
( 
Hu kupona kcalb ıaaklayuıa '-

V AKl'f tT AB KUPONU ' 
rcrub 1 den 25 e kadar kupon topıayıp ıu 

10 rcml%c getiren okuyucuianmıza tteau.ı 

ı----ı Hatta Mecmuaauım 26 ull.shalık lktııc 

24 aıtı aylık kollckatyoou Uo bir biklyo kt 
tabı vereceğiz. 2:1 kuponla birJlkte ı~ 

~uru~ da ödenmesi IAztmdrr. Taşra okuyuculanmu• 
L ayrıca 11\ ~uruş !Sdel'eceklerdlr J 

İzmir mıntakasında zeytin 
mahsulü bereketli 

lzmir, 26 ( A.A.) - Birin.ci:kimm aynıda 
zeytin mmta.kalarmda 7-eyt.in meilMaıltlnUn 
toplanmasına başlanacaktır. !lahl!laltm ıstı.. 
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ratle yağa kalbi için fabrikalarda. lbmı ge. 
len tedbirler alınmıştır. Zeytin m&heultl re. 
kolte ve ~efaaet itibariyle geçen YJ)m fevkiıl. 
dedir. 
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estin iz! 
gOrdiim. 

Vazan: Fazıl Ahmed Aykaç 

Naz,,..-.. Topçaoğla istifa etti Vali LOtfi Kırdar diyor ki: 
-----.-. --, l şıkları söndürme 

Münıtaz Okmen kararında Gazete sütunlan Yunan muzaf
feriyetlerlnln t.eterrtiatı llo dolu• 
dur. Bunlaıı yalnm haklı bir teb
rik duygusu lçlndo dcğll aynı za
m~da ibret gözüyle okuyoruz. m
lin "'n ~eyleri tekrarJamıyalım; r ... 
'kat, dostlımmızm en kahramanca tl.Calet Vekt'lz* Olr~U Halkın gösterdiği olgunluk 

U ve disiplin şayanı takdirdir 
hamleyi, en akıllı siyasetle kar • • 11 • 1 

~y::=_;:;;:.;~~ Tıcaret ve ıaşe vekaletmde yem iT AL y A 
~~.:=~:~~=·bir müsteşarlık da İhdas Olunacak Arnavutluğ~ 

İptida Afrika.da, müdafaasız ve Ankara.% 6(.A.A.) -Ticaret Vckill ı 12 fır k Q t Q k V l • 
bir:ıayesiz zavallıların bağrına. sap. Aydın meb'u.su Nazmi Topçuoğlu 1Btl· 
lanan kama iyice 1corumamı!'Jh. Vo fa etmiş ,.e yerine Ankara men'usu •• de d . 
liZ'.::rinılekl kan pıhtılan d~& si· Mümtaz Ökmen'in tayini Yükaek Tas.. g e go n f l 
lfnmed lanı .,,."e dika iktiran eyle~Ur. • 

en kalın blr rlya ~ det K rim tnced.ayı Ri• - A ti · ı " f 
&a!rlanan bu ka.~.· Aletini blrdenbt- :1~,-;a~perve:ane mesaisi i''e rnavu ar Si a.1-
re ~ine pıs.rlar gordil'k: Fransa yı- tanmınış gene;; bir uzvun geçen hat-
kılırkcn ••• lla.ldl.a.tcn bu koca J.'{ÖV• ta Doktor Refik Saydam kabtnef!!ne ı · ı J 1 d 
de yere denildiği sırada idi ki i§Ur4.kinl, bu hafta da Mümtaz ôknıe.n arı e a ay arın an 
ilz::ırin J ..ı_..esı basma- gibi adına uygun mümtaz evsa.ıı hııız 
1 ~ e ermen ~ .. · genç bir p.tı.sıyet daha takib etmııı k 1 
( nn onco boğa.una Li.tin komşv- ı or açıyor ar 
nun hançeri dayandı!. Aylar g~· 0 ~~taz ökmen Ank&ralıdır ve 
yo:'dıı. Frlm.t ka.nnanyolaya gel· 189~ de doğmu_ştur. 
:miyen milletler bir tUrlll boyunla· Hukuk tahailinl bitirdikten ~onr& 
nnı eğmediler Zaten eğenler yat- .A.nkarad& avukatlığa ba§layan ve bu 

• ' arada Partinin Ankara vllAyet teııkl• 
nız şereflarlntn değil, '1lrWda.nnm JAtıDI idare eden Mllmtaz Ökmen, ge· 
da do~"nldnıı doğnıya salhaneye çen devrede Mecllse meb'ua ve Part.ı.
gönder"ldlğtni g.önnckUı hiç ,;e- de umum! idare heyetlı:ıe l.za seçilmiş 
cil:memişlcrdl. Fakat yübekllfe ve olgun hüvlyeUyle iki taraf'a d~ 

iidl"'!na olmıya.n nıhlar bodur ııa:1bl1• ~~~~~ celbe-den bir faall Yeni Tioorct Ve'k-ili Mllmta:s 
rler vo he.rke5l de kenclllerl ıv (Deoomı ! incide) ôkmen 

nırıı.kbrıla u~r zannederler, Ne --------------------------
lro"ironç hata ve no kanlı gaflet! •• 
lşte ~rem Yunanistan bu haldka.· 
1in yerJ bir misalinj, bulanmış göz· 
ler öndne t.ebar kôydu.. BDlnıbdsı 
onu soymıık için fll'Sat kollayaa 
lruvvet, müte:ı.ddlt ..arkmtıhklar 
cMıhti. Söz atarak omuz \'Urarak 
fiIUn falan •• Nihayet sandı ki pro· 
fcsyoncl kumarbaz ruhuyla oyun 
oy-ıanuınm sır.ısı gelınl~tlr. Tuttu 
fia'>:ıhm a'ıca karanlı,'lllda bi.r bü· 
iö r s:wu rW. : 

- nesal';fzt 
Aldığı CC\'ap m&llim: 
- Gördüm! 
Ve l5te neticeyi şimdi bütiin a-

lem de görüyor. 

Parti Meclis Grupu toplandı 
Hariciye Vekih siyasi vaziyet 

hakkında izahat verdi 
Ankara, %6 (A.A.) - C. H. P. Meclla Grupu Umumi Heyeti bugün 

>(26/11/9t0) sa.at 15 de Re.la Veklli Seyhan Keb'usu Hilml Uran'm retsllğin· 
de toplandı. 

~nin aı;ılmamıt müteakip kllraüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Sa· 
raçoğlu son 15 gUıılUk dünya .ıyut hA<i13elerinden bi.zl alA.kadar edenleri 
izah et.mi3 ve bu mevzular etratmd.a müteaddit meb'wılar tarafından soru· 
la.o suallere tatmin edici cevaplar vermi§tir. 

Ruznamede ba§ka madde olmadığı için Riyıuıctçe saat 16 da celseye 
nihayet verilml§Ur. 

