
r Bu kupona lı:mb eaktayma - - --

v AKIT KtT AB KUPONU ' 
Tcrtib 1 den 25 e kaclar kupon toplayıp tdıı 

remize getiren okuyucuıarımıza ResimL 

----ı Hafta Mecmuasının 26 nüshalık ikinc 
17 aıtı aylık kolleksiyonu ile bir hikAye ki· 

----ı tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 2!'ı 
unııı da ödenmesi IAzımdrr. Taşra okuyucuıarımız 

l aynca 15 kunış öde~ eceklerdlr. _J 
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Sag,ja 
İDARE Evt: Ankara cad. tSTANBUL •Telgı-at: VA~ Posta kutuıru: 46* Telefon: 21413 IYıızı) 24370 ctclar"' 

~ şık sö ndürme Mevsim ve vaziyeti hazıra do ay·s:!e! Gör· ce 
bazı mıntakalarda 1 Yunanhlar 

1 

hazırlıkları başladı 
Dün vilayette büyük 
bir toplantı yapı larak 

Yolca tren/erinir tarafından 

h 
zaptedıldi 

Yeni bir entrikalar 
arşısındamıyız ? 

Yazan: ASIM US 
Yarı resmi bir ka~naktan alın 

dığma isarct ederek Ana.dolu A
jan ı tarafından (Jilnl·ü gaıetelPrc 
tebliğ edilen bir Berlin telv.rafı Fon 
l'n)l<'nin bir <'cnebl matbuat ınü
nıessillr.rl toplnntı~ında söylediği 
süzlcr<lcn bir ha\ll istihra<'11tta bu
lunuyor. Alman}·anm Ankara sefiri 
Ankara~ a ~elin~ huc;usi bazı me 
selelC'r hn.Irkmda h\U.fım<'tlnin flk 
l'lni mü bet url'f1e ifade edclıllc
cckmls. .Eğer Türki~·e bu fikirleri 
lmbul edecek olursa So' vetl('r Bir 
liği n~ dostana müruı~cbetlcrlni 
('S'iddf'n olduğu derC'ce<1<' renlılcn 
tenıın elcccği ı.ribl Auupayı idare 
etnıe't zalımeUnl Ur.erlerine almı-:-
0lan Almanya ile italyala da ~nk 
l:ı.şmak çare.:-i bulunmn., ola<>ak, 
~ani Anuımmn ~·eni nb.am Çl'rr,e· 
' esine hıtiba.k ctrni buluna<'..al•· 
nu . 

Ac:tba Fon Papcnin Türkiye için 
getire.ce,b'1 yılbaşı he liyesl n(• ola.· 
~k, diye merak ecllyorsunuz, de 
ğll mi? Hiç korkmayınız. Bunda. 
Türkler icin .-n küı:iik ;r.arar ~di· 
recek bir nokta , olmıo'1. Zira Al· 
ınanra ,.e Ualy~ Türkiye ile iyi 
ınUnasebetlcr idame etnıf'ktcn bas· 
ka bir y i temiyonnuş n bu iki 
lllil1'er deYlctl Türkivenin istikla 
linı Avru mm en. nln J • 
n~ . 

:ın biri te!Ukkl cıliyorlannrş. 

O halete Tilrkiyenin btlklalinc 
halel Hnniye<'ck. bir tarzda m<'m
lekctimfzl .\ nupa.ııın ye~i nizamı-
n d . a uy umıa.ıt için bulduldan çare 
n~ır? Bcrlln telgrafı bu noktada. 
\uzıh değildir. Bunun açıkça orta 
)'a konmasını ~nlilın. Alman sefiri
nin Ankaraya. ~elmc.,ıne bıralmıı'? 
olmak lcin bir ey söylemiyor . Yal
nrı zihinlere Jmyal m<"vfll ball fi
idrlcr t~ll.in eden mUpbem bir kaç 
atır kaydediyor ,·e diyor ki: 

"Sovyet Rusy& harici siyas<"tinl 
~hl!.kkuk ettirmek için muğlak bo 
b'ndnr meselesinin l>Cndi lı-hinc hal 
~? tes\iyc<ıi haricinde bar;ka im
ı'finlarn. !,r\h•emliğindenbcri boğaz-
~?n ~hcmmiyeti azalmı ise de 

'.l'ürldycnln kati siynseti her zaman 
0lt1uğu ~hl bugün cJc bo~nz!ar et
l'nfmda. dönmektedir Rusya Ba.sra 
lıurfe-zine çılmın.k ~rzns~u uşdld 
Ntlği takdirde Türkiyenln ta'kına· 
cn~'.1 ':ı:dyeti tayin 'etmek lazım 
l;elır. Bu me ele dünya. polttika.o;ı 
lllilşahltlcri için ~özlerin dihllml5 
olduğu bir noktadır. Xihayet Tür
ldyenln Yunani tan nıuhaq.mnhna. 
~rısınamak hususundaki ,·a:ı:iye-
incle a,711acağmdan korkmağa 
~hal l oktur." · 

Bu sahrlar aracımda bilhassa 
d"k 1 kate ~arpan kelimeler sunlar-
drr: Boğazlar mesefosi Y<' So,·yet 
;.~· Bıısra körfezi ,.e So,-yetler. 

Urldyenin Yunan muhasamatı 
'karşısında nzlyeti. 

Sovyctler icra heyeti reisi ve 
hartclye komlr;crf Molotofun Ber
Un ıiyareti ile Bulgar kralı Bori-
in Berlin ziyaretinden ı;onra yan 

resmi Alınan kaynaklan tarafın
dan telaffuz edilen bu kelimeler 
htıgünlercle Alman devlPt adamla 
:rının zihinlerindeki faaliyetlerin 
rne,7.ularmı bir dereceye kadar lf
Sa ediyor. 

ltatya. YunanJ.,tn.ruı. hUcum etti. 
Fnkat tahmin ettiği gibi orada 
testimi~ et görmedi. mıa.w., ttaı
Yan ordu! n Anuwutlukta mağlfı 
blyetten nınğlUbiyetc uğruyor. Bu 
'llziyct karşı mda. t:ıbi lolanı.k ıtnı
l a Alnınnyadan yardım bekliyor. 
~lnıanyanın orta. A vrupa<1a. c;lma
~ ' :'!lrbi A\rupada kfifl derece 

e uğra,~ i !eri nr. Almanya 
J;n.liba bu yardnnı Bnlgaristana 
l>CdeP.ğacı \'a dederek Bulgar or
d Yuna.n 31.ea l\zerlne .aldll'
~nak stırctile T'.'\"lmak ist1yor. Bu 
1 1 ' O\' etll'r ·ni~Uf!indeıı de mü 
• heret '•<."icliyor. Şııyct So,·yet 

(D~'"' .f ihwüde) 

ta didine Kaçan İtalyanlar 
lu··zum go··ru··ıdu·· 1200 hafif, 400 a9 ır 

m; ralyözU Yugoslav ma-
________ J k"mlarma tes im ettı.er 

bazı kararlar verildi 
------

Haydarpaşadan 
14,25 ve 9 

Yakında şehrimiz~e p:şif korunma trenleri kaldırılıyor 
t 

.. b 1 • 1 ak Aııkara, 19 ( A.A .) - B ize ecru e erı yapı ac ver ilen re~mi mal~ma~a na1.a. 
_ - - ran , mevsım ve vazıyetı hazıra 

ilk defrı şelırimi:::de yapılan t§ık sön<Wrme tecrübesinde Beyoğ. 
lunda foto{jrc..f çımız tarafından alınmış bir 1 c.5i.n. (Yazısı 5 de) 

ar ec 
Grupu toplandı 

Korunma kanunun
da tadilat yapılması 

kabul olundu 
Anknra, 19 (A.A. ) - C.H. Par

tisi meclis gnıı,:ıu bugün "19/11/40" 
salı günü saat 15 de Seyhan me
busu Hilmi Uran'm reisliğinde top
landı: 

Celsenin açılmasını müteakip" 
kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik 
Sayd:ı.m vaziyeti hazıranm icap et
tirdiği bazı husus hakkında koor
dinasyon heyetinin alınmasına lü
zum gördüğü kararlar milli korun
ma kanunundan bazı maddelerin 
tadiline lüzum gösterir mahiyet
te olduğundan bahlsle bu bapta 
Büyük Millet Mecli3inc takdim e
edilecek kanun projesinin evvele· 
mirde grup idare heyetince teşkil e
"<iilmesi hususunu muvafık tela.k
ki etmekte olduğunu bildirmiş ve 
milli korunma kanununun tanzi
minde olduğu gibi böyle bir komis
yonun teşekkülline grup umumi 

(Demm1 4 fö>dif1r:) 

aponya 
.Hindiçini valisinden 
bazı taleplerde 

bulundu 
J apon harp gemileri 

Saygon önünde 
llonkong,19 ( A.A.) - ltımada 

değer Çin kaynaklarından Hon. 
Konga gelen haberlere göre. birçok 
Japon harp gemileri ve nakliye va
purları Saygon nehri barajları ö. 
nüne gelmi•4ir. 
Aynı ma'umata göre Japonlar 

Hind içini umumi , alisi Amiral de 
Coux'dan bazı taleplerde bulun
mu~lardır. Bu talepler ara~ında 
Saygona kuvvet ihracı da vardır. 
J.apon talepleri Vişiye bildirilrniş
~ı_r. Vi~iden henüz cevap gelmedi 
gınden Japonlar abırsızlannıak· 
tadır. 

l.pJüanll JWlartiJ. 
ması balrkıada 

Dahiliye Vekaleti 
bir izahname 

neşretti 
Okuyucularımıza 

ziyayı aksettirmiyecek 
bir kağıt tipi tavsiye 

ediyoruz 
Dahlli~·e \ 'ekAletl ışıklarm ıııündü

rUln~l , e karartılmMı hakkında 
bir 1ı.a1ıruune ne,retmh;tir. Nizamna
me ve taUınatname maddelerine da
yanım bu fza.hatm \'.llAyettcn a lm· 
mı. kı<ınu beşinci ııa)·fanıızdadır. 
Vekılletln iı:ahnıımeslnden ou kıınm· 
ları alıyoruz: 

Hwsusi binalar ve evler ile bütün 
kiraya verilmiŞ mahallere alt ka· 

rartma işlerini, o binaları işgal e
denler yaparlar. l{iraya verilen 
apartımanlarda veya bir kac; ailenin 
bUlunduğu evlerde koridor, merdi· 
ven, bodrum, tavanarasr ve c;ama
şırlık gibi müşterek kullanılan kt· 
sımlann karartılma tertibatı, bina 
aahibl tarafmdan yapılır. "Niz8tnna. 
me Madde: (1,. 

Pencere ve men!ezlerin kapaW· 

ması usulü: 

A - Pencere ve menfezler, stor· 
la, tahta veya ınağdent kapakla 

kapatılır. 

Stor ve perdeler, koyu mavi veya 
siyah yUnlU kumaştan veya ayni 
renkte muşambadan, bunlar yoksa 
diğer koyu renkli kalın kumaşlardan 
olur. Bu cia yoksa, icabında battAili · 
Ye. yorgan gibi örtlllerle de kapa· 
mak caizdir. Perde aralıklarından ve 
kenarlarından dışanya aslA ışık srz· 
mnmalıdır. 

En iyisi geceleyin perde veya ka
paklar kapandıktan sonra atr defa 
dışardan muayene ederek l.Şlk sızan 
aralıklar varsa bunları ııılah etme· 
lidir. 

1 

Perde yerine ııtyah kalın ambalaj 
kft.ğıdı veya mukavva germek sure
t1~ &! Ptncerelerl kapamsk cal~drl 

( Devnmı 2 irıcirfe ı 
.......................... 111 11111 ......... 

dolayısiyle bazı mmtakalarda 
yolcu trenlerinin tahdidine ıu. 
zum görülmüş olduğundan An _ 
karadan Haydarpaşa.ya her gün 
saat 17 de ve salı, çarşamba, 
cuma, pazar günleri saat 8,20 
de. Haydarpaşa.dan Ankaraya 
her gün saat 14,25 de ve salı . ' 
perşembe, cumartes1, pazar gün 
leri saat 9 da hareket eden t ren 
lerle haftanın iki gününde ts. 
tanbul vapurları ile Bandırma
da buluşmıyan ve Bandrnnadan 
sah, cumartesi günleri saat 
6.30 da ve İzmirden aynı gün _ 
ler saat 10,05 de hareket eden 
yolcu trenleri 23.11-1940 ta.rL 
hinden itibaren ışleyemiveoek _ 
lerrur. 

Bundan başka An'ka.rarun A _ 
dana ile müteka:bil münasebatı 
:haftada üç ~ Toros sürat 
katarlan · in eidlnıifi oL 
~~· bu katarJarm ~ledi _ 
gı günlerde yani An.karadan 
cuma, pazartesi, çarşamba gün.. 
ler i saat 12,45 de ve Adanadan 
cuma, pazar, çanşamba. günleri 
saat 13.30 da hareket eden 
muhtelit katarlar da 22.11-1940 
gtinilnden itibaren seferden kal. 
drrılacaklardır. 

Alman - İtalyan 
hariciye nazırları 
Viyan ada 

Macar ba§vekili ile 
hariciye nazırı 

Viyanaya çağınldı 

Macaristan üçüzlü 
pakta giriyor 

Bu hafta Avrupanın 
yeni nizami İ§İ 

görüşüldli 
Viyana, 19 (A.A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
Almanya h a r iciye nazın B. Fon 

Ribbentrop, saat 17 de hususi 
trenle Salzburgdan Viyanaya gel
miştir, 

On dakika sonra., İtalya. harici -
ye nazırı Kont Cianonun hususi 
treni Viyana istasyonuna girmiş 
ve Kont Ciano, B. Fon Ribbentrop 
ile B. Baldur Fon Şirah tarafın
dan karşılanmıştır. 
Budapeşte, 19 (A.A.) - Röy· 

ter: 
Macar Ba.'jvekili Kont Teleki ve 

hariciye nazırı Kont Çaki'nin yarın 
Viyanaya varacakları Budape:jtede 
teyit edilmektcdil". 

Öğrenildiğine göre, Kont Tele
ki ve Kont Çaki, mihverle Japon· 
ya arası;ıtdaki üçlü pakta Macaris
tanın imzasını koyacaklardır. Ma.
caristanln mihver arasmda ınkişaf 
edebileceği tahmin olunan askeri 
işbirliğini tesbit eden herhangi 
bir protokolun Uçlu pakta ilave o
lunma.gına intizar edilmemekte
dir. Bugünkü işbirliğinde, her hal
de bu gibi protokollar zait olacak
tı. Sanıldığına göre paktın Maca
ristan tarafından imzası basit bir 

(Devamı 4 üncüde) 

mnumi 

Meçhul tayyareler 
tar alından 

Kara dağ ara-
• • •• • 

zısı uzerıne 

beyanname
ler atıldı 

Bunlarda ''harp 
cellatlarına isyan 
ediniz,, deniyor 
Ma~astırı ltalyan 

tayyareleri bombalamış 
Belgra.d. 19 (A.A.) - Şimdi ıyi 

bir membadan haber alındığma göre, 
hüViyeU tespit edilen:ıemiı bazı tayya 
reler Karadağ arazisi üzerinden uça· 
rak bu memleketin en bUyUk fehri o 
lan Podgoricaya beyannameler alın!§· 
tardır. Bu beyannamelerde, 'Karadllğ 

ahalisi ''Sırp cellAUarma,, karır lsya!I 
etmeğe ve Karadağ tahtma ltaıya hi
mayesi altında olarak bu taht üzerin· 
de hak iddia eden Mişeli çağırmayg 
davet edilmektedir. Mlşel Karadağ 
kralhlt aile.sinin uzak akrabumdan· 
dır. Ve İtalyanlar tarafmdan himaye 
edilmektedir. 

(Devamı 4 üncüde ) 

Çemberlayn'in ölümü 
dolayısiyle 

Başveki limizle 
Çörçil arasında 
telgraflar teati 

edildi 

manzara~ 

.\tlo:ı, 111 (.\.A.) - Diln geceki Yu 
nan tebliği şunları bildirmektedir: 

Epır ve Gbrıce mıntakalarında dün 
şiddetli muharebeler cereyan etmlştır. 
Bir düşman mukabil taarruzunu tard 
eden Yunan kuvvetleri muvafüı.kiy('t· 
li hareketler yaparak ş!ddeUe mUd1.· 

faa edilmekte olan düşman mevztlerl
ni l§gal etmişlerdir. 

Kalama.s ırmağmm cenup bölgeıı'n· 
de birkaç gündenberi faaliyette bu•u· 
nan !talynn mUfrezelerlnin kl\ffesl ır
mağın ı;;lmaline kadar tardcdllm!11tlr. 
DU,.~an topraklarına derin .ıkınl"r 

yapan bazı mUfrezelerimiz Er!!f'ka ve 
Berova mühimmat ve iaşe maddeleri 
depolarını imha etmişlerdır. 

Belgrad, 19 (A.A.) - Yugos. 
lav • Yunan hud udundaki mu -
habirlerden gelen ve henüz te . 
eyyüt etmiyen haberkre göre, 
Görice şehri bu sabah saat ı 
de Yunanlılar tarafından zapte
dilmiştir. 

- Ba.~ka tafsilat yoktur. Ve bu 
haberin de resmi kaynaklardan 
tahkik ve teyidi mümkün olma
mıştır. 

Bu haberden evvel alınan en 
son malumat Görice akibetinin 
hala kararsız olduğunu, fakat 
şehrin her taraftan muhasara 
edilmiş ve ltalyanların ricatine 
açık olan yegane yolun da Yu.. 
nan toplarının çapraz ateşi al -
tında bulunduğu merkezinde i. 
di. 

Buna binaen Göriccnin düş -
tüğünü bildiren haberin gecik • 
miyeceği zannedilmektedir .• 

(DC1:amı 4 iincfüle) 

Günlerin peşinden: 

Musolininin 
sözlerinden 

Musolini yeni nutkunda oldukça 
açık konuştu : Taranl.D milstahkem 
limanında uç bUyUk ~affı harp ge· 
misine isabet vakiolduğunu itiraf 
etti; sonra Arnavutlukta 1tal) an 

. ~nkara, 19 (A.A.) _ Eski ln- ordularının üç baftadanberi yerle
gılız Başvekili B. Nevıl Çember- rinde saymakta olduklarını, faknt 
l~ynin ölümü münas<"betile Başve· Epirin yalçın dağlarını ve çamu'tlu 
kil Dr. Refik Saydam He İngiltere vadilerini bilenler için bunun hay
Ba.şvekili B. Vinston Çörçil arasın- reL edllccek bir şey olmadığını 
d~ aşağıdaki "telgraflar teati edil- söyledikten sonra ilave etti : 
ın.·ştir: 1 "Gerek benim ve gerek hükCı-
~a?evi vasıflan ve kesif faali- metimin veya mesul bU:. unsurun 

Yetı ıle her tarafta derin bir hay· .hiçbir hareketi veya sözu İtalyan 
ranlık kazanmağa muvaffak olmuş ordusunun bunılnrda yıldırım har
olan büyük İngiliz devlet adamı- bi yapacağına dair bir ümit vennc
~!_ll vefatım hakiki bir teessürle mişti.,. 
ogreruniş bulunuyorum. 1 :\lusolininin bu sözUne karşı kolay 
li Bu .hazin vesile ite size hararet· cevap vPrilebilir : O halde ,.unan 

~~yeUerimi ve müheyyiç sem- başvekili Metnksasa gece y"lrısrn
P.atı.nu arza müsaadenizi rica ede· dan üç saat sonra ancak Uç saat 
run. Re fik Sa}·dam mühletle ültimatom ver.ibnesi ni· 

B. Çemberlayn'in vefatı üzerine çindi ?,, denilebilir. 
bana gönderdiğiniz taziyet telgra· İtalyanın Xunanistana karşı gi
frndan dolayı ekselansınıza krnli· riştiği yıldırım harbi olmayınca 
Yet. hükumeti namına teşeltkür e- aceba rıe kada: sürecektir ? .Muso
derun. lini bu suale de "iki B''· yahut on 

Bu teessUrümUz içinde de olsa, ikiay, Bunun ehemmi)eti yok . ., di· 
onun büyük meziyetlerinin ve mü· yor. Bize kalır15n bıınun ch~~
cadele ruhunun kendi memleketin- yeti yok değil, biJAkis çok buyilk, 
d~ ol~uğu gibi Türkiyede de t ak· Zira zamanın uzunlu~"1?da ehem
~r e.d~lmiş olduğunu hL<ısetmek bi- ı miyct olmayınc~ o? ıki ay on iki 
zım ıçm bahtiyarlıktır. seneye kadar gıdebılir. 

'\-' lnston Çörtll Hasan KUMÇAYI 
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-•eretler: 

'ahudi ahm · 
ve sattnıı 
~ alddeat,.n iJ"mıp satılan 
ua lılrlllde iki& gelen bir in· 
• Tlea~t, mata', hetap hart• 
~udi köt~leır için pek ma· 

,... deifldl Felsefe ,.e ıw1&ta ma
ll'k olan Yahudi ekseriya Yahudi· 
Jer 1-rafmdan ancak öltlmlerlnden 
MMlra ıııevtJeblJenlerdlr. Fakat A,·. 
rupanm son ııımelerlnde yahudlnln 
hlnat bir meta' haHM gtrdtjlni, o· 
nan ilzerlnde ıııpeldlJlsyonlar yapıl · 

dılt U. bo1'8alan teıe"flü ettlil· 
nl haber alıyoruz. 

Bazı memle~lerd<" \'ahudl alnn 
•atmu \"ardır. 

Yahudi alım ,.e ntnnmdan bah· 
•ederken bir memleketin bir unsur 
hakkında bakir ' eya haksnı aklıtı 
kanuni t.eclblrleri me,·zuu bah..et
ınlyorum. O 1'qh ba.~ına bir tetkik 
~'ZUudur. hkaf Yahudtnln bul 
memleketlerde bir kir ,.e bir ka· 
zanç vurtuı olmuı onnn ~ker d· 
bl, benzin slbl an gibi alınıp "atıl
•uı orijinal bir manzaradır. 

Bazı memleketler nr ki Yahudi 
mf'Aeleslnl radikal bir şt'klldc hal· 
letmJyorlar. Topyekftn Yahudllerl 
derle)1p toplayıp kapı dışı etmeye 
b .. ttil'lü rar.ı ohnu)orlar. 

l abudileri sınıflara &) ınyorlar. 
MMeli diyorlar ki, memlt'ketteld 
Yahudi üç t11nrftır. Birinci "mıfta· 
ldler e&lddenberl llH!llllekette ota
na de\ let hizmetinde bulunan, 
a.<ıkerliie ve memlekete yararhk· 
l&n dokunmut olan Yahudilerdir. 
Bunlar 'atudaflar gibi haklardan 
1 tlfade cdeeeklerdlr. İkinci ınnıf 
Yahudiler 1918 senesine kadar 
memlellette yerletmlt olanlardır. 
Buluda• memlekete mrarlan do
kannuyanlar 'atanda kalablleeek
lerdtr. Vçllncü ıımıf Y abadi 920 den 
Mar& gelen Yahudllerdlr. Banlar 
matlab badut barlcl çıkanlaeU· 
tır. Bu üç btesori Yahadlyl bir 
......,. ballae koyayor. ÇIDtt kim 
dalııa fazla para vermek lmkla
..Wp oluna bl.rlDel ...... ...,._ 
liyor. Adeta bMI telail'leNe bula
na •tb&JW _._ ..... W1e var. 
............ ..tamlan ellertadeld 
..,._ lfled t.ıertcederek ,._ 
Yü..U tat.reU Ue ketldllertae k&r 
temla etmeırtedlrler. 

