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Yunanlılar 1 Yugos av Alman sefirı 
Ar~av~tıukta matbuatı Papendiyorki: 

ı lerhyor Bazı Bulgar meb'usları- Be r l inde •• 
rıum 

Selimiye minarelerine şanlı Türk bayrağı . çekilecek, 
kahraman askerlerimiz buyuk bir geçit resmi yapacak 

İngiliz tayyareleri ruA;~e;ne beyanatla 
Mısırdan tank .. k.. .. bulunmadım f pus uruyor 

da İ topu taşıyor "Bulgarlar şunu bilme

·' . ~· ,fi 
İtalyan torpidoları 

Sisama neticesiz bir 
hücum yaptılar 

Atioa, 24 (A.A.) - Yunan bn.ş
kumandanhğının dün akşam neş
redilen 28 numaralı tebliği: 

Yunan kıtalarının ileri hareketi 
biltün cephe üzerinde devam et: 
mektcdir. 

Yunanlıların eline geçen terke
dilmiş ganaim miktan, gittikçe 
fazlalaşmaktadır. 

Fena hava dolayısile, hava faa
liyeti olmamıştır. 

(Dmıamı ~ füı~iiile) 

Yunan 
Knhromaıı ""km· l~~~~:~:~:i:,:::::::u::~ir }::::~~:-;;;yük Türk- Kralın 1 n 

U- -ç u·· z 1 u·· ak ta rnımarlanmn eserleriyle bezenmiş bu tarihi hudu.t şehrimizde bugün o rd u p büyük merasimle kurtuluş yıldönümü kutlanacaktır. Selirniye ca. ya 
1 

miinin minareleri ara"Sma sanlı Türk bayrağı çekilecek. nutuklar 
1 ti haklar söylenecek, aziz şehitlerin hatırası anılacaktır. Sonra Atatürk Anı- h ı•ta bes ı• .• 

dma gidilerek çelenk konacaktır. Bunlan kahraman askerlerimizin 
Yazan: ASIM US büyük geçid resmi takib edecel•tir. 

Ynrı resmi lılr Berlin t.elgrafm- Edimenin kurtuluşu gününde bulunmak üzere Edime meb'us- • Hürriyet ve namus 
dnn sonru ~:.tC'fani ajan..,ının Sen· lan şehrimize gelerek Edimeye gitmişlerdir. • 

Scbastien muhabiri tarafından AY- ----------------•• - •• - •• : "ıçı·n harbedı"yoruz 
rupada mih\·er cle\'letlcri tarafın· 

::: =~:kıa::~~('r::~;~; İngiliz tayyareleri lovakya da. uç.uzlu ~Zefer bı" 1- d. 
gel il 'c gazetelerde nr.sre<11l<ll. k d z m 'r 
Biri lllİll\erin Berlin. ötıf.d Roma Marsilyaya pa ta gır 1 AtJna, 24 (A.A.) - Atina a-
ucundaki tiİyasi har<'ketlerc i~aret 
olduğu için hirinri telgraf kadar b b Protokol dün Berlinde jansı bildiriyor: 
bu ikinci telgra.fm dn t'lıemmiyı>ti om a attılar l d Radyoda bir nutuk söyleyen 
\ rd 1 

• imza an 1 Kral Corc orduya VO '-"unan halkı· 
a ır \C ikinci tel~raf birin<' nm ı nuınasmı ,c maksadını ikmal et- F ransa, İngiltere Berlin, 2.~ (A.A.) - D. N. B. na aşağıdaki hitabede lbulunmuş-

lidirler ki Makedonya 
Dobruca değildir,, 

. Belgrat, 24 (A.A.) - Avala 
aJansı bildiriyor: 

BütUn Yugoslav gazeteleri, 
Bulgar mehusan meclisinde hü· 
kfımet ekseriyetine mensup bazı 
mebusların. ezcümle mebus Du· 
~an?fun Yugoslav Makedon,yası 
uzerınde iddialar ileri süren son 
nut';1klarını büyük bir infial ile 
hah!.~ ~evzuu etmektcdl •. 

I..uk~~metin naşiri efkarı Vre· 
mc ezcumle !;Öyle demektedir: 
~manoflar Şunu bilmelidir

l~r l.ı sulhperver ve müttehit 
1' ugosla"'.' milleti, tahrikçilerin. 
~azarı ~ıkkate almaları icabe:;-
Iıyen saglam yumruklara malik· 
tır. 

Politika gazetesi. uzun bir bas 
makalesinde diyor ki: 
.. Y~goslav arazisinin bir kısmr 
uzerındeki iddialar hakkında 
~fr,ada halen söylcnmeh-te olan 
butun sözler, zimamdar Bulgar 
mnhfillerinin bu hususta yap· 
t~klarr vaat ve taahhütlere ka· 
tıyen teka'bul etmemektedir. Buı· 
gar Sobranyasında vukua gelen 
tezahürler, Bulgar hattı hare· 
ketinde bir değişme oldu/: unu ve 
bu değişmenin artık sükut ile 
geçiftirilemiyet.-ek n.is:betler.i bul
duğunu ~tennektedir. 
~u -Oeklenmiycn ve sebepsiz 

degışme, tamir götürmez bir ha· 
r~ketle mazinin acı tarihinin ye
mden tekerrür etmiyeceğine i · 
nanmıya daima hazır bulunan 

(Devamı 4 füıcii.dc) 

Bu mefruz beyanata 
bağlanan bütün tertipler 

tamamen asılsızdır 
An1uıra. 2 j ( A.A.) - Dün 

şehrimiz.e avdet eden Alman bu· 
yük elçisi B. \·on Papen Ulus ga· 
zetesine şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

"Berlinde ikametim sırasında 
gO.yıı yapmış olduğum beyanata 
Almanyadan dönüşümew Türk 
basınından muttali oldur.1 ve çok 
hayret ettim. 
Şunu ehemmiyetle kaydetmek 

isterim ki: Bu mefruz beyanata 
b ~ anan bütün tertipler tama· 
~~n ., :;µIır. Çünkü ben asla 
boyle :)ranatta bulun ••• -Jım. 
Esasen bu gibi beyanat her tür' 
lü siyasi teamüle mu&ayir olur· 
du." 

BERLi 
Gündüzleri c'e 
bombalanmı
ya başlandı 

Birçok tayyare meydan· 
ları, limanlara baskınlar 

yapıldı 
Lcmdra, 24 ( A.A.) - Hava 

nezareti tebliğ ediyor: 
Cumartesi ve pazar günleri 

hava J;ı \'\'etlerimiz, ·Berlinin 
marş:ıı z ve yolcu garlarını ve 
Laipzig ehrini bombardıman 

(Devamı 4 üncüde) 
hleb.·tc<llr. St.cfııni muhabirinin h · ·•-~ t• d t • ajansı bildiriyor: tur: 
'el'(lil:1 maliimnta göre ~llU'arb· UKume ın en arzıye Almanya., ltalya. ve Japonya ~~ v~~nnız. İtaıyaya karşı 
tandan sonra litü:ı:lü pakta R1>- ve ta zminat isted i arasında 27 eylül 1940 ela Bertin· ç~tin bır mucadele yapmak için 
manya iltihak edt•rcluniş. Ondan \'i~i 21 (A.A.. ) - Yabancı tay- de imza edilen pakta Slovakya· silaha sarılmalı: mecburiyetinde 

Fenerbahçe Topkapıyı 10 - O yenerek 
6onra hin-r birer biitün A\'rnpa yareler bu gece Ma.rsilya ve Ave nm iltihakına ait protokol bir k~lal~ al'adan bir ay geçmeden 
ınHJctıcri bu pakta girecekmiş. Cote d'Azur üzerinde uçmuşlardrr. taraftan Almanva haricive nazı- §ımdiye kadar Yapmaya muvaffak 
!Intta Türkiye bile st'nı.itin uca.. ... ı Marsilyada. alarm, bir buçuk saat rı Von Ribbehtrop, İtalya hari· oldulı:larmdan dolayı orduyu ve bü
ılc yeni Anupıı, Al«lcniz ,e Asya sürmüş ve şehir üzerine bir bom- ciye nezareti siyasi şube şefi el· tün milleti iftllıarla tebrik etmek
nluımmın yn. lclılıır '<'J'U alt>yhine ba atılmıştır. Tayyarelerin milliye- çi Buti ve Japon.yanın Berlin bü· le bahtiyarım. 
'azlyet aln".akmış. so,·yctlcrin tini tesbit için bir tahkikat açıl- yük eı~:si Kıtınısu. diğ<'r taraf· (Devamı 4 füıcitdc ı 
ınu,'afnlm.ti de ııren..,ip ltiha.rile t.e· mıştır. tan Slovakva başvekili ve hari" 
h\Jn edllml lmls. l\tolotor bf'yaha- • Centnf', 24 (,\.ı\.) - r'.N.B.: cive nazırı· Ttıka tarafından 24 
tinin ırrmı bu ncfı<t"da arrunak Marsilyanm bombardnnanı hak- T. · . ·a Be l' de ıın' .. .,. e· ı· .. e.c;rını~anı e r ::ı ''" 
azmı gelirmiş. Yalnız A,·rupnda iki kında Vişiden alman tafsilata gö- dilnıi~tir. 
ılc,Jct ı ti na cdillyormur.,: tsviı:- re, tayyareler ı:ıchir üzf!rinde 35 Protokohın metni şudı.;r: 
re ile tsn~ç. Bu iki memleket an· dakika alçaktan uçmu !ardır. Ge- Bir taraftım Alman, İl'•lvıı.n 
cak liendllcJ1 i terlerse pakta gire- ce berrak ve sema yıldızlı idi. Bom 
celd 1 ...ı • k ba, bir e\·e dUamü .. ve dört t.;~ın· m' ve Jaoon hiikümf>tleri, t -;er ta· 
lerm~:: stcmezlersc b.rmıyece . ölümüne ve bi; cok ki!dnin ~:;:alnn raft.M ~lovakva ]ıi\'kfımeti tam 

Bütün bu özler arasında en ıl· masına sebebh·ct vermiştir. Hl>nüz sala.Jıivetli mııralıha!'larr vasıta· 
l-ade dikkate çarpan elbet ~odur: teyit edilmiy<'n bir hıı.hnrP göre, sivlı> mü<>.ahedc Pdcrler ki: 
So\'yetıerln prensip itibarile üçUz- şehrin su tesisatı merk<'zine isabet Mac1de 1 - Slovak•r.ı. 27 Ey· 
lü Paktı t.a.•nip etml olması, !'<>nrn vaki olmuştur. ~amldrğrna göre liil 940 dn. Alm~nva. İtalya ve 
Pnkta iltihak etmek meı;eleıı;inln tayyareler ya akdenizde buluna~ .Tanonv:t ımıqmda aktedilen pak· 
Avrupa de,·ıctl oldukJan şiiphe..<ıiz bir lngiliz tayyare gell"isindcn ve- ta iltih~k ~der. 
olan İS\ içre Uo tncçin keyfine bı- yahut da Ron vadisi yolu ile İn· Madde 2 - 1t,.lü r>aktrn dör· 
ra.lalmıısr gilteredcn gelmi~·ir. Bu ikinci ih- ıii.incü maddesinde me;r,ktir miiır 

.. • .~içre ·ne t veç neden dolayı Ü· timal dün akrnm c,..,,.,.red~ bir a· tf>>-<>k tcknil{ komisvonlar sıo· 
~uzlu Pa'ktr t:ıs\ip edip etmemek- ıarm işareti verilmi!I olması ile a· v:-ı.kva menfaatlerini alii.ka<lar e· 
t~ · erh<-st bıralnhyor da d.i~er bii· ·~ı-.,~ar tPttılnıaktadrr. 01>n m~ı-lelerle me~t!Ul olacağı 
ün mllletlt>r lizerlne cebir kullan· Dün saat 23 den 23,45 e kadar 7.'1m'1l'l ~1rıv'1'kvn. miirııessillerl de 

hlak icap ediyor~ Bonon !llırrınr Tulonda ve Var eyalctlnde de alarm l{()mi~wona i~pk cdccc'Jerdir. 
&nla.ınak miimkün değildir. vl'rilmi~tir. }.farMe :-t _ T'Trlii mıktm met· 

Sov' tJ Halen Pariste bulunnn başvekil "'li isbu ... rot.okola -ntcdilmi~tir. 
ta il 

,,-e er Blrllrinln Ü!:Üzlii pak· h ı · .., 4 ~ • tlhalo muavini B. !..aval der a vazıvet- t .. ı,11 l'lrntn,·ol .,,.,.,, hiikl"'li hai., 

Sovyetlerin Berlin 
elçisi değiştirildi 

mevsimin gol rel'orunu yaptı 

Günlerin peşinden: 

Almanların 
intikamı ahnıyor 

• kt·~- meselesine gelince. bu t · 1• tt·ık · '"' " no ....._ rnlhvcr kaynaklarının kul- en haberdı:ır edilmıcı ır. ı ııme- olara_k almanca. ;3pQr1f"~. slovak· 
l~dı·~klan dil daha mlihlmdlr. U- tin, tahkikatın t 0 mnml'" nr>tiresin- ~ilinde :vaoTnı~bT \'~ jmzası g-ii• 
çuz u Pakt lmzalnndığı zaman ( Dlwtımt ;, il nf'iine) ,...;;n""n itih.'1ren m~r'idir. 
Sovyetlcrtn yan ...,.8 • t 1 ri 

Hatıraların ikinci kısmına 
Taymis gazetesinin Atina mu. 

habiri dikkate değer bir haber ve
riyor: Görice'nin Yunan a kcrleri 
tarafından zaptı üzerine Alman 
büyük elçiliği bınasına da büyük 
bir Yunan bayrağı çekilmiş. 

d '" mı gaze e e n· 
e çıkan bir makal-"""' - 1 d i 

U d • ,. """' ~y c en -
,,,yorbl o .... ~:ii?1an,·a, ıtaıva, Japon· 
,,a r uçıu. pal<t akt~dt'rek A\'-
lılpa Jle ,\s\'a•rr ı:ı.-'-nn,I 1 ...... a ımv ıı· 
Sryorln.r. Halbt.f.d gerclı A,- d •• ıpa a, 
gerek Asyıula harpler dıwam ct-
rnektoolr. Şo halde hu P&l<tın tat
bik edUebflm 1 anl'.ak UrUzıu pak. 

ta imza koymu5 ~lan d~vletlerin 
nihai %8.ferf Jmzanmalarma bağ
lıdır. 

t• 

Görüliivok ld SoVYefcr Rir'lğl 
Ucüzlü palrln lc~ı bir itlraz llerlyf! 

ÜrrnUyor; falcat bu palrlı ta!lnip 
de etmiyor: "Madem ld üç de\·l~t 
Avrupa<la ''C A":vadt\ ıron·etc 
mü t{'nft bir l'eJ·~ kunnak i"ln 
u• ' urn~Tyorla.r. Buna km"·etle karşı 

(Devamı 4 füıcüde) 

Yollarımız karardı, ışıklamnız 
kısıldı, ne çıkar? kalhlerimiz ~ 
neşten daha aydn ! Arkamızda şe. 
reflerle dolu uzun bir tarihimiz 
var: Türk ne zaman ebedi karan. 
hkta kaldı? Ne zaman, her karan
lı!' gecenin sonunda eskisinden da
ha parlak bir sabaha çıkmadı? 
Hayatının her dönüm noktası, ne 

~ 

İtalyanın Yunaııistana \'erdiğı 
ultimatumdan Almanyamn malCı· 
matı olmadığı hakkında çıkan sa . 
yialarm doğruluğu Atinadaki Al. 
man ~yük elçiliğinin bugüne ka
dar yenncle kalması ile anlaşı!ıyor
du: şimdi Görice zaferi munasebe. 
tiyle yapılan Pmumi c:en!ilderde 
Atinadaki Alman büyük,.. elçilik bi. 
nasına Yunan bayrağı asılması 
İtalyan hezimetinden dolayı AI
manlann ıçlerindc bir .memnuni
yet hissettiklerini gösterıyor. 

