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HERYE DE 3 KURUS 
Başvekil üç yeni 
sefiri kabul etti 

l den 25 e kadar kupon toplayıp ldıı Tertib 
10 rcmlze getiren okuyucuıarımıza Restml 

----ı Hafta Mecmuasının 26 nüshalık tkiııc 

1 6 aıtı aylık kollekslyonu ile bir hikAye kı 
---ı tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 2r 

lrutıl§ da ödenmesi 111.zımdır. Taşra okuyucuıarmm 
L aynca 15 kunış llde:yeceklerdir. _J 

Ticaret mektebinde ~ - --- -- - __ _: -- . ~- . . . .. .. ~:. " . •· -• . --··~-~. • • ~ -- _·__:_~ ~-- 'j. ~:~ ..... 

Ankara, 18 ( A.A.) - Geçen gün. ~eisi. 
cumhur Ismet lnönüye itimatnamelerını ~ 
dim etmiş olan Fransa, Japonya ve~ bil.. 
yük elçileri bugün Başvekalette Başv~ıl ~· 
~efik Savdam t:ır:ıfrnıfan k:ıb11l edilmıclerclır 

veni teşkilat (Yazım . s.A.iı 19 n TEŞRİN 191-0 ~ \ "iL: 24 SA\ ı: )\'~11 • 

İDARE Evt: Ankara Cad. tSTANBUL •Telgraf; VAKIT• Poeta kutusu: 4g• TPlefon. :.ıı4rn (Yazı) • 24370 !ldar· 3 üncii.de, 

Obür günden itibaren bütün şehir ve kasabal~roal 
Hava taarruzla.1 ına 

ve kaıartma 
karşı ışık söndüıme 

işine haşlanıı;oı 

Millt tarih tedrisin-/ 
de bir metod inkı
labına ihtiyaç yar 

Yazan: ASIM US 
l\lilli Şef İsmet lnönü geçen gün 

Türk Tarih Kurumunu ziyaret et 
ti. Mekteplerdeki tarih ııro,;rnmla· 
nnm taaslmi ile kitaplann tertibi 
hakkında sbndiye kadar takip ,·e 
tatbik edilen met-Odun ıslahı hak
kında kıymetli bazı irşatlarda. bu· 
IQndu. l\laarl.f Vekaleti muhterem 
Cnmhurreislmizin gösterclikleri is
tikamet üzerinde ~'Ürümek itin icap 
eden tedbirleri aİmıştır. 

Basası meskenlerin iç ışıklarının 
lrarartılma baıırlıkları 

ay sonuna kadar tamamlanacak 
Anlrnı a, 18 ( A.A.) 1cra 

Vekilleri heyetince aşas;tıaki. 
hususat 15.11.1910 tarihinde 
karar altımı alırı rr.ıı:tır: 

1 - 21-11.1940 tarihinClen i. 
tıbaren, bilumum şehir ve kasa. 
balarda ve ayrıca t.eSbit oluna. 
cak nahiye merkezlerinde ve 
mmtnkalarda. "ha va taarruz. 
larma karşı ışıkların söndürül. 
mesi ve karartılması n:.z.amna
mesi,, nin "umumi tenvirat .. ve 
"iç ve dış ı~ıkları .. ve < a_:;ıkta 
inf'aat) bahislerinı> taalluk e_ 
den maddeleri ile nakil vasrta. 
larma. müteallik maddclcr.i mu. 
cibince ve bu nıza!l'namı'Je g;;s. 

Bulgar 
gazeteleri 

terilen usul daıresındc, !Ş!k sön. 
dürme ve karartma işine baş. 
!anacaktır. Yalnız sokakların u. 
mumi tenviratmın maskelenme. 
si i~inin, lüzumlu tedbirlerin ik. 
mali maksadı ile 1.12.l9•10 t.ari 
hine kadar uzatılmı.sı caizdir. 

2 - Hususi meskenlerin ic ı. 
!';tklarmm karartrlma ve ması;:e. 
lenme hazırlıkları 1.12.H>40 ta. 
rihine kadar jkmal edil:-:?iş ola 
cak ve "karartılmanm bac:laya. 
cağı tarih avrıca iliın edilecek-
tir-. ~ 

3 - Bu kararname neşri ta. 
rihinden itibaren mer'idir. 

(Devamı .2 nci.de) 

Papen 
geliyor 

Akdenl•z Yarı resmi bir Alman 
• kaynağına göre 

Bahse me\'ZU olan mesele şu· 
chır: Mekteplerde tarih okutmak 
harızaıan mümkün olduğu kadar 
fa.zla maliımat ile doldurmak için 
detudir; asıl maksat gençlerin , .e 
~ seeiyelerlnl muayyen 
bir nılW ideale göre hazrrhyacak 
9Qıoette seç.ilmiş \'akalar üzerinde 
Olllann fikirlerini 'e mubakemele
l'bıi lı,letmektir. Şo halde Türk ta
libi okuturken yaıulaeak pey ,·a· 
kaıarm tclerröatmdan ziyade umu· 
ini scyrial göstermek, blUlMsa 
ın1IU taribimkdeld muh~ de\ir
lert tebarlb cttlnDek, her devrin 
hlriz karalderlni göstermek, bu 
~irler göst.erlllrken de muasrr 
lblllctlerin umumi n.ziyetlni göz Ö· 

'llilade bulunduracak ''e Türk tari· 

de mahreç Hususi mese-

b• ile .• --ııımdald -.t r s1'hefılerl arada 
ka\'J'amağa hizinet edecek bir me
tol takip etmektir. 

İA'csela Osmanlı deTletinin inkı· 
l'azmı mucip olan Umumi Har.be 
l!Mtanat idaresi nasıl k~tı? O 
7.aınanda A\Tupadakl muhtcllf 
bıenıleket ve mIUetlcrln gerek bi · 
l'iblrlenne ve gerek <nmanlı dev· 
letsne IEarıı vulyetlerl DMrldı ! 0 
1-rbbı aeUoesl ne oldu! Mlit&re
~ lolndc milli mücadele hareketi 
llldn ve naad başladı? Büyük za· 
ferte mllU kurtuluş ve ondan son
l'a eonıhnriyet.ln il8nı ile lnlulip
lal' Daaıl oldu! Bu lıidil!lelcr sil'ii· 
1est nıllli tarihimi7..<le bütün bir 
bip devrin muhtelif safhalamıı 
~idi eder. Bundan sonra şimdi 
Yeni A lTUpa harbi ile yeni bir d&
'1r bathyor. 

Bugftn mekteplerde yetiFn 
genelerin yann Türk milletinin 
lnWkacJderatma kanaat ile hakim 
0bnalan, her gün bir baŞka şekle 
gll'en kan~k dUnya hadiseleri lc;ln· 
de takıp cdlleeck yolu ~mnama
ları için biHarz 1914-1918 harbin· 
de l'ttrklerin niçin İngiltere n 
~sa ile harbeden Almanya ya· 
nnıc1a bulonaoğunu, bn defa. 1940 
harbinde ise bllllds Alinanyaya 
lca.rşı harbeden 1ngUtA!re ve Fran
sa ile ittifak etmekle beraber harp ::rfcl kaldığını, !')ayet bir gün har-

lştirak edilecek olursa bunun 
~eden ileri geldlğinl bilmelerine 
t.. tlyaç ,.ardlJ'. Bu ise ancak Türl• 

rihbıJıı okonulma8mda arzetti 
ilınız §ekilde bir met.od kabul et
~e mlinıktbı olur. 
li İşte Türk Tarih Kurumunda Mil· 

Şeıfn t.a.rlh programlan ve ki
tapJan hakkında ,·erdikleri dir<'k
tlflerden blzhn anlıyablldlğimiz 
inana, budur. 

ı-!akat esefle kaydediyoruz ki bu 
~G.IClllıdan gerek programlarda \"e 
gel'ek kitaplarda göze çarpan ku· 
8UrJar yalnız blzbn mektcplerlmf
te nıahsu!i da değildir; hemen u· 
ltltırnJyetlc ecnebi memleketlerin 
Pronamıarmda ,.e kltaplannda a· 
tanırsa aynı kusurlar az t>.ok bulu
nacaktır. Yani tarih tedrisatı hak
kınııa 1 tcdiğlmiz ı lahatı temin 
~<.'bilme)( falan \'eya filin mem
leketin programlarını ,·e kltaplan
nı ~rclime etmekle elde edllMıez; 
bu maksat ancak kendi milli ihtl
l larımrz Qel'QC\'<'.51 i~indc yaratı 
<'ı bir 7Jhnlyetlc ralı~mak sayesin
~e husule ~lcbllir. Fakat bir kett 

n makııat hasll olUJ'96 meııteple
rfmlz lr'l.-t tarih tedrlMtmda (.Ok 
r '"·zı· h • .,1 ı ir inkılap , ukua geleceği· 

""phe cdllmemelkllr. 

istiyor leler hakkında 
Alman hükOmetiZora diyor ki: 

Sof ya, 18 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Molotofun Berlin ziyaretini 
bahis mevzuu eden Slovo ga.7.e. 
t~i. fikrini şu suretle ifade et. 
mektedir: 

Avrupanm yeniden imarı ve 
Balkanlarda sulh ve yeni niza. 
mın ~isi hakkında. Almanlar. 
la Sovyetler Birliği arasında 
mutabakat olmasaydı bu mül&. 
kat vukubulmazdı. 

Sovyetler Birliği ile Alma.n.. 
yanın işbirliği yapmMı İtalya 

(~amı 2 incide) 

fikl1fl1 • 
edecek 

"Almanya ile İtalyanın 
Türkiyeden herhangi bir 

talepleri yoktur" 
Berlin, 18 ( A.A.) - Yarı res. 

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Yeni nizama, bütün Avrupa 

devletleri ve Avrupalı bir dev. 
Jet olduğu gi.içH~lde s~y~enil.~bL 
lecek olan Türkıyc gıbı dıger 
birkaç devlet de dahil olacak. 
tır. .. 

Bir ecnebi matbuat mume.s. 
silleri toplantısında Fon Papen 

(Devamı 2 incide) 

Deniz Harp Okulunun 
164 üncü yıldönümü kutlandı 

. .-.. 
Deniz Harp okulunda Atatürk bü.!tüM çelenk 7«mduktan sonra 

ve 165 inci bakla d.entze indirilirken (Yazr•r 2 incide) 

Yunanlıların i 1 k aldıkları l t a ı y a n esirl.eri 

Musolini !Yunan ordusu 
diyor ki: Görice 
Yunanistanın kapılarında 
Ctğerlerİnİ 600 ltalyan askerinin 

130 tankla Yugoalav-
SÖ K eel!'ği z yaya iltica ettikleri 

Ama iki ayda, ama teeyyüt etti 

12 d Atina., 18 (A.A.) - Huduttan 
IJ 8... gelen son haberlere göre, Yunan 

(~Q .f 'llflftlı&) = o=un ";kre --

İngiltere ile 
Amerika arasında 

Kiralanacak üsler 
hakkında anlaşma 

'yapıldı 

nln bir saat meselesi olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Bildirildiğine göre, Yunan kuv· 
vetleri, Göriceye, şehrin etra.fmda 
cenup ve cer9'Ubu garbi taraflarmı 
çerçeveliyen Morava tepelerinden 
inmektedir. İtalyanların, Göricede
ki üsleri terkettikleri görülmekte· 
dir. 

Yunanlıların Göriceye in.işleri
ni, başka Yunan krtalarmm cenupu 

(Devamı 2 incide) 

Her nevi 
saçlara 

aıııametçe ellload• 
Ankara, 18 (A.A.) - Bugün 

neşredilen 13/11/1940 tarih ve 
2/14658 sayılı kararname ile. nıe
riyet m.evkiine konulan koordina& 
yon heyet.inin 73 numaralı karan
na göre: 

ı - Milll korunma kanununun 
31 inci maddesinin ikinci fıkrasm& 
tevfikan hakiki ve h\ikJDI her p.· 
ıı., 1flnl ~ ~ ga
zetede neşri gününü takip eden bet 
iş günü içinde, ellerinde bulunan 
O 45' den bir milimetreye kadar 
k~lmhkta her nevi düz ve ondüle· 
li saçı bir beyanname ile mahallin 
en bilyük mülkiye memuruna bil
dirmeğe mecburdur. Beyanname
ler yukarıda yazılı müddet içinde 
hangi tarihte verilirse verilsin iş· 
bu kararnamenin neşri gününde 
mevcut evsafı yukarıda yazılı saç· 
lan ihtiva eyliyecektir. 

(Devamı 2 incide) 
Londra, 18 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Amerika Birle· 
şik devletlerine üs yapmak Uzere 
kiralanacak mmtakalar Uzerinde 
bir anlaşma vukua gelmiştir. 
Anlaşma mucibince, üs için Ame· 

rika Birleşik devletlerine kirala
nacak nımtakalar şunlardır: 

Bermudesler'de: Müstemlekenin 
şark ucundaki mmtakalar. 

Fiyat murakabe komisyonu dün 
valinin reisliğinde toplandı 

Bahamas adalarında: Ma:.•agua· 
na adasında bir mıntaka. 

Jamaik.'de: Portland körfezinde. 
adanın cenup sahilinde ve Kings· 
ton şehrine 40 kilometre mesafe
de mmtakalar. 

Antigoada: Adanın şimal sahi· 
linde Parham limanı civarında 
mm takalar. 

Sainte-Lucie'dc: Adanın şimal 
ucunda bü~·ük tslet körfezinde bir 
mıntaka. Bu adada Birleşik Ame
rika devletlerine başka kolaylıklar 
gösterilmesi de tetkik olunmakta· 
dır. 

İngiliz Güyanında: Denize kırk 
kilometre mesafede Demara neh
ri kıyısında ve Eddeklo nehri man· 
sabmda mmtakalar. 

