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V AKIT KtTAB KUPONU '\ 
rertıb l den 25 e kadar kupon toplayıp ida 
1o remize getiren okuyucula.rmııza Res!ınl 

ı--

9
~-ı Hafta Mecmuasının 26 nüshalık ikincı 

altı a.ylık kolleksiyonu Ue bir bika.ye ki
___ , tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 25 

L da ödenmesi la.zımdır. Taşra. okuyucularmıız 
aynca 115 kuruş ödeyeceklerdir. _J 

Milli kültür ve 

KERYE Hava Kurumuna 
yap11an yardımlar 
Ankaro, .11 (A.A.) - Türk Hava Kuru

muna yapılan yardımlara dair bugün aşağı • 
daki h" herler alınmıştır: 

istiklal (YaZ't.sı 9 ünviide) 
SALI 12 iL TEŞRİN 1940 -(i YIL 24 * SAfl: 8204 

Gaziantepte Fabrikatör Onıer Şefik Er
soy 100, Remzi Karslıgil. Mahmut Ugulgil 
30, zürradan Bahaettin Göksel 28. Ayvalrkta 
Girgin kardeşler 300, Çankırıda ·fabrika.tür 
l~~~il Zencirlioğlu 200, Orhangazide Ureg'l 
koyu h:ılkt J06, Nı:ıziJlide Ya.ğdere kövünde 
Hab:p mr~i..i;ı..,30 ı;r... vermi;;;l~rdir. • İDARE EVİ: Ankara Cad. !STANBUL •Telgraf: VAKIT• Posta. kutusu: 46• Telefon: 21413 (Yrz•\ 

Milli Şefimiz Türk Tarih Ku
rumu merkezini şereflendirdi 

ı--.. p_.. .. ·~ ·ı inönü 
9 ~ Tarih programlarının 

t->-'"" 

tanzimi etrafında 
kıymetli direktiflerde 

bulundu 

Ruzve tRS 

yeni bir 
·nutku: 
Milletler, demir 

ökçe altında dahi 
isyan edecekler 

Ankara, 11 ( A.A.) - Milli 
Şefimiz reisicumhur !smet ln _ 
önü, yüksek himayeleri allında 
çalışan Türk tarih kurumu 
merkezini dün saat 16 da yük _ 
sek huzu.rlarile şsreflendirmiş. 
ler ve teşriflerinde kurumun 
tanri reisi Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel, kurumun reisi 
Bolu mebusu Hasan. Cemil Çam 
bel ile diğer azası tarafından 
kaxşılanmışla rdır. 

Ben diktatörlerin mo
dern bir derebeylik ha. 
kimiyeti sürecekler;ne 
inanmıyanlardan biriyim 

Milli Şef, evvela kurumun 
40 bin ciJde baliğ olan ve mü
him kısmını değerli tarih eser
leri teşkil eden kütüphanesini, 
gezerek izahat almışlar ve bu 
kütüphanenin dil, tarih • coğ
rafya fakültesi müdavimlerinin 
de istifadesine açılmış olmasın
dan dolayı memnuniyetlerini iz_ 
ha:r buyurmuşlardır. 

Molotof'un Berlin (-:. inönünün -, 
seyahati 1 vatandaşlara 

Milli Şef bundan sonra ku
rum reisi Hasan Cemil Çambel 
tar~ından kurumun hafriyat 
neşrıyat, tercüme g~bi muhte. 
lif faaliyetleri hakkınıda arzo
lunan izahatı büyük bir alaka 
ile dinlemişlerdir. 

Milli Şef, milletin milli ben. 
liğini kuvvetlendirmek ve milli 
karaıktere azami inkişaf ver
mek hususunda tarihin yüksek 
ve mtiessir rolünü bilhMsa te. 
barüz ettirereJ..C, bu değerli ter. 
biye 8.milinden geniş ölçüde is.
tifade edilmesi lüzumunu işa
ret buyurmuşlar ve gerek Maa.. 
rif Vcltiline, gerekse Türk Ta_ 
rih Kurumuna bu hususlar hak
kında emirler ve kıymetli direk
tifler lfitfetmişlerdir. 

Yazan : ASIM US : teşekkürü 
ı 

t Tas n.ja.n ınıu bir tebliği Moloto· 
'lı uıı Berllne gideceğini te~ icl <>tti. 
ı::~'-0' :ı tebliğinde bu seyalrntin 

1 hn ta.rafmd:ı.n ...-apılan davet ü 
ıer· "' tas~o '1Iku bulılui:'llnun bilhassa 
bati ~ edilmesi ;~en sene Alman 
Zi cı3 e nazın }'on Ribbentrop'un 
e~aretıni iade iuıkkmclaki ka~dm 
§Ü:~~ye~i füinri dereceye dü
~lo•} or. Bızim kanaatimiz odur ki 
dan '0 ' a. zimaıncl:ulan ile yalı:m-
1\lnı Şahsı t.cmas arzusunu bi7.zat 
llli tın devlet reisi Hitlcr arzu et 

~ r. 
İll:~~er son Brcnner mülftkatmda. 
tnaı resiz bir AHupa. sullıu kur· 
lllu:.a;ı,;ası i' '"r'nde l\olul'lsolini ile 

li'iiJıık kı>'mıııfır. 
~en rcrt,!1 Mareşal Petcn \'e 
l<aıtraı ~ ranlrn ile ~ apt ğı müla
(ju. ~ bu maksadı btihdaf ediyor
he i }'D.ı ~ksat iizerinde biç şüp· fa'k:t Stalin ile görüşmek isterdi; 
f>alıs Alman ve Sovyet şeflerinin 
rnaıa an bir tarafta. birlc~lp konuş
\ e ,,.:;:!~ ihtimal ki re.ilm J~~~an 
tnC(]· '1 itiyatlar mus:ıit gorün
tr01 !· Bunun yerine Fon Ribben-

) ıın ,.. k. t' •• a.d \ l'lsil . uıos 0\'1' z.lyarc ını 1 e 
serıe"Sıle Sovyctlcr Birliği komi· 
tnisc~ ınecllst reisi ve hariciye ko
en l\fototof'un Berline "itmesi 

arner b " luncıu. 1 lr Çare gibi telakki o· 

'fa· a· 
tun Be ~anslllin tebliğinde Moloto-
tesısi 1~ n ~~ya.bati ~si temaslar 
dnstana e il':'. memleket arasmda.ld 
llahiıın 

1 
murıasebetıer çc~evesi 

at.uelin1 c :}~pılm.akta. olan fikir te· 
:ı·ııııeşt. 1? iılnme edileceğine ve de
ı\Jans ırıicceL•ine de i5a.ret ,-ardır. 
t\.~n ,bu ifadesi sebepsiz de ~·1dir. 
!folenblanın Mo ko\a c;, firi J<'on der 
kovaYl urg uzun z:ımanda.nbcrl i'ıloıı.· 
ıı-ı-ın· ' terketmisltcn "eren il:.tes-
• .. , So •• ~ "' "' .. 
na ı;itın~ gunlerindc , zifcsi buşı-
l'et~re ~Ş \'C !\folotof ilO mfz.ake· 
lel'de 

11 
.:ı..~Iamışt.ı. Bu müzakere

lniihirn u nıemlek"li ıı.lfılta.dar eden 
dtığu ti bazı mcı-H.'lclcrin lwıımıul-

lla va.yet olunuyordu. 
tırlarılıı. old ~ ·· 

1 i Anhara, 11 (A.A.) - · ı 
jRiyaseticumhur Umu
l mi katipliğinden: i 
} Reisicumhur ve Milli i 
!Şefimiz lnönü, Ehedil 
J Şef Atatürk' ün faniye l vedaının ikinci yıldö· 
.nümünde, bu milli yasİ 
1 dolayısile necip duygu
i larını bildiren sayın 
yurttaşlara teşekkürle· 
rinin iblağına Anadolu 
Ajansını memur etmiş-
lerdir. 

(Devamı 2 nci 'p) 

Millet Meclisi din 
toplandı 

Ankara, 11 (A.A.) - B. M. Mec 
lisi bugün Doktor Mazhar Cermen•ı.D 

ı 
riyasetinde toplanmı~tır. 

Celsenin açılmasını müieakıp Çan 
kırı mebusu Ziya İsfendiyaroğlu ve 

1 

Diyarbakır mebubu ZUlhl 'J iğrel'iD 
vefat ettiklerini bildiren teskere o 

1 kunmuş ve bir dakil<a ayakt:ı sUküt 
cdUmek suretiyle hatıraları taziz o 
lunm~tur. • 

Resmimiz: Milli şen Meclls Relsl, Meclis ruznamesinde Millet Mccli 
Ba.şvekll ve .Mareşalla. blrllkte Ata._ ıılnin nisan meyrs, hıtziran tcmmu: 
turk'iln muvııkkat kııbrlne pelenk ve a.ğustis - cyıuı aylarına alt ııes~p-
koyduktan sonra Etnoğııı.fya uıUze. lar hakkındaki milraitipllk r..porl.ı.. ı. 
&inden çıkıırlarlrnn gösteriyor. j nı tasvip ederek çarşamba günü top_ 
..... uı1111111u111111111ııu••••111111uuıuı 1 !anmak tizere içtimama nihayet ver .. 

mi§tir. 

&arsada ekmek 
azlıyacall 

Şehrin tenvırı Merınos fabrikasından 
ahnacak ceryarila temin edilecek 

Bursn. belediye reisi Sadık 
şehrimihe gelmiştir. . Burada 
Bursayı alakadar eden ışler et. 
rafında görüşmelerde bulun-
muştur. 

nı da meclisçe yakında tasdik 
edilecektir . 

Prost Bursayı termal, sanayi, 
gar mıntakalarma ayırrnıştrr. 

Ya \'e İt ugu m:erc Alman 
le11 ü .. a.lya J porı:va il<' t> t · ~+t;k
~ ~~uzlü pah.ı im1.aladı~.:iarı sı-
1\fosıt ~n Ribbentrop'un tayynre ile 
letıe;~aya ha.l"t"k('t <"Üi ~i '~ Sov-

Binlerce Arna vud 
Manastırda toplandı 
Atina, 11 (A.A.) - Yunan hudu. 

dunu geçen binlerce Arna.vud genci, 
h~r Fransızlar ve Çekler glbi mill1 
bır Arnavud komitesinin teşckklllünU 
arzu etmektedirler. 

Londra 11 (A.AJ - "Daily Mail"in 

l'aşington, 11 ( A.A.) - Ruz_ 
velt bugün mütareke yıldönü
mü münasebetile Arlington me. 
zarlığm.da meqhul askerin me _ 
zarı önünde bir nutuk söyle. 
miştir. 

Ruzvelt demiştir ki: 
"- Ben, dünyanın eski esa

ret devrinin ,modern bir şekli.' 
ne döneceğine veya iınparator. 
larm, diktatörlerin veyahut da · 
modern oligarklarm modern bir 
derebeylik hakimiyeti sürecek _ 
1erine inamnıyanlardan biriyim. 
Milletler, demir ökçe altında da. 
hi isyan edeceklerdir. 

(Deva.mı ! ncide) 

italyanların 
üçüncü alp 

fırkası 

Şişli Halkevinde ditıı1::il toplantı 

Askerler ımize verilecek hediyeler 
Valinin refikası RaJrlye Kırdar'm 
. ~eislığlnde db. bir toplantı yapıldı 

.Şışl.ı halkevi &oeyal ya.rdnn ko
ınıtesıne mensup 150 kad Ba 
~~ Buyan dün Vali ve bele~e :_ 
ısı doktor Lfitii Kırd•...... f'k B • • - ...... re ı ası 

_a-s an Haynye Kırda.mı reisliğinde 
brr top~r yapmışla.rdrr. Bu içti
maa, .. Ş.ışli ve Nişantaşı muhitinin 
eı: guzıde aileleri :iştirak etmişler
dır. Askerlerimize h.a.ztrlanacak 
~I§lık .. hed.~yelerin çok güzel olması 
'~ mu!11kun olan süratıe temlıı e
d.ilmcsı meselesi görli.şülınüş b. 
ma11alle teşkilatı ya~,1-n ' ır . ~ ...... sına. ka-
rı;.r veril;m.iştlr. Ayrrca. yedi kişilik 
b1: de komite ııeçilmjfttr. ·Bu 1r.o
~te, h~yeler.in bflha.esa devlet 
milesselerinden d1ıJıa ucuz bir fi
yatla. tedarlk va imali esba'bmx 

hazırlıyaca.klar ve neticeyi per
şembe günü büyük yardım komite
sine bildireceklerdir. Ya.ln11 dttn 
Şişli halkevine 700 parçadan fu
la eı:;ya hediye edilmiştir. 

Diğer balkevlerl şimdiden kendi 
kazalarında 1700 parça e§ya top
larnışlardir. 

Moloto un 
Ber n 

seyahati 
Jngiliz matbuatındaki 

tahminlere göre· 

uğradı 1a111ız tanareıerı Boğazlar meselesi 
bir~:::;1:~:~:,';11e tarafından görüşülecekmiş ! 

geçti bombalandı Almanya~ Bulgaristan-
Atina, 11 (A. A.) - Yunan ka. bar!i'.:.:a.ta~~ ~u bom_ dan geçerek Yunanista-

rargfilıı umumisinin 15 numaralı gece Alın dan dün h .. • • k tebligı~'dir: ıar esnas:X: tızerınbo e yapılan hucum_ na ucum ettığı ta dirde 
mbardnnan edilen 

Düşman, Gtride bombalar atmış- yerler hakkında. mutaıea YtirUten ha TClrkiye 1 
ea da maddi ha.sarat ehemmiyet vacılık mUbabirleri Danzigin ilıt de· D D 
şizdir. - ~Q bombardrman edildiğini tebarUz et. bltarallığını te-•ne rmektedir. •Bu bombardıman i in • ....... 

Epir cephesinde topçularunız pılan uçu1' Almanya ve Al ç ya_ 
düşman t~emmularmr muvaffakı· iş!ali altında bulunan yerıe~a~:e°:I::1 1'..alışıvormatz l 

( 
d · yaprlan UÇU§ların e • Y ~ y 

Devamı ~ ncide) u!~ş 3200 kilometrede~ ~~udtahur. Biu 
;;;;;;F::;iı;;;;~~~~i.ii;m;;;;o~:;;;";J.~e ~ıı~lın~e;,;k~t~ed~i~r.~ a. m n 

• BAle, 11 (A.A.) - Basler Nach 
richten gazetesinin Berlin muhalılrİ 

.. bildiriyor ki, Von Ribbentrop ~arkt 
Prusyada Könnigsberg'e gitmiştir. Al. 
man hariciye nazırı dün akşam Mos. 
kovadan Almanyaya hareli.et eden 
Molotofu karşılıyacaktır. 

