
--- Bu kuponu keslb ll&klaymız ----. 

( V AKIT KIT AB KUPONU. 
ı den 25 e kadar kupon toplayıp ida 

remize getiren okuyucula.rmııza. RealmlJ 
o Hafta. Mecmuasının 26 nüshalık ikinci 

altı aylık kollekslyonu ile bir h~klye ki
tabı vereceğiz. 25 kuponla bırllkte 25 

ırunıo da ödenmesi lAzımdır. Taşra okuyucularımız 

L aynca 15 kuruş lldeyeceklerdir. _J 

• 

izm;rde tüfün · yr. sas 
bug··nı rde açı acak 

/::mü, 5 ( A.A.) - Bugünlerde mm 
ticaret müdürlüğünde tütün kumpa 

.. -

•ınnt 
lunak 
'"otu:ı 

Köstence yoııyle ldbalAt 
eşyası geımefte başladı ÇARSAMBA 6 il. TEŞRlN 1940 -.tr YIL: 23 ... SAYI: 810ö 

mümessillerile tütün tacirleri toplanarak 
yasanın açılış tarihini tesb:t eyliyecet{le 
Muhtelif müesseseler fazla miktarda tü 
satın almak i<;:fo hazırlıklar yapmaktadır. 

11 acı 

f<ı~ 
ııılnl 
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Arnavutluk arazisinde 

·Görice vÜGôSLAVaVADA Kahraman asker-
ala
IM~I 
:ı:or 

ekt'!il 

Yunan top
laıını11. ateşi 

altında 

M ana st ıra 28 [erimize verilece"' dha 

bomba attılaı h ~. i . . 
19 611 21 yaralı var eazqe er ıçın 

Yunanlıların eline geçmek üzore o':ı•ı Cöricede Zogo caddesi 

Almanya Yuna
nistanda ltalya ya 
askeri yardımda 
bulunabilir mı ? 

:Yazan: ASIM US 

Cörçilin 
nutku: 

Gıritte hava ve deniz 
ussu tesıs ettık 

'I uaanlıtaaa başka 
kuvvetler de 

bareket ballı dedir 
lngilterede şimdiye 

kadar 14.000 sivil öldü, 
20.000 sivil yaralandı 

Yunanistanda cereyan eden 
harp hareketlerinin inkişafı h:aL 
yanların lehlerine görünmüyor; 
bununla beraber resmi Yunan 
makamları ihtiyatlı duruyor. Yu. 
nan hükumeti ihtiyatlı durmak
ta haklıdır; harp hareketleri kat! 
safhaya girmedikçe şu~ada. bu. Londra, 6 (A.A.) - Ba§vekıı Çörçil, 
rada her iki tarafın lehıne, veya bugün Avam I{amarıuımda askeri 'lia· 
aleyhine vaziyetler olabilir. Bu ziyet hakkında beyanatta bulunmuş· 
türlü ilerlemelerden vakitsiz tur. 

d ğ 1 Çörçll Ingilterenln Yunan.lata.na 
nikbinliklere kapılm1lk 0 ru 0 • ye.rdımı hakkında ıu cUmleleri söyle
madığı gibi gerilemelerden de mi§tlr: 
ümitsizliğe düşmek doğru değil- . "- Şimdi, birdenbire bıze yeni bir 
dir. yardım talebi yapılmıştır. ltalyan dik· 

tatörU, belki Le.val'in Alman fatihi ile 
Bu arada muhakkak olan bir yaptığı parlak flörUerden nem kapa· 

nokta var ki vatanlarını ve istik· rak, belki de herhangl bir yeni plan
lallerini nıiidafaa eden Yunan ~3 roıunu oynıytı.rak, kenöiıilne hA.s 
ulCerterl hakikaten katiramanca_,..,.. . .w."'cı.:-"""t1a1n <alklflarJ ~ •• ......,... 
dör.işüyorlar; istilft.cı bir devle. En ufak bir ta.brik olmadaıı, en eathl 
tin tehdidi kar<tısında Yunan hu. bır mUzakere yapılmadan, Muaolbıt, 
k ~ Yunanistanı istila.ya te,ebbllıı etmıo 
Cımeti bir tek insan gibi kra la- ve Musollnlnln tayyareleri, S.14nikte 

1 

Bir ltalyan Generah 
ile 12 O O esır aundı 

3000 İtalyan askeri 
muhasara edildi 

Londra. 5 (A.A.) - Yunanlı. 
lar yeni bir muvaffakıyet kay. 
detmişlerdir. 

