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_A_K,IT KtT AB KUPONU 
1 crJb 1 din 26 • kadar kupon toplayıp ldB 

l 
10 remize getlreD okuyucuJarmııza ReaimL 
-- Hatta Mecmuumm 26 nüshalık lkJDCl 

j 19 &lb aylık kolleluıl,..aa ile blr hlklye ki· 
-~-ı tabı vereceğiz. 2~ kuponla blrllkte 2. 

Ul'Uf da tklenmeal IAzundır. Taşra okuyucuıarım11 

L ayrıca 15 kuruş ödeyeceklerdir. _J 

Dört şehirde pasif korunma 
tecrübesi yapıldı 

Ekalliyet okullarından resmi 
okullara gidecek talebe . * 

Y.U..: 24 * 8Al:1: 8214: 

AnkaTa, 21 (A.A.) - Aldığı
mız telgraflar Niğde, T ekirdaiı, 
Iğdır ve Mersin' de hava tehlikesine 
kartı pasif korunma tecrübeleri 
yapıldığını ve bu tecrübelerin mu• 
vaffakiyetle neticelendiğini bildir
mektedir. 

(YaZf.81 S iinc'iif.e) 
İDARE EVİ: Ankara Cad. tSTA'NBUL *Telgraf: VAKI'I'9 P.oata kutuıııu: 46• Telefon· 21418 (Yazı) 21''-o y.a • " f ., r• ' 

Işıklar dün ge
ce söndürüldü 
Karartma malzemesi üzerinde 
ihtikar yapan 17 kişi yakalandı 

Macaristanın 
üçüzlü pakta 

girmesi 
Yazan: ASIM US 

Resmi daireler yarım saat 
eıken tatil edilecek 

Sen • Scba.stien, 21 ( A.A.) -
Stefani muhabiri bildiriyor: 

Diplomatik mahfiller. Maca.. 
ristanın İtalyan • Alman ~. ~~
pon ittifakına iltihakını, buyuk 
bir enternasyonal kitabın birin
ci faslı olarak telakki etmekte -
dir. (Devamı f inc"de) 

Adanada bir fabrikatör askı:ırlerimize 
10 bin oamuk'u verdi 

I 

Lo~dra, %1 (A.A.) - BugUn Lord· 
lar Kamaraamda söz alan hariciye 
nazırı Lord Hallfak.t, Fransa hakkm· 
da dernl§tir ki: 

- Hitler Franaaya karşı hep bir 
arada hem ıtddet hem de okşayış si
yasetine mutad olduğu Uzere devam 
etmektedir. 

Rusya hakkında hariciye ııazm 
§Öyle dcml§Ur: 

- Elhnizdekl malClmata nazaran 
B. M:olotof'un Berllnl ziyareti eana: 
smda olup bitenler hakkmd& ı,arette 
bulunmak üzere §imdilik aöylıyeblle· 
cek pekaz feY vardır. Sovyet hUkCl· 
metine bir ticaret ıuıl&§rnaaı akdi !çın 
bazı tekliflerde bulunduk. Bu teklifler 
hl!A. Sovyetler hUkClmeUnln önUndc 
bulunuyor. Sovyetlerce kabul edilecek 
mahiyette olduğunu zannettiğimiz bu 
tekliflere cevabını bekliyoruz. 

(Devamı 2 incide) 

1 Yarınki sayımızda 

.vıOkEMMEL 
BiR TOREN 

1 
Yazan: 

Fazıl Ahmed Aykaç 

Husayin Cahil 
Yalçın 

"HABER,, DE 
Yüksek kıymetini ifade etmek 

~~n adını zı.n-etmek kifl olan 
öseyln Cahlt Yalçmm bugün· 

den ltlbaren Haber arkada.şDDımı 
tahrir alleıdne şeref ,·erdiğini 
ınernnuntyetle öğrcnlyonıx. Us· 
tadın keskin zekl hüzmelerlyle 
isabetli muhakemesinden ~eçen 
R_~ün siyasi, tetlmai, edebi bU· 
tun hlcllsclerladen bir kısmı ba· 
günden Hfbaren her gün zekisi 
kadar keskin kalemiyle •'Haber" 
arkadqmımn siltunlanna tevdi 
~ecek "e §llpheslıı her yazısı 

1 
r okuyumlarmı sabmmhk" 

a bekleteeek bir dyafet tefldl 
edecektir 
~öseyb. Oab1t Yalçm'm ba 
.. ., ... etll ,........... llkt ...... . 

idi "Büer" de --- .... . 

kaçıyorlar 
AU., 21 (A.A.) - Yunan ı..

tumandanlığmm diln akp.m ..... 
retmJo olduğu 25 numaralı tebUil: 

Son günlerde Epirde cereyaa. e
den muvaffakıyetli muharebeler· 
den aonra düpııanl pııjş bir ~ 
hede mağl6p eden ordul&nm1Z P.. 
m&le doğru ilerlemektedir. Tank· 
lar, 200 ~yon, her tnrltl ınalze· 
me iğt.iDam ecUldiğl gibi elılrler de 
almmıltır. 

Görice mmtakasmda kıta&tmm 
yeniden parlak muvattakJYeUer el· 
de ~ler, ve lılarava dağlan llil
ailealnin yUkaek tepelerini Mbk • 
tan 80DJ'a garp tarafındaki ~ 
1ara doğru ileri h&Nketlerine de
vam eylemişlerdir. 

Hava kuvvetlerimis Ergirl tay -
yare meydanmI muvattaldyetle 
bombardıman ettikten eonra, harp • 
eahnesinde ricat etmekte olan dlf 
man kollarmı da bomba ve mitral· 
yöz ateşine tutmuşlardır. 

(Devamı!~) 

Günlerin pe§inden: 

Türkiye Avru~ll 
mı, Asyah mı? 
Evvelki gün Anadolu Ajanu. 

nın yarı reSmt bir kayıiai& at. 
fen guetelere tebliğ ettiii '* 
Berlin teıgrafmda TUrkijedan 
bahsedilirken garip bir V8ll1l. i.. 
li.ve ediliyordu: 

"Avrupalı olduğu güglti.kle 
kabul edilebilen Türkiye,, 

Bu tabir, bazı arkadaşlarımı. 
zm merakmı uya.ııdırm1'· 

0
Aca. 

ba bundan maksat nedir?,, su. 
alini soranlar olmuştur. 

Hakikaten yeni Avrupa niza. 
mına girip girmemek bahis 
mevzuu edilirken, Türkiyenin 
adma "Avrupalı olduğu ~ 
lükle kabul edilebilen., BJf 1ı'1DID 
ili.ve edilmesi manalıdır. Bize 
öyle geliyor ki, yeni A~ ni
~mmı Tilrkiyeye teşmil etmek 
ısteyenler muvaffak olurlarsa 
Türkiyeyi A vrupah aclcletmek 
olamazlarsa Asyalı tel&Jdd ede. 
rek teşebbüsten vaıpçmek 
~in bir tedbir dflllbımllş, bu. 
nun için öyle mtıp1ıem ve mtt. 
şevveş bir tabir tullanmap 
lbum caımu. olalar gerektir . 

BtJatM Ktmıçoyı 
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· Kararlma !nalze
masjne kar naddi 

Cörçil Vuılan kıtaları Ar-1 
diyor · ~ navutlc~!t:,.!~:~!!!~r 1 Yeni bir 

tayyare tipi 

iş Jdar dün . t#cJ 
s1ndürüldü 

(Bll§ tarafı 1 ine.ide) 
Zabıta tetlblr aldı 

Za.bıtr. rıehirde herhangi bir 
keza veya karışıklık olmaması için 
ş.ddotli tedbirler almış, polis ve 
bekçilere sılu tallm!lt ve~tır. 
Tramvaylarda da, biletçiler, dwıı· 
,...::ı yerin ismini yti.k.sek sesle ba· 
ırnuşLır ve bu suretle yolcuları 

ı n.berd:ır etm~lerdlr. 
\ n.purlıı.r projeldör yakabllecckler 
Vapurların sefer esntı.Smda pro-

jcktöı yakmalarına mUsa.a.de veril· 
diğindcn vapurlar .hava kanu-dık· 
tan sonra. ~ programlan muci· 
hince işleml~lerdir. Ancak projek
törler fasılalı ~ekilde ve !Uzum 
görüldlikçe yakılacaktır. 

HavagllZI lô.mbalarmdnn 43 tane
s'!lin m.&'3kcli bir ~1dlde halınasma 
kanır verllm!--ti. Bunlann ya.lap 
aöndUrme ~l mllşkül olduğundan 
:t.am"men haldmlmosınıı. karor ve· 
rilınJştJr. Yerlerine potrol IAmbala· 
rı yn'rıl&ca.ktır. Denizdeki .kUç~ 
mernkfp hava karordılrta.n sonra 
t Uyemlyecek, bn.lık~a:r da balığa 
çıkamryac:ı.killrdll'. 

Gect-lcri nııJdl vesrtalarmm her
hangi bir kazaya m~ydan verme· 
melerl için elektrik direklcrile Mo 

ka.le köşeleri beyaz badana edile
ceklerdir. 

Res!Jlf chlreler 
R~ daireler bUorrüıı fi.ant 16,:5 

da tnUJ cdllccoklerdir. Memurlar 
s:ıbıı.hlan 8,5 ta vazife bacına ie· 
le> eklcrdlr. 

!Iu teldrler kalandı 
Z bıta fu-..attıın isti.fa.de llo ı'Jlyah 

boya, mavi ve slyah kii.ğrtJnr Clze· 
rinde ihtikar ynpruı bir cok klşiyi 
cUr.nU meRbut hallr.de Ynkıılnmış. 
tır. Bunlar smı.s.Ile ~öyledir: 

1 - Kctencilerde, Sabuncu ha
nnıda 45 numı:.rnda kdğrtçr lea
km tezgô.htnrı Elbedar, dUkkCı.runa 
elyah ve mavı renkli ktığtt almıı.k 
üzere milracant edenlere: 
' '- Elimizdeki mallıırı emniyet 

mUdilrlilğilne sattık. Kalmadı.,. de
tnlş, fakat ynprll\n tahhlknt eonun· 
da bunun ynlıın olduğu nll?J}ılnrak 
lsa.k ve tezg{ı,htan yakal&ıunı tır. 

2 - Tcıntecliorde eul!yen bora· 
fabrikMı r.;a.hfblnlıı. fll"l!Attmı isti
fade ile boyaaını flhiıı fıyatıa sat· 
tığı öğrenllmfa, yal:al~tn-. 

ı:ıunlarc!:ın bct,eka Hnvudu hıuıdR 
kdğttçı N Kal f, Sirkecide E
bussuut caddMıinde I.'tt.olen Tepe· 
başında 'Mo •, G:ı.J:ı.t:Ma Neehn Ka· 
lenin, Tepeba!i4llda Yako, Ktı~· 
cuk c..ıdc~lııde El.Yazar, Yentca.mJ 
ç:lmı:lzmda Moiz, Bnltkpru:arında 
l{Jrkor Ş bJl\ n, Ortal:ôyde Al
bcrti:n, s yy:ır tatrı Hnçik d cop 
fenerl eri \'ı.> rcru li 1 • ~Uar: oalt . 
mak veya fa , fi • 'a tmalı: 9Ug 

lnrmdıı.n y ' :n r l rdır. 
BunJ...n t " a 7. ' • ı.a diln O~n. 

dar s~t'.... ,ı • ·"nhn da t r~ 

tı..ı enm ,. '.ııh •'f ı li e 
c 'l1e 21 arada bakkal 
İlye., 51 nuI" takimi Ali, 54 

tarını" olurrar. 
Acn.ba bir gün mih\'er zimam. 

d":-lannın ıhaı;ma bu akıl ve 
in~frn geldiği görüleçek m!,9 

ltnlyanların 
Arnavutluhta 
uğrayacağı zorluk 

ltalynn oreular.mm Arnavut -
lulrt.a Yunan ordularına ka.1'&1 

uğradıkları zorluklar günU gU -
nüne as!:eri tebliğlerden anlnşı. 
lıyor. Fakn.t !tnl}•nnların hu 
macerada dahn başka. zorlukl:ır 
ile karşıln§acalclar ve bunların 
en mtlılmmi de laue mc~ksl 
ol naktır. 

