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ı ı nonu .ı 
1 Dün Fon Papen'ı i 
1 kabul buyurdu ! 

Hususi meskenlerin 
maske e • 

esı 
• emr 

f Ankara, 29 (A.A .) _ı 

f Reisicumhur ismet İn·İ B t 24 d b k 7, ıönü bugün ~-a~t 16 ~~ı u gece saa en ıtı aren at r 
İ Almanya. buyuk elçısı ı 

!~~;.~apen'i kabul et· surette tatbik mevkii ne giriyor 
J Bir saatten fazla sü- i Pasif korunma nizamnamesinin hususi meskenlerin iç ışık. 

temeil e-'l;lecektir. 

1 ren bu mülakatta Ha-ı larma ait olan kısmı bu geceden itibaren tatbik mevkiine gir. M kteple tf 

i riciye Vekili Şükrü Sa-ı mektedir. Vilayet bu hususta bir tebliğ hazırlayarak neşretmil?- e f u e Kra7 ll!isrl. mm 7,rr""c ve n0mcn 1Jns1:ckili Antoncshıt 
tir. Bu tebliğde hususi meskenlerle dükkan, mağaza ve emsali 

i raçoğlu da hazır bu- yerlerin nasıl maskeleneceği etrafiyle izah edilmektedir. Teb. D b 1 
ı~~~~.=.~~.~: .................. : ...... J liğ ikinci sayfamızdadır. erse aş ama ve Ro~anyada ı-J onya 

vazıyet çok A d - . Yunanhlar Akdenizdeki harp son verıne 
D.N.B. ajansının yeni tepeler · . . hakkın~a ~ saatleri değiştirildi 
kendi kendini 

1 
tı · ı ı ng ıhz Amıralhgı M .f v k" 1 t. b. 

gergin . sya a yenı 
Kral M. 1 .1 nızanı kuruyor 

işga e 1 er . . aarı e a e ı ır tekzibi . . tebhğ neşretti tebliğ ne§retti 
iŞ~ 1 8 Bugün Nankin ve Mançuko 

annesı ıle karşıllklı birer 
Yazan : ASIM us Bırçok ltalyan tay- M Ankara, 2!: (A.A,J - Manrif . •• •• .. .. anş denizin- Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 

Biilire~trn gelen bir habr.r Julıı- duşuruldu Işıkların karartılıp maskelen 
na lıUJ>isarıc iııde lllC\kUf bulunan yaresı de du•• n bı•r mesi Ve saallerin ileriye aJrıı. 

Floransaya kaçtılar anraşma imzaıantcak 
Nankine giden tren Çin 

çeteleri tarafından 
berhava edildi 

<'ili kadar lfom:uını de,·let adanır ması sebebiyle çocuklarımızın 
nnı aralamııln. eski E:ı•ffCkillcr de Ask erler .. ıtal~ 8D.• çok erken evden Çıkmak ve ak-
bıtluı tluf!u lı:.ıld<' idam edilcllğini muharebe şam karanlıkta eve dönmek 
lıildinni!;U. Dür.'i\ii gnzcteıcrdr faf- ları denlıe mecburiyetinde kalmamaları i. 
"ili'ıt tahkfü ... iz. muhal<eme ... ız bir ld çin vekillik, okullarda derse 
surette bir çol< mühim ... ıyıısi şah- clökeceğlı" dl!' orıar o u başlama ve son verme saatleri. 
siy<•tlrriıı kurl1uııa dlıilmi<: olma- ni günün ihtiyaçlarına göre 
"111<1:\ rı:mıan,·a lıiikiımetlnin hiç bir Amerikada Yunanis- Londra, 29 (A.A.) - Bugün öğ- değiştirmiştir. 
aGliıl .. ası olnıa~lığını, bizzat Ba5nkil tandaki kurbanlar için leden sonra bahriye nC'zareti tara· Orta tedrisal müesseseleri 2 
•.· wral ~ntone-slıo ile J>~mir )fo fından nc~re<lilen resmi tr>bliğ: kanunuevvel 1940 tarihinden i. 

lı:ıfızlnr te~ı.uatrnın r('isl lloria ~i· iane toplanıyor tı"ba.ren saa.t ..ı 0ıcuzda de"""" ba.cı. _ Bu sabah ilk saatlerde Manş de· u • ""'. .1 

ntı 'nın hu hareketi "iddctll takbih nizinde hafif kuvvetlcıfaıizlc düı= - layacaklardtr. Ders araları te. 
'' m 1" huhındu~rıınu hilılircli. Atina, 29 ( A.A.J - Dün akşam rna.rı kuvve- ten rı:msında ,rn.ı te- neffü~lcriniıı ' 1:: ınlitalcn ıııu,l. 

O 'ıuldt• ,Coıııunyıııla An1om .. ı o neşredilen 33 No.lı resm i tebliğ: 
~ihi diktat-0r "al.ilıintini haiz tılr Cephede cereyan e<leıı mc,·zii siıs edilnılştir, Düşman ger.::ulcrl detınin indirilmesiyle öğleden 
h''k' ı • muharebeler lehimize neticelen- büyük bir silratlo BresL'c doğru ö11ıCcki mesainin saat on üç 0 _ 

u unıe., rei.;;inin bile haberi ol- çekilmişlerdır. Kuvvet!enrniz düş- tuzda ve öğleden sonraki mü-
lllai.:sı:ı:ın bö' 1<· bir fıan'ket ıı., .. ıı H mi~tir. manı takip et.'\ıi~tJr. G<.'milerimiz • talca. saatlerinin on ~i kırk 
klmiıı tnraf;ml:ın ~ apılını~ ohlıilir'! Ha\'a kuYvctlerimiz kıta:ı.tımızı den birinde lıasar vııkua gc.>ldiği beşte bitirilmesi temin olun. 

Bu suale ccrnıı \{lmıeJ< iı:in setir maksadile kc~if Ye dtvriye öğıenilıniı:tir. Düşmana z:ırar ve _ muştur. 
~.JS'.ıt \lnıuıı nj:ınsı 28 ikinrite~- uçuşları yapmışlardır. rilcliği hakkında bir rapor aiınmış- Çifte tedrisat :· .. pan okullar 
rtn tarihli khli~-indc ~öyle di)or: Cere\'an eden ha\'a muharebele.. sa da zararın ehemmiyeti hakkın- da sabah grupları sekizi otuzda 

. ·'Julana tı:ıııisnnesinc girerek es ri e~na;ında mühim miktarda düş.. da alınan rnalümat beyanatta bu- derse başlayacaklar ve öğleden 
ki tf'jiıu<> ıııensııı• de' Jet 3dnmlan· man tayyaresi düşürülmü5tür. lunulmasına müsait olacak dc>re - sonra okuyanlar da güneş bat. 
111 kor~urıa clizml'k lıfıdi-;~"i lejyo- Düsman tayyareleri Epir, Kor- ccde kati değildir. İmkan olur ol· rnadan evvel on yediy.i kırkta 
ner pofü•I -~·ani Roınun)a), Al- fu. Kefalont·a ve garbi Peloponez- maz yeni tafsilat vc.>rilcccktir. okuldan çıkacaklardır. 
nıanlara i"'c;ul ettin'n Drmir Mu J 
ıı .. 11 1 1 1• t d d de bazı şehir ve köyleri bombardı. Muh"'rebc hal'lıınıl"' 1· 0 ,,·1 ı 1• '· an1•1• (D~vamı 4 iiııcihlr;) 

"' zar es uliıtı- taru ·m an e- lk d · " ' .. "' '· 

1-ler tarafta fevkalade 
ahval tedbirleri ilan 

edildi 
R lgrnt, 29 ( \.A.) - Romıınyanm 

her tarafrndu fevkalade ab,·aı tedbir
leri Ufın e-dildlğl .söylenmektedir. 

Teyit edilmiy<m haberlere göre Jl· 
in.va hapi~hanesinde yapılan toptlll'I 
ko.lilden mesul demir mUbafızlard::ın 
bazıları bu cinayeti mtiteakıp intihar 
etroiıılcrdir. 

N<',·,ork, 2!l (A.A.) - Nevyork 
'I'ayırıi5 gazeteı>;!ııin Belgrattan a
larak ııearettiği lıaberleru göre a
na kı'8.!icP. Helen Romanyadan kaç
ınıf'tır. Kendini mevkuf telakki et
mekte olan oğlu kral ~lişelin de 
birlikte firar ettiği tahmin edil · 
mekteclir. Bu telgrafa nazaran a· 
na kraliçe Florans'a muvasalat et
miştir. 

Bükres pofü, müdürü ı ... ttra. etti 
Bukre,, 29 (.\.,,\,) - Stefani: 
Bükre~ polis müdürü istifa ct

mis, yerine Radunirono\iÇ tayin 
edilmiştir. (Devamı 11 füıcüd-0) ;;·1 man etrnistir. Sivil ha arasın a 1 ·r ı "'' , 'aktile BasH~ldl Kallne<,;ko'yu • V k l ralliğinin frbliği lwı:-inri MI 11 <'Jn z-

d • • çok az zayiat v<trdır. u ua ge en dedı'r. a. nınnuş olan , ı· dıtğınık kollar d 
ı1 • maddi hasar da az ır. "lllh•n f(\Şl'kkiil t:ımfından yapıl-
nıı~tır. Ru isi :.apanlnrın isimleri Düsman torpido muhriplerı 
do nıaliım ıl<•ğildir . ., Korfu~nun <;jmal sahillerine bir 

D .... kaç obüs atrri'ıslarsa da lngihz tay-...... B. njıınsııım hu ifadesin- ·· 
den Romaııyad:ı ('n ıııüf.rit Alınan yareleri ı:('Özükür gözükmez bir du.. 

Saatlerinizi bu gece 
24 te bir saat ileri 

Almayı unutmayınız! 

Randevucu Atina.dUn 
yine tevkif ed.ld i 

!arattnrlarınm da ho, ;örmelerine man perdesi arkasında kayho!muş.. 
•nıJ,fw. olmıun hir t·inareti örtbas lardır. (Dev"mı 4 ün<:ill'w) 
et ~ • rnek gayreti ııck açık anla5ılı 
~Qr. 'Bıırıunla beraber D.N.B. a.
J:ınsııııo hiiylc ınes'uliyett('n kur· 
t~rnıak iı;in gizleme~c çalıştığı ca.
ıııı"ri line D.X.B. ajan!'>ınlD Bük· 
rl'ştdıj hususi ınulıabirl yine D.N. 
n. njau 1 l'asıtasllc yine 28 iWncl
teşrin tarihi ile sö~·Jecc bildiriyor: 

"L ~ • cjyoıH'rlcrdcn miirekkep bir 
;trap tarafından Jıa1Jis:ı.nedo eski 
l'Cjlnı d!.'\'let adnmfarmdan bazıla 
rnırn kursuna uiıilmı:ısi hiidisesi Ü 
zerin<' rc:smi 'nzetede a~r cezai 
alıkfıını IJıth a "'rtlcn lıir ka'nun nes 
redi!mlstir · - .,, 
• l'İkrimlzce D.N.B. ajansmın "bu 
~~I lcJyoncr nolis değil , ndr belirsİ7 
•1nıseıcr "'aptı derkCln bu nJ'ansm B .. k J .,. 

ıı rPşl<:-Jti htı"USİ muhabiri tara 
fındnn kentlisinin tek:ı:lp edilmesi 
Jul~a lıaııisnnc.,inclı:ıl 1 siyasi mev
~ur.a-n luır uıııı dlıdlmcll'Ii iı;;nin 
OJlecc• b:ı~it bir karga.;alık olmak 
!an unlıa • 1 l'J'İ bir maJıfy('tfe (1 ıhı 
g~~u hatır~ ~Ctiriyor. Fnlrnt ı tle 
rnushet clelıllcr olmaııı· 1 . 1, w ~1 ı:ııı U l ' ,-
t~n nzagn bu lıusust:ı kati bir Iıü 
'i.ilm wrlll'mi~·or. 
Eğer malfım oları al·,'\' ., i "' ' . 1 (' ~,t' ·~-.h 

Çınde elli katl:u lfomuııyaJı cl<•\'lct 
ndaJ>ımııı Mnmlsrı horid tP..,irlcr
lc I\odrcano'nun şahsi inUlcamı 
tJ;•ı·desi altında tertip edilmiş siya
"~ bir lıarel<et ise o rnldt me ... eıe 
nın elıenımh·eti claha ziya-Ot> Rr ta
cal,tır. Çünkü Jıövle bir harekel 
Romanya 'e hatta biitün Balkan 
lar iı;in yeni tehlikelerin belirdi~ 
rıi r:östercn bir nliımct demektir. 

l nt::m "'everJi::fnde asliı şüphl' 
olmryan Gcn<'ra1 Antonesko'nu" 
ır· ı . 'o~er •nreketinin bl\<ıı olan Ho 
na Sıma lll' nnlıışarnl< derhal blı-

(Devamı 4 üncüde) 

Belediyenln et r.ak liye mo'öı le
r inrıen ikir. c ~ s. tl B n ize indir ildi 

Üstte: Mottr rir•ı:ze indirilirken. altla: Yeni 
vanılan et lı:<ttııuunları (Yazısı 3 ünciide) 

.. Basılan iki evle 
Katiea ıle 

namımdan f st la e 

alAkam yoktur. 
Vasn kP. 
edı~ orlar " iŞ .. ,, 

Geçenlerde asliye birinci cc - namına tutmamış ve Katina ile 
za mahkemesi tarafmdan hapis Vasiliki adında iki kadına ki. 
cezasma mahkfun edilen meş_ rabtmıı::tır. 
hur randevucu h.Jadam Atina. Aynca Amelya adında bir 
evvelki gün, yeniden Beyoğlun. kadm d 
..J • • • • a şebekesine dahildir 
'.la ıkı randevu evı ışlctmek su. Atina Vas·ı·ı · 1,. t' A. 
'undan l· ı d'" l . ~ı ı tı, ~:a ına ve -

··da . ya~!~ }nmıls, l" uı:_,r. e j 12;elya bi.rind soro-u hakimli 
1ıu eıumumı ıge es ım 1.."UıL gınce tevkif ı "' 1 d . · 
nistir. . o unmuş ar ıı. 

~fa dam Atinanm bu c::ef rk' d. ~tına. müddeiumumilikte ver 
' ~ e ı ıgı sorO'usıın<'l d . t' k' 

netodu b1şkadıl'. Evleri kendi a '1 emıc:: ır 1: 
(Devamı lı iiııciidc) 

NOTLAR : 

Ayrılma davaları 
neden çoğalıyor? 
R n günlerde radyoda bazı de

• erli hukukçularımıım aile huku· 
~una dair verdikleri konferansları 
dinled;m. Bu konferanslar; mu· 
ırnddes bir ocak olan aile yuvası
nın kadın ve erkeğin biribirine kar
şı olan vazüelerini, saygı, sevgi ve 

samimiyeti bütün inceliklerile an
ıatıvor· aile cemiyetin temeli ol
ıuğuncİan, bu temel .ne kada; sağ
'am kurulursa, cemıyetln büny~i 
r1e o kadar sağlam olacağı netice
~ine varıyordu .. 

Mevzua verilen önemden dolayı 

Yazan: Şükufe Nihal 
mernnun olmalrnz Bahis modası 
gcı:;rniş, çok sö):le~mü;. t~krarlan· 
mhrş gibi görünse de, zaman zaman 
e enuniyeti na vesi unutulan. ka· 
sı · "" · ' 
1 

rgalarla karşılaşarak temel taş-
aM sarsılan bu kurumu sağlamla 
nıak için ara sıra ona göz ucuyla 
olsun bakmak mccburhetindeyiz. 
~ nıkat arkadaşların söyledik

h.•.:ı~e g-öre, mahkemelerde en çok 
gorulcm davalar a:vrılma davaları
dır. Eskiden, ayrıhnanm daha ko
lay olma.qma, erkeğin küçiik bir öf 
kesine, isyannıa bağlı bulunmasına 

(Devamı 2 itıcid~) 

Naııkfo, !29 (A.A.) D. N. B. 
nin husuı5i muhabiri bildiriyor: 

V ang _ Şing • Vei bu sa.cah 
Çin reisicumhuru ;;ıfatiyle ye. 
min etmiştir. 

Bu merasimde .Nan.kin hüku
metine mensup 200 den fazla 
eridin hazır bulunmuştur. 

Şaııghay. 29 ( A.A.) - Ya. 
rm imza edilecek olan anlaşma
lar için N:ınkine gitml•kte O-
lan Japonlarla <-mirlcriııdeki 
Çinli memurları hamil treni 
Çin çeteleri berha \'a etmişler
dir. 

Trende bazı yabancı gazete 
mümessilleri de bulunn.akta 1-

di. Bu yüzden Şangha.)' ile .Nan 
kin arasında bütün demiryolu 
sen·isi intizamını kaybetmiştir. 

(Devamı 1 iinciide) 

Millet Meclf s~nin 
dünkü toplantısı 
Aııkııra, 2U ( .tL\..) - Büjtik Mil· 

Jet Meclisi bugün Refet Canıtez'in 

başkanlığında toplanarak bina vergi.il 
kanununun üçüncü nıaddcslnın eltın

cı fıkrasına aıt mazbata ile BUyük 
Millet Meclisi ve Rlyasetlcumhur 
1941 yılı bütçeler! arasında 40 blr li· 
ralık rotinakale ~ apıJma"ı hakkındaki 
mazbataları liabul etmiştir. 

Meclls yine bugtinkti toplanbsında 
askeri muhakeme usulü kanununun 
3 Uncu maddesinin deği:tırnm .. sı hak· 
kındaki kanunun ikinci müzakeresini 
yaparak kabul eylemiş ve pc1ıartes1 

gtinU toplanmak üzere içtlmaına ni· 
hayet vermiştir. 

Günlerin peşinden : 

Avru ,1ada hayat 
pahall ığı 

Roman yada Almanlarm işga ~ 
!inden eV\·el bir kilo ekmek 6 
ley idi; son P-elen malılmata 
g\5re, şimdi BWrreste_. ckm~ğin, 
hem de siyah ckmegın kılosu 
:Jl leye çıkmış! 

Almanlar 1ıı..,.iliz ablukasının 
memleketlerinde hayat Ye mai
şet ı;;artları üzeri:r,e hirbir tcsi
ı-i olmadı1ınt ı:ımıo:ı düı:;tiiltçe 
en yüksek sec;; i'e il:;n ediyoılar: 
e<Ycr bu tarzdaki idd;alar Joğ:ııı 
ısc Alnıaıı'arm Romn.n··aya 
""elmclerinden bu mem'e'·ctte 
ki iktısadi şartların bu f Jdlde 
m'it,<>po:..:ir olması ne ile izah 
ed;lebilir? 

Sonra Almanva.Jan Roman. 
Yaya g-elen amil'er bu memle.. 
kette b"rkac: av içind~. ckm<:k 
fiyatını be.cı misli yuk~eltmış 
olursa, do<Trudan doğTu Al. 
man miJ!etinin hayat ~artları 
üzerindeki te::ıiri ne olmak lazım 
gcli r? H ct.84n K umca'l/ı 
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Hususi mesken erin maskeJenm8si en1rl -1 H"d. , 1 1 1 Radyo Gnetesi 
Romauyadakl 

anar,.· de 
yabancı parmatı 

1 

Siyaset dünyasında olup b;tcnle· 
rl bı ;;ün f; · ylece hulJ.sa edebiliriz: 

Romanyanm anarşi içine atılma· 
sı dünya efkarı umumiyesini bir 
kere daha bu memleket u"erlne 
çekmiş bulunuyor. Romanyanın Al· 
manlar tarafından lş;aıinden ve 
Rom.a.,yanm üçlü pakta iltihakın
dan sonra Alman resmi aj:ınsr: 

"Artık Roı:ı:an.ra sulh ve sükü.na 
kavm;muştur." demi~ti. 

Halbuki Romanyatlan gelen ha· 
berler vaziyetin böyle olmadığmı 
bildirmektedir. 

Yeni nlzam bu mt'mlekte refah 
getireceği yerde yok.<Julluk zaruret 
ve sefalet getirmiştir. Nlh:ıyct 
mcmlcket'n tam anarşi içine gir
miş olduğu son bir k:ıç günlilk ha· 
berlcrden anlaşılıyor, 

Demir Muhafııl:ınn aralarında 
bir çok eski nazırlar, gazeteciler ~ 
lan yetmiııe yakın mlinevvcıi kat
let.nıiş olduğunu blldirmektedir. 
Bunların arnsmda beynelmilel şöh
ret sahibi o!a.n profesör Yorga da 
vardır. 