Bunu ha}Tct etmemek IA;ımdır. 
İtalyanın 1914 • 1918 harbinde 
yaptığı hiyaneti J:Iitl~r affetmiş ol. 
sa bile Alman mılletı kolay kolay 

(Devamı 3 üncildc) 





ika: 

aranhğın sipe
rinde istikbali 

bekliyoruz 
Günden ~üne harbin harareti 

;ı~zümüze daha yakından tesir e· 
rU ·or. Onu biı. ~·aklaı;tmnadık ve 
nitekim a.f.f,ş hattına girmek arzu
suııdıı. dcğlll:r.. Jfı,ırbin ba'Jadığı 7.a.· 
rnandıuı, hatta cumhuriyet Tiiı'.ki
~ esinbı kurulduğu g\incleııberi bi
z.im tek \'e ~mııı bir ıırenslpimiz 
'ardır. Huna yüzde ~üz sadakat 
~ isterdfü. Bu pN'nsiıı ı.ıtdedir, ba· 
ittir: 
İstilrl"ıllmile dohmulınadıkça biz 

sulh icindl' l•nlncağn: ! 
Bunun iı;hıdir ki siındiye l;.atlar 

,,..uihu korumak hıısu.;ıınd:ı ıı<>k c:ok 
fedak!irlıkbtr ~raııtık, Artık bize 
elli en ,mruma ,·azif<'.;l 11iluLyet 
hulmufitnr. Sulhu konımak işini 
Jpıı<;kı\]arı, baskn do\'letlcr lıesap 
menım ;ı·a.pmalı w bb.i sulh içtn
rlr \':l'iain nlt iıstcdi}\lcrirıi fiilen is
hat etmelidirler. Tilrk milleti har
bin hasındıuıberi nlhıı. olan a~kı
nı lo;bııt etti. Fnl,at büttin bµ ~-
1el nh etı<>rlmi:r.e rağmen gördöğü
miiz m::ı.nzara bizı- (•tnniyet yere· 
rek m:ıhb ettr ılrğildir. 

\ni hü<1ıımlar, emrh nliiler pr~n
sipi. mıı\ azeneslni ka) betmiş olan 
bu dürıya mndr'ik itiyat hıılini 
aldığı zamanda bizim de istikı· ı 
davası llzcrlndr tedbirler al-
maınız z:uuridiı'. GUnlcrdir Tur. 
kiye al,ş::ımları ~ ılı.lızlarm altın
da ışıldarnu Köııdtiımiiş bir rnnh· 
1C"sem 'knlc:'dir. 

~chirlerimiz, Jmsabalarımız, l<a
ranlığm siperi arkasmdıı. 'birer ad
ız l{ahrnman htılimlf' istikbali 

heklerucld.cdir. 
llir gccedı·n bir sabalıa kadar 

tarilıin neler kn\Clcdl"\ıllecd;i hak· 
londa Jdmse teminat veremez. 
Bô) le bir a.ndıı alınacak tedbirle
rin en tlüriistiinii Ownhuriyet Tür
kiye-;j ~ine tcmldnle cesaretle, 
IUdalle 'nlmaldadır. Hadisenin f:b
adına göre tedbirler vuzuhla yeri• 
ne gl'!tirilmelrte,dlr. 

htanbul, hmit. ~·anakkale, Trak· 
~ a mmta'kıı.lnrıml.:ı illin ed1lcn örfi 
itlnre alınmıısı z.ıınıri olan tedbir· 
!erden biridir. Ilımdan roonra. da 
hayatuı, \ ·azi;vetin icnp ettirdiği 
tedbl•l6rl aiaolt.ltz. ı.~evkali.de ır.a
ınanle.rm fe\•kaln.do tedbirlere lh• 
tivıuı gö terdlğinl ldm lnkir ede. 
h~lr'f Cumhuriyet Türldyesi fcv· 
kalMellbrf karlilİn.mnlt iQin fe\·ka1&.
rln kurarlar ahrlt n dalma şu 11ok· 
tayı g<iz İinilndc bulunduruyor: 

Ti.irldycnln lsutilftli demel• ce
mi~·< tin sılılıatt, normal hayatı d&
ll1f!l:tlr. nu sıhlıat 15artlan üzerin .. 
de taıı;ayYtir , Ucud ~etl11Mel;: ii.· 
nıiller uınhtn.n yalnndan kendini 
hi"s<'ttirdi mi ,aziff'miz her 'iCY· 
den Ötıf'e milli sıhhntl yani liitlklall 
1 orıım ktır. Bunun l~in sokakla.· 
rımız kıırnnlık olanak, belki de ne• 
ı I l<ııimilden t'eclııkill'lrldtır ~·s.p

'" ıl< 2.tnıı•· ti hn.ı;ıl ol!l<>aktıl'. 
Oaha llAıi glıJeiiın muvaldmt bir 

Y ın11n lı;in hlr t.a"om haklarımız· 
an fer ~at etmek 10.ruretini akıl 

biz<' icha • ctmnld:~dlr. Türle ecnıl· 
't>liniıı tiıhhatinl korumak i.;in bu
~ün hizdrn bC'I l"ı en fl'lru!!at bon
d:m lh rettir. lt'alcıı t bu fcı'llgatln 
lıurludıınu h .cliscler, znruretler ta-

in f' ıl'r, Sulhu se\ oriz. Fakat 
tmrpt n clnha l>iiti\ olan bir sulhu 
hlr hir :tnrnaıı hl'niııısl'momize im· 
, An yoktıır. 

Ri.ı~ I<> blı• hnl 'ulma geldiği zıı· 
nıan hllHln mlllci yalnız hoyoeanr 
ilf' ch•ğil ~uunı, irlrilki ile kendini 
ııtl's hrı.Umıla bnlu.takhr. 

Tı;ııneııni odellm ki dlinyıı.da ~mllt 
n1-ıuınınılıı. olanlar ımlhu ko.romaq< 
irin hbim slmdh·p kadar göstıır~ 
ğimiz hti nl!nlyPii gfil!ltermeğe, o 
wılıfa tfllfüir nlma~·a karar YCl'l!lln· 
lrr! ' 

SADRİ ERTEM 

G;i .. 1° in oesinden: 

imanların 
;n ikamı alınıyor 

Oiwı arafı 1 ıııcide) 
!lll\.ttq.;naz. 1\lnıanlıınn 1 t~lyanlara 
Karşı do'.'\tluklmı hiç bir vakit sa~ 
mimt olmamı .tı~. .Itulyaya karşı 
do tluk bahsı u e ınde fikirlerini 

)< n eden b ııı Almanlar iptida 
dlel'i ıle dud~k mır göstererek: 
"Bızım ltalya) a do·tluğuınuz bu
r dadır .. dedi! ten sonra kalblerine 
ıcaret ederek: "1 ı ı ç bir zaman bu. 

da olm dı... 'zünü de ilave 
c derlE'r. Oı un için ltalyanlann 
'\rı1avutluktakı ma ~luuiretlerini 
o-en Almanların iç erinden arala. 

-mdaki r. Jik pakt bar,rına ra~men 
tikamı- rı almınıc; in anlara mah
ı b;r l '-elli rluv r:ıkları tahmin 

o.ı.ınabilir. 
IJ.1S 1N J{UMÇA.1'1 

Veşilay gençlik şubesi 
kongresi dün sabah yapıldı 
Yeşilay Gençlik Şubesi onuncu 

yıllık Kongresi dıin ·aat 10 da 
Eminönü Halk.evi "alonunda aza
sının büyük hir eheriyctiyle top. 
laıımt~tır. İstiklal Marşını mütea. 
ldp Ye~ilay Gençlik Şube-.i Ba~ka
nr Prof. Dr. FahıeLtin Kerim 
Göka:y açı~ nut uınu söylemiı. \'e 
dünyanın bu buhranh zamanında 
alkoliımirı onıa{lı~ı rolleri ;;ıcı mi
tıaileriylc tebarüz t'ttirıni--tir .. Ye. 
ilay mefü.\1re:.111i11 1:-ir fantazı ?I: 
mayıp memleketin n~f\ıı:. mıllı 
müdafaa \t~ gene' !< mese'e..:i oldu 
ğunu da ı"aret t tmiı::tiı:- Bunı;l::ın 
sonra riyaset dirnnr seçılerek ıımu-

Fatihte gizli bir 
mezbaha bulundu 

Her gün 15 hayvan 
kesiliyormu§ 

Zabıta lıir mfüldett r.nbcri Fa tlh 
ve civarıııcla mühim ı>t kaçaklığılı 
yapıldığmı haber almış \'e tahki
kat ı>onunda bu giıli mezbahayı 
mcydar.a t;ıkarmı~. kaçakç:ıyı ya
kalamıştır. 

Kar,vakçı, Falihtc, ('arşambad.a, 
Jinmsi sokağmra, 11 numf\rada o
turan Salih oğlu Halildir, Halil e
vinin mutfağım, ıldetn Jı:ijçük mik· 
yasta. bir mezbaha haline aokmuş, 
kanların akacağı kanallar vücuda 
getirmiş, l'!t kütükleri, ııatırlar, bı.... 
r,aklar ve duvarlara c;~ngeller as
mıstır. 

Evde yapılan aranıac.fa 3 lanr? 
kesümiıı koyunla 2:'> kilo pıır<;ıı.lın· 
mış et bulunmu5l\1r. M ıtfağın a
hır haline getirilmia kıRmmda da 
B koyun, 3 keı;i "e 5 koyun postu 
ile bir keçi ve bir kuzu ııcıttu mey
dana çıkmıştır. 

Salih oğlu Halilin her gün 15 
kadar hayvan keserek karak sat
tığı anlaıtılmıt}. yakalan:ır1tk aclli
yeve verilmiştir. 

Koyunlar, etl~r ve kesim leve.
zımr müsadere olunmuştur. 

---'=Oi• 

Tramvaydan düşüp 
ağır yaralandı 

Alemdar caddesinde 7 numara
d:ı oturan Hüseyin adında 90 yaır 
larında bir fötivar tramvaydan 
inerken düşmüş ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralıtnmı§ -
tır. Yarlı hastaneye kaldırılmışlır. 

Yük arabası çarptı 
Pan~alt1da Zafer sokağında. o -

turan Ağop, llaldsklrrgaı.i cadde
sinden geçerken 1sma!lln yük ara
bası kendisine çarpmış ve vücudu
nun muhtelif yerlerhıden yarala· 
mı~tır. Yar:\lı ha\'ltaneye kıı.ldırıl _ 
mıs. Arabacı .vakalanmışln·. 

---<o..,......._~ 

Ücretli memurların 
vaziyeti 

ücretli memurların maa.Jı me
muriyetlere geçmelerinin temini 
etrafında çalısmak üıere Maliye 
Vekfileti mü tesarı Cemal Yeşilir 
riya~tillfle kurulan komh.yon me. 
saisine devıım etmektedir. Komil.'I. 
yon halen VE'kfıletlcrin ücretli kad. 
rolannı tetkikle meşguldür. 
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mi katip ,-e \"eımc raporları okun. 
muş, Mi~li ~efimi~ lnönü ile diğer 
büyüklerımıze tazım telgrafları çe. 
kilmesi ittifakla kabul C<lihni.,tir. 
Muhtelif dilekleri müteakip t(' '«.'
çim netice ... inde a~ağıchki 7."v;:ıt ve
ni idare lıeyetini tec:kil etmi-:!edir: 

Tarık Dal. Suphi Aydıner, Or. 
han Bozkuı t •• 'uran Garnnt. Feh_ 
mi Atanç, Şerif Oktürk, Efl<le 
Türkmen, ~1ahmut Özlü. Kemal 
Uçgan. \hmet Yurtlu, I~mer Eke. 

Mü rakipler: 
lh~an Ündeğer. ::\.lu tafa Ulu

kut, Apdullah Nurata. 

Ticaret Vekaleti
nin adı değişecek 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

18.ğvolunuyor 

Ankaradaıı g.;-Jen haberl<'re gö
re. '·Ticaret Vekaleti" nin. "Ticıt
ret vf' iaı;e vek~dcti" ne k::ılbinden 
sonra Topr~~ mahı::ull<'rl ofi~i liiğ
volı.ınacak ve ofisin ''ez.aiti do ve· 
kalettf'ki yeni tc Jdl:Ha r:• ptolu
nacaktır. 

Ofi:;in uyuştuı ucu madd,,ler in
hisarı Jusm1, srhhat ve içtimai mu
avenP.t vekaletine bağlanacaktır, 

Murakıı.he komisyonları, mura
kabe teıtkilıHı ve sair şanayi ve 
ticaret kontrol işleri, şe}ljrl::rin 
ekmek meselnleı ile benzin vP. pet
rol tedarik vr t evı.iatı vektıletin 
iaşe umum müdi.lrlüğiinc raptolu
nacaktır. 

1ı;inde her tUı lü C!l;!Ya bulunacak 
ve piyasa fiyatlarında. nazmı rolü 
oynryacak olan mağa7,(l.ların büyük 
şch!rle-rde devletçe kurulması mü· 
ııa~lp görillmU!itUr. 

iki karılı bir kocanın 
bir akıbeti 

Fatihte Çinili hamam odalarında 
otura n Cuma ndmdıı birisi, muh
telif tarihl~rJe Nac·\·e v~ Döndü 
ıHhr.da il\i ltadmla ( \ İcnnıi:ı ve ka
dın lnrın ikieini de ,.~nına alarak 
ya.-::'.lmnE:·a ba!',ilıtmıştrr, 

Ancak c>vvela biribiı-lerini fazla 
kıskanmı) an kadıtnlar, son 1.aman
larda sık sık kavgRya \'e koca.la-
rına: 

fhnr:imhı:i daha <'ok sevi • 
ı h ... : Onıı mu br.ni ıni? deme· 

\: e ve n<larn c ağızı müşkü 1 vaziyet
lere soğma\'a bntilamııılardır. 
Eğer Cuma, Nasrettin hocanın 

•'Mavi boncuk" hikayesini bilmiş 
olsaydı, ne kendisinin iki l<adınlı:ı 
raşadığr meydana eıkacRk. ne de 
kadınların dünkU kavgıılım ola
caktı. Fııkll t kncttn ları diploma tç11, 
idareden aciz ollln Cuma dün ev· 
den çıklı"ktan sonra, oı taklar ye
niden kave,-ayıı b3*lamııılar ve hir 
aralık hi"ribrilerinin üzm-ine atı
larak sac sRra l>arı "bl\§R kavga et
mişlerdir. Neticede, dııha giiçlü 
kuvvetli olan Döndü eline gecjrdi· 
ği kaim bir sopa ile Naciyeyi bir 
hayli dövmüı.;, kanlar içinde yere 
sermititir. 

Yetişenler Naciye~i tedavi a.ltı
na almı~ar, Döndü'yü dövmekten, 
Cunıavı da iki kadınla evlenmek 
~uçundan zabıtaya teslim etmi§· 
lerdir. 

Nazire~ 

Ne demeli? 
* Bir kanun, bir niı.aın. ekse 

riya içipde bangi günden ~ıcr'l, 
muteber olduğu yazılmış ıse ? 
günden mer'iyetc. yürürlüğe gı· 
rer. Örfi idare gibi bazı hallere 
ait kanunlar olur ki bunların 
kan.unları ne~ı inden aonra mer'i· 
yete girmis bulunduğu halde 
tatbikleri ileride bir lfömm 
görülme.sine bağlı durıır. Böyle 
bir kanun tatbik edildiği zaman 
bir takını gazetelerin yazdığr gi
bi (kanun mer'iycte girdiği) de· 
momeli, O<anun tatbik olunu· 
yor) demeli. 

• (E,·l~mek) türkce<lir, fakat 
( etrnelc) kelifl'eı.::i varken tabii 
konu<>ma dili bunu kullanma.z. 
Bunun icin ~evrck asır evveline 
kadar resmi dilde si.irUkl~nen ve 
daha c;ok (etmek) kelirrıesinin 
tekrarlanm.amasr makl'>adile yazı· 
lan bu kelıme a lık mu kelime 
!er ar<ıc;rna katı~MTqtır. ( ~yle· 
miııtir) dememt>lı, (etmistir) a"· 
meli. 

Hapishaneler hakkın
daki nizamname 

Hapi~hane \e t"-lahhaneler hak. 
kındaki kanunun iathik seklini 
gö-.terir nizamname proje i Üe\ !et 
Şfırasınca tetkik \e müzakere edil
mektedir. Proje hapi>-hane w ı..:
lahhane!erimiıe veni bir \eche ,e_ 
recek, mahkum· w mevkufların 
mahkfuniyet \'e me\'kııfiyet ınüd. 
detleri içinde atıl bir halde kaim: •• 
malarını temin edecek hükümleri 
ihtiYa etmektedir. 