Zira A rnr.vutlUk ta,şlrklıır. 
6tın aa ~ls.rda.n. kireg toprak. 
lıırdan ibıı.rct 6yle bir ltllcan 
kö eridir hi, şirrıdiye kaant hlo 
bır vakit kendi hububat lntih. 
iınl tı ile kendi ahalisini g • 
«;intl•ı me<Ye hr11·8.n bulamamı,17. 
tıt. ,A.rn vutltıC'lın ylizde Clt>k
ıın nhalisi Arnerlkadn.n ve at • 
eı tnemle1rntlcrden geten mı. 
rr \1 bu;:.dnv ile l'{e"lnlr. 

Onun kin bir rnUddet l!Onra 
fl_mavuUu!da tutunahilmelt irin 
tt lv tıll!r yıı lnız kendi or,aıııa. 
lnıh dci!fl, A.nt!ı.vut mllfctfntn 
le ly !ekl r'ni lını kten etlt. 
ine t ın ·ur ı.~ 1 :ıC'aklardır ve 
11 ~ ;ımıt ~lbl, bıı rnı•cburlyct 
0111 tın ul!rnyncntdarı en b1l. 
Ylili torluğu teşkil edecektir. 

Ba3lm hiç bir sebep olmaııa 
yalnız bu r.orluğu bertaraf ede. 
memek ltalvanlann Ar.ınvuL 
luktan çekilip gitmelerir .. ~ mal 
olacaktır. 'Kendi memleketi için 
hariçten yiyecek getirn·ek 
7.onındn ol"n Almanya bu zor. 
luktan ltalya.n!arı kurtannrğa 
yardrm edecek midir? A. 

Stefani bildiriyor: 

(Ba8 arafı ı ıncideJ Karşımızdakilerden -
Buna göre yünlü, pamuklu, l hl DUşm:ın hava kuv\'ctlerl Epir ve 1 

keten, ipekli ve her nevi men: daha fazla si a 1 Teselynda ihl şehri bombardıman 

f rH<ada i · t t}~an 
ord su 

Taa1ruz lıa-sucatta umuml ol:ırak perr.ken.. olacağıınız zamanı etmigtir. Ölü ve yaralı yoktur, 1 
de salış kA.r haddi, topto.n fiyat- Atına, 21 (A.A.) - Yunanlll&r Ar· 
tara nazaran yilzcle 25 dir. Yo. ümitle görüyorlL"'n navuUukta doğuda Preııpa gölündeu 
misyon, liiks mağazalar için bu Londm, 21 (A.A.) - Avam ka· fügoslav hududuna ve batıda Adalar ·z l ı l ık. I ar ile 

meşgulmuş! 
haddi yüzde 50 ob.rak kabul et. m:ırMmtla kralın nutkun& cevap denizine ı~adcr yayılan 160 kilometre 
miştir. Bu yUzc1c 50 niebetindc~ olarak verilmek üzere tevdi. edH~n uzunluğunda bir cephenin iki cenabı 
ki karca. lüks ma<{a7.anm re0 im. bır tal;rlrden sonra Başvekil ?0 :- UzertM ttalyanların siyah gömleldile 
tenviriyc ve sair fevke.lA.dc mns 1 çil söz alarak bilhassa demıştır rue ınUs:ıcteme kıtalarını aUrmekte ol· Roma, zı (A.A.) _ Stefnni bll-
ra flan da da'ıildir. ki: . h ~ duklarını bildiriyorlar. dirıuor· 

K . . " t ki n EugUn harp vaziyetini iza e~· "'.' · , . . 
omısyon, ıhtikı:ır yap r a mczscm Avam Kamarasının beni .Muhteııt noktalarda Yunan kıtaıa Ilır ço~. ,aba.net. a:sken mUnek 

sabit olan aşa~ıdakl Uç tıahs• mazur göreceğine em!nim. Akde , 1 rının yeni ltalyan başkumandanı gen~ kitler, S.di B:ırranının . z.nptmdan 
adliyeye vcrmi§tir. niz sahnesi hakkında beyanatta ral Soddu kıtaıarmı Arnavutluk için 1 ~onra mıı.reııal . G:azlarunın neden 

1 - El inde ti kııhve rf fln'dr. bul.ınmanın zamanı olduğ'.ınu zan· deki mukavemet hıı.tııı.rma vardıkları ııala _taarruza ~enıden başlamamış 
)'Rr!'lk mUoterive venrey"n :Ra netm'yorum. Akdeııizd5 Ut1 harp blld!rttmektedlr. Bu noktalarda ttaı oldugunu soru§lurmaktadır •. 
kırf:6yde 1 tanbul rıı.df!e'.linde 6 cerayan etmektedir. her ikisi de -anların ıuırmakarıoıK blr halde rıcat ~u s~ale ~e~ap vermek, içın, ev· 
numarada bakkal Yordnn. bizi azami derecede alakadar eder. etmekte oldukları anlaşılıyor. vcla Baıikgazı.l~edMısır . n.rasındnkita 

2 Beyaz Peynirin kllosunu .111 k d.. a ka·r Harmur ço un e arazının ve · - • Adetçe çok ~ 1.u~se uşm:ın - · k "kilinin ·· IUkl · · 
komisyonun kara.rlıırınn. aykrrı 111 Uuımn ve Silveyıı kanalının mil· ~un.an ordu~nnun sol cenahr, mamıle uru ı guç • erını 
olarak 60 kuru tıın satan J{oca d. af ,,, B • d~ 1ıa bir kac· hattı İtalyan kıtaatmı ikiye 1 bir kere daha tekrar etmek lazırn-

as.:n ~ •. r. unc.an "' ·ı d B da h t baza.n elli de· muste.fsmı.." da Be~r f:afik ay evvel bu müdafaa miişkül ve 1 bölebı ccek bir noktadan yar. j ır. . ubra
1 

, ayka il . ks 
1 sokıWmrJıı 1 numaralı dilkk!nda eüı heli gözi.ikeblllrdi. FıWııt bu- m!~tır. Yunanh!ar bu hafta ba. receyı u ~ sıcn e. su .'JO • uzu· 

ba1<kal Ma'lok Aşçr. gUn istila kuvv~t'eri üzcıimize czmrla Kalamaıı nC'hri üzerinde · ğ~ aebeplenle çok milşktil bır n:a· 
3 - lfok köm"lrli astı larmd:ı düş;rse vazifemizi başaracaJınııza 1 ltalyaııları ta.clettiktcn sonra \ h1 ıyet almaktadır. Bu havaJetraı~i, 

Uıtıklir yıma.tı Ni 1 tıntaşı vııli itınaunn vn.rJır. Arn:ıvutluk sahHinde yeni .Jir ta}.ran k~U~rm~ '!'1:ra ? 
1
ru a 

konağı cııcld" i H nıım mlı dilk. lunan mlleltinhı bir ii.tb h"'lin· tazvike teve'"'ıı·ı ctmh~lC'di". Ar- dogru .~cnı am esın en ev~c !!a: 
Y 1 d"' .r ı k h·ı· ' · · ı 30 k. yet dakık hazırlık mecburlyetlenru lintle. ı !ll o~lu Yor n. de birdenbire ve he~ccan a uş • navut u • .-:n .ı ı ynunıncı 0 ı. r 

1 1 t 1 -•·tad 
-'·' 1 ı:uc · ·d 'k' · .. .. aza a" ırı mUA ır. mana kaı§I ay~.:ı.m .. ...,.n . '~.uu lometre rerı e ı 1 ıa"'e ussu o. s·w Barrnnlnln zaptından rıonrn 

ingir 
nu 

(Bel§ tarafı 1 incide) 
vam azlmlerlnde rnllttchlttlrlcr. An· 
calt blutl.şfıt temin adilln"o •ır ki t.az
ytkten ve ctıbrU~l6detün kurtulacak 
mlllet!er, nizamı h!lni,>ot ve sosyal 
esaslar UZerinde yeniden blrhkto ça· 
ıı:abı!ecclacrdir. 

Yalnız imparatorluğumun ve mUt· 
te!Ucleru.:ı.n orauıa • .uın uauau.rı.g-, 
ile de0 il, fakat n.>nl znm:uıda Sl\.I 
mtida • .ıa ku ,r\·ctıerınln fedtll:trlığt vo 
milletlerlı.:ılu sebat ve lkuıınu Ue za 
terın mııemmc ı uuluodu(i;ı.:na it.ma· 

bahseden B. Çlir!:U de~tır kı: lan 'i' .. ,,.er: ve Te"'""1
"

1 "n .,,,...,:,.ıc"· kıt\ s u d s•,u B i.' 
Y . b k i!ram•a 1 .1 • h 1 t• . nar, o um an "" arr:ın ~e 
unanıstan, as ına t~..., ..,, 0 

• bur:ıdo.n Yını"n t ."rı are 'e :nın kadar 120 kilometreUk Lir &sfalt 
ma.l:l:t beraber, topra':l:ı.rını he- iki heclefini te~kıl etmektedır. yol inşa etmek ve kam:vonlar için 
men hemen kfımilen mllstevll as- .1 •• • • • 
kerlerden temizlemiştir. (Alkış· Bu ileri a.hre1·etf muve.ffa~ kuçük ~oll~rı daha ıyilcştirmek 
lar) MUstevli askerler, biltün ma- oldu~u ta'· 1irde Görire müdafı. mecbunyctinde kalmışlardır. 
nasile bir havdutlult olarak tavsif !eri ile Arna.vut'uk sahili yakı- . Esa.;ı meseleyi, su meselesi teıı
edilebileeek i>· .. de Yuııan:stan Ü· n d k' İt 1 n kıtaatmın mu kıl ediyordu .. Su, sarnıç kamyon • 

u 1li ın a 1 a va . 1 k • !arla mahaOıno scvkolunmu3 ve 
zerine saldırılm:vlardır. vasale.sı kesilmı" o aca tır. gil d d b bir b uk n 

Göz önünde tutnc:ığmıız bu ikJ n e a nm aAma uc; .1 • 
harp sahnesi vardır ve ancak 3unu ttaıyanlann kitle halinde hava a· re olarak t~vzı edilml!)tlr. Bugtin, 
söyliycbilirim ki el'nıizden geleni kmlan, tnglllz avcı t.ıı.yyarelerlnlr bu mesele, ilk hatla'r. civnrmda .su 

~ B. d ·· de;;;ı 1·cra:ıt taaıı_yett aayeslnde akim kalmaktadır. membalarmm keııfedilmesini mli • 
yaracagız. ız en ooz .,. · kıı d k bl 
bekleıtllıJi kanaatindeyim. Ve kati- Tayyarelerin mllzaheret ve afır top tea.k:p rekor teş e ece . r za-
yen tim"t ediyorum ki daima ağır c::uııun harekO.tI hazırlamaaı Epirdt manda su yolları yapılnıasılc nrtık 
bir yük 'altında bulunan k:ıynakla· Vo;ıwa nehri bölge.slııdekl Yunan ile ~mamile halledilmiş bulunmakta • 

rnnız1an Yunani.s.ana faydalı .bir r' barekeUne yardım etmektcc11r • 0 U n d ki ilerleme i"'- 1Q 
yaı dım olacak· nfabette ayırabıle· n m z e ~· :um 

1 • dım vardır . .Mıllet!eıiın, yaşadıkları 

:ı; carısJanın u··çnz. ve çalıııtıkla.rı her yerde, hartiıı telı 
ccğiz ve Mısıra karşı olan vazlfe· Yunanlılar aağ cenahlarında Görlee lu maddeleri ve vas~l~n getir -
l<'rimizi, onun toprağmı ve bayati etratında muvaffaklyetıer kazanmııı- ~ek ı:ın de aynca b~;iik bir faa· 

\ " J 1 ıı.J ilkelerine ve agır imtiluınlarma halen 
ır yo o an vcyı, ana mı m a· · muatur Bu h lık bitmek üz b. ı ı Sil k ı Ud !ardır Yunan kıtaları Morava da~la l lıyet ~ apılmak mecbunyetl hasıl ol-

• • sabırla tahammül etmektc:Ilr. Ticaret 

İÜ Pakta g•rmesı ve balık avı filoları menırup1arınııı fna etuek turet.ile ,üa cdeb;ıcce • rmın yUkatk tepe.sini ~mııı ve 1tal " • azır , e-
G .sarsılmaz ccsıı.retl, e.skl den.w.ci anane· ğiz. (A!kl;,lar) yanları G!Srlceye Mklm tepelerdeki redJr. 

