
.. l den 25 e kadar kupon toplayıp tdll 
remize getiren okuyucularımıza Resl.mL 
Hafta Mecmuasmm 26 nüshalık lkinC 

nltı ayıık kolleksiyonu ile blr hikAye ki· 
tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 2:'1 

ll da ödenmesi ~mdır. Taşra okuyucularımız 

L ayrıca 15 kuruş ödeyeceklerdir. _J 

Tekirda -ıa kartaıaşu 

DE 3 KURUŞ 
izmirde bu sene tDttln 

mahsulü gayet nefis 
. _hmir, 13 ( A.A.) - Bu sene İzmir viliıye. 

tın.ın her yerinde tütün mahsulü gayet nefis. 
tir. Rekolte geçen senekinden biraz noksansa 
da alman mahsulün nefaseti sayesinde ook. 
~nlık tel8.f i edilecektir. Müstahsiller şimdi 
ıva!lanm açılmasına inti7.ar eylemektedir. Tekirdağ, 13 ( A.A.) - Bugün Tekirdag. 

lılar 18 inci kurtuluş bayramını heyecanlı te. 
za:hürntla kutlamışlardır. 
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inönü 
Dün Dil ve Tarih Fa
kültesini şereflendirdı 
İngiliz donanması
nın muvaff akiyeti 

Milli Sef 
Gramer kitaplarının en 
kısa bir zamanda hazır

lanmasını bildirdi 
Ankara, ıs (A.A.J - Milli şeıimtz 

Ankara, 13 (&smuhnrrlrimizden Reisicumhur 1smet lnönti bugün saat 
telefonla) _ İngiliz Akdeniz do- 16.80 da Dil ve Tnrlh • eografya fa· 

kultesınl yeni açılan btnasmda şeref. 
llaunıasmm hava. kunetleıilc mü'.? lendirml§lerdir. Milli şet, fııkUltede 
te.reken Taranto denlz tıs ündeki Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, fakU.
il~ büyük saffıharrı gemi inJ ve te dekan vekili profesör Erıun lı:ıışır
dort kru\azörlinü nğır ı,;urette ha· gıl "e :faki.lltc mildüril taratmdan 

Yazan: ASIM US 

116.l'a - ta k ı karşılanmışlardır. ugra ra • ta.l~ ıın donanması· Reısıcumhur çaııııma haU.ıue ı.uıu. 

uğrayan Kont Kavur zırhlısı ile 
bir manevrada 

b.I felce Ub'l'atan bir dnrlıe \"Umıa· nan faki.ıltcnin muhtelif enstitü ve 
ın bir gün cnelki Yuno.n zaferin· del'shanelcrinl ayrı a;ı.n ziyaret etmiş· 
den sonra harp tıırihlnc unutul- ler, alı'ı.krıde.r profe ör ve doçentlenn 
maz bir zafer di~o geçccf.'t<tir. o tlerslcrlnl dinlemişler vo seminerlerde 
kadar ki, biri k---..1- dii-eri deniz· meşgul bulunan talebenin çıılışmala· d ıı.ı.....,.. o rlyle yakından ala.kadar olarak fa· 

H 
. . 1 İtalyan donaama-

ah f ıngılız denız lsını menaç bırakan 
e C'lde edilen bu çifte zaferden ı,uıtenin kütuphaneıerini tetkik bu· 

sonra Avrupa ort.ıısmdıı. dünyayı yurmu§lardır. . 
tehdlt eder bir \'Szh·et almış olnn Mllll Şef, bu yeni ilim mUtıBsescmi· 
~lh\etln ltnl.:a.n ll"~.r.. 1 ölt,.cslnden zln mesaisine karşı pek yüksek ve y

11
• 

ağır " " Eı '" km bir nl!Lka göstermek lö.tfunda bu· 

kuvvetlerı 1 darbe hakkında 
İtalyanların üç . b surette yara.lanmıs 'o artık ıunmuşlar, muhtelif sahalardaki ilmi 

~-harp ilahı kötüriim olmu5 sa· çnhşmalar hakkında ctrıı.tlı izahat ıs· 
J ._bIUr. temifler ve ir§atl:ırda bulunmuşlardır. 

İtal Fııkilltcnin arkeoloji enstitUsUnde 
d ya ile Almanla, fogilizlerin Reiııicumhur, .Ankara civarında yapı-

ıaşe vapurunu 
Cnizlcre hikim olmasına mukabil ıan son kazıların neticeleri hnkkmda 

kendllerinin de A\"rupada bMala· verilen izahatı dinlemişler ve mllll ta· 
l'a 'e karalara hakim olduklarmı rlhlmlzin aydınlatılması hususunda 
iddia ediyorlardıJJalbuld ne Alm&D fakülteye dUııen vazifelerin ehemmi· 
\ yetine işaret buj'Urnlll§lardır. 
e il<) de İtalyan Jıa\a ırun-etleri Coğrafya cnstlttı.sllnde milli kisve-

l!erbest serbflst dC'nh:lerde dolaşan sile TUrkiye coğrafyasını vUcuda 
lngtliz donanma.<ıma karsı ı;imdJYC getirmenin lmU !Uzumu üzerinde du· 
kadar büyük değil, fakat küçUk ran Milli Şef, enstitüye değerli çalış· 
~ir zarar btle vereme<liler. Onun ma direkUfleri vermiştir. 
1!:in henüz lıa\'nlnra hakimiyet id· Yaşıyım diller, klAsik diller ve iet-
dla ~ y 

0 0 
u· d ~- ,_ sefo cnstltillerinde Mllli Şefimiz kli· 

relerinin T g ız en z '1.ayya· ti.ıphanelerın tertibinden memnun ol· 
ala arantoda N.hll müdafa· muıılar, talebenin kitap ve not ihtiyaç_ 

J,lun arkasmda rahat rahat du· ları üzerinde durarak Uml neırtyatın 
ra.n İtalyan donanmasını fahri çoğaltılmıuıını emir huyurmuıııaı:wr. 
edlşi hakikaten .. .. .P Reisicumhur, Türk Dil ve Edetıyat 
hud d her türlu takdır Enstitüsünün bilhassa Türk Grameri 
tir u unu asan bir mm11ffakıyet- tizE>rlndckl çalışmıılarlyle alAkadar ol· 

• muşl:ır, okullarda okutuacak gramer 
llatırlardndır ki Almanlar Fran· kitaplarının en kısa blr zamanda ha· sa taa zırlanması arzusunu izhar eylemfııler-

tıli rnızundan C\'\ el N on:cçl is· · ed k dir. er en Alman donanma.sının Reisicumhurumuzun bu zlyar~tıeri 
Yarı ı Baltık dc>nlzinden çıkarak dört ıı:ıııt kadar devam etmiş, fakUlte 
&
1 
hnaı denizinde İngiliz donanması tedrisatı ve idaresi hakkında memnu· 
e 1aı la! niyetlerini izhar buyuran Milli Şefi· 

k 1"51 şmak mecburiyetinde mlz saat 20.so da fakülte talebe ve 
dalmış \'C bu çarpışma. neticesin· profesörlerinin candan tezahürleriyle 

el hemen hemen tamamilc imha teşyi edilmişlerdir. 
0 tınmuştu -------------
~İtalyan donanmasının Tarantoda 

llKı'aclığı ağır darbe Almnn donan· 
~mm şimal denizinde düştüğü 
CI' aglfıblyete ~ok benziyor \'e şim· 

Hitler 
MOLOTOF'A 
BiR ZiVAFET 

ıyc kadar korkusundan Akdenl· 
ze açılamcyan İtalyan donanması 
Yediği darbeden sonra artık ehem· 
llıiyetJi bir hareket eseri ~öster· 
nıeye lmkiin bulamıyncak demek 
oluyor. 

Bu hakikatin daha ~ık ifadesi 
tıdur: Almanya ,.c ttalyanın ln· 

f:!1ı donanmasını Akdenlzden p 
~ planı şimdiden suya duş

~üıstur. Fazla. olarak üç tarafı su 
~ !:evrilmls olan ttalya yarmı 

1 
881 İngiliz dcnlz ,·e ha,·o. kuvvct

~rlnln tehdidi altına girmiştir. 
~nclan sonra Almanya. milyon· 
ı ca asiierl lle yardana git~ de 
~ bu t~hdlt altından kurta 
ı Çünkü Almanyanın tank
liarı ''e tayyareleri ttaJya.yı inı::i· 

1~ harp gemllerlle deniz tan·arc· 
• •nln t.aarruzundan kurtaramaz. 

t Do bir kaç gUn iı;inde Yunan \C 
ıc':ıgfllz lru\"\etlcrinin ttnıfruııara. 
fa l'Şı karada \e denizdeki muvaf 
h· kıyctıeri AYrupa harbinin tali· 
nını daha şimdlclcn tn~iltere lehi· 
~.:C'innif;I addolunabilir. Bu iti· 
§Ü bu mnvaffakr:vetlcrln hiç 

1 
Phe..<ıtz A nupada mİh,·cr de,·Iet 

ertnın ta yl l'ab z ki altmcla lnllyen ,·e· 
nı ut tehdit sahalarına giren 
6nılcketıerln az çok kC'ndilerlne 

J;cbnelcrine hlzmct ed~eddir. 
Alınan - Fransız işbirliği Al· 
~ - İ panyol işbirliği gibi ta· 
nı r rle ifade edilen beynelmilel 
!'in eleler üzerindeki milnakaşala 

lidıU bile az ~k değişecektir !:lki Epir \"C Tamnto muvaffa.: 
l Yetlcrinln §imdi Berlinde cere
.,:ıı Nmekte olnn l\lolot-Of - Ri
ak~~J'Op müzakereleri Uzerlnde de 
A. eri olacaktır, Bnndan sonra 
l hnaoya artık A \':rnpanm ccnu 
unıla Ak<leniz RoD1!1. imparatorlu· 

1 
1 namına bir miittefild bulunma· 

< ıı,.,nı hesap ederek ona göre hare· 

VERDi 
Uç saatlik yeni bir 

görüşme oldu 

keti erini tanzim etmek :ıaroretln · 
dedir. 

lluli.~, harp pusula.'lının ibre5i 
mlhv<'rcllcrln mağli'ıblyetinc doğrU 
süratıc dönen bir h:ı.rekct halinde'• 
dir. İbrenin bu istlk:ımett<'n başka 
tarafa çevrilebilme l artık lmkin
sudır denüebllir. 

batırdılar 
Bir İtalyan muhribi de 

hasara uğratıldı 
Londra, ıs ( A.A.) - Ami. 

rallık dairesinden tebliğ edil. 
miştir: 

Hafif kuvvetlerimize mensup 
b · r deniz fil u 11 - 12 teşrini 
aani gecesi Ot.rant& kanalı da .. 
bilinde iki destroyerin refaJta.. 
tinde bulunan dört İtalyan iaşe 
vapurunu yakalamıştır. 

Vapurlardan biri derhal, dL 
ğer iki vapur da müteakiben 
batmlmıştır. 

Dördüncü vapur hasara uğra. 
mışsa. da kurtulmaya muvaf. 
fak olmuştur. Kafileye refakat 
eden iki torpito muhribi düş. 
man perdesine sığınarak bütUn 
süratlerile kaçmışlarsa. da bi. 
rine i~abet kaydedilmiş ve ha _ 
sara uğratılmıştır. 

Gemilerimizde hiç bir hasar 
ve insanca bir zayiat yoktur. 

Az sonra Avam Kam&ra.1mda 
söz alan Çörçil, "Meclise iyi bil
haberim var., demiş ve bahriye 
nezaretinin tebliğini okuyarak lta.ı· 
yan donanmasına indirilen ve bu 
donanmayı mefluç bırakan darbeyı' 
bildirmiştir. 

~ebliğ okunurken Çörçilin söz
lerı alkış tufanile sık sık keail· 
miştir. 

Tebliği okuduktan sonra ç:örçil 
demiştir ki: 

ltalyan destroyeri 

Taranto'da yatan 

italyan 
donanmasına 

ağır darbe 
indirildi 
iki zırhh, dört 

kruvazör 
hasara uğradı 

Italyanlarm işe yarar 
ancak üç zırhlılan kaldı 

Londra. ıs (A.A.) - İngiliz bahri
ye nezaretinin Ta.rant.o hUcumu hak· 
kmdakl resmt ~bliği aynen şudur: 

( Deoomı ı? 1tCidej 

Londra, ıs (A.A.J - Londra gazı· 
telerl, Alınan cep kruvazörü ile mu· 
harebe ederek refakat ettiği kafile· 
den 180 tin tonluk ısllebi kurtaran si· 
lAhlı tıcaret ııapuru Jervis Bay'ın 
p&rl&k muvaffakiyetinl tuit etmekte· 
dlrler. Bu parlak muharebe verllmP.· 
aeydi 180 bin ton tahrip edilıncyc 
mahkdmdu. 

Evening Nev.s diyor ki: 
Cep kruvazörü kafileyi teşkil t:den 

88 vapurun hepsine birden ateş acar 
açmaz, Jervis Bay kruvazörün '.lzcrl· 
ne saldırarak muharebeye gtrl~rrtl§ ve 
ııonuna kadal' mücadele etmiştir. Bu 
kahramanlık sayesinde bUtiln kafile 
yolunu bulmuş ve dokuz vapur mUs
tesna olmak üzere hepsi mevrldlcrlne 
varmışlardır. 

Bütün İngiltere Jervis Bay mürct· 
tebatının cesaretini taziınlc anacak vt 
yüksek fedakfll'lıklarmı daima hatır 
layacaktır. 