Bir batında üç çocuk 

Tarsus. 20 ( Ilusust) - Tar ... u. 
... un Dabağhane mahalle"inden Ha
cı Hü~yin Onguğüıı e~i bavan Ce
mile bir balında ikisi kız 

0

biri er. 
ke~ olı:n~ ü~ere üç evlad <liln) ara 
getırmı~tır. 1 avrulann her üçü de 
ağ ve sıhhattadırlar. 

Kısa haberler: 
* ingilterenln Sof ya a ~a.şeınili· 

teri dün ı-abahki konvanı-i.rn11clle 
oehrimiJ:e gelmlştıı·. 33 ki 111.k bir 
Leh miilleci kafile~! ve bir lngiliz 
mühendisi d~ dtin Aabahki yolcu
lar arBSıııdadır. 

* Mıntaka ticaret müdürlüğti 
Türk - İngiliz ticaret birliği na-

mına $elmis ol~n 302 ton kauçu
ğun tevziatına başlıyıı.caktır. 

* Etibank, banka\'& intikıı.l eden 
Balye - Kaı·aıı.ydın nuıdeıı şlı·kA
tinin Balyede bulunan ve- umumi 
harpten evvelki ıamana :ıit olan 
maden tesisatrnr satmağa .karar 
vermiştir .. 

* F..mniyeL altıncı şube memur
ları, dün, otoblisleri kontrol etmiş
ler ve bunlardan J093, 3095, 3086 
ve 3011 numaralı olanlarının i.oıle
meğe mü!>ail olmadığını görerek 
.ııeferdı>n menelıni§lerdir. 

* Evvelki akşam üzeri İ7.ınirde 
bir otobüs i(aza.cıı olmuş, içinde 23 
yolcu bulunan bir otobiis gehir 
gazinosu önünde, karanlıkta sey
rederken yanlıı:; bir manevra. yü
zünden deni7.e düşmüştür. 

Kaza hemen lıaber alınmış ve 
yolcular kurtarılmıştır. Yıı.lnrr. şo
för hafifGe rayalımm.ıştır. 

_ Evet, yine biraz evveI ba.If_ 
:setmiş olduğunuz pro;;-rama sa
dık Jcaldrğımzı görüyorum .. Her 
~yi satın alnıağı ... ı.ıii"Uniiyor. 
suırnz.. Bir parça a§k için. kü • 
çük ibil' çek.. Fazla hevi~mek 
için, büyük bir çek ... B~r. erke
ği koca olarak almak ıçın ye. 

AŞK ve nıdcerd romanı 

küna bir sıfır daha ilave .. Bir 
bo§anmayı temi~ icin ~ldukça 
büylik bir meblag.. Me'?er Pc_ 
pe ile bu noktada ::ı nlamyor 
mu~sunuz .. lı.,azlıı bir arada hıı_ 
lunduğunuz i~!n o da sfzı tak. 
!ide başlam1ı- ... 

Son sözlerim M.is Burdet J{o_ 
perde zehirli bir tesir yapmış
tı.. ~vam ettim: 

- Tabii.. Anla~mak için t~
biat birliği de lazım .. Fakat bu
tün bu sizin anlattıklarınız çok 
komilc, insanın kahkaha ile gü
leceği geliyor ... Çtinkii d:--hıı bir 
ı::eyre.k saat evvel vine bu sa. 
londa mi.ista kbel k~nız. evlen. 
dikten sonra da metres kalmam 
için para teklif ed1.jrocdu. Şimdi 

ya.zan: 

Moris dö Kobra 
de siz kocanızdan ayrılmanızı· 
temin etınem için bana vpara 
teklif ediyorsun.uz.. Dogrusu 
siz, her ikiniz de hakiki altın 
madeni imişsiniz ve eğer ben de 
si.zlcr kadar a,.o;ağı düşünebilse~
dım sıra ile her ikinizi de mu~ 
kenunelen iıderdim.. Hangi gi. 
~eye mUracaat e<iecek olsan 
derhal para veriyorlar ... Ne mil
kemmel .... 
Dostıım Aleks, bu sözlerimin 

n~isa.~irim üzerinde yaptığı tesi-
1·1 gormeniz için salonun bir 
1\Ö§esinde sakh olmanızı pek ar. 
-ıu ederdim .. O kıdar a~i, ke11. 

-iisine o kadar emin ohn ;-..füı 
Burdet iKoper, birden düsünce • 
li , gamlı bfr hfll :ıldr. ~özleri. 
mln son kısmı ile hususi sureL 
te alakadar olduğu rtl"'Tkc1. ~li~ 

Çeviren: 

Muzaffer Aear
rülüyordu. Alı§ verişinde uy. 
gunsuz, ııahoş bir vaziyet zu_ 
hur eden iş adamları gibi sesL 
ni aJçe.lttı ve: 

- Pardon, pardon, herhalde 
ciddi konuşmuyorsunuz, değil 
mi Madam Dö Ligera?. Dedi. 
Çünkü Pepenin bir meteliği bile 
yoktur .. Bu sebeple size metres 
olmanız icin para vermesi müm 
kiin görülemez. 

o cevap karşısında SU'•;up ka_ 
lacağ1mı zannediyordu. F~kat 
ben venidı.>n taarruza geçtım: 

_·Ya sizin paralarınız Mis 

Burdet Koper'. 
_ Benimkiler mi? 
- Tabii ya. müstakbfll koca. 

nı-z sizin sonqu:;r, servetinizi ne 

~i!!-üP düşUndü4çe: 
.....- - ~· .--____......~ rt'rı --

Mim kuvveffmizin b·r şa 'di daha 
Kıll'anlık (•ımi Hrilr>li, lıeıılız iıı• guııclür. lloJle bir melbU1İ>6· 

li lıir, llı.i')ullffil:ılu-,, bunun k~ııl:truın :>slfı ı.azırl ınmaım., blr iill«' 
tl<•ylı. lllç birimil :1.ı!tnlmfzılt• lıile 1ıU fıttı ) nrı)'IH'tıJ, >'ejlere yer \ 01'• 

mcml~tiı •• 
Bir ;;iiıı anMı.ın ı·ınlr 'erildi. O ı.:iiı1ün ah'i:.tmı ı ... ılilar :Huıma· 

ılı. Fak:~t blr m•u Pt•nıtıl,ll', i>folü uru Çrl~nıC"P ·l~rr: ı!n' an:ın 1 ora 
t..,fanbuld:ı, en l.iiı:Uk bir ı.arı~ı!ilıl<, .ı.:üzı> lı:>ia.e.ai{ hf':-hnnı.:I lı!ı- u~
~unsuzlul, olıııaılı. Hııı.ı ağıı maı.ıı llıırı, ına um c11'dllmdulıır, kdı:iil• 
~·aı>km!ık nllı-t<-leı·~ stl) I<• bir tarafa lmııl,ıhrsa, t.ıu N;•, mllmıiıiin 
doğruluğu, Jıerl<l''ıİn tusıJlkfü• ııerdnkıı;r. 

Hiidi..,('}ı•re intibak kolıı~ lığı, tel adamıla bil', lıu~ üt, nıed· 
)·etlerden "B.)"JlırJ,en, lw<:a Jılr millet lılr Ju,.ı.ı ahengi!,. hlr ılın adıt 
hlrle~mı>si, bir Jrnm;ınıla) a u;nna.,r, ruhlı.uda lııt)'ranlık ıı~ onihrırn 
bir re,·kai:>delil\ :;ilıi ulkı lanır. 

Tüı'i.:, ) aradılı~ınd:ın askerdir. Ilu milll•tiıı tlamarlarınılalıl orıiıı 
intiı:aını, trnıpola akı • )llJlmn Jılç bir lmnunlıı ehle crlilı>m<'z. Ku· 
rası ı;ıJia:ı d~'lil ıınlıhırııı, bir basıb<ızuk kİ)afetlerile go İroilf'r:inf>, 
bir dı• ~h·indi\+rn "toııraki 'ere ba;;ı Jaı ıııo. bakın a.rada lnıınılmsı 
hir fark .göriir'iiinii1.. nu, n;ilhıtlıı ruhundaki l'C\ herin ie:mhtirün
dl'n bıı.ı;ka. bit· !}('~· tle~ildiı-. 

Zaten bit. Ttirl,J<ll': 
- Jlcpimiuı ;.:-elen ft•l.t lıet dliğün ba~ ram! 
Deriz. lll• bakı,,.ta. Hıı l'Iİmll!, bu ı:ok kısa. ata hH'kuıli, iı:lnil~· 

kl sırrı n•rnıe:r. F:ıl•ıı.! dil<l<at <"denıeniı, o lıükilıntle bu ınanıı.ların 
da 1oıl1f\mh[ ınr ~iiı ün;iiniiz: "'riirkiin, 111.lllet<;e ı:-öğU<tled.ikteıı .;ou
ra yenemi~·crnği iti<; hır ku\\ ı•t ) olitur. Ru lıirllt;lıı mıı""aildt•<i ı,\lif'ii 
hıuurıınd t fetftketler -.a::ıılı•t, maü·mler b~~ rnnı olur.,. 

hi-e l.:ırnnlığ11, ~İil ncıı' )\npa;\·ıncays kadar ruı bir zıtmandıı, 
ll)'ınaıım lıl\'.' ııu;.ı da yinP lıu milli imdcdir. l\lemurdım 7ttbltf', hlt'· 
<·ardan ı•ı.nafa, aile bııba'iındım melct.eıı N>et•ğ\ına l\lld"r herkr:!!, ) a
dırırnmailiın ha~atıııı bu )l'ııl t(>nı)J(l)a u~·durdu gitti. 

Uk ı;liniin t r:ınn av, araba darlığı blr:ır. zahmrte ,.ebeıı olmıı .. t u. 
Fawıtt h,t(' iki gilndiir, M bu 'knl'ı ıl,lıh Ye <l:ırlı'k mam:aras1 ı1a ort.ıı.
dnn kalktı. Sanl.i doğıhığumn.,. ıtiind<•nb<'ri h~ıı hörlt' ,aşı~ormu
~uz gihi, 1 abli bir httl i~inıleyiı. 

B11 liirliı NI in '., ılerirı nıh 'km" et lı>riıw sabip olan mill<'tler, 
~:oınıl !{f'"!' '"',.ani klıırını dn~ıı, 1.nmnrı \(> tarih l<aM\nlıl,Jorını nıı. 
hfr<>m••z bir ~ lirı•l·:, hulıınma·~ giizforff'.' l;•ır,..ılar Ye o gf'<~l<"rıll"n 
!4ıı.bah11'nn en ;.:Ur.t>lini, c·n ııarla.ğını doAdıırur, 

HAT{Kl SÜHA GEZGİN 

GONDEN GONE 

Evli evıne, köylü köyüne 
1 ŞIK Sön.dürme Talimat

namesinin tatbiki, koca 
laı ı eve erken dönmiyen sadık 
kadınları bilhassa m~mnuıı et· 
mis olsa gerektiı. 

Zira o erkekleri oyalayan 
muhitler. "Kerahet vakti" de· 
diğimiz al{şam karanlığı :bastı 
ğı ısaatler-de, l"ll.ldı-jndcn dR.hH 
tenha Ye binaenaleyh rr.nksiz· 
dir. Dolayısiyle o saatleıi. ev· 
de, coluk çocuk arasmda geçir" 

Saatler geri 
alınacak 

Ankaıadan Y('rilen bir habere 
göre hükümet ı~ıklarm grup za • 
manında söndürülme-sini kararla§. 
tırmıştır. 

Bu kararın tatbikmdan dola} ı 
halkın müş!ülata. uğramama.'!ı için 
saatler geri alınacaktır. 

Bu karar Birincikanunun bfrin· 
den itibaren tatbik edilec-P.k ve 
devairde mesai !'laati 8 ve Lati 
saa.t.i de 4,30 a alınacaktır. 

Üniversitede tedrisata 8,30 
ba~lanacak, bankalar 9 da açıla -
rak 14 te kapanacaktır. 

- ---o---
Bay Bedri Tahir 

Haı·iciye Vekaleti ticaret ve ik· 
1 lısat dairesi umum müdtirli Bııy 
~e<lri Tahir Şaman diin l!abalı şeh
)·ımize gelm4:;tir. Bay Şaman bugün 
Bursaya gidecek ve dönil!'itc \'azi
fesine müteallik tet.kiklerlc meıı
gul olacaktır. 

nıeyi tecrübe etmek faydasız 
olmaz. 

Bu mülahazayla e\'li adamı. 
akşam işind011 cıktıktan sonr. 
evinde, ailesi basında buluyor 
sun uz. 

Vaktinde ailesi arasına iliiı . 
meye başlamış ovli erkt'ğln, h, 
t.ecrilbe neticesinde ~eni ycı 

zevkler keşfedecegi şüphesiz 

dir: 
Karısının sevgisini daha ya 

kından duyacak. meziyetlcriniı· 
inkic:afma hizmet edecektir. 

Çocuklarının terbiyesiyle d. 
ha devamlı alR..l{adar oldu;;.u g 
hi. kalblerinde baba muhabb 
tini göklcştirecektir. 

v~ günün birinde tekrar ısık 
lara kavuştuğu zaman, onu. hu 
gür..el &efkat yuvasının seYimli 
nurundan kolayca aymımıı.zsı 
nız sanıvonırı). 

. HiKMET ı11tn..7/ R 

25.11.1940 
S.OS H::ıflf pro~ 

rıı.m. 

ltıl'i Ajnııs 
8.SO l.Uu:ı:lk 

9.00 1<:v J,ndını 
ll?.S3 Mııht •ıtr 

arkıler 

12.1$0 AJıuı" 
13.0!'; l"a:r. e<ıe-rlcri 
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s:ınuz? Hayrr müesseselerine 
hızn:et edecek, yoksa nadir kol. 
le~~~onlar merakına mı dü~ ~ 
cegını tahmin ediyorsunuz?. 

Her sözüm büyük bir tesir 
~apıyordu. Mis Burdet Koper 
~rh_al~e salonuma. gelirken 'bli. 

ttin ıhtım.alleri düşünmüş, anf ak böyle bir vaziyet ile karşı. 
a13acağmı tahmin etmemişti. 
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Pazar !esil Salı i 
25 n. tes.126 il. te!;. 

~imdi artık vaıivete hakim 
ol · ıı~n, muhatabıma yukarıdan a. 
~<_lgıya b3kırn handiın ... Nite
. ı:n (-1011 bir darbe indirmek 
ıçın de sözlerimi ~u noticcye 
vardırdım: · 

- 1\-fis Burdei Kopcr, size 
verilecek ruzel bir nasihntim 
v ı-.- ı=> ar: narısI olduğunuz 1,aman 
ona ufak :bir haftalık , verin ve 
daima evde ufak tefek işlE'rle 
n:e~gul olmasını temin edin .. 
"Y. o~sa atlayacak olan yine siı
sını~ .. 

