
ek~ller Heyetinin 
dünkü toplantısı 

. Anl:ara, 28 ( A.A.) - İcra Vekilleri Heye. 
tı bugün öğleden sonra Başvekalet dair esin.. 
de Başvekil doktor Refik Saydamın riyaseti 
altında haftalık toplantrsmı yapmış ve ruz. 
nam.esine dahil meseleler üzerinde görüşmÜ.Ş
t·· ur. 
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Hava Kurumu merkez heyeti toplandı Romanyadaki 

idamlardan 

Hava Kurumunun ô.za sayısı sonra 

b 
. .

1 
kl ı Başvekil Antones-

ır mı yona ga aştı ko askeri 

Bitarafhk. 
değıl, 

fırsatculuk 
Yazan: ASIM US 

Bir kaç gün en-e l Kral Borisin 
Berline yaptığı gttli se:rahatt •ıı 
sonra. Bul«ar Ha;,vekill ile Hnrıri· 
ye nazın Bitler ile müıükat >::m 
seyahat hazırlıkları yapmağa bas
la.mı~lardı, llcyn rlmilel siyaset ha· 
vasmda. bcklenmiycıı bir cleğişik 
Jik ile bll M!ytahat ger i lrnldı. Şim
di de öğreniyoruz k l B ulgari"°tan 
da ıı;ık t;Öndürnıe emri kaldırıl· 
nır~tır. Nöyi muahedesinin 7 U.iıı 
cite.<;;r ine t.e"a.diif eden yıJdöoünıii 
münıı ebctile muhtemel haillsele
rln önüne geçmek üzere Sor~-a ü
nh'trsitesi iki gün kapatı lmı~tır. 
n u son haberlr..rlc harp nçunımu
nım ta li:ennmıa !tadar yaklaı;.mış 
ola n Bul~ari,.tanrn kendisini tut 
tuğruıu \ 'C müfrit eerc~"ll.nlara kar · 
~· mül'adelc~·e JUzum. ~ördüğünü 
anlıyoruz. 

:Ifoman~·anın tuttuğu yanlış si
~·aset netkcsinde bu me mleketin 
SO\.) et lor, J\luc.arlı;tan, Bulgaristan 
'c A iman ya nrasrnda bir tüfek pat
lamaıbn kolııy<'a paylaşılmış olma· 
sı Rıılb"llrlara Dobrucadan ~onra 
bl r füraftnn De()eağ~, diğer t.a.
rnt an l\lakedonya hulyalarını ta.
lıalikuk ettirm~k 1.anıanının ~eldi
ği ümidini wrmiştl. l\lih\·er dev· 
Jetleri de Bulg:ı.rlstanın bu ümit 
,.o ihtira..,mdan Mifade ederek 
Bulgar ordularmı Yunanistan üze
rine ~'ketmek suretile Arna.
\'Qtlukta fena halde ı.ıluşmış olan 
İtalyan ordularına. yardım edebi
leceklerdi. Bul~aristan kralının 
gizlice yaptığı Berlin seyahati bn 
Pfünm t atbiltl yohınıla atılmış bir 
adm1clan ba<.tw: hir ı;ev değildir. 

Ancak bu planın tatbild hareke· 
ti ilk adım atddıl,tan sonra bir
den bire durmuştur. Bunun sebe· 
bi Berlin mülakatları esnasında 
l\l oJotof ile llttlcr ve Ribbentropun 
iki memleketi afükndar eden bü
tiin A \'nlpa meselcltıri üzerinde 
birle~mlş oldukları hakkında. mili· 
Wr ka;ynakları tarafından neşredi
len ha~rlerin Viyana.da Mıı.caris
tanın Uçiizfö pakt.a iltlha~dau 
ı.onra doğru olmadığı Mosko,·adan 
akseden m&liımat ile an]aşılmLS ol
ntası, Türldycnln Jıiidlseler karşı 
' tnda gafil avlıı.nmamıık için harp 
hazırlıklarını bir kat daha. artım\ıŞ 
bulunması, nihayet Arnıı\'utl ıık 
harbinde İtalyan ordularının 1·u· 
nan ordula.n karı;r.smda nıağlôbi
Yetet ten mağlfıblyeto u~ramasl' 
dır. 

had.belerin Jcbarı ile Hul~aris
ta nda \ -Ulma gelen değişikliğin ilk 
t e..,iri Sobranyada. kral Borisin 
nutkuna \ erilecek cevabın müzıı 
kere:.i :.ırasında görüldü. l\lüza'kc
re me, zun harici siyasete ~mas 
edince söz a lan meb~s Dumanof 
~-ı-a!:n Berlln sevalıo.tinl tenkit et 

• İcra kuweti i\lillet Meclisinin 
maliımatı lıariclnde olan Bulc::ıris
tanr ınJh,·e.r de\'lctlerl ile birlikte 
harbe sUrüJilcnıclc 'olundadı.r .. , .,, 
m.anns~a ı;ell'n süzler söyl<:'di. Son 
ro .. bu sozlerln ıoövlcnmesinden dalıa. 
mubim olarak Buı~ari<>tan karsı· 
smıhı ~ovyct Rn!'I, a 11 , Al . • • 

1
. .. .. ı m. n\n 

nın lll' ı;oru-;•r ol n•lı" 1 · · ' ı n! ' ı ana. 
~ıktı: Zira .\iman~. rıın D.N.U. a-
Jansr sobranya mcclislnd<' cereyan 
t'd n münıılm5nlo.rılan yıı.Jnız M 
lu• Jonl n ile Eg<• üzerlndeM Bu~ 
~ r f'm ıfı rİ'lC' dair olan sözleri 
ıı sretti hald0 Sovyet ~aT.eteJeri 
'<' Tı: ajan'iı Alman ajansının bu 
hu., ı<;hı bir faraflı harrket ettik
leri ' nıebus Dumanofnn sözleri 
a-. .. .,h kr l•n Ilc-rlin &eyahatlni 
~· ' • ., • ~-.. · ·~ " 1 o si)zler de bu
lunduğ mu bllıllrdl. · 

( Dcıw mı Q incide) 

Kurum iki sene ıçınde tedbirler aldı 
binlerce uçl..cu yetiştirdi 

"'·. . 
~· ;:t ;ıt ..... 

K11rın1ıı 1 ı•ım ve· ; <ıfirdiiii qençler 
Ankara, 28 (A.A.) - Ttirk Hava ı lundaki mesaisine hız vermekle geç· 

Kurumu Genel Merkez Hey.::tı lıugtin mir.tir. 
ElA.zrg" meb'uaıı Sa.bıt Sağrro{;'lunun · 
reisliğinde toplanarak kurumun altı l!l40 yılınm ilk aylarında gelil'ınin 
aylık çalışma devresine ait l"llporu ile dikkatini çekecek derecede bir dU
murakıplar raporuna ıttılıı. p ydıı. et· şükltik göstermiş olması dolayısiyle 
ıniş ve kurumun bilAnço ve hesapla. kurum, teşki!Atının faaliyetini arttır
rmr tasdik eylemiştir. mak çarele~n~ baş VU!'muş olmakla 

Genel Merkez heyetinin bu toplan· beraber yedincı kurultayın dıleklerinl 
tısında okunan rapora nazllran, hava k~bul e~ek suretıyle başve'dlimizın 
kurumunun son altı aylık devre için go~termış olduğu kıymetli yardım ve 
faaliyeti bir yandan gelir kaynakla- mUzahere.t sayesinde ll.za sayısının 
rıntn verimini aı ttıracak yeni tedbir- 1 yarım mılyondan 816.989 za. cıkar
leri bulup tatbik etmeğe çalısmak mıştrr. Muhtelif mıntakalarda aıa.ka
diğer yandan da milli havacılıgınıız~ darlarla yapılan temaslar, hava. ku· 
taze elemanlarla kuvvetlendirmek yo· 1 (Deva-mı 2 incide) 

·ıs anbu ü ün tüccar arının 
Hava KurumtJna teberruları 

Ankara, 28 ( A.A.) - Bugün 
aldığımız haberler, İstaniml tü.. 
tün ticaret müesseseleri ile tü. 
tün tüccarlarımızın Türk Ha. 
va Kurumuna geniş mikyasta 
teberruatta bulunmakta olduk • 
larm.ı bildirmekte idi. 

Buna na.?.a.ran t ütün tüccar_ 
!arından Mustafa Salih, P apa _ 
datos kardeşler ve Nazmı Ek. 
men ikişer yüz lira yıllık t aah. 
hüdat olmak üzere kuruma be. 

şer yüz lira. Cemal Çapraşık 
150 lirası yıllık taahhüdat ola.. 
r ak 450 lira, Cemil A vigdor, 
Edip ve Şeker oğlu, .Iibrahim 
Santur, Sarım Kibar, Oryaut 
Limited ve thsan Toruk yüzer 
lirası yıllık taahhüdat olarak 
üı;:er yüz lira, Recep Kökmen 
ve Hüseyin Yaka teberru ola. 
rak 300, !brahim 'L oğulla. 
rı da yine teberru olarak 150 
lira vermişlerdir. 

Son defaki ha diselerin 
tekerrürüne meydan 

verilmemek için 

Şiddetli ceza btt. 
kflmlerıaı taşıyan 

bir kanun neş_redildı 
Bii.kre-Ş, ~8 ( A.A.) - B" . 

4:alet tebliğ ediyor: 
:26 • 27 sonte~rin gecesi JuJa

na hapishanesindeki kemiklerin 
mezardan ~ıkarrlması münasebe
tile orada. çalışmakta olan lejyo. 
nerlere karşı yapılmış olan ci
navetlerin başlıca failleri 
addedilen siyasi mcvkuflard;cın 
bir kısmını kurşuna diz •... 1erdir 

General Antonesko, hükümet 
ve lejyoner hareketi bu fili tak
bih etmektediıler. Gener_ı An· 
tonesko daha hidayete iken yeni 
rejime esas olarak kanun ve a
d~et mefhumlarını vazetmiş ve 
leJyoner hareketi ise nizam ve 
kanun kadrosu içerisine kendıh 
ğin.den girmiştir. -

Şiddetli cezalar tatbik edile 
cektir. (9p!au~ a ııuvagaf 

Son da.klka : 

Eski Romen 
başvekillerinden 

Profesör 
Yorga 

Evinden kaldırıla
rak öldürüldü 

(Yazısı 2 ncidc) 

Bel ·rat üniversite- Benıin 1ahdrdı kararname-
sinde talebeler sine aykırı hare'~ et eden 

dövüşlü 
B•lg'°"· 2s (A.A.) - Av._

14 taksi ile bir hususi 
la ajansı !), diriyor: 1 

MUttc:.fiklere mensup üniver _ t b •ı k l d 
sit: tai.~~)G:~· . g\•t:ptırı tnı aun o o 1tj o l ya a an l 
Zagrep unıversıtesınde Hırvat I J 
köylü partisinC\ mensup bir ta. 
lebe grupu ile kavga çıkarmış 
olduklarını bildirmeğe Avala 
ajansı mezundur. 

Bu kavga esnasında bir tale. 
be rüvelver kurşuniyle yara. 
lanmıştır. 

Benzin tahdidi hakkındaki ka. 
ranıamenin dünden itibaren tat. 
biltine baf'lannuştır. 

Hususi arabalar evvelki gece 
yarısından itibaren işlememiş
ler, dün sabah saat 6 dan iti. 
haren de sanlan tek numara r "'\ ile biten taksiler çaJışmışlar-

1 Kitab kuponları- I, d~u sabah saat 6 da -vnıan 
mızın neşri bitti 
Yeni ve daha zengin 
bir tertib hazırlıyoruz 

Onuncu tertip kita'> kupoıı. -
larımızm sr nuncusunu dürı 
verdik. Bu kuponlar la C' ı. 
ce ilan ettiğim ı'" 6ibi Resimli 
Hafta mecmuasmın ::::> nüsha. 
lık ik:nci altı aylık kolleksi
yonu ile bir hikaye kiı..ıbı ve. 
receğiz. 

Tevziata birincikanunun be
şinci perşembe ~ününden ili. 
baren bru:Jla' <ı rrız. 

Yeni kuponlarımızın 
neşrine birkaç gün 
içinde başlıyacağız 

çift numara ile biten taksiler 
çalışacaktır. 

L'ün, tek numara ile çalışan 
taksilerin günü oldıı!Yıı halde. 
bazt çift numaralı taksi z::.~ıibı 
şoförler de çaltşmıı:;lardrr. Bun -
Jar 1672 numaralı taksi şoförü 
Hakkı, 1652 numaralı taksi şo -
förü Recen, 2034 numaralı tak. 
si şoförü Adıgüzeldir. 

Bundan başka (Hususi 370 
Kartal) plakalı bir de hususi 
otomobil sefer ederken yakalan 
mıştır. 

l:!sküdarda 347 numaralı mo
tosıklet sahibi Adem ile Sultan. 
ahmette 391 numaralı motosik
let sahibi Hidayet de, dün iş. 
lerken görülmüs, sahipleri hak. 
kında z~b1t tutulmuştur. 

Bunlar, benzin' tahdidi karar. 
namesine muhalif hareket sıı-

çundan, korunma kan..ınuna gö. 
re para cezasma çarpılacak ve. 
ya plakaları sökülecektir. 

Bir I sviçre gazetesi 
yazıyor 

Sovyetler 
Boğazlar 

statokosunun 
mu haf azasını şid
detle istemektedir 
Almanyanın bu yolla 
Mısıra inmek projesi 

Sovyetle rin muhalefeti 
üzerine terkedilmiştir 
Zürih 28 (.\ .A.) - Röyter: 
NevzÜrhcr Zeitung gazetesi, son 

günlerde cereyan eden Alman -
Yugoslav görüşmc~e:i ha:Ckında 
muhabirlerinden hırı tarafından 
çekilen telgrafı neşr('tmcktedir. 

Muhabir diyor ki: 
( Devamı ~ incide) 

Orfi idare Komuıanı vilayet 
ve adliyeyi ziyaret etti 

-'-~~U 

cı'lı:arl•cn 

Akdenızdeki 
muharebe 

Bir İtalyan destro
yeri hasara uğradı 

Bir kruvazöre de bir· 
obüs isabet etti 

R-0ma, 28 (.\.A.) - 174 numa
ralı resmi tebliğ: 

Dün, Sardonyanm cenubunda do
la§mukta olıın bir filomuz garptıuı 
gelen v e bir k aç safıha.rp zırhlısı, 
bir tayyare gemisi ve bir çok kru· 
vazörü ihtiva eden bir İngiliz filo
su ile temasa gelmiştir. Gemileri
miz muharebf'ye tutuşmuş ve mu
hakkak olarak Kent tipinden bir 
kruvazörle Birnıingam tipinde bir 
k~vazöre isabet olmuş ve hasara 
ugratılmıştır. Bir düşman obüsü 
kruvazörlerimizden birine Fiume 
kruvazörüne isabet etmişse de o
büs patlamamıştır. Destroyerleri -
m!zden biri, Danciere destroyeri 
agır hasara uğramış ve üssüne ka
dar yedekte götürmü!jtür. 

Harp gemilerimizin hava dafi 
b?'ta~y~ları iki düşman tayyaresi
nı duşürmüştür. 