Yunanlı dostlamnızın, müteca
vizlcrı, tnıırruz ettikleri masum 
to:ıraklard:ın söldip atnıasr, ondan G 1 
6_?nrıı da slirUp önUııe katnuısı ale- Yeni Mısır Ba§Vekili 1 General dö o 
iade bir zafer değildir, Bunun pek diyor ki: 
bUyüic olıın, her tUrlU takdire, si· d• k • 
~~~h~~:~~e~::~:ı:: ~~~::; Selefimin siyasetini 1 ıyor . ' : 
'·astı daha ,·araır l.i ben burada f k• d ~ • Fransızlar yenı nızamın 
asıı onu tebarüz ettirmek lııtiyo- a ıp e ecegım 
J'Urn: Hakkın zaferi haldkatln ga- mahiyetini anlamaya 
lebesf. •• Ye nüfus~ yanımda.kin• Kahire 26 (A.A.) - Yeni &§· ba§lıyor 
den fazladır, veyahut dört buçuk vekil Hüeeyin sırrı Paşa dUn ayan 
gcnııın ''nnlır filin dlve büttin in- meclisinde, selefinin eiya&etini ta.t- Londrs 26 (A.A.) - B.B.C.: 
!:lanlıı:;'l ayak altmda çiğnemek Mt- bile edebileceği Umidinde olduğunu Londra;·a avdet etmiş olM hür 
Yen. kafasmm yere yuvarlamnası söylemiş ve denil.ştir ki: Fransız kuvvetlerinin başkuman· 
\•e bunıunun kmldığmı gönnesldlrl danı al d" Gol dün radyoda 

E -••-ı k b' dUnyanın ,,_,,. gencr 0 
~ vvcıa. a ıne .,"""ır- b. . ed '·'· zcümle 1-. -e..\·et., işte en doğerll hı9&· mekte olduğu milşkül çaziyetıere ır nutuk irad ert:A e . et 

ni;\•ct zaferi buradadır. Gele- y talyanlarm hali hazırdaki vazıy • 
eeği SO\indfrAAaJr ı .. Arle ..... -'-- gtt. ka.rşı koyms.ga muvaffak olmuştur. leri k"-ısmda v;,.i hüküıneti Al· 

~ ""' runu.o Buna da sebep Mısır halkmnı hü· -.. ... . 
\·en verebUecek muvaffakıyet de • • •. . manya ile mütareke akdetme~ 
budar ••• l!;,·ct blHyoram; ~lmdlld kılmetinin d~stgU,. düren~ 1ve a· olsaydı, Fransız imparatorlugu 
arnıuısız ınadıflyet dlln-•-..la be- zimli hareketine vennuş o maaı- ' kuvveti - . yabllecckleri mil-....... .r--, ı:ı;.; '11 tin nnın oyna 
17""' •Yeti hir kibm gfbI bmıaltan lh- dır, Mısll' vatanperver~. mı e him rolil tebsrUz etUnni§tir. 
tir.as d"'~lamım hepsi, YonanlJ. gerek pa.rlimento dahilinde gerek· 
ların ~cldctu ve eeJıametn muka· se haricinde olan işbirliğinin güp· 
"Qnıetl)e kınlıp bltmlt sayılamaz. hesiz en biiyUk garantiBi Olm.U§· 

Bövıo ichllkell bir ,·ehme zihinle- tur. Bu vatanperverlik memleketi
rlmfzt bir dakika bile bptumak mizi, menfaatlerini müdafaa ede· 
isteme'""z. .,. cek ve tamamiyeUnl ve iırtiklAJini 

Ancak teı.eddtttsiiz söylemeliyiz. temin eyliyecek bir siyasete _sev
Salgmcılan, rnttcrlm gafletlerinden ketmeğe hadim ol.muştur. Ümıt e· 
uyandıracaıc (intibah) darbeı>i an- derim ki hükumetimiz kralm tara
cak bu nevi J...a~etl rdlr y' fmızdan tasvip edilen nutkunda 
sUahmıı, hakla olan :ıu,~f= büyük hatları çizilmiş olan sabık 
tı temin etıni~ 0~ dcnllcbWr hilkO.metin siya.eetini tatbik mtw"' 
kJ talih perisi, bagtin ~L .. bo kiine koyacaktır. Nezaketini mu· 
Öd, U '""-•· ...,.. rcunu lmil 1 yor. .r-at dünyayı blUriz ve hafaza etmekt.e olan beyne e 
ro:ıJ.fst obuayı &everfz. En güzel, vaziyet büyük itlııalarI icap ettir-

~eral dö Gol ıu sözleri ilave 
etmiştir: . 

Fransız milleti Aimanlarm yenı 
Avrupa ni7Jlmmm baldki ınahi.Ye
tini anlam.ağa bqlıyorlar. 

"Harpten c;rkan milthi1J neticeler 
ınahut Avrupa niza.mmm ne oldu. 
ğunu göstermiştir. Al!ashlardan 
son.rn Loren'lilerin sürülmesi, Fla. 
man'lann, Pkard'lann ve Cha.mpe
noıs'Iarm da sürilklenmelerine in. 
tizaren iki milyon Fransız gencinin 
insafsttca esarette tutulmaları ve 
Paristek:i üniver.site talebesinin ida· 
mı herkesi tenv'lr etmiştir. dol!ru ~bUslerlıı bile bu.an diği cihetle, işbirliğinizi ve milza

°!ce nankör .. artlar l~de 110lup heretinizi ta.lep ederim. Vatanın 
sondüğü :meçhulümüz de~ O emniyeti kuvvetli olmamıza ve __ Yine harpten çıkan neticeler, 
ff.il->arla memnunfy_timlz ~ de. birleşmemize mUtevakkıftır. Allah duşman zinciri altma girmiş olan 
• ·~· hem pek sarnL"l; .•• Fedakar ,.6 rehberimiz olsun. Fra.nsaya Yeniden hayat verecekle 
nlıoenap btr l:..mleyi, mUrü\>vehibı rini iddia eden §eflerin bu iddiala: 
bir ~ı, mu\'affakıyetle taçlan. talihin yoı..lne o•---~-ın ber kalı- rmnı ne kadar "bo3 olduğunu i&-
dı ....... "- .._ ._.._...,,. bat etmektedir. 

·•>MW.sa, ondan dolayı ka.hnman ram.an karprmda blzlm mUU vlc· 
hilka..tıerl su~Ju görmek, ancak ba- dannruz ıunu der: Fakat harbin bu milthiş netice. 
taı.ı 'tta l'a.Sıyan ruhlamı kindır Jeri Fransızları uyandrrdıkça, ken. 
ne ip insanıann değil! Yunan silA.~ "Felekte baht utansın bina.sip dilerini kurtuluşa kavuşturacak o 
br, h:ı1d0 olan zaferi kazanmalrfa bu erbabı himmetten!" lan alevi de kalblerinde uyandır-
knd'\r sUmt ·· ~~- ç k • t1 gos"'-lflllemi§ dahi olsey ·O DÜkür; bugün ""Uiyet, bahtı maktadrr. Bu alev, düşmana ve o-af 0"tın «l(>"ttfinden hiç bir ıteY ek- da, hakseverlerl ele lleVlndl.reeek nanla işbirliği yapanlara kartı 

.....,, ~ ~ı. l' e necip göallller ondan l mahiyettedir. Temeanl ederiz ki hiddet doğuran Umit verJcl bir a.. 
·~•ulnaıdJ. lJhtyefilDL -.t IJb: dalma bö7Je olRD. l lllvdlr,.. •., 

Yunanlılar Epir cephe
sine Korfudan bir ihraç 

hareketi yaptılar 
Lonılra, 26 (A.A.) - Röyter: 
Londra ııalAhiyettar aaker1 mahtll

lerlndeı:ı bildirildiğine göre, §imal 
bölgesinde bugün Yunan kuvvetleri 
Voskopcenin 15 kilometre garblnde 
ilerlemişlerdir. Yun.anlılar §ehlrde l· 
talyan kıtaatı bulmamı§larsa da üç 
sancak ele gesirmlglerdir. Yunanlılar 
Pogradet'l de zaptetmi§lerdir. Şimal· 
den P~t'e doğru ilerllycn ltaı. 
yan koJlann& lqilia ban. kuVYetlert 
taratmd&D hücum edllmlf ve dÜflD&D 
kollan dağrtılmııtır. 

Piı:ıdoıı mmtakumd.a ifa,ra değer 
tevkal&de bir ıey yoktur. 

Fakat Epir mmtakaamda Erglri'ye 
yapılan ileri hareketi ltalyan takviye 
kıtaatmm mukavemetine maruz kal· 
mı§tır. Ergiri'inin YunanWar taratın· 
dan almıp alınmadığı henüz resmen 
blllnmemektedlr. 

S&hil mmtakaamda Yunan kıtaatı 
Filat'i geçmişlerdir. Bu ktt'alardan 
bazılannm Kortu civarına ihraç edl· 
lerek İtalyan cenahının arkasına ak· 
tıklan ve buradaki ltaıyan kuvvetle· 
rin.ln irtibatım kesınl§ olmala.n muh
temeldir. 

Anl&§lldığma göre, §imdi ltaıyanlar 
kendi rnenba.larlle ve İtalyadan gön· 
dereblldigi kadar gelen takviyelerle 
vaziyeti düzelbneğe uğr&§maktadır
lar. HarekAt ba.şl&d.ığmdanberl ltal· 
ya.nJarm Arnavutluğa iki fırka nak
letml§ obnaları ihtimal dahillndedlr. 

Lond.ra.nm iyi haber alan mahfilleri 
Yunan köylerinm kasten yakıldığmı 
ve köylUlerin idam edildlğiııl ve bazı· 
larmm da rehine olarak götUr1lldUnU 
teyit etmektedir. 

( Devams 2 incide) 

Çör çil 
Noelde mütarekeyi 

kabul etmiyor 
Londra, 26 (A.A.) - Bugün 

Avam kamarasında Noel bay. 
rammın kutlanması için Papa • 
lık veya bitaraf diğer bir dev
let vasrtasiyle 48 saatlik bir 
mütareke akdini teklif edip 
edemiyeceği Çö~lden sorul_ 
muııtur. 

Başvekil buna (hayır) ceva. 
bını vermiş ve §unu ilave et. 
miştir: 

''Eğer böyle bir teklif her
hangi bir bitaraf devlet vası. 
tasiyle yapılacak olursa İngil
tere hüktımeti bunu katiyen 
reddedecektir . ., 

Macar Meclisinde 
ihtilaf 

Bir meb'us üç faşist 
meb'usla düello 

edecek 
Budapeıte. 26 (A.A.) - Havaa: 
Bütçe rntızakereal dolayısiyle hWdt· 

melin m\inh&lıran d&hlll siyaset hak· 
kında Macar parJ.Amentosund& mühim 
bir gerginlik müşahede edilmlşUr. 
Mtifritler içtimai ıslahatın ve Yahudt 
kanununun da.ha cezrl blr tarzda tat
bikini latiyorlar. 
Meclıate çıkan htdlaeler Userlne bü· 

kQmet partlame mensup bir meb'ua 
üa tu&t meb'ual& dOAUo ~· 

.A· ~ 

• 

Tramvay direkleri beyaz 
renge "boyanıyor 

lngilterenin t 

Bulgaristana 

Tramvay tabeldlannm yeri 
deği§tirildi 

( y Ullll s '1DriM1e) 

Kral Boris 
S<wyet hariciye komi· 
aerliii umumi k&bm 

teminatı ile görüştü 

Bulgaristan lngllte- Balgarlıta•m Berlla 
renin mtltteliklerlDe eıçııı SolJPda 

h•cam etmezse Sofya, 26 <A.A.> - B.s.c_.: • 
il Kral Borls dUn Sovyet harıclye 

Sulh tanziminde 
Bulgaristanın tam 
istiklaline hürmet 

edilecek 
Londra, 26 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
İngilterenin Bulgari.atana kar'§t 

olan hattı hareketi, hariciye müs· 
teşarı Butler tarafından· Avam 
knmara..:;mda bir mebusun sualine 
vermiş olduğu tahriri cevapta 
tesbit edilmiş bulunmakta.dır. 
Cevabın metni şudur: 
Hariciye nazın Lord Halüaks, 

aşağıdaki beyanatta bulunmak Ü· 
zere bu fırsatı elde etmiş olduğun
dan mesuttur: 

Bulgaristanm, lngHtercnin dUş· 
n_1anlanna kaWmamn.sr, veya ak· 
tü veya pasif surette yardım et· 
me~esi veyahut tngiltcrenin müt
t~fıklerine hücum eylememesi şar 
tile, İngilterenin vazı imza olarak 
~th;~k edeceği muhtemel her han· 
gı hır sulh tanziminde, Bulgaris
tanm lamanıivet ve istikliiline trun 
hihınet edilmesini temin için elden 
g~len! yapmak İngiliz hllkümeti
ru.n nıyetlerindendir. 

komiserliği umumi kitibi Sobo· 
lev'i kabul etmlı3tir. 

Sofyadaki Sovyet ee!'ıri de mil· 
IAkattn hazır bulunnuqtur. 

Sofya, 26 (A.A.) - B.B.C.: 
Kral Borls dün Moakovadaki A· 

merikan sefiri Stembardt'ı kabul 
etmiBtir. Bazı rivayetlere göre kral 
Boris Steinhardt"a Bulgariatanm 
sulhperver olduğunu söylemiftir. 

Sofya, 26 (A.A.) - D.N.B.: 
Bulgaristanm Berlin elçiai Dra

ganof, hükümetine vasiyet hak· 
kında malfımat vermek üzere Sof· 
yaya gelmiştir. Drap.nof, pek muh 
temel olarak bugün Bqvekil Fllof 
ve hariciye na.zm Popof taralmdan 
kabul cdUecektir. Elçinin kral ta· 
rafından kabul olunacağı da uml
maktadır. 

Draganof.un bu ziyareti burada 
sansasyon tevlit etmiştir. Bulgar 
devlet adıl.mları halen Berline git· 
miyı>c~klerinden elc;.i. Draganof'un. 
imza için Bulgaristanm Uçler pak· 
tma iltihakı protokolunu getırmek· 
mekte olduğu şayialan çrtm.qtır. 
Maamafih bu resmi mahfiller ta
rafmdan t'ekzi

0

p edilmekte ve bu 
meselenin şimdilik bahis mevzuu 
olmadığı söylenmektedir. 

Türk köylüsünün Hava 
Kurumuna yardımı 

Ankara, 26 ( A.A.) - Tül'k 
hava kurumuna yapılmakta o. 
lan Yardımlara dair bize veri. 
len nıalfunata göre, Aksaray 
kazası merkezi halkı kuruma 
2~19 ve merkez kazasına. bağlı 
koyler halkı 2524 lira teberrü 
eylenıişlerdir. 

Bu arada Azmi Milli şirketi 
500,. tüccar Seyfettin özet 200, 
~an.ıfatura tüocan Durmuş A • 
gaçb, Mustafa Kulak, Mehmet 
~erek, F.skilden Recep Ceylan, 
. Irathdan Hasan Kaplan yürer 
lıra Ro-.: '" 1 Gö. .. G-11.-· '. """'u.l ~eze ' DCU e:ııur!S 
Sahın, Ali Us, :Lbra.him Perek, 
Ya.kup Pulat, Hacı Yazıcı, 
Mus?Ua. öz, F.eat Talipma.r, 
Cabır Toksan, Hüseyin Başay • 
retnıan, Muhsin P&pan ellişer 
lira. 

Cemalettin Mehmet Aktaş• 
40, bakkal Hacı Aydın 30, lira 
vermişlerdir. 

Yine Aksarayın Eskil nahi. 
yesi halkı 1300, Yeşilova na.hi· 
yesi halkı 500, Gelvenir na.hl.. 
yesi halkı 1775, Taşpınar köy. 
!eri 1635, Boruç köyleri 103.S. 
Ortaköy nahiyesi köyleri 1025, 
Hanobası köyleri 825, AJayban 
köyleri 695, Sultanhan köyleri 
400 Aın t k .... 300 F.§me. , are oyu · . 
kaya köyü halkı da 100 lira 
vermişlerdir. 

300 Dadayda Sabri Aam~ ~ 
yaşar Ka.baali 50, Ali Tiryakı 
Kemal özlük, Hasan Sarımsak. 
çı tsmail su.er. Tevfik Pınar. 
~al Öztaf w HUseyin Ber. 
bar ylrm)fer Un. vennielerdlr. 

(Dmftt 1 İtlOWe) 
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sıyaaet d!lnyasınm lıugtınkU vazi· 
yeti !iU "'-1,LJe g6rUlmektcl.lir: 

Alman ruıın yenı t ır nizam .mmıı.k 
bahıuıcs.yle Avrupa o.~l tle•m top· 