;\'1.is Burdet T{oper. ~erinden 
kalktı. Asabiyetini gideı me.k i~ 
l'İn yavaı- yavaş ıslık çıthyordu. 
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-Bır=. ;;;._'ln_g_il-iz_m_u_h_arr_i_ri- Yunan kralintn ~ -
AlmaZ:;:·;~iuuıs. orduya hitabesi 
tan Yoılle SelAnlAe (Baş tarafı 1 incide) 

B Yunan milletinin açtığı mücade-
IDer&e le, bu mukaddes ve asil mücadele 

hayranlık verir bir surette düşma
.Y ugosla vya derhal bir nm planlarm.ı alt üst etmiştir. Yal
Alman vilayeti halini nız düşmana, vatanmuzm mukad-

b ı det topraklarını ezmeye ve esaret 
ala i ecek altına almaya ve cihana medeniye-

Lotıd~ Z4 (A.A.) - Obser tin en esaslı ve en güzel şeylerini 
ver gazetesi, .Almanyanm İtalya.- ilıda eden bir memleketin vıı.tan· 
nm Yuna.niSta.:cda. imdadına. gi· da.şlarrru eslr gibi kullanmağa. rnü
dip gitmiyeeeği suali..'1.i sorarak saade etmemekle kalmamış, kahn
diyor ki: . man kıtalarımrz muharebeyi düş-

[alyan hatları o kadar vahim manm keneli toprakları.na na'klet
bir surette bozulmuştur ki, ilk mlfilerdir. 
bahardan evvel yeniden sağlam Muharebenin birinci ııarha.sı Gö-

. ticenin almma.s.ile bitmiş ve zafer 
bir eşkilat yapmak bahıs mev- bak mtida.filerinin silahını tetviç 
zuu olamaz. Bununla beraoer 

1 1.-f.n.. k d' . etmiştir. 
Hi erin artık ÇOA........ en ısıne Bu harbi tahrik i<;in biz bir şey 
hemayar addetmediği Musolini· yapn:adrk. Fakat o bize tahmil e
nin im.dadına gitmiyeceğini ka- dilcli~cn sonra da bütün millet 
bul edemeyiz. tek bir kütle gibi mütecavizin ö· 

Şimdiki genç İtalya, uzun ve nüne d!kilıniştir. Zamanımızda mal
kara.nlık bir harbi sevk Y3 idare ı;eme~ mühim bir amil olduğu 
etmek için lazrmgelen kahraman çok :\'Uksek sesle ilan edilmekte
Jığr göstermiye sürüklen.mi§tir. dir. Onu hor gönnemekle beraber 

A1manyanm evvela Yugoslavyayı biz ~anev1_ Mıilin de §ayanı haf
istila etmek niyetinde olduğu bak- ret kudret.ine inanıyoruz. Çünkü 
kmds.ki fikirden bahseden muhar- 011suz maddi im.il titrek ellerde 
rir, Almanyarun Bulga.rl!ıt.an .. yolu ~~b~ bir aletten b~ka bir şey dc
ile Selaruğe gitmeyo t.e.§ebbu~ e- gıldır. 
decegıY· fikrini ileri sürmoktedir. ],1" ı k 

1 - !11 o eli.mjn ordusu kahra-
<:!a .. ·et manevra. muvaffak o ur- .... d • o.s J .... an or umuz, şerefli donanma-

sa tam.amile ihata. edilecek olan mrı; va bahadır hava kuvvetleri
Yugoslavya bu suretle taksim edil- m.iz, vatan tehlikede olunca ve 
mek için olınUŞ bir hale gelecek ve mihraplarnmzdan ve ocaklarımız· 
Yugoslavya bir Alman vilayeti ha.· dan dalıa. fazla. bir şey olan ve a
lini alaca.le ve buglin Romanya.da. talarımrz tarafından yalıvz bize 
tatbik edilen mili!temleke idaresi değil bütün beşeriyete hibe edil
altma ıı.lmacaktlr. miş bulunan ruhi ve manevi mira

italyan-Yunan 
harbi 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

Da.lıilde dli§Jl'lan hava. kuvvetle· 
ri, bazı şehirleri bombardıman et· 
miştir. Hıı.sar ve telefat olmam~ 
br, 

Cuma günil akşama doğru, İtal
yan torpido muhriplerl, Si.sama ne
ticesiz bir bUeum yap~ardır. 

Emniyet netlretinln tebliği 
Ati~ ~ (A.A..) - Yunan em

niyet nezaretlıtin tebliği: 
Düşman hava kuvvetleri, 23 tfır 

rinisanide, Kefa.lonya. aWoida 
l-~suri §Bhrin1 ve Korluyu bom.
i:ıardmıan a~. Hasar ve tel&
fat yoktur. 

Bir d~an tayyare&, Sisa.m 
ıdastnda Tigani üzerine bomba.la.r 
. t.nuş ve mitralyöz ate~i açmıştır. 
'i'elefal yoklur. Müteakiben Tiga
ni, Leros fuısünden gelen dört !· 
talyan torpido muhribi tarafından 
bombardıman edilmiştir, İtalyan 
torpido muhriplerl, on dakika ateş 
et.nıi.şler va yetmiş mermi 3.tmış
lardır. Hiç bir ölüm ve yaralı yok
tur. 

Atina., 2·1 (A.A.) - B.B.C.: 
!talyanlarm dün Pogradet'den 

ayrıldrkla.rma. dair gayri l'eşmi h:ı
berler al.mm15t.Ir. Bu haberler ı;lın 
dilik rosmen toen-iit etmemekte
dir. 

Atiıı.ı., Z4 (..\A.) - B.B.C.: 
Yuna.o. eızıniyot nezareti tarafm 

dan ne.~redilmiş olan bir tebliğe 
göre, İtalyan ta:yyareleri dün K&
falonyada. Liksuri §ehrini ve Kor~ 
fu adasmı 'bombardmıan etmişler
se de, ne hasar ve ne de insanc::ı 
zayiat olmo.nuştır. Bir düşman tay 
yaresi Sis:ım. ad3SIIlda Tigani 5eh
rine ta.a.rruz ederek el bombalan 
atmış va mitralyöz ateşi aç~hr. 
İnsanca. zayiat yoktur. Lerostan 
gelen 4 İtalyan. m~i Tigamye 
10 d2ldka. sliren hücumda bulun .• 
muşlardır. 

sı kurtarmak için, mağlfıp etme.si· 
ni ve ölmesini bildiklerini isbat et· 
ınişlerdir. 

Hürriyet için, namıın için harp 
ediyoruz. İruıanlığm §erefi için ır
kmımn büyük tistatlarmm bize bı
raktığı ve nevi beşerin iradesiz bir 
sürü olınadrğnu bildiren dersler 
için harp ediyoruz. Bunlar için 
harp ettiğimizdenberidir ki muzaf
f eriz ve galip geleceğiz. 

Yunan milletinin giriştiği büyük 
mücadelenin safaliatı ne kadar 
çok, Yunan milletinin geçireceği 
imtihanlar ne olursa ol.sun, şüphe 
edilmemeai lhmı gelen lbir vakıa 
vardır ki, o da hak ve (ierefin ta
mamen ve ko.tt olarak galebe ça
lacağıdır. 

Yunan ordusu ve açık şehirlerin 
alçakça bombardnnanr yüzünden 
bunca evladına ağlryan bütün Yu
nan halkı, Yunan ismini taqmıaya 
~ayık olduğunu ve çok büyük ve a.
gır olan manevi ve ruhi mira.sm 
va:risi olmak ha.kkma. layık bir mil
let olduğunu isbat etmişlerdir. Çün 
kU bir ismi veya. unvanı taşnnak 
kafi değildir. Her iyi bir imtihan· 
dan gcçtL~tcn sonra her an o un
:--anlarm. haklı olarak ta.şmdığnu 
ısbat edebilecek kabiliyette olına .. 
lrdır. Bütün Yunan ~illeti sevinç 
içindedir. Çünkü Tanrının ,·ardı • 
mile haklarmuz bida;> ette~ itiba
ren tahakkuk yoluna girmiş ve sa
va., meydanında. muzafferiyet si· 
12.11 larnntzı tetviç e.tmiştir. 

Harbin çetin, bir imtihan olcluğu 
fikrinden hiç bir an uzaklaşn.ads.n 
kahraman krtaatnnrznı yapt::kla· 
rmdan ruhlarımız sevinçle dolmuş
tur. Çünkü 3000 sene e\l'\·elki gibi 
Yunan çocuklarının göğsü hli.ksrz 
tecavüzün, çarparak kınldrğı bir 
kala ve sur olmuştur. 

Bu ke.hra.man ~ocukla:ra en kal· 
bi selamlarnnı yollar ve a.ynr yük
sek cesaret vo gayelerin göğÜsıe
rini Uirtma.kla. devanı. etmesini di· 
h'im. Zafer bizimdir. Çünkü hak 
tam.amile bizlm!~. 

· ingifiz sefiri 
Aınerikaya döndü 
Önümüzdeki 

sene çetin 
olacaktır 

Amerikadan ne kadar 
çabuk malzeme alırsak 

iyi olacak 
l\'evyork, 24 ( A.A.) - Röyter 

muhabiri bildiriyor: 
· Dün Clipper tayyaresi ile bura. 
dan dönen İngiltere büyük elçisi 
T ord Lothian, gazetecilere yaptığı 
Lcyanatta, önümüzdeki senenin 
güç olacağını,, ve lngilterenin mü. 
himmat ve gemi de dahil, her nevi 
harp malzemesine ihtiyacı bulun
duğunu bildirmiştir. 

Lord Lothian, muhtelif suallere 
cevap vererek lngilterenin emrin
de bulunan altmm ve kıymetlerin 
bilkuvve bitmiş olduğunu ve mali. 
ye meselesinin ''müstaceliyet,, kes. 
berlediğini ilave etmiştir. 

Büyük elçi. Amerikan rnua\·c
neti karşısında İngiltere de hisse
dilen memnuniyete tercüman ol. 
muş ve hiç kimsenin bu muavene. 
tin "gayri kafi,, bulunduğu düc;ün
cesini taşımadrğmı 6iidİımişdr. 

Lord Lothian, aynca İngiliz hal
kmm mancviyatınd.an bahsederek 
demiştir ki: 

Nihat zafere itimat kuvvetlidir. 
Halk, harbi kazanacağından bir 
saniye bile şüphe etmiyor. Bom. 
bardımanlar, milli birliği tah."Viye 
eylemiştir. 

Lord Lothiam sözlerine ~yle de.. 
vam etmiştir: 

- İngiltere, Amerikan silah is
tihsalinin lngilter<' ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında payv 
laştlacağı hakkında B. Ruzveltin 
yaptrğı beyanatı, şükranla ve tas. 
vip ile karşılamıştır. 

1940 senesinin ilk yarısı, ''Hit. 
!erin yılı,, olarak telakki edilmiş
tir. Fakat İngilizler, bunu tama
mile durdurmuşlardır ve bu her: 
hangi bir ncticere varmamıştır: 
Maamafih bu harbin bitmiş oldu.. 
ğu demek değildir. Önümüzdeki se
ne çetin ve zor olacaktır. Amerika 
Birleşik Devletlerinden ne kadar 
çabuk malzeme alırsak, bu o ka
dar daha iyi olacaktır. 

Berlinin · bombaı;_--, M k I . ki 
dımani l as e enmış ışı aı 

altında İstanbul 
Yanlış tramvaya binenler, Arka dası zan

nederek başkasının koluna girenler, kendi 
tramvayı sanarak başka semte giden tram
baya binen biletçi., ... 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
etmişlerdir. Diğer bir ağır lıü· 
cum da Dnisberg Ruhrort şehri· 
nin iç limanına karşr yapılmış· 
tır. Kolonya kan.alının antrepo· , 
!arı ve Oortmound garaj ,·,J. n 
da diğer tayyareler tarafından 
bombalanmıştır. T'l\'Var~ ... ıi::niz 
her taraftan hedef olar::..k seçil· 
miş olan petrol tesisatı Vanne 
Eicken ile Dortmound'da. bulu· Işıkların maskelenmesi kararı- lışr~ or. Deniz üzerinden geçen ka-
nanlar o!Üp her ikisinde de yan- run tatbik mevkilne konduğunun y1kl:ırm husule getirdiği yakamo.z
gmlar m~ahedc edilmiştir. bugün beşinci günü .. Beş günden· lar da ayrı ışıklar vücuda getiri-

Essen 'deki Krupp fabrikaları, beri ışıklarını mo.skelemek üzere yor! Her tarafla bir sessizlik, ta· 
Ca.stro Pralıxel fabrikası, bir- çarşıda, pazarda renkli kağıtlar, biat da. karanlıkla beraber susuyor. 

1 d siyah vo mavi perdeler alan yurt· • • "' 
çok tayyare meydan an a ar daıılarm hummalı faaliyetleri de- !stanbulun en fazla gece haya-
rıea bomba ateşine tutulmuştur. vam ediyor. Uzun zamandanberi tı gören semtlerinden biri olan Be-
. Almanya dahC:ıe yapılan bu saklı bulı.uıan daha doğrusu alıcı yoğlu ciheti de yine aynı şe..lrilde .• 

taarruzlardt-;! başka, !bombardr • bulamryan. siyah ve mavi renkll Caddelerden geçenler, sincmalarn, 
man tayyar.:!lerimizden müteşek· kağrtlar bugün kırtasiye piyasa- lokantalara ve eğlence yerlerine 
kil diıfor bir filomuz Torinoya smda en gözde mevkii tutuyor. bakanlar ışrksızlıktan ba.~a bir şey 
hüeu~ etmi~tir. .. Yurtdaşlarm bu işe karşı ver· görmüyorlar. Bunların birinde eğ-

.Sahıl . mu~af~za taY!'areler~ dikleri ehemmiyet bizim nazarı- lenmek ve vakit geçirmek istiycn· 
mız Lorıent dekı e:e~<trik fabrı· mı~da sadece talimatname tatbiki- ler, muhakkak surette bu yerle
kasmı, Brest şehrını, Bolonya I ni bir yurt borcu olarak kabul et- rin kapılarım iyi lıilmeleri Iiizrm ! .. 
şehrinin l~~n t~isatm~ bomba· melerinden ileri geliyor. Hlç bir Yoksa bir hayli müşkülat çekecek· 
ladıkları gıbı, yın~ salul muha· tel3.ş ve endişeye sebebiyet ver- lerdir. 
fazasma mensup b•r tayyaremiz meden kendine has bir vakarla ye- Sinemalar dolup bo.5aldığına, ge-
de nöbet ,·azifesini ifa ederken, rinc getiriyorlar. çen yolcuların dah:ı doğrusu gölge· 
~orveç sahilindeki Vikero telsiz Bu aynı zamanda yurtdaşların lerin çokluğu ile hllküm vermek 
ıst:ı.syonunu bombardıwan et· memleket kanunlarına, hükfımet o- kabildir. 
~~ştir. !~i .tayvaremiz üslerine toritesine, yurt borçlarına karşı • • • 
donmemıştır. sarsılmaz bir bütünlükle bağlı hla.skelenmi.'i olan na.kil va.srta-

[,rmdra, !!1 ( A.A.) - Röyter: bulunduklarına misaldir. lal'I{lda, satış yapan seyyar ve dük 
İngiliz hava kuvvetlerine men· ~ * ~ kancı esnafta ilk tecrübe zamanla-
sup bombardrman tavvareleri, rmda bir çok gülünç vakalara rast 
bu akşam gi.ineş ıt>attıktan sonra, Okuyucularımr7Ja birlikte şimdi lamamak da mümkün değil!.. 
istila limanlarına ve Fransız sa- maskeli lambalarla t envir edilmiş Biz, bunlardan bir kaçma gece 
hilinde uzun menzilli top mevzi- ışıksız tstanbulu gazeceğiz .. Köp- gezerken şahit olduk. 
!erine çok şiddetli bir hücum yap riiye doğru yürüyünüz ... Yolda 1\fövczziden gazete alan bira-

bir iki yerde umumi tenvirat lam-m:ı.ştır. Eütün hedeflere yerden balarından maada, sağda solda ev- dam yakasından tuttuğu birisinin 
hücum edilmiş ve bi.ivük Gapta lerden, dükkanlardan sızan mavi arkasından bağırıyor: Y' ., 
bombalar atılmı~tır. !n;filaI:!erin ışıklardan başka göze görüııen hlç - İki kuruşu ver!., ~ ... 

ki F hT bo - Ne iki kUl'Uşu? 
ışı arr, ransız sa ı ı yunca bir ışrk yok!.. _Beş kuruş verdim. Gazete Ü" 
otuz kilometreden fazla bir me· Arada srrada bir ikı' ufak cep 4=" kuruş değil mi? Geriye iki kuruş 
saf ede kaarnlrk .semayı aydınlat· feneri parıltı.sr ateş böceklerinin vereceksin? 
mıştır. parlamaları gibi kısa kısa yanıp Diğeri hiddetle silkindi: 

Işıklar hazan o derece şiddetli sönüyor. Kaldmmlarda gölgeler. _ Arkadaş deli misin ben ga· 
olmuştur ki Kent sahilindeki ev- Ayak sesleri, gülüşmeler duyulu- zetcci değilim! memurum anladın 
lerin camlarında akisler yapmış-, yor. Yol üzerinden mavi bir ışığın mı? .. 
tır. !nfilaklerin gürültüsü, Kent geçen ve gürültüsünden tramvay Öteki özür diledi: 
sahillerinden işitilmiAtir. Bir çok olduğu anlaşılan nakli vasıtaları, - Affedersiniz ben sizi bana 
yerde projektörler, MaIL'}In orta- çift mavi fenerli otomobiller, ka- gazete veren mü~ezzi sanmıştrm 
larına kadar her istikamette gök'. ranlıkta parlryor ve kayboluyor. karan Irk bu!.. İnsan farkedemiyo; 

·yüzünü taramakta ve obüsler, Halkın çoğu geceyi seyretmek, ki ... Hınzır velet paranın üStUnü 
yükseklerde patlamakta idi. Ca·, daha doğrusu ışıkların mask.elen - venneden savuştu, git.ti ... 
Iis ve Bologne limanları ile Gris· diğini görmek arzusuyla sokaklar- **·X· 
n.ez burnunda.ki top mevzileri, da... lhtiyar bir kadın etrafa seslenl-
bu taarruzun esas hedeflerini Köprü üzerindeyiz .. Deniz va.sı- yor: 
teşkil etmiştir. talarının ışıkları <la diğer nakil va- - Hey efendi oğlum .. Ayol bu 

Marsilya 
bombalandı 

sıtalarr gibi maskelenmiş, yalruz ne hal.. Ha.sibelero gidecektim. 
projektörler deniz üıerinde uzun Keşke sokağa çıkmaz olaydnn, Ne
ve keskin ziya hüzmeleri vücuda relerdeyim ayol? .. Çukura mı dil§· 
getiriyorlar. Denize vuran ay, san- tüm nedir? Bacaklarrm sırsıklam .. 
ki tabiah kendisi aydmlatmağa ça· Tuh Allah müstahakı:nı: versin 
-------------- ı Daha başka enteresan vak~İara 

Lord Lothiam, gazetecilerle yap. 
.,.,tığı görüşmede !ngilterenin Amc. 
rika Birleşik devletlerinin mali 
yardımım talep e-dcccğini kaliyyen (Baş tarafı 1 incide) 
balüs mevzuu eylememi~ ve Ame- den ve B. Ls.valin Vişi'ye avdetin
rika Birleşik devleti-erinin muave- den evvel bir tebliğ neşretmesi 
netine a~erelrin de dahil ol.masına beklenmemektedir. 