Ac::ı.ba Demir muhafızlar kimin 
emrllc hareket ediyorlar? 

BJ.Dl:ı.rm disiplin ile hareket et· 
tiklerine şüphe yoktur. Esasen bu 
gibi teşekküllerin disiplin ile ha
reket etmeleri icap eder. Demir 
muhafızların kumandanları da bu 
hareketi takbi.h ettiklerine göre 
bunlar her halde ba"?kalarının tah
riki Ue hareltct ediyorlı:ır. 

Bu noktada bir şoy gözden kac
m1yor: Alınan aj:msrnm, Roman-. 
yadaki halkın bunu memnunivetle 
karşılamakta olduğunu kayd~tme
ıidir. Bu şartlar altında vaziyet 
haklı olarak bir çok ı;Upheleri da
vet etmtktedir. Genç kral Mika.el 
ile ruır.esi valde kr:ıli:;enin tlc Flv
rall!laya 1caçmış oldul;:larma bakı • 
lırs~ yeni had.l.sefore lııtizar olun· 
makta dEmcktir. Ilomanyada yeni 
nizamın daha kuvvetle yerleşmc.:>i
ne doğru yeni adonlar atılması 
be~lenmektedir. 

Rom:ınr da.ki bu hareket Balkan 
devletlerinde deıin bir tesir yap • 
nuştır. Yeni nizamın neler getl.ı

diğini gören bu devletler yeni ni
ıtamdan kaçı:nm.alt neticeslne var
mışlardır. 

tt.a.ıy:ınnı dıılıilt '\"&Zlyett 

ltalyaya gelince; İtalya yaba.net 
askerlcrın işgali altında bulunma
makla be1-ab~ ba~ka zorluklarla 
karşı karşıyallır. Italvada faşist 
partisi ile askerler ihtilaf halinde
d'.rler. Esasen bu ayrılık öteclenbe
ri de vardı.. Askerler ltalyan.ın 
harp macerasına siirilklenmcsine 
muhalif idiler .. Kral ve hanedan 
da. ba1·be taraftar değildiler.. Fa
kat faş!.st part1si İtalyayı harbe 
ailrüklcmiş ve harp UZ::?dıl:ça da 
ltaly:ınm askeri ve fütısacil vazi
yeti bozulmuştur. 

Yunan harbi de dnlıilde bUyilk 
bir tesir p.pmıştır. Asker
ler faşist partisini İtalyayı harbe 
sUrüklemekle itham ederken par
ti de mesuliyeti ıı.skerle'l'e yüklet
mek için erkanı harbiyenin sevk ve 

--=------------------· a IS9 er arasınt a _ 
fdares•n in muvaffakıyetsbıl!ğinden 
bahse"i!yorlar. 

ltalyada faşist rejur..inc karşı 
bir darbeden bile bahsedenler var
dır. 

Bu gece saat 24den itibaren kat'i De!<azanof 

t b. k k.. . . Berlinde 
Japonynnm da ~·eni nizamı var 
Japonya da uz:ık flarkta yeni ni

zam kurmaktadlrlar. Japonlar 
nankin şehrinde bir hükfırnrt kur· 
mu~!ar ve bu hükumet lh: bir mu
ahede imzalamak lizeredirler. Ev· 
velce Çankayşek'in refiki olan 
Vançeng Vey Japonlar tarafından 
bu yeni hükume~n başına getiril
miştir. Japonya bu bUkClmül tanı· 
mııktadrr. Almanvanm .ı\vrupada 
çevirmekte olduğu manevra ne ise 
Japonya da uzak şarkta bu ma
n "vrayı çevirmektedir. FaJrat Çin 
!!deri Çankayşek mUcaıfole yolun
dıuı aynlmıyacağm.ı bild.ir.ınckto • 
dir .• 

surette at ı mev ııne gırıyor 1in~~~~·:1~~li~~~~~~~:: 
Bu gece saat 24 den itföa.. 2 - Karanlıkta halkın yolun 4 - Bu maskelemenin niha. ?.ifes· le b~rJn.,,,ıı:-trr. Alman k:ıy. 

ren_ hava taarruzl~rm~ kaı·şı sağını takip etmesi selametle yet 1/12/19-10 gUni..'lne kadar naklannclan gele:ı haberlerden 
pasif korunma tedbırlerı cümle. yürümek noktasından lüzumlu- ikmal edilmiş olması lazımdır. istidlal edi!di~ine göre, Alman. 
sinden olarak hususi ışıkların dur. O gece yapılaca}· tef~i .. 4-e .... ~. !ar yeni Sovyet sefirinin Ber. 
maskelenmesi emri, kat'i suret- 3 - Elektrik fenerlerinin ve. kelenmeMis ışık gr'rüliirse emre linde göreceği vazifeye hususi 
te tatbik nıevkiine girecektir. saite karşı tutulması ve bilhas. riavet etmiyenler ha1·kr.,..da ka- bir ehern'llb·et atfetrr.cktedir 
BC?nun için, !s~snbul vilayeti~ sa gelen otomobiller~ karşı tııt- nuni takibat yapılacaktır. ve bu husu~ta söylenen sözler. 
15 güne yakın hır zamandanber: maları kazava sebebıyet verece. G"re<!i i,.in kaznl:-•"1. ve malu. den J\Iolotoft n Bcrlinde iken 
yapılan tecrübeleri ve görülen ğınrlen bu c:hrtten halkın ~akm- m!lte., emniyet müdiidilğüne ya- ;nta.ç edilemiyen :.ıeseleJerin 
noksanları göz önünde tutarak maları laztmıdr. • zTlmr.,t1r. Dc~rn:>.:mof ile Alınan l''\riciye 
y<'ni bir beyanname hazırlamış. ::ı.ezarcti arasmda hallolunabi. 
lır. Hava taanızh.rına karşı hu· NOT J, R : leceffi ümidinin beslendiği anla.. 
susi ışıkların ne suretle maske.. şılmaktadır. 

Ieneceğini bildiren bu tobljği I\tolotofun Bcrlin se'l•ahatln. 
aynen neşrediyoruz: A l 1 l de halledi'en meselelerin iktı. 

ttatyan yYunan harbi Işı!tların söndürülmesi husu. yrı m a a ava arı sadi mahi'"·ctte ~yler olması 
ttalvan - unan harbin!.n bu- k h " -

t t . d sunda evlerde yapılaca usu- müm1;ündlir. Zira lrr,·ilterenin 
gUnkU vnz ye ı ıııı ur: t 

Y nhlar G"ri sa · d l ? Ameı ika ve: Yanadadan temin unn ° cenin 3!5 kilo- 1 - Her ev pencere. tarasa., ""' 
rn"tre bıı.trsmda T' · d ·1 • ne en ço ~a ıy or ettiği isti.e-..,r'le!ere mtı

1

{abi1 Al. 
rında takip hRrek 

1:;ı:ıça d ag a- bal'ı:o~, ~apı gibi bilumum n:e;ı. }! • manya da Sovyetler Birli''inin 
·etmektedirler !t..,l e el:ı e b evda~ fez!erı sıyah bez ve yahut !tag~t ~ iktm:ıdi kaynaklarınd:ııı mUste. 

: • \an ":' u ag l ite crayet sıkı olarak ve hı~ bır l:ı.rm eteklennde bir mUdRfaaya "' (Baı:ı trırrıfı I inci' .ç' orucu bir hayattan sonra az çok fit olmak istiyor Bununla be. 
hazırlannıakta olduklan lıakkmda ~,~ık~'\n 1"1~ ~zmayacak şe- r:ığmen, ailenin daha devamlı ol- ırmınm1q: tı>m bıt zı>!"\a.,,'1A da er raber, harb;n ba .. 'ımaıcmda iki 
haber gelmektedir. ı. e ·anama 1 • • • • duğunu görilyoruz. Bugiln ayrıl- .c~ğin mevkii, rUtbcsl büviimUş, memleket arasında bu tarzda 

Tinıoriça d ·1 Arna tl ğun 2 - Kırmrzt, sarı, yeşıl gıbı ma meselesi daha çok kayıtlar al- parası artmış, muhiti genişlemiş· bir anl"ctrt~ esa"en vamlmıq oL 
en Yilk!'ek dağia:aan bı~uol~uğu re~ veren örtülerle maskele. tına almdığr halde, eskiden fazla tfr. Bu geniş, refahlı zamanda ona dui:hı düşünüli.irse bunun yeni 
için !ta!vanlann bu da~la'M11 etek- mP.c ya.saktır. . bir yekün tutması, cemiyeti düşün- hangi genç kadın yliz vermez! bir~e:v olmadığın.ı kabul etmek 
lerinde sabra tahkimatı ile bir 3 -:-- Apartmrınlaı::da bılhassa dürecek bir şey olsa gerek... Çocukların yıpranmış, fedaka.l' lazımgclir. 
milddct nıüdafaa edecekleri ~h • mt:'rdıven pencerı;ı.lerıyle hav~ a. "Yuvayı yapan di.ocı.i ku!'ltur!..,. anaları şimdi eı:;inden daha çok J!"'o'otcfun Berlin acyalı:ıti es.. 
min olunabilir. Fakat bUt:.ın mil!!- r~l~klcrma tcs~düf eden mutfak derler. Acaba zamanın dlşi kuşu hilrmet, samimiyet. görecP<{irıl, son narında hall<:?dil~mivC>,.Pk iki 
kül ı:ıartl:ıra rağmen Göriceyi alt1 ~bı pcncerel~rı"; de tamamen bu yuvayı kurmayı bilmiyor mu? vıllarmr onun arkada!ilı•pyla baht!- memleket nrazmd'l Jiplomatik 
gli>ıde dilsliren Yunanlılarm bu mRc:tkelerımcsı lazımdır. . Yoksa, m·kek kul}, diı:ı\ kusun bin var geçireceğini umarken bir yana yo11ar<lan in'-ı.ç e<.lilmek isteni. 
da•~lıın da ~arak Berat şehrini 4 - Apartman, otel, gazıno,. bir özenti ile kurmaya çalıştığı 1 1 1 1• ı.. • 1 

za~tPtmelerl rnllmkündilr han gibi binaların kapılarında yuvayı l.!tlde bir bn1..aca.k kadar yı- bırakılmıştır. en nıe"e P ere ge nce: ı. uıı.ıarm · ı · d ıı1-b 1 k h ı Bütün saadet ri.l.ya1armı evlilik ne gibi F"Vlcr 01 "'Cllğ'"' tayin 
Elbasan yolundaki dilşrnan kuv- ve antre f'!rın e yanan ö.lll •• a a: ıcı uy ar mı kazandı? t k t b"' .. 1 •• 1 ~ .1 . 

k i renkte ve uzerı Kendi cinl"i.me ka>ı>r hi,. bir ta- hayatına ba~lavan kadm, orada ih- e me a ıı Mum mn < e~ •r. 
vetlnr.1 de UerJemE>ktedir. Pindus rrn -oyumav - ·'.I ,, nl . .. h il k l Ancak urnıı..,..,ı" ''"zı·yet~ b.,, . ., 

f ı k k - f . ne b 1 d' . '11 • rıra. şup e e arı:n a~rrsa, " " - -mmtııkasındakl Yunan hareketi maskeleı:ı~m ş o ara eo aga ay. ra gır ı es erneyi ilşünmıyerek, b l ı b' bil 1""'.k ba'7>, tı>h•mı·n1e ... ~r""' •n\...ı'lı·r. 
te::lr"ci olmakl" her"ber bir inkl· dmlık vermiyecek şekilde mas. evet, diyorum: tJn a't' a ır zaman ı;arp~sıı. e, • 0 

,.. ..... • 'J 
..,. ... '1ih:ıyet yorulur ... ''Ateş, etrafın· 

aaf a,östermektedir. kelenmesi lazımdır. Yuvayı özene, bezene kuran, o- MeselR Tr::ınc:ocean i ~h· •.,!ci 
ajuns Berlinden evvel'd giln 
verliği b'r telgnfta J)<>k"za. 
noftan be'dencn ic:lere miihim 
tabirler ile temııs ettik .. n ve 
bu zat ile Buy St:ılin arasında 
hem~chrilik, arkada.5hk r:->bıta. 
ları bulundur;unu };"1·cJeylcdik. 
ten sonra çöyle divordu: 

,. .,, daki kUIU rsıtmcaya kadar kendisi 
Epirdo ttaıvanlar mukavemet DUKKAN, MAGAZA VE nu kocasına her gün daha sevinı· kül olur .•. derler. Bundan sonra 

göstermektediiler .. Fakat ha't'eket E?vlSALt YERLERDE li göstermek için ~alışan. çocuk ye· ailede tehlike başlamuıtır. Kadınm 
haHn1o ol:ın Yunanlılar bazı tepe- YAPILACAK lŞLER, tiştlrmek gibi büyük fedakarlığa karakterine göre, ya aynı şekilde 
teri f!'lga ı etmfcılerdir. katlanan ke.dmm meziyetlerlni gör- bir mukabele, ya çocukları gelişi 

Pomerl - Ergerl hattmdaki ha· 1 - Sokak, cephe, numara, memckle, bunlara. aldrrış etme- gü?.el bir hayata bırakarak ayrılış; 
rekatın bllyilk bir in.ki$af göster reklam gibi bilumum tenviratm mekle, erkek ilk hatayı işlemli o- vahut sonsll2 blr bedbahtlık karşı· 
memesi '1U şekilde mlitalea oluna - her ne şekilde olursa olsun ya· lur. iıın son.suz bir sabır ve sükfı~ ... 
b'lir: Yunn.nlıla.r uzun slirecek blr kılması memnudur. Bir çok erkekler tanım ki bü· Her hangi ı.ıekilde olursa olsun, 
üıamız için hazırlıklı ldilet". Hal· 2 - Dükkan ve mağazaların ylik hayranlıklarla aldıkları b:r ka· yuvanın samimiyeti. neşesi. temıl' 
bulcf ta:ırru.z tama.mJle serf oldu.. vitrinleri tamamen maskelene. dmı, çok kısa bir zaman sonra, mo- li Sl\rsılmış; çocukların terbiyesi, 
Şimdi ise evvelden tahkim edilmiş cektir. dasr geçmiş bir kumaş gibi bir ya- ruhi muvaz.enesi, saadeti tehlikeye 
ve mukavemet eden bir hat klll'şı- 3 - Siooma, tiyatro, bar ve na b:rakırlar ... Dikkat edilirse, ka- girmiştir. 
smda bulunuyorlar. Böyle evvelden mümasili gi'bi umumt yerlerin dr:ıda değişen bir şey yoktur. O, 
haz1r: ... nm1ş tahkimat kanı1smda aralarına yine maskelenmiş ko. bUyUk bir samfmiyetle yuvayı de· Aile hayatının gelgeçtikle, kap-
11ilahları yerlerine yerlet1tlrltmi, ve yu mavi lamba ile sokağa aydın- vam ettirmeye uğra..,ırken, koca rialcre, şımarıklıklara tahammülil 
askerleri siperlerine girmiş dü~ • lık sızmayacak şekilde olmalıdır. kendis'ni ihmal etmeye, gözlerini, yfoktur. Ois, bizden fedakal'ltkk latUekr, 
M;ı.na hıızrrlıksrz ola-" derhal ha- v ruhunu bncıka muhitlerde oyala- eragı:ıt ter. Bunlan anca Y -

rn.... cyahut dışarıya vermemesi t. ..., k ·ı k hibl lan in 
ltekote gc~m~k bu'·yük· ... ,'l'at ver- · l maya başlam.ıştn:". Kadın bunun ö- 90 • ası arakter sa 0 • - ., .... çin iç içe ıki kapı olma ıdır. Bi. - ı bilir' l 
mek neticesini dofurur .. Binnen a- nUne geçmek i"in zekasrnm, ruhu- san ar yapa er ..• -· rinci kapı açıldığı zaman ikinci ... 
leyh bu vaziyet karşısrida teennr kapı kapalı bulunmalı ve birin· nun bütün kuvvetlerini harcar, ha· Erkek kadında şüphe yarattığı 
ile h:ıreket etmek Mastır. Çok ZT muvaffak olur, b9.%J da beyhu- anda evin saf havasına fesat ka· 
muhtemeldir ki Yunan orduları ci kapı kapandığı zaman ikinci de yorulur; ı;UnkU eşlnde bir aile rışmıştır. ETkek kadına herhangi 

kapı açılmalıdır. bi kUl'llllndanhğı da bunlan düşUne - 4 _ Ampullerin Uzerine mah. erkeği olabilmek meziyetleri yok- r şekilde kabalık göeterdlği da· 
re!c bu şekilde hareket etmiştir. tur. O, evlentrken ne i~ln evlendi- dakika, kadının ruhu inclnmJetlr. 

telif renk kflğıt yapıştırmak su. ğin- 1 • E k Ta.hk.bı edilen mevzilere yapılan ta· ı; eş o arak seçtiği kadında ne r ek kadına ka~ı emniyet.sizlik 
retiyle maskelemek yasaktır. gibi · gU arrıız yavaş inki~af eder ki bu cep- 5 _ Bilumum dUkkanlarda mezıyetler aradığını dUşünmJ- ve hürmetsizlikte bulunduğu n 

hedeki hareket de bunu gösteri - yerek. kendisinı tahlile lüzum bi- çocultlar da bnbayr taklit ederek 
yor. her ne şekilde olursa. olsun dışa. le görmeden, ancak şekle kapıl- analarına hUrmetsi.zlik göısterıne-

Binaenaleyh bu hattaki duran rıya. aydınlık verecek lamba mak gibi iptldat bir meyille evlen- ye başlamışlardır. 
tarruz muvaffakıyetsizlik şekl'nde yakmaları memnudur. nıi3 ve çabuk usanılan her dış kıy- Aile yuvası, kırgın. kocasmm 
ıı;örillmemeJldfr. Harekii.tm devamı HALKIN RlAYET EDECEGI met gibi, az z~man sonra karnım· samimiyetinden şUnheye dll.şmUş, 
için bir kaç gUn beklemek 18.zınıdır. dan yUz çevirmiş, ba.ş1~a. şekiller, çocukla.rmm yanında otoritesi kı· 
Fakat fazla bel~lemek de Vunan- HUSUSAT başka yüzler ardında kO§maya ba~ nlmr, kadınlar değ·ı: evin hayat, 

"Naz! • Sovyet docttluğunctaı1 
bahsetmesek bile Alman • Rus 
dostluğu büvüktür Ye kuvvetli • 
dir. Ciinkü Adolf Hit!Pr Aln tn.. 
yası -ile nncak büyük ve kuv. 
vetli dostluklar mümkündür. 
Ve işte bu hu ısta bazı hayal. 
cilerin daha şimdiden nifak 
tohumu olarak telakki ettikleri 
Bul~aristan Berlin • Moskova 
dostluğunun büyüklUğU ve sağ. 
lamhğmın delilini görmekte ge. 
cikmiyecektir.,, 

Bu müphem sözlerden çıkan 
açık manaya göre, Balkanlarda. 
Romanyaya yerleştikten sonra. 
ke~dilerine alet etmek istedik r 

lerı Bulgaristanı harel·ete ge. 
tirnıek hususunda Mosltovadan 
bek1edikleri yardrmı görmemi!). 
ler<lir. O halde Almanlar Deka. 
zanofun dela.leti ile bunu temin 
İçin uğraşacaklar demektir. A. 

lılar için %8.ral'b a!ur. Çünkü ttaı - 1 - Hatkm kullantır.ağ"r el lamLstır, a:ıad.::t kavr.a~r. scvllir, hürmet ~ 
~P.nlar Arnavutluğa tclcviye kıta. fenerleri de mavi ampül veya Bazı erkekler de genç, par.ım dilil', değ~ri bilinir analar ister ... ıK·sa haberler. 
atı gön'1eriyorlar.. Yunan ba.1ku- boya ile maskt:'1<'nmelidir. Açık zamanlarmda evlenmi•der; yılln'rea Y:ıprlan yuvayı ytk1Jm9kta.n k~ ' • 
m.andanlığı da bunları göz önünde kullananların lambalan alma. eşlerile mesut ya.~a.nu.--ıar; çoluk rumak erkeğin va:dfesidir 
tutmll3 olsa gerektir. ca.ktır. çocuk yetiştirmişler; anne, uzun, ' Şiiküte Nihat il- İngilizlerle An.karada deva met.. 

mekte olanyenl ticaret anlaşmam 
ro~kereleri benU.Z nctlcehmmlş de
ğ'lldlr. Yeni anl~ma 5 milyon liralık 
olacalttır. 