Bazı Auupa. ~hirltrinde büyük 
kalneler, past&hanelt>r bu Yahudi 
~ bonalıjı ..UMiai &Öl'-
...ıldedlr. 

••flamn deilttlrmek .. ..,_.. 
w.t, yahut rakıplerlni at.,_. ... 
t.a,..ıer derhal bu Yahudi tlearetl 
He •"hh•ıyorlar. 

Yahudi ... helıaplann IOBDda 
o manleketlente kalaldlir mi? B.
•• klmflealn evet demmlne lmllla 
yolıtar. Fakat Yalaudllerl 9nuflan 
•711'Ul Dlumlan 1 IWjlm umu 
~ Mr ook t.....ıarm ...... 
1re=adıp bökmediyonun. Anw
pa taearetDI ylsde al$nut Mlds 
nt.betiade •JWU. Fakat ... 
m••wı pmdl kadlnl tabılp De •e 
YU.U Ülll ve •tan• ile ~ 

Şehir Hlıberlert 

Haylaz talebelerle mücadele
nin ilk neticeleri : 

Dün 27 in/ehe 11ak alandı 
Bu i~fc meşgul olmak ü~e,·e;: öC: ·etmen 
ve t>Oliılerden müteşekkil heyetler kuruldu 

Okulun açık bulunduğu N.aL 1 ~ebeyi yakalayarak haklarında 
lerde okula gelemiyerek kahve. 1 ı~np eden muameleye geçecek.. 
de ve sair yerlerde 1cılaşan ta tır. 
)ebeleri yakalamak üzere polis Her mıntakada araştırma ya. 
ve maarif müdürlilğu ıııüştere - pacak polis ve öğretme. heyeL 
ken bir çalışma programı ha. leri teşekkül etmiştir. 
zırlamışlardır. Dün ilk araştırma -Fatih ve 

Bu program li!!e ve orta okul Emmönü kazalarında yapılrr.ış. 
direktörlerinin toplantısından tır. Yapılan araştırma sonu· -\a 
sonra keshi katiyet etmiştir. kahvelerde oturan ve oyun oy. 

Her okul ·cı resi okuldan ta. nayan 27 ortaokul talebesi ya.
lebesini iyi t nıyan bir öğret. kalanmıştır. 
men veya yardirektöril zabıta. Bu talebeler okul inzibat mec 
ya yardımcı olarak verecektir. lislerine sevkedileeeklerdir. Di . 
Zabıta öğretmt>nterle birlikte ğer taraftan diğer ka7.alarda da 
muhtelif yerlerde aııi araştır. sık sık araştırmalar yapılacak. 
malar yapacak ve rastladığı ta. tır. 

Milli Korunma ka
iuınunda tadilat 

Cezai hükümler arttırllacak 
Hükumet, gördüğü lüzum il. 

zerine milli iktısadı koruma ita.. 
nunıunun bazı maddelerini değiş. 
tirmeğe karar vermiı.:ıtir. Tica. 
ret Vek&leti. bu hususta alaka. 
darlara gönderdiği emirde. kL 
nunun değiştirilecek maddele. 
rinin alacağı yeni şeklin ne ol • 

Bir morfin imalat
hanesi baslldı 

Morfin eczaları, cam 
balonlar müsadere 

olundu 
L~ evvelki güıi Fatihte 

Çll"ÇU' caddeeinde 20 numanda 
oturan Osman ile Edirnekaplda 
Acıçeşme Helvacı sokağında 1 
numarada oturan Fethi ve Un. 
kapanı Yavuz Sinan maıhalle
einde oturan Rızanm eroin ve 
morfin kullandrklan haber a. 
1.nml§, kendilerini yakalam11-
dır. 

Bunlar morfinleri Beşiktqta 
bir f abrikadaıi aldıklarmı söy • 
lemifler, fabrikayı i'1etenlerden 
Sali.lıattin ve piyanist Jozef de 
ya.kalanmışlardır. 

muı icap ettiğini eornnıttur. 
Şehrımizdeki alakadarlar, der. 

h&I tetkikata ~lamışlan:br. 
Kanunun. bilhassa ihtikar ile 
mücadeleyi emreden bazı mad • 
delerinde tadillt yapılacafı, bu 
arada cezat hükümlerin de art. 
trrrtacağı tahmin edilmektedir. 

Zorla güzellik 
Sevgilisini kaçırmak 
i:stiyen mahkemeye 

düştü 
Hıuıköyde oturan Abdullah a. 

dmda blr aenc,Q ayıµ W»U.e o. 
~ 17. ,..., • ..,qd. ~ .... 
miP bır genç kısa itik oL 
mUI W dün tanıdığı Em.ine L 
dı rı ·ı~lı bir kadmt kna g&l.. 
de':'. re:C kendisini sokağa çıkart 
ı !r, 

~ullah bundan sonra, kl&lll 
~ıJanndan tutarak sürükleyip 
kaçlrmak istem~. fakat Refika. 
nm feryadına. yetişenler kı:s1 
kurtara. ak kendisini de yaka.. 
lamllludır. 

Abdullah ve Emine yedinci 
80llrU hildmliğine verilmifler. 
dir. 

IWIJw. Befiktaşta Dikilitaşta 118 
numarada oturan SalAlıattin, 

==========:;:::ı evini lbir morfin fabrikuı hali. 

1941 Y ılbatı Piyanaoau 
MJllf piyango idaresinin ter. 

tip ettiği c;:eeitıi ve zengin, ikra. 
miyeli 1941 yılbqr pi~ 
bu sene ~hrimime Takeim be. 
lediye gazinoeunda çekilecektir. 

Maarif Müdürü · 
Silivriye gitti 

Maarif müdtırU Tevfik Kut, 
Silıvri kazaamda yeniden yapıl. 
makta olan okullarla, mevcut 
okullann talebe ve öğretmen 
~rini tetkik etmek üze .. 
re Sllivriye gitmitür. :J 

--=~0-

Jtalyaya ihracat yapa· 
cak tüccarlar toplandı 

ne eokmuş, yapılan aram• 
3fl gram morfin, morfin eczalı 

' n, llatikler, cam balonlar bu.. 
kmmut. müsadere olunmuttur. 

Bundan başka ~
te boetan içinde oturan &ki, 
Aziz. ile Tophanede Lillecilerde 
oturan Burhan ve Cavit, Arap 
Sefer eroin satar veya içerken 
yakalanmışlardır. 

- 6S -

o gece yılbaşı eerefine yapı • 
lacak balda piyangonun çekili • 
fine saat 23.30 da bqlanaeak 
ve yeni aeneye girerken tam ea. 
at 24 te 100.000 liralık büyUk 
ikramiye çekilerek piyangoya 
nihayet verilecektir. 

1-VA.Ur • 

Talebeye verilecek (/.öcüp diişiütdiillçe : 
pasolar .. .. - - -

Şirkc:ti Hay~iye i~are- Boyle yuva mı kurulur ? 
ııne yenı şeklı 

bildirdi 
Şirketı Hayrıye. ıdaı:sinin 

üniversite taJ(>belerıne verılecek 
yeni hüviy(>t varakalı paso işini 
kabul etmedıgı ve müracaatları 
dikkate almadığı bazı gazeteler 
tarafında.il yazılmaktadır. 

Bu hususta alakadarlar ta.. 
r a f ı n d a n Şirketi Hay_ 
rJyeye i c a p e d e n tebli. 
gat yapılmıştır. Şirket hüvıyet 
varakalarını paso olarak kabul 
edecektir. 
Dığer taraftan d~anda çalı _ 

şan üni·:ersite talebeleı i bu pa. 
&0 tenzilatından istifade edenıi 
yeceklerdir. • 

---o~--

İkİ vagon arasın-
da sıkışan 
Bir hama l öldü 

Sirkeci istasyonunda hamal 
hk yapan Erzincanlı Mustaf • 
~an adı!1da bir hamal, evvel~ 
kı akşam ıstuyonda iki vago_ 
~un arae!na sıkışı uı=,, kaldmldı_ 
gı Beyoglu hastahanesinde de 
dün öğleyin ölmüştür. 

CHet adliye doktoru Enver 
j{aran tarafından muayene 
'fu!1~uş, defnine ruhsat ver~: 
miştır. 

---(<>---
Bir çivi muhtekiri 

mahkeme huzurunda 
Sirkecide çivi ticarethanes· 

bulunan Kamik Yusufyan d~ 
kanına gelen müşteriler~ her 
cinsten bulunduğu halde malı 
ka~a.dığmı aöylemiş, adliyeye 
vel'!l~~ te':kif olunmuş ve dün 
seki~ncı ashye cezada muba:ke
memne bqlannııştrr . 

Kanı_i~ SUÇunu inklr etmı.9. 
mOft,ennın tahta çivisi illtedlfi 
ni, bundan iee kendieinde oım.: 
cbğtnı söylemiş, mahkeme ~ 
kadar çivi stoku bulun<tuiuna 
dair murakabe komisvonuna. 
verdiği beyannamenin bi;. SW'e.. 

tini geti~e karar vererek 
muhakemeyi başka bir güne bı. 
ralrm~. 

P. 
Uô tevkil 

lıımet adında 15 )'841Jlda bir 
çoeuk, dün 'l'Uılimde bir evden 
mueamba ve aair bazı eşyalar 
çalarken yakalanm.Jt, birinci 
aulh cem. maltkemeei tarafmdan 
tevkif olunm11'tur. 

~ Pazar günü Sirkecide, köf. 
tecı çırağı HUeeyini bir ka vp. 
sonunda yaralayan Mehmet dün 
birinci eulh ceza mabkem~i ta.. 
rafından, eorgueunu miiteakip 
tevkif olunmuştur. 

Bir kadın du•ardan 
düttü 

BeşHrtaşt.a. Çrrağa.n caddesin. 
deki h&li bir .-da. kendi yap. 
bıtr btr 1rul6bede oturan 48 1111-
lannda Saraylı namile ma,r,rt 
Şllkrilye adında bir kadm ev. 
veılki akfam aru.nm duvarına. 
~rkarak şara.ı> içmeğe ~amış, 
fakat bir aralık muvazenesini 
kaybederek yere dilşmUş, her L 
ki bacafı da kmlmıştır. 

Sarh<>ıt kadm, Beyoflu hu. 
tahaneeine kaldrnhnıştır. 

Diınkü ·'Halk" da tuhar bir ilan gorduın. Bir Mhıınme iliaı. 1 
diırt ~ a':'ınıla bir genr, tahsilini blilrlnce)tı kadar 11.MdWae bü-ıliı 
ı>ariale, bir kız \ C) a J..adınla t•\ l<•nmeğc hazınaıı. ) aı olarak da " 
~s, kırk" sa~ ılıırını l\ullanmı ... 

Tahı.ıl ça~ııı~ paraı.ızlık, omrıin hf'r hangi zuğürtlulünden Ml. 
'e zararlıdır. ( unku bu çağı atlatan adam, pa.ra.~ızllkta nJhaye& '67 
le, beı)le bir ta'>um 1ııahnıml)etler çekt•r. Kimini '"Mhır" la, ldmlid: 
tabamınıille kar,.,ılar. Jo'akat oku)an KtıD(, ııa?Mıı. kalınca, kit&~ 
maz; mekicb(• de\ anı edemez; be&hlz ı;o' d('ı;ile, 18.zun gelen kali 
harca)~- Ancak çok buvıik bir irade ku\ \ t"tiledir, ki bütün bu 
luklar )eoilehlllr. Bu turlıi irade ku\'H'tlerl hM-, her uman, he 
te bulunamaz. 

11inın sahibi gen~ de ı;aliba biitun bunları hesaplamı \e 
yet kurtuluı;u l'\ lcnnıekte bulmuş ol~ak. 

H l'tıap l) i, teklif güzel, gıı) e miıkenımclcllr. \ ahıız mtıffkıde 
camaıı bir ook.._"'8.D \ar, ki bunu onun da nasıl dü,.ünmedlğine 
rom. 

E\leomt•k, da)alı, düşeli, blU'.aıı;ı tüten bir kisane)e konmü de
ğildir. Kellmrııiıı tam aksinf'! ·'t•\ lenmek", bir e\in harcını, taşuu, top
rağını, "u~unu, odununu, ('kmeğlni tuzunu \f' daha bin türlU lhf:IJa
cım ) üklenmek demektir. 

Kurulmu" bir ) U\ a) a girm('".ı: l-.e, biraz da aiırca bir bo,..... 
ruk takmak nıana. ... ına gelir. •~ lenmeği, bir şahadetnameJe ka\ ..... 
ihtıruının ba!!amağı yaılmak, kolay kolay hazmolunablllr mlf 

Bu Jtenç, eğer nıe5ela bir zt>nglne: 
- ~ni okut, sana tahsil yıllanm kadar kolellk ede)im. 
Df'Se idi, teklirt bu kadar ağır bulmayacalitmı. 
Bu D<' hiçim )U\a kuru tur, ki alacağı kadmı oldup ılbl blNI 

edl3 or. tik 'e !IOll sart !'&dece paradll'. KeaclWıulea on bet 1"f M
yük, bt-lki çl 4 dn, belki Mket bir kadnu almaktan Çt!ldnmlyor. 1-. 
piyan~o c;ekerken bile, blkatlal, koca bir denM!tJn lçlnclM tlf!OM. 

:-Sonra, l~l eğer blrar. dıallA lnlrealanak, 'kar,ıpmn.a ......,.._ ..... 
ki yör.ti tıkar, Kadın ne dlyecNlf h tarafı, Wyle Mr tıftl9f ...... 
!IITTlda neler ılü,üneN"k ! 

.RC;) le hlr e\ le•nwye hangi kadın katlanır~ Katiıuuna, o _ _.. 
nm Maj:mal inek~ Df' farkı kalll'! Twtalmı, Jd ihtiyaçlar _,...... ... 
YU\ a kuruldu. Sonra ne olacak? TaWl bitip eı~eğin eli ekmek ...... 
"-Ya kadar otuz he ilk kachn, ne bale gelecek! En 1ıemla ..... iP 

d~ bir zaman 80Dra, kalblle ,..,._, anMllllda korkunç ' in J • zt. 
ezilecek, )-U\ a, ceheeneme d6welırtlr. 'htrfff 8aMbl _.... • ...... 
fe matbu bir kıJ'afet \ert'nlerln de b9 noktalarda daha d.1ckattt ._.. 
lan llSBll ~Ur' .. ryorum. 

HAKKI S'ÜHA GEZGİN 

IGUNDEN GONE 

Maaş mı, gDndelik m 
I• Kt kiııJi lokanta.da o-.. öteki IQlör, liDUndeki 

ruyordu. El altındıiın tema. temiz bir tanlmı 
aldırdıkları birer kü.çük .._. 1-ıp dudaklarını li1er'ek: 
rakıyı su bardaklarma ~ - Bakirem, dedi. M 
mış vemekleri kısmen meze olmak berbat bir şey! Hal 
yapaı".a.k ve bu ara.da karın ae.. bidm halimiz ne iyi değil mi 
yurarak gürültülü bir iıfWrla Günü günün~ ka~yoruz. 
16Ydeye indiriJOl'lardı. Wı ı:9 verdiyee yıyoruz. 

Konutmalarmm vakit~ lllılll .... 
temu ettifi mevısuda.n, .,._ 
olduklannı~. 

Biri, rak dan bir ,.._, 
çekti. Ağzın tutarak ...._ 
smdan euyu yetiştirdi. Bir *
lim domates, bir çatal f~ 
ve bir lokma ekmeği de sra. 
siyle yuvarladıktan sonıra de. 
dl ki: 

- Aman ne iyi ki ınMflı 
değiliz yahu! .. Ay başı gMe.. 
cek diye beklemekten ror M 
vardır? Bekle, bekle... p._ 
biter: borc alrrsm. Aylık -... 
manı .gelir: alıp borca yatınr. 
sın. Maaş dedin mi, ömür tıtr. 
PÜSÜ ... 

Bir amele yaralandı 
Limanda demirli bulunan 

(~an) vapurunda amele Na. 
cı dün, mal ~terken istiften 
büyük bir pamuk balyuı altm. 
da kalmış, vticudünün muhtelif 
}'erlerinden ağrr yaralanarak 
Beyoğlu hastahanesine kaldmL 
llUftır. 

Kendi kendime düşünd 
Acaba hangi8i berbattı? !\fa 
lı olma.k mı, yoksa gür.ıdelı 
olmak mı! 

Bana kalırsa berbat o 
eey, bunların ikiaindeu 
ınUrum kalmaktır! 

HiKMET MUNIR 

8.0I H&ftt pros. 
e.oo Ev kadmı 

12.33 Yelli UlrkU. 
14.00 SaJon orkut 
18.03K~ 
18.30 KoaUfm& 
18.•5 Çocı.1k saati 
19.15 Çocuk mDa.. 
l 9.45 .Fuıl laeyeU 
20.45 KUme ııazı 
21.10 KODUf!D& 
21.25 K&rlflk prog 
21.45 R. c. bando. 
22.~ CUbaııd. 

• -> 
~ 
c ....... ı • 
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lt.a.ıyaya ihracat ~ ta. 
cirlerin nuntab tiearet mnaDr • 
lüftiııde toplamn.k mdttriDi 
all.Jradar eden mMeleler n.rin.. 
de ı&-tilmeğe ~ 
yumqıtrk. 

Yumurta ilıracatçdannd& eoın 
ra dün de deri ve ll<Jbut tacir. 
leri mtıdiirlilkte toplammtlv. 
dır. 

- Size niçin bir eefil oldu. 
ğunuzu eöylemek isterim? O 
gece al~ça bir komedi oyna. 
yanık beni kendlniM çektiniz. 
Mıksadmız bana yeniden malik 
olmak. Sonra bir posa gibi ke. 
nara atmaktı. Bunu asla affe • 
demiyeceğim. Eğer siz bana 
geçen gece mertçe : 

Aşk ve macerd ron1dn· 

Aizında yarım metre kadar ... 
zun bir ağalık ucundaki 8igan.. 
snıı içiyordu .. t~ girdaMn 
sonra beni uzun uzun bir ...... 
sonra hiçbir hiddet veya uabi. 
Y9t göetermeden: 

- Sizi rahat.aız ettifim ~ 
&ffınızı dilerim, madam, dedi. 
P~'nin daireeine çdmııftnn, 
kllll8eyi bulamayınca burwla ol 
mumın kuvvetle mabt:eaMıl bu. 
lunduğunu düşündüm .. OtilttPoı. 
sunuz ya aldanrnJ4 deiflim. 

.,......_v....a-.. 

Bu tacirlere de ltalya tara. 
fJDd&n akreditif temin eclildtji 
takdirde lisans verileceii bildi • 
rtım~. 

- -o~=--

Lİmanlar Umum 
Müdürü 

I4maı>lar Umum Müdürü Bay 
R&uft iYanyM, bir aya yalan 
bir zamandan'beri mijptell oldu. 
fu raıhataızlrktan kurtıu1erak 
dilD nsifesine bqll.tmftat 

Doğum 
:;en~ ve değerli hiklyecu.; • 

asbden tlhan Tarusun ıbir go.. 
cufu dilnyaya gelmiş, yavn.ya 
Ahmet ısmi konmuştur. IKiiçi1. 
fe, ana ve babası ile beraber u. 
zun va .11111911t ömUrler dileriz. 

"Hayır Dolore& artık yeni. 
Cielı başlamayalım. Sizi zannet. 
tJtiniz gibi eekisi kadar aevmi • 
yorum. Ba.fımda başka _birçok 
projeler var. Çok defi§tlm ... 
Sizi aldatmak istemem. Biribi. 
mi7.e malik olmadan aynlalnn. 
Bu daha doğru ve daha temiz 
olur.,. Demi4 oı..ydmıs. ben 
çok mUthi• ıztırap çek.er. fakat 
sizin mertlijinızi. dUrüstlilitlnU 
zil takdir ederdim. 

Sizin böyle hareket et~~b 
liznnken. siz kendi kendınnııe: 

''İşte yine arzu ile titreye. 
rek bana geliyoa Onunla eğle -
nebiJir. Artık h~uma ı-itmiyen 
Vilcudundan istifade edebilirim. 
Sonunda ne olacakaa olur diye 
dtlttıntlYonunua. itte alQ&kltk 

Yazan 

Moriı do 1 .J>ra 
olan budur. Bereket versin ki, 
Amerikalı milyarderinizin tele • 
fonu beni tam vt.ktinde kurtar. 
dı.,, 

Pepe, bu kat'i aö&Ierimle sar. 
11lmıttı. Kendi9iııe sahte bir ta. 
vır vererek adeta acındırmak 
ister gibi boynunu büktü: . 

- Demek ki bu güzel pro.}e
lerimi bıraktırmak istiyorsunuz. 
Bu hiç de nazik bir hareket de
ğil. 

Tam benim cevap vereceğim 
ınracla mukadderat hi.dieenin 
feci bir şekil almasını istedi. 
Dairemin kaprsma. vuruluyordu 
döndüm.. Pepe cevap verme• 
mem için ita.ret etti. Fakat ben 
bilmeyorum nedin en kuvvetli 
setıimli: 

- Giriniz, .• 

~= 
Muzaffer Acar 

Diye bağırdım. 
Ve Mia Burdet Keper içeri~ 

girdi. 

Dolet'eJ!lin° anlatmakta. oldufu 
bu müthiş maceralan nefeaiJni 
tutarak dinleyordum .. O anlat:· 
yor ve anlattıkça ayni heyecanı 
ve ayni JBtırabı duyduğunu g<'· 
rUyordum. HikAyesinin bu not • 
tasına gehnce sual dolu naza.rıa 
rmı yüsllme çevirdi ve eordu: 

- Bilmem siz benim yerimde 
olsa idiniz ne yapardmız? Fr . 
kat ıben bir kadının ani gelifin 
hakkm meydana <;ıkabihnesı 
için bir vesile !ll&yıyor ve oeea. 
retıeııiyordum .. Mis Burdet !ke. 
per'in tmerlnde yat elbisesi var. 
dı, oeUttntn aol göptl hl--.. 
da ntmın renkleri .CSrtlltl.VOl'du 

Pepe cevap vermek ~in iati.. 
eal etti: 

- Buraya kadar ahmet etme 
ne .sebebi yet verdiğim f9in af 
et yavrucuğum .. dedi. HaJidj pl 
benim daireme çıhlnn orada 
daha rahat kODUfW'UL. 

