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aşve ıı ve ariclye 
eıı.ı mizle Molotof arasın· 

da teb r" llar <Yıızııı• 2 tnclde> 

örfi idare beyanna 
çıkıncaya 

Tabii hayat 
devam edecek 

Komutan yarın 
istanbula geliyor 
O ÜNDEN itibaren alb viliyet~izde. Or!i 

idare Kanunu, mer'iyet mevkiine gırmış 
bulunmaktadır. 

Örfi ldare Mıntakalan Kumandanlığına tayin edilen Korgerı•.:-ral 
Ali Rıza Artunkal. pazartesi gününe kadar şehrimize gelerek, kanur.un 

HükOmetçe ve mil
letçe her ihtimale 

karşı hazırhk 
Türkiye için harp tehlikesi 

nereden geliyor? Nereden gel. 
fnesi ihtimali vardır1 

kendisine verdiği sala.Jıiyetlcr dahilin· 
de ıuzumıu gördtiğü tedbirleri bildiren 
bir beyanname ne~redecektir. 

A.LJ:rııı'l\l:\SI MUHTE1'1EL 
'fEDBlRLEB 

Bu beyanname, bugünkü sayımızda 
aynen verdiğl.mlz "ôrft İdare Kl\Ilu
nu.. nun maddelerinde görüldüğü veç· 
hile, fevka.llde tedbirleri ihtiva ede
cektir. 

Şöyle ki: örft İdare altına alınan 
mmla.kale.rda, komutanlık, lUzum gör. 
düğü takdirde meskenleri, ve her tUr
Hl cemiyet, klUp gibi teşekküllere ait 
binaları ve bunların müştemila.tını ve 
1.§ mahalleri ile sair kapalr yerleri 

Bu suale cevap ''ermek zor. 
dur. Çünkü memleketimize 
harp gelirse, adeta irademiz 
hmionwı,. ge~ktir. - 1• '"' meı< up. telgnıt' ves&Jr nıenrWelert 

V"l.-Yv'VV'V'Y'V'VVV'V'VVV'VV'VV""""""' §8hıalarm Uzerlni gece ve gündllz ara· 

yazan: ASIM US mak haktarmı haizdir. 
RADYO \TE TELEFON 

A KŞA!ILARI 1.51k.Jarm ın.a.s· 
kelenmes1 ve altı vtı&..yette 

Örfi idare uan olunması ~rek da· 
hllde, gerek lı.a.rlçte TUrldyeniıı 
harp lhtbııallerine karşı ciddi ola· 
1'ak hazırlandığı kanaatini ,·erdi; 
ha.kıka.t halde b.a.rp tehlikesi henüz 
rnuıı hudatlanmıza gelmiş değildir; 
fakat ltalya tara.tmdan dostmnoz 
'Ve tnüttefildmlz Yunanistana karŞı 
haksız s1ll'ett.e taarruz edilınek1e 
Avrupa harb! memleketimizin em· 
tttyeı salı.ası hududuna. gimrlştir. 
:ltndan sonra milli hudutlanınn:a 
)[ a. her gün ve her gece bir taraftan 
1Uıa.nlstan hakkında olduğu gibl, 

birkaç saat mühletli bir ültimatom 
ile bir taarruz gelebillr. A vropa.da 
11.ınlUni bir solb rejimi knruluncaya. 
kadar her tarafta v~ta.n kapda.nnm 
~tnııiyettnJ en sıkı bir dikkatle mu· 

afaza etmek vazifemizdir. 0um
~Uriyet hlikUmetinln aldığı tedbirler 

erhang1 bir vaziyette gafil avlan· 
~ak içindir. Bnnunla beraber 
.nt bir harp bukmı ka.rşısmda g:a· 

rıı 8''lan.nıamak lgln. oldu~ k&dar 
~~~u ınuhafa.za. etmek tçln de bu 
~rıu tedbirlere fhUynç olduğu gö· 

zoniine getlrllirse hükfımetbı tem· 
~tını ba noktadaıt da takdir etme'k 
"'lihlgellr. 
~mıııda Milli Şef İsmet İnönü 

~:dugu halde Cmnbnrlyet hükfune· 
d nln Avrupa harbi başladığı gUn· 

enberi en büyük gayesi bu ateşin 
rtıeınJekettmlze sJrayet etmesine 
lnani 01nıaktır; Tllrldyenln slyase· 
tinde hu tnühim esas bütün cihan
:' malftın olnıak:Ja beraber vatanr 
. ınn emniyet ve selA.meti ,·e lst:Dr 

la.Jimizin 
f ~ ~Yeti için her türlü 
edakarlıb'I göze alaeağmuz da yine 

herkesçe bellidir. lnı;Ut~re ve Fran· 
~~ Al{denizdeki nıentaa.tlerlni Tür 

Yenlo bu ~ık slya.!letinde bulmuş· 
!~dır; bu iki de,·let ile ya.ptığunrz 
~- . rtlan paktı bunun nettcesfdlr. Bü· 
d ti",. kom:imnuz Sovyetler BlrUğl ile 
de aramızdaki mün•~betıer eski 
k 0 tluk mecrasına ginnJ,tir. Baı-
ant:ırdaki devletlerden hlç biriyle 

:rn.mrT.da bir anta.~amazlık mev
A~t dejöfdlr. Mnharlp dcvJetlerden 
t" man;ra ve İta.lyaya. gelince, mu.h
l rem Rr.isimiz bu sene Büyük Mil· 

''""!" ini arar1t"n söylc:JikJerl 
rn u'·t-a tn~il~re ile olan lttlfakr 
~-:ı bu dP,·letlerle norma.1 müna· 
Yette er fesl!'iine ,?'ani ola.calc ma~
~•~1:1 bulunma<Jıgım tebarüz ettir 

r. (Dev(fmı ! incid.e) 

KONTROLUNA DAİR 
Radyo, telefon ve telsiz gibi bUttln 

muhabere vasıtalarını kontrol ve tca· 
bmda. tatil ve menetmek ealWyetine 
maliktir. 

(Devamı 2 incide) 

Günlerin peşinden: . 
Sovyetlerıa tekzibi 

1 8 ikinciteşrin tarihli bir 
Berlin telgrafı yarı 

resmi bir kaynaktan alarak 
verdiği haberler arasmda şu 
satırlar vardı : 

"Fon Papen Ankaraya var. 
dığı ~man Jıususı meseleler 
hakkında Aıman /ı,ükılmetinin 
fikrini müsbet surette ifade 
edebileoekt-ir. Türkiye için he. 
le Molotofun Berlini ziyaretin. 
den sonra bu hus·usta neşre. 
dilen veci.z tebliğ, ziyaretin 
müsbet neticeleri hakkında 
hiçbir şüpheye mahal bırak. 
mamaktadır.,, 

Bu satırlar okununca açık. 
ça görülüyor ki, Almanlar 
Molotofun Berlini ziyaretinde 
üçüzlü pakt üzerinde itila.fa 
varıldığı kanaatini herkese 
verıneğe çalışıyorlar. 

21 ikinciteşrin tarihi ile 
Stefani ajansının Sen •. sa~s
tien muhabiri aynı bahıs Uze. 
rinde şöyle diyordu: 

''Ü çü.zlü pakt hakkıt~da Sov. 
yetlerin prensip itibarıyle mu.. 
va/ak.ati elde edilmi§ bulun ... 
malctadır. Japon~f<Lnın te~a~~: 
dü ve Sovyetıerin tasvıbı u.. 
çil.zliı pakt etrafında y~pıw ... 
cak Avrupa ittihad'ı'na bır in. 
giliz aZe11htarı tek dünya cep. 
hesi mahiyeti vermektedir.,. 

Yan resnıl Alman ve !tal. 
yan kaynaklarmm bu iddiala
rını böylece gördükten sonra 
şimdi 22 ikinciteşrin tarihi ile 
Tas ajansının neşrettiği şu 
tekzibe bakalım: 

''Londra, 23 ( A.A.) - Ham 
burqer Frrmfr?tfı7att gazetesi 
hım.rbn bir1·nr: giln etnJel Jfa. 
caru~tmmı it.çler paktına ilti. 
hakı Sovyrt Rusyamn tcş1'i1.."i 

(Devam1 2 incide) 
HASAN KUM<;AYI 

Korgeneral 
Ali Rıza 

O•• RF l 1 dartJ komutanlığı. 
na tayin edilen jandar. 

ma umum komutanı, kor ge. 
neral Ali Rıza Artımkal, mes. 
Zeki hayatı parklk muooffakı • 
yetlerle geçrne1cte olan şanlı 
amirU!rimizdondir. 

Filibede doğmuş olan lcor. ı 
general Artunkal, tahsilini Al.. 
manya.da ikmal ettikten son. 
ra, terfi sırasiyıe mesl.eğinin 
muhteUf merhalelerini muvaf. 
fakıyetle katederek bundan ifoi 
sene evvel Maırıisa fırka ko. 
mutanlığma tayin edilmi§ti. 

Bilahare Çanakkale müstah. 
kem mevki komutanı, sonra da 
kolordu. komutanı oımu§tur. 

Son ter 'i listesinde de kor 
generalltğa irtika ederek jan. 
darma genel komutanı olmu.ş. 
tur. 

Gerek meelek, gerekse hıı.. 
su.si hayatında ciddiyet, sebat, 
aynı zamanda büyü.k bir hilnı 
1Je tevazuu ile tanınmt.ştır. 
Yiiksek seciyesi ue üstün kabi.. 
liyeti ile bugüne kadarki vazi. 
feler·inde gösterdiği liyakati, 
deruhte efmiş olduğu yeni bil. 
yük milli ödevinde de aynı 
ehliyet ve vatan a.'{kiy1.e gös. 
terecek olan şerefli konıuta.. 
n1m1za hayırlı muvaffakıyetler 
dileriz. 

-
6RFI İDARE 
KAllŞ SINDA 

Yazan: 
HiKMET MUNIR 

- s Uncti Sayfada. -

- - ---- - -
ingilizle· 
rin fikri: 

"Türk i"y e 
LOzumıa gördflll 
tedbiri alma ta 

Tam istiklalini 
gös ermiştir,, 

Londra., 23 (A.A.) _ Röyter a · 
janıımm siya.si muharriri Türkiye· 
nin verdiği son karar hakkında di
yor ki: 

Ankaradan gelen ve TUrJdyen.in 

kadar • • 
Bulgarların 

tekzibı 

Yunan 
askeri 
İtalyanlardan 

lfttlaam ettikleri 

tanklarla 
ilerliyor 

Selanik taarruzu akim 
bırakıldı 

Atina. 23 (A.A.) - Görtceden ricat 
etmekte olan İtalyanlar, Göricedeki 
İtalyan fırkalarını takviye için Pog· 

l radet'e gönderilmiş ve Yunanlılar ta.
ra.fmdan zapt.edilmiş bulunan tankla
rı kullanmakta olan Yunan kıtaatı ta-
rafından takip edilmişlerdir. 

Cepheden gelen sonra haberlere gö
re Amavutıuğun bUtUn cenubu şarkı 
bölgesinde §imdi Yunanlılar tamamen 
hAklm bulunmaktadır. Bu suretle 1 · 
talyanlarm SelAnlk Uzer!ne her hangi 
bir taarruz teşebbüsü bertaraf edil
miştir. Bu mmtakada. Yunan kıtaatı 
Arnavutluk arazisine en az sekiz kilo
metre derinliğinde girmi§ bulunmak
tadır. 

•'TANRI BİZİMLE BERABER., 
Atinıı., 2S (A.A.) - DUn, başku· 

(Devamı il incide) 1 

------Sofya, 2S (A.A.) - Bulgar Ajansı 
bildiriyor: 

Bulgar kıtaatmm Türkiye ve Yu
nanistan hudutlarında gQya yeni 
tahşldatta bulunduğuna dair bazı 
ecnebi aja.ruıları taratnıda.n haber
ler lşae edilmektedir. 

Bu haberlerin tamamiyle uydur
ma olduğunu beyana mezunuz. 

Y11nanlstaaa nota 
verilmlyecek 

Sofya. 28 (A.A.) - Bulra.r Ajan• 
Bl bildiriyor: 

Bulgar hUkQ.metinin Yunan hUkQ;· 
metl.De herhangi bir nota vermek 
niyetinde olduğune. da1r bazı ecne• 
bi gazetelerde çıkan haber, fena bir 
fikrin mahsulüdür ve tamamen UY· 
dunnadır. 

B•lgarlstanda 
terbis 

Sotya., 23 (A.A.) - Röyter: 
Bulgar Harbiye nezareti tarafm· 

dan bugün neşredilen bir tebliğe 
göre, 75 günlük bir taliın devresi 
için geçenlerde sllAh altına a.Imml§ 
olan askerler terhis edileceklerdir. 

Başvekil ve Harıciye 
Nazırı Berıine gidıyor 
Roma, 2S (A.A..) - Stefanl: 
Bulgar ba;ıvekill ile hariciye na· 

zırı Pazartesi günü Sofyad.an hare· 
ket ederek Berline gid~klerdlr. 
--~-----w .... ______ .,......,. ____ ___ 
General 

etaksa
sın mesajı 

Alina, 23 (A.A.) - Görice. 
nin zaptı münasebetiyle Ba§ve. 
kil Metaksasm Yunan milleti. 

(Devamı 2 incide) 

,,........,, ...•.......•...........................•.. , 
Yarın V A K 1 T sütunlarında 

Koca Yusuf 
Hatıraların ikinci kısmına başhyoruz 

Meşhur glire§Çimizin l.st.a.nbulda ve Anadoluda yaptığı güreş· 
lere ait hakiki h!tıralan büyük alfilca. ve zevkle ta.kip eden oku· 
:YUculannıız; yine, muharrir ve romancı arkadaşmuz İskender 
Fahreddlııln bilhassa gazetemiz için hazrrladığr bu h6.tıra.larm ikinci 
ve çok heyecanlı k:ısmmı da V AKIT sütunlarında okuyacaklardır. 

KOCA YUSUF 
AMERiKADA 

Başlığı altında neşredeceğim.iz bu kısımda, Koca Yusufun Amerl· 
kada kimlerle güre5tiğinl, klmleri yendlğinl ve A.Dıerllm. dönüşün

de okyanuslarda esrarengiz bir şekilde nasıl boğul· 
duğunu öğreneoolmlnh 

İskender Fahreddin bu krymetll eserile, milli spor t.aribiınize 
- Pehllvanlarnnızdan birinin olsun hayatmı tesbit ebnek aure
~e- büyük ve takdire layık bir hizmet etmiş, hattl bu sahada. 

bıze g\izel bir örnek vermiş sa)'lla.bilir. 

Yarın Vakıt'ta başlıyacağımız bu hatıra
lar, en heyecanlı sinema filmlerinden çok daha 
ıneraklı sahnelerle doludur. Okuyucularımıza 
bugünden müjdeleriz. 

V AKIT okuyunuz 
(En güzel tefrikalar) 
VAK 1 T'da 

Boğazlar mmta.ka.smda örfi idare 
ilan ettiğini bildiren haberle'r, Tür
kiyenin Balkanlardaki vaziyeti cid· 
di telakki ettiğir in ve gafil avlan· 
mamıya azmetmi'} olduğunun yeni 
bir delilidir. Harbin başında Alınan 
muvaffakıyetlerinin yarısı, Alman· 
ya.ya komşu devletlerin Almanyaca 
bir tahrik suretindP. tclfi.kki edile· 
ceği korkusu ile, ihtiyat tedbirleri 
almamIŞ olmalarından ileri gelmiş· 
tir. Türkiye, Almanyanm ne düşü· 
neceğini katiyen nazarı itibı:..ra aı· 
ma.ksızm, istediği ve ltizumlu gör· 
düiTü tedbirleri ittihaz etmekle tanı 
istllclalini göstermiştir. Bu, yalnız 
kiyasetli bir siya:ıet ~eğil, a~x za· 
manda mihverin üzennde tesır ya· 
pacak bir harekettir. Yunanlıların 
muvaffakıyetleri, Almany~~ Bal
kanl:ırda alelacele herhangı b1.r ha: jl 

reketine karşr TUrk tedbirlen \. 
raronn edecektir. ..... ..... ----------... --.... ~ ............... .... 
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ln©nltlı öDe KaDDnün a.rasonda 
1 HAdiseıer arasmda 1 

etti; bu suretle kumandan de. 

MağlObiyet değil,. ~=Y:n~a 0!~~d:: 
bozgun kilde devamı götıterdi. Şimdi de 

elli İtalyan subayının va.zifele
rind~n azledilmiş olduklarını 

1. TALY~"'i ordularmm Ar. öfrenılyonız. Asker! harekitm 
navutlukta &lğradıkla- bundan sonraki iııkieafları bu 

n mağlCibiyetin bozgun haline ~dbirin de faydaaız olduğunu 
sfrdiğinl gösteren ali.metler uıbat edecektir. A. 
vardır. Bu allmetlerin bqmd& M . 
~~~=~~!~ !:1!~ t;:: etaksasın mesa11 
lir. I (B<J§ f(J'l'cıfı 1 incide) 