. Kiralanan mmtakalarda idari ve 
adli meseler, bittabi bir çok dava
lar ortaya koyabilecektir. Bu me· 
sel~ler, İngiliz ve Amerikan eks· 
perleri arasında, İngiliz hilkfımeti
nin teklifi üzerine Londrada cere
Yan C'decek rnUzakerelerdc tetkik 
~lunacaktır. Maamafih yukarıdaki 
mıntakalarda faaliyete başlanmak 
için bu mi.izakcrelerin neticesi bek
Jenmiyccek, bilakis, Prinite hariç 
olmak üzere diğer mmtakaların 
ekseri.sinde iptidai cahşm~lnra p~k 
yakında başlanacaktır. 

Uç amele öldü 
Dün akşam üzeri Çamlıca ile 

Acıpadem Y?.lun?,aki .~aş ocağı 
birdenbire çokmuş. uç amele 
enkaz altında kalarak ölmüş. 

tür. 1. K 
Bunlar Erzurumlu A 1• U.. 

Mustafa ve Hfü!eyindir. TahkL 
kata Üsküdar müddciumumiliği 
el koymuştur. 

Günlerin peşinden: 

· Y lldırım ric' ati 
İtiraf etm~- 18.ı.ım: ltaı) ._ __ 

lar Yunanistana karşı yJldmm 
harbi yapamadılar, fakat yJl
dırım ricati yapıyorlar ve bun. 
da muvaffak da oluyorlar: Ati. 
nadan bildirildiğine göre Pin. 
dos mıntakasmda faaliyete ge. 
çen Yunan kıtalan süratle geri. 
Ye _d<;>ğru kaçan İtalyan asker. 
!erını bir haftadır ıbütün hızları 
ıle takib ettikleri halde bir tür. 
lü onlara yetişemeyorlarmış! 