Bum.m \berine bir haı • Um. 
le Mis Burdet Keperi •"-
dum : 

- Sizı gordüğUme QOk -.ı.. 
nun oldum madam .. F..8Um ben 
de sizinle görüşmek istiyordam, 
dednrı .. Arkadaşmrr.m da.i19ble 
crkma.kta bir az geç kalmak*
funda bulunmaz nmmız ! 

- Hay ha.v ka.lçoa -.. 
("""'°'"' varJ 

Gtbaetln t.U ,,.. , .. 
fottlla 
Öflf' 11.lt 7.lt IMO 
ikindi l'-11 M6 H.IJ 

A ....... 1 ... , 11.19 l&M 
yaa. llJI lM 11.11 .... &it a.a 1.11 

Beyolla Hallı Sm" ---
..... , 1 nr--.•-----
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ital ya- Yunan harbi 
(Ba.ş tarafı 1 incide) 

Belgra.da gelen haberlere na -
::aran, 139 tank Manastırda ve 
Yugoslav • Arnavutluk hudu. 
duna ancak 200 metre mesa.fe.. 
de bulunan Zvetinaumda. Yu -
goslav makamlarına teslim ediL 
miştir. 

Keza, 1200 hafif mitralyözle 
'00 ağır mitralyözün de Yugos
lav makamlarına teslim edildiği 
bildirilmektedir. 

YUNAN BAŞKIDUL"\1DA.."1LL 
CDHN TF..BLİG! 

Atincı, 19 ( A.A.) - Yunan 
rduları başku.manda.nhğmm 18 

ıkinciteşrin a.kşamr neşredilmiş 
olan 23 nwnaralı resmi tebliği: 

Göricenin şark mmt.aka.smclıı 
bugün de şiddetli muh::ı.rcbeler 
olmuştur. 

Askerleri.nıiz düşmanıın ı:ıu. 
n:abil hücumlarını tard ve şıd -
detle müdafaa ettiin mevzileri -"' . 
ni zaptetınek suretile yenı ~u. 
vaffakıyetler elde etmişlerdır. 

Evvelce Kalar.ıos nehrinin ce. 
nubundaki rnmtakaya girmiş o. 
lan. düşman kuvvetleri nQhrin 
tamamen şimaliı!- sürillmü~ler. 
<lir. 

Bazı müfrezelerimiz düşman 
toprağında Q.erinliğine ilerliye. 
rek Eı-seka ve Borovada aske
ri erzak ve benzin depolarını 
tal)rlp etmişler ve esir almış. 
lardrr. 

Dü$man ha.va kuvvetleri bü ~ 
vük teşekküller halinde cephe -
deki mevzilerir.ıizi ~ombardı. 
mun etmi~ir. 

C.ephe üstündeki tayyare 
muharebelerinde tayyareleri. 
miz düşo;ı.anrn 7 bombardıman 
ve ıüç avcr tayyaresini düşür~ 
mü.ştür. 

Ta.yyarelerimizden ikisi üs. 
ler:inc dönmemiştir. Hava. kuv _ 
Yetlerimiz düşman arazisi üze_ 
rinde derinliğine keşifler yap. 
nu.şlar ve Ergiri hava meyda. 
niyle yürüyüş halinde bulunan 
düşman kuvvetlerini bombala.. 
mışlard.ır. 

Memleket dahilinde düşman 
kuvvetleri muvaffakıyetsiz su.. 
rette Prevezeyi bombardıman 
etmiştir. 

Görlcen.in l!ltratcjtk vıuiy<'ti 

Lcnd1a, 11 ( A.A.) - Arnavut_ 
luğu:n en büyük şehri olan Görice.. 
nin strateJik ehemmiyetini mevzuu 
bahis eden mutahhnssr!".1arca işaret 
edildiği veçhile bu şehir Yunani~
tana doğru giden iki yolun iltisak 
noktasında bulunduğur:-dan onun 
Yunanlrlar tarafından zaptı Yuna. 
nistanm müdafaasınr ehemmiyetli 
surette takviye edecektir. Şehir Yu 
nanlılann eline geçtiği takdirde 1-
talyanlann Selanik'e doğru ilerle. 
yişi durdurulacaktır. Velev ki İtal
ya Yugo::lavyanm bitaraflığını ih
lal etmeği göze alıp Yunanistana 
Manastır yolu ile girmeğe teşebbüs 
etsin. Diğer bir ihtimale nazaran, 
Gôrice Yunanlıların elinde kaldık. 
ça Italyanlarm Yanya yolu ile bir 
istilada bulunmaları tehlikesi izale 
edilmiş olur. 

Maamafih, askeri mütehassıslar 
~ ciheti de kaydetmel.tedir: 

Görice'nin zaptı Italyanl..,r için 
.:ı.ğır bir darbe teşkil etmekle bera. 
b<>..r Yur.anlriarm ileri hareketini 
pek teshil etmiyeccktir. Elbasana 
:!oğru ye şimali şark istikametirıc!e 
giden yollar varsa da arazi pek a
nzalıdır. Görice'de, İtalyanların 
ıslah etmek için büyük ga}Tetler 
sarfettikleri bir sivil haya meydanı 
vardır. Askeri haYa meydanı da 
çok muhtemel olarak ikmal edil
miştir. 

Atin:ıya. gelen ilk yaralılar 

Atinıı, 19 (A.A.) - Röyterin hmm1 
nuı.hablrl bildiriyor: 

Binlerce kişi bayraklar sallıyn.rak 

ve hurra diye bağırarak Atına ııokı:ı.lt· 
larmda sıralanmışlar ve harp sahne· 
sindeki Görice cf:phcsinde yapılan ı;ld 
<!etli mu:-ıarebcler neticesinde mecruh 
dUşerek Atine.ya. .tevkedilen 300 k:ıda:
Yunanlı ınecruhu iı-Ukbal etmişlerdir. 

:Bu miktar Atlnalılarm gördUğil ilk 
mecruh ka.filesidir. Aralarında. e~ıı('ri 

.ıı geçen hafta sonunda tüfek kur~un· 
ı:ırı ve humbaralarla yaraıanmr~tır 

Bunlarla beraber ve a~ trende 
100 kadar ltalyan mecruhu da geln!lş 
ye kendilerine doktorlar ta~afındı:.ıı 

ayni ihtimamla. bakılmı§tır. F:ıkııt 

her türlU nümayişe mani olmaıc ilzero 
!talyan mecruhları bAStahaneye bir 
sııat sonra nakledil~lerdir. 

Umımı1 em.&Q'et nezaretinln tebllğl 

Afin"l, JQ r 1 ı ı - r~mı.mıı 

emniyet nezaretinin 18 Sonte~in 
tarihli tebliği: 

Pazartesi günü düşman tıyyare. 

ispanya hariciye 
nazırı 

Madride dönüyor 
!eri Epir'in üzerine birkaç bomba Salzbnrg, 19 (A.A.) _ ispanya 
atmışlarsa da ~elefat Ye zara! hu. hariciye nazırı B. Suner !spanyaya 
sule getirememışlerdir. dönmek Uzere Salzburgdan ayrıl -

17 / 18 Sonteşrin gecesi 12 ada a. nuştır. 
halisinden olup YunanistanJa O• R-0nıa 19 (A.A.) - Stefani, a· 
turmakta bulunan bir Elen v3.tan- jansı bildiriyor: 
daşlan ve diğer Yunanlrlardan mü Roma siyasi mahfilleri Kont Ci· 
rckkep bir kafile ile küçük bir ge. a.no ile B. Serrano Sunerin Alman 
miye binmişler ye Yunani!;tanm yadaki ikametleri üzerine dikkati 
bir limanından hareketle 12 ada. çekmektedir ve bu ikametlerin bir 
daki küçük bir İtalyan adasına çı~ taraftan İtalya ve Almanya, diğer 

d d k taraftan da İspanya arasındaki ~ü 
nuşlar ır. Bu küçük grup ada a 1 na .1ebetlerin samimiliğine delil oldu 
Karabineri karakoluna taarruz e. ğu kaydedilmektedir. 
derek baş komiser Ye üç askeri ~i- Görüşmeler esnasında üç mem
l~hlarile beraber esir ctmi5lerdır. leketi alakadar eden meseler tet
Bundan sonra aynr gnıp adan~7 kik eA:ı-:ftt' 
balı· k ·ak 1 d taarruz etmıc 1 ~ ır. · _rı ~r o una a · Keza kral Borisin Hiilere yaptıib 
ve ıçlennde oranın kunıanakda~ı O- •e A vrupanm hali hazır siyasi .:e 
lan bı' b.t de dahil olm · uzertC • .· . r. z~ t .. .. ir .ı~kerı safhasında mihverle Bulga· 
3 kışıyı oldurmuşlerd d:.rt . 

1 
1 rıstan arasındaki münasebetlerin 

Grup beraberinde ~·~. 7ır 0 - -antimiliğine delil olan ziyaret de 
duğu halde hareket et ıgı ımam:ı tcfsirat mevuu olmaktadır. 
a\·det etmiştir. l\ladrit, 19 (A.A.) - Röyfer: 

AVUSTRALYA BUGDAY .1:5p~yol ~jansının Bertin muha· 
GÖNDERİYOR bırı dıyor ki: 

• B. Serrano Sunerin Almanyayı 

Camberra, 19 ( A.A.) - A- ziyareti etrafındaki ihtiyatkarlık, 
vustralya. başvekili Menzies. şimdi artık brrakrlnuştrr. Caudillo
Avustralya. kabirııesinin Yuna. nun İspanyayı, Führerin Almanya· 
nistana. 60 bin İngiliz lirası 1 sı, ve Duçenin 1talyası arasındaki 
kıymetinde 10 bin ton buğday büyü~ dostluk tebarüz ettirmek ü-
hediyc etmeye karar verdiğini. zer~~·.. .. .. • 
bildirmiş ve bunun, İtalya.ya Dunku go~şmclerde, gar~ı Av· 
karşı mücadelesinde Yunanılıla. r.up~ meselesı ba~tan ~aş~ ~ikkat
ra Avustralyalıların sempatile~ ıı. bır surette te~ edılmıştir., Ga~ 

· · b' · · · t k"l 1 hı Avrupa dendıgı zaman şu cıhôti 
rının ır nışanesını eş ı ey e - ır ~ · t a· ~· · .. l . t' ave etmek lazrmdrr kı. spanya, 
ıgını soy emış ır. yalnız bntiyazlr bir Akdeniz vaziye· 
YUNANİSTAN TAYYARE ti işgal etmekle kalmamakta, fakat 

IST!YOR aynı zamanda atlantik sahili esaslı 

Atina, 19 ( A.A.) - Yunan 
matbuat n'lZlrl B. Nikoludis, 
Yunaııistana acele tayyare gön. 
derilmesi lehinde bir hitabe i -
rat etmiştir. 

B. Nikoludis, adedi 400 e ba
liğ otan İtalyan tayyarelerinin 
Görice cephesinin muhtelif nok 
talarında Yunan ordusuna hü -
cum ettiğini bildirmiş, bu nev
m.idane bombardımana rağmen 
Yunanlıların ilerlemekte oldu
ğunu ka.ydeylemiştir. 

Nıazır demiştir ki: 
Tarihi muzafferiyetlerimi.7.e 

davamız hakkında beslediğimiz 

sarsılmaz ima.rı,a rağmen, müt. 
tefik ve bitaraf ellirı umumi.. 
yeye bütün kuvvetimizle hitap 
ederek henüz vakitken derhal 
ve kreddüt edilmeden Yuna. 
nistana. tayyare yardnnı yapıl _ 
masmı istiyoruz.,, 

ARNAVUT ADLiYE NAZIRI 
CEPHEDE ÖLDÜ 

Tiran, 19 ( A.A.) - Stefani: 
Vazifesi icabı harekat saha -

sın.:ı. gitmiş olan Arnwutluk 
adliye nazın Cağf er İpi, düşm.a.. 
nın attığı bir bomba ile ölmüş. 
tür. 
Cağfer İpi, Arnavutluğun İ -

talyan tacına bağlanmasına. ka
rar veren müessesan meclisinin 
reisi idi. 

15 YUNANLINI~ 
KAHRAl\1ANLIOI 

Atin.a, 19 ( A.A.) - 12 ada 
ahalisinden 15 Yunanlı, bu ada.. 
!ardan birine karşı hayret ve -
rici bir akın yapmrştrr. 

İtalyan garnizonu z.."l.yiata uğ~ 
ratılmış ve akıncılar beraberle -
rhıde üç esir götürmüşlerdir. 

Pazartesi gecesi saat 24.30 
da küçük bir Kano otomobil 
bir Yunan limanından çıkarak 
12 adalardan birine doğru yol 
almış 're 15 kisilik akıncr kuv. 
vet, ltalyar.. ateşine rağmen 
ka~a~a çıkarak üç İtalyan ne -
ferı oldi.irmüştür . 

Avrupa devletlerinden birisini tem 
kil eylemektedir. 

----o

Mareşal Peten'in -
önünde geçit resmi 

Llyon, 19 (A.A.) - llava~: 

Dtin mareşal Petenin önünde btiyUk 
bir a!!keri geçit resmi yapıl mrştrr. 

150 bin kişilik tahmin edilen bir halk 
kütlesi Fransız devlet reisini ve as· 
kerleri alkışlamıştır, 

--<>---

General Antonesko 
Berline gidiyor 

Biik"", 19 (A.A.) - SWianl: 
Bllkreşin iyi haber alan mahfillt)rin 

de söylendiğine general Antoı~sko, 

yakında. Berlini ziyaret edecektfr. 
Generalin bu aym 22 sinde Almanya· 
ya gitmek Llzere BUkreşten lııı.rt>ket 

edeceg"i söylenmektedir. 

mış, yerine bir cami ve tekke kur· 
durmuştu. 

Görice, Osın.:ı.nlr edebiyatına inhitat 
tarihin.in birçok llsanıı. tercüme edil
miş bir eserini veren bir simanın 
memleketi olmakla da. tanmmıştrr. 

Keçi Bey Birinci Ahmed zamanında 
DördUncü Muradın son zamanına. ka· 
dar padişah hizmetinde bulunmuş ve 
DördilncU mura.da mahrem ve mtişa· 
vir olmuştur. 1s1Am Ansiklopedisi Ko· 
çi Beye Türklerin MonteskiyüsU ün· 
vanını vermektedir. Keçi Bey mUver
rih (Naima) ya hocalık etmiş sayılır. 

(Keçi Bey Risalesi) nin şimdiye ka· 
<lar elde odilcmt>mlş ol:ın nUshasmı 
Bay Ali Kemall AksUt geçen yıl orta
ya çıltarmış ve kıymetli hllşiyt>leriyle 
Yakıt neşriyatı sırruıında bastırmrştr. 

İtalyanlar haYa \isleıi.nl tcrkcdiyor 

Londra, 19 (A. A.) - I'...öyter 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Londrada tahmin edildiğine gö. 
re Yunan ordusunun ilerleyişi I· 
talyanları Göriccde bulunan en 
modern iki hava üssünü terketme· 
ğe mecbur etmiştir. Keyfiyet Ar. 
navutlukta bulunan, İtalyan hava 
kuvvetlerinin sahile kadar püskür 
tülmüş olduklarını ifade etmekte· 
dir. Zira İtalyanların Arnavutluk -
ta bulunan diğer hava üsleri an • 
cak Draç, Avlonya ve Ti.randa'da 

. Bahriyeli silfilıendazlar gar. me,•cut bulunmaktadır. Tiranada 
nızonun Yardnn1na. gelmişlc-r i - Draçtan 30 kilometre mesafededir. 
se de Yunanlılara hi<; ehenımL Eğer Yunanlılar bu hava üslerini 
yet vermeksizin taban,:::alarla zaptedecek olurlarsa Yunan ve İn. 
hücum etmicılerdir. giliz hava kuvvetlerinin istilacıya 

Esir alıp birkaç İtalyan si- karşı yapacakları kış hava seferle· 
lahendazı öldürdükten sonra rine mn.ddi faydalar temin edil -
Y•ınanlılar nıotörlerine avdet miş olacaktır. 
etmişlerdir. İngiliz hava kuvYetlcrine men. 

sup bir subay, Yunanlıların istila. 
Bu sabah erkenden limanla. cılara karşı üç hafta mukaYcmet 

rn:..a dön.~n akrn?ılar, isticvap ederek bazı yerlerde bunları tardet· 
ed.tlmek uzere esırlerini Yunan miş bulunmasını kaydedilecE'!{ bi~ 
makaınatına teslim. otm.işlerdir. muzafferiyet olarak tellakki et. 
Akın vasıta ol • t 1 mektedir. İngiliz bombardıman a an .ı<ano o o - 1 · y .. ı · d · 

mobil silahsız ve husu • b. tayyare en unan us enn en 'e 
tör idi. sı ır mo- Orta Şarkta bulunan daha uz~k 

meydanlardan hareket etmektedır. 
Görice hakkında izahat Arnamtlukta ye cenubi 1talyada 

bulunan İtalyan üslerine ye henüz 
Adriyatik denizini geçmek imkan. 
lan olan takvive kmYE'tlerine karşı 
taarruzları !azlalaştrrmak üzere, 
Yunanistan \'e Girid'<leki Yunan 
tayyare meydanları süratle büyül
tülüp inkisaf ettiril~ktP<li,.. 

Görice (Koritza) 860 rıtknnlr bir 
ovanın kenarındadır. Burada Fatih 
Mehmcd devri ricalinden ve üçUncU 
Beyazrdın lalası ve Emir Ahurı İlyas 
Bey tarafmda.n Beyazıt devrinde ku· 
nılmuştur. İlyas Bey, burada ınevcud 
ıt ''·• "' - .,..nn..,~trrı eatm alarak yıktır-

Bulgar krah 
Hitlerle görüştü 
Sotya, ]!) (A.A.) - D.1'T.B. nin hu· 

.susi muhabiri bildiriyor: . 
İyi malumat alan mah:ı.fild•? bey?.\Il 

olunduğuna göre, kral Boris HiUerm 
hususi tayyaresile Berchtesgadene git 
nıiştir. Krala, hariciye nazırı Popof 
ve Almanyamn Sofya elçisi Fen Richt 
hofen refakat etmişlerdir. 

Bulgar efkArıumumiyesi kral Bo· 
risin yaptığı bu ziyaretin ellemmiye· 
tini kaydetmekle mtittefikti>:". Bereh· 
tesgaden kon~masmda ne gıbl mes~· 
lelerin görU'1illdüğli bilinmiyc.rsa da 
başlıca devlet adamları arasındrı.ki te· 
maslar alınacak büyük kar:ı.rlann 

BulgarLstan menfaatıerlne oh.J>ığu ka · 
dar Almanyanın da menfaatlerine uy · 
gun olaca,:\'mm bir garantisi olarak 
teltıkki edilmek tcdir. 

Berlin, 19 (.4.A.) - Berlin si
yasi malı'fillcrinde öğrenildiğine gö_ 
re, Kral Boris'in geçen Pazar günü 
gayri resmi bir ika.met ~üna~be
tiyle B. Hitlere yaptığı zıyaret es. 
nasında \'.ukul>ulan göril~meler ay_ 
nı zamanda A vrupanm siya~i ten
siki meselesine de taalltık etmiştir. 

Alman - italyan 
hariciye nazırları 

(Baş tarafı 1 incide) 

formaliteden ibarettir ve bu for· 
rruı.lite, Almanlara gürültülü bir 
propaganda y:ıpmak fırsatını vere
cek tir. Vaziyette Macaristan için 
hiç bir değişiklik beklenilmemek
tcdir. 

Ilcrlin, 19 (A.A.) - Yarı res
mi bir membadan bildiriliyor: 

Berlin siyasi mahfilleri, hafta 
bidayetindenberi zimamdar devlet 
adamları ile hafta bidayetindenbe
'ri baslamış olan müteaddit görüş
melerde, durmadan devamı Duc:e 
tarafından kaydedilen !ngilterenin 
askeri tahribin yanı başında, Av· 
rupanm inkişafı ve yeniden tanzi
minin durmadan ve silraUe yaptl· 
makta olduğu kati manasını gör -
mekiedir. 

Salahiyettar membalarm görüş
melerde bahis mevzuu edilen me
seleler hakkında malfunat verme
mesine ve vaziyet almamasına ve 
diğer cihetten mulıasrm tarafın 
mana.srzlığı ayan bir çok fn'l"aziyc
ler y:ıpm:ı.sma rağmen, Berl4ıde 
krsmen öğrenildiğine göre, bu müs 
takbel A'·rupanm şekli, gfü·ıişmc
ler esnasında yeni bir tekümül ik· 
tisap etmiş veyn. edecektir. 

Kral Borisin Führere yapınrş ol
duğu hususi ziyaretin. Bulgarista
run mihver devletlerilc olan santi
mi münasebetlerinin aliı.ka bahı:; 
bir tezahürü olduğunu kaydeyle -
meğe ihtiyaç yoktur. 

Führerin ve Alman hariciye na
zırmm ltalya ve lspanya hariciye 
nazırları ile yaptıklarr görüşme -
!erin ehemmiyeti, siyasi müşa.lıit
ler:n gözünden kaçamaz. İtalya ve 
İspanya ile yeni fikir tc:ıtisinin 
harp siyasetinin ve umumi slvase
tin aktüel mahiyetteki meseİeleri 
ile ala.kadar bulunmuş olması ta -
bildir. 

Bertin, siyasi mahfilleri, yarın 
Viyanada Almanya, 1t.alya, ve J\fa
c aristan arasında yapılacak görüii
mderi büyüic alaka ile beklemekte 
ve bu görüşrm~lcrde milsbet mese
lelerin müzakere olunacağını kay· 
detmektedir. Siyasi ziyaretlerin 
fablalığr, görüşmeleri n.süratle bi
ribirini tagibi, a)11I siyasi görilş -
meye pek muhtelif muh:ıtarların 
iştiraki, blit;in bun!ar, tam bir hu· 
kuk müsavatı havası i!;inde cere -
yan etmektedir. Bü)rıJk C·lçilcr kon
feransları, diirtıcı ::.onSL'ylcri, bazı 
devletlerin diğer devl~:h·ri atıl 
bir vaziyete sokmaya teşebbüs et· 
tikleri komiteler artrk yoktur. Av
rupa meseleleri. artık dünyanın 
öbür uçlarında doğmuı:! ve coğrafi 
ve tarihi malilmatlarınr yine dün -
yanın öbür ucunda almış diplomat
lar tnrafmdan kararlara rapteclil -
memektedir. Etiket yerine, devlet 
adamlarının karşılıklı itimatları ve 
şah~!. dostlukları kaim olmuştur. 
Tarıhı kararlar, artık kaı-ı"ık . 
b.. k t · ' " ve uro ra zihniyC'tli teşekküller ta· 
rafından gc rilerilmemekde fakat 
bu kararlar, doğmdan doö-ru . 
l"k d ., ::> a a· a a ar bulunanlar tsırafmda .. 

k d'l n mu za ere 7 ı erek alınmaktadır. Mü-
zakereyı derhal fiiliyat takip eyle· 
mektedir. 