ltalyan bqkumuıdanlıfl dl. ne ve ordu8Ull& gönderdiği ~
yor ki: 11ıluhaaematın bl~ye- sajdan: 
tinde Yunanistan ile Görice "Yunanistanı eu.rot attma at 
Arnavutluk hududu boyunca mak arzusunun Yunan m·lletı. 
müdafaa vuiyeti almll olan nfn kın:ni tahrik etmiş olma. 
ve iki fırkadan mıırekkep bu. sındr.D dolayı, havrete dtt.5eı: 
lunan Setir kıtaatıınız on bir j Muaollnl, Faşist f taıyanm ~ 
gOıı mUcadeleden ~nra G<srice m.ış olduğu harbin rayesi, Yu. 
tehrinln garbında bır ha~ çe. nanistanm imhMr olduğunu 
kilmiş ve bu eehri tahliye et. ıöylemiştir. 
miştir.,, Ben kendfıfne ma.hvolmama. 

Samimi telgraflar 
teati olundu 

Ankara. U ( A.A.) - 7 teşrinisani Sovyet mll1l bayramı 
mlliıuebetiyle Reisicumhur ismet İnönü ile B. Xaltnm anam. 
da qağtdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Eksellnı Kalinin 
Sovyetler Birliği Yilksek Sovyet M'.eclfsl Reisi 

MOSKOVA 
Teşrinievvel itıtilllinin yxldönUmü miiııaaebetiyle, M.mimt 

tebriklerimle birlikte doet Sovyetrer Birliff mflletlerinJn refah 
v• saadeti hUSUBundııki en iyi temennilerimi samimi tebrlkle.. 
ri.aıl• birlikte arzetmekle bilhassa. Rvk cluyınaktavnn. 

, JsmetlnimO. 
Eksellna İmnet İnönll 

TUrkiye Reieicwnhunı 
ANKARA 

BUytik teşrlnlevvet ihtilltinf.n 23 tıncU yıld~nömü münuıe.. 
betiyle vaki hararetli tebriklerinizden ve tememılleriııimen do.. 
layı umimf tepkkftrlerimin kabultınil rica ederim. 
- K~Mm 

Başvekil ve Hariciye Vekilimizle 
Molotof arasında 

Ankcra, U ( A.A.) - Sovyet Mill! baynmı ~le 
Başvekil doktor Rdik Saydam ve Hariciye Vekili B. ŞO:krU 
Saraçoğlu ile Sovyet Halk Komiserleri 'Mecli.11 Reiei ve Bari. 
ciye Komi11eri B. Molotof a.raıunda tebrik ve t...aıkUr teJsraf. 
lan teati eclilmi~r. 

1 Hukometçe ve mil
letçe her ihtim2'1e 
karşı hazırhk 

(Bllf anıft 1 incftle, 
O llalde Tllrtdye lota lıarp teblt 

kee.I nereden ıeUyorr Nered• pt 
.......... ftrdırf 

Ba nale cevap vermek oolr sor 
dur. Ç8nkl memleketimize harp 
geUne Adeta irademiz haricinde ge· 
lecc'.dlr. Almanya ve İtalya lngQ
tereJ8 kafll ~ llubl totnr 
du doinı1a Brltuya edMma hl
cam etmekle kazanamadılar. Akde" 
llbcleld lngiUz donanmumı ~ıkar 
Disk için Oebelllttank ve Söven 
lmnallarmı kapemü. .., olm ... 
ln-:tBz ablukaamı Akclenhdea lııat 
c1mnak, ba suretle uma bir harbe 
day&nmak çareıdnJ arayorlar. Yr 
n1'nlst&ns yapılan · taarraı bunun 
içindir. Roman)'UUll Ahnanlar tara· 
fmd'UI lt~11 lnmu l(lndlr. ltaıya· 
nm Vnnanht&na taarrtm1 bunu 
içindir. ffltlerin Frama.ya giderek 
Marc"'1 Pet.enıe. °"'1an eonra Pi
rene hadutlanncla GeaeNI Frar 
ko ile kon111P11M1 ..._ .. cllr. t.
Pf'"Y. harMye na:ıım ~anerln Bal" 

Eğer ttal~ t bqkunıandını ğa ve hilr ve mUstaldl millet 
Ama~tlulrtald talyan bezime. halinde yqamafa amıetmlt ol. 
tinin bır noktada tutulabileceği duğumuzu ve böyle yqıya.ea. 
bnaatinde olsaydı, bu şekil~ ğımm ve müttefiklerimiz fn~
bfr itiraf~ cesaret edemezdi. lizlerte birlikte plip ptect;ği. 
0111& olsa :*erl~rfnıiz. bir m!k- mfzi beyan ederim. Ve bu .za.. 
tar ljim.&l_ çekılıniştir,, gıbi ferin nri.loeal İtalya ic:ln ne 
müphem ~ır tabir ile iktifa e • olacaktır? ttatva.n mflletl bu 
dıecektf. Bırkaç gU.n evvel ttal. bantakf hUkmuDU dJktatöril ile Barp eııaaoeıerl 
yan B~kiU Mu.eolininJn btt. otan h8&plarmm tuıflyesi rU. 
tOn Faşıst J>artiai erklnmı Ro. nn vel'llin. 1 

ı;ar Kralı Borl.tıln BerHne Ye Roma· 
ltalfaa-'luaa laarltl ,.. eatnımuı bımnn ~indir. Nlha· 

yet Almanya ve ftaln ve .Japonya 
(Baf W.1' ı "9otdl) &rMmda üçüzlU naktm yatnfmMJ 

=:o;: ::ı:~~ -Zrff ı·dare Mukavva tayyare e-
lsahat verirken Arnavutluktaki U I hl b b ı 
Jtalyan ordu.sunun maneviyatı. (BtJf tarafı ı Wıcfde) re a a om a ar 
m ve sillhlanm pek mUkem.. Orft !dan ıcomutanııtı. ııızum rö-
mel &'Ölltermiftl. Aradan iki i1ç rtıne, suete, kitab veu.lr matbual&· 
sUn ~meden Göricenln tanta. rm tab' "neırini Ve)'& harigteıı ltba· 
nalı bir tekilde dUşmesl ve Yu.. l1ıı1 menedebWr ve matbulan kap&
ıwı ordularmm birçok eeir ve tabWr, matbuat ve teısrar ve mektup 
ıanımet alması Venedfk nutku- OzeıUıe 8&Utlr koyabWr. 
JlU fiilen tekzip eden bir hldf. GeceJert dol•pna71 t&kJld edelıWr. 
119 olmuştur. Buc1JDk1l aymmcS& "rditlm1a ıra· 

Arnavutlukta.ki ltalyan maf. nun mtbıbıct. tetkik ohmabUecett st
JGblvetfnfn bfr boz~ şekline b1. Örft ldare m•kemJ•n. bu neviden 
rtrdlfinJ ~öateren d'fer bir de.. diler fevk&llde tedbirler dt JtWwı ve 
Hl de ric'at hatta" keeUen f. t:ıtlılk eyUyebWr. 
talyan askerlerinin esaretten BSYANNAHll ODUJfcı&'I'.& 
kurtulmak !çfn Yugoslavya hu.. KADAB 
dudu.na iltica. etmeleri ve Yu.. BOttln bu husualarm, lcabtdea cten-
nan uker!erfnhı ftalya.nlardan celer1De SÖN 18l'm tehrlmbt Stlmnl 
n.ldıklaM tanklar ile boEgun ha. beklenen umum komu~ nqredece
Iinde ks.can latalan takip et,. il beyannamede ta&J')'Gn 9deotl1 ta· 
meleridir. bildir. 