.. Aceba niçin, diyeceksiniz? 
~~~U Yunanlılar yaya olarak 
Ytiruyorlar; ancak yaya olan 
İtalyan askerlerini tutabiliyor. 
lar. Fa.kat tabit olarak kamyon. 
larla sevkedilen İtalyan krtala. 
rına yetişmek imkanını bulamı
Yorlar. 

Yunanistana getirilen 1tal. 
yan esirlerinin bazılarmı.l. man. 
dolin bulunmuş. Bu musiki i. 
ıeti Epirdeki arazi zorlukların. 
dan. yolsuzluktan, Yunanistr.n 
ile Arnavutluk arasındaki hu. 
dudun darlığından ziyade 'tal: 
yan askerlerinin mağlubiyetı 
sebebini izah eder. 

Anlaşılıyor ki, 1taiyanI!; Y~
nanistana harbetmeğe degıl, eg7 
lcnmcğc geliyorlarmış. Halbukı 
şimdi onlar mandolin ça !Y?r, 
tar, galin Yunan ask;rlen ıse 

1 1 Harbin eı?lence de. 
ovnuyor ar. - b"l 
-·ı .:1.. demek oldugunu ı e. 
gı. o um k h k bunu ~ alara udu. 
: ;~en ask~rdir ki ancak mu. 
affer olabilir. 

BIJIJIM K~vt 



i Hadiseler arasmda 1 

İngiltere- Sovyetler 
münasebatı 

İılı;{ltero 23 ilkteşrinde Mos. 
kova sefiri vasrtasile Sovyatıcr 
Birliğine bir ademi tecavUz an.. 
186DIUSI yo.pınn.k teklifinde bu • 
ıunmuş. Bu anlaşmaya erns ol. 
mak üzere lngilizlerl teklifi 
şudur: Bııltık me:mleketlcrinın 

ilhakını tasdik etmek, sulh 
konf ero.nsına Sovyetler Birliğini 
kabul için t.ıimdiden taahhUde 
girme!:. Moskova hUkQ.."?lcli bu 
teklifi almış, f aka.t ne kabul ve 
ne de red cevabı vermiştir. 

Bu ih9.dlseyl tetkik eden baZı 
atkadaşlnrunız Molotof un son 
Berlin ziyareti Ue bu h!dlseyl 
mukayese ederek şu neticeyi 
çtkanyorlar: Sovyetler Birliği 
Almanya.dan çekindiği için ade. 
mi tecavüz mukavelesi imzala -
mışt.ır· fakat Avrupa. harbinde 
bitaraf oldUo"'ıı halde İngiltere 
ile bövle bir ndemi tecavüz nıu. 
ka.velesl imZB.lamak istemivor. 
:Eğer Sov:vetler Birliği lngil _ 

terenin teklifine karşı bir red 

Papan geJiyor 

cevabr vermiş olsaydı bu muta. 
leaya. hakikaten doğru gözü ile 
bakılırdı. Fakat Moskova hü.. 
ktlmetlnin !bıgiliz teklüini ce. 
vapsız 1\nrnkması red ma.nasmı 
tazammun etmez. İngiltere ile 
Sovyetler Birliği arasında he. 
nUz ha.lledilemiycn muallfi.k me.. 
seleler vard1r. Mesela Baltık 
memleketlerinin Londrudaki aJ -
tm stoklan ile lngiltcrenin bu 
memleketlerde kalan sermayele. 
ri bu cümledendir. Sonra ln~L 
tere Baltık memleketlerinin il. 
bakını kabul ettiği halde Lebis. 
tandan Sovvetler Birliğinin al • 
dığı yerler Ur.erinde hiç bir söz 
söylenıezni5tlr. 

O halde 1n'.7flterc hUkflmetl 
neden dolayı bu tarzda Sovyct
ler Birliğine bir teklif yaptığı
nı, fakat teklifinin cevapsız 
kaldığını ilb etmeğe 1Uz11m ~Ö
rUvor. Zannediyoruz ki, İngiliz 
efkanıımumive~inde bUkfuııe~e 
karşı Sovyetleri knzanamndmrz 
diye serzeniş yapan bf r cere. 
yan vardo- ve bu cereyana. kar. 
ŞI İngiliz hUk<lmetl kenıiini mu. 
dnfaa etnıiş olmak için bahse 
mevzu yaptığımız ifşaatta. bu. 
lumnuştur. A. 

Bulgar gazeteleri 
(Ha§ Uırafs 1 incide) (Baş tarafı ı incide) 

tara.fmdan söylenilmiş olan ve ·ve Japonya. ile yaklapuığı in. 
pek de vazıh bulunmayan söz- taç eder. Bu çok muhtemeldir. 
lerden çıkarılnblleoek mana. an-ı Yeni cenubu şarkt Avrupa 
c:ık bu olabilir. nfaa.nıı hakkında Sora gazetesi 

Maharetli eefir, vazifesi 'ba • Bulgar nehirleri haliçleri~ 
ıma avd6! etmiştir. Ank:ırnya siyasi coğrafya bakımmdan 
vasıl oldugu zaman bususı ıne. ı olan ehemmiyetini tebartiz et.. 
eeleler h~kkında Alınan ilıUkU. , tirmektedir. Bu haliçlerle "!-oy 
metinin fıkrini müsbct ıbir su. yi,, diktası neticesinde mUnba... 
rette ifade edebilecektir. 

1 

sıran yabancı devletler nüfuzu 
Türkiye için, hele B. Moloto. altında.dır. 

fun Berlini ziyaretinden sonra, Gazete, Almanya ve İtalya.. 
- ~u ~ususta neşredilen veciz nın da haliçlerini yabancı ta. 
\.eblığ zıyaretin milsbet netice. hnkküm.Unden kurtarmak için 
1eri hakkmda hiçbir ştlpheye ne ·bUytık mUcadeleler ynıptığmı 
~al bırakmamaktadır - Rus ha.ttrlntm.akta ve bu memleket. 
ya ılo evvelce ida.mo ettirdiği I lerln Bulgaristanm vaziyetini 
dostane münasebetleri tamamen anlamak hususunda gösterdiği 
yeniden temin etmek ve Avru. takdir ve idrak sebebinin bu ol. 
pa Politikasının idaresini de- duğunu lllve etmektedir. 
ruhte ctmi'j olan mJlletlere yak. Makale ı;u suretle bitmekte. 
laşmak çaresini bulmak husus. dir: 
lan müstacel bir mesele olarak Artık Bulgaristanın bu vazı. 
kendini göstermektedir. yete tahammUIU kalmamı rr. 

Yeni Türkiye ile iyi mfinase- Bulgar. nehlrlerinln koyları 
betler idame etmekten başka Bulgarıstanm elinde bulunmalL 
birşcy f&temiyen Almanya ve drr. 
İtalyanın, Tilrkiyedcn herhangi =:================ 
bir talepleri yoktur. dönmektedir. 

Bu münasebetler Almanya i. Rkusya, Basra körfezine cık. 
çin, 1820 denberi temadi ettir - ma attusunu teşdit ett" ği tak. 
diği mUnnsebctlere uygun bu.. dircle, 'l'ilrkiyenin takmaca?!? 
lunmnktndır. Almn.nvr. •e f tal. vaziyeti tayin etmek lizmıo-eli';. 
ya Tilrldyenin 1:5tiklfilini, Avru.- Bu ;tn~le dünya politikası° mU~ 
pa ml!vazenesinm esaslarından şalııtlerı için göi.lerln dikıı-: .. 
biri olarak te!aMd ederler. Sov- 1 old~ bir noktndır ~ 
yet Rusyn, harici siyn.setint t:a. 1 Nihayet Til:I'Jdyerin Yıman _ 
hakkuk ettirm~ için muğlak ltalyan nıubasernatma karışma. 
~ğazlar mcsc.:lesınin kendi le- rnak hutusnndaki vaziyetinden 
hını"' haJ ve tesviyesi haricinde, a.yrrlaca.ğnıdan korkmağa ma... 
~ka ~anlara güvendiğinden.. hal yoktur. Zira Alman diplo. 
Ocrl Boğazların ehemmiyeti a. matmın da tebarüz ettirdi w• • 
Y.almış,_,fse de Tilrlcfyenf~ kat'f bi, ~rkfyerıi.n bu muh~~t 
&yase..ı her zam:..."1 oldugu gibi baricınde kalmak arzusu · 
bugün de Boğazlar etrn.fmd~ kardır. .... aşı. 

l şıl<. söndürme işi Deniz harp 
Okulunda 

(B t . ) 1 BUBbUtUn I§ıltSIZ kalmaları ınllnı 
~ arafı 1 incide kUn olmıyan hallerde A§Sğıdaki tık 

llr"IZA!IIN'.Al•.tr.ıı.1m.t .uOhO!tıLl.K raldrda yazıldığı gibi kuvveti zayu DUn Deniz Harp okulumuzun 
~ Şubat 1939 buihll resmi gazete- ma.skel mıö ık bulundurobllMer kuruluşunun 164 un" cu" yıldönU -d,,. çıkan nızamnam · e alınacak en....., 11 • • 

tedbirler hazar zm:;.::.ı:: kullıı.rulan A - MotörlU nakil vaaıtaıarmm ve müydli. Bu mUna.sebetle, bir bu.. 
umumi t.enviratt.ıuı ihtiyaçtan fazla bJ.cllkleuerln d!I lflklan ve arka lfun· ,..,ı,. rd fazl b' zaman. 
olnn ı~ıklan ltaldırmak: elektrik bnları kıltfia veyahut koyu mavi ka· ~._ ası an a ır 
merkezlennln icabında voltajlarmı im bir veya ince iki cam veynhut ko danberi Barbarosun şandan şa.. 
altml§a indirmek; klllacak ı3ıkların yu ma\i kalın ktığıtıa. maskelenir. na ulaştırdığı Türk denizcilik 
karartılmuını temin için maskele· :Maskelenmemtş !ener veya anıba tarihine durmadan, dinlenme. 
mc .tlr. l~mbalıı.n kullanılamaz. den ibinlerce kahraman subay 

Bu ır..ıretıe harp tehlikesi halinde B - Vapurlar işaret fen'!r ve terU· t' ti b lanl r yuvas• 
yol gösteren ılJıklar, seyri sefer Jşa· bat lt\mbal!ınnı, motıırıu nakil vası· ye ış ren U as a . . . 
retıen ııa.auer cıuı blltıln dlğe.r nor taJarmm yapugı gibi mukelfrler. mektepte, bu sabah tanhçcsı ı. 
mnı u:numı tcn\1rotm pastt korunma Renkli tı:ıı.rct fenerleri yine havaya t le mütenasip parlak bir tören 
icaplarına gtirc ve her mevhiln ı,şıl: kar91 maskclennıeleri ş:ı.rtlyle Tenkle· , yapılmı§tır. . 
söndUrmO ve karartma plAnlıırma uy· rfn.i muhafazıı. ederler. Eğer bu su· 
gun oıarak Y11 tadil veya bUsbütllıı retle karartılmıı işaret tenerlcrlylo Davetliler sabah 8,45 te köprü 
kalwrııması temin olwıncnktır. seyri sefer tchllkell oluna kvanlık den kalkan bir vapurla Heybe.. 

Mal<lnclerl, fehlr veya ltn :ıba elc!k çöker çlSkmez rnUnakalrıt durdurulur. l liadava giderek kendilerine tah. 
trlk merkezlerinln ha.ur vo't.ajlarly.. Proj6ktör kullanılı:ruı.st yruınlı:tır. • · ·1 • • • 
çaıqıan imaıtıtııanclorln flhlllyetlerl c - Nııldl ''n.ıııtnlrırmm ~ç tenvl· ~ edı ~::ı mevkı!en ışgal eyle. 
sekteye \lğramıı.ma.k içln ıcabOdcn ted ratt evlerlnktne b~er surette ml\Ske· mışlerdır. Asken ve mUlkt U. 
birler ıılmrr. ıcnmczse sabit le; tenvlrııt menedilir ve mera ile gazeteciler ve mUmtaz 

Husıuı ve umumi bütün binalarda IAznn olan yerlerde mavi ı,ıklı maske· bir halk kütlesi, talebe velileri 
~ tenvtratı ve bu meyan® vitrin lenml§ el l~mbaları kullanlltT. ı v rdı 
teilViratı, J§Jkla rekUlmlar, cephe ten· NaldlyaUa ilglll istasyonlar ve bu a · 
vırutı ve Mna numnratarmm ıaıklan fstacıyontardakl hntıar, makas vesnlre Merasim 10,30 da, bahriye 
dırıimaıı yasaktır.. • • tertibattan yukarıda s:ıvılıın esaslar bandosunun çaldığı istiklfıl ma.r. 

AÇllKTA 1.r.iŞAAT ıçı dahilinde iyice mnskPlenmelerl vsıru· \ 1 ile b lanmıştır İstiklal mar 
Açıkta yapılacak Jnaıuıt ve cll~er le ve ancslı: kAfi derecede ıı.ydmlntılıı.· § ~ .' • . -

ı,,ıer ancak .karartılmıa fcnerıor, hafif blllrltır 1 §Dll1Z, mektebı dolduran yüz.. 
~ıklı ve maakelenmııı cep ıtmıbalarJy· Katarlıı.rm hn .. ek"tl"'''"" toRllf\k Ierce bahriyeli tarafından hep 
le öa::ı~ Ul kl lllz lirUl eden hat ''I.' tl'en l!jaret fenerleri ha· bir ağızda.11, iman dolu gür bir 
dü~ yer~~ b~~ıı;,ı';:ı~r h~~c! ıı,ıtk '\'RV8 knr11ı lvlr~ msıeoltclcnerck rPnk• BeSlO tereruıÜm edilmiş, şanlı 
sızdırmadan çadır veya sair örtüler ll'rlni muhafaza cderlt'r. bayrağımız {iel'Cf direğine çe.. 
aıtmda tamamon m ıkclenmıı olma· b • kilmi~ir. 
ııcı;lzamnaınede gö terllenlerden ba.1· ıtalya- Yunan har 1 İstiklal marşından sonra A. 
ka her ne suretle olursa olsun dlfl!m tatUrk blistüne çelenk konmuş 
da l§lk bulundurmak yasaktır. (&stamfı 1 nclclc) 1 ve onun aziz hatırası için bir 

ıç IŞIKLAR garbidcn iloı·Icyişloıi takip etmiş· • dakika slikfıt edilıni tir. 
HUBUS1 ve umumi btltUn nlnalar Bu krtalar 1talynn ilssUnU Erze- ı d '· k 

!cinde her hangi bir ııık huzmesinin ka ve E 'ir böl esine bağhynn o- Bun an sonra me~tep . omU-
dı§a?1l' ge<:meslnl tamamen m~I ya P . g . tanı kurmay varba~· 7~kt tara. 
tedblrlor alınmıı oımadlkça her ne sas !.~lu ~esmııııc:dır. • . ! fmdan söylenen nutukta mek. 
,ekllde olursa olsun ıııık vo..-ccek her Göncenın şimnlı şnrkısındc, tal- b' b" ~ . G · H 
tnruı vas:ıtaıann yakılması vo kuııa· yanlar, çok kuvvetli hır muknve- te ın anısı .~ asan Paşa -
nılması yasaktır. 1 met gönnUşlerdir ve son ~aberle- nm hatırası hurmetle aıulmı~. 

Eğer tenvirat harice ka?1ı tamB· re göre Yunanlılar henilz f van tır. 
men maskelcnemezso zayıf vatlık ma· daıhna. trunamilc hak' 1 • I Miiteakil-,en mektebin en eski 
vi ışık veyahut yalnız 1§ sahasııuı. mQn ~ un o amanıış 
hasrr tem.1r tıpi kuUnnılır. Bu tıp lardır. • mezunu H~san kaotruıa, Harp 
yalnız i§ln yapıldığı yeri aydın!:ıtmak· Dahiliye nezaretine bağlı bir Yu- Okuluntın ıleride ala<'.ağı şekli 
tan ibarettir. Bu halde yine ~ıt'tln ha· nan jandarma taburu, münasip bir gösteren bir tablo hcdhre edil. 
rlce aızmıyaca.k iiur tte yukarıdan ve mevkide beklemektedir Yunan kr· ıniş. g~it ve spor gösterileri 
yanlardan maskelenmeıı1 llzundrr. . • • • ·· 1 ı 

Gece tenvir edilen yerler dı§anya tal_armm Görıceye ginnesıni mute: yapı mıştır. 
karşı dlltlcatle mııskclenlrlcr. lfığın akip, bu tabur, §ehirde ve cenubı Bu merasimden sonra, hep 
dı§<'l.nya aksodoblleceğf bUUln pence· Arnavutlukta nizamın idn.meslni e· b' · d · • ·ı 