Muhabir, Molototu kabul iÇID Ber 
llnde yapılan hazırhkla.rı eh~( 
le kaydeylemektedir . 

BERLl.."liDE YARI RESMİ 
;\IE.\IBALAB NE DİYOR T 

BPrlln, 11 (A.A.) - Yarı resmi bir 
membadan bildiriliyor: 

Almanva hükO.met merkeziniD el 
yasi mahafılinde söylendiğine göre~ 
Sovyetlcr birliği hariciye komiseri B. 
Molotofun yakında Berline yapa.cağı 
ziyaretin ehemmiyeti, hem bu zJyare_ 
tin bizzat kendinde, hem de onu ihata 
eden şeraitte mllndemlc:;tir. Aynı ma. 
hafilde söylemllğine göre, gerek Al. 
man politikası gerek sovyct politika_ 

·~~ıITT:';'f:ı::i;,::~JL.;;',,.eC..,.~.J'."'2""'.:;:~illlliJI: sı karşılıklı münasebetleri aağlam ve 
'11 bonıbard · · · ' 

1 
esaslara istinat ettirmek gayesini ta_ 

---...:ı~~ rı tayyaresi ( Devamt 2 ncfde) 

Polonya ve Çek jliünlerin peşinden. 
hük0metlerı .... edebi •aA dlse 

Siyasi ve iktısadi bir • g 
işbirliği yaptılaı· 

C'd Ha~kı Süha bir yazısında bir münekkidde bulıınm.a.sı icap 
"'e~n serın kanlılık, ölçü adaleti, bitaraflık gibi vasıflardan bah
;ull~k Nurullah Ataçta bunları bulamadır;mı söylemişti. Nu. 
hu 

1 
~taç buna. karşı "Münekkid olmak için bu kadar garip 

re{ ~r lazımsa benden paso,, dedikten ve hatta bu vasıfları nef· 
m" e ~eddettikten sonra yine bu sıfatlara sahip olmaksızın 
unekkıd olabilmek iddiasını gütmekte devam ediyor. 

r
. Nahid Sırrı hadiseyi böylece naklediyor ve şu hükmü vc-
ıyor· "N rull b h b" 

Ylas n hu pah-tı tasvip edf'ceğl 
tadan '{llmı~~ ise de bu haber son
:\ et g ecyyut etmedi. Resmi So,·
l<t an azetetı>ri iiçüzlü palttm tatbi
f erine~~ ~mlh\ er de' !etlerinin za· 
lleşr1 ·at .. gh bir iş olduğu yolunda 
:r·n el 1\I ta bulunması bu bahis üze
"-t .. OSkov& hUkfunetinln husu-

Belediye reisin.in verdiği iza
hata na~aran Bursanın ekmek 
i::;i toprak rı 11-ı"·ll ıı"ri ofisinin 
vcrd ·:'fi bu'1<fo.y ile tamamen 
halledilmiş bulunmaktadır. Hat
ta 13 kuruş olan ekmeğin kilo. 
su bugünlerde yirmi para daha 
düsecektir. 

Bursa belediyesi şehrin ten -
viri işinde de bir formül bul
mu.crtur. Merinos fo brikasmdan 
cereyan alınacak ve bu suretle 
Bursa tenvir edilecektir. Bu işe 
başlanmak için transformatör 
beklenmektedir. 

Manastırda!~! muhıı.blri Yugoslav 
• Arnavutluk hududuna 'gelmiş, bulu 
nan binlerce Arnavudun ltalyanlara 
karşı hücuma geçmek için emre mii 
heyya bir vaziyette bulunduklarmİ 
bildirmektedir. 

Lonılnı, 11 (A.A.) - Polonya 
ve muvakkat Çeko~lovakya hükü
metleri tarafından bugün I.rondra
da. neşredilen bir beyannamede, 
harp bittiği zaman Polonya ile ç~ 
koslovakyanm Avrupadn daha ge
niş bir devletler sistemi teşkiline 
ve bu sistemin istikrarım garanti 
ve doğru ilk merhale olmak üzere 
p:ılitik ve ekonomik daha sıkı bir 
i. beraberliği tatbik edecekleri bil· 
r'lidmekteclir. 

!ki lıükiımet, Polonya ve Çekos-
lovakya.nın geçmişteki ihtilaflar 
devresine kati surette nihayet ver 
mekte olduklarınm ve esas men
faatıerindeki iştiraki nazarı dikka
te aldıklarının şimdiden resmen 
uanmı elzem fl.dder1!.emekted1rler. 

1 

1 
· u ah Ataç'ın yazılarını azan oşumuza gitmese .ı-

~f çok defa yine z.evk ile okurUZ, ancak bir şart ile: Münekkıd 
~atını ;eddederken bunda samimi olsun ve münekkidli~i an.. 
k~arıp huylar edinmek için reddettiği şeklinde iddıalara 

asın.,, 

~iz de deriz ki Nahid Sırrının hakkı var. Her isteyen kcmll 
kendme münakkid olama:ı. Münakkide bu sıfatı -verecek oı.. 
~nıa.n.ın edebi neslidir. Fakat Nurullah Atacı da rntlnakldd ~ 

areket etmekten men i9ln ldDll8ede ne hak ve ne de kuvvet bu-~eclere sahip olduğunu gös
untlnn hnşlm Tuna komis· 

Parti E:nlnintl 
kazası kongresi 

(Y8111U 4 llıelıd&) hınamaz. HA.SAN KUJ!CAYI 
(Deıx:mıı 2 ncide) 

Bund:m başka Bursan.m Prost 
taraf mıdan yapılan nazını pla. 

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



2 - V AU iT 12 İKİNCİTEŞRL.~ 1940 

iihiii Şefimiz Molotot'un Berlin 1 MOLOT F 1 Hadis11ar arasında ) 
-

zveftin 
İtil yan aş'' man
danının deyışm sı 

(Ba.ş tarafı 1 incide) seyahati 1 (BM tarafı 1 incide) 1 İngillz.'lere birakacaklarnıa ve ya· 
Milli Şef, aynı zamanda ta • kip etmekte ~" uuııu yu.ı,ıarncn tau. but kendi menfaatleri için Ba:ıra 

rib programlarının tanziminde hw veıwgt tecıı.lbeleraJn Uılııade e. . . (Ba.ş tarafı 1 incid6) 
ve okul kitaplarının tertibinde (B~ tarafı 1 incide) mek i&temektedir. Aynı ~ıs geçı..ıi kö~e::t yolunu .lşlıyerek boğ~ Ruzvelt tekrar reisicumhur· 

Yon
un& to."'R edilen So\'yet dele- &ene iki memlek •• araamda lmza ed.l mlidahale etmemek mukabllınde lug~a serildiinnd-...ıı.--ı so··y1...Aı~ 

tarihi teferrüattan zhade Türk -J'- mı tını • Al d t ld ~ c'"1'" ~~ ~-- geıerl ile Alman ııeyctl anısında ş oıau aaomı tecav~ ~f. n al:., manya an barı taviz&. e e ede- ilk nutku olan bu hitabeısmde 
tarihinin umumi seyrini göste. fikir lhtil&flan bo!unduğunıı. ddr dinde de t&k.lp edllmi~tlr. Her 1ld ceğine daiı· de hiç bir delil yoktur. . 

Birkaç gUn evvel .Arnavut- recek devirlerin bilhassa teba- ba:ı.ı ı..ı.c ... ler .. eldi. Du hnlJ•'"'ıcr- meml~ltetln bu gayelerle Uareket et. Buna mukabil Almanya harpten zı. umumi barptenberi bazı Anıerı• 
luktak ıtal lru tl · · rüz ettirı'lmesı· ve her devrin auw " ... Uklcn B • .M.oloLuıun, ıu.,ıuz propıı. kalılar tarafından ya;pılıuı ve i yan vve crının den anla~ılcbğmB göre Sovyet de- gandası tarafından ısae euilen r .. .ın.~ yade hile ve kurnazlıkla. menafi te-başlmmandaıu azledilerek yeri. karakteri gösterilirken muasır lcgeleri Brs.tblımı.dan Jtibn.ren ll! haberlere ıııgınen\u zıyıueu yap: mini arzu.sundadrr ve sovyetler "milleti yaptığı fedak8.rlıklarıtı 
ne 1talyun genel kurmay başka. milletlerin de umumi vaziyetini Tuna boyunca. yapılacak nakliyat rnasiyle de saoıı..tır. ve ı;Jtun uun)a Birliğinden Türkiye üzerine diple>- tamamen boş olduğu., na inan· 
nı mu ... )al llouoı:;lıyonun tayin gözönündo bulunduracak ve üzerinde Almanların hllldm btr efkarıumumiyesi de bu hakikate ta_ l ınatik blr tazyik icrası suretile ge- d~nnak isteyen gayretleri tak. 
edi!di:fini Atiı:a tel~brı bil. Tiir1t tarihi ile diğer milletlerin kontrol sallhlyr.tlni hnfa olmıılan mn~~ı;e~:~11:İıgı hariciye komJse. lec:k bir yar~ t~in~ çalışına· bıh eylemiştir. 
dirmi ·ti; dün ge.en haberler ha- tarihi arasındaki münabdbetleri na muiinbil Tunruıın Kanı.denize rinin sovyet siyaset ve iktısacl.ı) atuıJ aı ıhtlmal da.hıll..-ıdcdır. Hitler Rus· Reisicumhur şöyle demiştir: 
<lisenin c:;&s W'.:arile doğru ol. bir arada kavratacak bir metod a"uhğı ıasımlermda kontrol Jıal:kı· ldanı eden birçok millılm &ınhsiyı:tler. lara her tUrlU valtte bulunmağa a- - 1914 te dünyanın bir ts-
duğunu teyit etmi}li.r: Yunnnis- takip edilmesi meselesinin e- nm oılınlıasımn Sovyetlerle Ro· le birllkte BerJııe gelmesi lsbat eder nıadedir. Çünkli garpteki ileri ha.- raftan demokrasiyi tahrip içiıı 
tana karşı h:ırek"t eden ltaL hemmiyetle f"öz"'t'linde t utulma.. nıcre alt olnuı.s fil rin1 U rl ki, yapılacak konu1'mıılar Sovyet . Al. reketl durdurulmuştur. sarih bir gayret yapı!dı. Btı 

1 
me ı ' e ye man münaserotuıın pek muhtelli bir. Filhaka-- .. .. . t" hed f" d l: :-ın 

yan ordusunun ba.şln..ınandanı sına işaret buyurmuş rr ve bu surUyorlardı. .çok snhnlannn d:ı yayılacaktır. AA4 Buyuk Bntanya Al· gayre ın e ı emo :rasıuv-
azlolunara.k yerine genel kur- mevzu etrafında yilksck irşat - Yalnız bu misru 5-0,·yetler Birli· I L"iG.lLlZ GAZE't'ELEtUNtN man kuvvetlerini defetmi!!, gene· yerine kuvvetin hakka hakiIJl 
may asbaşkanı general Soddu lariyle kurumu tenvir eylemi.5. ğinin üçüzlü palet pıuclblnce A\':ru· '.l'AH!lılNLEitl ?'al Franko, Alman kuvvetlerinin olduğu prensibini ikame etme.1'· 
tayin olunmuştur. }erdir. pa sulhUnün tanzimi mcscleslnl Londra, 11 (A.A.) - Fran.sız 14- ' 1spanyadan geçerek Portekize doğ· ti. Bu teşebbüs .22 yıl evvel 

Demek Jci Am vutluktakı· t. Dört saat kadar kurum mer- mutlak sn ~ttc Alrnnn , u ıtaı _ tllıbarat ajansı bildiriyor: ı ru ilerlemesi talebinl reddetmiş ve akinı kaldı. Yilz sene s()ltl"8 re ~:ı. e ya Daily Telegraf gazetesinin .Mos M " b" 
talyan kuvvetlerinin Yunanlılar kezini şereflendinniş olan Mil - wn arzulannıı terk •tmiyooeğl.nl kova muhabiri, B. Molotofun .a .. rll.lle areş:ıl Pct~n de hicnb_.ver. ır tarihçiler, umumt harbin çağ. 
karşısındaki muvaI..lıı.kıyetsizli _ li Şefimiz, saat 20 ye doğru gösteren bir ,lcllldir. Nltcki.'11 So\'- gönderilmesinin Moskova yabancı sulha. kat'§ı vıcda.n tereddUtlennin ların nizamını en az btitUn bit 
ğini artık Italynn hül;umeti de ııyrılrrlarken kurumun calışma. lCtler lliincit~~rln JbtlluUnln 28 ~ahfiller~~ ~maıniyle hayrete cıu. aksUlam.ellerine uymll§tur. Bu se- nesil için korumuş olduıhınU 
itirafa mecbur oluyor. Yunan ları h::ıklt11ıdıki ta:kc'lirlerini 1UL üncü yıldönUmU rnUnnsebetile Sov- §Ürnıedlğuıı b_ildlrnıcktedir. beple Hıtler baı:ıka bir tarafa, Mos haklı olarak söyliyecelde;,·dir. 

f 
.b 

1 
• Ancak bu zıyaıet hal:Jtındn nearedl. kovaya dogru· d"" ek e bir Ud . 

müdafaa ordıısu Arnavutluk hu- en ı za buyurmuşlar ve teş- yetler nı llbl Cnınhurrei&i Ko.le len sovyet tebliği vaziyeti teıı~ir et. d t . 1 o~m v m • Yıne tarihçiler söyliyecelder • 
dutlarmdan iceriye girerek ttnl- riflerinde kunım mensupları ve run'in sö~·lcdfğl nutu~ıt:ı.: "Şimdiki memc.-.cu:r. I 11b.ı •• lkıı tebllğdl' sa. et ıc n anti.kom.ıntern plô.nnu u· dir ki, 1918 mihveri birleşmiş 
yanlan m:ığltıbiyete uğrattık- Dil, Tarih • Coğrafya fakültesi enk. n:ısyonal ,·nziyet bb:e ecre· dece B. Moloto!un ı.kı meı:nl~keU. bat. ı nu mak mecburiyetindedir. olan milletlere karsı zaferi · ka-
l arı resmi bir hakı"kat olarak müdavimleri tarafından yaca, yan etmekte olan h. 'i'""10ı·e o.la- lıyan dostluk hlmıl)atmm bır tezahli. Muhabir mak ı' ını tı zanmrş olsa .. ,dı, demokrasinill ~ k&c; bir • . ru olu.r .. k ou ce;>.ı.h.ıU )llpruakta oldu a es ,u sure e .r 
ilan olunuyor. varoı .sesleri ve candan teza. · ız ,,seyı.rcı kalmak hakkını ğu bildirilmektedir. • neUcelendirm.ektedlr: 1940 ta m11knvemeti tamamen 