(Deı,amı 2 incide) 

Alman gazeteleri 
ısviçreyi tehdit 

_ ediyor 
u ısviçre ~eni 

nizama iltihakta 
geç kaldı,, 

Bu ha l vahim imiş! 
Bertin, 28 (A,A.) - Transo- • 

cean ajansı bildiri:vor: 
ALnan gazeteleri ve ezcümle 0 -

partinin organı olan Völkişer Beo
bahter son günlerde 1svicrenin Av
rupa milletlerini sarsan bugünkü 
fırtmada masun bir ada olup ol -
matlığı meselesini tetkik etmekte
dir. , 

Gazetelerin bu neşriyatında ha
reket noktası İsviçre hükümeti ta
l'afrndan "Milli İsviçre hareketi" 
nin ilgasrna karar verilmiş olma
sıdır. 

Alman gazeteleri şöyle diyorlar: 
İsviçre hükılmcti veni zamanla

rın fikirlerine mU~aheret eden 
bir grupu dağıtmakla, 1sviçrenin 
~vrupada cereyan ('den siyasi ve 
ıçtinıai tahavvülün drf'ıında kalabi
leceğini zannetmektedir. 

Bcrlindeki kanaat lsviçl"enin ye
ni nizama iltihakta pek geç kalmak 
tehlikesine maruz memlcklerdcn 
b~ri olduğu ve bunun İsviçre gibi 
bır çok milliyetlerden mütl'şekkil 
bir memleket için vahim bir şey 
olrlnitu merkezindedir. 

Keza bu hal İsviçre için coğrafi 
vaziyeti sebebile de vahimdir. Ha· 

(Dctıamı 2 ;ncfde ı 

örfi ldare Komutanı Korgeneral 
Ali Rıza Artunkal dUn vila.yete gele
rek Vali muavinleriyle tanışmış ve 
görilşnıuştür. Korgeneral İstanbul 
Jar,darma Komutanını da makammda 
ziyaret ettikten sonra Adliyeye git· 
miş, MUddeiumuml Hikmet Onat ile 
göri.lşmüştür. 

Korgeneral ayni zamanda bazı hA.
klm ve mUddeiumuınl muavinlerlle dı· 
taıııştırılrruş tır. 

Örfi İdare Komutanı Fatihteki İt
faiye merkezine de giderek mUdUrk 
görüşmüştür. 

Şehrimizde teşekkül edecek askeri 
mahkeme azalarmd&n ikisi dün ~ehri
mizt! gelmi§tir. 

.\DUYE D.UREstSt.'IW 
~L\SKELE~JIE~t 

Adlıye dairesinin maskelenmesi ı,,ı 
tanıamiylc bitirilmiı;ıtır. Koridorlarda· 
ki ve merdivenll'rdeki pençerclerin 
camlan ma\·i boya. ile boyanmıştır. 

Asliye birinci ceza mahkemesi ile 
ikinci sulh cezıı. mahkemesi salonları· 
nm pençerelerine siyah perd'?ler tn· 
kılmıştır. 
CUrmUmeşhut nöbetçisi kalacak 

mahkemeler, bu salonlarda çalı~a
caktır. 

italyanların 
yeni hatları 
da yarıldı 

Badogliyo umumi 
karargahını 

Tiranda kurdu 
Atina, 28 (A.A.) - Yunan bag

kumandanlrğmm 32 numaralı teb
liği: 

Krtaatınuz Arnavutluk arazisin· 
de faalivetlerine muvaffakıyetle 
de\·am e tmek tedir. Hareket halin
de bulunan düşmann1 tahşldat, kı· 
taat ve batarvaları bava kuvcetle
rimiz ta.raf~dan muvaffakıyetle 
bombardıman edilmiştir. 
Düşman hava kuV\'etleri cepbe

üzerinde faaliyet gösterdikleri gi
bi Epirde, Korfuda ve Kefalonyada 
bazı köyleri bombardıman etmiş
lerdir. Bazı binalar yıkılmıştır. 

Atina, 28 ( A..A.) BBC 
Mareşal Bad"~liyonun " "'tım1 ka· 

(Dcvarııı 2 iııcid~) 

Günlerin peşinden: __________ ..;.._________ 

Almanlara göre 
İtalyanların harp 

kabiliyeti 
Almanlar muhL.if mületlerin 

ham kabiliyetlerine göre her 
birine bir numara vermişler. 
Tam numara olarak kabul · et. 
tıkleri (100) adedini kendileri
ne tq.hsis ettikten ve Türkler, 
Yugoslavlar, Bulgarlar, Fr~ 
sızlar, İngilizler gibi di er mıJ. 
L~lerin her birini bir numara 
d~r:::esinin hizasma koyGul..tın 
sonra ltalyanl:ır için sadece 
(5) numarayı muvafık bulm~
lar! 
E' : t. Alman askeri miinekkid. 

!erinin Avr"na h r ·1;ndcn evvel 
ltal··an mi11 ..,t1nin harp k .,'1ili. 
yeti hakkında takdir ettiği 
kıymet budur: Tam adet olan 
yüze nisbetle 5. 

Fakat bir aydanberi Arnn • 
vutlukta cereyan eden ltal. 
yan _ Yunan harbinin \erdiği 
neticeye f:)f(' öyle zanı ediyo. 
ruz ki, Almanlar İtalyan müt. 
tefikleri için mi.im.ı.sip gördük
leri 5 rakamını da fazla bula. 
caklardır; sulh zamanında 10 
milyon asker çıkarmakla .~':Ü· 
nen \'e bu 10 milyon süngu ılc 
Akdeniz imparat0r1uP."u kt•rmnk 
da\'asına kalkan İtalyanın harp 
zamanında bütün nüfusu 5 6 
milyondan ibaret oıan Yun:m 
milİetinin birk9Ç yüz bin aske. 
ri ka rşısıml:ı .1ğradıc1ı hezi '"'•Ct<' 
bakarak 5 numarayı sıfıra ce. 
vıreceklerdir .. 

Hasmı J(ımıçayı 

I 



! - VAKiT 29 J.KL-...;<.:11~4\.h"i w-ıv 

f Kidis3'er arasmdı f 

Transoc~an 

Narveçte dağlar Bitaraf ık değil, işyal altındaki rıa Beısıcamhara ,- --
kaymıya başladı fırsatcolu!< Fransıda K.!t?. (~!it:.~!~ 1 Radyo Gazetesi ] 

• Aınıanlar sabotaj· (IJa t l i 1 c·, ) Hadiseler gittikçe yakın blr zamandanberl relaıcunıhur Mihver sıv.,, setin 
Diğer ta.raftruı biitün Ynı;'.>slav olan Kallle ıııhhi vaziyeti ıııeoeı.ue ia- .J C • 

l::ar~ısında örfi idare r:az3tefori IluJgar mebuslar mecli artıyor ti.asını vermiştir. dekı !asıla aıansı ·ı" ". ı1 D m l:' ı . tn· • · Lond" 28 (A A ) - Müs. Hükumet bugunkü top1antısm<!a bu l an eti:il or sın e u .. aoornn ugo-. ll\ .... c- . ıa, . . . . . . • istisnai vaziyet c::oıayıııiyle p.ırlft.merı 
lki g'iindcn• eri gaz:? "tC f;C • . rk ,, i \ c . k don~· ası \lZCl'ind~ iı1din ar il,,rlro 1 t~kll f'rar ·:ız aJanSl l ldlrıyor: toya yeni reisicumhurun seı;ilmetıı 

l . NeV)'o ' ~c (, .A.) - r"evyor ~uı-en nntl\unıı bihiik lıir lnfi!'J İl": Kanlı bir ten_t:~ ile bıten Pa. , haJ{kında bir kanun 10.ylhası tevd.lııe 
'en t elgraf ı._ • ~r erı arasma Tayn:ıiıı . gazete$lrrln 1-:itokholmrian 1 b:ı.Jı ·[o; me\Zmı cdc;ol• 1w~osl:n or ı • i:::li t~~}o.';e!lin nüm:ıyişlcrinden kara.r vermiştir. La.yihada 1936 da 
ıeni bir ajans ism:ııin k:...r.c- I. haber a~d~ğnıa gorc dün gı:cc aynı an ılusımun büti..in kunAi ile hC'r h r· rnnra, i.ç~al altmdaki mmtaka. 1 ıntlh~p edilen "Reisicumhur _ ~"'Ç~ 
:Xnı görüyoruz: 'ran:Joc ... an a. da None.,te dağlar ve t1;peleı kııy 1 .. t .. 1 . 1 - J 1 h. d' · -1 rt kt d kolieji., müddetinin uzatıımcs. "e ay 
ansr. ğ b 1 . ıı eca\·uz crı Imrşı unıaga ıazır 1 < a a ıse er 2. ma p a ır. nı soçlcllcre yeni bir reJslcumlrnr seg-

~a a aş amıııt.ır. Keyilyot soıı sene olduğunu ,yazdı. I~u suı·etıe Yut:o~ 1 Parisin hallerinde ve mezba. m~k Uzere loplıınnıa':ırı ıntıı ı:mlıihl· 
Hudutsuz bir deni"in dal(J'a.. nın en munzznm b t J h ı u ola " " 

k t 1~ 1 sa 0 a are •e l:ı.' Ya. i!e nu:•: ıistan arı:tsınıla. bir ' halarmda polis ne7~reti kuvveL yet verilmc:ıl teklif edllmeltted1r. 
arı gibi bir·b·rin.i takip ed"'n ra .c "tkl edllmekt~d!r. Norveç po kaç yıl enel &i~dcdilmiş olan cbc- ı lendiri!m~ı:tir. Buna seb~m va.. Yeni relsicum~urun vazife ır.tıddl'tl, 
lünva hadis~lcri ar:ı.smda b:)y. lli:lerıle Alman ukerı nıakıunatı blı di Jcarı!csil!i: {'<'p!ıesi d<' yrl;ıJdı. him nümeyir.1lerin tekerı Urlin ıst!fa e~en reısh:umlıur . h.a:ıı mı~ 
e c'!amd:ın d;.ircr g·;i bir y(:ni çok kımseleıi tevkif etmişth. Bu tcv İ t • lL i' 1 1 

.-
1
.' _. . · e mlıddeti ıle mahdtt~ ve muka\.~et ola 

• .:ı 1 . • h ~u.attn . h"'-'el'uı 5 c bey.ne e tul ı~cJenn bu manı olmaktır. caktır. 
ıJansın peyua o.uvcrı"i ~üp e- N 'n

1
. auıa~ıldıı'IDa go • t .Jd far .. u:ı inkl5a~mclnn so:ınıd•r ld ı Norınandhnm diğer bir kıs. -----------------

;iz merak Mıı·ı,. .... ,,,1- bı"r "'-'ydir· orve" ı vatanp~rvcrler tnrl\ ın an n 1 • . • • 
c. '-" w ' " • u ı" ' k . ı t r .. ulg.:.rlar ıa.yalı ıl.tıraslar pc~m- mında da daha önce oldug~u ~ 

tca'ba (·Berlı'n) rne"'<-"]ı' te --·-" m na .aı"t yollarını ka~me ıç u er . . • b'- Ak d • d k • ~ .. ,... <IICU· ti . .. ~ de ko .arl;en kcndılcrinln c:olt khıi ı bi. Caen'da rir Alman avcı tay. en 1 Z e 1 
!arın b:l"Inda g'•rmnre ..._.,t'ladJ. p edı(mJ .. tir T. ı• b. "' 1 r •• 1 .:t d" •• "l ' ·ı ,~ ~ l' • A N' y • tc . ıie ı u u.,,uruma yu,·ar anma.> uze- varesi tarafrr.r..ıa:ı uşunı en bir 
Jımız bu yeni afan3m h::ı.Jdk- evyorlc T"ym s gnze sıne g't!len Jd kJ r I ed b.I . 1 d' • J ... 
hu··vı'yctı' nedı'r'>. Yoksa Alman tel""rat b ·"I da örft ldarenı'o r<> o u ıı.nnr ar. ( 1 mış er ır. ı rıgiliz tayyarecısının mezarı mu hare'"" e 

., u mm ... m I'iirldfe ''e Yuua.nistun Jıudutlıuuı- b .. t.. b. haft · 1.1 l [-.1 
prop::ı.:"andacı1:ın ~imdiye _k:ıda~ il!\n edil ığlnl ve Alman ıutantrnırı d:ı :1 ~ni Ilu!"'ar t:ı.'ı<>i•latı ya•"lm:ı 1 u ~ t· ır a çıçc.~.er e süs. 
D N B · ·· r nd~kı ha •k n b'r hale gel! ildi,.... "' ' • ,.. enmıs- ır. . . • aJansmm uzc ... re ete m heyya • r " dığuıa blfilkiıt 75 ~ünlük tıir talim s· ı rd J T h 
rcsmo vey ..... ..,...t d :n,,.ıı.. ni il"ve ayl"ınelttedlr. Bu balcre Oslo d . "~. • • i . . ınemn. a a, ngı !Z a•.ra 

ı a yarı r"'""'~· ..., "' u L ti c eu .. sı ıçın ı.. ı.ıh :ıltm:ı alınmış o- kuvvetlerinin Alm"nY"da y::ı.n. 
run her tara"t ı•tim"'t<"fZlıl{ ha dan rrönderl}Cn kJtaa a takvlve CAfl 1 1 ] • •• 1 • ' d • le. ' '-' 

L .a " • - ... ·• an ru. ter erın muLJdcfi nılıayctın o tıklan tahribatı S?öster"'"l film. 
vası uyandrrdr.Yını dü5iinerek mfştır. HeyeHm:!ıın bozulmamış olan terhis edilece·"'.-ine dair rC'snti Bul- . ., .. 
bundan sonra bir takım hıısusi bil tun yoııardıı Almo.nJar nakil vasıta ' , • .., tebli"•1 1 d.,., , ler allu~ tufanı ılc ve b:-ştan,, 

ı,ar ıı.Jansımn !. er n ' n son ava?..clPrı ile ka"""ılanmaktudrr. 
maksatl:ırı !'eklen Amerikalı bir larmı aurdurarak muayeneden geçir r:ı. ıı;ıttlorr rn:ıc;trn!~m •l< fi'•lhlrlnln ·" 
ajan.sa. bcnz'cycn böyle bir va. mekteclil'ler. Bergcıı • Oslo cıemlryolu ku.lciınlı~ası H' Sofı 11 ür·i ··ı·ıft~i
erta ile yaymakta fayda mr 11 yerinden J.rnsll:nlştfr. Tamiri içln nin ~·Öj l mtı!!.hed"si ;n1'löm:mii ı;',il
mülahaz:ı. etmişlcr:lir? ı:eldz gUn lft.zım gc!dig-t stlylenmekte nü k:ıın\lı bt>lıımhı ulmc.ııı 3 o~ı:nıfa 
Trar130cc:ın nj:ı.nsı:un daha dlr. Harden"'t>r vı; Hlds tlyorları bo alınan it•.!M:-Ic~ Bu!-oa·i :"'r n y:ı 

S!lvyetll~r n ~)or~.ra 
el(Jf si 

ilk günd"n itibaren Türltiyenin yunca giden Rika yolunun tamiri daha \a'5 y!'Hı-. ı·enwl'le .. c'cli';hıl ~ös· 
beynelmilel vaziyetine temas fazla zanıana, mUtevakl~ıf bulunmnk termckk•(rr. Dnha do,'.;1·11 u bit:\- İngiliz hariciye 
ederek bir takım gnrip sözler tadil'. rn.flıl< si ·aset!ci lrralrıını.k m:ıc~rn mÜGtesariyle gör r.tü 
söyleme :e b:ışfo.ması bizde cok <;iyas··tfat> nt.ı:r giM lı!r \·ı11iy<>t a ı - 11 

haklı olarak şüp!ıe uyandırdı. R d k. lıın bu memlt'ltct tekrar itrndiui Loıulra, ~8 (A.A..) _ Iıöyte. 
Alm1nlnrın yilksnk kabiliyet. ıDmanya a 1 fopb ·anı!; intizar ıll'\ ı-rsiı e ,ı.;Jr- rin siyasi muharriri Londrarun 

li lbir millet c.l<luğurı•t biEyo~ ınl5tir. salB.ııiyetli mahı:llerinden ö~ _ 
ruz. Bunu taı·cHr Cd~nlerderıiz. 1· da t.nlar Dem~k istivoru:ı: it! Hul~aric;tan renivor ki Sovyctlcr BirUfin~ı 
Ancak bu !'ıillet'.n biiyilk bir dün olıluğu J.:il>l bn~i~ de hltı:rnf- Londra büyük elçi!ıi ~ hisky, 
kusuru var ır ki bu da pro,na. ~r:· F:l.1'.:ıt bu tı!tnrnflıı<, lınklkı de dün eğleden sonra hariciye ne. 

