zaman on vedi 
Y~rnda.ydı. Demek simdi 23 ... 

~etıc1n BuJIW 

han Görgill, Faruk Sa.vıı.eı, E.tilr 
ytn özel, Nusret Belirdi. 

Mektepliler futbol 
müıabakaları 

Diln Şeref •ta.dmda ınek tep. 
liler futbol eampiyonasma devam 
edilmiştir. 

Gllnlln birinci rniisaıba]r.Mmı ... :ı... 
Ja.waray • Darü~afe.ka llı'!lerl 
va.pmışlar ve çok ;;etin bil' ç• kfo. 
meden sonra maç Galatasara.11.ıltt 
rm ı-o g!'-1ebesile bi~tlr. 

tk.inei müsabaka da Vefa : ı. • 
~anbul l iseleri ta.kımlan nrarnıda 
)vnaıımıs ve Vefalılar 5-1 gibi 
büyük bir sayı farla ile gallg ıeı.. 
~erdir. 

Kız mektepleri 
Voleybol 

müsabakalan 
htanbnJ Kız Mektepleri VoJeyfıol 

Llk Heyeti BaşkanhğmdaJI: . 
9 / 12/ 1940 Paz:ırt"si gillıO Eminönü 

Halkevi ı:~onunda yapı.lııcak maçlar: 
Saha Komiııerl: ııı. Sın'f'I' 

Iıırk Llseal - ç.ıımııca ı... 5ıı.a t U 
ht. Kn L. _ nanılilll L. saat u.so 

Dr. Kemal O:uan 

tdrar yolla ı hastalık· 
iarı rnii ehassısı 

• e~y"ı:':"• t• k ı ' 
Rurea P ı ı t• • m• 

Apıtrtman. Pi.· ' 28 

- ~8!:: 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Mat1>aast. 

Umum neşriyatı idare eden: 
'le/ft Ahmet Sevengil 



~~,. __ ....:_..,. .. ~ 
• i;,!!f·_. ~ •• ~ """rr 

Adana.da bulunan eşyaJarnnızla be· 
ra.ber maaş ctizoanı, beı :ıet ktlğıd• ve 
mUhUrler e~yalar!a birlikte yanlış ye· 
re gitUğindc:ı b·.ı ayın :ı-·oklaması ya
prlmıı.rıı.tŞtlr. llAn ederim. 

H.ıydarp~;ı. depo şefi öza.sıan 
yanında. blrılJatı Melınx'd Nurl 
ail08l Fatma Salgu'c..nn (84268) 

;!- .y. ~ • 

77 nuırıaralı bisikletlml ıı:a;i ettim. 
Mezkılr plQ.kanuı hilkmU olmadığ'IDJ 
Utı.n ederim. 

Kadıköy Rıhtım boyunda 96/1 
Kasap Dlyama.ndi. 

:>/o :/- 'lo 

929 senesi Buzhane ilk mektepten 
almış olduğum şahade:tnaınenıl zayi 
ettim. Yenisiııl ala.ca.gımdan eski.si
nin hükmü yoktur. 

Harta! A!Jkf'rlil;; şubeııi yaı;ıcı 
Beykozlu Ethem oğlu Salih. 

(8!26'1) 

Kadıköy Sulh Birinci Bııkuk hfr 
ldmllkinden: 

940/629 
Kadrköy Fenerbahçed<ı 103 Sayıda 
iken Beyoğlu lsti!,lı\l caddesi 471 
No. da Fu!ııs nezdine giden Amerl· 
ka Tabasıncıa.n Nila. Kuku. 
Kadıköyilnde Moda. burnunda 22 