Fakat İtalyanların ordu baş. hürlerle teşyi edilmişlerdir. nreme7.. dmıcklo lıu mnksndı (ln- Bu seyahatten mııksndm iki mem. 1 A 1manlar Rusların yeni nizamı imkansız olacaktı. Buna binaeıı 
knnı.,n"f'l'T'l'Ilı de-· !.irip yerine ha umumi bir prensip halinde ifa leket ar.ıs.uda bir anlaşma yapmayı tesis hususunda işbirliği etmeye ve Amerika iştirak ettiğimiz btl 
diğer bir kumandan göndo-ınek- Ü i( reş ~e de ctmf~tlr. fstihclat ed P etmed..ği "eya maks:ı.dın yeniden İngiliz tahakkUmU kanun· harpte demokrasi devrinin ida. • 
le vaziyeti kurtarmaları çok ıtı. ht.e burayn knd:ır nrıettiğl:nJz ~~~~cı~t~~rune gıtnıck mi oldugu sua. !arına kaI'§ı protestolarda bulun - mesinde hissesi bulunmaklıt 
şüphelidir. Zira İtalyanların 8 cldGtl lıiW!seler göz önüne ı:etlrlllrse B. :UolJtofun Berlln seyahaU mUna. mnğa hazrr olduklarını Umit -et· mllftehirdir. Amerika. hizmet. 
mağlClblyetini murip olan scb p ~ BerUn hllkfırneU 1arnfmılan l\lolo- s.beUyle tngllız m3tbualındn birçok m"ktedirler. Her iki taraf da kar- terinizden dolayı sizinle murte· 
kumanda hata~ı değ"ldir. !tal. .i:.i .. :e !dU tofıın neden dolayı davet cdildfğl tahmin.cır ileri sürülmel<tedir. şılıklı harbe glnnemek iç~ pek hlrdfr ve daima müftehir olll· 

k 1 
. y . \'e bn :dynret eoın.,~ımla ne gibi Her ne kadar resmt tebliğclo çıkan çok fedakarlıklara ....ıı hesiz ki . ,_trr 

yan ns ·er en .unanıstanda nL G&.l"Cfi, ıı (A.A.) _ u.N.B. m.ese!clcıin lrnııuşuln.hilcce~ bir "mılnn~ebcuerı tnk\'•: e" cumıesı yeni dedi le 
9 
.. p a Ca>\ •. ,, 

çin h"r!'et .. t~k~e,..mi bilıne'lı~!,te Eu sabtıh, sa.at 7,35 de BUkreşte d bir nnlaşmn yapılma.sının to.savvur e mn r r. Ruzvelt şunları ilave eyle-
-1\. ye ını l erereye Jmdıır anln~lır; ran) Al- dildi"" "e SOV)ctler heyetinin teşek: Dally Herald gav•teslnln sfua«f f-4.f 

v~ ma.•,1 • ~. •• ~ ayaıı:adıklnrı I old~kça §lddetli yeni bir zelzele kay· manya Sovyetlor Birliği de dahil kUl ;~kli itibari~le iktısad1 ve sınat muhabiri aynı fikri mUdafaa. m "L r: 
?ır ga)~ ıçın ol~e gıtmekten dedilml~tir. Birkaç saniye süren bu olcluğn halele bütliıı A'\·nıpa dev- mese~el~rin geni§ bir nlabctte g?rü§U. rek diyor ki: BuMin 1940 ta 1918 de me\1• 
ıse .tcslım olnıagı tercih etmek. sarsıntmm şiddeti Uç ilı\ dört derece· Jetleri arasında bir sulh r.cnlıesJ IccC'ğı fLluinl vermekte iso de I'Urlı.J. Al l h b. idam etıt oll'Y"rvan oor.r vııkıalar tes • 
ted 

r 1taiyanJ ~lt1b" ' ı . z· tıuı Bo,.a"ln ı 1 man ar ar ı e ettirmek b•t- '-~ı· ed" 
• 1 • ~arın mag ıyeti yl bulmuııtur. Birçok binalar !Jlddet· kurmak ve bu suretle İnr.lltcre ve ~en n va ıye " 6 0 ~ r mese es. A · ve ~ ım ıyoruz: 3Ştc u vaz.i t' ·~ b" ' . ' nin bilhassa mUzakre zeminini tC§kll ve vrupada yeni bir nizam teırls 
ccsidir. ye m tabıı ır neti- le sarStlml§tır. Muhtemel yeni hasa· A.m?rlka.ya kar ı \ıızl) et a!malc e- edeceği zannedilmektedir. I etmek hususunda Moskovanm faal Ta.arnız silahlarım ortadan 

r rat hnlckmda henUz tataııtıt yoktur. melindedir. Fakat bu babls.c Frn.n· . lşblrliğinf arzu etmektedirler On kald'ITD":ı k Jii"1ımu, dnha sıld 
'ahn1nrmm istikliılini mü BUkrcş, ıı (A.A) - stc!anl· !13 ,.e tspanya bile tnmamilc ınJlı- Aynı fikirde olan Tiınesfn diploma. ı · · bir surette baölı bir dilnyadll dafna ~.:ı • , • ' 1 tik muh:nTıri diyor ki• 1 arın gayeleri, her hangi bir §ekil· 

. ~en Yunan orduları ni. Evvelki gece vukubulatı &ılddetıt ver de,·Iet?ctinln arzularını tat· . · de olursa olsun so ret Rus maniaları kırmak lüzumu, ve. 
çın harbettiklcrini bilemeye!l L zelzelenin husule getirdiği tııhrlbat ve mln edemedJ~-i clü~Unüleccl· olur- Sovyetlcr heyetinde lkbsatçılar ve d Al . 1 ~ Jyruım rilen söze veniden namuskfırn-
talyan .rd 

1 
lbet · tacın kurbanlıırın•n ıı.dcdt hakkında M 1 t f · ' sanayiciler vardır. l<'aknt dlplomııUar a manya - ta ya - o.pon· . 

d
" 

1 
~ U ~rma c te ~alebe 1 doğru rakamlar zikretme!: lmkl\nı he. sa 0 •0 -0 un eyah:ıtinden y dnha ve h~r kısımdan mutehnssıslar da var ya arasında evvelce aktedilmi§ o- ne bir surette riayet lüzumu. 

e .... ce dır. Eğer !tnlyan zımam- nUz hasıl olamar:.u§tır. kati bır neUr.c nlmamryıteab'1 ta.h- dır. Bu da görl!zmelerln bUyUlt bir lan Uç taraflı pakta do.hll olması· Bu hedeflPre erişehilmeklifFimi~ 
d rla ·ı bu ha.lciknti şimdiden Bununla beraber oLmdiye kadar a. mln olunabilir. ASIM US mikyasta genişliyebllcceği zannını ver · dır. Bu suretle nçler paktına lltl· icin denıokrasi metocllarmıtı 
ta!:dir v~ icnbma göre hareket iman mah1mata rrore Camplnada ıoo • mektedir. Son resmi Alman • Sovyet ı hak etmek? So t R a.zı pek zivade ıslnlı edilmeqi icaf' ctnı l l d kişi, Kal.ısta 86 ldşl ve Focsanlde 30 Rektör döndü 1 toplanlısndanberl sovyetıer bakımm e vye usya n d W• ~ ez erse ya cm. a·~· general kişi olmuştur. Blrk dan ıki esaslı diplomatik hll.dise o( Alma.nyasile fa.cıist ltalyayı Avru- e eceffuıi takdir ve teslim edi • 
• o:lionun da azledildi ?1 ve onun Etiler e l:urbnnlıırm adedi ~00 u 1 ~~ nç gün ewı:!l Anknrayrı glt.mi,ş muştur· 1

1 padaki yeni nizamın bilhassa Bal- yoruz.,, 

Y
e · 1 Bod w k di ~ k bl o an unlvcrslte Rektöı1l Qoımll l3Jlsel · . , •--------------~ mare~a oalivonun geçme te r. En az alanda rçok ce_ dün şehrimiz dö 0 ı - Sovyetıe:-ın iki komşu9U olan kanlarda şefleri olarak tanımış 6- , -

g··ndcrildiği, fakat nih~)et bu set daha bulunmasından korkulmak. Başvekil ve ~anrı/~c~;l~rİıe ~~~r Almanya ve Japonya ı.tnıya ile bir. lacaktır. 'Yine Almanlal' c:ovyet 
tC'dbirin de fa,_•da edi ~· .. tadır. mu tU 1'. !eşerek Sovyetıere bır ıhlar mahiye., R T"" . ._ 
.. . " verm gı go. Carlton otelinin zemln katından k ~- tinde olan UçlU palüı akt,·tm~lerdtr. u~syanm urkıye Uzerinde yapa· 

ı UJPcektır. A b:ızı mUııterller bu!Ul'!dukları yerlerdo e tör talebe yurdu ipi ile yakın cagı bir tazyik ne Almanya Bul· 
-' · kapalı kcıldıl:larını ve imdnt lrtPdtk fan alltka~ar olduğunu, tallmntnnmc: 

1 
2 - Almanya ile İtalya, Ro- garfstandan "'eçerek Yunanistnna 

e lcrlnl tcıcfonln b!ldlı-ml)o muvaffak r~rde V~kılllk~ct ~1n1pılan df'ğ11Jlldikle. manya ve Yunanistan yolu ile' bo- taarruz ettigı.": takcllrde TUrkiyenin 
olmuıılnrdır n pey crpny P.·, ğ edilmekte ol<lu v 1 k k t 1 h B ·ı· . Stef l ğunu ııöylemıutı1'. • gaz nra ve ya ın şn!: pe ro Ra a· bltarnflığmı temln l!lmek gnyC"i 

Türk talebesi, Ataürk . u .. rcş, 11 ( A. A.) - an sına doğı·u ilerlc:mcsc baelamıelar- ni de takip ct:mclttet'iirler Niho.yet 
• • "h "f 1 a)an.sındnn: . . .w. Ed~ d P ı ı dıl'. Rusy,a\llll !randa ,.e Af~ist.Mda 
ıçın ı h a yaptı Rasath~nC'nı~ bır1 teblı~nde .rne 0a(I S 9 Sovyetlerin bu iki noktaya oeva- müdahalelerde bulunarak tngilte-

nerıın, ıı (A.A.) - Bcrllndekı ta Romanya nın bır ço • yerlcnnde Edl 
11 

(il ~-- hı ne olııcalttır? Şımdiye kadar reyi bir parea mec::rnıl etmosının· · ve 
lebcı:nlz dUn TUrk ldUbUndo AtatUr" tahr"b t . 1 .. lzel · me, 11:ou..-...) - VUn gece ğ !t< :ıo• kUn ölUmUnun yıldö umu mUnasebe" 1 .a. ~ apınış 0 ı:1:. ze . cnın alc;almıya ba§lıyan sular bu eao:ın Sovyetlerin pakta verdi i cevnp hattd mlişkül vaziyetlere dli§llr-
Uylo hru:1n bir thtünl terUp etmı!i· 4 dakıka devam ettıgı tasrıh o. yeniden yUksclmlyc b8§.lnmı§, be§ şu olnıuştur: Ja.ponyaya kareı dik· mP.slnln de Almanlar tnrafmdan 
l<'rcllr. - lunmaktadır. metreyi bulmuıtu. Ed!rnenln kennr kate değer r'r dostluk göstf'rnıl.ş arzu edilmeh.-te olduğu tahm)n edil-

BllyUk elçi Gerede, Ebedi Şefin Eyaletlerden gelen il\t haber. mahallelerini \•e Edime _ Knraağaç ve iki memleket arasında ve her moktedir Hattı\ Cermen siya.,"lo-
dahiyane karnl>terlnden, husıısi me l h • k h" tte yolunu seller basmış, elektrik fııbrl 'hti 1 k ç· ı •hin hl . · ~1 
nakip ve hayatından, gcuçl ğlmtz ıçlıi er, eyecan 1.:erece rna ıye • kası civarında bir ev yılı' ·ştır. ~u: 11 ~n E ~.1111 ., ın a e; c ~ a- rlnın Tilrklye, fran ve Afganistanı 
çok LııU!aılcll bir ıı.ıısblhnl yapmış, bir dir. Iar akşama. doğru alçalnuya b:lşlıımış denu teca' uz paktını J armı_nk üze- Almıınlar ve Ruslar arnsmdıı nU· 
lik reisi Ak~oı da AtatilrkUıı bUyUk Hasara uğrayan şehirler şun. tır. E~rnc ve c.\armda. ;!lağmı rlıır ke: 1 re ~~1~zakereler b•le cereyan ede- fuz mmtnkalarma :ıyrrmak istPme
escrlerlnden bahse~ ve Atntiırke !ardır: Belgrad, Tecuci, Kalas, sllmiş.ir. Zabıtn tc:ı.beden tedbirleri al. ı eegı ~ma olunmuştur. leri de kabildir. BiltUn bu ihUmal-
aıt §tirler okumuıitur. Merasime Milll Yerkökü BU7.0U H.amnioul mıştır. Sularoı bastığı yeri rdekl b:J.. 1 Bog<t lamı emniyeti mese>lesin- lere karşı dil!JllnlilccC'k asıl mtihlm 
Şefin beyannamesinin okunmruılyle S t pı' . ' ,.. . ' zı evlere sruıdıı.llarla cltmelt ve peynir de esk" R f tl · k . nihayet verllmt,,Ur. nra , oestı, Huhi, \,a.mpına. gönderilmiştir. N'utuııı;:ı bir zayiat ol 1 us men na cnnc :ırşı nokta Sovyet Ruc;ynyı bıtarafhk 

8 İtalyan tayyareı;i 
düşürüldü 

Telefonlar i§liycmemiş ve her ruamıştır. • yo.pılan hamleye gelince Sovyet cc· alyn.<Jetlnden no dcreceyP kadar u-
tarafta tren mUnakalfıtı dur. vabı o l:adar Rarih değildir. zaklaştımbileccldcri kn~·fiyetldir. 
muştur. klisesi yikılmıştır. ..son _zarııan;an~n ~fo'lkova ~asra Hulılsn, tng liz mntbuntının ek-
Şimdiye kadar alman haber şı·mendı'fer ı"sıas ·ı 1. korfen yolu ıle mkı-:.:!f <'tme;c mQ· ~eriyetl Hitlerin it ly:mlnr tarafm-

Inndra, 11 (A.A.J - Sala.hi. 
yettar kaynaklardan öğrenildi _ 
ğine göre, bugün dilşUrUien se
ikiz İtalyan tayyaresi dahn ev. 
vel düşürüldüğü resmen bildi. 
rilen on tayynrcdcn hariçtir. 