Arnnvutluk cephesinde 3.000 
kişilik bir ltalyan kuvveti dağ· 
da yolunu şaşırmış ve Yunanlı
lar tarafından muhasara edil. 
miştir. Yunanlılar esir almışlar. 
dır. 

Küçük bir müfrezenin yolunu 
~aşıran kuvvete götürmekte ol· 
duğu 40 <;uval yiyecek madde
siyle 25 çuval arpa da Yunanlı. 
lar tarafından zaptedilmiştir. 

Yunanlılar 1200 esir aldılar ı 
Londrn. ,5 (A.A.) - Belgrat. 1 

tan gelen haberlere göre diin ı 
Yunanlılar tarafından esir edi· 
len İtalyanların 1.200 olduğu 
tahmin edilmektedir. 

(Devamı! nctde) 

Metaksasın SelA
niklilere mesajı 

Zaferin 
IJizim olaca-

.... . . 
gına sızı 

temiıı ederim rının ve hükOmetlerinin etrafın· ve daha diğer açık Yunan gehlrleri.ı:ı· 
da toplanarak sonuna kadar mü. de, erkek ve kadın, adedi gittikçe ar· 
cadele etme2'.e azmetmiş oulu. tan sivil Elen halkını kaUeylemtgUr. 

- Elenler Kralr, Elen hUkümetl ve Elen AUna, 5 (A.A.) _ Atına ajıııım 
nuyor. ltalyan askerlerinin ise nıilletl, dUnyanm pek o kadar kolayca bildiriyor: 
bir suçu olmıyan Yunanistana z;ncıre vurulmaması için, kendi mev-
karşı neden dolayı harp -:ttikle- cudıyetlerlnl ve §ereflertnı mUdafaaya B&§Vekll Met.aıu~. Sellnlk halkma 
rini anlıyaınadıkları kendı arzu· azmetmiş bulunmaktadır. (Alkışlar). hitaben ıu meeajı gönde~Ur: 

1'"'ransa ve İngiltere, tahrik etmedi· DUşman alçakça usullerini şimdi 

Londrn, ~ (A.A.) - Belgrad Rad
yosunun bıldirdığlne gört• mll!lyetı 
meçlıu tayyareler Yugoslavya toprak· 
ıarı tlzennde UÇarak Manastır şehri· 
ne 28 bomba atmışlardır. Bu bomba
ların 19 zu patlamıştır. 19 ölü ve 21 
yaralı vardır. Maddi hnear bUyUktU 

Tayyarelerin mllUyeUni tesblt i ı: 
hı!.dis,.. mahalline mUtehaasıalnr g§n· 
derllmıştlr. Tahkikat biter bitmez 
;~.goslav hUkümeti harekote geçecek· 

Halifaks 
Dün Lordlar 
Kamarasında 

Balkan vazlyett 
il aklımda 

beyanatta balanda 
"Türkiyenin basiretli 
siyaseti tecavüze karşı 
bir sed te§kil ediyor ,, 
Londra, 5 (A.A.) - Lord Hn11faks, 

bugUn Lordlar Kamarasında Balkan 
vaziyeti hakkında beyanatta bulun
muştur: 

Lord Hall!aks ltnlyan uıumatumu· 
nun Yunanistnnıı. verilmesi hAd18esinl 
kısaca hatırlatt1ktan aonra b&§lıc:ı 
de:mıştir ki: 

Yugoslavlar bUyllk komgularının 
haris eır.cllerlnl pekfü~ bilirler ve Yu· 
goslavyanm hükümranlığı ile tell1 e
clllemiyecek her tUrlU talebi 1'lmdiye 
kada.r olduğu gibi reddedeceklerine 
İtimadımız vardır. Yugo&avlann g?S· 
.. , ...... ~ ·--~ .. il 
~ ARIUlı 't.MidfiUDe aillmMi l'8fQ. 
prmfyen memleketlerin bu harpta 
&Jdbetlert ne olablleceğt.ııin belld de 
en bariz m.l.salldir vo ylno bu memle· 
ptin A.klbetı Alman vatcnertntn ne 
kadar ~ olduğunu göaterir. 

