
· :sin kurtuluş 
yıl önümü kutlandı 

'-_:_~ilfa, 8 (A.A.) Kilis halkı dün kurtuluş. 
~umn 19 uncu yıldönümünü kutlamışlardır. 
Bu milnasebetle ~it abidesi önünde yapılan 
merasimde Atiı.türk'ün aziz hatırası ~ 
edi~iş ve Milll Şci'e karşı sonsuz bağlılrk 
ve ınınnet duygulan izhar olunmuştur. 
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Laval devlet 
reısi olursa 

Yunan italya 
kıtaları Donanma Portorıkoda 

Ruzvelt 

Yazan: Sadri Ertem 
Fransız ml:itarekeslndenbcıi Av

nıpanm vaziyeti umulduğundan 
PCll başka şekillerde inkişafa ba~

Dün Ergiıigi Genel Kurmay bir ihraç ma .. 
aldılar başkanı nevrasında ladı. 

lngilte:re tahıiünlerin hllafma 
teslim olmadı. tnglltereyc yapılan 
hava hilcu.m.lan za.nnolonau müd 
det içinde netice elde edemedi. 
Fıansnd.a drı. lstilanm tazyild gün 
geçtik9e milli §nura avdet imkii

Dslvino kasabası Amiral Domeniko hazır bulundu 
da işgal olundu Kovagnari de 

lllnı ''erdi. 
ttalva Akdenizde brı.hri 'lrunet

lerinin en mühim un.surlarım kay· 
betti_ y una.nistan harp sahası içine 
girdi ve Arnavutlukta mu7.affer 
oldu, Akilenizde en mühim ve ha 
kim nokta.hır İngilterenin eline 

Yuaanlstanda İstifa etti · 
şenlik yapıbyor 

geçtt. 
Fra.ruıız mütarekesinin ilk gü

nünden itibaren La\•alin temsil et
tiği polltfüa. ile Petcn, Veyga.ncl, 
dö Gol'Un talJp ettikleri siyaset 
arasında. derooe derece farklar , 
vardı. La.va.l Almanya. ile birle§e· 
rek İn~lter<>ye k:ı.r~ı hıırp a~mak 

emelinde idi. İngilizce Pöpl A 1 
Pcten Ve Vcygand ,·atandan ve m a n ya 

imparatorluktan parça. vermeden gazetesine göı-e 
toprağa a'f"det nizammm t.arafta.- H tr ı 
rıdırJar. Donlara göre Fransa fil· 1 er şğa} albnda bulunmı .. 
halıika. ln~Uz nüfumna tabi ol • yan Fransa arazisinde 
nıa.maıı. fa~.at ayni zamand~ dn Musolrnıden 1 
!~~~~:anın hükmü altına girDlC· • 2000 tayyare 

Bilfıa.ssa. Almanya ııe tşbirll~i ltalyan Jıarp 
ederek bir harbe glrmek tngllte~ yaptırmak 
ile fşbirlif.;l ederek Alman kinini elf onomiSiDI V8 
t.a.hrlk etmeıct.en rarkh dıığjldır "'arekAtı tamamen 1·sted1· 
İki generalin nnktal nazartıı.n hl li 

Mareşal Peten reddetti 

Laval Berline 
gitmiyor 

tarar ve tnmamı:r .. ttne &a1ı1p hır Alm'!ll•vava bırak 
Frıı.ns-:ıyı yarahnnktır. Jlö Go1 1 ·"- a.IWJ J • 
val'in tam T.lddı olıtn IJ()kt.a.i n:ı masını iste .mi.: 1 
~an m .. d:ıfaa etmP.ktMlr. Vıınl ~ 

sonuna kad~T tn~iltR.re ile hern Harpten sonra İtalyan 
oor hnrekt•t edereli nihai ı:aferi 
kamnmaktrr. istiklali ta:rnamen 

Y:uıan .. a.forinden, lngtıtf'rf'nhı garanti edilecek 

Atina, 8 (A.A.) "Röyter bildi
riyor": 

Ayasa'randada.n Premetiye ka.· 
dar olan bütün cenup hattı bo
yunca İtalyanlar ricate devam et· 
mektedirler. Dünkü cumartesi gll
nü geç vakte kadar çekilmekte de
Yam eden düşman ınUhim miktar
da her türlü harp levazmu terket· 
miştir. 

Daha şimalde Yunanlılar. şid -
detti bir mukavemete maruz kal -
diktan sonra sevkülceyş ehemmi
yeti haiz bazı tepeleri stlngü hli· 
cumu ile ele geçi.rm.işlerdir. 

Yuna.nlıla.r blitUn cephede esir 
alnu§lardır. İtalyanlar yeni takvi
ye krtala.rı getirmek için nevnıida· 
ne gayret sarfetmektedirler. 

(Devamı 4 'üncüde) 

Temmuzdanberi Paria 
bölgesinde 

1141 komünist 
tevkif edildi 
Beyaıuıame dağıtan 9 

tetekkül meydana 
çıkanldı tta.J,ran doruuıma.c;mı IDf'fliıç hlr Londra, g (A.A.) - Müsta.kil Londra, 8 (~) - Neyuz K.ro 

hale 'koym:ısından ı.onra Hith~rlı• ft,ransız ajansı bildiriyor: nikl gazetesinin hususi muhabi· Paris, 8 (A.A.) - Havas ajaıı.-
Mussolininln ara.'\ı verilen lıa.hM Yunanistandakl ttalyan mağlii • rinden biri, Almruilarm Fransada· sı bildiriyor: 
fore göre hiç d iyi değjtıfir. lt:ıl- biyeUeri ve Badoglio ile Vecchi'rin ki işsizliği ala.ztmak ba.hanesile iş- Geçen temmuzdan.beri Pa.ris böl-
Yi.llm Almanv. av. a yapnm.n.dığı hi7 istifaları bu Rabahki Londra mat- gal altında bulunmıyan Fransada· gesinde 1141 komünist tevkif e-
rnetıcri ıı.c;keri kahili:vet arazi va huattİım başhcıı. mevzuunu teşkil ki fabrikalara 2000 tayyere sipa· dilmiştir. 
7.lyeti bakrmmda.n funs'anm ~ıln et.mekted.ir. Gazeteler bu istifala.- ı riş ettiğini temin eylemektedtr. I Bu hafta polis Paris ve mülha
edebilerel'fi hn~1n daha kuvwfü ren ttalyada Ciddi bir sıkrntrya ve Mareşal Peten bu siparlşi reddet- katında milhim harekata tevessül 
bir suret.de r.öylPnmektedir. cl"1.hı Ue fruşi!ııt partisi a.ra.smda ih· miştir. eylemiştir. Gizli beyanname tab 

Yunan brblnln ortaya attı~ı ı tiııifla.ra delil olduğu ka.naa.Unde- Madrit, 8 (A..A.) _ Enfornıns· 1 v~ tevzi eden 9 teşJ?18.t keşfedil-
bir prohlcm Fransa ııe ı\1m:ınya dirler Bur.a bina~ gazet.f'ler hı- . . Be ll .. ı...-b' . e mış, elebaşıları tevkif ve malze -

· da ik yon gazetesırun r nmu.ı.... ınn 1 ri üsad" ,,,ın ..... ~....H arasmdrı. mütareke gunlerino na 'riltereye :•demiri tavm en .. La alin Berlin ·~'h tinden me e m e:re .. ~ ... r. 
zara d h 1 lbti . _e --" ftt..lftn gore v se.l'a.ua ,w 

n a a müsait şart arı \'a uö,•mesini" ve nilıcu ~ere Y~· vazgecilmiştir Muhabir sunları Diger taraftan 153 komlinist de 
eden bir snlhn;:ı \'C işbirliğinin ya.· '118.k i<:in mihveri inhil~I ~ttirec~ ilbe ~yor:· ~ idari kararlarla enterne edilmiş -
J'llla!>l!mesl inık!nmı ha:r.rrlamaktıı- tarzda serf darbt'1er mdirmesmı tir. 
dır. Bu vaziyet Laval'fn ikbal yıl- ta~ive etmektedlrler. Bu Almanya.nm İngiltercyc kar- -------------
drznım biraz daha Jll'rla.masma ve Diğer ta'ra.fta.n Bitlerin Fra.n • §I olan müce.del~d: , w~e: tUrl.U VVVVVV"-. 

sile olabilir. Fakat ı. .. ı;ıtere'\"e kar· sayı ttalvanm zararm.1 olarak ok- Alman - Fraruıiz ışbı:rligının tehir 1 -~t ı d k• 
ı museııah bir müc:odcıeyi göze ~ağa ~atL-rtrğı ve bedı:>f.inin Fra.n edilmiş olduğuna delalet eder. lıaıyyaaoa aKI 1 ~ 

alnıa.:lan temin cdı·bn· iyec"k olan ki müttefiki• hıgı'Jtere aley-

bıı sulh tezim. Pı>ten VcyA'~nd, dö ~~ :~rktan açığa muhasamata D ld f kumandanların 
Gol mertebe ınerte:Oe all'~'htar ı<.,rar verdirerncdi~ takdirde_ hiç , o e o r . . 
dll'Jar ve diic:mandırlar. olma.zc;n Fransız fılosnnu İngilte- ~ t f 1 d 

Bu alPyhta.rlıl< ve düsmanlıl• ~pye karsı kullaT'Mak oldııihı in- Devamlı bı·r surette ~ ıs 1 a arın an 
Yaln,~ 1ıfvı:ısi ve nskeri ummrlın tibaı mevC'uttur. Bu huc:ıusta veri- S d \J k • " 
ara~tııda. d"~İ millet Jcütleoıi arn lC"ll. m~lfı~~ta göl'C, Hitler, !'f~ • d , ogaca netıce r 
Stnda da sari bir bal almaktadrr, c:ıolıninm ıçmde bulunduğu muşku- yenıden bombalan 1 ' 

Alına.nyıınnı m"nfııatl Fr:ınsaYI tfitt::ın istifadA ederek İtalyayı ! Evvelki gün ltalyan Genel· 
bir ınaceraya slirtiklemektedir. Rn Fransadan nlıın isteklerinden vaz kurmay ~anı Badogliyonun 
nıa"emyn ı:r;}nilllü de,·tet Rdamr rfa geçtiğini ve ttlyan askeri ve iktı· İngiliz tayyareleri dün de 12 ada umuınl valisi ve 
r~\'alifu. F.:ier J.n.val Pctenin ye- .:ı-ıdi kaynaklarını Almanvanm mut geçen hafta 35 baskın S kumandanı General Maria dö 
rtnl bgat ederısc Fran•anm hlc ol· lak kontrolü altma koyduğunu be· ~ Vecci'nin istifasını ö~. 
~a a.cı•~erf fullerlnden istifade yana ınecbur etmek gayretindir. yaptılar ~ tik. Bugün de ttaıya. d~ ~e. 
EllJ•~eceJttlr. (Devamı ~ (Devamı 4 'ilncilde) (Yazısı 4 üncüde) ~ nelkurm.ay başkanı Dominiko 

~ Kavagnari'nin istifasını işiti. 
( yoruz. Birer gün fasıla ile vu· 
~ kubulan bu istifalar, İtalya.da 
~ mesul makamla.rm,, tehlikenin 
S a.rtrk gizlenemez bir hale gel· 
( mi şolduğunu anlamış bulun· 
S duklarmr, bunun için hillriımet 
<reisi Musoliniye artık daha zi... 

~;=:::aı· 
lngiltcrt sahillerindt illfürülM , 

yade mesuliyet kabul edemiye. 
ceklerini beyana mecbur kal· 
drklarmı gösteriyor. 

Mu.solini istifa eden şahsi· 
yetlerin yerlerine mesuliyeti 
kabul edecek birer emir kulu 

i tayin edebilir. Fakat bu vazife· 
ı ·. de yeni şr' - iyetlerin tayini va. 

l
" ziyeti deği.ştiremiyecektir. O. 

nun ; ~in jc:-+- ; ~~ · lıın c: r r~ ye~i 

tayinler efkarrumumiyeyı bır· 
kaç gün daha oya.la.mış olasa. 
da kat'i olan laketin ergeç 

~ vukuuna mini olanıı: ıcaktır. 
~ Almanya bu vaziyet karşr 
S sr,.,da ftalvava dav::ırırNıv-~~ 
< kendi başmm çaresine bak' 
: mak zaruretini duyacaktrr. 
~ Bundan sonra ~diselerin bu ~ 
' iı:-tik11mette inkı$ıifmr bek!Pme. > 
S liyiz. A ~ 
' 

Roma, 8 ( A.A.) - Stefani biL 
diriyor: · 

kar
Kral tarafından imza edilen bir 

. arname ile, çekilmek arzusunu 
ızhar eden donanma genel kurmay 
başkam ve bahriye nezareti müste
~ ~iral Domeniko Kavagnari 
vazıfesınden af edilerek filo kuman 
danı Amiral Artw-o Rikkarcli do. 
nanma gen_el kurmayı başkanlığı· 
~ ve ~ny~ n~areti müsteşarlL 
gı~ tayın edılmiştir. Filo kuman
dam Amiral lnigo Kampione do. 
nanma genel kurmayı asba,.<:.kanlı
ğına, filo kumandanı Amiral An. 
gelo Yaclıino da donanma kuman
danlığına tayin edilmiştir. 

Nevyork, 8 ( A.A.) - Associa
ted Press'in aldığı bir habere göre 
Ruzvelt Porto - Riko sularına mu
vasalat etmiş ve yapılan bir ih~ 
manevrasında hazır bulunmuştur. 

Galatasaray - Beyogıuspor 
1 -1 berabere kaldı 

Beykoz Vefayl 3 - 2 yenerek 
günün sürprizini yaptı , 

-~r.: 

Dünkü Galatasaray _ Beyoğltt5P<>r maçında GOndtiz gol ptşinde 
(Yazısı 5 incide) 

Taymis gazetesinin 
Sofya muhabirine göre 

Bulgaristan 
Türkiyeye bir 
yaklaşma 

planı hazırhyor 
Sofyada bulunan 

Bulgar sefiri bu planı 
bu hafta Ankaraya 

ti k . 1 ge rece mı§ ... 
Lcm4~. 8 (A.A.) - Taymis 

gazetesiniıi Sofya muhabiri ya.. 
zıyor: 

B.u hafta. Sofyaya dönen Bul· 
ga.rutanı:n Türkiye elçisi, Kirof, 
Popof'la m.ilşa verelerine devam 
e~e~tedir. Bulgar hükfunetinin 
~kiye ile bir yaklaşma ı,.~nı 
b a.zırlaınakta olduğu ve 'Kirofun 
u plam gelecek hafta. Ankara· 

ya tevdi edeeeg~ i zannedil.mek· 
t.edir. 

Plana hudutta toplanr..n Türk 
ve Bulgar kıtaatı meselesi de 
dahil olmak üzere Türkiye ile 
Bulgaristan arasında. mevcut 
meselelerin heyeti umumiyesine 
ait bulunacaktrr. 

Daily Telegraf'm Belgra.t mu.. 
habiri Yazıyor: 

Balkanlarda ltalyan • Yunaıı 
harbi başladığından beri hiç bL· 
zam.an vaki olmryan şekilde bir 
Y~tıştınna havası yükselmekte· 
dır. Popof Yugoslavya ile iyi mü· 
na.sebetıer idame etmek istediği 

(Devamı 4 'i<ncüde) 

Sovyet ordusunda 
yeni tayinler 

General 
Stern 

Uzakşark kıtaları 
kumandanhğına 

tayin edildi 
General Popof düşmanı 
yenmeye hazırız diyor 

.Moskova, 8 (A.A.) - Röyter AjıtU• 
sx bildiriyor: 

Orgeneral Grigori Stern. UfAk 
şarktaki kıtaat kumandanlığına tayın 
edilmiştir. General Popof birinci ordu, 
general Scrklyef dı: 1kincl ordu ku· 
~danlığına te.yiıl oıunmuşlarda. 

General stern 1938 S()nesl ba§la.n· 
gıcmda Uzak şarktaki birinci ordu 
kumandanlığını yapmış ve Khalkhigol 
muharebesinde Japonlara karşı büylık 
bir muzafferiyet elde etmıııtir. 

Uzak şarlı: askeri mmtakaax mer· 
kezinde yapılan bir toplantıda birinci 
ordunun ınuvaffakiyetlerinl batırJataD 
General Popot §unları söylemiştir: • 

"Her hangi §erait dabillnde oıurl'4 

olsun, lcabmda ba.rbetmeğe " bcr 
dllı}manı yenmeğe hazırız.,, 

Ayni konferans esll8.Blllda General 
unkU ha.· Popof Rus ordwıunun bug 

. tınla ve demi§· 
1:ırlık vaziyetini tAhlil e " 
tir ki: "Hail hıızırdalıl vaziyet kar,,r-

k mmülü ve kuv· smda ordumuzun te e . 
vet:inln artması için ınllterpacliyen ça· 
lışmaktayız.,, 

• (DetJamı 4 füıcüde) 



Milli Şefin şereflendirdikleri 

Ankara at Y8:rışları dün 
çok heyecanlı oldu 

'Ankara, 8 (Hususi mulıabiri
mizden) - Ankara sonbahar at 
yarışlanmn on birincisi kalabalık 
bir haile kütlesi önünde icra edildi. 
Milli Şefimiz de yarışları şeref
lendirdiler. 

Yanşların resmi neticesi şun
lardır: 

BiRiNCi KOŞU: 

Üç ya_şındaki yamn kan lngiliz 
taylarına mahsus oLup mesafesi 
1000 metre idi. Neticede: 

l - Şehnaz 58 kilo. 
2 - Mehlika 58 kilo. 
3 - Tasvir 58 kilo. 
Ganyan: 105 kuruş. 

iKiNCi KOŞU: 

Uç yaşındaki saf kan Arap tay. 
lanna mal1sus olup mesafesi 1000 
metre idi. Neticede: 

1 - Sava 56 kilo. 
2 - Sevim 54,5 kilo. 
3 -Tuta 56 k.Ho. 
Işık ıb:ı yarışta derece alamadı. 

Bahsi müşterek ganyana 105, pla· 
seye 100 kuruş verdi. 

OÇONCV KOŞU: 

üç yüz liradan fazla ikram.ive 
kazarunaıruş olan iki yaşındaki 
yerli saf kan İngiliz taylarına 
mahsustu. Mesafe 1400 metre; 

ı - Yosma 
2- Yetiş. 
3-Mımoza 

Derece aJamıyanlar: Ruva, Ayfer. 
Ganyan 250 plase 150 ve 155. 

D/JRDÜNCU KOŞU: 

3 ve daha yukarı yaştaki saf kan 
İngiliz at ve kısraklarına mah:;us 
idi. Bu yan5 en mühim koşu idi .. 
Eski jokeyi Bayramı bulan Dand~ 
birkaç defa geçildiği Karanfil, Uz. 
demir ve Romansı bu yarışta ge
~erek parlak bir muvaffakiyet ka. 
zandı. 1600 metre üzerine yapılan 
bu yarışta şu netice alnumştu; 

1 - Dandi 62 kilo. 
2 - Karanfil 56 kilo 
3 - Ozdemir 56 kilo. 
Derece alamıyanlar: Romans, 
atağan, Seykap, Komisarj, Des-. 