Y 1 tb ati da rastlanır .. Biribirini kaybeden-
UQ OS av ma U ıer, ya.nhşlıkla arkadaşı zannedip 

!ngilterenin katiyyen ihtiyacı bu.. Vlşi, 2·1 (A.h.) - Havas ajan-
lunmadığmı sarih surette ifade et.. sı bildiriyor: 
mi~tir. Dün gece Marsilyada. hava teh-

Bil •ük' - 1 · y l l likesine karşı verilen al1i.rmr, mü-
:'> e çı, unan ı arm kazan- te ·d..,'t 1n '"- ta . · t af dıkiai ffak · tl · I .1 a. ı..u gJ..UL :> yarc.sı ar ın -
rı .. n:uva ·ı:re erın ngı te- dan yapılan bombardıman takip· 

rede buyük heyecan doğurmuş ol · · . . · duğunu da bild' · d - ıetmiştir. 1ngıliz tayyareleti şehir 
miştir ki. ırmış ve aynca e. ve civa'rmın üzerinde uçmuşlardır. 

t 
:
1 

• Yirmi kadar yangın bombası olmak 
- ng~ ~re, ~lmanyarun bOtlin üzere bir çok bomba atılmıştır. 

gayretl.e~ını lngıltereye :tna'lze.me Şimdiye ka.dar alman haberlere gö
gt ~~f~:;edının ği~n~ne geçmek üzere re, dört kndm ölmüş ve beş kisi 
eKSJ e~ fıkrindodir. Binaen- yar:ılanmı~tır. -
~~Y.~. !ngılterenin gemi ihtiyacı Patl3.Inamış bombaların tetkiki 
~u~un e~ esaslı davalarından biri- ve İtalyan aleyhtarı: bcyannaınele
sını tc;.ıkıl etmektedir. 'rin lnılunması, tayyarelerin milli -

üçüzlü pakta 
iltihaklar 

yeti üzerinde hiç bir şüphe brr3k
memaktnılrr. 

. . başkasının koluna girenler, yahut 
(B~ tarafı 1. ınc:de) 1 aralarmd:l geçen bir işe da.ir ko· 

Yugoslav efkarı umumıyesınde nuşanlar eksik değil! .• 
endişe uyandrrmrştır. Yugosl~v .;,c ıt· * 
milleti, Yugoslavya ve Bulg~rıs- nk gecelerde tramvayları\ bi-
tan ar.ısmdaki ebedi doı:tl~~u~~ nenler bir çok yanlışlıklara. uğra· 
gayri mesullerin Bulgar nulı.etı dıl"~, yanlr.5lrkla Fatih tramvayı 
ne ve Balkanlara da sulha daıma yeıuıe Topkapı tramvayına Yedi· 
felaketler getirmiş olan muh: ,- kulo yerine Edirnekapr tr~'llvayr· 
lif sergüzeştGi pliinların.m hud· na binenler oldu. Bir Kurtuluş ~B~ 
bin menfaatleri ile ıbozulmarna- yazıt tramvayı: Türbeye geldiği .. va· 
smı samimi surette arzu etmek' kit <le biletçi fütursuz bir şekilde 
etdir. tramvay yolcularına: 

:i'rvat köylü partisinin Ilru?i - ŞL')ohıı.ne var mı inecek? .. 
ri efkarı olan Hrrvatski Dnevnilc Diye bağırdığı vakit de tram· 
gazetesi diyor ki: vayda bir kahkaha kopmuş.Salonun 

Yugoslav efkarı umum:,resi kapısınr açan vatman biletçiye §id· 
ve Yugosk.vya Bulg-aristan :ıra- detle bağmmş: 
smdaki dostluk paktı ile teyit - Delirdin mi be adam?., Şiş
c<lilmi~ iyi müıınsebatlerin j~ılal h~ne nerede,. sen nerede? Bu:z:ası 
olunmaksızın kalmasını samimi Turbe, Beledtye anladm mı? ne 
surette arzu etmektedir. Yuzos· diye yanlr.~ b3ğırryorsun. 
lav dostluğu, bütün konışularr Zavallı biletçi birdenbire dura· 
mız iç:in ve bilhı-.::sn. ırk kardeş- ı ladıktan s.onra: ..... 

LOndra, 24 (A..A.) - B.B.C.: 
Yune.nistand.a. bulunan impara4 

torluk kuvvetlerin.tn A vustra.lyalı 
Yeni Zelandlr ve !ngilizlerden mü· 
teşekkil oldu,.iru dün Londrada öğ· 
r~tir. 

İngiltere üzerinde <&t~ tarafı 1 in~> 
dtıraak değiliz, Osla. olsa ha Jıu-

Fransız hlikf!Uleli, ln~iliz hava 
kuvvetlerinin bu derece tavsif edil
mez usullerine karşc enerjik pro· 
teatoda bulunmuş ve İngiliz hüku· 
motin.den ta.ı,.iye ve tazminat is
temi'Ştir. 

leriniz Bulırarlar icin büyük bir - ~y".ah.. ~e~ Erruno!!:unde 
krvmel' h · d' · yolcu ındırmek ıc:ın tramvaydan 

't . .,. k'~ taız kır. "C S .,, atladım, yanlı~ tramvaya binmi- • 

F Sız hu .. ku"' metı" s uo e cı -an cnup esı . D' 1 k ran aze : . . •·. şım, ıvan yo u yo ·uşunu çıkmca, 

!{ahire, 24 ( A.A.) - BBC.: 
Röyter Ajansının Kahiredeki 

muhabirine göre, tank dafi topları 
YÇ mühimmat sandıklan ta"zyan 
İngiliz tayyareleri Mısırdaıl Yu... 
nanistana hareket etmişlerdir. 

Ç0RÇ1I;1N METAKSASA 
TELGRAFI 

Lômira, 24 ( A.A.) - Başvekil, 
Çörçil,~General l\1etaksasa aşağr
daki teörik telgrafını göndermiştir; 

Dün Alman tayyareleri- ımstıı. sözümüzü bu dm·letlerin baş
ladıklan harbi kazanmalarında.o. 

nin faaliyeti az oldu ııonr:ı. ısöyllycce;ıiz.,, dema ıstı. 
yor. 

Lo>uira, 24 (A.A.) -Hava ve ("-I dalı· ~ 1 S 0 za.:uıed.iyornz ki bu def& 
teb~lgı:.: enmiyet neza.retlerinin Bcrlin0 dan:!t edilen Molotıof Al

man de,·Iet adamlarma. a.ym ;ekil-

Versaya gidecek g B tlesı dil yor kı. b'I ı·a· 1 Şişhane yokuı:;unu çıktığnnızı zan-
u gar ar şunu ı me ı ır er nettim 

Zuri/, 24 (AA.) - "La Suis ki 1\'lakedon.ya, Dobruca değil- Tr:ı~~:ıyda bir kahkaha tufanı 
gazetesinin ~--~ş! m~~biri yazıyo;~ dir. Bazt Sofya tahrikcilerine şu daha koptuktan sonra tramvay ba-

Fransız hu,.-umetının Paris Yeya c~h~ti ihtar ederiz ~i Vard~r va- reket elmiş ... Biletçi tabii elinde
Versaya nakli t:ırihinin Yakında dısı Bele-rada ebedıycn baglıdır ki bilet kutusuyla yine vazlfesinde 
tesbit edileceği resmi mahafilde ve bu mıntaka, muazzam feda· her devam ... 
söyle!11!1e~t:air. Versayda hükQ. karlıkl:-ır ve revkalbe~er gayret· 
met ıçın ıkı otele el konulmu~tur. ler pahasına Yugo~lavyafıın par· 
İngilterenin Paris elçisi çalan'Tlaz bütünlü~üne d.~hil oı· 

Lizbona tayi d"ld" muştur. SQlbranyada soylenen 
", c; n e ı ı tahrikqj sözler, iki memleket a.-

l.ı0ndra, .. ıf 4.A.) - Kral Sir rasmda'd daimi dostluk paktının 
V:~~?rd ~~~1. n.ın ''erine Lizbon , ihlalini hazırlamaktadır. O pakt 
b~ytık <:l~ılıgme sabık Pa.ris bü· ki iki kardl'f! milletimiz arasın· 
yv.k <:lçısı !lonald C'l.mbel'in ta- da bu derece güzel bir anlaşma 
yininı tasvıp etmlştir. havası yaratmıştır. 

. ... 
Bunlar ışin şaka tarafı ... Türk 

milleti lıiiki"ımetin lüzumlu görüp 
tatbik ettiği I!'jık karartma ve sön
düı-me talimatuamPsinin bütün hü
kümlerine şu kadarcıl.: kısa bir za
manda uymuş bulunuyor. Şehir ka· 
ranlıkta olınasma rağmen umi1mi 
hayatta hiç bir değişiklik olmadı, 

Hasan Bcdrcttin tıı~en 

"Arnavutluk cephesindeki bütün 
zaferler ve bilhassa 'en milhim za. 
feriJtfşkiıfeden •. Göricenin zaptı 
münasebetiyle bütün kalbden ge. 
len .. tebriklerimi arzederim. 

A'.detÇe ve techizatca bu derece 
faiK düşmana karşx Yuuan cesare
tinin bu güzel eseri hepi.!ı:ıiz içiµ 
bir ilham menbar olacaktır. Eski 
ve klasik Yunan zaferlerini andı
ran bu büyük muvaffak.iyeti "Ya.. 
şasrn Yunanistan !., sözleriyle te... 
sid ederim. 

Düşnıanın ıbugün !ngiltere u· de değilse bile ııcr halde buna ben· 
:rerin,d.eki ~aaliyeti, küçük mik- zer bir (',enp Ye.nn.IB ot<;o. gerek
yasta olmu.5tur. Sabhleyin bir· Ur. Bilnıiyorus, bu tarzda. bfr co
çok avcı ve avcı bombardnnan Yap Sovyet Ru.syaJ?m prens.ip iti
ta.yyareleri grupları, cenubi şar· barile U~iizlü pa.ktı kabul etmesi 
ki sahilini aşmışlar ve Londraya m:ıwumı..'\ mı r.e1ir? Bilakis Sov
müteveccihen uçmuşlardır. Bu yetfor Birliğinin Ma.carlst&n ~bi 
gruplar, avcı tayyarelerimiz ta· bir protokol fm7,a ~tmcme.-ı;;I harp 
rafından sür'atle karsılanm.ıs ve sonuna kadar bu paltfa ka~r Ya
dağıtılmrştır. Şimdiye kadar. alı- rlyct nlm.a.n-.a!Jı demek dı>ğil ~uclir? 
nan raporlara göre, Kent kont· Bu moselecfo bb:fm ~:ı.hsi mlitalca
lu~nda bazr noktalara pek az lTilT. ~udor: 
miktarda bomba atılmıştır. Pek .v~Ii·h'·~r .~e,·letlerl 80\'~·efür Bir- .J/1.1 
az ha~r ve pek :.ı: telefat \"al"" ligır.ın tiçuzm p:ıkt.a. ycrdiJ!i bu ce- ıl/' 
dır. Ya.hı kAfl buluycırl:ı.r!':ı. Tüı~tiye de 1 

Al'J'lt{>a. tarihinin dönüm nokt'1.Sl ... ~h:Uıe saı-.ı.yl:ırda ... Şahane bir a,k .. 

Adriyatik denizinde 
bir muharebe oldu 

Dubrovııik, 2-~ ( A.A.) - Ha: 
·:as : Dün akı;:am. Dubrovni.k'de 

Öğleyedoğnı Ma.nş üz.erinde ıı.ynt tarzda. hir cen.p \'erebilir. 
avcr tayyarelerimiz, bir düşman 1."0

1c eğer üçüılii Jl.'lkh kabul et· 
bombardrman tayyaresini düşür· mck mutlaka bir iltihak protoko
müşlcrdir. lunn imza etme~i irap ediyorsa =====:::::====:::::==== Türldyc-nln bu pakt için '4ÖZ sö;yle· 

denizden top sesleri işidilmiRtir. 
Adriyatik denizinin ağzmda · bir 
deniz muharebesi vukua. gel.mi~ 
ol:.1::.sı muhtemeldir. 

mek 1111"851 <'.otr:ı.fi Ye ahdi \-aziye-
ti mudblnee tsn~ ve tsvl~.rc dahil 
oldui,u J:a!de bütün An·~pa. mern
lelı.etlerlndcn en sonra gelir. 
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KOtAYUIUF\ 
AMERiKADA 

Lik maçlaiına dün 'Kadıköy 
Yazan : i "".'! k en der F. Ser t e 11 i ve Şeref stadtarmda devam 

1 
_ edilmiştir. Havanın gUzel ol· 

Amerikaya doğru 
Üç bacalı, muazzam blr tra..ns.. 

a.tlantiği.n guvertesinde §eZ" 
longlara uzanmış yolcula.r ru"8.· 
sm<la sırmalı cebkeni, mavi po· 
turu ve burmalı sarığı ile herke· 
sin hayret ve tecessüsünU çeken 
iri boylu, geniş göğüslU bir a • 
dam vardı: Koca Yusuf. 

ması nıac:larm ikin.ci derecede 
zaldığınt görüyordu. eheınmiycti haiz bulunmalarına. 

Bir gün Petro: rağmen ıı..,encrbahç stadına ol· 
- Koca aslanım, dedi, şu u· dukça mühim bir kalabalık top· 

mumi sofraya otursan da bir ıamıştı. llk nıaçı hakem Hüsnü· 
kere ala.franga yemeklere de nün idaresinde Vefa · lstruıbuI· 
şöyle bir göz gezdirsen. spor takımları yaptılar. ı:,akım: 

- Yemek mecburi değil ya.. lar bu müsabakaya aşagıdakı 
Hoşuna giden bir yemek gelirse kadrolarla çıkmış}ardı: 
yersin! Oyle güzel makarnalar, l VEFA.: Hayatı - Sllleynu.ın, 
tatlılar geliyor ki .. Doğrusu ya· I Vahi~· Cı'!at, Hakk-ı,.J1ttstaf.a-: 
zık oldu verdiğimiz paraya. Ferdt, Fıkrct, Halckı. Hılmı, 

Ne dediyse, Yusufu ikna ede· Fııad. 