(Devamı f ncide) 

larile Yunan topraklarına inen b' t vil k ıruıı. 
Y ğl halde ır eca ze maruz a e.1 Patras ve daha birçok ıetıtr ve köy· 

bazı ltalyan tayyarecileri ile u. takdirde, Yunnnlstanın yardımma A "k l l 
goslavya hudutlarına iltica eden ko n1ağı garanti etmişlerdi. Bu, bir- lerden sonra, Makedonyanm güzel merı a 1 ar dün sabah 

Amerikada 
reisicumhur seçimi 

ltalyan askerlerinin .h.areketle. ilkte verllml§ bir garanti idi. Fakat paytahtının sivil ahalls1no tevcih etU. sandık ba&}arına 
tinden istidlal olunabılır. maalesef Vi!Jl hllkftmetı, bu dakikada. Askeri hede!lere yaklaşmağa c~sa- "S 

Avrup:ıda suzdll yeni bir nizam tesisi ret etmeyip bombalarını gtlzel ticaret koştular 
b. b projelerinde, Bitlerle samimi ve dil· 

Ortada başka hiç ır se ep rüst bir i~birliğine ba.§lamıg bulun· şehrinizin ortasında mağazalarla otel· Nevyork, 5 (A.A.) _ Bu sa-
ve faikiyet olmasa her .iki ın~~- maktadır. Her halde, Vişi hUkümeti, ıerln arasına atmak suretlle gelip ge· balı Reisicumhur intihabatı için 
harip tarafın hareketlerın?e ~o: artik, kabul ettiği vazl!ede her hangi çeni, çoluk çocuk, kadın ve ihtiyarları sandıklar açılır açılmaz münte. 
rülen bu fark harbın netıcesını mUesslr bir rol oynıyacak vaziyette öldtir•n dllşm:ının alçaklık ve kancık· bipler sandıkların başına teha. 
Yunanlılar lehine çevirecek bir değildir. Bu vazifede lıl.ı yalnız kal· d kald 

mı§ bulunuyoruz. J.ığma mzıer e maruz ınız. elim etmiştir. Bu, bütün mem-
amil sayılabilir. Fazla olarak YUNANLILAR TA)I BtR BİTARAF· Düıman, .sıtlerln kimler olduğunu· lekette böyle olmuştur. Münte. 
ltalyaya karşı Yunanistanı mu. LIK tDAME ETT1LER zu, kanır tednMrlıklnrla mıııetınlzin hiplerin kütle halinde reylerini 
hafaza etmek lngiltere için de Biz. Yunanistan'? Uzerlne canı dik· haklı davalarına karşı olan imanınızı kullanacakları anlaşılıyor. 

.. b·ı tatörlerln husumetini oelbedecek ma-
bir zaruret olduğuna gore 1 hlyette her tUrlU hareketten ihUmam· aarsmaksızın rublarmızı uzun zaman· Nevyorkta kalabalık halk küt 
hassa lngili:ı: deniz v~ ha·ıa ıa sakmdık. Yunanlılar da kendi ta· 1 danberl takviye etml§ olduğunuzu bil· leleri, berrak bir güneş altında 
kuvvetleri de ınücadelenın Yu- raflarından, o derece tam bir bitaraf. meliydi rey verme sıralarını beklemek. 
nanistnn lehine neticelenmesini lık idame et~lşlerdlr kl biz, onla'nn M j. ö ıo nihayet bulmaktadır : tedirler. Polislerin refakatı'nde 

k ne vazlyetlermi, ne de niyetlerini bi- esa § y ed . T"-~ekkü 
kolaylaştıraca tır. liyoruz. Sizleri tebrlk enm. ...,.. r e· ikametgahı civarındaki intihap 