• Yeniden bazı valiler aarsmrla na 
klller yapılmıştır: 

T,•.-ika Numara~n: 49 Ltıtfiye arkadaşının yanmdan ayrılırken omu.zlarmı 

kaldmp dudaklarını bilkerek söyleniyordu: 

ı:etelerl, Vakıf hanmm Uat katmdak.l küçillı: ve mUte
vazı yazrhaneye göndermiıılercli. Bunlar masa.nm l\stU· 

ne yayrlrp iki arkada3 ve ortak kadm avukat bani ha.
rıl okumağa başladılar; Gülseren önce şqırdt, sonra 

b'rden böyle gUniln adamı oluvermekten utandı; Lötı
fiye davayı almadı~ fçi:ı pişman oldu, içinden kızdı; 
arkadaıımı kıskannıaga başladığını kendi kendWne de 
it.traf etmek islemiyordu. 

Bolu vııUsi Naci Ktctman Trabzon 
vnllllğ1ııe, Trabzon valisi Osman Sab
ri Ad&i A!yoııa, Afyon valisi Ahmet 
DurmU§ Bolu valiliğine nakl:ıdllmiı • 
lerdtr, 

ınly mulıtan, köyün Ueri gelenlerinden Uç beİJ kişi 
De birlikte heyet halinde 1.stanbulda dolaşırken bilmem 
kim.in sağlık vermesi Uzerlne Lütfiye Gokdemirin yazı
hanes:ne de uğramışlardı. LfHfiye müracaatçıları din
l"rkeıı Gillseren köşesinde lıjittiği şeylerden heyecan
lanmağa başlamıştı. Ltıt!iye meselenin ne olduğunu 
kısaca. anladıktan 90nra işin tafsilıitmı dinlemeğe bile 

füznm görmeden nerede ise reddedecekti. GUlseren o
nun haleti rubiyesini anlayınca s5ze karıştı: 

.,,...... M'ı.lsaade et, bu davayr ben alayım! 

Dedi Uıtfiye arkada.şmr gar;p bakışlarla. sUzdlik· 
ten sonra yanma yaklaşıp kulağına frsıldar gibi §unla

n söyledi: 
- Ayol, bunları bfzc kim gönderdi ise muziplik 

olsun d!ye gör dermiş; bu kadar knn<ırk ı..,ı alıp da ne 
yapacaksnı? tık davan biraz parlak b'·r sey olma11 ... 

- Bu da,·ada.n dalın parlağını nereden bulacağrm ?. 
- Nesi prlak, ayo1? Uğraşrrsm, uğral'lırsnı, sonun-

da da.vavı k"t.'lansan bile y·ne beş para alamflzsrn ... 
- Or:tS' do::.ru; f:ı.kııt iş;n c~ast beni pek ta:r.Ia 

&l!kadar etti; mllsaade et de ben bu işle meşgul ola

ymı. 

- Oarln kızQrn. doğrusu!.. Madem öyle istjyoı

eun, al ba..'ı:alım ... Fal<at meslek havatm fdn hiç ne iyi 

bir ba.,langrç rf'"il.. nihüncemi olduğa gibi söylediı1lın 

felrı danJmazsm, b !f ! 
- Havn-, nP mtl .. :ı.~f'hf>t. h!l!k•~ te!-!~k'kt\r ~prim. 

Y'alnrz bu iş ~enim için bir idaal dava.Bı zl;bi görUnU

l'V 4L.. 

- İdeal davasr, ideal davasL.. Bu da. bir mizaç 
mesclef:l olacak! 

Gillseren gerek geker fabrikasmda hukuk müşa
vir muavini iken, gerekse sulh b.3.k.im.liği ettiği sıralar-

da arazi ilıtilaflarmclan çıkmış davalarla çok uğraşmış
tı. Tllrkiycde mülkiyet m~elesin.ln gösterd'ği karı§ık 

manzara onun için pek UrkütUcü bir şey değildi. Buna. 
ait hilkiirolerin çoğunu tatbikatile biliyordu; karşılaşa

cağı başk.'.ı güçlükler olursa. onları da yenmenin elbet

te b:l' çaresine bakacak. Fakat asıl iş davayı anlayış
ta, mes~leyi kavraytşta ve yeni bir görüşün ışığı ile ay

dmlatıp ortaya koymakta ... 

Çekmece gölli civarındaki köy halkının bir t!lrlil 
avukat bulamıyan davası GUiseren.in • eline geçtikten 

80nra muhakemenin daha llk celsesinde g:ızctc!ere de 
nksetti. Adliye koıidorlarmı dola.şıp okuyucuyu alaka
dar ed0ce~ mera.l;lı M.d'seler aı-ryan röportaj muha.r

rh 1 ri, bu davaıım mahiyetini m.i enteresan buldular, 
yoksn. avukatın kadın ve katlının güzel oluşunu mu, 
beili değil! Gazete fotoğrafçıları: resimltr ~ektiler, Gül

sercnJn avukat cilbbe.sl içinde ınahkl'me huzurunda söz 
söylerken ccphedr>n, yandan alınmış fotoğrafları, bilyi.i
tülmilş güzel }-ÜZÜ, tozlu pozları ertesi günkU gazete
lerde stitun sii'un y.'.l.Zılar ara.sına yerleştirilıniş olarak 

Çıktı, dil:katl çekti, dava aktualite a.ra.ımıa geçti ve Gill· 
.e.el"en adı günün şöhreti o!du. 

MıılL.uTI.rler. vazrlarmı ilıtiv.a cı:lmı l-'.!~ .::.·ıfrm ~~ 

Gazetelerin gen~ kadxn.a. yaptı'klan paramz reklft.m, 
yeni Röhret, bilha~a neşred1!m.Iş olan resimdeki derin 
m.a.nalı, gilzel bakışlı, canlı ve ·heyecanlı gözler yazıha
nt-ye yeni mUŞteriler getlrdi. Gillseren memnundu: Ya
zıhanesi var, işi var, evi var, hUrriyetl var! 

Yaz1hanesi maH1m ... KUçUk, fa.kir, mUteVB.zt bl'r o
da. Onun da yansı bir arkad.,şm; fakat Glllseren ş'm
dilik bwıu kati görilyor. Hele meslekte bir iyice tutun
sun, bakalım. 

İşi gittikçe çoğalıyordu; fakat bunların mUhim bir 
kısmı çirkin ferdi ihtiraslann ört bas ed'lip hal yoluna 
konulamamı§ neticeleri, bir takım alacak verecek da
valan, manasız dedikodula't'dan çıkmış ihtllafla.r, kUçlllt 
işler. Gctlrocekleri paradan ziya.de mahiyetleri ve se
bep! eri ktıçtlk. Gillsoren hasedin, nobranlığın, hiddetin, 
fena. huyların doğurdufu ma.nasız işlerle uğrqmıt ol
nınkt.an ilztllUyor. Sen beıı kavguı. 

Glllaerenln anladı~ manada. avuka.tltk şuııun bunun 
kibrini, gururunu, ihtirasını tatmin için tlcrotle hJs 
mote çağrrılacak bir meslek dc:ğlld.lr. 

(Dcvanu n.r) 

GörUlen fdar1 JUzuma binaen Derik 
kaymakamı Hlltmet Ece Vekllet em· 
rina alınm11 ve Geva, kııymakamı 

Vasıf da Denlzll mektupçuluğu.na ta· 
yln olunmuştur. 

• Ankaradan blldir1ldlğine göre, 
yabancı memleektıerden hicret ve 11· 
tıca suretiyle yurdumuza. geıen 2466 
ırkda§ımız TUrk vatanda.ıılığına alm· 
mıştır • 

• Antakvada narhtan fazla satış 

yapan Veysi, Bekir ve LO.t!i ndlı Uç 
tUccar beşer yUz Ura para cezası ile 
ikişer yıl. sUrgUnc malıkfun et.llmı~ 
ıerdlr. 

• Bazı olobUsçUlerin mtiracaııtı üze· • 
rlne beledlye, blr losnn otobUa hatla 
n üzerinde yüzde on zammı kabul, en· 
cUmen de talcbl tasvip etmiştir. 

~ Bu ayın 25 şinde E dek Uman ma 
bağlı Sadılt Kaptanın 39 tonluk ?ıier 
mc:-celc motoru, B,,zburunda bat~ 
tır. İnsanca raylat yoktur. 

Nikah 
Bursa Mubablrimlz ver:~ rnuh3r 

rlr arkadaşlanmızdan E.at Alkaa 
Doktor Şakir Pakkanm tonın\i 
yan Meveddet Pakkan'm nfü~ tı 1"'!?I 

teri dt\n Fatih evlenme mcmıırlu!!'un_ 
da aile dostları huzurlyle icrn l•t ın. 
rnı'.)tır. Gençleri tebrik e®r, saadetler 
dileriz. 



e 'osUu~unu 

istisnıar 
Molotofun Bcrlin ı;eyahatini Al

man mathunb hfi.Jil, istismar ede 
ede bitiremediği bir mevzu Jınline 
koydu. Seyahatin ilk günlerinde 
buna en büyük ve ha.riknıade bir 
hadise naznrlle h!ılalm.ası lcaı• et
tiğini Uert sürdüler. Soyaha.tiıı hi
tamından soıır& hfulisenin yeııi :ı.· 
liitler husule getlnnenıis olnıaM 
büyiik bir tesir uya.nılırdı. Çünk\i 
Berlln seyahatinden onra. Alman
yanm etrafa nesrctmc.k istediği 
kuV\·etli bir haber ~u ofacaktı: SO\ -
yet Rusya. ıla üçlü pakta dahil ol
mu~-tur. 

Belediyenin et nakliye motörle
rinden ikincisi denize. indirildi 

Nitekim yine mulıtf'lif s:ılıalar· 
da yapılan propaJ:,raııdularda bu 
noktayı bir tilrlii ihmal etmiyor
lar. Halfı. bu bl si telldn etmek a.r
zıısundaclırlar. Nitekim Uerlinden 
Tra.nsoccan aj:.ın!-lı So\ yet Rnsya.
mn ,,eni nerlin sefiriııdcıı bahse· 
derken bunu adeta tliiııyanm en 
milhhn hilıliscsi haline sokuyor. O 
kadar hüyiitUyor J i Bulgarisiıa.nda 
karşı l•arşıya gnlen SO\-yet - Al
man t-01·~.ıalerinin tezadını bu ba· 
berin nınskesi altında brizlcmek is· 
Uyor. 

Berlinc tavin edilen So\'yet lıa
riclye komls~r rnwı\iııi etrafmd:ı. 
yapılan ı:atafat.lı nesriyat )Ut.dill:r.a
tmda bir hah-ilmti tahrif edemez. 
Dünya öyle aool ip ti!\ı1.la.r içimlc
dir hl blriblrllc her saltada. te'.l.at 
halinde bulunan faşlımt ile komii
nizın a.l'IL"milaki sül.fın en kısa 7.a.
manda tobetldül edebilir. Röyl1' 
mühim bir andlı Sovyetter ~fi 
Derllnl kendi gfü:lerHe görür gibi 
tanıriıa.k ve münasebetleri kendi 
:rekiism& göre idare etmek arm e
debilir. Bu teyakkuzun ifadesin
den başka bir ey değildir. 

Diğer tara.ft.an lıiilii, Alman -
Rus i:;birliği ruı.mı aituıd:> bir ta
kını :uıla5JIUl.lar iruldinmd:ı.n bah
soltmmaktadır. 

Bu anl&smanm fonnülünü aynen 
TraııM>Cean aja.nsınm. bİl' cümle-

• sinden aynen alıyonım: 

''Alman - Rus dostluğu -ma
dem ın Nazi - Sovyet dostlu~'lln· 
'1an bahsedemiyeeeğiz- bü~ ük 
ttlr. Kovyetlid.lr. Çünkü Adolf Bit
lerin Almanyası Ue anC11.k büyük 
·n~ kuTI•etll dostluklar mümkün
dür.,, 

J."IJha,ldka bir Avrupa. nb,amını 
b-unnak l~in bir Rusyaya. Uıti~ 
\'ardır. Fakat ajansın da söylediği 
gibi bir Sovyetıer mevcut bulun· 
dukça. na.zl Al.ıruınyasmm istediği 
manada bir nizam kurmasına im 
Wi.n yoktur. Bu imkilnsızlığm se
bepleri 5unlımlır: 

1 - A \Tnpa.da. nlz:ım lnımıak 
demek btitün Anupa.ııın iktısadi 
ve siy-Mi bünyesini de'\'tUlllı bir su
rette yeniden lnırmak demektir. 

Halbuki bıı denmı temin ede
cek nnsurla.1' me,·cut dcb-ildlr. 

n - A lTUpada valdilo fngiltfr 
re)i latada.n u:ıakltış:tını.rak bir ka
ra nizamı kurması miim~ündü. Şim
dl bu mümkün değildir. Çünkü Av
rupa Nıı.,ıM>lyon zamanında. İngilta
:renin sadtto bir pazarı iken bugün 
Avrupa dünyayı pazar yapmıştır. 
Binaena.lcylı A\TUJ>adan 1nı;iltcro
yi ko'\'lllal• değil kıt-n.nm muhtaç ol· 
duj;'lt % 68 nisbetindeki ha.nı ına.d· 
deyi ,.e gıdayı temin cimek llizıın· 
dır. Bu gıda ya. denizlere ~ıkıı.rak 
temin edilir, yahut 21 ınllyon ki
lometre nıurabbamda. araziye sahip 
olo.ıı Sovyet memleketlerlnln Al· 
nıan h,;tisın.'\rma. t.crlii llo müıbkün 
olur. 

lll - Sovyct Ru~yanm vaktlle 
Almanya ile Çarlar arasında ce.re-
yan eden, ,.c Bismark tarfmdao 

Belediyenin şehirde et nakliyatı 
için yaptırdığı 3 motörden birinci
.si geçenforde denize indirilmişti. 
İkincisi de dün Lutfi Aksoy fara -
fmdan, Ayvansaraydaki atelyeden 
deııize indirilmiştir. 

Motörlerdc>n üçüncüsü de bir a· 
ya kadar bitirilecek. bunlar ka:rşı 
Boğaz semtlerine et taşıyacaklar· 
dır. 

30 tonluk olan motörler (250) 
parça et taşıyabilecek haldedir. 
Ancak icahındn ve şimdiki sıkışık 
\•aziyette 400 parçn kadar alabil
mektedirler. '.:llotörlerin ambarla
rında soğuk hava tesisatı da var· 
dır. 

Askere hediye 
ahnmak üzere 
Hukuk fakültesi 390 

lira· teberru etti 
Üniversite talebeııinin yapmış 

olduğu tanıııma çaylarından elde 
edilecek hasılatla askerlere kışlık 
hediyeler almmasma karar verildi
ğini yazmıştık. İlk olarak hukuk 
fakültesi çayından elde edilen 304 
lira hasılatla talebe arasında top • 
lanan 86 lira hediye alınmak üzere 
Kıztlaya. tevdi e<lilmjı,ıtir. 

Şehir meclisinin dünkü 
toplantısı 

Şahir meclisi dün öğleden son -
ra birinci reis vekili Necip Serden
geçtinin ba.şkanlığmda toplanmış
tır. Makamdan gelen bazı evrak o· 
kunmuş ve ait oldukları encümen
lere havale edilmiştir. 

Asker ailelerine yardım, hava 
taarruzlarına ka'rŞı korunma işleri 
hakkmda pasif korunma. ırlza.mna· 
mesi hükümlerine göre teşkil edil
meğe başlanan itfaiye ya.rdnncı e
kipler.inin tcc.hizat masra.fla.rmm., 
bina vergilerine ilave edilmesi me
selesi m~vzuu bahsolmuştur. Ve bu 
teklifin mtıataceliyetine binaen 
bUtçe encümene havale edllmiatir. 

Asker ail elerlne yardim için de 
vilfı.yet bütçesinde 40 bin liralık 
bir münakalenin yapılması teklif 
edı.lmiş, teklif kabul e~. 

Havacılık dersleri 
müfredatı tesbit 

ediliyor 
Okullarda. havacılık derslerinin 

okutulması hususunda verilen ka· 
rarm tatbik edilmesi için hazırlık
lara devam edilmektedir. Bu ders 
için bir müfredat programı tanzim 
edilmektedir. Müfredat :progranu 
hazrrlanmca derhal derslere b~Ia.
nacaktır. Bu dersler a.yru zam.anda 
üniversitede verilecektir. 

iş Limitedin tasfiye 
muamelesi bitti 

!ş Bankasına. merbut iş Limitet 
~ketinin bir senedenberi devam e
den tasfiye muamelesi bitmiştir, 
MuraldP.ler heyeti, bu lhueusta. ha
zırladığı raporu !ıı Bankası müdür
lüğüne vermiştir. Heyet, tasfiye 
edilemiyen bazı j~leri de 1ş Banka
sına devretmiştir, 
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muvaffakıyetle idare edilen bir ik- Mırıldanıyor: 
bs.ıı.t ~c tic:ı.ret ı><>litilmsını ilini· _ Ben mahvoldum. Gö:İ-üyor_ 
hiyo kılrlp etmeye imkan yoktur. sunuz ki. artık ben mahvoL 

Motörü denize indirme merasi
minde belediy~ reis muavini Lütfi 
Aksoydan bat?ka heyeti fenniye 
müdürü Nuri ve makine şubesi şe
fi mühendis Ertuğruı ve gazeteci
ler bulunmuştur. M:era.<ıimden son
ra davetlilere bir çay ziyafeti ye
rilmiştir. 

Kara nakliyatında kullanılmak 
üzere yapılan ve teelim alman 20 
kamyon 84585 liraya 3 motör de 
57346 liıaya ihale edilmi.5ti. Bele
di)l!a bu parayı bir buçuk sene zar· 
fmda <:ıkarabilecektir. Zira nakli
yat şirketine her sene verilen pa
ra 80 bin küsur lirayı buluyordu. 

üniversite doktora 
tedrisatı 

2 Kanunuevvelden 
itibaren başlıyor 

Üniversite hukuk fakültesi dok
tora ve seminer tedrisatı kanunu
evvelin ikinci ~ünden itibaren 
başlıyacaktır. Program bu sene ta· 
dil edilmiş ve yeni esaslar kabul e
dilmiştir. Kurs ve seminerler dok· 
tora talebesi için mecburidir. Se
minelere dışandruı. arzu edenler 
girebilecektir. 

Profesör Sıddık Sami ve Hirş 
münak.a..şah ders ve konferanslar 
da vereceklerdir. 

Bulgarlar memleketi
mizden kauçuk almak 

istiyorlar 
Bulgaristanm memleketimizden 

mlilıim miktarda kauçuk satın al
mak istediği a.nlaşılnııştn-. Bu hu
susta, şehrimizdeki a.liı.kada.rlarla. 

temaslarda bulunmak üzere Bulga
ristanda.n şehrim.ize bir mümessil 
gelmiştir. Aynı mm.anda Yunanlı
larnı da şehrimizdeki aynı mües
seseden kauçuk satm almak iste· 
dLltleri haber alınmıştır. 

Isviçre ticaret heyetinin 
seyahati 

lsviçreclen memleketim.ize gel~ 
cek ticaret heyetinin, İsviçreden 
hareketi bil' kaç giln tehir edil.m.lş
tir. Bu hususta şehrimizdeki İs· 
viçre konsolosluğundan mmtalı:a 
ticaret müdürlüğUne resmen malü· 
mat verildiği ıhaber alınmıştır. 

Amerikalılar tütün 
1 

almak istiyor 
'.Amerikalıların memleketimiz.. 

den tütün satm almak istedik
leri haber almınJi1:ır. . 

Burada.ki Amerikan mümes.. 
silleri, merkeze müracaat ede.. 
rek satın alacakları tütünleri 
hangi yoldan Amerika.ya ısevke
deceklerini sormuşlardır. 