( 8a1> u.;-cı/ı l mcide) gı_ı, swıı b
0

lr bfüır·• flıHır lıi .rırımt- zaretinde müstecıar Butıeri zi. 
ganda vasıt asi~·le valat:.la.n ha. ı t b ı d ı ad etli MU y 
kikat olnr:Jk b1sı;.1 millr.ıtlere Lejyoner harekeli bütün h:ı- cu nk :l •• ırl ll'I r. f e ıe r. yaret etmiştir. 
kabul ettirebil C(!ldcrini sanma. smı hükuınetin çezdiği n!.~cı.m IlıBise!crm tch:ırı m,. Jwııdi~t zor 1 Haber alındığına göre, bu ko. 
landır. Silfı.h kuvvetiyle Avru. çerçevesi içerisine koyma~.t ve tuta: B~~~arlst~nın ınü_sıılt .hır fır· n.uşmalar, siye.si vaziyetin u. 
mı ya h5.!d::n ı:>lnuuırn j,r• kCınsız bu niz:un ve kanuna mulıa' .t sat ,..eJdıgme hukmet~iı,,'i ~Un lf'k nıınni tetkikine ve iki tarafı 
ld1ı~tınu glirüncc bu i.:;i pro. harekette bu:.:n:ın!arı şiddet!~ :.r macera yolwın gırcc<"ğl tabii- alakadar eden meselelerin mü -

0 2,.,.anda va.sıtusiyle yapmak tecziye etmeğe karar vermi~tir. 1~ lkanJ • ti i zakeresine tahsis cdilmi~tır. 
T""•-a, _.,u ( .A,) _ o. ,.... B. A- a · arın umnmı '·az.iye n 

.·o'··ı:ı" P-İtmclcri ''r. ~~..... '° '-' t ti 
• jansı blldırıyor: c dk ederlum Bul~nrlstam bu r:er- Sovyetlerin Bedin elçisi 

f!:"t.i
1\'nlini tehlikede gören Çarşamba · Peışcmbe gecesi Gene· ÇC'\-'C içinde rnuha!ceme etm<'k ,.e 

'•i1~-ii~ Yunanistanm Almanva~ ral Antoncsku, bıızı tahıı.f!uzt aslcerı ona ~öre vaziyet almak Jli.zımdır, 
n•n ittifakı ile müzaheret etti. tedbirler almJiltır. r.Utlliı gece mühim ASIM US 
ği 1talyava ka,...1 gözleri kırp. aııkcrl lntaat hnıek..tleri naz ... rı ı!ik· 1 ---------------·:. kati cell:ıetmıştır. En milhım binalar p . • • 
makSIZin har1Je hırar vermesi ve bu meyanda posta binası ve tele· arıstekı nu•• mayış 
Almnn devlet n.cnm1., .. -na Av. fon santralı orJu tarafından işcal e· .. 
trpıı.da r,-erek f'ili!h, gerek pro. dilmiş vo gece yarııımdıın itıbnren bil-

1 1 1 
d il 

r~O'~!)rı~ kt!':vctiylc ne yapabi. tün telefon muhabcratı kesilmiştir. er nas• o u r 
Sabah :.;aat 10 dan itibaren ec.,ebi ı • 

leoe1 ·u ini ıı.nl::ı.truış olsa ge_ ınemleketıorle muhabere 1.mlcdm bu
rektlr. A. lunamamıştır. diğer taraftan lejyoner Londra, 28 (A.A,) Hür 
==============:::l baraketl <le ltendl cUzütamlarını el al· Fransız mahfillerine Fransız hu 

tında tutmaktadır. Şehirde asabiyet 

Prof astlr Y rga 
öldürüldü 

fierlln, 28 (A,A.) - D.N.B. a
Jlln9I Bükreşten bildiriyor: 

Profesör Yorga dün lejyonerler 
tarafından evinden kaldırılnuştır. 
Profesörün cesedi PloesU yakının
da yol lizerlnde rovelver kurşunu 
ile edlik deşik bir halde bulunmu{i
tur. 

1931 de R-0men Başvekilliği et
miş olan profc:ıör 69 ya.5mda ve bir 
kaç haftadanberl Sinayada ikamet 
e tnı.eltte id l. 

Lejyonerler Yorgayı, demir mu
hafrzlarm şefi olan Kondreanunun 
btlinden ''manen mesuJ,. addedi
J'Orlardr. Yorga, Kodreanuyu biİ' 
makalesinde kendisini talıkJr et
mekle ittiham eyloıniş ve Korde
anu aleyhinde altı ay hapis cezasi
ıe neticelenen bir dava açmıştı, 

Hava Kurumu 
toplantısı 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

l'UmU filolarının turneleri genç ka· 
.naUa.rtrnızla. hallum.ı.z ııra.aındaki sev. 
Ji ve baglılıC'ln art.ma.smda müeııslr 
alıµU§tur. 

Kurum gelirini arttırmak için çalt
ffrken, kıhve ve çay tüccarlarından 
alınmış olan muanıcıc verırJsl ve nh· 
tnn resminden ı.ııiltevellJd 70.000 lira
ya yakın b.r p~ı.ınnın iade edilmesine 
devlet şürasınca karnr verilmesi üze
rine nl~to.dnrların muvafalw.U elde 
edilerek bu parıınm kuruma temllki 
de temin edilmiştir. 

Bu çalışm ılar sayesinde elde edilen 
altı aylık devreye ait gelire mızaran 
Kurum, 1910/1011 bütçe:.ıinde tahmin 
edilmiş olan gelirin yıl sonunn kadaı 
elde cffilc.>ce~lni üınld etmektedlr. 

Raporl.lll, hiç bir te cbbUs vulrnbul· 
madıın blr çok vatandaşlarrmı::m kıy
metli nile hnlıralnrmı, cvıenme ~U· 
ı;Uklcrlnl kurumu terk etmek surctlle 
kurumun gnycıılni nıı~ yuvnsm1u 
kudsiyt'tl kadar mubtercm tutmuı1 o· 
lan vetand".şlara lıilhaasa tc,ııekkilr 
t'dllır:ek tcdlr. 

hükumterrrıadır. Maamnfıh, Kodrea· dudunchn gelen haberlere g8ro. 
nu'yu .katletmfu olanlaruı idamların- Pari5te vukubulan kavgalar üzeri 
da.n, halkın tcnıayUlilne uygun bir lıa· ne 500 Fransız talebesi Almanya 
roket olduğu içın, artık bahsedilme- da biı- temerküz kampına gönde 
nıektedir, Uerkeııl daha ziya.de işgal ril-:o, ve digv er bazıları da ış· gal 
eden nokta, bıı saooh başvekil tara· ~ 
fmaan neşrolunan beyaıınameae zilt· altında bulur.mayan Fransaya nak 
rehlllp, lejyoner tefleri tara.ından da !edilmiştir. 11 talebe ölmüş. Uni 
!ıiddetle takbih edllm1g olan bazı versite kapaWm~tır. 
milnferld hareketlerin yapılıL\.rllıneı;i Bu haberlere göre, mütareke 
ihtlmalldlr. 

günü olan 11 teşrinisanide Pariste 
DUnkıı gün yapılmış olan ve oUınu

ıu derecesi gu drudkada bile tamamen tezahürat başlnınıştır . 
tayin ewleınlyen muhtelif mrekeüer UnJverslte talebesi başlarında bl· 
leJyoner poli3 i t:ı.rafınd:ın dellil, vak· rer uzun alastiki baston tutan iki ta
tiyıe ba,3·:ekU Kalıneskoyu dıı. vurmu, lebe olduğıl halde alaylar te§kll et· 
olan "Dağınık kollar., te~ekkülil ta· tniştir. Bu iki talebe ellerindeki bas· 
rafından yapılmıştır. Bu teşekli:liliin tonu kaldırdrlq;a talebe hep bir ağız
efradı Jılava asken hapishanesine dan "yaşasın, diye bağırıyor ve bu 
girmok için ıa.zımgelen müsaadeyi ill· ıuretıe alastlkl bastonun Fransızcası 
tihsal etml§ler ve geçen gece içeri !fol oldug-u ve ikl gollin de Fransızca· 
girmek .ııuretıyle Kodreanu·nun !nti- 81 "Dıi Gol., olduğu için "yaşasın Dö 
kammı almışlardır. Bu mUteşebbisle· Gol., deye haykırmış, Hür Fransızla.· 
rın i.limlerl malürn değildir. Bilkreş rm şı:fl de Gol hakkında sempati te
polia re.illi lııliralay Gavlıuıu bu ''Da· .. ahilrUndo bulunmuş oluyorhrw. Bl·· 
ğmık te~ekltUller,, Ue münasebette dayette alay muntazaman Uerlemi§, 
bU!unduğu için vaizfcs!nden azl~dil· takat monparnas mahallesine varınca 
mış ve yerine profeaör l'alaııjeanu ge· maruf bir kahvenin önünde durarak 
tirilmiştir. Bu zat kral ~elin eskl talebe Alman mUşterllerJ kahveden 
hocalarnıdan blr!Qlr. Lejyoner hare· çıkarmaya teşebbUs etmlştlr. Bunun 
ketlni terviç ettlğ1 lçln vazl!eslnden fızerine Alman lutaatı gelmlıı ve asa
azlcdilmlştir. Eski rejim tarafından yi.şt iade etmiştir. İşte 11 talebe bu 
bilhassa nefret edilen bazı siya.si ze- mudahale üzerine hayaUarmı veda 
vat, elyevm idareten mahpus bulun- eylemiı;Ur._ ........ ~0-maktadır. BugUn kim bapLshunedcdlr 
ve kim serbesttir, bu hususu do~u Alman tayyarelerinin 
olarak tevsik kabtl değildir. lıiaama· 
fih bu son Mdiselerden siynsı mühim lngiltereye hücumları 
nettceler çıkmasına da intizar etme- Londra, 28 (A.A.) _ Hava ve 
mek icabeder, çUnkU General Anto
ne..qku ne Horlo. Sima arasında tam dahili emniyet nezaretlerinin teb 
bir görii .. ~ fı.h"ngl mevcuttur. liğl: 
Bukrcş. 28 (A-A.) - D.N.B. Ajan· Dun ge<ıe dilıµnanm hava faa.li-

amın hususi muhabiri bildiriyor: yeti tamamen tngilterenin cenubu 
DUn lejyo.nlardan mürekkep blr 

grup tarafmdarı hapishanede bulunan garbisinde bulunan bir şehirle Lon 
eski rejiııı devlet adamlarından bazı· dra. ve banliyösü üzerine inhisar 
!arının kurşuna oizilmr.sl Mdisesl U- etmiştir. Cenubu şarkideki sehir
zerine resmi gazetede bugün bir ka· de hücumlar gtin battıktan ıız son· 
vı llarekeUer hakkında. şiddetli cez1. ra baslB..ttıll] ve Grinviç ayarile aa
hUkümleri tqıyan bir kanun neııre· 
dilmiştir. a.t 1,30 a kadar devam etmiştir, 

Kanuna göre ferdi hUr!yeti tahdtd Londraya yapılan hücumlar ise fa
vemeskene tecavUz cürümleri beş se- sılalarla bütiin gece devam etmiş
netten yirmi seneye kadar, bs:ıka.sınm tir. Bu iki mmtakada yangınlar ve 
malmt zorla ele geçirmek cUrmU, beş yu .. ksek infi!ii.kh bombalar ikamet· 
seneden on seneye kadar kUrek ceza
sına çarpılacaktır. atil, ölllm cezası gahlarr ve sail' binaları hnsara uğ
ile cezalanKdırılacaktır. ratmış ise de saat 5 e kadar ah-

Bir milyon loye kadar yapılacak nm haberlere göre hn.sar hafif ol
ıuiisUmaller yeni kanun hUkümleılne 
göre hap~le cezaıandınlacak, halbu- duğu gibi in~anca zayiat da azdır. 
ıı:ı bir r.:ıılyon leyı aşan Eıuiistımaller Londra civarmdahl kontluklara 
öttim' ceza.sına çnrpılncaktrr. East Angl'a bölgeııine ve hkoçva: 
-------------• nm cenubu sarkisine de bombalar 

Kolonya şehri 
bombalandı 

Londm, 28 (A • .\.) - Hava nezare
tinin tebliği: 

atılmıs fae de buralarda da hasar 
ve i!ı~ca zayiat az olmuştur. Dün 
gcee bir düşman bombardıman tay
yaresi düstirülmüştiır. 

Berlln, ~ (A.A.) - Sovyetler Bir
liğinin yeni bU~1lk elçisi \1ad1rnir 
Dekaı:ano! bugfüı Berline muvasalat 
etm~ ve garda hariciye nazın Von 
Rlbentrop namına mUste;;ıs.r Vörman 
ile protokol müdür muavini Von p .... 
lem, Sovyet maslııhatgt!%art ve ee!ı • 
retin diğer erkdnı tıı.ra..mc!an iııtlkoaı 
edilmiştir. 

Bir lşviçre gazetssine 
göre boğazlar meselesi 

(Baş tarafı 1 incide) 
Boğazlardan ve kUçllk Aayadan 

geçerek Filistin ve Mısırı istila için 
bir proje mevcut idise bu proje 
Sovyetler Birliğinin muhalefeti ü
serine terkedilmlştir. 

Her türlil ıruitefehhUmün önü· 
ne geçmek için. Sovyetler Birliği 
hllla1meti Molotof'un bizzat Al• 
man hükfunetlyle görüşmesine ka.
raı vermiştir ve yapılan konuşma· 
lar Sovyetıer Birliği ile Almanyayı 
doğrudan doğruya alikadar eden 
meselelere hasredilmiştir. Mos
kova, mihveri kendlsJyle anla~ma 
yapılacak bir te~_kkül olarak te.
nımaktan imtina etmektedir. Bina
enaleyh Sovyetler Birliği hüktlme
ti nazik.ine fakat azimk8.rane bir 
surette Berlin konuşmalarına ltal
yanm iştirak ettirilmesi firkirlni 
reddetmiştir. 