rel • knpılar en... tercslar camc· Un al cak·- 1 ırlıkte enız kennr.ma gıdi e. 

, .. , -~ ' e a ""'· k h ' ri b. tarzd kAnlı koridorlar ve bunlar gibi bUtUn Londrn, l8 (A.A.) _ Deyll Telglat re er sene an ane'V ır a 
menfezler \'O cçıklıklar mDJikolenir. gazetesinin Atinadaki h 1 ha· tekrarlanan denir.e bakla. atmak 

Sokağa, b3hçeye, nvluya, hasılı dı· usuı mu merasimi yapılmıştır 
§arıya açılan kapılnrda da ~le geç biri Yunanlılann lğ'Unam ettlklerl sl· . •. 
mez tertipler yapılır. lt\.hlar hakkında rakamlar vermekte- Bu yıl, denıze 165 ıncl bakla 

Alevleri göze görllnen, ışık gösteren cllr. bırakılmıştır. Bu merasinı de 
her nevi matbah, tınn, ısıtma cihaz· Yunanlılar §lmdlyo kadar s :500 esir bittikten sonra, davetlilere bir 
larmın bulundukları yerler, dumnn çı- 20 ...... t ıoo mltrnl ö Jkt l· ö.ırJe zivafeti verllmia og .. ~leden 
karan bacalar h!ç b.r ı,,ık huzmesi· --6.r op, Y z ve l b • • ~: • 

nin dışanyn ımmııyacağı oekllde tan· talyan taburunun bayrnklarmı aımıa· S?nra. da. <!stiklfil) pıyesı tem.. 
zim olunur ve maskelenir. ıardır. 28 tayyare dUşUrerck diğer ıo eıl edılmıştır. 

Hava.gazı, maden dökUmU fabrika· tayyareyi <!e cldcll hasara uğratmıg· -========.============== 
larmd:ı ve diğer ıruın1 klmyn mUeıı.sc· !ardır j nnvut hududundaki muharebıılere bü· 
lerlnde berhıingt bir imal ıcb\.>b!YJe T ·_,_ t _. b 1 d 1 .... yUk miktarda taVVAreler JRUrak etU· 
lınsıl olan JLiıkltır mUn1küıı m rtebc ı- Yuuo gru;e e"'• u ta nr 7'e •• .., .,.,- ., 
ıık htızmelerlnin harice geçmesine fırsatın lmçınlmaması, muharebenin 1 riyorlıtr. 
mAnl olacak ırurette maskelenir. henüz ylnnl.ncl gününde hergeyin h:ıvn Eplrde Yunanlılar arazi kaz.'\.,""lak· 

FaallyeUerl binalar içinde umum! falkiyetine bağlı olduğunu nnlamnk ta devam etmektedir. Bu böl.zede al· 
tenvirat& lüzum göıtermlyen mücsse· lt\zmıgeldiğini yumakta ve ~.: fni· çakt.ıuı uçan ltalyan tayyarel:ı.rl, dal· 
se \"C !abrUuılarda aleUerln görülmesi h llııd y ..... _,_ 
ve kullanılması için mavi renkte mas· klyct sayesinde ArnavuUuktnki ltal· ga a e una?l .t.ww..ırm.ı bombar-
kelenmlf el ı.a.mbalan kullanılır. Tov- yan ordusu la§eslnin kesllcceğint fldve dıman etm~ ve mltraıyıs.z ate§lne tut 
zl veya Alet tabloları tızerinde ve bu· eylemcktedlr. ı muştur. İlk zamanlarda bu bombardı· 
na. benzer yorlerıkk! her nevi ııııklar Bu gazete yazıımı §Öyle tıltlrml'k· manlar Yunan kıtaatmm Uerlemeıd· 
ve renkli 1 retler maııkelenmlıı yer- tedlr: Şimdiye l adar her §cylr. yapı· nl ynvqlıı.tıp ağır zayiat verdlrmipe 
lerdo bulunur veyahut b1r bölme vasr 
tl:siyle dı§arıya J§ık ıııı:dırmrvıı.cak lıp bttrnış olduı';-uou zannetmek bUyUlf de umumi ilerleme devam eyl.llnwkte 
r.ıekllde terUp olunur. Alev flo l§leyeıı bir bata olur. ı dlr. 
kontrol ru tıerl C:c maıkelenlr. Belgrat, 18 (A.A.) _ Bugün ltalyan tayyarelerinin mUda?ıalHI 

Fabrikalarda ktlller vo posal:ıT dı: Govgeliden alman haberhrrc glire, G6rlce etrafında ve Plnduadakl hare· 
§anya nakled1lmezdon evvel ı;ISndUrU dlin m- e 600 ttal. askeri ve 130 kdtı yava51atmadığmdıı.n bu btil~eler 
ınr. Duman çıkaran ve bacrıJarda alev c.~C yan d , m etmekte 
husule reUrcn &lofilordcn mümkUn ol· !talya.'l tankı hududu geçerek Yu- e Yunan ı.erlemesl deva ne\I 
.duğu k.r:dar akmtlır. goslav makamlarına tes1im olınu§· dlr. Yunanlıların kuvve! Dl!l yelert 

NAKU. VASITALARINDA )ardır mUkemmeldJr. Son gtınıer zarfında 
MotllrlU nakil vasrtaıan, koıumlu Atl~a, 18 (A.A.) - msyter blllllrl· ltendllerlndt.n çok ustUn Bllft.hlarla mtı 

veya sair arabalar, b'..aikletıer. va· yor: cehhez d~man kuvvcUcrlnl ''lrdet· 
purlıır, tnnler ve diğer her nevi nakil Rlcatlcrlnln bo-rmma d!Snmcs!ne ma· mekle hayret verici cesaret gııaıermı .. 
vavt•lıırı esaa olarak qııkle.rmı sön· ...., " 
dt1rllrler. n1 olmak için ltal:,'tlnlar, Yunan · Ar terdir. 

''Mahl:eme kapılarına dU&nıeyin!" deyince bunlan 
dllşllndU. Halbuki bU.tUn ı:enç avuknUar glbt Gillseren 

de mnhkeme knpuımı hayattaki bUtUn yanl~ların dU· 
zeltlleceği yer olarak mukaddes bir mabedin mlhrabI 
gibi e=ıygı ile anıyor ve oraya ha.ıMırmaktan heyecan 
duyuyordu. 

başlıklannda fil!n değil, adllye mclllerlndo ve oolkJ de 
adliye tarihinde bu genı; avukatın n.dr c"miyet ve kn.· 
nun hizmetinde ~ercfil vnzifeler glinnUcı pnrlnlt bir hu
kuk yıldızının adı olnrnk yer tutacnk ! 

bir sürU ir:.!iz, meraklı }dınsele-r vakit geçinnck lçin 
mahkemele gelirler, onların tecessUsleri seni ~Tko.cnlt ... 
Huldsa fazla. U?.Ulcccksin: sen bu işi bir ıı.wkata bırak 
da kendin mahkeıne buzunına b::ı.§ka bir lşdo yine avu
kat olarak çık, dnvnıım asıl alakalısı olarak değil! 

1nsan zekı\mım cemiyet haYatnıı tanzim fçin bu· 

lup mcydann koyduğu kanunların b~lıca tatbik yerle. 
rlnden birisi mahkemedir; avukat, cenı.ıyetin seldmcti 
nnmmn, bu kanunla.n en doğru, en hassaa, en isabetli 
bir surette tatbik ettirebilmek için hfıdisclerı hakiınin 
tetkik nazarlarına bütUn vuzuhu ile koynınk ve ona 
yardrm etmek vazifesini almıştır. Bsşkalannnı hakkı· 
nı, hürriyetini, ra.'ıntmı kazandımınk için ınahkt>rno ka· 
pısma gltmcği ecref bilen insan, kendi i!avasnu takip 
lnzumı• ile kal'f!tla§tr8il telilkki ve itikadına l!Adık kal· 
mıyacak nu? 

CUlct>rcn, smıf nrkndlU}l avu1'at Uıtife Gökdenı.ı
rln ) azihnnt>.,lne ortnlt 0ırr·ı:.k gl"'ll1i.ş ortnJrlık şnrtıarı. 
nr da tnm:unr>n knrarln~trrmış oldufu hnldo kapıdaki 
tabelada, yazıh:ın<>yc tı.it ka~'lt zarf bn..slıklnrmdt!. r:iın
dlllk yalnız arkn1aşmın ndınm yn.,.,lmMIDı kfifi bulu· 
yordu. Bunu açığa \'llrnınk fstcmed'ğln'n bnşlıca sebebi, 
koca'1 nlM·Mnc açtığı ~ma davası ile n.llkall soy
adı mcsclcl idl 

Tal c knrrın :ı.lırıtncnya kr:Iar r.arı.""S!Y. kıı.nun F.:rdo
ğnn lsminJ Gül ermin ndmrn yanı btıcımdn yer aWıış 
o1arnk s y:yor; GülsP1"(''1 bu yanhı:l mahkPme kıır:ır le 
dllzeıttİkten eo~rn kend· ine vrnl blr soyadı nhırnk vP 

ondan sonra yalnrz yaztlıanenln tabelasında, kağıt zarf 

Yeni mesleğinin hcyccruu icinde mc enI kanunu, 
hukuk mulıakemcl.:!rl usulUnU, diğer ala.kah kltaplan 
arknda§mın ktitUphancs!nden çekip alarak knrıştırdı, 
cıurasma burasınn göz attı, ba%I yerlmru okudu ve ni· 

hayet bir zamandır DU1S38tnın UstUnde bomboş duran 
ve kendisini bekllyen kft.ğıdm Uzertne kocnsmdan bo
§nnma dileğini ve kanuni sebeplerini blldlren islidana· 
meyi eli titremeden yazdı, pullayıp imzal:ıdı ve kl\tibe 
vererek mahkemeye gönderdi. Şimdi ilk celseyi bekle-

mck lılznn! 
Muhalreme ic;'n gtln Uıyinf, tarnflnrn tE'bliğ' t ve 

saire gibi llk işler ynpıldıktan sonra bir glin yazıhane
nin eski sahibi avukat Lfltfiye Gökdeınlr, Gillsorenle 

konu§Urken yan şaka ynrı ciddi: 
- Terzi kendi eokUğünU dikemez, derler, pek de 

yaln.n dC'ğildir; sen sahiden davaya kend'n nti girecek
sin? .. Bana blrrsa bu lı:d bir avukat ıı.rkndaEa versen 

daha iyi edersin! 
Dedi. GUiseren eı1~dı: 
- Beceremnz miyim, cJlyo~n? 

- Hayır, clbettr becerirsin, ne olı:cak ... Avukat· 
lığın yeni ama hiikl"'llik ettin, tr.bit hecerlnıin: "'"\U sl:Sy
lemck istemedim. ı, krın1:ne alt olduğu için IUmmun
dan fazla hevı>c·mJ~n,.caJrcım; fllzla lıcyecan ceza işle
rinde b:ıl'!en ivft'llr, fakat hukuk dııvas'lla gelmez: son· 
ra asıl mcs le sen'n sTlıhntfrı .•. y,. .. ; ı,.,.1 .,,rd-ı !!•'"R hek

liyeccksin, kocanla, yahut nvukatı ile kacyla,uacaksm, 

CUJsercn, cevap vcnnel?'ekle beraber ic'n4ı>n 1\1'

kadaşmm sözlerine hak VE' dl Hakfknten hele mahke· 
me karldorundı:ı Erdoğaııta ka~ karşıya srnt bekle
mek, belki de kocıuımın nkrabalarmdan. tanıdıklarm· 
dan fıllin gelenler olursa onlarla konuşnıağe. mecbur 
olmak kolay kolay çekilir şey değildi. .. 

Arkndıışınn tcreddilUtı bir surette sordu: 
_ Davaya sen nıı girersin? 

- Hayır; ben boş:uının davalan alma~a yemlnn
yim... Jiem bllmcm bu işleri... Hi!; meşgul olınn.don; 
lakin va.kille benim bu yazıhaneyi açmamda çok yardt· 
mı dokunmuş, mutahassıs bir avukat ıu-kadaşı:mız var. 
Onun da yazrhanesi bu handa bu kattadır. Tecrtıbeli ' . 
eski avukatlardandır. Bir ~ok işlerde ben ona danışrmn, 
tavsiyelerinden istffn"le ettim... Ge«;ende yemekte be
raberdik, yavhn.n de 'hundan sonra seninle ortak ola· 
rak çalışacağmnzdan bahsettim de o mfinnecbetıe 11\r 
ar11dı: bu senin bo~nnmn m"1'0lcsi de knnwıuldıı. Ali Ak
yol vekii.lntini olmak i!l~lyor 

- AH Akyol klm? 
- İşte dcmindPnbcrl bt>bftf'ttiğlm aT"tıknt. 
GU!seren, T !ıtffyenın ikide birde akıl danı~tıi'tm· 

dan, yardımından is•lfndc ettiğinden, geçende yemeği 
bern'>el' v('ı'{i~inden fi1ô.n bahs!"ttfği awkntı da her ne
derı~rı kadın zannetmişt.I: erkek nrkadaş onun için çim· 
diye kadar alışmndı(;rı yeni bir §ey... (Dtwamı \'ar) 

urakabe komis· 
yonu toplandı 

Fiyat murakabe komisyonu, 
dUn vali doktor L\ltfi Kırclarm 
reisliğinde toplanmıştır. Bu 
toplantıda komisyon odun, te
neke ve otomobil lastiklerinin 
fiyat ve tevzi işini görUşmUş
tür. 

Komisyon, son odun narhını 
tesbit ederken, odunln.rı Ana.do.,_ 
lu ve Rumeli cinsi diye ikiye 
ayırmı[}tı. 

Anadolu odunlannm çekisine 
400, Rumeli odunlarının çekisi • 
ne de 435 kuruş narh konduğu 
hatırlardadır. Ancak, gerek 
bell7.Cyiş, gerekse kuvve! hnnı -
rtve bakımından bu iki cins o
dun arasında fark olmadığı va
ki şikayetlerden nn.lıunldığmdan 
komisyon badema 400 kuruşluk 
narhı kaldırarak oduna azam.t 
435 kuruş fiyat koymuştur. 

Türk dericilik limited şirke
ti hesabına İngilteredeıı gelen 
10 bin kilo krepsole de azami 
kar haddi konmuştur. 

Bu had, yüzde on beştir. Yüz. 
de on beş Uzeriırlen konulan a. 
zami fiyat sirketin, aimdiye ka.. 
dar sattığı 8 bin kilo derinin 
farkını iade etmesi ic:ı.p ede.. 
ocktir. Bu fark, kilo ba.şmn 12 
kuruş isabet etınektcdir ki, ye
kOnu 960 lira tutmaktadır. 

Şimdive kadar memleketimi. 
ze 2?. 590 sandık teneke gelmiş.. 
tir. Bu mikdarın yüzde yetmiş 
'beqi olan 16.871 sanıdtk teneke 
zaten l)etrol ve bel'17.in şirketle
rinin keneli siparişleridir. 

Tiiccara ait olan miiteba.ki 
vilzde yirmi beş de 5719 san.. 
dık tenekeöir. 

!>719 sandıktan bir kmm ise 
yine petrol ve benzin şirketleri. 
ne aittir. Gerive kalan vUzde 
on nisbetindeld tenekeler de Ti
caret MUdürlt\ifü vasıta.siyle 
r.evtinvaPı. nebaU yağ, yof,tırt, 
krema. sut ve konserve ima. 
lfıt.haneleıine tevzi edilecektir. 

Bu tevzi işinde Mnıt S!l'Y-1.vi 
Rirliği umumi kütibf Halit 
GiilPruii?.fln de mütaleası sorul. 
maktadır. 

Otomobil lastiklerln~en de 
va'"rz 1.938 senesi Firac:tone 
mallarının fiyatlarına viizdP nn 
beş zanı ile m~ Sa!t!J kin 
ka1>u1 e<lilmistir. Diırer .AJT1eri. 
kan malları için de dolar farkı 
gözetilecektir. 

Saçlara el kondu 
(~ tarafı 1 incid6) 

2 - Milli korunma kanunun 14 
UncU ınaddeainlıı verdiği salahiyete 
müsteniden, ~bu kararname hU
kliınJeri dalresinde beyan edilen 
saçlc.ra, değer fiyatı tediye edlle
roıt satın alınmak llzere, hilkfmıet· 
çe el konmuıtur. 

Bu madde hUkUmlcrl mUteah· 
hlUeıin, ancak, isbat edeceklerl 
taahhUtlel'inden fazla kalan saçla
ra tatbik olunur. 

8 - tkınci madde muc.iblnce 
hükfımet tarafından el konan saç· 
lar bu kararnamenin n~ tarihin· 
den itibaren bl18kalarma satılma· 
yrp meuQr tarihten itibaren hU
kOmcte satılm11 sayılır. 