, yar. 
Ganyan: 495, plaseler 160, 200 

'e 305 kuruş. 

BEŞiNCi KOŞU: 

Saf kan Arap atlarına mahsus 
bir handikaptı. Mesafesi 2400 .. 

Bu yarışta ağır kilo alan Mih. 
rülcan ezildi. Neticede: 

1 - Bozkurt 60 kilo 
2 - Mihülcan 64 kilo 
3 - Aneze 51 kilo. 
Netice alamıyanlar: Dora, Ka

ıakuş, Aşkın. 
Ganyan 355, 120 ve ll5 kuruş. 

'ALTINCI KOŞU: 

Saf kan Ingilizlere mahsus bir 
pılı manialı koşu idi .. 3000 metre 

mesafe üzerine yapılan bu yan~ 
As~ Çırpanın ahırının iki hayva
nı gırdi. Neticede Jokey Bayramın 
idare etti Tomru birinci ve Taşpı
nar ikinci oldular. 

Üçüncü ve dördüncü koşulara. 
rasmdaki çifte bahis 1500 kuruş 
vermiştir 

Nazire: 

Ne demeu1 
(Daha) fiil manasını veren bir 

kelim~en önce gelirse o fiilin vak.. 
tini tayine hizmet eder: (Daha 
görmedi), (daha konuşuyor) gibi. 

(Hfila) ile (heniz) gibi söyle. 
nen .<~enüz) de bu yerde (daha\ 
nın ışıni görurler, ayni manada. 
dırlar. Onun için (Daha hala gel
medi.), <daha henüz çıkmadı), 
dememeli, (daha gelmedi), (daha 
çıkmadı) demeli. 

Amerika 
Dlayanıa ea iyi 

askeri tarfareılal 
yapıyor 

Vaşington, 8 ( A..A.) - Röy
ter ajansı bildiriyor: . 

Harbiye nezareti, halen imal 
edilmekte olan askeri ta.yyarele. 
rin dünyanın en iyi ta.yyn.releri· 
n~ muadil olacağmı bildirmekte. 
dir. 
Şubat aynıda, bugün yapıl

makta olan büyilk s.ipari~Ter gel. 
meden önce alman tedbirler, 
muharebeler esnasında meydana 
çıkmış olan noksanların telifisi
ne medar olmuştur. Telafi edi. 
len lbu kusurlar meyanrnaa daha 
kalrp zn-h ta.bakası kullanılma
sile atış kudretinin yükseltilme 
si gibi keyfiyetler zikredilebi: 
lir. 

lapon kabinesi 
,Yeni bir eiconomi 
pl8nını tasvip etti 

Tokyo, 8 (AA.) - Japon nazırlar 
heyeU, dl1D yaptığı fevkalade toplan· 
bda, yeni bir ek.onoml plA.nmı taavıb 
etmfltlr. 

Bu yen! ekonomi plA.nmm prensip· 
lerlne nazaran, Japonya Maııçukov 

ve Çin arasmda mutekabWyet esaaı
na dayan.an bir ekonomt :ınml:.aka.n 

kurulacaktır. Takip olunan hedefler, 
bu mmt.akanm ekonomlk Jstlkllli, ip· 
tidal maddeler menbalarmm daha iyl 
ve randımanlı bir 1111rette işletilmesi 

ve memlekete azamı müdafaa kabill· 
yetini vermek makBadlyle bilhassa 
mühim ekonomi ıe.halarmda plAnlı 

ekonomi prensiplerinin tatbikldir. 

Şelıir ıöporlajları: 
.... ~ ,_,t:wwwJS~ 1-1~2-i _,~ 

Islanbul hayvanları ne
rede tedavi olunuyor? 
Senede 20 bin hayvanın tedavi olunduğu 

Fatih hayvan hastahanesinde bir saat 
Bir müddet evvel bir dostum 

şöyle dert yanıyordu: 
- Birader kedimin ayağını 

tren çiğnedi, tedavi ettirmek is
tiyorum. Nereye mUracaa.t ede-

' yim bilmem.. . 
Kendisine hlmayei hayvanat ce

miyetini tavsiye edince de şöyle 
dedi: 

- Oraya gittim, uzun tedaviye 
muhtaç olduğu için biz bakama· 
yız dediler. Şimdi ne yapaynn ? ... 

Bu muhaverenin üzerinden bir 
ay geçmi.şti, aynı arkadaşı yin.e 
gördUm, kedisini &>rdum: 

- O şimdi tamamen iyi dedi ... 
Allah razı olsun belediyenin Fn
tlhteki hayvan hastanesinden .. Za
valh hayvaru ameliyat ederek kur
tardılar. 

Bir glln merak ettiın bu küc:Uk 
mütevazı hastaneyi gezdim.. Me
ğerse burada ne bUyUk işler yapı
lıyormuş ! .. 1stanbulun ve mülhak 
kazaların blltUn hayvanları bu liç 
baytarlr belediye milessesesinde 
tedavi olunuyormuş ... 

Hastahaneye gittiğim r.aman &

meliyat masasmm üzerinde klol'"' 
form ile uyutulmuş bir av köpeği 
yatıyordu.. Hayvanda kanser va~ 
mış, ameliyat yapı1ıyormuş.. Bak
tmı kammda 15 santim kadar ge
n.işliğinde bir yeri açmı§lar yu.m
'fllk bilyllklüğUnde bir tümör çıka
rıyorlar. Operasyonu yapan vete
riner Bay Turhan işini muvaffa
kıyetle bitirip, yarayı diktikten 
ve hayvanı ayıltıp ııahlbi.nhı kuc.a
ğrna verdikten sonra bana döndll = 

- ~te, dedi, bu iş de bitti, bir 
hayvan daha kurtardık.. Sordum: 

- Bari, dedim, hayvanlar ken
dilerine ya.pılan iyilikleri e.n.larlar 
mı? 

Ve bu euaU ııorarken düşünceye 
daldmı: ' 41naanlarda kadJ.rtin.asltk 
hissinin gittikçe azaldığı, iyilJğin, 
kötülükten farksız olduğu bu asrr
da eğer hayvanlarda böyle temiz 
hisler kalmışsa aca.be. kime daha 
ziyade kıymet vermeli?" 

Beni bu dllşlinceden Bay Tur
banın sesi uyandırdı. 

- Köpek ve atlar çok hassas 
hayvanla.rclır. Tedavi olundukları -
nı anlarlar .• 

Ve veteriner Avni flAve ettf: 
- Ankara.da felce uğ•amış bir 

köpek tedavi etmiştim .. İyi olduk
tan sonra köpeği alıp getirdiler, 
zavallı hayvan gözleri sulanarak 
ellerimizi yalıyo:r, sanki teşekkUr 
edly:>rdu. 
Kısa bir zaman sonra koca. bir 

öktlz ameliyat masasına yatırıldı. 
Bu da ameliyattan geçti. 

O gün işleri bittikten sonra mU· 
eeseseyi gezdirmelerini kendilerin· 
den rica ettim .. ttk nazarı dikkati· 

me çarpan koca feıhriıı biricik bay 
van hasta.nsinlıı küçtik.lüğU oldu. 
''Her halde, dedim pek çok işleri 
olmuyor .. ,: ve hastane direktölii 
Bay Saide sordum: 

- Çok 13 ya.pıyor musunuz? 

_: tşdeıı ytlm.ıyoruz .• diye ce -
vap verdi.. Sabahleyin gelmiş gÖl'
mtiş olsaydın.rz bu 8Ua.l.i sormazdı~ 
nız .. 

Ve lSnUme bir lstat:Crt!k u.za.ttr. 
Buna g5re; Fatih haYVan hastane· 
Si 1927 de vUcude getirilmiş ve 
o sene yalnız 891 hayVan muaye
ne ve tedavi olunmuş.. O zaman 
hastıuıenln kadroeu Yine bugünkU 
gibi Uı; baytar ve beş müstahdem· 
den ibaretmiş.. Ellerinde mev11It 
~n bıtatistik 1938 senesine ait .• 
Bu son sene zarfında ise 17724 
hayvan muayene ve tedavi olun-
muş .. tş baknnmdan bu kadar btl· 
yük ve açık fatk varken işi ya
panlar yine ilç kişi kalmış. Gari
bime gitti doğnısu biraz. Tetkik 
ettim ve öğrendim ki bu yine 1927 
senesinde yapıldığından hiç bir ta.
dilô.t görmemiş, müstahdem ve 
veteriner kadl'06un&. da en ufak 
bir ilave yapılma.mI§! 

1927 den 1938 senesine kadar 
bu hastanede tedavi olunan hay• 
vanlann yekunu 103987 .. Bunların 
arasında en bllyük nisbetl, en kıy
metli hayvanlarda.o olan beygirler 
muhafaza ebnektedir. Bu on iki 
sene zarfında 42765 beygir teda.vi 
olunmuş .. Bu hıı.sta.nede ne giıbi 
hayvanlara bakılmalrta olduğunu 
öğrenmek. isterseniz size biraz ma· 
IUmat vereyim :Beygir, katır, mer 
kep, sığır, deve gibi bUyük başlı 
hayva.nlardan maada, koyun, keçi, 
kedi köpekler de burada tedavi 
görmektedirlel'. 

On iki sene zanmda bu basta· 
nede 5383 ehU kue, dBrt tane ha
vuz balığı, 3 tane yılan, 4 tane 
tilki, 1 geyik, 9 tane maymun, 2 
Slncap, 10 kurt, · dokuz karaca ve 
dört tane aymm da bu hastanede 
tedavi edilmiıs olduğunu söylersem 
§?.')arsınız değil mi?. Ben de şa.ş
tnn a."lla. bu şaşkmhğmı daha zi
yade nasıl olup da böyle be~ oda
lı, üç baytarlr dört hade~li. anı~ 
liyat masasız, ask:ı.sı.z, dar, kUçllk 
bir mll~esonln bu kad1tr büyük 
ve mUtP.nevvi ~ler yarabildi~ -
den doğan bir hayretti, Doğrusu 
kendini bu işe vakfetmiş olanlarm 
ne kadar cesU'r ve cefakar olduğu
nu teslim etmek lhmıdır. 

Hayvan ha.'3tanesi bir fantezi de
ğil, hnkikt bir ihtiyaçtır. Fakat 

maaleeef gördilın ki bu mlleııaeee 
faaliyetile mUtenasip ohnıyacak 
derecede küçük kalmDJ.. Her za
man için mütenevvi ve çok ent~ 
resan vakalarla kll.rşılaşılınasr mu
hakkak. olduğu halde bu hayvan· 
lan muhafaza edecek yer yok .. 
Bina fevkalide ldiçilk, ahırJa.n 
dar, o kadar ti bu ahırlarda niha· 
yet seld% hayvan muhafaza oluna· 
bilir. Solll'a kUçilk hayvanların 
muhafaz ve tedavisi içln en ufak 
bir tesisat bile yok.. Amellyatha· 
ne, eczahane ve hattı kayıt yeri 
aynı odanın içine sıku,tınlmış ... 
Hastanenin bir bakteriyoJojl 1A · 
boratuvan bile yok.. Halbuld bas
ta hayvanlara teşhis koyabilmek 
için buna şiddetle ihtiyaç vardır. 
Sonra en mllhlm nok43an]a.rdan bf· 
rl de askı teşkilltl ve mahalli bu· 
lunmayışıdır .. Bu bUyUk hayvan • 
lardaki kırrklar ve bilhassa ayak 
hastalıkfa:rmm tedavisi lçfn askı 
ljarttrr. H~buld bu blr taneclk 
hastahanede askı olmadı~dan 
herhangi bir yeri kırılan bir bey
gir ölüme mahktun kalmaktadır. 
Sonra hastanenin serl imdat vası
taları yoktur. 

Kadavra nakliye arabası yoktur. 
Uzak yerde hastalanan bir hayYa· 
nm hastahaneye nakli b:nkA.nsl%
d.ır. Bir htyvan yolda ölse çöpçü
nün gelmesini bekllyerek yol or
ta.ıımda kalacaktır. 

Bu kadar çok noksanı olan bay· 
van -.astanesl veterineri Be..Y Tur
bana sordum: 

- En ziya.de g8rUJen hangi 
hastalıklardır? 

Bu geniş ııua.lln cevahmı §liyle 
hu!AM ettJ: 

- Beygirlerde ayü yaralan, 
hazmı clha.ı:r hutalıklan, bllhusa 
hazmı sancılan, çatal tırnaklarda 
da. ırul hıumnlar ve Rftç doğumlar .. 

- Doğumlar mı?. 
- Tahf ilkbaharda burası de>* 

ğum evine döner.. Sik ırrk doğuma 
~ağmhnz. Diğer hutalıklara ge
lince, kuşlarda difteri. kolera. tJ. 
ftla ve veba görillür.. Bunlar in
sanlara da sirayet eder •• Köpek 
kedilerde ise mide ve barsak has
talıkları, kemik yaralan ve cilt 
h~tahklan görUltır.. · 

Fazla anlablmamu Jstemedbn.· 
Çünkil mevzu açıldıkça ıe.ktıltm 
darhğmı daha iyi anbyordunı. Bir 
<:ok ha.yvanlann ölUme 111ahkflın 
olduklarım dllşUnUnce, bunlan gtı
mecek hlr hayvan m~lıfr buJun. 
ma1rğı hatırıma geldi ve bil' nok
san!a daha tcarşılaıJDlCa taJıammu
lUm tükendi. 

Aynlırken: "Bu mnel!lı9ese haki· 
katen JüzUJlllU ve faydalı, diyor
dum, anea.k ne çok noktan var.,, 

1'11U.affer AOAB 

Tefrika Numarası: 58 bunu bana açıkça ıöyliyebtllrd.iniz; pek tuhaf bir §ey, 
doğrusu! 

ceden bir zaman ayrılamadı; dtlşl.lncelerhıe ayni za.
manda. derin bir hicap karışıyordu. 

'Ostüste birkaç mahkemede birkaç mUhlın davayı 
bybetmek genç avukat kadına ağır, hazin ve Meta ayıp 
gibi geldi. Elbette bu mühim ticaret milesseseleri dava· 
larmın haklı veya. haksız olduğuna bakmıyacaklar, mu· 
vaf!aktyetsiz.liğin b~lıca l!lebeblni avukatta bulacaklar 
ve ona bir daha ~ göndermiyeceklerdi. Mantık bunu 
icab:ıttiriyor, Gülseren de böyle dti§Unüyordu; fakat hA,· 

dfseler bu t.ahmine uygun. çrkmadı, llaybedilen davalarm 
vekalet Ucretleri sanki davalar kazanılınış ve mUes.sese.. 
Ier umduklarından fazla bir netice alıp memnun olmuş .• 
lar gibi ziyadesiyle ödendi, aynt zanıanda aynı mUesse· 
selerden yeni işler, daha parlak, daha faydalı, daha 
biıyUk rakamlı davalar gelm.iye başladı. 

Gülseren bunun sebebini uzun uzadıya düşünüp de 
kendi kentlisine izah edemeyince bir gün boş bulundu 
bn cinsten bir dava için konuşmıya ğelen bir şirke~ 
mllmesslllne ! 

- Biz bundan evvelki davayı kazanamadık; onu 
temyiz etmemiz laznn, belki orada iyi bir netice almz! 

Diye dertl~mek istedi. .M:c.mur, kısa ve kuru bir 
ifade ile: 

- O dava, temyiz edildi efeodlın. . 

- Ma%trr görünUz, bon şirkette memurum; idare 
meclisindeki murahhas aza öyle emir vermişti, aldığım 
emri ifaya mecburum. Nitekim bu yeni da.Vyı size getir 
mem.iz de aynı suretle emredilmiştir. 

- Kaybettiğim davanın llcretinin kazanılmış gibi 
ödenmesi de yin.e bu emrin iktlzasından mıydı? 

- Evet. 

Glllaerenln hiddeti artmağa başlaı:ruştı: 

- Demek şirket benim davamı kazanıp kazan· 
madığm:ıa asla ehemmiyet vermiyor; sadece bana te· 
dlyatt& buJunmağı di.'.şünUyor; bu ne lUtuf! 

Şirket mümessili burada susmayı nezakete uygun 
buldu. GUJscren devam ediyordu: 

- Şu ba.yırha.h dostumuz kimmiş, bakalml ... Beni 
W!aktan uzağa himaye etmeğe kalkan bu murahhas iza
nızm adını öğrenebilir miyim? 

Femıh Balaban bu şirketlerde en bUyUk Mssedar 
sıfatile hfi.klın: ıstediğinf Yaptırıyor; şirketin aleyhine 
de olsa ona karşı ses çrkarnuyorlal'. Bu onların bileceği 
iş. Fakat asıl Gillsereni, hem de §iddetle, allkadar eden 
cihet !ilu: Ferruh Balaban genç kadınla mahrem tell
kilerinden aldığı zevk.in bedelini çapraşık bir yoldan 
tediye ediyor! 

Dayarulanıaı derecede feci, ağır ve hakaret dolu 
btı:,. şeydi. GUlseren eski dllşUncelerlnden bil' çoğunu 
degıştirrnekle beraber etin ve zevkin pazara çıkanla
m.ıyacağı kanaatini her şeye rağmen ısrar ve inat ile 
muhafaza ediyordu. K1mseye bağlı olmıyan bir kadmm 

?~şuna giden erkekle yakm bir münasebet çerçevesi 
ıçınde dUşilp kalkma~mı blr zevk meı'3elesl telA.kld edi

yor: bu einsten bir hnreket ona hattA biraz şairane bir 
nıazerete bUrUnmüş gibi de geliyor; fakat bedeli mu
kabilinde zevk ticareti! Yeşilköyde Hüseyin HUsnn Rey 
köşkUnde to.nrdrğı ve aradan şu kadar zaman ge~esi• 
ne raqmen MJA hatırladıkça. tiksindiği Şükran Hanım 
gibi olmak! 

!latiPtwı .. 

Süngü harbı 
Yunan ordusu, en ı;etin mevzi

len aüngil hücumu ile ::ı;aptediyor. 
Modern harpte artık yeri lw.lma· 
ıııq aamlan aiingünün IcızanCığt 
muvaffakıyet, aynı zamanda ma· 
nevi bir üstünlUğün nişanesi ola
rak kabul ediliyor. 

"Süngü". insanlığın taş ve pi
rinç devirleri gibi uzun bir tarih 
devresinden sonra ''demir dev
ri,. nde kavuşulan bir silahtır. Fa· 
kat taş devrinde de eilngilye ben
ze .. silAhlar görUlüyor, Jd bu da 
süngünün insanlığın ilk ve en kuv
vetli silahı olduğunu gösteriyor. 