B. Çörçıl r:özlerlni şöyle bitir • kuvvetıl mevzilerinden çıkardıktan ı Bun~an baııka {jU ciheti tc~n.'rllz 1erine yeni bir parlaklık ll~ve eyle· 
(Ba.., tarafı 1 incide) m~u,·. ~lcttnı..n muka\·emcU, diğer 

do.:;t devletlerin hayl'anliğını muc'p 
mi~tir: sonrcı mahsur oehlrüekı Garnizonun rl · ettirm~k lbmıdrr ki tarihte emdi· 

Gldeceğimlı: yol uzundur. Manız catlol kesmek makaadile ilerlemekte ye kad~r Mısırın garptıı.n z.aptma bir araya Ketlrmeğe kati s11«tta olmuııtur. 
bul d w t hl"J 1 rl k dlrler. teşebbüs edilmesine misal ;oktur. 

un ugıtmuz e ı ce e n en a · B b bl d M rlk ,.,U umotmlş bulunmıLJ..-tr..dır.,, 

Vaziyet bn ~kllılo düşünliliinco 
SovyeUcr Blrllğ{ntn neden dolaya 
liçUzlU pakt.a. ut!hnk efnıcmiı.ı GI· 
dağa kendiliğinden anlaşılır; f • 
kııt bundan d'.tba mühim olan ~Y 
şudur ki Almn.nya u ttaıya
nm yardmu Uo memlcketiııae· 

ld d.ahlll hubl ka.za."lmı, o' n 
fsıunya dlktntörü General Fran· 
ko bile U~üzlü ~do. hl!.lA ll
tllınk karan l'erememi~tir; blr ~\3( 
ı;iin e\"VOl ghlloe Berllne giden 
Bulgar knı.lı Bortııtln \1yanada. 
1"acar!struı ilo lıera.ber lltilı:ı.k pro
tokolun& imza koyma:lığms balını 
ca mti.kifnt o!&r&lı:: DedeajBcm ,·e· 
rileccjp nwllne rağmen onun da 
bonUz blr Jıs.rar venımecUif anla 
5ümalrtadır. 

HnJAaa Almanya •e ltaıra kimi 
sini oazfbeli \ıuı.dlerle kandmı.rak, 
ldmlsinl tehditlerle, tdmMnt harp 
Ue zorlayuak kendllorf tarafmdsn 
esaslan tayin edilecek bir sulhu 
h:abul fçfn bHtun A. \TUpa mflletl • 
rint tiçtızlil pakt etrafmda topla
mağa ve ho ııorctıe toplıı.ıwı A. v· 
rul'& birliği ile tngtltere ve Ame· 
rlkaya kıırlı danna~ ~hsıyorlnr 
ve hunwı adnıa A. \TUpada ldl!Ane 
~ haJ.ıwıJycte en mat"l.fık bir 
sulh L"llrlnak dlyorw. 

.ASIM US 

Bir İngiliz mareşali 
esir dü§tÜ 

Londr:ı, 21 (A.A.) - Bu.:,nün 
nf1il"edUen İtalyan resmt tebliği 
Slcllyad!!. 1nmcğe mecbur edilen 
bir ln~IIU tayyaresi içinde esir 
e.dlle..>ı yedi kf.."-i ara.smd:ı bir İngi
lız hava rnar*1inin bulunduğu 
:lld.iritmektedir. Tebrğc göra bu 

d
ava rııar ali Boyd Evair Tudor· 
ur. 

Hava nıar~ali Boyd'un kaybol -
duğu IJOndrt:.da teyit edilmekte ise 
de bıı kn laf Uıt verilmemekte -
d'r. 

Boyd'un ort.a ı-k hava kuvvet
leri hal'i ltumnnda.nına rnua,,in t.a.
yin edlldJğl lngiıu ha\'a. kuvvetleri 
k ... drosunda J apr a.n ııon dcği~l k· 
ıer :raunasebetile blldhilm.l~U. Bord 
o zaman ma.~11 ~ terfi etmi ti. 

numnrada. Hr.lim, TO nı.unnıı:ıda To· 
dod, Knraoğlan E<>ltağnıtln 5 nurr.a· 
roda Şn;ı:i, 31 ımmo.rndn İlJ. n, 9 
numarada "cst&~:tn "• kııbvecl 
lürWJWı mUh~Jit yl ve i~e
ce.k ?nlı.ddolerJ eı:erlnde 1hW:fı.r 
YOP~ln.nnı t<:t>blt ed~ hakla· 
rmdn miIU ltorun."Il:ı kanununn gö
reı ta · :ıtn gi:işn · tir. 

Muhtekirler bmrun adliyeye ve· 
riltt !derciir. 

HUkQmetlmln Amerika Blrl~lk 
devletleri Ue mUna ebetlerl, bundan 
daha. fazla samlnıl olamaz. Amerika 
Bırle§lk devl.,tlerinden gltt.kçe artan 
bir miktarda harp mııl1..:mtsi gelmek• 
le bulımdu unu en bUyulc blr memnu· 
niyetle ögrcnlyorum. Bu kııtt günler
de, nlıamlı hürriyet, adalet ve emnl· 
yet ideallerine ne derece genı, bir 
tarzda i§tlrAk cdılmekte olJu.-unu bil
mek zeı;k vermektedir . ., 

ranhk taraflarını da gizlemedim. unun se e e arma Çu. • 

Çunku 1n ·ı· f1 tal"hln Eıliffiekl ltatyan men.llf'rl dUr. Mare3al Gnızlanl, buna teveb-
gı ız va.sı an, ı en . b'l.s d ilk 

ma.küs gittiği anlardaclır ki en par· tclılfücye dil~tU 1 e en zattır. 

lak dereceyi bulmuştur. Şimdiye Atına, 21 (A.A.) - Cepheden gelen 
kadar bu harp tam s:.lfilıh bir Al· ı haooıluc gure, (.;örlce Uzcr.ndcki Yu 
manya ile yan ve hattı\ dörtte bir nan tarassut postal~rı uzun bir !tal· 
'Jf!Jı) BU .ıık B 't , . yan kıı!ıles.nın çehırden ayrıld.ğ'mı 

sı ' ı ; u n an~ a ımparator- ve şlrruıle ve Propradetz'e co~ yol 
Lord Halif 1 s 

luğu arasında yapılmı~tır. Böyle boyunca geçmekte olduğunu" blldlr· (Bel§ tarafı 1 incide) 
olduğu halde bunu o kadar da fe- ml§lerdlr. l<'akat bunun umuml bir Sovyetıer "1'"owın Jıap-.ı;ı top.'8.k 

Kralın parl4mentonwı uzatılmasına 
alt ikinci nutkunu, L-ordlar ICıımara· 
Gmda Lora Cbancelor Slmon okumUf· 

b tahll b 1 J 1 llhaldo.rıncıan clogan DlUhteıı! mcuıcle-nıı a{iarmad tc. Karşımızdakilerle ye S.§.angıcı ~ up o madı~ he- lor uakkuıc:ı lıh· t.nrzıhnl için de lıı· 
aynı derecede ve hatti kap eder· nllz tesblt edılemenu~lır. gili.z huk!lmcUnln mevcut tıı.ahbİ.ıtıe· 
ııe daha fazla ısilfı.hlı olacağımız za· Yunanlılarm Ergirlnln biraz ear!-mı· rın1 de nazarı ıtıoaıa almak c;arUyltı, 
maru itimat ve limitle görüyorum. da gosteratkleri parlak lıarekeUer U· ı teklltlerdc bulunduk. Ve nilıııyet iki tur. • 

Kral, bu ikinci nutkunda 
Ur ki: 

demi~· Bize zafere ve be .. eriyete kıırtu • ~r:ne Eplr mıntakasının sahil bölge· bil .umet arasınaıı ınUnasouet.ı. rl iyi· 
] tl ı t~ f , sınc.ckl bUlün ltaly:ın mevzılerl telıli· leııtırruek ve bazı BUlte!clıhUmleri or-

- Bir senedm fazla bir zamandan· 
beri, deniz, kara ve hava kuvvetlerlm 
hUrrl)etln dıı.vuını mUda.!aa etmlı· 
Ur. Mılletlerlm, ber yerde, ocakların· 
da, lı:ı yerlerinde ve denizde, dl~ma· 
ııın insataız hUcumlarma aabırl& ta
hammuı edcırek mUıterek gayretimize 
un bir aurctte ya dun etmqılerclir. 

~U m~. :ı::ı: sure .• o. gc .rcc~;c o - keve dUşmUetUr. Bu lıareket me?.l<t'lr ı taı..IM l<~ldırın:ık üm,aı ile uahn umu· 
lan. maucil ilstUnlilğti Amerıka ve şehir ile şarki Arnavutluk arasındaki ı' mı mo.lıiyette bır tnkım tekll..ler yap· 
BUyilk Ilritanya. imparatorluğu ter- bUtlln mUnııltal&tı k,.smek üzeredir. ~k ki al bunlar hakkınua {,8.ZI! e.er ... e 
sanclerinln, ttı.limhanele':":inin ve il· ltalyanlıı.r bir kere daha ihata edil· 

1
:;-1 h~kuflrrıat çıkmıııtır. lıu tcl>'.liflcr 

ı:n.in b!zlere ma.ddi ilı;tüoüğil temin mclt tehclldl altmdıı. alelacele oımaıc J da d.a:ıa ~~~U:r~~~ ~~ah~ 
edeceği zamnnr katiy.m bekliyo • d.oğru ricat ediyorlar. Müteınadl1c~ aa ·y,o yapıl :. a e m 

Mütearr.mld bir hlleb:ızlıkla ve ceb· 
~iddeUe, Almanya, ırullı f!laliYefüıe 
kendlıılnl vermıo bir çok bUr mlllet· 
lerl boyunduruğu altına sokm~tur. 
Bu sureUe lııtllll. edılen memlekeUerin 
hQk.nmeUerlnl buraya kabul etmekle 
bahUyıırlık du;rdum. Du ınemlel,etlc· 
rln ord·ı kuvveUerinln, diğer mllletıe-

(Alk 1 §ıddeUnl art•ıran 1ngılh: • Yunan a ı BU lln ~ 
nım. rş ar). va ta:ırruz'~n notlceıılnde ltalvıınlar t bu teklinero da.ima cevap 

ıa:ı.umu de!'ecesmdo takviye ltıtaab bekliyorduk. Binaenaleyh bıı ~klitle· 
alamaz olmu§lardır. ı re d:ı,r §ımdilık hiçbir ıey ilO.v11 ede· 

Romanya üçüz~u 
pakta girecek 

rin ıecl in.sanlan ile beraber, halen (Bet§ tarajı 1 incide) 
benim kuvvetlerlmle ynnyana harbet· B b"• ·· k k" f ll 
mekto olduklarından mmınunlyet h1t u uyu ıı.e.bm ası arı, 
cylemekteylm. • yeni nizama iltihak edeı~ mil. 