Evenlng Standard yazıyor: 
Bu hlk.Aye dUn;ı."&Ilın her tarafında· 

ki lngi1!%1erln kalbini titretecek ve bl· 
taraflar arasında da neticelerle dolu 
bir müşahede ve tesblte hizmet ede 
cektır. BUtUn dilnya anlıyacakltr k . 
maruz kaldığı bütün zorluklara, bU 
tUn ıztırap ve muvaftakiyet.ıılzliltlere 
rağmen 1ngilizterenln bir deniz lı!Ud· 
mlyeti tamamen masun kalmıştır. Ce
saret ve atılganlık kendiBlnde hiç bır 
zaman eksik olmamış. bU cesarete in· 
zlmam ederek geınılerimlzin adedini 
iki misli arttıran ve Okynı\uslard:ı. ha· 
yaU bir ıuzum olan bu Mklmlyeti te· 
sis eden kıymetten hiç bir znmnn mah 
rum kalmamıştır. (Oe ... ·amı 2 lnclde) 

.. ------·--···················--··--
Teşekkür 

Valide Bağı Sanatoryomuna yatı· 
nımı§ bir talebenin Uç aylık tedavi 
UcreUnc yardım için dUn bir '1kra 
yazmı§tık. 

Fincancılarda 10 numarada Kaz· 
mirci Bay .Mlthat KaJdaın bu yar. 
dıma koşanların ilki oldU ve muha 
sebecl.s\nl göndererek sanatoryoma 
yatırılması ıt.zmıgeleıı parayı gase· 
temiz veznesi.De eıııanet etU. Göat.r
dikleri neclb duyguya karp te~ 
eocuk adına. gerek kendi adımıza 
tefekkUr ederiz. 

~ 
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Yunan - ltalyan harbi 
Sanuırlnaya ltadar geldiler ve Dl.s

(Baş tarafı 1 incide) 1 .raton köyUnU işgal etmek aııretile 
Hartıln birinci safh::sı ruısrl ~açtı.! Meçovo'ya yirmi kilometre kadar 

T 11ca es e " çan ka!e,, Hitler--=- o1otof f-t 1 d 
'ngiltere -S'lanyaya t• d (Ba§ tarafs ı incide) a y n o a ması ~ • j İp n en Mare§e.l Hem;an üörlng bu sabnlı (Baş tarafı 1 incide) 

Atinn, ıs (A.A.) - Atina a.jan· yaklaştılar. Bu hal düşman sr.'la· 
sı bild.iztlor: rmda bUyUk m<'?Ilnuniyetler u;>nn· 

RemnJ haberlere istinat edilerek dırdı. ltnlyan'ar bu havaliyi mUdıı· 
İtalyan - Yunan harblnln birinci faa eden bir tek Yunan frrkoı;mt 
safhası şu suretle hulftM oluna- yannrelar, Mcçovoya kııdar olan 
bilir: yolu nı;mr !ardı. Arttk ınemurlann 

28 birinciteşrln pru:artesi ııabahı ve bnnka mlil'ltahd~mll" ıin!n gelmc
sa"lt 5,5 de İtalyan krtaat.J Yuna· sini b klemekten baıı;ka yapılııenk 
nistanr l'g"l etmek Uzere taarnı· bir şey yoktu. 
za geçm~ erdir. Bu neticeyi te:ınin Fakat AUna ve hudut muhafız· 
c;ln istihb!lrat tamamdı. Memleke- la.rı mtitevakkn bir surette bekli 

t in işgali haberi çıkar çıkmaz A· yorlnrclr. Seferberlik tas vvur cdi 
tinnda ihtilal kopaca.ktt. ltalynn lemiyecek derecede büvült bir ce,·lt 
elçisi Grazzi Yunanlılardan yarısı· ve heyecan i~indf! Uerliror ve bnş
nm İtalyan taraftan, yıırı~mm kumandanlık en yakın bulunan kı· 
cumhuriyetçi olduğuna dair çok taata -hattA iqe servtstcr\nl bile 
soğuk malUnıat toplamı tı. HUktl· dUşilnmedcn- derhıtl h!\l"Jl mey· 
met derhal devrilecekti. Bunun da.nma yetişmeleri P.mrinl veriyor
fçin yıldrrun sUratile harekete du, Bir kaç mıat ic;indO FX':r.unlar 
geçmek, sivil ahaliyi tethiş etmek, Pindos da.ğmn tırmımarak tam teh 
mllnakaltıtı her tilrlU seferberliğe llkeli zamMda dUS?nan ksrşuıına 
mani olacak sureUe akamete uğ- yetişWer. Aynı gece 'Şıtytı.nı hay
ratmak ve ltalyan ordusu taratın- ret bir diğer seterbe;.nk dahn ya· 
dan işgal olunacak yerlere derhal pılryordu. Ynni Y,plr .n ,kadmlan, 
faşist idareler yetiştirmek icap e- ihtiyarları ve çocuklan. tı.5r hide· 
diyordu. YunanLstanın Ayaaeranda- matını Uzcrlerlne ahyorıar ve kıt.ı
da. bulunan konsolosu Trandefı'a· atm ihtlyaçlnrınt tem\nc korıı}?r • 
kos 28 birinclteşrinde ArnavuUuk- lardı. Binlerce kif!i toplan ~eke • 
ta Yunan hududuna doğru bir çok rek, gülleleri !urtlanna alarak dnğ 
memur gnıplnrmm sevkedildiğinf ların tepelerine çıkardıl3r. Askc · 
görmüş ve Bank di Romnnın Yan- rin tUfeklElrini, örtülerini, yivecek
yaya bir §Ube açmak üzere lAzrm ıerlni, cephane! rlnJ yetişUrdl!l'r 
geldiği para sevkine hazırlandığını Epir hal.krom vıı.t&np .. rverllği blr 
işltml§tlr. kıı.ç saat içinde en muntazam men-

Ahallyl teth.iş etmek içln bom· :r.ll hl7.me*lertnln yapamryacağı do· 
bardnnan tayyarelerine emirler r~ede Imnde rnuvaffa.lt oldu. Or
•e~ ve mUnnlı:alatı kesmek du, piyade ve topçu kuwetlerilrı ve 
için de "Aero 08presso" ve •'A la 1 ~larla mUcohhcı: köylUleile ltal
IJttorla" tayyare şirketlerinin bu yanlan titremiyen bıu:aklıırla bek· 
havalide senelerce müddet uçmu~ liyordu. 
ve her tara!mı tetkik et.mii pllot· ı lştt> o vakittir ki Yuna:n kuvvet· 
1a.n vazife başnıa çn.ğırılmrştr. Yıl- Jelinin eiddetJi bir mukabil tum.ı· 
dirmı harbi için de ntmmt hadden zu düşman krtatmt tam bir bezi -
Q<JOk fazla toplarla mUcelıhez 9 frr- mcte uğrattı. Bu hücum netkesin· 
ka, 250 tank ve nihayet en ön de ilçUncU Alplni frrkdl isnhıi ta· 
hatta mUstesna asker!erden mü- eıyan teşekkillden hlç bir şey or 
:rekkep olan UçilncU alpinl fırkası 1 tada kalmıı.mı§tr. Dil§DUUl tam bir 
topçularla, süvarilerle, Ben:agllerl hercUmerç halinde &l!hlarmı, ccp
krtalarile, Arnavut taburla.tile ve hanelerini haatanelerlni ve yarn· 
s1ya.h gömlekli askerlerle takviye lılarmı b~arak ka!:lllıığa çalış • 
edilerek harekete amade olmak I mıv, esirler ''Gth:el Ellad" diye bs.· 
ıemrln1 altnr§lardr. MUtearm: ğırarak tesllın olmuşlardı. Bu ta
!lal'a ka?"§ı koymak için Yunanistan bir galiba Yunanlstaru güzel bul· 
zayıf blr vulyette idl ÇilnkU harp- I duklan ~in J:ısa.Uni JcastettiltJ~e 
ten kaçnıına.k f~ hudut muhafız- bir deWet olsa gerekt!J,; Alpini 
ıan:u .!ncak gizli bir surette ye. flrkasmdan kaçabilenler ise fk1 gün 
pa.bildiğt tahşidat ile takviye eda- evvel zaptetmit olduklan k8yler
bilmiş ve bunu bile, Helli kruvazö- den geçerken ne buldula.raa tııhrip 
rilnUn torpillenmecinden l'lOnra t- etmJşler ve 110ymuşlardir. Bu me
tnlyanm h~ıımeti tamamlle m~ yanda Sama.rina, Keraaovo, Dis
~!lrn çıktıgı tarihten ::rant llS a- traton köyleri yakı:hn?f ve taı 1:q 
gu" rY.tt n ~nra ltmam eyllyebll • 1lst1lne bıralı:ılmamJFır. 
ırJşti O kad.:ır kl 28 birinclteerlıı !ate ltaıyan - Yunan harbinin 
fecir valrti yani ultJma.tomun verU- birinci safhası bu suretle bi~tir. 
di · ır. hl .. t ten hatta yarım e:ı.at İkinci satha İtalyan kuvvetleri 

vel ltalya.nlarm bu b[lyilk taa.r- başkumn.ndanlıfına meral Ubaldo 
ruz kiltlesi harekete geçtiği vakit Soddu'nun t8.yiD.f.le b~am~ bu· 
knrnremdıı. yalno: Meçova'yı ~ ~ lunuyor. Bu haberi bfr Efr.orı yeni 
raya gide!l yolları mUdafanya me- başkumandaruı. eelef'Ue arnı talti 
mur edJ.l~ ve ta.kviyo edilm.emi§ temenni ett.ljini &6:rleme.k sureti· 
8 inci Yunan fırk.aemı bulm~tu. le karuıJıımqtrr. 

İlk saatlerde İtıı.lyanlann ho- ttaıyanhr Tftll Mr -.ınuıı.3 
men Yunıuı w u.,gtilerlle karşılaşa- g~tfler 
rak durmagn mecbur olduklan Atlna, ıs (A.A.) - ltalyanlt.rm 
tanmda ç?kar\}an haber tashihe Yunan cephesinin fimal b61c&mde 
muhtaçtır. Çünkü o Yunan 6U.n· topçu vo tayy&r• hlm.aye&nd• ola· 
glllerl dllşmanm kuvvetli taamı· rak yeniden bilyftk bir taarnıza ıt· 
ı;unu nv.arı dika.te nlara.k mtlkenı- ~tikleri bildirilmektedir. 
melen blldiklerl P!ndoe hnvallııinde Yuna.nltlar bu böl~ed• tt&Iyan· 
geri çek.ildiler ve İtalyan kuvvet- lann mUhlm n.tt t))an Gönce el
leri SmonI!:a ve Grnmmos'un dağ- varında. bası aevkWceyt ıı.old.Aları· 
bk ve ormanlık havs.Umni ve Pin· nr zaptetmlalerdir 
dos'un elmal aatJ:ırmaflini geçerelr !taıyau dr.ğ fırkumm ıon hcıd· 

t t d . b 1 Sovyetıer Birliği H.a!k koınıserlerl rei. 

Pro es o. ver 1 13 Amerıkan bom ardı- 11 ve hariciye komiseri Molotofu ka 
• b bul ed rek kenıUsllc uzun mUdd•t gö 

Loııdra, 13 ( A.A.) - Harici. man tayyaresı u ay rtl§mUştür. MU:ıi.tat Alman--So\yet 
ve nıUsteşarı Butler, buglin a- Ine-iltereye veriliyor ınunaseıxıtleriDin dosUuk çerçeveııı i· 
" 1 1 h"" 0 çinde vukubulmu!'tur. 
va.Dl kamara~ında spanyo u • \'ıı.ıılngWın 13 ( ı\..A.) - DUu Va· Berltn, ıs (A.A.) - D.N.B. bUdin-
kOtnetinin Tancnda.ki hattı ha.. rı:ı~tonda iyi haber all\ll mahtil!erde yor; 
reketine dair olarak irat edilen bıı!ırı.dlğine gtire, ıslah edilml§ ''U· Hl !er tarafından Molotof ııercfine 

' k çan Knlt',. tipinden 13 Amerikan. bonı· verilen ziyaf11tten sonra Alman bari· 
bir suale cevap venıre beyr:el. bnrdıman tayyaresi, normal O·arak, ciye nnzm Von Rtbentrop'un \'e Sov 
milel Tanca bölgesini bitaraf. da.ha bu ay ıçinde lng1ltereye verllmtı yetıer Birliği hariciye komiser mua 
lığı mesel~ınde biiyük bir e.. olacaktır. 1 vını Dcltl\Mzot'un tştırAkilc siyasi 
hemmiyet atfettiğini ve İngiliz Bundan başka Novyorkt.a temin e- ınl.iuı.kerelere devam edilmiştir. 
hükQmctinin İsn .. nya. hattı hare dlldl#ine göre, tıomb.ırdım~ ta>:a:e· &.rlln, 18 (A.A.) - Dlin hariciye 

~ !erinin atrıılarmın ınhhatinl twmıLe nazın Von Ribentrop tarafından Kal· 
ketini prot to eylemi§ olduğu. yanı.yan iki gizli Amerikan ma:C.lnesl ıst>rhof otelinde sovyet Komi!erler be 
nu bildirdikten sonra ı:övle de. modeller!, Amerikan torpido muhrıp · yeti relsi ve hariciye komiseri Molo· 
miştir: · Jerlnden Oiri.!l ile 1nglltereye gönde· tot ııercfhıe verilen kabul resminde 

5 t · ! rllml§ bulunmaktadır. Amerikan res- kıııa nutuklar teati olunmu~ ve Al 
eşrınisanide Madritteki n. mi ınah!!ller1nin i&veten bildirdiğine man-Sovyet mUnasebetıerinin ı;amlmt 

giliz bi.lvük el~hıi ispanya hU. göre, bu makineler, her hıı lde halen dostluk mahiyeti telmrU:ı: ettirilmiştir 
kftmeti tarafındıtn diğer alA.ka. lngtlterede tecrUbe edilmektedir. D.N.J3. Ajanıımın öğrendiğine r,öre, 
dar hilkflmetl~rle İ!! ti .. are edilw * * * bugUn Molotof öğle yemeğini huııusl 

meden yapılan Tancadaki mev. Va~ington ı,, ( A.A.) - Lo5 
zuubahis icraatı rroteMoya ve Angelos tayyare fabrikumın 
İngiliz hUk<lmetinin beynelmilel neşrettiği bir istatistiğe göre, 

olaralt Bitlerle beraber yt:ecelülr. 