Çakmak ta.şmdan yapilinı~ ve 
taş devrine a;t bir ban~er bugün 
Berlln müzesinde, on iki Bantim 
uzun]n~nda ve süngüyü andıran 
diğer bir silah. lsviçrede Friburg 
miı~esinde bulunuyor. 

Bu slllhlarm tekenrınül etmiş 
iki örneı?'l daha vardrr. Mekııikada 
b11lunan bu ~~hlaT, bir metre yir
mi MDtim uzunhığunda sert b1r a
facm ild tarafmıı beşer tane kes
'tin taş konulmak suret.ile vUcuda 
... .. +hoflt.o.lııtlt', 

Babll bükllmdarr Befos ArabiS" 
tan c51Unaen hllcum eden bir kav
mi, oğlu Ninoe şimal kavimlerini 
ta.g ve pirinç devrinin keskin si
lahları ile ma;uıo etmişlerdir. Se
miramis de memlekete ı:ıuın:zam 
ülkeler ilhak ederken. askerlerini 
bu keskin s.f.Wılarla döviiştllrmU,.. 
til. 

BUvUk Yunan şair Homer bep 
bıı silitılardan bahseder. Daha ga· 
ribl mllatta.n on uır evvel Yuna· 
nistanda ata binmeyi anlatacak bir 
k~lime yoktur. Bu da gösteriyor. 
ki o zaman Yunanistanda ellvari 
yoktu. Yunan askeri keskin ıdlAbJ 
iJP. ır6®ı g6fiise harp ederdi. 

Tarihte en büvUk meydan mu .. 
hal'ebelerin' göğUs ve 11tingU lta• 
Z11.nmıı,tr. Bunu top, makineli tll· 
!ek ve tayy>are asrmda da b~ 
mak, en bllyük bir muvaffakıyet
tir. 

Nfyad AJune& 

Buraanın Umurbey: 
köyünde 

Bir adam üvey 
kızını öldlirdU 

Bursanın Umurbey köyünde bir 
aile faciası olmuştur: 

Umurbey köyü halkından Ah
met üvey kızı Münevvere aşık ol
muştur. Altı aylık bir yavrunun 
anası b\ıhınan Münevverin kocası 

de
uzunb zamandanberi işi icabı köy

ulUnmamaktadır. Ahmet bunu 
fırsat bilerek genç kadım kendisi. 
ne teslim olması için taıyika bat
laınış, fakat genç kadından iltifat 
görmemiştir. 

Münevver işi Ahmedin kansı o. 
lan anasına da açmış, neticede 
Münevverin Ahmedin evine uğra. 
maması kararla~ştır. 

Ahmet buna rağmen Münevver. 
den vazgeçmemiş, bu sefer kendiJi 
Münevverin evine giderek, kadım 
tacize başlamış, son zamanlarda 
işi tehdide vardırmıştır. 

Bu vaziyet karşısında Münevver 
Gemliğe giderek işi jandarmaya 
haber vermeye karar vermiş. çocu
ğunu evde bırakarak evvelki gUtı 
Gemliğe gitmiştir. Ayni gün A.\. 
mel yine Münevverin evine iit.. 
miş, kadını bulamayınca kansını 
görmüş, o da kızının Gemliğe git. 
tiğini söyleyince Ahmet Münevve. 
rin kendisini şik~yete gittiğine ka. 
ni olmuştur. Bunun üzerine hemen 
tabancasın alarak Gem1ik yolunu 
tutmuştur. Ahmedin arkasından 
kansı da kızının ı;ocuğunu kuca. 
ğına alarak Ahmedin arkasından 
gemliğe gitmiştir 

Ana ku Ahmedi ı?~yetten son. 
ra karakol binasından yanlanntfa 
korucu olduğu halde yola çıkım1-
lardır. 

Bunlar köye gelirlerken karan. 
lıkta Ahmet ansızın ateş etmi,. 
genç. kadııu cansız halde yere ser
miştir. Korucu da mukabelede bu. 
Jununca bu sefer Ahmet yaralan
mış, ölmüştür. Vakadan sonra ko.. 
rucu Gemliğe dönerek teslim '11-
muş, fakat nefsini mUdaf aa ettiği 
sabit olduğundan serbest btra!W. 
mı~ıt. 

Amerika lapanyaya 
10.000 ton tuz verecek 
ltf.adrtd, 8 (A.A.J - Myter Ajauı 

bUdtriyor: 
t"'..evabmı vcrd.i. 

- Nasıl, aynı davayı benden başka. bir avukat da 
mt ta.ki pcdiyor? Demek geçende bir mesele hakkında 

tetlı:fkatta bulunacağız, diye, dosyayı benden fstet1lll3. 
tJn.1%: alıp başka a\'Ukata vermek için miydi!.. UJdn 

- Fel'ruh Balaban... Meşhur zengin; belki de Biz 
kendisini görmeınişsln'zdir, hayatmm ya.rısı A vrnpa 
memleketlerinde geçer; büyük irat sahibi; ayni za· 
manda muhtelif 13 evlerinde sermayedardır, bir kaç 
meclisi idarede aza... Bir ikisinde de reis. 

Sumnak ve dilştlnnıek mra.ıır bu sefer Gillserene 
ge~tl. 

Şirket mllmessil.l gitt.l ve GUlsel'en daldığı dllşUn" 

Bu darbe Glilserenl fena hırpaladı. Femıh Bala· 
ban bütUn dış manzarasındaki kibarlığa nğmen d&
mek bir çokları gibi aşağı C;lnsten b1r adamdır; t!E'Dlek 

kesesine güvendiği için GUlserene Ya.klqmış, onu a.Je
JA.de satılık bir kadın olarak telA.kkl ediyor! Tediye şek-

· 11nın dolambaçlı blr yoldan ohna.Bı lşln eeasmdaki aoy
suzlu~ giderir mi, hafifletir m1 ! 

(Devamı var) 

Amerika Kızılhaçmm, t.panyada 
flddetıe b!aedllmekte olan tuz flkda
DDU ha.tltletmelt makE&dUe mezkQr 
memlekete on bin ton tuz göndermek 
için lcııbeden tel":::bbUslere g1rl§nı1§ 

oldutu J:ıaber Verilmektedir, 



Şehir Meseleleri: -
istan lu temiz 

görmek için 
ne yapmahyız ? 

Yazan: Yekta Ragıp Onan 
lstanbuiun temizlik mesclesi 

zaman zaman anlkın ı-;ik2.yetini 
mucip olmaktadır. Belediye riya. 
setinin şiddetli emirlerine, kay
makanılann ve temizlik müdür. 
lüğünün sıkı kontroller~ne rağ. 
men 'bu şikayet mevz:..u neden 
tamamen ortadan kalkmıyor? 

İ§i &u noktadan başlayıp mü· 
talea edelim: Evvela şehirli sa: 
kın bulunduğu bu güzel şehri 
sanki temiz tutmnmrya ahdet. 
miş gibi evinin, mağansınm, 
dükkanının pi liğini, çöpünü so· 
k.ağa atar, tramv y durak yer. 
!erine, hatta tramvayların içine 
sepetler, kutular konduğu halde 
tramvay biletleri, cigara kutu. 
lan, yoıda yürürken b ltılma 
zarureti hasıl olan cep • 
!erden erkan öteberi şöy · 
le geli i güzel fırlatılır ... 
Bu nevi ş birli ister ki pe!':mdeıı 
bir temizlık amelesi koşsun. n~ 
atar a hemen to?!n.sın .. Yedi 
yüz bin nüfuslu bir şehrin temiz· 
!iğini 500. 600 nmele nasıl temin 
eder? Bunu kımse diişünmez. 

- Efendim, amele az. .. Kiıfi 
gelmiyor. denince de beledi;enin 
şu kadar ~mizlik varidatı var 
hepsini harcasın cevabını verir· 
ler. Halbuki !beledi ·e hir!:ti'-'n 
aldığı temızlik parasına t!aşka 
fasıldan ilave e<leıek mgür.kü 
hizmeti görmektedir. Şehrın çok 
dalla temiz tutulması için te. 
mMık resminin artırılması fik. 
nni ileri sürerseniz, şikiıyetçi!e· 
rin sustuğunu görürsiinüz. Bu, 
temizlik mnce i l{ rRISmda şe· 
hirlinin vaziyetidir. Bir de 
temizlik i. i karşısında belediye. 
nin vaziyeti vardır. Belediye, hu· 
dudu cok geni olan !stanbulun 
temizliğini gayri kafi tahsisatla 
temine çalrşmaktadır. Ve bu 
gayri kafi tahsisat yüztinden te. 
m· ılik amelesiue ayda 15 lira gi. 
bi z b'r p ra ~er.m ktedir. Bu 
az para a garl bir amele yevmi· 
) esniden de cok aşağı olduğun· 
dan temizlik ameleliğine rağbet 
eden cok olmamakta, ancak A. 
nadolunun lbazı fakirce yerlerin· 
deki köylüler buraya gelip ~ir. 
kaç ay çalışmakta, sonra yıne 
köylerine dönmektedirler. Bun. 
lar bu on beş liradan sekiz on Ji· 
ı asmı da ayırma:k zaruretinde· 
dir. Gece saat üçte kalkıp ertesi 
g-iln saat beşe kadar ibir ay müC'. 
detle habire süpürge çal~ 
doğrusu her işçinin yapacağı lb~ 
hizmet değildir ve bu yü~~~ır 
ki ibugün burada sokak supuren 
bir amel yi hasat zamanı köyün. 
de, veya.but mahsulün toplanma 
zamanı ya Adanada veya lzmir. 
de görürsün.üz. 

Bence şeh.rm temizlik mesele· 
mi halletfuek ıcin tek çare te· 

mizlik ameleliğini bir nevi mer. 
lek demiyelim. işçilik haline ge. 
tirmelidir. 

l{endilerine asgari bir işçi ile. 
reti olan 80 · l 00 ırurwı. arasın· 
da y \•miye vermeli, çalı:şrna zn. 
manları biraz daha kısaltılnra:k. 
hatüı. f!ece ve gündüz ekiplerine 
ayırmalı, yatacnk yerleri heP3i 
ıçin muntazam bir hale getiril. 
melidir. 

Aralarında itfaiyede olduğu 
gıbi bır teavün sandığı kurmak 
kendilerini beledıyc hizmcti.ıc 

bağlamıya y rar. Her ay iki lira 
kesmek suretiyle bir senede 24 
lirası biriken bir amele ayrılmak 
ısterse bu para kendisine veril. 
memeli. Temizlik teşkilatından 
ayrıln> iı.. in asErari bir :r- · 
konmalı. Mesela iki senede ayrr 
lan biriken parasının dörtte 
birini üç ~ ıecle ayrılan yarısını, 
be <-er-~lle aynlan ise tamamını 
~ınbilmelidır. Bu takdirde te· 
"'!izl!k. ~eleliği rağbet edilen 
hır u;çılık olur. Ve buntar bir 
ı-; hrin nasıl süpiiıi.ilcceği hus • 
sunda ihti as da kesbetmiş bu. 
lunurlar. Bugünkü temizlik amc. 
leleri arasında köyiinde odasını 
süpürmiycn insanlar bulunma· 
dıfum ki mtemin edebilir? 

Hillfu a sehri tertemiz görmek 
i teY n vatandaşın şikfıyetini 
rtad n k ldırmak icin temizlik 
rmınc ı ·ve ve dolayısiyle ame· 

1 "ı ti r'ne zam yapmak kafi· 
ur anırım. 

8- VAKiT 9 

Kış sebzeleri bu 
sene bol 

V lnız Amasya eln1ası az 

r-- Kahraman - ..... İ Görüp düşündükçe : 
ı a kerıerımize ı 

cig a eııı e i T ari . y ·ne 1 · 
ede ilme çin I t k , .. d ? 

! Bir okuyucumuzun i 8 errur 0 8C0 . 
i buluşu i. Hail auııı, ~ece l nrı-.ı 'ercli,..i 
i ultimatom, meı:rer \er<>ııin kara bır 

j, ama ı askerlcrımı::.e cıqa~a he· knrşı nldılda.n 1uı.ra habf'.rlruin hi«; 

i Ol. 11.1 ıcıılaı ın ızdaıı A. 1. Y. ı alın ~a:asınm b f}langı<'J imls. O 
i qondcrdiiiı bir ~m·.ı, tıtr>.ta: kah. geceden bert 'erdikleri ultimn.t-Omıı 

1 
diuc edi111tesi etra fwda bır clii.· arı.ası ke-;llmedi. l\üçUk l uaanis· 

Sebze halinde alakadarlardan sntılmaktdarr. Diğer elmalar ise .-runcrsi11i bıldirr~ı?ktcdir. 01.ı • i 1 n, ansızın baı.ltın uğradıgı Jınl 
aldığımız malfımata göre bu se. toptan (3 kurusa kadar satılmı • 1ıııcı TtlUZ dıt1or ~ı: : ile, <'li'ist•sinclen umulmaz bir ce 
ne portakal boldur. Yalnız Dör1. tır. i "l\fehmetçikleı imize mühimi ' 1kliklc derlenip toplandı. tanklar, 

1

: ıniktnrda ve devamlı bir ~"kil· J t.unareır, lıürum arabalı ordula yol portakalları geçen seneden Birinciteşrin ayında H8.ldc sa· -
az olmuşsa da ~nk büyüktür. lh· tılan sebze miktarı !}Öyledir: de sig ra temin etmek için şöy. rı, r;ıpl, k ı;-öj!sii) le dağlarda ilnıp 

/" le bir tedbir dtişünüyorum: 
1
: duru) or. ~agliıbi) et de çığ gibidir. racat İ"'in de bazı firmalr da an· \' 1 " Bamya 293380 kilo, fasulye Bütün şehir ve kasabaları. • tı\ar anın<'~ büytir. Nitekim, işt<• 

laşma yapılmt tır. 5i4280 kilo, prasa. 53960 kilo 1 mızda cadde ve sokaklarla hU·: son günlerde umulmaz lılr takını 
Diğer kışlrk sebzeler geçen se· ıspanak 94600 kilo, kerevi~ ktlmct konakları, belediye dai· 1 bii<liseler, iıstiist.c beJlnneğc bnı;h· 

neye nazaran bolC: •·. Yalnız mey 15665 kilo. Bi~r 2?3345 kilo, • releri, parti binaları, sinema! ~or. 
Ya miktarı azdır. BilhaSZ2 A • patntes 2808;-) kilo, patlıcan ı ve tiyatrolar, lokanta. kahve ve J Ates ceplu~i, bir k~ suntt.o l:o-
masya elması az geldiği için 1.430.200 adettir. gazinolar "'İbi resmi ve umumi : ıınn toıır:ıklanndıııı Arna,ııtıoğn 
Halde tophn 70 kuru<::a kadar ' müessese~erin münasip yerler:. f ~cçtt. Amn' utluk, yalııız ttalynya 
--------------....------------ ne meSl'lıl posta kutuları gibi l ılhak C<lilrul-. bir toprak parı;nsı tle 

Hava kul•u111una okul ku··ıu·• oh anele- ,. birer kutu asılsa da bu kutula· l;oild~. Herkes billyor, id Jtıılya en 
ra herkesin istediği zaman ken 8

• :• bir senedenbPrl, orad.-ı aslcc 
• di içtiği sigaradan bir veya lbi; n ıı.z..ırlıklıır yapıyor, mUhlmmst 

Teberruda bulunan rındeki eserler kaç tan" ata:bilmesi temin edil. i yığıyor, makineli kıf.:ı:ıt foplU)Or 
manifaturacılar se, zannederim ki Mclunetcikle· i du. 

Talebe tarafından rimiz icin bu vadide başka !tiç i nu kadar hazırlıklardan oııra, 
l\lanifaturacılar Cemiyetinden bir tedbirden elde edilcmiyecek ı ılnhn. ilk (."nrpı"111nlard bac;IJJtm 

seçilen bir komitenin Hava Ku· neden okunmıyor? kadar külliyetli miktarda ve Iı lıoz~'lln, ibretle tahlil cdl!PCel bir 
1 1 d ~ lıii.dl~ır. Gcıı:l lıcr nılllctin ta 

rumu için teberru ar topa ıgmı arıkası kesilmemek üzere sign· ================================ 
k ı:.: def fa.zl " Talebelerimizin bilgi seviyeıe· yazmıştı . ...on a a mı.ıc ra toplamak mümkün olacak. ı 

tarda yardım edenlerin isimleri. ı-ini artırmak, ders ve müzakere tır. •İ 
ni neşrediyoruz: saatleri drsındnki :r.amanlarından Her tütün ic:.en Türkün günde 

bir kısmını fa·vdalı ibir surette b" · ls k J ı• Armenak f:ckerciyan 2500. " en az ır sıgara o un as ere· 
H ed gc:çirmclcrine ımkan vermek, rimize seve seve ikram etmek. 

Veli oğlu Ekrem azn ar V<' kendi kendilerine emek sarfede· ten c;ekinmiyeceği dşününllirse, i 
kardeşleri :">C'. Lcon Çıknavus rek bir mevzu üzrinde şumullü bu şekilde yapılacak yardımın i 
250, Ser\'et ' vur.dul~ fiOO. A,. bilgiler kazamnalarmı temin et· ne kadar müessir olacağı mey. i 

ı_G_o_·· _N_D_E_N __ G_o_·· _N_E_ı 
Yenı b·r ar·katü al mü 

ram Şrkar 25, l.::ak Benczra ,.e ınek. talebede okuma z.evkini dana çrkar. Bir sigara nedir ı 
Eskinazi 3000, A!bert Kntalan . k ki... Bunu herke.s deg~il. yur· 

artırmak gıbi ma satlar!a \'e 
ve Sason Finanser H}(). Selim:ıa· dun bekçisi bir Mehmetciktcn, 

öğretmenlerimizin ders hazırla. 
de Abdülmecit mahdumları 500, mu esnasında müracaat edebile. hattiı o dakikada selam verip 
Benyamin Amvyu Politi 750. tanı tığı tıerhangi bir kimse· 
Avram Benezra Y er 100, Minas cekleri eserleri ellerinin altında den bile esil'g"emez. Bu kutulr. 

bulundurmak faydalı neşriyat • 1ı..-ı d. K Karakas 200. Ilya Yerüsalmi rın ~ e ıy veya "ızılay gibi i 
ve ortağı 250, ~elim Duek ve tan kendilerini Jiaberdar etmek teşek~ler ~~an yaptın}·! 