Tarih Kurumu Veni bir entrikah 
umumi heyeti karşısındamıyız ! 

toplandı .. (Baş ~arafı 1 incid 
Ankara, 19 (A.A.) - Türk Ta· Rusya' !.'ll i<;;<lc miJl\·cr deY~eU~ri 

rih kurumu umumi heye ti 18 ve birlik Jıar1..'ı~·~ı cder,.,o Tıırkiyeı 
19 inkinciteşrinde Ankarada biri h t ı 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin ' Bulgn.ri!'.lanı sei~,bcst \'C ra a n 

kaca~mı Buh~ar Jırdularmı arl 
diğeri kurum başkanı Hasan Cc- • " ·· •t di 

smd::ın \'tırnu•:acağım ıı.';'ll c Y • mil Çambelin baEıkanlrkları altmda ,, t. . 
Almanya hu yoldaki müzahı,'~l-•. 

iki toplantı yapmıştır. 
Ruznameye geçilmc<len evvel l•arşı bol keseden Ynıullerclc bul 

Maarif Vekili tarih kurumunu lfıt- nııyor: Iloji;azlar İ!:!İni muğliik bi 
fen yüksek himayelerine almış o- mesele görmekle beraber 5a.yeı:; 
lan Milli Şefimiz İsmet !nönünün So\'ye1lf'r Birliği Basra körfe7.iııe 
son hafta zarfında kurum merkezi· ~icler:.e ıuu,,ul petrolleri ile İran 
ni şereflendirdikleri gün cemiyetin petrollerini aldıktan ba..5ka Jlint 
şimdiye kadar faaliyetile yakından denizine r.ıkn.c.a.ğını, İn~iz iınpn.r.ı
alakadar olduklarını ve kıymetli torluğunun parı:alıınmasına. bu su· 
direktifler Yermek suretile kuru· retle yardım etıncl• mnkabilincle 
mun çalışmalarını teşvik buyur- llinclist:uu ala.cağ-mı anlatı~·or. 
duklarmı ifade etmi~tir. Bundan Ilcrlin U>lgrafmm satırları ara.
sonra kendisine söz verilen kurum smdan aldığımız bu intibal::ı.nn no 
genel sekreteri milli şefimizin dereceye l<:ıdnr halii\uıte uygun ol· 
kıymetli direktiflerini umumi he· dıığunu tavin etmek t.abii rnüskül
yet üyelerine izah etmiş ve milli clü~·~.A~r:ıl• umumi surr-~tc ~asıl 
varlığın en mühim iki mesnedi o· c~gımız. kana.at !'!Ud?~ .ıu mıhYer 
1an milli tarih ve dil çalışmalarına de' let.ıe:~ı~l~ mc>nfn.ah ıçın Sovyet
bir kal daha hız verilerek müsbet ler BirlıKtnı yalun sarh-ta ve As
neticelere varılması lüzumunu te- ı Y_n.da. lıarbe siirüklemek ga;vrcUc· 
barüz ettirmiştir. n 'rn:~ır; So,·yet. de' Jet aılaml~n 

Umumi heyet kurum hakkında ~u gıbı ~ıışrctlcrm :ırlrn .. <ımıla gv.
göslerdikleri yüksek alakadan do- li 01.a._n planlan ~ör.ecele ld~'a.sctc 
layı Milli Şefimize sonsuz şilkran '1.1.alıf,. olı.luklarıru hır (,'Ok defalar 
ve saygılarının iblağını ittifakla l~ılf'o 1.sbat. et:niş oldulıJan için lıü-
kabul etm' ti dıselerın ın'.u~aflanm cmni~·etı(' 

l\ı:.. .1ş r. . bckliycbiliriz 
utcakıben ruznameye geçıle - • 

rek 1938 senesine ait bütçe hesa· 
hı kalisi hakkında hesapları. tetkik 
encümeni tarafından verilen 'rapor 
okunmuş ve bu rapor kabul edile
rek idare heyeti müttefikan ibra 
edilmiştir. 

Bundan sonra 1939 senesi hesa
bı katisi okunmuş ve h<'saplarm 
tetkiki için yeniden bir heyet se· 
çilmişlir. 

Bunu müteakip kurumun ilmi 
faaliyetini gösteren rapor okun· 
muş, hafirler tercümcleı., telifler 
ve Türk tarihinin an:ıhatları ese
rine malzeme olmak üzere hazırla
nan eserler hakkında azaya malfl· 
mat verilmiş anahatlarr kitabının 
hazırlanması etrafında devam eden 
çalışmaları hızlandırmak için icap 
eden tedbirler hakkında müzake
reler cereyan etmiş ve kararlar 
verilm~tir. 

Bundan sonra kurum tarafından 
Samsunda yapılan hafriyat hak4 

kında hafriyat direktörü B. Kı· 
lrç Kökten raporunu okumuş vo 
büyük bir alılka uyandı~lır. 
Müteakiben rahatsızlığından dola· 
yr içtimaa gclmiyen azadan B. 
Remzi Oğuz Arığın Kara.oğlan ve 
Hacılarda yaptığı ç:ok enteresan 
hafriyaUara ait raporu okunmuş· 
tur. 

Vakrt geçmiş olduğundan kuru
mun mühim hafriyatlarından Ala· 
cal1öyiik, Regium ve Trakya hafrlı,o
yatlarına ait raporların okunup 
müzakere edilmesi salı gününe bı· 
rakılmış ve salı günü yapılan top
lantıda bu rayorlar ve diğer tari
hi meseleler üzerilıe müzakereıe·r 

cereyan ederek senelik umumi i<:· 
timaa son verilmiştir. 

Şaşırm!şlar ! 

ASThI US 

Parti Meclis Gruou 
toplandı 

~·-- (Baş tarafı 1 incide) 
heyetinin muvafaktini istemiştir. 
Grup umumi heyeti Başvekilin bu 
teklifini müttefikan tasvip etmi§-
tir. 

Bundan sonra ruznamede mcv -
cut takrirler okunmuştur. Bu tak
tirlerden birisi, son defa meriyet 
mevküne gir<'n muamele vergisi 
kanununun küçük büyük her nevi 
tahak esnafmt sümulüne almakta 
olduğundan vo bu halin bilhassa 
muamelesi basit ve kazancı mnh -
dut olan esnafa ıztırap vermekte 
bulunduğundan bahisti. Sahipleri 
tarafmdan şifahen de izah edf.cn 
takrire cevap veren maliye ve'Jdli 
Fuat Ağralı bu vaziyetin hükıimet· 
ço de nazarn alındığını ve bu ka
bil esnafın vergiden munf tutul· 
masr hakkını.la tanzim edilen ka· 
•un la~ilıasmm meclise takdim e
dildiğini, maden ı:ıirkctlerinde çalı· 
şan amelenin iş esnasında iş yü
zünden gördüğü zarnrlarrn tanzimi 
ve Antalyada çalışan bir ma.dC' 
şirketinden uzunca. bir müddet üc· 
rııtlcrini Almamakta olduklı:ırı 
e:n!'aştlan amele hukukunun Iıükfı -
metçe .siyaneti lüzumu hakkındaki 
iki ıkrire de İktısat Vekili Hüsnü 
Çakır tnrafmdan icap eden izahat 
verilmiş ve Vekaletçe almd,Jı ı:;.n
J~şrlan tedl;ıirlcr grup umumi heye
tince tasvip edilmiştir. 

Ruz.n:ımedc b~ka madde bulun
maması hasebiyle riyasetçe r~lse
ye 16,30 da nihayet vcrilmi~uı·. 

:\Ianastrrı bombalryanlarm İtal

yan uçakları olduğu anlasrlmıcı Meçhul tayya .. a~er 
İtalyanlar ''Pilo~larımız yollarm~ 1 \. I 
şaşırmışlar!., demtşler. Olağan ~ev! ( 
F J t bo b ı ~ J Ba:ş tarafı 1 incide) 

arn şu m a an neden bosalt. Londra, 19 ( A.A.) - Avala A-
mışlar? ~.astgele .mi? O halde "yoL jamı a:;;ağrdaki tebli~i neşre me. 
larını degıl, kenclılerıni şaşırmıslar. zundur: 

C1GER1N! SÖK:V1EK! 1\1 r . 5 Sonteşrintle l\lanastırın bom-
. ~5<? ınınin ağzına yakı-;.mıyan bardımanr hfıdbesini tetkik eden 

bır tabır. Acaba mütercimin b.ultı-
? tahkibt koıni 5yonu, Manastır ü-

şu mu. Yok::ıa .l\!usolini Arnavut. 
lan memnun cd . d. , . bö l zerine dü~~n .bombaların Italya ha. 

50 
•· .. , erım ı;e mı Y c Ya kuwet:erıne mensup ta,·yareler 

j .emış. t f d I ld - · · Cig7erc· A . d b'zd ak d ara m an atı mı~ o. ugunu tesbıt 
. • 1 rna\ ~ 1 e ş a n!l etmiştir. 
ıbaretlır. IIalbukı onun da hakı- ı ı- ı· t ı ··ı • t" b 1? katt tt - ' - . '-ra ıye ıu ;:urne ı u ayın _ 
·- e_ ~ .ıgı, . sattıgı.!ı .. . mıllet sinde tahkikat neticesini !talran 

çıg-erı ıdı. ne ınsan " ' "'<'rı!. hükumetine bildirmiş ,.e bu husus-

İfalyan somallsfnde ta kendi tar.arından ~a. tahkikat 
rapılma"tnı rıca eykmı~tır. 

Dante mevkii bombar- ı llalyan hük~'11~ti l~ So~teşrin. 
• • de ce\'ap Yercre'\: fılhakıka bır yan-

dıman edıldı h.;;l ık yüzünden lta!yan tayyare-
Londra, l!I (A.ı\.) - 1ngı'i7. amı· !erinin Manastırı bombardıman 

rallik dairP.$inin diln ukşam'ri t.;h.i ettiklerini bildirıni<; \C bu hU"U$ta 
ği: tees-:ürlerini bc~'an etmiştir. 

Hafif İngiliz deniz l<Uvvotıeı l 1 eni İtalyan hükumeti aym zaman. 
haı·ekii.t yaparak tLaıyan Sornn' i.-ıi'ld:ı da, bombardımandan teYellüt eden 
bulunan Dnııte ır.evl:lini bombHr,lımnn haqrlarm tazminini esas itib3rilc 
etmişlerdir. Bomb'.l.rdıınanlar petrol kabul ctmi<:tir. 
depoları, ~~hil bntaryaları ve hrm~ Du suretle Ye ltalya ile '\ ugos
dafl b:ıtary..ıları üzerine tevcih edil b\'Ya arasındaki dostluk münase
miştir. But.Un herener ciddi h:ıs·ııa 

1 

lX'Üeri sayesinde hu hadiseye k:ı. 
uğramıştır. Tarafımızdn hasar ve in· panmı') nazariyle bakmak lazım-
sanca zayiat kaydedilmemiştir. dır. 

ki~ienst aus Deutschland diyor 

k. Alınan mahfilleri, yeni bir in· ıl) M E L E K 
.ışaf ~rşısında bulunduğu kanaa- 100.000 kişiden fazla 

t:ndedir. Bu inkişaf, filhakika, si· • 
l~hla.rn: zaferi ile iınkfııı dairesine . Sınemasında ~ alkışladığı "' 

f~i~·:.~~~i:~~~:~.~~: 1 BALALA''l{"A 

' -·· . ·. . . ~ ~ . ·'· . . '.., .. , ... ~ ' ......... ~. 

A ''rupa kıtasınrn karşı korm::ı.sı i· 1 11. 1A. \9.. 
ca.p eden elzem mecbuliyetlerin ı 
derin bir anl,._y1~r üz~rine dayan _ 4 üncı.i ve ııon hnfta!'lma bu~nden ltibarm ba~lı~·or. 

. "'* $*'*'1 
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1 Onivenitede talebe 1 "Edirne Tarihi,, 

Oc, Jl YU1111~ nm_::1' ~~kay. ı ;.;::~:~;-.= A dma dün 10D verilmittır. Bu tutlulnndL 

Yal d n ~SKt.NOERJ. ~ERTE lll yıl fa.kUltelere Y.aztlan We~e .. e ıtnht.. moellfft Oılm&D 
rin rr.i)r(hn t~b t edil~ktedır. Nuri Peren edwn mualli.JıüillldD 60 

ı 'eri · met 1J1Jönllln naaebeW. tertip 
-67- . Llaelerden muame eı yenı edilen bu JUbUede General KAlllD Dl· 

tamamlanacak o'an talebeler rlk, Baım vır Sa rJ öu,y, .Beı.cll 
bili.hare kaydedil cektir. 19 ve Parti relai, HU~t erlclDJ. Köy ağalarmdan Memifi n.. AJımedin bu çareye bqvurmak. 

tliem edenler de vardı. Biga.. tan başka yanacaı!ı birşey yok. 
duı pılc ve düğün sahibine i. tur. Mcmiş ancak kazık oyu.. 
kl dev. lldiye getiren bir r.en.. eniyle yenileb"l r. Bu sırada kar. 
lbı. ti'lblinUn ÖDÜJııde yani ha_ m ve kis~ti kuvvetli ise, Ah • 
brlı Ddaafirlenn arasında otur- mecrn kolunun ktnlması da 
lllUftu.. Yanıbafmda mabeyin muhtemeldir. 

Maanf, 1.ılae, liut1tQ ve Orta mektep 

Romen menşeli mallar !::::='.;.!: 0~:1:.C:: ::-
beleıiDdeD blnr gurup ta ..... 1ııulu 

Utlbi Servet Bey buhmUJOl"du. - Evet. Bu ihtimali her za.. 
Kay apm: man gözönür.de tl' mak 11.zmı -
- BabN )(emifim •• Ha gay. dır. Ben .bir oyun yapmak iste. 

ret ha..! yen pelıhvamn kolu nasıl kmL 
Diye balmııakta.n kendini a. dığım göziirnle 0 ö .. dUm. 

lunamqtı. - Kulumız birka~ kere ..er .. 
Servet Bey bqmı çevirdi; dutilm lc:in, pehli anıarm ba G. 

k&J aiasmın beyecanmı görlln- yununu hiç de bot g&mem. 
ae dayanamadı· beyefendi! 

- Memif peİıunn lislD Jdty.. Nihayet herkesin h~ 

Hilktlmet Romanyadan geti. 
rilmİI bazı malların ithalhıi mu.. 
vakkaten menetmişti. 

Bu yasak keyfiyetine sebep, 
getutilen mt1.1lann yeni anlq. 
ma esaala.rı dahilinde ıthalinin 
dilşüntllmüş olmasıdır. 

Formaliteye ait hususlar haL 
ledilıUftn~en Romen menşei 
mallarm ithali buausunda dUn 
allkadarlara emir gelmiftir. 

Alhn Fiya~lan 
den mı., tqmq, aabn tWrenmif, dili ku.. 

_ &, rum.Uflu. Seyirciler bir lmı!u: Altm fiyatlannda dıin 2S ku-

T~ açan ouvar asua ENrJll 
O&maD Pere eclnbl lrf• ba,atmua" 
da ıeçtD 60 ..aelik bbıllletJerlllden 
ıt.UcraDl& babae ten ..,. aöaU 
F.ılb'U ve TraJqa tari4IDe JDWcal et
tırmlt ve Orta Aa ad&D kopUp plelı 
ve Si tllderl )'erlere medeDl,at &Ota 

TDıkleriD iıU mukaddH toprakla 
ren .-Jdplel'l olcluiUllU tarlb1 
rm • eaki,...._ .. ,.en 1ıe--••" bir il· veslkalan •- ,..,_ _ _,_,_ 
..ıııa uJatmJI •• <>aman remÇ\O ....... 

.... '1'U'ild. adlı ..... ,.._ = mu JdUWrillDUU ettlll 'bo.70k 
hlsm8tl ft 'bil blmMtln JIDn "8ftnWı 
taratmdP d&bl tüdlr edlldlA1Dl be 
Urı.rek SlltlJar a.ladr bararetle bt· 
ıulaauttn'• --.o---- eorr~fUlmD pıtp pL - Adam lle1l de kim yenilir.. rtJ1 lrada.r yükseklik olmuştur. 

lllfllllni de Onun için eordum. • yenilsfn. diyordu, 8UBUZluk • Sirkecide bazı sarraflarm. K .- iatuyonunda 
Köylü. birden gWUmaedi: tan bayılacağım. Tam blr.eaat bir altım 24,40 liraya kadar 1&- araasaf kaza 
- Galip gelmeaini istiyorum, oldu... Hlla bu boğuşma bitme-! tm aldtklan rarWmüttill'. t bır 
~' Çl1nktt yolda gelirken df. Dibıkil altm fiyattan, umu.. ._... _ DUn seoe Ka· 
baiıae ·tutuştuk 11em1ş yenilir • Nihayet m'1ttıiş hlr gUrllltt1 mlyetle al11 24,25, eatıt da ra:-~uk blr ktf1n1a ettı-
le, ben yenil~ demektir. koptu.. Memisin kisbetl parça I 24,30 lira idi. Bir kWçe altı. ma u. ..uoeı-• tecı bir 1ca11a ot· 

- Ne kayıbedeceksin' parça olmuş ve be.rMklan ko. nm fiyatı ise 279 kuruştu. mUf&V• llldl9I fUdUr: 
- Btr deve . par gibi gerilmişti. (Su ldlptl) ' lla&t t 11 te Awupadan ,.._ lam· 
Servet Bey ·~iddl bir tavırla neredeyae çatlayacaktL Kara T ethis edilemiyen bir .,....,_. Sdb'Mda bUlrlaDaa •· 

'-tnu salladı: Ahmede Uç kere: ceaet bulundu palan da arJruma ....=.. a.;: 
- Hakkın V8l'lll1I- İDpllah - Pes.. pes .. pes.. lllAIMYNtıen~: dlltmut '" ,_.. 

o kaanır da. flle11 de deveni kay Demek suretile camm kurla. Dan l&bab saat 10 raddele- :.m. ll&dl8e muıatttıe t.ewat1l 
bitın-•- ol·--• rabilm.ffti. ""'da n. __ 1 ....... ~da .:ıı-•-•· •• o1mafba". ma111ta" ~ •· 'tPx::u9u ..... DUMo ...IH..... 'Dl-'· köy atası mfttemadL • ~ Awme ıaa • ...,.... illa&~- Jrall melremJut ... ftllllet •tllilflel'dlr· 

Q.u3 • omuzunu -w. ~c.u 1,.._... rm aalılle attığı oıta yqlı biri. 
- Mesele devede clelD- On yen ellerini biriblrlnin .....-e Biiıe alt bir ceset bulunm111t :va. 

deve kaybetsem de aran yok. oğufturarak: kaya Sarıyer mtlddehmnmıl 
..... ,__ .... --.,, __ ~-- "aen .... u - Ah, ne yazık .• bahsi kay. _._: '17•-·n el k--'IP .. _" 
~ \Al)IH,ı-- &N.Uao t df.__.!~ bettim. l)eveJerin gittf~ bfi-1,ey mU&YKll na.uı vı-- -
~ an amıyoraun . ., 3..,,.,,...... deflL H "yetim mahvoldu.. ldkata başlanmıştır. 
.1_;.!!te1.__,~u dil.tf!ndOkge hfd.. a.mim ~vboldu. Umrbıde hüviyetini t..blte 
"""l:t.ı,., .. JV& ~ lljl"I" yar&Jl,C&k hiçbir evrak mhur 
Şu ııeyircn~ a.rasmda. ne ga.. Diye dövllni'yordu. ebnlyen ceset, teşhir ~in IDCll'. 

Jip haleti ruhiyeU imanlar var.. Danıt elendi: , ga blcbnlımftJr. 
dır. Kimiai birşey kıamnü - Peçmfş ~· ~· De. 
later. Klmiai de böyle ltin de. veleri kaybettın galiba •• 
dikoclu tanfm& elıemmi,et ve. DJ,.e 80l"du. Sorduluna da 
l'b- plcıman olmQlbı, zira llöylil a.. 

itte Sernıt ae,tn ........ pmn benzi u.pearıydı; htdde.. 

~ aba! da ba bbllclen bir = ~ de,d::;:T'~ 
111'1 leJfraltd idi. ..._._...._1 ......... •-"--' dl· Memte bir anbk tıdklndl.. ne ....,y.._.,,.~uı.& ucııu-ana • 

IDabetJni ku1ktan JnırtM*. Ve - Develerin gittiifM ~ 
bir topak Bllratl1e oldulu ,erde yorum, ~ efendi! Keşke yUz 
cl&nerek. l"ara Alımel!fn 901 be.. devem, beş yli% devem kaybol. 
eatmı yakaladı. saydı •• Bu kadar yanmudmı. 

Kara Ahmediu m lllW!& t. - Ya neye yanıyorsun, a. 

Dihı gelen mallar 
Dan piyuava yeniden '500 

kilo kalav, ?00 adet otomobil 
llstl~, 5800 sandık teneke, 
2789 balya bam buçuk. BM 
bıa ~Y c,kanlmt9l11'. 

Bunlardan bafka pek yakın -
c!a şehrimi!! mttb.fm miktarda 
teneke, nişadır, kireç kaymağı, 
maden! &ğır yağ geleceği de ha. 
ber almmıştır. 

ttalyacla feyezanlar 
..... ti <AA-> - D.11.a. 
IOll ,enJerdt ............ ,.,.. ..... 

daW ,........, JU11arı ltalJadıl 1ılr 
QOk mmtallalalda MDet l*UDl aJaD 
,.,, ...... ı.IQ9t ~tll'. 
ı... .................. . 

... ~ ftdllllac1e laaar -
~- Bunda depalua .. 
~- l'N8ada )'lrmldla falla 
.... altmcl& llallmltD'· 
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Işıkları söndürme hazırlıkları 

Dün vilayette büyük 
bir toplantı yapıldı 

Dlln öğleden aonra vılayette 
Vali. ve Belediye Reisi doktor 
L~tfı Kırda.rm reisliğinde vali 
muavini Ahmet, kaymakamlar 
ve diğer ali.kalı zevatın iştira.. 
kiyle bUyük bir topla tJ yapıl. 
mı tır. 

Bu içtim.ada ışık BÖ11dürme 
ve karartma talimatn8.L'lesinin 
mer'iyet mevkiine konması 
hakkında. Veklller Heyetince 
verilen karar Uz.erine mra iyle 
almacak tf'dbirler etrafında gö. 
rü"1lınUştl'r. 

Pasif kcrunme kanun ve ta -
limatnamesi ~en ~rilmiş, 
hazt!'lanan bir tamim derhal 
1Udırı1 rak k " l{a:nlara, za
bJtaya ve di!fer al"kl'dıır yerle. 
re blldirllmiıııtir. 

Buna gör v rın aqamdan 
itibaren umumi ve mısust bina. 
tarda ve bUtUn binalarda d1Ş 
tanvlratı ve bu meyanda vltriıı 

h
tenvfra.tr, 1'tkll rekllm1ar, cep.. 

e tenviratı ve bina numarala. 
rmm 1'11dandmlmuı yuaktır. 
-~ • tekilde olursa o181D1, 
uance Jlllk Veı:ıeeek her ttlrHl 
VUlta1arnı chlanda vak11mMI 
ve bHanllmbr memnÜdur. 