Almanya, İtalya ve Japonya a
rasında fili bir askeri ittifak mahi· 
yetinde olıın Uç devlet paktına ait 
meselelerin de görüşülmesini Rus
ya kabul etmemiştir. Pakt hak
kmdaki noktainazarmr Sovyetıer 
Birliği htikiimeti. paktm !mzasmı 
müteakip Moskovadaki Çin elçisi· 
ne Çankayşek'e ye.rdnn etmcğe 
devam ka'rarrnda olduğunu göy1e
diii. zaman bildlnnişt!.r. 

İngiliz - S-0vyet münasebetleri 
Sovyet - Amerika yokmlığmı te
min hususunda sarfedilen gayret· 
!erin muvaffak oıa.maınası yüzün
den her ne kadar çok y~nl bir ~af
hada ise de :Moskovıı. bıtarafhgnu 
muhafaza etmeğe ve İngiltere:ve 
karşı te§ekktil eden koalisyona il
tihak ve hattA. bllva&rt& bile <>Isa 
mücadeleye mUdahale etmemeğe 
karaı- vermiştir. 

Berlin müzakerelerinin krsa $lir
m~e bakılrrsa, Almanyayı ve 
Sovyetlver Birliğini doğrudan doğ· 
ruya alü.kaciar eden meselelerin 
memnunivd verici bir tnrzd:ı. hal 
edilmiş oımasınıı. hüktnedilebilfr. 

G:ı...,ctelcrde neşredilen bazı ya· 
zılar lıildfma olarak Ilerlin ko
nu!'lmalarmda yakin şnl'k ve mer
kezi Asya. meseleleri '-'Örüşü!me-
mi!&ltir. . ı:. 

:Molotof S'>vyetıer Birliğinin 

(Bar tarafı ı iııcüfo) 
Londrıı., 28 (A.A.) - Daily 

Telcgrafın deniz mnhaı-rirl, Akdf?· 
nizdeki İngifü - İtalyan çarpış
ma:u hakkında -ki bu çarprşmada 
İtalyan harp gemileri yollarım de· 
ğişUrerek sürr•tl~ ka~mr~ıardır
!n~Utere bahriye nezareti tarafın
d~ın diln neqredilen tebliği mevzuu 
bahis ed<!rek d lyor kl: 

Kaçan İtalyan filosunun 11 son· 
te3rlnde Trantoya kaı'flı bahriye 
tayyareleri tarafından yapılan 
tahril:)kı\r taarruzdan !onra rlen!ze 
açılalıil ecek gemil 0 rl ihtiva ettiği 
talım'ıı cdilmekt dir. Bu taarruz -
dan kurtulan seklz kruvazör ile 27 
deetroyer bundan bir kaç gtin ev
vel hasara uğrıyan lirnand".ın ç•k
mıe olan bu filoya dahil bulunu· 
yordu. Bu filonun hf\reketı pazar· 
teaı g:intl haber alınmış ve daha 
emin bir yer olan Napoll veya Spo
zia'ya varmadan yolunun keııllme
si için İııgillz kuvvetıerl t1trafındn.n 
sil:_atle tedblrleır ;ttıhaz edilmlıj ol
dugu anla.stlıyor. Mezkür ftalyan 
filosunun yalnız iki zırhlıyı ihtiva 
ettiği göz önünde tutulursa d<SrdU
nün Tarantoda kaldığl anJıı.,-,ılır. 

Diin İngillz filosu tarafından gö
rülen iki zırhlıdan biri Littarlo ti
pinden 35.000 tonluk ve diğeri de 
Kavur tipinden 23.600 tonluktu. 
Bunların silrati 30 ve 27 mildJr. 

İsviçre tehdit 
ediliyor 
(Baş tarafı 1 incide) 

diselerin gi~mdeki tempodan 
dolayı, bugün Bern, Zllrlh ve 
BAl'in yanlış anlayışına atfedilen 
şe)riıı bir gün bedhahJığa atfedll· 
diğini görmekte gecikmJyeceğimis 
muhakkaktır. 

Gazete makaleyi şu satırlarla bl· 
thiyor: 

Almanya ve İtalya yeni nJzanı 
için tcvessill ettikleri işin bedhah
lıkla balta.lanmasma hiç bir ı:aman 
bir yerde müsaade etuıiyecelder
dir. 

V unan-italyan 
harbi 

(Bo.ş tarafı 1 i~ 

rarg6.hmı Ttra.ııada kurduğu ve ora· 
ds.n !talye.n orduaunu yeniden tan· 
ztm etıneJie çalt§tığı haber almmı~ 
tır. 

Atına. 28 (A.A,) - BBC 

AJaD8 haberJeruıe ~öre, İtalyanlar 
AvJonyadakJ ÜSl(rinl diğer bir yere 
nakletmefe karar vermişlerdir. 

!ngillz tayYarecııert Avlonyayı mU 
temadiyen boınha.rdıman etmek aure· 
tlle Yunanlıların Arnavutlukta ilerle· 
ınelerine Yardım etnılşlerd1r . 

Atin&, (A.A.) - Yunan ordula· 
nnı.n nıuzafferiyetJ dolayuıilo ln
f;İliz kralı majeste Jorj tarafından 
gönderilen tebrik telgrafına Elcn
ler kralı majeste Jorj hararetli te
şekkürlerinJ biJd!ren bir telgrafla 
mukabelede bulunmuştul'. 

Atına. 28 (A.A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: 

İngiliz Basvekili B. <;örçilln gön· 
dermiş olduğu mesaja B. Metak
sa.s su cevabı verm.lştir: 

Görice muzafferiyeti dolaytsile 
gônderm.iş olduğunuz hararetli 
mesa,f. yalnız tarafımdan deıöl bU
tün rnlllet tarafmdan bliyük bir 
memnuniyet ve sevinçte karşılan
mı~tır. Yunanista:nnı o kadar hara
retle t<'menni ettPimiz gibi yaş~·a
cağmdı:ın ve büyük müttefikinin 
vardınıivle bu~nkil tnuvaffakiye
ti nihai bir zafere kalbedeceğinden 
katiyen cınlıı bulunmaktaymı. Al
lah lngffz milletini kurtarsın. 

Bugün ı;i;. a. .. et dün;yasında w:rJ~ •'I 
,u şı.•J<ıJde gön.lmekteuir: 

.Macaristan, Rc.ma.nya ve Slovakya 
nın ı.lı;ıu ittifaka iltllklklarmı:lan ;;on· 
ra. Muwerln politika sahamndukı fa· 
aılyctl sUkün devresine girm~ bulu 
nuyor. 

l;;Jrlinden gelen haberlere ı;öre 
Mlııver bu yoıuaki fa.a.Uyetinl ı..ılıaye
tıl erdlrml, değıldlr. Bu va.zı)'ı;,t yal 
nız bir .asılııaan ibarettir. 

Demek ki i ıhver yeni kuvveı top 
layııcıık ve yeni 1aaliyete geçecektir, 

Bu stikü.n devresi sona erdıl.ten 
sonra Mihver ilk fırsatta Buıgarlstan 
ve Yugoslavya ile meşgul olacaktır. 

Faltat acaba. bu fa.allaya sebep 
nedir? 

lJ~rllzıden gelen yarı resmi haber
lerden anlaşıldığına göre Berlin Sov
yeUer Birl.ği ile yeniden gorüşmck 
mt>cburiyetini hissetmektedir. Berlln 
şimdilik yeni Sovyet elçisi Dekazo· 
nof un gelmesini beklemekte ve bu 
hadiseye bllyük bir ehemmiyet atfet
me kteclir. 

Sovyctıerle Almanlar &raaı..;Iak1 
münasebete gelince, Sovyetıer Al· 
manlura kar§ı doğru dUrüııt ve hattA 
samimi bir ı:ılya.oet kullazıınakta ol · 
dul;Jarım ihsns etmok i.,tı:; oı lar .. Al
mırnlar ise bu mlinasetetıerlnın daha 
ikri oldugunu ıuılatmnğa çslışıyorıar. 

F'akat Sovyetıer yenı nı .. mn ka~ı 
seyirci vaziyette midir, :-;oksıı. yaı 
dımct mıdır t Bu suale Su. :yetlerln 
veı·diklerı cevap daha ehemm .J tccoır. 

Molotcfun L;;rlın zıy:ırd:ilı Alman 
gazeteleri bU~ UK bir eııenunl:yet vore· 
rok bunu Sovyetıerin yenJ nUıır.u ll
tıJıakı şekllncie g"ôst.ercıiler . .rıa • .ı bir 
g-a;•cte Sovyc ... crin, MacarLtı:ııı:ı. yeni 
ııızaıua ıltıh:ı. .... ı i.,;.n tazl'ik yı;.pınış ol· 
duğ"unu ya"Zdr. Fakat 'ıas Ajansı bu 
lıau ı·i dcr;ıal teltzıp etti. Işt.tı , lman
lııruı canını sıımo buour. 

Alnı:ıı.ıyanın yeni ııu.am teşebbUsU. 
çok geniş bir pı vgraındL I•'aKat Al· 
nıo.ny.~ !le lng,IL~re arasmdakl hıııp 
bu ~ekildc lken İspanya, l• ransa ve 
dığet devıotlorı.n vazıyotlorlnl dcğtıı· 
tirocekli!ri zanııolunaınu.ı. Halbuki 
lıarektıt lngıltere iehine ınki!':lf et
ınekteoir. 

lngıliz • Alman harbi 
lngııt::Jerln denız hflkimlyeti kD.hfr 

dlr. Almanya ıle 1n~ııtercnın hava 
kuvvctkrl a'nunndaıu" \:aziyet de ln 
s,rfllere lehine olmak Uz:ere her gUn 
uc" Jmekted.!r. 

.l<'ilhaktı<a Almanlar buctin hiUtt 
hava harbi yapiyorlar am:, İngiliz. 
lerlıı hava. lıucuınları tahrıbo.tı elit 
mıııli faZla.dır. l!r.a.sen Almanıarm blr 
kaç yi.12 bın ı;ocu0-u R.ol.ılanj&.}a na.k· 
letLiklcrlne <le baı11lırsa vaziyet ar'Jl 
§ılır .. 

.8ulg.:ıristanın vaziyeti 
Bulgadsta.nııı vazıyet! gittikçe ay. 

dınlıınmıı.ktadır. liuıgarlar kısa oır 
terelldUt geçirdikten sonra, her halı.ie 
§imdilik l.lÇ!u pakta glrme~e Laranar 
oıruadJkJarı anuıflıliyor. B-ı.llgıı.rların 
te<eddüt devirlerinde Yugoslav.ıara 
ve YwıanWara kMşt ga.:.:etelcrındc 
sert bir hava esmiş ıdl. Hu r.rtınayı 
bir kaç gun 8\l.kUn ta.kıp etmi;ı ise ae 
ıtmcll diğer taraf& doğru ıneyıl bllo 
gorıllmel;'e b~lamıştır. Bu hususta 
e.&kl Buıgar başvçkıli Köseivano! un 
nutku §ayanı CUKkattir. Bir meb'us da 
Bulgarummm Yut>osLııvya ile aoet g8· 
ÇUUlıek iatedlğı.nı soylemektecur. 

Bu .sö.::.!er );ugoslavya ha.iKi Uzcun 
de müspet bir leııir yapmışur. 

İtalyan - Yunan harbi 
. Yunanlılar Arn<!vutıuktaki Uerl ha
reketlerine devam etmektedirler. !tal· 
yanlar d:ı. h;ueket hıılindcııir. Taarruz 
etmlyen bir kuvvetin harekette bu· 
lunmasmm ne olduğunu anlamak pek 
zor olmasa gerektır. 

"Rlcat eden kuvvetlere bir gUn tııle 
aman '·ermemek,. diye eski bir ö1,;nt 
vnrclır. l§te ArnııvuUuk toprakların
daki Yunan a.>kerlcrL 

İtalyan - ): unan harb!nln umunu 
vazıyeti artık alıştığımu gibi, Yunan· 
lılar esir alıyorlar. Harp malzemesi 
iğtinam ediyorlar. 

ltalyan!arın bugünkü bo::gunlan 
belki bir hezimet olacaktır. Eger bu 
olursa. 1taıy1. bava kuvvetıcrinın ata
let! de bunda beU! ba§lt bir Amil olll· 
caktır. 

tlır Amerikan radyosunun verd.gı 
t aocte s-ore Ergen Yunanlılar tara 
tından zaptecilnıiştil', on birinci ltal· 
;>an ordusunun Jaşe merkezi olan v 
Ur hava nıcydıuuna ma.lllt bulunan 
ı;r;erinin düıımeaı ttaıya.ıı - y unın 
r.arblnln ebemınıyetli başarılarındıın 
birl sn yılır. 

Alman hava akınlan 
Bir mUddettcnbcri Almruılar !ııgil 

terede her ı;ece bnşka ba. .. ka şehirleri 
bombardıman etmek ta.byesinl kullan
maktadırlar. Buna sebep iki buçuk 
aydıınberi ı;Urcn tedhiş .bıırcket.ıılln 
bir !ayda vermemi§ olınaS!dır. Lon 
draya yapılan Uıarruzıar muvnff:ık 
olsaydı bü d'.l$;işikl ğe c-0bep kıılmazdı. 

Bir de Almıuı!arm bombardıman 
tayycrelerlııin azalımı oJduğU ve h t 
ta. Ağustos ayı başında başlayan ha· 
va barbt ile Almanların kıymetli ve 
tecrübeli pilotlarının tUkenm1§ oldu 
ğU neticeleri çıkarılabilir. 

Sovyetlerin Vaşington 
Elçisi Yeisle görüştü 
Vaşln~on, 2S (A.A.) - D.N.B. 
Sovyet Ru.syanın Va~lngton bü 

yUk elçisi Umanski hariciye mUs
te~an Vels ile uzun bir gi:;il~m~ 
yapm1~tır. nu göriişme hnkknıdıı 
hiç bir ~f'Y nc5l'edi!mem! tir, 

Son ayların havacılık ı;alışmaları 
ile Genel I'urmny Bıujha.:n IJ:ırcşal 
Fevzi Çaltmalt ve lb vcJt ı Dol;tor 
Refik Sayd:ı.nı'ın le ckkUrlert ile bir
lik. lmru.ma t~lJllJ cyhllkJ,.ri tak· 
dı:-lerinl kru:nnncck bir can ıhk guıı· 
tertnıı olan TUrl: ııava ltunımu rııpo
n ııch, "Hava Gcd.kli hazırlarn:ı yu· 
vem .. nm ilu yıl iı;lndc l:ı'nlcrce uçucu 

DUn gece !nı;'.!~ bombardımıın tay· 
v:ırelerlnln ba.~tır.:ı. gayrcu Kolony;ı 
§ehrlnc ve bu şehrin etratmdakl muh· 
telif he1ener üzerine teıtsır eclllmi~
tir. B !lralara şiddcUi ve muvaffald
yctli taarruzlar yapılmıştır. 

Yü~ba~ı Vienno 
muhakeme edilecek 

Clermont - rerrau<l, 28 (A.A.) -
Leon Blum ka.blnt>Binde mnstcşn.r· 

hk TaZifesi görml\' olan yUzb ışı vı
enno, & flkk~nunda 13 ll'lmtaka u· 
kert mahkemesi bUzununa !:Jltacak· 
trr. Viennot vn,ı:ifeslni tetk ve dl!ş
man önünden til'llT ımçuyl,. ıntt7.nım 

K ~denir. ve Boğtzlarln ıı.lıikada.r 
o!dugımu ihsas etmiı.:ıtir. Bu ild 
•1mtaka.da da Sovyetle; Birliği sta
tükonun nıulutfazasmı şiddetle is -
temektedir. 