Bu takdirde Yunanlılar kar· Ayni zamanda hem anavatanda derim. Hak, Dere! ve sonuna kadar dairesine reyini kullanmak üze. 
cısında zorluklara ugw rayacak o. hem Orta Şarkta harekAlTmıza hllklm mUcadele a:r.ml bizim tarafımızda ol· re giden B. VHki yüzlerce kişi 
"( olan çok ciddi endişeleri, Avam ka- clh tle :ıafeı1n de blzlm olaca· t f d lk ı t 
lan ltalya için Almanya tara. marasınn evvelce anıatmağa çalışmış. duğu e • ara ın an a ı~ anmış ır. 
tından müessir bir yardım gele: tım. Manııın öbilr kıyısında muazzam tuır size temin ederim. (Der>amı 2 ncide) 
bilir mi? Bu, Yımanistandakı bir orduya kar§ı koyuyoruz. Lıbya ============================== 
1 1 çö!U hududundn, adı.-den çok faik eli· 
talyan hareketlerinin mu ıte. ğer bir çok kuvvetli orduya karşı ko· 

mel inkişafları bakımından ınü. yuyoruz. Dediğim glbı, yeni vazifeye, 
him bir meseledir. aynl zamanda hem nnavatantıa, hem 

:Mısırda bize dUşen muazzam mcsuıı. 
Almanya ltalyaya hem çelik yeti ve kargılaışacağımız devamlı ve 

ittifak, hem de üçüzlü ittifakla çok büyük tehlikeleii tamamlyle mUd· 
bağlı bulunuyor. Bu itibarla Al- rik blr his ile tevessül etmek mccbu-

y • t d 1 t 1 rtyetindeylm. 

Hava kurumuna teber
rular devam ediyor 

ınanlnrın unanıs an a a ya· Bu ışeraitte, ynpncnğlml7. yalnız bir 
nın zaferini istiyecekleri tabii. §ey vardır: Elimizden geleni yapaca- Ankara, 5 (A.A,) _ Türk ha. 1 Sa~sunda tüccarda.n lbrahirn 
dir. Faknt ltalyanlarkaske

1 
ri ha. ğızŞ.im<Adlıdıccrşnla2~id'dc bir ha\'a ve de· va kurumuna yapılmak~ olan ve Suleyınan 9ehrelı 200, Ay. 

raketlerinde muvaffa o amaz- d b gun alı dında Hayrettin Bosn ı ı nız 118sU tesis ctUk. <Şiddetli alkrşları yardımlaretrafın a ~ • . . .. t a ı.. 00, 
larsa Almanyanın orduları ile Bu tııı, donanmanın ve hava kuvvet· nan haberlere göre lzmırde~ Ilc. G.~r~encık nahıyesınm Üzumm 
ltalyaya muavenete gelebileceği ıertnin tııııliyelinl ve hareket sahasını bal manifatura ticarethanesı sa· koyunden Bayan Ayşe Altıntaş 
şüphelidir. mahınııı derecede gcnl,şletmeslni m~m- hı.hı· Hu··seyı'n Hu··snü İkbal k. uru •. 1150, Trabz. onda Hasan Karanic 

kUn kılllcaktır. tlalyan şehlrlerındt> 200 M f d d k 10 

Zira Almanya Lehistan har· vı: cenubi ttııı n<la klı.!n üslerdeki he· ma 400, Politi Liınitet şırketı ' .erzı on a o umacı Fe. 
binden başlıynrak Danimarkayı, detler" lt~r~ı bor.ıbl\ ·~ıman hUcumu 250, Ali ve Aciil Fidan ortakları rendec! kard:şler ~00; Hüseyin 
Norveçi, Belçikayı, Holandayı, na başl adık. csureklı allu§lur). Bu 100 ve ismini vermivcn bir va· ~acı ~avasoglu, Alı Keçeci, Sa· 