H118U111 ve umumi tenvirat1ll 
hartee brll mukelenmest mttm
kUn olma.dılh takdirde myıf vat. 
1* mavi 111k ~ ampuller 
kullaml&bilir. Itttm dıpnya 
akledebllecefl pencere, kaJ>llar, 
cam tai'ualar, cameklnıı kort • 
clorlar w mGmutll llOb.la, bah-
98'9. avluya, dışanya açılan 
1JUtUn bpılar ve sairede -. 
ıe=• tertipler yaprtacaktıl'. 

Çok Rtrlliı> çıkılan mahzalar, 
JobntaJar, 81nemalar, fabrika. 
tar ve bunlara bemıer mahalle?'. 
de iki bpmm aynı zamanda 
191Jmamuı fc;ln babnede ya bir 
bekql "'11uııclunılaeü: 'ftya oto.. 
matik t.eftlbat JaPdacakbr. 

Umumi bina, aputmwı lfbl 
evlerln methallerlnde ~ 
sahanbk gibi bir yeri mevcut 
olnuyaıılar da iç ve dış tarafta 

easeselerinde berhanli b · r ~al 
sebebiyle hasıl olan ışıkl ~~ 
kUn mertebe ışık httzm nnın 
dıean geçmesine mani olacak 
eekılde maskelenecektir. 

Ea.s itibariyle nakil vasrta. 
Jarmda b tUn 1Ştklar aönd · le. 
cektir. Işı m lralmalan müm. 
kiln olmayan nakil vUıtalarmm 
iç tenviratı tam bir il e 
maakel nmeai temin edilcqi 
ta.kjir vatlı!: vl un. 
pul kullanılır. 

MotörlU nakil ft8ltal rmm, 
bisikletlerin ch!t JII}dan e ar .. 
ka lambalan kdııf ile v yah1lt 
kovu mavi kalın bir ve & iki 
cam veyahut koyu mavi nhn 
kifrt:Ja mukelıM*'*tlr. 

Mukelenmemil feıD?r "" 
11.mbl.lar JmJJanı1unıya aktlr. 
Bu yasaklara rla,.et edil rı edil. 
mediği kaymıbmJar, zabıt& 
memurlan, W1er tarafmdan 
sık! bir ltUN'tte kalltl'ol edlJe.. 
cek, riayet etmiyenlerd n elli lira,.. bdlr para cezaeı aı... 
eafl gtbf, 15 gUııden atı .,a 
kadar da ha.t>ls cesuma mlll.. 
k6m edileceklerdir. 

Fabrlblar, A,.._ral', ıra .. 
mmpaşa, Hask8vdetl an clellr
menlerl de k1nvel m~ 
vasrtalan temin ec!ecelderdtl'· 

DUıı elektrft idanllDde 4e 
bir toplantı yapdm1't am_. 
tenvirat Jlmbe.Jarmm ~ 
nhı kaldmlacalr, lıangflirlnln 
kalacalr telbtt eclllmlettr· 
t!lt41llbulda ~ bfnden tatla ao .. 

kak llmbalarmdan ancak 1S> 
tanem mask 1l"tlm•f l fr halde 
kalacaktlr. Meeell Emin&lthıde 
maskelenmiş ancak lllr tek 
11.mba. boluna.caktJr. 

Dffer IArnb tar da ,ol afa .. 
lannda -ve D.brtıınm !l1ztrr sk
te!'d•ı!M yerlerde kala.ca1'1:Tr. 

Haber aldılnnıza gtn, ya.. 
meta l8hrfınfate ,..ece v r:Jn
cınz ohna.t tl'11!!9 bt~ hava 
taarruzlarmdan konmr tec. 
rilbesi ya.pılaca.ktır. Bu tecı"Uc bbi :": .................. '!'.\.~~ • 

Sterlla 
'>olar -----... 

lerde ta !Jlt-

Vfll~ 100 bdar tulambı. 
nm fstmbul köylerine teftffne 
karar verm!ştir. Bunlar ham -
lanmaktadır. 

- Glllme kOlfllllDL pUr b&. plfp ~ecek. 
lllı"- deli1wıJıt - tı ~yte delil. eerh efendi! 

Diye baiJnh. lmyftl arumda "~anla.. 
Ahmet tek!'&!' ~ bir m!WI'!,, da.mftmıt yiyerek ns. 

taYJrla dldtı. Bu sDJll: mek haysiyetime tiutnr. Bmı 
··- Merak 81:1neyln.. Ben işi. dm llO'l!'ll. ~ter ~ hum 

IDl blUriııı!" mıyaca.tlar.. ır.te buna yamyo .. 
ıı.,,. .. 11.- ...,.._ 

.. ~ sahibi Dimi .... 
Beve hitabell: 

- Sis ele, deve ile w... .... 
lııtaıı köy!Ulılln ftkriade ut. 
~=! 
te ~-Beyin ne Ahmet, • 

--. haklmıda bt1 bir 
IUcır ~ boıatJ. JQkt1a. 

........................ 
llt••lteJ-e 

Koyu retıldl her De9i kAfrt 
ve m1Jll,lllb& •tanlard&n be
yamıa.me bJtendiğJııi d1)n yaz. 
mıştıt. 

Bu beyamıameler aynı 2S in-

~ -~~ dal" mmtaka ticaret mlımdL 
IUne telllm ecllleeelrUr. 

Bam gar.et.eler, bil 

- Vallabı. elendi lıuret1erl. 
~· Abmedl bir kin Ballm 
•-..nm k6tJdlnde ,.ıu aL 
~ .,, ..... .,.. Aml. o 

Koçuk hikaye ilk haftalık 
me mtıhJetfnln aym 21 IDe ka
dar oldu#mıu ~ da, 
4ofru defildh'. 

Dffer taraftan, ~ 
u.t.fne dahil eı!Omemll '*
nan her IMwl ..ı,.lı lamM& a.. =- bul& Ol11lll &11'111 '* QD~ OJUılU t:emi ~ Me,. Alla ft babul cUSrt ~zlt ODU 