Attna., 28 (A.A.) - BBC.: 
Aliruı radyoou Yunan1ıların ftal- .., _ _ 

yanların yeni hatlarını yardıkları- ...,....., _______________ _ 

•ı erek hava kuv,·etlcrlınıze vcr
J~I, hııva kurumu kamplarında 
tl'vyt.rtclllk öğrenın.Lş ıt .~ıı gençler
.tan yüzlerce gcncln yedelt ha va su-
~ o~alı: hın>:\ Jmvvetıcrimizclc h'z· 
t almış bulundul l:ı·ıoı r:ıkaml:ırıt 

1 ·•nnara.k fahr U& ka.ydı>ylerııı>lttr • ~ 

Başk'l bombardım:ıtı tayYareJert da 
A.nvers. lıt Havre Tt Boul~e ht!IA 
tJmanıı:ı.nnı ve k~za mUteııdült d~· 
man tayyare mcyd.;uılarını 't>onıhala
nu~1ardır. 

Tayyuoetf'l'imizdı>.n btri kll)'TJ)tn-

İt-mat edilir bynailardM. ltf
renild~e göre, Sovyetlcr Birllı!f· 
nln borrıı-,,Iar 1ınkkmc1rıki hattı hsı
t'ckctl Hitler tarafındrm nnl:ı$:.ılıı. • 
t'AK ,.,. t:ıq'-irı Nlil~~ktir 

nı ve her t.anıfta plana göre ileı- Perdenin Arkası 
Jed!lı:IerinJ diln akşa.nı bildirmiıt!r. 

Bu haber ftalyanlarm tekmil cep 
have 11ilratle biiyilk kuvvetler gön· 
dcrc'liklerine dair diffeer bir haberi 
trı1rip "tmiı:;tir. 

Romannnnı }'97.lla.nmımı ~·ihr 
r,mıc1.an lonamamıştır. Oıfü- <'·ıe
rlz. .. -



Portreler: 

Eski Ankara ve 
MUm1az öl<men 

1 Dün Uç otomobil l!ırap dtl!illld~çe_: 
kazası oldu T k k- k • ·• · et · ..,:::.:~~y:,~;::.~:: e e m e tıpı C ınag l zalar ınrasile _şöyle olmu§tur: _ • T ib:klyede bir tek ekmek tlplnln knbol edil~eği yazıldı. :ra-

sr~~lt.#:; ·~Ha6erlerı : 
. , ~ ' ' . 

Beşiktaş 
on sekiz sene m'Velld Ankara· . --------------- ı - Beyoglunda Yala sokagm bil zamanlarda keseye, zevke, lıı. atlara göre ekmek P" 

::y:~k:arup~~=a::.:rpanını=.:d~~ ıKelulled Telllvl parasına tama' ederek da oturan Mus:atanın be§~~~~ karmak belkl uygun dü~er. Dileyen, has, istlycn hatd yer. i"ııloat 
J ya.şmdaki çocugu Mehmet, a memleket hudutlarının dövüşen mJllctlcrle kuşstıldığı, bUtlin dün· 

bir cş:ıott!oodor. İstasyonun, bu· lld.flrenfD bAVif-t8tl tes•ıt edildi caddesinden g~erken ı;oför osm ı. yayı ate§ ve dumanın kapladığJ gelcce[.-in lunardığı günlcrue iş 
harlı ma.kinenin, makineyi tamam• U J ~ id i deki 1921 numara 1 ·d - · . . ' • nm ares n d cgıı>ır. Art&k francala, blrınci 'e ikinci ne,·l ekmek ayrılıgma yer 
lıyan kigir binaların bu kasaba- Beşiktac;m, yalnız yaşadr(rı tcr:mektedir. Zira evde ynpıLn Taksinin altında kalmış, başm an kaJmQ 
dan k Ç'""~knu gibi "t ddit d b - "' · , k ş· li r<,..,.uk hastanı::: · • ._z. .. a .....,.. !t mu ere ev e, ognzı kesilmiş olarak araştırınath ihtiyarın bulundu_ ~aralanara ış ~ Gazeteler bu tek elemek tipinin yurtt .. büyük bir buğılııy ta• 
bir ha.ll ''a.rıiıı'. Zaman zaman 83 ölü bulunan Mehmet Tellinin gu~ muhakknl~ olan paralarından sine kaldmlmıııtır. ' - ' kallı bclcdl;)e lıademelcrl tarafın· ··td"rül" . '> _ sr kt'CJde oturan Mehmet sa.rrufuna yol açtıgım yazdılar. Tutum \'e U;tı~at bıı.Jımılarıllllan b1l 
dan tr-nek"' ibriklerle alev üstüne o u. mesı etrafında yaprlan 1 hiçbir kuruş bile ele gef'memiş. adı-ndn bı'..:ı:,,·i. Necatibe.\' caddesin- ~·~ı ıılıin iay.dala.n, belki ~erçckt.en büyüktür. Fa.kat ben<'e bu hlrll· 

- " tahkıkat neticelenmek üzeredir. sandıklarm kmlmı~. çckmec~- "" ~... - k ri söndürücü madde s!:rar gibi dökU.. den gec;rrken, 1731 numaralı oto- ~ n 1nıane\ı sahadııkJ 1tesırta1, bUtiln o e onoml ~:ırtlarmı çok ;!;<> do 
len sularla tozlan zemine mıhlan· Tahkikatı müddeiumumi mu• !erin karıf'tffılmış ve dolaplann mobil carpmış, ayai?ından yara· un·ıı. <acak bl.r ehemm yet ır. 
lllak istenen cadde BüYillt ~nııet avinlerinden Yakup Şekip ida - a.~tüst edilmiş olduğu görülmüş. lamı~t.r~. FakJ.rlc zenglnJn sofralannda 3yn1 ekmeğin buhmması, hMl-
Meclbl önünden geçerdi. ·Bu cadde· re etmektedir. tur. 3 _ Galat.ada oturan Saniye a· Nelere birlikte giriş, vatan yükünü beraber çekJı:ı, mlhnete, ıztıra· 
nJn Ultiinden geçenler çok defa in· Tesbit olunduğun& göre, el. Şimdilik katilin hüviyeti tea. dında bir kadın Kara.köy caddesin- ha birlikte katlanış demektir. 
sanlarm göztine görlinmczd.L Tuz- nayet, 68 lik ihtiyarın parası. bit edilmiş gibidir. Yakalanma. de Saffetin idaresindeki 2611 nu- - Param var. Bırakıo beni IAWlğlm gibi yeyip içeyim! 
da.n bir hı.balta caddcnln üstün.de- na tamaen c:· .lürilldüğünü gös.. sı bir gün mes~lesidir. maralı taksi.ıtin çarpm!lI!ma manız Diyen adama, böyle fevkalade zamanlarda iyi gözle bakma-
kflerl renkli bir 110 gibi, kaplardL kalnııs 8yağı krnlmtf!tır. yız. Onu, yurdun rztırabmdan pay almryan bir bodgi!.m 1>ayarız. Tek 
Güneşin altmda buğoYA, ve koyu Genç kıııa Çlll ta- Köy eğitmen .Me~et ve Saniye Beyoffelu has· ekmek tipinde, ııofralarla beraber ruhlan l'e vlcdanlan ds blrfhl-
&arı toprak rengine benziyen rüz IJDI kapanlar '"'urslarıaa tanceine kaldmlroııılar, şoförler rfne lehimleyen bir perçin lmn·etl görmeliyiz. Bu görüşte, en büyük 
gamı bu cadde tızerlnde resmetti· D yakalanmıştır. ,.e en derln scılaı'I bite dindi.ren yumaşa.'k bir iç sargısı, bir gönW 

ği ıe,·baıar arasında hazan ben ye- Altışar ay hapse Bu sene 3000 talebe merhemi nroır. 
re kadar sarlanış, kuyrugu \'e ka- b 1 Türldye, bütün dilnyads. hoUuk ba.kmımdan btrlncl sa.fta adı 
fa.,. belinin aksine olarak dikleş mahkum oldular alınacak Kısa ha er er: geçen bir ülke olduğu halde, neden buna lüzum görülüyor? Dlye-
Jni, bir ~atmn üstünde heybetli Vedide adında bir genç kız, İstanbul köy okullarına Maa. ccksiniz. Bunu siiylemek f('in ya tamamlle gafil olmak ,·ero. düt-
bl.r \ilcudü dört hadementn yede- dün çarşamba pazarından ge. rif Vekilliği ilk defa olarak "' Edirnekııpı tarafında oturan man du:v~lar bc~lcmek lamn gelir. 
rek göiü.rdüğü ha.yal meyal farko- çerken, yanma 16 yaşında Ib _ bu yıl on eğitmen tayin etmis. Saliın Uc:bakan, evvelki gece .sar- Çünkü ancık dilşilnlilünce, cevap kendillğfnden ortaya !:fkar. 
lunurdu. O z!Ullan blllrclik l<l bu rahim adında bir çocuk yaklaş. tir. · hoş bir halde sokakta dolaşırken, Biz, kı>nn halimb.:de bırakılsa lıllk. tarlada kalacak. r1fmfzden M· 

heybem süvari Meclis reisi Cell.· mış ve elindeki çantasını kap- Eğitmenler Maarif Müdürlü. kendini karakola götürmek isti • pan kollannı brrakanuyat'.aMik. O\·aJanmız, traktör ve harman makl-
lcttin Ariftir. Onu bir Asur mü'.'ie mıştır. t.:rahim çantayi arka. ğü emrine verilmişlerdir. Ken. yen polise küfür etmiş, dövmeye nelerinin uituıtn1u Rarsmtdarlle titrlyecek, başaklar adam b~vu yttk-
l!llndcn fırlamış bir heykel hissi ,.e- daşı Ahmede vermiş, .Ahmet de dilerine, Silivri, Çatalca, Şile ve savaşmıştır. Birinci sulh ceza mah· esJe<>ektt. Bizden artanlarla komıo ve uzak devletler dfl be!'llene-
l'en uzun beyaz saka.Ilı den·ap ağa. kaçmıştır. Yalova köylerinde vazife verile. kemesi Salimi, tevkif etmiştir. cek. darlık duyu1mryacaktı. Fakat dHnyan ateşe verenfor, bizi de 
hın at üstündeki silueti taldı> eder- Polisin takibi üzerine yaka. cektir. *Belediye iktıse.t müdürlüğü tef- r-llaha sarılm~va m'ecbor ettiler. ll'ltfhsaİ kuvvetleri azaldı. Yalnn: 
dl. Riiz·~nr esmediği ıamıınlarda b' · · n· ~ tiŞ ••!erini daha kolaylıkla tamam- l<cndfmlzf düs,ll·n ....... k m-'1dde kaldık. ha! !anan kaptı kaçtıcıla.r, ınncı ıger taraftaıı bu yıl eğitmen "" .,.."' ... 

şlan k::ı.lpaklı, belleri t:ıb:ıncalı, sulh ceza mahkemesince 6 şar kurslarından (700) eğitmen da. lıyabllmek için yeniden on müfet· Anharlamn17.da, dönol' . sl1o1amrıw.da yığılı bu~rla,.lnn idare 
aya.Jdan külotlu, sırtlan hiihi ee ay hapis cezasına mahkfun edil. ha mezun olmuş ve muhtelif tişe ihtiyacı olduğunu bildirmi5tir, ve dfükatıe kullanmak 7.orundavn. Harp r.e ktldal' !TIÜl'f"r.elt? B11!\1l 
ketıı insanlar göze çarpardı. Bu mişlerdir. vilayetlere tayin e<lilnıiştir. Bu istek daimi enclimen tarafm· kNtlrmek madem. kf bırn11o ~llmkftn değiJdir, o halde uzun bit 
caddenln hiç ek~UmJyen n seri ha· Önümüzdeki ders yılı İGin vt. dan tetkik edilmektedir. zams"' 1,.111. IMtvat!r. toobMI n..~ııms'k bJ" akıl ve manhl' e,.., .. tdfr. 
llnde bol bol g~cn lnsanlan 811B.h· Sarıyer orta okulu llvetlerde a"Jlt.n enstitülerin * Belediye tıuıı.fmdan yaptınl- "Tilrktyl'ltle tC'!k t>lm>~t .. 1.· f!d~ hövfo f'ıt cepheli ve her Ud oep. 
larma sün~ülerl bez parı:alan De makta olan et nakliye motörlerinin heıılte de gib:~I bir du·.-... ~- ••vnro-
bağlr, kasatura.lan tahta fı;ıılarm açılıyor köv f'c;:itnıı:!Tl kurslarına yeniden ikinci.sinin inşaatı tamanılanmrştır, q~u., ."""'n -J· . ... _ t"'"' ""' 
c;cnb~rlert s~-"nn<17:armd.:ı.ld fü· (3000) talebe almacaktı:t". indir'lm. H.A.T<"ITT ~ rn.,,_ ~t:!'f11"!·" 

........., r- Sa1"1'Ver orta okulunun istim. V Bugün saat 15 de denize ı e 
f<-~•çi dükld.nlarmıla dövUlo dö,ii· --,, ı t ekalet talebclf'rin seçim! to" ..... nı· yapıl•"·aktır. 
1 Jak muamelesi tamam anmıış ır. ı " f "'' ~ e yapılmrc a!!lkerlerdt. , kt B vam masr iı:in ,-ilavet !,faari ~, Sirketi Hayriye, Rumeli ve A· 

" Tedrisata başlanaca ır. u o. ~1"'d" ı ki ~~ Bu askerler bir b:ı.-" altmda · • · u ur Ü E>rine bir tamim gön. nadolu sahillerinden Köprüve ge· 
''E J..,... kula Beykoz, Emırgan orta o. d · t• t ı lh k " Y ~azileri" ısöyllverek uzakla- k ı· ermış ır. stanbu un mü n at len postaları birer saat geri almı<>-

la " ku!lariyle Kandilli ız ısesinin k l ,3 V• di ~ 
l,_G_o_· _N_D_F_:\._ı_r-___ , .. _, _"_' _E_I, 

ıtır rclı. aza arr>ırın.n egıtmen namu · trr. Buna sebep, talebenin, ''eru' 
"--" orta kısmına devam eden ve ·t kt" " 
VöUde, dam.anı kapısmdan ha· sel't ece ır. derS programına göre mektepleri- y • v •tı • v d • 