Yaz bldsyetinde, askeri bir teHl.ketc !etlerin adedince biiyüyecektir. 
Uğ'rayan Fran&a, mUtarelte ı:ırtıarmr Bu büyak kitap "\ crsaym ve 
tıı.lep etmct• mecbur kalmıatır. A d Af, 'k d As vrupa a ve rı a a ve y~ 

P'rııruw:m ltl~eUnden isU!nde e· da mevcut btitiin diğer tarihi 
den 1taıya, bu Iırııatta, mUtecavızı.n haksızlıkların ve .bug··nün c:cra.. 
yanı tmamc!A yer almıg ve §imdi Yu- "" 
nanı.otana ka?§ı kasdt blr hUcuma itine uynııyan vazjyetlerin ta 
kıılkmı,tır. Tiranlığa karıı bu müc:ı· dili,, ismi verilebileceği tebarli.z 
dcleye yeni bir arkada.om kablmaamı ettirilmektedir. 
iyi kıı.roıı.arnn. Bu yeni arkadaşa, im· Bu kitap, milletlerin tngilte. 
paratorluğum memleketi bUlUn. yar- i 
dıını yapacaktır. Ywıanlstan, cuur reye ve or.,un harp hedefler n.e 
mukavemeti ile, ıanlı ma.ıiaine ltı.31k karaı bir nevi plebisitlnf te$kıl 
olc.iuğwıu labat et:nlgtir. edeooktir. 

Akdenlzde kuvvetlerim, bUtıın. ih- Enternasyonal mahfil~er.in Uk 
Umıı.llerde ''~lttsinl '8YD.nı memnu· intibalanna göre, bu ıttihadm 
niyet blr tnrzda ba:armnğa hazırdır bütün azası Avrupada anlaş.. 
ve memleketJm, bu mmtaltada, Murır · ı· 
ve Türkiye ile kıymetli ittifak mua· maz.!ıktan evvelki vazıye ın av. 
hedelcrinln mevcudlyetınden faydalan· detine karşı şimdiden ?ir blok 
maktadır. teşkilini taahhüt etmie bulun.. 

.Amerika Dlrlefik Devletleri bUkO· maktadır. 
metinin bnhrlyeme 50 torpido muhrl· Aynı me.hfHler, ikinci iltiha. 
b1 devretmek kararını memnuniyetle km Roma.nyanm iltihakını t~ 
ö#nDd.!ni ve Amerika Blrle§l!t Dev- kil ede-~;;.; kanaatindedir. Bu. 
let1erine AUantlk ıııüınt Uzerlnde buı 1.vt;• b" 
arulde mu ... &tna. kolaylıklan veril· nun ise bUylik ır ınanevt kıy. 
meslnfn do hUr· lnaarıların mtrasmı met! bulunacaktır. 
müdafaaya pekAI& ynrayablleceğlıı.e Mihver d!plom~i~i, giyaseti. 
itimadım vıı.rdrr. ni ıbiltUn mılletlcnn !iyaseti U. 

lngiltcrcnin ısuııısı halckmdaki Al· zerine ayar etmiştir. 
rnnn pl nlarmm muvıı.ttak o1maınası, Bloka dahil milleti · h ti 
Alır.an ııskcrl kudretlnin kaynııidarı· · · erın eye 
nn ke.r~ htıcumlar, Mısırın, Sudanm umumıyesınden, Avrupada. ha~ 
sımı mua:ır.-.n::ı \C !tnlya.n donanma· dçte olarak yalnız İsveç ve Is.. 
s-na yapılan mu\•nffaklyctıı LUcum. vfçre kalacak ve bunlar de., Av. 
J:u,"VCtımizln bUrh&nmı vermcJtto •o rupadn iki yabanc · i "bi 
nlbnt zafero ıtımadd" lla.klı oldtJğU· ka.lm""" tercih etmı ılcıs m gkı 
muru lsbııt ctmektedlr. • "'6• e erse, en. 

BugthkU ~rp. yeınız mllMltt e.r .. • dllie1~~ bu blo~a dahil ol. 
lf!nıia bır n UC' ,1 ıe dcğllıllr. Eu,,.llrıktl ı magı düşlinecoklerdır. 
harp. csıı.elı ldeaUor nrıısın:ia btr an· ı Portekizin muvafık vaziyeti, 
la•ma?.Mctvn ı-ıkrn ktadır. Samlmı· Madrit yolu ile ve bilvasıta ka.y 
yac1,...rz \'e lmanmı'.'1:• b:ıi'ih 1 ,..ır1"Z d . .:ı 1 d" 
ytiksck gavel re erlşilln"eyo kadar d:ı 1 e-uı mel~e lr. 
8.llll.hlarrmızı cld,.n bırakmıyııc g:ı.. Sovyetlerin prensip itibarile 

cek vo.zıyctte değilim. 
AUns, 21 (AA.) - Yunanlıl~r elde Loru HaliCııkB, Yunanlstanm vazl-

etUklerl kazançları idame ettırerek, , yeUne temas ederek demljitlr ki: 
Arnavutluk dağıaraıda yağmur ve tıls - Yunanletana, diğer taııhhütlerly• 
ırotııde darma~ıığtnık bulnna.n İtalyan ı le ve mesullyetlorloe uygun olarak 
koliarma do~ru ilerliyorlar. İtalyan ınüınkiln olabilecek her tUı·ıU yardım· 
ricatınln bir

0

boı:gunn dönmesi bekie. da i:ııılunmak hUkllmetın tcsbit cdll
nlyor. ve 9una mani olacak hiı;blr ~y 'ı mi§ bir ı;.yuıoeUcUr. Yunanlılar lt.ııl
&"örUlmlyor. yll!lları hemen he.men htu'(:ket noltta.· 

Jaruııı. k"dar ı; ıi ısUrm~ler ve mul.:a
Hava ıartı:ırr, tng!Uz • Yunan ha,·a eamatı Arnavutluk toprağına ı;otUr

dcvriJ. eteri ve ve Arnavutluktaki ttaı mll§lerdlr. Muıollni milletine temin 
yan tayyare Uslerinlo §ldd:ıtll bom· ecli~or kl Yunanistan hıı.rbinı.:ı kab~· 
bardımanı, flm?lye kadar Yunan ileri hnti taınaınlyle Yunanistana nittir, bu 
hareketinl ag-tr,atrnı~ olan tayyarcle· hr.rp çolt iyi gld ~or, onu blUrmek ıı:•rı 
rtntn mUzıı.hereUnden ttalyanlan mab ıu: veya çok bir zaman geçmesinin hiç 
rum bırakm~a benziyor. clıemmlyetl yoktur ve ltalyan milleti 

her §eyin iyi gideceğine itlmad e:lebi· 
llr. Fakat ben ıunu farketmelcteıı 
kendimi alamıyorum: ltalyııda bu hu
auıta o kadar meınııun olmıyıınlarm 
&ayısı mUtemadlyen artmnktadlr. E · 
ğer dUn) e.cb b&Dlı bqmıı. bir soygun· 
culuk harbi olmuı.ı ise o muhakkaıt ki 
l§to bu hnrptlr. Yunanlııtnn adı, o u· 
zun tarihinde hiç bir vakit bugünkU 
kadar yüksek talcdir bulmaınıo ve 1· 
talya adı da hiç bir vakit bu kadar 
&§ağı dilıımcmı,t.tr. {Alkı§lı:ır). 

muvafakati elde edilmiş bulun. 
maktadır. B. Molotof un seya. 
he.tinin sırrı budur. 

Avrupanm müttehit idaresi -
ne karşı koynıu§ olan '"unanis.. 
tan, deliliğinin ceznsını çeke. 
cektfr. 

TUrkiye, şeraitin ilcaatiyle, 
yeni Avrupa., Akdeniz ve Asva 
nizamı lehine veyahut yeni sis. 
tem aleyhine vaziyet almak 
mecburiyetinde k:ılacaktır. 

Burada. tebarilz ettirildiğine 
göre, J aponvanm tesnnlidü ve 
Sovyetler Birliiinin. tasvibi, itti. 
hada, bir İngiliz ııleyiıtarı tek 
dUnya ccphe!i mahiyetini ver. 
mektedir. 

DUnyanm bu e:ı..rih iradesi 
kan,ısmda, Amerika Birleşik 
devletlerinin yardımı ve muh -
temel mildnhalesi, dünyaya kar. 
§1 harp nanı manasını haiz bu. 
lunııcaktır. 

B. Ruzvolt için bunu Aınerl • 
ka Birleşik devletleri halkma 

Lard Halifa.ks, sözlerine §Öy. 
le devam etmi5tir: 

ttalya.nın tayyare ve deniz.. 
altılarla. lngiltereyo karşı har. 
be doğrudan doğruya i§tkak
leri için Flihrerdcn müsaade is. 
tcyip bu mU&..~deyi aldığına 
dair Musolininin vaki beyana.. 
tını kaydediyorum. İngiltere 
hükUıneti ~1lllu açıkça ibeynn 
etmek mecburiyetindedir ki, bu 
memlekette kndm ve cocukln
rm hiç fark gözetilmeksizin ya. 
pılan bombardımanına 1ta.lyn.ıı. 
larm iştiraki muhik değtld!r. 

Perdenin Arkası 
kabul ettirmek gil~ olacaktır. Te.Crlkrunrz ynzıl:mmı m •. • · • 
ÇünkU Amerikan halkı, bütün ··ındıın lıonamıımışttr. (h ır r1 • • • 

Avrupa ırklarına. mensup un. 
surlardan teşekkül etmektedir. !-



Yeni kitaplar : I 

T!.~~rr1)~~ iEkalliyet ·ve yabancı okullardan 
::.~:.:~!~:t!:!i! resmi okullara gidec&k talebe 
eser neşredildi. Resimleri, yazı 
ve mevzularmı şöyle bir tetkik 
etmek birkaç saatlik bir zama
na muhtaç. Bin küsQr sahife 
ve birçok resimler ..• 
. İşaret etmek isterim, ki ''tan. 

ıımat,, Maarif Vekaletinin ne-

Tabi oıacak.laıı ımlihan 
şekli teshil edildi 

f"ıs neşriyatırufan biridir. 
Böyle olması da lazımdı. Muh -
t:viyatına gelince, işe taıhsis e.. 
~len zamanı gözönUM alırsak, 
universite ancak bu kadar ya. 
pabilird.i. 

Maarif Vekili Ha~an Ali Yü
c7lin eser münasebetiyle şöyle 
bır cümlesi var: 

Yabancı ve azlrk okullarında resmi liselerin orta kısımlan. 
okuyarak orta kısımlarını ik. nın üçüncü sınıflarında okunan 
mal eden ve resmi liselerin do. derslerden imtihana tabi tutu. 
kuzuncu sınıflarına kabul edil - l~cak: aynı za~anda türkçe, 
mek isteyen talebeler hakkında ı r~yazıye ve tabııye derslerine 
Maarif Vekilliği alakadarlara aıt olan imtiıhanlarda her Uç 81_ 

bir tamim göndermiştir. nıftan karışık sual sorulacak 
Bu tamime göre, talebeler tır. ' 

"Bu Tcitap, diı.şiindüğiimilz Romen ticaret anlaşma.- · 
biitiiniin bir parçası olmak ba. sının müddeti bitti 
kımınaan Tanzimat serisinin ı 
birinci cildi itibar olımmuştıır. Bir sene müddetle mer'iy~l 
Müteakip ciltlerini görmek, bi.. mevkiinde bulunan eski Türk -
ze, bu eserle duyduğumuz inşi... Romen ticaret anlaşmasının 
rahın ileride tekrarına imkan müddeti, dün bitmiştir. 
verecektir 

lşte bu "{şarettir ki bizi bu Ye~ anlaşı:;anm ?1er'iy~t 
~tırları yazmağa sevkediyor. m~vkııı:de ~lduguna daır şeı:rı-
Tanzimat,! m muhtevi olduğu 1 mızdekı alakad~rlc:ra da dün, 

mevzuların ne derece esaslı teL j akşama. k~dar hıçbır maJumn.t 
kik edilmiş olduğunu münaka- gelmemıştır. 
şa et:ııe~ her bahsin alil.kadarı_ 1 Bu husustaki. tebligatm bu. 
na aıttır. Bu satrrlarla buna glin1erde gelmesı beklenmekte. 
temas etmek niyetinde değiliz. dir. 
Yalnız "düşünülen bütün,, de 
~elerin mevcut olma.snu gönül 
~terd.i ?. İşte ıbu hususta birkaç 
fıkir ıleri süreceğiz. 