~ F daima rnzıaınşan bir nlsbctte denm tand~ı:ı da 10 lı·ra ··ermı'ı:tir. bıt oofo ~fostafa ve köseleci hatbı ransayı isgal ettiı?:i müd. kll alkı~lar) ~ • '.I f -1 
1 • - edecektir. tSUre ~ • K . .. arların Mugta a og u adında dört va. 

detçe talya hep harp harici va. şunu söylemek isterim ki Yunanıı. onva manıfatura tucc d tandaş ria yirmişer lira v . 
ziyetini muhafaza etti; Romanın ıara iktidarımızda olanın Azamisine dan Ahmet HaRhaş evvelce e 

1 
rd' ennl§· 

salAhiyettar ağızları ne vakit kadar yardım etmek arzu ve niye.tiyle Yapnıı§ olduğu tebcrrüata. iliıve. e A~karada kuyumcu z 
harbe girnıekten bahsedilse dai- başka kuvvetler de hareket ba1uıde· te~ kuruma yeniden 250 lıra ver Ö •nc;ar kuruma 500 Ş 

1 
eynel 

ma "ltalyanın ancak kendi milli dir. dikk mışt· ?.\"' • e acen 
'ğ· Diğer taahhUUerünizl nazarı a· ır. . . . ~ .... .,j Nurettin Ersoy 100, koyun-

nıenfatleri icap ettı ı zaman ha· te alarak Avam Kamaraıımm. alabl- Arapkırde Mehmet Fadıllıoglu """' d H d ç k 
rekete geçeceğini., bildirdi. Mus. ıeceğimlz ' tedbirler hakkında mufa.sinl· 100, Mustafa Gafil 50 lira, Mti· na.zarın a ııv ar a er 50 lira 
solinlnin artık Fransanın enka7.ı sal mn!Omat vermemi istemiyecef 1 1 reftedc nnhh·e halkı 138 lira ver tt'berrii etmiı:ılerdir. 
iizerind-, sul h kurul:ıbilece~i ke. umit ederim. AJabUeceğlm~ te:~ ~~ mit ve Akşehirde Jıalk arasında piğer taraftan Orduda nafia 
nantinde oldURU bir zamanda rı, •ıt•r yUk .. k ııöst•rir 1;:ğ a ~;ğı yapılan bir toplantıda da 1010 müdürü Emin Oral ve eı,i evl~n· 
ı :ırbc girdığini de biliyoruz. ::ıtt~~rrse:~:.bı~~~can !~ en~e liralık bir teberrü kaydedilmiş. ı me yUzükler! bedeli. ola~ak da 

(Deııamı s ilndiide) '..Dıevmm f ncüf,e) tir. ır:uruma 25 lıra. vermıelerdir. 

Kızılay şubelerinde 
"teberruat defterlerı,, açıld 

Ankara, 5 (A.A.) - Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi mer• 
zinden: 

Yurdumuzun muhtelif köşelerinde vatan hizmeti görme 
olan kahraman erlerimize muhterem halkımızın minnet ve §~ 
ran cemilesi olarak teberru edeceği "yün fanila, yün kazak, p 
muklu mintan, yün çorap ve )iin eldiven" den ibaret olan kış 
diyelerinin kabulii için, Kızılay Cemivetinin bilumum merkez 
şubelerinde "ayni tebeITUat kabul defteri'' açılmujtır. 

(Devamı 2 ncidıe 

lngiltereye nıuvl\salat eden 3 UncU Kana'da fırkası 

italyan 
tayyaresi 
düşürüldü 

30 İtalyan öldü 
Nııirobiı 5 (A.A.) - Cenubi Atrl· 

ka hava kuvvetleri bhi Savola, diğe
ri de Capronı tipinde iki ltaıyan tay
yaresi dü§Urm~lerdir. lki tayyarenin 
mUrettebatr olan ıı kişi bu muzafte· 
riyet Uzertne esir cdllmişUr. 