BULGARLAR 1'."E 
DÜŞÜN"ÜYORLAR? 

idareye ta~ll(ık oot'n 192.~ \•e · di k d 1 'it 
1928 tarihli mukavelc>lerden !abrik~ şım ye .. a ar • ngı we. Sof yet, 13 ( A.A.) - Havas 
mütevellit hukukunu muhaf a.7a reye aıt olmak u~re K~n~dıı- ajansı bildiriyor: 
eylediğini bildirmeye memur e. ya 1748 tayyare gondermi.ştır. 1 Bulgar efkarı umumiyesi Mo. 
dilmiştir. Bunlann 945 i bom:bardmıan lotofun Almanyaya yaptığı se • 
Tancanın beynelmilel rejimi tayyaresidlr. yahate çok büyük bir ehemmi. 

meselesinde albkadar olan di. Bunlardan başka lOO bom. yet vermektedir. 
ğer hUki\mctlerin bllyük bir kıs. bardu:nan ~Yraresl Avustraly~ Bul~aristan, eskiden Alman
mmm da. İspanyol hilkiımeti nez ya. gön:aerılmış,_ lOO tane d~ 1• ya ile Rusya arasındaki 1:k~-
di d J.--tod b 1 d kl mal edılmekte<lır. betten za.nr görmüş oldugu ı. 
birdi~ı~:~tedir. a u un u arı Lockhead imalat kumpa~ya.sı ein Bcrlin mülA.k~ttndan kayıt.. 

İngiliz hük!lm-ti, bölgenin ğe. 5~9 bombardıman tayyaresı !n. ~ız ve şartsız olarak sevinmek-
! 1 gıltereye ve 100 bombardıman te ve Bcrlin mür.akerelerinıin 

çen hazir~da .sp~ny?l a_sker tnyyare..,i de Avustralya.ya gön- bilhassa Balkan me eklerine 
kuvvetlerı tar•.!ındl'tn ~şgalı ~ak derı li§tir. ek 
kmdak!_?a.ttı hıı.~ketıle de. 1s.. Douglas kumpıınyaeı iki mo- tahsis edileceğini zanneylem -
bat ettıgı veçbile, :r~adakı t~. 1 törlü Db. 7. A. tipi!ıd~n ~86 ted~~a gazetesinde mebus Du.. 
pan_y?l nı.enfr.atlcrınin Pbemnu. tayyare ile evvelce Franu ta • 
yetinı. ı;n.Udrlk. bulu~~ttadı~.. rafından siparİ§ edilen 100 tay- m 1tnof bilhruı~a diyor ki: 

1ngılız Bliyük Elı;ısı, tngılız yar'~en 70 ini 1ngı"ltereye tes.. Slav bir memleket olan ve 
hUkfu tinin bö1 b'ta af1 ... -çu Almanyıı.ya da askf'rl muknrlde-

_mc . g~ .1 r ıgı. lim etmiştir. rat ile bağlı olan Bulga.riata.:n., 
n.m ıd~mreıne ve İn~~!iı: men. . Bu fabrikanın elindP. hafif t:ıdl· kallivctJer meselesinin adnletle 
faatı7rıı:ıe zarıı.r verebı.~~k her lAtla ordu tar "mdan k!'lbul edile
hangı bır hııre}t'etten ıçtınep e. bilecek mühim mikl2.rda t:ıvvarc halledileceğinin *'n iyi r' ra.,.,tL 
dilmesine btiyük bir ehemmiyet mevcuttur • • si olnrnk telakld ettlf.i Al. 
atfeyledlğini İspanyol bükü. Bollng f~brlkıı.ın 275 tayyare gBn man _ Rus mukarenet.ini tevec. 
metine sarih surette bildirmeye dermek tızcredh·. cühle kn~rlar. Ne Almany:ln,m, 
memur edilmiştir. Nord Amerika. tayyare kump:ı.n- ne de Rusyanm Bnlk nlardıı 

A\•am ka.mıırasr, hUktlmetin yaema gelince, bu kumpa'lya Ka· hwızh~a ufraırıış b;r Bt·1~a
bu meselelerin ehmnıniyetini t~ nadaya 100 talim tayy::.rtıııl te!~lhn ristan görmekte higbir menfa. 
mamen takdir etmekte olduğu. etmi~ ve her gUn de muntazaman atleri yoktur.,. 
na. ve fki alAkadar htiki'imet a.. vermektedir. ------------· 
rasmda noktai nazar teati edil. Voltea fabrikasında fngilterro için 
miş .bulunduğuna emin olabi. 144 a.vcı tıı.yyaresl imal t'dllmi§tir. 
lir.,. Aynı fabrika gelec,.k ay evvelce 

Radyo Gazetesinden: 
Bol bol şeker 

1 z 
Radyo gazeten neertyalln& ba§la· 

nından evvel ,eker muele.af etlı' tındıı. 
ba%ı izahlard& bulunulmU§. tekor fr 
yatlannm &rttın1aeA#J ve ~el<cr 11tok· 
larmm azlıfl hakkmdı.kl :çialua te
mu edilmlf, ,.ıc.r fabrUı:alannm cok 
fazla oeker tatihsal ett11deıi, tır tlıı.· 
nn arttınlmıyacatı blldl.ı1lmlı. vat.an· 
da,larm bol bol ,Uer yemeleri tam· 
yo edilmJltir. 

metine aahne olan Pind08 bölgo -
linde Yunanlılar mevzllerlnl mu -
hafua etmute ve İtalyan mutr&
selerinl temlı.lemekle mesul bu· 
lunnıaktadırlar. Yunanlılar düg.
mandan alman top ve mitralyözle
ri kullanmaya baela.mııılnrdı. Arnıı.· 
\'Ut askerlerinden mfuekkep bir 
bölük muharebe etmeden Yunanlı
lara teslim olmuetur. 

Norveç taratmdıın aipa~ edilmi§ 
olan 24 bommardrman devriye ta.y· 
yaresini İngiıte·reyc teslim edecek
tir. 

et 

(B~ taf"tt/I 1 Wtctde) 
Kım&daam &ar!< S&ltlli1ıde bir liman: 

JS (A.A.) - •115 Te~l"lel~ıı.ni .;-ecuf 
blr gemi kalilealn• .Atla.ııt!ktf' hlr 
d~ deniz U.tU l'en.tri ta.ratmd1.n 
yapılan hUcumda seaat1l lll.r~hetı Ue 
temayüz •dm Jema • Bay muavin 
kruva:örtı:nUn ınUrettebatnıdan kurla· 
nlan 86 le~, Kan&dantrl r.ark ıah !in· 
de bir limana g-elmi§ttr. Bu e:s ki~i, 
katııoye dahil bulunan ve .Teni.s • Bay 
mUrettebatrndıı.n r;erl kalanl:m llra
mıı.k Qzere muharebeden bef ııa.ıı.t son· 
ra, .Alman kor,,anmm tcplarmı hiçe 
aayıı.rak muharche meydanma dllnC!I. 
bJr IBVeç fllebi tar&fmd&a kurtanl· 
ml§tu. 

Çörçil diyor ki : -
(BM tarafı 1 incide) 

Bu cürctkiu-...ne hücumda teza· 
hür eden donanmamızın ruhunun 
bir diğer misalini de jcrv!Bbay 
mun.vln IO'uvıı.z6rünUn ke.ptnnJle 
tabitıcrinin ve dcniıcilerinin kah
ramanca ve nevm'dane harekeUn· 
de bulmalctayu~. Bunlıi.r, himaye-

1 ıerl altına konulan ticaret gemi 
kafilesinin ezici bir kuvvet tara· 
fmdan uğradığı hücum esmusında 
kafilenin büyük bir kı:.ernmın kur
tulmasını temin için fc<laklrane 
çarpr~m~lardır. 

Bu neticelerin tam memnuniyet 
verici olduğunun ve aynı zaman· 
da bütün b&.hrlyemitl, Akdeniz do
nanmMı b~umandant amiral 
Cunnlnglıa.mı ve hepsinin Uatllnde 
olaı-ak bliyük hizmetler gôrmeğe 
devam eden kardeşleri İngiliz ha· 
ıa. kuvvetleri gi.bj dona.nnıaya 
mensup ha.va kuvvetleri pilotlarını 
oereflcndirecek ml!hlyette bulun
duğunun meclisçe takdir odlldiğin
den eminim.,. 

Tefrika Numarası 35 

GUlsen.ı Adliye VekA.JotJne yeniden mUracaa.t ._ 

rek izıılnin \Wl.tılnınsmı istedi, gelen cevap bir zaman· 
drr pUrüzl!l bir ekllde ortada birikip kalan işlerin hiç 

clza.msa. b!r kısmma katı bir hal §ekli verdi: Gillserene 

yeniden mezuniyet verthnest kabul edllmiYordu, der
hal memuriyeti ba§ına dönnıediii taltdirdo iat1fa •tmil 
aay:ılacaktI. 

na sirclikten 90nra fakir köylU ve feçf. nıuhltlnde halkm 
kendi3lne yaklaşanı bir bUyUk ıztırap ateaile yak8Jl ul· 
vt derdlnl dert edinip varlığını cemiyete armağan et· 
tiği ıünlerdeld Ya§ay1eı ne Jez;ısetll idi, ne zevkli idi, n& 

tatlı idi! 

halledildikten, baroya yazılma muamelesi bittikten son· 
ra avukat GUlseren.in üzerine almağı kararlaetrrdığı ilk 
i§ bu oldu: Kocası aleyhine bir bo~anme. davası açncak. 

Bir kere bu karım verdikten sonra üstünden büyük 
bir yUk kalkmıı gibi rahat bir ne!es ıı.Idr. Sanki her cey 
olmU§ biom,,, net!ce al~ veserbest hayatm kapıları 
arkasında aalclanan lezzetler, bir bir canlanıp sıralanıp 
genç kndmm önünde geçit resmi yapma~a bll§lı:unı~tı. 
Sahiden o da ayn bir alem olmalı! 

Bu sert cevap, bir umandn- zaten bozuk olan ai
nlrlerolni tekrar ycrlnden OYDattr: ''Pek lll ... dedi, 
gitmiyorum, lstanbulda kalıp IU ınlraa işini halledt!r 
aeğim. ... Sahiden tehdiUerini yerine getııtrlerse fena da 
olmaz; ben de LO.t!lyenln teklifini kcbuı eder, onun yuı· 
hanesine geçip oturur, avukatlığa b~lnrnn; aerbest ha
ynt. .. Bir de bunun tndını t&talım !" 

HAdl.seler, tahminine uygun şekilde inldtaf etm~te 
idi: GUll!eren adllye memuriyetinden istifa etnıı, 1111.yıl· 
dık ıın sonra Sirkecide Vakıf lın.nmdaki avukat Yazıhe.· 
nesinin genle masası antınde maroken koltuğa oturunca 
alacnb'l ilk davayı düşilnmeğe başladı. Hatırına gelen ilk 
fikir Milthlo bir şeydi; fa.kat nıeUn olmak lfızmı! 

GUlseren çocukluk bulyalnrmı d~UnUyor: ..lJlll 

eevınediği, llC'Vtn<ılint lıtim&l de r6rm001ği bMit. ,.. 
ctuygusuz, ldi bir kaldırım çıı.pknu ile sa.dece resmi bir 
:rabıta.yı muhal za edip iftmekte ne faYdıı nr! Böyle 
IÖnUk, ölfi, renMlz va manurz bir hayat için :mi yttir
tl 1 Hant içtimai yaıayı•ta mUeavi hakka f!ıı.hlp, mUıbet 
t aliyet ve hareket aaha.ıımrn kadını? Talebe 1k n ken· 
disi için, ce:nlyet için, memleket için p2:rlnk hayallerle 
sns1n ne muhteşem bir manevi llemI vardı! Hele ıJeker 
fabrikasında hukuk mtlşavir muavh:d oıara.k it hayan• 

Gül eren, sulh hl.kimliğinden aynlma.kla beraber 
girmeğe hazırlandığı serbest ~ hayatında kendl.slnl yi· 

ne bu el!k.i ideal ZC"{kine ul&§tıra.ca.k bir yol tutamaz 
mıydı? Buna ne mani vardı! 

DU:ıUncelerinin eri~Uği bu metfıalede bir l!h:ı:a ir
gllip durdu: Mani. bir tUrlU anlaşmalarına im.kdn ve ih· 
tımal t>Jmı~·an kocası! 

Erdoğan, çizgileri gittikçf! derfnl~ meydana çıka.., 

ve buiz bir geldi aJan koyu bir hodbinlik havası içinde 
yqryordlJ; Gülseren, Uç bet sene evvel, peılnde eeASiz 
n sadık bir gölgi! gibi dolnıtığı eıralarda bu adamı na
.rl olup ta tanıyaMamııı ! O dı, manuranrn teroiycsi ve 
tevazuu ukasmd:ı kenrllsinl heğcnml'!, kU•tah, mıtddl 
menfaat. para ve mide havası ile ~işlrilmi~ kıı.ba bir hU· 

v:lyet vllr1t; lcırıııının v.,tan, mf11et, rncmlekct g!bi mev
zularla me~ıgul olmasını hil~nUnlyetıe dü§findUğii za· 
:..anlar toeukça, hiddetli amanlarmda budalaca buluyo~ 
du. GUl erenin başlıca senıinll~nl te"3Ul eden duygu ve 
dlf{lnce ne kocamım havatT rlMl!il n uılavııp araam
dıUt fark koü.y kolay doldunllablllr ıib1 defildl! 