~ce. onu ilk defa litlY • ~lardı. ômrtlncle ilk defa o
~~~ Ştmdlllk idil hak. larü. o sb llaftablmı mnı re
:!"da da kat't bir fikir ve ka- UrecektL On d8rt yqmda olmam
~ llahtbl deiflfm. AneU, aa nime• mlhlm bir yerde ite 
1al hlr ' 1Uayuvarlalr. ~ .S ~ 10fra11 buırlamJI, ekmek 
tlllfl) oeblfvand11'. Kolay kolay ke111ordu. 8llılra, baat& llll'&th bir 

latt btlkUınınvor ve karnmm kadmc!I. B• 11 '°"''°'' btm ele 
~ :VUvarlak ve çrJnk oL Udde birde itini güfyo$ Baba, 
-.ı c1e raQıen bmı balmJ. _..._bir ftl'dumcbı)'mUldda bir 
1 bi't'ım koıımıuml ook ... .._. tar _ ... oturur 
.?'.._~. "O~- bir --'-Uvan llkemleye yan ya 'J-· 
-uu - IJWI 1* ftllyette yaydmıl. kır bqıkla-
'L.,_ .. 

1 
t'1plıem yok. ~ .. ,_ _ ..ı..aı -.18 r11e ırar.mı 

~. -1hl kısa bÖvlu bir ı>eh - CM9 OJll&J.,., ,,..... •-.. y-.ua ...n-- .-eyrediyordu. ID --~iııı olsa, ka.bil de. _. _ _._ bir _
11 

... _ ._ g6rlrtr-. 
• '811111!1& 'l'Nadlf, karıpm.. - J-uıua .. 

-:- boylu bir nehlivan çı. ~~-=ı .. ~o!.=::. 
1lf. K'ua Ahmede yerrilfr. ..- .... --- eslik 

~ Ahınet onu ade tuvvet"yle adam bu balallarl g6rmem ten 
~· 'blru da bown'lm w koL plbror, laDld q111 c1ereoec1e eam 
.. ~. wamlutf-'e _,_ola.. maim• ta yapacak balka bir il 
--"il". 3' J-'9 )'Olmı111 gibi kq1armJ yoluyor, bir 

l>anış Bferıdl: 19yler llUl'lldamyar; baftluyla oy-

411. ~· vv, beyim! de. -::: 8DcldlD araJarmda geç
- laabet "8 ram lerinime mit olan bir mtınılrqa)'I deftlll et-

• Mfh~ lleaıia IOll yıl tiJ'mek iı1teım11 pw Mrt bir wle 
• - Buchniıa lamlllbl. 

u~ ke:.~ peh- - sa"na bak, dedi. Par&1& el 
~ tala IOreoM dejillba. Bir kere ._...._,_er onu çok tutar 1r. Sert --ı...u. mi .....ı u1p •-.. cmırtır Bir ~ penoen• •~-

,._ öyle ~ bir ...... )'UDU içecetfnl ben pek iyi = 
Pl..lM- ki. iman hazan ._ ftm. Olladan pu&JI bell 

• bDe hwıamu. ıwe. 1 bmaunJa ıma11 6deyeoe11m. b1IU 
lhnıtlı ~ da 1l!ecet tldarlkltyteelbn. ... 

ta.Ylrla evltererek, heyecanlı llıba lllıi de en yakın bir meyballl-•m 8hllne devam etti: ,. ....... atacak deiilJm. '"';.,.. b: yine döncll., fakat ..._ JltUtm boanıdall 1aomar-
lllıl ktaıı~ ...... 

- .. ~. t -x... .......... !.. .. ı;:...or- tok tal- x..._ ud bir ıaw ...... . - ....... 
·~-... -

clea ~·· Nedir bu 
avurt awrtmı?. Bal kapmda k&r 
beli ... dQ9 Jdla dedi ...... Ye-
ter bel .. Par&b olclulan .... ıar 
ceklyordum cllenl una.. art* ta
hammtıUlm bJnwk. oednl l)'l 1Ç 

hertt •• Bu evde rey, htııdha 'benim 
l:l'bk.. Sea IOlcla llfınm, u 1edm 
mı.. l!lolda .tir.. Çocıalı ,....,. be
nim avucuma sayacak dlyOrmL tr 
te o kadar. 

Adam, tenbel tenbel atetl ka· 
l'lltlrarü llJyltncli: 

- G6rDltlrtlsl •• Ve her Odll de 
bet dakika kadar IUltu)ar • 

J>etken ohTian eMC"ldl Bu GD, 
Oll bir yqlarmda tadar serunen 
edm 1* QOOald;a. Uma pantOlonla 
pek aptaJJa.pnDJ bir hali vardı. Akı 
qot yorgan RtSsltrl, yUstlne, tnaaıl
da aomıa hllll uyandıran bir ta· 
ima man1J1r llÜ!lhyordu. 

Baba a'91a bJktl, IOrdu: 
- Para nerede ulall ! .. 
Badm atıldı: 
- Parayı bana wreaıl• ol

hım!.. dedi. 
Cocat bir n11111a bir de 1'a,,.. 

1111& bütı. Be~ korkuvor 
du. Dilile IOlut, uçuklamıl dudak· 
1anm mlattı: 

Adam teav etti: 
- llqcU, 88ldı1 paralan.. 
Jfadm: 
- Mm oaa ffnM otıaa.. diye 

yalvardı. 

Baba. cUtlerlal IJCU'd&tarak of· 
lmum berine dolra yUrlldtı: ve 
'41ta blddar slbl MI' Mile: 

- Paralar aeNdeT .. 4edL 
ÇocUk, ... lul babama .... ,. ..,.., ..... : 
-Sertıtım 

-Ne .. Dt pptm! .. 
Çocak türarlldl: 
- Kaybettim.. 
Adam ellerlle havada bir t.aam 

learetler yapuaJt be.lmP. ~ 
maya bqlldı, ye: 

- Kaybettim .. Kaybettim! ha!. 
111an para nuıl kaybolur!. diye 
lllSylendl. 

- Cebime toymqtum.. Ktlclk 
bir arfm 1Qblc1e idi.. Kaybolmq •• 

- Hud kQbettln be yahu? •• 
- Bilmem dllttlrmllt oıacatmı. 
- Pelrl.. tebar cl&lQp anmedm 

mı? .. 
Çocuk 1-tmı eallac1i, ve : 
- Evet.. ama bulunachm. 
Aclam bomv homur homardua· 

rak: 
- Kaybettin.. kaybettin ba! •• di

ye ldlmrler Jlldırdı. Sonra bir Uç 
adım prl Qeldldi, ve uemada pl-
rlnçta bir tob bulUDaD kaim. -
il kemerbıl belinden çıkardı, ve: 

- U1uı kerata! •• Buraya ıel! •• 
dedi. 

QocUk ~ tutabllmtlr 
için alt dudalmı mtrarak ilerledi. 
ve aıtam imla eltnl bavap blcbr
dı. o ha kadar 1a1mı bile ıa... 
datmRkl!lm c1maa ... blrdn n .. 
rtft cıotra atJlc!I. INdetlndea ıezt 
hiç bir eeyi gnı-mtym baba, bn
mm pddetle btr kenara lttt. "" b
lm kemerle palma beltnt._~:: 
na bacak1arma IDdlnnet-
c;b,uk, a~ bile açmakmm, at
layıp ......... 1!l'9 )'daldı. 

Baba, hJrllDJ alıp, 1ıl4dettnl ,. 
.-.. bmerlnl bellne takti Te ol· 
.. ,.... bJdnvü ~: _.,.. .......... . .. _ .... : 

- Qoeata kanı iÇ • 
- Onu bmau bUmem pap .. 

bumalı. • 
m!:.; tek bir llls IGylemedea 
kadı. &oıtn.ceçtJ. Yllztlnu, gGzQnD :vı-
IC>fraya odemna çdrtJ. Adam 
dana ofttU, homurdana Jaoanır-

Yeln~ni yedi. Kaclm ile at
ZID& bir lokma koymadı. Ghlerlnl 
lrocall!bdan aYJnnaclan nefretle onu 
~U. Herif yemeğinl bltırlr bl
wa~ IOkafa fırladı. Kaclm da 
~ oflunun oduma çrttı. Çocuk, 
makta k~ Jabmt, acı acı bıc;Jm
Wttl. Kadın yata~ kenanna 
le ~ufunu kucakladı. Şefkat· 
aflanıaaı e butııdı. Biraa sonra 
"'-A. dinen c:oeuk ba11'1l1 kal • 
'"I&~- Anneefne '1'1nm, dl Atka-
llD,..g eUnı ~ tu. lt"..a&L YaStıo:;uım altına aok-

"'<u.&, kirli bir mrf c:ıkardı, ve 
"K;.i:te P&ralar .• diye fmtldadı. 

dart tan larfJ aldı, mçtJ. içinden 
Dllltı e Y&nm J'ilmllt llraltk çık· 
- · 1brülm Royl 

ten ve bezlerde ~ ltlba.. 
ren hfwdDlr dlreoecle ftJat 
~.mın bat &lt.enntftlr. 

Siyah saten1erfn metreel no 
kunıta kadar fırlamıştır. Ba fL 
yatla dlln piyasada mrlukla al.. 
yah saten bulunm'Qftur. 

Bu mal!arm c!a beyannameye 
it:l'ıall muhtemel göıillmette.. 
clfr. 

Diinyamn • seniı 
aıiınaiı ~rkta 

:N"J81'11, ll (A.A.) - NftJ'Ol'li 
Bum ıa•ılı«"' ftl'IDll oldulU ... 
mata stN dlQUUD ua leDllt • 
alldm w • tyt m~ ..,...., 
Nevyork lflhrinlıı d ........,......._ 
JılallbattaD mahall llldlld atlJnÜ&ll'• 
Bumlm&k &5 bin ....... ~ 
gibi bir Avrupalı mObeDdl• baJllia4 

deD pçlrebileolll lllllllMıt '* ..... 
utm fnldad9 ~.•il• 
per o kadar d9rlDdll' Jd tlmc11'9 ka• 
dar maıam cıl9ll bolll'balana hiçbiri 

telılr ~ 
RolEf.U- mera.& dinilen dilnJIU'I& 



Hadiseler arasmda 

Anlaştılar 'nı, 
anlas madtlar mı? • 

jlşıkla~~~~~t!l~k 1 .M~!;~~;~~~ Nazi;.~ demen? 
Misal olmak Ur.ere profesör miş bir ,.l<ılde yakdacaktır. Tram.. I ,. 

Hüseyin Şükrü Baban ile Mu- vayıarın perdeleri seyir esnasında l ~ya~, eo ( A..A.) - D. N. ~urullaıh Ataç~ ··.~üre d ir söa· 
harrem Feyzi T ayın birer kapanaea.t<tır. Tramvaylar ancak B. bildiriyor: . ler' inde, Bakinin Deot·ı f~nada 
cümlesini an anaog etiri mu mecburi duraklarda duracaklar ve Macaristanm üçler paktma ı rnUrg-ı heva durmayib .. konar' mı.
kaye~ ed~e vrz. g p • halkın .karanlıkta inip binmelerini iltihakı ha~d~ protokolwı ramdald (konar) ı (doner) şe~lin· 

r 

Pt-ofosöt ıfuseyın· c::!iikril Ba _ kolaylaşt~rmak üzere biletçıler du- ~zasını muteakıp, M~car hari.. gın~~ 1Y8ö~lışdi. 'ğil4btilrlil ~b vkerilllmdi· 
Sovyetler icra. heyeti Ieisi ve b' >:S rulan yenn ad .. kek sesle sö cıye nazın Kont Çakı ~ s Ye u mısr ..... u e e 

h .... ı·cı've nazın Molotofun Ber. ban ır makalesinde §ey'(" di- . ı, d. mı yu s y. lm 1 k M, h' değlnfkllğl 15 Uıcl bir mana verdi· 
.... .r yor: hyecel\.ler ır. ca ve a anca o ara acar ü.. ..ı. . bil iz· fak t bU.t'' di 

lin .aeyahati nasıl bir netice ver. • •ı.o Otomob·ıı · · ı· bal kılmetinı·n •'ekla~ - 0 vonunu ok u+ mı mey • a un • ndra matbuattnrn bize ak. 1 enn ıç anı an. Y~- ... Ln.<>.r u. vanlarda bu böyledir. (Döner) da· 
di? S<ıvyetler Birliği ile Alman. seden neşriyatına bakılırsa Ber- kılması yasaktır ve her hangı bu muştur. memell, (konar) demeli. 
ya arasırıd.a bir anlaşma oldu ' linde Türkiye ve İstanbul me. kazaya mani olmak için otomobil. Bunu müteakip Von Rtbben. 
mu, olmadı mı? selesi yine bahis mevzuu ediL ler ancak 20 kilometre süratle gi . trop söz alarak paktm yenı a.. * Aynı ye.zı ''GUlberlt·f b!g-t 

Bu nokta hfila esrarıru rnu. miş fakat bir buçuk asn· evvel deceklerd.ir. zası sıfatiyle Macari~ se.. ömr ise berba.d olub gider" ml8'ra· 
hafaza ediyor. Berlinde neşre- old~ğu gibi kat'i bir kara. va- İtfaiye gece yangına gittiği za- limla.mış ve demi§tir kı: 1 nım (berbad) kelimesinde cina.e 
dilen resmi tebliğin r~ni hfl.di- nlmadı ~ hlssedilmektedir man önde giden araba fasılalı su. Bu pakta. l::ı.şka devletler de sanatı buluyor. CinaJ!, manaları ay· 
seler ıle lam~mla.n'1~nsı liı.zım Muh:1rr F yz' Toga.y' ise rette ışık yakacak, diğerleri hunu gireceklerdir. Bu paktı vücuda n olduğu halde telAffuzda \;lir olan 
geliyor. Onun için anlaşma oL şöyle d. e~ e 1 takip edecektır. getirmiş olanlar, Mil ve hak. kelime veya kelimeleri bir yerde 
du mu, olmadı mı denıilirken oL ''Berlıi~~:· Alman a. ile Sov. __Yapurlarm işlemeleri için projek_ kan.iyetle muvafık bir lflllh . iç';n ceme~ektir. _(Bak, neler söyletir 
raz ihtivatıı konuşınak daha yetıer B' l'ği . lkt harpten tör yakmaları lazundır. ftalbukı çalışan bütün genç milletlen bır hazret-ı mevla nay e?) mrsramda
doğru olur. ve um~~ ~iha~ımpo~itika.smın L nizamname yakılmamasını funir araya. getirmeye kat'i surette ~(mevl! n!y'e) kelimelerini (mev 

Bir nutuk çarça ' 
içinden görüne 

bir çehre 
(Ba.ş tarafı 1 incide) 

verdi. İtalyanın almak lstellrl 
deniz "·e ha\1ı. üsleri ln i' iz e ·, 
eline gcı;ti. Ve bn sa.yede İngili 
ler tarafmda.n tt~lya Uzerlne ) ıı· ı 
lan bomba.rdlTIU\nlar müessir bir 
şekli aldı, Tarant-O'da bir ı:;ea:.?'dO 
ü9 büyük ttcı..ıyan sam harp gen 1· 
si ha.sara uğ'ratıtclL İLfran ord •· 
larmm Yunanistana Jr.:ır~ı yap r, 
lan hareketı"nle muyaffıık olııın· 
<hktan başka. Yun1lll orduları Ar• 
nı.wutluk hudutlarmdıı.n i~.criye 
girdi. 

Fakat bazı arhdaşlarrmız bu caplarmdan bahseden ve iki bultl_?d~ğundan keyfiyet Dahiliye azm?tmiş bulunmaktadır. . j Bu a'ya) suretinde okumak .gibi..: 
mesele hakkında şimdiden kat't tarafın m fiini alAkadar e.. Vekfiletınden sorulmuştur. Vıyıına, !O (A.A..) - Iiitle. radakt ~berbad) kellmvesındeki Öyle anla5ılıyor ki hadiselcrhı 
hükümler vennckte, omm içi:ı den bilcü~na mesail hakkmd . ~~er projekt?r yaknmaması bil. rin Kont Teleki ve Kont Çakl ~an~ta es~iler ~clnas) d~ğil (tev- bo tarzdaki lnld,ıüı İtalyan efüiL· 
matbuat sahasında biriblrine eg e anla!':mI bul n d.inlırse o takdırde resmi ve husu. ile görüşmesi iki saat kadar ~~ d~mı.şlerdır. (Tevnye) aynı n umomlyesinde derin bir h~yet'all 
zıd yazılar görülmektedir. ~a:~ ~u~ette " ' A un. si dairelerin saat 16 da paydos yap sürmü.<rt.ür. Hitler müteakiben ~e ııneyı bir cilmlede hem hakiki, husule getirmiştir. Pek kısa bir zıı· 
-======================~a~~a~ır=aı=··=· =======~·~ malan ve bir saat içinde yani ha. Kont Cianoyu kabul etmiştir. mee~;.ecazt mannslle kullanabil- manda biteceği za.nnedilcreı. glrl-

H sdiyede geç 
kahyoruz 

\ 
va kaı:~adan Boğaza, . ~dal~r~, Von Ribbentrop her iki görilş - ı · şllıni5 olan harbln senelerce silrr· 

Meclisin dünkü Kadıkoye yo~cularm gcçLrılrnesı. ı. mede de hazır ıbulunmuştur. Yen'çeri vakasma ima ederek cek bir manzara almaıu, diğer ta· 
toplantı81 cap e~edır. Ankaradan bugün Viya•uı, 20 ( A.A.) _ D.N.B. (Kazan devrildi, söndürdü ocağı) raftan Akdenizda üst\in İngili~ 

'ıı'!cara, ıo (A.A.) - BUyUk 
} Jiet Meclisi bugUn Şemsettlli 

(Baş tarafı 1 incide) Gilnalta.ym bıışkanlığmda tonla.na· 
Genç, yaşlı birçok !nymetli rak askerl ?1tıhakeme u.5ulll. kanu

kadınlarımızın uzun zamanları. nunun ~3 üncU maddesin! değişti· 
nı yiyen oyun yarışları, bir za.. 1 ren_ ıayıhayı müzakere etm.l§ ve 
ma.ıı, için olsun ortadan kalkabi.. Refık İnce (Manisa) ve Recep Pe
lir • onların yerini bu hayırlı ker (Klltahya) ıöz ı\larak, madde· 
he<İiye işinin heyecanı, zevki, dek! "harp hali" iba:-esintn, mHll 
tutabilir. Salonlar birer küçilk korunma kanunundaki tavsife gö
elişi faıbrika.sı haline gelir. Ve ~e fot'nlUle edilmeei mUtaleasmda 
ibiç oıınazsa oyun hasılatı bu ulunmuılardır, Rwecep Pek!r'ln 
sevke ha.k kazanabilmek için, bu maksatla verdlgi takrir kabul 
bir hediye kutusuna atılabilir. edilerek madde encUmene iade &-

gele~ek. ~ıma~ derhal ~il.kadarla- ajansı hJldiriyor: demek gLbl. Ocak, hf'm at{'§ yakılan deniz ve hau kuvvetleri ka.r§ısın· 
ra bıldirilecektır. ~~eıerm saı:d~ 20 teşrinisanide Viyana'da bir yeri~ ~d~?ır, hem Yeniçerilik te- da. lt:ılyanm i\t'iz bir \'aılyctte gö· 
motor ve eınsalının ışlcmesı \'c taraftan Alınan hati:;iye nazın ıek.killt\nun ... Bunun için (berbad)a rünmesi umumi bir endil}e uyan• 
sanda~arla .balık tutulması da Fon Rtbbentrop, İtalyan harici. (ctnaa) dememeli, (tevriye) de· dmnıııtır. Şimdl l\lussolinJ her ne 
mene.:lilecektır. ye nazırı Kont Ci:v no ve Japon meli. tarafa. k.':sa kendisine karşı tt.ru-

Şehirdeki 1758 havagaıı lfunba.. yanın Berlin büyHk el ri ~i Kuru: YıUt nülletinin manalı bir ba.Jmıla 
larında.ı ancak 43 tanesi kalacak. su ve dı"gver taraftan ela ?\ ...... car G . ''İtalya biiylo bir akıbet için mi 
t Bunl d kald 1 L'4 o••r,c~ ya 1 1 bıı.rlıe girdi':" d3dİİ.:i:ni gÖrfr•:or. ır. arın . a m masma hariciye nazırı Kont Çal:i ara. : n yor - J 

ve ı:ıaskelenmesı~ başlarunıştır. smda bir protokol imza. edilmiş. 1 t:te tfalyıı.n lh'IYe!dli hunun için 
Eglence yerlerı, lokantalar ve tir (Baş tarafı 1 incide) ı •faşıst partisinin ikinci ve litiıncU 

kahvele;: v~. emsali y~rler dış ı~- j ~acaristanm 20cylUI 1940 ta . . <lerecedeki şefl~rinJ etrafına topııı: 
larıru sondur~erdır. 

4
lçerde ev. rihli Uç taraflı Alman • İtalya~ . Cephe üzerınde c~reyan eden 1 -~,onl:ı:m harbin mcsully~tinln mile 

velce olduğu gıbı wnunu hayat de- Japon anl~ma.snııa iltihakına hır hava muharebes~ esnasında .ıasır:ı.n tn~\tere iiıeıinde olcluğu
v~~~tir.üd .. 

1 
.. ıuı k 

1 
k. ;.ıt olan bu protokolun metni 11 dilşman tayyarsı dUşürüL no Jza?ıa ç.ah5mıştır. Halhnl-1 'l'ı!as-

Yoksa, kü"tik b. masrafla dl~ ve Türkiye.- İngiltere ad· 
ıye m ur u~... aran ı şudur· rnUştür. Bütiin Yunarı tayyare. sollninln lzalı <'hnesi lazım ~o?eıa 

~ dolayı kabeden. inzibatı. ted- Bir 'taraftan Almanıya, İtalya leri üslerine dönm.iişlerdir. cJhl't Almanya ile tngtıtere a.rn!mr 
bırleri almıştır,, devrıye adeciı. ço- ve Japonya. hükt1metleri, diı!er EŞEK ADASINA BASKIN ela çık:ı.n harpte hangt tal'l".fm me-
ğaltılnıııt. bekçılere sıkı talımat ta ft d M · t hUk" ıml olcluğunn tayı, ·n etm ~k değil, ı .. 

• . • ıı . • ır . • U mtt.zaheret mukavelesine mlli'.ey-
veya bır ıkı glir\lük çalışma ıle yel mubvelentn taedlklne alt k 
elde ed~ceiiıniz bir kazak, bir nun l!yiha.ıımm b!.rinct mllmken: 
eldiven, bir çorap büyük bir iş yap11mrştrr. 

verilnU tir r~ an a acarıs an u. YAPAN KİM' 
1 • metı a§aı'fıdtıki hınıuslarJ müşa. · tal;vanm yedi ay harp harici lw· 

hede ve tesbit evlemi~lerdir: Atin~, 20 ( A..A.) _ Emntyet dıktan sonra bitecel< zannC{lerclı 
görJnez. Sür ekli, neticeye; bir ' MecUa cuma ~U torlanacak· 
alaka. ve çalışmaya fütiya.cmuz I tır. Berfin bombalandı . l

1

.f.adde 1 _Macaristan, Ber. ~ezaretınden dün tebliğ edilmiş.. sadece g::ınimettero iştirak etnıelı 
lın de 20 eyliil 1940 d& Almanya., tır: için harbe ı.,rirdiği h:ıl!lc bu h~ap 
!t J ta. çok hata etmiş bulonması nok-

a .. ı, Jaoonva ara:ırnda imza· 1 Doktor Vasil Verklsin ~zUce tasıdır. 
var.... --------------

Uykusuz geçen gc.celerimlzin 

8
. 

sonun~a bir zevk, eğlence yor- ıyasl görUşmeler ye tezgahlan ve nhtnnıar bom. 

(Baf tarafı 1 i~) 

gunlugu, a.saılıiyeti değil; elimiz bardıman edilmiş ve infilaklar 
lanmış olan pakta tltıhak eder. kiraladıih: bir motörle 12 d 1 Madde 2 - U~ taraflı paktta .. ~ a a 1 Mmı80llnlntn nutkunda d~' Juı.t~ 
derpiş edilen muhtelit teknik ko. 14 kışının. başz:ıa geçerek Leros değer no!ita.lam:clan biri de Jtal• 
misyonlar Macaristanın menfa adasına bır mıl mesafede İtal - yan tayyarelerinin n denluııtı!a· 
atlarına da taalluk eden mesele. yanların işgali altında bulunan rmın Lonllra. bomb:ırdnnanlnnnm 
ler karşısında ibulundu3ıı takdir: Eşek adasına yaptıITT şahst bir iştlra.ı, etmesi ID"!;Clesidlr. ltalyıu1 
de, Macar milmeMilleri de bu hücumu bUyilk bir Yunan teşeb B:ışveklU illyor kl: 

de örülmüş b ir eserle bir gönül (Baf tarafı ı inclde) ve yangınlar müşahede olun. 
rahatı duymalıyız. 1 _ f.apanya Ue esaslı bir an· muştur. 

Tanıdığını bir gen~ bayan. lnşma., • İyi neticelerle hücuma uğra • 
bana bir gün acı acı dert yan • 2 _ Franaa ııe blr anlaşma, yan endüstri hedeflJri arasında., 
mıştı: Fran.mı murahhaılannm da ha· Hambukigda. ve Gel.senkirchhen 

"Yaptlacak btrşey yok; eğ~ len VJ.yanada buhınmalan im.kin de sun'l petrol müesseseleri ve 
lence yok, hayat yok! Can sı. dahilinde görlllmektedir. Hambornde mühim bir elektrik 

komisyonların mUzakerelerine biieü olarak gösteren İtalya "İtalyan _Alman siliih ltarde . 
igtirak edeceklerdir. 1 18 • 19 gecest Leroe UssUnden Uğlni tcmlıir için Fülırerden tayyaı

Hadde 3 - Uç taraflı pakttn bir torplto filosu ıroferber ede_ relorimizlc dcnh:ııltlanmmn tngfl
metnıt bu protokola esas t~kil rek Sisam adHtndakl Tiganl tereye kn.~ı mnlıartbeye i~tiraldnl 
eden bu protokol almanca, ltal- şehrini bomb&rdıme.n etmiştir. istedim. nerhaı lli\ve edeyim ki Al· 
yanc:ı , jaoonca vem.acarca olrak j Atılan obüsler hiçbir hasar nuı.nvanm bizim mözatıeretinrlzo ih
t~nzim edil~i~ir ve fm~t! ta. , tevlit etmemiştir. tlya~ı yoktu. Hara, deniz ve ha\'S 
rıhlnde merıyete girmektedir. Keza İtalyan tayyareleri de l muhıncbelcrinin değeri, sanayi 

kmtısmdan oğlE'ye kadar yatak Muıtıablrin ölrendltlne göre, va.. aantxalı vardır. 
ta kahyorLJm, kalkıp da ne ya. zlyet ne olunıa olaun ltalya. Nıa Berlln, Bremen ve Auriohde 
payım?,, Konıika ve Tunus hakkmdakl ta: ya i tasyonlan ve demiryolu 

Bu bayanm diiştüğil derde leplerint muhafaza ve Savoie ile iltisakları ve Du1sburg nehir 
dli :;en daha bir~okları vardrr ki, Cibutl Uv.ertndekl ldcllalarmdan ear limanı da bomlbardnnan edil. 
h u.yatı, hııreketi, zevki yalnız fmazar edecektir. nıiştir. 
Palonlarm içinde ararlar.. Ora. 1 İtalyan sfvaııt mfişa.hltler, TUrkl- Sahil muhafaza ~rvislne 
dan tnşmak, hayatın, !hareketin yenin alacağı müstakbel hareket mensup tayyareler, Lerient de_ 
en asil, en tükenmez kaYMğmı tarzını yakından takip etmektedir· niz üssüne ve Norma.ndiada 
bulmak için vurdun köşe, buca- Ier. Barflör limanına hücumlar yap. 

Trakyada 
Hududu geçen iki 

askerimiz iade edildi 

Tiganlyi ve Slsamm Vatı lirna.. ı kuılrett, tesldlatı;ılrğı ve teknik b.· 
nmı bombardıman ederek pek 1 bili~ eti vo iş ,·erimi maltim unsur
cU.z't hasn.rata sebep olm~ılar _ 1 tardrr. Almanyanm tayyare ve de
dır. nlzatlr !stih~a.18.tmda vardığı mkam 

Mlsnaı lıir ~yılir ve mütemadJye• 
de artm;ılrtadrr. Bununla beraber 
tc!.dlf':ıml kabul etfü!hıden dolayl 
Führero mlnnettam: 

ğmı dolaşmak, onun derdini be.. 1 Yak.mda Yuna.nistanda katt ha- mışlardır. 
nimsemek, derdine ortak olmıı:k diselet" cereyan. etmesi beklen- Bu harekattan \lç tayyare.. NevıJOrk, !O ( A.A..) - Röy. 
lazımdır. O zaman can srkmtıSL meldedir. miz döıı.memiştir. ter ajansının Vaşington muha.. 

k b 1 1 ============== Sof1a. 20 (A. A.) - Stefani: .birın' ı'n bildirdi0ı7ine uöre, Yunan 
nı arn.s._rı. . u ama~rız.. 1 B ı h bi ,, 

B Ti rk k d 
u. w.gar a.r. Y.ıt !l_eza.re_Unin bir hll'..Ametı', tayy.are leva?.TDlI M-

. U({tın.. .,1 , 8. mtnm Vuife~ tiyaçlarnnrzde.n da VazgeQerek p v• d tebli d bildiril 1- KU sı .. QOk ıtn_.ıy11ktUr: Heıpimiz, önU. her şeyimizi bu yolda harc::.ya~ apen ıyana a ?.~ e d gına gore, Fat· tın almak için müsaade veril. 
mıı. le bızi bekhven yola kna biliriz. Bizlen· k,.....•.,,...alt fr>ı'n hu. ta koyü civarında yolunu şaşı.ra. mesi hususunds Amerikaya mü ...,,,,.. v........... " Viyana, SO (A.A.) - D. N. rak Bulgar arazisine girmiş olan tmi t' · 
mal!· ,61 ·amtZl bulr;ıahyız!.. dutta bu.giln eoğuga, yarın ateşe B. ajansının öğrendiğine göre, iki Türk aııkE>ri, iki millet l\rnsın· ı racaat e fil ır. 
B ır.1m tuva~et!mız. rocuğumU- göğüs genncye hazırlanan as- halen Viyanııda bulunmakta o_ daki iyi komşuluk mUns.scbetleri Gazetet'iler toplantısında B. 

zun bavramlıı..rı bu },l hep a.ske.. ker arkadR.Şa verilecek hesabı. lan zevat arasında. Almanyan.m dolayısile serbest brrak1lnrak Summer Vels bu talebin sempa. 
rim .7itı hakkıdrr. 1 mız vardır. Tilrkiye büyUk elçisi Von Pa- T_ilr~ hudut mıtkamatına iade e - j ti ile k:ırşılanacajmı beyan et.: 

Hıtta ufak tefek birook ih. Şi'kufe Niha7 pen de bulunmaktadır. dilmışlerdlr, :rniştir. 
--~----~~~---------------------~------------~------~-----=-----~~--~------~ 

Tefrika Nuınaraın 42 

Dedi, Gülseron bu noktal na.zan nasıl te1Akkl ede
ceğine daha karar vermemi§ti ki Ali Akyol iU sözleri 
de uave etti: 

- Malüm ya R§k almaynıcrı meşk olmnı ! 
Ve pek tııha~ bir şey söyle.mit glbl kendl kenıtıınn.e 

uzun uzadıya güldiJ, 

' İkinci otla. Ali .Akyolla birlikte çalışan ve bu yazı· 
hanetlen yeti§mia olan genç bir erkek avuT.ata mah
sustu. Alı Ak}·olun bir kadmla birlikte içeriye girdiğini 
gö en delikanlı a) nğa kalkmış, onlara bakryordu. Ali 
A'tyol : 

füqnı:ıdc buynrurııanız s:?.i bi.ribirinize tanıı;tı· 
rayım , efendim : b!zım ev!atlarrmrndı:m avukat Ag!h 
Uys::ı l, rrnl nı Bl "krlC'Ş m z Gülseren Hanımefendi 

DI:·ere k tekdlın merıuıimJni yaptı, sonra aya~· Us
tu i~ ler ha l(krnrla lz:ıh<ıt i~tlyen bir b:ikıııla genç adamm 
yUzUne "ak tı. Agfı:1 U ~·ııal: 

- Hnvai !1 :.ı t l'i'!'l<et inln Yüz b1n liı'ahk alncıık da
va.-.ı hn.kkınrlakl t~myl" lftyiha.smı haz1tladım . bir kere 
olnım.,n·z fçin mas~ n rzm üc:ıtüne koJdu.tn, üstat. 

Dedi. 

- Te~ekltii'?' cd ~rim , b'l.Şlt"l ? 

- °P.• ~U!ılllk başka bir şey yok ''"tnt. 
- E lr :trikli tr r ic;l"tme JJ'> H11•••n• -ı-.. -ı. ı.,u. 

ycıı Am r''•al !ar gr lmcdi mi? 
- Hayır ii r;~at. 

) .1f Al;yol, Gülrer ene ~·ol ~ö .• ,, r r- -<>' b'( ' rln lt-n 
ge~mc olan odal::ırdan ücllrll ·Usüne g!rdi. Genç avuka
tın her cilmlenin sonundaki "llstat" hltabr GUl!!!erenin 

kulaklıırmda MlA btr demlr çubukla içi bOIJ btr cam fin· 
cana çapılmı~ gibi sert ve brınalayJcı bir akis yapı· 

yordu. 
ÜçüMü oda Ali Akyolun k cnd! çaltşma odA.tr idi. 

Bitijjlkteki genç avukatın otuı_ Juğu yer de lyl döşen
miıs olmakla beraber burada ağır perdeler, geniş, rahat 
ma.rC'ken koltuklar, füıtu kristal kaplamalı, oymalı, sa
natkllrane geniş yazı maııası, yı>l'dekl hRhlar odımm 

havasındaki ciddiyet ve heybeti bir kat daha nrt.tı· 

nyordu. 
Bur 'lan ııonra da 'ha.şka bir kapı ite bir dlkr!On· 

cU odaya Jtirilivordu. AU Akyol, orayı yalnız tıaret et

mekle il.tifa etti: 

- Benim hususf odam, ctedJ, b<ızan işten fıızla yo
rulunca oraya geçer, tefekküre dalarnn ve dinlenirim. 
Bu son odıınm bir kapıaı da doğrudan doğruya dış kori

dora aç•Irr. 
Tefekt~Ur o•Tasmm bir knpıqr.m da böyle hl~ blr 

yerle ha'tlanf'ın olmadan ve insanı yaZTbanedeki n.vu· 
kat, katip, memur vo salraye göstermeden noğrnclnn 
doğruya dışarıya çTkarma!.mldakf sebep ve Jıllonet ne 
olabi'ir? 

Gll!seren tabii böyle bir şey sormadı ve AB Ak· 

yolun: 
- Rica roerim. ~yle bttvttıımuı! 

Şek'intie ver ~östremesJne karlı ihtlyarı:ız: 
- Ptk1, Ustat. 

Diye cevap verdi ve oturdu. 
Ni<]in ''ilstat"? Agah Uysal bu ynzı'haneden YGtiş~ 

miıı. elbette btı adamdan bir c;oJt şeyler öğrenmiştir, o 

yüzden Ali Akyola b!Syle bitap ediyor; olabilir, fakat 

Gtilscrene ne oluyoı? 
Kendi kendisine bunları dilşUntn~slne vaklt kal· 

madan ıılgarııtar, kllhvtlar, slgarasmr, yakmak için atı• 

lrp kibrit cakmalar ıJ.bl bol bir ikram yağmuru ne kar
şılaştı. Arkr.smdan sualler ba,ladı: 

_ Şi.mUJ meslckdaş gibi değil, kocasmdıın b~an

mak istlycn bir kadın ve O!lUD avukatı gibi konuşıılı:m, 
e!cndinı ... Rica etlerim, bu işi barıa tafe!ltltile anlatınız: 
Ne zaman evlendiniz, ne suretle?. Geçimıılzlik nı11uJ 

başladr, kocanımı şllcftyet ettiğiniz huyları nelerdir, da
ha ne g 'bi hallerind<'n memnun' değilsiniz, hovardaltk 
fılan da var mı? CunnU mf'şhut yaptınız mı! Yl\hut, 
ne bileyim, hani, bilm~m olduğu gibi söyUyebilir ml· 
yim, hukuk Aleminde ayıp y<>ktur, efendim, hakkt b1ta· 
m::uniha zıi.hire ihraç edebilmek için hakikatleri oldu
ğu gibi konuşmalı, koc~nız zevciyet vaz'felerini hllsnU 
ifaya muktrıdlr d"ğil mi? ... Yahut, madem ki hE'lr şe

yi bilmemiz lazrm, öylt ya. Tarafı 21inizden herhangi 
bir suretle zevciııizin btr şikayet:::ıe, meself\ ln~kanç· 
hğrna, filan sebebiyet verilmilJ midir'! Aramzc:lıı. ne gibi 
kav~alın gec:tı, yalnız sözle mi, fi'H-milcsslr de var 
mı? B"llnme,;. ne kn.ba !'ld"mfar vard?r, efem? ... 

Gülrnrcn birden hnğulacak fdbi oldu. G~mUldtığll 
yumm';ak kolh•ğun i(]inde toparlanıp kalkamıyordu, 

heyb"tli bir k~bus daı<?a&ı yuvarlana yuvarlana UatUne 
doğru geliyordu, n~l'ede fııe lıUttin vllcudunu kllphya· 
e:ık, yl!zlinü örtecek, ajtzmı burnttnu tıkryacak VA uo• 
fes ~'mı-. , clavwf\Tlt\'la. 1talkınnıa, y~a. hnkA.nlaru:ıı 

birden alıp gölUrPcekU. 

(Devauu var] 

.,. 
Ba sözJer İtalyan efl<ln nmnınr 

fesinde: ''Askeri vaziyet ttalya.
rıın Britan;ra.ya kat<=ı t.ayyareler ve 
denizaltılar göndermesln1l rnlisaJt 
midir?" yolundaki şüphesiz dalga
lanmnkfa olan cereyanlara karşı 
söyleıım!<otırı fakat bize öyle gell· 
yor ki l\Iı:ıssolinl asıl maksadını yi
ne ·rşa. etmemiştir. ltalya harp 
saba!armda Almanyaıım hakllıaten 
yardımma muhtaç bir haldedir. F~ 
kat Alm:ınya<l:m yedi ay sonra an• 
c:ık kPndl milli menfnatlerlni dli· 
'llncrek harht' drcU~i için ondan 
prdım Jstcmef{e yfü:ü yol..'fur. O· 

un için :mlib<ı Dm:~ ~uı.rşılıl.Iı yar
•lıın işini bir preMi!) mesete~ı ha
llnP ~etimıef{. Bntanvava hılcnm 
Nlt'n ı\ lmıın Jnn·n-tlerl!ıf~ l anma l· 
t:ılya.n t:wyarcforini vo dcni7a1t,Ja.· 
nnr gönclennelde Almıı.nvanm da 
ı\ lulen!1, cephelerin ele İt.at va,·a :var
•lmı:ı l'!r.1mr.slnc ~ol armak f~te~i6-
tlr. Hltl0rın ımısso.Hnt farafmdıı.n 
'{el!'n Jnı dol:ımbt\çlı ricayı anl&Yll' 
Rnfomatlr::.ıtır önümüzdeki günle\in 
hM srled göstereceM.ir. 

ASild US 

Amer1kada 
Uçan kalelerden büyük 

tayyareler yapıldı 

Nevyork, M (A. A.) - KaU· 
fomiya'da bir fabrika İngiltere 
hesabına inşa etmekte olduğu 
bir seri büylik bomaardıman 
tayyare inin ilkini bitirmiştir. 
Zannedildiğine göre bu tayyare 
şimdive kadar mevcut olan uzun 
mesafe tayyarelerinin en kud· 
retl~sidlr. Haber verildiğine nrı .. 
zaran bunlar "ucar kalelerd " 
dw daha mllkemineldlr. Bu y 1 
tayyareler dört motörle mile ' • 
hez olup 20 ton siklet indecrr 
Faaliyet sahala!"I 5000 kilomc 
redir. Siir'atleri ise saatte 4 
hilomctreyi tecavüz etmekte' 
t ~xd•kları bomba sik!eti de U 
bu .uk t onu varmalda.dıı\ 
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ı 37 eroinci 
yakalandı 

GörUp dUşUndUkçe: 
Harbin ps ko'ojisi: -
Mağ Qbiyetin 
bir sebebi 

lng\Uz hava l\laJ'e3&ll Fillp Ju 
bert 939 harbinin çok pell.oloj;k 
bir noktuma temas ettt. Bir nut
kunda son ttalya.n mu\ a.ffakıyet
ırlzllklertnden balısederken dedi ki: 

"İtalyan neferi bu harbi kendine. 
mal etmedi" 989 harbl bqlıyalıdan 
bert "İtalyan" neferi için söylenen 
sfü:U bir ç-0k ordular hakkında ay
nı ~kilde tekrar etmek m\imlrlln 
dür. 

Harbin başnubııbcrf paniğe nğ· 
yarak bayrağını tetıllm cd "D ordu· 
larm kaderi Flllp .Jubert'ln climle
lle ifade edllmlşUr. Holanda ordu 
U, İsviçre ordusunun geçen son

baharda gripten kaybettlğt miktar· 
da ölll vermeden slWı.mı teslim 
&ttt. 
Fraıısada tlç yüz bin kl!.IUk bir 

ordu önUnıle Us: milyonluk kUtleye 
tesUm oldu. Fmmns orduau bu· 
dutta bir kere !:.arpıştı; ''e tt0luf,'11 
Akdcnb ııahlllerinde aldı. ranlk 

Beş cild Dzerinden 
Yeni bir edebiyat 

antolojisi hazırlanıyor 
Maarif Vekillıği liselerde oku- ı dır. 

yan gençlerin cd~biyat tarihimizin Vekalet bu i~tiyacı önlemek il 
bütün devirlerine ait edebi c5erler zere (Türk edebıyatı antolojisi) a 
hakkında malfunat sahibi olmala· dıyla bir eser serisi neşrine karar 
n, ve bu eserlerden mümkün mer· venni' ve hazırlıklara başlamıştır. 
tebe i:.tifade etmeleri için yeni biı Şimdilik be§ ciltten ibaret olarak 
çalışma programı hazırlanmıştır. hazırlanan. bu eserin i~ cildi; (0 
Şimdiye kadar öğretmenler .elle- manlı. d~vnnden eyvc_lkı. ~ebt ~::.h 
rinde bulunan metinlerden dıl ve sullerımız) dlr. lkıncı cıldı (Dıvan 
görüş ayrılığı baknnından l~yıJd: şiirleri), üçüncU cildi. (Bu şiirlerin 
le istifade edemiyorlardı. Halhuk• yanında yaşıyan nesırler), dördün 
talebeye yalnız bir devre ait edebi· cil cildi (Tanzimattan 90nraki e
yat tarihimizi öğretmek ve nümu serler), beşinci cildi de (Halk şi· . 
nelen gbstennek kafi dE'ğildir. ir1eri) ne ayrılmıştır. Bütün kitap 
Türk edebiyatının ilk devirlerder !arda parçalar talebenin kolayca 
itibaren zamanımrza kadar geçir anbyabileceği bir şekilde tertip e· 
miş olduğu bütiln safhaları bir kü dilmiş ve ızahları yapılmı tır. Bıın 
o'arak okutmak mecburiyeti var· l:ınn ilk ıki ci!di çıkmıştır. 

Son günlerde beyas Rbir ka. 
çakçılan etrafındaki faaliywtini 
şiddetlendiren zabıta.. dUn sa
ıbah da zincirlileme u.cmliyl~ §eh. 
rin muhtelif semtlerinde faali. 
yet gösteren 37 kişilik bir eroin 
kaçakı:ıhğı şebekesini meydana 
çıkarmıştır. 

şe·Jekevi idare edenler meş. 
hnr s~r k"h eroincilerden Arap 
Hııvri He Fethidir. 

Zabrta dün Mbah aaat altıda 
!':eGe:ke efradından bir tanesini 
eroin satarken yakalanın, ve 
zincirleme uımllyle y\lrUttiliü 
t~hkikat sonunda FP.hrin muht"'. 
lif semtlerin~ bir l5rilmoek ~ 
gibi daf.ılarnk birçok mıı.sumu 
zphirliyen tam 37 kll"İyi faaliyet 
hıı.lirıde ya kalamr~tr. 

Bunların hensinln Uzerinie. 
de birer miktar eroin ve esrar 
bulunmuş. müsadere olunmuş.. 
tur. 

Poliste: 

iki yaralama. 

maktan ne kadnr fıı.rklıdır. Kim ? Mecidiyeköyünde oturan 50 
h:nıuu, dö\'iişe dö' ü c ına.ğJiJp ol Halid Fahri ne kadar 1 Feci bir motosiklet 
bir Plevne mağlftblyelinJ knhra.· eser yazmıt kazası y~larmda Zehra, dün Kereste. 
mantık bakımından top)Cfılm Av- Genç şairlerden Cahit Saffe. Evvelki gece, Sarıyere bağlı ellerden geçerken Sadık oğlu 
rupa gallbiyeüncı te.rclh etmezf tin Serveti Fünunda çıkan Por. Tepeköyü yolunda feci bir mo. Arifin idaresindeki 4136 numa.. 

D39 un panik havası Majlnonun ta isimli bir eiirinden dolayı, tosiklet kazası olmuş, iki kişi rah arabanın altmda kalmış, 
pılanıu mu-+....aıere açılan bir o- mecmua n-rıvat müdlirü Halit ağır surette yaralanmıştır. sol kolundan yaralanmı~!J'. 

il"".. v"' " Ahmet adında birisi, evvelki Bunda" nacıka 2010 n"- l 
perarun kapm gibi açtı. Bunun 

1 

Fahri ile genç şair müstehcen ,,. · ..... ..ıtrıı. ı 
tek ıebcbl harbe sürüklenen ordu neşriyat suçundan asliye üçün. gece yarısı HulQsi adındaki a.r. tak3i, altıncı daire önünden ge. 
lann bir çoklan niçin harp ettik· cU ceza mahkemesine verilmiş, kadaşı ile Tcpeköyüne kadar çerken, Hasköyde oturan Yuef 
lcrt.nt t.ek bir cUmle ııe ifade ede- 1 geçen celsede müddeiumumi bir motosiklet gezintisi yapmış, adında birisine çarprn.tlt, ba1tm. 
111lyorlardı:. Bir harp için bu cUm- muavini tarafından tecziyeleri dönüşte karanlıklar içinde kar. dan )aralamıştı!". 
lenin ehemmiyeti her teyden U!I istenmişti. ~ısrna bir araba çıkmıştır. MERDiVENDEN DÜŞTC 
tUndür. ÇUı:f.cU bu cümle ölUmU gö- DUnkU muhakemede Halit Ahmet, her ne kadar direksi. Cibalide, Bostan sokağında 
~ alan adamın dan.ıudır. Davası Fahri avukat JJsat Mahmut ta. yonu kmnağa çalışm1ş ise de, 42 numarada oturan Saip oğlu 
olmıyan adamı ne dlslplln, batta rafından mUdaf aasını yapm~ muvaffak oln.mamış ara.bava 8 yaşında Bayram, Fener cad • 
!'le de zincir mnm.~. sevkedebill.r. kendisi de, bu kadar ser~lik carpmı~tır. Çarpışma sonutida desindeki inhisarlar binaaınm 
larp meydıınmda olilmil en gUzel edebiyat muallimi olduğunu motosiklet tamamen, araba da merdivenlerinden. du.müt, ba,_ 
:ıahlCik halinde görebilen lwwı bil· eğer bu şiir mlistchcen olsaydı; kısmen parçalanmış, Ahmet ile şmdan ve sağ kolundan ağır 

n hayatını, blltUn tallhlni ~l.r mecmuaya bastırmayacağını, e. Hulüsl 8 - 10 metre öteye fır. surette yaralanarak Etfal has. 
dimlenln içinde bir imana bağlı· sasen ehli vukufun da şiir kül lamışlardır. tanesine kaldırılmıştır. 
YlıD adanı demektir. halinde tetkik edilirse vuzuhsuz. Arabacıya blrşey olmamrş, KÖMÜRLE BAŞINI YARDI 

Nefertn harbi ltendlne ıml etme luğu yUzünden, kelimelerin müs. muhtelif yerlerinden ağı!' su. Kunıçeşme, Etibank klmıür 
si onan harbin gayesi Jıakkmda ıu· tehcen sayılamıyacn.ğı neticesi • rette yaralanan Ahmet ile Hu deposunda gece bekçisi Ruim 

Illsi ba.vgm bir halde "'-~-"'- • ile aynı d pod 1 ı 
ra sahip olma8ı demektir. Fransız ne vardığını ilave etmi3, teczi. uoowulA- e a ame e ilı yapan 
arbe girerken !Uajlno llaleslnJn yesinl isteyen mUddeiumumt neye kaldırılmışlardır. İhsan, dün kavga etmio ve lh. 

arkasında ö1Umll hayata terclb et- muavini Attila için: san eline geçirdiği iri bir tq 
tirecck ~k bir 3ıar yoktu, omdan "- Ben onun ağırlığı kadar Hırsızlıktan kömürll parçasiyle Raslmin ba... 
:ul"ce !Jarkıcı Moris Şövalyenl.n eser yazını§, bir adamım!,, de. :nahkiimiyet şma. hızla vurmuş, yaralamı~tr. 

lı sesi ı~ıttuyordu. · t" Rasım tedavi altına a.lmmıı, -h... mış ır. .uı.. 
tınan haline giren euur insanı Halit Fahrinin bu sözlerine Zonguldağa gitmek tızere san yakalanmıştır. 

at se sokar. l'ılan ur dara.b'&Cma genç müddeiumumi muavini şu Konya vapuruna binen Cemal DUN CEZAI....A.ı'\'DIRILANLAR 
gtllerek gitti. ilk lurtllttyluı)U 1m cevabı vermi•. dem~r iri: adında birisinin. bir aandık ae. Emniyet alt~ı tube memur
gm demlrlel' üstüne dudaklannda ••- Eğer Halit Fahri benim yasmr çalan Yusuf ve Şerif a • lan, clUa de Talallm, -•n&ıa 
lnıanm lUneşl panldaya, panlda a~rlığrmm yarısı kadar kitap dında iki aabıkalı ellerinde san.. ve Ueküdar Hmtlerindekl dUk • 
ya tatlı bir ~la oturdular. okumuş olsaydı. bu sözleri sar. dık kar.arken yakalanmı§lar, ki.nları kontrol etmı,, bfr «;ok 

fctmekte t.creddilt ederdi',. verildikleri cürmU meşhut dör. esnafı belediye ceza.larma ~rp. 
BUttın tarlh1mhln boyunca •'dal· Ve mul'ıakeme k",.ar 1 in baş. dilncü asliye ceza mahkemesi tırmıştır. 

kılıçlar'', "fedaller" da\'aya gônül ka. bir güne blrakılmt tır. tarafından dn. altışar ay hn.llis ' Bundan baske. 14 şoför, il~ 
l"erdller. İmparatorluğun askerlik ---o--- c~7.n~rna mahl:fün ve hemen tev. ara~acı ve 2 otobUıı biletçisi de 
terlılyesi "'kıı.ıl" cima sembolile D • il d k" b•I 1 k1f olunmuşlardır. ce?.a.andırılrraştrr. 
a'nlatrlan bllytlk "arzunun" Wu!.k· enızyo arın a ı ı et ı ··-----.:.:.. _____ _ 
huku yolunda "tcto ahlan blr per· suiistimali G .,. cezaya 1 H t h 1 
"ane gibi yok olma ııarma daya verı.ldı· as a aneye ldırılan 
nırdı. f tikUil harbi fQUrlu blr da· ya VrU 
':ının ifadesi tdJ. 

Pepe itiraz edecek oldu .. Fa. 
rihOrdu ruhu blr &.'Ullledlr, bir Uı.· k t Amcrika

1
1 kadm clnin kat'i 

ttr. Onu yol'tQn yıırnfacaf.nu bir işaretile ona kanıvı P."Ö terdı 
:;:ıar dalma aldanmıılanhr. Bir Pepe çıktı. gitti. İkimiz haf. 
le adamlar ne derlerse desin- b:ı.şa kaldık. Ben. tra.rruza geç.. 

ve nlacera rornar11 
r, onlar dünyaya bir çömlekçi mek için acele edıyordum .. Çün 

C&lnuru gibi istedikleri ~killeri kü kadınlar arc.sında.ki rn;·na. 
;ereceklerini iddia et lnlel'. millııt- ka~alarda da nrp\erdc olduğu 

1 
erfn nlhııyet kcnıll hn)at h:ıml gibi avantaj dnima taarruz ede • 

1 
ertnı ifade eden bir mukavemet· dedir. 
ert \'ardır. Bu mul•nemet nlhıı.· _ Öyle zanncdlvorum ki, ma. 
~t bo'8nmış bir yay gibi go.fi!Je· dam, dedim. Mtistakbel koca11ı1. 
tarn~afasma <'arpar. Bin scnelll• zı .•nkalamaô-a geldiniz.. Fakat 

1 karakteri şehir mcyılıınlıınn " dajlm:ıasz\1baıı1< kiıotla.rının gölgeliğinde bu harel·etıerlniz tekrar et mi. 

1 
yapnıa'tla bl.r ka.ç sene yecek .. Hem esaaen onu benim 

çlndo dcğlştlnnck naııııl mUmI·ün yanımda bulmakla pek de hay. 
01111'? ' ret etmemiş olmnlısınız.. 
bt 1nun hrakterlnde olmayınca Mis Burdet Kuper oturmuştu. 
0 

r P~Y tc bllcı kahraman rolünü Hiç de hoşuma gitmevcn 'stih. 
ı:ı'a~ am1ı7.. llaldlc3t b8yle iken. fa.f dolu nr. o 1 rla et,.afı tetkik 

Yazan: 

.\1oriı dö Kobra 
eski maceranın bulunduğunu 
biliyordum .. Fakat her şeyin bir 
sonu vardır. Hatta en güzel, en 
ateşli b~langıçların bile. Hayat 
bir Eudur, durma.dan akar gider. 
İnsanlar da elden ele değişir .. 
Siz de her halde benim bankamı 
~~~~d~n almağı düşünecek de.• 
gıısınız .. 