üzere okul kütüphanelerine ve· ma.sı külfetlı bır ı 1 o...+nO.ı 500, 11'-·a Kapn . .., mah. rektı'r. ış o masa ge. ~ ~ .ı kfı.let tarafından birçok iki tap ve 
dum'.l 300, Saul Menahem, l1ya dergi gönderilmi,.<illr. F:ıkat ba· Hatta isteyenler, bu ikutula.. 
Kohen şürekası 300, .i\"asim Miz· zı okullarda bunlardan bir çoğu· ra bütün paketler de atabilir 
rahi Benarditti 3500, Pcrahya o· mm sayfaları bile açılmadan dur ve bu paketlerin arkasına isim 
ğullarr 50, Yc:vıırt 1'~h::>erciyan duğu, bazılarmm ihmale uğra. ve adreslerini yaza.bilirler. Bu 
10, Y. Fındıklıya ,.e şeriki Sadi yarak kayıp veya lrnrap olduk. paketleri alacak olan Mehmet· 
Tamer 500. Fandeli Aymaloğlu lart esefle görülmüştür. Bundan ciklerimizlc bu sayede hasıl o· iİ 
15, Vahan Tanal ve ortağt 75, soma: lacak gıya;bi tanışmanın vere .. 

...... 1\ • • 

Ali Kaymak 15, Mıgıv rdıç Ya::ına Ok ı ı · I cegı manevı zevkm de, lhalknnr i u rı ge •r gelmez derhal d .. k 1 j 
crynn 500. Vahe Köşk ryan ve mirha ve 1 ütüphaue defterin ~ as er enmiz.e sigara ihediye. 
ortağı 150, A'rdittı Bessc 125, kayd dıl rck: etik~tlendikten sıne bu· kn.t. da:ha teşvik ed ce. 
lsak .Taraannr. mahdumları 400, k "t" h ğine şllpbc yoktur. j ........ sonra u up aneye konulacak i 
Benbasat Bozaldo 1150, 1san lır. -----................ . 
Varon mahdumları 500, Uzicl 
Mizrahi 150. 'Kat.alan biraderler 
1250, İhsan :-.1ermerci 1500. Mr. 
nifatura Ltd. 1250, Bohor Pi 
çon 100. 

Mersinde 
Bir katil valinin elini 
öperek teslim oldu 

Mer.~in. ( Hu.~ıısi) - On gün 
evvel Tece köyünde Doğlı k(.'. 
yünden olup Tecedc oturmakta 
olan Osman Navah tZ>anca ile 
öldüren Hasan Karakuş vaka.yı 
mütea:kıp kaçmıştır. 

.Jandarmalarınızın sıkı taki· 
binden kurtulamryacağını anlı • 
yan katil evvelki gün şehrimize 
gelmiş ve doğruca hükfımet dai· 
müteakrp kaçmıstı. 

Müddeiumumi Enwr Unalın. 
valimiz yanındn ve muavin Va 
sıf Kısmetlinin de mahkemede 

{ . .... : ' . ... . ..... . ~ . . . . . ... ,· :.. 

-81-

- Apartımanında mılundu
ı!unu tahmin ediyorum. 
b _ Dündenberi ?ehri görmeğe 
teşebbüs etmedi mi? 

- Hayır .. 
_ Şimdi onu telefona rağı. 

rırsınız ve dersiniz ki. dii!iiin. 
düm tekliflerinizi kabul edece • 
ğim.' Gelin de .. -~iitUn şeraiti 
kat'i olarak goruşclim .. 

- Peki.. 
Dolores telefonu açıyor ve 

kapıcrya sonıyor: 
- Allo .. Mösyö Sanşez, dai. 

resinde midir? :\'asıl':. Hayır 
mı?. Lutien otelde aratır mısı. 
nrz? Bulduğunuz zaf!lan söyle· 
yin bana telef on ctsın .. Te. ek • 
kür ederim. 

Bdb ,.e ben adeta sıkdmıştık. 
Hele Pepenin otelden ayrılmı. 
olması ihtimali bizi fevkalad 
üzüyordu. Bdb yerinden kalk. 
tı : 

- Fakat biz her-şeye rağ
men hazırlanalım .. dedi. 

Gravatını çözdii. Gömlcğinın 
yakasını açtı. Panta:lorumun ar. 
ka cebinden bir brovni~ ta'han. 

Yeni gelen kitap ve d~i i · 
sımlen. münasip ibir vasıtn ile 
öğretmenlere ve talebeye lbildi · 
rilecektir. 

Talebenin kitap ve dergilerden 
istüadeleri için her öğretmen. 
1cabeden tedbirleri alacaktır. 

Okul kütüphanelerinin tanzi • 
mine ve kitaplarm ciltletilerek 
ıyı muhafazasına büyük lbir 
gayret ve itina gösterilecektir. 

bulunduğunu öğrenen katil doğ. 
ruca vali Sa.ip Örgenin odasına 
girerek cumhuriyet müddeiumu· 
misi Enver l nalın ellerine sarı. 
larak öpmüş ve valimiz Bay Saip 
Örgenin de elini öptUkten sonra 
kendisinin aranmakta olan katil 
Hasan J{arakuş <. • .:uğunu söyle· 
miş ve teslim olmuştur. 

Şimdiye kadar firar sebebi 
nin iandarmalardan korktuğw • 
dan 'ileri geldiğini anlatan katil, 
tevkif edilerek ceza ev ine sevke 
<lılmicti r. 

Komisere hakaret eden 
MahkUm oldu 

:Sılıvri cıvarmda, Mustafa a· 
dın~a }:>irisi. komiser muavini 
Talat ıle polis Osma.na hakaret 
etmiştir. 

~i:ıbctçi mahkemesi olan 6 ncı 
aslıye cezada dün bakılan muha 
kemesinde Mustafa, suçu sabit 
gôrüldüğünden 36 gün hapse ve 
P.ara cezasına mahkfun edilmiş· 
tır. ~ıu~tafa, tevkif edilmiştir. 

Silivri limanının 
İn§aatı bitti 

Silıvri limanında inşa edil. 
m kte olan mendirek ile 200 met· 
reden fnzla uzunluktaki nhtnn 
tamamlanmıştır. Şimdi limaıım 
ici temizlenmektedir. Yakında 
mendirek ve r ht1mın küşat res· 
mi yapılacaktır. 

A$k ve r11acerd ron ıdnı 
Yazan: 

Moris dö Kobra 

cası cıkararak ceketinin sağ ce
bine koydu. Dolorcs ciddiyetle 
bakıyordu, sordu: 

_ Böyle ne yapıyorsunuz? 
Bob yüzünU buruşturarak cc. 

vap verdi: 
- Biraz hnzıılık yapıyoruz 

Madam. Facic:yı oynamak için 
bu gibi ufak tefek aksösuar 
lüzumludur. Ne yapahın, oynu~ 
vaca'hm rolde biraz sert dav 
ranma.k Hizım. 

- Allah yardımcınız olsun 
Môs 'Ö Spenser ... 

Bob garip garip Dolorese 
bakıyor. Ve güleıek : 

- Merak etmeyin Madam dı. 
yor. Alla.hın lbenden başka yar. 
dım ettiği lbirçok kimseler var. 
Ben her gün kaçırdığım içkile
ri ancak talihin lutfu ile başa. 

<_...e,. ıren: 

Muzaffer Acar 

raıbiliyorum. Beıı.im. pıt"nsıbim 
evvela mümkün olan süratle hn_ 
r('kct etmek, sonra da kuvvetle 
her taa.ı ruza karşı koymak. 

Bu sıradn telefonun zili çalı. 
·..>r. Dolores telefonu a ıyor '\'(' 

bir z dınlediktcn sonra mırıl. 
danı)or: 

- o ..... 
Ve nr telefonda konuşu. 

yor: 
- Dınleyın Pepi' dıyor. Dün. 

cü gi.ini men•iz iizerine uzun u. 
7.Un dUşiindüm. Öyle zanncdiyo. 
1 um ki yine ışi dostça hallet. 
nemiz daha mu,afık olacak. 
Nasıl mı? I te ben de sizınlc 
bunu görüşmek istiyorum. Şirrı.. 
di benim daireme gelin. Bekli • 
yorum. Haydi alla.ha ısmarla
drk. 

K iıtüphanelcıim17.de ye.nı 
yeni dltler peyda olnu 

ya basladı. Bugüne kadar ilmi 
v: cd~ ~ahiyette, yazılı m(. 
tınlerı ihtıva eden lbirçok teH 
fat arassma, sırf resımlerdcn 
ıbaret eseıler karışıyor. 

'"Karikatür kolleksiyonlar.ı." 
ından. :bahsetmek istiyorum. Bu 
vadide Ramiz, Cemal Nadir, 
Salihin muhtelif karıkatürle 
rinden ~ra sevimli ve ze'ki 
sanatkar Zahir Cüvemli'nin ka. 
rikntür albünıi.ı İl\ti ar etti. 

Bu albüm, kütüphanelerimiz· 
de geçirdiğimiz sa:ı.tlcrin cld· 
den bir ycmgunluk mahiyetini 
aldığı zaman. ferahlatıcı bir 
manzara, güzel bir lbava det. 
rkliği gib" gönlümüzü açıp da. 

ha <"pk çaJ mıya. vki artıra 
cak ka:bilıyettedır. 

Zahır Giivemli'nin Karikatür 
Albümü, biiyük bir :kısmı res.. 
sam, muharrir, şair , e umumi· 
ye~c gazeteci gıbi tiplere ait 
resım ve lejandlarr ihtiva et. 
mekte ise de, her günkü ihaya. 

Üç yangın 
Dün öğleden sonra Usküdarda 

Şemşipaşa caddesinde oturan 
Bnsrinin 6 numaralı evinin üst 
ka.tmda yangın çıkmış. çatı ku-. 
men yan<irktaıı sonra itfaive ta. 
rafından söndürülmiıştiır. • . .;: 

Beyoğlunda Büyük Hendek 
c~ddesınde oturaı\ Süzanrn evi. 
run lbaca.sında'ki kurumlar tutu • 
ıınuşga da etrafa sirayetine ma_ 
hal Yerilmeden yan"'ın söndürül. 
nıüştiir. b 

• 
~eyoglunda Şaır Ziynpaşa cnd 

desıntle oturan Moizin evinin 
b~ındaki kurumlar tutuşmu , 
ıtfaıye gclmi de su sıkmadan 
Yangın sôndiırülmüştür. 

Telefonu kapatıyor. Rengi bL 
ı az daha solmuş gibidir. Ve su. 
al dolu gözleriyle bize bakıyor, 
ve: 

- Simdi gelecek .. 
Diyor. Bob memnun, ellerini 

tığu!)turuvor: 
- Mükemmel diyor, nihayet 

ava konduk .. 
Ben Dol o resi ya va.ı ça od ı -

na indiriyorum : 
- Ha\di artık kay.bolun di. 

yorum. Şimdi söz sırası Bob ile 
bende. Odanıza girın ve iben si. 
zı gelıp alıncaya kadar cı'km:ı
yın. 

Şımdi Bob ıle ben salonda 
Yalnız bulunuyoruz. Bob kafese 
kapanmıs bir ayr gibi bir a.şağr 
bir vukarı dot3 ryor. lki clıyle 
pantalommun belıni yukarıya 
doğru cekerken bana d fısıldı. 
yor: 

- 1'Jnfes h"r k dm ıhı Alek .. 
- Ah bil 11 B b, onu ne ka. 

dar cok seviyorum. 
- Anlıyorum AleJ, .. Anlıyo

'um ama .. ~·mdi !böyle hi~ me. 
el 1 ri konın:ncak zaman de. 

gil. Santajcı şimdi mti}J.akk 'k 
nsnnsordedır. 

(lJm">a ı t• r) 

tımızda daima tesadüf ettiğı. 
miz va.laı. ve vaziy. eri de 
dine ma.:hsus lbir ınıizah zavJ.ye_ 
smden orijinal ·r tarıil g 
t rmektedir. 

Zclıir Guvcmlı'nm on.J i 
ğı, "Ultra • 1\1oden1" derece) 
bulan lba.zr çiziş tnrzlarmı -
aynı lhususiyeti muhafaza t. 
mekle ibera'ber- ''anlaşıl b 'r' 
bir sad ·~e iııdimı"ve mu 
fak olına.smdadır. 

HiKMET MÜ!\/ 

9.12.1940 10.12.940 
8.08 ı•ro"nım 
8.15 Aj:ı;, 
8.80 l\l ilzll 
8.45 Konuşmıı 

12.88 ŞsrJ..,l:ır 
1!.50 AJ:ın 
lS.05 TUrl<Ulcr 
JS.20 Program 
18.0S C:ı:ı 
18.40 İnce Nı7. 
19.15 Ha\'nl)t n P. 
l 9.80 Aj:uıs 
19.45 Ş:: rkd r 
20.15 Radvo Gz. 
20.4t'i San lo 
21.00 Dlnı<"li ı lo;ı. 
2ı.so Konu rtl!l 

21.45 Orkestr:ı 
22.80 AJa.ıı 
22.45 Cnzbruıd 

ıı. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Sehir Tiyatrosu 

1 tik 1 ~ ddc6lııdc 
Komedi ICısnımdn 
\I nı 20.SO da: 

DADI 

Pazartesi Snlı 

91. Kan. ı O ı. Kan. 

7.illm&ı: 9 

l{a ım: 8'l 

'

Zilkade 10 

1 nn: SS 

\'&klU r \ 

GUtı in 

U E nl \ 

8.12 2.81 8.13 
d ğtışu 

()ğ'lı- 18.0(i ıs.oG 

1. ndl l:S28 8 

17.41 l 17.41 

ı .l!J 19.JO 

627 l"A • 627 

Poliste: 

Anbar kapağı düşünce 
Bu ayın 6 sında Gchboluıi 

Jstanoula gelen Mersın ' uru 
yolcularından Ha.rett n. am 
kapağını açmak isterken kapak 
aşağı d'" ijgfür. 

Neticede Ali l.ızı ~ülter E .. 
soy sol aya!!I ile bacağından Y 
rnlanmıstr.r. 

Tra va ı d i - Tcpeha_ 
ında oturan Bohor kızı 

gece Isti.klBl ce?d inden tra • 
\·nydan uımek isteııken dü..sm i 
ba.şmda:n yn.ralanıutştır. 
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İtalyan Bir Amerikan mecmuası 
ısrarla istiyor: italyan-Yunari~ Londraya göre 

Badoglio'nun 
istifası 

İtalyan orduları 
için büyük bir 

kayıptır 
Londıa, 8 ( A.A.) - Badogli<>

nun istifası, rnkua geldiği zaman 
ıtibariyle manidardır. 

Bu istifa, genelkurmayının nok. 
tai nazarı hilfıf ın~ı memleketini 
i~unanistana karşı harbe sürük!i
yen İtalyan diktatorünün nüfuz ve 
ıtibanna indirilen ciddi bir darbe
dir. Partinin menfaati bu istifanın 
önüne geçmekti, istifanın vukuu 
ile faşist partisinin zaafı meydana 
çıkmıştır. . 

Askeri bakımdan Ba<loglıor.ur. 
genelkurmaydan ayn\ması ıtalyan 
orduları için büyük ~ir karıptır. 
Çünkü mareşal Habeşı_stan m~~
rebesinin muvaffakiyetı kendılen. 
ne atfedilen ) ılksek ~flerden biri
C:ir. Badoglio 193~ de dö Bono. 
nun yerine geçmcği kabul ettiği 
zaman "mümkün olması ~rtiy!e 
hiç bir güç rnzifeyi üzcrİ?1~ almak. 
ta tereddüt etmem,, demıştı. Mare. 
şal şimdi istifa etmekle Amavut
luk muharebesine kayboinıuş na. 
zarirle baktığını söylemiş olmak
tadır. Son zamanlarda .Mareşalin 
Arnavutluğa giderek Yaziyeti gö. 
zilyle gördükten ye meselenin bü. 
t~ unsurlarını bızzat tetkik ettik
ten sonra istifa kararını aldığı an
laşrlmah-tadır. 

harbı 
(Baş tarafı 1 inci.de) 

Aç1k ~chirler İtalyan tayyare -
leri tarafmdan bombardıman edil
miştir. 

Bu bombardımanlar bazı telefa
ta sebebiyet vermiştir. 

Atina 8 ( A.A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: 

Yunan orduları ba~kumandan_ 
lığı -taraf mdan 8 llkkanun akşa· 
mı n~redilen 42 numaralı resmi 
tebliğ: 

Cephenin muhtelif noktaların· 
da rnm·a.ffakıyetli mevzii muha
rebeler olmuştur. Tarafrmrzdan 
bir miktar esir alrnmışlır. Bun_ 
larrn içinde zabitler de vardı. 

Dckino kıiaatımız tarafından 
işgal edilmiştir. 
. Atin~. 8 ( A.A.) - :tıöytcr a. 
Jansı bıldiriyor: 

Cumartesi günkü Yunan fob· 
liğinde mahalli bazr çarpı~malar· 
da muvaffakıyetler ve ilerleme· 
Jer elde edildiği ve Dclvino ka_ 
sa:basmm zaptolunduğu bildiri!. 
nı.ektedir. 