Altın Fiyatı 
Altm. fiya.tıarmda dün, bir ara 

25 kuruş birden sukut olmuşsa da 
akşama doğru altın fiyatı tekrar 
2420 J.il"ayı bulmuştur. Külçe altı
nnı bir gram fiyatı j.se 281 kuruştu. 

Okuldan kaçan· 
talebelere 

inzibat meclisleri tara
fından üçer gün tard 

cezası verildi 
Okulların çaJ~ma saatlerind~ o· 

kuldan kaçarak drşaııda. ke.hvele~ 
de ve diğer eğlence yerlerinde va
kit geçiren 3()1 dan fazla talebe ya
kala.nmrş ve okul inzibat meclisle· 
rina ve.rilınişti. 

İnzibat meclisleri bu çocukların 
suçlularını tetkik ederek hepsine 
'ilk defa olmak üzere üçer gün ınu· 
vakk&t tard cezası vermiştir, Te
kerrürü takdirinde daha §iddetli 
cezalar verecektir. A'ra.Ştınnalara 
devam edilecektir. 

Tütün şirkeUerile 
tüccarlar 

Hava kurumuna 35 bin 
hra teberru ethler 

1-VAKIT 

" mtaka., mı 
Gerek devlete geçmiş, gerekse geçmemiş iş saha.}.arn:j 

~an 7,.-ı~an ~vim~ hükümsüz bireey gibi bakrldlğnu i 
l'Uyoruz. Takvım.. , ıradiyle geçinen adamlar içhı bile 
hemmiyeti in.kar edilemez bir bUtçe bil.kimi iken ömru 
aylığa bağlamış kinı.seler için, ne büyük bir kuvvet old~ 
nu, artık, siz düşünün. -l 
. Evet, bu. asla reddedilmez bir gei'Çektir. .Ama H.ava.g: 

şırketi, bu hakikati, kendi prensiplerine uydurmamaktad 
Mesela, dün aynı yirm.i dokuzu idi. Yani bir memurun. 
çesindeki son kırıntıların da eriyip bittiği, ayın son gı.inıi 

İşte bu son günde şirket ta'hsildarı, !bir arktuiaşrn ka 
sına daya:ıım~: 

- Ya para verirsiniz ya.but gazı keserim! 
Demiş. Bir tahsildar, elbette yukarıdan emir alına&i 

kendi kendine böyle bir harekete kalkışamaz. Şu hald 
baştan bozuk demektir. 

• 'itekim sonradan. kulağımıza çalman ı:;u cümle m 
lenin ayduılanmasma haylıdan haylrya. hizmet etti. ' 

Şirket memuru: 
- Biz, aya değil, ınıntakaya bakarız! 
Diyorm~5. 

.. M~taka, ne biçim şeydir? Bilmiyoruz! Fakat bu tela] 
kının hıç de makul bir esasa dayanmadığı meydandadır. 

Bu şirketin müşterilerinden yfuıde sekseni mutlaka 
murdur. Ömürlerini aylığa bağlamışlardır. Bu kadar buy 
bir ~okluğun hayat ve !bütçe programlarından çıkan bir zar 
reti, nasıl olur da şirket benimsemez? Ayın son günU: 

- Para da para! 
Diye dayatır ve tehditlere girişir. "Mıntaka ta.ks1m 

dedikleri şey, elbette gökten inme ibir "nas,, değildir. Kil 
ciik bir g-ayretıe zamana ve ihtiya.clara uydurulabilir. Şil1k~ 
acaba neden bu yumusak ve ticaret zihniyetine elbette b 
kere da:ha uygun olan bu yola girmiyor? Bu hikmetli sı te 
kendi ka?.ançlarr için de akla daha yakın değil midir? 

Bu türlü şikayetlerle vakit vakit karşıl~ğınuz i · 
meselenin bir muhit ve halk davası halini aldığını göriiyo 
Bu muhitte ~alrşan, bu halkın kesesinden geçmip kazanan 
müessesenin herkesten evvel bu hakikati kavraması ve s 
t~mle~ini ona. göre kurması mantık, şuur icabı olduğu kadi 
b.~r hıs işidir de. Mmtaka fikri, hiç.bir zaman "muhit., e iJ 
tun tutulamaz. 

HAKKI SVRA_ GEZGlN 

Felemenk Türk 'I'Utün Şirketi 2500, 
!.fit.hat Nemli 2500, Herman Spirer ve 
§UrekAsı 2500, Türk Ttitün Lin:ı.ited 

şirketi 2500, Sabri ve Bekir 'fUten 
2000, Hasan Kozluca 2000, Geri To· 
bako 2000, Yerli UrUnler Türk Ano· 
nim şirketi 2000, Konstııntin Scdenko 
2000, Baker mUessPsesi tlitUn §Ubesl 
1700, Abdi Fuat Akev Limited §irko
U 1500, ümberto Polizıo 1500, Ali 
Ağazade, Ali Raif ve şilrekD..'Sı 1400, 
1skenc\er Mehmet Dramalı 800, Tahir 
Kavala 700, Mustafa Salih 500, Papa· 
ctatos karMşler 500, Nazım Ekmen 
500, Cemal Çapraşık 450, Cemil A
viğdor 400, Edip ve Şekcroğlu 350, 
1brahim santur 300, Sanm Kibar SOO 
Oritab Li.DlWıd 300, lhaan Torul< 300, 
Recep Köken ve HU.se:,'ln Yaka 300, 
lbrabim Pa.şaoğullan 150. 

--<>--- 1 GONDEN GONE 
Sümer Bankın yeni --------

satış teşkilatı Vatan ailesinin çahşkan ailesini dav 
Sümer Bankın yeni satış teş. 

kilatr ay başından itibaren tat. 
bik edilecektir. 

Hazırlanan satı~ proJesıne 
göre, Sümer Bank yerli mallar 
pazarları, biltUn devlet fabrika.. 
!an mamulatınm topt8ll ve p&.. 
rakende satışlann.ı deruıhte e.. 
decektir. 

Yerli mallar pazarları, bu sa
tışları ibir elden idare edecek.. 
tir. 

Toptan satışlarda ise muta. 
vassrtlara rol verilmiyecek ve 
satışlar mümkün olduğu ıkadar 
asgari !hadde indirilecektir. 

Böylelikle, devlet fabrikaları 
mamulat ve masnuatmın bir 
elden idaresinden maksat, ikin. 
ci ve üçüncü ellerin mtistehlik 
aleyhine hareketlerine mani oL 
maktır. 

Yeni teşkilat, yarından iti. 
baren faaliyete geçecektir. 

13 yaşındaki kız metres 
tutulur mu? 

Evvelki gün gazetemizde ver. 
diğimiz birisi ile metres oturan 
13 yaşındaki bir kıza. birisi te_ 
cavilz etmek istediği şeklindeki 
havadis üzerine, müddeiumumi. 
lik harekete geçmiş ve 13 ya. 
şmdaki bu Zühre admAaki ço _ 
cuğu metres eğinerek köyün_ 
den 1buraya getiren adam hak _ 
kmda tahkikata başlamıştır. 

T URK kadını, en şerefli 

vazifelerinden birine 
çağırılıyor: Okur yazarlrğmn 
dair diploması bulunanlarla, 
lise, orta. ve ilk mektep me. 
zunlarmda.n 20 - 40 yaşında. 
ki bayanlara mahsus, askeri 
hastahanelerde üçüncü defa a.. 
çıla.cak olan "yardımcı ve has. 
tabakıcı hemşireler., kursuna 
iştirak etmek isteyenlere bir 
davet 

başa oğlunuz, kardesin 
ba:baruz demek olan milli 
afradmm hizmetine, bub · 
en ilmi vesaitle mücehhez 
ı ak hazır bulunmnk için 
kadar sabırsn!lansanız verı 

Uhdenizrı diıı;en bu vazı 
de, yüksek memleket a k 
koşa koşa gideceğinizi di.ı 
mek, biz erkeklerin, ku 
ve ittihadı.rruza olan cüyük 
manım, birlrat d ·ıa arttın~ 

HiKMET Ml~NIR Ayrıca :bir işaret: 

''Bn hu.rslara iştirak e,decck ı-°lıirii~ml•~·~~na 
bal!anl<ıra, Vekaletçe di7J'lonuı 1 111'1 

verileceiH Qibi, her biriııin bir 
co/i, rilchanivet ve imfüıa:.: hale. 
!arı da kazanmış olaaalcları i. 
ıa.n olunur... 30-11 -940 

Bu davete, bu evsafı haiz s.os Hatır 
Türk bayanlarının derhal lca. program 
bet edeceklerinde şüphe etıni. 8.ll> Ajans 

yoruz.. Çünkü aile vazifesi ıka. 
dar mukaddes bir hizmete ça. 
ğırıldıklarmı biliyorlar. BilL 
yorlar ki Vatan, milyonlarca 
azası bulun.an bir Büyilk .Ai. 
ledir. Türk ka.dmı, bu ailenin, 
münferid ölçüde analık vazi. 
fesini gördüğü gibi. yekvücut 
milletimizin Büyük Ailesi ba • 
şmd.a. da aynı vazifeyi zevkle, 
şevkle görerek. an'ancvi şef. 
kat ve muhabbetlerini i:z:har 
edeceklerdir . 

20 - 40 yaşındaki okur ya. 
zar Türk bayanları! Ba..,tan.. 

- Dinleyin Rojer, dedim .. 

8.30 Proııramm 
devamı 

8.45 Ev luulmı 
13..SS Türı,uıer 
ıs.ıso Ajans 

H.05 Oyun hn· 
vnl:ın 

u.ıo Kanşık 
prognını 

18.0S Radyo <'.az 
orlceırtrası 

18 40 Türk müz!-
. Xtnden 

Folklor 
llmekleri 

19.00 Konuıııma 
19.15 Solo 

ı;arlnlıır 

19.SO Ajans 
19.45 Fasıl he~ eti 
20.15 Radvo 

Ga.z~tesl 
21.15 lionuşn:ıa 
22.30 Ajans 
22.50 Dıırtıı mlirlğ1 

1. 12.9' 
9.(13 Hafif 

prog,.,, 
9.1:.i Ajanıs 
9.80 l'rograı 

del'UIDI 
9.45 l'etnflk 

118teaı 
U.33 !'asıl 
12 • .W Ajans 
18.05 Fasıl aıc 
ıuo Salon q 

ı.esıraa. 
18.0S Oaz Or-

lı:cstrMı 
18.50 Fasıl~ 
10.30 Ajıuı9 
19.45 !lubt.eW 

prlalar 
20.15 :lllwükt 

leydo k 
20.30 KonolQ) 
20.45 Yf".nl ... 

kıJsr. 

21.15 Konuttq 
21.so şan 

Sollo!a 
22.00 Seçllml 

Tnng 1 
22.so Ajına 
ıs.oo D s 

Mli lkt 

Sovyct Rusyanm iktisadi büfün- dum. Bu benim için ne büyük 
lüğü iç paz:ırlarn dayanır. Ve Çar- bir :~ke olacak. Ne müthiş bir 
hk devrimlen dnlın büv\ik hacim- rezalet .. Artık ben sizin hürme. 
de lstih al l"Rptığı 1ıa.ırı'e bu mem· tiniı.e, şefkatinize de layık de _ 
le'lret harlcı füı:ı.ret h~minJ küçült- ğilim. 

Aşk ve rnacera romanı 

Kim olduğumu biliyorsUDıuz ... 
&bi ile çok eski ve yakın dos~ 
tu.zıcıw. Her ne pahasına olursa 
olsun bu akşam muhakkak ken. 
disiyle görüşmem 18.zı:m .. Çok 
mühimdir. Bana itimat edebilir
siniz ... Cumarte .J Paza 

rnektcdir. Onu bırakmıyorum, vücudunu 
l<'abrfüa o' boz. ı,olhoz miinase- daima vücuduma yaklaştırarak 

betleri ""asına dın'Rnan Ye plan- göğsünü g-öğsüm üzerinde stkı
le.ria. tckemrniıl c<lcn Sovyct iktı- · yorum. Fa:ka~ ~ir X8:?dan da 
satli faaliyeti bir anda kendini Av- Pepenin sözlerını duşunınekten 
rupa~m haın macldo , e gıda mad- kendimi alamıyorum. Bu ada. 
<Men deposu hnline koyamaz. Es- mın intikam almadan kalm~ı -
ldden .Almnn~anm lı ttil plim dev- na imkan göremiyorum. Dolo. 
rhıdcn ~'"'·el Rowa. ile obn müna- resi ona feda etmeği veyahut 
sebcti anc:ı1• hu ı a dayanırdı. ! tehditlerinin yerine ~etirilmesL 
Fakat bugün bu c- a<>n. mü t~nit bir ne boyun eğmeği kabul ede
ıı.tı t ııoliUlmsı nı<->,·cut değildir. mem. Alcak zırhın en zayıf ta.. 

,. ziyct bu şekilde oldnfru halde rafını buldu.. Hakikate~ .elle. 
S '"l et Ru<ıuyı iıc:lü l "''ctı takdir rinde Doloresin istik balını tu. 
e>lli~·omms, hntt:l om n lı;inde ~er tuyor .. Düşünüyorum. hatır~a 
lııc:ıJnn dhi ~ö tnm<'~•e çalı':'- birçok mukabil taarruz şekıll~

" l<>n n " (1 ·nııliı'. Anterika ri geliyor. Fakat bunların ~ı-
''0 elli • Ü'<' • e l 1 ne\i nüfuı ic· minin fayıfasız, kiminin imkan. 

lırlnr. Hadise sız olduğu neticesine varıyo-

~. ın1m. 
SADH.1 FRTEM Birdenbire zihnimden bir i. 

Yazan: / 

Moris dö Kobra 
sim geçiyor. ümidin oyı1aşan 
parlak ışıklarını görüyor ve 
ba-ğlrıyorum: 

- Hayır Dolores. vaziyet hiç 
de ümitsiz deaildir .. Mahvoldu. 
ğunuzu kabul.,, etmenize hiçbir 
sebep yok. 

Dolores başını sallıyor. Heye. 
cannn onda mühim bir tesir 
yapmış değil.. Derhal Doloresi 
bırakıyor ve telefona yıı.pışıyo. 
rum: 

- Nevyorkta '!\luray Hil 
44062 numarayı verin .. Çok a -
celedir. 

Diyorum. Doloı es dolu bir 
sesle soruyor : 

- Kiminle görüşmek istiyor. 
sunuz. Bu kimin telefonu? 

- Şimdi dinlersiniz. Çok u. 
zun sürecek değil. 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
Diyorum. • 
Altı dakika sonra istediğim 

numarayı karşımda buluyor ve 
derhal soruyorum: 

- Allo.. Bob Spenser otada 
mı? 

- Hayır, .Mösyö Nevyorkta 
dır .. Kim konuşuyor? -

- Aleks Paterson. Tanıdınız 
değil mi? Biliyorsunuz ki .. 

_ Ah.. evet Mösyi; Pater _ 
son, cok müteessirim. patron 
seyahatte bulunuyor .. 

Kararını kat'1 idi, ısrar et. 
tim: 

- Kim konuşuyor? 
- l\iik Rojer .. 
Rojerin Bop Spenserin en iti_ 

mat ettiği adamı olduğunu bi • 
liyorum. 

- Biliyorum Mösyil Pater. 
son.. Dostluğunuz malumum. 
dur, fakat Bobi her kim olursa 
olsun adresini lbildiımcmi me. 
netti. Bunun da ne sebeple ol. 
duğunu biliyorsunuz.. MalOro 
ya ... 

- Evet, evet anlıyorum ... 
malfını .. fakat ben .. 

- Doğru sizin için bir husu. 
.-i muamele yapmak imk8.İll var 
dır. Sire onu bula:bileceğini.z 
telefon numara.smı vereyim .. 
::;anfransi~ko. Kolorado 7121 ... 
t ncak biraz istical edin. Çünh'il 
bir iş seyahati yapmaktadır .. 
Sehri bu akşam terketmesi L 
cap ciliyor zannındayım ... 

- Teşekkür ederim Rojer, 
~u iyiliğini asla unutnınıyaca. 
gım .. 

(Dwam1 oor) 

~ ...... 
3011. teş. f 1 1. K > 

~ 

c::t Şen"al: 30 
...... Kıısrıı : 0

' '1 

rııkttlcr "usati t.:ı.11111 \ t!l:ıtı • 

Gtınerln i.01 4? 2~ 7.0.ı ., 
dottu~u 

Ö'le 12.03 7.21 12.0S 
İkindi 14.28 o.ta 14.2 

Al<şa.m lG.42 1::.00 16.ıt 1 

l."ıı.tsı 18.lU J,.'!7 18.J!J 

tmsnl< 5.20 ız.s; 5.21 l 

Diinkü ihrac~ tım 2 

Dünk" ihracat yarım m 
lirayı bulnrnstur. Bu meb • 
cliin Almanyaya satılan 000 
liralık ti.ittin de wrd11. 
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runan-italyan 
harbi 

·~ (Baş tarafı 1 inciM) 
AUııa, 29 (A.A.), - Atlnada öğre· 
udiğiıie göre Arnavutluk cephesinin 
ınÜp bölgesiı::ıde barekıltta bulunan 
lffia.n kıtaatı yeni tepeler l§gal eyle· 
il§ltrcllr. Bu muvaffakıyetin yenl bir 

eJi hareketine yol açacağı zannedil
ıekted1r. 

Cereyan eden flddetli muharebele
ıı ,bir kaçr, 1t.alyanlann bazan anu· 
a.ne mukavemet gösterdiği cenup 
ımt.akssmda. vukua gelmiştir. Tepe· 

Jşgal eden Yunanlıların Görice 
:ımta.ka.:raıda tatbik ettikleri plAJıa. 

ffiU? bir u.rul lrnllanmakta oldukları 
ınnı hasıl olmaktadır. 

:Ş-alen Yunanlılar işgal ettikleri top
Utla.rdakl mevzilerini takviye etmek· 
dirler. !ık hatta bulunan Yunan 
• ..-etleri lta.ıyanlarm mevzllerlnden 

tın.aya devam etmektedir. Blltün 
phelerde ileri hareketine devam o-
maktadır. 

t:ı.ıya.nlarnı fa.eılasız taamız1arı 
nfana.stıl', 29 (A..A.) - Rtlyter a· 
ınsınm YugoslAv hududunda bulu· 
n muha.blrl diyor kl: 
Pogrs.det mmtakasrnda. İtalyanlar 
madan hUcw:n etmişlerdir. Buraya 

len haberlerden öğrenildigi.ne göre, 
anlılar mevzilerini mUha.taza et 

ektooır: DOn iı.k§am muharebe de· 
lllll etmektlYcll. Pişkopeja köyüne 
1-l'§I yapılan. c:iğer, hUcuınlar Yuna.n
taI- tara!mdan kol:ı.ylıkla PtlskUrtUI· 
U,,tüt. 
lta.ıyan tayyareleri Yugoslav hudu· 
mmtaka.sm..ı. mtiteaddit akmlar 

tpmı§lıu'dlr. Bu akmlann ihtiyat 
p.ı:ıa.n kuvveUerini bombardıman et
~k Umidiyle ya.prldığr ıınla~ılmakta
~· Hücuina maruz kalan yerler ara.· 
d~ Flo'i-ina ve civar köyleri vardır. 
tcadcUt ldmse~er öinıll§tUr. Bazı 
ddl ha.sarat vukua gelml§tir. 

K UçUk lta.Jyan gruplarmın di.ln Yu
ı.n.İııara tesll.ın oldukları haber Yeril·· 
ektedll'. 

Çocukların harp gayretlerine 
ya.rdnıu 

Atına, 29 (A.A.) - 8 11! 20 ~ 
smda bir milyon ÇOCUK ve genç 

teut sureUerde Yunan harp gay· 
ine "ya.rdrın etmektedir. Genç er

k ve kızlar mUU gençlik Un!!ornıa.· 
I giymiş oldukları halda haberci, 

piye yardımcısı olarak kullanılmak
jclır. Hastabakıcılar karartma ~lnl 
tışe memur hUklllnet memurlarmm 
ine çalı~mııktadrr. 