Yerli malı 
kumaşlardaki 

ihtikar 1 - Eserin sonuna ilave edL 
le~ resimler arasında Mis Par
df nun "Bosfor,, adlı eserinden 1 Manifaturacılar birliği, fiyat 
a 1nın.ış tablolar ve Tanzimat murakabe komisyonuna müra. 
~~müteakip senelerde int · şar ı caat ederek komisyonun şimdL 
tr 7kte, olan fran.sızca tııus.. ye kadar yalnız ecnebi malı ku~ 

a.!!ıyon dan ahrunış gravürler ma.şların satışları ile meşgul oL 
vari Halbuki, o vakitki ingiliz. duğunu, bu arada yerli 

0 

malı 
ce ll~trasyonlarm sayıların.. bazı kumaşlarda alabildiğine 
da daha birçok güzel resimler i-htikir yapıldığnu bildirmisler. 

Tacirler, komisyona nümune. 
ler d~ vermişlerdir. İddiaya gö. 
re, hır ay evvel metres\ ?,3 ku. 
ruşa satılan yatak yü...'ii ye p~r. 
delik kumaşlar halen 45 kuru~a 
satı1ma.ktadn-. Keytlyet tctWk 

vbe Yazılar vardır. Bizce bütün dir. ı.ı 
u yazılar mutlak& tercüme e. 

dil melidir. 
Bu sayıda tercnme olarak sa_ 

dece M{!tternich'in "Tlirkiyede 
Abdülmecidin ıslahatı,, hakkID
da b~r mektubu bulunuyor. O 
devrm gazete ve meemuala.rmı 
t~.r~?':ırak "Tanzimat,, eserinin 
~okuman cihetini de çoğaltmak 
laz~dır · Bu teşebbüs esnaslll
da ıhnıal edilirse bir daha ebe. 
diyyen gazete ve !llustrasyon. 
ların yapraklarında uyur kalır. 
Iar. 

2 - Tanzimat devrinin şah. 
s~. ve içtimai hayatına ait ibiL 
tun resimler toplanmalıdır. 
Kurmay albay Necati Tacanın 
"Tan7.imat ve Ordu,, başlıklı 
ço~ kıymetli yaZFSI maalesef 
resımlerle si.islenmemiştir. Kita. 
hın sor;ıuna ilave edilen ve o 
vaktin fr:ınsızca mecmuaların. 
d.an ~iman resimler istenen ne. 
tıceyı vermiyor. 

. 3 .-. Siva.stopol harbine bL 
l'lncı cıl.tte lüzumu derecesinde 
yer verilmemiş olduğunu göril. 
~oruz. Bu harp, maltlm olduğu 
~re aynı zamanda. dün,ya. har. 
bı tarihinin de mayn ve zırhlı 
~~vvetler bakımından bir dö.. 
nurn noktasıdır. 

edilmektedir. ' 

Oğretmenlerin zamh.n 
ay ba§ına veriliyor 

tık okullarda vazife gören ve 
şimdi ye kadar bu zamlanm a _ 
lamıyan ('ğretmenlerin ?.amla. 
rmm verilmesi için vilayet büt. 
çesindcn 15 bin lira tahsisat ay. 
rrtmıştır. 

Bu tahsisatla ay başmda mü 
tcrakim zamların 938 yılına. ait 
olanları ödenecektir. 

Bo§ bir balıkçı kayığı 
bulundu 

Geçenlerde AmlbarlI sahille. 
rinde batan bir Yun.an motö_ 
rünün hamulesinden birkaç bi • 
don ile bir miktar gaz tenekesi 
bulunarak buradaki muhafaza 
memurları ta.rafından emniyet 
altına alınınrştrr. 
Aynı sahillerde, b01$ ve bUvük 

bir balıkçı kayığı da bulunmuş, 
muhafaza. altma alınmıştır. 

Talebelerin askerlik 
devri 

İki yıl üstüste avnı sınıfta 
kalıp da üçüncü yıl tekrar de _ 
vam etmek isteyenlerden asker. 
lik çağma girmiş olanların ta. 
lebe muamelesi yapılarak tecil 
edilmemeleri ve askere sevke. 
dilmleri alakadarlara bildiril. 
miştir. 

Universite talebelerinin 
çay hasılatı 

Üniversite talebe!eri tarafın. 
dan her yıl yapılmakta olan ta. 
nrşma çayları bu yıl da yapıla... 
caktır. 

Bu <:aylardan elde edil~cek 
hasrlatla askerlere k~lık hedi • 
ye alınacaktır. 

Rektör AnkaraY\,. 
gidiyor 

Üniversitenin muhtelif isleri 
etrafında Maarif Ve-k:lleti ile 
temas etmek ü,-:ere rı>1üör Ce
mil Bilcıel, bu akşam Ankı:ı1:.a.va 
gidecektir. 

Ceza:r lima.nı~ a 
veba kalmadı 

--~ 

Cezair limanında veba görll!. 
düğünden buradan gelen yolcu 

ve eşyaya karantine kon.muştu. 
Sahil sıhhiye müdürlüğü dün, 

Cezair limanındaki vebanın za
il olduğunu alakadarlara. biL 
dirın.i§tir. 

Dünkü ihracatımız 
Dün 100 bin liralık' ihracat 

yaptlm1ştrr. Bu ::ırada Çekoslo
vakyaya sabun, Yunanistan ve 
Bulgn.ristana taze balık satıl. 
mıştır. 

---40l---

Kadıl<öy halkevinin 
bir teşebbüsü 

K adılcöy hallrevinclen: 
Kadıköy halkevi okuma ya:ı;: 

ma bilmiyen1eri parasız okut. 
maktadır. isteyenlere okuma ki. 
tabı, kalem, kağıt balkevi tara. 
fından parasız verilir. 
Kadıköy halkevi Kadıköyün -

den Bostancıya kadar okuma 
bilmiyen her vatandaşı bu vazi. 
feye davet eder. 

As~er;arinıize 
hsdiyeler 

Ad2nada bir fabrika:ör 
1 O b.n pamukJu verd ı 
Anko.ra, 21 (A.A.) - Yurdun 

muhtelif yerlerinden aldığımız tel· 
gra.flar, bir çok vilayet ve kazala
rımızda askerlerimize yapılacak 
yardım için mahallt komiteler teş
k il edilmiş bulunduğunu bildirmek
te itli. Bu meyanda gelen bir ha· 
ber Adana milli mensucat fabri
kas; ~ı.hiplerinin askerlerimize ıo 
bin pamuklu hediye ettiklerini bil
diriyor. 

Diğer taraftan Adana halkı bir 
gün içinde 2128 pamuklu teberrü 
eylemişlerdir. Adananm kahraman 
askerlerimize yapacakları pamuk
lu tebcrriiatmın. 40 bine varacağı 
Umit edilmektedir. 

Şişli Halkevinde, bir toplantı 
yapılarak askerlerim·ze gönder"le· 
cek kışlık heC:iye m~elesi etrafın
da görüşülmiiştilr. Ônünıtizdel<i 
~-ı.zara kadar burada on be§ bin 

Şehrimizdeki çalışmalar 

parça eşya tamamen hazırlanmış 

olacaktır. 

B~yoğlu halkevine de dün ak
§ama kadar 1203 parça muhtelif 
eşya getirilmiştir. Diğer taraftan 
Beyoğlu halkevi bugün bir hediye 
sergisi açmaya karar vermiştir. 

Eminönü halkevine teberrular 

Eminönü halkevine diln Di!be r
zadeler anonim şirketi 1000 yün 
çorap, 500 eldiven, 500 fanila 
Nedlın Hamarat 250 çorap, Mihaiİ 
Çikva3vil ı 250 çorap, Celal Ker
men 625 çorap, Fahri Birol 625 çn 
rap, Haşim Boysan 250 çorar 
Yorgi Arman 120 fanila, Halil Ka
raca 250 çorap 220 eldiven, Macit 
Tören 60 kazak, Nuri Tören 60 ka· 
zak verm:§tir. 

Gayri mübadiller 
komisyonu veznedarı 

tevkif edildi 

Gayri mu11adiller knmisv')n~ı 
veıJJıM.arı Macit, d im biıinci 
sortill hakimliğince tevkif olun.. 
muştur. 

İddiaya göre. Madt, muhte _ 
Jif zamanJarda 150 bin Jiralrk 
gayri mubn<lil boııosu zimmeti. 
ııe geçirmiştir. 

..................................... 
Nikah ve evle~;-;··· ... i 

töreni f 
Cumhuriyet Hallt Partisi kaza i 

idare heyeti reisi Bay Tahir Bor'un İ 
kızı Bayan Ni!Ufcr Bor ile lnebolu· : 
nun Çata lzeytin nahiyesi tilccarla- : 
rmdan Bay İbrahim Göknar oğlu S 
Dok~or Şevket Göknarın 16 İkinci i 
tc~rın Cumartesi g tinU 1zrnır;n Kar· : 
şıyaka belediye da iresinde ~kitleri ! 
yapılmıştır. Ayni gUnUn gecesindı • 
h:ılkevi salonunda. dUğiln merasim• 

i iki tarafın yakınları ve birçok yUk
sek zevatıarm huzurunda yapılmrıı 

i ditır. ~araf~yni tebrik ve sıı.ıtdetleı 
' ler tz. (34091) 

································-···-········· . 
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Işıksız lstanbul 
. Dün gccedenberi, 1sta.nbu1, karanhktrr. Siya.set ufuWarmın teh· 

ilke bulutlarilo kuşatıldığı gfuılcrdo, geceler, pusu olur. Zaüm, a.tıl
m:ılt için, karanlığı l•enfünc ortak eder. Z:unanımu.da harplerin, eeki 
ya baslonlarmdan farkı kalmadı. güler yüzle yakla.sıyorlar, "clcstuz!" 
diyorlar. Fakat bu ••tebessüm" lerin kaplan smtışlarmd.an dostluk 
sfü;ünün, bir ruh afyonundan kalır yeri yoktur. ' · 

Döğüş, denk sllfı.!tlarla yapılrr. İşte bundan ötiirildür, ki biz de 
lca.ranJık asrın, kara smJ.h[arma, kuZf,'llDi \icda.nı;na. karşı karanlığa 
bürünüyoruz. 

Güzel yurdamozu, bir gün bize saldırma!'ıı beklenenleri' !ıarşı, si· 
Yah bir hcdcfsizlilde koruyoruz. Es!Jden döğüşler, er me~·dı:mında o· 
lurdu. Şimtll çulmr!arda bo;;u.~u1uyor. 

Asrın t.abiyesl, silahı, slpcri her şeyi dcğiştL Yaşamak için heıı
sinl anlrunal{ ve uymak gere k. 

Biz de, hta.nbulumuzu. 1:aranlıldar:ı b\\r\lyerek, dl\~man ı:;özün
den saklıyoruz. Ilunun1::ı. n"1c r knybettlf.imizi bilıniyor da ıleğl•l:1.. ge
ce, bn vatan parçs!lma pulla bir dm:a'< gibi geçer, İstanbul, onun al
~d:ı kırpı,:ın ışıkları, fosforlu kıyılan, !'la1kunlaşa.n b.ndillerlle yer 
yuzünün en dilber üfücsl olur. 

Bo "·az baqka tnrlü güzel. hallı; ba,lia türfü ince, tepeler, koru· 
1a.r, yalılar b:ı-:ka türfö ma.nn'ıclrr. 