Atina, 8 ( A.A.) - Ergiri'nin 
Yunan kuvvetleri tarafından iş· 
gal edildiği resmen teyit edil· 
mektedir. 
EMNİYET NEZARET!!\!N 

TEBL!Gt 
Atiııa, 8 (A .. A.) - Emniyt.~ 

nezareti tarafından 7 Kanunu_ 
evvel akı::amı ne~re<lilen tebliğ: 

Bugün, düşman hava kuvvet_ 
leri tarafından mahdut akınlar 
yapilm1ştır. Yunan adalariyle 
pirde bir şehir ve bir köy üzeri· 
ne bombalar atılmıştrr. Hasar 
ve zayiat yoktur. 

rrALYAN TEBL!GI 

Badoglionun epey zamandanbe
ri faşist hükOm~tinin askeri hare. 
kat hakkında sı~·asetini tasvip et-
mediğini zannettirecek kuvvetli ltalyada bir mal1al1 8 (.\,A.) 
sebepler ,ardır. Arna\utluktaki İtalyan orduları umumi kararga -
vaziyetin inki~fr, ltalyan sevkul- hmm tebliği: 

an1 Arnavutlukta düşmanın doku -
oeyşinin Y. ış esaslara istinat et. zuncu ordunun sol cenahına mü -
tiğini hfidi~lerle isbat etmiştir.. li~rreren yaptrğr hücumlar geri 

He[;,n;. ot~S:aıolsun Billa~~~ıo: 'püskürtülmüştür. 
ı:ım ilClr~e 1 • Y'!-11 m e 1 u:ze- Cephenin diğer mmtakalarmda. 
n.'1de '"dciin bır tesır bırakmaktan ilri . 
hal. k. 1.::-.. •• A-,·t Ç" k .. b 1 fi ~ taraf arasmda keşif kollan fa· 

,_ı auuı) a~. ,ır. un. 1:1 u ıa- 'aliyeti olmuştur. 
re..-.et l\1ussolını) e olan ıtımadı az t. Hava kuvvetlerimiz Preveze ve 
daha sarsmıştır. •!tak askeri hedeflerini bombardı-

Badoglionun yerine tayin edilen ~man etmişlerdir 
<ieneral Cavallero, Muso' ininin · 
muti bir hadimi olarak kabul edil~ ZAPTOLUNAN JTALYAN 
<liiYinden şimui Musolininin şahsi DESTROl..'"ERt 
.1Üfuz ve itibarı her zamankinden '.Atina, 8 (A.A.) _ lngiliz ha· 
·azla Ama\·utluk harbinin akibe. va kuvvetleri karargahının teb· 
tine bağlaıımıştır. liği: 

Muhtelif kaynaklardan gelen 5 Kanunuevvel tarihli tebliğde 
haberler l~alyada hoşnut~uzluğ.ı~n !bildirildiği veçhile Ayasaranda 
dev;µnlı ~ır surette arttıgı_m. gos- 'sahili açrklarmda üzerine iki 
t~rm~kted!r·. Or~unun . noktaı n~~ tam isabet kaydedilen dü.şman 
zarım en ıyı tel~f edebıle~ek ~h.~ı. destroyeri Yunan filosuna m~n
y ~ 013.1! Badoglı~nun çekılmcsı Ml sup gemiler tarafından zaptedil
k ··yet ar.asınd~ı uçurumu ancak mişiir. Destroyer o kadar ağır 
genışletebilece~tır. . . . hasara uı>-ramrntır ki en yakın 
~ Nevs Chromcle gazctesının At•- li ~·. " . 
:u:ldan alarak neşrettiği bir telgraf ~an olan Ayasaranda lımanına 
b .. .. t . ·or kt' Arnavutluk g1rn1eye mecbur kalmıştır. 

ugun go" em • R "yt · b .. · 
ınur~rebesi, Badoglionun istifasın_ 0 er aJarunn!n u .. mtın~_ 
da ll"lıca funi1 olmuştur. Bu vazi- ~tle haber aldıgı:ıa: gore, !n~;ı 
we. k~tŞrSTuda: yabancı mü~ahitler . ~zkhkavad kk~vtv ebtll~!lını~ dıbu h~dtıs~ 
bu hareketüi ıltalyada hezimetten \'.1.1.a ın a ı c ıg crı~ c Agos e 
'ah ·a~t~ka""r·g·a·~~i:klar çıkaca<rrJ rilen tevazu Yunan sıyası malı-n a cı ""t ;ıa,ı. ~ fili . d , .. 't b' . t'b . , b' 'hlfilİıeti'ölduğu fik!"indedir' , erın e <;OK musaı ır ın ı a i r;-ı t~f 5eöeplerinin daha deri~ ~ıl etmiştir. Tebliğ Yunanlı. 
elrd. ~ w a m-:-=-ı:::1:ı-'efoi' atisi üzc::i~ .larca ancak 36 saat sonra tama· 

o ugu ve t:uı.ıl:l'> • t .. t t . ~ b 1 kt -
d ··"' · olacak'sehlde harbin ımcn eeyyu e mı§ u unrna a e muessır .a ~ d 

, k ve idaresile alakadar bulun. ır. 
· w,:ı anJaŞılmaktadır. MDBADELE EDİLEN 

---o SlV1LT .ER 

Yugoslav _ Macar Bcıgrat, s < A.A.) _ stefani: 
Yunanistandaki temerüz kamp· 

d lanndan gelen İtalyanlardan 
Dostluk paktı yakın a mürekkep ikinci kafile dün öğ_ 
})elgradda imzalanacaK leden sonra Belgrada vasıl ol • 

muştur. Kafile bir müddet son
Belgrad, _8 ( A.~.) - ~elgrad. ra ltalyaya doğru yoluna devam 
a i mahfıllerı,, dıplomatık yol •. etmiştir. Bu kafile teme:rkz 

.:a hazırlanan 1'. ugoslav - I\~a~ kamplarında bulunan bin,lerce 
::t!ul' paktmm m~car ~ancıy~ İtalyan arasından seçilmiş olan 

nı."!rının Belgradx z1yarctı .esna.; 297 kişiden mürekkeptir. 
~ı.:Kia imza edileceğini tahrnın ~t-
m~;9irlcr. Müteakiben de ! u. YUNAN!STAN KİMSEDEN 
g?.~ay h~ciY€.ı;ı::;ırır:rn .b~ zıya- ASKER lSTE~flYOR 
reh iade Cdec~ı ogrenılmiştır. Atiııa, 8 (A.A.) _ Atinanın 

---oı----

v umumiyetle iyi malumat alan 
İngilizlerin arı;pİt mahfilleri, Yunanistanm ttalya-
zırhlısı nerede? ya karşı olan mücadelesinde ken· 

L(>nJr:ı, 8 (A.A.) _ Röyter Ajansı disine yardım için !ııg'İIİz kıtaatı 
gönderilmesini iqtediğir e> dair 
olarak !t.alyan ajansmm Lizbon.. 
dan verdiğ·i haberi yalanlamak. 
tadn-lar. 

ı: diriyor: 
n·!:-:~·~ muvasalat eden Uruı;uay 
uvıızör'.l zabıtlcri, Cenubi AtJantilt

~c yap'ttkl~rt uzun sefer e:masrndı:ı. !n
giflzlc.ı:tı Varspit ismindeki zırhlıle.rı
n:ı rastıadıltlarmı .ııöylemlşlcrdir. 

Aynı zamanda Yunanistanm 
tbütün ihtiyat mevcudunu Arna· 
vutluk ce-phesine },~ı:ş olduğtr 
nu da. iddia eden bu h~ber yn· B lgarlstannı landır. 

m '•i YUNANLlLARIN 
lı ra J'8;'e GôSTERDll<LET ... t IIA\f!YET 

yaklaşma plim Atina s ( A.A.) - Gazeteler, 
(Bas tarafı 1 iıırV.1e) her gi.in'harp ihti,·aclan için ve. 

.:ı.kiunda Belgrat gazetelerinden re<!ek paraları olma~ığmrlan do. 
·ol'tik:ı.'ya yaptır~ bep.natı tele la}i nişr.n yiizükleri.ni, bilP7.ikle· 
:a.rk .. :nı.ı:-t:ır. tt:ılyanlzrm Yu- rini ve sair krvmetlı esyalannı 

+~ •1 maruz ka d~kları mu. teberrü edenl~rin lic:tcsini neş
• T, tf.i?.lik Balkan memıe· retm~ktedirler. 

"i• bllh:u:sa. Bulgaristan- Bu ha 1, bi.it;in milletin fe<lıı: 
•ıo t har~ketini teşci et· karlrğa h::ıı:rr bulunduğunu göz_ 

1 termektdeir. 

propagandasına Amerika 
Yunanlıların cevabı ingiliz harp ınas-
".Yunan ordusu şimdiye fi · 1. k 

kadar iki italyan ra arına iŞ ıra 
kumandanını etmelidir 
yutmuştur,, 

Attna, 8 (A.A.) - 1talya.n propa
gandasr, bir çok şaheser yaratmakta· 
dır: 

İtalyan propagandası diyor ki: 
l - Röyter Ajansı, evvelki giln Yu 

nanlılarm Ayasarıtndiye iki kilomet. 
re mesafeye kadar yakla~tığmı bildi
rirken yalan söylemiştir. 

Fakat Ayasarandi dün sabah Yu
nanlıların eline geçmiştir. 

2 - ltalyan hava kuvvetleri, 4 KA~ 
nunucvveWe yeniden beş lngiliz · Yu· 
nan tayyaresini tahrip etmiştir. 

Blr l<ere bu rakam çok mübaltlgıt"ı 
dır. Bundan I::a~ka bunu bildiren Ste· 
fnni, aym glin_ 17 llıı.Iyan tayyaresi
nin düştirU!mUş bulunduı!unu zikret· 
meyi unutuyor. Bu 17 İtalyan tayya
resinin 13 U Yunan hava kuvvetıeı·ı 
tarafından dUşllı·UJmüştür. 

3 - Eğer ltalyan hava kuvvellerl, 
Patras, Se!Alılk ve saire gibi Korfu
yu da bombardıman etmekten fariğ 
olmıyorsa, bu, sırt bu şehirlerin aslıe· 
ri hedefler teşkil ettiğinden dolayıdır. 

Bu tamamiyle yalandır. Patrasd'l 
bombardrman edilen yerler, limandrın 
uzak bulunan mahallelerdir. Kor!u da 
sözde hedef ittıhaz olunan, "kaleler,, 
Venedik zamanından kalma eski ka
lelerdir. Bunlar, blr orta çağ harbin· 
de dahi lşe yarayacak vaziyette de· 
ğildir, 

4 - Roma, İtalyan tecavUzU vu
kue. geldiği zaman, Yunanlstanm harp 
yapmak için tamamiyle hazır bulun· 
duğunu ve bunun için bütün bir stra
tejik yol şebekesi vücuda geUrm~ 

olduğ-unu bildirmiştir. 

Roma böyle söylemekle kendi lm:ı· 

diaini yalancı çıkarmaktadır. Filhaki· 
ka, şimdiye kadar, Roma, Yunan a
razisinde her tUrlU yol fıkdanmdan 

şikayet etmekte idi. 
5 - Roma, soğukun Yunanlılara 

yardım ettiğini iddia. t>ylemektedir. 
Soğuğun ltalyanlarm şahat düşma· 

nı olduğunu ve yalnız onlar Uzerine 
tesir icra eylediğini bilmiyorduk. Hal· 
bukl Yunanlılar, soğuğa daha ziyadcı 

alıııkm olmam lcaheden me~hur da~ 
fırkaları efradından daim ccmıbludur
lar. 

G - Nihayet, P..omn, sonunda Yu· 
n:ınlılarm Armn-utluktan kovulacağı· 
m temin etmektedir. 

Buna intizaren, her gtin yenl mU· 
lıim blr mevki, yalnız ~chirleri s:ıy· 

mak l<lzımgclirsc Göricc, Pogradets, 
Libolıovo, Prcmer!i, Ay::ısarandl, Yu· 
nanlıların eline dü~mcktedir. Bundan 
başka Yunan orduşu ~imdiye l'ad~r 
iki tlalyan başlmmandanını, Prasca 
ve Bauoglioyu yutmuştur. Bu, Yunan
lıları Arnavutluktan !;ovmak için tu· 
haf bir İtalyan usu!Udür. 

Aınerikalı hava 
generali diyor ki: 
lngilteı e 
harbı 

N cvyork, 8 ( A.A.) - Nev-Re
public mecmuası Amerikanın İn. 
giliz harp masraflarına kısmen iş. 
tirfil< etmesi lüzıununu ısrarla kay. 
deylemektedir. 

Mecmua diyor ki: 
Amerika halkı bu harpte mev

zuu bahsolan seyin bizzat demok. 
rasi olduğu w~ !ngillerenin. bizim 
için dövüştüğü kanaatindc<lır. Bu
na binaen Amerika halkı lngiltere. 
nin mağlup olmasına müsaade e
dilemireceği fikrindedir. Bu sebep. 
le Atlas Denizi üzerinden muazzam 
ve gittikçe artan malzeme seykiya
tım tehlikeye düşürebilecek mali 
ihtilatların zuhur edebileceği ta. 
savvur edilmez. Bu sevkiyatın bir 
kısmının bedelini, Bitleri kendi 
bölgemizde \'e bilhassa müşkül şart 
!ar içinde ma~lilp etmek mecburi
yetine karşı bir teminat olatak ni. 
çin kendimiz ödemiyelim? 

Sovyet ordusunda 
tayinler 
(Baş tarafı 1 incide) 

Diğer taraftan Moskovada toplanan 
ikinci bir askeri konferansta aöz alan 
siyasi kısım ııefi, bugünkü beynelml
.lel vaziyet muvacehesinde Rus ordu
suna her ihtimale karşı hazır bulun· 
mak vazifesi teretttip ettiğlnl ve 111-
zunıunda. Sosyalist vatanın menfaat· 
!erini korumalc için bu ordunun partl· 
nin emlrlerini icraya koşacağınx söy· 
lem.iştir. 

Laval devlet 
olursa • • 

reısı 
( B~ tarafı 1 incide) 

Petcn iş başmda. kalUıl«::ı. böyle 
bir halln yııktm . .ı;elme-sino lmkiln 
yoktur. Bunun it:in Alman Irnncti 
iJe Lav:ı.lin iş b:ı..,mn. ~clnıc)'i ka
bul etmesi de mümkündür. Bii~'IO 
bir ihtimal mütarekenin imznsın
dan sonra daima nazarı clfükati 
celbetmi5tir. 

Yeygamlın şimali Afrikada ika
meti, Petcnin ::narsilyııya s<>yaha· 
ti dikkate ıa~ !.t ha<lisclcr<lir. Pc
fonin, Veygandm, )'Ü:ı:krini Afri
ka.ya çc,irmi5 olmaları bitaraflık 

politikalarına ra~<'n y:ırn~, ~·a
''a<J <lö Gol'ün trzine yakl:ı~m:ıkt.a 
olduı.Iamu ı;östı>nncl•tcdir. 

Fransat1a hükfımrt m<>rlcezinlıı 
Vcrsay'a mı, yahut l'tlnrsilyayı:ı. m[ 
n.aldcdilcccği bir mesele halini al
mıştır. 

Uir kısım ajanslar hii.Icfım<'ii J,:ı.
' ai'in Ycrsaya naldcdcce~:ni, bir 
kısım haberler de Petcnin J;iikfı
mct merlrnzini Marsi!ya.y:ı. ıı:;~de· 
decc;:;ını bi!ilirmi5krc1ir. IIiil<ômct 
merlı:ezlerin:n ~ur:ıd:ı, ' ry:ı bur:ı.-

k k t d:ı. bulunması büyük man:ı. if::ulc a z a n a c a l r etmez. Fakat bu.!?; iiııİ.ü rran ... anm 
şartları i<~inde buhm:ın bir el<"• let 

i\'evyorll, 8 ( A.A.) - Ingilterc. il;'in bunun ifıuJc <>ttii:',r:i sembolik 
de 43 gün ikametten sonra dönen büyük mruı~'ar ,·ardır. Pekn Ye 
Amerika haya generali Chaney, Ycyr,und'ı Clö Gol'iin f<".ı:inc ynkla<;
harbin neticesi hakkmda İngiltere tıran amil!eıi l1e lm s<'mholik ma· 
hesabına çok nikbin olduğunu yaz- n:ı.lar içimle ı;::ömH.•k miimhiinilür. 
maktadrr. . . 1 rv• 

General diyor ki: Va Yal mey~<li ıkiıclarn /.!<' t ıgı 
lngiltere bir kale gibidir. !ngL giiıı_ }~rans~ Jngi~tcrPyc. k:m;ı ınıı

lizlerin bu.,.ünkü gidiı.;lcrile harbi· 1ıarııl1ır. Bııyle bır harhın sonu .~1.c 
" ~ l bT " G 11 · f'k' birlıhrı· kaybetmelerine imkan yoktur. o :ı. 1 ır · l'n<'ra crı 1 ır . 

General tarih"ileri Agrustos ,.e ne se\•kec1<>n nok~.,, da bıııhır. lfar-
~ , ~ n . . .. b' ti . 1 nd ~... iki ih1 imal Eylul aylan zarfında lngıltere u- ın ne cesı ıa. mu ••• 

zerinde cereyan etmi5 olan muh~- clü5i!nülebilir: 
rebelerden harbin nihai muharebe- Franc:a. Almanya ile ittifak etli 
leri olara!( bah~decck'.eri ka.naa- Ye tn~ilterr g-a'iı; ~{'idi. Netice ne-
tindedir. llir? Sadece bir sıfmlır. Çünkü 

---·° Fransa s:n-rsind'' nihai zaferi ka-
Amerika, Meksikaya :r.aııan Al~anyo bu clcfa. Fransaya 

miitnrckcdo olcln~unclan daha kötii 
destroyer ve:rmiyecek şartları dilrt.e .,ttir<'relt bir Itndret 

l'aşington, 8 (A.A.) - IIuı, gaze
tecilerle yaptığı göril!ımeue, Meksi
ka sularında kolaylıklar verilmesine 
ve meks1ka deniz Uslerincl.en istifade 
edilmesine mukabil Ame-rik::ı. Blr!eşllı. 

De\•letleıinin Mel<siyada destroyerler 
\'ermesi hakkındı\ müzakercl"r yapıl· 
makta. olluğuna dair Meksikada gı.!

lcn haberleri yalanlamıştır. 

F ransa.nın yeni Suriye 
komiseri 

Yi'1i, 8 (A.A.) - Par's f':tbık 
Suriye frvkalfı.de komiserliihne ve 
Mkerl valisi gr•nern.1 Jfanri Dcnt 
arıkeri kın"'"tlcr hw:ıkpmando.nlı· 
ğma ta)in edilmiştir. 

eiJdc edecektir. Fra•1srı. ittifaka. 
rağmen Almanya mail1 lı(J olursa. 
netice ne olacal,trr? Yine sırır! 

t linkli bir kere müttdik sıfoU
le ·m:ı~:Up olduk1an oıonm hir de 
tlüşman srfatilc mağliıp olan }'ran· 
s:ınm diiu:ra. H~ihin<le o~·nıy:ıC'a ğı 
rol ne ol:ıhil;r? 

Un hr<>aplara ~iirc Franoı:ıııın iyi 
hir sıılha ka'11~ına1:11 :ınrn~c in·~il· 
t.rrenin r.:ı.ll'llE'<;İ il<' mi!ml;iinıliir. 
nunun i~i!l J,:1Yal'i'1 mc,·l•ii ildicl:ı
ra ~"tiıi!m('f;j miinıhündiir. 

nu m<'Yİ\.İİ jl,tiıl:ır hıılırrini P'-

1'('11 n,j::ınc;lnr .,mıln"t ıln ilaP' f'1l"· 
rl'!dC'r<'lt: P<'t"n ı\fdl·:ırn. ;,\·l"rT1':\ 
tir. Ycygand dü Ool'Jn hl"lı>,mlştir, 

SADRİ BRTEM 

Siyamla 
Hindicinldeki 

~ 

Fransız kuvvetleri 
Mütemadiyen 

çarpışıyor 

Tokyo, 8 ( A.9.) - Domci.~ .A
jansına Hanoi'den bildiril?ı~ı~~ 
göre Siyamla Fransız Hindıçm~sı 
arasındaki hudut bovunca her gün 
müsademeler vukubulmaktadır. 

Cuma günü, Kamboç hududu 
üzerinde Poitet civarında mühim 
bir noktaya Siyam •kuwellerinin 
iki defa hücum ettiği bildirilmi7 
tir. Kara kuwetlerile isbirliği ya. 
pan Siyam a\•cı tayyar~leri Hin .. 
diçini kuvvetlerini mitralyöz atesi.' 
ne tutmuştur. 

Ayni gün Laos e\'aletinin mer
kezi o!an Vicntiane,-Siyam tayya
releri tarafından bir kaç defa bom
bardıman edilmiştir. 

İngilizce Pöpl 
gazetesine göre 

(B<rş fuı(lf 1 incide) 

ltaıyanın bu fedakarlığr harpten 
sonra telafi edilecektir. 