örfocdcld Röytcr muJıablrlnln 
telgrafı 

Görice, 29 ( A.A.) - Arnavut. 
· cephesinde bulunan Rfıyterin 
susi muhabiri Göriccden telgraf
bildirİ)-or: 

Muharebenin cereyanr amansız 
şekilde şimale doğru inkişaf et. 

ektedir. Yunan ileri hareketi 
~radet'den şimale doğru l.ı'hri 
ünü takip ederek Göriced.en 30 
ur kilometre uzakla~mıştır. 
Zannolunduğuna göre Ita!yanlar 
gradetin 65 kilometre kadar şi. 
li garbisinde bulunan Elbesan-

cenupta, mümkün olduğu ka. 
ileride bulunan Tepedetene ka. 

f tahkim edilmiş yeni bh- hat ü
Hne çekilmekte ve bu suretle 
alannı denize vermek gayesini 

Up etmektedirler. Eğer şimdiki 
~el hava bozulmazsa İtalyanla. 

bu hat üzerinde de sağlam bir 
ette yerleşebilecekleri ~üpheli.. 

1talyanlan bütün ricat hatla-
uzerinde mütemadiyen döğen 
ihim bir amil de müttefiklerin 

·are1eridir. Diğer taraftan Yu .. 
kıtaatmm. Arnavutluk ar~ 

ek.ison yürüyüşlerinden sonra 
ün neferler 1talyanlan denize 

edikçe istirahat ctmiyecekle· 
söylemekte müttefiktirler. Yu 
ileri yilrüyüşünün sürati ia~e 

arının sürat derecesine bağlı. 

· öricenin şimalinde ve garbinde 
\eharrik Yunanda,ğ kıtaatı ve 
milcri birbirini takip eden 
:plar halinde aç Yehalsiz t•a!yan 
r döküntülerini toplamakla 

~guldürler. Bunlar Yunan ordu.. 
a mcmnunintle teslim oluvor
Yunan ve· Ingiliz tayyarelerL 
yardımi}~:e Yunan takviye kr .. 
ı İtalyanlar tarafnxian ipşa e
hiş güzel Arnavutluk yollarında 
bir 'anzaya uğramaksızrn ilerle. 
tted.irler. Filhakika ilk bir kaç 
ük kısa şerefli hareketlerinden 

Musolininin tayyarecileri 
:ıar~_!:>e meydanında çokluk gö. 
mez olmuslardrr. Göriceye gelen 
1 Yunan kıtaatı tayyare mey .. 

Fe
da İtalyanlar tarafından ter: 
iş 9 tayyare enkazm1 seyret 
büyük bir şe\'k ve teşvik 

l durrnaktadcrl.ar. Bu enkaz 
ooa ask~r nakliyatında kulla. 

n üç motörlü muazzam hir tay 
: ile 1talyanla.""Jn yanlrş1LJ9a 
at düsürdükleri bir Sa\'0)'3 
·aresi de me\•cuttur. 
lmerllmdan lano toplanıyor 
evyork, 2!> ( A.A.) - Yuna· 
i.rulaki harp kurbanlıırma v.ar-

dJm için para toplanması lehinde 
Amerikada. geniş bil' hareket baş
lamıştır. 

B. Harold Vanderbilt bir kaç 
gün içinde 67 .135 dolar toplanmış 
olduğunu blldirrniştir. 

"1.ngiltereye paket komitesi., a
dını taJiıyan teşekkülle gelince 325 
bin dolar toplanmış ve bu para ile 
lngilterede harp kurbanlarına yar· 
dmılarda bulunulmuştur. 

Bu paradan 20.000 doları batta· 
niye, cerrahi aletler ve röntgen 
cihazları alınmasına sarlSdilmiştir. 

Yuıınnistanda İngiliz tayyareler inin 

faallyeti 
Atina, 29 (A.A.) - İngiliz ha· 

va kuvvetleri umumi kararghlımm 
tebliği: 

Son iki gün zarfında. İngiliz av
cı tayyareleri on düşman tan·a
resi tahrip etmlı?krd.ir. 

Dün Arnavutluğun batı cenubun· 
da avcılarımızdan mürekkep kü
çüle bir devriye grupu 20 düşman 
tayyaresine tesadüf etmiştir. Tay
Yarelerimiz derhal hücum ederek 
bir dakika.dan az bir zaman zar
fında yedi düşman tayyaresi dü -
şilrnıüş1erd.ir. Daha sonra bir av· 
crmız münferiden yaptığı bir mu
harebe c.sna..,mda hir düşman tay
yaresi.le çarpışmıştır. İtalyan tay· 
yaresi alevler içinde yere düşmüş
tür. İngiliz tayyare.si pilotunun pa
raşütle indiği görülmüşse de he -
nüz bulunamamıştır. 
Bombardıman tayyarelerimiz A· 

ya.saranda üzerine baskınlar yap
m.rşlardrr. Korfu adasmı bombar· 
dmıan eden düşman destroyerleri 
tayyarclerimizi görünce kaçmış -
lardtr. Bombardıman tayyareleri -
miz Draç ve Elba.sanı da bombar
dnnan etm.L,lcrdir. 

Ayasaranda'da vapurlar bombar
dıman edilmiş ve rıhtımlar ve dok· 
Iar üzerinde bombaların patladrğI 
görülmi~tür. 

Draç ve Elba.c;anda bütün bom· 
balar hedef tutulan bölgelere düş
müşse de hava vaziyeti neticele
rin görülmesine mani olmuştur. 

Bu harekattan iki tayyarcmlz 
üslerine dönmemiştir. Bunlardan 
biri düşman tayyaresile çarpışan 
avcı tayyaresidir. 

Evvelki gün, aynr filonun avcı· 
lan bir düşman grupunu yakala -
:ımşlardn-. Bir düşman tayyare.si a
levler içinde düşmüş bir diğeri de 
t epenln a.rkasmda. kaybolmuştur. 

Mekteplerde ders 
saatleri değişti 

(Ba-J tarafı 1 incfrle) 
Öğleden evvel ve so11ra ge. 

lecek talebenin okul bı~.asma 
yakın oturmaları ile yaşları dik 
kate almarak seçilmesi ve kız, 
talebenin sabah grupla:·ma a
lrnması okul idarelerine bildi. 
rilmiştir. 

Mesleki tedrisat okullarından 
kız enstitüleri ve ticaret okul
ları saat dokuz.da, sanat okuL 
lan saat sekiz buçukta dersle _ 
re başlryacaklar ve en. geç on 
yedi otuzda bitireceklerdir. 

Bu esaslar dairesinde açılıp 
kapanma saatlerinin icsbitı 
yüksek tedrisat müesseselerin _ 
de kendilerine ve ilk okullarda 
valiliklere bırakılmı~trr • 

~Iahallin icaplanna ve mesai 
hayatma göre, tesbit edilen Lu 
saatlerin bir çeyrek önceye ve_ 
Y~. sonraya alınması vekilliğin 
ınusa.adesi ile kabil olabileceği 
de. a~akadarlara ayrıca bildiri!. 
mıştır. 

Hav:a kurumu yüzükleri 
hazırlandı 

Ankara, 29 ( A.A.) - Hava 
~urumuna bir yardnn olmak 
üzere evJe.,,-e ,,.;;...ı;ı.ı .. k ..... ,, J .......,.....,.. erını u. 
ru.ma terkedı>n vatandaşlara ku. 
~. tarafrndan verilecek olan 
yüzükler Yaptırılmış ve dağıtıl. 
ma.s~a._ba.,lanmrştır 
Gumuşten ,, t 1 1 b .,;;,..;; 1•

1 
. .; ap rrı mış o an 

u J ~lU\ erın üzerinde T ürk 
H ava Kurı.nnun . ti . 
hava.cıhğrmızm un 1~are en ve 
n atlar bulunmaı::a~::. olan ka -

-Q-

Amer~k_a.nın Belçika 
sefırı ıstifa etti 

Va..5ingf.on, 29 (A.A..) _ Ame

likanm ~ç~da.ki bU~iik elçisi 
Cudahy dun bızzat Ruzvelti zfra _ 
ret ederek jstifa.smr '"ernili;tir: 

B. Cudahy 1933 den 1937 ya ka
dar büyük elçi olarak bulunduğu 
Po~on)·a hakkında bir roman )'1\za· 
cagmı söyle~tir. 

B. Cudab:r-'nin bir müddet evvel 
Belçika kralı Leopold lehinde be· 
YMatta. bulundllb°?u ve görüşmek u
zere B. Ruzyelt tara.fmda.n Amerl
kaya .tfa vet od1ldiii lıattrl.a..rdadır. 

I ngiliz 
tayyareleri 
Doseldorf ve 
Manhaymdeki 
fabrikaları 

bombaladılar 
Alman tayyarelerinin 
evvelki geceki baskın· 

ları şiddetli oldu 
Londra, 29 ( A.A.) - Londra 

da öğrenildiğine göre, dün ge -
ce İngiliz bombardıman tayya. 
relerinden. müteşekkil kuvvetli 
filolar Dusscldorfla Mannheimi 
ziyaret' ederek gaz ve esliha 
fabrikalarına ve muvasala hat. 
lanna hücum etmişlerdir. 

Filolarımız Baltık denizinde 
bir limandaki petrol tesisatına 
~ Anvers, Boulos-nıe ve Havrc 

istila limanlarma da hücum et.. 
mişlerdir. 

Londra, 29 (A.A.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
müşterek tebliği : 
Düşmanın birkaç küçük tay -

yare gnıpu bugün. doğu cenup 
sahilini aşmışlardır. 

Ezcümle Londranın cenubuna 
birkaç bomba düşm~se de pek 
az hasar ve insanca da pek az 
zayiat vardır. 

Bugün rceş düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Avcı tayyarele_ 
rimizden, ikisi kayıptır. Fakat 
pilotlar sağ ve· salimdir. 
Şimdi öğrenildiğine göre, 

dünkü hava muharebelerinde 
bir Ingiliz tayyaresi daha kay. 
bolmuşsa da pilotu sağdır. 

Londra, 29 ( A .A .) - lngiliz 
ha va ve dahili emniyet neza_ 
r etleri tebliği : 

Dün gündüz yapılan hava 
hücumları esnasında ölen ve 
yaralanan olmamıştır. 

Yine gündüz düşman a ver ve 
avcı bombardıman tayyareleri 
ken,t kontluğunda bir şehirle 
Tamiso koyu üzerinden çok yük 
sek bir irtifadan uçmuşlarsa da 
pek az bomba abnışlardrr. 

Kent kontluğunda bir şehir
de müteaddit evler h asara uğ. 
ramıştır. Beş düşman avcı tay 
yaresi d üşüri.Imüştür. 
Avcı tayyar elerimizdcn altısı 

üssüne dönmemiştir. 
Londra, f9 ( A.A.) - ! ngiliz 

hava ve dahili emniyet nezaret
lerinin tebliği : 

Dün gece düşman lngiltere 
üzerinde büyük 'bir hava faali. 
yeti göstermiştir. Her ne ka
dar muhtelif mmtakalara bir 
çok bombalar atılmışsa da düş. 
ma.n. tayyarelerinin başlrca he . 
defini, lngilterenin şimali gar . 
bisindc bulunan bir ~hirle biL 
hassa Mersey kıyıları teşkil et. 
mi~tir. 

MersC'y kıyı1arm<la mülea<L 
dit yangınlar çıkmuıtrr. Bun.tar 
dan bazıları ciddi olmuş ve bir 
çok meskenler ve binalar hasa. 
ra uğramr.c:;sa da ilk alman ha. 
berlere göre, Ye düşman tara. 
fmdan 'bu mm.takaya tevcih e . 
dilen hücuma iştirak eden tay. 
yare adedine nisbetle az yaralı 
ve ölü olduğu anlaşılmıştır. 

l\ferkezi !ngilterenin bir kıs. 
:nur.d,ı. birçok yerlerde de bom. 
balar atılmıştır. Fakat hücu
nmn tevcih edildiği noktayı ta. 
yin mümkün değildir. 

Muhtelif yerlerde haso.r ol
muşsa da hiçbir yerde ehem. 
miyetli ha.sar vukua gelmemiş_ 
tir. ~imdiye kadar gelen haber. 
Ier ölü \'e yaralı adedinin çok 
az olduğunu göstermektedir. 

---<>-- -

Maltada beş defa 
tehlike işareti verildi 
Malta, 29 ( A..1.) - Resmi 

tebli~: 
Dün gece cenubu şarkiden gelen 

düşman tayyareleri bombalarım 
denize atmışlar ve.ada üzerinde 
uçmuşlardır. 

Beş defa hava tehlike i~arcti ve
rilmiştir. Dü~man tayyareleri ada_ 
ya yaklaşmışlarsa da tayyare dafi 
bataryalarının şiddetli ateşi ile kar 
şılaşmışlardır. Düşman tayyareleri 
!ngiliz avcı tayyarelerinin ve kara 
m üdafaa ateşinin hücumuna ma_ 
ruz kalmıştrr. Bir dü~man bom
bardıman tayyaresiyl~ bir a\'Cı 
tayyaresi denize düşürülmüştür. 
Zayiatımız yoktur. 

1 
Leros adası bombalandı 1 

Londr..l., 29 (A.A.) - 1nglllz donan· 1 
masma mensup tayyareler-in Leros 
ada..<ımda Laki limanmdakl l.nıiaat tez:
gA.hlarma bUcum ederek bunla n ha.. 
rnı.ra. uğrattıkluı resıneı:ı bUdlrllmek· 
tedir. · 

Rorrfa·nyada -ı 
(Baş tarafı 1 incide) 

Alnıaıı .l!Llçisi Berlıno uıtti 
Belgrat, 29 (A.A.) - ögrrıılıd!ği· 

ne göre Almanyanın Romanya elçisi 
doktor Fabrlclus Berline gitmf'l• Uze
re dün altŞam husus\ bir tre.11" Bllk
reşten ayrılmıştır. 

Elçi hareketinden e\ vel General 
Antonesko ile dahil1 vaziyet hakkın
da. uzun müddet g~rüşmilşlür. Vazi· 
yet lıAlı\ naziktir. Ta§radan gelen 
haberler demir muhafızların eslü re
jime mensup nıilteadolt şefler~ karşı 
faaliyetlerine devam etliğini göster
mektedir. Demir muhafızlar t.u şah 
siyetıeri 1938 de demir muhafızlaı ta 
rafından yapılan harekete maııi ol· 
dukları için mcsul tutmaktadırlar. 
Bükrcşte umum! binalar kt';ıat ta· 

rafından sarılarak muha!aza altına 
alınmıştır. Alman tertibatı takviye 
için taşradan bir fırka asker drıha ge
tirilecelctir. 
Proıesör Yorga Na.,ıı ÖldiirUJdü ? 
Bil.kreş, 20 (A.A.) - Başv<>k:llet 

tebliğ ediyor: 
2G Sonteşrln tarihinde sabılc na

zırlardan Virgil Madgearu meçhul eş· 
has tarafından evinden kaldırılımştır. 
Aynı gün saat 15.30 da cesedi BUkreş 
civarınua Snagov mevkiind!! bulun
muş ve vücudunda rovelver ı:urşunu 
yaraları görlilmUştür. 27 .Sonteşrln 

alc;:amı profesör Nicoıa Yorga Sina.· 
ya'pakl evinden kalUırılmıştır. Hükü· 
met tarafından sabık başvekili bul
malc ve kurtarmak için aynt ~"CC it
tihaz edilmiş olan aeri tedbirler ne· 
tices!z kalmıştır. 28 Sonteşrin saba.hı 
Praho\·a jandarmaları Yorganın ruh· 
suz cccsdini Stresbnie köyünde altı 

rovelver kaq;unuyla öldUrillmüıı ola· 
rak bulm!J§lardı11. 

HUJ<met, mücrimleri aramaktadır. 

Kanuna tebean şiddetli cezalar tatbik 
edilecektir. 

P locstide kur~una dizllenler 
Büheş, 29 ( A.A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
Menıl.eket içide vaziyetteki ger. 

ginlik hafiflemekteir. Falrnt 'azi. 
yet hfila endişe vermekte dcrnm 
ediyor. 

Lejyoner hareketi düşmanlarına 
karşı yaplmrş olan muamelenin şü· 
mulünü ve bunların ne olduğunu 
tevsike henüz imkan olmarn:ştır. 
Maamafih öyle anlaşılryor ki, öl· 
dürülenlerin arasında evvelce de· 
mir muhafızlara karşı mücadele e
den siyaset adamları, lejyonerlerin 
tenkilinde ve katlinde suçlu olan 
polis mcmurlarr, k endilerinden bil
hassa. nefret edilen bazı yahudiler 
vcIIıasilı lejyonerlerin intikam al· 
mak istedikleri d.iğer unsurlar var
dır. Bu hareketin merkezi Ploeest
tcdir. Burada ötedenberi. bilhass:ı. 
faal lejyoncu grupu yaşamıştır. 

E.ski Başvekil Kalincsko'yu öldü · 
.'"'nlcr de esas:m bu grupa mensup 
kimselerdi. Ploesti'de kurşuna di
zilenlerin adedi 20 tahmin edilmek
tedir. 

L ejyon 11areketinin reisi ve baş
vekil muavini Horia Sima diin Plo-

Hür Fransizlar D. N. B. ajansuun Yakın Şark Teşkilatı 

Mısırı ınerkez ı kendi kendin~ 
· ·h · tekzibi Kah!r~~l29 ~~A.~ttl G<nc. ı (Baş tarafı 1 incide) 

ral Catrouxnun ya.kır. §arklıı. . w • .. 

Balkanlar ve Kızıldeniz mrnta. khlı~ neşretmesı Ye hiiktimet na.
kalarrnd 1 asker ve malzem·~ ıııııı~ farianın faillerini §idcletlo 
meseleleriyle meşgul olmak ve al~bı~ <'tle:ek cezalandırmaya ka: 
b 1 t · im k .. zere hür ı rn 1 ' ' rıne<ıı \'e memlekett.e bu gibı 

F
un arı 

1 
anzım e ~ u h' ası l lıfülisı-!rrin t.f•'k<"rriiriine meydan 

ransız arın umumı mura n . A • • 

l k t . d"l . K h' ·ed"I YC ımkan bırakmamak ıçın en sıkı 
o ara ayın e ı mesı a ıı .. ı , ·lb' 1 1 J 1 r · 
b" ··ı b' . · ti k , ·"• ır er a nımn~r u ana acıac;ı-

uyu < ır memnunıye e arşı· ·•rn lı<'yn<'lmil<>I bir felakete doğra 
lanmıştır. A ı · ilınenwsi için bir ümit te-.kil c· 

General Catroux umumı ka.. , ırr ~ 
rargah olarak Kahireyi intihap j • 
ettiğinden, !\1rsır, hür Fransız_ · il:ı.1.' :ın - Yunan harbi balkan· 
lar davasına. yardım için geniş 1 ':mn ::.:ırbınd::ı. atf'!i>kn bir istif
bir para, insan ve teşkilat mer~ 

1 

:ıam i-;:trcti halinde teressüm eder
kezi olacaktır. J.:en Alınan jo;~ali altıncfa olan Ro· 

B u ruerkeze yalnız Balk::ı.n_ 
1 
nıanr:ı·1 ::ı. Yaziyetin tekrar l.;a.rış· 

lardaıı, Yunanistandan, Türki • maslllıl::ı. Uul~:ırio;tan için de derin 
yeden ve Afrikada;ı, değil, lı bir ibret ılersi ,·:rn1ır. 
vustralyadan da y.1.rdm1 edilz. nw.ı: us 
cektir. 

General Vaw•llin ernrir..de bu. A 
lunan hür Fransız ordusuna gö. syada yeni nizam 
nüllü yazılmak üzere devamlı 
bir surette gelenlerden maada. ~ 
tanınmış Fransız sanayicileri (Ba~ tarafı 1 incide) 

Mısıra gelerek general dö Gol Yüz kadar kim~nin öldüğü 
teşkilatı hizmetine girmişlerdir. ve yaralandığı bildirilmekte ise 

Hür Fransızların yakın şark ı de, ölenler ar:ısmda. Avrupalılar 
teşkilatını tanzim için Londra da rıcvcut olup olm:ı.dı;:r belli 
ile sık ı bir temas yapı.makta- değildir. Bazı haberlere göre, 
dır. Suriye hala ikiye ayrılmış. ı tren Sooçeu'nm dışında havaya 
tır. Fakat hür Fransıziar dava- ::ı.tılmışhr. Beş vagon voldan 
sınm son günlerde, bilhassa Ta. çıkm: tır. 
r anto ve Yunan muzafferiyetle. 
rinden sonra l::üyük terakki. ' 

*** 
ler kaydettii{ini isbat edecek 
deliller vardır. 

• .Yunus Salih Paşa 
11< gömüldü 

TCalı lre, 29 (A.A.) - Müdafaa 
nazırı Yunus Salih pru;anm cena -
zcsi dün büyük milli mcrasi:nlc 
kaldırılmıştır. Kral Faruk'un mü· 
mes9ili ve hasta bulunan lngiliz 
büyük elçisi namına da lngiliz el
çisi merasimde hazır bulunmuştur. 