•tlofanm n.telit r...t eyJIJlk ba;... da -.ktall 
yak1IMian kllçllk bir ... Yll bA• ı0stecmete ı<ıaum ıl>r 
ı .. cUli aon um.anlardaki yqa~ı ile bir kere daha an· 
cııın..tı; bUtun bunlara rağmen bu adılmm &dııu tqı
mak, Gulııerene, bundan sonra pek güç gelecekti; bu 

işi halletmeli artık l 
Sta.j müddetW doldurup doldmmadıtı gibi io1er 

Sağında 60lunda yaşıyan Insanlarm maddesi ile 
"kendi madd~si ara.tımdnld flwd tnrk nedir? Ba~knsma 

e1Sz verip sözUnU tutmamak çirkin eey: Nesrin, Madam 
Nikolayevısk& ve benzerlerinin yaptıkla.n ayıp. Açık ve 
aaıniml olmalı. 

Leyll ve arkada§lnruıtn yaşayışı... İlk br.kışta bel
ki uki alr ıkhklnra aykırı görülen, fakat hiç de ııh!Ak· 
~azlık sayılmasma imknn olmıyan, biUi.kis gıl) et nı;ık, 
meyd:ında, yalarusı~ dolansız, tabii ve ideal bir hayat 
tarZI! 

Gilberen knı;üktenberi olduğu gibl görllnmeğe, gö· 
ründüğıi gibi olmaja. alışmıştı. Clnsi isteklel' sinirlerini 
hırpaladıkça bı.etalnnıyor, hMtalandıkça huysm:1arup 
dU§tinliyor: Tab!atın nizamını değiştirmek nr.aıl :nıUm· 

kUn olur! BP4erf arzulan geri çevirip nıh '1enıln\n meç· 

hullerle dolu karanlıkları !~ine k&pams.k kimiıı elinde! 
~u bide ciulyet kilheyllnt, Al"P, tthllkeli .,.. tqlık yol· 
tarda. gemi urya alıp n!rln anvarlıllnl yere vurmadan 
astı ha}'V'Mı ok§ayrp l!everek yola getirmek ve isteni
len yere götürmek daha dofru olmaı: mı? 

GUleercn, §alı.siyetintn elbise de~tirdlğinl farkedi· 

yor. Yeni hayat için yeni bir m&Dto ve yeni zihniyete uy

&'Un l!lilMı lar ! ( .Deı»m4 txır) 

tnglllz donanması esas cUzUtamlnrı 
mUsterih bir surette sahil mUdıı.!aa
larmm arkasmda ve başlıca b:ı.hrl üs-
1 rl olaıı T&rantoda bulunmakta olan 
ltaısan donanma.sına, kcndlsini felce 
uğratan bir clarbe indlrml§tlr. ll/ 12 
lkincilt:yrin gecc.,i tayyarelerimiz Ta· 
rantoyıı. bir taarruz yapınııılardrr ki, 
ncticcııi bu sab{lh yaptığımız kceı.ncr 
lo ve fotol;-raflarln tesbıt olunmuştur. 
nu k~ıflcrlo sabit olduğUna göre 
(Llttorio) ıımıfmdan bir zırhlı, ön gü· 
vertesl su lçlne aa.p~ olarak is
kele tarafına yatmaktadır. (Kavur) 
smtfmdan bir zırhlı karayn oturmuş 
ve arka tara:fı büyük top tareti dahil 
olduğu halde suya. göruUlınUştUr. Bu 
:ı:ırhh da ehemmiyetli surette ıskclc 
tarafmıı. yatınıatır. Kati bir surette 
tesbiti luıbll olamamakla beraber yi· 
ne (Ka.vur) clnslnden dlger bir zırhlı 
da clddt surette hasaı-a uğratılmı§tu·. 
!çeri limanda iki kruvazör, ctrofları 
bağla muhat olduğu halde yana yat· 
mış bir vazl}ettedirler. lkl muavin 
kruvazör nrka taraflarından suya 
tıatmıo vaziyettedir. 

İtalyan donanmasının bUtUn kuvve 
ti Utlfli yeni hl.zn:ıete glrmı, olan ( Llt· 
torio) ııınıtmdan ve dördU yakın za· 
ınandıı yenıden ~ ed!lmi§ olan {Ka· 
vur) amıfwdan olmak üzere altı zırh· 
lıdan mürekkep idi. Tam bir azlm ıı., 
yapıl::ın ve tam bir muvaf!akiyeUe ne· 
ttcelenen bu t.aarruzd!l.n sonra ltal· 
yanların mUe.!slr surette kullanılab.· 
lccek yalnız Uç zırhlılan kalmış ad· 
dolunab!Ur. 

Hatırlardadır ki, İtalyanlar tarafın. 
dan ne;ırolunıın 12.11.1940 resnıt tcb 
!iği bir harp gemi.sinin ciddl auretto 
hasara uğradı~ını ltiraf etmiştir. Ay
ni tebliğ tayyarelerimizden altı ı.dedl· 
nin muhakkak ve üç adedinin muh· 
temel olarak d~UrUJdUğü iddlıuımda 
da buluıımu§tur. Hattı zaUnde bu ta· 
arruza iaUrA.k eden tayy.uelerlmiz· 
den yalnız ıkisl dönmemiş \'C dü!'ınan 
tebliğlerinden anlaşıldığma göre bun· 
ıann mUrettebatı esir dU;ımüatUr. 

lnglliz donnnması İtalyanların 
Trıı.blus Garptcki orduhrlylc olnn 
mu\lıııalıı.larını da mühim ııurette !zaç 
ctınl§Ur. 

9 ıo 1klncltc3Jiıı gcccsı donnnmo. 
Sldi Bnrraıılyi muvaffakiyeUi ınuette 
bomuardıman etmi~tir. Kara bato.r)a• 
lan mukabele etmlşlersıı de gemileri 
miz ne maddeten ve ne de insanca :r..ı· 
nır görmeml§tir. Diğer Larıı.!tan de· 
nlza.tı gemllerlmızden blrlııl bir des· 
troyer himayesinde seyreden iki ge· 
miden mU.ekkep in.şeci kafileye taar 
ruz etmi§tlr. Bu taarruz neUcemnde 
ağır surette yüklenmiı S.000 tonluk 
genulerdcn biri b:ı.tınış ve diğeri mu· 
hakkak surette ha.aarzede oımuıı 'e 
muhtemel surette de ba~tır. 

JTAL\"AN DONANDIASI!'ıl~ 
BUOONKU \'AZ1YET1 

JA>ndra, JS (A.A.) - Röyter b1ldi· 
riyor: 
İtalyan donanmuma İngiliz bnhrı· 

ye ııc~reU taıo.fuıdan nc~rcdilml.§ o· 
ııuı tebliğde incLırlldlğl bildirilen a ır 
d:ı.roe mU:ıascıbet le Londrada yeni l
talyn.n bıı.hrt ın,..ae.tı hakkında bıraz 
malı:ımat itaııı zemine muvafık teltl.k· 
ki ~dilmektedfr: 

ltalyıı.nlarm Littorlo sınifından 
olıın 3:5 bın tonluk ::rrhlılan donnnma· 
nm en yeni cUzUtıunlanaır. Bu amı:f· 
tan olaıı .ı:ırhlılardan iltl tanesinin ln
~a tı bltmlşUr. Llttorlo zırhlısı Ce.ııo· 
vada techlzııtı ikmnl edilerek geçen 
Mayıa ayında aynı sınıftan olan Vlt· 
tor!o Veneto zırhlı!mdan bir hafta 
sonra bahriye nezaretJnin emrine ve· 
rilmiotlr. 

Bu sınıftan diğer iki zırhlı yani 
1mpero ve Roma gemileri o tarihte 
lıenU:r. tezgAhta idiler. 1naaatm biran 
evvel ikmal edileceği ltalyanlarca id· 
d!a edilmekte idi. :Mwsollninin bllhas· 
aa muttchlr olduğu bu sınıf gemilerin 
teısllhalt §Udur: 

15 pusluk yan! 88 sanUmetrellk D 
top, 6 pusluk yani 15 ıı:ınUmetrcllk 
12 top, 3,6 pusluk 12 tayyare da!l to· 
pu ve 40 tayyare daf1 mıtralyl:Szü. 

En son slııtem mot:örlerle bu gemi
lerin stıraU 30 mili tecavüz etmekte· 
dlr. Her gemide 3 ta)''} are vnrdır. Bu 
sınıf zırhlılardan ilk iki tanesi 1934 
senesinde ve d!ğ r ikls1 1036 senesin· 
de tezg!l.ha konulmuı;lardır. Gerek 
Vittorlo Vencto ve gerak Littorlo 
Trlycstede ve Cenovada 1936 senesin· 
de denize lnd!rlldlkler1 vakit İtalyan 
kral ve kraliçesi bu menı.simde hazır 
bulunmuıılardı. 

tınperoya. gelince onun denize tenzil 
meraıılml hava muhııle!cUndcn dolnyı 
1939 Sonte§rlnlno tehir ed!lmi§Ur. Bu 

1 smtf zırhlıların mürettebatı 1600 ki· 
§ldir. 

Kawr ısmi!mdan Zirhlılara gelince, 
bunlıır da Konte di Kavur Jiullo Cesa· 
re, Cıılo Duilln ve Andrca Dorin'dan 
mUrokkep olmak üzere d6rt tnnedir. 
Bunlıı.rdan lllt ikisi 1911 senesinde de
nize indlrilmlııler ve 1938-1937 sene· 
leri arasında tecdit ve ttımlr cdUml§· 
ıerdir. nıgcr lk1 tanesi 1918 de deni· 
ze lndirllmt;ı ve l93i'- 19n9 ecnclerln· 
de tecd.t oıunmu~lard.Ir. Bunlıır 28629 
tonıııı.toluk zırhWardtr. MUretteb:lUa· 
n 1108 ıu,,ı, sflratleri c:l&ttc 27 mil· 
dir. Bu Btnıftan ola.n bc~incl bir gemi 
yani IAndrada da Vinci, 1916 ııonesln· 
de aynı Taranto limanında bir lnfllllk 
neticeıılnde berhnva olm~tur. Bu 
1.ırhlılardıuı Uk iklsl 12,6 pusluk 12 
topla, 4,7 pusluk 10 topla, 8,8 pusluk 
8 tayyare da.ti topla ve 36 tayyare da 
fi mltrrJy6zlc mUcchhe:r.dlr . Diğer iki 
tanesi 12,6 pusluk 10 topla, 6.8 pusluk 
12 topl , 8,6 pusluk ıo tayyare dafi 
topuyla ve 39 tayyare dafil mlt.ralyöz. 
le mücehhezdirler. 

Bükre~te yeni zelzeleler 
NcmJOrk, 19 (A.A.) -Tn.ns 

radio njansmm Biikree mu!ı.a~i. 
rine göre, gece Bükreşte yeni· 
den iki zelzele olmuştur. &ı.rsm. 
tılar şiddetli olınu_şsa da ha.enr 
azdrr, 



Poıitika: 
I 

Mo örıze ınars ve 
Efzun neferi 

'dl ~M~e~se"'ııillellıflıe"rıw: •ı ~Ötiif ~-E_udf!kç! :_ 

Ağaç sevgisı Kırpıntı k8ğıllaı 
Akdenlze yaeiaJı.nıll bir çma.r yap· 

"atı h.i.ssinl veren Yunanistan da ni
hayet ateıı hattı içindedir, Yanıyor, 
kavruluyor. Bu çın.·u yaprııiı üstün
de datıa. ilk gününden harikulA.dellk
ler ıtö:te butıll$ya ba§ladı • .tfü gece ııa
bQ.ııi l•a.rşı Metak888ın telefonu çaldL 
Ve lt.aJyan elçisi t.elelonun haber ver
lb6cliğl bir ziyaretçi hallnue ~"eki
le bllııaflr oldu. Telefonun haber ver
diği ziyaretçi ise o ııa.ıı.tte yatağında 
uyuyordu. Eplrden M.akedonyaya ka
dar ha.ip böylece bir gece sabaha kar
ıı baflayıverd.L Bir ııa.balı rUya&ı glbL. 