F enerbahçe T opkapıyı 1 O - O yenerek 
mevsimin gol rekorunu ya. ı 

Besiktaş Beyoğlusporn 4 - 2. Galatasaı av 
Altıntuğu 4 • 1 yendiler 

5. 

s dındaki 
~ açlar 

Beykoz - Süleymaniye 
Lik mn • rınm ba~ıneanberi 

bfr türlil galip gelemiyen Bey 
kozlular nihayet diln ilk galibi" 
yeti S:ileymaniyelilerin ka.?ljl" 
smıia tattılar. 
çıktT 
zin bir şekil :ıldıktan sonra .;ne 
Bcvkoı1ularm hô1'imiyeti' altrna 
Jri"'-'İ. Be (lft '•ika icinde ı ·koz· 
ıuı .. .,. li<' ~ı kacırdılar. 

Sillcvma.niveliler aruırzm par 
GUvertede ~ezlc ~tara uzanan 

yolcular onun bir Türk pehliva· 
nı olduğunu anlamakta gecikme· 
mişti. 

Koca Yusuf, yanıbaşmda o · 
tura.n ve gUzel tür!tçc konuşan 
Rum menejerine soruyordu: 

medi. 1 ISTANBULSPOR: Nevzat -
Koca Yusuf bir tUrlil yemek Bekir, Hayri · Servet, Enver, 

salonuna in,'llek istemiyordu. Muzaffer - Nizamcttin, ltmıai1, 
HaJbuhi ecnebi ,.e bilhassa A · Miikcrrem, Ciha.d, Kadir. 
meriluılı yolcular, onun salona Oyun başlar başlamaz latan· 
inmesi !~in Petroyu sıkıştırıp bulsporlular vaziyete derhal hfi.· 
duruyordıı. kim oldular. Fakat bir tUrlU gol 

- I::ı.vıverdilcr. Bevknz sol hafı sft· 
levmaniye Eıo\ açığını on sem 
iı•nd"' lr<ıc;tf bir rurette dü•ürdtl• 
lcr .. Penaltı' 

Penaitıvı, Stnevma.n!Y'O sol a· 
et~ toım kalP._: .. ilstiln~en yol" 
]ııvarak hPba e ti. Bu bl'•ri1k teh· 
ı; "vi ntlatır ntı tma:z.. Bevkoz" 
l•·',, .. l::PT'"en Siilevmar•ive kale· 
p,· P 111 .... ınr ı.·e ı:~trafortarmm 
n<'P,E'Ri vüziinden bir gol kaçrrdr 
Jar. Oyun bitmesine be3 dakika 

_ Kaç ~ünümüz kaldı? Daha 
çok g; ecek miyiz? 

- Altı gi"ıümüz var. Ne o .. 
Sıkı1 lm Mt" 

- • :>k .. Sıkılnı ~ m amma, 
yolun bu kad:ır uzavıır11 wını ba" 
na Parlste iken söylemis olsn.y
dm. kör olayım binmez.d:m bu 
Vat>ura. 

:._ A Yusuf 1'Phlh•an! Neden 
böyle mana.sız şe •terle zilınini 
yorar dunırsım? Seyvar memle· 
kr~ ~bi. büyiHt blr va.,unın kin· 
de her istedi.Tin var. İnsan M · 
nb:de mi gidi,·or. yoksa karada 
tnı otunıv'lr .. ? Fnrkında bi1e C)}· 

muyor. Günlerimizin. ne kadar 
kolay gen,ıı~nt görl\yorsun? 

- Fırtmıunz gtlnlere diyece· 
ğhn yok. Fakat, göklere kadar 
ytikselen o müthiş dalgalı. frrtr 
nalı gUnlerde geminin, bir kes· 
ta.ne kabuğu gibi, denlı: Ustfüı...de 
nasıl bocaladığm.t een de benim 
~ibi g5rdUn ! Bu denizin hl~ şa· 
'·"'cıt vok, köpUrUncıe eoşuyor .. 
~ insanın midesini söküp 

~ .. 

Koc" Y ısuf bunu b;1sevdi. bel· çıkar:ı.mıyorlardı. 35 inci dn.ki· 
ki -le güvrrteye bile çıkr.·nyacak kadan fü":arcn v:ıziyet değişti, 
idi. bu sefer Vefalılar a ır basmaya. 

- Dillerinden anlamndığnn n: başladılar ve nitekim bunun r:c· 
damlıu la neden ba~ba~a kala· mcresini görmekte gedkmedi er. 
yım., divordu, ne dediklerini tın· 35 inci da ki ada Halckınm ayağı 
lamıyonım. Bnna dua mı ediyo_r· ile bir gol çıkararak birinci dav
lar.. •oha l<.Ufiir mil? Bunu bıl· reyi ı · o galip bitirdUcr. 
miyorum. 1K1Nct DEVRE 

- Seni herkes seviyor, kol'a Bu devrede Vefalıların daha. 
a!lıın! Herkes istiyor ki, sen de cok gol çıkarar,ak1a.n "mit cdıH· 
yolcu aı·.rı a.ra!';ına inip şu neşeli yordu. Fcknt ancak biri penaltı· 
ve heverınlı hayata karışasın... dan olma.k UY.ere iki gol daha c;ı· 

YUS'.ıf o gün mf!nejerine sert kararak müsabakayı 3 · O galip 
bir sesle bağırdı· bitirdiler. 

- !stemiyonım dedim ya... G S Alt f "' 
k 

, • • ın ug 
Kafamt kızdırırsan, nmaram· 

d kınam h 1 Bu stadda gUnUn ikinci maçr 
dan dıpnya a çı a. nı hakem Saminfn idaresinde 

• • • G:ı.latacı.ara.y • Altmtu~ t&knnla· 
Koca Yusuf knmanısm1a, va· n yaptılar. Bu m\1.sabaltaya. tt: 

taifma uzanmış, kesik cümleler· kımlar aşağıda.ki kadrolarla çık· 
le ·konuşuyor: ı mı~lardı: 

_ y81cıa.şıvor muyuz? <?ALATA8AlıAY: Oamm' -
- Ge'rlik sayılınz.. lki günU· Salım. Adnan - Muao, Envn, 

mUz kaldı. Halil - Ctmil, 8 •ldhatttn, Qiın· 
- Fırtma :M.lA. din~eOi mi? ı düı, E§fctk, Sera/iM. 

, lrusmak nedir, bilmez ALTJNTU(}. : Tam - Me1'· 
• - DUn,kU kadar değil. Hafif· I met, Cemol - Hayri, R{lftr.ı, 

H. vır. Bıt.Taya gelinceye lemi~.. Caf ·r - Ahmet, S"yid, Hayri. 
lıı ,... ıidem bile bulanmamıştı. - Belll. Oturdu~ın yerde ~ A.li Bilal. 
tulur,E;-~a:u~r· unu· ho3 gibi sağa sola sııllanryon:Wl! 1- Ôyun başlar başlamaz S:ı.~ 

Yusuf ha.V'ILyt güzel görllnce _ Eh, deniz bu, aslanım! Ba· Kmnıztlılar dc~in ve uzun pna 
kalktı: zı gUn dalgasız geçer. Bazı gün h bir oytınlıı. vıı.zıyete derhal hl: 

- Amerftta:da timdi gatıete1er de dalgalı kim oldular. Fa.kat eUt atmadık· 
• l&r1 ve mUtemadlyen çalım ,.ap· 

bizden bahseder durur, değil Koca Yusuf ka.cılarmı kaldın; tıklan için gol çıkara.mıyorln.r. 
mi'! ra.k, yattığı yerde ~mı salla • Ovun t!llratli oluyor. 24 UncU da· 

~ı,•..., 

FJjj ~.~ J'.T.~ 
Fentıbah'e • Topkapı maçında Melih gol pc§inde 

cuınuyla ıba"'1 andı. Sarı • K.rmı· başlandı. Ücüncü dakikada kü· 
zıhlar derlıal vaziyete hlı.kim ol· çiik Fikret~ ortaladı~ topu' ka· 
dular. Ara sırada Altmtuğlula· leci bloke edemiyerek t 0 pu elin· 
rın rnHr.!erit bUeumlan g5rtilU· d.en ~l\cırdı. Yetişen Melih ha" 
yor. Nihayet 5 inci d~kikada Se· fi! .hır vuru.cıla Feıı"'rbahı;enin 
lahattinin çe1ttiği korner.:1en b•rınci ı:-oliinU yaptl. 7 nci daki· 
GUficlli.z kafs. ile Galatasarayın knda. da.. Niyazi gUzel bir k11f 

ikinci golünü yaptt. VUl'lUill ile Fenerbahrenin fk~ncl 
Bu savıclan eonra Ga1ntnsa· golUnU vantı. Devrenin 11 rı,. ki 

raylılar Altmtuğ kalesini sıkış· kııımında. Fetierbıili<'eliler hakim 
tırmaya. baı,ladı. Dakika: 24. oynam larma rn~en mwı rtka· 
Soldan Seraflmin cektiği korner ramndtlar ve ilk devre 2 • o Fe· 
den Gfüıdilz UçUncU Gatablsaray nerbahçenin galibiyeti ile bitti. 
golUnU de attı. Blrka~ dakika. tK :-ret :>EVRE 
aonr& Salim kasti bir tekm~ yi· 
yerek saha.dan c:ıktr ve birkaç 
d&klka eonra. ytne oyuna girdi. 

Bu mllddet zarfında San ·Kır· 
mızıblar bir mUddet bocaladılar. 
40 met dakikada Serafim Gala· 
tuaraym dördUncU ~lUnU de 
yaptı ve mu.sa.baka vaziyet dc~ıı 
meden <l • 1 Ga.latuaray lehiM 
nı>t\celendl. 

F enerb laçe • Topkapı 
GUnUn !On mu.saba.ka.smı ha.kem 
~ef Mutlu idaresinde Fener 
bah~ · Topkapı taluinlan yap· 
trtar. 9 

Oyuna Feneıt-ah,.elnel'fn s:ı;ı;.. 

dan inkişaf eden bir akmı ile 

Bu devrcve cıkıldığı zaman 
F<'n"r)ahcdilPrin takmı1ann'1a 
ufak bir deifisiklik yantık' n 
~ÖV! r;arnıvordu. Nit"ki- hıt de· 
~~lklik gemereıılnt '·erdi S:ı.rı • 
U.civerttilrr bu dev~P beşinci 
dakikada Mnlfh. sıttmcı dnklkn: 
d'\ ,.;,.... HPllh, 10 uncu d:-lr;ka· 
da P. 0 hU, 16 n"t dn"trn~ada Nfytı: 
zi, 23 ·1ıı~ü d~1<i1<ad Melih, 26 
mcı d~ '!{ikada Nivaıi. biraz son· 
ra MP1ih ve son <Htltiht.,.,.da ela 
yi'1e Ml'1 1hitı ~ttf~r tıE'kfa ~11e 
mUtı."\.'ba1'svı 10 • O ....fhf bf'•'tl~ 't;fr 
t-ırkıa. MH"""'ek sMı.enin gol re· 
kn,.,mıı vantı. 

- Şüphe yok. Gazeteler aceıı· dı: kikads. Galata.sarav kalefrl önUn• 
teslni hareketimizden derhal - Ah şu Servet Bey .. Bacmnt deki bir kan~ıkhktan istifade Birinci kiline :nuan cedveli 
telgrafla hatberdar ettim. Fotoğ" yakan hep odur. ~öılerine kan· eden Altmtuğ sol i~f gtlml bit Taltnnı !f. o. B. M. A. 
rafmı zaten daha önce gönder dnn. Buralara. k dnr geldim. Da.· ı:oUtle takrmmm yegAne N.yısınt B-ikt•• 7 1'. 
ıniştim. ha ııı>ler gelecek bakalım başr ~ıkardt. Bu J?Ol San · Kırmmlr F;~, '""' 7 ~ 1 1 :: 

6 
P. 
21 

18 
11 
15 
14: 

- Amerika dUnya şampiyon· ma ?! lan yıldırmadı. Tazvtklerlni bUs Galata.saray 1 4 2 1 26 ~ 
larmı yenebileceğimi fdd1a edi· _ Hiç bir şey gelmiyecek. bUtün arttrrdrl:ır. 28 inci dakl· Beyoğh·~por 7 3 2 2 17 1: 
YOl'S\Iyn.Udef,il mi? Nevvorkta krallar, imparntor!ar kada da. Gilndllz Galataııa:avm1 .Altntuf 7 3 ı ~ 13 15 

- zde yüz. gibi° karşılanacaksın... Ayam birinci golilnil tıknrdı ve bırinc Vefa 7 2 2 3 10 16 13 
13 
11 
ıo 

- Nerden billyorsun bunu? kanı.va basar basm ,.,. hE>r şevi devre bu 3ekitde 1 • 1 bera.oore To~apı 7 ı 4 2 12 23 
Kunı bir tahminden mi ibı.ret ?. tmutnr T{cım! KPşki ben senin hittt ?stanbulspor 7 4 3 10 24 
Yoksa orada.ki cihan pehlivanla· yerı"nde o}aaydnn lKtNCI DEVRE Beykoz 7 1 1 !'i 3 14 
nna - bana gUvendiğin ka· '"" · (Dtvıımı 1,ar) Oyuna Galnto.,~mvm blr nt\· Sfilcymaniye 7 1 8 4 22 8 

~'._i?1if:ijZ~~\ Küçük hikay~ J Adam başına 10 Şilin 
m l{oca Yusuf bu s5zlere inan· ı _Sevgilim!.. Gelecek hafta ı. 

ama.k.la beraber: ' lef on ederim; ve buluşuruz. 
- Bır kere yola cıktık, Petro. , Kadın şu cevabı vereli· 

dedi. Benden kuvvetli de olsalar. _ Muhakkak surette teİcfon et· 
herhalde gürecıeceğim. Amerlk~- meni rica ederim; ankm unutma. 
V~ kadar gittikten ~onra, . bır: Allaha l'?Jllnrlndik. 
Turk pehlivn.nı boş doner mı sa _ Allaha ısmarladık! .. diyerek 
nıyonrun? ahizeyi yerine utım. 

• • • lstılsyondaki telefon oduından 
Roca Yusuf Pariste iken. me· ayrılarak, yUrilmeğe ba.aladım. Bir 

n.ejerleri - 'biri Nuri Bev, Paris· az evvel, telefonda kon•ıştuğuın kı
te kalmrntı - Amerikada icabe· zı dil§Unerok dedim ki: "Ne yar.ık! 
denlerle muhal:'Cre cd<>rek, niha· Parasızlık yUzilnden, kızcağızı gez· 
ye_t bUyUk bir eirk SBhibi olan meğe götilromedim .... 
Mıster (Par ter) ile bir rnukave· ı Ta.bil, cebiınde bır miktar para 
le YapnııR ve !m.7.alamıştı. vardı. Fakat, bu para Ue geçen a-

I{oca Yusuf Amerikaya, bu ym ev kira."ını ödeyecektim:. !'fal 
mukavele mucibince, bir Ameri" &ı.lıiblne söz verntlştlın; ve somm-
ka.Iı .cihan 'Oehlivanı ile güreşmi· de dalına dururum.. . 
ye ~n;vordu. Pastahaneye gittıın; kahve ile 

Paristen hareket edece~ l?'iln. sandovlç ısmarladım. Kareı:ma ki
bUtün Fransrz r.?"nZetelerl Koca tap okuyan bir adam oturdu. 
1:'USUf~ bahsederek, bUvUk re· Onıölayı görmek için &alı gUnü· 
sımle~ıni dM"l'.etmfş ve bunlar . nU beklemek budalalık ola.calt!.. 
dan b ri: diye dU-;Unüyordum. mzın pönder-

- K~a Yusuf AIN'rikııda diği mektubu çıltardım: ve el yazı· 
1tendi a •arll'-ta bit ,..hlivan bu· smı öZdr geçirerek bir hç de-
lamıva""ktır. !rı. okudum. 
Demişti Yt"'Uf b Orsölıı · uu.tnın sadı~t: ve ıısil bir ·. .., un undan baş· • ,,.,~ · 

ka bir endıcıeei yoktu kızdı. 
''- Y~ triremı('(J ~dönüp _ Birdenbire yere baktım: v_e. ~ 

lirrem .. ?!'' ge sa.nm altında, zarif bir !ngillz lı 
O, bu ihtimali d~Uk a: rası gördlim. Çocuk gibi; r:_ı:a bt 
bile !yor, ne y pacağını ~l . lan bir insanın derhal aynğile~ ü 

rnlvordu. e zerine bnwıası l!i.zım gelece6ı · 
IR'oca Yus11fun ıbir rle!"di d h düşilndüm. Kar§ımdaki adam, gi 

vardı· <*Mide V'l"M"k i b"leta f. dlnceye kndar aya{;'ln'lt psrrnın U. 
mı ı · 

1 
k a • Hinıfon ks.ldırm!\m va kanr vcı 

ş ardı. B1mu a m • mecbun di.m bö 1 1 bhn t::.calt 
ıdı Fak t, y uf kl . ; y ece, ıı ıp ce e a 
vi.. 