Orta şark b~kumandanı gencı-

ral Vavel ve orta şark bava kuv· 
velleri başkumandanı hava mare· 
şali Lonomore cenazeyi yaya ola· 
rak takip edenler arasında bulun
makta idclr. 

Nrrnl.:in, 29 ( A.A.) -:- D. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

öğrenildiğine göre, yarın 
Nankin hükfunetile Jaı.-0nıya a. 
rasında doğ..ı Asyasınm tensil.i 
hakkrndaki anlaşmanın imzası 
esn.asında Vangçing Veyin riya. 
setindeki Nankin hükumetinin 
,Çin cumhuriyetinin yegane 
meşru milli hükfımeti olduğu 
resmen ilan edilecektir. 

N'ankin ile Tokyo arasında.ki 
münasebetleri tanzim eden 
Çin - Jo.pon muahedesi ile şim. 
diki istisnai vaziyetin devamı 
müddetince alınacak tedbirlere 
ait iki munzam anlaşma ve 
normal münasebetler tesisine 

Karabük fabrikası matuf mukavelelerin imzası der 
araba tekerleği demiri piş edilmektedir. 

yapmağa başlıyor Japonya, Man.çukov ve Nan . 
Anliara, 29 (A.A.) - Bize kin mümessilleri müşterek bir 

haber verildiğine göre, at nalr beyanat yaparak üç devletin 
demiri ile arabaların tekerlek ~ karşılıklı olarak birbirinin is
leri için lüzumlu olan şinıa de. tiklal ve bütünlüğünü tanıya. 
mirlerini yapacak tesisat Kara.. caklar ve iyi komşuluk müna _ 
bük demir ve çelik fabrikaları. sebetleri ve ekooornik teşriki 
na gelmiş ve tesisatm süratle mesai taahhütlerini ve komü.. 
kurulması için 13.zmı gelen tcd.. nist aleyhtarı temayüllerini tc. 
birler alınmış bulunmaktadır. • yit edeceklerdir. 

c.sti'ye giderek lejyonlar şefleriyle lllllllllllllUIJllllllllHl!lllllllMIMllttllM 

;:ır;J;;i~~~~~ms:a ıı::~~:~~a l~:~~ "~!~~~l~l~lll~~~~~~~~~=~~~=~n~~:~~ml~~~~~~~, 
vekil general Antonesko ile muta- Aça.o Hayat vo Barcl<et l 'ilmi 
bıktır ve bu arzuyu lejyoner şef- 11 11 

!erine bildirmiştir. K o L L E J L ., L E R R E v u s u General Antonesko tarafından ~ 
alman ihtiyati tedbirler idame o· ~ 
lunmaktadrr. Bu meyanda. Bükrc~- DICK POWELL - ROSEMERY LANE 11 
tc ve d.iğer mühim ~e-hirlcrd"ki pos ~ 
tahanclcr asker muhafazası altına ı•RlSClLLA LANE'nin kudretlIG bir Jınrilt.'l .... - FRED WA· ~ 
alnımışhr. H1XG'in Cazilc bir Ateş ... - HOL1YUT GUzellerllG bir efsane dUn-~ 

Ratil ve hürriyetten mahrum ~ asıdır. .. - Tenısillcriııl hazırlama!•... Gcnı:lllc a.te,lnl kalplertndeli 
etmek cürümlerini makabline de duymak ... o günlerin h:ıyalini yaı:nmnk lstiycııler. 1 
şamil olmak üzere şiddetle ceza - L A 

1 
k 

landn-an kanunun tatbiki . bilha~sa Bugün a e ye oşsun ~ 
kendiliklerinden hareket edenler ~ 
için müşkül olacaktır. Mücrimler ,- DİKKAT: LO.NDRA üzerinde ilk büyük hava taarruzu ~ 
belli de~ilclir ve ark::ıda.cılarr tara- ! Seanslar: 1.30 _ 3.30 - 5.30 ve 8 de 
fmdan himaye edilmektedir. 

Jilava'da, Godreanonun katille- -111111-• mmaımıııımıım 
rini öldüren grup, Godrcano tabu· 
tu başında serbdçe bi·r ayini ru- .ıl!!llm 
hııni yapmış ve ~onra da gitrniı,ı· 

t·~ 1 - ---
Randevucu Atina ~ 

(Baş tarafı 1 incide) 
"- Benim bu r andevu evle. 

riyle alakam yoktur. Kalina ile 
\~asiliki işletiyorlar ve benim 
namımdan istifade ediyorlar_ 
mış .. 

Çünkü benim firmam büyük. 
tür. R vdeki sermaye kızlar da 
kendiler ini pahalı satmak için: 
"B iz Mad am Atinanın malıyız,. 
demiş olab ilirler .. , 

BUGUN 

Bu Hafta s Ü m e r Sinfjlnasında 
Danielle Darieux, Jean Kiepura 

ve Lucien Barroux 

iki Gönül Bir Olunca 
l\Iuht.e,em '\"C mülccmnıd mu;dkli ve o;nrkıh filındG se"-imliliklerl, 

ııefell'rl ve C'f\7.ibt•leri llibari)lo emsalslzdlrlcr. Monte Karlo'nun Lill<s 
hayıı.h ... Operasmr ... Serrnıı.dlarmı ... Gnziııosıınu ... Ta'!\:ir VG bmılar am
,,uıda Canlı ye Caı.ip lılr Ao;lc :u acerasr .. 

ilaveten: BiR MOZtK HALL SUARESi 
Sc:ınsl:ır: Saat 1,30 - S.30 - 5.30 VG 8 de ___ &!il! ___________ _ 

-... . • ~ ....... .,. ? .!- , - ".:. ...:.~ .·~111- ı ·,, ••• ( .. . • • ·'•\ 

IIcrke!ll Ueccyaııd:ın Titretcccl{ mlithl~ ve muazzam bir rıım. 

TtlRKÇE SÖZLO 

DEMiR KAPI iPEK 
SiNEMASINDA 

Amorlkada eskl GanA'<ıterlerln korl.."UlıÇ n~ralarmı, ibrctıl l l<lbet}('rfnl ' österir 
h·uikııl fı.cl~ bir şaheser. na., rold<' : -

CHARLES B OY E R 
nugfuı Seıunlı r : 1.30 - s.:ıo - ."i.~O ~mıre 8 <JP. 



,.,..__KOtA YUl~'1 
AMERiKADA · 

Yazan: lc::,kender F. Sertelli 

Ko::a. Yusuf her iki buketi de 
hUrmetle aldı ve genç k.t:ı:ların 
ellerini sıktı. 

~us~. he: zamanki gibi milli 
elbısesını gıymiş ve bir gelin 
gibi silslenmişti. Güverteden i . 
nerken, deniz UstUnie yilzlerce 
motör d:>laşryor ve kolunda çi. 
çekler olduğu halde, Yusufun 
transatlantikten inişini seyre. 
den yolculnn taşıyordu. 

Yusuf motöre indi. Bir koltu.. 
ğa kuruldu. Va,,ur biraz açığa 
Yanaştı{tı lçL'l, Yusufu taşryan 
ınotör, biraz sonra ha'ikı ve ga. 
?.etecileri götüren motörlerln a -
rasma karışmıştı. 

Koca Yusuf bu sırada etrafı. 
na bakındı ve kendi kene ••• <! 

gülümcıcdi: 
- Ne tuhaf insanlar be! Bir 

ı>ehlivnnı sevretmek için, bu 
kadar insan deni?.c dökülmUş .• 
liele şu sahile bir bak. fstan. 
bulda padisah gezmeğe çık~a. 
onu görmek icln sokaklara 'bu 
kad'l.l' seyirci -çıkmaz. Orta! ~ 
bu derece kalabalık kaplamaz -
dL 

••• 
Yusufun motörilnde, kendi

sine buket veren iki geni; kız • 
dan. Valker acentesi direktö. 
l'linden, bir polis mUfettişir..den 
'1e Yıısufun tercümanmdan baş 
ka kimse vol:tn. Denizde dola. 

bşı;n ~?törlerin 'bazısı, Yusufun 
•ntlı~. motöre fazlaca ya1da. 

~rp resım cekmck istiyorlar, 
akat motördeki polis müfetti -

~I dürlük öttiirerek buna. mani 
olmağa, çalışıyordu. 

Poll'!! müfettişi: 
- Rıhtımda, ömrlhnde ilk 

deta bu derece kalabalık göril
Yorum. İnsandan örülmüş bu 
nıuazzam duvarlan naıııl yarıp 
geçeceğimizi düşttndillcçe bey. 
nim ronkluyor. 

Diyordu. 
Motar gümrak nhtrm=na va. 

naşır~en, .sahi?den garip. bir 
'ieS yı~kseld1. Amerikalılar: 

- Hoş geldin! 
Diye ba~nvorlardt. OJ.Jar bu 

fki kelimeyi, Yusufu karşılamak 
iı;in öğrenmişlerdi. · 

Yusuf kendi.,inf ttırkçe iki 
k~lime ile karşıladık1armı gö.. 
rlin.ı!e çok memnun olmı..ştu. 

Tercüman da ona: "Tu,kyu., 
kelimesini öğretmişti. Yu.suf 
çak mütevazı bir adamdı. Ma.. 
dem ki onlar bana, benim dilim
le hitap ediyorlar. Ben de on. 
lara hiç olmaz.sa, bir kelime ol. 
sun, kentli dilleriyle muka.bele 
ede.yim demiş ve arçabuk bu 
kelımeyi ögr~ enerek sövleme<7e b } 1 • D ?--" amıştı. Yusuf, kcndisina 
tUr~~e ''hoş geldin!,, diyenlere 
in~ılızce ''Tenkyu., kelimesiyle 
<:e•7q T) verivordu. 
. ~ahile ilk önce belediye rel. 

s~nın kızı, arkadan cemiyeti hay 
rıyeler namına gelen genç kız 
çıktı. Arkadan polis müf etti§i 
~htrına atladı. Genç kızlar elle. 
rın.i uzatarak Koca Yusufu ka. 
:raya çektiler. 

Bu sırada .ı. ·evyork sahili, ~
kecek gibi, yerinden oynuyor 
v~ seyirciler birföirini çiğnerce. yne ko§arak, biribirini iterek, 
.~u biraz d:ıJıa yakından 

&o:rnıeğe çalıı:ııyordu. 
*1H~ 

6-
rini çiğneyerek koşup ı·. .. :ı
mağa başlamt§lar .. Yolda dol::-. 
şan polislerden 'bir kaçı ve vah
şi canavara silah atmışsa da 
hem isabet etmemiş, hem de 
silah sesirden ürken halk 
bUoı;bUtün dehset ve heyecan i . 
çinde ba.ğnşarak dilkkanlara. 
gazinolara girmiş, ranmı zor 
kurtarmış. Hasılı, sirkten ka. 
ça.n kudurmuş arslanı hiç kim -
se öldürmeğe muvaffak ola~a. 
mrş. O sırada hAlkm kaçıs_tıgı -
nı gören Koca Yusuf, tercilma. 
nına sormuş: 

- Nedir bu kargasahk?. Bi. 
nu: önce çok neseli görflnen A
merikalılar şimdi neden birbir. 
!erine girdiler? 

Tercüman hMiseyi sormuş .. 
anlamış: 

- Sirkten bir ar.ıılan ka«.'-
mış .. Bize doğru geliyormuş. 

Halk korkndan kaçışıyor .. 
Demiş. Yusufun menejerl bl. 

Je korkmuş. Otomobilin arka. 
srnda.n gelen Amerikanın m~ • 
bur dört polisi arslanı tııtmak 
veya vurmak üzere caddeye koş 
m11ql:ı,r .. Bi~,ey yapmağa mu.. 
vaff ak olamıtmıt::'ar. 

Bu sırada Koca Yusuf. uzak. 
tan ~kreycrek gelen arslanı 
görüyor.. Otomobilden yere n.L 
hyor. Yusufu Amerlkaya getir. 
ten (Va''n~r) kt'm~ı.nvası direk 
törü ve menejcri. Yusufu h:ı.L 
km arasına brralanak istemi. 
yarlar .. Kolundan tutuvorlar ... 
Yusuf her ikisini de silkerek 
cad~eve iniyor. Kala.balı$!a ka • 
mnyo~ ve Eİtrhndaki cepkenini 
çıkartıyor .. Kollarını sığıyor .. 

- Ya Allah ... 
Diyerek, arslanm ka.~sın.a 

çıkıyor .. Vahr-;f hayvan bile, kar. 
sısına. ~ı1raıı bu pehllvanm ken. 
disinden daha kuvvetli olduğu. 
nu sezmiş olacak ki. birdenbire 
homnrrlan::ırnk caddenin orta... 
smda. duruyor. 

Yusuf pehlivan, kendi kendi. 
ne: 

- Kısmetimize ilkönce ars
lan çıktı. Ga1iba Amerikalılar 
beni denivorlar! 

Dl:;ıerelt arslanın üzerine atı. 
tryor. 

Kapanan dükkanların kepe k. 
1eri arasından ve apartmw.n. 
larm üsti•nden binleroe halk 
bağırr ror: 

- Yazık olacak sana. Bizse. 
nL Amerika fam.piyonu ile bo. 
ğtıı:ıı:r!:en görmek istiycrdu]·. 

lşte bu sırada Yusuf nehlL 
vnn gök gUrültUsünü andıran 
müthiş ve korkunç ~es1er cı rn. 
rerak. anıl:ın•n tizer'İTl~ övlP bir 
at1hş atılıyor ki.. arslanın rılt 
v~ nst çenesinden tutarak bir. 
den lkive avırvnr ve sid·ton 
karan bu do.lı~tli canavar bir 
anda kanlar foinde yere serili. 
ror. Halk. n"§C ve sevinç için. 

de: 
- Yaşa koca Tilrk .. ! 
- Yaşa koca arslan .. ! 
Dlve ha.ykrrrp alk!'§lamağa 

baslıyor. 
Koca Yusufun Pariste (P-01 

dö Pons) u yenerek, Amerikan 
samniyonu ile 2'iir~ck ÜZM"C 
NevvorF:\ ~e1dii!ini herkes bu 
suretle öğreniyor.,. 

(Dei){Zft!t ~;ar) 

Al<deiılzdeki 
muharebe 

nasll oldu? 
lna liz Amiralhk dairasi 

bir ttbltğ neşretti 
Loodrll, 29 (AA·) - Amln:ı.llık daJ· 

resi le bll~ e.dl)'Or: 
Geçen çarşamba gtlııtı Akdenhıde 

ttaıya donaomacl)'le vukua geıınıe o
ıao deolz mııbuc~ ve ttaı ıuı kuv 
vetleriniu t ldbi hakkında linıdl tal 
llllAt ttası kublldlr. 

Çarıamba gUnU saat ıo dan az; 8ôn· 
ra Sardenya adasuım garp tara."uldn 
tıardcet balınde bulu.nan kuvvctıerı· 
mtz, keolf tayyarelerlmlS tarafından 

gönderilen ve iki zırbh ve birçok kru 
vazör ve destroyen:len aıCteıekkll dllş 
man kuvvetlerinin denizde ve 715 mil 
kadar 11.maıı ıarklde bulundutuna 
datr otan bir rapor alllllflardır Kuv· 
veUeriml.z derhal sUr'aUertnt azamı 

deı-eceye çıkarmııJlar ve dUşm~ yak 
lafarak harbe mecbur edebilmek için 
!Btlkametlerlnl ona doğru çevirmişler· 

dlr. Bundan birkaç dakika aonıa dört 
d..şman kruvazörUnUn ııUr'atten tek 
neleri tamamen dalgalarhı örtUlmU§ 
bir hnlde ufukta Be)Tetmekte olduk 
ıurı görtıımu,ıur. İleri mevztde bıı 

lunan hatif cüziltamlarmıuı •aat 12 yı 
21 seçe ateıJ a~ı§lardır. 

Dllşman kruvazörleri buna mtık 
bele etmişlerse de Uk ate§lcrınJ mı 
teakıp bir duman t.abaltuı huaule f;t 

Urorek bllyUk yolla oimall ;ark1 .tsU 
kameUnde çekllınloJerdtr. Saat 12 yl 
C>O geçe kruvazörlerle bfrJlltte harek 1 

eden iki dU§mnn zırhlısı görUlmU§tur. 
Zırhlılardan birinin Littorlo 111Dıtm· 

dan ve dltertnln Cauur ıwııtmd&n 
oldukları t.eatıtt edllmlftlr. Dllfmanm 
bUyük gemllert kruvazörlerlmlz üze· 
rfne atq açmr§lardır. 

Kruve.zörl81' dtloman toplarmm pek 
bUyllk olm&.sındaıı dolayı çekilınteler 
se de birkaç dakika eonra bizzat dllf· 
man zırhlılarının da çekilmekte ol • 
duldan görUlmUt ve kruvazörleı1ml% 

derhal İtalyan kruvıW!rlerlntn taklbt· 
ne dUşmUştür. Sür'ati az olan ctızQ· 
tamlıı.nma ger!de kalml§~ıo& da Via 
Amiral Pamıı Sommervlll'in bayrnğmı 
taıJmıakla olan "Renovn" z.ırblısı bU· 
yük dU,,man ıemllerlnl harbe mecbur 
etmek için elinden geleni yapmı§, ta· 
kat İtalyan gemilerinin bUyllk sUr'at· 
teri neticeııinde muvaffak olamamı§· 

tır. 

DUgmn.n gemllerlııln takibi, 
düşman sahillerine bir kaç mil 
vanncaya kadar yapıldıktan 
Aonrn 13.20 de durdurulmugtur. 
Bu dakikada aııı::man dağılmış 
ve bizden çok uzak noktalara 
çekilerek aramızı duman perde 
lel'ile kapamış olduğundan ge
gemilerinin bir zarara uğrayıp 
uğramadığı tesbit ı..ıdilememiş
tir. Fak:ıt k~if tayyarelerimiz 
düşman sahile varmadan ve si
yah perdeler arkasına saklım
madan evvel top ateşimiz pJ
tında çok mühim ha.sarata uğ
ı-adığmı bıldirmişlerdir. Eu me
yanda 8 pusluk topl.ıırla mUc{'b 
hez bir Italyan kruvazöıilntin 
arka tarafından şidıJetle ya.11· 
makta olduğu, Or .... gale sınıfın
fından bir torpido muhribinin 
yana yatmış olduğu ve bir di· 
ğerinin de hafif tertip yan tara 
fa eğilmiş bulunduğu görülmüş 
tür. 

Deniz havacılığına mensup 
tayyarelerimiz Ark Roynl tay
yare gemisinden yükselerek ta• 
kip eıınasınd& ve onu müteakip 
müeaddit hUcumlarda bulun
muşlardır. Svordfiş modelinden 
bir tayyare grubumuz düsmo.n 
zırhlılarına torpillerle saldırını~ 

BIR ARSLAN IilKA YF..sI 
~a Yusufun A'TUpadan 

~e~kaya gelişi. o devird{l 
bırçcıP muharrirleri lüzwnundnn 
fazla hayale scvketmiştir. Bir 
~k Amerikalı muhnrrirler -
bılhassa Nevyorkta ibulunmıyan 
lar Yani Koca Yusufun Nev. 
~'Orka çr.kı~mı görmiyenler -

1 
Y e gnrıp hikayeler uydurmuş. 

Küçük hik4ya 1 ------
ar; 

1
eski efsanelere ben.zer öyle 

yazı ar Ya.zını6Iardı ki... 
Bunlardan bir tn.nc 1 pek 

;aklıdır. Hikaye An...,1
5 ~- ınl ~ 

'Koca Yusuf .,,-~ e 1R1Ş ar· 
rıhtrına çıktığı 

zaman, halkın Banıinıt tezahii. 
r~tı arasmda yavaş yavaş bU. 
Yli'k aaddelerden geçiyordu 

Bu srrada birdenbire haİk 
!'asında bir kargaşalık olda • 
Herkes biribiriıd çiğnerces· u. 
koşu~r: - imdat .. imdat .. 