Pazen fiyatlarında ıhtikar vapan 

Bir manif a uracı iki sene 
sürgüne mahkOm oldu 

lspartadan buraya mal alma.. 1 mıştır. .. .. . 
ğa gelen manifatura tacirlerin.. Dün dörduncu . aslıy~ ce:za 
den Ahmet, A.-;;ir Efendi hanın- 1 mahkemesine verıleıı . Rıf3:~ .~e 
da manifaturacı Rifate gitmiş 

1 
Y~konll;11 suçları. salbıt gorüL 

ve 70 santimetre genişliğinde- muş, Rıfat 500 ~ıra ~1'8:. cezası 
ki pazenleri 75 kuruştan, 80 ı iki sene Kayserıye ıı:ıurgun, ~a
santimlik pazenleri de 80 ku- şı küçüle ol:ın _Yako da 333 l~ra 
ruştan pazarlık etmiştir . .A:tı- para cezası, bır sene Kayserıye 
cak Rifat ile çrrağı Yako, fa... s~ .cezasma mahkum edil-

l\Iakedonya cephe8lndt\ Pindtist.e 
~ ilk \ieriınlerinl Elzun kıtalarmm 
kıniıru pUskUilU ~rm.m altına 
bir Ul.fer hallndo t1erdL 

l\lemıeketl müd:ıfaa edeu buıan her 
f>tlYden daha kuvvetlidir. Toplardan, 
tayyarelerden. bombala.rdıuı, tanklar
'lan, ölümden ve müı-vız lll\blar

turayr 42 kuruştan ~nzim et- mışlerdir. ·: _ 
nı.işl Ahmet de iı::ı zabıtaya Pazenler mı:sadeıe olunmuş, 
ihb;r·odeı·ek Rüat ~e Yakoyu ve Ah~~in. 315 lirası kendisL 
cürmü meşhut halinde yakalat- ne verılmıştır. 

daiı. •• 
Aııla.vutıolt hndutıa.rı iç.inde psiko

loJl harbi austu. tnsıı.niarm haktld 
1'1Asik ka.vga.aı baeladı. Ve aanıyorum 
ld 989 bD.rbl bqlıyalı: beri •ünı:-li sün
gUye yapılan lllt bo.klld harp G<irlce 
ile Findila vo Epir ısaha.Sında. cereyaıı 
eden boğuşmadır, 

Düıı~ ada tclmik her ~yt le.at etti 
llatta o lmdar hnrbln ve zaferin bile 
eu.ıı.r.truı orwya ı:umrdı. 1nı;a.ıı. wayu
ıımcıa.ı.ı ka.lı.rnnıa.ıı ve OOIR1r kuvvet 

Yeniden akşpm sanat 
enstitüleri açılacak 

!llmd.l l!:rzaı.tı yeniyor. 'f v k'll' v• leketi Tekıılğe lııAru,>vruz ve ona muhta- Maan e ı ıgı me:ıı -
cız. Fakat onu hllenln mıiterauıtı gibi mizin muhtelif ;;emt1erınde ye. 
kıııı:ınmaya. hiç bir weJenlyetin .. na· niden sanat okullarııun sayısını 
musu milııaade etmez. Dc3 botll roat.7 v lt.m y k r vermiş ve bu 
<'.avizln kalko.ııı ilk hamlede adlndl. ı çoga aga . ara 
"Motoı'i.z.e Ma.ra,, Pl.rüıı'ilD dolaştığı hususta tetkıklere ~lamtŞtır. 
dat yıunaçla.rında tırnaklan tıökül
mtiş bil' binek att hnllnl aldı. Yuruye
ı:nlyor, ko§&IIUyor, ancak hopl:ı.yor. 

Tabiat.la dıfuıa çıkan teknlk ııadeoo 
P8n1k ma.rp çalıyor. tnsan hürri~ <ıt 
taa.&-jtW dudakları arasında tısıldayor 
\1e lleriJyo.r. 

Vilayet maarif ~üdürlerinin 
verdikleri raporlar ıocclenmek. 
tedir. 

Önümüzdeki senelerde lstan_ 

tir. Bunlarm, Boğaziçi, Bakır
köy ve Fatih kazalarında olma 
ları kuvvetle muhtemeldir. 

ÜÇÜNCÜ tT .. K TFJDRtSAT 
KADROSU 

Şehrimiz ilk okullarına ait 
üçüncü ö~ret.m~n kadrosunun ı 
yapılmasına yakında ba.ı;lana.. 
caktır. 

Okulların smıf ve şube du.. 
rumları tetkik edilmektedir. DUnye Makodonya ve Eplrde oıuıı 

blt.enıerı blr ks.lkaııda. açı.la.u yara 7er

bulda yeniden tiç akşam sanat 
okulu daha faaliyete geçecek-

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

lerinden ııeyrediyor. 
Yalnız dökfilen kanda En.ut yok

ttu. llepe.1, taptaze genç lnsaıı ! Da· 
tnıırlardaa. bo;ıalan dtiııya. üınltıerl 
8.§kl&t-, 1evgi1er ve ıztırnpln.rdır. 

Halk bankası 
umum müdürünün Bir l'Mlyo &e8leniyor: 

" - Yunanlılar cıeııaretlnlze ve kuv- t 
tıet.1.ııize güvenmeyiniz. Sizden daha beyana 1 
kııV\-etuıert teslim uldn. ),lantığa dO· 
lliln11&' 
Y~taoc1a.ıı babllederkeo hlk- Bundan sonra Halk San-
~ ~ lıahaetmek elbette ı dıkları bankanın bir 
teı~":!:1t!~zll=U:d~!~cı: şubesi olarak çalışacak 
uırı glbt kolayca ya.Iılttıl1 lr muhitte Halk Bankası umum mildlirii 
akıldan, mantıktan başka uö ııöylentr A E · b' k .. d--'' - · buır r Fakat m:uıtık blr mllletbı ka.. ta. :vcım, ır aç gun eı=n 
raktertdl.r. Yani bayat önünde karar ~hrimizde yaptığı tetkiklerini 
"erme kudretidir. bitirerek Ankaraya döıınıu§tür. 

»Ia.ııtık a..ınmma göre gece ~ U "d dün b' 
namı müst.eıırıa mUracaattır A- mum mu ur, · ır ın_u-
da.aıına cö.re. sabaha ka.rtı teOdwer- harririmi.ze şu i?.lllhatı vernıı'-
deın baluıetınektır. tir: 

Aı:lanuı.ıa &öre evh.ıı.mma. ka.pılnn "- Halk sandıklarının ade -
-:":~ &<taının ırura.tma. bir eamar dini çoğaltmak ve harbin her 

Eıı 11u.V:~tıı nıant.ık nefsin Udafa- tarafta doJurduğu ilttrsadi :1ı.Uş 
asıdır. Cesa:-ct ve sllüh onun :Sıtası- küller içinde küçük ıonnayı, .~~ 
dır. SIWanı ve kuvvetin korkutamadı- ı ticaret erba'bma. elden gek.ıgı 
t:ı, insanı ma.ntık ancrut oesa.retıendl- kadar yardm1 etmek için mcv
:ı.iı T)~ ~yunca maııtığm tıldırma- cut tedbil'leri artttrdık. Şimdiki 

ller: ~;::n=ı::::-rlae cevap 1 h ... lde yalnız !st:-ırı :nıl Ye İ~ir-
2s.ıı •1me evvel en mtişı.uı ııurtı.n.m de bulunaıı sandıkların diğer 
f~:O Yunan krtalarnım başında bu- memleketlere de t~mili kar&r

n 7.ablUerin konnıımalnrıdır. Illr l şt l stı Bu hmmtrt.a ha.. 
lAma.ülar ı..atı..-umanda.nhk eden. ıue- a .. ırı mt§ r. .. .•. 

\ Bu şitr müstehcen 
mı, değıl mı? 

EhliV3kuf ikisinin ara
. sında bir vaziyet 

tayin etti 
Scrvetifünıun mecmua.sının neş 

riyat müdi.:rü Halit Fahri 
genç şairlerden Cahit S:ı:ffet 
!rg.,d'm mecmuada çikan "Par. 
ta., isimli bir §iirinden do1 .:ıyı 
miinrehC*'n neşriyat suçile asli
ye üçüncü ceza mahkemesine 
verilmişti. 

Dün bu duruşmaya devam o
hm.muş ve ~iir üzerinde tetki. 
kat yapan ehli vukuf İsmail 
Habip, Yavuz A b:ıclan ve Fa
ruk Nafizin verdikleri rapoı· o
kunmn~tur. 

Raporda ~ylc deniyordu: 
''Serbest tttı""!m ?h:rrinc ya::ıl. 

1mş o1aıı ~iir, sürrealist tema. 
yül gö:ftermclcted;r, lllasik cde
bitmt h1tr•ri'fdr~:r. Razı 7:f'!1;. 
m:eıer mii.:Jtehccn i.!c de, şiirde. 

lstanbulun kendine 
has vasıflardan biri de 
yeşilliktir. Şehir, tari~ 
eski zamanı1armda. da.ı. 
ma bahçeli evlere malik.. 
ti. Halk çoğalıp yer kıy
met bıtlunca bu bahçeler 
yerlerini biııal.ara. ter
kettiler; ve bugün.kil va. 
ziyet ortaya çrktı. 

Ana caddelerdeki a.. 
ğaçlarm ~azın ne b~Uil
maz bir nımet oldugunu 
söylemeğe lüzum görmü
yoruz. 

Şehir planmm maket. 
terinde 3ğaçlanacak yer. 
ter bir şiir kadar glizel.. 
Yeni İstanbul tozdan, 
mikroptan bugünkü va.. 
ziyetine nisbetle yüzde 
yüz temizlenecek oldu
Qıınd:.:n şehri d'\ba bol 
~"r"'tt~ ağarla!l1ıık r.ii7el 
bir ~erre layık olduğu 
mevJdi vermek olacak. 
tır. Bunu yaparken, a.. -
ğaç sevgisini a!')ılamak 
için de icap eden tedbir. 
leri :ı.1 M 'l lIVIT.. 

İstanbul· sehrinin a-
ğg,cl2n .... da p,örflilaiimüz 
zavallıhk ağaclan dik. 
meden önce buna mec.. 
bur old11ğumuzu göster
mektedir. 

Bir kadının idamı 
istendi 

5 sene kadar evvel, Topha
nede eskiden k::ırd~ini öldü. 
ren kazını aclmda. birisinin yo. 
ıunu bekliyerek tabanca ile öl
düren Gülizar birinci ağır ce
za mahkemesine verilmi~. du.. 
nışmast esrı<>~mda delirerek 
hast:ıT'ıeye kaldırılmıştı. 

Gülizar iyileşmiş olduğundan 
muhakemesine devam olunmuş 
ve müddeiumumi mütaleasmı 
söyliyerek tahrikin ~&önünde 
bulunması surcıtile idammt is.. 
tervıiş, muhakeme karar i~in 
ka'mıştrr. 

ki 1ım1ımi vuzuh.ttt::l1'k, ittfmt
s1;; 1ık fikir ve hi,s1er ara.!'ındaki 
irf 'l>atsızlık dolaıyulil!! müsteh. 
cen hissini uyandırmamckta-
dır.,, 

Fakat, mtiddeiurnumf, kel;!""e. 
lcrin mtisteıhcen oMuğu kabul 
ed'llnce ceza Yerilmesi k~p et. 
tif;ini ileri sürmüş ve muh:ı.- ı 
ke:ne Halit Fahri ile Ca.bit 
S::ıffetin müdafa:.Iarmı yapma
ları için başka bir güne brra... 
kılm~tır. 

1-LK.!N tramvay durak yerlerinde demir sepetlerle karşılaş
mıştık. Görenler onlara hem biletlerini atıyorlar, hem de 

bunda yeni bir temizlik alametini sezdikleri için seviniyorlar~. 
Aarya giren küçük bir zaman parçası, kağıdı en kıym~tlı eş~ 

yalar arasına koyunca, belediye de artık yalnız durak yerlenndekı 
demir sepetlerle iktifa etmedi. Tramvay arabalarrnın sahanhkl.a. 
tında camek~nlara güzel, süslü ve iyi boyanmış kutular taktırdı. 
Demek, belediyede hiç bir biletin, en küçük .bir kağıt parçasının 
bile kaybolmasına katlanmıyan bir hayat anlayışı var. Bunu tak-
dirle ar.mamak elden gelmez. · 

Kağıt kırpıntısı, altın tozu gibi kıymetli bir şey oldu. Top"··
myor ve fabrikada müthiş döner tokmaklar altında ezilerek, tekra• 
hamur yapılıyor. Türkte tutum. milli bir şiar haline gelmemıştir. 
Hesabi!iği huy haline sokmak, belki de kolay olmıyacak. Fakat 
yenilmiyecek zorluk yoktur. "T.utum Haftac:;ı", bi~ tohumdur. Ya. 
rın ondan tutum yıllarmm başakları fışkıra1.>ilir. Bunu beklerken. 
yeni hamleleri de hızlandırmak bir vazife sayılır. 

Kırpıntı k~ğıtları, yalnız devlet eliyle biriktirmek yetmez. Bu 
işte hükfun~te hepimiz yardmıcr olmalıyız. Mektepler, müesseseler. 
bankalar gibi yerlerde en küçük kağıt parça~ına değer ver~el~ ve 
onları toplama1t artık hayatın bir emri. bir vatan işi ehemroı,· ~tıyle 
benimsenmelidir. 

Almanvadeı yrllı:ırdanheri, diş macunlarının bo;ı tüblerine, ev
lerde yenilen etlerin kemiklerine varıncaya kadar hcr ~y böylf> 
kutuhr:ı atılmaktadır. 

Bir yerde •)kudum. ki bu süpürüntülerin iktrsadmdan, her sene 
iki cep zırJılt<:J •apaca1t kadar para hirikiyormuş. Teker teker ;u
rava bura1·a ;:ıtt1rnmrz tiiplcrin, kerrıiklerin bir yıllık bilançosu bu 
olun;:ı, tutt•m \'e <iikkatin her şeye hasnndan doğacak yekunlann 
büyüklüt!;ü kolavlıkla ke~tirilebilir. 

Geçenlerde · muhterem bir idarecirnizden, mektebinde bu işi 
çoktanreri yaptığını fakat hiç kimsenin toplanan kağıtları almağa 
gelmedi~ni dinl,,..mi<;tim. Vazifeyi hep birden ve ayni derecede an. 
lamab ve t"lhir1itnv'~ bac:arma~a ça1t~al1m. Fe1ediveden. 5~t seı5t 
bu kağrtlann toplattırmasmı beklemek ~"rn verc:i~ savılamaz. 

Kocasını zehirlemek 
suçundan beraet 

Aya.sofyada. oturan Haoer a
dında bir kadın kocası Kazımı 
zehirliyerek öldürmek suçundan 
birinci ağır ceza. ma bkemesine 
verilmiş, kadm müdafaa.-rnda 
koca~mm yediPi ördek ~tinden 
zehirlendiğini iddia etmişti. 

Dün Hacer hakkındaki karar 
bildirilmiş ve kOC!l<;mı zehirle _ 
dfVine dair bir deliJ elde edile. 
mediğinden hakkında beraet 
kararı verilmiştir. 