laya.calt btınları lngiltcrcyi mağlup 
ctmelt için tılet olarak kullanma te· 
şebbllsU cıuya dilşmUş gibi görUnU).•or. 
Berlindcn blldirUcllğine göre UçlU 
Pakta dahll olına i§l artlk kapanmış· 
ur. 

Bu münasebetle işin bir bll!nçosunu 
va.pal n: 

B- "*" bbUI H Uer tarafından ya· 
pılazı b.r seyahaUe b:ı. lnmı tL HIUer 

vvclft. Laval ne !tonu. tu, sonra Fran· 
ko ile bil' mU!ft.kat yaptı ve nihayet 
Peten iJn görUştü. Hed t I<'ransa ve 
lspanyayı Mil'ıvcre iltihak ettirmek 
idi. Fakat lspıuıya \•aziyetini Fran 
sanın vazJyetine ba~lı tuttu. Alman· 
ya bu vadJde iki zorlukla kar§ılnştı: 

1) Fmnı::a ile kendi mentaıı.Uerlnl 
tcllt cdemedJ. 

2) İkinci zorluk da Uç I.Atin Dev· 
:eu nrnsmdnld, yilni Fransa, lspanyn 
ve İtalya arıısmdak.1 menfııntlcrln te· 
lif oıunamayışı idi. 

ltalyıınm Fransada.n geniş mut.nle· 
batta bulunma.smı lspanya ıuıbul llt· 
medL ÇUnkU bu ııımall Atrllı:ada. blr 
ltalyan hegemonyası demek olacaktı. 

lşte bu sebeplerle .AlJilallY~ 
Fransa ve İspanyayı )en! nızama • 
tnıak ettlrmek teşebbUSÜ mUsbet ne· 
Ucc vermedi. 
Şarki Avrupadn ıse Alman teşeb· 

bUsü daha çok muvrıtf k olmuş s:ıyı· 
J:unaz. Almanya sovyeUeri UçlU P&.k
tt'1 <iahll etmeğO' ça~tı, fakat muvat· 
fak oıtunadJ. SovyoUcr Alnıa.nıarıa 
harbetmek ı.stemediklerinden aka1 bir 
vaziyet nıınnıttan çekindiler. Bu da 
ta.bildir. çUnkU o takdirde Sovyetıe· 
rln .Almanya ve Jnpoı.ıyıı. ile harbet· 
mesl ıazııııgelecekU. 

Bunlardan gayri Mihver polltikaa1 
altında bulunan devletler ile tsUklAI· 
leri tanınmı§ olan devleUer vardı, 
:Bu!go.rl.ltnn ve Yugoslav glbL. Alman· 
ya bu lkincl grup devleU yent nlzamn 
BOkmlık için tazyik etU. Ancak Yu
goaıtı.vyn ve Bulgo.r1stnn birbirlerine 
benzememektedirler. Yugoslavya ikt 
Mihver <fevıeu ara.ama aıkı§mıı ve 
bunlarm tesirleri altında bulunmakta· 
dır. Fakat aempatist İngiltereyedlr. 
BulgarJstanm vazlycU böyle değildir •. 
Bulgnrtstan Yugoslavyadan daha ra· 
hat vaziyettedir, takat sempıı.tıst Mih
verodlr. 
Eğer Almanynnm bu devletler üze· 

:rfndekl yeni nizama dahU etme te,,eb· 
busu İtalyan mağlCıb!yeUnden evvel 
olsaydı Yugosla.vyaya tesir etmek 
mUmkUndU.. Fakat bugUn Yugoılav-
1.!U"ID mukavemellcrt nrtmı§hr. Yu· 
nan lıır, hıı.rbi Yugoslavlar lçtn de 

pm ktadırlnr. Yunnnlstnnm muka· 
V{. le ti de bir 6mek te§kll etmiştir. 

Bulgarl.stıuuı. da UçlU Pıı.kUı. girme· 
eı için tıır.ylk yapıldı .. Az daha mu· 
\afı:a.k olncıı.kla.rdı dıı.. HnttA İtalyan 
Aj !lsı Bulgar de\let adıı.mlarmm 
13 rline gldecelderinl bildirdi. Bunlar 
ımla mayı Pnzar gUnU lmzalnyacak
lardı. Pazar geldi g.,çu ve aeyahat ye· 
'rfn Berlin listenin kapa.tıDU§ olduğu· 
nu UAn etU. 

Bulgnr vazlyeUn!n tc yU.zU nedir? 
cekler miydi, gitmlyecekler mly

w? Niçin vaz~etçllerT Bunların ceva· 
nı Bulgar Millet meclls1nln mUzake· 

relerbıde arar isek mecltmn hUkQme
Un politikasında mUttehfd olmadığmJ 
ı:örUrUz. 

Sovyetlerl.ıı hariciye komlBerllği 
umumi kft.Ubiııln acele Sofyıı. ııeyuhatl 
ve Bulgııı· kmlı ile yaptığı kom: ms· 
yı da gözönUnde tutnınlıdır. MUznkrr 
renin ne olduğu ma!Qm dei'!'ildlr. Fa· 
kat neticesine bakılırsa kolayca tah· 
rnın olunııblllr. 

I &kat Bulr,arlstan Mihvere lltihak· 
tn.n kıı.U surette vnzgcçı~Jş midir? 

Bulgariııtanm Berlln clçlslnln mem-
1 k te dönmekte oldaCU dıı glSZönUndc 
tutulurm bunlar, her hn.ldc BUlgaris 

tan etratmda blrÇok cntrmalar çrev
rildiğini göstermektedir. Ancak Ldm· 
dilik Bulgıırlatıu:un Mihvere DUhıı.k 
niyeti olmadığı görUIUyor. lnglltere
nln, hıırp sonunda Bulgarıstaıun 6Ulli 
mı:uıasmn dahil oluna.cagmı Te Oobru
ca da dııhll olmıık üzere hudutlarının 
muhafazasını müdafaa edeceği hak· 
km.da.ki garnnUsı de mll!bct bir rol 
oynamıştır. Bulgarlsta:u durduran dt· 
ğcr bir Amil de ltalyan · Yunan bar· 
binin vaziycUdlr. 

ita/yanların hezimeti 
Arnavutluktan gelen ııatıerler Ital• 

yan bozgununun bUyUklUğUn.U teba
rllz ettirmektedir 
İtalyanların k~ıtaştıklan bir zor

luk da Arnavutlar tarafından yapılan 
sabotaj harekeUerldir. ltalyan ordu· 
aundakl Arnavutlar ltalyanJann ken
dilerine verml.O olduklan s11Wan §im· 
d1 İtalyanlara karı;ıı kullanma.ktadır
Jar. HUll\.Sa Arnavutluk ltaıya için 
gün geçtikçe hakiki bir cebenncm h&· 
Un.l atmaktadır. 

Yunan - ltalyan harbi 
ltaıyanlardan aldıkları ganaimle 

daha iyi teçhiz olunan Yunan ordu· 
ıarı dUn ve bugUn Uerl hareketlerine 
devam etı:mflerdir. 

Elbasan yolu Uzerinde lakoroakarun 

ıYunruı topçu atouı altına girmesiyle 
talyanlar Yuzosıııvyada Mnnostırda.n 

geçerek FlorinlL üzıırlne bir taarruz 
yapma.lan lhUmallnl bertaraf etmto· 
Ur. Bu yol Yunan hAkimlyetine r -
çince Elbaaan'm zaptı dlL bir gUn me· 
eelesldlr. 

Maruva dnğlarmı apn Yunan kıta· 
l:ınnm önünde mukavemet olmadığm· 
dan sıı.hlle 60 kilometre mC34.fede bu· 
lunan Berat'ln yakmda dll§Ineııl bclc-
lenlllr. ' 

Karaçalı mmtaltasmd.a ltaıyan hat· 
tı yarılmıa. Yunanlılar on kllometn 
içeriye gfrmlıılerdlr. 

ltaıyo.nlıır Ergorlde mukavemet e• 
diyorlar ama bu mukavemeUn uzun 
8Urecetl'lne lUmat olunamaz. Bu mu
kavemet cenuptakl kuvvetlerin çekJl· · 
mcsin.l temin içindir. 

Aya Saranda cenubundak1 tk1 tn· 
men ltalyan kuvvetinin trııhaaı için 
Yunanlılar Kortu adaamdan Arnavut· 
luğa asker çıkarma te§ebbllaü yap
mı§lardır. 

Bugün deniz harbi 
ne saf hada?. 

tngili.zler evveUi. Almanya, sonra 
Fransa ve nihayet ltaıyan deniz kuv· 
veUerlnl tehlilteaiz bir hale soktu. 
Harbin ba§mdanberi muhtelif ıekil· 
ıerde g!lrUlcn denls harbi aon u.ınnn· 
!arda yine dcnlzaltı harbi olarak şld· 
dctıendl İngilizler .Alıne.nla.rm deniz· 
altı Uslerlne taarruz etmektedlrlıır. 
ln~lllzlerln dent.znltıtanı. kar§? mUh· 
rlplerden daha mUesslr yeni Up blr 
gemi lle mUcadele ettlltlerlnl 8ı;trenl· 
yoruz .• Bu yeni gemi tipi az zamanda 
l.n§a olunan müessir ve ucuz bir gemi 
tipi imiş .• Fakat bu hususta tn.zla ma. 
ırımat verilmiyor. Denizlerde lngllteru 
Almnnlan Atlantikte gezdlrmıodlği 
gibi İtalyıuıları da Akdenlu çıkarına 
maktadır. 

Amerikanın Mısırdaki 
yeni ata§eleri 

Kahil'f', 26 (A.A,) - Amerika. 
Blrle.,ik devletleri hükfimeti, l{a· 
hire elçiliği nezdinc deniz ve ha· 
va. işleri ilo meşgul olacak biı' a· 
taşe tayin ·ctıni§tir. 
Vaşington hüküm.etinin orta 

§ark seferini ne derece dikkatle 
takip ettiğini, Mı.rurda Afrika.nm 
bir askeri ataşesi, iki hava mllşa· 
hidi ve bir deniz mllşa.hidi bulun
ması pek iyi göstermektedir. 

italyan-Yunan harbi 
(B~ tarafı 1 incide) 

ştmdi Atinaya gelen esirlerin, da~ 
fırknsmdan nlmnn esirlere nuarnn 
fena tcchiz edllmı, ve daha göat.erlç
.ız olduğu sCylenmclctedlr. 

~nruuı Tebliği 
Atına; 26.-{İ\.A.} -~ıwı;:ormd(l.l'1 

başkumandanlığ1ııın dün ~k§am neg· 
redilen resnıı tebliği: 
Kıtalannuz Uerl h!U'ekellerine de· 

vanı ederek blr ko.ç yeni mevzi ~nl 
etmlflerdlr. 
Düşman tayyru-elert memlekeUn 1Q 

tarafmda bir kaç oeh!r ve köyU b<>ın· 
bardıman etmlılcrdir. Bir kaç tSIU ve 
yaralı vardır. Askeri hfçblr hedc!e 
ıstı.bet wki olml\mıDtır. 

Arnıı.vutl:ır ~ıyor 
.Belgnı.d, 26 (A.A.) - HuııtıttAD 

aıman mal(lmata göre, ltalynn ordu· 
auna kaydedilen Amav\lt gruptan, st· 
IAh ve milh1mmntlnr11 blrliltte aıayl • 
rmdan kaçmaktadır! r. 18 den 55 ya· 
§Jlla kadar bUtUn Amavut erk klerı 
silAh altına ~ıınmıştır. Firarilerden 
baZıları Yugoı.lnv hududu üzerinden 
kaçmakta, diğerleri de d:ığlara çıka· 
rak ltaıyanl&rı izaı: cıtınekiedirler. Bu 
çetelerin adedi d6rt ile ytrml bin ara· 
aında mUtehavvlldir. Bunlardan blr 
çoğu İtalyanlara taarruzdan sonra Yu 
goslav hududuna gelmiş ve TUgoslav 
ordusun& kaydodUrııelerint ı.temlşler 
se de bu talepleri kabul edllmemıııtır 
Birkaç gün evvel Ohrl golU kıyıauı 
da. kMıı Pogradeçdeki ben2:in dep0ıa· 
rmı berhava edenler bu Anınvut çete· 
ıerldir. 

Elb:ısnn tahliye tıdill)'or 
Atına. 20 (A.A.) - BBC.ı Atlnaya 

gelen bUı haberlere göre UalyMlar 
Elbasanı tahliye etmet ba~lam~lnr-

dır. 1 
Atlna, 16 (A.A.J - BBO.: Ergir· 

nln Yunan kuvvetleri tarafından lşg!l 
edildiğine dair dolapn haberler dün 
resmen tclwp edilmiştir. 

ltalyan 'tebUği 
Ronm, 2a (A.A.)·- ın numaralı 

tebliğ: 
Yunan cephesinde, ıtpir sıı.hlllne ih· 

raç edllm(J dll§man mUtrezelerl, kıs· 
men tınha olunmll§; kıam n do &ll4lt· 
larlylo esir alınrn11tır, 

Hava kunteUer!mlz, kara. l!\l\'VeUe• 
rlyle aıkı if blrllği hELlinde, btıtuıı ha· 
rekAt aahllsmd:ı mUtcaddit bll<:umlıır 
yapm11tır. Bu 11tlank ııoktal&r.ı, kö~ 
rWer, motörlt1 kollar "'° ıtalamu v&· 
dl.si dahilinde Ara ve Peraıtı \re En:e· 
k• cıvarıarmd& d11§tn&ıı ruıkert tehıı.2-
§Utlcrl çok .,atıdan ve plke uçan tar 
yarelerimtz taratmcıan giddcW bom· 
bardmı&nn tAbt tutuım~tur, 

Dta9 bomba.landı 
Atına. 26 (A.A. \ - lngilb. baw 

kun·etlerlnln ~btığf: 
Pazar gUnU ctınd!lz İngiliz bombar 

dıman tayyareleri, Arnavutluk Mhll 
Jerinin yegbe mUhlm llmanını teJl<il 
eden Drac;ı çok §iddetle bom.bardımM 
etmişlerdir. Bu Uman Yuruuı muhat'l' 
besi başladıgnıdanberl mUtcım.&d.tyen 
hav& bombard!m•nıarue ııa.aa.ra uğm· 
tılmıştrr. Liınanlıı.rdo. bulunan gcnıUe? 
UZerlne tam isabetler kaydedUmtııtı::-. 
10.000 tonluk bir gemiyle 1k1 bUyU!t 
b"mba isabet etmioUr. DıW& ldic;Uk 
blr geınlye de J&ıbet vaki oınıu5 ve 
gemi ate§ almıştır. Doklar mmta!tl\· 
ııma ve dalgakıran !Cinde bulunan ge· 
mllcrln orta.ama blrçol. bombalar dilp 
mUgtUr. Hava mUdafaıı. ba.taeyal4tınııı 
§lddcUi ateılerlne ve avcıların hUeum 
larına. ratmen bUtUn tayyaroıorlml1: 

U!lcrlne d!SnmUşlerdJr. 
Cenubi AnıavuUukta, Erg1r1 yolu.11· 

da, Avlonyada ve Topedelen nımta.ltf.· 
mnda, mühim n8kor1 depolarla bUv'ik 
mot!Srize nakliye kollan muvafftıkl· 

yelle bombardıman edilıniııtir. 
Göricenln ~alinde çok mU~kUI va· 

Ticaret Vekili 
değişti 
( B~ taı <ıft 1 incid~) 

MUnnkal&t ve Ticaret VekAJeUcri 
ıp;ı"bı l lcrtııln aldlA"f ı:nnıu1, ıo.~r 
ınU~ tıuhhh\J:tlcı.lf~Wle btr 
mı\Jllyet iktisab ettiği bir 61rnda h,.r 
ikisinin de geçliği tcra mcvklleri ken· 
dlleri için bUyUk bir hizmet rıemln' 
olacağında §Uphemlz yoktur. Muvaf. 
!aktyvtııırlnl dUeriı:. 

T!OARET VE fı\ŞE \"EKAL1:1'1 
TEŞK.lLATI NASIL OLAOAI( ': 
Arutıım. 26 (UUllU ) - Ticaret Ve· 

kAJett, hlilll Korunnıa kanununda ya.· 
pılınakta olan tadll!ttan sonra Tica. 
ret ve laşc Veklı.leU adını atncnktır. 
Harp halinde iaşe f~lerl bUyUk ehem• 
miyet peyda edeceği clheUe mernlc." 
kette bir ıaııe umum mUdUr!Uğü lhdaa 
olunncnğı ve gıda maddelerinin aatıı 
vo tevztı ısı bu teşltllAttt l'Orllecettf 
sll)'lenlyordu. şu vaziyete göre la§'1 
i§lorı Ticaret ve İll§e Vakft.lcıtıııe \•erli· 
men kararla§tınlmıştrr. Bu veltft.let 
ordunun iıı.şc ihtiyaçları da. dahil ol· 
duğu halde rntmleltctte umumiyetle 
hububat YC gıcb madd,.terıntn satı' 
ve lC\'zll işlerini mkı bir murakabe al· 
tıncııı bUlunduraCDğl gibi fcııbeden 
mıı.ddelerden stoklar vUcııda getiril· 
mek Uzere tedbirler almak ıınllhlye· 
tlnl .tııl.i.11 olacakur. 

Vel<ôlette tıuşııy~ alt ,.azıteterıo 
mfS!;gtıl oınıak Uz re yenı bir :mUıttı• 
arlık lhda9 olunacaktır 

Hava Kurumuna yardım 
(BQ.§ tarafı 1 incide) 

Ku~ı Selçuk nahiyesi 
halkı 591 lira tebertU oylcmlı. 
lerdi:r. Bu arada. Ha.mlt Akm .. 
oı, Ahmet Hıuntyu.yl il r, 
bakkal ZUrap 40, Ş h\lettin 