1~~ 
~~ bagırıyordu. Du sesi otonıo 

ıl icinde yavaş yavaş gide~ 
meşhur Türk pehlivanı bile duy 
muş ve heyecanla etraf rna ba.. 
kınmn:-a ba. ... lamıştı. Neden son. 
ra mesele anlaşılıyor. Biraz öte 
de bir (hayvanatı vahşiye,, slr. 
ki.nd n nasılsa mütlıie bir ars • 
la:n ~rtuluıp kaçmış" Yola c1ü .. 
zUlmUB. Dunu gören yolctilar 
korku ve heyecan içinde birili 

Geçen baharla yaz arası, bir ka· 
:ranlık gecede yeşillikleri, iruıanm 
diz kaP<lt,Ouıa yakla§an bir yoldan, 
daha doğrusu ild bostan arasmdan 
geçmek mecburiyetJnde kalmıetmı. 

B!!.harla yaz arasında ve bir ka· 
ranlık gecede, böyle yeşillikleri diz 
kapağına. yaklaşan ve iki tarn.fı yı
kık dökük duvarlı iki bostan ara
sından geçmenin ne demek olduğu· 
nu, bu yolculukta nasıl tuyler ür
pertici bir tehlike bulunduğunu bi· 
llrsinia. Bostan köpekleri tehlike
si derseniz, o, pek bir şey değil
dir; hele elinizde hürmetlice bir 
sopa, yahut yantnızda bir slJB.h 
varsa... Fakat ya ;,lana ne diye-
cP.ksiniz. MaJOm a, bu uzun ve ge· 
celerf göze görünmez hayvn.nlann 
en tehlikeli zamanlan, baharla yaz 
D.l'Mr, yani mayıs on besle hıudran 
Y1nnı arasıdır. Çtinkü bu za.ınan, 
onlarnı qk ve eevda zamımJarrdrr. 
Onlar, bu zamanda çok kıskanç ve 
9<lık h~astrrlar, bele gece karn.n
hğındn. buluttan nem ka.pa.rlu. 
Ben, bu netameli yolda ve zlflrl 
~ta, eDm ermez, ~znm g~r
ıneıa. endicıeleıiıl bini lblr paraya 

ilerlemeğe çabalarken, bir a.rnl~ 
yolun sonuna ynkm hir ıtöııeclen bi· 
ri seslendi: 

- Uğurlar olsun yolcu! 
Kendimi mUmkiln olduğu kAdar 

tetiğe alarak: 
- Eyvallah! 
Deyip yUrUınem.e devam eunek 

istedim. Fa.kat hiç tanmuı.dığmı bl· 
ri da.ha ynnIIIU\ sokuldu ve anunızr 
da şu acayip ınuhn\•cre b"şladı: 

- Affedersiniz size bir şey so-
ra.bWr mtylm ! ' 

Çekinerek: 
- Buynm, dedim, sorun! 
- B nim adnn ne idi acaba? 
- N at1ıl, nMtI? 
- Benim diyorum adrm. ne idi? 
Ara sı:ra, bu g·bi yerlerde, bıxa 

yakın ınanzatatarla karırl~tığmı 
iç'n va.tiyeti kavradnn ve so~~
kanlılıkla: 

- Ahmet! dcdbn. .. 
Biraz dllştindU: 
- Ha.yır! 
_:,Mehmet( 
- Hayır! 
- HMSBt 
- Ha.vırt 

ve atılan torpmerden blrln!n 1.ari Ate.H. : 
ye:ui ve muazzam I..ittori~ sını· 
fından bir zırhlıya tam u;abct E ı • ç 
ett:ti görülmüştür. Diğ<r b!ı v ıg rl e 
Svordfiş grubumuz da 8 pın " 
toplarla mücehhez Uc; düşm~ı 
kruvazöründen mürekkep ;,,u iz j, "; 0 
cüzütama taarruz etmi§tir. Atı· yft., e i l 
lan torpilleroen bir tanesinin en 
geride giden on bin t?nluk Za~.0 Evliya r.ele'bfye bir abide ya. de idim. lçerisi kalabalıktı J;Ut 
Bolzano sınıfından bır kruva.zo- ı ~ · d f k iri ı re isabet ettiği munakkak gıbı· pı ac.ığı yazıldı. O, kendi abı. e a emaııke.şlerden p ı c 
dir. Yıne bu hilcum esnasında desini lı<l asırda bir benzeri ya. tanıştım. Obürlerini sordum. 
ba"ta giden İtalyan Kruvazöril· pılamıyan on büyük cildi ile Hazreti Eb ~kir, Ome1·, ()s... 
nü!>n de derhal stiratini indirdi~ı hayabnda iken kurmustu. Bu man, Ali imişler .• Tatar banma. 
göriilmüştilr. ciltler. hiçbir zaman kıymetini imdada tiideceklcrmiş.. Biraz 

Skua modeli tayyarelerimi:ı: kaybetmiyecek, bilakis asırlar sonra da !Juh~cd Peygam
pikl.! y:ıparak Kondott'eri sınıfın geçtikçe kıymetlenecek, ölmez ber gelecekmiş. 
dan ti pusluk toplarla mücchhc:>z eserlerdendir. Çelebi, Peygam!berin .,.elişini 
üç kruvazörden mürekkep diğer Çelebi, bütün ömrünü vakfe. an.!attıktan sonra. diyor Vi: 
bir teşekklile hücuın etmişler- derek bu eserini yaratmıştı. Ve - Saad lbni Ebi Vakkas 
dir. Pek yakın iki bombanın bugün seyahatnamesi, kütiipha.. "Şefaat ya Rcsulellnlı., de. 
patlaması üzeri1;1~ ~üşm:ın kru· nelerin en nadide ve en kıymet. memi tenbih etmi§~i. Fakat he. 
vazörlerinden bırının kazan ak li bir varlığıdır. yecandan dilim sürçmüş ve 
samında hasarat yapıldığı göriU Kısaca eserlerinin muhtevi. "şefaat,. divecek yerde: 
mü~tür. ~ütü~ ta~·are!erimiz Y.atmdan ~ahsedelim: Birinci - Seyahat ya ResuJcllah. .. 
salımen _do.amuşl<rilir. l!gr4dığı , cılt'. ~m~rnıyle !stan~u.la h~- demişim .. 
D!tz yc; .. n.:: zarar ~1":'1ç geıni- redılmı.ştır. ~h_:ın fet~ı, şehır. Hangi müellif, Evliya C"lebı 
nıize vuku bula.n ıkı ıı:;ao,~tten de bulunan butun camı, medre.. kadar kuvvetli ve zamanının 
ibrırettir .. fı'akat hasrırat hafif cı se, tekke, han ve konaklar hak. bütün zihniyetini kam"ılayacnk 
dui:undan bu genıı de ycuidon kında etraflı malfuna.t, bütün §(!kilde reklam yapabilmiştir! 
hizmete amade bulunmaktadır. esnaf teşekkülleri, Fatihten Niv:zzi Ahmet 
tsa ')et neticesinde bir zal>it. ô Sultan İbrahim zamanına ka. - .. 
nefer ölmüş, 2 nefer a~ır ı;urt:tte dar ycti~en vezirler, alimler YENi MEŞRIY Ar 
7 nefer hafif surette yaralan· hakkında. m:ı.liımat ve hikaye. 
mı~tır. Ailelerine kabil olduğu !er.. . . 
d,•rccede süraUe malumat veıi· Trtkıncı cilt: Mudanya, Bursa, 
ı ·ccktir. G .. a:~n. Abaza mem1eoket!eri, 
~t H ü 35 geçe kuvvetıerimı.z urcıstana ait malilmat. Bura. 

twcıJar himayesinde gelen ıo düş· larda karşılaştığı vaknlar •• 
man bombardıman tayyareslı:ıln hu Üçüncü cilt: UskUdardan Şa.. 
cumuna m a r u z kalmışsa da, ına kadar. ~lan yerler, Şamdan 
donanma tayyarcclleriml.zın avcıları Şumnu, Nıgbolu. Sili.atire BalY.ı 
derhal harekete geçml§ ve gemilerimi· da~, Filibe, Sofya ve F.cİirneye 
ze biç bir ha.sar yapıJamıunıotır. gelış. 

saat 16.40 da kuvveUertmlz yeni· DördüncU cilt: lstanbuldan 
den dUşmıuı tayyareelrlntn bUcum·~ Vana, ,tran, Irak ve Arahistana 
na maruz kaJDUfur. Bu aeter tıı&rruz. %0eyahat ve buralar ha.ltkmda 
ııs ltaıyan tayyaresinden terekküp e· malfımat. · 
den Uç dalga halinde yapılml§t.ır. De· Be§ind cilt: Gfirl'i~tan, Le. 
ntz avcılarımız derhal d~anı karp· histan, Sarıkamış, Akgennan 
ıamışıarsa da bunlardan bir kıamı ta· Gelibolu, Buğdan seferi, lshaJc.'. 
arruzlaı·ım yapmaya muvaffak olmuş· çı, Belgrad, Tamişvar, Vene. 
ludır. Bunun neticesi olarak bir a· dik, Kara.orman ve Usküp ve el. 
ralık Arc RoyaJ gemlsl etnıtma ve varları ... 
çok yakınına düşen 30 kadar bomba· Altıncı cilt: Macaristan ve 
nm havaya çıkardığı au 1eı:ı.1eıerlyle Alman:va.. 
gözden taınam.iyle kaybolmuştur. Fa· Yedinci cilt: Almanya Kı.. 
kat az sonra Arc Royal tekrar gtırUn· rnn, Dağıstan, Çerkezlstan 
mUş ve bUtUn topı.artylı dll§ma.m mllt· Kıpçak, Ejderhan... ' 
hiş bir ateı; altm& aldığı ve kandlst· Sekizinci cilt: Kırnnm nıa. 
nin de ne baBa.r ne de zayiata uğra· baadi, Girit

1 
Selanik ve Rume. 

madığı anıaaılmT§lır. Bu barcko.t os- lL 
naamda 7.li08 Uplnde Uç mo:örıU bir ~kuzımcu ci,lt: ls:tM~:ı.n 
dcnl.Jı tayyarcıd ile R.043 Uplnde dl Mekke \'e l\redwcyo kader ı:m. 
ğer bir deniz tayyaresi dU;ttrUlmU~llr zerptıhta..ki bütün yerlerin :.ıı. 
OCl'1IJıuı tayynrcle.rtı:ıe ka.ır çı~ o valı .. 
ıan bir tnyyarcmız avdet utmeır.'ı,tJr. On.uncu cilt: Tama.miylo Mı. 

Bu tanrruzıar eııne.srndP.1ti hafit za· sıra h:.BrcdHmi§tir. 
rarlarla Bel'vlcl. kruvo.z~rUmUzl!n uğ· Çelebi, bütün bu ..... ay-1·'·'--
radığt hsaar mllsteıma olarak kuvvet· uuuun .. 
ıertmla hiç bir ziya ve ba8ara uara· mız verler:in Uç yiiz kUsQr sene 
mamı§lardır. ~vv.elki hnllerlni bugUnkU di. 

Sinema ve Tiyatroll?r 
Şehir Tiyatrosu 

Pazar ~IJ.ııll Dram Kıs.mında ıınnı 11 
ve 15.80 da mo.tlne (A~ıık Tn.lnnıı 
Arasında). Komedi J(ı .. nnub ytnc 

A.)nl saatlerde l\fntın&: 

Dadı 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugl\n: l - A.k Jl'ırtıruılıırı, ! -

Yn ölU, \·o. diri. 
JlPr Ak,am 8 de 

(Gregor C:lz Z<'ngln \'ıU')1.'le) 

hmıze yn';:ın bir sadelikle anlaL 
makta.dır. 

Ah.med Mithatm "Her mette. 
n~ mılletin birkaç asırlık ta.. 
r~h mevcudiyetleriıv:fo yalnız 
bırkaç tane yetiştirebilmekte 
ve daha doğrusu hUdayi nabit 
0 a;ak .'etif'"b;Jc}: 1-ı~rlni gör. m: '1"' mtlft"hir oldukl~n bU. 
Ylik .nda~tar:ıan .. savdığı Çele. 
bl

1 
bıze uç yıiz sPre-lfr ~i ya_ 

P~. ~ıyan bir abide kuntJ> 
goçtil. Bizim yapacağımız ibi. 
de de ona 15.yık olmalıdır. 

(l • 

Evliya Çelebiden bahseder. 
ken, onun bu seyahatnameyi 
nanı! ve nicin yazdı2ı hakkında 
\'erdiği ma!Cımatı ili°ve etmeden 
geeemiyeceğim. 

Diyor ki: 
. l 040 yılının ~ ayında bir 
rU~~ ~ördtlm. Yemiş fske'"~t 
ynkınınd~ki Ahi Çelebi ca.miin. 

Adım samm unutan adam 
- Hüseyin! 
- Hayır! 
- Ü!IMM! 
- Hıı.yır! 
-All! 
- Hay1r! 
- Veli! 
- Hayır! 

Bu sefer, bıu> wll"Jlt< dlhll~"'lr

ten eonre.: 
- Deli! 
Diyecek oldum, fakat ya boğa· 

zmıa ~dmrsn diye dilşllnerek bun· 
dan vazgeçip: 

- tsmai~! 
De:lim. fsmall BUZUn'tı au1anca 

sevinerek: 
_ Aşkolsun diye cevap verdi, 

a5kolsun sana! Evet, şimdi hatır
ladmı, benim adı:ı:ı İtımııil:li. Fakat 
ban nerede oturuyordı:m acaba, 
bana onu cl.1\ söyle! mr alay semt 
,.c ır.ahaJle adı saydıktan sonra, 
gUç bela oturduğu yeri do bulduk. 
Buldıık ama, bu sefer de tuttu, be
ni ot:rrduğum yere gl5tUr! dedl. 
Yilrü, gl5tUreyim ! dedim. bir tilrJQ 
yUrUmek i!ltemiyor gibi, olduğu 

yerde duruyor ve bana ne.sıl yilrll· 
~~eğinı, kendi.sinin yilrilme(;1 da· 

~uttuğunu söylOyordu. Uzun
;.a bır Ylirilme ve adtm atma tarl-
~den sonra zorla kendisine adnn 
~ ırma~'a baf!ladım. Şimdi ikimiz 
l nnyana vo ağır ağır yürürken ba· 
k?orcıum, <>, dili tutulmuş gibl, 
~ tncll de hiç ağzını a~mıyor ve a· 
nnlarını gayet çekingen, gayet 

korkak atıyordu. Böylece elli, alt· 
1n1' adnn kadar gi<iebildikten eon
t'a, o, birdenbire geriye mçrıya· 
rak haykırdı: 

t -
1 

Yılan, yılan, yılan tlzcrimc 
a 1 ıyor, yılandan beni kurtar! 

Vn.ztveti fimdi daha i;i anle.mış· 
ton. Gençle orta Yn§ arasmd:ı, u· 
%Unca boylu uyıf na.bil olan bu 
adarn~ğ;z, ; .. ıanı~ bu aşk ve 
8 vda ve bu 'balayı mevn!minde, bu 
~ boyu ye1illlklerle 6rtUlU, kap
-c:uı ltk yol:la.ıı geçerken korlron~ 
bJr l'll:ı.nla knrşıln~ yılım kcn· 
df:ılne b1r OPY yn.pmacı$ halde he-
yeean Ye korkudan bu hale gc.1 
ID.fetl. 

o.maa o-.ı Saıu* 

,Teknik Öğretim 
Teknik okull.."U"mmi:ı.kf öt,..,tnıen

lerlo yetl,;kln t!llcbeyi yurt ic; nde ve 
drşmdn muhtelif endl.ıntri "O telmik 
satınlardaki faaliyet vıı yeniliklcrdeıı 
haberdar etmek ,.c onlnnn na.zart bil· 
gile.'"inf yükseltmek maksaUan Ue 
l!aartf Veldlllğl ta.ratmdan nc;rine 
bqlanan nylılt "Teknik öğreUm,, ad. 
lı m cmuanm birinci sayısı çıkm~tu. 
Mecmuanın ihUvıı edeceği yuıla· 

rm mahiyeti ~unlardır: 
l) F..nuOstri ve teknik ycnIUklere 

ait maknlcle:-; 
2) Sı:ı.nat okul.lamın ve okullard&kl 

tedrlsntıı vo faıı.liyetc alt yazı.a:-; 
3) Yabıı.ncı memleketlerdeki tr.kn1k 

tcdrls:ı.to. alt hareketlere dair mruQ· 
mat. 

4) Umurul meslek tcrb!}es1 ve nk· 
pm aan'at okullarına ıı.lt haberler; 

6) Teknik ycnU klere d:ı.ir bn'tc:-lcr 
6) ~rnıı endüstriye alt yazıııı.r; 
7) Bibliyoğrafya. 
Maarif Vekilimiz, ilk sayınm b 

yazısmda diyor kl: '•Mııılrl eıyaseU. 
mıztn başlıca hede!ierlndea olan 1o 
terb~eal köylerimizde y11 3~an '\atan· 
da§lanmız<b.n yUl.sclt 'ıı.sıftalti ınn 
hcndlalorimlz kndar, mahiyeti ~· ğt~
miyerek, umum! ve şıı.mll, )'ill:s~l. bir 
rnuıı itiyndm yııyılmnııı dı-m lct r. 
Evlerimizde çocuğunun clb!.2sl.nl dL 
ken anı:ıe, mllBast b:ışwd:ı b:Iyük blı 
b!nruım proj~ııint hnztrln)n:ı yU!u;e.k 
teknik damı, ayni ebemrrlyette bir 
terbi~cnin mevztıuua d:ıhlld r. 

Bu yeni mecmunyı teknik hayat t 
çl:ı1e çall§:ın yurddn§::..-ımıza tnuılye 
c1erl.z. 32 bUyük ı:nyfalıl• sayısının 
bedeli 15 kuru;,, yıllık abone l 1 bu 
çuk llı'tldır. 

p 
Sacit, klübünden istifa 

etti 
MeVtıim ba.~mda ı:.:ıtre:unıı.nıanna 

ba,Jadrğmı yazdığımız Galate..'3J'&)'U\ 
eski kale<-Jsl Sncldlıı klllbOn 1-w iatifa 
edere' başkıı bir klUbe gireceğini öğ
rendik. lı;lttıgu.ai::e göre, S!lclt Fener 
\"ey& Vefa klüplerlndeıı b!riııtı gire• 
coktlr. 

Bugün yapılacak 
mektepliler futbol 

maçları 

İstanbul mektepleri futbol 
lik hevetinden: 

30.iı.1940 cuııınrtesi günü 
yapılacalt maçlar. 

Saha komiseri : I. H. Turgay 
Boğaziçi L. • Hüydarpa.ıa L. 
saat 13,30 da hakem Bahaettin 
Uluöz, Hayriye L. • Kab:ıta.5 L. 
saat 13,30 da hakem Bahacttin 
Uluöz. 

ı 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
tOO 
ıoo 
100 
ıoo 
ıoo 

ıcc 
IOO 
100 
100 

Sterlin 
Dol:u 
Frc. 
[.Jret 
15,·ıçrc Ftc. 
ı?ıorlıı 
Ra~lşm:ırk 
Bel!!a 
Orabml 
Lc\·o 
çn•c Rronu 
.:ı•cç!'ta 

Zloti 
PPngl 
Ley 
nı r 

IO:l \'en 
ıon t \'l'Ç n:ronn 

18 DO 

~ ı .. '3 "S 
o·-, 
~ı7 

91 t 0 7a 
51 ~ ,, 

l~o~~ltu~b~l~e-----------:ı - 21."0 
Uta •1 _Esham ,,e Tahvı at -

Talı\'IW tız,e.r1nı- mı• nele 
olJJllUIU tır. 



