
l'ertib 1 den 25 e kadar kupon toplayıp ldh 

1 0 remize getiren okuyucuıarmııza Resim ı 
-_..;::__ı Hafta Mecmuasmm 26 nüshalık 1k.1Dc 

2 3 altı aylık kolleksiyonu Ue bir bikA.ye kl 
____ 1 tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 2r 

ııturuş da ödenmesi lA.zııııdrr. Taşra okuyucula.rımJ7 
l ayrıca 15 kuruş ödeyeceklerdir. _J 

Radyo gazetesi 
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•• 
Orfi idare komutanı geldi 

Korgeneral Artunkal 
beyanname neşretti 

Türk_ Sovyet dost- "Sal~hiyetlerimi .. göreceğim ic~aplara 
luğu başkalarının ve luzumlara gore kullan~~~~.'?~~:) 
menfaatine alet 

edilemez 
~azan: ASIM US 

7 1kineiteş°rln Sovyet milli bay 
1'8.ml münasebetilc Türkiye Cum 
hurrei i ismet İnönü ile Sol'}'ctler 
Birlit:,'i Cumhıırreisi Kalenin, o.;orı
ra Baş\ekil r.~fi'k Saydam \C Ha
riciye Veldli S:ı.raçoğlu Şükrü ile 
&vyetler merkez icra heyeti rei .. i 
\·e hariciye l<omi!'leri rlolot-Of ara. 
Mnda teati C'dilen tebrik ve teşek
kiir telgraftan alelade zamanlar 
için pek tabii olan merasimdendir; 
fakat dünyanın bugünkü umumi ,-a
:liy, \i içinde bu tel~fla.r iki mcır
leketin Jmrı-;1hJ,IJ miina!'lebtlerini •e 
harüz ctti~eı;i itibarile hususi bir 
lo~nıet \"e mahiyet alıyor. 

Yirmi yıl e\"\"Cl iki m,....,• - 1{et ıc
jinıinln irrkı1• p hareketleri l~inc1e 
h,ınılmo, olan Türk - Son·et 
dostluğu hcr'.e~~e bilindiği . ve 
muhterem Milli Seflnilzfn ydba§1 

nutul-Jnrmda pel< giizel 1fade Nlil
dlğ.' •ec;hilo A,·nıpa. harbinin ilk 
sa.1ha mda mesuliyeti hiç bir ta· 
:rafa atf<'dilemiyeeek scberılr.rdm 
dolavl bir buhran devresi geçirdi; 
fnknt aradan çok zaman ~eçmek 
sizin hfuliselerin inkişafı neticesln
dp Jıer iki memleketin aynı dorece
de ha:vati m('nf:ıatlerlnin ileaqı ile 
tekra; Türk - So,·yet dostluğu 
osıo ıı;amimivete döndü. İşte bah
Ae menu t;~kil <.'den tclıtraflarm 
iislübnnclıı ı:;fü:e ç:ı.rı>ıın ifade ince 
liji ha h'tlifüatin hir deliUdir. 

nu halilluıtln bn ıı;ekilde tezahür 
etmesı Türldre ile 'Sovyetler Bir
liği tarafmll~n be~'neımllel lıiiıUı.e
seler karşı~rnda takip t'dilen milli 
siyasetlerin .,elden blrlbirinden 
ayn gtbl görünse bile netice ve 
gaye itibarile tam:ımcn bir nokta 
üzerinde birle;;:tiğini ~österir. 

Mesela daha. bir hafta evvel Sof· 
Yada çıkan Slovo J?Metcı;i şöyle di 
Y9rdt>: 

·• A \ rupaıun yeniden imarı ve 
Balkanlarda. sulhun ve yeni nlza
ınm tesisi hakkında. Alınanlarla 
Sovyetler Birliği arasmcla. motaba
ku.t olmasnşdl l\lolotofun Berlin 
nıülülıatlan vuku bnlmazdı. Sov
yetler Birliği ile Almanvanm iş 
birli~ yapma..<ıı İtalya. rn Japonya 
ile ynlnnlıııımayı icap eder. Bu çok 
mnhtcmeldir.,, 

Diğer taraftan Utro J:&zctcsinin 
ıılyasi muharriri profc!'lör Geuof 
bir maluılc!Cölnde Sovyetler Birliği 
ile Almanyanm bugünlerde Türki
Ye üzerinde müşterek bir t:ı.zyilı 

YUJlacnklarmı yazıyordu; bu suret
le Bul;::aristao'm Dccleağacı almak 
ve ltalyaya yardım etmek için Yu
nanistan üzerine t.:ıarrnzu halinde 
Ttır.W:venin miidnhalcsine meydan 
,·erilmeın.iş oln.cnğmı anlatmış olu 
yordu. 

Bulgar gazetelı>rinin bu tarzda· 
ki n6'1'iy:ıtı D.N.B. ajansı ile Ste
fanJ ajllnsmm mihver devletleri ili' 
Sovyetler Birli~ ıı.rnı mıh iu;üzlü 
pakt üzerimle bir anlasma husule 
ı.:;cldiğinl ı:;öst~nnek mnllsadiJe ci
han ma.tbuntrna vere.lkl<.'ri malfı 
mat blrleştirilincc ortada. dt>nen 
mane\'ralann istikameti kolayca 
anla~rhyordu. Daha açık bir ifade 
ile mih,•er ıJedetlcrinin Balkan 
\e Tnna ha\7.ıı.c;1 memleketlerlnde
W SovvC'tler nüfuzunu hendi nıen
r lf'rl e lrnllanmıık için genJş 
ı • · '"' Mr fa.:ıliyetc g~ttkl~rl 

rpıyordu. 

lıükfımett derhal bn 

( Deoom.ı 4 riiMfide) 

rö~ff"id~ie komutanının beya~~~;e;i". 
İstanbul, 25 (A.A..) - ldarei örfiye komutanı Korgeneral A. R. Artun

kal, ll§ağıdakl beyannameyi neşrebnişlerc1ir: 
tstanbnl, Kırklareli, Edirne, 1"eklrdağı, Çanakkale Kocaeli 

vlla.yetıen muht.erem balkma. 
Haym vatıı.ndıışlarım, 
HükQmetin g"l!irdU,tU lüzum üzerine vUA,yett.l'1n1z dahilinde UAn edllm.1§ 1 

olan örft ıdare kc:mıutanlığma tayin olundum, ve ka.rargA.hım olan lstanbu-
~ ~~~~~ ! 

Kanundaki vazife ve saltUıiyetıerim mal!ımunuzdur. Vazifelerimi ya· I 
parken bu mıntaka.lardaki vatanda§larnnm bana her tu.rıu yardımı yapa·• 
caklarmdan eminim. Salalıiyetlerimi de göreceğim icaplara ve lüzumlara 
göre kullna.cağım. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selA.ınlarnn. 
tdarel örfiye komutanı Korgeneral 

• A.R.Artunka.I 

: ··-··--············· .. ············· .. -······ .. ··-·················-·······--· -------· ----
Almanya Millet Meclisinin 

italyanın imdadına dünkü toplantısında 
k ak m I? Orfi idare ilanı tezkiresi 
oşac . ittifakla tcısvip edildi 

Bir Alman gazetesi 
Metaksasın sözlerini 

tehlikeli buluyor 
Londra, 25 (A.A.) - Yunan 

kuvvetlerinin cesaret, metanet ve 
süratinden sitayişle bahsettikten 
sonra. Ta.ymi.s gazetesi bugünkü 
başmakalesinde diyor ki~ 

Belki Almanya, İtalya.nm hod -
hinliğini kırdığına ve Almanya.nın 
yardımı olmazsa İtalyanın ne ka
dar şaşkın bir hale geleceğini 1taJ
vanm anladığına teessüf etmemek 
tedl.r. Fakat B. Hitlerin müdahale 
etmiyerek ortağmm ciddi surette 
hn-palanmasma müsaade eyliyeee
ği ihtimal dahilinde değildir. Bu
nunla beraber kara lruvvetlerile bir 
miidahale ancak Yugoslav toprak· 
larma tecavüz veya kara kuvvet
lerinin geçmesini bırakması için 
Bulgaıistanı ikna etmek ve sonra 
da Yunanistan veya Yugoslavya 
ya hücum etmekle kabil olabilir. 
Yugoslavyaya yapılacak bi~ h~cum, 
düşünmeden girlı;Jilecek brr ış de
ğildir. Bulgaristanın da ~yle ~ir 
manevraya vasıta olacagı ve us
tilf'te üç dı:ıfa koşuyu kaza~ıya
cak beygir üze rine oynryacagı mu
hakkak değildir. Fakat hariçten 
Almanlar tarafından tesir altında 

(Deı· . 4 üncildc) 

Ankara, 25 ( A . .4..) - B. M. 
Meclisi bugün Şemsettin Günal 
tayın başkanlığında toplanmış -
tır. 

Celsenin açılmasıill mi:teakip 
umumi siyasi vaziyetin göster. 
diği JüZLJn ve icaplar neticesi 
olarak İcra Vekilleri Heyetin. 
ce İstanbul, Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, Çanakkale ve Kocae
li vilayetleri hudutları içi.n?e 
bir ay müddetle örfi idare ılan 
edilmiş olduğunu bildiren Baş
vekalet tezkiresinde yazılı o. 
lan vilayetlerde bir ay müddet. 
le örfi idare ilan edildiğine da. 
ir tezkereyi teşkilatı esasiye 
kanununun 86 ıncı maddesine 
~vfikan yüksek heyet~ ~S:Vj_ 
bme arzeylediğini bildırınıştır. 

1' ""eclis tezkireyi ittifakla tas
virı eylemiştir. 

Meclis yine bugünk-:l toplan. 
tısında mu'ıasebei umı.ı.rSye ka
nununun 83 üncü ma'1 :.Iesinin 
tadili ve 1940 mali yılı divanı 
muhasebat bütcesin<le münaka
le v-:ı:mlması ha.kkrnda idare he. 
Yeti teki · :inin iadelerine 
d::ı.ir tezkirelerini tasvip ve 
Tiirkiye _ İnailte'.'~e adli müza • 
hcr~t mu.kaveien<ımesine mii
zevvel mukaveleyi tasdik eyle-
mistir. · 

Meclis çarşamba günü top. 
!anacaktır. 

----~-- --:-----------

Restiniz gördüm 
Ya.zan: 

Fazıl Ahmet Aykaç 
- YA.RINK1 8AYDIIZDA -

Edirne kurtulu
şunun .18 inci 
yıldönümü 

Dün pek parlak bir 
surette kutlandı 
Hatıpler, Edirnenin 

Türk yurdundan 
kopmaz bir parça 

olduğunu haykırdılar 

Edirne, 25 (Hu.sıısi) - Edir. 
n.enin kurtuluşunun 18 inci yıl. 
dönümü havanın yağışh olma. 
sına rağmen parlak bir suret. 
te kutlulanmıştır. 

Bu münasebetle Ankaradan 
mebuslardan müteşekkil kala. 
balık bir heyetle Edirne köyle • 
rinden ve Trakyanrn muhtelif 
yerlerinden bir çok yurttaşlar 

(Devamı 4 üncüde) 

~·~:f :~:~~=:1~· ı 
iyiliğe doğru 

gidiyor 
Ankara, 25 (Ba.şnıuharriri. 

mizMn telefonla) - Fon Pa. 
penin Anka.raya avdetinde 
~anlarda harbin yeni ihti
latlara gideceğini gösteren ha
berlere rağmen siyaset hava. 
sınd~ ~arometre iyiliğe doğ. 
ru gıdıyor. Berlinde ecnebi 
matbuat mümessilleri içtima. 
mda vukubulduğu kaydiyle 
Almanyanm Ankara sefirine 
atfe~e~ beyan.at hakkındaki 
~kzıp ıle bugün D. N. B. a. 
Jansırun Bull"'ar zimamdarla.. 
r_rnın !n'al Boristen sonra Ber _ 
lı~e g1?ecekleri yolundaki tah. 
~~enn . doğru olmadığını 
bıldınnesı ve aynı zamanda 
Sovyet gazetelerinin de Soıb
r~ya m:clisinde işçileı aley. 
h.~de .soylenen sözleri teba. 
ruz ettınnekte olduğunun an
l~şı.lması, Arnavutlukta. mağ. 
lubıyetten mağlO.biyet :ı uğra. 
yan !ta~yan ordularının yardı
mına gıtmek için Almanların 
gerek doğrudan doğruya, ge
r~k Bulgarista.n vasıtasiyle 

f b~r. müdahalesi ihtimalini şiın. 
j dılik bertaraf etmiştir. 

1 

Bununla beraber, hükume
tin bir harp tehlikesine karşı 
almaya başladığı tedbirlerin 
bu gibi muvakkat hava değL 

• ş~~likleriyle duracağını dü_ 
f şurunek tabii doğru değildir. i 
f Balkanların umumi vaziyetin. f 

de devamlı bir iyilik safhası-ı 
nın gelmesi ancak İtalyan _ . 
Yunan harbinin kat'i surette 
tasfiyesiyle mümkün olabilir. 

İtalyanlarm hazan Manastı_ 
rı hüviyeti gizlenen tayyare
lerle bombalaması, bazan Ka. 
radağ üzerine beyannameler a. 
tarak tahrikatta bulunması 

ı 
Arnavutluktaki hezimetlerin~ 
den kurtulmak için bir ihtila.. 
fa sevketınek arzusundan ilerı 
geldiği tahmin ediliyor. Zira 
üçüzlü pakt il.kitlerinden biri_ 
ne muharip devletler haricin.. 
de bir devletin tecavüzü diğer 
müttefiklerin ya: Jrmını icap 

1 

eder. 
Onun için ltalya Yugoslav. 

yanm tecavüzü halinde üçüzlü 
pakt imzasını ileri sürerek AL 
m.anyanın kendi lehine harbe 
müdahalesin,j talep edebilecek. 
tir. 

Yugoslavyanın bugünkü tar. 

1 

zı hareketi, iböyle bir oyuna 
düşmek istemediğini gösteri. 

.~~.~: ............... ~ .... ~s:~ .. u~-

Gf'neraJ l\lrtaksas, bir ~·er:ılı 11r. gl!r\lşilyor 

Bulgar parıa.I Yunarılılar 
mentosunda Ergiri, Poğradeç, 

Derin noktainazar M~skopo.lis 
ihtilafları var 1 şehırlerını de 

Eski Başvekillerden 
M uşanof diyor ki: 

Millet içinde 
birlik yoktur 
Bir mebus da 
ıoııe dedi: 

Milleti felaketlere 
BÜrüklemek İsteyenlere 
karşı Bulgarlar seferber 

olmalı! 

Sofya., 25 (A.A.) - Tass ajan
snım hususi muhabiri bildiriyor: 

Bulgar parlamentosunun müza
kereleri c;.ok heyeeanlı olmakta ve 
memleketin dahili vaziyeti ile .ha
rici siyasetini alakadar eden en 
mühim. meselelerde parlamento 
içinde derin noktai nazar ihtilafla.· 
rı olduğunu göstermektedir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Bulgar ileri gelen 
şahsiyetleri 

Berline gitmiyor 
Berlin, 25 ( A.A.) - Yarı 

resmi bir membadan bildirili
yor: 

Evvelden yapılan tahminler 
ve dolaşan şayialar hilafına o • 
larak, Bulgaristan zimamdar 
ı:ıahsiyetıerinin halen Berline 
hiçbir ziyareti beklenmedi!'H 
bugün Alman hariciye neza;e~ 
ti~den yabancı basın mfunes. 
sıllerine bildirilmiştir. 

Nazire: 

aldılar · 
8000 italyan 

esir düştü 
Yunan kıtaları Elbasana 

doğru yürüyor 
.Afüıa, 25 ( A.A.) - Yunan 

resmi tebliği. 
Bütün cephe boyunca, kuv .. 

vetlerimiz ilerlemeğe devam 
etmiştir. 

Bütün cephe boyunca, kuv. 
vetlerimiz ilerlemeğe devam et. 
miştir. Meskopolis şehri işgal 
edilmiştir. 

Görice mmtakasmda, 1.500 
esir, büyük bir miktar top, 
havan topları ve diğer malze
me elimize geçmiştir. 

Tayyarelerimiz ricat etmek .. 
te olan üç İtalyan koluna mu. 
vaffakıyetle bombardıman et
mişlerdir. Ismi tebliğde gec;r.n 
Meskopolis şehri Göriceuin 15 
kilometre kadar şimali ~arbi. 
sinde bulunmaktadır. 

(Deı•amı 4 iinciide) 

Almanyayı aöre 
Yunanı stanrn 

vaziyet 
Bcrlin, 25 (A.A.) - Alman.. 

yanın Yuna.nistanı bir müteca.. 
viz memleket olarıı k mı tanı. 
dığı hakkında ec.ne'Oi gazeteci
leri tarafından sorulaıı bir sua.. 
le, Alman hariciye nezareti 
sözcüsü şu cevabı ''ernli tir: 

Harbin mevcut olduğu söyle. 
nilemiyecek bir yerde mütcca... 
viz olamaz. 

Ne demeli? 
• TGrkçedP, kalın hecelerin asımda 

kalm hecele-r davet ettiği doğrudur; 
fa.kat bunun, müstesnaları çoktur ve 
hançeremizin tekAmUIU bunu çoğaltı
yor da diyeblllriz. Bunun için (hayli) 
~e.Umesinin ilk hecesine bakrp da 
ikınct hecenin kalm bir (lı) hecesi ola
cağına hUltmetmemcll. (Hayliden bay
llye) deme1i, (haylıdan haylıya) de
nıemeJL 

Oyle de dememeli! 
-1-

· (Çetlnkaya.yı istlhlrıt eden tnceda
Yl) dememeli, (Çetinkayaya halef o· 
lan 1ncedayı) demeli demiştik. 

Sevgili muharrir (Va - Nil), (istib· 
lU kelimesinde h"lef olmasını !.ste
ınek manası mumlıı., ~amdanla. uıuı-
11. bulunama.) dlyor; bi.ıe göre buıtın 
:mum, şaındıı.n aran.sa. bulunmnvıı.bi
llr; ilkin umarını ki bA.b'm binaSmda 
l~~mek oldu~unu kPndileri de ıtabul 

etmi~lerdir: ycrına uygun gclıyorsıı 11 
temek manasını vererek kol!menın 
hakkını ödemelidirler. 

Bununla beraber haydi bır de o yol
da. tecrübe edelim : (İstlhlüi • ıl n), 
(halet etmeyi IRleyen) dcnıc>k ı!~
ğıldlr. (İstıhlM) bA.bınm binası bir de 
ttadiycJ iç indir diyelim. Bu tak ..-de 
(istihlll.f eden), (halef eden) dı.!melt
ten de başka bir şey mi oıur? (Edcnl 
keliınc::;i olı.luk~a başka bir ınana \'e
rilebilir mi? Böyle olunca da bahse 
mevzu cümie (Çetinksyayı lullef eden 
incedayıı demek olmaz ınıl' 

O halde (nasıl öylesi de caiz, böyle
si de!J denebılir:' Böyle kabul edebil
mek için ıgaıat - i ıneşhur olmuo;;!) 
dense neyse!.. klln 

Türkçe bir tek cU_Dlle §e e inlal· 
ear edemez. Bizim bıldi"unı.z. . , 
cümle tenewUU yapıı.b~lmek ıçm yan
lıı:; mUternınim vermeyı caiz görmez. 

(D01"1mı 4 üncild,c) 
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Bulgarl"r arasında 
illilik 

vaı · bazıra o- alm"' 

ZI kariir!ar aldı arası d 
Bulgar millet mccllıılndekl mUnaka 

r.-4' .u gııruıtanm mUttehld olma 
U'<Jill bv->•Crn.ı;ı,;;.tır. 

........ .ı ..... .ınu.ı ""~ok syast cere· 
yuu r .-ardır. Du."l rdıuı polltıkacııar 
nıtı~ r t ar r dır haııc ruasındn is.ı 

! > • 
• us tnraıtar, gı g D·§ m kynstadır. 

Hu r m ilet mecu:ının son mum· 
it r •• ı ba iki co .Jaııı t,ö l rmlı.ıtır. 
Mlllı mu aıaa meselesi n:.ovzuulınh!s 
ol :ı ı:.ct;;,ı;; er i.ngi • .:.ereyc hUcuın 
etıül~ , !!.. e) e ın n ) e ınglltt'rcnın 
manı oı.,ugunu .sö) ıemlşlcrdlr. 
li r k:sırn nıebusıar d 1. akedonyn 

umi müfettiş Dr 
nera dö us afa istifa et i 

ingil ere e Anlınnı, 25 (A.A.) - 25. ıı. •o 
H 1 tnrlhinde Kızılay umumt merkezin· 

ür Fransız a .... ra iltihak de içtima eden merkezi umumt he-

cdenler çogalıyor rtl, nhvall hazırıının zaruri glSrdU 

Amer·ka Bahriye Na~ırı 
yıllık raporunda 

diyor ki : 

Amerika bahriye-
sinden tama nan 
emin olabilirsiniz 

v 
Anka, a, f' (Hususi) - :111 

mUdlırleri ı.rnsıLd yeni tayuı 
ve terfileri ildiriyor'ltm. 