Ta§ı gediğine koymak, ona 
aynı lisanla cevap vermek la • 
zımdt. 

- Evet, dedim eir..de o çek 
defteri oldukca h~r şeyi satın a• 
la.bilirsiniz .. Hatta kırmak. par• 
çalamak tiz.ere kalbleri bile ... 

~vır en: 

Muzaffer Acar 
hiçbir şey kırmış değilim., 

- Evet hiç birşey.. Fakat 
buna muktedir olacaks1n.ız.. 
Çünkü dıinyada öyle kadınlar 
vardır ki, bunların göğüslerin • 
de kiralık mobilyalı bir otel de. 
ğil, bir kalp vardır. 

Eğlc:.~r gibi gUldU ve gözlü. 
ğünü memeler' arasma tutup: 

- Oh, bendi! iee yukan kat 
daima boştur.. dedi. Ayuı ton 
iizerine ben de ıu ceva.bı ver. 
dim: 

- Evet, Mister Burdet Ku. 

Yıkllan medeniyet 
.. Münlh., de, ''.Berlln,, de §~ 

r!L~a .burada torlanan gergin 
sınırli devlet adamları, harpten 
konuşurlarken, merrıJeketlerin • 
de bir ~.inl.ik muharebenin bı.. 
r~kacağı tesin. açı.<',..;;I v&ravı, 
dokeceği kan ve çöktüreceği ~ 
tıyı asla bilmivorlardı. Bana 
öyle ~eliyor, ki° bu yolda bir 
~hmın hududu bile çizmiş de. 
glllerdl. 

Bu kararsızlık yüzünden az.. 
gın kan seline karşı kullanılan 
tıkaçlar, ansı:z.ın fırladı ve kı. 
~l çağlayan!ar, olanca hızla
rıyle yurtlara saldırdılar. 

En aşağı bir he"apla, U~ hin 
yıllık bir medeniyet, yine o 
ın ~eniyetin cehennemi keşif. 
lenyle ha.raplığa. doğru gidiyor. 
Her günün harp raoonmda, bir 
~aşka facia perde ~ıin kalktı. 
gını görüyoruz. Sahnede kan 
var, can veren yığınlar var, 
acı var, gözyaşı, felaket ve yan. 
gm var. 
V• Bu korkunçluk yüzUnden de. 
gıl midi!, ki bir buçuk yıl ön. 
ce, ellennde rne~ale!er, ağızla.. 
nnda ateşten nutuklarla ortaya 
atılanlar, §imdi, her aö1.e baş -
ladıkça: 

--:' Harbi yapan biz değiliz! 
DıyorJar. Cihanı baştan başa 

ka.~tayan bu felaketin ırıesuli. 
yetlnt, biribi.rlerine atıyorlar. 

İnkarm. kuvveti Jl('dir? ZekA. 
vek a.ldm za.otma ge<"?lli~ tarih 
~llmda ha-.....ı ru bir: ._..... wçlu. kupku. 

- Hayrrt 
~_!akumı adalet pen~e!fn. 

den kurtarabilir! .. 
Bu gayretin, ne bo3 emek ol. 

duğunu ısbat.n hacet yok . 
Yalnız, k~ıınızda ibretle 

seyredilecek korkunç bir levha. 
nm duruuğunu ;örüyonız. Or
tada ~at rdayan bir Avrupa, 
bir mooı>niy .. t alemi Yar. Mu. 
hariplerde.11 bir kısmmırı, kcn.. 
di topra darın a. barındıra.rna
d1k1 arı fabrikala.n, başka ülke. 
lerde 1.urmak i"in müzz. :erele. 
re giristikleri ~öyleniyor. Böy. 
le bir §<'yin imkanı olup olma -
dığım araştırmak bizi alakadar 
etmez...<:e de, böyle bir mccbm·ı. 
yetin dehşeti önünde irkilme
mek elden gelmez. 

Diln. bir lru;iliz nazırı, harp. 
te Alman ve İngiliz kayıplannı 
ölçer ·en: 

- Bire elti! 
Hükınün'i verdi. Bi -e elli. 

fecl bir sayıdır ve ister iste
mez, hatıra şu fanrika göçleri. 
ni ~etidyor. Yakm vakitlere 
kadar hava üstürJüit\inH elle. 
rinde tııtanlar, demek ö yurt. 
larmm bile harabeve cl"nme11i. 
ne mani olamadılar. Bir tene 
sonraki yazın ise, nasıl kanlr 
bir sabahla başlavac<ı"tnı bu. 
gün~ ba1rn.rak kestireblliriL 

DUnkti fE'lAtrı>ti hazırleyanl&r, 
made'll. ki şimdi: 

- Biz ba§lamadık, aebep im 
dcafliz! 

Dlvn,.ıar, bari bugünkftlw, 
yeni felaket yan~an tutuf. 
turrn"ı-+ı:ııı,. harbe jf.rmemit 
mpmlı•>lrptle:ri kı"" ıı.klam&ktan 
ce1·dnse1er. Ci.lnki.\ bir Bene aon.. 
raki uismanlıklı:ırm da hl9blr 
faydMı olmrYa.r..11.k. 

Hal;kt 8U1uı OKıfJ/1' 

1 _ ::G_O_N_D_E_N_G_·o_· _N_E_ı 
Reklam ısıkları 

l ŞIK Söndürme ve Ka.. nın ıönmesiyle birşey kaybe.. 
. . rartma. Talimatname. diyor muyuz? Hiç zannetmem. 

ı~nın tatbik mevkiine koruna. Eğer bol elektrik ışıklariyle 
s~le, §ehriıı sokaklanna bir va... havalarda türlü resiml r. ya-
~~tlcr şeref verdiğini farzetti. aılar çizmek suretiyle rekl/Un 
gımlz, fakat hakikatte alaca edilen müesseseler, ticari birer 
bulaca bir çehre veren şatafat. varlık ise, satmakta oldukları 
lt, bol masraflı "reklam ışık. malların cinsini "en iyi~inden .. 
lan,, nın da sona ereceği tabit ''en ucuzundan,. intihap edip 
dir. ''tam bir dürüstlükle,, mti§teri. 

BJlh .... A:menlnida ~ ~(}. lerine arzetmeleri. ticaretlerin. 
rlllen bu rekllm ı1'ıklannm de muvaffak olma.ğa kAfidir. 
il~ doğuşu, zannederim kl, HiKMET JIONIB. 
bizim memleket olmuştur. Ra. I 
rı:a~ günlerjnde camilerimi. ( : ı;, •\)'(•] zın yuksok minareleri arasına 1 
gerilen tellere dizi dizi aallnn. 
~m!an k ndlll te kuru':ınış •••-••-llıııl .. ıd• .. ••• 
'manya,, lnr, clektri\le rek 21.11.940 22.11.1940 

l6.m Y~r.ma11m . ~iki de ilk il. 
ham. menba.ı idi. sos naru 
~ kt G program 
'i~ı· an arb:ı. ve yeni veni o.oo Ev kadını 

d_Un.valara böyle nice orljlnal ıı.sa TUtkoe 
fıkirler gitmi!}lir d,. · _;.im h:ı. ııuıuıar 
be • • , ıs.os Muhtelif 
:ımız o ""'f!TY'l•cıhr. '!1·•n1 n.rı'ları Tilrldller 

QO~t. ~"1t1i.,,i de~iı:ıt'nnis ol:ı. H.oo Knrı ılf 
rak tekrar bize sunulunca ven program 
veni birsev zannetmif'l Vf> olan. 18.03 C'lT. 
c:ı Orkostruı 
. ~ııramızt o yol ıı. dökrnü. 18.ıtıl inAe3U 

Ştl;,,r'lıır. 10.15 Çigan 

- Hakikatte "reldô.~ ı~ıklnrı. heuta" 19.@ Fasıl 

Koca Yusuf 
Tt>frllmmrz y&7.ılanmttm ~oklu · 

ğundan konamam"trr. UzUr dileriz. 

Be yeti. 
20.'5 ı•otpuriler 
!?LOO Dini 1 1 

btelfleıi 
u.ao nn"m& 
?l14G HA~O 

Orkestraaı 
ı!.43 D ımı mll%lıtl 

8.0S Baftf 
Pro;ram 

9.00 Kv kadını 
U.88 TürkW• 

ıs.o:s Oyun 
lıavalııl\ 

14.00 Kan,ık" 
Program 

18.0S Radyo 
Kuarteti 

18.SO l"asıl 
Reye&I 

19.45 (larkılar 
J(l.45 Temıdl 
zı.so Konoıtna 
!J.4Ş 8aJOD 

Orkeetn. 

zı.,ır; Salon 
Orkeııtraıır 

ıs.~ Dnnı mtWll 

:IE Perşenbe Cuma 

renk bil~ vPrrı .. 4' akis Pc. 
pe Şanşezin ne kadar ba tan 
çıkarıcı U3ullere vakıf olduğu. 
n.~. zımnen anlatmn ~ istedi, bir 
muddet de o:ıwı güzelliğinden 
bahsetti .. Bunun üzerine bu &. 