No. da Sahur Sami Do:raz tara!mdan 
havagazı, elektrilt, telefon ve su be· 
delinden 34 11.ra. J 9 kuruşun tahsili 
hakkmda. aleyhinize açmı!I olduğu da
va üzerine HA.nen vt.kl tebliğata nığ· 
men muayyen günde mal:ı:ı:emt:ye gel
memiş olduıtunuzdan hakkınızda ve
ı J.en gıyab ka.re.nn .l 15 gün müddet
i~ na.nen tebll~!ne ve davacının iddia
sı ve ihtiva ettiği miktarları tazam
mun etmek ve vesika ve l<.onturat ib
raz ettiğinden ve size ait olduğu be· 
yan edilen konture.ttaki imza. U.zerin
de 25/12/ 940 Çar,;mmba gUnU 11aat 10 
da i::ıt•kta.bınrz yapJ!ınak Uzere mah· 
Jcemeye gelmeniz ve gelmedlğlnl:ıı ta.lt· 
dirC:~ konturatta.ki L lza ve konturstt 
kal::'.11 etmi~ ad ollınacağı ve muha
kemenin de aynr giln sııat 10/15 tayin 
Lulındığı ve bu Hı\n suretinin de di
vanhaneye talik crlildiği. tebliğ makıı.· 
mma kaim olmak Uzere illin olunur. 

BORSA 

" 
E l l 1 =-

1941 Yılbaşı Planı 
lKRA:\lll'E ll\.R . .\.-'1ll'E 1KRAI\ttYE 
ADEDİ :\llliDAnI TCTARI 

Lira Linı. 

1 100.orJ 100.000 
1 5!!.oan 50.000 
1 40.00D 40.000 
1 30.000 30.000 
2 20.000 40.000 

10 10.GJJ 100.000 
50 5.000 250.000 
co 3.COO 150.000 

100 Bir koınprime hayat l<arşı:ığıdır. 
En sıli!)ık zamanda. ~i7c <'n hüyiik yarduncıdır. I<alo. i, gıda, IC'n:ct rn ! 
nrf:ıset bakımmd:uı tatmin edici mahly('tj ,.c ;\:lil<'>f'k ('\sarı haizdir. 

:\lerrimrlc, Il~1.cl~a, Bu~day ,·esair çorbalrk komur;melcrinıizi 

r-· Ankara 7-12-940 -
--ÇEKLER 

500 
1.000 

2.GfrO 200.000 
1.0fJO 500.000 

EOO 5no.ooo 
100 h<>r yerde bnlal>ilin;iniı. 

ÇAPA A~KA MUSTAHZA 
.U. NURl ÇAPA Ktn·uloo; tarihi : 191 S 

r 
1 

A~~~:!~~n ~n~!te~~~ri~d~~~~=t~ 
havzdar ve aydınlık bir kat kiralrktır. Ayni binada aynca kiralık 
.a:-ialar da vardır. 

Vakıt Gazetesi Idarehanesine müracaat. 

SA& m 4HH f ;w 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Cins, miktar V.? . müfredatı komisyonumuzda mevcut 86 kalem tel-,lz 

.ıuıızcnıe.sinin 9/1:?/9·!0 Pazartesi gl\nU saat 10.30 da Kaımnpaşada Deniz 
Levazım Satın Alma Komisyonunda. adi paz!lrllkla mübaya11$! yapılacaktır. 

!stcklilcrin belli gün ve saatte mezk\ır komisyona mllracaatlrı il!n 
olunur. (11606) 

06 
128 
80 · 
16 
32 

1Gfl 
160 

24 
ıı; 

20 
ıJOO 

85 
4 

800 
l3 

300 
150 

3 

6 
3 
2 

150 
100 
15 
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Adet 

" 
" 
" 
" 

Kilo 

" Adet 

Paket 
Kilo 

Adet 

" 
" 
" 

Kilo 

!>!etre 
Kilo 

:(. :(. :(. 