Biinynn malmüdürı.i Ş Yki 
P;nar~ ma., Sütçiller mn.miı
dürü Akif Bl\n~•nn:ı., Mnd n 
mal.müdürü Fikret ~şirlye, 
Tunceli muhasebe mildilrü Va -
hap hfaden ma.lmüdürlü~.ıne, 

m ~l lnı.le ) ugo avya) a lıUcuın et 
trJ .. eru r. Berlın ve Roma l~lcrtııe gel 
dı ı 1 .n bu te ll!Jerl )apı ll§lardır. 

M ova radyosu da başka mebus 
ların nutuktaruıı yaymıııtır. Bu nu 
tul ıarı.l meou ıar kr lın seyahaUnı 
tenKıt ctı: ı ıer ve bu &eyahatın llul 
gar, Uını harte aUrUkleycc ğ.nl, krn· 
lın m c ı.s1 cmrlvıü:.1 karauıında lılrak 
tlğıru söylemiııl.erdlr. 

Londra, 25 (A.A.) - Frons:z ğü bir takını meseleler hakkmdn 
hattı Ust.~ve. Afri~e.smdan 1ngiltc· 1 kararlar ittihaz eylemiş ve ahveli 
reye bugun dönmUş olan hUr Frnn 

1 

sıhhiycsinden dolayı vazifesinden 
~ı: kuvvetleri şefi gc~eral dö ~ı. istifa. eden Çorum mebusu ve r• 
ogledcn tonrn ba~vclmlet dairesın· l e Ufet*'"I d kt B 
d B Ç · ili zi 1 b ., zı ay umumı m ""il o or . 

e . · 0~~ yaret ctm ~. vo a - Mustafa Cantekinln yerine esns nl· 
vekil ile uç çeyrek s:ınt gorilsmilş· d 

Sarayköy mahnUdürU Şaban 
Menemene, l\lenemen mn.lmUdlL 

Vaşington, 25 ( A.A.) - Bnh rU Nuri Sarnyköye, DemirkCy 
riye nazırı Knox, Ru.zvelte ver. malmUdürü Şeref Karapınaro.. 
diğl yıllık raporunda Birleşik 
Amerika milletinin bahriyesin . Nevşehir malmüdürü Sünni 
"en "tamamen emin olabilece. İdile. Anamur malmlıdüril Ali 
ğinl,, beyan C'tmiçtfr. Rı~ u:ıuburl~ya, Ovacıh mnl-

tür zammı.meslnln mad el mahsusasm 

lrillz ı relıııin bu ııeklJ elması bize 
blrnaç r;oy li ıetnıı:kle<llr. 

u ı;;~arıstıında m11ıct bir p litika 
Qzerlr.ıde ve mUttehlcı aeğlldlr. 1!' Dulgarf tanda SvV)'et \'O Alman 
m oraatıert levhld oıumuıuunakta 
dır. 

.U~lgnrl rın SovyeUerle cakl ald.kası 
old..ı~lJ mulıaltkal.tır. Bulgarlar Rusla 
ra ı•al'§ı t.lalrrıa dostluk bes!em~lerdır 

ı:Ondra, 25 (A.A.) _ Şimdi if· dald a.hkfuna tevfikan Erzincan 
şa edildiğine göre, Vfşl hillı:funetl mebusu eczacı B. Salih Başohç ve 
Fransız as':crlerl Ue bahriyellleri· ken yeni varlfesl icabı vnzlfesine 
nin hnreketi için iki bU~ük vapur devam edemfycceğinı bildirerek is 
gönderdiği ıı:amnn bu vapurların tlfasmı g()nderen Ordu mebusu vC' 
mtirettebalınm yarısı karnyll çık- C.H. Partisi Erzurum mebusu dok· 
mL5 ve şöyle demLcıtir: Buradn ka· tor n. Vehbi Demir'den lnhtlal e· 
lıyoruz, dö Gol kuvvetlerine ilti • den heyeti idare azalıı';ı ile vezn(> 
hak etmek lst'yoruz. Bunun Uze· mUr:ıl:inl'ğlne de merkezi umumi 
rine Fran!'layn dönmek istiyen Fran aznsmdnn Ziraat Vekaleti mUşn • 
sızhnn büyUk bir kısmı birdenbire \irlerlnden doktor B. Cevat Ak
fikirlerin değiştirerek hUr Fran- kerman ittifakla intihap cdllmi 

Knox iki Okvanusb.kl deniz müdUrU a.mıt Bom, Sorr,un 
kuvvetl~rinin btribirinMn fark. , malmUdUtU L\itf! N v i.ire, 
!ı olmasının zararlı olaca.ı'7mı Daday malmUdilıii Ha~l:ı Ş~bin 
tebarüz c\.ttrdikten sonra, "Bu karsh1sarn. ;rbaa varıd t .. m~ 
lhtivaelan kanırlnvacnk nlsbeL muru Sın-o.: Hozat mB;lmU~ t!lL 
'erde ~emi fnşn etmek elimizde ~lnc, Arpa.çay mD.lmUdlirU l u. 
iken bunu yapmalıyız,. demek • nus lğdire, 

vır AJ ... an gazetesi de TarantOdı:ı.k! 
hasardan cıo yı 1t:ı.ı)nyı t okıt cdl· 
yor ve blı k ç cJ ~Ut..ır İtıgl ııı p lotu 
nun ılo anmıı ı nıahv ttııt.ııı ltaıy n· 
l&r unulma.eııiıar •• dl.)'Cır. 

ltal;yan :tı:ı.u' ıruvı: •ıotinlıJ de 1.1ta· 
t1aUkl rd ki rol a.:nl:ır kadar bUytllt 
bir kuvveL gusterc:mcdikJerl mı.:hnk 
J-.aktır. Bunınrııı t ... ı snu mod eı:· 
mt.e ve harı> kabill)cU azııımıj1 ve Yu· 
J:ı&n Jıa.rblnde fOl O)Gacadığı gorül· 
nıll tur. Hlli :ı ltl&i>aıı h- kuv\·t:t· 
Jcrlnin kolu ko.nadı kırılımi gibi gö· 
ı1UUyor. 

Al.Dlanya da ınUttcn:tınln b:.ı hııll 
kar§ı.swdn SC)lrcı vw:ıyetlııdcn aynl· 
ınrunı , nıU.kül Hızıycttcn kurtarm::ı.k 
Jçin adım nlnıaını~tır. 

At:ıcnlc mı? Atmtync:ık mr, bunu 
bilmiyoruz. Bazı Almıııı gazetclerı do 
bOyle bir ınUıJi!.haleye uz.aktan ir.ıtL 
ctmektcd r. :Uir g z to Metakaıısın 
Yunan h:ırbln..n bJtUn kUı; Ut devlet· 
lcrl kurtarmak ıcuı ok.uğu hakkmdıt· 
ki söz! rmı ten t ctnıc ·tcdır. Anla· 
ıılun Alınıuı;a cıığcr ltUçUk dovlellcrin 
J ..ırtul~ hakkındaki s6zlcrl kcııdl 
id re deki kU~Uk dovlctıero lilllllil 
sannetnıl§ ve onun lı,.ıı mll:lııhalcdc 
bulunmu~ tur. Bu ırna um uzak oldu· 

kabuı cdıl~ek llll.ınıdır. Almmı· 
;ya ltaıyan guru :unun bir d receyc 
kadar ıurıl:n1WJ13 p~k de o.le)htar de· 
ğılchr. (;Unl.U bu takdirde 1taly Ro• 
mnnya gıbl Almnnyn:un ntifu .. ~ altı· 
na gı. bulunucaktır. ltaısnnm 
Fransaaaıı mubal ,alı mutalcbıı.ttn 
bulu J \ §lınnll Afrlkndn hcge
mo:ı :ı cLl\'a ın knlkm •ı bir yandan 
.A 1 l.} ıı.nm J.' raıısa, dı;rcr tarn!taıı 
da up ~a ile o.nı:ı~c.sma :aıanı ol· 

akl4dır. 
A m ya İtalyan bo~lu[;unu doldur

man. '1n Oı;UzıU p .. kl4 1'.Uı;Uk devlet· 
lerl de ııolcmnltt~dır. llaacrt.st.ruı. Ro
rnaııya \"C SJovaky bu pakta girmtı· 
tır. Fakat bunlo.nn girmesiyle umumı 
varJyetl9 herhangi blr ücği§lkllk ol· 
madığı muhakkaktır. Bızznt Macar 
"Ye Slovak tıqvcklllcrt de bcyanaUa· 
rmda buna ı~aret ctmı~ butunm-kta· 
dırlar. Vekiller bu iUrnfta lrJluııurken 
lı rhnldo sll::lcrlndo c.mlml idiler. 

BulgariBtanın mevkii 
Almıuıynnm §imdi bUtUn maall)o

tır.i Bul;:arıstnn tız.;rinde temerküz 
ettlrdlj?l görWUyor. 

Bulgar Krnlt Borla g çon hntta Hlt· 
J rl ziyaret etml§tL Elrl o.ç gUn evvel 

tet:ınl aj:ms. da Bulgnr bqvekiJ ve 
ariciyo vcklllnln Berllne gtacce:ınt 

bel' vcrmi§U. HalbUki Eerlln Alman 
paz:rlnrmm b:.ı ooyıılu!.t h:ıbcrlnl tek· 
~p etmektedir. 

Yu oslavyanın vaziyeti 
lluıgar Lıecu mm mllzakerelerınuen 

hııyrcte dll§eıı devlet Yugoslll\)·• r. 
Çl.mkU YugoslaYlnr Uç scne vvel liul 
gıırıarla bir ebedi dostlult m1sakı im 
zııfanıJil !eliler. Bazı BulG'ar mebwıla 
ruı bu hücumu Yugoolavıan sinirlen 
dlrml ve ga.zcteıerı v sıt.asıyle §lddet· 
11 nc:1ri)ııt yapılmıştır. Anla§ılan mlh 
ver Hulgarıstan vasıta lylo Yugoslav 
yaya tazyik ynpmak lıitemektcalr. Fa 
kat Yugoslıı.'oil r buna ıılddcUe muka· 
belede buhınmu§lardır. Bu mukıı.bele 
ye sebep ~utılıırchr: 

ı - M.ulltl l nınml.ılıklarmm tchll 
kcye dU§ml'sl.. 

Horuanyanuı b~ gelen Akıbetin 
}tendi btı.!}larma go.lnıcsi.. nuıgarl:ı.rın 
&UrUllU&U bu korkuyu nrttırml§tır. 

2 - ltaıyanlnruı ı un.anl.standakl he 
zlmetl Yugo.slavJarn kuvv t vemı §Ur. 

BugUn Yugoslavyanın manevıyatı 
.... hafta o\•vclkinden daha kuvveUl· 
ıllr ve Yugosl:ı.vyanın bir t.ruıyllt knr
flrımC.. kalırsa ınukavem t decegt 
görülüyor. 

Alm nyanrn yaptı~ bUyUk kombi· 
nezo:ılnra ge}lnce bu öyle bir hale 
gelm!§tır 'tl Sovyctlerle Almıınl:ırın 
arnsmı lılle aı;ablllr, Bu anlagtllalarm 
fillen Almanyaya ne kıızaııclırmııı ol· 
duğunu c;iıııdlkl baldo tcabit mUmkUn 
değildir, 

Afmanyıınm kendi ldnresl altındaki 
milletlerle Uçtu, dörtlU paktlar ynpıır
kcn 1ng!ltcro daha maddi tedbirler al· 
maktadır. İngiltere buglln acıl• v~ 
yettc Çtıll§nn !<"anada, Avua• !ya ve 
Amcrllmdakl fabrikalar vasıtaslylc 
da1m1 surette ıI]~ ve mııtzcme ve 
mUhlmrn:ı.t hazrrlamnktadır. 

lngilizlerin Yunanlılara 
yardımı 

İngiliz nv \"o bombardıman b!rllk· 
lerı fıuı.llycU lltl fQ!:.ildodlr: Dunuır 
Ama\-uUukt.ıı.kl hcı1cfierlne, ltalyaıı· 
!arın bindirme vo ihraç lakelelerlne 
ynpılruı taarruz 1.ngllterenln Yuruınlıı· 
t<~ dakl kuvvclll vasıta.siyle icra edil· 
melttcdlr. 

Yunan ve tnglllz av tayyarelerinin 
dU§ürdilltl!lTl ltalyan tayyareleri her 
gUn biraz daha artmakt.adrr. lJaha 
da artaca.,ı muhakkaktır. Yunan 
tayyare mcydanlan arttıkça, dllzcl· 
Wdikçe lnglı.lz hava birliklerin Yu· 
nanistan:ı. daha bUyUk mikyasta ge· 
leceklcrl zaıınolunnuı.ktadır. o zaman 
İtalyan kuvvct}erlylo dıı.ha eea.ılı bir 
surette uğraşılı;.cııktır. 

lklnct tekilde olınall Afrlkadakl 
ltalyıın Uslcrlno yapılan taarnızlnrdır 
Bu taarruzlar vn51taaıyle do İtalyan 
hava kuvveUorl hirpalaıımaktadır. 

sa lmvvetlcrine iltihaka karar ver lerdir. 
mişlcrd r. Geçen eylülde Frnnsaya 
dönmeğe karar \•ermiş olnn 50 de 
niz subavı ile 1.500 b:ıhriyelinin o 
zıı.m:ındaiberi dö Gol kuvvetlerine 
iltihak karan v rmh o1duklarr 
.söylenebilir. Esnsen lıUı· Frıın'>a 
kuvvetlerine knydedılen gllnUllU 
adedi miltemndlyen artmaklndrr. . 

Gece bonıbardımanları 
nm önüne geçmek İçin 

Ol 1 r 
ar )'Ol' 

tedir. 
Avrupa harbinden kısaca bab 

seden Knox, h:ı.va işleri ve de -
niz kuvvetler hakkın.da bıırp. 
ten cok evvel alınmış olan ted. 
birlerin ieııl}(>tlnln son truhnre. 
be esnasmdıı teeyyüt eylemi~ 
olduğunu vazma.kt.ndrr. 

Raoor, A n k&.dn.. Pasifik de. 
~izinin orto.smdo. ve (Birl~ik 
Anıerlknd vap'J,,., .. ı.tq ",.,,... fls.. 
terin sur tle lnkl~ ettl@ni 
kavdeylel"'ektedir. 

Polonya Ba§ umandanı 
d iyor ki: 

Viladivostolc' da Ameri
kan konsolosluğu jhda:ı 

edildi 
Moshov 25 (A.A.) - Sovyet

ler Birliği hUkiımetl Amerlkanm 
Vladivostokta bir umumi konsolos
luk ihdas etmesine mlisaade et· 
mt.cıtir. Amerikanın Moskova bUyük 
elçU'ği konsolosluk eubesl geff 
Vard, Vlııd.lvostok başkonsolosluğu
na tayin edilecektir. 

Vcışingto>, f5 ( A.A.) - Bir. 
!esik Amerika ve İngiltere hU -
kfunetlerl gece bombardnnıı.nla. 
rmm önUno geçmek için gizli 
usuller nr&:.1nktadırlar. 

tnciliı hUyUk ldst Lord 1 it e e muharebe .. 
slo e 300 Alman 
ayyareıı diş rd 

Bir Romen ticaret heyeti 
Moskovay gidiyor 

Bliltl'ClJ, 25 (A.A.) - Ekonomik 
"Argus" gazetesinin bildirdlğ"lne 

göre, bir Romen ticaret heyeU, bu 
gUn Moskovaya hareket edecek • 
tir. Sovyet Ticnrot lı. tnşesi Mos. 
kovnra gitmiştir. ''Argus" gazete. 
sine glire, Romen heyeti, iki mom. 
lek~t arasmdn tlcarotfn fru:lnla.ştı_ 
nlmnsı lmkfı.nlarını mUzakere ede. 
ccktlr. 

J ponya, Amerikaya 
yeni bir sefir tayin etti 
Tohyo, 25 (A.A.) - Domcl a· 

jnnsuun b~dirdiğine göre, A.mlral 
Kljle:ı.buro Japon~-anm Vaşington 
bUyU~ elçiliğine tayin edilm~tlr. 
63 yt'.§Indn bulurum ,.c Abe kabl· 
nesine hıı.rlclyo nt!.Zlrlrğı ynpan a· 
mimi, yWu;ek harp cıurc.sı aMSm
dandır. 

Llothian, dUn matıhuata yaumtF 
o!du{fu bcvaMttıı fn~Jlz müte. 
hassıslarmın b·ı husus lçln dur 
mar1nn <'alışmakta oldwtarmı 
söylemiştir. ı 

DPer taraftan sahil ">at.ar. 
valarm:ı mensun birıha~ı l ilips 
Ordnance !"':J.ZCteeinde şunları 
yazmal...-tadrr: 

A tlanttk dcnizJ il""~nr. r 
Birlesi.ıl( Am<>rfknmn bir tn r. 
ruzn uğrnyabllcccği gUn gel. 
mfştir. 

Buna göre, hava m\\d.,faa.s• 
icin ican c len tertlhııtt almak 
lizrm~clmektedir. Alarm iM
retlerinl verecek vasi mikvnsta 
tertibat almak da icap etmek. 
tedir. 

-o=---

Fransarun Suriye komi
seri değiştirildi 

\ 'isi, 25 CA.A.) - Hav ajruw 
bildiri> or: 

Parls me'busu eabı:k polis prcfcsl 
B. Jean Chlappe, işten el çektiril
mi olıı.n B. Puaux'nun yC'l1ne, bU
yUk elçi paycsile Frnnsnnm surJye 
ve LUbnan yüksek komlserll~1ne 
tayin edilmiştir. 

Londm, 25 (A.A.) - Polonya 
Başveklli ve ba kumandanı gene· 
ral Sikorski, yaptığı bir beyaruı.tta 
demiştir ki: 

" - lngUtcre muharebesi esna
sında Polonya hava filoları. 300 
don fnzln .Alman tayyaresi dUaUr· 
mUş!erdJr. 

lngUterenin yardnnt Bnyeslnde 
Polonya ha.va kuvvetleri, harpten 
e''Velk.lndcn çok daha kuvvetlidir. 
c;ok yakmdn polonyalılar, Polon· 
ya tlzcrinde uzun mesafe uc;uetan· 
na Jtlrnk edecekler ve Polonya 
arazisine iltica etmiş olan Alınan 
endllstrll rl ne Almıın havacılık 
mekteplerini bom.balıyacaklardır. 

Polonya bahrlyesJ artmış ve bu 
sahada bUlUn kayıplar teıa!i edil
miı:ıtır. 

Polonya kuvvttl.,rfnln ma.neviya· 
tı pek mllkenunetdlr. 

--"'-=-o-=-~-

ltalya Adliye Nazırı 
Berlinde 

BerIJn, 25 (A.A.) - İtalya ad· 
tiye na%lrl Grandi, refakatinde Al· 
men nazın doktoT Ftt.nk olduğu 
halde. :MUpthden bu tabııb Bcrllnc 
gelm tir. B. Gmndi, bir kaç giln 
BerUndo kahıcakt.ır. 

Tefrika Numarası: 46 • ziya çağlr.(an.I hnlinde 'bofialan bilylilt çnlgılı loknnta

lardnn birinde lçkill bir masanın bagmda görünerek 
hUrrlyetln tndmı tatmnğn bll§lndı. 

me ile hn~er gönderdi. DClnilp gelen hademe GUlserP.ni 
mutat mernslmle 1ç ıce odalardan gt'ı;lrlp yazıhanenin 
bütUn satvet ve haemetini bil- kero d:ılıa g&ıterdiltten 
eoı:ra Ali Ak)Olun calrsma od.asma girdiler. Avukat bu· 
rada yoktu, Glllscrün etrafma bakmrrke:ı h deme bu 
odadıı da durmıyarak tekrar blr kapı açmı~. cenı: ta• 
dma tçorlye girmesi lçln eğ'Up yol gösterlyo!'du. 

/ - Ziyafeti kn.bul ediyorum, borcumdur. fakat da· 
v. salıibi ben olmnlıYim. 

Diye cevap verdi. Ali Akyol kmlı:p dökUlUyordu: 

- Aman hıuınncfondim!z. nasıl olur?.. Bendeniz 
Ükeğlm, elz de çağın:anız, LQWye hanım kttımı:z da. 
;Çağırsa } ine sonundıı masrıı.rı bendenWn ödemem lhım· 
gelir; başka tUrlU olınMnUı. asla hnlt!n yol:tur; hem bu 
l:ıah.s1 bır.ıkalml. rica C<iP 'm •.. Sizin Urllkte gelmek JQt· 
funda bulunmanıza ben te11ehkUr edeyim .. Yalnız bbita.ç 
~ruhsat buyurunuz: mn.lıltcrneden çrkmca mUjdeyi 
biran evvel yetıştirnlek için doğru burıı.ya geldim, blzlm 
ynzılıaneyc eöyle bir uğra.yaynn, birknç dakika. sonra 
emrlnlzdoyim. Lutren burııdn beklcyin1z? 