ııw.ı, buram tuten kebapçı dükkan· Boğazdan gelen talebelerin ve. İlk tedrisat miifcttişlerindcn ne yetişebilmelerini temindir. Yeni 1g1 1 g e a 1 r 
lan ıavlA giirtlltii8U bir kaç kflo rilnıcsi uygun görülmfü~tür. bir lıevet, seçim i~ine başlamı~- tarife cumarteıslnden itibaren tat· 
nıetre<Jen işitilen kahveleri. kapı· İstanbul okullarına giden ta - trr. Seçilen eğitmenler sıhhi bik edilecektir. 
la · • )ebeler de bu okula devredile. ı · ta ı d 8 AZI ' d ' hal. rı onünde ya.yhlann somu.rttugu, muayene en marn aıı ıktan • Silreyyapaşa fabrikasına ait ar • .., r'"11z 
atlarnı ldşnedJğl ilanlar, tahta ke- ceırtir. sonra bir nisandan itil'Jaren ens.. b!r c:atana, fabrikanın Haliçteki .. km dilinde yeretmiş 
Penklerlnl gün* ~· yorgun göz titülere sevkedileceklerdir. iskelesi öniinde du'rurken Hilda· sozlerfn n:! bibi ftlrral:ıra., hi.. 
kapaklan tôbi IM)ılın" dtıkklnlan Cep fenerleriyle piller verdi isminde bir motör, çatanaya kayeciklere yahut bilfiil vaka. 
he Anadolu kasabasınm bir eeph& beyannameye bindirmiş, kUpeşl<!.!ini kırmıştır. lara istinat ettiğini gösteren 
111 göze çarpa..'"tlı. Çarşıdan baktı· Daktilo Seyfiyi öldüre- Kaza neticesinde hlsanca zayiat ol· bir eser telif etmeği ileri atır. 
irnız zanuı.n sizi 1...'Crpiç 'lığınları a- tabi tutuldy nin muhakemesine mamıştır. müşlercll. Buna r.ise.l olarak 
l'asmdan açılan bir yol tepeye dol- Fiyat murakaibe komisvonu da ''Göt.den sürmeyi Çekmek,. 
roçekt-nll. Bu orta llaJU Anaclohl dilnkU toplantısmda cep fener. bqlanc:b veya "Ben onun cemaziyelev. 
kasabası biraz ileride biitün Kuru· leri, piller ve ampullerin be- Bir müddet evvel Yenieamt. Sinema ve Tiyatrolar velini bilirim., t.:-zmdaki SÖZ.. 
nuviist::ı. ilıUo::ımile size bakan im• yannameye tabi tutulmasına !erin han~ fıkratardan doi;du. 1 ld . de, daktiloluk vapan Seyfi a.. ~ eye, es sıtcye uzanmaktadır. karar vermiştir. " gunu gösteren @avaıu dikkat 

t7 1 b dmda •biris.ini öldüren, Ktbnslt 'l'''I! Sehı"r Tı'yat s · .ı~a e o.rcu ile, Samanpazan ağ· Digw er taraftan dün, komiın.' ·o. 1111111

1 

TO U yanlar ~raztlmnrtı. 
d .,_, Mehmet Öncünün muhakemesi. ö 

Zin aki !>ant kuleslle, kal!!nln he- nun <;alışmakta olduğu Dör. \il il\ Tcpebll§ı Dram kısmında yle bir eseri, hele blrcok 
nıen blti-;li?indclJ pazarile bir eski düncü Vakıf hanı önünde bir ne dün ikinci ağır ceza.da baş~ Akşam Saat 20.30 da yaşlı nüktedanla,.r~ .• ız, ıırnmm-
5lt.enJn tarihl sb:e l!liiylerdL Bir an· ihtikar vaku~ı tesbit edilmistir. lanmış, katil, Seyfinin kız lrnr. 11111 Ayak TakUDJ Arumda da bulunduı'Y-ıı sırada vil""'•da 
da bir ı..nn deşini kendisine n~anladığmı ** * ,..,. ""' 

~devrin ~lzgilcri kar&mız· Şimdilik ismi verilmiv<'n nıuh lst.ıın .. ı Caddesi Komedt loııımLn·•·ı ge~irmeP.-e l'Alı..,...,ak cidden bir da ca Ja-• ...:ı- ve bu vesile ile 150 lirasını ye. u. ~ n GM.UUJ.. tekir, fiyat murakabe komisyo. ..UCpm 20.so da: DADI hizmet olur. 
Buı;ün asfalt ve betonun sento- w f' tl h T diğini, parasını isteyince de DU b' 

nl!<:i iroı"nd~ bir Jıende~"' s·ehrl ola• num:n koydugu ıya ar 1 afı. Uzerinc bı,...,kla hücum ettigıw'ni ilk o n ır fıkrft. dinledim. 'T~ 
" - ""' - n." olarak bir cep fenerini 75 ~- pe-.ret San'atkArınm ~itlik tende kaldı ve·- •ın-n. 

~ak ~ördügfünüz. Ar.~mrnnın fideli· .... ~övl ·~· C l S h• J b•l " .Y- ~ ği ~mütevazı fakat kalbi sıcak, kuruı:ı.a satarken cürmü mco:ıhut ~ :_~~k~ndan sonrasını hatır. ema a ır Ü ı esi de kalsın,, sözüniln menbaı oL 
ruhu kaynayan ve her dunnnm halinde yakalanmıştır. layamıyorum.,, demiştir. 3 BlrlncikA.nun Satı, Şehir Tiyatro· ~uinınu zannediyorum. Telifi. 
clihlnda yeni Türldyenln hulyası Muhakeme, şahitler iç;in kal. su komedi kısmmda, Şehir Tiyatrosu nı ileri sürdüğü.mUz esere fay. 
bir ı~ık gibi panldrvan 8Chlrdl. Altın fiyatı mıstır. artiı:ıtıerl, San'atka.r Naş.ıt, Prima gı~~m:.erir ümidiyle nakledece.. 

.,, - d" h. . • Donta., Novart • !rma Toto, ÇARDAŞ 
Bu ~lıirdo 0 zaman zabitlel' . Altın fiyatları, un ıç bır TARLA KUŞU Operetleri. Ad ı 

Yliksek memur.l&r erkanı harbiye tahavvül göstermemi!"tir. Dün 13 ya•ındaki kadına CNaşlıilrı Naı<redıHn Hocası) amın biri yiPitlik mera. 
kaı·rgahından (Ziraat mektebin de bir altının fiyatı 2ı,25 lira ~ Cl§e her gUn açık d~: dd!isrnUş. "Yf~tlik ne. 
den) bo<lar sitep atıarmm sırtında idi. 1 tecavüz etmek iıtiyen ır. ''. . ıye sorar dunınnuş. 
811'a ile ~il.re inC'rlcrdl. Hatip çayı hamal Beyoğlu Halk Sinemaın Kend•sıne bir "yi~t .. ten de. 

kendi fi&hadct parmağımı se.. 
nin ağzına soka "a~. !kimiz 
de aynı zamanda dişlerimizi 
sıktl r _~t biribirimi.zin p:ı.rmağı. 
nı ısırma~a ba.şlıyacağız. 

Yiğitlik namze'H. 1• nd;,:dne 
sövlcndi'ti g-ibi yat:>mış ama., 
~ok P'eçmeden ''oof .. aman! .• , 
diye feryada başlamış. 

Bu .. •rn ti.zerine h~kiki yiğit: 
- !şte gördiin mü;· demiş. 

YiiYitlik bende kaldı. HakL 
katte benim de nanna.billl acı • 
dı ve kanadı; eiier !biraz daha. 
devam etsevdim, ben de "a
man,. diyecektim ama. yiğit.. 
!iği elden bır=.:.mamak için 
tahammül ettim. 

• • • .. • ı 1 

B~nkü dünya hadiseleri 
çer,.evesi icinde ise, ''hakiki 
yiınt., , parm.a~ı kops1t bile 
mileadele-siııe devam eden in.. 
sana deniyor. 

ytr<·M~T MfrNfR 

lle Bent dcresinlo ~"relediğl şeb· a.kll sellmJn. Jcal>t şif.dinde t-eJikkJ Buı;:1in: A~l< F"ırtmlım, va öUl alrna!'ı""'T bvsive etmişler. 
:rin kalbi kagir dlayet konağında eclil.mlştlr. Yeşildirektc, birisi ile met. Ya diri. - Yi~t1ik de-rcıt verilir mi? 29-11 ·940 - 30-11-940 
te:mslll etmişti. BugUn ,1ıayct ko· Memleketin en mttşkiil anların- res hayatı ya~aya.n 13 yaşmda Her nk,am 8 di' zf'ngtn \ıt.ryete - Git de P."nrllrsün. 
llakJ olan binada öyle hariı:rutade da \'eklUer heyefüıo iltihak otti. Zehra a.dmda bir kadmm eviııo (GREGOR ClAZl Ve söhr~tli }\;r v;,....· 'fendi. ~.oa Datif 
bir eliıstiWyct \'ardı, bütün devlet Ticaret VckiiJetl gibi mühim, 1:.ı~e evvelki gece yarısı Ctrm:. adm. sfnt h'l'l~tıimIStar. Ytıllt: pl'ognı.m 
rnucsseseıcrt, ,·ekiletlcr, umum lişlcrl gibi haıilmliide kıvrneti olan da bir hamal girıni::;. Zehra ka.. sına fll'Sat vermeden yakala. y - Gel bllta~:m! dcm.iA. Yi. 8.HJ Alıır.s 
ttıUdllrlüklcr nınltkemelf'r, ,;ınyet bir işin mesnliyetini dnuhte et ranlrkta buntı geriln~ feryada m·"1'1.t'dtr. gitlik d"tSİ.l"'in. ne olduihınu ~.so Prn-:r-mm 
lnUessese!eri hep hn taş binanın mlı? bulmıuyor. ATk:ıda,;mnz:ı mu· ba!'-ılamrştır. . J?tL: adliyeye \'etilen ham.al, s~n& P'ÖSt~l'e~:im. C"--P.tir ııını eli. I ıuıs ~~1mı 
~l&stikiycti i<;fne sığmmı,lardt. vaffakıyet dilemek hfr ''1.\7!İfedlr. YetiFenler, Cı•manm 13 Y1\- bırıncı sun. ceza mahkemesın- nın Rahtıdet Pt'T'm."ifr,,t. d~sıe _ 12.ss Saz tıık-

Ru binada jaket atayh ı.ıust&fa SADRt ERTu"'M şındaki kadma bir şev yapma. ce tevkif olunmu8tuı · riınln !.lraqm'\ Mk! Pon de ıılmlı•ri 
~~.M~oo~U~ra~t~t ---------------------~------------------~ ıı~,~~ 
~ey YUkas sJ ..... ı. k dlf il d kt ...,... -..Aıl~~--1·y~~ .... ...-.. .-. -~· · lS.05 Şark.tar bin'. ı J-• a e o or ~..,.:.:,.'\9"ıı:sP ---~\..11..\..LA.JL..fi~"""" ıs:~o K!!..-ı1 ık 

Ptı~8~t!;~~~l~~· ;!;::ç~~::f :~ ': - 73 - ,aU11mu:11&1•11U1•••11J!••~pm~rı-•••ııammıaıuwn~ ri.ne konulacaksm. İşte sana ı.a.oa ~:;;m 
~~gill alnı il6 Fe\'7..I Pap sık~ son sözlerim: Yarın akşama kuarl.ett 
gorüJebiliı-dL Benim hakkmıda. söyle. m. iş ol. k~~ar rnUsaaden var, dilediğin ,- . .., Fu& bey ıH 

B h g•b h 19~() Ajans 
u ZADıao..l&rdn. idi. Kalpcı!ıh An- duğunuz s()zlerin epsının ~Y- · 1 areket et. ıus 0c ... ıt ... ıu. 

kara mUııfcrit bil.klmlildcr te~ldla· dunna olduğunu· ve benim 617R Ve Pepe. dairemden ~ıktı. de ,arwtıu : t:~ g~ş omuılu, iri beden· evlendikten sonra da. arkada5lı. • • fı:;tı> Aleksin son söz.Ü bu oL 20
·
13 Ra~:ı':~ı 

u~ yliziinde büyük seferber- ğnnıza devam için en ufak ibir Ac.. k ve n lol,er d rorı ldf tı o~. Bu söz benim de sonumu 20.45 Temııll 
lzlerı slliıımemlş Mümta.z a· teklifte bile bulunmamış oldu. ...,... gosteriyor. 2uo Konu!lma 

~da. blıo ihtiyat zabitini h&ldmlo- ğumu anlatacaksınız. . Yazan. vvuen: * • ıı.ot5 Rad~·n ,:ıınn 
An~ seçti. no genç hildm :Cunlardan maada. Mıs Bur. MorJ's do·· Kobra Muzaffer Acar Anlattığı hikave sona erin.oe oı·kt>,.tr.ı.sı 
gın_._ ra.doı~ ke.rpi9 du\arlan ara· det uopere ko~"cıımdan .. ayrıt Dol · ;;,·~~ !~0y90 UA gnı .n ...... . ores. bütün kuvvetleri ke. -- ...., • ._. 
teneffüs ecı:.:.._ya.ylinm havasını masmı temin kin kend!Sıne her ğırdım: ğilıl .. i\evyork Amcrikcn gaze. ~~imi~ zavallı bir insan va.zive. orkr.s•msı 
taJısllJnl fstaııh':ı!Uyümüş, huJ,,,ık türlü yardıma. hazır bu?m.ıd;r. _ Artık ne sizi. ne de onu teai.ne hak,nnıu'la. Uç sUtunluk tı~cle üzerime doğru düştÜ... co ~·~zfıftnd 
genç hakinı SaJ<a~.~pmı:;.~:~ ğı.muzu da ilave eddcc:.<lsını.~ bir daha görece,k değilim.. bir JUakale yazarak Aıncrikanm Omnzı.una dayanr.ıış, bir tek ke. 

8.0I Haftf 
program 

8.1C5 AJan'I 
8.SO ProATBımn 

de\"llml 
8 4"! Ev kadını 
ıs.ss Türıcuıer 
l 3.öO A jıı 11• 
l-l.03 Ovun ba• 

\'81'ln 
15.10 Jı..urı.ıdr 

proııram 

18.0I Rıuh'" cas 
orkestra51 

ıa.co Ti\rk müzl· 
flnd"8 
Fofülor 
örnr.ı.ıer, 

ıa.o:ı .t\.e>nuı;ma 
19.15 Solo 

!Jnrlnhır 
rn.ı:o Ajan!! 
19.45 Fn~ıı hc-yett 
20.15 Rad~·o 

Gazetesi 
21 .1ı; Knıı ışına 
2'?.30 Ajans 
2:?.59 Dans rnnzıtı 

garp ccpheslnde llıtivat .. .,b'ıti o'- · Anlrırorsunuz blmları agı md lı. Birdenbire ellerimi bıraktr snn on senedcnceri görmediği lı~t~ 0lsun konu&ımıyor, "'02.. 
k hlım o1 - - •1~ b 1 "k kır ı t ve ·· .. 1 'th' k" en bil'-'Ült skandal olan vaziyetL le1' d · 0 

ra et etti \'8 Lo·,...... su.lhuna nutı n un arı yapın .. ' - yuzume rar~ı ŞU mu iŞ "" - J ın en muttasıl Y""'' akıyor, 
ı. __ , l ·-· i t k I""-m Be lı· ı i h nı'zden bahsedccegyim. O za..'ll.:ın se ı ....,, -.uar ccp:ıecle kaldı. Sutb~ son· larınızı tam r e me <1

''" •• ~ me er aykırdı: ·-.., SS ıı: SP.Saiz a~lıvordu .. 
Anlcı.rada ha-~ fuJaasuıw.. Uk nim tekrar eı:ki mevltiimi ka.. . -:- Şu halde sb~in yaptığınız şimdiye kadar size hUrmet et - lzlırabt büyUktU, Wtt.n VÜ-

faaı Jılznıet kabul edenlerden biri zanabilmem ic!n sizin dcr~al gır.:n ben de maatteessüf sizin miş, sizi takdir ve hayranlıkla cudu a.cıa.bi ihtilaçlar kiLde tit. 
de o oldu.. harekete geçmer..iz ıa.zını .. Çt\n. vaziye~inizi bozmağa mecbur karşılamış . olan lbütün Nevyork r~Y?t;I~., dudakları morarmış 

-
ı -

Cuma ,Cumarte. 
29 ll. teq. 3011. tes. 