Koçak, Yusuf Borovalı ylnnl 
beşer Hm vermıetcl'dlr. 

Kayserido fsmlnl vermek is -
temiyen bir vattı.nd~ 100, Ah.. 
ınet Yoy~ 100, va kuyumcu 
Hacı 25 Ura. 

Ocnitllde Citlcw kardeşler ve 
iktr t bankaaı eu!beal yü:or, 
Şilkrtı Zoylu 40, Ali Boylu, 
:\leh.met Knra., Srı.dık Boylu otu. 
t.ar lira., Ethem Soylu 20, Ah. 
met Soylu 15 lira verml~lerdir. 

Samsunda. demir tUcean Po .. 
pof 2!50, l4uata.fa Şükrü Kök. 
sal kardeşler 125, Ahmet Ba. 
şa.ran oğullan tle Yusuf Nec.. 
mettin ve Seyit BilAl yüzer, A. 
son Knru 50, 7..aman oteli Bthi 
bl Hüseyin HU nU 40, Ali Rıza 
Çoruh 30. Abdi Barut 25, ömer 
İskefiyeli, Salim Da.yla.n, dok. 
tor Hıımı.n Fohrnl ve Elya.'i Tn.. 
zartes yirmişel' lira vermişler. 
dir. 

z1yette ka.Jmıe ~ dUemanm a,c.,\e 
lındadına gönderilen moUlrize koll:ı.r
ıa katır kollarından mUte§Ckkll Uç 
müstakil kol, nlçakUın uçan tayynrelf' 
r1miz tnra!md'lll trunamen dağıtılnuıı 
tır. Tayyarelerlmlz bunların llzcrl::ı· 

den n~ldıkları zııman, arRbalar 9.!.ıv 
!~inde kall111§, kamyonlar devrilmiş, 

katırlar da karmakarl§tl< blr ha\d<' 
Jmçıyorlardı. BUtUn bu harf'kıl.t alçak 
bulutlllr ve ya~urlu ~nyrl mll3 it 
bir hava lClnde icra edlltnlşUr. EUt ın 
tayyart'!lcrtmız \islerine avdet etmı:ı· 

ıercıır. 

Dört fırka dAA'rtıldı 
,\tına, 26 (ı\.A.) - BBC.: Röytc· 

rln muhabirine göre, lmdl)'e kadnr f 
İtalyan fırka.ııı Yıınnı1lıla.r tara!mdıın 
bozgunlu a u~ablıp tnmnmcn lnılıa 
edilmiştir. 

lngilizler 
Taranto baskınında 

çektikleri fotoğraflan 
ne, rettiler 

Lon.dra;; 26 (A.A.) - Röyter a
<jansııun denizcilik muhabiri bildiri· 
yor: 

Londraya dönen dört destroye· 

Nazire: 

e em ? 
(Darbl mesel) atalar aözUn " 

tllrkçesfdlr. Konuşnıa dillmlzde r 
kadar yerinde, munis blr tabir va 
ken (darbı mesel) dememeli, (at 
lar sözil) demell 

rin aubayları, 11-12 iklncitetrin 1 H 1 t • ~ı 
gec~l Taranto limanında İngiliz lf SUS . Q omo h er 
donanmasına men.sup tayyareler 
tarafından ltaıyan harp gemilori- Yarın sabahtan itibaren 
ne yapılan ha.sarat? vAr:ıh blr suret- • l . k 
te anlatıyorlar. 14: lldnclteşrlndc ış emıyece 
1.800 Ufı. 2.400 metre irtifadan ya· Benzin tn.hdldi hakkındaki ka· 
pılmış olan keşif uçuşları esnasın· rnrnanıenln tatbikine yarınki per
da alınan fotoğraflar matbuata ve· Qembc gUnünden itibaren başlana· 
rilmiştir. Bu fotoğra!lard&n biri.s! cıık ve yarın sabahm saat 6 sm-
315.000 tonluk Littorlo Binıfnıa dan itibaren son numalnn tek o· 
mensup bir znchlının, belki de Lit- lan taksiler. ertesi günU saat 6 da 
torlo Veneto mhlısmm baş tara· da ~t numaralı taksiler çall§ma· 
fmm limanın ortasında denize gö· ğa bnşlıyacaklardır. 
mliimUş olduğunu göstermektedir. Lhnanda kayıtlı 99 busu& deniz 
Resimde Uhlislve genillerlyle ro- nıotörıi ile seyrüsefer idareslndo 
morkörlerin zırhlının etrnfma top- mukayyet otomı>bile benzin veril· 
!andıkları götlllrn<:kte ve denizin miyecek ve her ne fluretle oluroa. 
üstünde yağ tabakası tesbit edil· olsun bunların dolnşmalıı.nııa mil
mektedir. ~lnin U~ katlı top saad~ edilmiyecektir. 
kuleleri, lı\li sJIAh t~hltat.ı ve de- EmnJyet altıncı lfUbe mUdUrlü· 
n!z Ustu aksamı nrhlmm snııfmı ğU tarafından bu n.k§a.ma kadar 
kolayca teşhis ettirmektedir. doktorlıı.nn huausl otomomllleri 

lkln~ı bir fotoğraf Kavur nmrfı- için Wıı karnesi verilecektir. 
na menaup haearn uğrnmı:t ve ya· Karrırnamede, otobüs, kamyon 
na yatm~ diğer bil· ztl"hlıyr gös- ve kamyonetler hakkında hiç bir 
termf"kte<ilr. kayıt olmadığmdruı bunlar yine 

Uctıncu bir fotoğraf da ymo Ka· eskisi gibi oa.J15:ıcaklardır. 
vur mnıfmdan fakat l.lJnan dışm
da sah.ite otunn~ blr r..rrhlıyı göe· 
tcnnoktedlr.,, 

Dörd.Uncu ro~ta ot.J'afı bU· 
yil.k bir voğ tabakası ile kapıa'nm~ 
başlıca ild kruvaz<Jr glSrUlnıekte
d.ir. Hasar ema.relari açıktan mU· 
şahede odllırıemtlkıa beraber bun· 
ların da h&Sl\ra uğradıkları eöy· 
Ienebillt. 

Bu fotoY.mflardan alman ka.. 
tt netice, İn""llizlerin Uç m-hlı. 
yı Wı belki de tkf kruVazörU 
hıısa.ra uğrattıkla.tı merkezin. 
dedir. 

Tahmin ed.fldi~ne göre, ti. 
manda. altı zırhlr. 10 kruvazör, 
27 destrover ve birQOk torpito 
ve deniwtı ~itN bulunın&kta 
idi. 

HUCUMdM sonra Us m-hb, 
8 kruvazör v 9 destroyer U. 
ma.nı terketmistir. Binnennleyh, 
Tııra.ntoya yapılan hUcumun 
ttnlyanları donanmala.rmın en 
mühim kısmını da.ha em.in bir 
yel'e göttirm&k üure <>tadan 
cekme~t h'!enbur bınkmı. oldu.. 
ğu söylenebilir. 

Siyamlılarla Hindiçini 
askerleri çarpışıyor 

Tokro, 26 (A.A.) - Domei a· 
jtınsı bildiriyor: 

Kruıol'den göl(!n bir telgraf, Si· 
,.aın kıtası ile Frıuınıı: Hindiçıntei 
İutıı!:ıın nr:uımda bir muharebe ce
royan ettiğini ~l\ber vermek~. 
Telgrafın verill~"i tafsilatn göre, 
Sivam kıta:ı.u Battanbrnng'm 100 
kiİometı-e doğu cenubundRki Kam· 
bot'dıı cuına.rtesJ gecesi hududu 
nf}mışlıırdır. Bu ı:ıtsat Franmz Hin· 
d!ı;:intst kıtalariylt' hıı.rp ebnl ter
se cıe Hirıdi~llltden, ı:ıonnı. gelen 
haberlere göre tardcdilmi§lerdir. 

Bir fırıncı baklanda 
zabıt tutuldu 

DUn EminönUnde, Muradiye 
caddesinde 45 numa.r.ıh fırın 
kontrol edilmiş ve 82 kUo ek. 
aik tartılı ekmek buluı.:1.uştur. 

Ekmekler müsadere olunmu.c:, 
fınncı hakkında ceza. zaptı tu -
tulmu~tur. 

Ekmek meselesi 
Öğrendlğimizo göre, yenı iaşe 

umum müdürlüğü teşkilat.mm fa. 
allyete geçmesilo beraber bUtiln 
bUyUk ehirler ve kasabalarda tek 
ekmek tipinln tatbikina ba§lana • 
caktrr .• Bu tek ekmek tipi takarrUr 
etmlg ve yüksek makamlnrea mu
vafık görUlmll§tUr. 

Yeni olanck tipi 86 randmnnlı 
dır. Şlmd.J 79 rnndmanlı olan ts • 
tanbul §ehlr ekmeğine nazaran da: 
ha esmer fakat daha mugndd.-iir. 
Bu llkıneğin sert buğdayı bugUnkli 
ne nazaran fazla olacaktır. 

Ucuz yaprak igara 
çıkanlmıyor 

Sigara ka.ğıdr tedarikinde g6r1llcıı 
mü;ıktllft.t dola)'ISiyle :tnhlsarlıır tdn. 
rcsJn1n plyaaayıı. ucuz yaprak slgara.ııı 
c;ıkarncmn dair son gtlnle.rde bir haber 
ınu;ar trnl§tl. 

İnhisarlar idaresinden bildirildi~ 
g!Sre idarcyt her hangi blr karar 
itUhazııın sevkedeıı bir sısam kb.ğıdı 
darlığı mevcut olmııdığı gibi hail h"• 
zırdaki pUro ve stgarlll~ nevilerine 
1Ul.vcıtcn yeni bJr yaprak elgnra.m ima· 
il ve bilhassa en nefis mganı tUtUnll· 
nUn mebzul blr surette yetıııug-ı mcm
Iekcllnılzda pUrotann tamimine çalı· 
;ılmaru aslO. ınevzuubahs değUdlr. 

Fransız notası 
lngiltereye verildi 

M:ıdrit, 26 (A.A.) - Vlııi hU
kflmetlnln, Marsllynnın İngiliz tay· 
}'llrelerl tarafmdan bombardımnn. 
odilmcsini protesto eden notııaı 
dUn Frnnmz sefiri tarafından ln· 
(;iliz bUyUk elçi.si S1r Samuel Hor'o. 
tevdi edilmiştir. 

Tefrika Numarası: 47 

- Usulüne göre yapılmış bir veklletname ile be· 
nim davamı ııldınız; muvaffakıyetle bitirdiniz; ~u bir 
~tir; yazıhıuıen!zo gelen her iş gibi elbette bunun da 

usulilno göre bitmesi, yani bir hesabı olmnsı la%lmdır. 
Şimdi iki mesle-kdastnıı ziyade vekil ve ınUekkil gibi ko
nu5alım. Vektılet ücretinden baŞka galiba bazı masraf· 

ıarmıı da oldu. İkisi bhiikte ne tutuyor? Hesabı çıka
np b:ına göndermesi için Mtibinize emir vennenlzf ri· 

ca ederim. 

Ali Akyol, Giilsercnhı ince uzun parmaklı, pP.nbe 
tenli elini avucunun içine almıgtı. GUlseren nıskmlık· 
tan önce vaziyeti tamamen kavrnya.ınadı. Ali Akyol. 
genç kadının elini dudnklaruuı. götUrmUş, parmakları· 

nın ucunu öpUyor; at~ll bir a.ğrz yava§ yavaş elin IJs

tUndvn aşarak bileğe ve daha yukarılara doğru öpe öpe 

uzanıyor. 

mct~s hnyatı yanıuntunı!i olan kadınlara yapılır&'\ ha· 

karct olur! 

' . ' 
Gl\l!"eren, iç ıı; odaları perişan bir hal ve hiddetlo 

g.:çip koridorn çıktı. Uğradı~ı darbenin şiddetini ve 

adml attığı yeni hayatın t!}iğtnde kendisini 11elfunlıyan 
facilıları artan bir yciıl ve rzt.ırap ile anlıyordu. L6tli· 
ye yozıhancde yol\tu, çanlnsnu atıp mahkemeye gft
ml ti. GUlrıeren odanın içinde dol~<ımak için vUcudunda 
kuvvet bulamryarak yazı mnsnsınm önUndeki iskom· 
leye çöktU, dizleri titriyordu. 

Berlin "Sulh taarruzu,, 
nu tekzib ediyor 

Berlln, 26 (A.A.) - Yan resm! 
membadan bildiriliyor: 

Berlin siya.si mahfilleri sözde 
"bir sulh tsn.rruzu" yapılacağı hak
kında Nevyork gnzetelcri taraf~ 
dan ı:on gUulerde neşredilen habo
rl tamamile uydurmn olarnk tn~ 
sif etmektedirler. 

Al.ı Akyol, 'bu sözleri sonuna kadar stlkfuı içinde 
'1lnl ... n sonra gözleıinde eeytaııt bir parıltı ile genç 
kadııı.. yuka.rıdcı.n aşağıya kadar ba.kJıılarlle okşuyor
mu gi;bi sUzdil ve gilJUmslyerek: 

Do rtluğunuzu kazı:ınmr:ı olmam benim ~ bü
yük , · Y. vktir. 

I lH c vup verdi. GUtseren bu cUmlede sarahat 
butm cır, tPkrar bahso döndü: 

·- Nczlket!nizo teşekkür ederim, fakat Ul.hıneti 
nizi, €mf' ·nızı, yorgunluğunuzu her !hakla öd_cmek lA.· 
znn. Borcum ne kadar? 

- Borcunuz yok, Gllli:"ren Hanım. 
- Öyle §ey olur mu, r.!ç? 

- Kendiııizi mutlaka bo•-çlu h!!.sediyonı 
G~ıç kadmn yam bnşmda oturan ve 11\°! 

ın~ğa b cıtıyan e.damm gözl"'1ndeki parıltı R 

od \l'l'I '" ' ~'U fJ.::'cl ı;nu.q g.' i geldi. 
Ali t · vol d • rurı di.vordu: 

1 ı~ ve 

Gülseren ~<ldetle elini re>ktl. ayağa kalktı; göğsü 
çarpıntıdan tıkanacak gibi idi· sesi boğazında dliğürnle· 

ncrck: 

- Ne yapıyorsunuz? 
Diye haykırmak istedi. Erkek, kU!tn.h vt! sn'kin ce

vap verdi: 
- Sizi okliuyorum; fevkalı\dc hoşuma gitUginizi 

anlamış olmalısınız! 

Ve aralarında şu lkonuema geçti: 
- Ali Bey, •ben namuslu bir i§ adamı sinar.Jk al· 

ze aldığınız davanın bedelini sormağn geld'nt; hıırası

nı eerefll bir meslekdaşın yazıhanesi sanıyoroum • me· 

ğer bir batakhane 1mlş! 
- O kadar hiddetlonmc~'iıı. canım... 1'\l.hayet bir 

dul kadınsınız; lbirnz okşanmaktan ne çıkar! Bu &!zln 

de hoşunuza gitmeli ıdi ! 
- Bana hakaret ediyorsunuz, mukabele edi~rum: 

Terbiyesiz '. 

GU1aeren oda kapısma doğru ilerledi. Ali Akyol 
da ayağa ko.llmu~tx. Alt\ycı bir tarzda.: 

- O kadar da namuslu olmayın ... dedi. Erdoğcuıls 
evlenmeden önce §~ker f&brikasmda nasıl bir hnyat ge
rırdfğlni bir çok kf?Meler gibi btn de dinledim. Ahmet 

Kocasmdan boııanmı:ş bir kadını k ?'§ılıyan ilk te· 
l~kki, onun her geminin gelip demir atmasınıı. mU!ait 
bir nı:ık liman olduğu dUşUncc~i idi dernek! Sonra ya 
o Ahmet Turgut hiktıycsi. .. Vah, muum ~k ... İlk genç· 
!iğin manevi bir eervet hazinesi teşkil eden, geçmiş 
7.a.Jnnnlarm bUyUk hailP.leı-ine mevzu olabtlecek dere
cede temiz, sal, ulvi ve kutst nşkı! 

Bu iğrenç dedikoduyu demek Erdoğan da mı bili· 
yordu, Glitserenle buna ra{;'l?len mi evlenmişti, ahndi 

ııyrtlmnlart mevzuu bahsotuncn bu mel'un iftirayı All 
Akyola nakleden de o mu idi? Bu Ali Akyol, muhak· 
kak ki pek bayağı bir adam olmalıdır; mensup olduğu 
mesleğin §ercf ve haysiyetini düc:ünmlyen, vazifeslııhı 

vekar ve ulviyetini antamıyan, aşağı cinsten bir ndam •.. 
Glllsercn yeni girdiği meııleğin içinde mllşteıiıd i~ln 
kötU niyetler bosllyecek böyle adi kimselerin buluna· 

bileeeğlııe ihtimal vermiyor, böyle bir ihtimali kabul 
etmıyor; ha.yır, Ali Akyol her &aman her yerde her 
meslc-kt<" karP.tl~ılabtlecck u~rsın; ist!muı.lard&n biti· 

Bulgaristan neden 
pakta girmedi? 

Lonılra, 26 (A.A.) - Balkan
meseleslnden kısaca bahseden Tt.. 
mes gazctesJ, ezcllmle unlan yu_ 
maktadır: 

Krnl Borfs'in Uçlll pakta gtrmek 