Lond.ra, B3 (A.A.) - Bugün 
Londra.d& ~k eğlenceli bir hl. 
diııe ha.her verilmektedir: 

Almanlar Fnnaad&Jd tayya. 
re meydanlarından tııgiliz bom
bardmıan tayyarelerinin nazan 
dikkatini b&§ka t&rtflara. çek. 
meli: için mukavvadan ya.ptlıme 
tayyarelerin dizilmiş bulundu. 
ğu sözde bir tayyare meydanı 
vllcuda. getirmişler ve İngiliz 
tayyarelerinin gelm!k bu mey • 
dana bom.balar attıfmı IMWbıç. 
le ae~erdir. 

Fakat İngilizlerin yeni bir is. 
tihzası kartıamda bulundukla. 
rmı gôrllnoe fena. hald• canları 
mJnlm!fbr. 

':J:.~ °:;' ::::r=.-~ I Ye Maeu ...,.ekti De ha.-1 .. 1ye aa· 
mı,tır iri: arma blrlraı, riht evvel Vlyanada 

"'l'un blslmJe ........ oa.m. U.Ut- .,._... pakta Utfltak protGkola bn· 
maymıa ki, 40 ,.. b&pllte " ......t· alahhnuı ;rtne ban1111 ldnıUr. At· 
tt Jeçlrmekteue u yapmak daba maa;va ve IWya tn~ltereYI dn&a· 
iyidir. nen. dalma DerL Harbe den.m dA" dofraya mailb eclemeylnoe 
td1Dls " dehfttt aldıfmll dQflUm 
deDl8I dlSktbaQs." lritf1ln A vrana.nm kftnllk, btt"1lk 

TAYKtstN stTAYl&I devletlertnl ba devletin aJeıftlne 
toplunak ıre ha"'kete pftmıek ye· 

Lotlclnl, U (A.A.) - Tay. lana drdUer. Bf'l'llae ırftnt1~berl 
mil ıuet-tnln Atin& muhahl • de dollm1Mdt JOllardall Tlrtdftftl• 
rf yazıyor: adım da hle Wr mtmuebet yokkflll 

Görioenlıı zaptı .-ıeraı Me. "'1 mflSelelfıre Qnı,tmnan · .,.,,... 
taksasm yüUek bir uker oL dılar. ftte Tttrlct.enln her IMlmale 
duğunu isbat eder. Metaksaa '""'°'' haarlıklı cİaımuma handan 
bu harpte Temist.okıtye layık dolan lhff"9e ftl'drr '"" hDkftn!e-tln 
bir ma.nevra ya.pmıııtır. •'"'attı. nltt11~ ba tftrltl Wblrler 

General uıl Yunan taamı. bütan ntandMlann amamt Ye h.
Ztmun Görice iatik~ctinden sual blerlnch bir cllrekttf nlmftlıchr. 
yapıldığını İtalyanlara zannet. ASIM us 
tirmiş, halbuki bqbca taa.rru. 
au Pindoe ve Epir mmtakala. 
~ ya.muttn-. Sinema ve Tiyatrolar 

r4'MAN~A 
UÇLU PAKT. 
tÇERiSINDE 

Bedia. • (AA.) - 1>.N.B. bildiri· 
7or: 

.Alm&Dya, İtalya ve Japon)'& ara· 
81Dd& 21 J&ylQl ı~ tarlhlDde &kt.olu· 
nan Uglll pakt& Rom&nyanm llWıak 
ıttft1Di mUbeyyiD bir protokol bir ta· 
raftan Alm&Dy& haricl,ye nazm B. Von 
Rlbeııtrop, ltaiya b&riclye nezareti ısl· 
1ıuı1 d&ln rtiai B. ButU ve Japooya
mn Berlln bllyUk e1çtai B. Kurusu ve 
diğer taraftan da Romanya bartekill 
General Antonuko tarııtuıdaıı bU;1bl 
ımza !anmııtır. 

Prot.okolun mebd fUdur: 
Bir taraftan Alman, İtalyan " .ra• 

pon hllk r neUerl ve diğer taratt&D 
Romen hUkQmetl Azaları q&IJda bu· 
IUD&D mur&hhaalan delAleU,yJe ıu Jıu• 
wtı mU1&hede ederler: 

Kadde: 1 - Almanya, İtal;va ve 
Japonya arumda 27 EyHU 19'0 el& 
lmı.aJanu 11ç dıtvıet paktma Roman· 
ya UUhak eder. 

Jııladde: 2 - Oçttı paktm 4 tınetl 
maddtainct. derp\f edlleu mllfterek 
teknik komisyonlar Roınanyanm muı· 
ta&U.rlnl alAkadar eden .muelelerie 
megul Old\ıtU takdirdi Roman,. 
mllme•lllert de lgtl.m&lara lftlr&k et. 
met- davet olunurlar. 

Madde: a - Uçıu paktm metni tr 
bu protokol& •)'il olarak blrlqUrll· 
aiftir. 

1111 protolrol Almanca, ttaıyancat 

Japonca. Romence tanzim edllıniı olup 
bu metinlerin her blı1 muteberdir. lf
bu protokol lDuıul sttDODde mtr'lyete 
girer. 
MANÇUKO DA UÇLU PAKTA 

GiRECEK o,,.,,,, 24 ( A.A.) .,.. "l'ag,, ga.. 
zetesinin yaıdılma glSre, Şarld Av· 
rupada üçlü pakta iltihak OUl\U. 
sunda görü1en harekete muvazi o. 
larak Uzak Şarkta da huna beııur 
bir harekete teşebbüs edilecektir. 

Bu gazete, Mançukonun iıı;lQ 
pakta iltihakı için Tokyo ve diğer 
yerlerde müzakerelere batlanmıı 
olduğunu haber vermektedir. 

MACA.R.tSTANIN TEFSiR! 
Bıulapqt~, !.J ( A.A.) - Ha. 

vas: 
Siyasi mah&filln kanaatine 

göre, Romanyanm Uçlil pakta 
iltihakı, Budapeşte ve BUkret 
hilki\metlerine iki memleket a • 
rMmda.ld mtınasebetlerin fyf -"· 
tiritmesini ve ~terde lnkı. 
taa uih'avan mfmll(erelerin tek. 
rar bqlamum.ı fevkallde ko. 
laylqbraca.ktır. 

İtalyan bMkumandanhtJ or. SalWyıW m•Jaım]ardaa yaptılJ· 
dularm1 ma olJılbivetteıı tcurtu mız tahkikata ıııre, örfi ld&re komu· 
ll&k lr.fn f1>tl~a Arnavutlukte.Jd tazunm beyaıınamu1 Dqredilmtdill 
bqkumandanlarmı uled<'rek mQddetçe, her &1Uıkll nomsaı ha7at 
yerine general Soddoyu tayin devam edecek Jııerk-. sblbl " 

tngillz tayyarelerinin bu mev. 
cfana attıtdan bombalarm tah
ta bombalar oldufu.nu anlam11-
1ardır. 

Yunan tebliilerl, tngfıls ha. 
va .-kuvvetlerinin faaliyetindeıa 
baluıetmemi§ ve Yunan krtaatı. 
nm Gör'ce etraf"""' 1"'0-lri'1 ~r 
vaziyette bulundu~ ve bu mm. 
takaya takviye kıtaatı rönde
rirlerse ttaJvanlarm bunda ko. 
tayca muvaffak olabiJeeekJeri 
1ehabmı İhdvan 1rumaM1.nlıfl -
na vemıifltir. 

~
mnıpı Sehir Tiyatra.u Maiyet memuru Kemal, 

IHl!J~I Te~:'k"::.ı:-:m• Bozkır bymakamı oldu 
~ n CAJU -.. un ,., VIJlyet aıaiyet memuru Ke. 

11111 *** mal KonP Boslrm kaymakam. 
tabW c...... KomedlS a-•4lll• hfma tayin edllm1'tir. 

p:eıı1n ıı.r b&Dat aatind8 )'in• Mkl- Günlerin peşinden: 
T aa Ajansının tekzibi 11 stbt styvetıertııı yapabDeceJr. 
lloakova, U ( A...t.) _ Tu Slııema,ya, veya U)tatroya cidıblleoek, 

Aja.naı bildiriyor: =·..ate kadar makta k&labl· 
ıowretıer1a tekztltl Bay Kemal bir Ud rrttne ka. 

Glladtı. 14 cleı DADI dar '9nıl va~f11ine gitmek u-. 

United Preee Amerikan ajan. ' HenO.Z. tu aatte ktıu9 eır.ıa em· 
il, H~ ~latt ınayaeak dl19 bir talcJ'ld J'Oktur. 
Alman pBe.t!lfntn tfadMf.,e f."ö. RALKT& VEK&& vs l'l'blAD 
ıe. M~canı-tttnın öc deıolet1'!'!' Halkmm Ot'ft td&N Jrararuu ntuk. 
~a, il~~aJM,ın "Soyyetl~ kanlılık Ye Ya.kur bir .Uk6neUt Jrarıı· 
B!~!· .nın .,.,lrltfi ,.. tam ta& la.ml§tır. mo lılr tanınır. telif ... r1 

(Bflf fflf'fl/1 Z tndde) 
W!eMİM W Mtmlfüati ilfJ y4. 
pılc!ıç,nı bilcUnniftir. Taa A. 
janaı 4Qn bir tdJif Mf"ede. 
rek bu laabmn fafrıamCyle a. 
.nl.!ı.ı oldtt#umı beytin ed•yor.r 

Hakikatte, tn~Hz hava kuv. 
vetleri mu ... ır bir tanıda ha. 
reket etmlf, Ytmanlıla.rı tutmue 
ve stlratle difer mrnta.kal&ra 
Uertem!Jft;lr. 

re IJ8hrimiZden hareket edecek. e,,,,;, Rıza Tiyatrosu tiJ'. 

11a.Uc1e Pl11dn ......_ Yeııf kaymakımı uzpn mild. 

* 
~ akeam ~.!!' det Vali Lfttft Kırda.rm maiye. ·-:ak!:"::;!;. ~ tinde ~lııpmş, h118U111 kalenı 
818 ......... o 4llKJJI tnildllrlllfU vamnı§br. Gec:en ıe. 

Dnm (1) ,._.. ne t1e AdaltLrda kavmakamldc 
.n>• ne .. yapılnuf oldufmıu h&. I eörWmtmlfUr. 
brr vermektedir. , Zira herku fUll& 11naa ıtmiftır, ki 

'l'u Ajansı, bu haberin haki. , CwııJıurtyet HWcamett, zamanm IU· 
. kate kath'91l ttWl!tu.11: etmedL sum rösterdltt tecnılı1u& tam sama-

Sovyetler Birliiini Uçüzlil 
p&ktı taavip eder cibl ,aster. 
mete çalıtaıı mihver mende.. 
ketlerinin bu idd!alaM bundan 
d•l\a acık bir Mlril~ tekzip 
edil~lir mi? HtJICm Ktı~Y' 

Tavmls muhahiri, .At.f.,.aA,, 
Görice zaferi mUnıu•bet;v'e 
Bttyl1k Yunan kyn <!! r.ek•n 
binalardan birinin de .A ,...,r.n 
et,.fllğf oldufunu ka,.detm.ı.-te. 
dir. 

---o-- ı vek•l,tf~ bolmmıQftu. 
B~yoilu Halk S!neması C-.tt?trm ve """~ kaymaka. 

nı bildirm• mesundur. nmda almaktadır. 

Tefrika Numarası •4 

Gülseren, kenclilini ınetauı etmak içbı bWıb- titre
den SU (etırlp konU§!Dtya Ç&)Jl&D LO.tft.yeyj dinlel' ,e
rünilyor, bunlan dllfUntıyorchı. 

' Ali A.kyolun kAtibl, ikide bir nnlarma .-..- bq· 

b mahk~melerqe.ki ~lert bakluııda Ustada maıamat 
veriyor; avukat eağından aohıııdan ıelip ı~en t&nr 

41Iklarla eelamlqıyor, Uç bet IÖs lr.onUfUp tekrar onı
aerene dônilyor, nazik ve itinalı, onunıa m.ewuJ oluyor; 
aaatiıı yelkovanı ilerliyor. 