AU Akyol her zamanki gi'>i knlnbaı~ bir ifade ile 
lıunlnn söyleyip odııd:ın ç;J.."b; LQt.flyo çantasnıdan çı
llrerdıfr dnvn dosyolnnnı yerlerine lı:oynlak için dosya 

&Ia.bmı a.çtı; Gillscrcn odanın içlndo do~ ıslık
la btr tango nağmesini çl'karmnğa çalrşıyordu. Lfttflye 
onun çocuklukUı., mektep &?nelerinde de pek 4'll1'I dell
Uklerinl görmtıştU; fıı.ltat bllha..c:sa ynzthanoy geldigs 
b1r ııya yakın vııkiltcnbc.rl Ustllnde cğır ve siyah bir 
m nto gibi ta!ltdı!tr derin ve faclnlı sllkdt havasından 

b5yle bJrdanbtre sıyrılıp ÇıkmJi olmasını~ ~u

J'Ol'du. 

a ı 

atılsereu bQrrlyet iSti}ordu; bo anma davasmı bu· 
un lıcln gtı, knaan<lıktan ı;onra da h en talAk knra· 

rmın tcbll! edildiği cliniln g~ blrl eraek, blrl kndın 
iki avukat arkadaşı ile ışıklan eByoğlu Mddeslne bir 

Garip bir haletı ruhiye değtşlkliğt ... GUlscren dnhn 
bir ay CV\ el Yeşllköydeki otelde knlabahğm içinde <;al· 
gılı çonglli bir Alemin ortnsmda yemek ycm!'.'ktt'D pnt
lnrcasmn eılulıyordu; kocasından ayrılmış bir kadm o· 
larak, scrha.t bir hava. ile sanlı, arkadaş sofrat:mdn 

y~('k yerken na clrnfındnkl kalabalık, ne salonun ha
reketli bnvMı, ne de mUzlk onu rahatsız etmedi. 

Ertesi gUn yazıhaneye geldiği zaman LQtfiyeyc: 
- Bu Ali Akyolla. vcktılct tlcreti için bir şey ko

ııuşmndıl: gnllbn; davn bitti, i>lAm mn.n da bll- iki gUne 
kadar nlmrr; O.stada ne vereceğiz? 

Diye tordu. Uitflye mnna.smı blrden acığa vurmıık 
btemcdll:1 bir durgunlukla: 

- Bilmem, nrtık sen de bcnbn kadar, hııttft ben· 
den faila ahbap oldun, git kendin konuıı b!Sylesl da· 

ha mUnııslptirl 
Diye cevap verdi. Gnlserc:n bu cUmlenin s6ylcni-

fShıdeki husust edayı farketmcdl. 

- K ndim nasıl konuşurum, nyıp olma.Z mı! 
DJye itiraz edecek oldu. L(ıtfiye yine 6-)"nt seslo 

ve hatt!I. b.tl'az da tttlzleocrek: 
- I\1çh ayıp ola.~. canmı... diye clSylendi, 

~: al ca!m davalann pazarlığml da bana nıı 
bırakaca.ksm? İfte yazüıt.ncsi yanı: başmuzda. •. K0ıtdi· 
si de bu s tlerde yazıhııncskrle bulunur. Git, konuı.! 

GUJseren, verme.si lfıznn gelC1n veklı!&t Ucreil hak· 
kmdn konuımıa.k Uzere .Ali Akyolun yazmanemne gir
di; ilstadm odasmda oldut;'U öğrenHclikten sonra hade-

.Ali Akyol \'llltit daha ö~leye gelmeden yorulup da 

böyle dinlenme odasına mı çek1lınlııtl, yokıı:ı. mis Cirln 
geldiğini hnber alrr almn.z mı b ıraya geçti, bilinmez; 
GUlseren ağır pordelerilc, gcnlş, rn't!lt, ma:-ck~ kol· 
tuklari!e ve dıvarlarmı !Uslcye:n yağlı boya güzel bir 
tnblo U~ fyi dBşe~ olan bu kUçllk ve lo odanın ka
pısmda g5rUnUnce ıı Akyol yerinden frrlnr gibi aya
ğa. kalktı, Gllliıcrenl milbal! alı biı' nan.ketle karşıladı. 

Hademe çekilip gitınişt1. 
AU Akyol, genç kndnım elini saygı ile, itina ne. 

hususi mcrnslmle 6ptlikten s:ınrıı bırakm:ı.mu, onu yan 
laUball bir ahbap edası ile çekip bUyUk luı.napeye doğ

ru gClttlrllp oturtmqtu. G& açıp kapatıncaya lmdar 
g~cn Jcs& b1r zaman içhıdo ve ıruıhir{ıne bir t rzda 
yumuenlt kn!lnpcye bir saltanat tahtına oturtulur gibi 

oturttuğu GUl!icrenbı hemen )'allI bqınn, d!:inin dibi
ne do, Al1 A.tyot, kendim get4' oturın~tu. SMki uzun 
bir dd t btrlbtrlerinl gömıemi:l~r gibi hatır sor· 
ı:ıalar, ikramlar, komplime.nlnrla. sanlan GUlscren, bu 

~kun dostluk tezahUrü içinde para bnheinl nasıl ko
n~ dll;ıtlnUyor ve bir türlU baş1ryner.ğy nr.ktayı 

tayin edeınlyol'du. Nihayet, blr aralık. k t1 btr l!d iJ(l 
ve do~an do~a m~3eleye glrmeği münnsip gördü: 

(Devamı var) 

Terfiler: . 
Kars defterc.'ları Ferit lj'l. O"'r

iies mnlmtidi;rli Hllmdi 30. Bi. 
leclk malmUdilrll &h 25, Po
latlı ma1mUdürii G"liP 35. Hav. 
mana mahnUdl'nl Hnvr1 35, Çi.. 
ne malmUdUtU Ejder 35. 

Banihnnn rn mi\dU . RUs. 
tem 3.5. Sindirgi malmfülüril 
Nuri 40. Şar'·tFln mıı'mUdUrU 
0~nn ~O Gürt;n m 1mU • \t1l 
Ss.im ~5. G!'rzı> nınlm\ldUrU Hıı
S'.l.n 40. Karaisali D"'nlmUdUrU 
Behqet 30, Jravak malmildürü 
.Aıbdülkadir 35. Pnye mnlmUdil. 
rU Şc\• •et 40, Tefenni mnlmU... 
dürü Ali 35, 

Be .. ni malmUdUrO H mdi 35, 
f1 .. a malmildUrtl AH Rnm 40, 
Pınarlı mnlmUdl\rli Se •ki 30, 
ArM malmUdUrU J. lf 40. Çıldir 
mn lnıUdUrU Fe rz1 30. Wliş mat 
mUdl\rU A lf 35. Acıp v:-n mel 
müdUrli Mu~tafo. 35. El $kirt 
m tm{tı'lilrli İsmail ?5, Buldan 
malmt\d\irll Hamit 2ö. Tnrs\13 
mnlmi\düri\ Mahmut 40. İtY DO

lu malmildUrU Enver 3(), Mc\r -
maris malmdilrU İbrahim 40, 
Akçnd c. matmUdUrl\ Zeki 30,' 
lira asli maaşa terfi etmişler
dir. 

Fransız fahri a
larında sabotaj 

N8\-york, 25 (A.A.) - RUyter: 
Meşhur muharriri rdcn Leon I<"euck 

vaı:ıder, Nevyorl..."t.4 verdiği b1r nutuk
ta ezcumıc ~öyle dcmtşUr: 

!n;~al altmdakl Fransada. ttıyyare 
tabrlko.larmcla yapılnn sabotajlar c 
kadar mUhlm geııf3lik iktisap et.mı,,· 

ur ki, Almanlar tccrUbo uçu.larmm 
Frnn.su: pllollan taratmda.n yapılma· 

la.rıııı cmr<.'lml lordlr. 

Fcucktvandor, Rcnauıt t brlkaın lf 
çUerlnln blr pıuıi! mUca.d~lo progrnmı 
tatbik etmekte oıcıuklamu IU\ve eyle
ml§tlr. Almanlar ceza olarak d!Srt 
binde bh amclcyt ku!'§unıı. dlzmtaıerse 
de sabotaj devam etmektedir. 

rfi idare komu
tanı ge ı 

lstanbul, Kırklareli, Edirne, 
Tci.irdağ, Çnnakknle ve Kocaeli 
viluyetlerini ihtiva. ed n Örfi 
İdare mmtaknsı kumandnnhğma 
tayin edilmi§ olan jandarma u
mwn k Jma.ndanı korgeneral Ali 
Rıza Artunko.l dUn E!l.bahki cka. 
presle An.karo.dun QChrımiz.e gel. 
miş~r. 

Ör!i İdare kumaıı !sı.nı Hny. 
d:ı.rp'l.~ islc!syonunj 1 \•11ıi w• be
lediye reisi Dr. Lütf ı Kn :!ar. 
İstanbul kumandanı lcıha.:. Avtıi, 
general Kemal, E!l'nlyct r.ıUdil.. 
rU Mt.z:ı f~ Akalın, mm.taka 
ja:.l\ .. arma k __ .Jll, Pz...-ta vi_ 
lfı.• et id .e heycıti rc'1Si R t 
Mim"'"<'.ı:; u, Parti \ril vct erltrı._ 
nı, askeri erkan ve dostları tara
fından karşılanrnıetrr. 

Örfi !dnre kum ndnnı, y. 
dnrpn..cıadnn moti>rlc I ... tımlıul ta_ 
rn.fmn geçmlfJ ve vılayctca gd
miştir. Vilayett,., vali ı .. ntfi 
Kırdar ile muavinlerı, emniyet 
mUdUril vil!yet jand3rm ku. 
mandanının ı~tirakiy'" b·r top. 
la.ntı ynpılmmtır. Bu top'~ntıyı 
mtitea.kip Örfi ldnrn l·um~ d::ını 
beyanna.me5ini ne rctm" ·r. 

Korgenern.1, ö"'lcd n nnrn _ 
kinci bir içtima yapmıştır 



ot r a doğru 
yeni ehlisalip 
seferi mi ? 

ı"..omanya da. Uçlu pakta. iltihak 
etti. l:'anl artık bundan sonra 
mih\ ere bir de\ ıst taarruz 
ederek yardım isterse Rotnaııya 
mulınrlp olamı, orta.ya. çıkaeak. 
Ahnanynya ını, İtaJ~ay:ı. mı, Jaııoıı· 
ya~ a. mı, ?rlacariıttar.a un, ~ OiUill 

h p&lne birden mi yardım mlecek? 
Şimdiden bir sey söylemek müm
ı~iin değildi. Fakat bu mua.hedcnin 
Macaristan ,.c Romanya münase
lı tlcrl ttzerlnde hlssolunur tesiri 
olacalrtrr, foamnfih Tm.nsih anya· 
yı kaybeden Roınanyanuı bir gUn 
l.Uacarlstanı mtldafaa. Iclıı de h:ı.rhe 
sürüklenm~ini temin eden bir el· 
hazın kunılmu§ olması hayrete de
ğer bir şey de~ldlr. 

l\lııca.ıistanla mUstcrekcıı ınlh· 
, er bekçi11E,'inl ~ nııtıkl:ı.rı ınUddct
$;e aralarında lhtllatııırm meyclana 
~ılanıı.sm:ı. lmltfin olınıyııcaktır. nu
tıun nettcelerlni ıı;imdltlen tahmin 
kolaydır. 

Mııcaristruıa tm'kedllen nrazlde 
hlr buçuk mll:\ODtlan ftızla Romen 
''ardır. Bunlar l\Iao:ır idaresinde 
d08Uuk nam 'e h hına. tamamen 
f'ırlmeğe mahkfım olacaklardır. lleı· 
iki memlc~ktte Alman cJmlliyetle
ri lmtiyuh, kapltUIAsyonlu bir Yar· 
hk hallni aldıklıın için iki memle
ketin en nafiz unsuru olac:ıklar· 

dır. 
Macarlsta.nın \ e Romanyamn ay· 

nı yUkU çclnncgo ınoobur edilmlş 
ohıuıları onların harici ı.dynsetle
rinden ziyade iç münasebetlerinde, 
memleketlerinde Alman hlklmlye
tinln teessilsündc kudretli bir rol 
oynıyacıı.ktır. Rom:ırı) a hUkfımoti 
de 1\lncarlst:ın gibi bugünlkü Ulnbc· 
te bir gilnde ansızın düşınii dc
ı(lldir. Senelerd noorl R-Oman) 8• 

dald politik h:ı\ıı., ekonomik tan
danslar mllli namı altında. teşekkUI 
eden gruplar romaıı)B)I bugtlnkil 
&kı\ete sUrüldemeırte ldllerl Nitc-
klm kral Karollln tahtından indi· 
rllmeslndcn şonra alman tedbir
ler i&OUUnen mlb\erln emrine ı;tr· 
mckten ibaretti. 

Ronıanyaruo bu hareketi ile Ro· 
manyanın on ene içinde lmybct· 
tlği nrruoJ arasında. bir kznt mev
cuttur. ÇüırkU Romıınyn.yı Tra.n il· 
\an yadan, Dobraeada.11, ._.....,,. .. 
dan mahrum eden ondan bu mf'.ın• 
Jekr.) parçalarını ko1>3ran mlh\ l'r• 
dlr. Bö)le olduğu halele Roman~:ı. 
hangi sebeple ~ine mih\Crin nüfu
zunu J,endi memleketi içinde tak' 
\iye ediyor, Jınriçfo onu muzaffer 
~bl gi.i tcnncığe hizmet etli) or. 
Scbc:bl batıittlr, n.onınn)B tek bir 
iımlde kaprlmıstrr. Bugünkü kayıp· 
la.nnı ınlh,erln )ardımı ile daha 
fazlll$ı ile telifi! 

lHtw.aristan dıılııı. önce mihv<'rin 
hekcilli;".ri i ini kabul ettiği icin 
l\Ia.caristanla bir ihtiliıf mevzuu 
bııhlıı değildir. Bulga.ristımıJıın Dob· 
rurayı almak hiç bir C) ifade et· 
ıncz. 

Roman)a lı.:ln bU)iik limit, bii· 
yük hulya Bcsarobynnm arl<ma 
ıloğru ı,ıitmek So') et topraldarm· 
dan ini~ 1>3rc~dnr hoparınaktır. 

Roman)'ll)'l ınilnerc raıltoden, 
mlh\ erin niifu u a.ltıııa "Okan so· 
hep Alman)a ile So,~<'f Ilns)a nro· 
srndakl gUndellk do t mlinasebct
ler«> rn,ı:;rm.-n 11 )iP ı;;tmrktc olan 
t r.atftr. Bu tcznttnn i tifıule cdc
hllmck için ı;1kı, ı;ıkı Almıın~o.run 

• kucaihnn. ) ıı lanmaldadır. BütUn 
kıt' ıplar kara topraı.tan nlına.calt 
his~-- ile t.cl" fi olunacaktır. 1'~i1Juı· 
ldka. Uı:lil palcta lUacarlstanın Ro· 
mnrı) anın derhal iltihakı, bunlaıın 
hlr İngfüz 'konılıiııcıonuııa ginnelc
l'lnl önle) ecck fl!<lblr diye saymak 
mllmkilndlir. Falmt itiraf 1ıtmeli
dir ki hu p<'I< nuari hlr mukabele 
olur. Tntblkn11a i e hiıı bir e:.· de· 
ğistimwz. Hu J,üçıık m<'.mlokct
ler, !ngllt re alc~hlnc bir lıarr.1ietc 
hazırlımı)ormu ı.,1bl ı;örlincrek 
Soly('t Rus anın Ilnllmn~rla irti
h:ıtmı kcı;mPk hususunda 'azifc 
ıılmı bulunmnl tadırlar. Çünkü 
hu i~ dm Je1tn bu pakta iltilıaı..1 
n1.1ı lktı adi, n de n keri bakımdan 
n Un rrin c<ıar; darnsını Jıalledccok 
hir lmclrcU Jıah:ıl'rler. 

Ru iki de\ l<'tln Uçlii palda. ilti
hakı ncı lin munhcclcsi il<" frsis e
c1ilnıek istenen anti Son•ctilı: Ja
Jton - Alman çembcri~ln A,·nı· 
JJ!lda. açık kalan n 1 halkasının da 
tıımıunlannuı!'lı manasmı ifade e· 
der. Roman) a bU~ Uk anui hulya· 

1 Ue, Maearl tan ldl'IOJojik gay
retlerle ihtimal Yugoslavyanm şl 
mal mmtnkalannı IR..-:tıl gayr<"il ile 
Jlltl r kafile ine takılmış bulun-
mn~tndır. • 

Bu bakımdan Uçlü P lita iltihak 
4'den de\ letI rle vnrmki idcolojilc 
"~iıı" s fcr'nin ilJ, gönUllü
leri ka><lolnnmu b Junmnldadır. 

ı·lıır-.ari!.öi:anın i.u;lii p !'ta i tlrakl 
·ksindcı So\lOt ıtnı.~ıuıın mu 
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Haylaz talebelerıeı~ı!.oP _di!.~~çe__s 

Romanya ile ticaret Zan1 gören ilk 
münasebetlerimiz okul öğretmenleri 

· miicadele T-•• - k-· --d- t k 1 
Okulların ders saatleri zama. ur 1 ye e a o$ u arı 

nında kahvede ve sair yerlerde 
dolasan talebelerin arıı.ştlnlma. Norveç kıyılarından ~sp n. g'. çinliği ~in.n~ . sı:.~n:ından 
sı hususunda kurulan öğretmen Yaıya, Manştan Ka.rademze VC' bır habel'Slzlik ışı mıdır.. Bu.. 
komh;yonları faaliyetlerine de • Be.ikan eteklerine kadar dün. na bizım cevap vermemıze. ha. 
vam etmektedirler. ~~n ~uyük bır .kısı:ıı. alevler cet yok. Komşul~~akı ~r. iş hacminin daha çok 

genişlemesi bekleı1iyor 
:r\lmta.ka Ticaret M.ü(lürlUğti -

ne gelen malumata göre, tir 
mUddet evvel §Chrimizde imza
lanan yeni Türk • Romen tlca
ret anla§maamın tatbik mev. 
kiine kondu~nu blldlrir emir, 
dUn İstanbul gümriiklerinc teb
liğ edilmistir. 

Böylelikle, geçen hafta so. 
nunda mUddeti biten c>ski ticn
ret ıınlnşmnsından knl n yeri. 
yeni anlnşmn doldurmuş ola
caktrr. 

Ma.lQm olduğu ü1.cre bu an. 
taşmaya. göre. iki memleket r _ 
rasmdaki b::ızı mi'bndeleler s r_ 
best döviz ve dolrı r Uzerind~n 
bazıları da takaa ile .} apılacak. 
tır. Yeni aJ1ln mn mucibince, 
Türkiye ile Romnnva arnsınon_ 
ki i3 ·hacminin e~elldne naw_ 
ran çok genişliyeceğl ·anlaBıl. 
maktadır. 

Sirketi Hayriye 
tarif~lerinde değİşlktik 

I~ıkları maskeleme tertibatı 
alındıktan sonra Ada1ar ve Bo. 
ğaziçi vapur tarifelerin~e de 
d~Jişiklik yapılması luzuınu 
hasıl olınu tur. 

Şirketi Hayriye ile DenizyoL 
lnrı idaresi. tarifelerde yapıla
cak tadiIAt hazırlıklarım bu. 
gUnlerde bitirecektir. 

Italyo.ya ihracına 
müsaade edilen mallar 

ltalyaya deri, bnhk, yum ur. 
tn, kuru U7.üm ihracatı için 
şehrimimeki alakadarlara mü • 
saade gelmiştir. 

Bundan bn kn yine şehrimiz.. 
deki alakadarlaru. Danimarka, 
Çekya, İran, Holanda, İspanya 
ve Belçika ile takas esasları 
dahilin.de ihracat ve ithalfıt ya
pılabileceği de bildirilmiştir. 

Bir vatman 
tevkif olundu 

Goçenlcrdc. Kurtuluşta. Nec
la ndmdn, yedi yaşında. bir kız 
~cuğunu çiğneyerek öldüren 
vatman Ahmet Beki t, evvelki 
gün Beyoğlu sulh ceza mahke. 
mesi tarafın.dan tevkif olun. 
muştur. 

Milddeiumur.ıi muavini Feh. 
mi tamfmdon vnka yerinde ya. 
pılan ke.cıif sonunda, vatmş.nın 
çocuğu 12 metreden görebile. 
ceği halde ihmal yiizündP.4\ ka. _ 
zaya sebebiyet verdiği anlaşıl. 
mıştır. 

Altın fiyatı 

Altın fiyatlarında dün biraz 
düşUklUk kavd dilmi tir. Cu. 
martesi giinü 25,25 'ira olan bir 
nltmm fiyatı. dlin, 25 lira idi. 