Cepjıaden son.,.. onan PGlttika kil benim vazivetimi si'li yıktı. kalacagım .. llem bu sizin yap- sosyetesi sizi kapısrnda::ı kova. h
1 
ırıbırıne kenetlenmişti. Z9.val _ 

f.erWyesinJ parti kad.rostındakl hlz- nız, şimdi yeniden yn.pma.k ın. - m.ış olduğunuz.dan çok daha cak. Herkese rezil olacaksınız.. 1 kadın!. Onu ıztıraplanndan 

Şev\'31: 2D 1 ŞeV\-al: SO 
Ka"ıın: 2'Z nasnn: !S 

hletlert tamamladı. zım. kolay olacaktır... Bütün Nev. Durdu, dehşetle ağzını aça. kt~rta!'tnak için milvonl:...r ver-
i Partı §eflerinin y1mmda seno - Siz deli misiniz Pepe?. york matbuatına si1.in hakikt rak vahşi vahşi gUldU, bu za - rnıştint. Or. acı çeken bir ço. \lakltı~r Vasati Euuü 

1
c;-cde (.a.Jıştı. l\lemleket Jşlerlnl Asla... hüviyetinizi bildireceğiı.1 .. Sizin fer gülüşü idi, sonra devam et. cıık gihi ırörı>rek kendime çeki~ ~~':.~!!n '7.0S %.21 

vıuıaıı ı;m.ıı.ı 

7.0f %.%! 

ç n en gördü. ~ seaedlr de Bü- Bunun üzertne tekr:ır .bi1ek • dostunuz Paterson tarafından ti: · yor y v 1 d l ı-;u~ 
Yük MIUet -eclisin·,-"''-. Mu"'mt .. ~ 1 · y d ld • · _ Anlıyorsun ya, Dolores ld ' v ana~, saç arma. aya 1 ö~ı ö ua uouu -. erımi yakalayarak kıvırnınga uy uru ur:;u gibi. zengın bir o :_ugu halde vUcudunu göğsü.. " e 
kına Jarliaentoda tempatik, başladı: Kolombiyıtlıtlan dul kaTmış Ka.brera, 102 numaralı mall. nıun Uzerinde sıkıyor, belki ız.. lklıuli H.:=9 MG 

9erJllr, fıava 1Uatacak bir pslko- - Sizl bunu yarımNfa mec~ Madam Dö Ligera değil, Santa kfım .. dedi. Anlıyors..n ya... tırabmı biraz otmn azaltabilL Akfam ıuı ıı.oo 
"°'llYe •ldptır. Par.IAmento kürsü· bur edece~im... kruz hapisanesin!n 102 nın-.aa. her yerden kovulacakt hiçbir tim Ur· =1iyle ellerini, omuzla. '°at.sı 18

·
19 J;~~ 

sUnde sık, sık görilnmez ise de söz- Bu kahbeliğinden artık nef. ralı mahkllinu Dolores Kabrera meziyeti fazileti, olmayan blr mır, ateş gibi yanan yuıakla. IJl-.ım.-___ 5._
1
_
9 _______ .ı 

lfll'f dalına arkncla.tı;hın numda -ret duymağa baslıımıştmı .. ba. olduğunuzu aleme ilan 'K:leoo- mart>ra~rr!d llM'&eri k!Mim ve- "1ll olaııu:)OIC&B. (T>P.1mmt t'4r) 

12.03 7.21 
Jıl.28 9.16 
16.42 ızoo 
18.19 l.S7 
.ti-20 12.37 

-

12.02 7.20 
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FOSFARSOL 
En Birinci 

Kan, Kuvvet ve ıştiha Surubudur 
u .. , t~ı.n.nedo bu!anur. -&fia+M •+ 

stanbul Levazım amirliğmden ver.iten ı 
harıe1 askerı kıtaatı ııanıarı ___. 

.Beher metresine tahmin cdılen fıati 12:> kuruş olan 100.000 metre mah. 
ruU çadır bezi pazarlıkla mUnakıuıaya konmuştur. Mahruti çadır bezleri fçin 
20.000 metreden aşağı ol"'lnmıı.k §llrtilc teklifler de kabul edilebilir. l~aıesı 
2/12/940 Pazartesi gtınU sa.at 11 dedir. Kati teminatı 15.000 Uıadır. Evı;ıır 
ve §lU'tnnmesl 62.:ı kuruşa koml.ı;yondan alınabilir. lstck!ılcrin kanunun em 
rettlği belgeleri thııle saatinde Anknrnd;ı M. M V. satın'llma Komisyonuna 
gelmt'lerl {lf>S3 - l12U ı 

.y. .:s; .ıı: 

.Aiağtda yazılı mcvo.dm p:ızarlıkla ckniltmclcıi hizalann<Ja yazılı gün 
H' saatlerde Ankarada Lv • .A:mlrllğ'l Satmı:tının Komisyonunda yapıtaca!,tır. 
Taliplerin belli gün ve s:utlerde komisyona geııneıerf. Şartnameleri konıls 
yonda görWUr. 

<rlNSt 
Kırmızı Mercimek. 
Bulgur. 
:Makam!!. 

Miktarı 

Kilo 

80,000 
170,000 
75.000 

:r .,. :J. 

Tut.urı 

l(r. 

21 

15 
30 

Tcmlnııtı 

Lira lhal• gün vo saıııi 
4520 12/12/940 14 

a ıs l 1 .. .. ı4 

16 .. .. ]4 

(1!537 - 11240) 

12,333 çlit J..undurı• p'>:ı:arllkla satın alınaeal<tlr. Tnhmin bedeli lll,000 
lira, teminatı 16,ı;.,o ıırndır. Jhalesf 6/12/940 Cuma günU saat 16 da Kayse· 
ride Asker! SatmnJmn Komlsyonu:nda. yapılacaktır. KOçük parçalar halinde 
ayn ayn tallpl re de 1hale edilebilir. Evsaf ve şartnamesi Ankara, tstanbul 
Lv. Amlrllklerl v<' Kayseri. l{onya Er .. ğ!iııl. Adana A.skcı1 Satmaıma komis· 
yonlarmda görUIUr. (1548 - 112461 

• • • 
Beher kilosuna tahnun edilen fiyatı 8 kuruş olan 2400 ton s rt 

:veya yumuıµılt ~uğ?ny pazarlıkla saUn alınacaktır. Pazarlığı her gün 
Ankıı.rn Lv. runırUgı satın alına komi.'lyonundn yapılacaktır. ıo ton
dan nşağı olmamak şartile ayn ayn taliplere de ihale edileblUr. 2400 
ton idn knt'l teıninnt 21,700 lira 1 O ton içiıı 120 liradır. Şartnamesi 
960 kul"u':!a komisyondan nlrnrr. (1527) (11164) 

:(.. :,~ :f. 

A§ağı yazılı muytablycler pazarlıkla satın alınacaktır. lhalesJ 2/12/ 
940 gUnU saat 15 d An <arad:ı Lv. Amirliği Satınalmıı l{omlsyonunda ya· 
pıla.caktır. Tahmin bcd il 70,05-0 lira teminatı 10,507 lira 150 kunı,tur. Ta· 
!iplerin beJ• \•akitte komisyona. gelmeleri Her kalem ayn ayrı taıırlere de 
\'erilebilir. Miktarlardan noksan teklifler de kabul emlir. 
CİN 1 Adet CtNst Adet 
Çul 10,000 Belleme. 2000 
Kolan. 10,000 Yular ma mı.p. 8500 
Yem torba1Jt. 10,000 Urgan. 4aOO 
Gebre. 10,000 

(ll51'.i9 - 11330) 

* * ... 
H,•ıl:lıno tahmtn ı..'<lilen fiatı 20,000 lira. olan ~ ı::ırtnamesı.noo cins ve 

nıiktar. yazılı hcdı-! kftğıtıa.rı vesaire 5/lZ/94r Pe~mbe gUnO saat 11'1 de 
Ankarada :M. M. V. Sıı.tmalma komisyonunda pazarlıkla ihal~ yapılaca~m· 
dan ttı.llplcrln 3000 lnı.lık kn.U tominaUarilc belli vakitte komtıııyona gelme· 
lerl. Şartnameııl komisyonda görWür. (lM!l - 11251) 

"'"" 1/o 400,000 kilo aığıı eti kapalı zarfla eluıfltmcyo konmu§tur. Ih&lesi 
20./12/040 Cuma gUnU saat 11 de EdJmt>de sanayi kı:§laamda aatm alma ko
misyonunda y<ı.pılacaktır Tahmin bedeli 12~.ooo lira ilk teminatı 741)() Ura· 
dl?'. Taliplerin ihale ııaatlnden bir s:ıat C\'Vcl kom.IByona vermeleri 

0557 - 11328) 

~"" ~ 
Pahalı görülen 20,000 metre iş elbiseliği beı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 1.iuhammon bedeli 18,000 lira kati temiratı 2700 liradır. 
Pazarlığı 2/12/0 O pn1.artesi günll saat 10 da Ankarada M. M. V. Ha· 

va satm alma komisyonunda yapilaeaJrtır. Şartnames.i komis:onda 
görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1535 - 11213) 

BOLU ViLAYETiNDEN: 
1 - Ycniçnğa - Zonguldak yolunun o+000-35+955 inci kilometre

leri arasında 23250 metre uzunlu~da şose i~a edilecektir. 
2 - Knpalı zarf usullle 78959 llnı. 28 kuru1' kC§if bedeli tızeıinden ek· 

siltmcye çıkanlıın bu ln§ant 14./12/940 cumartesi gUnU saat 11.30 da vllftyet 
dalnı1 cncUmenindc lhale81 yapılmak Uzere 20 gUn müddetle eksiltmeye çıka.· 
nlmt§tır. 

3 - Eksiltme §8.rbıamcsi, mukavele ve hususi ııartname metraj ve ke· 
şif • .JJA. ası ve ctinirer ve fenni §8.?'tnamc Bolu nafln mUdUrlllğünden 3 llra 
05 kUrtıD bedel De alınacaktır. 

4 - lstcklller ticaret odası ve ehliyet vesikalarını teklif mcktuplarma 
koyacaklardır 

Muvakkat teminat 6198 liradır. (11835) 

Sahibi: ASIM US 
Umum oeşriyab idare eden: 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 
Refik Ahmet SevenQU 

KOtAYUl~F] 
AMERiKADA 

Yazan: lskender F. Sertelli 
5-

- İşte, dedi, mot<:rlerin bir 
kısmı dönüyor. 

Ve dürbini eline alara·. sahi. 
'c doğru baktı: 

- Deniz bovunda ·nıc ce 
insan toplanmıŞ. Herhalde im 
kalabalık, ne yapıp yapacak, 
seni gönncğe çalışncak. Ame. 
rikalılar azimkar iruranlardır. 

- Ya bu gece vapu. _ ... n çık. 
mazsam .. ? 
Tercr~an gUldU: 
- Onlar dn sahilden n)Tıl. 

mnz.. Sen gcmi.:!cn çıkıncaya 
kadar rrhtım boyunda bekler. 
!er. 

- Garip şey! 
- Evet. Çok gariptir. Vak -

tiyle <' ki !bir cumhurreiEini gör 
mek icin, üç gün üç rece nh. 
tımda kalm®nr ... Bu. Arn,.rika. 

hlann :rnerainnı ve azmini gös. 
terir. 

··~ KOCA YUSUF, NEVYORKA 
NASIL AYAJ{ BASTI? 

Öğleden sonra. Saat üç. Ter
cüman kamaradan mütemadi. 
yen dürbinle sahili kontrol e. 
di)or ve: 

- Kalabalık gittikçe artıyor .. 
Diye söyleniyordu. Nihayet 

kamaradaki telefon bir dahn 
çaldı: 

·•- Allo.. artık, kapıyı aça • 
bilirsiniz!,, 

'I'ercUman sevinçle güldü: 
- Fanmın a.çılrnasma mü. 

saade ediyorlar, Yusuf pehli. 
van ! Artık çıkmak sırası geldi 
galibn. 

- Cıkalım lkuzum. çıkalım. 

Dev1et DemiryollarL ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilan lan 
yuıınmmen bedeli aşagıda gösterilmiş olan 47 kalem muhtt:, stlk 

maızc.ınenln, ohhUdUnü ifn edemeyen müteahhit nam ve hesabına alınması 
için 4.ll.1940 Ye 14.111040 tarihlerinde yapılaTt açık eks'.ltmclcro talip çık· 
madığtndaı:ı bu I§ 20.12.1940 tadlhJne mUsa.dit Salı günü saat 15 tc r.aznrlıga 
konmuştur. 

Bu işe glrmf'k lstiyenlerin :ıynı gUn muayyen snate ka u- kanunun ta
yin ettiği vesikaları hftmJkn Ankarada idare binam lçlnd.:ı toplanıuı Merku: 
9 tınf'tı komisyon retsllğinr mürcı.caatıarı lA.ztmdır. 

Şartnameler Ankıır~::. Malzeme dairesinde görUlebUir. 

Ecnebi malt olduğu takdirde 
Yerli malı olduğu takdirde 

· ~lohammen bedel 
18265 Llrtt 
~5046 Lira 

(1105-08) 

:Muhammen bedeli 8000 lira olan 2000 metre mlkllbı moloz taşı kllomet· 
re 27 - 45 ocaklanndan açık eksiltme usuıue satın alınacaktır. 

Münakasa 14112/940 Cumartesi gtlnü saat 11 de Sirkecide 9 l§lctmo bl· 
naamda A. E. ltomlııyonu tarafından yapılacaktır. 

Tatıplcrin 22:> lira teminat ve kanuni vesalkle ayni gOn ve saatte komls· 
yona gelmeleri lllzımdır . 

Şartnameler para.sız olıırnk komisyondan verilmektedir. 
1/o ~,,.. 

(11312) 

Muhammen bedeli (1780) lira olan (6000) Kg. Standard 1060 No. hı 

yağı veya. emsalı 16/12/1940 Pazartcst gtinU aaat (10,30) da on buçukta 
Haydarpaşadao Gar binl!..!lı dahllinrtcki komisyon tara!mdan pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Bu işe glrmelt lsctyenlerin (267) liralık kat'l teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesalkle blrllkto pazarlık gUnli ~tine kadar Komisyona müracaat· 
lan lllzımdır. 

Bu işe ait şartnameler K,,miBy<>ndan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(11326) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu illnları 1 
29500 

300 
Metro 

adet 
Telefon teli 2.5 In/rn ilk 
Fincan 

30 ,, Kuru sahra pili 
10 Sa.hm. pili büytlk 

6 Çantalı Aahm telefonu 
4 ,, Mı:ı&1. telefonu 

:lOOO Kilo Yün 
24 Adet Sofralık tahta 2.~20X3 
~ ,, Bağlama tahtası 3XlOX-l 

ıs .. Sırıı.lık tahta 2.~oxa 
300 ,. Sofra için vida 6 8/rt. 
271) ., Sofra için vidA S s/m 
68 Metre Sofra için demir 3 l!/m l:utnında 
as Sorfa için demir 2 fi/Dl kutrunda. 

18100 ., Çelik izoleli kablo 
Yukarda cins ve mlktıın yazılı e§ya ve malzemenin her bir kalPml ayrı 

ayn 3(ı/2. tc.,rnı/940 tarihine raısUayan Cuma gUnU ııaat 14 den ftlbarcn 
pazariıkl& almacaktır. 