Bugün tstıınhulun knyı~ı, işte yalnn. blr zaman için, bu 0 iizrllik
'crln kap:ınmıısı ofacak. Dal~ kanan1"rmıu zorba za?lm?crlniıı hil~üm 
"lllrdü~ yerlcrcdo gen-: ve nefis htr kıutr:ı nasıl h:apamr, ört iinürse, 
bu az~ (:ağıl:\ dl\ İstanbul öyle karanlığa bürttnöyor. Onun bu ha
Un•'nn biz fle;'.:;oil znmnn utansın. 

Jo:ıkıızMc, bnJkt blı".i yo-racalf, fo:ll'rimize ıtl'!Trlık, aksaklık gcilre
~ek. ~akat ~unu mmtw:ıyalım, ki giin,.ş1er de karanf.!darılan do
gar R m bilir, h .. Jltl ılr bu kımmhk gecelerin ardında. muzaffer ve :e.
refU bir sabah bizi bcklemelctedlr. 

HAKKI StiHA GEZGiN 

L ~-O_N o EN GONE 1 

ece seyrüseferi 
O UN geceki I§ık sôndiir-

me ve k:mntma tathi. 
k.~tmda~ ~onra, bilhassa sev
r usefer ışınde bir noktayı dik. 
kate almaklığ1mn lazımaeldi. 
ği görülüyor. o nokta d; bu. 
güne kadar, gündüzleri , s~kak.. 
l~rm bazı yerlerinde tatbik c. 
dılen inzibath ~eçit usuli.inün 
devam etmesi lüzumudur 

Hatta bu eçitleri sıkİaştrr
mcı lı~-ız. Gerçi otomobiller mu
ayyen bir sür'atten öt~nc 
geçmekten menedilmiş ve 
!-I'amvaylarm aynı ihtiyat ile 
ışlerı' r>leri L~l:ıih olunmuş ise 
de, akşamlan, günrlUz ra~Jiye_ 
tftı!n paydos ediJ6Iğf 8llat!er
de, bazı .ır.ıntnknları dold .. ran 
mahşe~i .ımlabalık ikide bir 
z:a,ptwılerek bir nizanı dahi. 
lı~de sevkedilmezse, ıırzu e. 
dılmedik kaz., 'ann zuhuruLa 
sebclJ olunabilir. 

Maharetli seyrfü~efer rne. 
~urlarımızm, nıahul civili ~e
çıtl er·le htı l1n nasıl hir ehli. 
yetle i<lare etti~' erini ~örii.yo
ruz. Bu ~e"it1eri ,.o<r:ı.lbnak ve 
halkı yalnız o noktalardan geç. 

Şubeye Davet 
FBtih ıı<ı'kerllk "1J~nden: 

, 1 - ÜçUncli devre hemşire ve 
ııvıtab~kıcrlık tedrisatı kllyrtlarrna 

1l!'ll'!lanmrt:1hr 
2 - Mür~c:ıat hP.r gür öğleden 

nonra saat 14 den saat 16 ya ka
iarirr. 
t ~ - Mür"c:ıat edecekler iki fo-
o,{raf ve ntifu8 t.,.,.lr ı:ıresi ve tah

eil ~es·tkalarrru bt>rıı.l;ıer geUrecek-
lerdır. • 

b 1
4 -: Bu dı>vre için kav1t ve ka

u DlUddeti 20- 1 ?- 940 .. .. kad ~ gunune 
d ardrr. Bunr!an sonra mUracaat 

e ecekler 9.il T·~ .. n c1 E'vrecıin~ ka
lacıı.1-lardır b' ~"ı • ır an evvel müracaat 
""ı mesi. 

me~e ŞİMDİ mecbur etmek 
tam yerinde bir tedbir olur. 
Keza nakil vasıtaları o nokta. 
larda azami ihtivat gösterme
ğe -ne~bm· edilerek emnivetli 
bir "gece seyrüseferi,, vücuda 
getirmeğe çalışmalıyız. 

Bu geçit yerlerinin maskeli 
işaretleri, keza o vazifedar me~ 
murl!lrm kendilerini göstere. 
CC'k rnMb lan veya. fosforlu 
a 1 'hnetleri buhınaca!!ı bedihi-
d

. o 
ır. 

HiKMET !ı!tlNIR 

Araçtan kaçan hırsız 
hur.ı.da yakalandı 

Hüsrev adı ıda b!risi Arac 
kazasında bir htrsızhk cıucmı · 
dan yakala'lmış, karakola "1w · 
nulmut;tu. 

Fa.kat Hiisrev bir gece yarı _ 
sı fırsat mı bularak, bekçiyi 
bağlamış ve kara.kol kapısını 
krrı:ı.ra.k kaçmıştı. 

Dün buraya kaçan Hüsrev, 
yaka1 1tnmış, tevkif oluna.r&.k A. 
ra.ça gönderilmiştir. 

Suriyeden deri geldi 
Dün, tren yolu ile Suriyeden 

§Chrimize 15 bin kilo dar.i gel -
miştir. 

' 
22.l 1.1940 23.11.1940 

8.03 Hafif 
Program 

9.00 Ev lmdnn 
12.83 TürkUler 

IS.05 Oy11n 
hıwalan 

8.08 Baftf 
prograıu 

1).00 Ev kad:ını 
lS.33 Zeybrk 

Hav:ıt:ı. rı 

ıt.0!') Uöy Tllr_ 
kUlert 

.h 4 - Tanzimat matbuatı da 
ı mal edilmiştir. Gerçi Maarif 
Vekil1iği müsteşarı thsan Sun. 
gtın.un ''Tanzimat ve Yeni Os.. 
~anlılar,, adlı tetkiki ile Dr. 

1 
agrp Özclenin ''Yazı Dili ad

~:etki~, biraz da matbuat 
Ta.:;ıu ıse de asıl istenen şey, 
tetkik~di~t ~atbuatmm esaslı 

-·r.u.r:u:r~~~~~~~~~~~~~M~,__.._~,_~~;;;;;M;; 14.00 Knn,ık 
Program 

14..20 RI. aııetl· 
cıımhur 
bnndoııu 

ı:s.so Hafit 
:ı:ırkılnr 

18.0S Caz Or
kestrn 1 

18.40 Salın o, un ı r, kı 'bu eserde yoktur. 

d. Netice: Tanzimat bir devir. 
ır. Bu devir, çok uzun, yoru.. 

~u, ldlJietli fakat şerefli bir ça... 

b~nıa ile neşredilen eser g.ibi 
ırçok ciltı ı·yrk bu ciltl · ere a tır. Hatta 

bu işle erin hazırlanması, yalnrz 
te hava nıle~I olacak bir heye. 

edılebı·1· z· T zimat için v . ır. ıra., an.. 
fay de2'ildir·esıka toplamak ko. 
pek tv>k v~·kve Tanzimat için 

"'~ 1 a vardır 
Yabancı arşivleri : 

matbuatr ihm 1 nı, yabancı 
ba~ta gelmelidir~ etınemek en 
. ''Tanzimat,, rn ilk cildi ro 
Jesi hazırlanan fakat dikil P L yen Tanzimat !'bideeinin y::fnı 
tutmu~tur. 

Niyrtzi Ahmet 

Altın Fiyat. 

. ~tm fiyatlarmda dün hiase
dıhr derecede yilkseklik olmu.a. 
t':°'. Evvelki gün 24.40 ıira otıi.. 
?1: altmm flvatı diln 24.80 lira 
ıch. 
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Siz, Madam dö Ligera, yir. 
m.inıci a. s ı r d a böyle genç 
ve gili.el bir delikanlıda yük. 
sek faziletlerin bulunmasını mı 
bekliyorsunuz! Ne safiyet!. Ba.. ' 
na gelince, ben lbu kadar mUş.. 
külpesent değilim. Bir cennet 
ku~ • .ndan bülbül gibi ötmesini' 
beklemek çılgınlıktır. Ben er~ 
keklerden sizden ziyade nefret 
ederim ve biliyor musunuz bu 
nefretimi anlatmak için ne ya.. 
parım: Onların. het' hareketini 
para ile öderim... Evet onların 
hiçbirine rtlet olmak, revk için 
zevklerini yar.mak istemem .... 
Böyle oıurs~ benim onlara tabi 
olmam icap edm· .. H:ı.1buki ben, 
pucıelerinin, nüvazic:ılerinin, be. 
nim için girdikleri zaı}lmctin 
pa.racırnı vrrirtm .. Bövlece vnzi
vc-te dsim11 h~.ldm nlahilivorıım. 
İpin ucu daimıt ~nde olmak 11-
n.md~r .. Ci\rıldl bövle oluncıı. ~
nün bfıinde ho§UD'la ~itmediği 
~ ma.n. herhan~ bir erkeğe ay. 
lrldr ~trağ'rnı kovan bir U3ta gt. 
bt vol verebllirlm ... 

:mı-kekler var' ki. artık Adi 

Aşk. ve fJld~ero rorııalu 
Yazan: 

Moris dö Kobra 
yosmaları da. geçtiler .. Ben o~ 
la.rı kaldırımlarda papucunu 
sürtüp vücudunu satacak ka.. 
dınlardan ayırmıyorum, hatta 
bu kadınlara daha çok acıyo
rum. Çünkü onlar ekseriyetle 
e~ke~lerin egoizmine kurıb~.n 
gıtm~ş zavallılardır.. Halbuki 
kendılerini satabilen erkekler 
~ş on kuruş icin kaldrrnnları 
5?J"tmemekte, bilakis zahmetle -
rıne mukabil avuc dolusu p:ıra 
!llmakkdtrl:'l.r ! ~ 

Bu kat' ı iza-11:\t k:ırşmmü-ı nr 
tı~. n;u?at:ıbımm mU;ıteı .. :~ sev. 
~ıl.ımızı de bu kate....crorlye dahil 
edip etmediğini öi!re-.nmekten 
başka iş kalmam.ışt;. Sordum: 
Muzafferane bir gülUşte: 

- Evet ... 
Diye bağm:tr. Erkekleri bir 

ÇeVlren; 

Muzaffer Acar 
hayli aşağılattığı için gönlü 
rahatlamış, adeta scvimh bir 
hal al.rm~tı. Geldi, yanıma so. 
kuldu, Pepenin hususiyetleri 
hakkında bilmediği bir şeyler 
varsa onları da benden öğrc,n. 
mek istiyordu. Tereddüt ettiği. 
mi görünce, tecessüsü son rad.. 
deyi buldu \ e daha ziyade so _ 
kularak: 

_ Haydi camm, de(.;.i.. Bıı 

l:a.1ar suılmaynı .. I{a jmlar bir 
b!r lC'rine büyle ufak hizmet. 
lenJe bulunrrıalıd ırla.r. Söyleyin 
bana size na.sıl gfüiinilrdü? Bel 
ki bana karı;ı eksik lralmış bir 
tar::ı.fı vardır.. Haydi, bırakın 
bu halinizi.. Bir erkek için sim_ 
di ikimiz kaYga edecek değiliz 
ya?. Bu onlara çok büyük bir 
ieref vermek olur .. Biz billklıı 

k~iişterek ve bir tek cephe teş _ 
ıl etmeliyiz. 
B.en Mis B· rdet Kooerin, Pe. 

pe .ıle e\·lenme.~ e hakikaten ni. 
~e~ı Oh•n ol rrı-:u1U-m1 öP.rmnıek 
~stıyordum. Hiç tereddüt ctme
.1erı ar~ueunun ~zel sevıı;ili~i 
ı e ka t'i tt b. l d v sur"" e ı r ec::mek ol. 
U"'ımu söyledi.. Bon de o za.. 

nıan: 

bo - Fakat siz o!sanız. evveli 

1 
Şanmanız, sonra Pepe ile ev. 

enmeniz !Azım ... 

Ii IX-dim.. O zaman Aleks, 1ıi. 
Y~r rnusrınuz bana ne teklif 

ettı? 'Run b·ı · · · 
: -J - 11 ı · ree.nız ne ıster-

een1z h.ybçdcrim .. 