,·afakati bulundıı~ı lıal<kında Al
man gu:ott>lerlnin ne~rİ\•abnı tek
zip eden "'fn.,•• • innsı tf'blli;I de bu 
1'~ Jıli S:ılip" mıı'"HfıfomMlnln ma.· 
rı smı anla.mı ;;ilıl görllnmf!kte
dir. 

Zamlarını vermek üzere 
tahsisat ayrıldı 

tık okul öğretmenlerinin 938 
yılına ait kıdem zamlarının ö. 
denmesi için 15 bin liralık tah. 
sisat ayrıldığını yazmıştık. 

Beyoğlu kazasındaki n.raşt.ı_r- J.Ollldcdır. Gece ~ı:.duz bl1!'1lar. hısler .. sm:rnJ~ ~1öflerın ink .. 
nuılara da de,·am edilmektedır. d~ ateş, kan ve olum eksık de. n, mUttefıklerımı n . arka.dan 
Ayrıca Eyüp. Kadıköy, ve Üs. ğıl. vurulmıyacağına daır verıl n 
küdar kaZ&lannda da araştır_ Her sabah, bambaşka ihtiıas.. teminat, çok beliğ şeylerdu. 
:malara başlanacaktır. ların ş~hla:ıarak .. g~neşle born.. Bunlar.m hiçbiri olmas8: da. 

ber ciobrclugunu gortiyoruz. Gc - · yabancı ajansların n~rdıkler 
ce yanlnr.ı ultimatomlar veri. hükümler, Türkiycdeki bu ıç 
yorlnr. urada bakıyorsunuz, fernhının g ·nm • ydınlığmm, 
minare aşıkları, beride çay ve ruh pE>rvnsızhğıom ~ b plerini 
nehir ağızlarına vurgun milleL pek gU 1 nnl tı) or 

Buna ait karar (•ıkmıııtır. 
Ay başından sonra zamlaJ·rn ö
denme.3ın~ b uılanacaktır. 

Diğer tarnftan ba1·em dola. 
yısile zam r: ·ren ve zamlarını 
henilz nlamıyan öğretme.nlcrln 
vaziyetleri de ayrıca tetkik e.. 
dilmektedir. 

iki muhtekir 
adliyeye verildi 
I<'iyat murakabe komisyonu, 

dün. vali mua\'ininin başkanlı. 
ğmda toplanmışttr. Dünkü top
lantıda çivi ihtik5.rı görüşül
müş ve muhtelif çivi ihtikarla. 
rı hakkında toptan lrnrar ve. 
rilmesi, gelecek toplantıya bı. 
rakılmıştır. 

Ayrıca, komisyon, dUn iki 
muhteJdri, milli korunma hU. 
kUmleri dahilinde adliyeye ver
miştir. 

Bunlar, Mercanda Topçular 
caddesinde 43 numarada çivici 
Karabet ile Kasımpaşada ber
ber Samucl Avramdır. Karabe. 
tın ayr1<knbı mukavvnlarmı ga
yet pahalı Pattığı sabit olmuş. 
tur. 

Berbere gelince, bu da, hiç a_ 
liı.kadar olmadığı halde 37 kilo 
kalay sakladığı için ihtikfır su.. 
çu ile adliyeye verilmiştir. 

füı kalaylar. geçen gün Sa
muel Avrnmm bezıber dükkiL 
nmda cıkan yangın neticesinde 
meydana çıkarılmıştır. 

Karanlıkta 
bir çarpı§ma 

2302 numaralı taksi . oförü 
Fikri, evvelki gece s at 10 sı_ 
ra}arında Mehmet ile karısı ls. 
mihnnı otomobiline bindi.mıi~ 
karanlıkta Y erlimallar pazar~ 
önünden geçerken kapıda du. 
ran 4095 numaralı kamyona 
çn.rmnıştır. 
Çarp~mn sonunda otomob'L 

de bulunan Mehm t ile karısı 
muhtelif yellerinden yaralan. 
mışlar. Cerrnhpaşaya kaldırıt 
mı~Jardır. 

Kamyon so!örü Ahmet ile 
taksi şoförü Fikri yakalanmış.. 
!ardır. 

-~--.o-~--

Bir randevu evi basıldı 
Şi lide. Civan sokağında. 36 

numarada otunı:ı ve "muhab. 
bet tellalı .. olarak tnnman İs. 
mailin, aynı zamanda evini de 
bir randevu mahalli olarak is. 
!ettiği haber alınmış ve dUn 
evde yapılan bir arama sonun. 
da 3 kadın ve 3 erkek ınUnase_ 
betsiz bir halde zevk ederken 
yakala nm uıttr. 

Kndmlar, munycneyo sevke
dilmiş, 1smail yakalanarak 
hakkında takibata gırişilmiş. 
tir. 

Kısa haberler: 
* Gümrük muhafaza memur. 

ları, Yalovadan gelen Ömer 
kardeşi Ali Çavuş ve Mehmet 

Küçük hırsızlar adında üç kişiden şüphelenerek 
yakalandı üı.erlerinde arnşbrma yapmış. 

tır. Arama neticesinde 10 kilo 
Galatada Ali Mahir apnrtı.. el'!rar bulunmuştur. 

manmın üst katında oturan • Deniz yolları umum müdlL 
Nedm adında 18 yaştnda bir rü lbrahim Kp,mal Baybora., 
c;ocuk. geC"enlerde bir gece ya - A k d h · · · 
rm arkftd11c:1 Re-fail ile birlik. n ara an ı;e rımıze ıgelmıştir. * Gürorüklerdekj Alman men
t.e, ev sahipleri BUyUkadada o • şeli ma.llann peyderpey çdc&-
lan bitlı:ılktE"ki apartnnana. pen. rılmasma devam edilmektedjr. 
cere kenarındaki çıkıntıya ba- tik olarak boya \'C eczalar it. 
sımık girmiş ve içeriden gümüş hal edilmisti. Dün de şehrimiz.. 
catal, bıcak. şekerlik, likör ~a.. deki alakadarlara Slimer Ban.. 
kımları. bardaklar ve saıre ka ait sellUloz ve kağıdın ithali 
çalmı tır. ' müsaadesi gelmiştir 
'b~onrak götürilbp' bfu.n!atrı Ss ltanira • Dün de, Roma~rvadnn 150 

gı ı ço ucuz ır 1:l' 8 n a kişilik bir T .. k b" · · 
çocuklar, dün yakalanmış ve lesi gel . f ur mu acır kaf ı. 
adliyeye verilerek birinci sulh • y ~U? ır. . . 
ceza mahkemesince tevkif olun- bi demden me'!11cketımızc 3 
mu lardır 9 a ~~t otomobıl ve kamyon 

~üçilk hırsızlar suçlal'ını iti. ge~en!~ci1:ber alrnmıştır. 
raf etmişlerdir. . d .. arda Paşa mahalle. 

sın c: oturan l\fohmet, arsada 

h b. k d to~ oynarken yere dü müş. a. 
Sar oş ır a ın yagma cam batmıstır. Mehmet, 

Hidayet adında bir kadın. hastaneye kaldrrılmı~tır. 

ler türüyor. Fethedilmiş mem - "Ttit'kiy . unun bunun n 
leketlerde, açık kapılar zorlanı- diyeeeğin hiç aldırı etmeden, 
yor. Kukla adamlar merkezden kendi mılli varlığının \e istik. 
~erkeze koşuyor. Muahedeler lalinin hedeflerine j: ürüyor,. di. 
11!1-zalanıyor. Öyle muahedeler, yenler, biz değilız. "Sevr . in 
kı vatan veren Çeklerden far - yamb~mda "Veısay,, , "Noy. 
kı yoktur. yi "Kan gibi daha bazı mua-

Dip'o.matl~r. şurada .. )-1i~k h~oler ~ardı. Bunlara karf}I 
\'e kestun n~ıs~~ şeyle:. so~lUyor. ilk sıyrılan kılır. Türkün elin. 
hı.r. Fakat ustunden ll9 gUn gc. de parladı. B'z Lozana bu mü. 
cince, zam~n ~sl~k bır sUnger barek kJlıcın kabzasını öpe öpe 
olarak o söz}erı ~~!yor. Kal'Şı çıktık. Hiç kim e izi. kulağı
karşıya gel~ık mı . . . . mızdan tutup ora) n çıkarma-

- Haberım yok! ~ımdı sız. mıştı. "Lozan,, , harpten sonra 
den .duyuyonı~. . ilk hak merhalesidir. 

Dıyorlar. Kıme Ye nasıl ına. 
nacagımızı ş~ırdık artrk. Diln
ya, bu halde işte. Yalnız Tür
kiyede at kosuları var. Beyaz 
Parmaklıklı, beyaz manialı mey. 
danlarda, sülün gibi atlar şah. 
la.nıyor, karınları yerleri yala
yan küheylanlar uçuyor. Ek. 
mek nur gibi: her.şey bol, er. 
~k ~ğm yığın. Hudutlardan 
ızınh .gelen neferlerle zabitler, 
taşkın bi.,. sıhhat. içinde. Ya. 
nR'klarından kan fışkırıyor. Göz 
eri alev alev. 

Türkiyede niçin at koşuları 
\'al'? Bu fütursuzluk, dünyanın, 

Biz, o 'akitler de kimseyi 
meşketmemiştik. On beş sene 
sonra, yirmi sene sonnı. bizi 
taklit edenler. örnek tut&Jılar 
çıktı. Fakat biz. hakkım.ızm 
hududunu iyi gömıfu tük. Onu 
bir adnn geçmedik. Saadetimlz. 
mim emniyetimiz bu takdirin 
içindedir. 

At yarışları. i~e böyle geçil. 
mez siperlerin, alınmaz hudut 
kalelerinin arka.sına ya.~lanan 
ibi:r vatanın hak ettiği t-ğlen.ce. 
lertlir. 

Hakkı Siiha GEZGiN 

GONDEN GONE 

Komutanı selamlarken 
Y ARADILI~TE aşker o. 

lan milletimizin, mm. 
takamtzda teessüs etmiş olan 
Askeri İdareye derhal intibak 
ve bu idarenin muvaffaktye. 
tine yardım etmiş olması, TUr. 
kiyede mevcut birlik ve niza.. 
ının yeni bır nilmun,e19i olarak 
iftiharla gösterilebilir. 

Bugüne kadar her suretle 
isbat <'tmiş olduğumuz kabili- ı 
yetımızı, haaiseJerin takip cL 
tiği seyir içinde, yeni yeni ve. 
silelerle gözönfuıe koymakta. 
yız. 

Dlin, Örfi İdare T-eşkilA.tLt 
nın ehliyetli Komutanı Korge
neral Artunkal, Umumi mı.. 
rargfı.h ittihaz edeceğini bil. 
dirdiği şehrimize geldi. 

Bu Şerefli Askere, hürmet 
ve mutavaat selamını verir. 
ken,ı kendisini emnıyetimizin 
yüksek bir gözcüsü olarak gö. 
rüyor ve uhdemize dli.§en va
zifeleri tam bir liyakatle yeri. 
ne getirebilmek gayretinden 

doğan ulvi bir heyecan i~ind 
bulunuyoruz. 
Sayın !Komutanın Vfüıy t 

rimiz halkına ibzal ettiği sc -
gi ve saygıyı. milli mevcud 
yetimizde yer etmiş derin nı. 
zampcrverlik hissine teveih e 
dilen kıymetli bir takdir n 
şanı olarak telakki ederiz. 

TllKMET MUN/R 

8.0S Hafif prog
ram. 

8.15 Ajans 
9.00 Ev kadını 

l 2.33 Karıııık 
ııarkılar 

1.2.50 • ja.ns 
18.05 Kart§ık 

ıırkı 

18.20/ 

ram. 
8.15 Ajana. 
ı::."O Programm 

devamı. 
9,00 Ev J<adml. 

12.85 Mu~: 
rışık aria
lar. 

12.r>O Ajıuı& 
18.05 Müzik: 
ıs 20/rı:ık ~ -~._,,r_ 

lar. 
14.00 MUzik: 

evvelki gece mavi ispirto içe. * Kasımpa~adn oturan Alinin 
rek sarho~ olmuş. sonra Fatih bir bucuk yaşınd:ı.ki kızı Ay. 
karakolunun önünden gf'cerken nur. odada otunırken mangal_ 
birdenbire naralar ıı.tmnğa baş. dl'!ki kömUr vilzündeıı tcsem. 
lamış ve binanm camlarını kır_ mlim ala imi göstC'rmiş, hasta_ Komşusunu yaraladı 
mıştır. . nnve kaldınlmı!itır. 

H.00 Karı§ıl< 
program. 

18.03 Cazb:ınd 
18.30 Çitçinin 

ııaati 

Radyo • 
lon ork 
ram. 

Yakalanan Hidayetin. sar. • Dün, Ha ·darpa<>ad'\n Köp - Fatıhte oturan Kemal, kom. 18.45 • -
19.SO Ajaruı 
1945 Yen 

kılar. 

20.lri I"1dyo ga· 

18.0S MUzDc: 
mUziğl. 