Sunday Tayınis'in diplomatik 
muharriri Hitler'in Roma ile krsa 
l>ir z;ma~da barış yapmadrğı tak
diroe Yunanistana karşı hava yıl
dırım haı-bi yapacağını söyliyerek 
mutat korkutma usullerine teves
sül edeceğini zannetmektedir. 

Pcople gazetesinin diplomatik 
muhabiıinin iddiasına göre, Arna
vutluk mağ!UbiyeUerinden sonra. 
Bedin ile I!oma arasındaki müna
sebetler şu şekilde hulasa edile· 
bilir: 

llitler M:ussoliniden İtalyan müs 
takbel harp ekonimisinin ve hare· 
katının idaresini tamamen Alman· 
yaya bırakmasını istemiştir. Bu 
maksatla Alman deniz subayları 

ltalyan filosu:ı.un ve bütün lt:ılyan 
Iimanlannın kumu.ndasmı ele ala
caklardır. TI.ayşbank, İtalyan milli 
bankasını kontrnl edecektir. Ba
doglionun halefi general Cavalle
ro'nun şahsına bağlı olmak üzere 
bir nazi genelkurmayı mevcut ola· 
caktır. Göring tarafından Alman
ya.da tatbik cdHcn dört senelik 
pliinm mütohas.sıslarr ltaly.'.J.Q.a harp 
istilısaıatrnı kontrol edeceklerdir. 
lta!ya Fransız Somalisi hariç ol -
mak üzel'e Fransaya karşı serdet· 
tiği isteklilerden tamamen vaz ge
çecek. buna mukabil askeri ve ik
trsadi müşkülatmdan kurtulmak 
için Almany:ıdan yardrm görecek
tir. ltalyan hakimiyet ve istiklali 
harpten sonra tamamen garanti e· 
dilecek, Libya imparatorluğunu 
Hint okyanusuna bn~lamalc için 
Sudanı alacaktır. Fakat Balkan ~ 

larda münhasıran Alman nüfuzu -
nun cari olma~ına muvafı:ıkat et -
mcsi icap edecektir. Bununla bera· 
ber İtalva bazt sarllar dahilinde 
Süveyş ·kanııhnın. ve Ccbcllittal'I -
km kontrolüne i~tirak edebilecek
tir. 

Bu teklifleri kabul etmediği 
takdirde İtalva Akdeniz harbine 
devam icin k;nili kuvYeilcıile yal· 
nrz bırai.11:ıcak. Almanya da İn -
giliz harekatına kar:şı kendini hi
maye i<;in lazım gelen tedbirleri 
almak hakkını muhafaza C'd<'cck _ 
tir. 

Diğer tarafları. uzun bir harp -
ten emlise C'den B. Hiller Fran -
sayı Alman~·ava bağlamak için 
"ihsanlar" ile B. Laval'in gözlerini 
kamnf7hrmaya ve Fransadn tek -
rar artmakta bulunan lngili:ı: ta -
raftarlığını akamete uğratmağ::ı 
çalıı-;makhdrr 

Fakat ingiİtere nazi ihtirasları· 
na kar~1 koyabilmek kudretinde ol· 
duğunu gc~en lıazi·randanbcri is -
bat etmhıtir. 

Gazete İngiltedenin. B. Hillerin 
planları bozmak için Karadenizde 
\'e havalardaki harekata ait ~·eni 
ve J;C'ni'? bir planla bir de diplo -
matik fa:ıliyet planı hazırladığını 
bildirmektedir. B. Ruzvelt bu pliin 
!arın teferrüalmdan tamamile ha
berdar cdiimektcdir. Amerikanın 
işbirliği durmadan arlmaktadır. 

Obscrver'de Garvin, İng-iltcre -
nin İtalyayı harbe nihayet vcrmc
ğe icbar suretile mihveri bölmek 
için Akılcnizdc kati teşebbüslere 
giri:')mcsi lazım geldiğini yazmak
tadır. 

Bir lngiliz vapuru 
habersiz torpillendi 

Llı.bon, 8 (.\..A.) - ''Röytcr Ajan· 
sı bildiriyor .. : 

D:r düşman denizaltısı tara.fınd::ın 

l'ortekiz sahilleri açıklarında haber 
verilmeksizin torpillenerek b:ılırrlmış 

ol:ın f'almclla lsmindPki 15i8 tonluk 
tnıı:illr. \':ıpıını nılircllcb:ıtından :::s 
Jtişi buraya gclmiı;tir. 

Evvelki gece 

Alman 
tayyareleri 
Hucumlarını 

Br;sıol üzerine 
teks}f ettiler 

Londra, 8 ( A.A.) - Alman ha
va kuvvetleri dün gece de hücum.. 
larıru Bristol üzerine teksif etmi7 
!erdir. Bu suret!e Almanlar ilk de. 
fa olarak bir şehri birbirini müte
akip iki defa bombardunan etmiş 
olmaktadırlar. Memleketin sair kr .. 
sımlanna yapılan hücumlar ehem. 
ıniyetsiz olmuştur. Londrada veri. 
len tehlike işareti son zamanlarda· 
ki alarmların en kısası olmuştur. 

Bristol'e karşı yapılan akın bir 
kaç saat sürmüştür. tık üç çeyrek.. 
te bomlxı atılmamışsa da düşman 
tayyareleri daha sık gelmeğe baş
lryarak evvela yangın bombalan, 
sonra da yüksek infilak kudretli 
bombalar yağdmmşlardır. Tayya.. 
re daii bataryalarının açtığı ateş 
bu mıntakada yapılan baraj ateş
lerinin en siddetlisi olmuştur. 

Bir hast~haneye, bir kliseye ve 
bir sinemaya isabetler nki olmuş, 
müteaddit evler ykılınıştır. Rast~ 
hanenin bütün camlan kmlmışsa 
da hastalar ve hastahane müstah
demleri sığnaklara iltica ettiğinden 
zayiat olmamıştır. Sinemada bir. 
kaç kişi yaralanmıştır. "" 

Doseldorf devamh 
bir surette 

yeniden bombalandı 
Londra, 8 (A.A.) - Dün gece 

!ngiliz bombardmıan tayyareleri 
Dusseldorf mmtakasmdaki müte
addit askeri hedeflere mühim en· 
düstri hedeflerine devamlı ve mU
essir bir hücum yapmışlardır. A
ğrr hasar vı.ıkua geldiği zanncdil· 
mektedir. 

Sahil müdafaa teşkilatnıa m~· 
sup tayyareler Lorinet ve Brest 
tczgU.hl::ırile doklanm bombardt -
man etmişlerdir. Yangınlar çrkmı12 
infilaklar vukua gelmiştir. 

Tayyarelerimizden dördü üs
lerine dönmemişlerdir. 

J,onılra, 8 (.\.,,\.) - Röyter: 
İngiliz ha.Ya kuvvetleri, G k5.nu· 

nuevvelde sabahı nihayete eren 
haf • içinde, fena haı.-a şeraiti se· 
bebilc düşman arazisi ve düşman 
işgali altındaki araziye mahd•ıt hü
cumlar yapmıştrr. !ki gece hiç bir 
hücum vuka gelmemiştir. Fa.kat 
gündüz hücur:ıları geniş bir mahi
yet göst0rmişlir. 

Bu harta :rinde lngi!iz hava kuv 
vetlerinin hedefleri arasında bil· 
hassa. ııunlar bulunmuştur: 

Torino: Burada büyük silah ve 
mühimm:ıt fa.brikası ve li'iat fab· 
rikaları bombardıman edilmiştir . 
80 kibmetreden gfö·ülen yangınlar 
çıkarılmıştır. Bombardnnan tay -
yareleri, silah fabrikası üzerinde 
iki saat uçmuştur: 

Colongne: Burada iş 1iman bom
balanmı~ ve tahrip edici yangınlar 
ve infilaklar vukua gelmi::;tir. Tay· 
yarelerden birisi. 800 metre ga -
nişliğinde bir yangın çıkarmıştir. 

Bremen: Burada Deutschc Schiff 
uncl l\fasclıincnbau deniz inşa.at 
tczg:lhlarınn c:ok ağır bir hücum 
yapılmıştır. 

Vilhelmı:ıhafcn: Burada Marine
verft deniz inşaat tezgahlan bom
balamnışaır. Bu tezgahlar Alman
yanm en mühim tezgahlarından 
birisidir. Harpten evvel dahi, Bu
raya Alman olmıyan kimse gire
mezdi. 

Dusseldorf: Burada Mannesman 
Rohrenverke esliha fabrikaları, 
g:ız fabrikaaln bombal::uımıştrr. 
Hücum 12 saat sürmü!7tür. 

Holand:ı ve Norı.-eç sahilleri a· 
çıklarında seyrisefaine hü mlar 
yapılmıştır. 800 tonilatoluk bır ia
şe gemisi batrrmrş, diğer üç va -
pura tamis:ıbctler kaydolunmuş -
tur. 

Norvcc;de Feje adasmda, liman 
ve mühimmat depolarına hiicum 
yapılmıştır. 

Lorient: Denizaltı gemileri Us
sü, dört gün arka arkaya lıUcum· 
!ara maruz bıraktlmıştrr. 

Ceınan limanlara ve seyr!sefai· 
ne karşı 20, demir yolları ve eşy:ı 
depolarma kar!?! 5, fabrikalara ve 
elektrik santrallerine karı;ı 10 hli· 
cum y:ıpılınıştrr. Aynca bir <;ok 
tayyare meydanrna taarruz edil -
miştir, 

Bütun bu taanuz harckellcrin· 
den iki İngiliz ta:n·:ırc~i ü:osiinr> 
dönmemiştir. Dunlarclan bir t :ınr"i 
ft.alyn iizcrinc y:ıpıiaıı hU:ı.::nı:ı- :ı. 
kaybolmuştur. 



K~tA YüliiFj ı ~· 
A M ER i K AD A ~,. ~ 

Yazan: lskender F. Sertelli 

'.Danboeye kadar otelin lokan • 
~mda yemek yemeğe mecbu. 
tuz. Arada bir kaçamak yapa -
l'l?... Sen merak etme l 

12-
tııasip. Hasılı müthiş bi.T Mlo.nı, 

Galatasaray- Beyoğlus Ol' 

.. . . 
azizim. 

- Pariste onun vücudunu <;ok 
beğendiler. Heykelini yapmak h 
teyen heykcltraşlar günlerce pe. 
şinden koştu . 

1-1 berabere kaldılar 
.AMER.tKA.LI MENE.TERLE 
lLl{ DENEME OYUNLARI 

Saibah. Saat dokuz !buçuk. 
Yusuf kahvaltısını biıtirmiş.. 

ti 
'kapı çalındı. 
Mister v a.l:k:er
- Giriniz .. 
Diye bac,ön'dı. 

- Yaparr.adılar mı? 
- Hayır, Çii.nkü, Yu.~ufun 

heykeltraşlar önütı:Ie günlerce 
durınıya. vakti yoktu. 

- Yazık. Maamafih bu işi .A: 
merikadaki hey}leltra.şia.r da ih.. 
mal etmezler sanırım. Bu ka l r 

güzel vücutlu bir pehlivaJla her 
asırda ve her yerde tesadüf edi· 
lem ez. 

Beykoz Vefayı 3 - 2 yenerek günün sürprizini yaptı 
rt,aerbalıçe ·lstanbuls»1oru 5., O, Beşiktaş Sille1maulJ8Ji 6·11 Altıııtu · 

Topkap s;ı 3 • O f &lldller 

lri boylu kırk yaşlarında bir 
Amerikalı. Yüksek sesle konu -
RaraJt oda.ya girdi. 

Bu gelen adam, Mister V al· 
~er ta.rafından Yusuf i~in anga.. 
Je edilen güreş menejeri :~s. 
ter Toonasdı. 

'l"ercüman, Tornası Yusufa 
taJtdim etti : 

- lştc size Amerikan oyun
la.mu öğretecek olan zat bud1.1r. 

Yusuf artık el srkma.ğa ahş.. 
ın1 tşlı, Hkönıce alaturka bir se
arn veriyor, sonra. elini uzatıp, 

el ~ıkıyordu. 

- Cak da iri boylu, gösterisli 
bir pehlivandır. Onu Pariste 
seyrettim. Fa.ka.t, göğsü çok ka.. 
barrk .. Ve omuzları fazlaca k::- ". 
krk. Aynı zamanda ayakları da 
lüzumundn fazla büyük. Hasılı 
vücutta hi<: tenasUp ~·ok. 

- "Harry" nin de vücudu 
kusurllıdur. Kolları kıı.a.. Ve 
bazula.rı lüzumundan fazla şiş. 
kindir. 

Dün Şeref ve Fenerbahçe stad.. 
larında yapılan tehir maçlarından 
sonra, birinci devre lik maçları 50-

n ... ermiştir. Dünkü müsabakaları 
stad sırasiyle yazalnn; 

Beşikta§: 6 
Süleymaniye: O 

Şeref Stadında günün ilk müsa_ 
bakasını Beşiktaş _ SWeym<miyı 
takınılan yaptılar. Hakem Şekibin 
ıdaı.esinde oynanan bu müsabaka
ya takımlar aşağıdaki kadro1aıla 
çrlamşlardı: 
BEŞiKTAŞ: 

' , Yusufun tebessümii de boldu. 
))il bilmese bile, baş.ka yaban
cılar gibi, hiçbir zaman muha
tabının içini sııkm azdı. 

- Bazu ş~kinl iği bir kıymet 
ifa.de etmez. Hatl.8. bazan pehli" 
vanm süratli hareketine de ına_ 
ni olur ve pehlivanı mağlubiyete 
dfü:i.irUr. 

Faruk - Orhan, Yavuz - Hü· 
seyin, Halil, Rifat - Şükrü, Şeref, 
Urhan, Hakkı, Hayri. 
SVLEYMANll'E: 

H aai - Daniş. Ruhi - ibra • 
him, Mehmed, lbralıim - Aziz, 
Reşat, Zeki, Salahattin, Fethi. 

Bı1ofl11spor müdafilerinden birinin kurta't§ı 

hlister Taı:nas derhal ~eketin.i 
~rka:raı: 

- Bizim atelyeye g1 ~:neden .. 
'otu-ada bir küçük deneme ya
lle.lnn, dedi. 

YUSUf: 
- Otelde güreşilmez.. Du

hrlarsa, başmuza toplanırlar. 
I>iye itiraz ettiyse de, biraz 

~nra menejerin ately&· .e gidL 
ece~ni öğrenince sustu. 
'l'onıas, Yu.sufun yanına. yak

~tı ve ensesinden tutarak ŞÖ;'· 
e bir sarsmak istedi: 

- Direk gibi duruyor .. Bu a. 
dacrn.ı, ilkönce inceltmeli .. Vüc~ 
<iuna. hareket kaıbiliyeti verme -
li. 

• Diye mmldandJ. HaLbu ... i, Yu.. 
Slıf çok kıvrak vücutlu bir peh. 
livandı. O, Amerlıkalıya karşı 
:'Ucudunun kuvvetini göstermek 
ıçin, yerinde dimdi'k durmağa 
l'tle. bur olmuş, ufak · bir sende
l~.ıe eseri bile göstermemişti. 

..:_ Harry l:tu kazayı iki _kere 
talatmr'1lır. Cakla. giir~tiğ·1 za: 
tnan, ~i"}kin kollarını ha~.nı 
krskacrrıdan kurtaramadıgı ı · 
cin. az kaldı :rı"ağllı.u oluyord~. . 

Bu sırada Yusufla meneJerı 
oynaşmıya ba<ılamıştı. Yus~ k ... 
sa. ıbir zaman için~~. A :ıer~kah 
menejerin göstere.ıgı. Amerı~tan 
oymılarını öğnndı .. Ve mene;ıere 
tathike ba~la<lı. 

Bu oyuı:ılardan biri, Tiirk peh_ 
livanlannm çelmesine benziyor· 
du ... 

Yusuf zaten çelme atmı:ya alı.. 
şık olduğu iqin, bu r-umara ona 
gliç gelmemişti. Bundan . sonra 
öğrendiği oyunlan da kısa mü· 
mareselerle ilerletmişti. 

Tomas, Türk pahliva.nmm ha; 
kiki kuvvet dozunu bir türlü Uı. 
yin edeİniyordu. Bir a.r8.1rk~ 

- Biraz dı:ı.ıha ciddt oynıyalrm. 
Deyince, Yusuf, menejerinc 

.sarıldı. Valker birdenbire heye
cana düştü: 

- Boş yere enerji sarfetmese 
fana olmaz. 

(Devamı uar) 

Beşiktaşın bir akını ile başlanan 
oyunda siyah • beyazlılar derhal 
hakimiyetlerini kurarak Süleyma
niye sahasına yerleştiler. 

Beşiktaşlıların her an için gol 
çıkarmalan ıbck.!eniyordu. Bu ara.. 
da Beşiktaş merkez mul acimi Or. 
hanın çektiği sıkı ıbir şüt Süleynıa.. 
niye müdafii Danişe çarparak t~rs 
bir falso ile Süleyrnaniye kalesıne 
girdi ve Beşiktaşlılar birinci sayı
larını bu şekilde kazandılar. 

Biraz sonra Orhan ve Hakkı va
sıtasiy le iki gol daha çıkaran Be. 

şiktaşlılar birinci devreyi 3-0 
galip bftiu:iler. 
1KlNC1 LEVRE: 

Bu devı~ye başlar başlamaz Be. 
şiktaşhJar yine bariz bir hakimiyet 
tesis ettiler. ikisi Şeref ve birisi de 
Hayri vasıtasiyle Uç gol daha ka. 
zanan B~iktaşlılar müsabakayı 
6-0 galip bitirdiler. 