Ancak beyannamelerin tevdii için 
verilm.İi olan mehlin hitamından 
ltib:ıren on gUn içinde mahalin en 
bUytlk mülkiye memuru beyan edi· 
len saçlarm satın almdığını tahrl
:rcn eshabma bildirmediği takdirde 
b:.ı saçlar serbest kalır. 

4 - Satm alınacak saçların de
ğer fiyatı Ticaret VekAletJncc ta· 
yln olunur. FJynt tP-ııb!tl znnnmdn 
fatura, salı§ mektubu, konşl· 
'llento, gUmrfik beyaname makbu· 
zu gibi her nevi evrnk ve vosalkin 
!llakadarlar tarafmdan ibrazı mec
burfclir. 

5 - İşbu karar neşri tarihinden 
itibaren nıer'idir. 

Hitler 
Kont Ciano ve Sunnerle 

görüştü 
Roma, 18 (A.A.) - İtalya bari· 

clye nazın J{ont Cfano dl'-: aqa.m Al• 
manyayıı gitmJ§tlr. 

Bcrtes~dcıı, 18 (A.A.) - Kont 
Ctııno ve Scrrano Sunncr, bugün, öğ
le yemeğlnd Salzburg c1varmda Fus· 
cbl'dc Von Rtbbentropun mfs:ıtırl 
olmu§lardır. 

Biraz sonra protokol §dl Baron 
Dörnbers'. Bertcsgadcn Ho! oteline 
gelerek Sumı ri otomobUle Bert.es· 
gaden cfvc.ruıda. Bergho!a 1411 etmı,• 
tir. 

SUnner burada Bitler Ue tı1l' g&itş
medc bulunmu§tur. 

Sunncr Bcrgho!da Von Rfbbcntrop 
taratmdan kar11ıanm11 ''e bir s -.ı kr 
tası lre."ldüılnl scldmlamıatır. J •r 
Sunnerl ook samimi bir 6UN!tt fr 
ııunıvtır. Von IUbbenırw ı:öı U: ı.11ede 
hazır bulunmuştur, • 
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e demell 7 
Potltlka: y~ :lüfÜHd~ftf: :_ 

Nazire: 

kaçan kız Sovyet Rusva Ka-Sevdigv ine 
nada ve Bırieşık 

1
--------------------~~·~~~~--

• (Somurtmr.k) duda.klart u - G •• l b • •• k 
zatır,a.k, dargın durmak demek. uze ır orn e 
tir. Bu kelimeden (Somurtuk) 

Amerika rolunu 
alabilir mı ? 

Mallkemeden çıkınca aaasııe eve dla 
me melı lç'n keadlsiDI 1erdea yere attı 

sıfatı söylenmez. (Somurtuk) 
dememeli, sokulgan gibi (So Duvar llanlan, gazeteler, mecmualarla halka yayılan 

"gUre§ müsabakaları,, yapıle.mamı§. Bunu, gaz.etelerde çık. 
madan evvel öğrenmiştim. Çünkü dün akı.am UstU, Beşiktaş 
caddelerini sinirli bir kalabalıkla dolduranlar, hep bundan 
konu§uyorlardı. 

murtkan) demeli. 

.Bqiktaşta oturan 17 yqmda 
Agavnl admda bir genç kız evveL 

beelJrruıverle demokrasller mahare- ki gece bir mUddettenberi sevi§· 
ima Dfbayet gelip sanayi t.ahrlba- tiğl Cemaledclln admda bir !)oflSr-

da.yUUJor. Sanayi tahribatı le kaçmış, ailesinin şikayeti üzeri. 
llUlbariplerin yeni bir takim da· ne Cemaloddin ve Agavni yakala· 
\'alara '-"'1lrlllalarmı zaruri kılı· narak adliyeye verilmlşlerdlr. 
Yor. Ç\lnktt maharebenln eonanu Birlncl sulh ceza mahkemesin· 
llleak tahripten kurtulmOI olan de sorguya çekilen suçlulardan 
alacaktır. Cemaleddin. kızm kendJ rizasfle e. 

rum.,. demiştir. Mahkeme her ikl 
s!ni de serbest bırakarak evrakı 
mU:!deJumumUiğe iade etmı.,Ur. 

.Agavnlnfn annesi ile babası keıı· 
dJain1 sorla eve götUrrnek f!teıniş
ler, fakat genç kız, adliye kort • 
dorlarmda kendWnl yerden yere 
atarak ağlamış: 

.. _ Ben Ceır.aleddlnl!İZ ~

mam,,, dJye bağrmış, "'ı.r ·.uııtur. 

• Bi.r yeni imli li~. (g) biz.im 
aJfaıbemizde (galiba) kelime
sinin basmdald sesi Jşaret e. 
der. J{elime sonlarında. durak 
halindeki hıı-ce sonlannda da 
ken-iinden evvelki sesli harfin 
inceliğine veya kalmlrfma ti.. 
bidir; ya (Jra) ya (ke) sesi ve. 
rfr. Bu kaideye glSre (lf~) nft.!lrl 
okun~u:~ak? J,ik okunacak. Lik 

Halkı toplamak için, ilanlarda bazı m~hur pehlivan i
~imleri sırala.ndığı halde, güre§ zamanı olan saate kadar, bun. 
arın hiçbiri gözükmemı3}er. Sonra sahaya birisi çıkıp: 

- Onlar gelmediler, ötekiler güreşecek! 
Haberini vermiş. Ama bu sefer de aldanan halkın isyanı 

kopmuş. Mırıltılar uğultu olmuş ve: 
- Böyle şey olmaz. paralarımw geri verin! 
Diye dayanmışlar. Bereket versin bu l!lırada hayırlı bir 

adanı, imdada yeti§erek: Mllhariplft kendfierlnl tahripten vlhe geldiğini ı8ylemie, Apvnl 
11&8d ve ne tekilde koruyablllrlerf de: 
Buna iki §cldlde ce\-ap vermek .. _ cemaleddinl seviyorum. 
ıtıihnktlndUr: Kendim tac;tmı ve bir gece bera· 
1-Kahir bava blldmlyetl teals her kaldım. Eve dönmek lstemlyo

Ve bundan sonra sevgillsinlıı ko
luna girerek anne ve babaauun 
yqlı gözleri önünde adliyeden 
çıkıp ıitmittir. 

t>derck br,r tarafı den.I mefl6o 
bir hale kOJIDÜ nnıt.lle. Ticaret melıtebfade 1htiyaçlan tesbit edilen 

n - Kahir blr hiklmlyet cler
lıaı fA'J8ls edllemcdlğl takdirde ta7· 
Yare akmlarmtlan mahfoz sahalar-

yeni teı&llAt tüccarlar 
Ticaret Müdürliiğil, balık, de.. 

rf, yumurta ve oohut tacirleri. 
ni dinleyerek ihtiyaçlarını tes.. 
bit edecektir. 

da yapılacak smai faaliyetlerle. Yüksek iktı.:ıat ve t +- c-:.:ı. 
İnglltercyo ka.rJt ya.pJlaa htl· lu te~kilatmda Maarif Vekilliği 

eaınlar bir müddet sadeee hava baZT de<TiRmP1f"r vanmı§tır. DC:rt 
hlklnıtycttne fıııttnat ederek ada- sene olan orta tir.aret kısmı ür. 
... derhal meflfıç bir hale sokul- seneye inmiş ve buna mukabil 
..._ fleasma dayandı. Fakat yıl- iki sene olan lise kısmı Uç seneye 
dırım harbi uultl tngtltereye kart• çıkanlmt"'tır. Yilkse1i +·~., ... .,t 
llııuvaff~t temıa edemedi. tı kısmı da Üniver "te gibi dörl 
llllıayet harp sahası De sanayi yıla cıkarılması hususunda he. 
._.takumı ayn. ayn arul ,aroa nllz tetkikler ikmal '!dflmedi"i 
larma taksim etmok esuma da- için tedrisat eskisi gibi tlç yıl 
hllch. Nlk~ İngiltere )larp 11&- bıra'nlmJ~ır. Okulun dersleri 
llaJ'llne Kanıu!ayı bir ..... ,._., arasında bazı değipneler yapıl
~ gibi lmpantorlvfaa mail· DUi yeni dersler jlt.•·e edilmittfr. 

llk olarak diin, mmtaka tlca. 
ret mildürlUğ'ilne gelen balık ih. 
racatcıları din'enmlştir . 

Balıkçılar, vekaletin ttalva. 
ya ihracat icin kendilerine li. 
Mns verdl~inf, İtalyan hükQ. 
metinin de a.kreditif açacağını 
söylemi§lerdir. 

Balrk ihracatçılan, akreditif 
milsaadesinf i~bat etWderi tak. 
dirde kendilerine derhal lisanıı 
verilecektir. - llUJIWralarmda c1a )larp ... 

111 tıeladt etmek ıııarut9tfnl lıheettl. 
41111 

..,... Amer1b harp .. Burhan Zihni Univeraite talebesinin 
llaJtl balmnmtt.a ta~e pek 
•et.ıı JUdnnlarda balanmakta- Ankaraya döndü lisandan muafiyeti 
~Bana mubbll Almanya atet SUmer Bank umum mttdUrU Üniversiteye yeni yazılan ta. 
~ecDr. Bitin unayt 111111- Burhan Zihni sanus, Ankaraya lebelerden lisan bilen ve ya.. ........ ı:: :::.. :~ dönmü§ttlr. bancı dfller okuluna devamdan 
ı.. _.... •• 1ılr Ualte& hallDI el- muafiyet isteyen taJebelerJn 
1lllttlr. Ba 1aal ........... •lmeQat Umum mUdilr, Ankaraya Jmtihanlan bugün yapılacak. 

veril mallar pazarlarmrn alaca. tır 

demeli, (lig) dememeli. 

Evaahibinin saridığuu 
kıran kiracı 

Kasmıpa.eada Neşet adında 
birisinin evinde, birkaç aydır 
ev kirasını ödemlyerek oturan 
Ulviye adında bir kadın, ev 
sahibinin bu kadar merhame
tine karşılık geçen gün evde 
olmadığı bir sırada, sandığım 
kıl'IDI§ ve içindeki 1850 lira 
para ile bir sürü kıymetli egya. 
smı çalmıştır. 

Ulviye, Neşet eve gelince, 
hırsız girdiğini söylemi§, vaka 
zabıtaya ha.ber verilmiştir. An. 
cak yapılan tahkikat 110nunda 
parayı çalanm tnviye olduğu 
anlaşılmış, dün de adliyece tev. 
kif olunmuştur. 

Çuval fiyatlan dütüyor 
Bir rrUddet evvel, Hindistan. 

dan memleketimize mühim mik. 
tarda çuval gelmişti. Mühim 
bir çuval partisinin de yolda 
olduğu haber alınmıştır. 

Bu yibden çuval fiyatlan 
225 kuruştan 140 kuruşa dü§ -
mil§tUr. Çuval fiyatlarının daha 
ziyade düşeceği tahmin edil. 
mektedir. ~ ~ =~-=:' fi yen! ffekfl etrafrnda hllZll'la.. Fransızcaya 366, tımlfaceye 

n -
•-- __ _._ -- _.,.__ nan projeyi de gatllrmil§ttlr. 148, almancaya 75, rwıçaya 3 j B 1 "I 
_,, -..- _,, -- tal be · kt" • a tacıog u'nun 

11 ........ ,..,.._,......,. • Yeniden Erzurumd& bir yer. e gırece ır. 
llletı meahr1Jellac1tM!lr. il manar pa.nn açılmtcrtır. Ge. ----o-- konferansı 

"Yul • ....,. •utAeıgw, n lecek ayın 15 inde Trabzonda, Ortaköy sahilinde BmJoğlu Halkcvinden: 
llutteı.ıt Amerika camharlyetlert vılbaJjmda da Divarbakır ve bir ce&et bulundu 1 - 21 ikincitesrin 1940 per. 
illa rollertnt ifa edecek cle\ımı • Slmsunda birer ~be açılacak _ ~mbe günü saat 18,30 da evi. 
halan tMıhılne mecburdur. Alman· tır. Dün sabah saat 11 sıraların. m1zin Tepe0aıındaki merk~.z bi .. r: .-. .... &N ..... •• .... ı.=::::- -=- =-====·-==--=-===;;j..da; Oriü&.r ..tıill.-i &aimdero 11Utncta mtlhiift'Ui llıiiDan Hiilti 

r &nuılıdnde blyle Mr falmb hclacla lofad• ~pdaea!r itler ae 'bfr erl:e~ oesedf büfunmUı;; efe. Baltacroflu tarafından ''TUrk. 
llıınhitl mevcut değildir. Aaeak .,.... ftl'drr. Jl'almt ba uli KMada ve nmten ~ıb.nlımfbr. lerfn yaratıcı dehan,, mevzu. 
lhnda san&yl)epne hamlesi Köste- ~imal Amerika mlsallerl kadron 4'5 yaşlarmda olan cesedin l1.. unda mühim bir konferau ve. 
ren; ba harptea lwt§ blmayt 1ç!ne ~r"rnlyeoek meselelerdir. NJ. r.erinde, hüviyetini tesbite v rfleoektir. 
lllenfaatf lküzumdan Mideden tddm 1939 ıenesl ağustosunda ya rayacak hiçbir evrak zuhur 'et. 2 _ Herkes gelebilir. 
Sovyeı Ruya VIU"ClıP. 8ovyet Rus· prlan a<lemlteeavtlz muahedesinden memi§, va.k'aya mtiddeiumnmi. ---<o . 
~ blt.araflılı bozmadan mahulp- S<mra Od devlet ara.•unda lktısadl lik el koyar:ı.k tahkikata bae- Mesut bir evlenme 

bazı yardımlarda tıaım.bDlr. yardımlar yapddL 910 ıı;eneslnln lanmıştır. 
....._ &lesea mtıer njlmlndea ene· nlha.yet.Jortne do~ da ,.ine aynı Adliye doktont Salih Haşim Mudanyanm Tlrtlye naııtyuı tUc-
qqe g~Un •--"" A--- ...._ &•.. carlanndan Tlkve:ıı Bav SU!eymaa 

Clflye _..... -- -na- ~e fdnt'le bir f"JbfrU~J yapıla- de cesedi muayene etmiş ve Aydm lle, yine Tirflye tüccarlarından 
::CIUğf Sovyet Rmyadald Mimik blHr. Fabt bu yardun Almanyayı son 24 saat zarfında boğ-ularak Tllrve§U Bay Ahmet Marloğlunun km 

klnlvdan lsttt.de ediyordu. lmriancı yanlnn olamaz. Ancak öldi\f?ünil te!lbit etmi§tir. Bayan Şevketin e\'Velkl pa1.ar gtıntı 
ilelkJ bövle bir tmk'ln çal'MI ara- '°8men harbi usatsbmr. Ceset te..,.hir edilmek Uz.ere evlenme törenleri Tlrllyede birçok da· 
llır. Fakat bitaraf kalmaya brar t vetıııer huzurunda yapılnı !Itır Tara· 
~ren bir devletin ha lflkllde ba- • SADR ERTEM morga ka?dı:rılmrştrr. feyne saadet tem,.nnı ederiz . 

cı e.t etmesı ne kadar milmldbl · -- -ıamİİİİİiİİİİİmİİİİİİİİmallİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİli~~~~-İİi;-ecıtiP. Bu 8o"J'e& Rmyayı allkadar r 
~ eıt f&rafhr. Almanyayı allka- Aık tarihinin en büyük Tomanı .• 
laa ed a tarar ise AlmanJ'&IUll en, A 
rıı:a!.~:~ =0! ... no: 1 Bu Perşembe ak L L E d na harp ecıeaett bir cleYletln ... şamı e yaşanacak 
"-atlan içinde bırakmak, ıdWmu 
:!':ıden bir lta§kaama teslim etmek 

ektir. ı 
BETTE DAVIES-HENRY FONDA· GEORGES BRENT. MAR
GARETE UNDSAY : San'at kudretlerinin ıaheserini yarattı .. 

Fransı,,ca ÖLMEYEr~ AŞK 
illi~~ harbin mulağu artık 
oı.:::':~ elinden tamamen ~·kmıf ı 
latı ~. Kanada nlh&yot tn~Hz 1 
~ Paratorluğtınun bir parr.asıdrr. 
lG e htıJiik ml11etin muh:ıfa.zumcla .:'-U Tardır. Rlllbukl Sovyet 
ita n tamamen mösta".dl ve hatt& 
~t ~ö~,u mihverle taban b 
tı..JdJI., flld bir varlıktır. Kanada ile 
ti lm~rhap nM1I lktna
~rtalarla blrlblrlerlne ••ki bir 
.:.:._~ baP,fı iseler, Abnuya De 

Sinema llenıinin en parlak bir zaferidir, hazırlaımıız. 
~~~~~~---~~-~-