İsteklllcrln belll gün ve saatte KasunPA§ada billur.an l,omf.syona mnra-
caaUarı. • (11291) 

• * tt 
Pulanya teıgibr alnuu:ak 

Bir adet orta boy puJanya tczgtLhı alma.aıktır. hte.klilerin en geç 
5/12/940 tarihine kadar tekl!tlet1ni komisynna vermeleri. !11290) 

~ • i1fo 

ı - Tahmin edilen bedeli (2728) lira olan 1600 kUo vazelin "beya."Ç,, ve 
120 kilo san vazeUnin 29.11.940 Cuma gtlnU ıaat 15,30 da KMrınP3§ad& bu· 
lunan Deniz Levazım B:ı.tmnlma Komlayonunda pazarlık!& ekııfitmcsl yapı· 
lacaktır. 

2 - llk teminatı (20•.60) lira. olup pıtıı&meel her gtln if ıaatı da.bilir.de 
mezk!ır koml.syondaıı bedel8lz alınabllir. 

3 - İsteklilerin 2490 ııayılı kanunun istediği vesalkle blrllkte adı geçen 
koml.!yoııa mUracaatıan na.n olunur. (11264) 

( KAYIP!.AH -- ) 

İstanbul Asliye D uncu Hukuk HA· 
klmllğlnden: 

940/1340 

Namıma alt ve 15/6;!21 numaralı 
llm:ın ca.zdanımı zayi ettim. icnlgini 
alacatundan eskisinin hUkmu yoktur 

Ri7.tı: Da.hadır oğlıı C(•lı\l 
827 doğumlu. (84JO:ı) 

*** lstanbul limanından. aldığrm 937/323 
No.Ir cilzdanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hilkmU yoktur. 

l'uııut Yılmaz. (8.U68) 

Be:rotln 1 lncl Sulh Hukuk HAklm· 
lljindeıı : 

IH0/46 
Dimflrl Voridisin kayyumu avukat 

Fnınkonun Kurtulu§ta Ponco Hristo 
yeni Kurtuluş caddesi eski 31 yo. 
ni 224 numaralı hanenin izaleyt §U· 
yuu zımnında m.ezkQr hanede mukim 
Yurgi oğlu Nikola Voridl ve Dlmos· 
ten oğlu Dlmltıi. Voridi aleyhlerine 
açılan davanın muhakeme& BOnunda 
ouyuun izalesine dair verilen 9/101 940 
tarlhll kararın mUddeaaleyhlcrtn ika.· 

Burada, kapana tıkılmış fareler 
gibi, ne zamana kadar kapa.n.ıp 
kalacağız? 

Tercüman kapıyı açtı. Fakat, 
ikısi de birdenbire müthiş !lir 
inkisarı haya.le uğradılar. JUı •• 
mararun önündeki holde y!iz. 
Jerce gazeteci ve foto muhabiri 
ile karşılaştılar. 

Yusuf, kapıdan bakınca §3.§a

ladı: 
- Bunlar ne? Resmimizi mi 

alacaklar'! 
Uzun konuşmağa ·ıkit yok • 

tu. Kendilerini bekleyen acen. 
tenin adamları Yusufun csyası
ru hamallara verirken, bir ta
raftan da koluna girerek gi!. 
verteye çıkanyorlnrdı. 

İşte ne oldu ise bu sırada ol. 
du. Gemi süvarisi biıtün yolcu
ları çıkardıktan sonra, gazete -
elleri ve foto muhabirlcıini va~ 
pura alm~tı. . . . 

Objektifler mütemadıyen ışlı. 
yor, Ywmfün kamaradan çıkı. 
şmr, holden gecişini. güverteye 
doğ-ı"U gidişini hasılı ?içbir Po
zumı kaçırmadan <:ekıyorlardı. 

Güvertede yanma sokulan 
gazetedlere tercüman cevap ve. 
riyordu: 

Beyoğlund'l. Taltslmdo Akarca eo· 
kak 5 No. d:ı. .nıul<.iın Meryem Demir
cıyan tara.tından Pangaltı Cedldtye 
sokak ı:ıo No.lı evde mukim Hovsep 
Kurbnnyan aleyhine ~mı§ ulduğu bo· 
§anma davasında mlıdde!11.leybe gön· 
derilen aav:ı. arzubalinin tebliğ ilnıü
!ı.'.lberlne vurilen meııruhatta bu 181ın· 
de bir kimsenin bulunmadığı yazılı 
bulunduğundan dava arzuhaline kal'§ı 
20 gUn zar.fmda cevap verllmeat ve 
mahkeme için tayin edilen 27.12.940 
saat 10 da mahkemeye gelmesi ve 
gelmediği takdırde mahkeme g1yabcn 
devam edileceği davetiye makamına 
kaim olmak üzere llAn olunur. 

(84167) 

metg&lılannm mcçb.ullycU haseb!le 
i!Aııcn tebliğine karar vcrllml§ oldu· 
ğ\mdan müddeti kanuniyesi zarfında 
temyiz veya itiraz etmesi hulAMyi 
hükmiye makamına ,kainı olmak Uze· 
re uan olunur. (34172) 

- Yolda nasıl geçirdiniz? 
- Çok güzel... 
- Pehlivan denizden rahat_ 

sız; olmadı mı ? 
- Hayır .. 
- Fırtına var mıydı? 
- Biraz.. 
- Pehlivanı deniz tuttu mu? 
- Oldukça.. 
_ Amcrikada çok kalacak 

mısınız? 
- Belli değil.. 
- Pel:2ivan, Amerikalıların 

kemlisini çoktanbcri dört gözle 
beklediğinden haberdar mıdır? 

- Şüphesiz ... 

Bu srrada iki genç krz güver. 
teden !lı>rledi.. J{oca Yusufun 
yanma sokuldu .. 

Bunların ikisınin de ellerinde 
küçük fakat <:<>k ?.arif birer bu. 
ket vardı. 

Genç kızlaman biri Nevvork 
belediye reisinin kızı idi Bele. 
diye reisi namına Yusuf u ' ar -
şılamağ'a gelm~. Diğeri de 
Ncvyorkta mevcut 754 cemiye.. 
ti havrive namına gönd<'rilmiı:ı. 
ti. Buketin iis' li.,,ı .. : "HCM3 ~1-
din ... ib~resi yazılt bir kU~Uk 
kart vardr. 

( ne·rrmu ı>nr) 

ıstanbul eeıe·d iyesi 
sıanıarı· 

Doktor Nurettin Mehmede alt (929) huaust otomobilin mUteraldm w
saitl nakliye resmini muayyen mUddeUerlnde vermediğinden dol&yı tabal
IAt komisyonunun olbnptald kararma göre .Nl§antA§mda Şair Ntpr 90ka,• 

ğmda 17 - 19 No.lı Türk garajında scyrtleefer icra heyeti taratmdan ma· 
k<lr otomflbl! haciz altmn. nlınmtg ve 2/12/940 Pazartesi günü saat a d~ 

m ı:kur garajda aı:ılt arttırma auretlle satılacağı llAn olunur. (118'7), .. . ~ 
Ite~lf tık 
b('(lt>ll teminat 

5920,65 444,05 Kerutccllc.r KA.fn Merkez Ht.ltnde yaptmıacak tlmtrat. 
89 ,56 67,89 Karaağaç mUessc.satı Buz Fabrikası ve ııotukhava mah-

ze.nlet1 blnalarmm tAmlratı. 
7829,17 587,19 Kasımpapda Pl§?Ilaniye mahalleainde Halkhamamı öntm· 

deki Barutllane deresinin UstUnUn kapatılmam l§l 
Keşi! bedeli ile ilk teminat mikdarlan yukarda yazılı i§ler ayn ayn 

açık eksiltmeye konulm1.ıftur. Şartnameleri Zabıt ve muamellt mUdilrlııttl 

kaleminde görUleccktfr. İhale 16/12/940 Pazarteaı günU aaa.t H de DalDıl 
Encümende yapıl2caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, 
ihale tarihinden 8 gUn evvel Fen İşleri mUdUrlüğUne mtlracaalla alacaktan 
fennl ehliyet ve 940 yılına alt Ticaret Odası vcsikalarlle ihale gUnU muayyen 
saatte Dnlmt EncUnıı-nde bulunmaları. (113'1} 

istanbul Defterdarhğından: 
Adı ı,i Adresi Matrah Nlsbet K.uanç 7.am Sene 

Haralambo Komis· Emir. Kayı/eri 9000.00 6-8 620.00 620.00 928 
Andonyadls yanru han 9 

Numan Mütı>ahhlt Hb. Ccrmanya 101.36 6 6.09 8.58 927 

H. 10 • 11 

" 
s:ı.oo 6 uo ~.94 927 

H. Limon· Matbaa HP. A7.lzlye 2.599.98 12 812.00 62.80 933 
clyan makine L. 99/6 

M. Raif .Mücellit HJ>. Aziziye 86 5762-26/81940 temyiz komil· 93• 
yonu kararlle 755 NoJı kanuna 
göre mUtalea edilmek Uzere bo· 

1 
zulmqtur. 

Lagapolu Komla· l rı). Pootahano 9 3611-25/f/940 temyiz komla· P35 
ve Fetel yoncu yo:ıu kıırarlle nokaan tetkike 

mllstenlt itiraz komlııyonu ka· 
ran bozulmU§tur. 

Dursun l{."lbveci Karaki 5123-23/7 /940 temyiz komis· (13:? 
Dcınl•kan1 6 yonu kara.rlle geçmlıı sene ver

gisini mUddeUnde ödeyip ödeme· 
dlği tetkik edilmek üzere bo· 
zulmU§tur. 

Hacı HU· 
11eyln 

J. Hatiırt 
KorenU. 

Kırta

siye 

Kom is· 
yoncu 

HP. Ankara 
c. 147 

HB, Cennanya 
H. 80 

e000-9/9/9.0 temyt.ı komlsyo· 927 
nu kararikı noksan tetkike mlll· 
tenlt ltiru kom.18yonu karan 
bozulmU§tur. 

4&UO 464.40 928 
Olarak 1~10/BH lt.lra.z 

lromfayonu karar:Ue tudik edil· 
mittir. 

Emir Vezir ı.. 4~1 59399-4/&/NO suru komtayo. 921 
nu terktll karan fUbece temyts 
edllJnlııUr. 

l. Murat ve Knllektif Hb. Alyanak 931 ~in 72 " 932 vergi· 931 
H. ~ aının 60 Ura olarak tadili hak· ve A Amra.m Şir. 

lcmda.kl 6364--28/6/938 tt.tru 932 
, kODÜlyoııu karar gubece temyls 

edllntf§Ur. 

Ha.kkı Lo1'e.ntat'ı H.P. yangın % 115 zammı kaldıran 6359- 98% 
Et. 1' ~n/940 itiraz kom!syonu karar 

§ubece temyiz edllml§Ur. 

A. Cemal TütUn T. Eııılr S:ınaaar- '486-27/4/940 itiraz komiayonu 931 
yan H. 29 N. terkin karan gubece temytz e

dilml§tlr. 

Hocapll§a .Maliye şubeSi mUkeııenerinden yukarda adı, i§I ve ticaret ad
resi yazılı mUkellofler terki ticaretle yeni ticaret ve ikamet. adreelerinJ bil· 
dirmemi§ ve yapııan arB§tınnataroa da bulunamamq olduklarmdan namla· 
rma yı;.zııan verg-Uere alt ihbarname ve komisyon kararlarlle §Ubeoe hazır· 
1anan temytz JAyihalarınııı tebliğine lmkAn hasıl olamamıştır. Keyfiyet 3692 
sayr!ı kanunun 10 ve 11 inci maddeleri mudblnce tebliğ yerine geçmek 
Uzere urı.n olunur. (11324) 

/stanbul BeJinci icra Memurluğundan: 
ınısametttn kızı Aliye Aybann Ken·ll.!l ogıu Hamdidekl masraf' harici 

(500) Ura alacağı için birinci derecede ipotekli olup paraya çevrllmesine 
karar verilen Alemdar mahalleat Nuru Osmaniye aokağmda pa!te sa, ada 
43, parsel 11 sayılı eski 11 yeni 15 kapı No.lt ve evaatı qağıda yazılı klğlr 
bir bab dUkkAn açık arttırmaya konulmuştur. 

E\'sah: Cadde UstUnde la No. tajlı ve zeminden ltlbaren 30,40 metreden 
yukan 12 parsel No.II gayrt menkul için kadimi mUea&sl inşaat hakkı olup 
sokaktan bir basamakla çıkılan zemin çimento tavanı volto mevcut came· 
l<ltn klracmm olduğU, önU astar kepenkli ktgir ve tamamı 800 Ura değerli 
kasa.b dükkanı. 

l - Açık arttırması 21/12/940 Cumartesi gUnU aaat 10-:U ye kadar 
dairede yapılarak muhammen değerinin % 75 flni bulduğu takdirde ihalesi 
fcra ve buımazsa en çok nrttıranm tea.lıhildtl bA.ki kalmak §artlle on gUn 
daha uzatılarak 31/12/940 Salı 1aat 10-12 ye kadar yapılacak arttırma· 
&nda o.n çok arttırnna ihale olunacağı, arttırma prtnameslnln Ulnmdan on 
gün sonra dairede herkesin görebilmesi için açık bulundunılacağı; 

2 - varsa ba§ka ipot"k sahlplcrile diğer al!kaltlar ve lrtl!ak hakkı 
sa.hiplcrtnln UAnmdan itibaren ıa gUn fçlnde evrakı mllsbltelerile icra dal· 
resine bildirmeleri ve aksi halde haklan tapu ıdcillerile sa.bit olmadıkça aa· 
tl§ tutarının p:'tylaşmasmdan hariç kalacakları; 

3 - Arttırmaya 1,urAk edecek olanların muhammen değerlerinin yüzde 
7,5 b•ıçuğu nlsbetinde poy akçesi vcnncleri veya milli bir bankadan teminat 
mektubu getırmcıcrt ve fazla bilgi edinmek istlyenlertn 40/463 dosya nyısı 
He icra dairesine müracaat etn;ıelerl !Uzumu ll&n olunur. (3U70) 

YENi NEŞRIY A f 

Bozkurd 
Şian (Her ırkm UstUnde TUrk 

rrkı!) olan bu mecmuanın sekizinci 
sayısı de.ha dolgun bir ııekllde çıktı. 
Tarihte Tllrk • İtalyan savll§ian Uze
t1nde bir tetkik, cenupta OğUz dnm· 
galan adli bir mtl~ahede, tabii \•e Ko
nuşulan Türkçenin hftklmlyetlnl ve 
ilmi ve n ıell olarak tzmlrde ilk mU· 
da!ruı erien neı.:lb Türkçeye ait hür· 
ınel ,-azı'!ı, htı\'l'a~ımızm nıl'n""lrr•nl 

1 
ar&.§tırma ve bunu tarihten evvel es
ki devirlere bağlayan yazı, Fin kah· 
rıunanlık sahnelerine aft bir tercUme 
bu aayınm bir kıllDl mUnderccatmı 
teokn ediyor. 

*** 
iali.m • Türk 
Ansiklopedisi 

Hitamı Mim KOtUphanemm W· 
yük bir hizmet teşkil edecek olan bu 
eserin UçUnctı tonnuı da tnUP.r 
!'tmlııtfr. • 