G - V AX1T 30 .tKtı :'C i . --:RtN 1640 

lstanbul Levazım amirliğınden ~erılen harıci askerı kı aalı ılan arı 1 
Osmanlı Bankasından: 

iLAN 
0Jmanlı Banhıısının Galata İdıırc 

merkezile. Y~niC3rni ve Beyoglu Su· 
beleli Veznelcrıle kiralık l<asa ı..l.tıre
luri 2 İlkkanun HHO taıı it.barE"rı 

~ağıda yazılı mevadm lmpıılı zarfla. eksiltmel·~ı·i hizalarında yazılı gUn, saat ,.e mah.ılleıJekl a.~keri sa 
tnı Alma Komiı:ıyonla.rında yapılacal<lır. Taliplcrı.n kanuni vesikalarlle teklif mektuplarını 'ihale saatinden biı 
saat evvel ait olduğu komisycınn ~·eımelerL Şaı·tnamelcri kornisyouinrmua görUlllr. , J ·ı.rı a hiı ~ kadar aşıı ğnla yazılı .sa. 

ie ıt<;ık bulunacaklardıı : 
nı::Zllı"E SAn.'ILKR1: 

CtNSt 
Sığxr eti. 
tspa.na.k. 
Kuru tızUm. 

lliktarı 

l\ilo 
s-ı,2;;0 

~<ı.ouo 

45,000 

Tuta.rr 
Lira. l\.r. 

21,063 
KIIOSU 

.. 
R 

.86 

·rı•mina1t 

Lira 

J::i80 
4SU 

12!il) 

~·.ı+il-

th.alf>ıılıı 

7 / ]2 ıı !1) 

6ıl2 9.u. 
7/l~ ~ııt) 

,rapılııcııi:;-ı t:nih H' ma.l\ıı.lti 

ı ı izmir L\·. A.nıırll~~. 

la Ankrıra Lv. Anıirl•Ji. 
11 Aıı.'rn ra Lv. Arnırl ı.,'i. 

l5U;'i - ll(J;,J) 

saat 9 dan saat 12 ye Irndarı 
Saat 13,30 dan saa tlfi e " ) 

Adi gUnlertle 
Saat 9 dan saat ll,30 a kadar) 

Cumartesi günleri 
KlRALlK KA~A DAİUELEIU 

Saat 9 dan saat 12 ye kadarı 
Saıı t 13,30 dan saat16 y.cı. .. ) 

Aşa.ğrda yaz:lı mevadın kA.pulı zarlla eksillını:Jerı Jıiı:alarınJa ya:~·Jı gün, Rrı:-.t \'e Tn«ll<ıllerdeki a!lkcrı 
satıo Alma Komisyonı..ırınc\a ynpıınc.ıı>tıı Taıı~ı.t:.ı in b:ıuum ,·c;,ık:ı a. ıl·' v .: . .i r •..• ı •l'•"'ı· •• ıı ılııı!c t>a~uııu"ıı 
bır ıı;ıa.t evvel ail olduğu korr.isyoıl'.l vermeleri. .:f.1 rtn~· u.~hcı ı ı-.onıı> Y' .,,Jaı !ll•Jl• gv .... ııl". 

Adi giin!erdc 
Saat 9 dan saat 12 ye kadarı 

Cumartesi gllnll'l'İ. 

•tutarı Tl'rulıuatı 

CtN:;t h !o Lint Llru 1Jmit•nin ">1ı•1Llü11gt j t r \"' Uıı-ihi §lll!ti 
KAYL 

Sığır eti. 2uu,m,o 
21,ôUO 

40,tiUO 
11,8&0 

3Ullll Çvrum. 9ı l:.ıı {Hu 10 
hv•ı.uul ""· Y'. ... ı .-ı.,, .. 111 ~u~e.,in

d~ıı almış oltlugum 1'>2 numaralı ot\!l 
kontio><,wlük vesilrnmı kaybeLtim. 

, Yı.mhir!i alacağımdan f!Sit!sinin hük-

::>abun. (;/! !!, 9-iU 15 

( 1503 - 11018) 
A~agıda yaZLlı ffi"l'1dın pa7.arl'.kla ekııiltmcleri hizal:nmua yazıı. ~ün :;~at ,-e mrıh;ılıcr ı.ıo Aı;J;eri ::ıatınalnuı 

komısyonlanr.da yapıtaı.:akt ı· '1'ahplerln ihale sa.atinllf' ajt oldugu ıwm··>.1 ..ıml~ b•ılunmaları. Şarl.nameled ko· ' m\t yoktur. , Mustafa. Aslan 

misyonlarında görtıllir. 

()Urıl M 

Yayış yuıar IJa-ııgı. 

Keçe belleme. 
Gebre 
Tımar fırı;ası. 

Zincir yular ıoavı. 
Soğan. 

Pirinç. 

Çul. 
.Köbet<:i muş~mbt'l.Sf. 

'I'avıa. halrttı. 

incir yular ::,!lpr. 
'!'avla t&.rniri N. 1 

Kadana yenı torbası. 
Yerli yem torbası 
Keçe belleme. 
Gebre. 
.Kaşağı. 

Kıl kolan. 
Ur:-gan. 
Saplı ip yular ba§lığı. 
Kereste. 
ot. 
çuvallı arpa, 
Sabun. 
Arpa. 
Sığrr etı. 

Srğrr etı. 

Bulgur. 
Sığır eti. 
Sığır etı. 

Sr~ıı· clı. 

Kuru nt. 
Lulchuı gazda in.511at. 
ArTl ''" 

~lil•tarı 

AdPt 3000 

Kıl o 

5000 

JOOO 
1000 

Aıkt 

2500 

2~>.000 

:ıo.ooo 

'ıooo 

A.det 200 
2500 

2 

,, 
.. 

" 

" 

.. 
M.3 
Kilo 

.. 

.. 
1 .. 
" 

.. 
Kilo 

1000 
1500 
2000 
5000 
5000 

3000 
5000 
5000 

62,143 
340,000 
1500,000 
720,000 

2,000,000 
W,000 
S0,000 
4-0,000 
150,000 

40,000 
211,000 
300,000 

155,000 

...... 

Tutarı 

Lira 
12000 
23,000 

300 
1,200 
1,750 
2,00Q 

) 

3,000 ) 

8,078,M 
7,565,88 

4,HO 
20,400 
37,000 
36,000 
17,000 
kilosu so 

.. 30 

" .. 
" 86,400 

2S 
30 
30 

-~936,6() 

11,625 

Tembııltr 

JJra 
1800 1 

3750 ) 
4.5 ) 

180 ) 
263 ı 

150 

&000 

1212 ) 
1135 ) 

661,50 
3060 
5624 
2700 
127:5 
2250 
1815() 
1880 
2250 
1800 
IS570 
1575 

17Uı 

lhalı ·al..ıı 

6/J 2 9.IO 

4 

3 
2 
'4:- ., ,, 

f) 

6 
2 n u 

4/12J940 
6 

16 " .. 
19 ,, .. 
11 .... 

10 " .. 
6 .. " 
6 "' ., 
6 .. ,, 
6 ,, .. 
6 n ., 

9 " " 
4 ,. " 
2 " ,, 
7 

,\.~a[:"ıdo yazılı me\'adın pazarlıkJ.a eksiltmeler! 9/12/940 Paı.rı.rtesi ıüttü 
ı<aat. ıo.:Ju da ba.şlwacsı.ı<tır. Taliplerin Ealmede Havsa.da Askeri Satm &lma 

ko'!Uisyonuna gelmeleri. 
En.akm 
CtNS1 

Kuru Uzlır .. 
Şehriye 

Gaz yag-1 
Gaz yağt 

Toz şeker 
Makarna 
Yulaf 
Yulaf 
ot 
Ot 
Arpa 
Arpa 
sama.o 

lilkta.n 
Kilo 
2.500 
2,500 

12,500 
25,000 

8,500 
17,000 
60,000 
90,000 

4:>1),000 
800,000 
600,000 
&00,000 
450,000 

••• 

Tııtart 

Lira 

775 
650 

3375 
6750 
3315 
5270 
4800 

7200 
ı1000 

4.8000 
48000 

48000 
1121SO 

Ten:ı.lnatl 

118 
98 

308 
1018 

498 
792 
720 

1080 
.050 
7200 
7200 
7200 
1688 

'(1567 - 11871) 

A§ağıda yazılı meve.d pazarlıkla satın e.ımacaktır. İhaleleri hizala.rmda. 
ya.zllı gün ve saatlerde Çatalcada. A..skerı Satm Alma Komisyonun:ıa yapı
lacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarUe belll vakitte kom:iSyona gelmeleri. 

CtNSl 
Yulaf 
Saman. 
ot. 

Mlkta.J'I Tutan Teminatı 
Kilo Ura Lhıl. 

soo.ooo 22.500 3375 
600,000 24,000 3600 
450,000 24,700 3700 ..... 

ihale gün ve !>Jlati 

5/12/940 14. 
6 ,, ., 
6 .... 11' 

11 

(1545 - 11277) 

Kromlu çelikten mamul taş kırma maklnelerinde kullanılmak 
üzere 50 çift kmna. çenes· kapalı zarfla eksiltmeye kon.muştur. 1•ıa· 
lesi 6--12-940 gilnü saat 11 de Ça.nakkalede askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta.hm.in bedeli 18,000 lira ilk tcminat1 1350 
liradır. Taliplerin ihale .saatinden lıir saat evvel kanuni vesikalarlle 
teklif mektupla.rm.J kor .ı.ınyona vermeleri. (1515 - 11095) 

~ ~ :{. 

Aşağıda yazılı uıuyta.blyeler pazarlıkla .satın al.nacaktır. lbalesı 2/12/ 
940 gtıniı ıınat 15 dP- .Ankarııda Lv. Amirl\ği Sa.tmalma. Komisyonunda .ra 
pılacaktır. Tahmin bedell 70,050 lira. teminatı lü,507 Ura 50 kuruştur. Ta
liplerin belli va.kitte" komiS} ona gelmeleri. Her kalem ayn ayrı ta.ılplere de • 
vcrllebilir. Miktarlardan noksan tekllfler de kabul edilir. 

ctNst Adet ct.Nst 
çuı. 10,ooo Belleme 
Kolan. ıo 000 Yular ma flaı.-. 
Yem torbası. 10,000 Urgan. 
(~bre. 10.000 

:t--'[. 1(. 

/\dt"t 

2000 
M500 
4500 

<l 55() - l133t)) 

1X5,000 Ulo sığır eti kapalı zarflı<ı ek.Siltmeye konmuştur. rhal,.si 
16/12/940 Pa.zarteRl günü saat 16 de KrrkJarelinde Kavaklıdıı ı\.skerl Satın 
AJrrıa. Komi.qyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7(,000 lira, ilk thıl'P:-,tı 
:1550 liradrr. Taliplerin kanuni vesikalarile tekli! mektuplıırmı ıhttle ırıa·•· 
tinden bir saat evvel komisyona. vermeleri. (1~5 - 112!'.7 I 

~ ~ ;y. 

600,000 kilo bulgur kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur, IhaJesl 16/l:?/ 
1)(0 pazartesi gUnil saat 11 de :M:anise.da. Askeri Satın Alma kornisyooun<lu 
ya.pılacaktır. Tahmin bedeli 109,500 lira.. Uk teminatı 6725 llradrr. TAll[•'f!
rin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir ı:ıaat eYW·l 
komisyona vermeleri. (1551 - 11283) 

~ ~ . 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyab 8 kuruş olan 2400 ton sert 

veya yumuşak buğday pazarlıkla satın a.lnıacaktır. Pazarlığı her gün 
Ankara Lv. amirliği satın alma komUıyonunda yaptlaca.ktır. 10 ton
dan aşağı olmamak §artile ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 2400 

L34183) 

tran konsolosluğundan almış oldu
ğum 1ran pasat.ıortumu zayi ettim. 
Yeni.sini alacağımdan eski~inln hUk.. 
mü yoktur. 

Aliekb<>r oğlu Kuhinıali (8-1184) 

10,30 Çanaklrnle İstanbul Dördttııcü İcra. i.Uemur
luğundan; 

15 1zmıt 

J4 Çorlu. 910/1196 

JG 
16 
13 
.16 Edirne es-ki nıUşi.riyet o. 

Ged.ikpaşada. Bali Paşa. caddesinde 
Kahvell soka.ğmda ;1tte apartıınand 
5 numaralı dairede mukim ilten ika. 
metglibı meçhul bulunan .Anderia. 
.A.dama: 

H Edirne eski müşirtyet D. Yuvan Papastavriye 16 hissC'sine 
sahip bulunduğunuz Beyoğlunda Ke
man.keş Kara..mustafa Paşa soltağuıda 
es.ki 21, Yeni 23 sayılı gayri menku· 
ltin mezkilr hissesini Yuvan Papas
tavriye bir sene mUddoUe ve 4000 JL 
ı-aya. lpotek tesis etmeniz ve bu borcu 
vaktinde tesviye etmemeniz )ı.asebile 
rehinleri paraya çevirme yollyle icrıı. 
takip talebinde bulunularak tarafını· 
za. tebliği mUktezi ödeme -emri mahal 
ikamet.ill.i.zin meçhul bulunması hase
bile icra hlı.kimliğince ödel!'le emrınin 
30 gün müddetle ııa.nen tebliğine ka. 
rar verilmekle Han tarihinden itiba
ren 30 glln içinde bu borcunuzu Ode· 
meniz ve itiraz etmediğiniz takdirde 1 
mezkQr gayri menkuliin ipoteğin his- I 
sesinin usulcn ve açık artırma sure_ 
tile paraya çevrileceği ve dosya mı- ; 

14 Edirne eski m.ilşlrlyet n. 
Edirne Eski mll§iriyet D. 

15 Yozgat 
15,30 Yozgat. 

9,30 Erzuıum. 

10 Erzurum. 
15 Gelibolu. 

15 Gelibolu. 
15 Gelibolu. 
15 Gelibolu. 
15 Gelibolu. 

maramızm 940/1196 olduğu ilan 
olunur. ( 44152) 

11 Gellboluda Bolayir. 
15 Bursa. askerlik D. 
14,SO Çorlu. 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

tı Ça. t.a.ıca. Basıldığr yer: VA.KIT 111atl>aası 
(1561 - 11365) Refik Ahmet Sevenqil 

OŞ~ANLI BANK~SI 
T'ORııt ANONiM ŞIRX:ETI 

TE!?IS ~TARiHi '1863 
Sta#Jlnt ..... N T;ırfdVp CDmlturip~ ;Je mOrıtılriı mnkilrrrferram~ı 

2291 Nam61'Bfı t0f61i933 ı.ıdhfi k'1nı.tnfil t.•sdık ~dilmısıır 
I 1416111)33 t.ırihlı 243' Numarab R(!sm/ Oatt!te J 

S.rmaıeS1 ı 

ıhtlJat akçesi : 

10.000.000 ingl1iz LfraS'f 

1..250.000 lngili:.c L.lrası 

·TOrkivenlft başlıca .Şehirferinıle 

· ı PARfS. MARSIL"JA ve NIS'de 
lONORA Ve' MANÇESTER"de-

.MfSJR - •<UıRıs. VUNANISTAN. fRAN. lRAl<. rıtrST!N 
.-. MAVERAVJ ERDÜN'de 

Merfc.n ee Şubele1'i 
VUQOSLAWA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SUR!VE. LÜBNAN 

ınJ fUyaflen ve biltlln -Oi.inyada Acenfa ve Muhabirleri vaı:dır 

~~ 

Her nevi Banka Muameleleri vapu 

Hesabı C<!T· ~ mewttal ltt!saptarı kiiş.~dı 
Tıc.ırl krediler ile vesaıl<lı krt>dıler küŞJdı 

Türkrve ve Ecnl'b1 memlekeıler iizerıne l<C"Side st>rı.edaı ıskonıosu. 
Borsa emrrlert 

aı. ~ ~l( Esham ve ıahvı1.iı. aln~ "'e cmtaa uzcnnc avans 
~'T. 5.:-ııedat ıaftsil.ltı ~~ saıre.. 

,~_' ======== ' ,,. En vükst>lı en!nivcı şartl.m111 h.ıiz k{ra!ık 

t~ 1-<asal;Jr Servısi vardır. 

~ Pivasantn en müsait şartlarKe ( kumbarah veva r 
~!f _ "'ııumbarasız) ta!lıamıf he=l~~açt1.:· •·" ~.} 
~~~~~;E.;2ffi:~e~~t~e~~ 

Bolu Vilayetinden : 
l - Bolu vilayeti merkezinde yeni yapılan 50 yal.aklı hastan~ bina~ 

kalörifer \'e banyo tesisatı 14800 Ura lteşif bcdellyle 21.11.940 larihinder 
itibaren bir ay içinde pazarlı~a çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlık ihalesi Boluda Dai~ıü ı::nciım<:ncJt; yapıııı.calctır. 

• 3 - Eksiltme ~arlnamesl mukt..Yel<:hı.: hususi artname \'ı; keşit huUı 

sası Bolu Nafia nıüdtlı 1n;;Unden 75 kuruş bedel multabllinde alınabilir. 
4 - !steklilcr ehliyet vesikasını ve t1carct vesikıılarıru ibı·az edeceklerdir 
5 - Muvakkat ~eminat 1116 Jiratlır. ( 113C3) 

ton için kat'i tomlnat 21,700 lira 10 ton kin 1~0 liradır. ~·artnamı>~ 
960 kuruşa kom~syondan alınır. 1527) (11164) 

• "* * ·~ 
200 tnn otomobil benzıııi pazarlıkla satın alınacaktır. Huhamm~n b<:•.!c:l 

64,3i0 Ura, katı teminatı 8034 liradır. Pazarlr)?ı 5 12/940 Per;;;em•Jı: gi rıı. 
saat ıı de Ankıırfl.dıı M. M. \. Hava Satın AlmA Korelsyonunda /ap :cı 

cn.ktxr. Şartnamesi komisyonda görl\l"i~ Taliplerin ~tanun! Yesika vn tC•rı 
ııa.tlariylc belli ''akitte komisyona _ ri. (lö39 - 112 l:?) 

5000 çift er :totini alınacaktır. Pazarlıkla el·:siltmesi 3/12/9·!0 gUnü sant 
15 de lzınır Lv • .ı\mjrJiğ'I Satınalma komisyonunda yapılacalüır. Tahı:nin be
deli ~0,000 lira, ilk temınatı 3000 liradır. Şartnamesi komisyonda görüillr 
lstekt!lerin kanuni \'esikalarile belli vakitte lmmisyona gelmeleri. 

0563 l 13G'i ı 

~ 
Mühim bir keşif 

sayesinde bııruşukluklarıı. nihayet 
,.e.Uiyor 

Bu tecriibeyi yapınız 
Meşhur bir cilt mi"teh::.> ·r ·1 

tarafından keşif ve genç hay. 
\'anlarm cilt ve hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına müşabih olan 
"BlOCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan perıbe renkteki To
kalon I\remi tPrl:ibine karıştırıl· 
mıştrr. Bu akşam, yatma-:dan 
evvel sürünU.i:. Uyudwfonuz her 
dakika zarfmda ciJdiniz. bu 
kıymetli unsuru mas edip besle_ 
necek ve her sabah kalktığnıız-

ç 
Göriinmek 

ister m ·siniz? 

da cildiniz, daha saf daha taze 
görünecek ve gençleşecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağsız) 
Tokalon Kremi kullanınız. Ter· 
kihindeki bcya htıcı ve kuvvet· 
lendirici ınısurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf madrlele. 
ri ihraç ve siyah noktaları izale 
eder. Açık mes<ımeleri stkla~·tı
rır ve bu suretle cildinizi beyaz
latıp yurnu..c:;atacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç sene gençleşebilir ve genç 
kızlann' bile gıpta edeceği şaya· 
nı hayret bit cilt ve bir tene 
malik olabilirsini~. 

ANTA .. -~ 
Herkes. bilhassa çocuklar tarafından alınması 

'?ayet kolay ve müessir bir müstahzardır 

BARSAK SOLUCANLARlf A 
kart?ı gayet tesirlidir. Barsak Solucanlarının 
büyüklerde ve kücükJerde sebep olacağı tehli
keler ı?Öz önüne alınarak Solucan hastalıkla· 

rında bunu kullanmaları faidelidir. 
Hekimlerlml>J:e ve halkımna ta'\ıtıtye edilen bu m1ist.nhzar 

ber e<:zahanede bu!unıu. 

Kutusu 25 kurus.tur. 

.,. fal& ... 

Türkiye Cumhuriyetı 

z·raat Ba·n ası 
I'-urnlu~ Tarihi: 1888 

~erm(Jvesi: 100_,...,,o.0•"<'1 Tür~ '4iras1 
'\ube ve A ;"!\"" ... -' 0 di • 265 

Zire.ive ti<-"rt lıo""r ,... ,,.. f-. -..,Jrn mu"!\meleleri 
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