18.0S r .adyo · 
J{unrtetl 

18.80 Fnsıl 
11 :voU 

19.4 ı'i ı;;ıırlnlıır 
20.15 Temm 1 
:n .ııo Koı:ııııoın 

21.45 ~!\lon 
Ork('strnsı 

hn...a!:ırı 
10.00 Konu:ımn 
19.15 Saz eserleri 
19. !5 Fft'III heyeti 
20.~·IS Bıırn!Jer 

Or ·r•trl\"' 
'?S.00 Dtınıı mtidi'l 

tı:ıl'ltıl:u 
:?1.15 K onn a 
:?1.SO &ton Or_ 

Jte•traKı 
22.50 Danııı 

mii:ıiğt 

.. ::: Cuma !Cumarte .1 

- 2211. te~. 1 23 11. te~. > 
~ 

!Şevval: JS cı: Şevval: ıı .... 
T\asmı: ı:ı ,Kaerm: 16 

. \'u.kitler Vasati E7anJ vasati IJ:zaııi 

!lllnP~h1 
6.MI 2.10 6.57 !.11 

Jı 1\ıı,u 

Öğle 1%.00 ':'.14 1!.00 'l'.15 

llnndl u.sı 9.45 14.31 tUI\ 

Ak:ı:ım )6.46 ı:ı.oo 16.415 12.00 

Yatsı ]8.22 J.86 18.22 ı.se 

tnısak ıuz 12.26 ıs.ıs ıı.ıs 

1 
1_3u. tloJarl:'lrm !llmı!'l.l't ~ı::;ı, his 

E'Tın, biitün faz.il etterin piy:ı..sa. 
s~m Yapan, ins:ınları para. ile 
a. ın l'Jat...,ıı.k istevcn hil"ap his.. 
tırnl.e a~la. l!e"'il<'nı iyen ve her 
1!5~·~n nara önUnde e;;.ilebi' P ' P 

~mı k bul eden Mis BurJet Ku
Tleri tamamen ıuı atabilecek bir 
tekli!tf. Onun bütün karakter. ı 
lerinı meydana. koyuyordu. Bi _ 
lln ha '!tayım Aleka ne teklif etti 
bana..! 

( Detıamı t10'f) L...--------~--.! 



1 - ''AKIT 2"Z lRINCITEŞRtN 1940 

Milli Piyango I 
4 üncü Tertip 2 inci 1 

. Çekiliş: 
1 lstanbul Levazım Amirliğ nden verılen har.ci askerı kıtaatı ılan arı 1 

7 Bırıncıkanun 
Aşnğıd:ı yazılı mevadın p:ızarhkia ekBiltmelcri hl1.alanndıı. yazııı gtm, saat ve mahrulerdeki askert ııatın al

ma komisyonlarında yapılacaktır. T~llplerln belli giln ve saatte nlt olduğu komı3,)'oııdıı bulunmaları. Şarbıame
leri kom!syonlarmda görUlUr. 

-YE.N! 
--~~?i/#$,?'~.hfJW'J'J.?7.W4ZZ~ 

Oa uıip renlı . be~i da V; 

1 Parlaıa ıoa mod111. Kutu-

• 11110 ortaıındak.i ı!elilıtea ~ 

~ sörebllırıialı • 

~ E""elcc mumkün - olduğu 

2 tuavvur odilemiycn daha 
bafif daha ıec:e bır puılra. 

":, '(bavalandırılmı,) dır 

\ lvanl •• nefn lıolıu adeta 
~3 Fraaunıa Mıdı haval~ııı· 

deki çlçe~lerı lıoklıraı' 
blnlal bulıcalrııaıı 

'Bütün fÜD aabıt durur 4 ç6nlıl " Krema lı:öparG" 
~ 

1
n. "8rııtınlmı,tır.• 

.ı.-) GGıel •• F'ınlmal " 

Büyük ikramiye 
(40.000) liradır. 

Plan şudur: 
ıknıınJ.vo tkramiye tkramı~·e 

Bdl'dl :Miktarı Tutarı 
Lira Lira 

l 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
l5 15.000 2l5.000 

10 2.000 20.000 
90 l.000 90.000 

{50 (100 75.000 
300 100 30.000 
GOO 50 30.000 

3.000 10 S0.000 
60.000 3 180.000 

Tesellı 47 ıo 3.760 
.MOkA!atı 

6UOS 648.760 

Bu çeklll§te tam bilet (3) ı•radrr. 
Yarım bilet bir buçuk Uradır. 

İkramiyeler hem miktarca, hem a· 
detçe fa.zlala§tırılmr;ı, aynca orta bU· 
ytiklUkteki Jkrnmlyeler çoğaltılmıııtır. 
Devamlı bUeUer haricinde devamsız 

bUeUcr de satışa çıkanlmıııtır. Bunlar 
da ayni fiaUere ııaWınaktadır. 

otNSt 
Buğ'day. 

Sade yağı. 
Yulaf. 
Arpa. 

r eti. 
Un. 
Çuvallı arpa 
Arpa. 
Un. 
Un. 
&ğday. 

Gaz. 
Hayvan tuzu. 
Yem torbaı;ı. 
Belleme. 
Kola.!L. 
lp yular ba§hğı ma aap. 

Arpa veya yulaf, 
Sabun. 

. Plrinç. 

l\llktan 
KUo 

100,000 
5,000 

100,00'J 
100,000 
so,ooo 

250,000 
250,000 
500,000 
250,000 
133,000 
180,000 

5 noıılr ve yagmur· 
dan .,~ya terleme· 

' • 'Clca kattiytn ırıüte· 
r .}i.ir olmn. .6 BÜJülı model<!• HAKiKi RENGİNi 

'.J!eİ Ye uup lıutu ~ • fi GOREBILIRSINI. 

Devamlı biletin faydası, blr bilet· 
teki numaranın bir plA.nda Uc; defa 
tecrübe edilmesine imka.n verme~dir. 
Devamlı biletlerin her aym 2 inci 

gUnU akııamma kndar mesel! bu ııefer 
1 inrika.nunun 2 inci gUnü akşamına 
kadal' değl§t1rllmes1 111.zımdır. Bu ta· 
rihten sonra bllcUel' ba§kasma aıtıla
b!lJr. O takdirde eski h!letinl2'ln şansı· 
nt artık bir defa daha deneycmezstnlz. 

Kuru ot. 
Arpa. veya 
Yulaf. 
Arpa veya 
Yulaf. 
Sade yağı. 
Sade yağı. 

320,8153 
47,041 
46,S45 

464,HS 
29l5,6l53 
2915,1553 
3P3,776 
393,776 
s ,Ol 
30,000 

Biletlerinizi deği§tlrmekte veya ye· 
ni bilet almakta acele edin::.:. 

TAU sizi bekliyor. 

Sah:lıi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAf"lT Matbaa.5t 

Umuru neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu olup da ölenlerin va risler ine ilan yolıyle tebliğat 

Nuri Kurtar (llısan oğlu) 

Emine (Yakup kızı) 
Hatice (HU8eyin !azı) 

Mevhibe <Mustafa Ne§et kızı) 
Nuri Durusu (Ahmet oğlu) 

Vtkterlıı sntı.vtevlc (Jorj kızı) 

Taklbo baş. lııbu hesap 
Dosya Beııap Borçlan· Aldı&ı lamak IÇln tarihine 

Xo. 
Gösterdiği lkametgAh 

Kanlıca, ve mahallesi Hacı Muhittin 40 /1190 
sokak No. 1 
Uskllda.r B&ğlarba§ı No. 119 40 /1182 
Ciball Sivrllioz mah. Mllezzin Mehmet 40J.ll77 
efendi sokalt No. ıı 
Qağaloğlu hamam sokak No. 2 

-;No. dıtı borç 
tarth lira 

Temlnatm yapılan h&

claıi •P tarthl 

göre borç 
miktarı 

Lira K. 
13/8/40 08 17 91140 27/l.135 08 Bir aıtm Mat 

M973 19/1/37 18 Dört altm bUezik. 
M682 6/1,/37 29 lki çift ro&a küpe. 

.. .. 
96828 7/1/89 40 

4189 11/5/37 22 
Bir c;ıtt pırlantalı kUpe. 11/6/40 

lkl adet A. Tertibi • 
Erganl Tahvili. 

16 07 
30 16 

45 25 
18 10 Şi~li Zinclrlikuyu Hlktmiyetı milliye 

yıı.tı okulunda mukim ya.tı okulu müd. 
Şi§li Şll.lr NlgA.r No. 4. Hllml ap&rtıman 40/985 94796 13/9/988 00 Bir altın tabaka e /4/40 157 13 

<ıss cram) 
lfi!uiver (Nuri ıuzJ) Beyoğlu Hnmmalba§r camcı ııokak U· 40 j869 

ğur apart. No. 16/5 
943(, 16/8/ 38 70 Bir roza tekta~ yllztık. 15/S/40 80 12 

J'abn& lrlel k Yaı:ımkcan (lrlebmet Fatih Sofular Ye§lltekke ııokak No. 30 40 /855 
laaı) 

94051 2/8/38 82 Bir roza bilezik, bir 15/3/40 94 H 
çift pırlanta kupe, bir altm 
-.at ile kordon. 

Yukarıda aırasile i3imlerl vesairUıfstl!tı yazılı bulunan her bo~lu ndeııtıı.de bOfc!mlu m.memgınaen anntıe ba§!anmak için yapılan heaap tarihinden 
boroWı faiz, komisyon '\e masarltUe baliğ olduğu miktar kcndLliııe alt sırads göııterilm11tir. Her borçlu yazılı borcınıu vermediğbıden 3202 No.lu kanun mu
GUımce hakkmd:ı icra takıbl ba§larunak Uzere tanzim olunan lhbanıame borçlunun mukavelenamede gösterdlfi lkametgAhma gönderilmişse de vefat etti~ 

Mlla;Jlmaaı has .. blle tebliğe.at mUmkUn olamallll§lır. 3202 No. ıu kanunun 45ci maddP,,l!f bu gibi ba.dlaelerde tebutatın ilA.n suretlle yapılmumı emreder. 
'rukanda isimleri yazılı borçluların mirasçıları işbu 11111 tarihinden lti~rcn bir ay içinde andığımıza müracaatı. murislcrinln borçlarını ödemeleri !hım· 
dır. ödemedikleri takdirde mczkıtr kanunun hükmüne te\•rılca.n takip ba§1ıyacağl ve rehinlerin paraya ç evrilecett her bor~lunun varislerinin ma!Qmu bu· 
ımı.mak ve ona g6re hareket edilmek vo her birine ayrı ayn ihbarname teblığ ma.kamma kalın olmak üzere ~et ua.n olunur. (11071) 

Her genç: . 
_ Ah, ben de bır Kara Ah_ 

ı Sı<E NDERI. ~RU lll.. 

68-

- İyi ama, Beyefendi! Gö. 
rUn.en köy de kıl:ıvuz istemez 
sanırım. Bir, şu levent boylu 
Ahmede ha.km.. Bir de şu za_ 
vallı sıska Rüste.me ... 

• 

lece tribün önünden silratıı:- gc -
çirip bağırdıktan sonra. hay. 
va.nları düğün sahibinin ahırl:ı
nna. çekip götürürlerdi. 

Bu hayvanların ye<lektc g-cli-
- Kuvvet, cüssede değildir, şi ve bu şekilde takdim edilişi 

efendi hazretleri! Mama:ıfih, 
bendenizin hiçbir iddiam yok. ~- ayrı bir eğlence te.~kil eder. 

tur. RUstemin güreşini de beş Çok b. .. l ltsı ba... 
ed. yretmed' Be asa ı gurş mera c 

sen ır se ım. ş sene • da tı·ı ~ d mu" .. tekı' ol-.. ç 1 d dört' hl. zı ve ı er ·vun an " once . am ıca a P~· ıvanı 1 bil ln: - f bunu iste.. 

Tutarı Teminatı 

ı.ıra Uru ttuılenln l'npdacağı Tarih ,.e Saat ve Mahal 
10.00(' i50 26/ 11/ 940 1:1,30 Ço,.. 