1 
a ug 0 ve:ne en ı tun. ÇilnkU, adamın yemek sast 

~ V~i da'h;. Pntırte öğ'" hitaına erfnı~e. kalkıp d treglne gi 
~nm c:t1. Ra.manumıa - vatnırn lccekti. ha.ttA, her an için knlkt .. 
fnmeden - ınıcnk, vumurta. R'itmesı beklencl>lllrdi. :UU•1n, epey 

f'Y"lr, receı gibi bir hayli neva· vakit geçmesine rağmen yerinden 
e y&11'9 ~"'eştirnıiı;ti. blle knnıldamryordu. BUyUk bir iti

ol UZadık~ bu nevalenin a: na ile Ylldum yudum caymı iQl'lktt>n 

eonra mUtcnıadlyen k!tsl' okudu; 
ve si&ara t sti 'le si. ra Y dı. 
Yarım saat sonra bir çay da.~a 

ısmaı !adı. On daldkn sonra. bır 
d:ıha .. Ve b.roz sonra da tlçU:.cü 
çnyı ir.ti. 

Cebİınden kalem çıkardım: Ve 
bir İngiliz lirası ile sntın shnalt is· 
tediğim ııcylerl tesblte baş!adun: 
Bir ka vıınoz reçel; bl.r çlft çorap; 
ve b:r ipek kıravat eıı.tın almak ar
zwıunda olup, Orsöl!yı da yemeğe 
da·.ret edecektim. 

AsabUcşmiştJm. Bir saat geçmiş 
olmnsına rıı.ğmıın Mlfi ac!amda ~·ol
culı.ık alAl.mi yoktu; billkb, ba!]Inl 
kitıı.plan !:aldırıp öksürdil. Bunun 
üzerine cebinden bir mendil çikar· 
dı ve burnunu ııllmc;c b&Şlııdı. Ba
na ac~v·p bir bakış fırlattı; ve yi· 
ne okwn:ığa koyuldu. 

0:1ll. bir My söylemeği dUşUn· 
ılnı; lokantadan aynlmıısma ya.r
•m edecek bir şey .• 
Mırıldanarak: 
- Tam deniz havası ... Eğer yüz· 
e bilivo~ruz .. dedim. 
- Evet; iyi bir yUzUcU~ Um, di 

ı'! cev:ı.p verdi. 
ikna ('tmeğe çalrşarnk: 
- Öyle ise tam zamanıdır; de-
nı. 

Cevaben: 
- Banyomu almt§ bulunuyo
ım; dedi. 
Yine burnunu eildi: VP. duvarda 

ki Sa&te baktı. 
- Blmlnl ml b&ltliyoraunus? ..• 

diye sordum. 
- Evet; bir km arkada.,ı beJı:U· 

ynl"tlm; iltlda gelecekti.. Halbuki 
Ç"}TGJ• :eçlyor. 

- n:ı saat biıv. a~ g;dhor; 
dı>dlm; bellti de 8Ml ffmdJ W bu
~uktur. 

- §imdi neredeyse gelir.. de
dikten sonra bir çay da.ha ıısmar
ladı. 

Bir saattenberi ayafımı peranm 
fuıtlinde tutuyordum. Topuğumıa 
parmı:ı'darnn ağrnnağa bıı.ğl:ı.dı. A· 
dnlelerimin yorgunluğu ytl~ünden 
ayı:.ı'tım tih'emeğe başladı. Durma· 
dan psrayı yerc1en alııbllmcnln ça
resini ar:ıştmyordum. 

Kalemim! yere dllşUrdüm; al
m!k Uzere ~ilince, adam yere htl· 
cum ederek !lordu: 

- Rir şey ml ksvbcıttinlz? 
- Kal"mlınl dU11UrdUm •• T~ek· 

kliı· Pelerirn. 
Sabmn tUkenmek Uzere idi. A· 

yaklarnn ftrcmeze başl:ıdı. Bu a· 
dam bana Meta i"ke!l.ce yapıyor
du. B!rdcr.bire kttabmı knradı; 
fakat yt'rint1en krmıldam&dr. Ma· 
sanın altına baktı. Suratı kıza.r
m h. Ae blyett"n, parınııJdarmı 
nı~nıcre vuruyordu. Yine mManm 
t\ltına b:ürtı; 5Upheli bir al!ka ile 
aynğmıı aradı. 

.:_ Ne !~in n akkaplllnml\ bakı-
yom"nıu~ . Kirli mi buldunuz .• di
ye sordum. 

_ Evl't, hayır, !nkat diyo bir 
tereddüt devresi gcçirdllrlen oon· 
ra ağzından kaçırdı: 

_ B;~ eV\·el, }"erde bir İngi-
liz lirası vardı. 

Ila.Frrna kan hUcum ettiğini hls-
scttirn. Y~rden parayı aldım; ve 
kendisine g&tererek: 

- Bu parayı mı kMlediYorsu-
nuz? .. diye sordum. 

- Evet. 
- Siz nıi kaybettiniz?. 
- Hayır. 

- O halde no lstJyorııunı:z?.. 
- Ne r.ıi lstiyoıı.ım .• Onu ben 

bulc!ı.:m. 

_ - Öyle is .... ni"in benJm y ntr 
gnn !?ibi ayağmn:Ja llzerine basma
drnız? .. 

- Doğru.sunu istersenlt .. Pal'a 
Yt alabilmek iroln kalkıp ...ıttncnlti 
beki" " · 6

' 1Yordum. Fak'\t siz bir tııl•mı 
şekiller ç'zip durdun•ız. 

- ŞE>kll falan ~'zdiğim yoktu. 
Para ile alacağım şeyler'.i hesaplı· 
yor'iuın: 

ra Bir kavanoz reçel: bir çırt co
p; bir tpek kıravnt: ve gert k"· 

lan rıara n,. de se'-'t?"illmi yemeğe 
davet Pdecekt" llJ1. 

- Fakat bun:ı asli :l:mk!n yok 
-Nıro:n' y " ... 
UdüzU pancar gibi kızarmıştı. Blı 

~ dettenberi h:l.l!ta olduğunu an 
d~~bktan ııonra kuvvetlenmek iste· 
~glnı: ve bu ıno~·anda bir c;ok )i-
~~ek ve içecek almak mecburiye· 

e oldu"'ıınu ileri ~urdu. 
A - Pek!lA; dedim; paylaşım. 

d 
darn başma on şiling düşer. Ne 
ersiniz? .. 
Rabuı etti. 
Ayağa kalktık Pastahanenin rn . 

k asrusnıa borcumu:u ödeyerek 

1 
nlan Paravı u.sulil dairesinde yıny
Mtı:t ve bir:ibirlmizden ayrıldık. 
IiıMemc dU!!ien panwı, ge~en a· 
~ kira borcunu ödemek için ny1r-
ıgnn bir İngiliz llrnsmm bulundu

ğu cebime koyacaktım. Fakat 
banknotun yerinde yeller eslyo~ 
du: çUnkU. cebinde hU}iik bir de
likten batıca bir §e>: yoktu. 

Çeviren: C'.-fl\"lld Ee,1'fk Enson 

var .. 
suıevmanive kalesinin 00.6 

k!ln<'i:r. Bevko.,, santrafonı kate· 
ye ofit cek i. Top kaleye girer
ken sol bek vere yatarak kafa 
ile kurtardı. ~ 

tl{!l'..·r:t DF.VRE 
tklnci <levreve b:ı.~1ıJr başlı: 

mnır. Bevkoz. Süleymanfye kale• 
sine indi. Beykoz santrafonı 
karRısma c;1kı>::ı lkkl de atlattilt 
tan sonra oyunun ye~!ne goHlnft 
nttr. • · 
Beşilltaş - Beyoğluspor 

Bünün en ehemmiyetll maçı· 
n:ı. takımlar mutad kadrolariy)e 
Çtl•111ışlnrdı. 

Ha.kemin düdüğüyle beraber 
Bcşikttf'lılar Beyo~luspor nısıf 
sahasına indiler. Top bir mUd· 
det ka'enin önünde ayaktan a· 
ya~a dole..cıtıktan sonra Beşiktaş 
sağ a<r ~mm avaP.-mn geldi. Sat 
acık önüne C'ıkan ovvn.cuyu at· 
lattı tan sonra tonÜ ~1 içe :ıe· 
~irdi, Rol ic; de ~len topu &'uı'° 
dutm fan kaleve gönderdi Top 
kn lrci ile fi()! bekjn beraber ya.p· 
tıklan plnni""la r:ı0n<'n kale ağ
larm.o. t kıldı. (Dal·;ka 3 ı. 

Birinci goliı atalı 14 dakika 
olmuştu ki '&~iktaş sol içi, ıant· 
raforda.n aldığı pasla ikinci golll 
de nttı. 

Birine! devre cok J?i1':~1 oynı· 
yan Befıikta.~htarm kat't hl.ki· 
mivetleri altmda, 2 - O olarak 
neticelendi. 
tKtNct DEVRE 

Oyun baslar bMlnma.z. Be· 
Y";;ııı~rlı•1q-r Beşi rtn..c.ı kalesi· 
ne inivP'l'~;ı,.r. Bir ı:ıevler yap· 
mıı'< İ<'İn didinivorlar. Fakat Be· 
~ikta.ş müdafaa hattı bir şev v&p 
,,.,a''.\rma. fıt'l$a.t vennivor. İlk an 
1 d1'a bu ~Pkilde (!,ıvam ettik· 

1 en ~nnra ~nt:ıH•ta.olılar tekrar 
., "•ldılu. 'Be"iktM sal"trafonı 
k~ lellin C\nünde mit cekti. Kale· 
i topu kanuladı. Fakat tutama· 

1ı, top tekrar santraf onın aya.· 
:;,...,a t?"elii. 1ltinci ir şlltle üçün• 
cü <:"Ol ele o1du. (Da1•Haı. 21). 

Bn g"lden sonra P~·o?! uspor" 
·,,1,r t'-'krr.r c"nlanrlılar ve eol 
:,.ı.,r·,,-,., ıı.'·~~t ile ilk golil attı" 
1"!'. (Dakika 24). 

Bu l!olden sonra ~voğluspo• 
!'tın ~17,e] rir knrtnrrsrna sahit 
"'""OTU"~ 'Re'1ikta;ılıhır vine Be" 
··o'"lı•o'Y)r1'ı'an srk•c;tınyorlar ••• 
.....,. ,,,.~fos'!')()?' s;ıo- hafı nemı.ltıva. 
• .. ı...,,bivet verdi. PeT1a1tryı Besik· 
•'.!... ff h:'>'ki ıroie tahvil etti. (Da 
·-;ı.'\ 35). 

Bu "'Olden ı!OnrA. Bevcrirluspor· 
'•·hr tekrll" (' nlq rlılıır v eol ., .. 
.. , lı'lrt va.cııtacııiv e ikinci J?Ollerl· 
"'t ~ ... att•hır. 'B,,na:ı11 l!tmnl o • 
.. ı.m ~vo;;ltısoorlultırm ııeticetıb: 
ı.kınlnrivle (levnm ederkl"n Be· 
"iH.,"1'1"'"'In 4 • 2 galibiyetiyle 
'K1?la ~rdi. 

ikinci üıne 
maçları 

!kinci kUıne lik maçlarına dün 
Anııiioluhisar ve Kanu!itmriik 
s:ıbn'arında devam edildi. 

Karaırilmrilk sahasında. Ş~şli 
Fenervılmaza 4 · 1 Eyiio .oogu· 
S1'.\01''.\ 2 • 1 Kara'{Y'jimrilk Ba: 
kırköv t tiklfile 4 · 3 gnUp gel• 
mio::lerdir. 

Demirsporln Davutpaşa O • O 
berabere kalınıslardrr. Anadolu• 
hisar snhnsntda. Anadolu Rınne· 
Uh s rma 6 • 1, Hilal Anadolu· 
hisarına 4 · 2, Alemdar Beyle?'· 
beyine 6 3 galip gelmişlerdir. 

, 



ı Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları j I 
600 
600 
600 
300 
soo 
300 
155 
155 
Hi5 

1.55 

315 
315 
320 
320 
540 
540 
510 

Atlet 

" 
" 

.. 

Pirinç civat"?. maa. somun 3/t 
Pirinç cıvata. ınaa somun 5/8 
Pirinç c.vata maa somun ' 1 

Demir cıvıı.t::ı maıı. somun 3/ l 
Demir cıvııta maa somun 5/3 
Demir crvata maa so111un l./:! 

•Demir saplall!Jl 5/lt:i 
n,ınir .'.:!lpianıa 3t8 
DC'ınlr saplama. 1/2 
oenıt7 sap!ama 3 ·1 

Çelik saplama 511/ 
Çclllt saplııına 3/8 
Çe:llk saplama 1/2 
Çelik saplama. 3/4 
Pirinç Si!plama nıa.ı somun :ı ·l 

Pirinç saptama maa .somun 5/5 
Pırinr. saplama mııa somun 1/2 

ı - lhtiyacınıız oıan yukarda cins ve mikdıı.rları yazılI malzemenin 
tahmin edilen bedeli 15i2ti.20J liradır. lşbu maJ.zemeoln 27.11.940 Çar;:ımba 
günü saat 10.30 dıı Ka.sımpn~da bt:lunan deniz levazım satın alma komi_, 
yonunda pazlrltkla eksiltmesi yapılacaktu. 

2 _İlk teminatı ((29.39) lira olup şartnamesi her gun iş saati d:ı 1ıi

linde mezkCır komiııyondıı'.l bedelsiz almabillr. 

3 _ lsteklilerln 2490 sayılı kanunun istediği vesa..ıklc birlikte adı geçen 
komisyona xnnracaatıarı ilı'n olunur.. (11126) 

800 
:.ıo 

43 
250 
370 

45 
60 

565 
118 

44 
!flOO 

415 

Adet 
Kilo 

Adet 

.. 
Kilo 
Adel 

" .. 
Adet 
.Mdre 

*** 
ban 'oeZ1 
t>rez bant. 

Pudra. 
Kuru pil 
Raptiye (Buji kablosu için) 
Şallak 

Şerit ekselsiyor 
., keten 
,, kauçuk 
,, lAstik 

Kıı.rburandum klğıdI 
Piring Zincir 

1 - tlıtiyacımız olan yukarda cins ve m.ikda.rları yazılı malzemenin 
tabmil1 edilen bedeli (5128.20) liradır. İşbu malzemenin 27/11/940 Çarşam· 
bG günU sa.at 11 de Kasımpll.§ada bulunan deniz levazım satm alma komis
yonllJlrla pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (384.62) lira olup şartnamesi her gUn i~ sa.ati dahi· 

tinde uıe.zkür kom18yondan bedelsiz almabilir. 

3 - !stekUleri 2490 sayılı kanwıun iatedlği vesaik.le bırükte adı geçen 
komi.syona mtiracaatl.arı uan olunur. (11178) •. 