Londra, 6 (A.A.) - Hava nezareti· 
nin istihbarat servisi Mnrsn·Matruhdn 
31 ilkte§rinde vukubulan \C 8 dil§· 
man tayyaresinllı dllşUrUlmesl ve dl· 

ğer dördünün ciddi hasara uğratılma· 
sile neticelenen hava muharebeleri 
hakkında şu tafsilAtı vermektedir: 

İtalyanlar resmi tebliğlerinde yal· 

rnız Uç tayyare kaybettiklerini ve bi· 
z.lm yedi bombardrınan tayyaresi ile 
on avcı tayyaresi zayi ettiğimizi bil· 
dlnnlşlerdir. 

(Devamı f ncido) 

Pra vda gazetesi 

Petenın Ameı ıkay 
temınatı 

Fransız müstemlekele; 
Mihver devletlerine 

verilmiyecek 

Vaşington, 5 (A.A.) - D.N 
ajansının husuSı muhabirı bildi 
riyor: 

Frnnsanın Vaşingtondaki biı 
yük elçisi matmuat mümessılle 
rine vaptığı beyanatta, Mare 
Petenin B. Ruzveltc verdiği c 
vatpa, Almanya ve İtalya ile b 
hyan müzakerelerin Fran~ız mu 
temleke topraklarının hakimiye 
tine dokunmadığı gibi mihv 
devletlerine Fransız deniz Usl 
verilmesine de taallfıJ.t etmedi~ 
hakkında Fransa Uı rafından v 
rilen teminatı teyit eylemfo ol 
duğunu bildirmiştir. 

Günlerin peşinden: 
-----------------~ 
Atıcıhkta ısabet 

rekoru 

de 
tıOp

ba-

iNi 
M .. 

yazıyor: Bevnelmilel bir atış müsaba .;_ 

Orda ve donaama. kası yapıtsa galiba ru ancwkt 
rekoru İtalyanlar kazanacak • 

mlZlft kUVV8tlDI Bunu Yunanistnna hava taatTu 
zu yapan tayyarelerin har ke 

arttırmalıyız tinden anlıyonız: 
Moskova, 5 (A.A.) _ Röy. Nitekim Epir dağlarında yol 

ter: lannı s:ışıran bir ltnlyruı k ta 
Sovyetler Birliğinin biüı.raflı· sına erzak yetiştirtirınek i ti e 

ğını ve müdafaa tertibatını tnk. tayyarelerin 50 <;uv3l unu ) n 
viye etmek hususundaki azmini hşlİlda Yunanlıların Uz rinc at 
teyit eden Pravda gazetesi, §ÖY· ı ması nişancılıktamakiıs muva 
le yazmaktadır: fa.Juyetin narlnk hir misali ol 

"E 1· 1 b" .. 1 rok gösterilebilir. Ortada bu k 
ml?crya ıst larp nyume c. dar kuvvetli bir misal olduklan 

te, Afrik~va ve Balkan. yarım· sonra artık Ynunalı dostlanmı 
a?ası~a e_ırayet ctm.cktedır. Har. İtalyan tavyarelcri Yunanistan 
bın ruzgzrı Amerıka kıtasır.da dak' ~'· • . 1 erine açık "' 
d h. a·1 kt di Dü n u ı atl\en ışga Y 'li 

a ısse ı me ~ . r. ı;m~ - lıirleri bombardıman ediyor di 
yumuvor ve bızım muslihEme ik" t d 1 haksızlık e 
gayretimizi boşa çıkarmak ve ş . aye e er erse 
bizi kanlı bir cidale sUrUklemck.1 mış olurlar. . . 
ten ibaret olan kurnaz bir ta· !talvan kıtalarJ ıçın nttıkl 
savvurundan vazge9mivor. "İn. un çuvallarını Yunan askerlerl
telligence service" imizi takviye, nin üzerie atan İtalyan tayYare.. 
mUdafaa tertibatımızı ıslah et- leri bornba;:~ı :.Skt Us~:r~
memlz ve hudutlB.nmızda teyak. rlne sfvfl 

1 
ze ne a........_..._ 

kuEla bekliyen ordu ve donan· sa bundan do a~. ~asıl olur ela 
mamızın kuvvetini arttırma.ıruz 1 muabaze olunabılır • 
lazımdır... Hasan Kumçftyı 