ıs.so Konuoma ho!$luktan bir hayli s.~bı~~sı ol. rüve gelen bir vapurdu yolcu şusu Cemalettin ile bir mese
du~ anla!iılmış ve curmu me::;. bulunan Ali. vanurd~m rı'rnr. leden dolayı kavga etmiş ve 
but (lördiincii asliye ceza ~ah. .ken mııv'!zene~ini k~vbednek Cemalettin çakısı ile Kemali 
kemec:i tarafından l-O\ kıf o_ denize düşmü0se de kurtarıl. yal'alamı§tır. Suçlu yakalan_ 

~~~~----s_A_u_n_ı_ı_~R_T_E_~M~---hın~m_u~ş-tu~r_.-::-=:-:::::=::=:-::::::-:-::m~1:~:trr-=.-=:-:::""".=--=--=-=:--~-.::nı::::ı§~t:ır:·~--~--'~------~ zetesi 
.20 45 F ' hey ti 

- 70-

Onu adamakıllı harap ettiğime. 
derin aüşüncelerc scvkettiğime 
emindim. Çok iyi biliyordum ki . ' , 
kırkını çmı o a'l z ng'in ka. 
dmlsr, sevdikleri genç erkekle . 
rin bütün kabahatl"rini affeder, 
yalnı~ca k rıdilcrinden sızdır. 
dıkları par lan bMka gene ka. 
dmlara. yedirmPlerine taham: 
mül edem€z1crdi.. Mis Burdet 
Koper de bu haleti nıhi,ve için. 
de idi. So v ukkanhlı~mı ka vbet
memiş ~örüı•uı<'k için~ bir siga _ 
ra yaktı ve konu maga başla. 
nı: 

- Eı!er söyledikleı iniz tama. 
men doğru ise. o başka bir me. 
sele... Fa lcat bir kere de. iş~ 
kendim bhlcik Ptmek. Jralbımı 
rahatlatmak isterim.. Müsaade 
eder mi 'niı? . 

Bu sözlerinden ~onra z~le 
ıbastı ve ice .. iye ... iren .oda hı7-
metdsine. Pepe San~~~~ ?erhal, 
burada görmetc istedı ır ın ha -
ber :erilmesini emretti. Az r ~~
ra Peoe sal ·r·v~rdn. l · 
zcrind" M • renkte bir ko tiim 
vardı. Mis Burdet Kooerc film 

Vaıan. 

Moris dö Kobra 
stildyolarmı gezdirmek uz .. erc 
hazırlanmıştı. Mis Burdet h.o -
per saı.:.i t;ok gUzel. Ço.k. tatlı 
sözler söyliyecekmiş gıbı f~'\ 
kalade sevimli bir tavırla guze 
a~ıkını durdurdu: . 

- Bir saniye dostum .. ded1
:· 

Yola çıkmazdan evvel ikı. keh. 
me konmımamız icap cdıyo~ ... 
Şimdi Madam dö Vgcra ılc 
fevkalade enterc!;an eyler gö
riı3tük ... 

Pepe ciddiyetini gö:ıt€rcn bir 
işnret yanacak oldu. Fakat Miq 
Burdet ı{opcr gUzel vg lisini 
derhal durdurdu: 

- Evet, niçin konu muş ol -
mıyalım, bana fevkalade birı;;E'y 
söylemişim gibi hayretle bakı. 
yorsun uz. .. 

Hakikaten Pepenin vaziyetini 

<revuen: 

Muzaffer Acar 
tasvire imkan yoktu. Zengin 
kadının emin bir sesle söyledi _ 
ği bu sözler onda yalnızca endi. 
şe uyandırmıştı... Pepe o ka. 
dar rahatsız, c>.anı sıkılmış gö. 
rünü) on;I.u ki, Mis Burdet Ko _ 
par, tabu gayetle nazikane ol 
mak üzerE' güzel Bevgilisi il~ 
eğlenmekten kendini alr ınnd ı : 

- Ne somurtuyorsun? GUl 
sene Pepe ... Zehirli kurt Ylltmu • 
ördeğe döndUn .. Buna sebep ııe:ı 
Madam dö 1 igera bana a~k 
hakkındaki fık 'rlerinizd"n b h _ 
setti .. 

Ve Pepe itlr~z etmek i"in 
ag:ımı acıııc . Mıs Burdf.'t I<o: 
pcr do~tumı derhal durdurarak 
de,·am etti: 

- Doğrusu p<.'k hünerli ol. 
duğunu ancnk simdi rnllldtm ... 

Hem de cok zeki ve h!.'cerikli İ
mişsin .. Fakat bu üçlü anlaşma 
hakkındaki orijinal dlişünüşle. 
rinden niçin bana daha evvel 
bahsetmemiştin? 

- Siz neler söylüyorsunuz 
Tui Tui!. 

- Madam dö Ligeraya yal -
nız başınıza esrarengiz teklifler 
yapmanızın nazik olmadığını 
söylemek istiyorum. Ortada ben 

21.30 .ıuşma 
21.45 Salon Or 

kestra ı 
22.30 Aj ~'i 

22.45 Muz!k: RaC' 
\O salon or 
kestralil 

23.00 :MUZJk: 
Dans m 

Salı 

261!. tes. 
adam değil miyim? 

- Şaka mı ediyorsunuz? se,'\al: 26 ı ŞEVVE 
- Hic de zannettiğin gibi de- 1 Kıı-.mı: rn K Thl 

ğ·ı Pepe'! ı._ __ _..;., ________ ,. 
:ws Burd t Roper dostiylc 

övlc samimi, candan b:r sesle 
komısuvordu ki, gayesinin ne 
oldu ru u, u sözlerin nereye 
VPra n ·mı bir türlü kestiremi. 
yordum. 

He1e h;<'b'r "'t'V olmamı!! gibi 
h rekf't etm ı3. beni hnyretten 
hayret" dfü;"' ri vor<l u · 

- P pc...iclm. cted'. voksa 
h ; ö !C' p ki zihri •et r i mu. 
lınr .. ..,,.. Ni<"'I hir k0 ·ili 1-ız yeri. 
nı- mi l•o• •ıvnrs~m? B•livorsu. 
nu~ ki b:' kal rh le ark daRhk 
et-.,m1'zi ho!! göre,.C'l< kadar da • 
hnldf'n anlnnm .. O ka1nr neza. • 
kPHm ,_'!'dtr. ( fletJ(mıt uaz~ 1 

VaklUer \ aı.ntl Ew.nı 

Gllneşln 
do~ı,u 

Öğ}P 

1kludl 
Akşam 

Ye.tın 

lmııAk 

7 00 2 16 

12 01 7 18 12 01 7 
14 so 9 46 1, 29 9 
16 48 12 00 l6 43 12 
ıs 21 ı g; ıs o ı 

5 16 12 82 6 17 12 

VAKOTa 
aıocne 

oOunı.wız 
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italyan-Yunan 
harbi 

(Ba.J tarafı 1 incide) 
Jıtina, f5 ( A.A.) - B. B. C. 

Yunan ileri cüzütamları dün 
öğleden sonra Ohrid3: gölü1:ün 
kenarında ve Göricenın 30 kılo. 
metre kadar şimalinde bulunan 
Pogradeç §ehrine g~rm.i~ler. 
Yunanlılar Elbasana dogru ıler. 
lemektedirler. 

YunnnWar Ergiriye girdiler 

Londra, 25 (A.A.) - Bu sabah 
son gelen haberlere göre, Arna • 
vutlukta vaziyet 'şudur: 

Süvarilerin ve Yunan krtaatrnm 
mlitemadi iz'çlıı.rma. ve İngiliz • Yu 
nan tayyareleri.R.in bombardımanla
rına. maruz kalan İtalyan kıtal.arı 
dün de Arnavutluk cephesinde 
ricatları:na devam etmislerdir. 

Dlln öğleden sonra İngiliz hava 
kuvvetleri, İtalyanların kaçmak i. 
çin kullandıkları mühim §osenin 
son noktası olan Elbasan rıchrini 
bombardıman etmişlerdir. Yunan -
lıla:r hududun 16 kilometre iç~rsin 
de bulunan ve İtalyanların en mü. 
hiln üssünü teşkil eden E:gi~i şeh 
rinin dış mahallelerine gırmı.~ler. 

dir. 
8000 1t:ı.Iyan eslr düşfü 

. Atina, 25 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Yunan ord~ 
su Arnavutlukta yeniden 8 bın 
İtalyanı esir etmL~tir. . 

Athuı., 25 (A..A.) _ Pogradec;ın zap 
tı üzerine blr 1taıy:ın mukabil taar
ruzu ve SelAnlk'c doğru bl.r tazyik 
artrk katiyen mevzuub:ıhs değildir, 
Bununla beraber e.sns Yunan hareka· 
tı halen Görlco bölgeslnde de~lldir. 
Buradan yalnız düşman takip edilmek 
teQir. Esas harektl.t Epirdedir. 
oradıı. henüz kırlle.cak düşman muka 
vemeti mevcuttur. Hududun 30 kilo
metre §imalinde ve sahilde bulunan 
Aynsarandada bombardımandan mUte 
ve111t büyük ynngmlar haber veril· 
meıctedir. Yunan kıtaıan şimdi bu is· 
Ukamette ilerlemektedir. Bu llmıı.nm 
zaptı n:ı.uazzam bir avn.nt::ıj teşkil ede
cektir. Zlra llmanm şimalinde u· 
zanan ova Arnavutluğun doğu cenuba 
doğru bUtUn milnakala.tm başlıca mer 
· zl olan tepelerden yalnız kUçUk bir 
hğ silsilesi ile ayrlım.ııı bulunmakta-
dır. 

cumu tercih ettiklerini, !talyanla.
rm. araziyi iyi bilmedl.klerni ve bu 
usullere uyamadrklarmı söylemek
tedir. 
Yllll3D zaferi eıaltıJ.mak ist.enlyor 

Atlna, 25 (A.A.) - Yunan muuı.t· 
ferlyetinin akislerini tahdit etmek 
maksadile İtalyan propaganda te~kl
ıa.tr, 48 saattenberi İtalyan ordusunun 
Yunan ordusu tarafından değil, !ngi
ıız tıı.pçu kuvvetleri tarnfmdan mağ· 
11lp edilmiş olduğunu rsrarle. iddia et
mektedir. 

Yunanistan kendisine kıymet! ölı;;Ul· 
mez yardımlarda, bulunan !ng!ltere· 
nin müttefiki olmakla bahtiyardır. 
Fakat Epirde dUşmanı 1tac;ırınak frr
satmı elde etmek şerefi yalnız Yw:an 
ordusuna aittir. 

General Yevelin Papago!'a telgrafı 

Jiahire, 25 (A.A.) - Orta 
şark İngiliz ba.şkuınandanI general 
Vavel Yunan orduları başkuman
danı 'general Papagosa aşağıdaki 
mesajı göndermiştir: 

Orta ~arktaki bütün kıtalar, Gö· 
ricenin alınmasından ve Yunan 
lrnvvetı orinln derin bir hayranlık· 
la ta.kip ettiğimiz diğer parlak ba
şarrlarmdan dolayı: size en hara
retli tebriklerini bildirir. 

İngiliz hara mareşali Ynnanistanda. 

Atirıa, 25 (A.A.) - B.B.C.: 
Orta şarktaki İngiliz hava kuv· 

vetle:rinin ba.5kwnandannı hava 
m.a~ali Sir Arthur Longmorc ha· 
lihaz.ırda. Yunanistanda bulunmak
tadır. 

M..ı.reşal Yunan cephesinin ilk 
hatlarına kadar giderek tayyare 
bölüklerini teftifJ etmiştir. Sir Art
hur Longmore İngiliz hava kuv -
vetlerinin Yunanistanda üslerine 
vasıl olur olm~ derhal harekete 
geçip kısa bir zamanda rnuvaffa -
kıyetler elde etmiş olduğunu söy· 
lem iştir. 

Sir A. Longmore kral Corc ta
rafından kabul edilmLıtir. Bundan 
başka başvekil general Metaksas, 
Yunruı kuvvetlerinin başlnunanda
ru ile de görümüştür. Bu görüş
meler esansında harekô.tm umum1 
cereyanmr gözden geçirilmiştir. 

İtalyan Tebliği 

Romn, 25 (A.A.) - 161 numa
ralı tebliğ: 

Yunan cephesinde müfrezeleri -
miz tarafından müessir mukabil 
hücumlar yapılmıştır. 

1talyanlar gıcln mıuidelerlnt yakıyor Hava kuvvetleri bil.hassa .Epir 
Atımı, 2;; (A.A.J - Dlln akşam A· sahilleri boyunca düşman mevzi • 

tinn.ya gelen haberlere göra, bir Ar- !erini miiesslr surette bombardr " 
na.•rJt ııehrl daha Yuna.nlıla.rm eline man etmişlerdir. 
ge?m ~tir. DUn öğleden sonra Yunan Düşman tayyareleri Draç'a bir 

eri kıtaa.tr, Elbasana giden en mil· haYa aknır yapmı:şlar ve bir kaç 
hlm yol U:ı:erinde ve Ohri gölU sahilin· kişinin yaralanmasına sebep ol
Je buluna.n ve Göriceden 300 kilomet- ' muşlardır. Hafif de ha.,-ır vukua 

li t mesafede olan Pagradcç §Chrino gelmiştir. ~ 
g rmlşlcrdir. Bu lntalıı.r ~ehirdc knı- ı 
mıJ nrak El basruıa. doğru ilerleme
crlne devam etmi§lerdir. 

Görlcenin 15 kilometre ~lmaU gar
)!sL'ldelti cnğlıı.rda bulunan kUçük 
Wscopolls §ehrl de Yunanlilarm eline 

~eçmiştir. 

Görice yaylaarnm ve bu yayladan 
~ynlan vadilerin tathlri amel'yesl es· 
ıasmda. muteadcllt"'İtalyıın mü!raze
eri bulunmu§tur. Bir İtalyan fırkasl-;_ 
m bozularak dağ1tılmı§ olduğu ve 

ingiltere 
Amerikadan dört 

türlü yardnn 
bekliyor 

löriccden ı;elen h~berlere göre, kaç· Ne,·york, 25 (A.A.) - Nevyork 
:ıalüa olan diğer Uç ltıılyan. ala~t gazeteleri Amerikanın İngiltere ye 
a mıvarllcrimtz tarafından takip edil· l;;ardrnıı hakkında lngilii büyük e.J. 
ıektc bulunduğu sabit olmuştur. ı:;isi Lord Lothian tarafından ya. 
DU,n Görice mmtaka.smdıı. yapılmış pılan açık beyanata en iyi sütun. 

lan harekfıt ~nasında, Yunanlrlar !arını tahsis ctmi~lerdir. 
arkedilml§ olan 8 ağır top, 100 bUyUk Nevyork Ta.ymls gazetesi Lord 
amyon ve bir çok kUçük sııa.h ile Lothianm lngilterenin noktai nıı
ı.a.lzcıme iğtinam etmişlerdir. nu mm zannı doğrudan doğruya Ameri • 
Lkada bulunan kıtaatımızm elinde kan halkına bildirdiğini söylemek. 
un işler halde yirmi kadar İtalyan tedir. 
mkt mevcuttur. Bunlar sa.dece yol Yine aynt gazetede muharrir 
!erinde kullanılmaktadır. B. Arthur Krock, Va.şingtondan 
Göriceden ı;elen haberlere göre, 1· gönderdiği makalesinde diyor ltl: 
.lyanlar, ılclerlni yerli halktan al- Lord Lothian, dört turlü yardnn 
aktadrr. ttalyanlarm köy eşrafını arıyor: 

ır~a. dl2;dikleri ve Yunanlıların, 1 - Ticaret gemiler! velilmesi 
·dı.mun f~csinl ma.halll yiyecek mad veyahut "bitaraflrk" kanununun 
ılcrlle temin ettiklerine vAk olduk· tadilile Amerikan gemilerinin Av. 
n için ileri hareketin! geciktirmek rupa. sularına. gitme.sine müsaade 
aksadile gıda maddeleri stok!armx' edilmesi, 
ktrklan bUdirilmcktedlr. Maamafih 2 - Amerikan deniz ve hava 
mımlılar yUrilyUşlerine devam ec~- kuvvetlerinin garp yarnn kürresL 
k dilı,:mana amıı.n vermemeğe aznı.et· d3 ve şark yarnn kilrresinin batı 
~lerdir. kısnn.larmda. faal devriye vazifele. 
Afüın., 25 (A.A.) .._... ADahil.ty_em- ri deruhtP. etmesi, 
·et nezaretinin resm.ı tebligı: 3 - Mali kredilerin genişletil. 
DUn gündUz dUşmanm • mCnıleket. mesi, 
h.illnde hiç bir hava akmı kay- 4 - Ameriltan usulii ticaretin 
dihnemlştlr. terki. 

Muharrir, büyük elçinin sureti 
~ada hunlarr isteyip istemi • 
yeceğinl bilmediğin! fa.kat iyi ha • 
her alan Va,."1Jıgton mahfillerine 
göre, İngilterenın Acil ihtiyaçtan 
nm bunlar olduğunu söylemekte : 
dir. 

Ciride b!r tnyy.ı.ro bomba attı 

Kanilyc, 25 (A.A.) - Bir çok 
n devam eden fasıladan sonra 
İtalyan tayyaresi bugün Dutla 

ru üzerinde uı:;muş ve dört bom
atmIŞtrr. Boxntıalırr denize dti.ş· 
tUr. ~ ha.sar yoktur. &va. 

i toplan tayyareyi uzaklaşbr-

ftrr. 
Yunanlıb.r gö~-tis ı;öğüsc 

çarpIŞJyôi' 

levyoı:k, 25 (A.A.) - Ta.ss: 
lcvyork Tlıne.s gazetesine göre, 
er! mU§ahltler, Yunanlıların az 
tıı.r1a 'Ü.bombası kullandtkları
ıl'G hücum!arda eski usuller nıu
.nce bilhassa göğüs göğüse hü· 

.a 

--~o-

x unanistana telgraf 
kabul ediliyor 

Anlc:u-a., 25 (Hususi) - Posta u
mum mlidUrlliğü Yunanistan i~ln 
İstanbul _ Atina Uırlkile telgraf 
kabulUnU alakadarlara bildirmiş • 
tir. Yunan adalarına. vo diğer mm
takalara ait tarife de tesbit edil
~ir.. 

Han1bıirg 
O zerine 

2000 yangın 
bombası atıldı 
Bir haftada 23 Alman, 

7 Italyan tayyaresi 
düşürüldü 

Londra, 25 (A.A.) - Hava 
nezareti istiblbarat servisinin 
verdiği malfunata göre, sahil 
müda.faasma. mensup tayyare 
grupları, bahriyenin tayyare 
.kuvvetleriyle işbirliği halinde, 
cumartesi g<::ccsi güneş batma_ 
dan evvel, şbıali .Ifrausacla ve 
şimali garbi Fransasmda düş. 
mannı bir deniz faaliyetinin 
müşahede edildiği deniz üsleri-
. ,, hücumlar yapmışlardır. 

Bu hücumlar şiddetli yağmur 
altında yapılmış ve hedef mm. 
takaları ancak dikkatli araştır
malardan sonra tesbit oluna.. 

ra.k bombardıman edilmiştir. 
Bu hedefler arasında, LorL 

ent torpito istasyonları, Brest 
elektrik santralı ve havuzu, 
Boulogne limanı tesisatı ve de
mir yolları bulun.muştur. 

Bu hedeflerde bombardıman 
neticesinde bir• çok infilaklar 
vukua gelmiştir. 

Londra, 26 ( A.A.) - Pazar 
.. pazartesi gecesi Almanya iL 
zerine yapılan akınlara dair 
bava nezaretinin neşrettiği teb 
liğe dair istihlbarat bürosu şu 
malClnıatı vermektedir: 

Pazar - paza.rtesi gecesi ağrr 
İngiliz bombardıman tayyarele.. 
rinin b~lıca hedefini Hamburg 
teşkil etmiştir. 

Saat 19 ile 20 :ırasında vu -
kubulan ilk taarruzda Alman .. 
yanın en mühim ve hususi ter_ 
saneleri olup, çok geni,? bir sa.. 
ha. kaplayan Blohm ve Voss 
tersaneleri üzerine bir çok ton 
yüksek infilak ve takriben 2 
bin yangın bombası atılmıştır. 

Yine tersanelerin üzerine sa.. 
at 4 te ikinci bir taarruz dB.!ha; 

ı yapılmıştır. 

Keza, Hamburgun Gra.slbrook 
ma!hallesinde Ossag ve Rhen. 
nenia petrol tasfiyehaneleriyle 
Aldona gaz fabrikaları üzerine 
de birçok bomba atılmıştır. 
Haınburgda Nord Deut.sclıe 

adında.ki mühim kimya fabri. 
kasma da isabetler kaydedil
miş, birçok yangın çıktığı gö. 
ri.ilmü.ş ve pek çok infilaklar 
müşahede edilmiştir. 

Vilhelshaven tersanesine de, 
bombalar atılmıştrr. 

AL.\fAN '1.'AYYARELER1N!N 
DÜNKÜ HÜCUMLARI 

Londra, 25 ( A.A.) - Hava 
ve da'l:ıili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Bu salbah şafaktan itibaren 
müteaddit düşman bombardı-
man tayyareleri münferiden 
veya küçük teşekküller halinde 
hareket ederek İngilterenin ce • 
nulnı şarki ve cenup sahillerini 
aşmışlardır. Küçük bir teşek. 
kili Londra mmtakasınm ke-
narlarm,a varmıştır. . 

Öğleden biraz evvel K<ınt sa. 
hiUnde bir şehre karşı taarruz 
yapılmıştır. Müteaddit evler 
hasara uğramıştır. Fakat yara
lı pek azdır. 

Cenup sahilinde de bir şehre 
ve cenubu şarkide de diğer iki 
yere bombalar atılmış ise de, 
ancak hafif hasarlar olmuştur. 
Hiç zayiat yoktur. 

Bu sabah Douver açrklarında 
bir düşman bornJbardıman tay -
yaresi denize dü.şürilimiL5tür. 

Londra, 25 ( A.A.) - İsiih. 
barat nezaretinin bildirdiğine 
g6re, 23 teşrinisani gece yarısı 
nihayetlenen hafta içinde, ln,. 
giltere üzerindeki hava · muha
rebelerinde 23 alman ve 7 ltaL 
yan tayyaresi düşürülmüştür. 

Ayru müddet zarfında 6 İn _ 
giliz avcı tayyaresi kaybolmuş_ 
tur. Fakat bunların pilotların. 
dan dördü kurtulmuştur. 

Londra, 25 ( A.A.) - Röy. 
ter: 

Fransız sa.biline yerleştiril-
miş olan uzun menzilli Alman 
topları, bu sabah Douvres mm. 
takasını bombardıman etmişler 
dir. 

Bombardnn.a.n Greenvich saa. 
ti ile sa.at 8 den evvel ba.şlamrş 
ve ibir saat sonra hali devanı 
etmekte bulurunuştur. 

Denizdeki sis, toplan:ı alevi _ 
nin gözükmeaine manı olmuş.. 
tur. Sa.ruldığma gör0

, harekete 
geçen G~~ _ Nez burnundaki 
bataryalardm 

Kana dada 
yetiştirilen 

tayyare iler 
ilk kafile 

lngiltereye 
geldi 

Londra, 25 ( A.A.) - Hava 
nezaretinin bildirdiğine göre, 
imparatorluk pilot yetiştirme 
planı mucibince, Kana.dada an.. 
trenman görmüş olan ilk tay: 
yareci kafilesi, bu pazar günü 
lncilterenin cenubu garbisinde 

b 

bir limana gelmiştir. 
Bu kafilede subaylar, pilot

lar vardrr. 
Bunların hepsi rasıttır. Ve 

pek yakında 1ngiliz l1ava kuv • 
vetlerinin faal cüzi.ita1 .• larm,a 
verilecektir. Bu kere gelenler 
Kana dalıdır. 

Fakat imparatorluk pilot ye_ 
tiştinne planı mucibince, Kana
dada, çok miktarda Avustral. 
yalı, Yeni Zelanda.lı ve İngiliz 
yüksek antrenman görmekte
dir. 

Aynca Avustralya ve Yeni 
Zelandada pilotlar antrenman 
görmektedir. Bunlardan bir kıs
mr, bu memleketlerden In.gilte. 
reye gelmiştir. 
Diğer bir kısmr da doğrudan 

doğruya İngiltere haricindeki 
üslere gönderilecektir. 

Almanya, italyaya 
yardım edecek mi 

(Baş tarafı 1 incide)_ 
bırakmdan ve hiç bir şeyden çc
kinmiyen küçük bir zümrenin ne -
ler yapmağa muktedir olduğunu 
başka yerlerde gördük. 

Hilcum için mewim de müsait 
değildir. İtalyanın ihtiyacr çok 
milstacel olmadığı takdirde B. 
Hitler'in ilkbaharı bekliyeccği, 
§Üphesi.zdir. 

• •• 
Loııdra, 213 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gıı.zetcsı •'!talyanın en son Kaporet· 
tosu,, ba.şlığl aıtmda neşrettlğl baş· 

makalede şu satırhrr yazıyor: 

İtalyanlar, şimalde bUtUn muhare· 
benin umum! karargAhı ve Ussu olan 
Göricenin sukutunun adt bir mnğlO.bi· 
yet olmadığını isbat eden yeni bir 
kUçUimeye uğ=rşlaruır. Yunanlılar 
mihver haricinde kalan biltlln dllnya· 
nm sa.mim! tebriklerini çok iyi ceza· 
landrrdlkları küstah mUtearrıza mcd· 
yundurlar. Yunanlılar hUrrlyetlcrlne 
ve büyük miraslarına ha.klkatcn 10.yılt 

hür insanlar sıtatile hareket etmişler· 
dlr. 

Kendilerine y:ıpaoileccğlmlz her tur 
1ü yardım parçasına 10.yıktırlar ve ve 
kendilerine kendi mildafarı.mızı tehli· 
keye koymadan verebilcccı;imiz hiçbir 
şeyi esirgemiyeceğimiz hakkında Çör
çil vaaddc b1ı1lunmuştur. Tebliğlerinin 
fevkalO.de kısalıg-ı muvaffaltiyetlerine 
olan hayranlığımızı bir kat daha art
tırmıştır. 

Aynı &ebeble, zafer saati geldiği za
man da ihtiyattan ayrılmıyacaltlan 

tahmin edilebilir. Ônlerindcı h!t!O. a.· 
detçe faik düşman kuvvetleri mevcut· 
tur. İtalya vazlyetinl dUzeltme[te bel
ki muktedirdir belki de c!tığildlr. Fa· 
ltat imparatorluk arması UT-erinde ha· 
sıl olan bu lelccyi hiçbir şey temizliyc
ı ııez. İtalya hiç şUpheıı!z Yunan im· 
lesinin ilk trampet seslerini duyar duy 
maz muharebeye lUzum lJile görme· 
den dUşeceğtni tahmin etmiş vcı bu 
mukavemete göre hazırlık yapm:ımrş
tr. Kendi tab;rıeri veçhile "Genç 
ve mert lta.lyan milleli" nin sabun 
köpüğü, yine ke>ndi tabirleri veç
hile "inhitat halinde akim kalmış 
milletlerden., layık olduğu muka
beleyi görmüş ve delinmlı$tir. Al
mnaya iki tarnfı da fena bir vazi
yet karşısında kalmıştır. Zira !tal· 
yaya yardmıda. bulunsa Muı-ı.c;olini
nin prestijine bir darbe de o indir
mÜ3 olacaktır. Yardnn etmf"se mih
verin Alı:denlmeki vaziyetini zayrf
ıa.tmış olacaktrr, Vazifemiz Al
ma.nyanın ne Yapacağııu görmek 
ıçın !beklemek değil, mihverin ın
k~tısrnr kabiliyetimizin son had -
dıne kadar ınfü-..mar clmf'..ktir. 

BerJin, 2.3 (A.A.) - D.B.C.: 
Alman hariciye nezaretinin na

şhi efkarı olan ''Deul.,che diplo
matische und Politl"IChe Corr<'Spon· 
denz,, gazetesi., general Mebı.ksa
sm son nutkunu tahlil ederek ez
cümle şunları: ,yamııştır: 

Yunanistanm diğer küçük, Bal· 
ka.n devletleri için mllca.dcle ettl
ğine dair Metaksasm iddiası son 
derece ctiretk:ir ve tehlikeli bir 
iddiadır. , 

I 

Ne demeli? 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

-2-
(SÔmurtuk) dememeli, ·(somurtkan): 

demell demiştik. (VA • NO) cevap ve· 
riyor: (Bu, "somurtkan" dan bUsbU· 
ttin ayrr bir manada;) çünkü (somurt· 
kan) da mtibalaga ile i.sm · i fail ma· 
na.sı var. Yani (somurtuk) geçici bir 
hal; öbUrU daimt, yahut devamlI, di· 
yor. 

Mevcudu icada kalkmak boş emek! 
Kendinde somurtma hali geçici 

olanlara turkçenln verdiği sıfat (so· 
murtmuş) tur. Gramer der ki: (Uk), 
hecesi emri. hAzıra eklenirse ba.zan 
sabit sıfat edatr olur: Kır · kırık, 
yapış - yapışık gibi; baznn da sabit 
sıfatta mUbala.ğa edatı olur. Okun 
• okunak, kork - korkaic gibi.. (.Milt· 
yas - ill lisan, S. 32.) 

-3-
(Li~) dememeli, (lik) demeli; de

mlştik. Bugünkü gazetelerden bir ço
ğunun (lik) yazdığım görerek bu u· 
zun gidecel\: bahsi geçiyoruz; fakat 
arkadasrmız (Huda· i nablt) yazmak 
ve akraba manalı, (yakm) tel!lffuzlu 
bir kelime olduğunu ıcyıia etmekten 
de vazgeçirmek isteriz. Pek iyi b!llr· 
ler ki Arabm, {şa.i') ı bile bizde (§A· 
yi), kail, kayil olmuştur. Nerede kaldı 
ki farsçanın aslında (hudayi) olan 
kelimesi (huda.i) diye söylensin. 
- (Yakın) kelimesine, VC.:ik Paşanın 
tlirlcçcı lehı}esi de tıbkı ValA gibi hı
sım, ekarjb manasını da verir; fakat 
bu kelimeyi (yakın) yerine ·(yaldn) 
okumak ve söylemek cslti usul tahsil 
görenlerin kıl.rıclır ve Arap harfleri 
zamanının la) sesini yazmadığı glln· 
lerden yadigardır . 

Değerli arkadaşımız Yürük Çeleb{, 
çelebilikte bu kadar kapılmamalı; 
(Yakın) demeli. - Balunız, imlAya. 
bile gelmiyor - (Yakin) dememeli. 

Tlrk-Sovyet dost
luğu başkalarının 
menlaatine alet 

edilemez 
(Bu..ş tarafı 1 incide) 

slya.<ıi dalavereleri farkettt. :&f.aeo.· 
ristanın ü~üzfü pakta iltihakı Sov
yctler llirliğinin muvafakati ile ol· 
duğu hn.ldanıla bazı mihver gaze
teleri tarafından yapılan ne§riyatı 
tekzip etmek surettıe Sovyetlcr 
niifuzunıın muharip de\'letlerden 
hiç biri bcsabma kullanılma.~ma 
müsaade etmiyece~oini gösterml9 
oldu. 

.!Uar.a.rist:uım veyahut diğer bir 
Balluın clevletinin ii~üılii pakta gi
rip girın<'m<"Sİ mesele.si ile kendisi
nin nlalmdar ~österilmesine ta
hammül cclcmiyen Moskova bükfı· 
meti nasıl olur c1a hu pa'kta imza
sını koyr.bilir? llatta prensip itiba
rile de olsa iiçüzlü palifı tas,;p 
ettiğini ı.öyleyebilir? Nihayet na· 
sıl olur ela börle bir paktın Ballmn
Jarlla ta.1 bi ld için mihver tl C\' !et
leri ile birlikte Türkiye üzerinde 
siyasi tazyik yapmak hareketine 
i5tirak edebilir? 
Eğer Bul~ar ajansının Sofyadan 

bilılirdii,ri veçllile 75 :.;-ünlük bir ta
lim devresi için g~enlerdc silah 
altma alınmı' olun Bul~ar asker
lerinin terhis lı:ır:ırı Almanlara. 
Macaristanda. Ye R-Oma.nnı.da. oldu· 
ğu ~bi keneli toprakla~dan ser• 
best yol nrm<-k ,.c bu cle,·letin 
Baiı;.nn i5lerine fiilen miidahalesi
ni kolayla5tırmak i~in dc~I ise 
Bulgaristanm mih\'Cr devletleri ile 
Sovyetler arasındaki miina.sebetle-

Bulgar parlamen
tosunda ihtilaf 

(Baş tarafı 1 incide) 

• rin lı:ıkfüi mahiyetini ve artı!< bir 
macera siyasetine atılınanm teh

~.likıesini anladığına hiikmetmek la· 
Hükürnet partisine mensup o· 