Galatasaray: 1 
Beyoğluıpor ·: 1 

Bu stadda günün en mühım 
müsabakasrm Galatasaray • Bey. 
oğluspor takımları yaptılar. Ha.. 
kem Şazi Tezcan idaresinde oyna-

Birinci Küıne Puvan Cedveli 

Fener 
Galata88l'8.y 
Beyoğluspor 

Altmtuğ 

Vefa. 
lst. Spor 
Topka.pı 

Beykoz 
SWeymaniy-e 

M. G. B. U. A. Y. 
9 9 44 7 
9 7 1 1 35 8 
9 e 3 ı 30 10 
9 4 3 2 23 18 
9 • 1 4 17 20 
9 2 2 !5 l:i 23 
9 l ~ 3 15 31 
9 1 4 4 13 86 
9 1 1 7 7 19 
9 1 8 6 33 

P. 
27 
24 
22 
20 
18 
16 
16 
15 

14 
10 

nan bu müsabakaya takımlar aşa. 
ğıdak.i kadroi.arla çnwıışlardı: 
GALATASARAY: 

Osman - Salinı, Adnan - Mu
sa, Enver, Eşfak - Süleyman. Sa. 
Mlıattin, Gündüz, Buduri, Sera/im 

BEYOGLUSPOR: 
Ksiadas - Civelek, Stavro -

Çiçoviç, Angelidis, Stelyo - Ta. 
ıuış, I\.oço, Maruli, Culafi, Talea 

Günün en mühim müsabakası 
olan bu maç daha bidayetten iti
baren şıkı ve süratli bir cereyan 
aldı. Rüzgarı da lehlerine alan Ga
latasaraylılar derhal Beyoğluspor 
nıstf sahasına yerleşir gibi oldular. 
Bu arada Beyoğlusporlular mu.. 
hakkak iki gol tehlikesi geçirdiler. 
Sarı • kırmızdılar mütemadiyen 
sıkıştınyor, fakat bir türlü netice 
alamıy-0rlar Nihayet 30 uncu da. 
kikada kazandkları bir frikikten 
Sala.haddin vasıtasiyle bir gol çı
karan Galatasaraylılar birinci dev. 
reyi 1--0 galip bitirdiler. 
iKiNCi DEVRE: 

Bu devreye rüzdn lehlerine a
lan Beyoğlusporlulann hücumiyle 

'rornas ayakta dururken, A .. 
lllE>ri.kalı güreş<;ilerin bir ayak 
()~"Unundan bahsederek, tercü • 
~an vasıtasiyle izahat veroi ve 
"U oyur.u ayakta tatbik etti : 

- Çok basittir .. Fakat, bil · 
~iyen içln. hemen hemen m:ığlf-. 
hıyetin esasını teşkil eden bir 
0~ı.uıdur. 