• - ...... yomı ı c >ır. 1" . l"I .. t • t l B • . 
Jere göre yalnız Kalasta 21 kişi takım fa:briknl ta ·1 h se .._ sınc a li rn gos cı m r- r. ~unu· dan kUçilk Y unan!li :ı,, karşısında 
ölmüş 100 kışı' · yaralonmı-4.·r 

1 

olmııatu ar, mnmı e 8 • ı la berabe.-r Sov; etı rin bir ticaret gösterilen mC'rhan·nte '"l\ an vazi-
' .... :;>w • rap ~ r. · 1 il b "" • rd bir d rıt · · Elektrik santralmm evlerin Ü7.e c· rd k' b" Jo u e O,:,a.zıa an "'C<;en yo- yet ka'l"ŞI"ID il n 1. nln imda· 

rine dil§en yüksek ıans· nl • ~va a 1 ırçok evler yıkıJ. la muvafahat eti er' '"rlM llclr or- dına gitmcği arzu etliği talıdirde 
kabloları an ık ıyo u mış rr. , . . 1 tada hi<' bir aı· m t o'madım gibi Tilrkiyenin b1t.araflığrn 1 temin ga· 
B"" .. k kl' Y il~ ç armıştır. Buzau da zelzelenın tesıratı l bunlnr~cip vnz g .... :: bor zl rın ycsinl tnkip etmekte ld fik-

uyu ıse e :ınte • Helene pek feci olmuştur. müdafaasını tamomi1C" TürklC're ,.e rindedir. o ugu 

' Uyandığı zaman dili paslı, midesi berbat, yüzU gözil 
ikanşık ve vücudu derin bir bitkinlik içinde idi; sanki 
uylrudnn yeni kalkmış bir adam değil, blltUn gün didi
nip uğraştıktan sonra biraz dinlenmek Uzere yntağma 
yeni girnuş bir işçi gibi idi; plfl.jdan gelen sesleri ialt
mekle işitmemek anısında bir milddet dı§arısını dini~ 
nerede oldut;'Ullu tayine ça~tı, sonra her tarafnu ~ 
milthiş bir kesel ve bitabi içinde tekrar uykuya dnldı. 
Aradan ne kadnr Z"mıuı geçtiğini bilmiyor, ikinci defa 
uynnıp yataktan fırladığı zaman vakit ikindiye ynltlaşı
yordn. Mo.dam Nikolayevska ile Beyoğlunda birleşmek 
için sözleştikleri saat yakla.'jıyordu. Kendi haline kendi
si hayret ederek ve bir kere ipin ucunu kaçırmış olduğu
nu görüp hô.disclcıre teslim olmaktan bıı!ıkn yapacak 
şey bulamıyarnk sUrntle giyfnmeğc başladı, bir yandnn 
dn otel hizmetçisini caf;'lrarnk hesabını istedi, bir yan· 
dan vapur tnrifC'sini tetkik etti; sonra borcunu öderkon 
hizmetçi kadından gece buraya nasıl, ne znman ve ki
minle g ld1iö hakkında malümat nlmağı düşündü, fakat 
bunu hem mUnaslp bulmadr, hem de Kadıköyünden İl!· 
tanbuln. ge<:;ecck vapuru kaçırmaktan korkarak otelde>n 
ayrıldı, sokakta rast geldlfi ilk otomobUe atladı. Araba 
asfalt yolun lizC'rind H:adıköy iskele. ı'rle doğru k«ima
ğa b:ı-;la ~ •. 

e t yor 
, Gülseren, odasında bir ıki defa uyanıp dn ltocasmın 

:ıılll gelmemi§ olduğunu öğrenince saygısızlığın bu dere
cesine kızdı; sonra sabah olup da onun bUtiln geceyi dı-

oarıda geçirmiş olduğunu, ertesi gün de ak§amm geç vn· 
kitlerine kadar otele dönmediğini ö~Tenmek dimıı.i;'lnı 

hayretle doldurdu. Böyle bir hfıdise ilk defa oluyordu. 
Oteldeki garsonlara sordu, Erdoğanın gece Ahm<'t 

Bey lz!mc ile, karısı ile Ye onlara gelmiş olan misafir· 
!erle birlikte sandala binip açıkta duran bir kotraya git· 

tiğini, sabahleyin lzame nilcsinin döndüğünU, fakat Er
doğanm e:ı.ndaldıı.n çıkmadığını söylediler. 

Gülseren, kocası ile aşk hayatı ya~amıyordu: bilıl

kis Erdoğnnm kendisini sevdiği ilk strrJa"rda da Gül<Jf'· 
ren ona karşT, istediği hal!'Je, hiç de kuvvetli bir bağlılık 
duyamamıştı. tstanbula gelmelerine sebep olan kavga
dan sonra bu eski kayıtsızlık Meta. bir nefret şeklini al
mıştı, Burada günleri lınzin bir boşluk ;içinde geçiyordu. 
Evli iken yalnız gibi idi. Böyle olma.ama rn.ğroen herkes 
onlardan resmi rabıtnlanna dayanıp karr koca mUnıı.sc· 
betleri arardı: kocanın karısına haber vermeğe bile lü
zum görmeden gecele,;n yn.b:ıncılarln bir kotraya binip 
z<:'vk ve sefahet dlemlerine açılmrısı dllpedilz münase
betsizlikten batıka bir şey dc-ğildi. üstelik o Suriyeli 
vurdumduymazm genç karısına Erdoğnnm m-velki ak
ıın.m sofrada. u:r.aktan gözlerini dikip mlltemnd.iyen pP.r· 
va.sızca yiyecek gibi bakması, GUlserenin gözUnUn önün
den gitmiyor. İki gün sonrn da onunla birlikte kotra 

sarası ... 
Hnydi bunlıı..rm hepsi, fena dn olsıı, iz:ıh edilebilir 

şeyler; fakat Nesrinle koeası nvdet etml!l olduğu haldE' 
Brdoğanm dönmemiı;ı olınasmdaki ebep 7 

Glllseren, lki kapı ı>teki odada gcee.nin yorgunhığu
nu çckarm&kta o!an bu kibar fahişeye gtdlp: 

- JCocıınıı ne yııptuı? 
Di) c sorıımnzdı ya, .. 

GUlserP-ne bunlnrı dil§ünmek bilP r~•r gr>lh·or. ha.y

siyetuıe dokunuyordu. Muhakemesi ru noı·+..da düglim
le..,ıncc Erdogana karşı duyduğu nefrl'lt l•h in n bliyü

yüp bir cnğlı; an azameti ile boşalm"ı rn:ı:ır ı,;r renk 
ve ırahiyet nld, ~;nı fnrkettl 

Erdoğan dönün ,.,, Un • l" ıd· •· • U •.. • · c cc ne ynpmnıııı azım ge ıgını 
dü.5 nau. Kıskançlık kavgruıı en, hoqlarnındığı sey! He-
le sevmediği adamı kısknnmak ne ne'llt'lt? Onclo..n ara
larmı'laki resmf bağlılık devam ctfği mliddetçe hiç ol-
maz"a .. _,. gonınU~U muhafaza etmesini istemeli mi? Pakat 
neye Yarnr, bu suretle kimi ve nirın alrlataraklar? 

. En iyisi hlldiseyi olmamış g"bl savm'\k ,.c davayı 
k~Unden halletmek iı:ln cısaslı tcdbiı-lPri diişUnmck ... 
Gulscren de böyle yaptı. 

Erdoğan ortabk karardıktan sonra aksam yemeği· 
ne dar YCllitl. üstünde dün akşamki h::ıfü deni?: elbise
si va'rdı, demek blltun gUnil de bu kıyafetle geçirmişti. 
Kansma milbalf'ığnlı bir bulOs vA mazeret edası ile yak
la.ştı, bir sUrU olmaz şeyler anlattı, onun kızıp köpUrdU
ğıinll, kavga etmrdlğlni görünce hayret etti, böyle bir 
hiddet ta!ıkmlığı beklediği anln.şılı~·ordu, GülS<'renJn sU
kün içinde kendisini dinler g1Srilnmesi üzP.rine tnbiyeyi 
değic-tlrmeğe ve genç kadnım diııillk du~·gulamıa hitap 
etmc"'e onu okr;ayrp sözde gönlilnü almnğa kalktı ve iş
te ıı.sıl bu safhada Gülseren taşıp könürmemek ve bu fğ. 
renç mııhliıku yanından hakaretlerle kovup otelde bir 
iskandan çıkarmamak için kend~ini gliç 7.aptetH 

(Devamı var) 

ıtaı an 
(B~ tarafı 1 fnciile) 

yetle bombardımım ederek dağıt · 
mı,cıtır. Düşman çekilirken elt:~ 
her nevi malzeme ve mtihimmııt 
terketmiştir, 

28 llkteşrinden 10 sontcşrinC 
kadar cereyan eden muharebeler • 
de Pindusun şimalinde Smonllm -ve 
Grammos nrasmda eere,·an eden 
muharcb<:'ler Uçüncfi lWya"l AlP 
fırknsmın hezimet ve inhlllll: ne. 
tlcclenıniştir. Bu fırka sUvari Bet 
zağlileri ve di~er faJJist teşckkUl • 
loriyle takviye edilmiş ltalyanııı 
en güzide birliklerinden biriydi. 

Üçilnell Alp fırkası bir seneden· 
beri Arnavutlukta bulunuyor ~c 
araziyi biliyordu. 
Düşman harp ba<:ılar başlamtıı 

bu fırkayı dağlık mıntnkada ileri· 
ye sUrmliştur. Maksndı Meçovıı~11 
varmak ve Epirl Ti:sa.lyaya bağlı • 
yan bUyUk şoseyi kesmekti. Dil§' 
man eetir kıtaatmıızn çarparkeıı 
uzun ve yorucu yUrl.lyüşlerle dlğC'T 
kıtaatmuz bu mmt.akay:ı yetişm.i!f 
ler ve şiddetli bir muknb!I taamı· 
za geçmişlerdir. Çetin ve mUşkill 
şartlar altında cereyan eden şid • 
dotll mtiradelede UçllncU Alp frr • 
kası mağlfıb edilerek kaçmağn 
bo.şlo.mı§ vc Avlony:ıya çıkarılıp a· 
lcUl.cele kamyonlarl:ı. yardrmmıı 
sevkedilen tnkviye kuvvetlerin! dt 
bu firara elh1.lklemistlr 
Dtişmnnm bu ~ubarebelerde. 

me~ruh ve m~aktul olarak uğradığı 
za~ıat pek ar.ırdır. Elimize bfrçol< 
esır Ye her nevi mühimmat ve 
malzeme geçmiştir. Dilııman bir • 
cok köyleri yağma etmiştir. BU 
lt6ylerden b::ızıln.rı hakiki bir felli
ket manzarası al'Zediyor. 

İTALYAN TABURLARI N~· 
SIL MAOLÜP OLDU? 

füıd, 11 ( A.A.) - Yeni ttal • 
yan başkumruıdanlığma genernl 
Soddunun tn.yini ve İtalyndofl 
geldiği haber verilen mühinl 
takviye kuvvetleri, İtalyanlarJll 
Yunanistana karşı yaptıkları 
hücumda uj!nıdiklnrı muvaffnlc1 
yetsizliği itiraf ettiklerini ifa • 
de eder. 

Epir cephesinden alman eıl 
son haberlere göre, 3 !ta.lyn!l 
piyade taburu birkaç Yunan i · 
lcri karakoluna hücum etmiş. 
tir. Fakat İtalvanlar Yunanlı· 
lan kuvvetle • tak-viye edilmiıı; 
tbulmu.~1ardır. Neticede hUcuIIl 
püskürtülmüşti.ir. 

İtalyanlara tir miktar c ·re 
ve malzemeye nı 'l.l olan bu I!' • 

v~ıJ:lnyetsiz!ik İtaly:ın c p 
gensinde fena bir tef·r yarı 
1"'\I~tır. Hafif toOC'11 ı .. ,... •I r; 
'Ylevzilerini terketm:<ıler •· ·. 

Cephenin şimal Jncmt~1 • G 
riceye ıhakim olan Yun"n nı • 
zileri yeniden ıslah cdilmi. ~ir 
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! arihten: 1 ( 

Tutun yasağı 
~ dilnya müteha.kkiım
Yor. kaqı yeni bir cephe &lı. 

Avrupayı sarsan kasırganın 
~ka.ç kişinin arzu ve emirle -
~ ileri geldiğini söylemeğe 
r Yok. Yalnız işin sonu ne.. 
eye varacak?. Bunu kestir-

lnek hiç de güc; değildir. 
Şair: 

Olsıı devlet eğer zevale ktırib 
1 şler i§ler kişi acib ve garib. 

Demiş. 

~fana ''TaJıtmda mUstetir,, 
degildir. ''Acib ve garib,, işler 
to.uhakkak devletin zevalini gös.. 
~rir. Tarih misallerle doludur. 
b a.lııız Osmanlı tarihinde, !bile 

ı.ı. lllisaller birkaç tanedir. 
Dördüncü Murad tütün içen

lere etmedik eziyet bırakmaz. 
<:4. JQnri dinlemeden tütün içen.. 
leri, yakalatır, başını kestirir; 
llokak ortasına. yatlrII', üzerine 

·de bir meşale diktirir, bu sU
~tle korkuyu feci bir hale so
a.rdı. 