istemediğini açıkça bildlrmlş olma. 
eından ve Alman blikfımeUnin do 
Türk husumetini daha fazla tahrik 
etmek r.rzusunda. bulunmamasın
dan dolayı, Bulgarları pakta gir. 
mcğe icbar etmek projesi tehir c. 
dilmiş gibi görünmektedir. 
Eğer İtalyanların Umit ettiklerı 

gibi Yunanlılar teslim veya m:ığlfıp 
olsaydılar, başka Balkan devletleri 
de belki mihver ile en mUsalt şe. 
mit dairesinde uyugmağn teşebblls 
edecekler, Hitler de Boğazlara ka
dar lnmeğe kalkışacaktı. Fa~at 
Yunan muzafferfyetlerlntn tcsirı, 
harp sahnelerinden ~ok llerlcrde 
kendini g8stermektodlr. Henüz 
mihver devletlerine bağla.nmo.m 
olan civa?' nıcmlekeUerde !timnt · 
~~ıılmnktndır. Y 



.. : Şehir ; ·~a:~·e,t(ti}~~2'.:. 
... i• ' . .f .. ., ..... 

-ı Şshremininde bir 1 

otobüs kazası Vali LOlfi Kırdar diyor ki Po itlkeı: 
ltalyan neferinin reyi 

Yunan köylusu veSanat okulları teş-
B1rra~~i J~- .. - kilô.tı deği tirildi 

7 yaşında bir kız aiır 
yaralandı 

Dün akşam saat 4 raddelerin. 
dA Şehremininde bir oto~üs kR.. 
zası olmu§, şoför tbrahımfn f • 
daresindeki Çorlu 63 numaralı 
otdbils, Millet caddesinden ge. 
çer•ten Ahmet Rıza. kızı 7 ya • 
r;;mda Fik-rete çarpmı§, teker. 
lekleri arasına. almıştır. 

Diln kendismi zıyaret eden ga- tramvay direklerinin alt k~ımlan 
ıetecilerln sorduğu suallere veli beyan boynnmaktadır. Dlger ta· 
ve belediye re1simiz doktor L<itfi raftan tramvay levhalarmı oku
Kırdar şu ce\'a.plan \'ermiştir: mak için halkın ellerindeki lAmba· 

- Işıkları söndürme kararmda lnn tutnrnk vat.ı:ruuılarm ılnlerini 
halkın gösterdiği dislplin ve ol· alclıklan gö'riilmtiş, yhle herhangi 
gunluk şayanı takdirdir. Vatan· bir kazayn meydan yermemek ve 
daşlar karara bUyUk bir şuurla ri· hem de halkın binecekleri tramva· 
ayet ediyorlar. Şimdiye kadar nor- Yt görmeleri için ta.be!Alar alt ta· 
mal zamanlarda görtllen ecyrllse- raftaki fenerin ilzcrln bıdirilınlş
fer tezatları dahi mU§ahcdo edil· tir. 

ey.>r: 
"Buglln cesaretle harp eden Yu

nan köylilsllnlln fikri hiç bir zaman 
sonılmu"l değildir.,, 
Aynı gazete Türk l•öylüsUnden 

do aynı eldldo bahsetmek cüre
tinı göstermektedir. 

'Yuruınlstana lmmşu olan ve isti· 
lA ~llkest lall'§ısmda bizzat ken 
dl 'Vnrbğı da ~anmnk tebdldl
ne ID!l.n.IZ bulunan bir memleket 
ı;nzetcsinln bu hesn.peız, manasız, 

ldrükslz mUtaıeasma ne demeli· 
dlr! 

Çünkü vnta.nmı müdaf~ eden, 
ve bu mUrlafn:ıyı i tısnat bir bh· 
ramnnhl;: lıallndcı mutn.ıımmı ara.· 
zfsfno nakleden bir ordunun un· 
surbn hııkkmcla söylenecek sözün 
daha ~k ha!dkatc, hlc olmazsa 
nı:mtığa nznirtan olsun temas e
der bir nokt.Mmı btılınak llzmı· 
dır. 

[ntn!unz sabahın saat üçünde 
ultimat.om verdl. Saat altıda harp 
açtı ~·e saat doI.-uzda mağHkp olma
yn bs.sladL Do moclzeyf yartan 'Yu· 
ııan köylilslldlir. Yunan halladır. 
Onlar fikirlerini Atma sokakla.mı· 
da psrmıı.k lm.Idınnak suretlle de
AU fakat dUsmanıarma yıldırım 
rlcıı.tt yaptmnak. süngü snllama.k 
suretııe Ama.vutlok dağlarmda; 
'bUttın dllnyanm gözO 6nUnde ver· 
diler. Artık Yunnn köylilsllnUn 18· 
~IA ~nttnde ne fikir ve mtltaleada 
oldo~o sormaya ne lilztım var· 
dırf Roma. meydanlamıda bht 003 
Yti:ıı kere yemin ederek, 10ka.klar
da bayrıı.1dar açarak, trampetler 
calarak, renkli gömlekler glyettk 
Din eaenlerln de haklkt reyleri yl· 
ne aynı salında, Amavutluk top
ıaklarmda dilnymım en bUyUk u· 
rahatllo meydana ~ıktı. 

!lmekfm mtlleUn :reyinden ko.,.. 
kan Duçe senelerdenberl Romanın 
du,·arla.rmı bile eağır bir hale koy
du. ttnlyanın dlll seneler vaıdll' 
ki b!r frsıltidruı lmşka bir şey de
illdlr. Dilsiz mUld sük\tt edc:n du· 
varJıı.r 'o hambcltt ortMmcJa ...._ 
dJ eler hakkında reyiııl aıu._k r 
yaklıın ne veriyor. 

Mont:ı.zam ordu, Alp fakala.rı, 
bm göınlcldiler cepheye değil ı:;o
:riye, dnba ı:.olı gerllcre, nlh «lUn· 
~ll!lm:ı d6nmek için topoklarlJe ko· 
ntı'lllyorlar. 

Do t gazete 1Ulfl11 oluyor da ban-
lan ımbmıyor? 

Gi!!P.llm bJzfmldlere ••• 
Ttirl• köylilsUnün dlinya h&dise· 

leıi önünde yem blr karar alma· 
ıun:t. lüıum yoktur. O kar.armı Lo· 
zan sulhu gUnttnde verdi; ,.e blilll 
da\':ı5IJl:ı. sadt.:rtrr. Türk dM leti 
!\Dilet :&ıe<-lls1 uo, Partt ~wı.atı 
ile, umumi lıizmet kanalla.rı ile 
'köyfü ile mllletle sıkı UınM ha· 
llndedlr. Türk milleti ne htikfımc
tlnJn yeiqıareliğlnl ruıWııak için 
ancak i'Urldye hudutlaı'ı içinde ya
&3l1Ul.k, köylü De tıetılrll ilo yakın· 
elan temas etmelt lilzmtdll'. Blrlbl· 
rint tınn.'\mlıvnn Ttırk mIUeU, Türk 
htlkfınu.tt ~ <.'..qı:ı.rc bir kUtlo halhı· 
<le 1nönUnün lıay:nığı altmda.dır. 
l'iirk mlllettnin dünya bft.dlselerl 
önUnde neler dllşllndUğünU fazla. 
ca taıııue IUzum yoktur. Memle-

tte yapılan ı51k söndilrme ~
l'Ubeleıi dolayıslle ltöylUlerfn blrt
birlllil tekrnr ettikleri bir veche 
onların da.vamm nasıl anladddan· 
IU göst.ennektedfr: 

''1.'URDDA BARIŞ ~"DA 
8ARL~. 'YOKTUR DVŞMANA VA
TANDA BiR KARIŞ.~ 

l'ilrk köylüsilnUn h&rp ve suih 
fonnmu budur. Btmu köyli\leriml· 
ıin dilinden dinlemek lstiyonler 
isterlerse dost olarak aramıza gel· 
sinler; do t nğızlnrdmı Mt inler; 
isterlerse hudutlara kulak vel'Sbr
lerl 

TUı4'.ı nıilletının hnrbln başladığı 
gtlnclcnberi gö tcrdlğl mlidafaa atA
kası blittln cJlinyanm hayretini oel
bedeoolt bir BUor lmctrcUnl ifade 
etmeM<-dlr. 

Tilrk milleti harbin basladığı 
gfuıdenbert s:ı.fl rmı dalın. tıok sık· 
botmnıs ,.c mlldafıı:ı. için bUtiln 
ruhuna crerber r.tml .. tlr. Türk 
ir!nlkı yU d yüz Ull!'t rieclisı ne 
htikfunotl U mllli Şefi iJe tek va.: 
bktır. 

SADR! ERTEM -
üypeş gelmiyor 
Bundan evvel oehrinıiıe gelerek 

beo maç yapacaklarmı bildlrcllğl 
:ıniz Macar 'OyPeşt futbol tııkmu: 
vaziyeti hıı.ma dolnyıalyle nehrimi
ze ~lenıiy~ diln htanbul 

3 yıl sanat okuluna devam 
edenler mezun olabilecek 

Sanat okullanndn.ki talebe
nin bir kısmı mali, diğer bir 
kısmının da e.He'ıi durumları 
dola.yısiyle beş yıllık sanat okul 
lan tahsilini ikmal edemeden 
havata atılmak mecburiyetinde 
kaldıkları yapılan tefti!'flerdcn 
anla~ılmıştır. 

Bundan başka bugünkü fa.b. 
rikalarda ve sanayi müessese. 
terinde daha az tahsilli ve da -
ha kısa bir zamanda yefürmiş 
pratik işçilere şiddetle muhtaç 
olundu~11 dikkate almarnk sa. 
nat okulları teşkilatında da. lba. 

zı değişmeler yapılması karar _ 
laştırılmıştır. 

J'\u cilmleden o!nra'k kısa bir 
zamanda U~ yıllık sanat okulla.. 
n tesis eclileocktir. 

Bu okullann tesisine karlar 
ı:;imdilik mevcut so.nat okulları 
iki devreyt: ayrılacaktır. lık Uç 
vılı bir dewe, ikinci y1lt da i. 
kinci devre olac ktır. 

Bir an evvel hayata atılmak 
isteyenler birinci devreyi Ut. 
mal ettikten sonra bu istekleri. 
ne kavuşabilecektir. 

Kısa haberler: 1 Evliya Çelebiye 
* A.knrayda bez dokuma fabrika a'" hı.de dnl<·ııecek 

ıımda çalı&ıan HUse)1n admda bir genç 1 
dUn fabrikadan tıç adet boyun atkısı 
çalın!§, yakalanarak adliyeye veril· 
migUr. _._,_ •-

"' Onivendte denı 1&&Ueuu1.11 .... Ji. 
bitl tein l:'rote:ıorıer Kecııııı bugün 
öğleden aonra topıanacal<lır. 

.y. Adliye VeklUeti, dlln mllddeiu· 
mumtllğe bir tamim göndererek bazı 
ı:ııUddelumuml muavinleri, ba§k&.tlpler, 
zabıt kAUplerl, ıntıba§lrler vculr me· 
murlıı.rm ban ıunıer ~!erine gelme
dikleri veya geç gelıllklerlnlıl ıörlll· 
dUğllnQ ve bunun önUne geçilme& için 
tedbir aımmumı b!ldirmlftlı', 

Turing klilp !stanbUlu SevenleT 
kolu ~şlt Saffetin b~kanlığında ln· 
kılt\p mUzesindc bir toplantı yııpnuş 
,.e bazt D"eselelcr mUze.kere edllmto· 
Ur. EzcUmle, verilen kararlar arasm· 
da, Evıtyıı Çelebi namına bu oUyük 
Türk muearrlrlnin Kasımpnoıı.dakt 

ıı.ile r.1ezarltğmdıı. bir Abide dikilmesi 
meaeleal v&rdll'. Dikilecek Abtdenln 
fekli heııUz takarrür etmemt,ttr. Top 
lantıda bulunanlıı.rdan bazılıın lbi· • Belediye hesabına mUteahhlt ta· 

1"3.fmdsn yapılan dena motörü dUn denin b1r plA.k yahut bir büst olınaaT· 
denize indlrflmlft1r. Otuz tonluk Olan ru ileri tünnU~. bıızılan da bunu lbf· 
motar et ııakllye l§iııde lnıllanılacaktır __ ._ h , •-·· b k 

4 AJıker allelerlne yardım 1§1 ilerle· deyi inşa edeo;c.A ey.tel .. ..,,.. I!'a ıl· 
mi§tir. Beyoğlu kazaaıı:ıda 100 bin 11· mumı tavsiye etmiştir. Diğer ta· 
ra, EmlııönU kazıısmda 90 bin Ura raftan inkıtAp mUzealne de htanbultm 
tahakkuk etttrUmtıttr. lmuma çıılı§a.n klmtıelerln isimlerini 

il- Devlet Demfryollan umum mil· b&vl birer levha asılmam mllnaaip gö· 
dUrlUğU yolcu tarttestnl tedklk et· rülmU~tur. Bu zatlar İatanbulU!l lhy&· 
mektcdir. Öğreııdlğimlzo göre, bu tct- "' 
kik&t tenzllA.tlı bilet usuIUnUn haldı· ıma. her hu.swıta yardım etml.§ ktmae 
nlm&a? etratmda yaprlın&ktadD". ter olaetık ve hali hayatta bulunmıy&· 

• Verilen haberlere göre hUkftmet, akl·...ı-
zahlre tfatlerin1 teabtt için tetkikler e ıu-uu-.,, 
J'&pma.kt&dır. ======================== Bu tetkJklor netıceat teebtt oluna· P.T.T. kanununa ek blr kanun projelll 
cak !laUerden ne aşağı ve ne de yu· baztrlamı§tlr. Bu kanuna göre aeter
kan tıatıe zıı.hlre eatııac~tır. berllk zamanında devlet muhabereleri 

4 ~ Telgnı.t " Telefon lducm, diğer mu!uı.bcrclcro terclb edllecekttr. 

Orduya hediye göndermek makaıı.diyle şeluimlzln her Uıral.ınd:ı heye
canlı bir faaliyet ıısze ça.rpma.ktad?r. Bu arada füzıltoprak bayanları C. li. P. 
merkeziDde bir toplantı yaparak aralarında bir :faal komlte seı;mt,, ve faa
Jlyete geçmt.şUr. Haftanın her C&l'§&lllba. gtınu sa.at ı:s de Pıı.rtl merkez.inde 
içtimaı kararla§tmuı komite, getirilen e,yayı makbuz mukabilinde tescllUm 
etmektedir. Vatanda§lanıı reUrdi#l hediyeler günden güne nrtmaktııdır. 
Yukarda, Kızıltoprak bayanlarmm Parti merkezinde bir içttma.ı 
görlllmektedir. 
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_ Herhalde eiddt konuşnu -
yorsunuz Tui Tuf .•. 

_ Nasıl... Ga.yetle ciddi ko • 

Biraz sonra. otobU.s durdu.. 
rulmuş, kızcağız muhtelit yer. 
lerinden ağır yaralı olarak ara.. 
banın 'altından çıkanlmış, Gu • 
ra ~a hastanesine kaldırılmıştır. 
Şoför yakalanmıştır. 

Okullardaki İngilizce 
tedrisatı 

Lise ve orta okullardaki ingi. 
lizce lisan tedri~tını tetkik eL 
mek ve bu tedrısatm okulları. 
mızdaki verimini daha yaklll
dan görmek üzere İngiliz pro • 
fesörlerinden l\1. Grand şehri. 
mize gelmiştir. 

M. Grand, Galatasaray, Kız 
öğretmen, !stanhul kız ve er. 
kek liselerini gezmi§tlr. 

Profesör, öğretmenlerle gö_ 
rn~ını. yapılnn in~lizce tedrl. 
satını yakından ta-kip etmiş ve 
Türk talebelerinin kabiliyetle. 
rinden fevkalade memnun oldu.. 
ğunu bildirmiştir. 

Sıra bekliyen 
öğretmenler 

Muhtelif vilA.yet öğretmeni o. 
lup, Istanbul vilayeti ilk okul _ 
larma tayin edilmek üzere vili. 
yet maarif müdllrlüğll emrine 
verilmiş 80 den fazla öğretmen 
sıra beklemektedir. 

Bu öğretmenlerin artu5mda 
937 senesindenberi henUz stra. 
sı gelmemiş öğretmenler mev
cuttur. 
Öğretmenler vaziyetlerine bir 

hal çaresi !bulunmak Uzere Maa 
rif Vekilliğine başvurmUllar. 
dır. h$ ... 
Müddeiumumi Hikmet 

Onat iyiletti 

Evinde geçirdiği bir ka.za so
nunda Balat muaevi hastanesi • 
ne kaldmla.rak tedavi edilen, 
İstanbul mUddeiumumtai Hik. 
met Onat, iyileşm.iş ve dün aa.. 
bah sa.at 11 de makamın& ge. 
lerek vazifesine ba~amrştır. 