-64-

~et Rtuın da .,,11 lkhadl 11e- Anhyonım karınızla da her hu. 
;:erden dnlan hlrlbfrlflrlne dilt- susu konuştum. Siz de anlamı
.... ~ dırlar. Gllndelllr ltlkftn mama yor musunuz, sa.çmalar~ı~ ne 
--.. lcfnttM,v1 aldatmamahdrr. kadar soğukkanlılıkla dinliyo
..._llo.yet Rmın Amerikanm fnl!IJ- rum. 
;..~e ita"" ald•""ı vazlTetf c!e Al- Pepe homurdandı: 
~ ._Ya ka-,,ı "-'"mu. Çttn' tt Snv- - O .. o.. Dolares Kaıbrera. •• 
~ 'R'ftttTrt "'" '11'fa "'~"·rnt rıl&n Böyle bUyük sözler. Büyük ha.. 
ı. lal'llla "'an tamamen ~ pazar- reketler biR de mi?.. Madam 
,.:: do~ lnJdaıaf etmektNllr. Bu bu Jokmalan yemez... Dolares 
~lan hfr uda terke-dip 1'11'11Mlt Kabrera simdi de ah ak dersle. 
il 'Yetine ~~k Jml!\T dejttMh' ri vermeğe kalkıyor öyle mi? ...::tef Sonetl'°"" Alma.nva l«:-1" lnF~nm kPhkaha ile güleceği 
._~t "8nma•ttn '"' bittin orga- gelivor. Hem sonra sana şunu 
•~ °"'"...,, "n .,. .. _ ~rA "'"'" "Övlivevim ki kızım, ben öyle 
....,.. bnmnf ı.ın,. fl"""""· 'Rn f"n Sert oek vül•SC'l~tpn l onuı:ıan. ha.l'darı 
,.._ "ft!"t'"!.T' '4-!"".. """' ,,,.... """'"' 
"''l' '""' ''~ t"""'' ult i"dh!M''l'f' 0 hı"""ı>~en lrn "rnlnrd:ın p<'k ~<>:',. 
"-• lln1'1 ,,.,1 ._1!\f'n". l ı,:,.,m.,TTl F"n ""ltı.a rrı t 1ı c:;ı 

htit-"" t'\""ft'!n f.,ni1tP1"f' nn ı ll1 ~,.~.n ı..,ı " !=:: ..... t'l. 'R'ı rt' ~a 
~"""' m"n• ""•rl "1!'f'lol1 " , ..,:.,.,.., ... ; .. ..ıp,, Tl!\!\TI kıırtuld 'lf
,tnttnn.t ,.,. nolftll a bal mım""" bl" nu ?-Te,,.v!"rlrıt gelin ver' 1erı 
~":"~"' lt'ftn rttf.-rnf'kt~.:,ır. Hal zencin bir lıavat kurduZ\lnıı 
'- Almann n,. ~vv...t Ra"ya a- bf1"1er<'e dolar!rk e1biselere. mil 
.._"!.~ J>3.,..1a n .. Mf'fl't>f'k, ne eko cevhenıh ?111 .. rl sahip olduğunu 
~111R ftt'! de •tltfk bir yakmhk Bor"vor mrvım? 
~. Sovyet Rmıvanm Alman- lAt,. Al~kı bundan 80nra.sı 
~ J'anae&tı t'ln bilytlk lyfllk bl· ı ~ok n--Uthis oldp. G"z1Prinde 

l)d lrabna.am. hakiki !Jilphe fzlerJ gördUm 
devlet al'Ulltcla bltvafbk ve beni bu hepelııden cok yara. 

ve ıud<....er d rof ı ıdı ı 

Yazan. 