~am1nı ahlakı hakkında .. :.r fik. 
0 up olmadı~ı Mr-"k rnec.. 

buriyetinde ,.., alum1. O zgrnarı 
bann övle bir cevap verdi ki. 
b? k?dmm Pr ı:c1t cıprefinl nıl!ıı' 
bır Zthnivetle kabul etti;;.· 
h
1
avret ettim .. ~ana. vemin ede. 

~ m. ~leks, artık beni en ziva
de ıe-rendiren meselelerden hi~ 
~ bu kadının dü~iinUııleri idi . 

Bıliı:siniz ld. servetin husu ive 
t:.rn.ın ettiği bu gibi kadmlar. 
butün kH<;ik ~bl:.!: ka~·ınlarma 
karsr nefrE>t duyn1 ·ar.. Ahlak. 
eııhk bu dereeeve varınca, t.a .. 
~ammUisUz oluvor.. Mis Dur .. 
et 'Koner de !mali e .;olı: hav. 

ret etmiş olacak ki, hana. şöyl 
cevaıp verdi: 

> 21 ll. teş. 2211. teş. 
~ 
c ı~-aJ: :% 
1- "'"! .: ı~ 

' il \il u r.zar.ı \ aıı:ıtı Y.:zanl 

onne:,ın 

oto futa 
8.G5 !.US ue uo 

öğle ıı.oo '7.11 ıı.oo ,.H 
lklnıU H.Sl 9.•5 ıuı .... 
ı\k!4R.J1l 16.46 ıı.oo Jl.d U.00 

l•atın ıs.ıs 1.86 ıs.n t.M 

Jınsak 5.11 1%.H UJ 1UI 

Sinema ve Tiyatrolar 

an bir operet ordusu teşktt ede- ediyor. ırö 1'\i"';rıU t!öz1erin~ kal. 
::k ondan nasıl milletlerl kahre· dırarP-'c drv rdaki kıvmeteoız bir 
Ji~ck hakiki bir zafer ~kl~yebI· ıovu ~( fle ge<;iriyordu. bu 

s ı · m iıu>r"ıı" hiç baı mı bile 
U.,atmda mU fna de.nen ev d · ndürmcden ve drvardaki baf. 

hlg t~rtıbe etmemi" bir canıinmn ka rıleı· r1e b;r t bloyu tetlt'1:t ede 
ı:: taıı.mızu da bur.dan ba k j ~k !il •• fınet1e cevap vtrdi: 

ftlamaz. - Ben mi hayret ed"cektim? 

Hiç §Upheslz kendin için böy. 
Ie konu..~uğumu zannetti ve 
sa.hte bir dost tavrı takındı: 

per, sizde ~iralık ve dolu olan 
daima zemın katıdır. 

Bu sözUm o kadar tahkir e. 
dici idi ki, fevka1ade bir akis 
yapmasını bekledim .. Fakat al. 
danmfSUI1·· Mis Bunitt 'K<>i*' 

- Pepenin abli.kından mı 
b&baetmcır iıtiyoraunuz 7 Bu 
benim dertlerimin en ehemmi. 
Yeıt"ıiclir. 

SADRİ ERTEM Yok canım.. Esasen aran1zda - Oh, dedi, ilmit ederim ki 



.f - VAKiT %1 txi."f~ lHO 
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lstanbul Levazım amirliğinden varilen harici askeri kı!aatı ilanları 1 . A.KAGUNDOZ'ün 
Son neşrolunan: 

.A.fatıda yazılı mevadm kapal.t zıı.rfla ekslltmelert b.izalarmda. yazılı gün, saat ve mahallerdeki a.skert Sa 
tm Alma. Komisyonlaroıda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden biı 
.ııaat evvel a.it olduğU komisyona ve1 meleri. Şartnameleri komisyonlarında. görWür. 

TANK- TANGO 
~1illi - lçtimat - Edebi 

romanı Resimli Ay Matbaa· 
sında 75 kuruşa satılmak· 
tadır. 

CtNSt 
Stj'tr ett. 
tapan ak. 
Kuru üzüm. 

Miktarı 

Kilo 
84,250 

80,000 
45.000 

Tut.arT 
Lira Kr. 

21,063 

36 

Teminatı 

Lira thafonin 
1580 7 / 12/ 940 

480 6/ 12/ 940 
1280 7/ 121940 

* * • 

yapılacağı tarih l'e mahalli 
ıı İzmir Lv. Al:Q.lrllği. 
15 Ankara Lv. Amirliği. 
11 Ankar.ı Lv. Amirliği. 

lô05 - 11051) 

~ ................. . 
!' 
\. KA Yit-' ! Af-< ) 

Aşağ-ıda yazılı me\·adın p·ızarlı l< la cl,! iltmeleri hi?.alarında yazılı ı;ün. saa t ve mahallerdeki askeri satm alma 
komlsyonl".-rnda yapılacaktır . Taliplerin ihale vaktinde alt olduğU kombyonda bulunrnaıarı. Şartnameleri komııs· 
yonlarmcta görülür. 

936 senesi .Kuleli Aı=ıkPri 1 ısesind~n 
aldıktın hıık<ılorya şaJıadetnamesin.i 
zayi ettim. Yenisiul çıkanı.cağımdan 
eskisinin hllkmu yoı. ~ur. 

Cinsi . 
Bulgur. 
Patate.~ 

Buğ'da.y 

Buğda) 

Arpıı.. 

Arpa. 
Yula.t 
Yulat. 
Kuru fasulye. 
Kerc!mek. 
Bulgur. 
Un. 
Bade :ıraı. 
Nohud. 
M'..akarı1&. 

.Arp& T9Y& yulaf. 

KUl'Q l"aau.lye. 
Buldq. 
.A!p&. 
Bulpr. 

I'>li" tar 
Kilo 

50.0UO 
40 .C•OO 

471.000 
1,100,000 

715,500 
1,000,000 
:.ı,000,000 

383,000 
100,000 

30,000 
250 ,000 
400,000 

20,000 
50,000 
62,5715 

701,HS /t... 
y. 

99,.,ms 
eo<),000 
71S0,000 

1,035,000 

••• 

Tutarı 

LLra 

11,500 
5,000 

42,390 
153,000 

39,352 
55,000 

130,000 
24,895 
22.000 

6.000 
42,ısoo 

70,000 
3{1,000 
llS,&43, 
45,57.(,62 

52,580,10 

20,875 
51,000 

~.750 

175950 

:reıulna tı 

Lira 
17215 

71SO 
3179 l 

ı 1.f7:S ) 
2951 ) 
4125 ) 

97vo ) 
l ll67 l 

l650 ) 
450 

31El7 1 

5250 ) 
2250 
1173 
3418 
8S.C9 

1566 
3825 ) 
34,Sl ı 

10,047 ) 

~mucibince bin ton sert buğday PolaUıdıı.n Aatm almacaktrr. 
AJm&C&k buğda.ylıı.r on lv!ş tondan aşağı olmamak üzere ve vagonda teslim 
prtUe ce.ııde cesde almabilır. Buğdayın beher kilo fiyatı sekiz buçuk kuruş· 
tmı. ı.tıeklllerill Poıatlıdaki buğday mübayaa komisyonuna mil.raca.atlan. 

(110152) 

*** 
A§&tlda. yazılı ınen.dm pazadıkla eksiltm.eıen hlzalarmda yazılı gün 

'H eaatılerde Krrklareltnde htlkiımet'caddeııiiı.deki askert Satmalma komisyo. 
nund& yapllaca.kt.ır. Taliplerin belll gün ve saatlerde komisyona gelmeleri. 

otNst 
Nohud. 
Gaz yag, 
Arpa. 
Makarna 
Arpa. 
Sade ya.gı. 
Yula.t. 
Yula.-. 
Yulaf 
Arpa. 

Sade- yağı. 

Al'pa. 

: .•de yo.tr. 
Makarna. 
Kuru Fuulye 
Yulaf. 

KUosu Tutan Temlııatı 

K~ Lira Llnı. 

18 llS,000 1125 
10,000 

155 

15:'.> 

155 
33 
29 

15,000 
18,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 

15,000 

1125 
750 

1125 
1125 
1125 
112fi 
1125 
1123 
1125 
1125 

112:5 
750 

1126 

1125 

thale gün ve saati 
26/ 11/ 9(0 16,30 
26 il .. 16,35 
26 .. .. 16,15 
25 .. ,, 
27 .. ,, 
26 .. .. 
26 .. ,, 
28 .. • 
29 u ,, 

25 •• ,, 
25 
25 

26 
25 

.. " 
,, ,, 

it " 

16,30 
16 

15 
15,30 
15,30 
15,30 
ıs 

17 
17,15 
17,115 

16 
16,15 

27 " .. 115,30 
(1309 - 11065) 

1 Deniz Levazım Satınalına Komisyonu ilAnları 1 
CIO 
20 
l 

11 • 
> 

Jft 
2 

• 
IOOO 
ııroo 

1800 
CIOO 
ıo 

1 
5 

adet Fi~ Banan 
tııetre kUçUk izoleli tek kollu kablo 
taknn 300 m!kro farade kadar kabili a.ya.r kondense• 
adet In<iak tene kangalı 
adet üç kutuplu §alter 
adet lkt kutuplu !}alter 
&det tek kutuptu şalter 
adet b..zer 
adet muhtelif otomatik sigorta. 
çift kopça 
m'ltre 1.5 burga.ta.lık halat 
nwtre 1 burgatalık ha.la.t 
metre 3/t burgatalık halat 
kilo eter 8Ul.f"ırik 
kilo .uıtUr dö karbon 
kilo &ter dö petrol 

2 adet su m.qra.pası 
5 ., Erat karava.naa. 
1 .. Küçük kazan 
~ ,, Büyük tencere 
2 •• Era.t için ba.lar tepsi 

10 
5 
1 

12 
::'.50 
10 

2 

.. 
" 
" .. 
" .. .. 

Kepçe 
Su ])arda~ı 
Su bardak tabağı 
Kefeli terazi dirhenıterile 
Pirmllıı lAmba beki (nUmunesi gibi) 
Meııin Colnt (nUınunesl gibi) 
Manometre 
.AI<UntlA.Ulr bataryası 

4 .. Dizel dinamo 
Yultarda rins ve mikdarı yazılı eşya ve malzemeden her bir kalemi ayn 

ayrı 25 lkincitegrin 940 Pazartesi günü saat 13 den itibaren pazarlıkla 

a ıma caktrr. 
tsteklilerl.n KMnnpaşacıa bulunan komisyona müracaattan. (11039) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

\"ıllrk 

l•irası 

tık temlnatı 

ı ııeoelik 

S.( ,00 6,30 Unk .. panm Ja Yavu~inan tnahaUeııinin Zeyrek soka
ğında 5 Numara.lı dUkkAıı < 1 ilA 3 sene mUddt tıe). 

ôO.LlO 4,50 Galata.da. Mahtum meydanı ııoıtattnda kMn baraka. 
11 aeue müddetle). 

Yıllık kira mulıamınenleri ilk teminat mikdarları yukarda Yazılı gayrı 
menkuller htzalannda göoterı.ıeu ıııUddetıer için ktra.Ya verilrnek IU;ere ayn 
ayn &'7k arttırmaya konulmuştur. şartnameleri zabıt ve MuamelM MUdUr· 
ıuğn kaleminde görWebilir. İhale 8/12/940 euma rıın.u saat 14 de Daim: 
Enctımende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz veya. mektuptaril· 
ihale ıUı:ıU muayYen ~atte Dşiml EııcUmende bulunmalar!. (11042} 

1 
1 

' 

İhale Gfuıü Saati ve M.:haUi 

25/ 11/ 940 
2:5/ 11/ 940 

25/lt/ 940 
4/ 12/ 9'40 
61121940 

4/ 12/ tHO 

3 / 12/0to 

10,30 Çanakkale 
11 Çanakkale 

11 
10 

Adana. 
!~!r Bornova. .. .. 

Jl ,30 .. 

11 Ni~de. 

(1505 - 11051) 

BORSA 
- Ankara20-ı 1-940 -
.--ÇE~' ~R 

1 Sterim 5.!-t 
100 Dolar 132.20 
lOO Frc. -
100 Liret -
100 İsviçre Frc. 29.6875 
LOO Florin -
100 RayiıtrÔark -
100 Belga -
100 Drahmi D.9975 
100 Leva 1.6225 
100 Çclı: Kronu -
100 Peçeta 13.90 
100 Zloti -
100 Pengö 26.15.'125 
100 Ley 0.025 
100 Dinar S.175 
100 -ı·en 31.18'7.') 
100 İsveç Kronu 31.005 
100 Ruble -

- Esham ve Tahvillt -
Tahri!At üzerine muamele 

olmamı~tır. 

Kaermpaşa. Nütuıı Memurluğlında.n: 

t.ııt.anbuJ 11 inci As. Hukuk mabke· 
mesinln 2/ 5/ 940 tarih V L: 940/ 592 illl.· 
miyle: Trabgam Sıu;lı Hoca M. 85 
ha.rı <:.de kayıtlı lfusta!a Şevket Şen 
oglu Ahmed Yükselin adı Alpagut o· 
!arak değiştirJldiği illn olunur. 

(34095) 

Ferıt oğlu ıı•eyv.tz Karan (34097) 

• • • 1320 senesinde Mulkiye Mektebin-
den aldığım şahadetnamem zayi ol 
muştur. Yenisini alacağımdan eski.si 
nin htikmU yoktur. 

lspiro Zaharlys.di:t 
**ı;. 

lran Konsolosluğundan 930 sene · 
sinde aldığım pa.;ıııportu kaybet
tim. Yeniaıni alacağımdan esk1sintu 
htiktnll yoktur. Ha,iın Hulki 

Haleti 

l0.ll.19to da çekllen 'Iürk l\lıiariJ 
Cemiyeti Piyangosunda YerU !\falı 
e~ya kazanım nı.unıı.ralan go"lterir 

LlSTED1R: 

No. 

30267 
30315 
81833 
iSo>Jbö 
3.:il57 
3,,3.ı2 

SM17 
SMHl 
33592 
iSo>b.ia 
3578! 
85811 
3.ı~46 

8588.i 
a;;9s6 
36071 
36374 
86521 
36~1 
36784 
SCWll7 
37024 
371.')8 
Si'20-l 
373CH 
:n877 
ırn:;n 
37000 
87622 
;,nGı 

87838 
ll7919 
38011 
38HO 
38362 
38119 
8!! l.JO 
88606 
38637 
387,56 
l3J73 
4821'15 
18907 
13960 
1-1020 
11124 
l4185 

Llrıı. 

25 
ö 
ö 

10-0 
10 
150 

10-0 
10 
10 
öO 
10 
50 
ZJ 
10 

5 
s 
5 

100 
25 

5 
.jO 

~ 
3 
5 

"l.'i 
5 

10 
() 

5 
hl 
;) 

5 
10 

5 
s 

'!5 
10 

;> 

200 

25 
s 
.; 
5 
5 
s 

:No. 

U7M 
88801 
89060 
89189 
893-H 
39·128 
39508 
39:>;;6 
39ö92 

..~· !'9801 
!012-1 
,ıoısı 

ıl0133 
40137 
-10289 
10-l:tS 
-10786 
40771 
40841 
40978 
uoız 

4lilöZ 
41%26 
41.i!S.J 
41119'1 
U7.51 
.U S02 
·1202~ 
·12137 
.U22i 
-ı.2:;00 

42482 
ı:t693 
4"':':,8 
-&281l! 
.ı2817 
43011 
·1SO!S 
48158 
19858 
49684 
19187 
49857 
60025 
50033 
30218 

Ltra 

10 
J 

10 
5 
,') 

5 
:>O 

5 
6 

100 
10 
10 
10 
{i 

ıo 

:> 
3 

1() 

10 
5 
5 

1 fi 
ıo 

10 
;; 

10 
10 
3 

10 
5 

100 
5 
.5 

10 
5 

10 
5 

10 
i'i 

%5 
.)0 

5 
soo 
ıso 

5 

Nihayt>tl 46, 68, '75 ile biten numa
ralıı ra birer llralılc YnH Malı eşya 
verllec.fktlr. 

tl<ramiyeler H / 11/ 940 dan ltıh~cn 
Ulu~ Me~danmda. Türk Maarif j ' emi
:ıetı Genel llterke:ıılnden dağıtılacııktrr. 

tııtruıbulda bulunanlar ikramiyeleri· 
nl -Yeni Po"!tah.ane karşısında Erzu· 
nmı Hanında ikinci katta Türle Mııa-

Sahibi: ASIM US rlf (J('mlyl"tl Resmi llftn işleri büro
ımndan alacaklardır. 

Basıldığı yer: V AKIT Matbamn 10 Şubat ıtHl tarihine ka ıfar aı.-n-
Umıım neşriyatı idare eden: ı mn n•ı lkr:-.w•~ Pler talimatnamenin 8 

l "'e pltınm 9 ruıca maddeleri mucibince 
Refik Akmet Sew:ttttı1 Cemiyete brrakılm~ say.ılır. 

(Devamı var) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AK T J , 

llJllı9 ı 

71 814 7ı 9 Altm ; 811' KllOJl,'T&,._ 

Banknot 
' • 1 

lJtak.lık 

Unblldek1 Muhahlrl•rı 
l'Urlı Llnı.51 

8artçtekt MuJJııblrlt-rı 

• • 

• • 
4.ltm : ~an Kilogram ı; 211; 19!1 
4.ltma tabvUI kabU ıert:ıeat d& 
fl%.ler 

Diğer Clbvtıler •• borçlu Kllrl.nı 
tıakJyeler1 

ffal'.lne TabwllJert ı 
Deruhte edilen evr&lo ııakel!ye 
ll&r~ıltğl 

KAnunwı e . 8 maddelerttıe tev:n. 
ıran Ha.zlne bl.r&fmdu vA.lU t-.. 
11yat 

&>nedal ()Uzdamı 
ncar1 Secedat • , , • • 

Esham n tatıvUAı ~ı:danıı 

Deruhte edllt1' evrakı nakdi· 
yenin ıtarşılığı eshaın "' 
t.aJJvtıAt ltJbarl luymeue 

Sertıeat Eıbam •• raııvtıAt : 

AftMIJU 1 

"1tm ve d&vU tızer1ne H'UI • • 
ra.tıvJ.J.At ıızerlne a•a.n• • • 

tiastneye ıwıa •a.4. &•anı · • • 
1-ls.zlneye 8850 No. kllnuna rere 
'letla.n altm kll.1'ılıklı ava.na · 
liisaedarıar . 

Muhtelit • • 
• • • • 

• • • • 

101.013.133.36 
13.620.119.-
2.176.378.76 

404.95~ ~7 

7.335.593.98 

. 27 .263.825.90 

158.748.563.-

19.391.484.-

254.227 .907 .59 

4 7 .058.876.93 

8.277.057.57 

8.681.75 
7.808.722.-
5.382.000.-

88.584.926 .75 

teıcnn 

1 1 emmuz u~:uı. tarJhlnOetı ıtıuareo 

Lira 

116.809.631.l' 

401.953.8' 

34.599.419.& 

139.357.079.-

254.227 .907 .5f 

55.335.934.5( 

101.784.330.St 
4.500.000.-

21. 788.489.4 

728.807.745 !-"' 

l> • '• ~-~ ... , ••• ~· • •• \' •• .,,.,.r· , ... 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemakten sonra gönde Uç defa munt.a7.aman di~leriniD 

fırça.Ja.ymız 

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

\' ,..., .{p\ • ... • ) • 

Baranıarımızı aylık l.zCntl.lerlnden 
Kurtaran ~ayet sıhhi. ufak, yumusak ve en İnce 

elbiseler altında bile belli olmıyan 

FEMiLve BAGI 
Y~n.I &mballj ve da.ha mUtekAmll bir pkilde 8 lik ve 12 ilk kutularda 
yeniden piyasaya çıkmı~tır. Ecz:ınclerde, tuhafiye ve parfılmerl mağaza 

larında ve kadın berberlerinde b1zmeUerine hazır olduğunu arzederi.%. - • • • ,,.. ..,. ~ ·,. • • .. ,. ., • • _, • • .". 1 ...... 

.,, 
l 1 

Adeı Liralık Ltra 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - 3000.-
:.ı 750 - 1500.-
4 500 - 2000.-
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-
300 20 - eooo.-

Türkiye iş Bankasına para yabnnakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

K.eştdcler: • Şubat. ı !'ti!~ 
l Ağuatoııı, S tldncıt.eortn 

tarihlerinde yapıla. 1 
grımb<\r lı ~e kumba.raıııız. hcııap 
larmda en a11 l'lll lı'a8ı bulunaııWı 

kul"a.ya d&bll edllJrler. 

Bankası 16 1 1111940 vaziyeti 
PAS 1 F 

:o;oroıay11 

lh ti yal llk•,:t.• : 

"-d! ve fev lıal!dt • 
ı-fuıruat • 

• 
l'edav1lldPkl Bıuıkn,..tlar ı 

• 

•t!ruhte edlten tıvı-a 't• nakdiye 
ı<a.ııunuıı 8 • ~ tncı mllddelerine 
evftkan Butııe ta.r&trnda.o vaki 
ediyat 
1erubte tdJlen el'rıı.ıo 111.llldly• 

"l&ldyest 

-<arı:ııltğ:ı tamamen aıtm oıııra.lıı 
tAveteı:ı teda vttle vaı:ed\len 

<l!e«kont mııkabtıl UA.nten ted• 
•ed .• 

IKEVllUı\Tı 

l'ürlı L1 raııı 
\ ı tm : Safl Ktıo,,-am 89872 

1'1:50 No. ıte.nuna göre bllmeye 
u;ıla.n avanıı ırıukablU te•dJ olu· 
ıao altmıar: • 
-44!1 kllograttı M 54 ! 9SO 

Oövhr TaallJlildab l 

4.Jtrna t&?ıvill kııbtl dö1'1zle? 

>iter dövizler 
ın~ haldyelert . 

itıhtellf • • 

•e alacaklı lOt 

• • 

6.188.666.15 
6.000.000.-

158.7 48.563.-

19.391.48 t-

139.357.079.-

17.000.000.- . 

Llrıl 

15.000.0JO.-

12.188.666. 15 

242.000.000.- 398.357.079.-

. 
14.855.757.63 

125.709.3Cl 

73.124.167.9C 

34.018.434.Gi 

7 4.981.467.02 

78. 124-.167.90 

34.018.434.67 
116.137.931.21 

l'f'ktln 728.807. 7 45.95 
lııkonto t1111MI .-:, 4 ~ ftm !l7f'rlnt 'lVan.! % 3 