Bidon 890X580 
Çam kadron 400X8X8 
Lata 400X8X5 

400X12X5 
Tahta 400X23X3 
Cıvata. 120X10 

Çivi 40 Kg. 6 s/m, 40 Kg. 7 s ' m. 40 Kg. S "/ m, 40 Kg. 
11 s/m olacaktrr. 
lncc 1.5 burgat:ı. 
lAma 2000X30X3 M / m 
Pıriz "numuneye göre,. 
Yuvarlak ba§lt pirine; vida ti m/nı kutur ~ 11/ m boy 
Çırnh hatıl 400X28X4 
Krıra atl}Ç 400X1'.!:'C4 
Yumurta ba~ ctv:ıt.ı 70Xlii 
Pirinç vida 50Xn 
l\:adıköy Zifti 
I<:rıtran)ı UgtUpü . 
Cam 750X3:iO m/m 
Cam 800X4.50 
Cam !'iOOXi'>O 

Dinamo 2 - 2,:," kilovatlık ve 220 voıtııık, ~.:ı.111. sargılı 
bt' nzln motörll 3 - 3.5 öey;;lr kuvvetinde. 
İngiliz bçziri 
t)stUbe<; ''kurşunu üstübeç,, 
:"iynh çuha 
ı~cçe çivisi 1 s/m boy. 

Müfredatı yultard;ı yHzılı 26 lmleın malzemenin O.lZ.910 Pazartesi gilııiı 
saat 11,30 dn Kasımpaşada Deniz Levazım Satın:ılnıa Komisyonunda adi pa
zarlıkla mUbayaıısı yapııııcalttır. 

İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatle mezkür komisyona mlira.cıı'lt-

ıart ilfı.n olunur. (11605) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüiünden: 
Pendik P. T. T. merkez bina ,nda yaptırılacak tamirat i.~Ieri açık 

c.ksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18-12-94.0 çarş[.mba saat 15 de 
B. postahane binası ka.rşısınJa valde hanının ikinci katında idaremiz 
umumi depo .muhasipliği odasında toplanacak mtidürlük alım aatım 
J:omisyonunda yapılacaktır. 

}~eşi! bedeli 882 lira 68 kuruş muvakkat teminat 66 lira 23 ku
nı tu:'. 1steklilerin ol baptaki keşif ve şartnamelerini görmek ve mu· 
\" ı,bt teminatlarını yatırmak üzer€ çalışına günlerinde B. postaha
ne:Je birinci katta idari kalem binalar ve levazım krsmma, eksiltme 
,ün ve saatinde de en az bir taahhUtte 500 liralık bu işe benzer iş 
yaptığrna dair ıdarelcrinden alınış olduğu vesikalara istinaden !stan· 
hul vtı:lyctine müracaatla eksiltme tarihinden tsıtil günleri hariç 3 
,ün cn:el alınmış ehliyet ve 940 yılma ait ticaret odası yesi.kası ve 

mu\·akk:lt teminnt makbuzi1e :rukanda toplanacağı yer yazilı kır 
mis)oııa. miır:ıcaatfarr •. (11316). · 

2.000 200.000 
5.000 50 250.000 

l Sterlin 5.24 
ı ()(' Dolar 132.Vl 
100 Frc. 

100.000 5 500.000 100 Liret 
100 tııvtçre Frc. 29.71zır; 

JOO Florin 

1'08.716 2.910.000 
2.584 Teselli müldfatr 120.9SO 

100 Raylısmark 

100 Belga 
lOO Drah.ml 0.9:)7.'\ 

100 Levıı J.6Z2.'i 

111.300 3.030.950 

Tam bilet Yarcm bilet 
10 lira 5 lira 

100 çek Kronu 
100 Peçe ta. 13.90 
ıoo Zlotl 
100 PCnitÖ 2(;.:>l\ıi> 

JOO Ley 0.6%iS 

100 Dinar S.175 

ıoo Y('n sı.ı:n.; 

100 tsveo Kronu 
100 Ruble 

81.097.5 

2S.90 

Bu seneki Yılbaşı Piyangosunun en birinci husu:ıiyeti tam biletl<'rin tam, ve yarım biletlerin yarını ikra· 
miyc kazanabllmelerldlr. 