lf'](Hi~T'llllitf!JMis Martanın aşkı 
~~~- Yu:ruf bu oyunu çarça

ogrendı. Yusufa: 
- Senin oyunlarııi nelerdir'? 
D!yen yoktu. Amerikalı şam

l>iyonıar kendilerine o kadar gü.. 
Ve_niyorlardı ki, bunları öğren· 
tı1.,ıye değil, sormıya bile tenez
tli l f>tmiyorla.rdı. 
Odanın içinde yapılan ufak bir 

0Yna<mlaoan sonra, Ameri1talı 
lnenejer derhııl, Yusuf hakkır• 
flaki fikıini de~ tirdi: · 

b 
- Bu adam, aslanı değil, fili 

lle Parc;al::ı:r! 
Dedi \•e ceketini giydi. 
- 1-Tavcli atel~•eye ~delim de 

~Ytınalım. 'Burada elbise ile 
Undan fazla oyun gösterile • 

?nez. 
Saat ond" otelCen <'tkbbl" ve 

~ll ikide otelde yenı"~e gelmek 
~re menejerin atelye;'3ine gitti. 
r ... 

• • • 
A MERfT( AT T • -ırırp 11iJR,/N 

ATP!lYES!NDE 
'l' 'l'omas goyunmrya başladı. 

ercthnan. Yusufa: 

1 - Haydi, sen de soyun baka
_ nn, dedi, i~te burası tam senin 
lSt;diğin l{ibi geniı:ı bir ver. 

Yusuf da soyundu. Kisbetini 
taktı. ~~le bir gerindi... O za· 
ten sa.bıı.hle;in uvkudan kalkar 
~alkınaz, giyiruneaen hafif bir 
ıdrnan yapmı&tı. 

Mistf.r Valker Yu.~ufun vücu· 
dunu ilk defa göri.iyordu. 

Tomas, Yusu.fun ensesine de. 
kundu: 

- Şimdi sana iki mımarıı öğ. 
rete<>eğim. Bilh~sa (Cak) bu 
nıı111aralarn. pek meraklıdır. 

TercUman A ml'rik" lt meneje
rin söyledikl~rini sıra ile Yusufa 
teı..rarlıyor ve bu arada Mister 
Valkerle konuşmayı da ihmal et. 
iniyordu: 

- re temiz vUcudu var, değil 
1·s Mister? 

- Evet. bfr kadm vikudu ka· 
" rrii'7{'l •• ~!"'b(ı.v z hir ten ... 

""ular, lıaldırlarla çok mUtc. 

Küçük bir bakkal dükkfinı tu. 
tan Mis Marta, 'krrk yaşında o. 
lup iki yalaneı dişle müşfik. bir 
ka.l!be malikti. Banka. defterınde 
i·ki bin dolarlık bir kredi göze 
çarpıyordu. 

Kendisinden daıha şanssız ka
dınlar k<>ea buldukları halde o, 
bir türlü kısmetine nail olama. 
mıştı. 

Haf tada iki üç kere dükkanı· 
na gelen bir müşteri ile al~a. 
dar olmıya başlamıştı. Adam. 
orta yaşlı idi. Sarı sakah mun. 
tazam bir surette sivriltilmiş ve 
gözlük takıyordu. 

Bariz bir Alman şivesiyle 1n. 
gilizoo konuşuyord_u._ .:ros~! ehl>~: 
sesinin bazı yerlerı örülınuş; di 
ğer kısımları da pek çok buruş
muştu. Lakin, gayet terbiyeli ve 
saf bir adama beıaiyordu. 

Daima iki okka baya.t ekmek 
sa.tın alırdı. Taze ekmek beş; 
bayatı da iki sente satılıyordu. 
Şimdiye kadar bayat ekmekte~ 
başka bir ı::ey, satın aldıgı kat·. 
yen vaki deffeildi. 

":·s Marta, bir sefer, n~:ı....m 
parmaklarmda sarı ve kırmrıı 
lekeler gördü. Böylece, ad~ 
gayet fakir bir ressam ol~uguna 
ve bir tavan arasında resım ya.. 
pıp, ancak bayat ekmeh sat~m 
alabilecek kadar para kaza.ııdıgı. 
na kanaat getirdi. 

Mis Marta, ekseriya. kibar 
tavırlı fakir sanatkarı düşünür; 
ve dilkl:anmıdaki nefis yiyecekle 
re ortak olup yalnız bayat ek 
mekle karnını doyurma.masmı 
temenni ederdi. 

Zavallı Mis Marta, gayet m~· 
fik bir kalbe malikti. Emelleri. 
nin tahakkukunu temin maksa. 
diyle odasnıdan, vaktile bir mu· 
zayedede satm aldığı tabloyu 
ekmek tezgahmm arkasına da· 
yad1. 

Tablo, Veı:ıedifi tasvir ediyor; 

~ 

dPniz kenarında, mermerden ya: 
pılmış bir sarayla, go:cdoll:ıra 
binen kadınlar göze çarpıyordu. 

lki gün sonra fakir müşteri 
dUkkii.na geldi ve: 

- LOtfen iıki ok'ka bayat ek· 
mek veriniz .. dedi. 

Kadın ekmekleri k!ğrda sa. 
rarken, adam: 

- Madam!.. dedi. Burada gü. 
zel bir tablo görüyorum. 

Mis Marta, cevaben: 
- Evet; dedi; ~I sanatla· 

rm hayranıyım. lfakikaten taıb· 
loyu bel'Pndiniz ıni? .• 

Mü~teri: 
- Doğrusunu isterseniz ... Iyi 

bfr eser değil; dedi. Çünkü, pres 
pektiv hatası var. Allaha. ı~. 
maıfadtk madam. 

Ekmeğini aldı; ve tel!şla dük. 
kandan crktı. 

Evet .. ·Adam, her halde bir 
sanatkardı. Mis Marta, tabloyu 
odasına götürdü. 

Bavat elcmekle gününü eiin e. 
den bu adam, levhR.larm ardın
dan güzel gözlerini kıpırdatarak 
ne kadar da çabuk tabloda.ki 
pres-pektiyo hatasmı farkede · 
bilmisti. Fakat, böyledir: bilyU.k 
istidatlar, ke.şfolUlluncay& ka • 
dar, mücadeleye muhtaçtır. 

Bu adamm bankada iki bin 
dolan ve iyi kalbli bir kadın ar 
kada 0 t olsıı·· -lı .. ~aııata. prespek. 
tiv'e ne kadar faydalı olurdu. 
LA.ki'\. bu düşf.incelf'.r, Mls Mar. 
tanm ~ndiiz riiyalarından b~. 
ka bir sev Cleğildi. Adrım. dük 
kana girdifi zaman nadiren ca · 
mek?nm önfr.,de dıırup konuşur· 
du. Böylece, Mis Martanm şen 
!(izlerini a.rzu eder görüni.iyordu. 

Bayat ekmek satm almakta 
devam ediyordu. Hiç bir zaman 
c;örek vesair nefie yiyeceklere 
yan&Ştığ1 varit değildi • 

Ka.dm: Mn\tklrın, gOn geç • 
tik<:e vUcuttaıi dU3t.UiünU cö • 

rünce kalbi sızladı; ve adamın 
bayat ekmcltler:ne katrk olabile. 
cek bir şeyler ilA.ve etmeyi dü· 
§iiM.ü. Fa.kat bu işi yapmağa ~ir 
ti.irili cesaret edemıyordu. ÇUn· 
kil sanatkarların dik kafalı in· 
~la.r olduklarını biliyordu. 

Bir gün yine ad{!.1 gelerek~ 
mutad iki okka bayat ekmek ıs. 
tedi. Mis Marta, ekme!tleri alır. 
ken bil-der.bire sokakta bir pa. 
tırdı oldu; itfaiye geçiyordu. 

Adam. diğer müşteriler meya· 
nmda sokağa fırlıyarak seyre 
koyuldu. 

Mis Marta, fırsatı ganimet 
addederek, on dakika evv:ı dük· 
kana gelen taze tere yagında..ı 
hatırı sayılrr bir miktar alarak, 
ortalarından yardığı ekmeklerin 
arasına. sürdü. 

Adam, diikkft~ gy!nce, Mis 
Marta, ekrr..eklerı kagıda. sar • 
maltla m~oııldü. 

Ada.ro adeti lıilafma, ır.emm·. 
niyet if~de ed n bir tavırla Mis 
Marta ile tiraz kcnurtuktan 
sonra dükl, a.nd?.n çrktı; ve kadı. 
nın yüzünde bir tebessüm belir· 
di. fakat her ne de olsa kalbinin 
heyec:ınl~. ç8;11'tığmı da hisset. 
miyor degıldi. 

Acaba bu b~reketiyle bir ka· 
balıkta mı bulunmuştu?·· 

O gün Mis Mart;anm dUşUn· 
· hep bu 01evzua saplanıp kal. 

cesı U • k 
P}tı Adam, bu s rprız arşı. 

mmda· ne yapaca~mı bir~ok defa. 
~ar düşündü: böylece, frrr,a.sm r 
daha büyük bir us~lııkla kulla. 
n.arak, tab'osundakı prespekti~ 
tenkit edil~ivecek . bir şekıl 
de tebarüı ettirE>Cekti. 

Dükkan ka.pısmın ç~rağı 
çalındı; bağırma ve çağırmala.r 
i3itlldi. .., 

Mis Marta, kaprya dognı 1 • 
terledi. Kapıda, iki adam, dur • 
muş; konuşuyorlardı. Bunlardan 
biri geDıÇti; ve pipo içiyordu. 

Mis Marta. bu adamı ilk defa J 

larak görüyordu. öteki, ba) at 
ekmek satm alan sanatkardı. 

Fakir sanatkarın yüzü gayet 
kızarmıştı; şapkası geri itilnıtş 
bir vaziyette, yumruklarını sı. 
karak Mis Martaya gösterdi. 

Arkadaşı, onu geri çekmey..: 
Gn.lışıvordu. , 

Ha.lbuki, o. küskün bir sesle 
haykırmakta devarn ediyor ve: 

- Hayır .. diyordu; bu kadı.ı.ı. 
söyliyeceklerim var· vaziyeti 
anlatmadan bir a~ bile at . 
mam. 

Tez!"ahm üstüne bir yumruk 
in9irdi~t:en sonra haykırdı: 
.- Sız benim i~imi bozdunuz ... 

Bır cadıdan farkınız yok ... 

. Mis Marta, başını eğmiş sesi· 
nı çrkarmıyordu. Pipolu adam, 
arkadaşını omuzundan tutarak: 
.., . -:- ~ayd~ bakalım .. Söyleyecn. 
gını soyledın. Yeter artık~ diye. 
rek ada.mı dükkannıı.n cıkardrk
tan sonra tekrar Mb Ma.rtanın 
yantna geldi ve: 1 

- Kavgaya s.ebebiv~t veren 
'!3hımh"'~dh·; dedi. ·Elumbcrg, 
ınş:ı.a~ ressa.rnıdir. İkimiz de ay. 
nı daır~e çalışmaktayız. !ki ay· 
danberı, Yeni bel .. dive binasının 
plftl"lartnı çizmekle rnesgııldü . 
Bu i~ .?1iisabakaya konrnu.ctu; 
ve huyuk bir nakdi mük;fat 
m:vzuuıbahisti . Dün. ~izgileri 
mUrekkepledi. Tabii hilirsiniz .. 
~tnla:r. evvela kurşun kale· 
mıy!e. cahı:ırrla.r; ve miirekke-p i .. 
şl bıtın~e. kur:şun kalf"l'll izlerini 
~YR.t ekmekle temiz1erler; cün. 
1<.U. bavııt ~kmı>?Hn içi en ala las· 
tıktt-n daha fazla i"1 göriir. Blum
~r,.. h:wat ekrrıekleri buradan 
satr:ı abnaktaydı . Fakat madam 
e~ıekteki t:ereya.ğı arkadaşımın 
~~nrnı berbat etti. öyle ya ... 
vi umbergin pl!nı, artık, sandö· 

c; •aıına.kta.n başka bir şeye 
yarıunaz! .... 

Çevi.re:tı: Oeııııt Tevfik En.ton 

başlandı HerKes san • kırmı.ııhla
rın bu devre rüzgar da aleyhlenne 
olmasına rağmen, galip gcıece..:ıe. 
rini tahmin edıyorıardL .rakat Il'> 
tice hiç te ooyle oımadı "e valata
saraylııar mağlübiyetten gı.iç kur
tutau ıar Oyun mütevazin ~re)' an 
e(ı . or. Dor<iü:ncü dakikada bir 
Jk>y ıgluspor akIDJnda Colafinin 
çd, ıgı ::-ıkı bir şütü kaleci Osmau 
l»<.ı , -! edemedi. Osmanın elinden 
1.u:ran lopa yeti~n Pera solaçığı 
Tanaş hafif bir vuruşla topu Ga.a.. 
tasaıay ağ.arma takarak beraberli. 
ği Lemin etti Bu sayr oy.unu b:is
bütün hıziattırdı. Bır aralık sarı • 
kım1ızııılar yine hafif bir üs. 
tünlük kurdular Fakat becerik.siz. 
lik \·e çalım yüzünden de bir tiırlii 
gol çıkaramıyorlar. Ve dakikalar 
iıerledikçe oyun sert bir cereyan 
aldı Bu aı ada Galatasaray kaleci· 
~ı Osman ile Pera kalecisi sakata. 
narak bir nı~ddet oyunu terketti
lerse de yine gin:liler. Ve bu mi.ısa.. 
baka da netice değişmeden 1-1 
beraberlikle neticclendi 

Fener Stadında: 
Altıntuğ: 3 
Topkapı: O 

Günün ilk maçı Altıntu~ ile 
Topkap arasında idi. Beşikta~lı 
Hü~nünfuı idaresinde oynanan hu 
maça takımlar a~ğıdaki kadro
larla çıkmrşlardı: 
ALTINTUG: 
Tarik- Cemal, Mehmet -Sab. 

ri, Rüştü, Selim - Sait, Ali, Hay. 
ri, Ahmet, Jsmet. 
TOP KAP: 

H alıt - Hamdi, Hakkı - Sa. 
det/in, SabalıatJin, Sotiri - Da .. 
ver, ı-'elmıi, Ali, To/wn, Sal.4. 
lıattin. 

Oyuna Altmtuğlular başladılar. 
ilk hücum Topkap haf hattında 
ke~ııu . .1<ten soma top bir müdoet 
o rtalarda dolait!. lki11c1 akık::ı.da 
Altıntuğ forveu kalenbı oniln.:e 
bir fr • ...at ka!,lrdtlar. dund~n son.. 
ra To1>ka.Jlı1ar b~ aakika Altın. 
tuğ ka esini çevirdileı ::.;e de bır ~ey 
yapam ar. rutıntuğlular da a.. 
rada ır=. .. 3 Topkap kalesini ziya. 
ret ediyoılar. Yirmi ikinci dakika
da Aluntuğlular sağ açıklarının 
güzel bir ortala>ışını.lan istifade 
edemediler. Yirmi dokuzuncu da
ki!;.ada Toµkaphlar ka:eııin önün
de fazla pasllşrnak yüzünden bir 
gol daha kaçırdılar. 

Otuz altıncı dakikada Altmtuğ 
lehine on set{tZ yakınlarında ~ir 
fnkik oldu. Hayrı topu ka'ccının 
elir.e ::ı!.:ırak bu fır. 'tı da h..:Ja tı. 
Altmtuğluıar ruzbar'"' ;~ğinen x. 
yuna Topkaplrları sıkıştırıyorlar. 
Faı.:at bir türlü netice alamıyorlar 
v~ birinci devre netice alınmaı1ar.ı 
sona erdi. 

!kinci devreye başlar başlaml.Z 
Altıntuğ:ular hemen Topkap kale. 
sini kuşatıverdiler. İkinci dakıl.a
da beceriksizlikleri yüzünden hir 
gol kaçırdılar. Onuncu dakikada 
Ali kar§ısındaki sağ beki de atıa
tarak ilk golü attı. Yirmi ikınci 
dakikada Hayri frikikten ikinci 
golü de attı. 6 dakika sonra da 
Hayri lehlerine veri:en penaltıyJ 
kakciniıı eline verdi. 

Otuzuncu da:cıKa<la Sait dort 
Top.ı<:ap. ıyı allattı..<tan sonra kale.. 
Cİ) i de atlatarak ü~tii"ıcü ve sonun.. 
cu Altıntuğ golünü attı. 

Bundan sonra oyun karşılıklı 
hücum.arla devam ederken neuce 
değı,meden sona erdi. 

Fener bahçe: 5 
lstunbulspor: O 

Günün ıkir.ci maçı Fenerbahce 
ile Genç l::>tanbulsporlular arasın
da idi. Eşref Mutlunun idaresin}e 
01 nanan bu maça takımlar aşagı
dakı kadrolarla çıkmışlardı: 
FE:.ERBAHÇE: 

Ci/ıal - Frıruk. Lebib - Oıner, 
Fikret, Esat - T<.. Fikret, Basri, 
Niyazi, Nacı, Relıii. 
IST ı1N BU lS!'O R: 

F.'kret - Faruk Bekir - Mr.ı. 
1.affer, Hayri, serı:eı - Niıamrl-
tin, t snıoil, Cihat, Or h~. 1s:a;f a

Oyuna Istanbulsporlll.!M . 
dılar. Altıncı d:ıkikada ı... Filın't 

(lAt/en 1Jtı11/tJY' ~riniı) 
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Mil l I PiYANGO 
1941 Yılbaşı Planı 

Gazetede çı t.an bütün yu;ı: ı ve ı'· .. · ğ 
resımıcrin huk uku mahıuzdur : Tatlı .,ı..tp tatlı lloaa,ma a 

ABO!''E TARlFESl im -1v• 
' l!i~ Her zamandan ziyade ihtiyammz var 

Memleket Memleket 
içinde dJşmda. 

\.} lık Y!I lM tv. 
< il~ lık ~60 4:?.) .. 
ı ayhk 47!1 820 .. 
ı yılhı< !*00 1600 .. 
rarl!eden Balkan Birliği lc;ıo 

!yda otuz kuruş düşUlur. Postıı 
bırliğlne gtrmiyen yerlere ayda 
yetmiş beşer kuruş zsmmedıllr. 

1 ~11 BACI BlltlB 1 Mamulôt1, ucnccc1c tatl.t şevlcrin c;ı ittileridtr. 
Abone kaydlllı bildiren mektup 

ve telgraf ucret!nl abone paraaı. 
oın posta veya banka ile yollama 
ııcretlnl idare kendi Uzenne alır. 
TUrklyeııln ber posta merkt•zlndı> 

Vı\KIT'B abone yazılır. 
Adres tleğlştlrme ücreti 2~ Krş. 

tLA S UORETLERI 
Ticaret ua.nlarmm awıtım • sa 

tın sondan itibaren llln ıayfaıa· 
nnda 40, ıc sayfalarda 50 kuru,, 
dördüncU sayfada 1; ikinci ve 
UçUncllde 2; birincide 4; başlıl< ı 
yanı Keoı.tıece l'ı liradır. j 

BUyUk; çok devamlı kllşr.ll, 
ren kil UAn 'erenlere ayrı ayrı tıı· 
rllrmeler vapılır. Resmi llflntarTQ 
santim sa"tırı 50 kuruştur. 

'J ll'llrf JHahtyette 01.m.ıyaıı 
KU~iil• ll~lar 

Bir defa 30; iki defa!ı 60, Clç 
defası 65, dört defa.sı ı 5 \'e on 
defası 150 kunl§tur. 

Mmıııea 

Ba1anıarımızı aylık flzlntllerbıde 
Kurtaran ~ayet sıhhi ufak. vumusak ve en ince 

elbiseler altında hile b 0 1li olmıvan 

F EM i L ve B A G 1 
Yenı ıunbalAj ve daha mUteka.mil bir şekilde 8 ilk ve 12 lik kutularda 
yeniden plyaea.ya çıkm~trr. Eczanelerde, tuha!lye ,;e partllmerl mağaza 

ıarmda ve kadın berberlerinde h!zmetıerl::ıe !ıUTr olduğunu arzederiz. -
Nafia Vekaletinden: 

İKR . .Ult\:'E İKR,Ull\F; 
ADEDİ 'ttKD.\nI 

Ura 

1KRA..,lİYE 

TtTT.\R( 

Lira. 
'---------------------

Mektep 
kitaplarınızı 

VAKiT 
kitabevinden 

ahnız 

2'1.12.940 s:ııı günll saa t 16 da Ankaradıı Nafia Vek~leU blnııaı Jçtnüo 
malzeme mt.ldUr!Uğü odasmda top!Anan malzeme ek.,lltme koınisyonundıı ~ 

3800 lira muhammen bE-deUI bir adet müııtıım"ı motörlln kapalı zarf u.sulll 

l 100.0Ga 100.000 
1 50.000 50.000 
l 40.000 40.000 
1 30.000 30.000 
2 20.000 40.000 

10 10.000 100.000 
50 5.000 250.000 
50 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500.000 ··------· Dr. Kemal Ozsan 

1.000 500 500.000 
2.000 100 200.000 
5.000 50 250.000 idrar yolları hastalık· 

]arı mütehassısı 
Beyofln lııtUdll Cadde.ı No. 880 

BurM Puan Uatö 01.ıa.nyaıı 
Apartmao. Tel.: '1!S:S 

100.000 5 500.000 

108.716 2.910.000 
2.584 Teselli mükafatı 120.950 ...... :::.. ......... 

111.300 3.030.950 

Tam bilet Yarını bilet 
10 lira 5 lira Göz Hekimi 

Bu seneki Yıl~t Piyangoııunun en bltiacl husuelyetl tam biletlerin tam, ve yanın biletlerin yarım lkra- Dr. Murat R. Aydm 
Beyoflo • Pannakbpı, imam 
aokak No: 2. l 'd : 41553 
Muayene ve ber türlü göz 
amellyab fıkan için pan"ı.. I 

nıiye kru:anabilmeleridir. . , 
Halbuki bundan evvelki Yılba."I Piyangolarmda yalmz onda bir ve yirmide bir bilcller vardı. Onda bır bllet· 

!er 10 liraya, yirmide bir blleUer de (5) liray$ satılırdı. . 
100 liraya satılması ıcabeden tam biletler h\ç satışa çıkanlmtyordu. Şimdi yalnıh ta.ın ve ya.rıın biletlcı 

vardır. Tam biletler 00) Ura.. Yan:ı,ı biletler (5) liradır. Görillüyor kl harı• zamanmda her ıeyin pahıı.Jılığs. doğru 
meyil ettiği bir zamanda Kilit Plyang,l İdaresi Yılb~ı biletlerini on misli ucuzlatmıştır. 

pa,, vereyim derken .bir gol kaçır- de güzel bir kurtarış yaptı. Yinni 
dı!ar. Akabinde l stanbulspor d:ı sekizinci dakikada Sulhi ilk Vefa 
bir fır:;at kaçırdı. Bundan sonra golünü attı. 
Fenerbahçe Mkimıyeti ele aldı. Ve Kırkıncı dakikada Kemal Ka
on beşinci dakikada küçük .l<'ikre. mıranm kornerden yolladığı topu 
tin kornerden gönderdiği top Esa- kaleye soktu. 
dın önüne düştü. Esat ilk goıtl 1 Bu golden henüz iki dakika geç. 
yaptı. Akabinde Basri ikinci golü memişti ki Refii kalecinin plonjo
de attı. (d. 17). Fener boyuna sağ nuna rağmen ikinci ve galibiyet 
dan akıyor. AnTaşı1an hakem, fut- golünü yaptı. Üç dakika sonra da 
bolın el ile de oynanabileceğine birinci devre sona erdi. 
kani ki her iY.i tarafın gözünün ikinci devre başlar ba~lamaz 
önünde yaptığı entbolle~e hi~ ses Vefalılar rüzgarın da ya:dımile 
çıkarmad1. Bwıa muk~b.il hıç bir tekrar hakimiyeti ele aldılar. 
ofsayt kaçrrmadıi:rı gıbı ofsaytler Yirmi yedinci dakikada Sa.. 
de icat etti. Otuzuncu dakikada hap Santra çizgisinden kap. 
Basri üçüncü gol~ at~ı. Otuz dör_ tığı topu şahsi .bir te-ebbüsie 
düncü dakikada şımdıye kadar oL üçüncü Beykoz golünü altı. Bu 
.;ayt!tte dikkat eden hak~ bu se. golden sonra Vefalılar tekrar can
fer ses çıkarmadı ve Basrı de h- landılar ve otuz yedinci dakikada 
tanbulsporluların d~ırup seyr~t!i!c.. Sulh.inin ayağile ikinci gollerini :ıt. 
Jeri dördün~ii goliı . at.tı. Btnnci tılar. Bu golden sonra Vefalıla~ 
devre bu netıce ile bı~tı._ . beraberliği temin etmek için ço1\ 

Fcrıeriiler te~ra: ufı.k~mıyetı ~ur7 uğrac;.tılarsa da netice deği~mcden 
dular ve beşıncı dakıkad:ı he~ıncı ovun ~na erdi. 
go!ü attılar. Fener boyuna ~ol · 
kaçırıyor, forvet hattı adeta go; ikinci küme maçları 
kaçırma müsabaka~ı yapıyor. O. Dün ikinci küme lik mac;laı ma 
tuz ikinci da.~ikada F ener 1 ~ıne Anadoluhisar ve Karagümriik sa · 
penaltı oldu. Hebii topu kalecmın halarmda devam edil~tir. Yapı
clinc attı. ı lan kıu,,ıla.~malarda Hilal Beyler-

Otuz yedinci d:ıkıkada hakeı~ beyine 3-1, Alemdar Rumeühisn-
1:-tanbulspor lehine olan komr:-ı rrna 3-2 galip gelmişler, Anndo
de vermedi ve bundan ı:onra orun lu ile Anadoluhisar 2-2 berabcr-e 
bü<:bütiin tatsızla~tı ve netice de- kalnıışlardır. 
ği~mrden wnn erdi.

1

' ---o---
" Beykoz: 3 Fenerhahçeli Melih ile 

Vefa: 2 hakem Sami tecziye 
Günün ~on maçr \'da . edildiler 

koz :ıraq!lda idi . Ahmet Adc.'il~:l 1 Geçen halta yapılan ren.:>rbah-
ıdare;:;in<le oynanan bu maça t~- c:: .. - Vefa maçmm hfıdi~li geç· 
kımlar ~ kadrolar1a çıYmışlardr · tlgınl ve İstanbul böl .. esı tarafın
IJE}" K(JZ: Nu!'ıi - [la/it, B;ı~a- dan ~u maç htıkkında ta.hkik:lt ya· 
dır - Sadt'tt111, Kemal, l\.a1'l· pıldıgını hundan evvel bildir 
rm1 - Melznıet, Refii, Orhatı (Şa. m.i~tik. 
halı), Sabahattin, Şahap (Orltmı) . DUn ha.her ah..ı.ğımıza göre hıl
VEF A: Hayati - Vahit, Siiley_ ciisc hakkrnd 1't:ı.bldkat yapan bö'· 
111a11 - Mustafa, Hakkı, Fuat - gc ceza herrti tahkik:ütnr bitlrm.iı; 
Ferdi, Fikrtt, llakkı, Sulhi, Şakr.I. w• ,·arrlrğı neticeyi bölge direk· 

Vefa rüzgaara kar~ı oynaması- tiirlüt!üne bild.imıi&tir. •recziyc c
na rağmen ni-:peten hakim oynu. di.le-nlere dün tebliğ Pdilen karn.ra 
yor. Yirmi altıncı dakikada san- göre Fcnerbahçeli Melih g a.y boy
traror Hakkı k:ıle}e topla beralx!r kot, müOJa.ba.ka. hakemı Samiye 2 
girerken Necmi ay~anna kap<L: ay müsabakadan men ce.z.aaı ver11· 
nnrak kurtardr. Akabınde Hayatı mi~tir. 

- aa•m=·· .... 

1 Deniz Levazım Satınalına Komisıonu ilAnları 1 
1 - Mevcut evsafmıız mucibince 9,5 ton arap ııabunurıun 11/12/ 940 

Ça!"§nmba gtinü sant 15 te Kasnnp:ışa.da bulunan deniz levazım satın nlmıı 
komisyonunda pazarıı:.ıa ckBlltmesl yapılacaktır. 

2 - !ııteklllftrln belll gUn ve ısaatte mo.zlror komisyona. müracaııtııı.n 
il~ .. olunur. (11581j_ 

*** w:;oo Metrı> Telefon teli 2.5 m/ m lık 
300 Adr t Fıncan 

30 
" 

Kuru eehra pili 
lO Sehra pııt büyük 

G 
" 

Çantalı schra telefonu 
4 Masa telefonu 

~000 Kilo YUn 
!?4 Adet Sofralık tahta 2.ax2ox3 

4 
" 

Bağlama. ta.htruıı 3X10X4. 
16 

" 
Sıralık tahtıı. 2.5X20X5 

300 
" 

Sofra için vida 5 s/m 
2i0 Sofra için vida 3 sırrı 

6S Metrtı Sofra için dt-mlr 3 s/ m 
5;; Sofra ICln demir 2 s/nı 

ı:ııoo Metr~ Çelik i<ıoleli kablo 
120 A<let Fincan No. 7 •·cı\·ata ma a soınun, . • 

!.":UOO l~llo ~Iang.ıl kömiirU 
ı;ooo Odun 

l!i .Ala~na feneri 
'iO A ı .. t Ayakkrıbı ökçe IAstl~i r.ı>ı:s 
30 Ayakkabı Bkçe Iı'l.stl!i No. Hl 
20 Çift Kısıı konı;ııı ıutlk çır.rnc No. 11 

Yukarda cins ve nıiktaılan yazılı c~yn ve rnnlzemenln her bir kalenıı 
ayrı ayıı 13 Eirincil:i nun 910 Cuma. gUnU saat H len Jtibaren pazarlılt'a 
alın:ıcaktır. b 

lsteklilerin ~ili gün ve sa atte komi~yonıJ:ı hazır uıunnıaları. (11551) 

Bafl, Di,, :Nozle, Grip, Bomatmm.a 
Nevralji, Kırıklık -.e Bütün Ağnlarunzı Derhal Keser 
1 b ...ı.... "'nde 3 kaşe ıhnabiltr. TAKLm.ıtt'NDEN SAKININIZ. ea l'lluo iu . ' 1 1 

tW.R YERDE PULLU KUTULARt ISıtAM.1-. ISTEY N Z 

ile cksiltmeııi yapılacaktır. 
Eksiltme ı;-s.rtnameıi ,.e tc!enuatı bedelsiz olarak mal~eme mUdüı'lt!· 

ğUnden almabil!r. 
Muvakkat teminat 28:5 liradır. 
tateklllerln tekil! mektuplarını muvakkat temiruıt n şartnamesinde ya· 

Zilı veaaik ile birlikte ayrıt gün saat 15 e kadar mezkür 'koml.t<yona makbuZ 
mukabilinde vermeleri ıa.zmıdJr. (8462) (115~) 

ı--Tstanbul Levazım amirliği~den verilen ı L harıci askeri kıtaatı ılanları 
.Afa.Rtda yazılı mevadm pazarlıkla eksll~eleri hizalarında yazılı &1ln 

ve ıutlerde .A.nkarada Lv • .Amirli~ Sıı.tmalmo Koml!yonunda. yapılacaktır. 
Tallplerln belli rtın ve saatlerde komi.8yona gelmeler\. Şartnameleri komir 
yonda görUlür. 

Miktarı Ttıtarı Temin tı 
OlNSl Kilo 

80,000 
170,000 

715,000 

Kr. 
21 
15 
30 

Ura tııaıe g1bı ve aaU 
4&20 12/12/94-0 li Kırmızı Jlerclmıtk.. 

Bulgur. 3823 17 " .. 14 
Mak&rnıt. 18 " " 

{11537 - 11240) 

* .. • 
2000 adet tevhld semeri satm almacaktır. lbalesi pazarlıkla l2,J.2C.{0 

Pe~embe gUı.:U ıııı.at 15 de Izmir Lv • .Amirliği Satm Alma Komlsyonundt\ 
yapılacaktrr. Tahmin bedell 72,000 lira, Uk t~mlnatı 48lSO lira 150 lrunl§tll!". 
Taıtplerm belll nkitte komlayona. gelmeler\, (1805 - 11613), 

,,: . :/-
25 ton aadeyağı bpalı •arf uaulile M-12-940 aslı günü sa.at 

15 de Balıkesir askeri satın alına ko:TUByonunda ihalc.i yapılacaktır. 
Muhammen bedeli beher kiloda yil:& yetnı.Jş kuru.o olup muvakkat te
minatı 3188 liradır. Evsaf ve şa.·tlarmı görmcl: lı!Uyenler Ankara İs· 
tJınbul Lv Amirlikleri ve Balıkesır Batın alına. komisyonla.ruıda. göre
bilirler. T~iplerin muvakkat temlııatlarile birlikte tekJf mektuplarını 
ihale saatinden bir SSAt evvel komisyonumuza vermeleri şarttir. 

!1585 - 11466) 

*•* 
MUteahhit n&Dl ve Msab'!lla pazarllk!a ıııı.tm alı:::ı.c:ık 15()() takım çlft atlı 

naltllye araba. koşumuna. talip çıkmadrgmdan pazarlığı 12/lZ/940 Pert:ı:!mbıı 
günü saat ııs de !zmir Lv. Amirli~ Satm Alma Komisyonunda yapılacalttır. 
Tahmin bedeU 40,000 lira, Ukteminatı 3000 liradır. NUmune ve §artnameııl 
komiııyonda görülür. lııteklllerln belli valtltte komtayon:ı. gelmelııri. 

(1599 - 11:560) 

Beher kilOSUna tahmin edilen !iyatı S kurq olan 2400 ton aert veya 
yuıxıu.~ak buğday pazarlıkla satm atmacaktir. Pazarhfı her gün Anka&r 
Lv. Amlrlitı Satnı aınu koır.i.!lyonunda. yaptlacaktır. 10 tondan &§Aft olma.· 
ınıı.k §artile ayrı ayrı taliplere de !ha.le edilt">billr. 2400 ton için kat'l temi· 
nat 21, 700 lira 10 ton için 120 Hra~rr. Şartname.!{ 960 kuru,a komisyondan 
alrmr. (1527) '(1116() 

~ lf. ~ 

200 takım çl!t atlı hamutlu araba ko'1Jmuna gtinUnde talip çıkmadığın· 
dan P&Zarlığı 12/12/ 940 Per'§embe günU aaa.t 15 de lzmlr Lv. Amırııg-ı Satm 
Alına Komlsyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,600 lira ilk teminatı 
2340 ııradtr. şartname vt' nt.lmunesi komiayonda :lirll!Ur. tııteklJlerln kanunt 
vesikalarlle belli saatte koml:yonıı gelmeleri. ~1597 - 11567) 

~ :1- :/-

Beher adedine ta.hmin edilen fiyatı 63 lira 30 1\Ul"Uf ols.ıı lf'60 adet gıu
vanlzli varil pazarlıkla satnn alınaca.ktrr. İhnlesı 13/12/940 Cuma g11nU as.at 
14 de Anknada M. M. V. Satm alına komiııyonunda yaptlacaktır. KaU te
minatı i177 ıır.ı M kuru~tur. Tallplerlıı belli vakltte komisyonda bulun· 
mnları. (1603 - 11611) 

• • 
Müteabhid nam ve hesabına oJma.I< üzere beher adedine tahm.ln edilen 

fiatl 2 lira olan 10,000 latibk~m modeli b~lta çeUı'ti Vekttlc~e verilmek p.r
tlle a~ık ckslltmc ile almacaktrr. F.Jtslltmesı 25/12/ 940 Çarşamba. günU an.at 
H dedir .tik teminatı 1500 liradır. Taliplerin belli vakitte Ankarada M. lıf. 
v. Satınaırna kom!.syonuna gelmeleri. (1601 - 111!'1'1) 

p 
V A K 1 T matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kit~p, mecmua, g:ı.zete basar. 
Tabiler namma dizil i~leri alır. 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Maföaası 

Umum ne~rivatı idi.re eden: &/ik Ah~ Seven9il 

" 