565 16,SO 
9,000 .. .. .. 15 

25 .. .. 16 
Kuruş 30 1350 28 ,, .. Hl Gelibolu. 
55,000 8251) 30 .. " 11 Erzunım Lv. Amlrllğl 
22,500 33il.i 2S 14 
t15,000 !l2l50 29 

" .. 10 .. 
45,000 67l50 29 .. .. 11 .. 

26 10,30 Konya Lv. Aı:nlr.IJ#f 
26 .. .. 11 

" Lv • .AmırlJti 

16,000 Kilo ) 
6,000 .. ) 

400 adet ) 
-400 .. ) 
400 .. ) 

100 .. ) 25111/940 15 Kırklareli Kavaklı. 

9/12/94.0 10 İ&rn1ı' Bornova. 
17,405 ]~05 4 11,30 .. .. .. .. 
115.989 1199 4 10 .. .. .. H 
26,768,SS 2008 6 .. 10,80 .. .. .. 
19,210,94. 1441) 

22,116,47 1662 ) 6 .. " 11,80 .. .. 
27,664 2067 ) 

29,533 2215 ) 6 .. .. 11 .. 
40,500 60715 ) 11,30 ) 
40,1500 6075 ) 29/11/940 11,415) Diyarbakir, 

{1511 - 11091) 

'ilf y. 

Devlet Demiryolları ve Limanlara · 
işletme Umum idaresi ilAnlan 

Mıiha.mmen bedeli (2025) Ura olan muhtelit eb'atta 420 metre Yeralt 
Kabloııu ile 50 metre KW'§UD Sargılı Suplon Tel ve Uç adet Yeraltı Buvatı 
(26/11/19'0) Salı gUnU aaat (11) on birde Baydarpqada Gar blnaııı dahi· 
lindekl komisyon taratmdaıı açık ekalltme U8Ulile atm almac&ktJr. 

Bu ite girmek lırtiyenlerfn (1151) Ura (88) kuru§luk muvakkat t.mtnat 
ve kanunun tayin ettiği Teaalkle birlikte eksiltme gtbıtı ııaattne kadar ko· 
misyona mUrııcaaUan lAzımdır. 

Bu t~ aıt prtnameıer komi.iyondan paruız Olarak datJtıJmaktadır. 
(10628) 

i nhisarla r u m u m 
müd ür lüğünden : 

ı _ Nümunc ve §&rtnamesl mucibince (600) adet ahşap bidon sehpası 
acık eksiltme usullylc satın alınacaktır. 

II _Muhammen bed<>I! (720) lira, muvakkat tcmll'atx (l54l liradır. 
ııı - Eksiltme 27/h"l/040 Çarşamba. gUnU «ııat 14 te Kabata§ta Leva· 

zım ve mUb:ıyaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartname F.BzU geçen §Ubcdcn parasız aluıablleceğl gibi nUmu 

ne de görlllcblllr. 

v - lsteklileıin pazarlık için tayin olunan sUn ve 8&8tte % 7,5 güven· 
mc paralarlle birlikte mezkfır komiııyona mUraca.aUan. {11020) 

met olabilsem .. 
Diyor ve güreşe heves ediyor, 

hemen o günden idmanlara baş. 

medin ensesine yap~tı. Ahmet 
birdenbire zelzeleye tutulmuş 
gibi sarsıldı ve şaşaladı. 

Kara Ahmet, Mem.işi yendiği 
bml"n, bir günde yere sermiş - · sd~ ~~ .. e, -~· - :nyse hı ı'hi ekseri 

. lgt lÇlll, uUE{Jn a - I' '\. 
tı._ O günler maziye karıştı, yetin a.n.usuruı. tabi olurdu. 1 F o s FA R s o L 

lıyQrdu. • • • 
KARA AHMET - RÜSTEM 

PEHLiVAN G0RE$1 
Aynı gün. Bir saat ara ile, 

Çardak gürcŞlerlnin en mühim 
mi en heyt...a.nlısı sa.yılan (Ka. 
ra' Ahmet • Rüstem pehlivan) 
güreşine ba.şlaııacaktl. 

Kara Ahmet, halkın ilk saat 
Jeırde gösterditi ktymet ve ~ -
veccllhü yarı:yarıya ka.ybetmış 
ti. 

!!{ara Ahmedin Memişc yap -
tığı hakaret hemen l emen se. 
yircilerden hiç kims ın h'oşuırn. 
gitmemişti. "Kisbet çıkartmak,, 
gerçi her pehlivanın kolayca 
yapa.bileceği bir iş değildi. Fn -
kat, bilhassa gUreşten anlayan 
seyirciler hiçbir zaman bunu 
bir zafer işareti olarak kabul 
ve takdir ebnczdi. Bu sebeple 
Rüstemle • Karar Ahmet mev
dana çıktığı zammı herkes (ih. 
tiy~ ~Ustem) in galip gelme _ 
.,ma istiyordu. 

Mamaafih hastalıktan yeni 
kalkmış ve kaburga kemikleri 
meydana çıkmış olan Rustem. 
den mükemmel ve kusursuz bir 
lilreş bek}enmiycrdu. 

tık kapışma çok heyecanlı 
oldu. 

Şaçları ağıu-ınış olan zayıf 
btlbyeli Riistenı pehlivan çekir -
&e gi9i zıplayarak, Xara Ah.. 

• .:n: 
- O kadar çetin ibir pehli. 

vana pes dedirttikten sonra. 
bu hastalıklı, sıska aC:w H yere 
vurmak işten bile değildir. 

Diyordu. Derhal t -:sar~~ ve i. 
radesini tonlayan Ahmet. şiddet 
li bir h?mle ile koll:ı.rmı Rüstc
rnin beline doladı. İkisinin de 
boyu uzundu, bir türlil yere 
düşmüyorlardı. On beş dakika -
dan fazla aynkta güreştiler. 

v •• Bu güreşte !Koca Yusuf, dü
gun sahibinin yanında otııru
yordu. Solun•fo. da Servet Bev 
yer alrnıırt.1• ~ 

Şeyh Danış efendi, Koca Yu. 
sufa yavaş'a sordu: 

- Sen ne 'df'Tf:in 'bu güreşe .. ? 
Ve Y sufun cevap vermesine 

mPVdan k lmaclı .. 
Damş J?'fendi aözüne şu cüm. 

leyi eklcdı: 
- Herhalde yüzde doksan 

dokuz ~~ara. Ahmet galip gele. 
cek. de~ıl mı? 

Koca Yusuf cevap vermek is_ 
temedi. 

Servet Bev söze karıştı: 
- Koca Yusuf zannetmem 

ki isabetli ve _kat'.~ b~~Y söy : 
leyebilsin, dedı. Çünkü, Rüstem 
çok eski ve usta bir pehlivan. 
dır. Gerçi mühim tbir hastalık 
g~irmiş ama .. Madom ki saha. 
ya çıkm~. herhalde kendisine 
güveniyor demektir. 
Şeyh elendi dayanamadı : 

beyefendi! O zaman Rüstem Aksi gibi, o gün. J\~~a Ah. 
arslan gibi bir pehlivandı. Ka. metle Rüstemin güreştı~ saat_ 
buraa kemikleri meydana çık. lerde, davetlilerden yenı gelen 
tık~n ve tclılikeli bir hastalık pek çok kimseler vnrdı. ı 
geçirdikten sonra. onun er mey- (Dewımı var) 
dR.nma çıkı§! bile deliliktir ben. 
ce. O artık saçları bembeyaz O- ı 
ıau karasını dinıenairmeli, bir Sinema ve Tiyatrolar 
köseye çekilip oturmalıdır. 

- O halde. neden gü~e.şe.s?k- • .il Şehir Tiyatros 
tunuz onu? Hava.tı tehlıkelı ısı:!, 'lepcbaşı Dra k U 
d.. .. ı· d' m ısmmda 
ovuşmeme ıy !: .. ! · Ak§anı 20.30 da 
- Çocuk deg'll ya .. Bunu so.Y- J (Ayalt takımı arnı1uıdıı) 

livenler olmU!'I ama, dınlemenuş. 
( ö1-rsem. er meydanında öle- ** i 
yim ! ) demiş. •~tıkJ!U Cadtlealnde Korneııı lnsmmd:ı: 
Güreş esnasında, hala civar: Ak am: ~il ııo da: DADı 

dan ... elen davetliler vardr. 1k1 >- -
inek!~ tribünlerin önll den gr. Raşit Rıza Tiyatrosu 
çen bir zatın u~ı: Halide Pısltin bera· 

_ Çanakkaleden Tosun Bey her Üsküdar Halk 
ve hediyeleri.. sinemasında 

Diye bağırmıştı. Güreşe ~8:L (0 G E C J;) 
mış olan seyirciler bir an ıçın dram 3 perde 
b~larmı ÇC\.irip: -o>----

- Hay gelmez olaydın! Cemal Sahir Jübilesi 
:Manasını ifade eden sert ha.. 

kışlardan sonra, tckr:v güreşçi. 
!eri seyre dalıyordu. 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmında 
3 kanunusani sah günU alq}amı 
Şehir Tiyatrosu sanatkarları sa
nat.kur Naşit, Nıvart, Toto diğer o· 
~:-et sanat.karlan, güzide ses ve 
saz sanatk&rlan ile bUyük prog· 
ram. 

ÇanakkaJeden Bigaya kadar 
bütün kasaba ve köylettin da.. 
vetli bc-S ve ağaları taraf 1?:1'1.~ 
düğün hediyesi olarak a!· .okuz, 
inek, keçi, koyun, deve gıbı .c~?
lı hayvanlar geldikçe, tnbı.:n 
önünden geçirilir ve falanca ta. Beyoğlu Halk Sineması 
rafından gönderildi diye bağırı. Bu gece: 1 - Süv 'lfi fedaileri, 
lırdı. Yedeklerinde hayvaru böy- 2 - Haydudun oğlu, ::5 - Miki. 

En Dtrlnct 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur 
Her eczanede bulunur, 

- ----
Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

33 numı..ı..alı ilcUı - 15 11/ 19'.tO t.a.n.h'i ve 14660/2 sayılr ışık sön· 
dürme ve karartma karamanı ıne gor k.ıllaıulacak {X'rdeır~ istorluk 
alelumum ışık gcçmiyen kumaşlarda toptan ·fır haddi % 7 dir. Pe· 
rakcnde kar haddi toptan fiyatlara nazaran azami '"' 15 dir. ve yine 
aynr maksatla kullanılacak qıık geçmiyen renkli kağıt ve kartonhr
da toptan kal' h:ıddi malıyete nazaran azami % 7 ve perakende sa-
tışlarda toptan fiyata nazaran azami % 15 dir. (11101) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Ynpı işlerinde ıstihdam edilmek ilzere iki yüz altmış Ura ile· 

retli bir ve iki YÜZ on Ura ucretll bir yilksclı: mimar veya mUhendis ile 
yüz yetıniş lıra UcreW Uç fan memuru veya mühendis nlmacaktır. 

2 - Bu memuriyctier ihtisas mevkii olup taliplerine 3656 ı--o. lu 
kanun hükümlcrir.e göre ücret verilecektir. 

3 - Talip olanlcı.rm vesik"larım P.T.T. Umumi müdilrltiğil le-
vnznn binalar !}Ubcsine göndennclerl (7914) (11069) 

( KAYIP~AR \ 
J -----

Bakırköy askerlik şubesinden al· 
dığmı askerlik tezkeremi zayi et· 

tim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hilknıli yoktur. 

3! 1 t<'\'f'lliitlü t~mall oğlu lfli· 
scyin, (34098) 

MJhalıÇtık DağcıldSyl •Ütarlı· 
ğmdan: 

Dağcı köyU.nUn reaml mtlhllrtl 
zayi olmuş olduğundan yenisi yap
tmlacağl cihetle mezkör ee!ki m"'° 
hUrtin hü.kmU oJmMhfı llln oltınv, 

<3il04) 