. ~ne bir gün sokaklarda üre. 
?inde meşaleler yanmakta. ola.n 
~ız tiryakiler yatıyormuş. 
UQrdüncü Murad da Atmeyda
~Illı':la meşhur ba.pisane yerin-
~~ Silahdar Paşa sa.rayından 

cırıt oynayanlan seyrediyor
llluş. Bir de ne görsün? Bir 
'Ye1?~eri, yerde ölü yatan ve iL 
ze~de meşale yanan diğer 
~e'!.11çeriye yaklaşmış, dolu çu. 
Uguııu nıeşa.leden yakmış ve 

e~~erini kollarını sallayarak 
K,FYiip dumanmı Dördüncü 
İ Urada doğru savurmaya. baş.. 
arnış. Herkes: 

b - Za vallr, çıldırmış.. Şimdi 

d
ai ş! gidecek, üzerine meşale 
kılecek. 
biye söylenirken, Dördüncü 

~uraa cirit oyununu seyrettik
ten sonra saraya gelmiş ve o 
akşam tüfün icmenin serbest 
Olduğuna dair şehir sokakların. 
da dellallar bağrrtmış. 
~ördüncü Murad, Yeniçerinin 

hahnden işin s;ırpa sarmak ti
ıere olduğunu anlamıştı. Çiinkü 
:~aklara siyah kağıtlar üzeri-

Ztıı-ormz bir du'luın ha7c7-.-ırula. 
neyler bunca ş:ddetler 

ilkokullarda yeni ders 
yılı çalışmalar.ı 

Konferanslar, ayuk toplantılar, kurs
lar ve köy gezilerı tertıp ecuu yor 

toplan.lılar yapa-Her yıl İstanbul Maarif Mü,. 
dilrlüğü tarafından ilkokul öğ. 
retmenlerine tertip edilmekte 
olan mesleki konferanslara bu 
yıl da devam edilecektir. 

Bu yıl bu konferanslar d~a 
ziyade psikolojik ve pe<la%oJık 
mevzulara. inhisar edecektır. 

Konferanslar 27 ikinciteşrin. 
den 14 mayısa kadar sürecek
tir. Konferanslar Eminönü 
halkevi salonunda saat 15 de 
verilecektir. Mevzuları ve ta. 
rihleri şudur: 

Profesör Dr. Peters; (psiko -
loji), 27 ikinciteşrin, doktor 
Muzaffer Şerif (Amerikan psi. 
kolojisi), 18 kanunuevvel, do
çent Hilmi Ziya (çocukta yetiş
me tarzı) 22 ikincikanun 94:1, do 
çent Hayri F~at ( cocukta man.. 
tık) 19 mart, Sad1·ettin Celal 
Aııtel (ilk mektep1<'rde meta_ 
matik) 16 nisan, Dr. profesör 
P"ters (öğretmenin ve ebevey -
nin psikolojisi) dir. 
BASÖÔRETMENLER tN AY-

~ LIK TOPLANTTLARI 
Her aym ilk cuma g-::r,i\ öğ. 
:Jen sonra saat 14 te Eminönü 
lkevi salonunda başii,~retmen. 

Ankaraya g~den 
ticaret 

mümessıller i 
Manifaturacıların 
itirazları tetkik 

olunuyor 

Vekaletin fındık ihracat ko. 
mit.esini lağvettiğini, komitenin 
tekrar ihyası için Ticaret VekA.: 
leti nezdinde teşebbüslerde bu
lunmak üzere bir heyetin Aıı
karaya gittiğini yazmıştık. He. 
yet, Ankara.dan dör.müştür. 

ler mesleki 
caklardır. 

Bu toplantıda konuşulacak 
mevzular şunlardır: 

A) Velilerin okullarla tema_ 
BI, B) Talebe işleri, C) Çarşam.
ba günleri öğleden sonra okul. 
daki serbest mesai, D) Talebe
ye verilecek mükafat ve müca
zat, okullarda kuyudat işleri. 

ôGRETMENLER tÇlN KURS 

Diğer taraftan geçen yıl oL 
duğu gibi bu yıl da öğretmen.. 
lere kurslar tertip edilecektir. 
Kurslar 4 birincikanundan 9 ni
sana kadar devam edecektir. 

Kurslar dekoratif yazı, !basit 
aletlerle deneme kurslarıdır. 
Kandilli 13 üncü ve Cağaloğlu 
birinci okullardadır. 
KÖY öCRET~1ENLE.P..t:\"E 
KONi•'E~RANS VE KURS 

Köy öğ-retmenlerine de alfa.. 
be tekniği, rasat işleri, pasif 
korunma , yazı mevzuları Ü7..e
rirrde ı~on.fera.nı-lar verilecektir. 

Bundan başka öı!retrr.en ge.. 
ztleri de tertip edilmesi karar
laştırılmıştır. Bunun için bir 
program ya p1Imaktadrr. 

F atıh medreseleri 
Universite talebeleri 

için yurt haline 
getiriliyor 

Üniversite talebesi için yeni 
bir yurt binası tesis edilinceye 
kadar Fatih civarında bulunan 
beş medrese tamir edilerek fa.. 
kir ve barınmaya muhta<i olan 
talebelerin otura.bilecekleri hale 
ifrağ edilecektir. 

Vali ve belediye reisi Lfttfi 
Kırdar yanında maarif müdürü 
Tevfik IKıut olduğu halde evvel
ki gün lbu medreseleri gezerek 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 
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Ön taraf sıraları ka.. 
dmlara inhisar ettirmek 
usulLi kalkıp, kadın, er
kek aynı hakla tramvaya 
binmeğe başladıktan son. 
ra kadınlar bir hayli 
güçlük çe~ciyorlardı. Srra
lar kalktıktan sonra 
bu güçlük daha çok arL 
mıştrr. 

Bundan ba~ka tramva_ 
ya. binip inmekte göste _ 
rilen tehacüm, kadınları 

. çok fazla bırpr 1amaltta
drr. Bunun için belediye_ 
nin herhangi bir tali_ 
matnamesi olam:ız. Halk, 
kadına gösterilmesı lfı_ 
znn gelen hürmet ve ne
zaketi 'bilhassa tramvay_ 
da esirgememelidir. , 

Görüyoruz: BllZ1 yaşlı -
bayanlar, müthiş bir ça_ 
balama ile, itile kakıla 
tramvaya biniyor; fakat 
içerde de yer bulamıyor. 
lar. Bunun önüne geç
mek, tekrar edelim an_ 
cak hal.km nezaket 
hürmetinden beklenir. 

Yangın dönüşü 
yapıl3:n kaza 

Kadıköy itfaiyesi motopomp 
şoförl~rinden Osman, birkaç ay 
evvel bir yangın dönüşü kaza 
yapara.k motopompu devirmiş 
ve içinde bulunan iki itfaiye 
neferi ölmüş, 6 tanesi de :> ğır 
yaralanmıştı. 

ölüme sebebiyet suçundan 
ikinci ağır cezaya verilen Os
ma.nm muhakemesine dün baş. 
!anılmış, maznun ön.üne çıkan 
bir yolcuyu ezmemek için direk
siyonu kırdığını ve arabanın 
bu suretle devrildiğinl söyle. 
miştir. 

Muhakeme, yangın dönüşü 
olduğundan lbir otomobilin Ka.. 
dxköy haricinde ne kadar süraL 
le gidebileceğin.in sorulması i
çin başka bir gü.-ıe bırakılmı~
tır. 

re 
K APintızIN önünde cerey~ eden tahsil yaı;ıuda bulıın.ıı..n ~ıı)damı:mm 

ı.l.un,7a kıt."\11 ltarşl!lllıda u~anı_ fclıirleruo ancak yüzde .eksenini, flL_ 
kız, hattı\ tetikteyiz.. Bir mllle kıı.t kô~ krde ancak )iizde otuzu.nu bi. 

tin auılia<J.derutnu bir parça koylf, bİ Jo olmtıuıuyonız. 
ruz. sa.t:hk. hesabına feda ooemııyız': Koy enstitüleri kadrolarını köy ço_ 
Millet, hllli:lllnet bu davada yU:ıde yüz culi.larmdıı.n seçmiştir. Bu çocuklar 
tek blr nılı ba.lindedir. bu sene melcteple.rdcdir. Sa~,ıarı altı 

Bu teyakkuz bizim millet danı.smı b!ııdlr. Beş sene sonra ışe başlrye<',ak. 
yalnız hudutlar, yainr.ı; ı;illib depoları, tardır. Her ı;cne üç bin lıoC"a çıkacağı_ 
tallm me~·danıan halinde anla.mamu.a ı:a göre on ı;ene sınıra (bu l>C.'ltcdeıı 
ı;ebep det;ildlr. Davamızın buyUklüğiı itibaren on beş sene sonra) nıemle_ 
en tehlikeli anda hile milleti bUtfüı kette 2,5 mil) on tahsll çağınn:ı çocuk 
müeıeseeeıeri, lıstün kıymet hlikilmlcrl den; göıecektir. 
ile beraber bir kül hailndo tasavvur BugUnden itibaren; on be, sc ı e 
etmeınizdedlr. iUilli ı!"nf lnöııU. hudut ısonro. clde eueceğı:..ııiz netice yıı.lıw:ı.a 
~ emniyeti kada;, ccmiydln büıı: bir takım kemJsetıcr e!de etmek'ten 
yen tekaın:.ifünu da. birinci pll'l.nda lbarot değildir. Bence bu netlcenlıı 
zikrediyor, Millet ı.eudislııl koruyan mom.lekı;ıt kiıltur seviyeı;ınde )apaca_ 
~rhlan katlar, kalbi iie de 3.1!jar. İn. gı keyfi~d ıılul.'.l.bı eli ;:kate lf..31ı.tır. 
~nü içimizde bıı ha-t,.:ikatl t rplmlzden Şlmillse kadar ı.ıı .. r.evverıerlı l, 

once, ve hepimizden dalın çol~ \'UZtıhla ıışağı yukan lmz::ılardan ve Şt'blrler 
ortaya. atan insandır. Altıncı Bıiyi.ıl• arasrudıı.n 3apıl:ın Lir !.~im netiooslıı_ 
Millet Meclisinin ikln<'i içtima. senesi. de orta3a çı.kmaktadır. Toparlak bir 
ili a.ça.n nutkunda. bu nokta.sa veciz rakıunlıı. ıfndc etmelt l.stersel• di~cbl. 
blr tjelillde teıınaıs etti: llrlz ld bi:ı U'i ml1yon insnn ıını.tlllldau 

"Maarif işlerinde kabul buyurdu. sivrilen münevvere malikiz, fakat 
ğunuz köy enstitüleri ve devlet kon. 15 sene sonra miineV\·erlerlmlzl, fikir 
s7rav~uvarı kanunl:ır1nm hayırlı ta.t. \'6 sanat adamlurımJZJ ı-erecel~ muhit 
biklerı, §imdiden iftiharı mucip vaat. adet adet ltibarl~le dahi bududıınu 
larla doludur. !'ıfemleketin muhtelif genişletecektir. 18 milyondan ıı~·nbp 
n;ımtaka.larmdn açıla·. H. enstitüde gelen mUnevvcrJerl saJaeağtz. 
§lmdiden 6.000 talebemiz yetişmekte nmı:ıssıı. lw~:len taze hayat ve te_ 
dir. BUtUn al<.ı.kadarlmm en geniş bk IAkkllerle münevverliğe iltihak edecek 
emelt ve çalışma ölcUsti ile kurulup çocuklnnmııdan keyfiyet bakımından 
yürümesine savaştıklan bu müessese yeni şeyler beklemeye Jı.akkıruu; var. 
ler 15 ~l içinde '.i'ür'tlycde ilk öğretim dır. Günun mi.ıdnfa.a da-.ala.n mevzuu. 
meselesini tam olarak hallctmlye im bıo.hlıı olurken on be;j scue sonraki kül_ 
KA.n verecektir • tıir 114n iJ emi:ıi de ı.iındlden hesaplı. 

Musiki ve tlyatro sanatında Tilrk yanız. 
çocukların~n yaratma kai>ıllyetıerini ımuct, kültürüyle, milli zcvki~le ve 
il-1 bir lnkışaf yolunda. görerek mem blitUn modem içtimai tesiı>lerlyle b\r 
nun olmaktayız. Devlet konservatuva" varlık deınektir. Bu varlık etra. 
n kabul buyuıdugımuz lmnunlıı. dıılıi fındıı.kl davamınn öyle kolsyea halle. 
verimli bir teklimtilc doğ'm yürüye dlleceğlne kaııl değlUr. tmparatorluk 
ceJ{tir." • tarlhl blltün sosyal oluşlar ba.luımn. 

'.l'Urklyede ilk ög-retlın diye bir da. d.ım millet b;ınyeslıılıı tam ~:ddmıı bir 
va ve bu davıı.nm asll'larca süren bir hıırel•et kaydeder. Orada ne Türk 
m:ızlsi vardır. :Fakat lıiz on beş ıııcıne milletinin kültür huswil)etlerlnl mu. 
oıınra llk öğretim nıcsele>ılnl halletmı, bafa:ı.a etmek, ne de onu ım::uı.aır mll. 
buhuıacağu. • Jetler liCviyesine çlkaımak mevzuu. 

Milli ı;et tnönli ilk öğretim mese. bahhıtir. 
lesini yalnız bugün değil, ba§~ek\l ol. Buıacnall'yh her ec3·i y<>nlden ~aıı. 
d.uğu ~ündenberi birinci plünda mlllt malt, yeniden ı~ başla.uı3.k tAmndır. 
miıda.faa ve medeniyet davası ola1ak Hc~kell, roo.ınl, mnsild)l, ınlmarf. 
telakki etmeı.."tedi.r. yt, t1~11troyu yeni ölı;ülere, yeni ıw _ 

Memlekette tahsil çağmda. bulunan vt;,elere göre kurmak meeburlyetin. 
ooculdan yetiştirmek nıcselesi Tür dcyl.z. 
klyede bir yandan kilittir sevlyeel, bir Bir tarihten aynlıyorıız ki daha yir_ 
yandan coğrafi ş:ırtlar, bir yandan mı sene evvel heykeli kırmamm em. 
blitçe zarın-etleriyle ltarıııla§m.akta ve rodcrdl. Canlı tnsa.n reamlne bakımı 
türlü, türlü müşkilllt<re maruz ko.I. dü:ıyıı.wn en bilyUJ, cinayetini yapmı. 
malrtaydı. insan glbl telAkkl ederdL Muslklyl bir 

Kilittir meselesidir: Çünkil muhtaç günıı.b, bir a;up 11ayardı. sahııe adamı. 
olduğumuz bütün ifü mektep kadro. nm mahkemede phadctı makbul •. 
lanm dolduracak mlktarda. roesll'lt yılma.zdı. 
adNnJ yoktur. Biz, böyle bir tarlh.ln dehlizlerinden 
Ooğnın şartlar en bilyillı: mllfldllU ınyrıJarak Jıa;ııata, tablat.e, .tıuıana. 

doğuruyordu. Çünkü memleket oUlu. ıuWete doğrıı g1Uiyonı%. Türk millet 
l!lwıun yüzde 79 u köylerde ya.'J&.IIl!lk. kliltUrUn de lı;tl.klfil harbini ynpma)-n, 
tadır. Bu köylerin sayısı 40 l;bıdlr, onda da muza.Her olmıya mecburdur. 