lan mebus Kristof "milleti müda-
faa kanunu,, layihası hakkında iza· 
hatta bulunmuştur. Bu layiha Ya
hudiler ve farına.sonlar için iktısa·. 

'zmıclrr, ASIM: US 

Edirnenin kurtuluşu 
di ve siyasi büyük tahdidat koy· (Baş tarafı 1 inci.de) 
maktadır. Bu liyiha muhalefet da Eclirneye gelerek Edirneli
mümcssilleri ile hükumet partisi- Ierin sevinçlerine iştirak etmiş 
ne mensup bazı: mebusların itiraz· bulunuyorlardı. 
lannı: mucip olmuştur. . 

Muhalefet mümessillerinden pro rı.forasime heyecanlı nutuk. 
fesör Stainof, kanun layihası aley· Iarla başlandı ve muallim Sa~ 
hinde rey vereciğini söylemiı; ve dık Durusal okuduğu çok heye
demi.ştir ki: canlı şiiriyle ve Şab:ın Ta~m 

Milleti sergüzeştıerc ve felaket- da biitün Edirnelilerin duygu
lere siirüklemek isteyenlere karşı Iarma. tercüman olan canlı hi. 
mUca.dcle için Bulgarları seferber tnbesiyle Edirnenin Tüdc top. 
etmek lazımdır. İşte milletin haki· raklarmda ve Türkün şcreiiıl.i 
si müdafaası budur.,, tarihindeki yüksek ehcmmiye-

B, Stainof, hükumet tarafından tini belirtti ve Edirnenin Türk 
:reıyen lay~annı ana . yasan:n 57 yurdundan kopmaz ve ayrılmaz 
ıncı maddesıne mugayrr oldugunu,! bir parça olduğunu haykırmış. 
çlinkü mezkur maddenin bütün' ı ! !ardır. 
milliyetlere hukuk müsavatı tanı:· ' 

<lığını hatırlatmışlır. On binlerce çlinlcyiciyi coştu-
Bulgar meclisi, bu layihayı ilk ran bn sözlerden sonra beledi -

kıraatinde mevcut reylerin ekse • ye önünde kahraman askerleri. 
riyetile kabul etmiştir. mizle mektcplilerimizin halk 

Harici siyaset meselelerinin mil- teşekküllerimizin ve sporcu 
zakeres.inde söz alan B. Dumanof gençlerimizin iştirak ettikleri 
nutkunun bUyük bir kısmını Bul- muazzam bir g-ecit resmi yapıl. 
gar - Sovyet münasebelleine tah· mış ve halk kahraman ordumu. 
sis elmiştir: zu bu vesile ile de doya doya 

B. Dumanof cenubi Dobrucamn alkışlam1ştrr. 
Bulgari..<ılana iadesi meselesinde 
oynadığı rolden dolayı S~vyetlcr 
Birliğin<' teşekkür etmek ~cap. c_t
tiğini söylemiş, Bulgar mılletırun 
Rusyaya olan tarihi :nuhabbelini 
ehemmiyetle kaydetmış ve harbe 
karışmak istem~yen Sovyetler Bir· 
!iği ile bitarafligmı: muhafaza et -
mek istiyen Bulgaristanın menfa
atleri biribirine uygun olduğunu 
beyan eyle~tir. 

Bulgaristanı SovyeUer Birliğine 
yakınlaştıran şeyin, Balkanlarda 
zay:ıf ve milli menfaatleri ihlal e
dilmiı:ı bir Bulga·ristanın bulunma· 
:mı Sovyetlerin istememesi oldu· 
gunu söyleyen B. Dumanof, Bul • 
gar - Sovyet münasebetlerinin 
inkhıafında Bul.,.::ı.r milletinin men
faati olduğunu 

0

kaydelmi!3tir. 

Bunu rniitea.kip ebedi Atanm 
a ıdına gidilerek anıda çelen.k • 
lcr konmuş, ve yurdun büyük 
kurtarıcısının manevi h·ızunın
da bir ihtiram vakfesi yaşan. 
mıştır. 

'.Akc=:am misafirler ~crefine 
bclcdiy<'de 200 ki~ilik bir ziya. 
f et ve halk evi ile mekteplerin, 
bazıbrmda parlak müsamereler 
verildi. O{jıız 

1 ğdırdaki göçmenlere 
yardım 

Ankara, 25 (Hususi) - Iğdıra 

yerle!ic:m göçmenl<>rden tam iaşe 

istihkakrm almamış olanlara Sıh -
ltiye Vekaleti tarafından 1500 lira. 
gönd('rilmişlir. 

B. :Muşanof, krahn son Bcrlin 
s0yahati üzerinde durarak hüklımc
tin bu mes("leyi aydmlatmacırnı is
temiş, çiinkü mebusların hundan 
malu·matı olmadıg-mr .,0 .. ~·Jcmi~ ve dar iyi lomadığmr, Türkiyenin de 

"' J "" hudutta asker tahşit ettiğini ve 
demişür ki: 

"İcra heyeti, biz olmaksızın ha· Bulgaristan Ege denizinde mahreç 
rici meseleler hakkında. kararlar bulmak <'melini tahakkuk ettirme
veriyor. İşin daha fenası bunu bi- ye kalkışırsa, Türkiyenin tehdidi 
zim yerimize yapryor. Memleke- altında bulunduğunu kaydeyle
tin mukadderatr mesuliyetini böy- mL'.,ilir. 
Je üzerine alacak tek bir Bulgarm Bulgaristanm Sovyetler Birliği 
bulunabileceğinden şüphe ederim. ile olan münaseb:ıtmı bahis mev
Memleketi idare edenlerin tarih zuu eden B. Stançef demiştir ki: 
karşısındaki mesuliyetlt'rini milel - Sovyctlerle münasebetlerimizin 
rik olmaları ıaznndır. Millet için- mesut bir tarzda inkişafa devam 
de birlik yoktur.,, etmesinden bilhassa memnunuz. 

Mebus Stançef, Silistirc civarın- Eski dahiliye nazm Ni.kolaef, 
da Romanya hududunun Bulgaris· Bulgar - Sovyet münasobetlcri
tnn lehine olarak tadili 18.znn gel- nin son .senelerde sağlam :o1y:ı.sl e· 
eliğini söyledikten sonra Bulgar - saslar üzerine kurulduğunu beyan 
Yugoslav münasebetlerinin o ka- etmiştir. 



KOtAYUl~r] 
~ AMERiKADA 

Yazan: lskender F. Serte1li 
-2-

Yusuf biraz başmr kaldm:iı: 
- Nerelerdeyiz, Petro Efen· 

di? 
Yusufun menejerl kamaranın 

penceresinden baktı .. Ve gülüm" 
Bedi: 

- Gökle denizin arasında.. 
- Kara görünmüyor, değil 

mi? 
- Hayır .. 
- Amerikaya varmcava ka· 

dar hen böyle mi gideceğiz? 
- Nevyorka yakl~mca etraf· 

ta biM"ok adalar J?örtırl\~. 
- Sen nas~h;m.. Deniz ~ni 

t1ıtmıı,,rır mu? 
- Havır. flk P'iltıU birar. sar

s1ldnn. Rimdi ivivtm.. Viskiyi, 
krı"va[!ı içince bir §eyim kalını· 
Yor. 

- O zıkknn1ar insa.nm mide· 
sini hUsbUtUn ıtt-ı .. • p.ıı er be. Ne 
tnide v"'rmıı, ePncle de! 

- Biz l,,ı dcniılere alışıkız· 
dır, J!fü:Unı ! 

- Kıı.ç kere gidlp geldin bu 
Yollan? 

- E kere .• 
- Allah kuvvE't verı:ıfn .. D"'n, 

şimdiden, nnı:ı• döneceğimi dü· 
şilnU ranım. DU UndUkoc ka.fn· 
tasım ,...onkluyor. 

- Her zaman bövle olmu ki. 
Bazan den':r..c'le gitti~imiD bile 
unuturuz. O kndar gfu:el havııın· 
ra ra.e:.tlamrQTzdır. 

b 
.. O . giin öğlene doğru fırtına 
U""biltUn artmıştı. 
Petro, Yusııfu yatağına iyi. 

O: ~atırdı, bir şekersiz çay i. 
çıroı. 

sız gazeteleri Koca Yusufun 
zaferinden tamtıraklı makale
lerle bahsediyordu. Bu mağlil. 
biyet hAd1sesi CPons) m mane. 
viyatını uzun mUddet dilulemi. 
yecek §ekilde sarsmıştı. 

Her müsabakada galip gelen 
ve seyircilerin elleri üstünde do. 
la.ştınlan Fansız şampiyonu o 
gün bir Türkün kuvveli bilek
lerine dayanamıyn.rak, sırt ilstü 
yere düşmüş ve ayağa kalkar-
ken: 

- Ne yazık .. Bir Tilrke ye. 
nildim. 

Diye mınldanmıştı. 
Yusuf l'ariste ( c'han pehll. 

van nam1.cdi) olarak seçilmi~ 
ve Amerikadakl or~anlzatörle -
re de tE'l~afla malOmat veril. 
mi!lti. 

Y.usufun Parlstcki antrmanı 

bile: 
- Ben ömrl\mde bu kadar 

mütennsip vilcutlu bir pehlivan 
görmedim. Yusuf, dii.nyn. §am
nivonu olmağa lfıyıJct.ır. 
~ ·ne1ni iqin, bir Fra?lSız ga
zetesi taraf mdan, Türk taraf. 
"'İrii1'!;yıc it.hn.m edilmişti. 
0 Pıi:'rbte Tlirklerle pclt çıok 
maçlar yapılmış, fakat (Koca 
Yusuf • Ponsl güreşi kadar 
hevecanlısı ohnamışlı. 

Yusuf bu miisabakayı dfüıün
dükçe, 1tendi kendine gülüyor 
ve: 

- Nevyorktrud kaf:rcik de 
böyle ise bor;ıuna gidiyorum de. 
mektir. 

Diye söyleniyor".1u. ' 

• • • 
GÜVERTEDE BİR KONU$MA 

- Merak etme dedim ya. 
arslanım! Şuracıkt:ı. ikl günU. 
ınUz knldı. Yemek c;am çalıyor. 
Ben yemek yiyeyim de, tekrar 
gelirim ... komı~unız. 

• • • 
Yusuf, o nkşatn vapurun gü.. 

vertesinde menejeriyle oturu.. 
yordu. Pnristen Nevyorka gL 

F'RANS~ ŞA. IPlYOI\'U POL'u den Amerikalı meşhur bir por. 
Nf.SIL YEL'1M!ŞT11 selen fabrikası sahibi Mister 

Koca Yusuf, Faber Layn'nin (Kook) vapurda. Yusufun pe§i. 
~ güzel ve geniş teknesi içine ni bırakmıyor, tercümanı vıısı. 
sıgnmıyordu. Monojcrini çağırt... tasiyle onunla konuamaktan 
tı: zevk duyuyordu. 

- Denit 'ılraz sakinlemiş... Tercüman bir gUn nasılsa 
Uyı yup kalmı.şım. Karnım a. (Kook) kelimeeinin t.ürkçe ma. 
cıkmış. Nerelere geldik? nası (Horoz) olduğunu Yusufa 

Şehir Meclisinin 
dünkü toplantısı 
ŞeJılr Meclisi diln ikinci reıs v& 

kili l<'aruk Derelinin bnşkanlığm
da toplandı. 'O&kUdnr Kndık!5y Halk 
tramvaylarmnı va.ziyetl hnkkmda 
bir komisyon tanümdan yapılan 
tetkik raporu okunmuştur. Bunda 
şirketten 468 b:n lira alacaklı o
lan ~vknfla. uyuşutduğu ve bol'Cun 
200 ll:ıl.n liraya ındJrlldiği, bunun da 
on beş senede 6denccoği, İş Ban· 
kasının 320 bin lira alacıı.ğnıın da 
200 bin liraya indirildiği, elektrik 
şirketinln 264 bin lira alncağ'ııun 
da ıoo bin liraya indirlldi!;11, Otta 
Volf konsUrsiyomunun 180 bin Ura 
alacağmm da 92 bin liraya indirıI
diği ve bunların hepsi ile bu ee
kllde uyuşulduğu bildiriliyordu, Bu 
rapor tetki kedilmek Uzere muh
telit encümene verildi. 

Köprilniln Akay iskele!indekl 
yükçüler için tahsisi ka pedcn yer 
ve yUkçülcr~n tatbik euc.ccklcrl ta· 
rifenin tetkiki hakkmdaki teklif 
mülki)·e cncilmenine bnvale edil
di. 

~undan sonra !'lşasette.n gel~ 
mUstac.:-1 knyıtlı bir tezkore okun· 
du bunda, kanıyon?arm taniı i tç'n 
35,000, benzin ihtiyacı için 3!3 000 
taksim hoparlörü için ı.s:o, j,~ if 
korunma için 40,000, parti kız ta
l~be ~·urduwna muavenet için öOOO, 
ıııpa.hı ocagına muavenet için 300 
lirnnm mUnaknlcsi lstenlyordu 
144 bin liraya varan bu mUnale: 
ler tenvlrnttan ya.pılncak tasnrru!
lnrta Haydarp:ışa geç'dlne verile
cek 50 bin lira tahsisatla karşıla
nıyordu. MUnakale kabul olundu. 

Meclis yarın toplanacaktır. 

Benzin Tahdit -
Kararnamesi 

Bcn1Jn ta.belit karnrnnmesı yarın 
83.b~htan ltlbaren tatbik movkilııe 
gircceırtır. Hlısutlİ otomlblller, mo· 
toslktetıcr ynnndnn sonra işleye· 
mi~ eceklcrdir, Taksller de tek nu
rnaradan başlryal'nk tek çift U8ull· 
le işlemeye b I~ cnltlardır. 

., n•:ı,:ı 

Göz Hekimi 1 
· Dr. Murat R. Aydın : 

H ' 

füıeyo~lu Permı.kkapı, imam 
•aokak No: 2. Tel: 41653 
Muııyent •t beı türlu 1fÔ7 

• 'llmelivatı ftkara için paruı7 ... 

- Yaklnştık. Merak etme... söylcmi~ti. 
Tam bir gün bir gecemiı; kal. Yusuf. l\fister (Kook) u ne lr;'2::G~~~E:?2ll:l~=ıi'"1 
dı. . Neden sabırsızlanıyorsun? zaman görse. kcnılinl tutama.z <;ocuı. Hellttnı • 
P.nr.stc Pol dö Ponsu yenen gülerdi. Ahmet Akkoyunlu 
b!r pehlivan bu kadar büyUk O akşa.m Mist-Or Kook da.ya.. t'aıuıtm, l'Bllmtıact Palu No • 
bır geminin içinde kendine gö- namadı: Pıızarrııın maıırı11 brrgtın ıııat ıc 
re bir eğlence bulamıyor mu? - Niçin beni görünce gülU. trn ıonn r•ırtnn •Otı'l 

- Bıra.k şu kô.firciği be. Be- yorsunuz? dei.i. Ben sizi her ıı~mm:m~::m:::mı::z:=.: • m::::aicmt! 
nim en zayıf zamanımda Ça. ~amnn takdir ve hürnıetle se. 
nakkaleli Mehmet bile bu ka.. lamlıyorum. 
dn:r çabult ve kolay yenilme. Koca Yu~uf: 
nıişti. Epey oyuıılan varmış - Sizi gördükoo, horozlan 
anıa... Irnndeye tahammillll hatırlıyorum .. Giileslm geliyor. 
Yokmuş. Onu bu kadar kolay Ne vapnvım ... Kaba.hat bende 
Yenece~imi ummuvordum. mi! Bir insan bu kadl\?' gUIUn.ç 

Parlste, yalnız Pol değil, bir isimle ya~ars!l., elbPttc ona 
ba.c;kn pehlivanlar dn Yusufun benim ı;ibl gii enler bulunur. 
sırtını yere getiremcmi§ti. Mer. Dedi, Yusuftın ment'jeri mU
kezt A\TUpadıı.n Pnri.se koean nasip bir lis9.nln bu ı:Jözlcri A. 
bircok pehlivanlar, Pol Ponsun meriknlı fabrikatöre tercUıne 
yenildi~lnl ~örtlnce, hiç kim...c:e etti. 
~~sufln güreşmeğe cesaret Mistı>r (Koo ·) kendtıı.: tutıı. _ 
goztercmP-mlş, meydana. atılma.. m~dı. İri ~beıYini hrl'lı:ıt r., t:, 
nuştı. kalıkahayla güldU.. güldil .. Ve 

Pariste de.ima. beraberinde nihavet.: ' 

ekteprerde ders 
saatleri 

değiştirilecek 
Maaril mtldllrl 
Ankaraya gitti 

Işıkların maskelenmesi kış 
mc·:siminde akşamların erken 
olması dolayrni:·Ie rcsmt da.. 
iı-elerin ve okulların çalışma sa. 
atleri üzerinde baZI desnşıneler 
yapılncaktır. 

Daireler sabahları saat 8 de 
işe başlayacaklardır. ~a.m da 
saat 16,30 da tatil yapacaklar. 
dır. Bu vaziyet karşısında. okul
ların ders saatleri Ut.erinde de 
bazı deği~ ~· ya.pılma.51 za.ru.. 
ri görülmUştUt. 

Ezcümle okullarda ~ğledcn 
sonra ders'Pr da.Jırı erke... snatte 
sona erece1·~ir. Buna 't prog_ 
ram ve va!utlcr cetveli tn.nziru 

lilmek Uzcre Ankarada Maarif 
Vekaletinde bir k misyon top. 
lanmıştır. Komisyonda İstanbul 
maarif müdür\i Bay Tevfik IKıut 
da bulunm:ıktndır. 

Maarif miidiiril tetldldmnl ve 
ders ss.a.ti karnr!nrmı eld·l-..'h n 
sonra çarşanıba. sabahı selır)nıl. 
ze gel~k ve kn.ra.rm to.tbj.klne 
derhal geçileeeklir. . • 

Ut-.1VERS1TED!D 
Pniversitede ycn1 ders şeklini 

kararleştrrmak üzere yann 
profesörler mecli!ll toplanarak 
batı esaslı kararlar alactı.kla.r. 
dır. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaft Drrun kısmında 
.AJtşam Saat 20.30 da 
A3'Gk Talumı ArD3mdn 

o>---

Raşit Rıza Tiyatrosu 

m
. H8llde Plsktn beraoor 

Bcyol{lu Hıılk lncma· 
smda: O GECE 

Dram (I> Perde 

---o-

Cemal Sahir Jübilesi 
Şehir Tlyutrosu l:Omedl lmmm6a 
3 DlrlnclMnun &ılı. Şehir Tfyut· 
rosu santı.tktı.rl:ırı. Sanatk~r NR§ll 
Zengin program, Çard~ Forelliı 

Te Tarlaku~u opercUcrL 
~-

Beyoğlu Halk Sineması 
Beyoğlu Rnlk Slnenuu11 burtın 

1 - SUvey§ fedaileri. 2 - Hıı~·dudUh 
oğlu. 8 - Mlkt 

bulunan bir Ermeni tercümanı, _: Hak1nntz '':ı.r. dt>1i, Ncv. 
Yusufu A.rnerikndıı reklfi.m et. yorkte. torunhrrm dıı kllcUk. 
mek ve gazetelere yazılar ver. ken, benimle alay ederdi. Simdi 
mek Ur.ere, onlardan on beş mıh"'ıt hak veriyorıım. Fakat, 
r,riin evvelki bir vapurla Nev. sizi temin ederim ki, benim n. 
:vorl~a ~tmemis olsaydı, Yusuf dmdnn daha giiliinc isimler 
Pnristen geri dönmcğe niyet va'l"~tr: mc""'lft: ~tılgam, turup, 

Adtt ura tık Mra 

etmişti. crne, burıın, çaylnk. kurbağa, 
Kendisine: JA.lrnna f?ibl... 
- Pol, Fransız şampiyonu- Mister (Rook' bu Rözleri 

dur. Onu yendin amn., dünya söylerken, Yusuf mınldamyor. 
şamniyonu me~hur (Harri du: 
Beck) Aınerikadadır. Onu da - $u kt'fere hrıJd~aten se. 
yenmelialn ki, cihan pehlivnnı vimli hir horozo. bcnzıror. O. 
olabilesin! nunla dost olnhrn. Belkt glde. 
Dememifı olsalardı, Yusuf Pa. oe~miz yerde iF1mi1.e varar. 

risten 1stanbula döneceltti. Bu Mencier bu sözleri de aynen 
söz, Koca Yusufun guru.nına Mister 

0

1\ook'a söylcvincc, A
ve !zzc~i Nefsine dokunmuş: merilcalr fabrikatör dnvıı.namı. 

Gıtmczscm, bana· TUrk yaral·. Yusufun c1inl tutmuş, 
korktu. derler. Pekala. gidece- - Sen meri! ve temiz yürek. 
~'im. li bir insansın! 

Diyerek. Nevyorko gitmek Dcmis, kendisine zorla bir 
karnnnı işte bövlc vermi-rtı. ptiro vermişti. 

Kocn rusuf, P arist.E'n Amcri. Yusuf o g!inc kaöar. <:Ok ver 
k va ~tmeüe ha~mlo.nırkcn, de kcndiı:ıine ikrnnı edi1Pn r>üro. 
F iliz :rurullnh. JCür iik Yusuf ln.n rcc df'Clerken, Mr. F'<'ok'un 

(Devam' 11ar) 

~ ... rn. 0sm"~ ve I"nr:ı. Ahmet pUro~mnu ncdenst- reddetmemiş 
Paris e knlbncı ve oraya gelen ve hemen yakıp ağznuı götlir-
muhteı:f milletler~ mensup mfi~. 
rr.e"'11ur pehlivanlarla güreŞDlC- Yusuf bir iki nefes çektik. 

ı::l ~ıı:1t1. ten wnra.: 
(Pol d Pons) yenildikten - E>h, n.rl:.ık Amerlk lı dos.. 

M ~ilyıı. civn.rmdaki tuınuzun gönlünU yaptık. Al şu 
v ı · ,., cckilmiş ve o sene ztklcmu f~iver bakalım. 

d ' " h · c: kimRe ile güreş- Diyerek, pUroyu menejerine 
..., " ~ı,.:ı"tmişti. uzatml§b. 
"' · ı : "'tl Pariste çıkan Fran ı 

1 2000 - 2000.-

8 1000 et 8000.-

2 750 m 1500.-

4 fi O O - 2000.-

8 250 - 2000.-

Sli ıoo ... 8500.-

80 50 ... 4000.-

800 20 - 6000.-

Türlti~·e iş Bankasına para ye.tırme.lda 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda t lünizi de denemiş olurcunuz. 

ltllfS1dcler: ' şuıını. ı Ma),!1 
ı AJ;'Ustos. s lklnrltear1n 

tarlhteıind yapılu. 

Kamb:U'nlı ve ırumb:\l'am h p. 
lnrmda eıi ıu: clli ırnın buhınımWI 

kur'llytı dtıhll edlllrler. 

t~oç asillerinden Duglas Mak 
&tin lnvernes bavalisinde üç ta· 
ne .P:ruı oatoau vardı. Bu şu.tolar, 
~rihı bakımdan büyük bir kıyme· 
ti haizdi; .z.aten İskoçyada, pt: ri\i 
olmıyan bir şatonun kıymeti de yok 
demektir. 
D~glas Mak B.!t, şatolarının pe

rile~c iftihar ediyordu. Pe rilerin 
~ektikleri zincirlerin çıkardığı ses 
uç kilometreden duyuluyordu. 

Perileıin yaşama tarLinda büyük 
bir d!siplinin mevcudiyetine kana
at ~~tinne.k lazımdır; çünkU, J'ak 
Bet ın misafirleri hiç bir taman, 
onlarla YUz yüze gelmek fı:r:satinl 
elde edememişlerdi 

lskoçyada, peri hikB.yelefifte bU· 
yUk bir alışkanlık mevcuttur. Böy
lece, Mak Bet'in şatolarmd:ıU pO· 
r ler de kims~yi korlCutmuyorilu. 
Bu periler; yalnız, lskoçluyu 21-
Y~rcte gelen ecnebileri telfl.şa. dU· 
şUrUyorlardı. 
d Bu va.z.ly<rt. k~I!mda, Mak Bet, 

ostla'ttnI teskin etme.k için şato
~undak.1 perilerin gayet n~ ol· 
/~!arını ve şimdiye kndnr hiç b1r 
·:r ntetçiyi inci tınediltlerlıil yana 

yakıla nnlat..ıyordu. 

luı~~lerin korku~nndan delirmek 
dl: .fakat böyle bir hal, geçvek 

alsa.plı bır iusannı başına gelcbilli-
dl. Mak Bet, aatosunda m.!sa.flr 
knlan bu ke.bU astı.bt lruıanlarm ce
saret ve ttıSJıeviyatını artrrn\ak 
için İskoç ViSklst 1kranı. ederdl. 

büyük bir nezaketle anlattı. __ 
IlUyük İskoç a. •lzadesi m.etrdı>-

1 

teli taklbeın iJ\i~afir otı.asma ~ 
~ l zaman, zn rnllı adamı, upuı:UD 
yer:c serilmiş bir \'aziyeHe g8rdil. 

Motrdötelc : 

- Eros! ... Ads.mm ceplerini a
ra ! .. diye emir '"ei'di. 

Bros, efendisinin emirlerine 
harfiyen ita:ıt ederek elinl ölü a
damın cUzdan eroine soktu; ve he
nliz rutu~U ı.ail o1mamqı blr hü
viyet cüzdanı çı:kardı. 

Mak Bet, Cü%danı te~ edince. 
hayretler içinde kaldı; çUnkU, yer
de yatan adam, hırsız.lnr kralı Fnn
toma idi. Lfıkin herkese korku a
şılrunakln şöhret k:ız:man Fa.nto· 
ma, Mak Bet'in ı:atoounda, ~rlle'r
den korkarak aplalcasme. ölmU.ŞUi. 

Duglas Malt Bet, aşa.ğlda kencll
s.lnl bckliyen misafirlerin yanına 
huneden metrdötele, uŞnk Tombi 
çağumnsmı emretti. 

t1§tık g~lit gelmM:, Mü Bet: 
- Azltin't Tomi !... oedl. Şnto18'

tntı.d::1d !.!nt:lrlerl kald.ırmız; .., 
yerine 68.ha az ıes <:~aran clncitı• 
den koyunuz. Bu z!ncirler çok sea 
çıkanyol"; ve bu hal a.'31~ &loeuma 
gitmiyor; çUnkU, misafirlerime, 
perili şatoda bulunduklarını aade
ce hafif bir Urpettl ile hissettlımek 
arzwsund:ı.ymı. 

Çeviren: Cevnd 1'evtlk Enson 

Blr gece, ~:c:oote kor'lnınç 1 
bir bora c;.ıktı; ba.Ma:kta'l h,..,., 

ca - • ~aıur-
sına yn.gmur yagıyordu. Şatoda· 

ki misafirler, gök gürUllüleri am
snıda. knpmm çmgırağıru duyun· 
ca, kol'ku dolu nefeslerle blrl.birlc· 
tini süzdliler. 

ıilli Piyango 
4 üncü Tertip 2 nci 

çekili§: 

Bu ha\•tıda gelen ziyaretçi klııı 
oln.biltrdi ? •• 

Be;, da.ldka Sonra, yağmurdan 
rın-srklrun olmuş; ~apknsından su· 
lar aka aka bir adnm şatoya glrdl • 
nf diledikten sonra olan b'• .. _, ' 
Jatm - b ıl.t'..W nn-ngn aşladı; otomobill ~nto· 
dan yüz metre fStM~ flmaya uf· 
ra~~ğı için yoluna devam edemiye
cegınden balliısle, geceyi 5atoda 
geçirmesine tn.~aMe editmesını i'i· 
CJı etti. • 

1Skoçlularm mfsafh-perverlf 
beynelmilel bir şöhrete tnal!.ktir 
Dugl~s Ma.k Bet, Yl\btıııcrya tnUkel: 
lef bır oda gösterdi ; ve il.damın el· 
blsclerinl kurutmaları içln \Jtjaklıı• 
nna eMir ve rdi. Diğer misafirler 
de istirahat etmek üzere odıllan
na çek.ildiler . Biraz so.flra clvardt.k.I 
kilisenin s:ınU gece ya~mı C:Udı. 

Gece yammdan UU eaat sonra 
C\'deki misafirler zincir eesıerinİ 
nndrran bir ta.ırtın acaytp Md~ar
la uyn.ndılar; ve kol'kulannt'la.n tlr 
tir titrcıncğa bn.çla.dılrır. 

Bu hal, bir kaç saat stlrdn. Sa· 
bııha karşı, her no kadıır uvuma· 
ğa muvaffak oldularsa da k~rkunç 
rUynlarm tesirile lltid blrde kıı.n 
ter içinde uyanıyorlardı. . "' . 

7 ICanun 
BUYUK iKRAMiYE 

(40.000) liradır. 
şunun 

lkramfJ'e lkra~ tkraır.'ye 
adedi miktarı t.uto.l'ı 

Lıra Lira 
1 4.U.000 4.0.000 
:l 10.000 20.000 
5 G.000 25.000 

10 2 .000 20.(}00 
90 1.000 00.000 

l uO tiOO 75.000 
800 100 ::o.voo 
GOO liO 80.000 

3 .000 10 so.ooo 
60.000 8 180.000 

'l'csc1ll 4T 50 8.760 
MUkCı.fatı 

GU05 MS.780 

Bu ~tlll§tO trun DOtt {ll) liradır. 
Yarım bilet iJlr baç;.ık llradır. 

- tkramlycler hem mlldArca. hem 
adetçe fn1'1n!n~tıtı!mış, ayrıcn orta 
b!lyUklUklckl llU'aJıU,yelcr çıı:att.ıı· 
~t.ır. 

Devamlı blleUer haricinde devam· 
sız bUEıU!!r de mıt.:şıı çıltnrtlınışt.tt. 
B unlar da aynı flyaUara saWmakta· 
clıl'. 

Sttb::ı.h olunca, her ı:1ey eski hıtli
ni almL'?h. Hava; gayet gu"zel ve 
~ne§li idi. ' Devamlı bllcUn Cc.yd:ıe:ı, b1r bilette• 

S"nt "~, k i .ı:um&ranm b1r plruub Uç defa tec-
. .,g.cye yaklaşmaı:•mn mir· rilbc edilıncsıne imkAn vcrmcaidlr. 

men r•eçlıul nıi.satir odasmdn.n çık· --
marruştı. M'ak B et, misafirini uyan 
dın:rak sabah ka.'lı\•al tısr lkr ~ Dc\'a.mlı blletıerlil her aym 1 ncl 
meği düşUndU. . anı e gUnU akf mına kodar, mesela bu se• 
dlrde İsk • • ' çtinkU, aksi ta k - 1 fer lllrtnciktuıunun lıl nci gunU aqa· 

. o.,, ndap ve munşer tine nuna kadar dcği§tirllmesi ~dtr. 
muhalı~ ı.ıara'tet etmiş olur<lu. Böy Bu tarıhten 1ıOnra bileUer tıa.,.cıkasına. 
lece, bırınci motrdötcl'nl misali· aatııabil1r. 'O tnkdttde e.sltl blletin17.in 
ı1n odaı:ım:ı. gönde rd' Bi k .J r;anıunı artik blr defa dalı& deneycı-
'-'k ı. r aç ... a- mc.zninlz. 
r.ı a sonra nıetrdöt 1 b rtJ k 5 mu bl c • o n g r- --

ş r tıdam gibi yilzli snrnnnıu Blletıcrthlzl değiııUrınckte VC)'ll ye· 
bir ha.lıtcı efendisinin yanma geldi. nl lıllot ıı.lmakta aoeıe ed1n1L 'Illllh 
ve Mak Bc-t. 'in kula.ğma bh- ~('ly!e; ıw bekliyor. 
frsıldadtktıın sonra ltendisini takt- ----
ben nıisafirin odc.smıı çıkma.mu ( K Ay 1 P_!.._A_N __ ) 

- Ankara 25-11-940 -
•--ÇEKLER --

ı Sterlin 
lOll Dolar 
ıoo ı.·rc. 
100 Urct 
IOO İsviçre FrC". 
lOO Florln 
ıoo Rayı,mark 
ıoo Relga 
IOO Ornhml 
100 Lem 
IOO Qrh Kronn 
ıoo rcçeta 
IOC Zloti 
100 Pt•ıı •o 
100 Ley .. 
100 Dln:ır 
ıoo 
100 
ıoo 

Altın 

Yen 
hveç Kronu 
Ruble 

5.24 
JS!.20 

29.68111 

0.9915 
1.6225 

18.90 

!8.~Sl? 
0.6%6 
s.nc 

SI.IS'Jrl 
Sl.005 

25.000 

2006 numaralı bisiklet pıtı.kamı za· 
yl ettim. Yenislıı1 çıkıı.racağund4D ea
klsinln bUkmU yoktur. - şeıırc.ınlnl. 

1 

reğll m:ıhall 1 l l;cnderaP, B tnn 
ııoknk No. 10 Rruı ı:en- (8il87) 

• • • 
Sahibi bulunduğum 2602 saydı 

ta.kıl otomobUlmln ön pl~ı zayt 
tltlm. Yenisini çıkaracatfımdan eski· 
.ının hUkmU yoktur. - Bebekte Her 
kez gııraJı aahlbl Hakkı <Jotkun, 

'(MlSl) 

·-----------._. .............. ... 
1 

- Esham ve . TahvilAt -ı I 
Slvu-Enurum ft 20.2u 
Şark Glcorla pirketi hUıac sc. 8.,r 

!.._ ______________________ .. 



F. O S F A R S O L. KaJUD • bayati lal!llU olaa kırmm pftl'la cddan tazeli,..- çola.lm Tatb •ttab teaun eder 

OSFARS Vücade dna;nlı ı•ctilr, dinçlik .erir. Sinirleri eanlandınralr ,.,.,.Mbobranla.n. ıaykasadafa ,..., .... .,.. Muannid inlo 
bezlarc:la, bartals tembelliiinde. Tafo. Grip. Zatürri~ Sıtma nebhatlerine. Bel P•teldili •• ademi iktidarda " 
kilo almakta .. ,.... haynt faiclel• temin eder. 

-----~----1111!!~~~~~------·--•F O S F AR S O L'ün diler bitiin lru..et turublanndan Gstünlüiü DEVAMLI BiR SURE1TE KAN.KUVVET, 

KA 'K VET "ŞT HA b lŞTIHA TEMiN ETMESi n ills lrullananJard11 bilf! tesirini derhal lfÖatenneaidh--