Gülseren us::.ldan u.ui& Erdoiaıua bm-atarcta ohlp 

olm:ıd•ğmı anlryabllmek için bakıll&nnı lialJ bir me· 
rakla kalabahğnı ilstilnde ıezdiriyor. Nihayet mahkeme 
lı:an er açrlıyor ve mllb .. ı!r'n ae.sl loş dehlizde halkal&n& 
ha kıılana yuvarlanıp uzaklara kadar akaediyor. GUJ.1e· 
:rule Erdo~an ç:ıfrılıyor, daha tuls beklenıtyecettırf 

Genç k:ıdın malık me kapmndan girerken btn!eıı 
blltUn ıs' .. r nunun kayl:olduğunu, iradc:ıinln durdufunu, 

Jolemea halt ıc'd 'ii.ni ve heyecandan hemen orat*ta 
dll§Up bayılacağ!nı ıannettl. Bu mUthi' ruh hallııi blr 
kere de evıcnl!'e m"'mı:runun ka.~··!Ilda hi!nbnft ve 
etrl!fmdllilere bclll etmemek için bir hayli ,U~ilk t*' 
aıiştl 

A vu::o.t Jı Akyol, Gülaerellln koluna l''recek •nm 
~m huzurunda duracaiı yeri ıö&enU. n-doiu da 
yanmda; orta Y~tlı, •oluk çehreli, bf'zghı yüzlll bir avu· 
katla blrUtte y:ınıhqlannda aynı sırada yır alm11tı; 

he,p b1nieA blkfmln ilaretini bddlyorlardJ. 

Genç kadm, ~ 1'ahraaa ıoatme11 kaç stındtlr 
ıtSnnedifl kocasını, llSyleca ;yan göi.le ıUzmek ve taş:dr 
it haleti nıhlyeyl lalıimdan, kryafflltlnclen, dVI'U§UDdan, 

ıörUnilş\'ndcn, seçmeye çalıwmak fsteğ'.nl duymakla be· 

raber kendllıiııde bu lktidan görmedl. 

RIJdm kend.iaint neler tordu. GUlleren ne cevaplar 
verdi i Ali Akyolun ikide btrde .Uze k~ onun yan 

bırütığı cilmleleıi tanıamluuya caJıpnasmdalrl sPbep 
H mel'a neyd'? Bun lan vuzuhla hatırlamadı~ pi ha· 

talam&k hllSUIWlda en ktlçtlk 1'1r gayret 1alfetm"yi de 
lltemlyor. Yalnız Erdofanm dik, tok ve kencliıline blklm 
_.srUnmiye çalıpn •eat hW. kulaimda: 

- Evet, bay hlklm, bea de ke.dt.ıııda memnu 

ıteğillm; r,eçimıı'zllthnfz tllU' • i · v.W'cUt; ~_dil•
flne if t.1rak ediyorum 1 

, . . . . r i r • • r ı • 

f dfll!llt•t. Hbık huk1* •ilfaviri, ırulh ht.Jdmf Vfl'nt 

avnln.t, bu hUvfyı'tlerhı hepal ortadan ı'UJım'ştir; GUl· 

ııerenln n.lnız kııdmlık tan!mda Nr uyanık ku'::.k bu 
lhteri i~Uyor ve OzillOYor: Df'Wlek De; yıl. GU

1
•ettn bu 

Laıı. mlit11eaviz. l-M "" ... ~ aA•Nt eti ne. 1'!"'1r'·· l'e. 
.. 1rfıb1 1la, taham.mU!il ile, iffeti 11• memnun edeme· 

aJt ha! ... 

Vah ı..- JI}lara; YUlk Jaeb& •dilaJf ti§ ıençllk 
ıaene!lne ... 

Buctıaı :a' ,....nen. a.,._ ma ~' wrlfe!d'!"t'le de muvaf. 
faJr.vet1er temenni ederiz. 

c1ua oıı~~ aıaat 11 de. 

ltqka Wr eeJnye ...-r14ıfau l\ildirdi, cıktılar. Kadm, 
avukatı De ve arksdel' LQtfiye ile birlikte ata do~ 
yUrUdU; koca yanıadak! ıı.vukatı ile ve muhakemeyi c:Un· 
Jemeye ge)Jniff olan kı\Jabalıktan bazı klıruıel~rle birlikte 
sola 1antı. ouıa•ren, Yı- şJll·lSyt, otr'I hıı1'7-n:lan NN"" 

rinle Madalll Nikolaycvıkamn dinley'cller arumda 
oldu~u bU ll'T&da farkederek ai'ır b'r darbe al~ gfbt 
tr!dldL GUlrer--nhı koc .. 'J"'1d"Ul b"'l&nm" mefflest. Yflıd)' 
taytl nıWıltiade kfmb?ı:r ne tefsirler, ne ~it cefit te· 
llkJdleı", illveler, Dılltalealarl& çalkuıyordul, 

• 
oww:eilDl en t~ttıtu aey hatn1m tan ~ 

,.erfn' bir sene am yuama karan vermf'!llycli! iki ta· 
raf da b~ ri ic'n •«:'!tça ne lffeUizllk IUOU, ne 
cebir ve eza, ne de bun1ara benser bqta bir töhmet lcl· 
dJaımda butun.madıklanna gfSre ıecfımlzlllfn aynJmaJr 
için lc~rt sebep aayılma.maaı Uıtfmali Yardı. Da.ha bir 
ıene ~t~nm a~mt talDDJ)'a mecbur olm'!JE ve sera· 
hat almam11 bir vaziyet lçlııde ımıor ıllrmek tahammlll 
edilmes btr bao olacaktı. GWIU8D karar gfhıOn8 bu•· 
dişe ile h~J~t Tt her şeye re"".-n o !"fhl adUye ı,•na· 
enıa gitmlyerck yuıhanede, ı•nlrll, slnfrll, bir yerde 
durun oıturanuyaralr. mUtmıadlyen o k&teden bu köşe· 
ye, "" ,,~, .. ~ .. ~ o 1f!5~r·:oe ;t.,ıaııı.,., d'nrfu. Lt\tfh-e beo;ka 

bir dava.ya rnnek fı;ııı ttrkU~ara rttn'Jtti, ara 11ra it 
lc;in ,ellD ıfdenl•r olu\ ordu, fakat GfllHrea cınlarm hlo 
,,. .... ~ı. knnUtı•ı-ak l\J-'lmtk f~"M!f1df'Jri l!eVl~ aaJata• 
bilecek. ıorplanu M.VU ffl'IOÜ Jaaldı detlldL · 

MUSOLINI 
50 ıubaymı azletti 

Londna, !3 (A.A.) - ltima. 
da pyan bitaraf kaynaklardaıı 
haber \terildlğine göre, B. Mu.. 
eoliııl, ttaıyanm pref"ınl Jrur. 
•armak lçbı Yunanlılara kartı 
ku11anılan kuvvetleri derleyip 
toplım'lk icln hummalı gayret. 
ter •prfetl'\ıtklrtedlr. 

Hi,.blr formalfte yaptlma.k"t. 
zm B. MttBO'mfnfn emriyle tak
riben 50 - 60 kadu yliksek 
rilticli subay azledllmlıs ve ye. 
ni btı~k11?nandan general Soddo,. 
Arrııtvutlu1rtald ordunun biltOn 
kabiliyetsiz unsurlardan tathlr 
eclilır••' f,.fn 4!'mlr almı-vı-. 

50 Yunan genci 
daha gitti 

!l-~T'fmfzıde bulun!ln Yunan 
ta.°b.,q:ıy ııen,.lerden fK> k!şilik 
bfr ka.file cb\ha. dün akpmld 
konvansfvonelle Yunan oep!ıe.. 
sine hareket etmlştlr. 

• - Pazar 'Pazartesi 
'?4 11. te•. 25 n. te•. 

'9Vftlı H , Şenalı 15 
.... 111 llunBı ll 

Vallltler v .. u Ezani 

tllluetln 1.111 l.U 
1olqa 

\'uaU !kant ... t.15 

Olie 
bdlldl 
Aıc.am 
Yatlı 

li hmak 

11.00 ua 
ıuı t.u 
IU6 U.OI 
11.Jl LM 
1.11 11.U 

u.oı 

ı.uo 

ıut 

1&11 
Lli 

'l.17 
1.45 

1100 
1.88 
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->0 1 itika: 

Nuluk )'9rine şarkı 
söyles~nler 

1\1 A.CARtSTAN ela Uçlli pakt.a 
Utihak etti. Esasen o bun· 

dan evvel de antlkomlntern pakla 
büyük bir hayranlıkla lmı.asını at
mıştı. 1\-lacaristruım üçlü palda utı· 
hakınclaıı sonra Avrupanm ve dün· 
Janın vaziyetinde hasıl olmu, bir 
değişiklik yoktur. Bu vesile ilo 
radyolarda, gazete sayfalarında a· 
dı bJt&M; defa da.ha yadf!dlldl. Bu 
.Pakt dolayıslyle M.aeartstanm sön· 
meje beııziyen haller gösterdlğiırl 
de zikretmek hakikati söyleınlş ol· 
llla.k için lamndll'. 

Maearista.n 1 tlçlU paktı bma et
~kle kendi heıs:ı.bma dünyanın en 
tehUkeli işlerinden birini işlemi§" 
tir. Avrupa.ela Almanya ve İtalya; 
nın kendi hayat sahn.ln.nnda. direk
tifleri &ltma ginn.lştir. Transllvan· 
)'ayı aldığı vakit Maearlııtanda bir 
Alman kapltüllsyonu kabul etml3" 
ti, bu defa da slyaıııet bıtdyatifl 
A.lınanya ve tt.alyaya. terkedere!' 
nteın.teketı yabanCl nilfuzuna t1bi 
kılnu~tır. 

Macarisfa.nm siya.si kudreti · bu 
~l'etle sıfll'8. ~bulunmaktadır. 

• llunruın başka bir do Macaristan 
için harbe girme tehlikesi başgös· 
t.ennişttr. 

Maeaıist:uı U~lU pal<ta ds.hll o)· 
hla.k.la Avrupa nbıammıla. da yeııi 
btr ~y husule gclmi:t değildir. 

A.vnıpa. ruza.mı: 
1 - Ritlerfn İngiltere ile ba.rp 

edebltmek için lata ile yaptığı bl.r 
8lllh formülüdür. 

U - Harbin iclame&J için lbnn 
olan lktısa.di kudrete hizmet lı:ln 
orta.ya atılmıo bir tcı;lil'. 

Dl - Nihal bir ş~kUdc ideolo
jik bir dünva sulhu knn:nt.ya ma· 
tut bir ~kcttir. 

Bu ttç nokta haddi zatında ter 
81nden başl&Jll1' bir fa.ıillyetten 
başka, bir ~ey değildir. ÇünkU Av
nı.J)anm sullıo hiç bir zaman a~ 
tllMlece krtanm mesel~t dctf'dir. 
İ8ter diplom.n.ıııt, l"'ter llctMa.t bakT 
tnından tetkik edllf'in menbalan kr 
ta haricindedir. 

~~ ... ;ş· . . ,..,.,, ... , .,, ..... ~. ..,. . " ·· .· . -....... . "'·• -··- . . ... 
:~.:~·· ehır " Habe·r~J-er. · r ·~,,. 
·"i. •• . ( . . . ~. . . 

, ·_ ·~~t.ı~ .,;:. \ . 'C • • .•• : .... (··. • : ... 