---o--

lnkılap dersleri 

'Oniversifade inkılap dersle. 
rinıe dünif~ itfbuen başlan. 
m~ır. İlk dersi Hikmet Bayur 
vermiştir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

aelediyeye otobüs 
teklifi 

tsvi-çreli bir firma. namma 
belediyeye otobüs teklif eden 
firma istenen miktarda. otobfte 
f;ekiz ay zarfmda. teslim edebi
le"eğini. ancak paranın İsviçre 
frangı olarak ve ya.rısmm pe
sin olarıı k ödenmesini istemiş
tir. Keyfiyet tetkik olunmakta. 
dır. . r 

Beyoğlunda yapılacaf J: 
yollar 

Vali ve Belediye Reisi d<>ktof 
Ltıtfi Kırdar, dün Beyoğlu ta
rafrnda yapılaca.le olan yeni 
yolları görmü.."ji:ür. Bu işe 35 
bin lira ayrılmıştır. 

[GONDEN GONE 1 
Harp ne kadar 
Sürecek? 

kahve politikactlığmın mey
dan alması mutaddır. 

Fakat E:kseriyetin tahmini 
lehde yiirür. Aleyhte görünen
lerin de bir tabiye ile lehe 
çevrilmesinden hususi bir ı.evk llafcn oıınları kaydoder: zırlanan projeye gore, şrn7dıye 

Atlna1ı TeopomUa ded.I ki: kadar milsta.kil birer f)lr'rnt 
• 9~ - F:ı.llı.ıı.iia görtlJğl.n glbl artık halinde iş gören haı!{ sandık. 

hi bbıınuz ve cMaretiruJ7.den be.§ka ları badema Ankarntla bu:u-

~.l!lfü Yarın ma tin el erden itibaren lllllllml1 ~ 
B lR refikimiz ''Bugünkü 

harp ne kadar devam 
edecek?,, sualini birçok mü. 
nıevverlerimize tevcih ederek 
yeni lb.ir anket serisi neşrede.. 

d~!;r."Bugün.kü harbin Dıe 
kadar süreceği,, anketinden de 
bir zevk ve istifade umuluyor. 
sa, tahminlerin kısa tutulma. 
3111.ı temenni ederiz. 

ç bl.r serv~tlmiz yok. Falmt ıııuunm ' ' ıı.. _ • 
kJ. 8.Ilca.k 111.lAhlanınız climlzde olduk- nıan Halk Bank::ı..sınm ŞUıx:Sl O-
~ Lu ces.'\rctl.mfz tşe yarayabltir. E- tarak faaliyette bulunacaklar. 
t<ll' onları ~llm edOl'flck bayatınuz.ı dı::r 
~!:;bedebiıır~. nwıun tgila bize istanbuldıı bulunduğum müd. 

olan 80l1 eervctlınlzl vereceği- 1 "- ·, 
txılz1 sanma! Bilikt• biz onları ııWn det zarfında st~n~tu Halk 
bayat vo ~ımtınız için yn.paeağımu San..lığı.nın vil.Ziyetı ıle meg;ııl 
lnllcwalede ~llan.-wağtz. oldum. Bazı E:cbe.J.)lerden dol:ı.yı 

T • • • · · • • • sandığın maruz kaldığı mU.ı:;.küJ ebe!J Praltseııllb dedi lıi: 
" - ı~endl pny:ı.. blil ült ınaıın sı- lerin izalesine c-0.hf'ılacaktır.,, 

lııtıl:lrr:tıızı gnDp aıintiyle mi, yoksa 
bU. <lOL't sıtn iyl" hediye olıınlk mı ıs
'tedltüıt lir tfulil ı,es:-ımmlyonım. 
~ eji'or gn pae snııııJıı.n.rruzı lılı-
7:'-t R'"'llp rlhni:ıdtn ııımıyor t1a istiyor. 
1 cıı.: t'""er lıizl il n:ı ı-derek sil!Lhbrı
l?Uzı almak nl:, etinde i>e kondlı-lne 
l.:ar~ı bü,> le bir l,vlllltt.e bıılıınmıı.k için 
~erlere tiC~ni ncll'r va::\dedil or; on-

rt söyltıslu!,. 
Dh:e1 motorlarmdnn, t:ıııklarda.11 ve 

!:8:_"nlarılau btl'l-.,ç y li:z tonluk bomba· 
---ın atıırnasındnn çnk önce yaşayan, 
clgara lı:nıı:ıstııı ,.0 ma.ldno Irullaııına.
suıı bUnııyen fakat Solcr::\tm el nl öp
~k bahtiynrlığms. eren bu zabitlerin 
SÖıı:lcrı lııs.uı rJhuoun e:ı:ell \'~ "bedi 
bı:ıntatmm lcapla.ndır. 

"Atotorize nars., m lınlliısmoo Ef· 
~ Rl18Il 111\htnn lrnv\ tll bir lnsanc;a, 
l'a41yofonlk ID3lltık oyunu önünde da 
aktıaeıı.m düpedüz lcahrrun.'\ndrr. 

Ve btı anda. blitiln dünya lçiude en 
!Je\·dı~ı ,eylerc ;,öyle lıltap edebtlir: 
"- Sen harp mt'>ydıı.nmd:ı ölüm kıı.

dar &llzeJsln!,, 
nunu blr tnarl} g'füi tckrıı.rla.yan ln

ı:ı.nın lhıltnde klın dnrııbllir'ı 
SADRİ ERTEM 

Altın Fiyatı 
Altın fiyatJ armda dün de 

yükseklik kayc1etlilmi~tir. Dün 
bir altmm fiyatı 24,50 lira idi. 
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Dol~res kanape~e doğru. stını;ıt· 
1 di. Ben de ynnınn. o.urdum. 
~;denbiro gözlerime ~aktı. BUyilk 
ı:zt.ıraplı gözleri gözlerı_ındcn. ayrıl
mıyor Sanki hf'ni tctluk edıyordu. 
Yü~ümU ilk defa. görUyor sanki .. 

Mütereddit titrek bir elle aln~, 
yilzilmil, AL'%ID1l tutuyor:. Ha}dka
ten yanmd.ı. olc.p olmadıgmll anla· 
mak .isliyor.. . ed 

- Aloks ııl.z berıinı uhmın e-
bildiğimdcn de daha i~in~z .. E-sa
sen o gece Sımt.ıı.kuruz da ılk tesa
düiümüzde de ta.rifl i:mkB.nsız 01~ 
cnı.salsiz bir heyeca.n hissetmiş 

Hapishane binası kendimi halcikt bir dost yanında 
ar ndaki · t kabul etmiştim. 

sası cınaye Elini ellerimin arıı.snta alıyor, ve 
Sultnoohrnette haplsane bi- dostça sılı:IJtmyorum. Havayı de

n '3I arsasında Havva. adındaki i!i!tirnıek biru ıı~lendirınek lA
diiencl )uıdıın boğazlayarak öl- mn. Yiublü btırurturuyor ve a
dürezı, Yugosla.vyalı Remzi lıa.k laylı bir sesle: 
l·~da dördUncii rorgu hl'lcimJ.L _ Havdi.. haydi.. Böyle salon 

nce yapılan tahkikat bitiril. komnilimanlnrı 15.zım d~il.. Bana 
?niş katil birinci ağır ceza mah ''mahvoldum demiştiniz,, ııimdi se
lten:ıesinı~ verilmiştir. bc:bini ö"renmek istivonım. Bence 
k Sorgu hnlri1Y'i Rami vazı:11ı?~ hic bir f'ev l:wboll'T'ı.cı dt'i!'ildir. ü-

TAKSiM Sinemasında 
ceğini bildiriyor: · 

Men:uu Tiirk don:uıınn<ıınııı Ak<lcnize haJdın oldn~ devirde Ve Tahmin, insanların eski bir 
iptilAsıdrr. Hadiseler ise, ba
u.n en salahiyetli bilgiye da... 
ya.nan, tahmini. "iki kere iki 
dört eder,, hakikatini bile tek. 
zip edercesine ak.si şekilde te
ı:ahür ediyor. 

nedik'te C'err.yan C'den muazzam hadisat .•. 
l6 net asrrda Vcnedık'in iç yüzü ..• İhtilaller, Entrikalar, Fu-

1 
huş, Sefahat ... ,.e nezih 'bir Aşk macerası ... 

OS devrinda VE~~EDiK 
Bununla. beraber her mü

h~ hadise ka.r~ısrnda, o hadi
senın takip edeceği yol hak. 
kında buram buram fikir, sU
tun dolusu yazı ve hudutsuz 

ve i ı ıd_l,eı o rorı ıdı '' 

ha~~ vız gelir. Size •çok rica ede
cegun Aleks anlatacağım bu hlM
~·enin on ufak kelimesine kadar 
ınanrn bana tam. itimat edin. Siz~ 
her ne kadar biç bir şey veremi
yorsam da bari bu itirafnn tama
men açık ve harfine kadar doğru 

't'aıan: 

Moris dö Kobra 
Bilmeye, öğrenmeğe de haklmn 
\'ar, • 

Kapa.na tutulınuş bir kuş gibı 
çırpman soğuk elini ellerim. ara
sında sc\-iyoıum. Dolorcs denn de
rin içini çekiyor: 

Ç.('Vlren! olsun. Beni anlıyorsunuz değil mi 

Muzaffer Ac•t ~leks .. İ§te vakanm tablosu. Bir 
a likte Yeınek yedik.. Bilha.ssa Pe-

geldlın bu daireyi tuttum. Diln P~ Pek çok konu3tu. Benim ondan 
akşam yuka1-rda otel salonunda bir- !lo~lemesini bekledlğim sözün hiç 
tikte akşam yemeği yedlk. DUtlln birini aöylemedi Fakat p. 
yemek müddetince kendi lı:endi· konuştu. Yemekten sonra i
me: " ... fakat ha.y&l mi gBrUyo- d;n bulu~mamızr kutıul.amak için 
nım, şimdi yine bir kft.bus fa.kat bıraz şampanya içmemizi rica et· 
tatlı bir kab11s mu yaşıyorum .. İş- tl. Tekliflerne mağ!O.p oldum. t\d 
tc hapisanede iken yalnızca ha.tı· bSaardak şamp:ınyay1 Usttiste içtim. 
rasile beni ya~atan adanı. Şimdi rhoş olmak inemiyordum. Ha.· 
onu yeniden k&.r4ım.da görüyorum. Yll" ... Yalnız beni sarmış olan ma-
0 artık ta.nuı.ınen benimdir!. .. ,, !lev! hlUU.r!lu:ı:luğu, çekingenliği 

Dinleyin beni Aleks .. Allah& ye- Y81Unek h!tiyordum. 
min ederim ki size blitlin hakikat- . nu,ünnyordum ki belki hareke
leri ol<luğu gibi a.nlatacıı.ğı:m, His t~ dofru değildir. Belki pek 
bir f}eY saklıya.cak d~~llm.. cidcliJinı divordum Pepe de aynı 

1 

1 

1 

HİKMET 1ılt1N1 R 

14.11.940 Perşembe 
8.03 MUzJk , 19.llS Müzik 
8.15 Ajans 19.30 Ajans 
8.30 MUzik 19.45 Milzllt 
9.00 Ev kadmı 20.15 Radyo g .. 

12.38 MUzlk 20.415 MUzllc 
12.50 Ajans 21.00 Müzik 
13.05 MUz;k 21.30 Konuşma 
14.00 ırnztk 21.41S :MUzlk 
18.0S MUzik 22.30 Ajans 
18.40 Müzik 2Z.41S Milzlk 

15.11.940 Cuma 
8.03 Müzik 19.SO Ajans 
8.15 Ajans 19.45 MUzilt 
8.30 MUzik 20.15 Radyo ga, 
9.00 Ev kadını 20.45 Temsil 

12.38 Müzik 21.30 Konuşma 
12.!'iO Ajans 21.45 Müzik 
13.05 Müzik ~2.30 Ajans 
H.00 Müzik 22.45 :Müzilc 
lR.O!ı Mllzik 23.00 Müzik 
18.30 Müzik "'--

:& Perşemb ·1 Cuma - 1411. teş. 1511. teş. 
~ 
~ 
c:ı Şevval: U ŞeV\'al: 15 
1- Kacınn: 7 Kasını: 8 

ValdUer Vasatı EzanJ vaaaıı ı;zant 

Gllneşin 
6.46 l.l'H fU7 1 . .:i6 

doğuşu 

Öğle ua ';,06 ı~t-01 l 
tıdnd1 lf..88 ().# JU6 9.44 

Akşam 18.5% 12.00 J6,51 12.00 

Ya1Bı 18.'6 ı.sı 18.:1!6 ı.s.; 

tın.ak 5.1>1 J'!.1 ':! 5.otl 12.13 

' 

ararnamede. katilin 418 ıncı l mfüizli~P sebep ,·ok. 
1

1
naddeye göre 18 sene mii~L~t.. - He.\ hat .. E er b!r bilseniz .. 

- Ah!.. fü•.çmak, ka~tmak, 
size bu acı bu r.lrl::in vake.ları du
yurm:unn.k 

0

istedim Sonra. ilıtiya.· 
rmız da. bana. ha~ oluyor. :ktedi
finlı: zunan nı~buren itMt ediyor, 
her &eyi söylüyorum.. F~t ol
sun. sa de her ~eyi öğren~eksi
uiz. Bu ıt0n ha!Warmıt Pepe San
şeri bulmak ve sanltl dün ~am 
geçmiş olan feci bftrli"IP ile ke~ı· 
l'lf'mak foin ziyan ett'm. Esasen 
v3ziyeti beni havrPte düşürmi.ıştU. 
Fakat ne de olsa her şeyi ac;ık:c;a 
görüşmek kalbimi rahatlatmak is
tiyordum. İşte bu sebeple kendlsi
le rahatc;a göriişüp, anlaşmak için 

E ufak bir teferruatı bıle. Öy- ıekilde eiddtyetini · m:µhafam edi· 
le :ır vaziyet içinde bulunuyorum. Yordu. Beş seıı.edenberi dtırm.u~ o· 
ki ne hicabını ne gururum kaldı. 1~ btrı aikm yeniden a.levlenmesi· 
Ben iyiyi kötüden tefrik et.nı~mi ht ~um. tşte bunun iı;in 
bilmiven bir zavallıdıın fazla bir ~unlıt bi'rliktP hen de içtim. Pepe 
şey değil.i?Il. Ba.ştma gelenlt>ri hak .,...~~ t~e yumuşadı, aamimt, 
ettim. Fa.kat nihayet bunlar da (Dmıomt fJm') 

-

cı hapsin! lstemektcdir. - 1<-te hMı de hı•nıı icıtfv('IM.lm. 