~~~N--U~V~~---~ ~-i--~'.u.r.~ ~~~~~~!~~~~~~~------~ 

l ı ,,, .. Sizi Saadete Götüren O.iz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları r 

.'---~-----"'."--- ı U D A 
lstanbul Levazım Amirliğınden verilen har.el askeri kıtaatı illnlar1 

600 Adet Plrtno cıvata maa 90mun 31• 
600 .. Piı1nç cıvata maa 90mun 6/ 8 
600 Ptı1ııç cıvata maa 11e>mun 1/ 2 
300 Demir cıvata nıaa aomun 3/ 4 
300 · Demir Cıvata maa aomun 6/ 8 
300 Demir cıvata maa ııomun 1/ 2 
1156 Demir ,88.plam& &/18 
1156 .. Demir aplama 3/ 8 

• lM ,. Demir •plama 1/ 2 
1155 .. Demı. aplama 8/ 4 
315 .. Çelik aplama 5/ 16 
815 .. Çelik aaplama 3/8 
320 .. Çelik •pJama 1/2 
$20 .. Çelik l&plama 3/t 
MO .. Pirinç aaplama maa eomun 3/ • 
MO .. Pirbıo aaplam& maa .omun 5/ 5 
:ı•o Plrtııç aapıama maa somun 1/2 

ı _ batlJMllDIZ olan yukarda Cinı ve mlkdarlan yazıb malzemenin 
..amla edll• bedeli (6125.20) liradır. !§bu maıııemeDln 21.11.HO Çarpmba 
sana' -.at 10.30 da Kıumıpqada bulunan deDllı Jen.mn 1&tm alma komi. 
,.anund& pa.zarlrkla ekalltmem Y&Prlac&ktır. 

2 - llk temin&tı <•28.89) lira olup p.rtnam.esi her &11D it u.ati dahi· 
ıllld9 mezkQr kom!.l)'ODdan bedeıaıa aımaııwr. 

1 - btekllJerin 2'80 ~ Jrammma latedit1 Tealkle birlikte adı geçen 
~ona mQrac&&tlan Dlıı Olwıar. (11128) 
- ... 

2800 A.det A.bde9t.b&ne Jc&tıdı 
•3:? X.tre :nw .. l&mb& 1ç1ıı No. ıs. 
IO ., Bitil ,. No. 'l 

1 • l'lW " No. H 
l20o Kilo KalaJ' 

H Metre :nw Olmb& tem> yqvar1a1t 
15 KDo l'Dlt 
13 ,. YOD iplik 

le60 • Tane Kundura boyuı nOmun. cflıC 
e30 " Kundura cU&n JlÜDlUM .c1bl 

1'80 Kllo Kum (arabacı) 
380 .. lapermecet 

esoo Tane .Huır 10pOrce 
8000 ,. <;'ali atlptlrge 

11'1 Ketre Tlllberıt 

J - !btlJacmm oıuı JUbrd& cfDll ve mlkdarl&n yuıJı 18 kalem mal· 
•menin tabmla edJ1en bedeli (117'1S OT) liradır. İfbu malzemenin 21/11/940 
Çaıpmb& sana 1a&t ıuo da Kumıpapda bulunan deniz le'9UDD aatm aı. 
ma kom.tsyoaunda pazarlıkla ekailtmeal yapdacktır. 

2 - ttk temmtı (880.88) Uradır. Şartnameıd her liln it autt dahiUDde 
makQr Jı:omlsyoDdan bedelals aJmabWr. 