Gümrüklerde Kız enstitülerine 
bekliyen Alman devam eden 
menşe'li mallar ' talebeler 

Eski klering hesaplarına l Devlet orta okul 
göre muameleye tabi 1 imtihanını vermek 

tutuluyor mecburiyetinde 
30 klnunwsani 1940 tarihine Maarif Vekillifl ?evle! orta 

kadar limaıınnua gelip de ha • okul imtihanına. gırn:ı~e ~9:k 
len gümrüklerde bekliyen Al- kar.anan ve ~~ e11Stıtu~~n~ın 
manya me~eli malların iki bil- o;.ta okul ta.b:sılı g~n do~~un.. 
kumet arasındaki e!!ki klering cu. sınıflarına dev~ edf"bı.me. 
hesapların& göre muameleye lerı hakkmda yenı bazı karar. 
tabi tutulması gümrtikler baş. lar almıştır. . 
müdürlü-·· e dün b;ldirilrni§. Bu kU:Ul~ra. 'öre, devl~t or. 
ti gun ta okul ımtıhımında muva.ffa.k 

r Bu tarihten !loııra. gelecek o:~ıa~ ~ev~ e~~.leri ku en&. 
mallar için de 13C!55 numaralı tıtUlerının ~<>rdüncu sınıfları. 
kararname hiikıt.,,ıerine göre, nın da imtihanlarında. mu':'af. 
ithali mecburi tutulmu~tur. fa.it olduk.lan tak~irde be§ı:n.ci 

Bu kararnameye rıa.zaran it.. ımıfa geçeceklerdır.. . 
hal edilecek Ahr:ım malları Devlet orta. okul ımtıhanmda 
cinsine nazaran klerint". taka~ muvaffak olsmadıkle.rı ta.kdir. 
veya b11su!'lt ~ua.melel~re tabi de kendileri er.~titüyU ikmal 
tutulacaktır. etse1er. bile diplomaları verilnıi. 

Halen veni Türk Alman ti. yecektır. 
ca.ret A~!t!SlllMI e~t1l3.n dahi. Dipl~...na ancak devlet orta 
linde ~rüklere ~lmiı, m~ okul d!Pl~maııı~ aldılcta.n IOn -
hiTTI mi'ctarda E'mtia vardrr. ra venl•bıleoelrtir. 

ca~i!~~~ttı~~iy:~~~ıo~a'a~~ Vakılmıya
0

=c::-a-k- olan 
ithaline müsaade V4'!rmi11tir. Bu 

mallar, i~ir. lambalar 
lzmirde ışıkları Eeledlye, l!llektrl.k umum müdtırltı· 

karartma tedbirleri ttl mıltehu11U1ları fehlrde :ınukelen· 
mem~ olup da tamamen aöndtırülen 
ıııokak llmba.lıı.rmm anlı durmalarını 
birçok cihetlerden ın&hırurlu olarak 

S - VAIDT 

'ı H~r.dislanla ticaret 1 ı 'Öl!ÜP ,,i :: •• dr !!. • b'I ~· ._ '"'şun ~e. 
1 ti~~;:!~;:~~~z - Oıti ~arÔ, - nini ettir 

döndü 
Ticaret VeMleU ıııt.'lndardi-

zasyon müdür muavini Turhan 
Boray, Hindista.nda.id tetki~e~ 
rini bitirerek Anka.raya don
müştür. 

Basra • Bağdat mneit yo-
lunun &çılmrun ile meydana. re. 
len ticari vaziyetler ~rinde 
tetkikler yapan Turhan Boray, 
cir rapor ba.zrrlaya.ra.k vektlete 
takdim etmiştir. 

Anla,şıldığına göre, bu rapor. 
da Türkiye ile fündistan ara. 
smda geniş mikyasta tica.ri nıü~ 
na.sebeUerin inkişafına. im.kln 
görüldüğü bild~rilmi~ir. 

Bu arada. Hındi~b.nm mern
lE-ketimizden zeythıya.ğt ~.lıtcağı 
buna mnkabil blz.im d~ ilk if) o. 
tartık Hindicta.ndan 250 hfn a. 
det euval muba}'a.3. ~-
miz öğrenihnjştir. ~ 

Jslim ile yanan 
amele öldü 

Fenerde bir yağ f&brikumda 
ça.Iı~an Salih oğlu Eııı&t admda 
birisi, dün fabrika.da. Uılim ile 
yanmış, kaldırıldığı hutanede 
pansımanı yapıldıktan ronra e.. 
vine nakledilirken ôlmfilt\lr. 

Esa.dnı cesedi adliye dokto. 
nı Env.er Karan tarafmdan 
tnua.yeneyi müteakip defnine 
ruhsat verilmiştir. ' 

O EVLET, hm nUlitaka.lar<lA "Örii idare'' ııaıı etti. fkl güıadcn· 
oed, Tüddycdo tatblldne b:ı~lanaıı 1Şıksn~ zat.en böyle bir 

ka~ı bekletecek r;eyiordcndi. Ç'UnkU örfi iuaıe, karenlıl• ..,~ı 
1i 1&"1, karanlığa •İnetdt fen!'llıit ;r11pmr.ya ye!teneıılt'.rin diip'aoı. yort· 
da§l.a.t-ın 1'eltııi.si, hodutlaıuı emniyetidir. 

Ödi ida.re llAnmı, bugruı blr zaruret rlir(" k::.!n:l ediyoruz. ltf,emlc· 
kette. gerçi tehdide u''l'aftl~ bir cmrr pa.rı;ıül'I, hiç b!.r ı;;ehlr ) ok. Fa.knt 
Y~l'YÜZünde, a!ça.k 'fe kahpo oir ~ılı;mlıt"Jl\ cana\arC.41. b'ml.teler J&ıı· 
tıgr.u görüyoruz. Namuslu '2tğlara mahsn !larllann h&[15i yıkıbm", 
hlltün vicdan ka.nanııuı elğnen~ttr. ~ t.lr clUııtur, hl:: hir Ji.iıı)'n 
&naya&a.sı ayal..i:a dara.mıror. Dün, tan.dı:ı.; bugün orada o'l:ınlarıı. ım· 
karak, belki yarma d3 burada bir arknıfan rnru.oı bek!enebillr. 

'.rarilıin ı;a son yıh, 1bre<'c doludur. ~ d1.wlot, lstikfül ~inde dr 
dlği geceden, eaiı· olaı·::.It ç~! •• F'1.&ılt:ıbrm1 yaı:::ır boza.r t:ı.htaı.m<hn 
farla kalm.ad1. ,hmpa~e.n kole milletlerin h1lltficrl, ~ laıbb::Jıklsrnı 
debek!nişlerl, rincir n kamçı 11oskrl ı;eU1or. 

O Avıııp:ı., ld yerlerini tabı D'.l\ldnelerlnh zmprlrıu sarsar, bobin· 
fore zelılnm, dehA-11.m f!.&trr ve ga;rfa. olm~ kn.ra. nnro dökülür, ufuk· 
lannda t<3.bhı.tin 1,\lnefi batmr.Jı., t'i.!npnlkrde lrlı:.nm nba..'ıı tııa,ı.larclı. 

Yüzlerce rıt evvel, yine bu Avrnp~ds JY.'TbT:ın beyin fo~foruyt:ı 
lns?.n bak!a.Tmı «;rt.en ~oee yrrtılnuıı. AfrilO\ ı;.öllorinde, Asya dağlamı -
da ve AmeırlYta o-:·nu.l\lanıula lrile HU~n kı\ldmhruı.lma karar \"eril· 
~t:ı. 
· Bur,Uukli Clllir, it-öle A.vnıpa, !~3 y~,gijnc't~ kökıliğf b!dll'BA 

Jine o eski ve - !ll(idim ena - ıı..~l ruhlu A Vl'Upadrr. 
Biz, h;;.;:bin bı~adr~ ilk g\inlr.rde, ken!!l fily3.9etlrnht apaçık söy 

l~tfk. Tuttuğumuz yol bin süzr.-~Mt ~e'Çml' l>3rtı&!{ snlan gibi dtı' 
ru ve aydmlıkh. Anl:r& biiyHk bir zatmn d:\lgMı r;trdl Alda durgunlu'• 
verecek Md~l~r "ldn. Aklt\ bra. eeç.Ildi. s.dyeler tmtl"luınlar geçir· 
dl. Y111"kler mihenklere wruldn. el\.."'rrnn? :-, ".,r,ıınlar, dönenler, ~ti· 
&enler göl'lildtl Fakat bh tmnuıdrk. Rmıu doırtJsnmrzls beraber, Aln"'i 
ııo'kulu,1.anna 8M f'~lrliklrTtn-fz de blllrler ve buıttn cıettme blJe yann 
ister istemez itiraf fJdeoeklerdlr. 

Asularm., asırJa.mn.-ş IJurulllerln ycp~ttı~ bir yu1"t'hı ylnnl itene" 
donbcrl donıt.tm hf-1:4!m4'1rt~ ballka hiç blr gaye g\itmUyorduk. Ne 
(Tuna), ne (1'1akfıdonya), ne (fbzer) demOO.ik. Yalnız, Anadotaycı 
benhruıedlk. sade on.on sa.adetini ht""'-"'mt~mmı f'!rek ha.Tcatltk. 

Vlr.m.11l&mtt1'J'; nthnttrr. Oelreeit Tilrl{ ktdhlvle bPkllvoru.z. ÇeHtıı, 
pola.t aettt ~ce Tffrk kt\Tht-vle. ÇttukU dftn~ bu kslbl bcn~.e.rell 
kuvvet almaca.k hlo bir made~ yoktur. HAKKI StlHA GFZGlN 

!zmirden bildiıildi~ne i,'&e, 
şehirde ışıkları kara.tma tedbir. 
Ieri ta.ınamµ.nmış, 11 i :KU§ıya. 
kadq olma.k üzere 10~ mt.eke
lenmiş lamb& bırakılmıştır. 

gösterdiklerinden beledi.ye bwılarm 

Bir namus düşmam 
malıkllm oldu 

IGONDEN GONEI 

Albn Fiyatı 
Dün de, altm fiyatb.n yük_ 

selmictir. Son aylar zarfında 
il.!c defa olarak, hafta sonunda 
&ltm fiyatlarında yiik!leklik gö. 
riUmektedir. Evvelki g ü n 
25,10 lir.ı olan bir altın fiyatı, 

ııBkülmelerl.ne karu ve.-mı.,; ve bu 
llmbalarm dünden ttı.bareıı aökülme 

1 
Bine başlanmI§Ur. Bu §ekilde söküle 
cek lAmbalarnı adedi TOOO olduAımdan 
sökme lşl uzun sürecektir. Fakat uı.ı 
mUhlm ciheti bu JAmbala.ruı muhafaza 
sı te§ldl etmektedir. Belediye bu mu 
~afa:ıa ~l için depolu hazırlamakta· 

dtr. LA.mbalar depolara. iyi btr ııekllde 
ambal!j yapılacak yerıeıttrllecektlr. 
Sokak llmbalarmm ampurllert de &) 

nca muhafaza edllecektlr • 

Nesip adında birisi 12 YaJJla.
rmda llısan adında bir çocuğu, 
kendisini bakmak ve işe yerleş
tirmek vaadiyle ka.ndnınr~. y& • 
nrnda. ala.koyarak ırzına. taar
ruz etmiştir. 

örfi idare kar 
T EŞKlLATI Esu!ye Ka-

sın da 

İhttyaemm yth:de altmq ı.eldzl· 
nt kıtanm hıui.cindcn getiren Av
l'Qpada., kıta.om ha.rlclndekl sahalar 
dentz yollan Ue elde . edllmedlk~e 
ne elı:onomik, nl! ıle politik bir va· 
liyett-en bahsedilebilir. 

DUn Nesibin muhakemMini 
bitiren ikinci ağır eıeza mahke _ 
mesi, kendisini 2 sene 1 ay müd 
detle ha.pis cezaaına. ına.hldım 
etmiştir. 

--=====--~~~~~~~~~------=.:=::::..:_~~~- ----dün 2-0,25 lira idi. 

nununun verdiği sa.ll -
hiyetle HükQmetimizin altı 
Vilayette Örfi İdare illn ebne
li, hepimizce sekinet ve tak. 
dirle karşılandı. 

Müttehit Türk :Milletinin 
emniyet ve muhaf a.zası ile a.
lA.kadar her tedbir, Balk ile 
Otorite arasında. daLma böyle, 
ideal bir işbirliği nümune&i o.. 
larak tezahür edecektir • 

Metanetimiz.in en sağlam 
kaynağı, her türlü itimada. IA
yık olan hilkfunetimizdlr. Hi.1-
kfunetin gösterdiği lüzu.m üze
rine tabi olacajmuz her nevi 
disiplinin "ona yardım,, demeli 
olduğunu biliyoruz. 

Kendisinden emin olan Ttır .. 
kiye, zerre kadar şa.§mak la. 
temediği doğru ve kararlı yo.. 
lunda, bu ka.rarm istikamet ve 
~reli uğruna en bil.1fiJk me. 
oakkatlere katlanmağa ha.zır 
bulunuyor. HiKMET MtJN/R. 