Moris dö Kobra 
Iadı. O zaman döndüm, ve yü • 
züne bağırdım: 

- Bunun izahı gayetle ba. 
sit ve açıktır. Bil~ı.:n harckl
tımda §lipheli hiçbir nokta 
yoktur. 

- ı.luhakknk .. ben de biliyo. 
nım. Aleks Patersonun metresi 
idin. 

u 
mC' r'm. 

- Bırak blöfi\ ! .. Sen benı 
cocuk mu sanıyorsun? Bu dol • 
~aları başkasına yuttur çocu. 
gum • 

- Si7.e hakikati E!övli\vonım. 
- Bir PrYck gUzel ·r kadını 

~iydirir. l..ilks ar:ı.:rtım nlarda 
oturtur ve her tUrlU masra.Pmı 
v:ıparsa bu 'cek fedakA.rlıtı-

<,t>vıren. 

Muzaffer Acar 
nın karşılığını et olarak bek. 
ler. 

- Hayır. Yanlış Mösyö A. 
Jeks Paterson, benim için en 
yakın bir dost oldu. Fakat hiç 
bir zaman için ii~ığım değil an.. 
Jıyor musunm:? Ve f'~er ben si. 
zin1e bu şekilde konu.şuyorsaın. 
bu s ze hır!jt baş!mı kaldrrmak 
\e ç k'n eden gözlerini?.e bak. 

k •, na malik olduğum_ 

'a ır. • 
Ah!. d tum l\.leks, bilme?.Si. 

niz mertçe dooıtlu~muzu ne 
bü~rük bir ı:ıicld"'tle mlıdafaa 
ettim. Hak:kat n bu a.lçakca 
ifti .. ı ı b ... j dlrden çıkıırt.. 
m~tT. H'ç cekinmcden yanına 
yak!. c;tım. V" '·;.,."ne b. ğmı ... 
rak ilave ettim: 

- Şunu dn vilri-rf' cn.rpmak 

- Madem, ki bizim güreşlerini seyriçin buraya toplan. 
dığnnız pehlivanlar gelmemişlerdir; varsın güreşler yapılma. 
srn .. Para.Jnnmızı da geri almayalnn. Ama, bu para Kızılaya 
verılsin. Şimdi telefon edip parayı teslim alacak bir m~mur 
isteyelim. Nasihatini vermiş. 

Temiz ruhlu halkımız bu güzel teklifi alkışlarla kabul et. 
mlş ,.e memur çağınlmış. • 

Pa.ralarm Kızılayca almıp almma.dığmı bilmiyorum. E. 
fer alınmamı~sa yazıktır. Çünkü o paraların sahipleri, bunu 
sebunve eeve o cemiyete vermişlerdi. Ne ise, alAkadarlar, elbette 

d 
unla meşgul olacaklardır. Yalnız, bu işin, bir de hepimize 

okunan bir tarafı var: 
. MU~baka, yarış, güreş tertip etmek bailbot bırakılmırş 

~r1 13 mıdir? Onüne gelen, canı isteyen buna gfrleebilir mi? 
d Y e sanıyorum, ki böyle başıbozukça bir eeyfn memleketimiz.. 

e Yapılmasına imkan yoktur. 

1 Şu halde, halk niçin ve nuıl aldatılmış, iaimleri lllıı edL 
~n ,ı>ehllvanıar, neden hepblrden er meydanına gelmemifler. 
d~ E:fer mesele, bir teşkillt eksikliğinden ileri geliyorsa. 
: .. 1 P kimdir? Nedir? DUnkU çirkin hldisenin afirlığI, hangi 
~unun omuzlarına yUklenmiştlr? 
Eğer ortada teşkflltJı bir alöatma varsa, buna abıta 

"': adliye el kovmah ve 8Uçlulan şiddetle oezalandırmalrdm 
~~İ;~r §eref ve haysiyet dav&81, bir memleket ve kama 
l•flWt ek ı~etl ,.:yaı;ıtığnnız günlerde bu gibi çirkin iel~le kaqL. 
_....a • Yilreğımızl paralıyor ve yiizlimüzil kızartıyor. 

HAKKI SOBA GBZGIN 

1 GONDEN GONE 
1 

imtihan 
1- TALYA, Yunanist&Q-.:.i 

iıntilwı ~'eÇlrlyor •.•• 
Hekimin birine imtihanda: 

- Hastayı nasıl terletirsin ! 
Diye ~rmuş1ar. 

- Kaynar papatya, habni 
~lc:e~. ıhlamur ve müM"er su-
711 wzfrfm. Ayaklamu aıc&Jt 
aaya batmnm. vacudunda 
hardal '!Mdirirı,.,, • demiş. 

J.l'akat meclis, bu kadarla 

L1san imtihanına 
16 memur girdi 

DUn iiniversitede lisan bilen 
memurlann imtihanı yapılımf.. 
tır. 

İmtihana 226 memur i§tfrak 
et-,,.;<ttir. Netice 1:-'"kaç .ri1ne 
kadar belli ola~ktır. 

Şehir Meclisi 
toplantısı 

Şehir Meclisi dUn Necip Serdcngeç· 
Unin batkanlığında toplanmlJ, ıehlr 
armoıılal hakkmda hazırlanan talimat· 
name maartt e.ncUment.ııe bvaale edll· 
mi§Ur. Diğer bazı evrak da altıkah en· 
cnmenıere ''erlımıştır. Mecl!a yarm 
toplanacaktır. 

-~ 

iktifa etmiyerek: 
- Daha ne yapmalı? Diye 

80rmUf. 
Hekim sıkılarak: 
- O da olmazsa, burada 

Jmtihana 11<>kmalı; demiıt. 
Gelelim ftaıyaya: Haluşe 

saldırdı. Anıavutluh saldlıi'dr. 
İtlf!iltere ve Fransaya hıı.rp 
a~tı. Fa.kat kendisini, anlamla .. 
m.,,_. ••mbwndan lnrrtara
cak şifllr bir ter bo§atamadı 
gitti... 

~imdi de ltalva, aradığı "sL 
fAvı bulmak Uzere,, kendi ar. 
zusiyle Yunan:standa bir iı: -
tihana girmi3 bullilluyor. 

HiKMET MVNIR 

l:IJ·U·l 
19.11.1940 20-11.940 

A.OS Hafif 
9.0l EY kadım 

12.88 Kal'lfak 
l 4,00 MDzllr Kan
ı .oa Caz mlbdji 
18.IO Çlttçfnln 
111.415 Köy aıtzı 
18.00 Temıdl 
19.•5 FB!lıl 
f0.f6 Küme 
!1.SO Konu,ma 
ıt.45 Salon Or-
2!.45 Salon 
!S.00 Cazband 

8.03 Hatif pl'08e 
9.00 Ev kadmJ 

12.38 Yaai t11rlc0. 
14.00 Salon orkest 
18.08 Konoerto 
ıuo KODUflDll 
18.415 ÇocUk •ati 
ıt.ıa QoCUk mnz. 
19.41 ıruıı heyeti 
20.411 Kllme aazı 
21.10 KollUflll& 
21.25 Kanf1k pro~ 
21.411 R. c. bando. 
22.45 C&zband. 

s . Salı 'Çarşamb. - 1911. te1- 20 11. teş. > 
~ 

c Şenal: 19 , ŞJl:VV AL IO 

l t- ot ım: J r'.. f 18 

\akitler Vaııatf Eaınf Vaaa • t :raaı 

Güneşin 6 152 2 04 6 53 'ı 06 
dol'ufU 

i~rim senin Pepe Sanşez ! . Kal 
b~m ve vücudum size aitti. Ken • 
dımi sizin. yalıuzca sızin i<:in 
saklamıştım. Fakat beş sene 
za.rfrnda ne hale ~c1 dlP'inizi bil. 
~ıyordum. Meğer ne kadar Öğle 
~ilşn,Uşsünüz.. BUtl\n bu feda. lktndt 

11 159 7 11 12 00 I 12 
14 32 9 45 14 82 9 415 
16 fS 12 00 16 47 12 00 
1824 1351828 18& 

idi· s· · ., ı atk 15 09 12 21 5 10 12 23 

A.rlt~m nihavet tarafm1zdarı' Ak§am 
şu_ teklifle karşılasmak irin mi ı Yatm 
ta · .. ızın kendinizi alçakça sa • m m cagınız, bir milyarder kadı- ._ ___________ _.. 

ni "1>!'8:aJnrı ile geçinmek ... Yn.. 
rek nı de arava koyup müşte . 

pen menfur bir iş yapmak . 
n epe omuzlarım silkerek bn.

a arkasmı döndü: 

rek b B~k, .. bir de neler söyltw 
enı egJendiriyor. Sn.na bu 

~erne'tten arslan nayı teklif e _ 
erek A.liccnapltk gösteriyo-

f(· Fakat sen istemiyol'S ın. 
ı:dı~.a. Öyle ise Allaha ısmar -

P 
Ve bu sözleri sövliverek kn. 

..1YUa doğru ilerledi.' Fakat beu 
on ne "'e tim ve dedim ki: 

- Siz de h"ntiz yemeğe kon 
1DU§ deOit-ı'niz. 
'"- - O!. Yoksa bır re1alet mi? 
~•dam bu kere d'" intikam m 
almak istiyor"'. (D~m• tm1') 

t inema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosıı 
'J't'~ba,ı Dram kısmmda 