~~~o , 
Maarif Müdürü bugün 

gelecek 
Okullarm ders saatleri etra.. 

fmda görllşmek Uzere Ankara _ 
ya giden maarif mUdürU Tevfik 
Kut. bugUn tehrimfze dönecek
tir. 

--o-
İstanbul adliyesindeki 

mesai saatleri 
İstanbul adliyesindeki ma;h. 

kemeler, ışık karartma nimm
namesin.in tatbiki devam ettiği 
müddetçe sabahları saat 10 ye. 
rine 9,30, öğleden sonra da 14 
yerine 13,30 da faaliyete geçe. 
cek ve yarım sa.at erken tatil 
edeceklerdir. 

lcra dairesi de aynı ~kilde 
:ranm Baat erken iŞe başlaya. 
cak, saat 4,5 da tatil edecektir. 

rnenıiştlr. lru:ibat mükemmeldir. ,------------
A.,.ker allelerin6 vardım Sinewa ve Tiyatrolar 

Ay başından "itibaren t.csbıt edi· 
len esaslar dairesinde asker aile
lerine yardan fşi şimdikinden dahn 
mUkemrnel bir şekilde devnm ede· 
cektir. Halkın yardım hususunda 
cfüıterdiği alaka her tilrlü takdirin 
fevkJndedlr. Vatandaşlar, asker a
llelerine yardım işinde gösterdik· 
leri yilksek hamiyeti hediye husu
ı;unda da kahraman askerlerimiz· 
den <'sirgememektedlr. HalltC\'lC· 
rinde çalışan arkadaşlar ela hedi
ye toplamak hususunda çok iyi ça
lrşmaktadır. 
N n~dl va~rtaJamı.a yapılacak zam 
Şehir mecli.shıde verilen takrir

le vesaiti nakliye Ucretlerine hava 
kurumu hissem olarak istenen zam 
me.seıesini Ankaraya gönderdik. 
Bunun daha geniş bir şekilde ka· 
nun mevzuu olacağını tahmin edi· 
:rormn. 

Taksim - Harbiye yola 
Tak.alın - Harhlye yolunun sağ 

h~h tamamen bitmiştir. Sol ta
r" .ın da kanalizasyonu. su ve elek· 
trlk teefaatı tknıal cdilmL,tir. An· 
cn.k beton ve asfalt kısmrnm biti· 
rilmesini bu sıra ilkbahara bırak
mayı muvafık gördUk. 

••• 
Şehirde yakxl.makta olan 50 ıam

ba dUn gece saat yedide ııöndUrUl
mUetür. Lambalar bu gece yarım 
snat daha evvel ııönecekUr. 

Geceleri kazalara mani o!mak için 

Şehir Tiyatrosu 
Tepeba§ı Drnm kımımda 
Akş:ım Sa.at 20 30 da 
Ayak Talamı Arumda 

***' 
ht4kl ı Caddesi ıı::oıncdl ı.u;mmdıl: 
GlindU~ l4 ,·c Çocuk OyuıııL Alqam 

20.30 da: DADI 
~ 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Halide Pı::ıl•lıı bember 

m Beyoğlu HaU;: sıneım· 
smıla: O GECE 

Dram (S) Pt!rde 

---0--

Cemal Sahir Jübilesi 
nk Operet san'atk!n Cemal Sabır 

JUbtlesl 3 blrlnclkAnun Salı Ş hlr Tı 
ynt."OSU Komedi kısmında Şehir Ti· 
yntro3U arUsUerl, sıı.n'stklr Na~it, 
Nevart, lrma Tutu .. Çard'.1.§, T-arlaku
ıu OpercUeri. Naşlt Afac&Jl ıolUnde. 
Gi§e Perııembede:ı itibaren açıl;tIT. 

-=o=--
Beyoğlu Halk Sineincuı 

Bugün 11 de: ı - Aşk fırt.malan: 
Türkçe. 2 - Ya ö!U, Ya dlrl. 

Beyoğlu halkevinde 
Deyoflu Halkcvbıden: 
1 - Evimizde, b3yanlara mAbslli' 

voleybol, basketbol oyunlıı.rma, 
2 - GQ.reş çalişrrl&lıırme, 
Başlanmıştll'. Arzu edenlerin ace ~ 

spor :Cvlmlzc mllracatı.tlerl rlcn olunur. 

l,_G_D_N_D_E __ N_G_O_N_E_, 

Yeni itiyadlar 

lata.bilmek içfn benden kuvvet 
a~~~?rdu. Nihayet derin derin 
a0ğüs •. geçirdikten sonra, yeni. 
en eoze ba.sladı: 

- Mi!; Burdct Koptr gitti .. 

ld, fen.erlni, karşrdan gel~ :t
damm senelerdir çehresine 8. -
şıkmış gıöi tam gözünün içi, e 
tutuyor. Halbuki yürüdüğü ye. 
ri aydınlatması liznn değil mi? 

Hem l!mbayı, ayak bastığı. 
mız yeri aydmJatmak için de • 
ğil de, havada gezdirmek su. 
:retlyle kullanmanın mahzurln
n da ola.bilir. Ziya Pa§a mer. 
hum un dediği gı.'b1: 
Ytldız arayıp gökte nice turfr 

müneocim 
Gaflet ile görmez kı.ıyuyu relı. 

güzcrt 
Nevinden olnııyelnn. 

HiKMET MIJNJR 

l:t1 ·11~) 
21-11-940- 28-11-940 

s.o:: Ha!1! ~ 1 ~ Haı1f 
ram. prorrram 

8.15 .Ajıı.ruı. 8.10 Aj:ın&. 
<:,·o Progrnmm 8.SO Programa 

deve.mı. devamı 
D.l rı Ev lcr.dır.r. 8.00 ~· kaaau 

12.85 :.!ıu.ik: KA· 1%.SI Faınl beJ'IM 
nşı\t • rkı- ll.60 Ajana 

12 50 .• :ıs. l!l.Ol Faaıl beJeU 
13.05 Mllzik: Ka· U.00 1ian5ık 
l ~ık tıır?tı· proJT8DI 
14.00 l!Czfü: 18.0I Cu Or-

R•:1yo 1a· ~ 
n ~· ~t· 

ıs.oa MUzlk: Oda 
mUzl~ 

18.80 l{onuşma . 
18.45 Çocuk IWlU 
19.15 çocuklara 

mll%1k. 
19.SO AjlUL!. 
19 4:S Fasıl heyeti 
20.l:S Radyo ga· 

1&40 tııocar. 
19.15 Muıı1kl kil· 

laydoskop'u 
19.SO AJnns 
19.'5 !lnhtelll 

prkılar 

nuşuyorum ... üçümllz de peka. 
lii. a.nlaşabillriz. Yalru~ bun.u 
dostunuza evvell ben eoylemek 
isterdim ... 

Aşk ve macerp roman• Be.n ve Pepe Sanşez başbaşa 
kaldı1:_. Odaya müthiş bir ha. 
vda.