Bu sadece bugttıı askeri lşgııl &)"· 
tını'\ bulun1'ft aahala.rda.ld va.ıdyetl 
bir ...ıevi hukuk çeşnisiyle meşrula~r 
ttrma.k gaycslnl takip etmektedir. 

U.UçücUk ltfacariatao krta.nm baş· 
b başına tatbik etmekten iclz bu- ı 
lunıluğu bir tezi ne ıuretle ta.hak· 
knk ettirecektir T 
~e askeri, no slyaııl, ne de 1ktr 

fladi bir yardım yapması miimkün 
0lınryan Macaristan ne Hitlerin tn· 
giltereyo yapacap harı>te bir ke· ı 
tıılyet ifa.do eder; ne de Macar da.· j 
hlııye naznının blmıt lttraf ettiil ı 
:kilde fena bir zlmi m&hflule sa· 

P ola.o Maca.dst&n Almanya.ya. 
lna.bsuı ha.kınımdan ya.rdmı edebi· 
1ecek bir haldedir. 

!la.car dahiliye nazın da.ha ev ı 
~elkl gün parlamentoda, l\lac&r f ~tao halka to''ZI ecHlmcf;ı; üzere 1 
Jtinıai :rardun tertliılnden kül- 1 

olur 

. ~. . ~ . ·.· ~ . . ... . . " . ~.,. . 

iPEK ·LALE- MELEK -SARAY -SUMER- IAKSiM 
SAKARYA -ALKAZAR -ASRi -ŞIK - YILDIZ- ŞARı( 

Sınemalaı ı dırektörlüklerinden: 

Sayın Halkımıza ehemmiyeth ilan 
Paza.rteı.i gününden itibaren sinema ·gösterme saatlerimizi 

daki şekilde değiştirdiğimiz arzolunur .. 
Her gün saat: 11-1.30 • 3.30 • 5.30 ve 8 de. 

_, .. ""- ·,; ""' . :.. "{ . . . ,,.. 

iPEK 
Sinemasında 

Harikulade ve enfes bir şaheser 

SEVEN l~ADIN 
Filmi yaratanlar: HEDY LAMARR - ROBERT TAYLOR 

Bo&'iln 8-ı>slar: Sa.ıı.t ıı _ ı.80 - s.so - ı.so ,.. 1 d9. 

Biz, bu örft idareye, seve 
seve müta.va.at etmekteyiz. Bu 

• a.rad~, bağıt bul una cağımız ı 
takyıdat, bazı itiyatlarnnızı 
feda etmeği icap etse bile, bu 
fedakarlık memleketin me~a.a... 
tini istihdaf ettifinden hiç a... 
ğrr gelmiyecektir. 

lsviçr~ye &önderilen 
mallanmız 

İsviçre hesabına men.le!cı:ıti. 
mizden gönderilen malların, ha. 
len Yunanistan &.bilinde Pit.. 
yon lst&b"')'o:ıunfüt beklemekte 
olduğu haber almmı~rr. 

Yunan hükUıneti, bu mallar 
arasında bulını.a.n bir vagon yu. 
murt.ayı, gayet iyi fiya.tla sa
tın almribr. 
. DiÇer ınalia.rm, mercilerine 

' ıadesme müsaade almak ilrere 
~u.:ı~ni~tandaki ticaret mümas. 
sıllıgunı.z tepbbüalere bqla.mı1-
tır. 

Yetil miktarda tahsisn.t istedi. E· 
~en bir senedenberi Macaınt.an, 1 
elindekini, avucundakini Alınanya· 1 
Ya vennış, gerçekten feci hale ui'" 
?arnıştır. Bu hale ~rml' bir cemi· 1 

Yet yeni nlzam iıçin ancak bir yük 1 

Nihat ıa.ferdcn sonrıı. kurulacak ------ - -----------·----
ld~tojik rejim içln lMaca.rfıtanm • mlW:IJI Mwr ıln~11ık l.le.ı:nln!n en büyük ı ydtlm 111111»1111111 ~,,. -~ ....... _.,., .... ~·1 ... • · ·~· ... ı,ı···-"t.1,1.;_:.: ~ .. ·~ 

degU, henıız mihver ~efJerinJn bile ~ 
"imdld ·~n yapahlleeelck'rl hiç bir .... __ ._.... .. .............. --..... ı 
r'Y Yoktur. l\laca.ristanoı mihverin Aşl~ın ı;öz .,~ıan ııımtııln 
tia.:tlivetine A:ıtafath blr tel3lde 11- unutuımu bal)mugu.nlyMI 

lıı~kı sel"efine soğuk. a.Lrızlarma NECAT ALt 
~mıya.n &özlerle nntu~ila.r ıııö..,. .... _ ......... -.-· ... -

Veceklertne, radyolarmd& güz~l 
nzeı muz7t pa.rçala.n ı;a1"8lar d& 
§ti ~h diinva.da hı.sanlara blru 
ols • un hizmet etseler. 

SADRİ ERTEM 

Fransız Tiyatrosundaki 
4.1, ' konser 

Bir kaç gUn 
~ evvel Fransız ti.

1 

~~ yatrosunda pro. 
.... feaör L. Son_ 

ner'in talebe. ı 
. leri taraf rodan 

bir . .t>İYa.no kon • 
sen verilnıiftir. 

t Konserde 1931 
senesinin 'l'Ur. 
kiye ~llik 

kralil'esi Na.şi. 

Gözler katmfbnaı dekorlar llr>lAmda fevkal&de .arettA9 
eanlandırdıkJarı 

YILDIZ SULTAN 

TAKSiM Sinemasına 

._. ........... .a .. - ........ ~ 
Ge111ortarı- •• 9lzl flmdJJ• kadar plmetUtfnb dtı!'eaecle ~ı. .. 

LOREL - HARDY 

HAYDUTLAR ARASINDA de Alanm km Meral Alan he. 
:nijz 6 yaşında bulunmasına rağ'~ 
lllen Schinot bir va.lıtini yaşm. 
dan umulmadık bir maharetle c~Jarak dinleyiciler üzerinde bil.. • llOll TOBK9JI aöZLO somecıneıt 11a P•~ •krrmfııa ltlhanm 

Yilli bir heyecan uya.ndırmr§ ve SARAY s·ıNEMASINDA 
~ok .~1~~~:1 anmıştır. ı 

Rl.l.ı:.wrü biz de tebrik ederiz. fi••··················· 

.... , 
Bu H~fta s o m e r Sinemaımda 

Gen~llk. •• Tazellk... tık -.?mı lahemeri olan ve 

ANN SHJRLEY • RALPH BELLAMY 
ve Yarının 50 Y ılclızı T aralından yaratılan 

KIZ TALEBE YURDU 
Fıanmzea Nzltl l"Umln1 Hat1aka Görllaftz. 

Dinamik bir güzelliğo 
malikiyetinizin 

Genç tmm filmt. .. Dk bwıenlıl tllml .•. Çiçek halin 
Cidı:l;m g-enı;ler ta.rafından e-örtllmeıd IA.zımgele.n bir de olan kallmı lll.ml. .. 

&eıaıı.ı..rı 11 - • ı.so - 3.30 .. a roman. .• 

6Se ehi 
1 - 10 cazib renk, hepsi de 90Q 

Paris modası, bunları kutunun or 
tasındaki delikten 11örebilirsiniz. 

-u. Ove8da 

ı - Evvelce rnümkiın oldula, 
~ S&n'•t Aleminin." Yrldrz Ead:retiıwı ••• Aık lZt:ırabmm llll'llll!!lll ıannedilıuıyen daha ince Ye deha 

ır -e ... L AA L E s· -11111\ ~l~~ır .. Bu pudra "HevaiandmJmıf'' . ugun 1 3 - \'eni nefis bir koku,. adet! 
nemasına Fransanın Midi bavalisindekl ,1-

KURDUOU JCN llUHTEş..,.,.,, ., .. .........,.. T .. .,... çeklerin kokusunu bissetmlw ol«· 
.,._ ~~ .A-.L caksın ız. 

BmTl'E lavDS - HENRY FONDA 4 - Oütün gün sabit kalır. Zira 
BREN'.C'in Y&rattıj'ı - GICOBGU terkibincle ''Krema köpüğü" yardır. 

.. FRANSIZCA., 5 - Güzel ·•Finımat" çünkü n• 
rOzgftr ve yajtmurdan, ne de fızla 

O
mll LMEYEN Aşk ~:ı;meden kat'iyyen mütewlr ot· 

· 6 ·_ Gayet kıymetli yen! " zarif 

~db· ı:=t~tında al10f "tM4lr topla;r911 ~-- _".:_Bu::-l.:..Ük:....:..:.Mo:..:.d:.:.:el_" _kı_ııu_ıa_r. __ _ 

ahı de Ellrllnllr. } ku U 
.aynca: Ea son DOııya Ha.beılert. TUrkse Pa.ram.unt Junıaı•<1e :: Dev et § 

15Nndv ; U - l.30 - • .., "-1!11 Te(rO;.s.rna ~JarUlllDD '°thp 
- - -r-- ,,.. • de ğunclaıı ko~ta.. .O~r 4llcli.; 



.fı-V.&Kn 

ÜRFi iDARE KANUNU 
ayü.k J\lillet !\leclisince kitabmm be§mcl babmm birinci faa-

22 • 5 940 tarihinde kabul edilen Jmda yazılı suç fşlemeğe tahrik :tlille· 
ve resrai gazetenin 25 • 5 • 940 rııe lk!ncl fasılda yazılı cürüm ikaı 
tarihli nushasmda intişar eden için cemiyet teşkil etmek suçları; 
örfi İdare krulunu şudur; m - Ttirk ceza kanununun ikinci 

U?'tlfilll U h. Ul'1L..!. ~ kitabmm altmcı babının ikinci faslın· 
"Madde ı - T~;ıkilo.Ltı esa...'<iy~ J<a· da devlete ait mühür, damga vP.sair 

ı:ıununw:ı 86 ıncı nınrldesın tevfikan a!A.metlerin taklidi hakkındaki suçlar; 
Vl'lrilmi§ olan umumi veya mevzii örfi IV - Türk ceza kanünunun ikinci 
ida.re kararı Dahıli Vek.11etı U;.ra ın· kltabınm 7 inci babında yazılı Amme· 
daıı rııtına'Jip vaıııt !arla ıı~n oıwıur 

1 
nin se!Ameti aleyhindeki suçlar; 

örfi idarenın lıuuut veya mtiddetl V - Tilrk ceza kanununun ikinci 
Uzeri.nde yapılacuk de~L,iklikler de 1 kitabının 10 uncu babmm ikinci fa.sim· 
aynı sureti" ilan edılır. j da Yazılı ya,tma, yol kesme, adam 

MnC:.ie ~ - Urtl idare aıtına aıına.ıı ı kaldırma suçları; 
yerlerde umuıııı enmıyet ve asayişe ta VI - Tiır.- ceza ka.nununun 179, 180 
aliük eden ve Icra Vekilleri Heyetin· 188,234,!!3:5,236 241, 242, 248, 249,254, 
ee tayin ve teslııt olunan zabıta sald· 255, 256, :ısı, 258, 260, 264, 316, 317 
hlyet ve vazifeleri askeri nuıka.mlara inci nrn.ddelerlnde yazılı suçlar; 
ıntikal ed.ır. Hu makamlar kendiler.ot VII - Al'kerı ceza kanununun 75, 
intikal eden saldhıyet ,.e vazifdere 93,94, 95, 06 ncı maddelerllc 148 inci 

. müteallik kararları ve emırlerl mahal nıaddenin ikinci fıkrasında ve 160 ncı 
ll zahıta~ı mari!etile icra ettırir. ma1deslnde yazılı suçlar. 