'f - 1atekUlerin 2480 ~ Jwıumm Ut.cqt TUUJde birlikte adı l'9Q9D 

k0JIÜ10Da mtlraeaatl&n fJ&n ohmur. (11111) 
., . . 

eıı Kutu ~ clJUI '"7Vll8 ldloluk.Jqı\t&,, 
llO Kllo Pa..ıba 

40 " ReÇtiıe 
t 700 .. Katran (ardıç) 
1eo • ıc.ııtJt Yatı .. evuıma cm .. 
IOft .. Don yatlı k&Jtan .ımutra 

88 Metre SUzgeçllk Plrfno teJ 
22 Kilo Kalafat 0.UlpU.U 
t Lnha nııer 2 nvm 

ın KUo s ıevha ~ a 111/m 
1 ,. 2 levha ltatik tem 1,8 m/m 

11 ., 2 levha l&atlk tem 2 m/m 
20 " ı levha llatlk tem 1,8 m/m 

1 - tbUyaennuı olan 7UJrarda clllll Ye mlkd&n yUdJ 11 kalem maıze . 
11MD1D tahmin edUen bedeli (TMl,60) Un.dlr. ltbu malıremenin 21/11/HO 
Çupmb& ,ona aat 11,ao da KaiımıPBf&da bulunan deDls ı..uım atmaı· 
ID& Jı:cımWJGDUlld& JIU&l'blı:1a •Ulltmeal yapılacaktır. 

2 - tık temm&tı (IHUO) Ura olup prtna.mMl her l1IJl it 81.&U dMIHnde 
mulı:1D' ~ bedelals almabWr. 

1 - ı.tü1Jl.m 2'80 aydı lı:aaUllUJl J8t.cQ1 r-1kl• JdıUkte adi POllD 
~ mUracaatlan Ula olunur. U117'9) 

••• 
IOO Adet bant bezi 
30 Kilo Pra bant 
43 Pudra 
eıso Adet ICun1 pu 
110 Raptiye (Buji kabloeu lem> 
45 Kilo fal lak 
60 Adet '911t ekaelsl10r 

168 .. .. keten 
ill " • buçuk 

" .. • ıa.tlk 
llOO Adet Karbarandum kAtft!ı 

•111 Ketn P1rlno mctr 
1 - !ııttıaemus olan )'Ukarda clna ve mlkdarlan yUdl malzemenin 

tümlD edlJea bedell (&128.20) liradır. İfbu malzemaltn 21/11/NO Çarpın· 
• ıtDD ..at 11 de Kumıpapda bulunan deniz levamm atın alma kopm. 
,...... puarlıkla ekdtmeml 1Çılacaktır. 

ı - Sik tmda&tı <UU2> Ura Olup Prtname.t her ctın it aaau clahl· 
... ~ komlqondaD bede1als aJmabDlr. 

a - ı.t.ıcuı.. J490 ayılı kanunun l.tecqt nalkle birlikte adı ~ 
ı. ..,.... mllneutlan D&ll olunur. (WT&> 

••• 
280 Kilo Vayıt IDıtd '(DQmGDNI &ibO 
fO ,. PWtlmf,. 1nnwun. 

510 KIU'IUD b1lrda 
2 Metre Pirinç levha 0,080 avm 
a PlıtDç leVba ıs •;ın 

11s20 " G&lftldalt teı ı m;m 
30 " Çelik tel il m/m 
10 .. Qelllr teı 6 

800 " QeUk teı 1 
442 " P1rlno tel k&JD&k lotn 
1150 .. Plrlno teı 2.1 llV1ll 
1ıso .. Piriııo teı ı nvm 
180 .. Plrinç tel a,ı lll/na 
410 ,. KUJ'fUD tel 8 ID/m 

noo Adet Karpit memUI 
110 PllrilmU. memem 
ııo Kilo P1riDÇ levha 'l&Jllerllk.. 
iT .. Pomza t&§r 
13 .. ~ta ''teDeP .. 

200 .. Çtvt karftçe 
• Adet GQverte l&atfll 

t - tllll)acıwız oıaa )'llJrarda elu •• mlktarl&rl ,_sılJ 21 kalem mal· - '* talmlla edilen bedeU (lllUO) Uradlr. ı,1ıa meısemenın 17/11/ttO 
Quwamlıa .... aat 14 de ltuanpqada buhmu deniz ıevaam iMia .a.a 
~ puulllı:la eblltm..a ,.... .... 

R GiNiZ 
Afaltd& ,....ıı IDeYadm kapalı sarfla elu1ltmeıeri hialarmda yuılı cUn. aat " ID&h&llerdeld ukeıt 8&· 

tm Alına KomJsyoDlarmda yapdacaktır. Tallplertn kanuni TMUW&rtle teklif mektuplarmı ihale ••ttndea IÜ' 

Hat evvel alt old~ kcmıiayona vermeleri. Şartnameleri kc>m1Qonl&rmda ı&'QlOr. 

Hangısıdır ? 

S ON 

M O D A 

Fena renkte bir pud· 
ra, yOzOnUse ''makyaj· 
lanDu!J" ve Qlrkin bir 
manan. Terir ve llizi 
daha 19111 gGeterir En 
muvatılc nngt bulmaıım 
yeg!m çarem, ytlstlnU· 
zi1n bir taratma bir 
renk ve dfter taratma 
bafka renk pudra tec· 
rllbe etmektir. Bu tec· 
rllbeyt Tokaloa pudra· 
mım ym1 ve cazlb renk· 
lertyle yapınız. Bu yeni 
nmkler pyet modenı 
"Chromoecope" maki· 
llM1 ..,..mde lral'lltı- • ..... _._ -aılüs .•Mfo 
gez, hemen ku.unuz 
bir ıttna ile renkleri tn· 
Uha.p eder ve artılı: 
''makyajlanmJ:f'' man· 
araya Dib&ye verir. 
CU4 De gayet cfl&el bir 
tanıda lmtlaç eden bu 
pudra. Adeta tabii gibi 
pı.tertr. ~ pudra· 
• hmut bir uul dehlllnde ''Krema 
k6ptltt1" de kanttmlmıttır. Bu ...,.. 
dıe bUtun gOn abtt kala Ye ne Yat
mar ve rl1sglrdan, ne de tuJa terle
meden kat'tyyen mlltee.ır olmaz. 
Hemen bug1llıden Tolmlma pudrumı 
tecrllbe ecHıılz. Tmı.iDIJı:tn ıu-DetUttni 
~ 

llDdıan Tatarı Temlllatl 

<l!Nst Kllo Ura Kr. Ura llllll•ID 
Sı!'Jr etL M,2GO 21,oa 1580 T/12/IMO 
lapan ak. 80,000 KllOllU 8 480 8/12/ 9"0 
Kuru tız1lm. •11.000 " 31 1280 1/12/ 940 

••• 
Kromlu ~elikten mamul taş kırma makinelerbıde kullanılmak 

üzere 50 çift kırma çeneal kapalı zarfla eksiltmeye konmll§tur. lha· 
lesi 6-1~40 günü aaat 11 de Çanakkalede asken aatm alına ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk temhıatı 1350 
liradır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel kanuni vealkalarile 
teklif mektuplarmI komJayona vermeleri. (1515 - 11095) 

••• 
Ealrieebirde iki ahir yaptırılacaktır. Keşif bedeli 53, 730 lira 6 ku-

rut ilk teminatı 3936 liradır. Kapalı zarfla ebiltmesl 14/12/9to cu· 
marteei günü saat 11 de Ankarada M.M.V. aatmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni v~alarile teklif mektuplarnu ihale 
aaatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. ( 1523 • 11160) 

••• 
Pabah görlllen 20,000 metre it elbiseliği bez pazarlıkla B&tm alı-

nacaktır. Muh•mmen bedeli 18,000 lira kati tem.tnatı 2700 liradır. 
Pazarlığı 2/12/940 cumart.Ml gllnil saat 10 da Aııkarada M.M.V. Ha
va aatm alına komisyonunda yapılaca.ırtır. Şartnameal komisyonda 
görtllilr. Taliplerin belli vakitte komiayona gelmeleri. (l:s.15 - 11213) 

• • • 
2000 adet tevhit semeri almacaktJr. Pazarlık 30/11/940 CUJIUU'o 

teai gUn11 saat ıo da kışlada bmir levazım Amirllli aatm alma komia
yonunda yaprlaeaktır. T=ılunin tutan 72.000 liradır. TemJnat muvak
kat akçaaı 48liO liradır. Şartnamesi nUmuneat koınJayonda görWebllir. 
Jateklllerin kanan! vealkalarlle ve teminatlarile ihale saatinden ev-
nl komilyona mtıraeaatıan. (1531 • 11209) 

••• 
Beher ldloauna taJımin edilen fiyatı 8 kuruş olan 2400 ton sert 

veya yumup}[ buğday pazarlıkla aatm almacakt:Ir. Pazarlığı her gUn 
Ankara Lv. Amirliği aatoı alma komfııyonunda yap!lacaktır. 1 O ton
dan qağı ohn•mak prtile ayn ayn taliplere de ihale M.llebilir. 2400 
ton 1çbı kat1 teminat 21,700 Ura 10 ton ic;l.n 120 liradır. Şartnamesi 
980 kUlıJf& kom!ayondan almJr. (1527) (11164) 

inhis a rlar umu m 
mOdOrlüğOnden: 

•, 

ı - Nnmtme ,.. ~amNf mucibince (800) adet ahpp bidon sehpam 
aozt eblltme uiöfijte atm almacdfir. 

D - 111ihammea bed•H (120) Una, mUftkk&t teminatı ('IH) Uradlr. 
m - llkaittme 21na1NO Çaıpmba g0n11 a.at H te Kabatafta !.na· 

llllll ve mtlbayaat pbelılnde1d Alim Komt.yonundt. yapılacaktır. 
rv - farbWae l!l&rl1 seçen tubeden paramı alıııablleef!tf cfbl llGID ... 

ne de gGrWeblUr. 

V - ı.tekltlertn puartık lçfn tayin olunan ~ ve aaatte 1' T .1 ~ 
•• paralarlJe blrtlkte mezlrar komlQ'Ollll mllracaatlan. 01020) 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşrlyab idare eden: 

Buıldtfı yer: V AKIT JtatbaoM 

Refik AAmet 8~ 

2 - tık teminli ( '98.99) Ura olup prtnamMl hıer C'1D if na.tl dalılllnde 
mukQr komisyond&Dobedelalz aluiablllr. 

'Clldldar 8ulll 1 ncıt Bala* ... 
ldmlltlatkın: 

'OakUdarda Tunuabatı JDtlııllllp&§a 
llOkalmd& 9 No. lu banede mukiııı 
Huriye Oöktener ..-ıtnde muktın 
ıntıtevett& HUımU o6JU BeWlatUrı 
Batczoğluna mukadd9111a ma.lık e· 
ı:n1zlıı 937/117 No. ıu dosyaatyıe va· 
ai tayin ed11mll olan Hakkı Bağcıot
lunun bU ır.rı-e ntatı hasebiyle ft81· 

~ - htekWeri 2•90 ayılı kanumm lltedll1 Tualkle blrllkte adı ıeçen 
Jı:omlQona mtlraca&Uan llAn olıLlur. 01180) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli ''22.il5" lira olan. "100.000" kilo ku-

ru tlzllmtbı 11/1. Jrlnun/940 pel'lembe g(1nf1 aat 1' de kapalı zarf· 
la ekalltmeli yapılacaktır. 

2 - 11t teminatı .. lesl." Ura ''88" tturq olup prtnameel her 
p komJQondan ''1&0" kurut bedel mıabhl!nde almahllir. 

3 - fatetiilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı daJıU!nde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarmı h&vl kapalI zarf1aruu en geç 
belli gUn ve 1aatten. bJ.r 1aat evveline kadar Kumıpqada bulunan 
komisyon ""Pa"lıinw- maktıwı mukabilinde nnneleri. (11104) 

••• 

ıds Jra1JllJf olan ktlçtlk Selllıattlne yu· 
JrandA 7UJ1ı &drellte Dlukim H~ 
~ vaat D&8p ve ta)'tnbıe 
T/11/NO tarllıinde tnahkemece karar 
.,.aatlt oldulundan bu bapta ttiruı 
o]aDlanD lO l1ln Z&rtı:nda H0/448 doe· 
.,_ 11umaraııtyla llla.lıkern1m11ze mtıra· 
eaatıan nan olunur. <.su 42, 

J81111aeatr tamı ...... 
11 lzm1r LY. AmlrUIL 
18 Ankara L•. Amıruıt. 
11 Ankara Lv • .AmirutL 

llJO& - U081) 

Ullllllllll __.: 

htanbul Kutluh&D 1-
llatq aaataaaJan: 
A. BAJWCCt, Sult.u.ha•am 

P ANctRlS ve SAV AD!a, Gelata. 

K. A.REVYAN, 81rlı:ecl. 
Karalc67. 

ALBl:RTO A.SSANTBI, ı.t1kW 
Cllddelll. 

AZlZY AN Biraderler, ı.ttkW 
eaddMI 187. 

'hfıalçla..,..........,_. 

Kadıköy Kauaı Tapa 8lcll Malla· 
tıdıtmdan: 

.JCrenköy Mk1 Sahrayıcedit yeni 
&aadiy9 mabalJMhllD Mld Kokarp..ııar 
Jea1 Hatbo)'U 80katmda eek1 ı, 1, 8, 
'1'IG1 eT, e7 irap IUllD&ı'&lı maabahç9 
iki k.,,k u~ hlaae ıtıbarly!e 1kl llfue· 
ai T. C. T. dan Kuataıa otıu Ba!arty. 
doktorlarıradua Mir&1&l' N119UD ve 
... ld....a • kanaı Beb1cen.ln uhte· 
JeriDde kQlt1ı olup bu kerre mumal· 
leyhanm vefatlan dolayralyle vam
lerl taratmıarmdan llıtlkal ve •bf 
t&lebl 1'&k1 cııa.mftur. lbru edilen ta· 
pu ııenedl7le meakar aeaed1D mu.teni· 
dl tapu ..,mnde hemhudut olarak 
doktor ıalnl&y N8f8t tarlam cllJ8 ya• 
1111ı ,.. • tapu *ll1erlDde dlter bir 
tarlaDID kaydına tel&dot edllmemlf• 

tlı'. Kuhatızııtmma tevdi edilen il· 
ımtıh&berde tapu ıdcllUnde kayıtlı balı· 
oeU kötkün ltt18&11nde bir tarlanın 
bundan kırk eeııe evvel ~ mira· 
lay Ne§et taralmdaD haricen ve ma· 
beytn ııenedıyle Bol BedroetaD •tm 
alınaraıc )'Ukand& yazılı eakl 1, 2, a, 
• Yeni 67, 87 kapı llWD&1'alı maabab· 
çe iki kötke kalp .. Dh&k ecWmlt bu· 
lundup blldlrtlmektedlr. 

~ tuarruıat htlkllmlerlDe 
göre mezk1b' tarlaıım tapuya ıe.:IJ1 
içln mahallen tahkikat ,,. meu!ı& ,a· 
pıJe.cağuıdaD 8ÖZl1 geçen tarlaya bir 
cana tddfayı tuamıf eden bulwıdulU 
takdirde dAn taı1h1ndeD ltllı&rell eDr 
rindeld ......W taanuf1J9 de blrlikte 
Bultuıahmett.e tapu dalN9IDde Kadl
k«Sy tapu lllcll mubafJSlllma 1940/ 1&1 
ve 17 lrbanuenel NO tarlb1ne mQ
Mdlf lalı arUnU de mab&UiDde tabJd· 
kat ,apaca.k tapu memuruaa mDra• 
caatJan ll&1l olun1U'. (MHO) 

il KUo barJUlll b.ıtıcıll&t ~'l'llpa ......... 
--------~~~~~~~-2 Adet Sch&mpfoa J 1 .,.,. mu&dDI buji 

2 Jıletre murabbaı Bakllt leTha 6 lll/Dl k&lmlılmda o(NO. l'fbl) 
il Metre kovan halinde a'bunayt 12IS lll/Dl dıt 160 ı:n/m tuU ~mim 
s Adet kovan haJlnde abuna1t delik 320 Dl/m dll 220 m/m tuJ1 ...,., " 
2 Adet kovan hallDde ·~ delik la& mJnı dit 280 m/m tull .00 " 

ao Adet adi plrlıı~ mualuk l/2 pua 
ı Adet IAmba maldnelıl file n fttt1De 20 No. (Ntl. &ibl) 

20 Top OU.Ut klgldı. 
20 Top Saman kltJdl (N11. s&1 
10 Adet Nadlrbant 
ı DGs Vlllf marka ku1fUll kalem. 1 BB marka 

10 Top O.Ut kltrdt 
18 Top Saman kltıdı 
10 Kilo Amonyak 
3 Kutu çbd mtlrekkebl CatYah) 
f Kutu Kutel marka kul'fUD kalem R. ı marka 
4 Kutu Kutel marka kurpm kalem BB marka 
2 Kutu yuı:nup.k •Dine ıa.tttt 
ı Kutu kalem açma matdne8l 
ı Tak Redl8 yazı ucu 
t Kutu IJablcm ucu 

KırmlD yumUf&k lAltUc zxı K.Xf.8 ~ inha 
10 Ketıe lannm 1UID11f&k lbtlk ı Jı(.x10 m/m levha 

KJrmm 1UIDUf&k JAet1f 2X1 x.xa mim levha 
80 Adet uzuıı saplı boya fırçam H Jıl'o. 

Yukanda c1na ve mlktan yazılı ti JEalem mUhteUt malsemenln 28.11.940 
..ıı sOnQ aat 1uo da Kunnpafllda bUlunaıı derıia lensmi aatmaıma ko
llÜSJ'ODU 1ılnumda adi peur!dcla eJadltmul yapıJaeaıı D&ll olunur. (111'1T) 

•** 
Gazetemizin 25/11/IKO tarihli nllehaaında intifar eden denis l• 

vumı aatm alma koml8)'oıı11D• aid 11178 numaralı llbta birinci ka· 
lemi bant bezi iken Ban bed. 11180 l&YJlı illnm 11 bıcl Jraleınlnde 
llmıcak 2,& m/m llk ~ telin kaYDat için oJmMbfı ve 11177 DU· 
maralı Ubm dGrdllnctl b!enılnde kovan haUnde Abunayt olaoak iken 
Alunayt f81dlnde hatalı olarak Jlt!lllNdllnıJt oldufu 1'5rtlldQfllnden 
ke)fl)et tuldhea. iJAn olunur. 

i ı an 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Camlaariyet 

Merkez Bankaaınclan: 
28/5/ .... 1&/12/1934 tarih ve 2461 - 261' numuaJı lrammlar 

mucibince ı.macma uIAlıl.ret verilen .,. ,.uıt tamamen 8ln.a - Er 
zurum demlryolWlUD lnpama ta1uU ol\IDUl 9{, 7 gellrU aıvaa - Er 
zunmı latlkrUIDlll ao eenede ıttam mllfl".l~ ıs.& m11JOD liralık J9dlncl 
tertlblnbı ırayıt muameleat. G/U/lHO alqanu nllı&Jet bulmak bere 
20/11/1940 8&blıhmdan 1Ubaren bql•mlflır. 

Tahviller h&mlllDe Dıulıarrer olup beheri 20 ve SOO Ura tUbart 
kıymette blrllk ve 21 llk olarak fk1 kupQre aynbmftır. 

Bu tahviller umumı ve mtllh&k btltçelerle idare olunan daire .. 
mtıe.ueterdıe. Til&yet 1ıuawıt idareleri ve beled1yelerce ,apılaeak mtl
zayede ve mtınekua ve mukavelelerde tembı&t oblr&k .... hu1nece 
llllblmq ft atılacak olan mım emWc bedellerinin tediyesinde 'blıf&· 
bq k&bUl olUD&C&klarr gibi gerek tabvtl .,,. gerek kupon bedelleri de 
tahvfllerill tamamen lttuma kadar berttlrlU verp ve resbnden muaf 
bulunaceJr.Jardır, 

T&bvtllertn 1hrao fiyatı % 18 olarak te.blt edllmlftlr. Yani IO 
UralJk birlik tahvil bedeli 19 ve SOO llrahk tabvtl bedeli de 478 liradır • 

KaJll muanıeıea1 'nlrklye CumhuıtyeU Kerkea. 'nlrklye Cumhu· 
rf18tl Ziraat. TUrldye ... EmWc Ye JCytam. Ballc. 'nlrk Ticaret. Be
leCBJeler ı.nkaJan De SOmer, JCU blıDldar t&rafmdan icra edDmekte
dlr. Dtter lıankaıar ftllltuly!e de tahvtl almu temtn olunablllr. 

Sermaye " tuarruııanm ea emin ?e en ook gellr getiren aa· 
ba1ard& ifletmek fatfyulere b:Fftyet D&ll .. 10 ctınlUk Smkrip !yon 

mtlddeU Mrfmda lıuJı:elara mtlnaaatlarmm kendi ıneataatler1 
llrttzumdan 'bahmdutu ip.ret olumar. (10988) 