21500 
•82 

50 
5 

1200 
14 
15 
13 

3660 
630 

HRO 
380 

6500 
5000 
117 

Adet 
Metre .. .. 
Kilo 
Metre 
Kilo 

" Tane 

Kilo 

" Tane 

Metre 

*** 
Abdesthane k.Attdt 
Fitil ,, lA.mba için No. 5. 
Fitil ,, No. 7 
FitU " 

No. H 
Kalay 
Fitil (la.mba için) yuvarlak 
Fllit 
YUn iplik 
Kundura boyuı nlimune giQI 
Kl.llldura cilAB:ı nU.m.une pbi 

Mum (arabacı) 
ispermeeet 

Hallll' atı.pUrge 

Çalı ıUpUrge 

Tllibent 

ı - 1.htiyacımız olan yuJw.rda cins ve ınikdılrla.n ya.zılt lS kalem mal· 
zemenın tahmin edilen bedeli (117415.07) liradır. lşbu malzemenin 27/11/940 
Çarşamba gtinli saat H.30 da Ka.smıpafSıtda bulunan deniz Jevaznn satın al· 
ma. komisyonunda pa.zar!Jlda eksiltmesi yapılacktır, 

2 - nk temlntı (880.88) liradır. Şartnamesi her gün iıt saati dahilinde 
mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - tsteklllertn 2490 sayılı kanunun iStediği vesa.lkle birlikte adı geçeıı. 
komlsyona müracaatları ildn olunU1'. (11181) 

280 
40 

&10 
2 

3 
81820 

3Q 
H 

600 

••2 
1150 
160 
150 
4:70 

12100 
.370 
110 

61 
73 

200 
162 

Kilo 

Metre 

.. 
il .. .. 
,, 
.. 
" 
" 
" Adet 

Kilo 

.. 
" Adet 

*** 
Vayıt mıtıı •(nümuııeBi gibi) 
PülUm!ye kurşun. 
Kur~ hurda 
Pirinç levha 0,080 m/m 
Pirinç levha 15 mjm 
Galvanizli tel 1 m ;m 
Çelik tel 5 m /T 
Çelik tel 6 
Çelik tol 3 
Pirinç tel kaynak içın 
Pirinç tel kayna:, için 2,5 m/m 
Pirinç tel 3 m,/m 
Pirinç tel 3,5 m/m 
Kurşun tel 8 m/m 
Karpit memeı;ı 
PUrUmUs memesi 
Pirinç levha 'laynP.rllk,, 
Poınza. taşı 

Şamata "teneke,. 
Çivi karfiçe 
GtivPrte llistiği 

1 - İhtiyacımız ola.n yukarda cins ve mıktarlan yazılı 21 kalem mal· 
zemenin tahmin edilen bedeli (6653.20) llrıtdır. İşbu malzcm~n1n 2i/11/040 
çarşamba günü saat 14: de Kasımpaş~da bulunan deniz levazım satın alına 
komisyonunda pazarlıkla eksilt.mest yapılacktır. 

2 - İlk temintı (498.99) Ura olup §artnnmesi her gUn iş saati dahilinde 
mezkQr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

.'J _ İsteklileri 2490 sayılı kanunun l.stedıği veaaikle birlikte adı geçen 
kontlsyona mUracaatıarx ilı\n olunur. (lllSO) 

611 
860 

40 
1700 

1150 
800 

88 
22 

9 

125 
7 

11 

20 

Kutu 
Kilo 

Metre 
Kilo 
Levha 
R:ılo .. 

n .. 

·k * * 
Lınotyom cilası '•yarım k11oluk kutu,. 
Para!in 
Reçine 
Katran (aı·dıç) 

Kemik yağı "evsafına. göre., 
Don ya)'tlı kaytan ııa.lınastra 
Stizgeçlik pirinç tel 
.Kalafat üstüpUsü 
Fiber 2 m;m 
8 levha lastik 3 m/m 
2 levha IAstik telli 1,5 m/m 
2 levha. lA.stik telli 2 m/nı 
6 levha JA.stik telli 1,5 m/n 

t - !ht!yacmuz olan yub.rda ctııs ve mtkdan yazılı 13 kalem -malze. 
menin tahmin edilen bedeli (72'16. ~0) lirQ.dır. İfbu maızemeı:ı.in 27/11/940 
Çar§&Dıba güı;U saat 11,30 da Kasımp~ada bulunan deniz levazım satmaı-

~~ema ve Tiyatrolar l 
1 ,

11111111111 

~~~'~a~d~a~~: ı lstanbul Levazım aıni~:~~=~den ~en1e~-~ar.ci askeri kıtaatı ilanları 

Ilı f /il .ısmmıJ:ı Suat 20.:;o da &.-• d . 1 . ı ı·ı DADI ~a."'"~ yazılı nte\•a ın kapalı zarfla eksıltm•'lerı hıza aı ııı..ıa yazılı gün, saat ve mahallerdeki askert 
lllll ---<>--- Satın Al.na h .. oınısyo:ılannda yapılacaKtır. Taliplerin kaııunı ves!kalarile teklif mektuplarını ihale saatinde& 

R T • tro bir saat evvel aıt oldugu kon· ,:;yonu. vermeleri ı.:artnaınelerı komisyuıılarında görülUr 
ıza ıya su · ..,. · 

J::ı ilde Pl!;kln bera llf'r 
B .,·o"'lu Halk ~İııt>m:ı· 

. ın~Ja: O GECE 
Dram (3) P(•rde 

--o--
• • 11wnınıır DiN"ktörhjğöindC'n; 
liuı::-unden itibaren: 
Uirlnci Malini': 11 de 

CİNSİ 

Sığır eti. 
Sabun. 

~Ulı.tarı 

mıo 

200,000 
21,600 

Tutarı 

ı.!ra 
40,000 
11,880 

Temiııutı 

Lim 
3000 

891 

tı•'llenin yapılacağı yer V4' t.a.rlhl ııaa11 

Çorum. 9/12/940 10 
Niğde. 6/12/940 15 

(150;; - 11018) 

Sin"ırt• 8 de ba!;il:.ır . --· Dr. Kemal Ozsan 

Aşa~tda yıı.ztlı mevadın pazarlıkla eksiltınclcı·i h\:z.al~rınd:ı yazılt gün saat ve mahallerdeki askeri sa.tın al
ma komlsyonlar.nd:ı yapılacaktır. Taliplerin belli vakitle ait olduğu komisyonda bulunmaları. Şartnameicrl ko· 
misyonlarında göıillilr. 

/ l\liktart 

CİNSİ. Kilo 

idrar yolları hastalık· 
ları mütehassısı 

Bt>~·oğhı İstildl\1 Caddesi No. 380 
Bursa Pa1.arı Vstü Olınnyan 

Ap:ırtmıın. T el.: .U2S5 

Bulgur. ısn.ooo 
Un. 2 •• u,000 ) 
Un. 250,000 ) 
Un. 50,000 ) 
Un. 100.0M 
Sı~ır eti. 120,000 
Arpa. 500,000 

Peynir. 12,000 

Sahibı: ASIM US M~~c kömlirü 3o,ooo 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaası Un. 
1·~~~:~~~ \ 

Umum neşriyatı idare e<len: Arpa. 
80

,000 ) 
Refik Ahmet Seven:.....:..::q:..:.i.:..l ~-.,;,_ __ B_w_gu_r_. ______ _ 

-----------------
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
KuruluA Tarihi: 1888 

Sermavesi: loo.<'~.ooo Türl~ tirat:ı 
~ube ve Aian8 Pt!edh 265 

Zirai ve ticari her nevi bııtnka muameleleTİ 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

~t Bsnkaemda kUmharalJ •• ihbarsız tasa.rrut besaplann(la eu 11.2 

GO Uraın bulunanlara senede tr defa çeldıeoek kur'a Ue aşağıdaki 
pl!l.Da ıröre lkra.ıniye dağıtılacaktır. 

' ' • 
d 

lOO 
l20 
160 

• 
lıt 

• 
• 
• 
• 

1.000 Llı'alıJı &.000 
aoo • ı.ooo • 
~56 . • 1.000 • 
100 • (.000 • 
60 • ~.000 • 
tO • t.800 • 
ıo • ıuoo • 

OlKKA T: Hesaplarmdak..1 parala.r tı1r sene içinde 5'l l.1J'8.dan a._.v..ğı 

ıüşmiyenıere lkramlye çıktığı takdirde % 20 faz.laalyle verUecekUr. 
Kur'alar senede 4 defa: 1 ll:yıoı, ı Blrt.nclka.nun. 1 Mart •• 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

** • w 

ma komisyonunda pazarlıkla ekııiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (l'i43.50) lira olup şartnamesi her gtin iş f;aa.tı dahilinde 

mezkılr komisyondan bedelsiz almabılir. 

3 - !!'lteklileriD 2400 sayıh kanunun istcuiği veso.lkle bırllktc ıtd1 ~eçr.rı 
komisyona müra.c.aatıarı ilAn olunur. (11179) 

:(. :/< lio 

5 Kilo Baryum karbon~t 
2 Adet Schampion J 8 veya muadili buji . . 
2 : .fetre murabbaı Baklit levha. 6 m/m kalınlığında <Nil. gıbı). 
5 Adet kovan hnlinde alunayt delik 125 m/m dış 160 ın/nl tull 400 mm 
5 Adet Kovan halinde abunayt delik 220 m/m dış 2ıo rn/m tuli 100 " 
2 Adet Kovan h·tllncıe abunayt delik 155 m/m dış 2:50 mim tuli 400 .. 

30 Adet Adi pirinç musluk 1/2 pus 
1 Adet IAmba makinest şişe ve fitılile 20 No. (Nil. gibi) 

20 Top Ozalit kılğidı 
20 Top Saman kAğıdt (Nil. göre). 
10 Adet Nadlrbant 
3 Düz Valf marka kurşun kıı.lem 5 HB ına.rka 

10 Top Ozalit kF\ğıdı 
10 Top Saman ka.ğıdı 
10 Kilo Amonyak 
3 Kutu Çini mürekkebi (siyah) 
f Kutu Kastel marka kurşun kale H. 4 marka 
4: Kutu Kasteı marka kurşun kalem BH marka, 
2 Kutu Yumuşak silme lastiği 
ı Kutu Kalem açma makinesi 
2 Tak Redls yazı ucu 
2 Kutu Şablon ucu 

Kırmızı yumuşak lAstik 2X1 M.X4.5 m/m Ievht 

10 Metre kırmızı yumuşak Ilatik l M.Xıo 
kırmızı yumuşak lA.stik 2X1 M.XS .. 

ıso Adet Uzun saplı ])Oya. fırçam 14 No. 

Yukarda. clns ve mikdarı yazılı 26 kalem muhtelif malzemenin "l>.11.9SO 
Salı ıUnU saat 14.30 da Kas.nnpaşa.da bulunan deniz levazım satınalma ko· 
misyonu binasında adi pazarlıkla ekslltmeıd yapılacağı ıliın olunur. < 11177 > 

Tutarı 

Lira 
11,500 

97,:500 

29,250 
27,600 
37,."iOO 

i ı<JO 

1 500 
180,000 

'ri>mlıııı.tı 

L:m 
1725 

20i0 
!'i6:.,:5 

fil;5 

u:ı 

13.500 

İhale günii l'e 

29/11/940 

29 " " 

28 .. " 
23/12/940 ., 
~ ti Jt 

29/11/910 

n ,, " 

30 " .. 
:(. :/< :/< 

Saati 
11,30 
10 
10,30 
10 
10,30 
ır 

11 
Hi 
15 
15 
10,15 

rn Mahalli. 
Çanakkale, 

.. 
" 

Erzincan. 
Erzurum. 
İzmit 

.. 
Konya Lv. Amirliği. 

(1529 - 11166) 

Beherine tahmin edilen fiati (39) kuruş olan 70,000 adet ka§ıı.ğı pazar
lıl .. ıa mUna.kasaya J<onmuştur. :?5,000 den aşağı olmamak <>artiyle teklifler 
kabul <>dillt'. İhalesi 28111/940 Perşembe gUnU saat 11,30 da Ankııtada. :M. 
M. V. ~atnınlrn9. Komfoyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 4095 liradır. 
Evo:ıaf ve şartnamesi 137 kuruşa konılııvondan alınır. (1313 - 11093) 

PURGOLiN 
GAZOZLU MUSHIL 

LtlViONATASI 
Kat'iyen ila.ç hissini vermez. Bir 

gazoz veya şampanya kadar leziz ve 
hoş kokuludur. MUshil i!Aç.Jarmın şahı 
olan PURGOLlN'i haftada bir dı•fa 

içmekle hem barsakları tcmi.Zlemiş 

ve hem de vücutta birikmiş mikrop 
ları defetmiş olursunuz. 

PCRGOLL'i 15 sc~ •'il: bir tecrUbc
nl.n mahsulüdUr. 

Emin olmak lrın eczanctrrdcr 
PÜKGOJ,t!'I mar . ..,·mını t~!., 1 te 
yiniz. 

---:ıril:m!!!lilll:ll ~ 
--~~~~~~~~~~~~~ 

Dev1et Oenizyolları 
umum müdürlüğü 

işle~me 
ilanları 

25 lkinciteşrinden 2 Birincikanuna kadar mun
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kal· 
kıs gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salt 12 de (Ege) , Per§embe 12 de <Ankara.) ve 
Pazar 16 da IEr:ııurum) . Galata rıhtımından. 

Bartın hattuın - Salı 18 de (l{onya). Cum;ırtesı 18 de (Antalya). 
S!rkPci rıhtmıından. 

l\ludanya hnttrnıı - Pazartesi, &ılı 9.50 df', Çarşambıı., Per!5"mb", 
cuma 16 d:ı. (Mıı.rakazı. Cumartesi 14 rl<'> ıTrak) 
ve }'a;ı;ar 9.50 de CM:arakaz ı. Gala ta nhlınundan. 

Bandırma hattma - Pa7rırtesl, Çarşamba ve Cuma 8.l~ de ITrak). 
Galata rıhtımından. Ayrıca. Çarşamba ve Cum:ı.ı· 
tr.ııi 20 de ·(Saadet). Tophane rrhtımındıın 

Karabiga hattımı - Salı ve Cuma 19 dl! (Seyyar). Tophane 
rıhtımından. 

tmroz hattm:ı - Pazar D dıı. (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık tıattma - Çar~amba. 15 de rBursa), Cumartesi 15 de ıMer· 

sin). Sirkeci rıhtımında.ıı. 
bmir sürat ııuttına - Puzar 11 de (lznıir). Galata rilitımından. 
tz.mir füt, e plet.ıun - Pcr~"'mhe 13 de l Tırh:ın). Galata rıhtımmrlnn 

:soT: Y:ıpur sdP.rlrrj h.thluncl:ı. hPr ttirlu malO.uınt n:;ıtğııh t t lf'fon 

- numaraları :vazıh Acentt'lt>rimlıden ö.-tre..ıüebillr. 

Galata Ba§ Acenteliği - Galntıı. Rıhtımı, Lima.nlar Umum 

MUdürıugu binas; nıtında. 42362 
Galata Şııbc Acenteliğ'l - Galata rıhtımı, .Mıntaka Liman 

Reisliği binası altıncı ı. 

SirkC'ci Şube Acenteliği - Sırkfcl, Y Iru Fa1onu. 
4orna 

1227401 
( 1115!') 

•ıre11:11·-................. ~ .. miiil~~21mm;ı ... -... -~--•11111 .. ımumıı1&B -· GılMI."' "? 'TIH"CT -=-- ~6-~ 

Dev1et Demiryotlan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilan1an 

Muhammen bı:!deli aşağıda gosterilmiş olan 47 kalem mulıteHf lastik 
malzemenin, teahhUdünU 1.a edemeyen müt1:ahhit nam ve hesabına ıılmma-sı 
için 4.11.1940 ve 14.11.1940 tarihlerinde yapılan açık elcsiltmPlere talip çıl!· 
madrğından bu iş 10.12.1910 tadlhine,mUsa.dif Salı gUnU saat 15 te pazarlı~a 
konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin aynı gün muayyen gaate kadar kanunun ta
yın ettiği vesikaları h!l.mllen Ankara.do idare binası içinde toplanan Merkf:Z 
9 uncu komisyon reiıı!iğinc müracaatları lı'Lıımdı:. 

şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde görülebilır. 

Ecnebi malı olduğu tııkdirdP. 
Yerli malı olduğu takdirde 

:\lnh:.ı.nımt'n h fjn) 

18265 Liıa 

35046 Lira 
(11050~) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Ca<ldesınin en mutebeı yennde tevkalade nazaretlı 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kiralık 
'ldalar da vardır. 

Vakıt r.azete~i fdarehanes;ne maracaat. 
IR:l'Hfi!M 'AAW!4UJ ., ıa,; e 