öRFt tD.~REJS'tN '\.'.-\.ZİFE VE Madde 7 - örfi idare a!tma. alı-
:sALAHtYETLElıl nan yerlerde Aslteri idare ta.rafından 

Madı.Je 3 _ örfi ıdare altma alınan ittihaz edilen tedbirlere karşı hareket 
yerlerae, ask~ri ıdare aşağıda Yazılı edenler ve emirlere itaatsizlik göste
fevkalade tudbırlerı ıttıhaz ve tatbike rcnler ve hJviyeti:ıe dair hilAfı bak!
f'l&l!hiyellidıı. kat beyanatta bulunanlar ha '<kında. 
ı _ Görmece k ıuı;um üzetiıı,e mcs· Türk C"!Z& kanununun 526 ve 528 inci 

kenleri ve her turlü cemiyet, klüp gi· maddelerinde yazılı cezalar üç misli 
bl teşekk.Ullel'cı ait binaları: ve bunla· arttı:nıarak hükmolunur. 
rm mUştemilD.tmı ve iş .n:ıahaUeri ile Madde 8 - öıtı idare llAnmı icap 
Air kapalr yerleri ve 1llektup ,tel· ettiren ahvale taall'Qk eden fiillerı 
graf ve .. air n1t"r uleleri §aluıılarm. ü· örtt idarenin ilAnmdan evvel ışlemiş 
:zerlerini gece ve gündüz aramak ve olanlarla. örfi idare mahkenıesinin vn 
aubut vaıııtalart olan \Teyahut Dlüsa· ziyet ettiği herhangi bir suçla irtibatı 
adeye tabi bulunan e§yayı zabt ve olup bu mm.taka. haricince işlenen 
radyo, telefon ve telsiz gtbı bilcüı:nle ııuçhlr da. birleştirilmek .ııuretil'! Örfi 

muhabere vasıtalannı kontrol ve ica· idare m.a.hkemelerlnde görWür. 

Böbreklerden idrar torba.sms kadar yollardald llaatalıklarm m!kroplannı 

kökt1nden temizlemek l!)lo HELMOBLö kollamı11L 

HELMOBLEU 
Böbreklerin ça.IJıtoıak kndretınJ arttınr. Kadm, erkek idrar zorluklarmı, e&lo 

ve yeııJ, belsoğu.lduğuno, mesane utihabmı, bel afmmıı, ınk ınk idrar bozmalı. 
ve bozarken :ı'IW.mak .ba.llertnı giderlr. Bol idrar t.emtn eder· idrarda kum· 

ıarm, mesanede ta.,ların ~ekktiJUne mani olur. 
oJ:KKAT: HElllOBLö tdrannm t.enılzllyı>rek ma.vııeotlrtr. 

Sılılult Vekı\letlnln nılısatmı haizdir. HEI~ EOZ&..""'fEDE BULUNUR 

-. . ~ ' , ..... ·. 

Deniz levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 

15.000 Kilo Koru t)'zUm A.lm,a.cak 

26 lklııciteşrln 940 Salı gUııU saa.t 115 de pazarlıkla 15.000 kilo kuru UzUm 
alınacaktır. tsteklllerın belli gü.n ve saatte ~mıpıı.şada bulunan komis-
yonda haZJr bulunmalan. (11138) 

~ :(. >to 

23.000 Kilo Nohut AlmM'9.k 

26 lkinciteşrin !l40 tar!h1ne rastlayan Salı günu sa.at 14 de pazarlıkla 
25.000 kilo nohut alınacaktır. 

İsteklilerin Ka.ımnpaşada bulunan komisyona. müracaatları. (11111 l 

Qtanbuı Levazım Amirliğmden verılen ı 
harım askerı kıtaatı ilAniarı -----A~ğıcl::ı. yazılr mevıı.dm puarlilclıı. eksutmelerl 27 /11/940 gllnU 'aat 

ıo dan 17 ye kadar K.rrklarelinde Kavaf Emin hanında sa.bn alına koınisyo· 
nunda yapılacaktrr. Taliplerin belli vakltte komisyona. gelmeleri. 

Miktarı M!kt3n 

bmda tatil ve nıcnctınek; USULE AtT lltJKlJMLElt ctNst Kilo 
20.000 
20,000 
35,000 

OlNSt 
Kuru fasulye 
Kuru tizüm 
Tuz. 

Kilo 
60.000 
10,000 

16,000 

n - :Memleketin inzıbat ve emni- Madde 9 - örfi idare altına alman Sade yağ. 
,.etini iM(l.I etmek suçlarile sabıkalı mahallerde teokil olun.an asker! Pirinç. 
oııın:ıarı: ve enuı.ıyet1 umumiye nezareti mahkemelerde a.skeri muhakeme u· Nobud. 
&ltuıda bUlu.nanıarı ve örtt idare altı· ırulll kanununun 250:256 ncı madde Şeker. 8,000 

10,000 
15,000 
15,000 
60,000 
ııralrk 

Gaz. 
Arpa. 
Yulaf. 

15,000 
l,400,000 
1,000,000 

na s.ımaıı Yerlerd:ı muayyen bir ika· hükUml3r1 hariç olma.k üzere .ııeteı-- Sabun. 
metgA.ht 0lııuyanıarr ve şüpheli olan berliğe ait hU.kümler tatbik olunur. Pırasa. 
.alr kl.nıaeıerı ört! idare mmtakasm- Madde 10 - Bu kanunda y:ıztlı Lahıınıı. 1,000,000 

1,000,000 
Kuru ot. 

dan çık&nna.k; suçlardan dolayı gener~ler ve a· PatateA. 
m --Türk ceza kanununun 189 mirallerle umumi müfettişler, va· Odun. 

uncu Jll&dd.c3inde Yil.Zilı olan l!l!Warl& iller ve kaymakamlar, hakimler 
2500 

Saman 
Sığrr eti. 12,500 liralık 

Alet ve cephanelerin ve din&m1t, boğu ve milddeiumumile·r aleyhinde ta· 
c:q gu, bomba ve buna mümııail alA· kiba.t yapılabilmesi için herbirinin 
tı mtılı.rtbe ve mevadd.I lnti.lAkiye ve mensup olduğu idareye göre ?.filli 
mtiJtana" buDlarm ihzar w Jmallne Müdafaa veya Dahiliye veya Adli. 
Yllnyan edevat ve veaaitln teıillml ye VeJd.liniıı iznini almak şarttır. 
için em!rie.r vermek n bunla.n arayıp llABP HALİNDE HAREKAT 
toplamak; MINTAKALARINDA TATBİK 

lV - Gazelle, kitap vesair matbua· EDİLEOEK TAKYİTLER 
ıarm ta.b ve nefl'lnl veya hariçten 1tha Madde U - Harp halinde örft 
linl menabnek ve matblıltlJI ka.pa.t· idare illin edilmemiş olsa. dahi bu 
malt ve matbuat ve telgıtıtw me~ kanunun D1881Jlliyet ve hllrriyetle-

(1525 - 1116:!) 

Beher kilosuna tahmin edil<>n fiaU 8 kuruş olan 2400 ton sert veya yu. 
muşak buğday pua.rlıkla satın alınacaktır. Pazarlıfı her gün Ankara. Lv. 
Amirliği Satmalm.& Komisyonunda yaptlaca.ktrr. 10 tondan a§ağt olmamak 
şa.rtiyle ayn ayrı taliplere de ihale edllebUir. 2400 ton için katı teminA.t 
21,700 lira, 10 ton için 120 liradrr. Şartnamesi 960 kuruşa komisyondan 
alınır. (1521 - 11164) 

Emekli, Dul ve Yetimlerin ve Askeri Malullerin 
Nazarı Dikkatine 

u?.erlne san.sur koymak; riıı takyit ve talik:ma ait üçüncü 
v _ Kapalı " &çık yerlerde her maddesinin birinci, üçüncü, dör . Em 1 a.k 

~ilrlü Wplantıları menetınek ve cemt· düncü, beşinci ve altıncı b<>.ntlerin. 
·eUcrlrı !aalfJııetJerfni dur~; de yazılı tedbirleri, daha evvelden 

ve Eytam Bankasından: 
VI - K&hvahane, birahane, mey· !cra Vekiileri Heyetince tesbit ~ 

h.ane, tiyatro, ııiııema, bıı.r ve emsali dileeek harekat m.mtakalannda 
umuma açık yerleri kapatmak veya almağa Başkumandanlık salahiyet· 
bunların aÇllma ve k~p::umıa zamanı· tar olduğu gibi harp hareketlerinin 
nı tayin ve taMit etmek; ve askeri faaliyetlerin ve ma.ballt 

vn - Örfi idare mm.takasına gl· asay~ emniyet ve himaye.ei i~in 
rip çıkmak i.stiyenler hakkında tak· bu M.rekat m.mtakalarmda hulun.. 
yidat ve tahdidat koym&k; malan ca.i.z görü.Imiyen kim.seteri 

vm - Geceleri dola§mayı tak· bu mmta.kalardan çıkarmağa ve 
yid veya menetmek; bu harok&t mmtakala:rma girme -

IX - lcra Vekilleri HoyeU tarafın· ği, çıkm.'.ığı menetmeğe vo bu mm· 
da.il ittihaz ve tebliğ edilen emirleri ta.kalara mün.aka.l!t vasrtalarmm 
"" il4n edilen ~ir tedbirleri takip ve girip ~ıkm.a.9mı tahdit etmeğe sa. • 
icra etmek. 1Ahiyetlidir. 

l'EŞIW.A.'l.' Madde 12 - Harp halinde, tes-
liadde. -t - örtı idare &ltma alt· bit edilm.iş olan ha.rekat mmtaka· 

nan yerlsrde bu kanun hUkUmlerini la.rmda, altıncı maddenin blrinci 
tatbik etmek üzere hazarda ~elkur- bendinde yazılı fiilleri ifıliyenler 
may Ba.~kaoı ve aeterde Bqkuman· ve bu füllere iştirak edenler ami. 
danlık t&ntrııc1an en az kolordu ko· ri adli tara.!mdan talep edildiği 
:mutanıığı yıı.pmış bir komutan örfi takdirde askeri ma.hkemclcrde 
id&r& kOmutanı olmak üzere seçllerek muhakeme olunurlar. 
Mllll :Mlldafaa. Vek!letince tayin mu· Bu hallerde dıı..lti 10 uncu ma.dde 
amelesi yaptlır. Bu komutanların re· hükümleri mal!fuzdur. 
fa.katine ııızumu kadar subay ve u· 80N M.4.DDJ!:LER 
kert adil bWın n memur verilir. Madde 13 - .Aş&ğıda. y~ılI ka-

M&dde 6 - ör.n idare mahk.e.."lleleri nunla la bunlara mtitefeni hü· 
l.f8tıd& yazıtı şc.ıı:ilde te§ek.kül eıt.ır: klimler mlilg&dır: 
ı - ôrtı idare komutanlığı refaka· 1) 20 Eylül 1293 tarihli ldarei 

tinde aakert muhakeme wıul\l kanunu· Örfiye Ka.ramamesile bunun 20 
nun 31 inci ve as inci maddelerine hazi:ran 1325 tarihli zeyli. 
tevfikan lüzumu ke.dar a.skert nıabke· 2) 18 Eylfıl 1335 tarihli ldarei 
me te§kil olunur. Bw. mahkemeler tor· Örfiye kararnamcsile buna müzey 
Ja.ndı:kJ,arl mahallin 1amlni taşırlar. yel 24 teşrinisani 1335 tarihli. ka.. 

II - ört! idare mahkemeıeıintn a· ra.rname. 
su ve yedek askeri adli hlkh:rılert, 3) Divanıharbi örftlere muhav -
za.brt kAtlpleri ve dlğer memur ve vel cerainıin heyeti tahkikiye bu· 
mUstaııdemleri Milll Müdafaa Vekili lunmzyan yerlerde sureti tahkiki 
tarafmdan intihap vo tayin olunur. ha.kknıda.ki 10 Ağustos 1331 tarih • 
.Askert a.dll hAklmler bunlardan bılfi· li kanunu muvakkat. 
il ha.klmlik etmiş olanlar arasmdan 4) İdarei Örfiye mmtakalarmda 

seçilir. 
m - .MUstaccı ve zaruri hallerde 

Örfi idare mahkemeleri teessüs edln· 
ceye kadar mah&lll hı\k.lı:n ,.e cunıbu· 
riyet mü.ddeiumumlleri a.skeı1 adli bt. · 
kimin vazlfesl.ni görlirler. 
ÖRFİ mARE M.ABJiEMELERt."11;-ıN 

vAZtFELERt 
l\iadde, 6 - Ör! idare ııltmıı alı

nan Ytrlerde qa!td&ki fiilleri işliycn· 
ler ve bu :tilllen ı,tırak edenler öı·ll 
idare kon:ıutaıu tara!mdan talep edil· 
diği takdirde 31fa.t ve memuriyetleri 
ne olıırtı& oleuıl Öl'ft idare mahkeme· 
ı..rinde mubalı:tme olunurlar. Te~r!i 
masmıJyete ait t.,k1lltı eusiyc hli· 
.Jdimleri ınahtuıı:dur. 
ı - Türk ceza. k&zıununun ıltlnci ki· 

tabmm birinci bı> bilUD blrınci, ikinci 
v~ d&rdilncü :fasıllarında yazılı devle
tin şahaılyMIU kar§t cUrUmdUr; 

! TUrk - kanununun ikin<'! 

muteııekkil dlvanrha.rpler tarafm -
dan verilecek idam kararlarının 
sureti icra!lma dair 31 ~art 1341 
tarih ve 595 numaralı kanun. 