1 
~r tehditler, tehlikelerle 

zete~ı. 

20.4ıi KUme a:w. 
:1.10 J{on~ıı. 
!ll.25 Beraber tıar-

20.lll Radyo 
pzete9I 

20.45 F11m 
~rktl:u-:ı 

21.00 1>1nlel M 
bt"'tl rı 

21.so ıtcıı~rnıı. 
::ı.45 Rnd~ o Oı

lcootm,gı 

!2.BO A! 
Pepe Sanşez bir ban&, bir de 

Mis Burdet Kopere .bak~<?rdu .. 
Vaziyeti idare ed.em1~·ecegındcn 
fevkalade korktuğu için nğzını 
bile açamıyordu.. Mis Bu~e~ 
Koper en baştan çıkarıcı halını 
takınarak Pepenin yanına 80• 
kuldu ve kendisinin öyle ('.iy 
bir kadm olmadığını, bayatı~ 
pek güzel anl&dıjhnr söyledt. 
Pepeye o kadar gUzel tesir et· 
mişti ki, nihayet Pepe itirafa 
başladı: 

- Madem kf ieıv ediyorsun. 
sövliveylm.. Evet.. Dolorese 
müşterek Ya.tıamak hakkında .... 

Ve Peoo sözilnU tama.mlaya.
madr, Mis Burdat Ifoperin va -
ziyetJ birdenbire o kadar değiş. 
mişti ki, ben bile hayretle dona 
kaldım . 

Yaıan; 

l\1oris dö Kobra 
zin yüzüne müthiş ve şakırtılı 
bir tokat indirerek bağırdı: 

- Sefil, rezil.. $i7.e o kadar 
PCl;ra veriyorum, Ustelik kendi. 
nu de. Bunlar sa.na yetmiyor da 
bir de ben.im hesabıma kendine 
kadın mı tutmak istiyorsun? 
Çok yantq :bir hesap yapmıe. 
s~ dostum... Sen hem pis, re -
zıl, hem de ahmak bir iru:ansm .. 
Ben seni §imdi)ıe ka.dar d!lşük, 
fakat zeki, faziletsiz fakat ka. 
falı bir insan znnn~dfyol"dum. 
Meğerse a.1danmışım. Madem ki 
Madam hfl.la sizin hORunuza gi • 
diyor, ya.nın.a. dönebllirclnfz, an. 
cak böyle cinsi fötira.Elanntzm 
malt cephesini tara.fımda.n te. 
min etmeğe bakmayın... Aldan.. 
mağa. rurymı, faka.t Uatellk 

Ç-tvireo; 

Muzaffer Acar o u hır sUkut ha.kim oldu ... 
Pepe yerinden bile kıpırdama.. 

mem. Anlaşıldı mı! lnl§tı ••. Tokatı yemiş oJduğu 
Pepe Şanşez, vaziyetJ izah et.. yerde hareketsiz duruyordu. 

mek istedi, fakat Mia Burdet Nazarıan üzerimde idi. Bu sü. 
Koper buna zaman bile bırak. k~ttan ürkUyordum. Nihayet 
madı .. Çantasıru, eldivenlerini bırdenbire ıK>rdu: 
almış, bir hamlede kapıya. ~. N 
mı<>tr. Çıka.rken arkaam.& döndll - asıl §imdi n.hat et.tin 
Ve

<lp_,,in • .;;.ııne tükUrür gı'bi mt ! .. 
vr- ' ..... _. Ben artık Pepe hakkında bir 

ha~ırdHaıy: dt ....ıt artık kendini ~ek ~y düşüntıyor, onu bir d&.-
5• a. gorınek, bu adam ile yilu'"Yil-

başkalanna sat, sahte ~erit... ze gelmek istemiyor, en-elce o 
Fakat bir daha sakın evıme a.. k~dar sevmi" olduğum yUzUn.U 
yak basayım deme!. _ f.~z:ne.ınek, bir musiki gibi iç. 

~-;....:.., ·hik· ... .:...ı~ bu nok.. ıgıın sesini duymamak, hare. 
J..1U1..,. "'"' ıı..r...,. ketlertne muhatap olmamak 

tasma gelince bir an için BUS- velhasıl gölgeeine kadar onu 
tu... İçinde yan&n ateş ve he~- hatıralarımdan uzaklaştırmak, 
canla. yan.aklan k~. gös. hafızamdan silmek istiyordum. 
lerinln alevi parlamıştı. FJ.imi, Bu ıı&tı Hprlna ona kapıyı g&ı. 
a.vuglarr l9fnde akıyor, anki tıerdim: 

kılıır. 
21.45 R. Cumhur 

bandosu. 
22.80 Ajans. 
22.4:ı cazbant. 

:E Çarşamb. Perşemb. 

> 2711. teş. 28 n. te.ş. 
::.:: 
ez: Şevı"al: 2'7 IŞevV91: ıs .... Kamn: 20 l{aSılll: 21 

Vakftlp,r VuaU Esanl v.-u..., 
Oflneşta 'J.01 S.1.8 Ut l.1t 
dnltuFJ 

,,ıs u.oı 1.ıt Öğle 1%.01 

ikindi 14.29 8.48 1U9 l..&1 
J'...kpln 18.4.S 1%00 le.4.3 11.(1) 
Yat.ı 18.%0 U'l' 18."0 1.17 
ilımalı 1.11 12.1-1 5.18 ll.ll 



~--SANTA 
Herkes, bilhassa çocuklar taraf-ından alınması 

gayet kolay ve müessir bir müstahzardır 

BARSAK SOLUCANLARl~A 
karşı gayet tesir'idir. Barsak Solucanlarının 
büyüklerde ve kücüklerde sebep olacağ-1 tehli
keler göz önüne ahnarak Solucan hastalıkla-

rında bunu kullanmaları faidelidir · 
lleldmlerlm17.,e ' '" hnlkımua tın-ı;lyr cdlll'n bU nıüıı~·h•.,. 

her r.ezaha.n,.de bulunur. 

Kutu!u 25 kuruştur. 

1 lstanbul Levazrnı amirliğmden verilen 
harıcı asker• kıtaab ııanları 

Behor kilosun:ı. tahmin edilen fiyatı 8 kuruş olnn 2400 ton sert 
~eya yumuşak buğday pazarlıkla M~n. almacaktır. Pamrlığı her gUn 
Ankara Lv. amirlığı ı;atın alma konus)'onunda yapılacak ıı. 10 ton
dan aşağı olmamak artlle ayı, ayrı talipler!' de ihale edilebilir. 2400 
ton it')n kat'i t~minnl 21.700 lira 1 O ton i~in 120 liradır. Şnrt.namrsi 
960 ku'nışa koU?isyonda.n alınır. i.1527) (11164) 

• • • 
12,ssz çlft ltundurıı paz.arlıkla satm aıınncaktı~. Tahmin bedeli 111,000 

lira temiJUttt lG 650 liradır. İhalesi 6/12/940 Cuma gUnU saat 16 dt\ Knyse· 
rid: A.Skerl Satı!'lnlm:ı Komisyonııııd~ ynpılacaktrr. Ktlçtlk parçalar halinde 
ayn ayrı teılplcrr d.e ıhıı.le edJlebllir. Ewaf ve §&?'tııamul Ankara, latan~! 
Lv. Am\rllltlcri \"l' h.ayııeri, !<:onya Er~ğ~. Adana A.akert S&tmatma komıs-
yoıı.J&rıııdn ı;orültır, L.15f.3 - 1124'\' 

S100 ton butday, 2illr ton kuru scb?.e, Xohud, Mercimek, Fuuly<' .• 6750 

ton arpa. ve yulaf pazarlıkla S11tm alınacaktır. Pazarlık için hP.r gün komis· 

yona m:lracaat edllebWr. Parça parça te.sUm şartlle de mu.htellf kimselere 

ıstııyon lcllllmi ihale olunabilir. Fiatleri aşağıda yazılıdır. Taliplerin pazer· 

tık için Nikclcdo .A&km Sat1!!8.lma KomiUOLwın milracaaUan (lMl-11244) 

Kuru -
6,:50 Alp&. 

7,GO Buld&Y 
14 Nohud. 
15 Mercimek. 

7 Tul&!. 

23 Fuul}'e. 

• 4. 

Beher mattCfltnll t&hınm edilen f"ıati 125 kuru9 olan 100.000 metn ma.h· 
rutl cadır bezi pıuıa.rlıkla münakasaya konmll§tur . .MllbruU çadır bezlen Jçi.n 
ıO.C?O metreden qağı olmamak oartne teklifler de kabul edilebilir. lhaleııt 
2 ll/040 Pazartesi gilııll saat 11 dedir. Klltl teminatı 15.000 liradır. Evaat 
, e ,?artnamcs1 625 ırunıoa komJsyondan almabillr. 1ırtekl0erin kanunun em· 
rettiği belgeler.le ıııaıe saatinde Ank&rada M. iL V. Satm&lma KDmlsyonuna 
~ctmelcrL (1333 - U211) 

~d& yutıı mcvııaın pazarlıkla ekslltmeleri hlulannda yazılı g11ıı 

H snaUerde Ankarada Lv. Amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belll gUn ve 1134Uerde komlayona gelmeleri. Şartnameleri kom18· 
yoı:ıda görUlllr. 

Mlktan Tutarı 1'em.insh 
otNst Kilo Kr. Lira fha~ a-ün ... e ııaatl 

K.ırmm ı&rcbnek. 80,000 21 4~20 12/ 12Jft40 14 
Bulgur. 170,000 15 3825 17 il .. H 
Kakvna. 7S,000 30 ıs .. .. H 

(1687 - 112•0) . 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Yapı i§Ierinde iatihdam edilmek üzere iki yüz altmış lira üc
retli bir ve iki yüz on lira ücretli bir yüksek mimar veya mühcndia ile 
yüz yetmiş lira ücretli Uç fen memuru veya mühendis alı:ıuıcaktır. 

2 - Bu memuri~tıer. iht.lsaa mevktl. olup taliplerine 36M No. hı 
kanun bilkümlerbıe göre ücret verilecektir. 

3 - Talip olanlan.ıı vesikalarmı P.T.T. Umumi müdürlüğü le· 
vamn bJnalar ıubeelne g1Sndermeleri. (7914) (11069) 

.-
KCC,A YUIUF] 

AMERiKADA 
Yazan: isken der F. Ser telli 

3 --

' 

Mister Kooli o akşamdan son.. 
ra, Yusufla ahbaplığı ilerl~te-. 
rek: 

la salona indinneğe muvaf!ak 
olmu§tu. 

- Bu gooe beraber .v.e.rock 
yiyeceğiz. 

Diye ısrar et.ntlşti. 

Mister Kookun sofrasında. 
her gece dört beş misafir bulu.. 
nur, bu miaafirler geminin mu
tan tabldot yemeğini yedikten 
sonra, Mister Koak'un hesa. 
bma birçok yemı? yerler ve içki 
içerlerdi. 

YUS\ıfun menejeri böyle bir 
daveti reddMnıemek için, Yu.. 
suf a 

- Mister Kook, size bu a.k. 
şam yemekte mllhim lbirşey söy. 
Jiyece.k. 

Dem.iş, bu suretle kandıra.. 
n.lr. ymMlk 9'l'*"ke -- ., _ 

Bütün yolcular, birinci sınıf 
kama:a Y?lculan arasında meş.. 
hur bır Tilrk pehliva.nmın Aıne
rikaya. gittiğini biliyorlardı. 
Faka!, onu yemek yerken gör. 
mek ısteye.n o kadar çoktu ki.. 
O gece Mister Kook'un masa.. 
srna ve m8.Sa6t etraf nıdaki di. 
ğer masalara hUcuın edenler 
hesapsızdı. l}erke~ Yusufun el. 
bisesim, kılı~ını ve bilhas:ıa ye. 
mek yiyişini yakından tetkik 
etmek istiyordu. 

Yusuf her zamanki gibi ih.. 
tiyatı elden bırakmamış, kama... 
rasmda yemekten önce kendi 
hususi neval~inden bir miktar 
ntIŞtrrpııftı. Zira, o da biliyor. 
du ki, umumi ymıeık ..ıon..ıma 

Başka bir 

Güzel 
Büyük Anne 

Dr. Kemal Ozsan 

İdrar yoll&rı hastalık 
ları mütehassısı 

Beyoğlu tsttkJAl C&ddllfli No. 38 
Buraa Pu.an t)'sttl Ohıınyan 

Apartmsn. TeL: 412815 

•rr111rn .. rnrn .. ,,...=nn=sıc. 

latanbul Aııllye 12 neJ Buktlk ma.tı-
l.:Qıneslnden: • 

Müddei: Ahmet. Nişli, 

Müddeialeyh: Sıdıka. Kumnılu Mes· 
clt, Kocarlf'de Tcl".l:e sokak No. 44 de 
ikf'.n !hAlen ikametgt.hı meçhul). 

Müddei Ahmet Ni§ll taratındt\n mild
doialeyh ~ıdılca aleyhine açılan TelA· 
km teselli dava.ama ait arzuhal .ureU 
mUddelaleyhe tebliğ edilmek Uzer~ 

yazılı adreSine göndcrilın!§se de mu
malleyhin. mezlror 1kamet.glhınr terk 
lle semti m~ule gittiğinin lıe)anlle 
la.de kılınması üzerlno Hukuk usulil 

1 

muhakemeleri kanununun 141, 142, 
143 ve 183 Uncu maddeletine tev!ikan 
ia.de kılınan dava arzuhali ile ta.hkl· 
kat glliıünil gösterir davetiye varaka· 

• 
Şirketi Hayriyeden: 

28-1L940 Perşembe saba.hmdan itibaren kış tarif minin 
tatbiki günUne kadar hali hazır tarifede yaptlaıı tadilab gös. 
teren cetvel bütün iskelelerle vapurlara. asılmıştır. Buna na. 
zaran memurin postaları yeni devam saatlerine uydurulmuş 
ve yukan lboğa.zm, Rumeli ve Anadolu ilk ve !köprüden son pos. 
talar ve gece seferleri ka.lclmlmıştır. Ara.ha vapuru sefer. 
lori de bu esasa göre talıdit edilm~ir. Bu tadfüı.tı havi cet.. 
vel, yolculamnıza. kolaylık olmak üzere isteyenlere meccanen 
verilir. 