1 
1 
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Kısa haberler: 
:(. Kaput bezi fiyatıa.rmda ihtlkflr 

olduğu haber verilmiştir. Evvelce to· 
pu 10 lira 80 kuru§& satılan kaput 
bezlerlı:ı.JD top fiyatı 16 liraya çıltmış· 
tır. 

• Fiyat mllrnkabe komisyonu kau· 
çuk satan tacirlerden beyanname is
t mişti. Beyanname vermcğe mecbur 
ol n1ar Ticaret mUdUrlUb'Üllden yeni 

el n l<auçuklarla memleketin diğer 
hırlerinden getirilen malların ıta be· 
ruıname mutredatma dahil olup ol· 

m dığmı sormuşlardır. Bu hususta 
nlden karar verilecektir. 
:,. KöprUnUn Kadıköy iskelesinde 

te satan Yase! adında bir mU· 
, m denıze dil'imliş, boğulurken kur
tanl•nı§tır. 

1- lstanbul Ticaret ve Sanayi odası 
m cllsinin müddeti bitmiştir. Yeni 
m lls intihabatı için şımdlden Jınzır· 
J•klara b.'.lşlanmıştır. 

• UskUd::ır t mizllk memuru Halit 
hu da. demiri rı sattığından dolayı 1r 
t n el çektirilerek rn:ıhkerr. ye veri · 
miştir. k ar 

:t- .Asker ailelerine yapılaca ~~ 
m meselooinl görtişmek uzere 

v yette kaynıakamlann ıştlrllldyle 
bir toplantı ynpılmı§ur. Yardım:aa~~~ 
ıecck ay l>a§mda yeni şekilde ıı-
nacaktır. 

Et meıeıesl 
Fiyat mürakabe komis

yonu yeni bir karar 
verdi 

:ırıyat mUrak o Ju)ln syon:ı et me· 
selealni tetkik unıi,. m zb:ıhada pe
rakendecilere tıı; ynpun celeplerin 
fiyat ve nc,·ııcrı l b ... teren birer bor
droyu her gün ha)" 70 borsasnın ver
meleri mecburlY tını koymuştur. 

Bundan t>aŞt toptancıhr pt>raken· 
decilere bire~ f t!J e \ereceklerdir. 
ee~plere ldlo b<.' mc..a 12 kunış klir 
bır&kılmlfl:Ir. Bu tedbir de fayda ver
meme konılsyon l"llcre dzamt fıyatı 
koyacaktır· 

---<>--
Oteller altı sınıh 

ayrılacak 
Otelciler cemiyeti ~e?iyeye 

yeni bir proje vermiştır. Bu 
projeye göre, oteller altı smı
fa ayrılmakt&<lır. tık üç sınıf 
otRUer lüks, dördüncü smıf o. 
teller memur ve muallimlere, 
beşinci sınıf Anadoludaü gelen 
ticaret erbabına, altmeı sm.ıf 
i!'i<' lere göre tasnif edilmiştir. 

hk üç sınıfta yatak ücretle.. 
ri 3 lira.chn 12 liraya kadar, 
dördüncüde 1 - 1,5 lira, beşin
cide 60 - 70 - 100 kuruş, al
tıncıda 50 - 60 - 75 kuruş o. 
1 ra.ktır. 

Cemiyet pansiyonlarm da sJ
nı lara taksimini otclcilik mek
t -.1 açılmasını ve bir koopera
ti f kunılmasmr da istemekte. 
d"rler. 

Dikilide bir facia 
b.ıwr, lS (AA.) - Dikili kazaaı· 

nm lheanlar köyünde çok elim bir 
yangın faclast olmUftur. İhaanlar kö· 
yu halkından Ali oğlu F&hretUn 
KUrkçU, dal ve çalıdan yapılmıı klu· 
besinde iki ya§mdald oğlu Fevzı Ue 
a lı yqmd&ki &hiceyi ve iki yaım· 
dald Şerifeyi yalnız bırakarak evveı. 
ki gün Çitıenblk mevkilne palamut 
toplamağa gitmifUr. Evde yalnız ka· 
Jan tıç k&rde§ ocak bqmda oturduk· 
lan mrada ocaktan mc;rayan krvılcıın
lar Ç&lıla.ra sırayet ederek yangın çı. 
karmış ve k1Ube ya.mnağa bqlamıt· 
tır. Çocuklar !eryat P.tm~lerse de du· 
yan olmadığı için yetişen olmaını1 ve 
çocuklar kulUbe ile beraber cayır ca· 
yır yanarak ölmilşlerd1r. Facia tah
kikatına Dikill mUddel umumillğtnce 
el konmU§tur. 

ÇocUlı SeJdDıi 

Ahmet Akkoyunlu 
l'ak.tl.m. TaHmbADe PaJ&I No. • 
Pazardan ma.ada herg11D eaat 111 

ten .onra. TeJe!OD 4012? 

6 
a;; ~-™ e& 

Sp or - -
Bu hafta yapılacak 

lik maçları 
lstanbul Futbol AJanlığı.ndan: 

17/11 /910 TARİlllriDE YAI>JLA· 
CAK LlK llAÇLARI 

Şeref Stadı: 
Saat l1 Altıntug- - Süleymaniye 

,, ıs Beykoz - Topkapı 
.. lfi Beııtktq - lst. Spor. 
J•'r.ner Stadı: 

SMt 13 Fenerbahçe - Bcyoğ. Spor 
.. 15 Galatasaray - Vefa 
)iarag{imrlık Sahası: 

Saat 9 G.ta Gençlik - Ort. Genç 
., 11 Davutpaşa - lstikUll 
.. 13 Do*1lspor - Demirspor 
.. lG Eyüp - KaragtimrUk 

Anadolııhloıar Snlıaın: 
Saat 11 Rume11hlaar - Beylerbeyi 

13 Anadohıhlaar - Alemdar 
15 Anadolu - HUAI 

Klüp murahhaslarını 
davet 

.Beden Terhin-si bt:uıbul BülgP,f;J 
\"ole~ bol • &6İtetbol A)U lığından: 

1940 senesi Voleybol • Basketbol 1s 
tanbul birincUiklcriJıe ba§lauacağın. 
dan alAkadar klUplerln ea!Ahlyet.ıi bl 
rer murahhaslarını 15/11/1940 tarl!ıl· 
ne mUsadif cuma gUn~ ak§amı saat 
18,30 da ~lge merkezıne gönderme· 
leri ı11zumu ehemmiyetle rica olunur. 

Halkevlerine Ski 
gönderiliyor 

cumhuriyet Halk Partisi Kış sporu 
yapmaya milsait olan yerlerdeki 13 · 
halkevi için 130 çift Ski ha2:1rlatmış· 
tır. şehrimizde yapılmı,ş olan bu 150 
çift Ski Bursa, Erzurum, Kayseri gibı 
halkevlerlne 20 §er çift, diğer halkev 
ıerUıe de onar çilt g8nderilec,.ktir. 

iki ağır yaralama 
Y aralamalardan birinin 

sebebi yine bir kadın 
Ahırkapıda, Cankurtaran ma

haJlcsinde oturan AH o,~'lu Kad
ri ile aynı semtte oturan Gün.. 
düz, dün bl.r meseleden dolayı 
kavga etmişler. Glindiiz Kadri
yi brça.kla arkasından ağır su
rette yaralamıştır. 

Kadri baygın bir halde Cer -
rahpa..sa hastanesine kaldırıl. 

llll§, Gündüz yakalanmıştır. 
Bundan başka Edirnekapıda. 

ki kahvelerden bir tanesinde de 
bir yaralama va.kası olmuş. Ha
san adında. birisi Bekir adında
ki arka.dşmı tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

Kavgaya setbep, Bekirin bir_ 
kaç gece evvel yanında bir ka
dmla beraber Hatıanm evinin 
önüne gelerek konuşmasıdır. 

Bekir Gura.ba hastanesine 
kaldrrılm.ış, Haaa.n adliyece tev
kif olunmuştur. 

BORSA 
-Ankaral3-l 1-940-

ÇEKLER-
1 Sterlin 5.2~ 

100 Dolar ısı.20 

100 Ftt. 
100 IJ.reı 

100 tııvlçre Frc. %9.6875 
100 Florin 
100 Raylşıruırk 

100 Belga 
100 1)1'1\hml 0.9975 
100 Le\ıl 1.6220 
100 Çek l(nınu 
100 Peçe ta 13.90 
100 Zloti 
100 Pengö %6 .. 6326 
100 Ley 0.62.'I 
100 Dinar S.175 
100 Yen 31.1375 
100 bve-ç Kronu ~1.00.~ 

100 Rtıblt'I 

Altın zuo 

Esham ve Tahvillt 
Ergani 19.45 

X ~..-

1 
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• ·edim Bey fikrini değiştir

mi ti: llkönce Adalının galip 
g • c~gını tahmin ediyordu, 
halbuki şimdi Katrancıııın ga
lm gelc<·eğini ileri süı:erek, çift
hk 0 ahibi ile b.::ı.hse gır.ınişti. 

Çiftlik sahibi de Adalı Hali _ 
lin kaza.nacağını iddia ediyor_ 
du. 

Vedim rey ortaya beş altın 
kr, TT\UŞttı. 

C ftlik sahibi de - kaybe
e - Nedim Beye bir at 

..ı·y<' edecekti. 
• "Vlı Efendinin sinirlenme

sin" r:ı.ğrnc·n, ı;eyirciler arasm -
d n bir ses daha yükseldi: 

- Haydi be Katrancı! Gay. 
r t. gayret.. . 

ÖbUr taraftan da: 
- Koca Adalı, seni belı:liyo _ 

r . Rakın Katrancının tonga -
sın'l düsme ! 
,Diye~~-

du . 
Seyircilerin stnirlert o . .ıntaar 

gerilmişti ki.. bir aralık KaL 
rancmın - hasmına oyun ol
sıuı diye - yere yatmasını ye
nildi manasına alarak alkışla
yanlar da olnıu.,ıu. 

!şte altmışıncı dakika ... 
Hakem birdenbire ortaya. çık. 

tı: 
- Bir saat ta.nıa.m oldu ... 

berabere kaldılar. Yarın yine 
devam edecekler .. 

Gtireşçiler güçlükle biribirin
den a.}Tl.ldılar. 

Sinirleri gerilen seyirciler. 
o gün hiçbir netice almadan er. 
tesi gilne kadar nasıl bekli •;e
ceklerdi? 

• • • 
KATRANCI "Pes1• Mİ DİYOR? 

Erte.'ii gi'n. 
Yine Adalı Halil _ Katrancı 

giire§ıİ b~lryordu. 

lstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Ketlf tık 
bedell tıeaıınat 

101•,75 80,61 üaknda.r Çör iskele.tnln U.m!r ve tahkimi. 
66~.64 49,93 BllyUkada Çinar meydanındaki parkların demir muhafaza 

parmaklıkıarmm tAmirl. 

il 

Bayanlarımızı aylık blatllerladea 
Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumuşak ve en ince 

elbiseler altında bile belli olmıyan 

FEMiLve BAGI 
Keşif bedelleri Jle ilk teminat mlkdarıan yukarda yazılı ~ler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmu~ur. Ke§it ve ıartnamelcri zabıt ve muamel.At mu· 
dUrlllğU kaleminde görülecektir. lhaıe 29/11/940 Cuma gUnU saat 14 de -
Daimi EncUınende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplan, ihale tarilılnden 8 gün e\-vel Fen t§lerl MUdürlüğllne mUrac ~ 1& 
alacakları fennı ehliyet ve 940 yılma ait ticaret odııaı veaikalarile ihale gUnU 

Yeni ambaiAj ve daha mUteklmll bir tekilde 8 llk ve 12 Hk kutuı&rda 
yeniden plyaMya çıkml§tır. Eczanelerde, tuha.flye ve part\lmerl mataza 

ıarında ve kadın berberlerinde hizmetlerine b&zır oldutuzıu arzedertz. 

Maliye Vekaletinden: 
muayyen saatte Daiml Encümende bulwunalan. (10824) 

Toptan yaf sebze 
ve meyva fiatları 

13/11)940 Çarşamba günü İltaııbul 
Belediyesi Merkez HAiinde tortan aa.· 
tılan orta derecede yaş meyva ve seb
ze fıyatları: 

ClNSt Kıırut 

Sakızkabağı 
Fasulye çalı 
Fasulye Ay§ekadm 
Fasulye Barbunye kırmızı 
Fasulye Yeşil 
Domates kır 
Domates sırık 
Ispanak 
L&hnna 
ICcrevlz kök 
Kereviz yapral 
Ycrdması 
lla\UÇ 
Büber dolmalık 
BUber aivrf 
Patate~ 

Kcs.:ı·~~ kabağı 

Bal kabağı 
Soğan 
Pntııca.'"l bnş 
ratlıcıı.n ort9. 
Patlıcan ulak 
Ycşll salata 100 
Karnııb:tha.r 

Mryd3noz 
Pancar 
Turp kırmızı 
Turp bayır 
UzUm MU§ltUle 
üzUm Razakı 
üzüm Siyah 
Elma. Amasya 
Elma GUmUşhane 
Elma tnebolu 

1' 
17 
12 
16 

9 
7 
8 
4 
5 
7 
6 
4 50 
8 

12 
13 

8 
3 
3.50 
7 
:s 
3 
1.50 

100 
13 
-.75 

3 
l.Ui 
2.:>0 

18 
18 
13 
35 
22 

9 

Sinema ve tiyatr oıar 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebqı Dram kısmında· 
Akşam 20,JO da: Al"AU 

TAKIMI ARASINDA 

• • • 
lattk.IAI Cedtleslnoo Ko· 
IDfıdl kı•muıda Akşam 
.. ı %0.30 da: DADI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Kadıköy SUreyya Slnemaeında 811 

Ak!J&ID: (BENt ÖPÜNt)Z). 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugtın 3 film b!rd(n: 1 - Lorel 

Jlardl ı, Arıyor: Tdrkç<', :ı - Etmas 
Hınııı.lan, S - Ku,..undan l"ılınıyan 
Sliv&rl. 