Kırı, bin köye muallim mektebl Bu mecburiyeti milll mUdafaa l1c> 
tahsili görmüş olan hoca göndermelt blr aaft.a mUtalea eden Büyük Şeftir. 
lçln en a.,ağı altını& llt'ııe lftzımdır. MWet.lmWn sıye.&t olduğu kadar 

l>uJvı.!t-ı <.ıh.ı ma.zlııman' men 
e'ljler hiiner oldur. 

Ha:ber aldığımıza göre, vekL 
let, şehrimizde yeniden bir (fın
dık, ceviz ve kum meyva ibra -
cat birliği) kurulmasına karar 
vermiştir. 

Me~e1e~de kıı:ıa bir zaman. 
da elektrik tesisatı ve icap e
den tamir işi yapılacaktır. 

Blltee meselesidir: Çünlui mcmleke ktlltur tstiklAllnl de temin etmek va. 
Ticaret Vekaleti, lngiltereden tın dar seviyeli biıtçc•inde bü)1ik -re: zllemlzdlr. Esasen ı.stlklll ve ktlltur 

gelen 21 biıı sandık mikta _ kfınlar tutac.a.k Qlan bir mcscl<"ye der.· blrlblrlnden ayırdedilemeyen, ayırde_ 
. nn lı.al ve cesur bir surette atılmak (Uldlğl ıı:.a.man bunla.rdan blrlnln mnt. 

daki levha tenekelerin silratlc / gtıçtu. lak hasta olduğuna btlkmedJlen bir 

lngiltereden gelen 
levha tenekeler 

d Beytini yazıp dolaştırıyorlar-
ı. 

Diğer taraftan, Anıkaray~ d
den manifaturacılar beyetı te. 
maslarma devam etmektedir. 
Şehrimizdeki alakadarlara gelen 
ma.11'.lmata göre, manifaturacı
lar heyeti, vekaletle yaptıkları 
temaslarda konulan meşru sa
tış karlarn~a itiraz etmişlerdir. 

Buraya gi,..ecek t" le beler de 
üniversite rektörlüğü tarafın. 
da~ tesbit edilecektir. 

ithali cihetine gidilmesini te. Fakat meseleyi köy enııtıtlilerl oez_ varlıktır. 
min için alakadarlara emir ver. ı1 bir 8tll'ette halletti. Bu;;t\n mecburi SADRİ ERTEM 

h l3u~~iler de mazlumların a
lenu gorup kendilerine gelmez.. 

11 
rse ... Evet iste o vakit iş ser 

m iştir. =================:::::========================== 

GONEI a erecek. · 

=:::::::::::::::::::===N=iy=a=%=· =A=h=me==t= 

Gözü kararan bir 
sarhoş 

8iı- • • 
gazınoyu altüst etti, 

bir kişiyi yaraladı 
D" sU:n un. gece Beyoğlunda, Tak.-

bir ~:_kı. gazinolardan birisinde 
lahğı ad:se olmuş, bir sarhoş or
Yi d bıribirine katmış, bir kişi 

• e Yaralanuştır. 
di!a~~lan. talıki'kata göre, hA

şoyie cereyan etmiştir: 

·Tacirler maliyet fiyatlarının 
mahallind~ de artt1ğmt ileri sil .. 
rerek satış nisbetlerinin tezyıi_ 
dini istemektedir. 

Vek!letin, bu teklifleri ka
bule mütemayil olrnadı"'ı anla.. 
şılmaktadrr. Temaslara devam 
olunmaktadır. ---0'1-.-----

Altın fiyatı 

Altm fiyatlarmdaki yüksek. 
lik devam· etmektedir. Dün bir 
altının fiyatı. 24,40 lira idi. 

-58-
br~tilden ve kaçakçılıktan sa. 
daıı 1 olaıı Battal, gece ya.rısm
kaa sonra Yanında birkaç ar
ki ç~I olduğu halde Taksimde- Bunu her ne pahasına olursa 
gldm- gılr gazinolardan birisine olsun anlamak istemekle acaba 
srrı.1 .ek rakı ve çalgı çalınma - hata mr ediuorum? Hayır .... Dol<: 

,.,, ıstenıi"'tir. J ·ı venı 
l) ~ resi eski aşıkı ile scvgı erını "· . -

VA!KU1ia 
aboını® 

00Ulfl)Y: 

Mmtaka ticaret müdürlüğü 
bu emri dün akşam üzeri güm. 
rükler başmüdürlüğü ile liman 
reisliğine !bildirmiştir. Bugün, 
derhal faaliyete geçilecektir. 

Hll'bir filme nasip olmıyan nığb"t lc:ız:ınan 

BALALA Y M7 1\ 
Nelson Eddy • ilona Massey 

Aşk ve 

sinemasında 
·devam ediyor. 

gitt~~at ke.ndisine çalg-ıcılarm den ateşlemek veya d~l~a ıı:utJ\iş 
beri gı ve ralu da olmadığı ha- bir pazarlığa girişmek ıç1n bır ke- Yazan: \ ~vuen: 
taı ı:erilıniş, buna kızan Bat. nara çekilmis ol:lbllirlcr. Yahut Moris dö Kobra Muzaffer Acar 
at~" ihancasınr çekerek havaya hala yanan ufak bir ümit yıldm verdi. demek ki bütün tahminlerim 

"':? etnıegv e b:ı. 1 t vardır.. B"lki' de Allaha ısmarladı- fük çekmedim .. • Ş amU' rr. ' şüphelerim yersizmiş. Biraz sonra 
Oars 

1 
" ğı son bir selamdır. Dolores Santamori.iknda Komo· k di .. b 1 k b T 

gazin on ~r kaçışmış, nihayet Fakat her ne olursa olsun bu~u dor otelinde oturuyol'dtı. Pepe.;;an- gidip en sını u ara. ana rans 
hirrı. ov :rnüst~demininden İbra. öğrenmek istiyorum.. Böyle bır şej de aynı otelde başka bir daiı'e kontina.ntal film stüdyolarını gez
llat oglu Sabıt adında birisi kararsızhk içinde yüzınekte~~e L5gai ediyordu. İşte facianm iki clirmesini söyliyeceğim. Orada bir 
le lahn yanına yakla§:arak böy. hakikati bil.tün <;ıplakltğı ile og- kahramanı.. Facia arifesinde bu çok tanıdıkları var ... Sizi de yarın 
llı.e~~ler ~apmamasını söyle- renmeyi tercih ediyorum.. vaziyette idiler. Mis Burdet Kupcr öğleden sonra muhakkak yatta 
akın ısternı!'!, fnkat gözü adam- • .,. ise yatında bulunuyordu .. Yat Los bekleriz. 
ban 1 kızan :ıatho<i .bu _sefer ta_ Ancelos limanında demirli idi. Do· Mis Burdet Kuper'in vernıiş ol-
""l cayı Sabıtc çenrmı~ birkaç XVII • t<..'lni · lores ile Pepe Santamonika pla"J'ın· duğu bu haber heni daha ziyad_e 
" sıkın Santnmo'!lik:ı ı O kanunu.. rül' 1 kt n b""k b ıştrr. · d 24 da ben ise il·ı· rakı'bı'n oı·tasmda endiseye sü teme e. '"' a ır 

Ç 
Güneşli pasifik sahillerın e . ' .,. • b dl K ıkan k 1 d b' ta.. h11..:ı:c:e Ambasadörde bnlunu'-·ordum.. i::e yaramadr. Aca a ~ım omo-

rıes· ursun ar an ır 8a.3.t zarfmda cereyan eden ıı.w.o - J d.,or otelinde ne gibi hadiseler cere-
1 Sabitin ı~aba etın· e ı·sabet ler o kadar karışık o kadar anor- Şaskmlrğım saatten saate, da· . k D ed . . • ,. edivordu? Bclkı on ere o-

ı._ Cl'ek ıqerıd kal mı~. Sa.bit maldi ki hal:i kendhni toplayıp va· kikad:ı.n dakikaya artıyordu .... ·c 'an J - k . . ah' 
uaygın b h ld vl h . t -..·apaca'ktnn ?. Mis BnrdPt l{uper'e loresi telefona C"gır.ı:na ıçuı l 
tıı"~· r '3. e Beyog u ıas - zıyeti tesbit edor.ıiyorum. Bu no · J e . elime aldmı. Fakat hlç hi· 
-~ıne kald ı t larımm bu" tu" n lıal~'katlerı' en ufak telefo ,ıla vaziyetcen rr: alfıtna t Vl'll" z •ırı ırı m1ş ı~ -~ rı'n.de d~ bu cesareti göstereme· 
B teferrüatına kndar hakkile göste· miş ve ı;u cevabı alnuştrm: " 

ttnl tabancası ile birlikte re bilmesi için azami gayreti sar· - Dostum Alcks hen artı.le i.. lim. Şimdi de öğrenmek arzusu ile 
,.. z~ n ış, 'lin de üc;üncü sulh fcttim. size brrakryorum. Yarın hareket ··anıyorum. 

.,,~. r>ı l-ı'· .,,.., iı·• d" s0r~ıya çe. Los Ancelosda Ambasadör oteli· edeceğiz. Pepeye telefon ettim. Birdenbire Komodor oteli kapı-

IGONDEN 
1 

ATATOR ve fenni vasıtalar 
8 ÜYÜK Yas günümüz.. 

. ~e, o Büyük Yasın ha-
zın oldugu kadar da ulvi sebe-
bi Atatürk'ün radyoda sesini 
işittik. 

O ses bize Yirminci Asır 
Fenninin kazandırdığı bir ya -
digardır. Fakat açıkça itiraf 
etmek laznndır ki bu gibi ya • 
digarlan muhafaza için, Fen • 

pıcıya şu tezkerevi dikte ettim : 
· ''Mösyö Aleks Paterson Ml!l Los 
An:elosda Amb::umdör otelinde ol
d~gunu Mada..-ıı Dö Ligeraya. bildi· 
rı.r ve arzu ettiği takdirde kendi.si
m orada görebikceğini ilave eder.,, 

: vakit Öğıe;i klan . Saat d" . <:o gcçnuş ... 
ort var.. Hiç bir zaman bu 

~~d~r k:ır_:·u-sr7.Iık icinde kalını§ de· 
ğildim, Ögle yemen saatindenberi 
?~anıdan dışarı r!kmadnn. Her an 
ıc;uı cağırılacap.,.,.,.ı limit edi,·or· 
dum F k ..,.·~· · 
k · a at t<>J0fonım çanma ı:ı n-J ot tıkanmıştı. Saat tam dört... 

_apnna VUrukvor. Bir hademe
n.ın elinde bir tepsi ve tepsinin üs
tünde bir rnB1rtı101a ic"n· gı' .. .:liöini g-örü . . . '" .... t" d vorum. 11k naza'tda zarfın Us-
un eki Dolorı>;ıin yazısı dikkati -

me ~annyor Kalbimin heveC".a"lla 
vur uğunu hksediyorum. Do!ores 
acele ve ı'n . l ı· 
1 

, ce yazısıy e şu ke •mc· 
er:ı k :ı.ra.ıa m ıq. · 

ba"Aleks be~. mahvoldum. Fakat 
.. ş~ ge1enden zi~ade sizin vü· 

zunw..e çıl - • -d ~ {Tnaga layık olmadıg-ım -
~f ıztırap cekivorum. Artrk kn.v-

ll'n1·ta:rı ba!]ka car~ yok, 1ı• ı 
mektup ı>l;nb:e geldiği zaman ben 
~a~tamonika'dan ayrılmış buluna· 
cııgun 

nin imkanlarmda.n pek az isti
fade etmişizdir. 

Elimizde Atatürk'ün şahsi 
hususiyetlerinden nişan vere
cek film veya plak mahduttur. 

Bu mahrumiyet karşısında 
kendimizi şöyle teselli etmeğe 
çalışalrm: Atatiirlt gibi bir 
insanın sesi, Türk milletinin 
kulağında ebediyyen aksede.. 
cek bir kuvvet ve letafette idi. 
Hayatm.m muhtelif parçaları 
ise, daima canlı ve mukaddes 
bir hakikat halinde gözümü. 
zün önünde kalacaktır ... 

Fakat bu hususiyetleri bir 
kcra de fenni vasıtalarla, hem 
de bol bol tesbit etmek vaZi
femizdi. 

Tarih vesikaları, asrın te. 
rakkileri ile yepyeni bir ~ekil 
alıyor. Düne kadar kalem, ka. 
ğrt, muhtelif "evrak., ve fo_ 
toğraf şeklinde arşivlere ge
çen vesikalar, bundan sonra 
hem sesli filmlerdir. 

HiKMET MlJNIR 

;::: -

Vakitler 

Güneşin 
doğuşu 

Öğle 
İkindi 

Akşam 

Yatar 

tmsA.k 

Salı ıÇarşanba 
t 2 ll. teş. 13 ll. teş. 

Şevval: 12 
Krunm: 5 

-----· 
! Şevval 18 

Kasım 6 

Vasati Ez.ani vasati ~ııt 

6 44 1 50 6 45 1 52 

11 58 1 04 ll 58 7 05 
14 87 9 43 14 86 9 f3 
16 154 12 00 16 53 12 00 
IS 2g 1 34 18 27 l 84 
~ 02 12 08 5 03 12 10 

t:r. !kten S nra le\ kif edilmiş. ne indiğim zaman lilımmlu olan Seyahatimize iştirak etmekle hil· .:ısma telefon etmek teşobbiisü ak· 
-~--.-......--------------u ........ --.-.,..ı-,~ı..a..--ruin-.s.ı....-ıın..--ı.ıilli~.u:....zıii.:llli._<;;ınlr:'8agc~-~ı~c~c~v~a~bı~n~ı ___'..l~ım~a~g~el~d~i.~T..::....:..:.Pl.:.......:..:fo~n~ı ~n~rt~1m::.:..:..· ~V~eL..::k:a_· _____ _ (Devam1 var) 
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:>azlarda. ....... tembellitinde. Tıfo. Grip. Zatirri.,., Sıtma nekahatlerine, Bel l"fllldfff w idemi iJrtldmda w 
:cilo almakta .. yani haJNt feidel• temin eder. • 
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KAN' KUVVET l·şTı.HA urubulŞTIHA TEMiN ETMESi .. ilk 1ruuanan.1 .... bile teairini derhal ıröetermeaiclir_ 
Ş Sthhat VekAleUııin resmı mtıaaadeatııı haizdir. Her eczanede bulumır • ......................................................................................... 