Akşam 20.30 de 
CAyak takımı araı;md$• 

--o--

Ra§it Rl%a Tiyatroaıı 

Du alqaD1 ~yo u 
Halle sınem&1mda 

(Demi lpllltlz) 
405i'l 

Beyoğlu Halk Sinemas, 
Bu&1lD: 1 - LOre1 HardL 2 - El• 

mu lunmlarr. 1 - J"dmaJan aUvarL 
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FOS FA RSOLF O S FARS OL •. ~., ba~ati ~aoıı olan lurmızı yuvarla c:ıklan tueliyerek çotalttr fatb ••t h tetlllo eder 
V ucude de...-lı g~ clmçli11 wenr. Sınarlera canlandırarak ıuıahi buhran lan. uyku11uzluğn ...t f'rh.. Muannid ınkr 
ıazlarda, barNk tembelliiinde. Tifo, Grip. Zatürrieye., Sıtma nekahatlerine, Bel gevıek!iği ve ademı iktida ... n 
<ilo almakta '8J'llni hayret faidela temin eder. 

~~~~--~----~~~-----------·----FOSFARSOL~n~tu~llinb~~~ro~~n•nürlünlü~ DEVAMLI BiR SURE~E ~N.KUVVEl. 

KAN' KUVVET 1 Ti.HA urubu •ŞTIHA fEMlN ETMESi n illı kullıınanıarde bite teairın• derhAI srostenne11d1r .. 
Sıhhat VekAletlııln reaml müııaadeılııı haizdir. Her eczanede bulunur . ....................................... ' ... • • .. • 4!. • ... 1. • . ' . ·, '-a ..• ;... • • ... 

l\1usolininın 
nutku • 

RomıA, U~ (A.A.) - Stetanl bildi 
rl)oı. 

ıı qıst parlısi umumi kA.tiputl bu· 
glln, fa ıst partlaı taıra federaayonl&· 
ı ı direktuvarını Venedik aaraymda 
bir toplanU)a d8\et etmiıtJr. Bttyt1k 
qiıt konse) 1, hUk umet ve t&§lat par
U~ı direktuvarı azaları bu toplantıda 
nsmr Wlunmu !ardır. 

Bu toplantıda çok hararetli teza· 
huraUa karıılanan MuBOllDi af&tıdaki 
ııutku aöylemııUr: 

Rc.smen ve ne bu gün ve ne de 
hiç bir zaman tekzip edilmekten kork· 
ı uan teyit edebilirim ki harp ıneau
ı U mUnhasıran lngtıtereye )'llklezı. 
m bulunmaktadır. Jl'raııaaıun tanı 
muvafakatiyle lnglltere harbe bat· 
ıamuaydı ve çevirme alyıuıett katı· 
' etle Alman olan Daıızlgiıı Polonya
iııara terld makaadmı güdecetıııe ınu· 

hedeleriD yapıcı tadıllne teveccuıı et· 
Hydl wlh muhataza edilebilirdi. Fa· 
kat bu siyaset yeniden dotan Alınazı 
ııyaal ve a keı1 Icudretlnl vurmak 
makadmı ıııtıhdaf etmi§t r. Alman· 
yanm yaptığı yaklaıma tefebbUaleri· 
nln hepsi lııgflt re tarafından redde
dllmNeydl aulh kurtanlabWrdi, o AI· 
mUl)'& ki k ndiSIOI' tahınU edilen u· 
rt.b n daimi b r surette kendfalnl .,.. 
ğl buam&kta buli.l.llduracak olan bir 
dlildm paktını mza etmeği blle kabul 
etmlltlr. lt 1 ı tından teidif edl· 
len ıı:onteranııa. ı Irak etmek ;çın bir 
Ey.IWde •• t 3 de harıclye n zııreti· 
n9 stden Poloııl elçiainin tazyiki al· 
tında Jnsillere mutlak gurct' ı bul 
edRemd gıartıar kotmasaydı sulh 
1919 •neılnuı Afuetoıwı a son a: -
!erde btle kurtard.btıirdL 1 gıl' •r n n 
kottulU 1&rtlar hakaretAmlzdı. Bu 
11rtJarda ilerlemekte olan Alman or
duıarmuı Y lnız durmaları değıl, ha· 
1 ,..ııet noktal:uına kadar dtlmİı.elerl lıı
t Diliyordu Bu tarJht takip eden ay· 
ı r içinde reyaıı edenleri hep yqa· 
d.k. Bunun için ODl&rm tekrarı aait· 
t r. 

lnglllz ve Fr&n11a ordularmm hezl· 
rnttf) le .neticelenen PolOD)'a, Norveç, 
B Ji!lka ve Holanda muharebeleri ea-

nda lngılız hükQmet organlan ve 
g ttlerı tarafmda.n kopanlan 111u
a zam tahr f ve yalan dalpn tıe,er 
t hınln hl · bir devrinde görUlme· 

t r. öç Unlln bUtUnlu,tl ve akıl 
z alı. · • ıyle bu hezimetin m111Jne 
• mıtmıştır. Bir mmetln dtlfiln· 
n ıa ırtmak ve ı.mdaftırmak 

n- eıı. t11Uılait mtem ya1all ı.e tngt· 
m iletin n mUnaka§& ed!lmez ve 
ıe.ttın derecede bir nefis hAkfmi· 
g&ıterdttt kolayca .ı5Jlenebll1r. 

F rr Jıa sallanmakta idi, fakat henüz 
:z çökmekten uzaktı. ltUfakmm ro· 

ı n barflyen riayet etmek ve kendi 
iz.lnde mahpeainln parmaklıklanm 

n ayet kırmak için ltaıyanm harbe 
gırditi 10 Hutranda Avnıpanm en 

veUl ordusu olmak ı.öbreUnl haiz 
b r ordunun günet altında kar gibi 

yecetlnl dünyada klıme tahmtD .. 
d mezdl. 

lid hafta aonra mütareke oldu ve 
I<'t"ansa mücadeleyi terkettl. lo'ranla 

ı& ııra mücadeleye tekrar ba§l&mJ§· 
a da ancak Oran ve Dakarda olduğu 

g bl eaki müttellklnin halnaııe hücum· 
ıaruıa kartı kendlDl mtldaf&& etmek 
iç a bu mücadeleyi yaplDifbr. 

10 HaZfr&Dd&D bugüne kadar bef· 
ten fasla b&rP ayı geçmiftlr. Bu harp 
uak ve muhtelif cephelerde karada, 
denbde ve havada, Avrupada ve Af· 
rikada ciddi surette .evk ve idare edil· 

miftir~Gu:R; llAJUKAT 
\'J:SlKASIDIB 

İtalyan milleti gibi kuvvetli bir 
millet baldkattan korkmaZ, onu lltl· 
zam eder. Bunun içindir k1 harp teb
llCIM'lm1S blr ıı.akik&t vulkUıdır. ln· 
dfrdlllmlm darbelerle yedlliJDfa dar
beleri, dtıfOrd1llUDlÜS tayyarelute, 
dtipaa"m dutGrdUl'l ıa;nareleıim1stn 
adedlnl, mQult, as mu.alt veya hiç 
mu.lt ollDıyan sUnJerl kaydediyoruz. 
Her ay manea ve maısemece Verdi· 
ttmfS sayiatı neped!YorUJL lyi veya 
tea& b&]dl<&tı stsJemek veya hatıfiet .. 
mek i~n bqka bir u.11 kull&Daaydun 
hem kendi önUmde hem de mWetbı 
önünde kUçWmUt olurdum. Bunu yap
mak fenayı itiyat edlDDleye ve mll· 
letl bacil dllfUrmeye muadil clurdu. 

lhm Cephedeki 
Bunu ula yapmıyac&akl ivil ma· 

ndıınl .. la muhitte !urette ve 
amlara Rom.:ıya mutl&k haberler 
h.lan kontrol edllmiyen 
oermenı .er• içlD kat't emtrler ver-

L • 
Bu huauata, alze avam .k&maraım 
Corçil ıyi bir haber Verd1#1 zaman 
k;eıen aevinç eealerlni hatırlataca· 

ı :n: Bu haber Tarantıo llmamııda 1n· 
11 z tayJUelerlDiD icraatı haberleri· 

. Hakikatte Ug gemiye ilabct vaki 
lmupa da blç biri batmamll ~• rea· 
l tebllCUDisde de bOdlrildlll nçhlle 
r cemi huara~tır. Bunun 

taauri oldukea uWıı ....-na :nuhtac 
olacaktır. 1>11er iki ıeml. mutahe.r 

arm mUttetlkan .-ııetUkleri ka· 
uta sen. sıllr'atle tamir edllelı6W 

c klerdtr. Bqka Dd barp pmı.t De 
1 ı auaaTta pmilllD 1ıatınldıtı np 
ı:&!il de oLla ..... utndlll dofrU 
ti fildir. 
YUMA llAYZUlllDAKt IJQdfAF 

üç tanılı pUtlD ......_ ft1& TU· 
na b&..-d&kt •n>art>a taaııak r 
d il bel" ,ey ......... takip edil· 

ektedir. Fr&MPDm ~baldan· 
a da 116~· JIDTedn 1ılr lldd· 

ı m• v.,. JdD ..nau ~ l.!Mme
diJI INDd&D lıö1'18 ~· J'ab.t 
bUI mat.aıeı.ı.tD &&tmia ed11melll 
lla\Ull\& tabildlr. Çok ınefl'U olan bu 

tekler blM stiUnÇ oldUIU lradar da 
feci - •'ula , ıarıa mukabele edil· 
medlll t&Jıdl* •··~ ..... de ııd· 

zakere mevzuu te§ldl edebilirdi. Bun· 
ıarm izalesine telmlh edildiği zaman 
artık pek geç kalınmış bulunuyordu. 
ltalya 1939 Mayısında yolunu intihap 
etmifti. ?.arlar atılınt§U. lateklerimiz 
mepu ınahlyeUerlnden dolayıdır ki 
limdiderı kat'I surette reddettiğimiz 
mutavauıt veya ıııuvakkat ıureti hal · 
ler haricinde karıılanmalıdır. Ancak 
bu tanı t:enevvürden sonradır ld mih 
ver taratmdaıı teala edilen yeni Av· 
rupa çerçevesi dahilinde Fransa ile 
İtalya araamda pek ziyade harekeW 
geçen mUnıuıebetJer tarıhinde yeni bir 
tuım açıımaaı mUmkUn olacaktır. 
Sulhun da mütareke gibi mUıterek 
)'ani mihverin ıulhu olacağını teyit 
zaittir. İtalyan· Alman ıılllh kardeı· 
liğln1 temhir içlD FUhrerdeıı tayyare· 
lerlmizle denlzaltııanmızm tngııtereye 
karp muhaTebeye l§tıraklnl 18tedlm. 
Ve muvafakatini elde ettim. Derhal 
na.ve edeyim ki .Almanyanm bldm 
mtlzahereUmize lbtıyacı yoktu. Kara, 
deniz ve hava muhariplerlnln dl.lğerl, 
aanayi kudreti, teşkılAtçı ve teknik 
kabiliyeti ve lt verimi malCun unsur 
!ardır. Aımanyanın tanare ve d€nlz 
altı tatlhaalA.tmda vardığı rakam, 111 
ttanaı bir pydlr ve mütemadiyen de 
artmaktadır· 

Bununla beraber, teklıflmı kabul 
ettiğinden dolayı Ftihrere mlnnett.a 
nm. Zira müıtereken t.l.külen kazı ve 
muttereken yapılan teuakA.rlıklar ka 
dar biç bir §ey, kat'l bir dürUatlUk ve 
tam menfaat ve ülkü birliğinden mili· 
hem olduğu takdirde, milletler aru n· 
daki mllnaaebeUeri sağlam ve de· 
VRmlı kılamaz. Tayyarectlerlmizle de· 
nlzaltı mUrettebatıarımwn bayrafı· 
mıza tere! vereceklerinden emiDim. 

YUNANİSTAN ! 'IA l'll'JI! 
BEKIEVEN 8lR HESAP 

Uzun müddet sabrettikten sonra 
İnıtıltere tara.mdan garanti edilen bir 
memleketin. alr.sl bir düşmanın mas· 
kesini ytl%ilnden atUk: Yunantatan . 
Tasfiye bekliyen bir be11ııp. Zamıına 
nazaran geç kalmı§ olan bazı ltalyan 
lan belki de hayrete dtııürecek c an 
blr 18Y aöylemek lcabeder. Yunanlı! r 
ltalyadan, bütün milletlerden ziyade 
nefret etmektedırler. Bu, ilk bakışta 
izahı imktnınz gibi görllnen, fakat u· 
mumiyet 1Ubariyle bütün ıınıflar ara 
smda, pblrlerde, köylerde, her tarar· 
ta derin ve tedavi kabul etmez bir 
kindir. "Niçin" cevapsız bir sırdır. 
Belki de Santaroaanm boı yere ve kah· 
ramanca Yunanlatan lçln öldügtlnden· 
dir. Belki de, ve Forli'li bir Garibal· 
diyen olaıı Ant.onio FratU'nin, Domo 
ıco.'da f9h1t dtl§Jnek ırurettyle ayın 
uM barekett ,.tmif Mile aoma tek 
n.r ettıtt i~. ııı.ra~ de 018& 
vakla mevcuttur. lşte Yunani'ltt\llın 
bu am yıllardaki ıriyuetı bu kin llu· 
rtıılıa day&E:>lfbt: İııglltere lle mut
lak •ır ıruo erte.klıtı atyuetL Kral 
İngll~ aiyUI' IU1dla bonrad& kelime· 
n1n hakiki ve mecazi manuında ln· 
gU1z olduğu içlD bqka tUrlU de ola 
mudi. Muhtelif tanlarda lshar edi· 
len ve zamanı gelince itiraz götürmez 
bir ıurette vesikalarla lıbat edilecek 
olan bu ıruç ort.a.kbğı 1talyaya karıı 
devamlı bir dt1§manlık hareketi idi. 
Alman genel kurmayı tarafmdan 
Fran.ııada bulunruı veslkalard:Ul anla· 
pbyor ki, Yunanlltan Mayııı ayından 
beri Fran.lız ve lngllizlere bütün de 
n1z • han. llalerini teklif eylem!Jtir. 
Bu vaziyete bir nllıayet vermek ica· 
bederdl. lfte kıtalamnız 28 Teşrlniev· 
velde Yunan • Arnavutluk hududunu 
geçmekle bunu yaplDJ§lardır. 

~UNANl8TANIN ctOERINt 
SOKECl:ötz 

Eplr datlan ve çamurlu vadllerl 
haritalar &zerinde iğneli filamalarla 
ıtrateji yapan nazartyatçılarm iddia· 
lan bilatma olarak yıldınm harbine 
mUealt delfldir. Gerek benim gerek· 
ae bUkCUnetimln veya meınıl bir unau· 
run biç bir hareketi veya aözU böyl~ 
bir Umit vermeml§ti. Meıhur "Julia" 
Alp fırkuınm ağır zayiata utradıtı 
veya kaçtıtı veya YunaııWar tarafın 
dan tuz haline getirildiği naKkmda 
Yunan propagandaıı ve İngiliz radyo 
lan tarafından verilen haberlerin tek 
zibe detmeditln1 zannedlyorum. 

Bu fırkayı ziyaret eden Generaı 
Soddu 12 Tefrlnlsanlde bu 1Jyaret. 
hakkında bana ıu telgrafı ;;önder 
mifUr: 

"Bu 1&bab (Julia) Alp fırkasını z1 
)'aret ettim. Duçe, lize bildlrmeldlğlm 
l&zundır ki, Alp kıtaatmın granitten 
laflan anamda, her zamankinden da· 
ha matrur ve aağJam olan bu Ustün 
~~tam bende mUkemmeJ bir intiba 
~ew.• 

Arluıdaııar, aranızda Habef har 
binden enet 19SG de Eboll'de &öyledi 
fim ve DetredUmiyeıı nutkumu hatır 
1JyaDlar var ını? o .zaman Nee&§lnln 
ciğerlnl mökecettmı aöyleml§tim. Şiın· 
dl aynı mutlak katiyeUe lize diyorum 
ki, Yunanıataıun ciğerini eökeceğiz . 
lld veya 12 aJda... Ne ehP.mmiyeU 
var? Harp ancak bqlam11tır. Bütün 
Yunan multaveınet1D11mha etmek lçtn 
kAfi ln8aD ve Veeaitlmiz var. tngiliz 
yardımı bu katı kararımızın tabak· 
kUkUD& ve YUD&nlılann felAltete dut· 
mesine mani olaauya.caktır. Yunan· 
lılar bUDU atedller Ve hak etWer. Bu· 
nun dıfdlda bir ,.J'den ,Uphe etmek 
veya bir ıeY dtlfUnmek kendi kendini 
bilmemek demektir. Bir defa bqladr 
fmı lfl llODUD& kadar blrakmalt. 
Bunu tlınd!Ye kadar ı.bat ettim. N• 
olmupa. ne olacaka Ye ne olablllne 
oıawı. sunu tekrar lılbat •cetiın. 
tık on gtlnde ICplr ~ ver!leıı 
ST2 mODUD. 1081 ,aralııma •• altı yUz 
elll k&ybm ıntıkammı alacaktrr. 

Almanlar ve b1z ltal~ Norveç· 
ta Tr&blu Qarbe kadar A:nupamıı 
lralbtnde 11ls e1U milyonluk •tıam. 
ulmk&r ft ldttehld blr kitte t.ek1l 
etmektqiL Bu blok ~eri lkDdldlll 
elde ,. 9"ıllııkr. 

---
Blum, Daladye ve. Kısa haberler: 

Gamlen mevkuf 
Parla, 18 (A. A,) - Havas a_ 

jamıı bildiriyor: 

Blum ve Dalhc'!· e ile general 
Gamlen haklarrnda da eski hava 
nazırı Guy La Chambı-e gibi tevkif 
müzekkeresi kesilmiş ve Bouraa. 
sol tevkifhanesine konulmutlar • 
dır. 

Bunlar gerek milli müdafaa ha.. 
zırlığmı ihmal etmek, gerekee bu 
hazırlığı memleketin esas menfa· 
atlerine aykın siyaset veya karar
larla biivaeıta tehlikeye dil§ürmek 
ııı .. retiyle vazifelerine ihıutet suc;u 
ile suc:landırılmaktadrrlar. 

Keza Fransanm harbe girişinin 

kanunu e98.11t hükümlerine muha. 
!il olup olmadığı da araetınlmak
tadır. 

Askere davet 

Eczacı uetteğmen Fehmi Of. Ah· 
met Reşidın çok acele oubeye mUra· 
caat etmesi HAn olunur. Sicili No. 
(38330) 

*** 
"r'r-rll ll!mlnonU ı. ~ubeııllndl'n: 

A§14:"ıdaki m ddelerdekl §eraiti haiz 
bulunan J,ısl\ hizmetliler hemen ıev· 

lr. tiırceklf'rillden §Ubenılze ( ta§rada 
Lu!unanlar bulundukları yerdeki aıı· 

kerlık ııubelerine) müracaatıan, gel· 
miyenler hakkında kanuni muamele 
yapılacağı llln olunur. 

ı - Ltae \'e daha yUkeck mektep 
me?:unu olup a.akerliğine karar veni· 
mı§ ehlıyetnameıılz kıBa hizmeUller. 

2 Ecnebi illerde llae ve daha yUk· 
sek mekteplerden mezun olanlardan 
a.ııkerl ehllyetnamesi olmıyanlar. 

3 - Onıvend.teden herhangi bir ee 
beple kayıdı ııllneıı ehllyetnameıiz kı 
ıa hizmetıller. 

' • - Aakerltklerlnl tam hizmetli 
olarak yaptıktan sonra lise n daha 
> ükMk mektep mezunu olan 327, 328 
ve ua dııı&WD11& Ular. 

*-K * 
Yerll ICmlaöntl A8. $ubeelndfın: 

Hiç ukerlik yapmamıı 318 lll W 
dabll dotumıu ınpıfları: tııtihklm, 

Muhabere; Nakliye ve Topçu erat sev· 
kedileceklerinden toplanma gUnU olaıı 
26/11/HO pazarteeı gUnU nUfua cUz· 
danlartyle IJUbed'l bulunmaları, gebni· 
yenler hakkmda aakerllk kanununun 
GO. maddeli tatbik edileceği UA.ıı o
lunur. 

Sahibi: ASIM US 
BasıldıtJ yer: V.AKIT .Vatbaaaı 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet 8~ 

*Edimekapıd& açılmaaına karar 
verileli yeni Edirnekapı orta okulu 
önUmllzdeki pazarte.ı günü açılarak 
faaliyete bqlıyacaktır. 

* lılllll Şef tamet İnönllnUn Bolu· 
da yapılma.ııma karar verilen heykeli 
için hazırlanan maket önümüzdeki 
cuma gtlnll Gllzel San'atlar akademlsi 
jüri heyeti tar&fmdaıı tetklk edile· 
cekUr. 

* lıleb:net adında bir eabıkalı dün 
Tahakalede bir tahin fabrikaamdan 
tahin fıçıeı çalmlf, kaçarken yaka· 
lanml§tır. Mehmet, UçüncU IUlh ceza 
mahkemesinde 2 ay 27 gün hapla ce· 
zuma mabk1Un olmUftur. 

• Yatar ve Muatafa admda u-15 
yqlarmda iki çocuk, Sakıza.tacı me· 
zarlıtmda., mezarlarm et}"&fmdaki de
mir parmaklıktan aökUp çalarken 
yakalanıDJ§lar, UçüncU sulh ceza mah· 
kemesi tarafmdan tevkif edilmifler
dir. 

* GllmrOklerde bekllyen mallardan 
boya "e ecz ıar için ithal mtısaadeııl 
gelmiftlr. Kllaa&deai gelen her maım 
ithali sUraUe yapılmaktadır. 

* Klerinl be&&plannda borçtu va· 
zlyete giren t:.vtçreye ıtaanı vertıme
meğe bqlanmııtı. Dün de repor mua· 
melesi bltmiftlr. 

* Almanyadan mal getirecek ta· 
clrlerden talepnameler kabul edllmif· ı 
U. Bu talepnamelerin tamılflne devem 
edilmektedir. Dfln. bu maksat ile 
mtımeaıı l gelmiftlr. 1 

• Ellerinde koyu mavi ve ıııyah kA· 
ğıt, ıtor, mupmbaaı, deniz amtm' 
k1'.ğıdı, mumlu kA~ıt, ma\ a:np.ıl, 

storlıık kumaı;ı bulunduranlar önUmUz· f 
deki cumartefiı gUnü öğleye kadar bl· 1 
rer beyanname ile İltanbul \•UAyetine 
müracaata davet edilmlılerdlr. 

• Şimdiye kadar z;ıemleketlmize ge· 
len teneke miktarı bin tondur. Bin 
tonluk hamule de yoldadır. Senelik 
teneke ihtiyacı 8 bin t.on olduğuna gö· 
regelen ve gelecek olan tenekelerle 
yurdun bir eenelik ten ke ihtiyacı kar· 

1 
~ıianml§ olmaktac!ır. • 

Kadıköy Blrtncı Sulb Hukuk 
klmliitnden~ 
940/629 

Kadıköy Fenerbahçede 103 aayıda 
iken Beyoğlu İaUklAI caddesl fil sa· 
yıda Fil ae nezdine giden Amerika 
tab'aemdan Nllle Tuka. 

KadlköyUncle llodaburnunda 22 a· 
ıdtl Babur 8UDt Den.a taraflDdaD ... 

, 
1 

\ a gazı, elektrik, telefon \'C su bede· 
luıdeıı 34 lira 19 kunıfun tabllli hak· 
kında aleybinbe 6Ç11Uf olduğu dava 
llJıerine nammıza rönderllen davetiye 
göırtertıe.n mahalli terk ile ııemtı aec;· 
bule ıttt.tttnız beyanlyle bllA. tebliğ 
ren g&ıderilmif ve davacının taıebiy 1 
le H. U. K. K. Ul inci maddesi mu· I 
ctbinçe 15 g1111 müddetle ilA.nen teb , 
utat icnumıa karar verilerek muha· 
kemenlze bakılmak için 8/12/&fO cu 
ma gUDU saat 10.30 a tayin kılmmı 
olduğwıdan o glln ve o ııaa.tte bizza 
veya tarafmızdan muaaddak vekAlet· 
name ile bir vekil göndermek auretiy 1 
le hazır bulunmadığmız takdirde hu ı 
mm talebıyle hakkmızd& gıyap kara· 
n verileceği ve bu babtaki davetııa 
me lle UAn. suretinin -dtva'hhaneye de 
talik kılmdılt tebllğ makamında llAn 
olunur. (3f051) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
l - İdare ihtiyacı için iki takun pblrler araaı telefon mua.ııı kapalJ 

zarfla ekılltmeye çıkanlmııtır. 
2 - Muhammen bedel (85200) muvakkat teminat (26f0) Ura olup ek 

ıUtmeat 29 İklnciteırin 9fO Cuma gUnü saat 16 da Ankarada Evkaf Apartı
manındaki P. T. T. umum müdürlUk aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 1ııtekliler Muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu 
Ue kanunt veaalki ve teklifi muhtevi kapab artlarını o gUn ııaa.t lG e kadar 
mezkCr komlayona vereceklerdil,'. 

4 - şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, tstanbulda P. T. T. Le 
vumı A.yıılyat Şube mUdUrlUklerinden 178 kunlf mukabilinde vertıecekUr 

(8718-91'27) 

--
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Memiş, kıaa boylu olduğu i

çin, her güreşte kendini derhal 
yere atar, hasmmm önüne dil -
şerek güreşmeyi tercih ederdi. 
Memiş, usta bir güreşçiydi. 
Kara Ahmet de bir çok usta

lardan ders almıt. oyunlar öğ -
renmif, usta olmue bir pehli. 
vandı. 

Bu pehlivanlarımız eahneye 
çlktığı zaman, ma.beyin kltibi 
Servet Bey, ilk defa olarak, 
yanında duran Yakacıklı Ne. 
diın ~ döndü: 

- Kimin yenileceğini, kimin 
galip geleceğini tahmin edebi
lir miein? 

Nedim Bey henüz bir fikir 
edmmemişti: 

- Bet dakika müsaade edi. 
niz. 

Dedi. Pehlivanlar kN)181DJI.. 
lard1 

Servet Bey: 
_ Bahse girerim ki, Kara 

Ahmet bu çalımlarına rağmen 
yenilecektir, dedi. 

Nedim Bey itiraz etti : 
- Kabil degil. Kara Ahmet 

bu kıratta pehlivan.lan çok 
yenmiştir. 

- Ben ilk defa seyrediyo. 
rum, ve fikrimde mra.r ediyo. 
rum. Kaybedersem, yani Kara 
Ahmet galip gelirse, beş altm 
kaybetmeğe hazırını. 

Nedim Bey ilkönoe eeearet 
göeteremedi. Fa.kat, Kara Ah.. 
med~ tiddetli boyunduruk O

yunu Nedim Beyin Ahmet ha.k. 
kında.ki kanaatini kuvvetlendir
miftj: 

- Hammı Beyim, dedi, Ah
met yenilirse, beş lira takdim 
edeceğim. Y €'ilene. bel altım. 
llI&I •la.caimı 

Devlet Oemiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli (3125! Ura olan muhtelif num:ıralarda 25000 a t 
bezli Zımpara kl1ğtdı (2.12.1940) Pazaıtesl gUn ı t (10 80) b u ta 
Haydarpaşada Gu bin sı dahlllndekl komisyon tarc!mdan a ık ekai tm• 
uııulile satın alına nlttır. 

Bu işe glrm k ıstıyenlerin (234) lira l38) kuruıtuk muvakkat teminatı 
vtt kanunun tayın ettiği vesn kle birlikte eksiltme günü ııaatlne kadar ko
misyona müra antları 111.zımdır. 

Bu ı,ie alt §artn meler komlsyoudan parasız olarak d&tılılmaktadır. 
(108~) 

................................. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuru1u• Tarihi: 1888 

Sermavni: lOP.noo,Qö.o Tfr/. liratll 
s.be ve A la"s • "1edi • 265 

Zirai ve ticari her neti banka muameleleri 

ı.ıraıat Baııkalmda ıı:u~ , ız tasarruı h ... pl&nDda • u 
60 llrUI bıılunanJ&ra HMde • defa çektlecek kur'a Ue apğıdak.I 

pl&Da pe ı..ıuaml)'• d&fıtııacaktır. 
1 Adet 1.00I U~ 1.000 Un 

• • - • 1.000 • 
ı • IGO • 1.000 • 

t8 • JOI • &.000 • 
ıoo • &O • 6.000 • 
ızo • IO • 1.1100 • 

t60 • IO • UOO • 
DiKKAT He .. planndakı paralar bir •ne içinde G'l Uradall &f&l1 

ıııımlyenıere tkramlye çıktığı takdirde ıı, llO f&&JUlyle verilecektir 
Kur'alar eenede ı defa· ı tı.:yıcu. ı Blrlnc:Ul&Dwa. ı Mart ve ı Bu:lru 
!Arlblerlnde 09kll1Ctktlr. 

Kiralık kat ve odalar 
Ankara l addesinin en mutebeı ~ erınde tevka aıaretlı. 

havadar ve a• dınlık bn kal kıralıktır Aynı bınada a} nca kıra ı 
ndalar da vard~r. 

V~kıt Gazercc:ı Jdarehanec;ine müracaat 

.......... m;~ 2 

- Hay hay. 
Mustafa Danış Efendi gille -

rek, Servet Beye sordu: 
_ Ne 0 , beyefer.di? Yine 

bahae mi tutuştunuz? 
- Evet. Nedim Beyle ... 
- H~i taraftansınız? 
- Memişin galip geleceğini 

iddia. ediy,,rum. 
- Bendeniz de bu fikirde

yim .. Fakat, bahse giremem. 
Güreş bir hayli kızışmıştı. 
Kara Ahmet çok güzel, çok 

ustaca ~eşiyordu. Onun ya
şım 'blbriiyenıler: _ 

- B'..ı, en aşagı on beş eene. 
lik bir pehlivandır. 

Diyordu. Halbuki, Kara Ah
met o yıl yirmi beş yaşına ye -
ni basmıştı. 

Seyircilerden bir köylü: 
- Ha yiğitim .. ha sUMlnilm .. 

gayret! 
Diye ba.ğmrken, !Kara Ahme. 

din altmda birdinbire fena va • 
zivete dilşerı Memi.,in iri göbe.. 
ği hamur gibi esiliyordu. 

Jıl.emL<jin ne kadar zorladığını 
görenler de vardı: 

- (Bostan fıçısı) kolay ko
lay ezilmez.. yenilmez.. 

Di)l'Ol'la.rdl. 

--
Gerçek, Kara 

kırk beş daki ita u 
de hasmını yenemem 

Acaba berabere mi kalacak. 
lardı? 

Bu levend boylu ~ pehli -
van, şu iri yöbekli su fıçısını 
hala neden yenemiyordu"> 

IKa.ra Ahmet bir türlü Memiı. 
şin sırtını yere getiremiyordu. 

Ahmet, kazığa vurarak kle
betini arkadan cıkarmak !Ul'e· 
tile hasmını pes ettirmek içbı 
çok çalıştı. 

Ahmedi seven ve alk ş!ayan • 
lar: 

- Haydi, artık isi uzatma. 
yiğitim! diyorlardı. Şu fıçıyı 
yere vur da ya. sırtı yere gel.. 
sin, yahut pes desin. 

Nedense, Memiş peıb.livanm 
yenilmeeini ve Ahmedin galip 
gelmesini isteyenlerin saymı 
gittikçe çoğa.fıyordu. 

Köfteciler, sucular, h&Slh bll
tün seyyar satıcılar bile: 

- Memiş pehliv!n hl1l )"9. 
nilmedi mi? 

Diye soruyordu. 
(D .... M_,l 