Elma !ngtıiz (Taraklı) ııı 
Armut Ankara 3!S 
Armut yabani 9 
Ceviz kabukiu 10 
MUfmUla 5 
Ayva 13 
Nar 10 
Kestane 15 
Muz yerli 40 
Llmon ecnebi 420 :S04·:S76 600 
Limon y-erli 10 200 
Portakal J.>örtyol 100 170 
Portakal Dörtyol l~I} 170 
Portakal Alanya 100 125 
Portakal Jırlereln Ya.tası 100 400 
Mımdalln Rize 100 140 
Kavun Haııanbey ba§ 30 
Kavun Huanbcy orta 20 
Kavun Hasanbey ufak 10 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AK T 1 r: 

RAM ı 

Altm: san Kllocram 71 81'4 7dl 

Banknot • • • • • 
UtakJılı , • • • • ı. , 

DMıB••llt MabaMrteft 
TUrk Llruı . • Ti! e 

Barlç&eld MuhabUlerı 

Altm: Sa.ti Kilogram U115199 
Altma &llıYW kabil Hrbeet dD-
.ulu, ' 
Dtter dnY1aler n barglu Kllrtnt 
bakiyelu1. • • 

Bar.ine 'l'UıYlo.I • 
Denıhte edDa nrala aalıdlye 

• lı&rfılJfl • 
Kanunun e. s maddelerine teTft· 
ıran Bu.ini t&ra.tmdaD d.kJ ce.. 
Cllyat • • • • 

• • • 
f'Abam n taln111 t etmlanı: 

Deru.bte edilen enalu nakdi· 
yenin k&lJılığl uham •• 
tahvtllt ltSbart luymeUe 
Serbe.t ICaham H TalıvUltı 

Avıınalar ı 

A.ltm ve d0v1ı Qzer1ne ııvan , 
I'ahvillt Uzertne nanı 

• 
• 

Hazilleye lı<ısa vaa avana , • 
Hazlneye 8fl50 No. kanune g~~ 
açılan "-'lın lı<artılıklı avaıı.a .. 

Hissedarlar • 
MuhteW , • • • 

_l.lra 

101.013.133,36 
12.376.577,-

2.115.391,22 115.505.101,58 

198.146,35 198.146,3~ . 

3.335.593,98 

26.903.207,94 34.238.801,92 

158. 7 48.563,-

19 .391. 484 .- 139 357.079,-

252.937.000,11 252.937 .900,11 

4 7.060.536,93 

8.277.057,57 55.337 .594,5G 

. 8.177.751 
7.808.722,-
7.4!55.000,-

80.554.926,75 ! 95.856.826.5( 

1 4.500.000,-
-=462.422,89 

""kft" 719.393.872.85 

:cs:z_ _ _ : 

Acaba o gün kim kimi yene
cekti? 

Bır ciftlik sahibinin vaadeL 
tiğı atı Nedim Bey alabile<:ek 
miydi? Yoksa ona beş altın mı 
verecekti? • 

Bu bahsi kımin kaybedeceği, 
kimin kaza.nacağı belli değildi. 

Gilreş meydanı, yine b;r gün 
evvelki gibi, binlerce seyirci 
ve misafirlerle dolmuştu. 

Sünnet çccuklariyle ve başka 
eğlencelerle meşgul otanlar pek 
azdı. Geliboluya gelenlerin yüz. 
de f..ol~s:ı.r,J güreş seyretmek is. 
tiyO!' ve Geliboluda bu maksat
la kalıycrdu. 

O giln Adalı Halil~ ~i~ 
geleceğini umanlar. yenılecegını 
zannedenlerden daha u.dı. Böy_ 
le ohna:lda beraber, bir kisnn 
halk Adalı Ha.Iilin Katra.ncryı 
yenmesini bekliyordu. 

O günkü güreş, bir gün evvel 
kinden çok daha heyecanlı ol
muştu. 

Adalı Halil ile Katrancı bo
ğuşurcasma güreşiyordu. 

Bunlardan hangisi galip ge
lirse, Koca Yusufla gUreşerek. 
ve Koca Yusuf onu yenerse Tür 
kivc aiTr başpehli'V'SIU olacak. 

tı. Onun içindir ki, Koca Yu
suf o gün de soyunmuş ve. a~
kasına bir havlu alarak Halıl ı
le Katrancıyı seyre dnlmıştı. 

Kurddereliyi }enen Koca Yu. 
suf acaba biraz sonra bunlar. 
dan hangisiyle karşıla§acak. 
hangisile kapışacaktı? 

Koca Yusuf bir gün önceki 
fikrini değiştirmişti. Şimdi o 
da birçokları gibi Katrancmın 
galip geleceğine inanıyordu. 

O gün de bir gün evvelki gibi 
müthi~ bır boğuşma b~amış. 
tı. Aılet,• kıyasıya gürc-ısiyorlar
dı. Za.ten hu biraz ela icıdialı 
bir ~üreş olmuştu. Her ikisi de 
kendi adamlanna kendi kuvve_ 
tini göstermek istiyordu. 

İkinci gün onlarm kıyasıya 
güreştiklerini Mevlevi şeyhi 
Mustafa Danış e!e-ndi bile .sez.. 
mişti. O gün güreş başlamadan 
her ikisine birden: 

- Kırmaca mrrmaca yok hn ! 
Sonra kül!hım deği§iriz. 

Demekten kendini ala.mamış _ 
tı. ' 

lyi ama, pehlivanlar bir kere 
iddiaVtı. tutuş;nuşlardr. Ne Ha
lil idc:iaıımdan vazgeciyordu; 
ne de Katrancı ~ıuiıdan alı. 

Gümüş yijz kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilin 

Gtlmllf yUz M.UrUflukla.rm yerine gümtlf bir llr&llkJa.r darp ve p!yu&ya 
kili wiktıırd.a çık.arı!.auf oldugund&ıı gümUf yua kunıfluklarm aı tktgdk•· 
aun 19'1 tarihinden 80nr& tedavtılden .k&ldınlmaa karu'la,tınJ.mıftır. 

c.;ıımuı yUz Juırufluklar 1 Şubat 1941 tartlıiııdea ıuııe.ra artı.ıı: ted&~ 
et.mıyı:cek va ancak yalnız Mal Bandık•an 11• Cum!IUIVet ll.erkea BankHı 
ıubeıertnce kabul edUebllecektır. 

Elliıdo gUmU§ yUz .kuruşhık bUlunanJ&.rm bunJ&n Kal S&ndlklartle CUm· 

tıur!yet Merkez Bankaaı ıubeıertn.e tebdil etUnDelılrt uan olwıur. 
(70025) (10216) 

ISl'JMtlMjtJQ43@ptı111fililf;.1d 
Binbir Direkte Satılık Kıymetli Araa 

l - Sulta.nahmette Binblrdlrek malıa»M'Mte eıtk1 BcAlı&ae, yeni I,ık 
sokağında, eekl 14 yeni 20/22 No.lı Çap muoll*lce 781 metnı murabbanıdakl 
vakıf arsanın tamamı aatılmak üzere k&palt zarf U9Ullle 10/11/P40 tarihin· 
den itibaren on be§ gün mUddetle &rtt.ıım.aya ÇZk&nltnI§tır. 

2 - Muhammen bedeli (937' l Un. (97) kul'U§ ve Wt teminat '(708) lira 
(12) kur..ıştur. 

3 - 1haleal 25/11/940 t.arilW:ıe mtıaadit Puarte.l stınU aat on bqte 
~mberllla§ta Vakıflar BafmQdtlı1QIU MDHIDd& toplanan komiqonda 
yapılacaktır. 

4 - !steklilenn 2490 sayılı artQrma ve ekailtme kanunu hQkUmlerf 
dairesinde ha.zırlıyacakları teklft mektuplarmı 1haJe aaattnden bir aat evve. 
llne kadar komlııyon reiallğine vermeleri llsmıdn'. Posta ne gönderllecelı 

teklif nıektuplarmm da yine bu .saate kadar geımı, buhmmuı meşruttur. 
:S - Şartnamesini görmek; daha tuta mel1Unat almak lstiyenlerin ınez· 

klll' başmUdUrlUk mahltUM kalemine mtıracaatıarı. (10671) 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

Buıldrfr ye!': V AKIT Matbaaaı 
~/Uc AMMt B~tı 

Bankası 9 / 11 / 1940 vaziyeh 
PASJF. 

8enna:J• 
lbtlyaı alE~I • 

Unı 

16.000.000,-

Adi ve t.Yk&IA4e • • 

Bıasual • • ·• • e 

"-' ,....,... ; 

• "'~· • 1 

• • ı. • 

r.aı.rttsoı ~.., 

:Jerubte edilen evra'o nakdiye 
Kanunun 6 • il inci maddelerine 
tevfllt&n Huin• tara.tuıd&ll ftlı.1 
tediyat. 
Denıhte edll• •Ynla ukd!J• 
b&k1ye81 • 

Karfılığı tamamen aitm oıarü 
tlAvıtten tedavWe vazedilen , 

"<eeaJumt mukıblll Ulveten c.d&. 

158.74&563,-

19.391.""-

139.3CS7.o'19,-

17.000.000,-

12.188.666,15 

•.r.ed. . • -· · • 240.000.000,- 396.357.079,-
MEVDVAT ı 

nn LlJ'UI 68.109.148,36 
A.itm: Satt KUopant A9 872 125. 709,39 
S8150 No. kanuna gıı" tıulneye -----
~çılan avaııa oıukabtll teYdl olu-

68.234.857, 75 

nan altmlar: . • 
san kilogram !)(! Mı 980 

DOvta TaabbDdatı ı 

A.Jtma tahrlll kııbtı rlövtZier 
Diğer d!Mzler 
ring tmklyl'leı1 

{uJlteW , 
.1 .. 

78.124.167,90 

33.482.208,58 

78.124.1&7,90 

33.482.208.58 
116.006.893,4 7 

719.393.872,85 
t.11knrıtrı Pıadıtt .;. • Altm Ourlne ıvana % • 

~ - --==--=-=-?5= &i:i _:: 
yordu. lkisi de üst perdeden 
atıp tutmuşlar Vt! biribirlerini 
iyice kırmışlardı. Hatta i:kinci 
.{tire.şten biraz önce, Kalranc~ 
kendi ada.."lllarından biriyle ko
nuşurken, Adalı Halile işittir
mek kastile şunları eöylemiş
ti: 

"- Benim sırtımt yere geti. 
recek adam yery'Jzi1nde henüz 
doğmamıştrr. Yenilı.nemi bekli
yenler. daha çok beıderler.,. 

Katrancı mağrur ve asabi 
bir adamdı. Halil bunu bildiği 
için, kendi arkada§lan vasıta
sile IKatraricmm maneviyatını 
kırclırmağa çalışıyordu. MeeelA 
ikinci gilreş sabahı Gelibolu 
iskele guinosunda oturan peh
livanlar ara!!mda şöyle bir mü. 
naka§& çı1mılştı: 

- Bugi.in Katraneryı Halil 
yenecek. 

- Hayır. Bugün Halili Kat
rancı yenecek. 

Bu iki nokta.i nazar ve gö
rüş milnazaaSı bir aralık o ka
dar ilerlemişti ki, kahvehanenin 
önü mahşer yerine dönmü~. 

Bu münakMaVJ d11v:ın v,.,.ı;. 
Jerdf'n l?Ü~~i ~ llitm.iyenleı 

bile o gün güreş mahalline gıL 
mi§lerdi. 

ikinci gün, birinci günün ya. 
n mislinden fazla seyirci ik 
çevrilmiş olan gi.ıreş yerinde 
yüksek devlet memurlarından. 
da birçok kimseler davetli ola
ra.k hazır bulunuyordu. Gelibo
lu mutasarnfı, Çanakkale mu
tasamfr, Ezine ve Bandırma 
kaymakam.lan ve o civarm jan
darma kumandanları ve ayrıc: 
İsta.nbuldan izinli olarak gelmi• 
güreş meraklmı birçok devlet 
memurları ..• 

Bunlar a.rumda, lstanbuldan 
geleceği hiç de umulmayan biri 
daha vardı: Mabeyin katiple
rinden Servet Bey. 

Güreş meraldmı olan ve Ge. 
li.boluya ge1eoeğin1 Koca Yusuf 
ta.ıı gislemit bulunan Servet 
Bey, gürepı ildncf gUnü gele. 
bildiği için, Koca Yusuf - Kurd 
dereli gllretini ııeyredemem.i~ 
ti. Bu sebeple bir hayli acm. 
mıwtı. Fakat o, ikinci gUnU de
vam ede Adalı Halll _ !Katn.n
cı gUreşinf de çok heyeemb 
bulmuş ve dilfün 19ahibi Mua. 
ta fa Daıııış Efendiye: 

(l>t-JM W) 