C. H. P. Emınönü 
kazası kongresı 
dün gece yapıldı 
Cuınhu. ıyet Halk Partisi Eminö 

nU kazası kongresi dUn gece Cağa!· 
oğlundaki Partt Llnasında aktedilmi§: 
tır. Ebedi Şe! AtatUrkUn hatırasını 
tazizen beş dakika ayakta silkflt e 
illldikte:ı sonra kongl'e açılmış, kon· 
grenbı bin.net reisliğine Refik Ahmet 
ı:ıevengil, ikinci rclsllğıne maarif mü 
dUrU :ı. evfık Kut ve k Uplıklere noter 
Galip BlDgül ve Muhsin Erkin aeçll 
ml§lercllr. İdare hc,;etının geçen bir 
yıllık icraatını bild ren rapor idare 
heyeU azasından avukat Aut ôdW 
tarafmdan okunmu!J ve tasvip edil. 
mittir. ldare heyetinin hesaplarını ve 
yeni .ene için hazırlanan bütçeyi tet. 
kik etme Uz re Uç kişilik bir encll. 
men .-çllml§ ve bu encümen iki ceı.e 
araamda fa .. lıyette bulunarak rapc>. 
rwıu hazırlayıp kongreye vernılıtlr· 
Bu rapor !kıncı celsede okunup ıaavtp 
edilmek suretiyle tdare heyeti ınua. 
melA.t ,;e hesap noktaıarmdaD ibra 
olUDJDU§tur. . 

BminönU kazasının ocak ve nahi. 
3'11 tefki!A.tından gelen dilekler kon. 
&'rede bir bır okunup tetkik ve mOza. 
ken edılmlş ve vil yet kongresine 
s&ıdertlmesı kabul olunmU§tur. Bu 
dlleklerin mUhinı bir kısmı yol, l§ık, 
mektep gib ibUyaı:lara, elektrik ve 
llaYqazı ucretlerinlD indir!J:nesine ve 
f8lırin temiz ifine, ~h~ eba§mda 
konMrv tuvar ;> apılm.ık U<;ere iBUrn 
JAk edllıni§ ol:ın sabanın konservatu • 
var bina.il yapılıncaya kadar hiç oı" 
:maaaa park haline g tırllmesfne dair· 
dir. • 

Te§kilA.ttan gelen dilekler okunduk 
tan sonra askerlerimize klf milnase • 
betiyle yapılacak yardımın organize 
edilme&! hususunda bazı tahminler iz 
ııar etlllmlş ve uygun görWmllftUr. • 

Yeni idare heyeti için yapılan ııe. 
çimde belediye te!Uf heyeti relallğin. 
den mütekait Tevfik Uru, umumi 
mecU. azasından Sabir Y1lc~y, be. 
ledlye yazı i§lerl mUdUr11 Necatı Kil. 
ler, umumi moclll azum.dan Atıf 
ÖdW, lıl"liha Avni Sözen. dilÇl Huaa. 
metlin Sunal, ve hukuk ta.ktllteet do. 
çent1erinden Yavuz Abedan u1I usa. 
lıfa intihap edilmJflerdlr. 

Aynca idare heyeti 1Qin yedek aa 
da intihap edlldikten 80llra bu ..... 
toplanacak olan ~t ~ 
Eminönü kazası namına i§Urak ede. 
cek olan delegeler seçilmiftlr. Villyet 
kongruinde EmtnGntı bamm temmD 
edecek olan delegeler fUD)ardır: Tev. 
fik Uru, Relik Ahmet Beverıgtl, be. 
den terbiyesi. latanhul ubqk&111 Fert. 
dun Dirim Tef<in, lbrablm S&blr Ytı. 
ceaoy, maarif ınUdUrtl Tevfik Kut, 
avukat. Aut ödW. 

Dün geceki kongrede C. H. Par. 
tıst vflAyet idare heyett reı.ı Rep.t 
Mlı,naroğtu, umumi mecllıı azalan ve 
diğer birÇok partUtıer h&Zır bulun. 
muflardır. 

lki celse araamda .Eminönü Hal. 
kevi Reisi Yavuz Abadall dünya vazı. 
yeti karşısında TUrldye mevzulu bir 
konfer&DB vermlıtlr. 

lçtimadruı aonra kongre azalan ve 
misafirlere bir çay ziyafeti verU. 
mJştlr. 

Cerrahpaıada asri 
çamatırhane açılıyor 

Şehir MecJ!sinin buglin.ki1 
toplanıtumıdan evvel vali ve be.. 
lediye re~ doktor LQtfi !Kır
dar, muh&sebe kursunu bitiren. 
lere diploma.la.rmI verecek, top. 
1antidan eonn. da hep birlikte 
Cerrahpaııa hastanesine gidile. 
rek asri mutfak ile çamaeırha
nenin remıi küşadı yapılacak. 
tir. 

Bolu V aliliğinclen : ı 5 yatında bir kıza 
tecavüz 

Denizyollan kamarotıa.rmd&D 
Şevket adında birisi, bir sefer 
esnasında vapur yolcwaı:mdan 
bir kadmm beş ya,şındakı kIZI 
Hayriyeye tecavüzde bUlurunak 
istemiş, ikinci ağır ceza mah. 

ı _ Bolu Vil&yeU merkezinde yeni yapdan (!50) yatakh hut&hane bl 
nuı kalorifer ve banyo teaiaatı k&p&lJ zarf usullle ve U870 l1ra ketU bede- 1 
liyle 22.10.940 t&rihiı:den itibaren eksiltmeye çıkanım11tır. 

2 - Bu lfler 21.11.IHO tarihinlD Pertembe gUnU Dat 15 de Vil&yet Dal· 

mi Encümeninde ihale edilecektir. 

kemesine verilınlotir. 

3 - Ekslltm.: şartnameıd, mukavele ve husulll prtname ve keşif bU· 
14.saııı Bolu Nafıa mUdilrlUtunden 715 kuruı bedel mukabUlnde alınabWr. 

Şevketin gizlı ~ılan ınuha -
• - lateklller Ticaret Oduı ve ehllyet veaikalıınm:'" teklif mektupları-

kemesi dün bttinlmtş, suçu sa. na koyacaklardır. 
bit görülerek ı,5 sene !11Üddet. .Muvakkat teminatı (1118) llradlr. (103158) 

leişth~pis cezasına mahkunı edil. ! Bir kadın 50 metreden 1 Sinema ve tiyatrolar 
m ır. --v-o----- düşüp parçalandı Şehir Tiyatroıu 
Belediyeye otobüs teklif Şişlide Çanicaya apa.rtnna.nm - D Tepebqı oram kuı. 

eden firma I da oturan Feridun Manyasinin mmda Saat 20.30 da 
· · . . hizmetçisi 45 y~larında Hiis- Ayak takımı arumda 

SaU:~~inılı .. hır ~sviçre fir - nüçe adındaki Ermeni kadını, 
~ .. a dun bir zat bele. dün apartımanm arka tarafın - Beyoolu Halk Sinemaaı 
diyeye muracaat ederek otobüs daJrl 1 -1 k dUşm.. 0 
teklifinıd b 1 cam an sı er en uş. 

Bu f" e u unmuştur. parçalanarak ölmüştür. 
. . ınna, dokuz ay zarfında Dört katlı apartımanm arka 
::mı.en tekil ve evsafta·ki oto- tarafı yokuş olduğundan kadın 
. len Verebileceğini bildirmiş. tam 50 metre yüksekten dü~ 

tır . .Keyfiyet belediyece tetkik müş bulunmaktadır. 
olunan.k bir cevap verilecek.. 
tir. 

Kısa haberler: 
Enitteaini öldüren 

Beraet etti 
Bir müddet evvel Kum.kapıda 

-------- oturan Mardiros adında bir ba· 
• MUnakalA.t VekAleU heyeti teIU. lıkçı, bir içki ilemi 80Dunda e. 

::er;~~~· Ankaradan Jehrl. niştes~ Ha.çiği bıçaklay~ ~ı.. 
.• Dün ubahtan IUbaren .Marmara · dürmüş, yakalan.ıp ikincı agır 

da hatif bir ıocıos tırtmaıı hüküm ceza mahkemesine verilmişti. 
sUrmiye bafl&mJttır. Maamatih, deniz Mardiroeun muhakemeei dün 
seferlerinde &kaaklık yoktur. b;t:<Mı-:.. u ... ..n.ıı:.: üdaf" • 

• Fiyat murakabe komlııyonu dUn. 1 1 ~&UU.19. ve ... ~~. ~.. ~ 
kU toplantısmda IA.stlk ve kauçuk me nef ıs halinde oldürdüğü &aıbıt 
seıeıertnt görU§mUıtur. • görülerek hakkında beraet ka • 

• Benzin ııartıyatmm tahdidi husu. 1 ran verilmiştir. 
sunda bir kararname çıkarılacağı ya_ -------------

Bugün 13.30 da 
1 - Define adaııı: Tllrkç8-
2 - Kan davası: Renkll 
3 - Mlkl ••• 

Şubeye davet 
Yerli E~ Aa. Ş. ndeft: 

1 - Liae ve daha yttbek o. 
kul mezunu olan askerliğine 
karar verilmif kısa hizmetliler 
(ehliyetDameBiz, orta ehliyet.na
meli, tam ehliyetnameli, ve yük. 
sek ehliyetnaıneliler) sevk edi. 
leceklerinden nüfus cüzdan ve 
askeri ebliyetııamelerüe hemen 
fUbemiı.e müracu.tlan. 

2 - Gelmiyenler hakkında 
kanuni muamele yapılacatı i. 
lin olUDAJr. 

.zılml§tı. Ankaradan §8hrtmize gelen T 
maıamata göre bu humsta bir proJe optan yaf sebze ( ) 
hazırlanmaya bafiamnıttır. fiatl KAYIPLAR 

• Lile ve orta okul direktörleri bu ve meyva an 
gOıı aylık toplantıl&n saat 14 de E: 11/11/IHO Pazarteat gtlnQ İltanbul -----------
mbıöntı Halkeviııde yapacaklardır. j Belediyeat Merkez Hlllnde toptan •. 

• hmall adında bir ııabıkalı Sul. 
1 
tılan Y&f meyva ve 1ebae ti7atı&n: 

t&nahmette, Sanatlar mektebinin de. · Cinai K11r111 
po olarak lnıU•ndıtı medreee blnum. Sakıü&bqı H 
dan 270 Jdo laıqmı çalmlf ve bunları Fuuqe çalı 18 
ufak ıon.Jara takllm ederek bir ar. • Ayfekadaı H 
•J& llllkladıktan 80l1l'a paruıa kal. " Barbunya ~ırınm , 12 
ctıııp •tm.&7& mııun•fbı'. Son ~ • Yeııil ıa 
tl mak •tılüm yah1enaa hma.11 aaa ~ Mt it 
birinci sulh ceza mahkemem taratın Domatea sırık ' 8 
dan tovldf oltmmUflur. • Sembotu 14 

• Halen Btlkre§te bulunan petrol Pıra-. ı 8.60 
llmited mtl4ürtl Sedat ile Sokonl Va. Içanak 8 
kum kumpaııyuı mttdUrtı Mr. Valke. L&llaDa ı 
rllı yakında phrimtze dönecekleri ha. Kerevia k6k 8 
'bet alınDUltır. Kereviz 7&1>rak' T 

l'::t1 R·l 
12.11.940 Salı 

8.03 Mllzlk 
8.15 Ajanı 
8.30 JılUzik 
9.00 Ev kadım 

12.33 Müzik 
12.50 Aj&DI 
18.0G MUzik 
H.00 MUzik 
18.03 MUzik 
18.30 Konuşma 
18.45 Müzik 

19.00 Mtızik 
19.30 Ajans 
19.45 Mtlzlk 
20.15 Radyo gaze. 
20.415 JılUzik 
21.80 Konll§ma 
21.415 MUzik 
22.30 Ajanıı 
22.45 Mllzik 
23.00 MQzlk 

13.11.940 Çarıamba 
8.03 MUzlk 
8.15 Ajana 
8.30 MUzik 
9.00 Ev kadını 

12.35 Müzik 
12.!50 Ajanıı 
13.05 Müzik 
U.OO KUzlk 
18.03 MU%tk 
18.80 Konugma 

18.•5 Çocuk SL 
19.15 tocuklar 1. 

1
19.30 Ajana 
19.415 MUztk 
20.15 Radyo Ga. 
21.10 Konllfma 

1

21.25 lılüztk 
21 f::I Müzik 
22.30 Ajanıı 
22.4~ Mllzlk 

Yereıma. 4 
Araka 20 
Havuç 8 
Biber dolmalık ıı 
Biber livrl 13 
Pat.ate. • 8 
Ke.llane kabafl . 3 
Bal kalıetJ 4.50 
Sotan 7 
PaUıcaıı bq 15 

" orta 3 
" ufak 1.50 

Yetil Alala 125 
Karnabahar 20 
Maydanoz 0,715 
Pancar a 
TUrp kırmm 1 
Turp bayır 3 
Uztım mU,kWe 18 
Uzüm razakı 14 
Uztıın siyah 13 
Elma Amuya 30 
Elma İnebolu . 11 
Elma lngtllz (Taraklı) 115 
.Armut Ankara ao 
Armut Yabani 10 
Ceviz kabuklu 10 
Murmuıa 15 
Ayva 14 
Nar 9 
Limon ecnebi eoo 
Limon yerli 200 

tün misafirlerini büyük bir ne. 
za.ketle ağirlayor, herkesle ayn 
ayrı meşgul oluyor, herkesi ay. 
rı ayrı tatyibe çalışıyordu. 