Altm 

- Esham ve Tahvilat j Halbuld bund:ın evvelki Ytlbaşı Piyangolarında yalnız onda bir ve yirmide bir biletler vardı. Onda bir bilet· 
ler 10 liraya, yirmide bir biletler de (5) liraya satılırdı. 

SıvlMI - Erzurum s 10.0'1 
10-0 liraya. satılma.ar icabedcn tam bile~! r hiç satı~a çıkarılmıyor•lu . Şimdi yalnız tam ve yarım btleUcr 

\'ardır. Tam biletler (10) llra, Yarnn lıilctıer (5) liradır. GörU!llyor ki harp zamanında her ~eyin pahalılığa. doğTU 
m<'yil ettiği bir zamanda Milll Piyang-u !ctare!!i Yılbaşı biletlerini on mlı:ıli ucuzlatmıştır. 

SF 
En Birinci 

Kan, l{uvvet ve ıştiha Şurubudur 
• MM Her eczaned~ bulunur • 

1 
ıstanbuı Levazım amirlığmden verılen ı 

harıc' askerı kıtaatı ilanları 
--~--Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 8 kuruş olan ~400 ton sert 

veya yumuşak buğday pazarlıkla satın almaca.!i.tlr. Pazarl:ğı hr.r @n 
Ankara Lv. lmirl:ğı satın alma komisyonunda yaprlaca.k~ır. ıo ton
dan aşağı olmamak ı;.artile ayrı ayrı t'.lliplerf' dıo ihale E>dilf''Jilır. 210~ 
ton için kat'i teminat 21,700 lira 10 ton için 120 liradır. Şartnanıcsı 
960 kuruşa komisyondan alınır. (1527) (11164) 

*** 
2000 adet tevbid semeri satm almacaktır. !halesi pılzarlıkla 12.12.010 

Perşembe gUnU saat 15 de !zmir Lv. Amirliği Satın Almfl ı.:omlsyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bed~li 72,000 lira, ille temiııatr 48.;0 Hra. 50 kuruştt!!'. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. < !60:5 - 11613) 

ır--

1~ VA J( 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizii t5leri alır. ........................... ------------------------

BOLU ViLAYETiNDEN: 
1 - Yeniçağa. - Z~nguldak ~olunun 0+000--35+055 inri kilometre

leri araamda. 23:!50 metre uzunluğunda şose in.şa edilecektir. 
2 - Kapalı urf usulile 78959 lir:ı 28 kuruş keşit bedeli üzerinden ek· 

siltmeye çıkanlan bu inşaat H./12/940 cı.uı.artesi günti saat 11.30 da vil.\yet 
da.iml encümeninde. ihalesi yapılmak uzere 20 giln mUddetle eksiltmeye çıka· 

rılm1'tır. 
3 - El<slltme ı.ıartnameııl, mukavele ve husu.si ı.ıı..ri:name metraj ve ke· 

şif ül!S!'ISI ve etinirer ve !enn! ıo.rtn:ıme Bolu nafia nıUdUrlUğUnden 3 lira 
P5 kuruş bedel ile aımacalctır. 

~ - !slckliler ticaret odaııı ve ehliyet vesikalarını tekli! mektuplarına 

Adt't Urulık Lira 

l :.ıooo - :woo.-
8 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 600 - 2000.-

8 :!.)0 - 2000.-
~5 100 - 3500.-
ı:ıo 60 - 4000.-

300 20 .. 6000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler: 4 Rubnt, ı May'" ll Kumb&ralı nı kumbarı&8t7. beııııp. 
l Ağusto11. "s tklnrlt.t>,rhı lannda Pn az elli lrası bul~anlu 

tar1blerinde rapılrr. kur'aya dahil edlllrler. 

. .ıynca.tl;;ırdır. 

Muvnklmt teminat 5198 liradır. (113351 