5) Divanıharbi örfi hükümleri · 
nin kl\bili tem;>iz olmadığına dair 
29 nisan 1333 tarihli muvakkat 
kanun. 

6) Örfi idare cari olan mahal • 
lf'rde her nevi kiitUbü rieail ve 
E'vrak ile matbuatı mevkute ve 
gayri mevkuteye mütedııir 5 şu • 
bat 1335 tarilıli kıı.ra.rnıı.me, 

7) Vakti seferde icraatı bükü · 
mete kıı.Mıı gelenler i~in ciheti ~
keriyece ittih~ oluna.cıık tedıı.bi • 
re mlıteıı.llik H Mayıs 1331 tarih· 
li kanunu muvakk:ıı.t. 

Madde 14 - Bu kanlll\ neşri 
tarihinden itibaren nı.er'idir. 

Madde 15 - Bu kanunun ic.ra. 
~ın:ı !cra Vekilleri Heyeti memur 
cıp· 

Ya.aşl&nnı Bankl!.mlZa temlik ettirmek suretile alıın Emekli Dul ve 
Yetimlerin Mart - Mayıs 941 Uç aylıkla.rmm tediyesjne 2 Blrlıfoika.rtun 940 
tarihinden iUbıı.reıı ba§lanacaktrr. 

1 - Maaş sahiplerinin ellerinde bulunan bir devre evvrl Bankamızca 
verilmi§ pusla.larmın alt kııımmdayuılı tediye aaatleri ıJ!kları:n karartılma8ı 
ve mesai saıı.tıerlnin değişmesi dolayısiyle aşağıda y&ZllI olduğu veçhile l:Adll 
edllmi~Ur. M&a§ sahiplerinin eli?lde'!t.i pualada: 

&!,ati 8- 9 arasmds Yıutlanlıın Mat 7 - 8 IJ.T:l'IUtda. .. 9- 10 " .. " 8 - 9 .. 10 - ] 1: " " .. 9 - 10 .. 
,, n- 12 " .. " 

10 -11 .. 
" ıs - 14 " .. .. 11 -12 .. .. H- 15 .. H " ıı - ıs 

" u- 16 .. " 
ıs - l! 

" 16- 17 .. .. .. u - 15 
tediyıı. t yaprlıı.C&ktır. 

2 - Mezkft.r puslalarma tediye gUnU ve saatl yazılmamrş olanlar varsa 
bunlara ait m&a§ ııahiplerlnln 2 Blrinc!kAnun 940 dan evvr.l bizz&t ve bilva· 
sıta Bankamıza mUracaıı.t ederek gUn ve saatlerini ö~rennıelerl ve ~~at üze· 
rinde yukarda bildirdiğimiz ta.dll&b nuarı dlkk;tte alarak fotoğraflı nüfuıı 
cüzdanlarile Bankamıza mUracaatlan. 

3 - Al!lkeı1 ma.J:OJ..lerin mUracıuı.tıarı 2 Birincika.nun 940 Paı:artesi günli 
saat yrdlden on bire kadat' kabul edilecektir. Her hangi bir karı;ııklığa ma
hal kıı.lınamak U!:ere MalmUdürlüklerine nazaran mUraca.at srrası a"la~da 
gösterilııı.l§ttr. 2 Birlnelk!nun 940 tarihinde saat 7 - s aras.nda Eminönli 
ve Bl'şiktaş, 9 - 9 ara.<ımda Fatih, 9 - 10 arasmda UskUdar, Kadıköy 'ile 
10 - 11 ııra.mıda B"yoğlu, EyUp ve diğer malmllrlürltiklerlnde yazılı a<ıkf'ri 
malQilere tedlyat yapılacaktır. 

Bildirilen gün ve sa:ı.tten sonra va.ki olacak müracaatlar dlA"Cr rn;ı&Ş "';ı· 

h:pleri gibl muamel,.ye tabi tutularağt ve mıı.lQllerin nüfus tezJterelerile ik· 
ra.miye tevzi cUzdanıamu birlikte getirmeleri llA.n olunur. (tıl33) 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı yer: V AKIT Mtrföaa.sı 

Refik Ahmet Set•tM<ıil 

ICOtAYUIU~ 
Yazan ıSl(lNDtRi.5tR~~ıJ 

Gerçek, o gün Rüstem pehli -
van, Ahmetli yenmemiş olsay. 
dı, Memişin kisbet çıkarma ha~ 
disesi dallanıp budaklanars k 
köylere, kıtsa.ha. kahvelerine ka
dar ya.yıla.ca.ktı. Yine yayıldı, 
fakat hemen &rkasmdıı.n Ah
medi~ yenilmiş olduğunu da., 
anlatıyorlardı. 

"" :,. ~ 
Ertesi gün pehlivanl&rda.J.ll bir 

çoğu, Gelibolunu.n (Mu.ea.lla) 
meydanında toplanmıştı. ~ara -
biga, Çanakkale ve Ezineden 
rrrlf'n köy a.ffealarT pehlfvan1ar. 

70-
da.n: 

- Gelecek yıl n.eretl~iniz, 
arslanlar! 

Di~e soruyor la r<lı. Pehlivan. 
l~r Ş1~~ilik hiç birşey bilme. 
dıklennı !!öylüyordu. 

Pehliva.nlıı.rda:n biri: 
- Çardak gii~lerinin en 

heyeca.nI!!!mı, en §ereflisinJ ~ 
altında Rüstem yaptı. "~aL 
tı,. birincisi olıl.n Rüstem peh. 
liva.na yedi buçuk altın lira ver. 
mişler. Hiç olmazsa on lira ver. 
sel erdi. 

Diyordu. Bu muhavereyi du. 

Türk Müstahzaratı ÇAPA MARKA' dır 
Beşiktas: ÇAPAMARKA Tarihi Tesisi 1915 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Nümwı.e ve şartnamesi mucibince (600) adet ah~a.p bidon ııehpaın 
a.çık ekailtme usuliyle satın a.Imacaktır. 

D - Muhammen bedelt (720) lira, muvakkat teminatı (54) liradrr. 
ın _ Eksiltme 2i/XI/940 Ça~amba glinU saat 14 te K.aba.ta§ta Leva· 

zım ve mtibayaa.t ~ubeslndeki Alım Komisyonundıı. yapılıı.caktrr. 
· ıv - Şartname sözU geçen şubeden parasız aluıat:ılleceği gıbi nüınw 

ne de görlilebilir. 
V - tstekl!lenn pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 ~erı· 

me paralarlle birlikte mezkQr komisyon& mUracaatlan. (11020) 

lstanbul Hava Mı,,.taka Depo Amirliğinden: 
ı "- Büyükderede yapılacak beton Uıkelenfn t:enıdlctı pazarlıkla. ı:nU:ı:ıa

kas.ıı.ya koıımuı:ıtur. 

2 - Ekıılltmt'ııi 28/11/940 Per§embe ~U ısa.at 14, de BüyUkdere havcı 
yollan blnasmd-ı toplanacalt bava utm alm:ı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lsteklllerin bu işe alt bir1ncl keşlt kroki ve şartnameyi görmek 
üzere her gün Ye~Hköy Hava Mmtaka Deposuna ve münakaaaya girecek
lerin 491'1 liradan ibaret muvakkat t.eminatıarını Bakırköy MalmUdürlllğUne 
yatırmıuıı ve makbuz ve vesalklerile birlikte mezkQr günde ve belll yerde 
toplanacak olan komisyona müracaatları. (11132) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Tahmin 111< 
bt'dl.'li teminat 

75,00 5,63 Aksa::-ay yangın yerinde lnebcy mahalleııinde 64 U:ı:ıcll 
adada 30 metre nrnrabbaı ~ahalı ar."!1. 

40,00 3,00 Aksaray yangın yerinde tne~y mahallesınln Koçlbey 
ııoka~mdıı. 63 tincU adaua 1670 bıır't.a No. a.l'l!la ltti.'!ıtlln. 
dPbu!unar: on metre m.ırabba.ı sahalı arsa. 

933,öO 70,01 Aksaray yangın yerinde Mımar KcmAlettln ma.blı.lle· 

sinln Şehnameci sokıtA"mda ı:: üncU adada 72 metre 
murabbaı ııahalı arşa, 

2H,OO 

297,30 

18,30 

22,32 

Şehremininde Denlnı.pdal mahallcsınin Başvekil soka 
ğ'mda 196 ıncı ade.de. 93,75 metre mu~abbaı sahalı arsa. 
Cihangir yangm yerinde Firuzağa mahallesinin Ka
dirler yokuşu sokağında 92 parsel numaralı ve Z9 75 
mrtre murabbaı sahalı arsa. 

Tabmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı arsalar ayrı 
A.yn satılmak 11?.<>re açık arttırmaya konul.muştur. Şartnameleri zabıt ve 
muaınelAt ıtılidllr!UG,11 kaleminde görUlebllir. !bale 9/12/940 Pazarwsi Raat 
14 de Dalnıl Encllmende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mek· 
tuplarile ihal~ gllnü muayyen saatte Daiml Encilmende bulu.omaları. (11170) 

yan Servet Bey, o sırada Mu. 
salla tepesinde duran Rüstem 
pehlivanın yanma sokularak: 

- ~en, parsa toplarken bi
zim ya.nrmır..a gelmedin, d:?di, 
senin bahşışrm hazırlamıştım. 
Al scrtu bakalım ... 

Ve Rilstemin eline iki buçuk 
altrn lira srkıştil'dı. 

Se-rvet Bev Pl'hlivanları teş -
vik etmesini çok sever ve onla.. 
rı incitmekten <'ekinirdi. Rfürte. 
min se'lf"cini l?'Öriince, o da çok 
cuk (?'ibi sevinmigti. 

A"rk havada cfohı.!'!an !'!ey:var 
ıııa.br1la.rm her tro-fl.fı bttyra.m. 
yerine ceviren ton1u1nğu, her 
k&ıJ.eyi, her nıevdanı çarce.buk 
dold·1n1vordu. ~:oırrl~ktan ~. 
Ia.n sev:vıtr köftf"ciler. err&, 1tY
ran. fmclr'k. fr:ı1trk. VP!l"li!!I l'labın. 
lar Mw·:lll~ mp,•'1°ıımm etra.t'ı. 
nt sarmaı'?ıı ba~tamı~tı. 

Seyirciler arasında başfayan 

gilr"<> iikoduları arasında or. 
ta galıbı Küçük Yusufa veri. 
len beş altın lira ikramiyeyi 
de az görenler vardı. Halbuki. 
Yusuf bahşışlan beraber on al. 
tın liradan fazla para almıştı. 

Servet Bey, Küçük Yusufun 
gönlünü de hoş etmek istemiş • 
se de Gdiboluda kendisini bir 
daha görememisti. Mamaafih 
düğün sahibi Daniş Efendinin 
bütün pehlivanları lüzumundan 
fazla taltif ettiğini söylememek 
haksızlık olurdu. 

Ç&rdak gtire~lerinden pehli. 
va.n1ar da., ~evirciler de mem. 
nun o1arak d0nmfüıılerdi. 
• - Birinci Irr.!m1~ S""N -

YARIN: 
ROCA YUSUF A:i'vfERtr: AT"~ 

Koca Yusufpn hrıt•ra•.,;-., 

ikinci ve en heyecanlı kısı • .ı 
başlıyoruz. 