Se)'ircilerden : 

Mkerl .matbl.ad&n &ldzğtm hllviye. 
t1ınJ sayi ettim. Yeııialn1 &lacaf1md&n 
•ldatntn h1lkm'1 yoktur. - Aalred 
_..ada mtkıelllt Barbam Ula ~ 
pala. • 

••• 

•• 
B&7burt &l&y T tabur 3 böltık 12 

den aldJlım. aakerl vuikamı zayi et. 
tim. Yeıı181ni alacatnndan e11kislnln 
hWuDQ )'Oktur. - 116 dojamla, Bo7_ 
..... IJe7lller ~ ilaca Buan 
otmJumdlla lhlmlet ota Satdmlf 
Uyamk. (34007) 

••• 
931 ııeneal Kuımpqa deniz erat 

komutanlıtmdan aldığtm terbla teıı. 
keremi zayi ettim. Yenilini alacaftm. 
dan ealdatnüı hUkmU yoktur. - an 
dotumla Sel&batua ottu Hikmet Ze. 
ki. ( 3-WOO) 

ı.t.alıal ~ • ancıa ll1lkuk JB 
ldulqtnden: • 
40/781 

MOkerrem tarafından Galata Ne 
catlbey eaddeıdnde 915 No. da mukim 
Ziya Sa)'JD aleyhine açmlf olduğu bo. 
şanına davumda mUddaaleyhe gön. 
derilen dava arzuhallnln tebli#l Umll. 
haberine verilen ıerhde bu namda 
ld1111e olmadığt ve &dreaini terk ile 
emU meçhule glttlj1 yuılnuf oldu. 
tundan dava arzuhaline y1nD1 ıtıD 
zarfında cevap vermesi ve mull&kem~ 
gUnU olarak tayin edilen 13/12/IH 
cuma ctlntl ııaat 9.30 da mahkemeye 
relmeıd ve gelmedll'f takc:Urde :uı:
keme gıyaben devam ~~·· tt • 
v Uye makamına kaim oı- zere 
ua.n olunur. 

l•tanbu.ı Beled '-Y_.e-•t 
ııanıarı., 

... -
2332 plAka No. ıu Tahire ait t&klli otomobilinden dolayı veaaits naJC. 

Hye reamlnden borÇlu olup Kocamuııtatapqa'da Akarcada Kanlı aokaktl 
11 No. lu Tabirin evinin önünde 938 model Şevrole marka otomobil l§Jel 
vaziyette haciz aıtma a1.umuttır. 18/11/~ tarihiDe mlliıadit pazarteat gO. 
nü saat 11 de mezkQr mabalde açık artırma aureUyle atılacaktır. (107151) 

••• 
Taksim Belediye gazlnoewıun bU;ytık Alonu lle cıamekAnla kapatııac_. 

olan Veranda mahallinin sıcak hava teshin ve havalandırma te.t.atı kapal 
zart usullyle eksiltmeye konulmu§tur. Keşi! bedeli 18078 lira ve ilk temi 
natı 1865 lira 48 kul'Uftur. Mukavele, eksiltme, baymdrrlık lfleri genel, bU.. 
au81 ve fenni şartnameleri, proje, k911t hWAaulyle buna mtıteferri dlğ t 
evrak 90 kuruş mukabilinde fen ıııert mUdürlUtUnden verUecektsr. ıııaıe 
27 /11/940 çarşamba gUnU saat 15 de datmı encllmende yapılacaktır. T• 
llplerln ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarilılnden 8 etin evvfA 
Belediye fen l~lert mUdUrlUtune müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 9tl 
yılma alt ticaret oda.81 veııtkalariyte 2490 numaralı kanunun taritab çe• 
realnde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale ctlnll eaat H de kad 
dalm1 encllmene vermeleri lA.zmıdır. (10601), 

• •• 
htanbuhm muhteut eemUerblde kok k8mtırt1 satmak 1lzere Daim! ED. 

ctlmeııce kabul edllen baytlortn lıı1m ve adresleri ve Beyazıt, Edirnekapı .... 
Te Kızıltoprak depolarmdaki aatış flyatıan apğtya dercedllmi1Ur: 

smrr BAY1LER1: 
Na.mn ve Ablt Güran 
Ahmet Ziya 
ömer önel ve Galip önel 
Urün Ticaret T.L.Ş. 
H&yaU Tok 

Huan ôsgtll 
lılehmet G6k8&l 
Burhanett:tn ve Abdullah Karun 
lılehmet Kal'AD 
Jılehmet Apay 
Belediye Kooperat16 

SA.Tl.Ş J1Y ATLARI: 

Kadıköy Jldıtım C. N. 98 
Fatih Şehremini 
Akııaray Cerrabpap C. N. 18 
KUruçe§1De 
G&l&ta KaramU1tatapqa C. Jıluruı\ 
ye hanı albnda 
Topane Gecekufu aokak N. 8 
Arapcamll Mahmudiye C. Hediye S. "' 
Okçumuaa C. N. 18 
Kapdçl LUlecihendek C. N. 29 
Karan!ıkfırm aokak N. ti 
Kadıköy 

Kuruçe§1De - Beyamt (Beyazıt dahil) 23 ıtra, alıcmm vuıtuma tulbll 
Kunıçeıme - Fatih (Edirnekapı, Yedikule, Samatya dahil) 23,50 ur-. 

aııcDım vuıtuma te.ıtm. 
Kuruoe,me - Kısıltoprak. Bolıtancı 24 lira, alıcmm vuıtuma te8UDl-
ıc.)'ftyet alAkadar bayUerlD ve •YID hallmnmn tttfllma an ve \llO 

olunur. '(107M) 

tataııbat thtıMlk S.hil ~· Merkezi Eksilt• 
me Komisyonundan: 

ı - Jılerkuiıİıtze alt KJa;yton du'baa ~ 1ıalunan m~r maldıı .... 
motör ıevumı ve teçhizatı merkalmls tanıırmdlD t;ıkanldıktan IOlll'a tek. 

ne, kamara ve vard&wlalan açık artırma RnWe Atılacaktır. TaJımlJl 

bedeli {150) liradır. 
2 - Artırma H/11/1MO peqemlıe sunn saat 1"30 da Galatad& Kara. 

mwıtatapqa aok&ğtnda mezkQr merıcez •tın alına komiQommda yapıla. 
caktır. . 

3 - Bu artırmaya ttuıak edeceklel'irı 22 l1ra 50 kuru§ katı teminat. 
lan merkezimiz vemealne ,atıraııt Olma.lan prttır. (10727) 

- --~ ,,-
Devlet Demiryoltarı ~ve Limanları 
işletme Umum idaresi n~~'""rt • 

)ılubammen bedeli (2023) Ura olan pıuhtellt eb'atta '20 metre Yeraltı 
KabloW ile 50 metre Kur§UD Sargılı Suplon Tel ve Uç adet Yeraltı Bun.U 
(26/11/1940) Salı gUnu aaat (11) on birde Haydarpqada Gar blnuı dahl
Undekl komisyon laratından açık ekailtme uauuıe abn alınacaktır. 

Bu iıe ttmıek laUyenlertn (151) Ura (88) kurllfluk muvakkat teminat 
ve kanunun laYin ettltl vea.lkle birlikte eır.utme gQDQ saatine kadar kO" 
mlııyona mUracaaUan lbmıdır. 

Bu tıe alt §artnameler komlayondan pal'UIZ olarak datrtılmaktadır. 
'(10828) 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: V ARl'l' Jlatbaaat 
Umum neşriyab idare eden: Re/t'lc AAmet BevngD 

gibi dolaşıyordu. Cüsse ve kuv. 
vetçe her ikisi de biribirinin 
dengiydi. Yalnız el peşreflerin. 
de Kurtdereli ötekinden fazla 
çalımlı görünüyordu. 

mak gerekti. 
Bu arada - Avrupa.da olduğu 

gibi - arabumı, çuval çuval 
buğdayını, hayvanını ve n.ihayet 
cebindeki parasmı ileri sUrerek 
bahse girifenler de vardL 
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- Koca Yusufla Kurtdereliyi 
bekliyoruz. 

Diye bağıranların sayısı art. 
mıya başlamışb. 

nlmJş bir şey varsa. bUJ?ıu sez. 
miye çalışıyordu. Halb1;1~1• Mus. 
tafa DanVJ efendi. bu ışın ıne · 
raklısı olmakla beraber çok doğ. 
ru bir zattı; hileden ve hileli iş. 
!erden katiyen hoş~~azdı. O. 
na ~· netıcesı hakkın. 
da'- gUretten önee - hiç kiın. 
se fikrini so~ıya cesaret ede. 
miyordU. Nedım bey bile bu işi 
acemllikle yapmış ve şeyhefendi 
nin huyunu anladıktan sonra 
aynı mt;~ ~D!l'inde konuşmak: 
tan çekımıştı. 

Koca Yusufla Kurtdereli tu • 
tuşmuştu. 

Güre§ çok heyecanlı geçiyor. 
du. 

Jandarma .. bapıı Adil bey. 
le YakacıklJ Nedim bey de fU 
tekilde bailıae tutuşmuşlardı. 

Koca Yusuf hızlı hızlı y\irü. 
yerek arka sokağa saptı. Nedim 
bey Yusufu takip edi~ordu. Şim. 
di nereye gid-Oceklerdı? 

Koca Yusuf, Gelibolu çarşısı. 
nı geimek niyetinde iken. çoluk 
çocuğun gösterdiği taşkınlıklar 
yilziinden, tenha bir kahveye gı. 
rip oturmaya mecbur kalmıştı. 

Nedim bey: 
- Artrk büyük güreşleri an. 

tadık, dedi, Adalı Halil Katran. 
cı ile, sen de Kurtdereli ile gü. 
reşeceksin !.. ~. dört pe !'. 
van çıkacak. lşte bu kadar, de. 
ğil mi? 

BASPEHLlV ANLlK 
GÜREŞLER! 

Güreş mUsabaJcaları sıra ile 
ilin edilmi~ti. Başa dört pehlf. 
van güuyordu: 

1 - Koea Yusuf ile Kurt.de. 
nH, 

2 - Adalı Halil ile Katrancı. 
O gün ilk güreş Koca Yusuf 

• Kurt.dereli tutuşmasiyle baş. 
, Iayordu. Er meydanının etra • 

f ında binlerce seyirci vardı. Ci. 
\'ardaki köylerden başka uzak 
kasaba ve nabiyelerden de ge. 
!enlerin sayısı bınleri geçiyordu. 

O gUne kadar - denebilir ki 
_ Türkiyenin hiç bir köşesinde 
bu derece lbüyUk ve heyecanlı gü 
rec:ler yapılmamıştı. 

Siinnet edilen çocukların kar. 
yolaları et:af~ dizilmiş ve ço. 
ctıklann aılelerı karyolaları iyi. 
ce sarmıı::tı. 

Güreşten başka, çocukları eğ. 
Jendinnek için, her düğünde mu. 
tad olan hokkabaz. karagöz, orta 
oyunları hazll"lanmL5tı. GUreş 
nıeydanı için müsait bir yer ay. 
nlmıştı. 
DUğün sahibi olan Mevlevi 

Şeyhi MU8ta.fa Daml efendi bil. 

Gerçek, bu iki pehlivanın gü. 
reşi pek heyecanlı olacaktı. 

Kurt.dereli daha ~vik ve genç 
olduğundan, gençliğine güveni. 
yordu. Koca Yusufun taraftar • 
ları bile o gUn Kurtdereliyi ya. 
kından görünce ümitsizliğe düş. 
müı,lerdi. 

Yakacrklı Nedim bey bir ara. 
lık Danış efendinin yanma git. 
mişti. . 

- Şevhef endi hazretleri! dedı 
Başa çıkacak, bunlardan ba'l~a 
pehlivan yok mu? 

- Hayır, Palil. KatranC1 ve 
Koca Yusufla Kurtdereliden baş 
ka iştirak eden olmadı. 

- Siz ne fikirdeeiııiz: Acaba 
hangisi alacaJ: baş mUklf atı?. 

- Bu belll olmaz oğlum! Ne. 
ticeyi beklemrJiyir;. 

Nedim bey ubn'slzlık gösteri. 
YfYI: w ejeır 9"9lce kararlqtı. 

tşte iki aslan ... 
Biri sağdan, diğeri soldan 

meYcfana çıkıyordu. 
ön safta bulunanlar hep bir 

ağıman: ' 
- Yu§asrn aslan pehlivanla. 

rımız. .. 
Diy~ bağrıi/ırken, arkada otu. 

ranlardan bir kısmı: 
~-Yaşa !be Koca Yusuf! 
Dıger kısmı da: 

--: Y&şasm Kurtd.ereli! 
Diyerek, her ikisini de alk11-

lay<ıırdu. 
Koca Yusutun omuzlan kal. 

kıktı .. O günlerde kilosu her za. 
mantinden fazla artmışb. 

Kurtdereli de meydanda tığ 

Seyircilerden biri: 
- Koca Yusuf şimdi neredey. 

se yenilecek ... 
Diye mınldanırken, l)irdenbi. 

re herkesin gözü Koca Yusufa 
çevrildi. Yusuf, bir aralık Kurt. 
dereliyi bir oocuk gibi kucağına 
alıp savurdu. Seyirciler birden. 
bire şaşaladılar. 

- Böyle dev cllsseli bir peh. 
livan nasıl olur da çocuk gibi, 
hasmmm kucağına düşer? 

.Diyenler de Vardı. Danış efen. 
di, yanındaki misafirlerden bi. 
rinin kulağına eğildi: 

- Neticeyi almadan hUküm 
vermeyiniz.. Aldanıl'BIDiz ! 

Gerçek, güreşte neticeden ön. 
oe hüküm vermek manasız olur. 
du. Fakat, Danış efendinin neza. 
ketine rağmen, talih yıldızı Ko. 
ca Yusufun başında dolqıyor • 
du. Bunu görmemek i~ kör ol. 

Adil bey: Kurtderelinin., 
Nedim bey: Koca Yunfun.. 
Galip geleceğini ileri eUrerek 

ortaya lkieer altm to,muşlardf.' 
Nedim bey, Koca YUBUfmı ~ 

lip geleceğinden o kadar emindi 
ki ..•. 

- Keşki bet a1tm Jmyaydmı. 
Dem.ekten bile kandlnl ıJUM.., 

mıştı. 

Binbqı Adil bey her ildafnl de 
yeni tanıdığı için, Kurtderetiyi 
daha genç ve dinç bulmuo w re. 
yini ona vermişti. 

Aradan çok rec;:medi: •• 30 
dakikalık kı8a bir aman tçm. 
de, Koca YUBUf, K1Jl"tderıeU11. 
biraz önce yaptrfı gibi, tekrar 
punduna setirip kucafma alcblı
tan eonra, belinden yere vurmUf 
ve Kurtd~U uzun müddet SU'· 
tmı yerden kaldıra.m.adıfı için. 
yenilmi§ti. (.llet1cnm t10r) 