______ ma _____ l!mi __ -

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Bayan E. F. GO ya.. ımun mahkeme divanhanesine aaılma· 
nda olmuma rağ· sma ve 940/1197 numarada kayıtlı 1§· 1 
ıcn nı.ı.srl genç gö· hu dauya müddeialeyhin {16) gün 

rUnmlye muvaffak lçlnr.le cevap vermesine karar veril· 

KuruluA Tarihi: 1888 
ı~ermove~i: 100.r#)o.oon Türk lirası 

~ube ve Aian8 ""edh 265 
Zır!lİ ve ticari her nevi banka muameleleri 

olduğunu 8ll!Atıyor : mı, ve bennuctbl karar arzuhal ile 
"Ben 51 ya§mdayun, <lört defa ev- daveUye varakası mııhkeme dlvanhıı. 

lenınl~, kızım ve 3 adet çocuğum var- nesine asılmış olmakla mumaileyh Sı· 
dır. Buna nığmen ten ve cildimin 30 dıkanm yukarda yazılı mUddet zar
ylı§lanndıı. bir kndmmki gtbi taze ve tmda davaya cevap vererek tahkikat 
nermln olduğunu nöyltlyorlar ve bu· 24:/l/9fl Cuma 
nun &rrını tığrenmelt istiyorlar. Tat- için tayin kılman _._,. m.l.zd h &11-
bıl, ettiğim uıml budur: :nU ıaat (9) da m!MU\eme e azır l bulunmn.ııı vt"ya kamını blr vekil glin• 

Be.~ her ctJc§am terkibinde ml!§bur dermuıl lUzumu tebllt yerine geçmek 
bir cilt mUt.f>Jıassll!l tarafından keşfe- Uzere l!A.n olunur. {84146) 
dUen ve clld\ gençloşUren kıymetli 

1 "Biocel cevheri bulurum pembe renk· tııtanbul Dördlineü tcra Memurlu· 
tek. Tokalon kremini :kullanıyorum. fundan. 
Uyurken cılc11 besleyip gcnçlcJUrmck· · 
te ve her s:ıbııh daha genç gösteı- ı 939/618 
mektedir. GUrıaUzlert de beyaz (yağ· 
ırız) Tokalon kremini kullanmnı. Ea- Para.ya çevrilmesine karar verilen 
mer ve ::.ort cltltlcrle çirkin f('n!er U· Bez O'tülemeğe mahsus Silinıllr. Df:· f 
zerinde şayanı hayret bir tesiri var- rolr TezgA.h Bakır maa teferruat San· 
dı:-. Mesıımell!rin dahiline nUiuz etti- dıravlç demir iatim .kazanının 1 inci 
ginden toz: ve gayri aat maddeleri !h· açık arttırmaaı 30/11/94.0 tarlhlııc tc 
raç ve dy&h benleri iza. e eder ve aa.dü! eden Cumartesi gUnU sant 9.30 1 

açık mesaınclert sıkıştınr. Bu suretle da lstanbulda ld:ahmutpll.§tlda Brunam 
cildimizi yumU§nlıT ve güzelleştirir . ., sokağında Hllrriyet otelinde yapılacak 

ve .?liymeUnJn % 7fı §ini bulmadığı 
Siz de tıugUnden 1Ub&ren Tokalon BUrette 4/12.1940 to.rlhl:ne tesadUf eden 

kremini kullanı.n.u:. NeUcesmden aon Çarj!amba gün'l ayni yerde ayni ma
dereoe memnun kalacaksınız. Her. yer- hal ve sa.atta yapılacağı UAn eılunur. 
de ııat.ılır. 1 (34150) 

.. ... 
Devlet Demiryoftan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilAnlar 

M.ulwnmen bedeli (81215) Ura olan muhtelif numara.tarda 215000 adet 
bezli Zımpara klğıdı (2.12.19 O) Pazartelll günQ sa.at '(10,30) an buçukta 
Hayd&ll>q&da G&l" hlnıuıı dahilindeki J:nmL-.yon tar:ı.tm1an açık ek81ltma 1 
wnılile ııatm alınacaktır. 

Bu 1'e girmek istiyaıılerin (2M) Ura (88) kuruşluk muvakkat teminatı 
" kanunun tayin ettllf V<'a&lkle blrllkte eıuutme g1lnt1 eııı.attne kadar Jw ' 
m18yona nıllracutlan l&zıl"'\dır. 

- Bu 1ıe alt prtnaıneler kombJondan parum olarak dağttılmakta.drr. 
(10868) 

••• 
'Huh&mmeıı bedeli aşağıda. göatarUmiş oıa.n 47 kalem mubtellf IAaUk 

malzemenin, teııhhUdUnU i!o. edemeyen mUteahlıit nam ve huabma almma51 
için 4.11.1940 ve 14.11.1940 tarihlerinde yapılan açık eluıiltmele,e tnllp çık· 
madrğmdan bu io 10.12.19•0 tadihlne müaadit Salı günU sa.at 16 tc pazarlığa 
konmUftur. 

Bu lfe girmek 1atiyenlerin aynı gtln muayyen saate kadar konunun ta
yin etttli veırlkalan h!nıllcn Ankarada idare btna&ı içi."lde toplanan Mcrku 
9 uncu komisyon rellliğtne mUracaatınn ıuımdı~. 

Şartnameler Ankara<lıı. Malzeme dairesinde görtllebilir. 

Ecnebi malı oldu~ takdirde 
Yerli malı olduğu takdirde 

Muhammen bedl'I 
18265 Lira 

Lira 
(110508) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesının en muteber yerinde ıevkaıfide naıareth 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kiralt 
odalar da vardu. 

Vakıt Gazetesi idarehanesine müracaat. 

aç kalacaktı. 
Yusuf, yemeklerde domuz eti, 

ve domuz yaı;rı var diye ağzına 
koymak şöyle dursun, elini bile 
sünnUyor, snciece peynir, zey. 
tin, francala ve yemiş yiyordu. 

Sofrayı elma. :ımıut ve diğer 
mevcut taıe yemişlerle donat. 
mışlardr. Mister Kook, Yu~uf 
pehlivana bir kadeh olsun içki 
içirtmek istiyordu. 

Sofraya içkilerin envaı getir
tllmişti. 

Yusufun men.ejeri: 
- Pnristc lbir kere karnı a -

ğırmrştı, o zaman bir küçilk ka
deh konyağı illı; diye içti. 

Deyince, fabrikatör derhal 
garsonlardan birine konyak ıs -
marlamıştı. 

Menejer bu seff1r de Yusuf a 
dönerek: 

_ Bir kadeh konyak olsun 
icmezseniz, çok ayrp olacak, ars 
l~nn ! Kırk yıldıı. bir kere, ha. 
tır ~çin zehir olsa içilir. 

I::>evince, Yusuf itiraz etme
mişti. 

Mister Kook, küçük konya'k 
kadehi kendi elivle Yusuf a U

zatarak: 
- Mide için~ faydalıdır, 

dedi bilhassa. deniz yolculuğun_ 
da i~san.a çok iyi arkadaşhk 

yapar. f k d h" l' Koca. yusu a e ı e ıne al _ 
dr: 

- Bu a.dam insana zehir b: 
le içireoek, ~~i. o kadar tatlı 
konuşuyor ki ... 

Ma..-naa.fih .kadehi kokladık. 
tan sonra, teKrar masanın üs _ 
tüne bıraktı. Eline bir armut 
alarak, ısıra ıı:;ıra yemeğe baş. 
!adı. 

1
5;'frada oturanlar ve etraf. 

ta.n masalarda Ync:ttfun halini 
tecessüs edenler içi~ için gülü • 
~yorıh. 

Koca Yusuf armudu yedi. 
Menejeri ı:;ordu: 
- Konyağı da içseniz, yeni 

dostunuz cok memnun ola~ak. 
y USUf a:"ldınş etmedi: 
- Nevyorka yarın gece va. 

racağız değil mi? 
Yemek salonunda müzik baş. 

lanuştı. Yolcular Koca Yusuf
tan gö7.1erini aymnıvordu. !st~ 
bir orta yaşlı kadm ! 

Yu..~un başı ucunda dikildi: 
- Bana ıt?ir fotoğrnfuuzı lut. 

f eder misiniz, Mösyö! 
Yusuf hayretle baktı. 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

Gıraat Bankaamcıa llumtıarab ft lhbana. tuarruı tıeaaptarmcsa en aı 

O'O Ura.il bU.lunıınıara senede ' defa çeldlecek kur'a Ut •ftda.kt 
pllna ıore lkra.ml1e datıtııac&ktır. 

& ... AdeJ LOOI Unılılı .. 000 Lir 

' • 600 • 1.000 • 
' • w • ı.ooo • '° • lOI • &.000 • 

ınn ' 60 6.000 -ı • ı " • 
ı.ıq • &O • f.800 • 
llO • .. • uoo • 

DIKKA T: Becaptatmd&k! paral&ı bir MDe lc;lncıe i'l 111'adan •il 
dQşm1yenJere lkramJye çtktı'1 takdirde ,. 30 fUJulyle nrUeceJıUr. 
KuroJar eenede t defa: ı S:yltU. J Blrlnelk.\nwı, 1 Mart " ı Butraıı 
tarihlerinde cekllecekttr. 

t 

ıstanbul Bcl~d iyesi... 
t- i16nıarı~ 
·~ .--. 
Haseki, Cerrıı.hptışa, Beyoğlu vo Zllhrovt hastalıklar hastnhanelcrlla 

Zeynep Ka.mil Doğum.evinin yıllık ihtıyacı için lUzumu olan Sabun, Soda, 
z~ytınyağı ve Zeytin denesi kapalı zarf usulile ek&ltmeye konulmU§tur • 
Mccmu'unun tnhmJn bedeli 8918 lira ve ilk teminatı 668 lira 85 kuruştur. 
TaUpler toptan veya cins itibariyle ayn ayn tekllftn bulunabWrler. Şartna
me Z::ıbıt ve Muamcıtıt MüdUrlUğ{l kalcıninc!e görtllebillr. ihale 12/1.2/940 
Pel'§cmbe gfuıU sant ııs de Da1m1 Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
tcmlnat makbuz veya mektuplan ve 9t0 yılma alt Ticaret Odası vesiHal!Uiltı 
2•90 numaralı kanunun tarlf'11.tı çevreainde b.ıızırlayacaklan te.kll! mektup 
larmı ihale günil saat 14 do kadar Daimi Encümene vermeler:! l&.zımdır. 

(llZ53) 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer! VAKiT Matbaa~u 

Umum neşriyatı idare eden: Refik Ahırı.et Seveııafl 

Yusufun tercilma.nı derhal şu 
şek!lde idarei kelam etti: 

- Yusuf pehlivan Amerika • 
ya varmadan, kimseye fotogrn. 
fını hediye etmiyecek. 

Bu a.da kadmm ricasmı 
Yusufa da söylcm<>y: ihma-1 et. 
medi. 

Yusuf, kadmı bir daha sü.7-
dükten sonra. tercümn.nn. dön
dil: 

- Resmimi alıp ne yapa.ca:k? 
Sor bakalIDl şu koka.naya. 

Terdimnn sordu. 
Kadın, şu cevabı verdi: 
_ Ncvyorkta bir çocuğum 

vardır. Türkü umacı diye ta. 
nır ve çok korkar. Ona, Türkün 
çok sevimli bir ınalılfık oldu. 
ğunu anlatmak için, pehlivanın 
bir fotografını istiyorum. 

Yusuf bunu öğrenince kaŞa • 
rıru çattı: 

- Bu koka.naıar Tiırkü ynm 
yam mı sanıyorlar? Haydi de • 
fet şu kanyı başnndan. 

Tercüman münasip bir IL 
sanla kadını savdı. Fakat, fo.. 
tograf i.ı:ı.teyenlerin sayısı o ka. 
dar c;o;;almı~tı ki .. nihavet Yu. 
suf knll·~ ... ğ.ı n.ecbur oldu. 

Mister Kook da, Yusuf. n ra. 

hatsız olduğunu anlamıştı. Fa -
kat, Yusufu bırakmak. ondan 
ayrılmak istemiyordu. 
Amerikalı fabrikatör nyağn 

kalktı ve Yusufun koluna gir. 
di: 

- Haydi, bizim kamaraya 
gidelim. Orada daha ~best ve 
rahat konUŞUru.z. 

Tercüman yol açtı. Mister 
Kook, sof ra.smda oturan dört 
misafiriyle ocraiber, husust ka. 
marasma doğru yürüdiller. 

TercUman, fotograf isteyen 
yolculara: 

- Nevyorka varınca blitUn 
gazetelerin onda.n bahsettiğini 
göreceksiniz. İstediğiniz resim _ 
ıeri orada tedarik edebilirshıiz. 

Dedi. Yemek salonunda ıier -
kes Yusufla meşgul oluyor, 
müziğe fa.lan ba:kan olmuyordu. . . ~ 

Porselen fabrikatöriı Mister 
Kook'un kama.tıı.Bında oturmuş. 
lardı. 

Mister Kook'un maksadı, Ko. 
ca. Yusufun Po.riste bulunduğu 
zaman Framıız güreş Şl:mpi~ .. 
nu Polü nasıl y<>ndi~ni b\l meş. 
hW" p hlhanm Rı:,~dan dinle
m<:>kti. (Deoomı 1.ıat·J 