- VAK.fl 6 !KlN\,,ü ..... .,.--- . 

lskeri vaziyet Londrava 
Dün üç defa 

Ruz\"e't \ tngiliz deni~ ıtuvve:;e•i · ı al· a- Yunan harbi 
(Ba§ tarafı 1 ,,ıc"1t) . r anca CJ var ınua y . . 

tık rey Sharon'dı.. verılmiştir. • (Baş ta1'afı 1 sncide) 
Romanya hakikatıerin kaı1ısmda Sharon Nev Hampshire hüku: rto'a ŞI yOf Atina, 5 (A..A.) -::- ~öyter: . 

daha buytik bir azim ve el.aha btiyUk metinde otedenberi cumhucrı. U i Bu sabah, salı gunu, ne~redi~ 

liALtFAKS 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

İtalyan taarruzunun 
muvaffak olabileceği 

şüpheli taarruz edil ai bir cesaret göstermemiş olmasına ı b y ' t bli~· d ı !!imdi teeRstif edebilir. Almanyanm yetçi olan küçük bir yerilir. B~· Tanca 5 A A ) - Stefa.ni a. ~n . ~ . ~ unan .. resmı e gıı~. e 

1 

kollarına. atılmak P.omo.nynya. J.ayda rada rey verme sabahın se.ut bı. . . ' ( · · bildirildigıne gore Yunan muf. 
temin etmiş mldir? IıIIJlı toprakları· rinde mum ışığı altında b .;lJ. , Jansı~d.an: . . rezeleri, Arnavutluk arazisiude İtalyan - Yunan harbinde he. 

lz ask~ri vaziy..'.!t tam~mile ay. 
nlık safhaya ginniş değil«:lli'· 
alya.nbrın K0riçe'den Florına 
tikametinde b~ladıklan taar. 
lZ hareketinin muvaffak olma. 
.ğı Yunan kaynaklarından veri. 
ın malf.m at ile anlaşılıyor. Kö
çe'ye hakim tepeler Yunanlı. 
.rın ellerine geçmiştir. Bu te. 
alerden ltalvanlann Arnavut
ıktn ld faqe üsleri bombardıman 
iilmcl;tedir. Yalnız merkezde 
indos'a istinat ederek Furka 
eçiiline yayılmakta olan İtalyan 
uvvetlerinin vaziyet!eri hakkın. 
a sarih malfımat voktur. !tal. 
anların Köri~e'den Florınaya 
oğrn bo.ıo:l<>dıkfarı taaruzun bir 

Londra, 5 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

nm büyiik p~rçalarmı kaylıe!~~; ı mıstır. Az sonra bura her'Q··ri- J.ngil~z denız kuyvetıerı Tanca yeni bir sırt işgal etmişlerdir. 
1 

Almanya t.ara.ındau açıkca tat _ 1 ~ i B Vilk•t 24 e ~araswannın açıgında dol~ına. Yunanlılar muhtelif noktalar. 
edilme)dediT. Almanyanın rot.nen iş erın n .' ı ye . rer '°': ga devam etmektedir . 
gaıt aıtrndadır vi! maı.Ideten de Al· / Ruzvelte cıe 7 rey verdiklen bıl. · dB; esır .. almışlar, hava~ to~lan, 
manyanm işgali nltına glrm~n: UZere· dirilmiştir. Londra, 5 (A.A.) _ Alı:ıay mı~ral)'.~zler ve daha hır. miktar 
dir. Böyle bir iş&al daha vuı<ubul~a-

1 
........... ~ • Yuste'ün Tancanın tam kontro- eslıha ığtınanı etmişlerdir. 

dan tnr~Uz tebaaıımm Romanya an N.u.ın~nı\T HAKKINDA ı·· ti d . · Göriceye gide ld b'r 
harekciı için tedbirler aımmrştır. BİR HATIRLATMA un eruhte ettığine dnır olan k" 1n yo 8 1 

. haberlerden bahseden Röyter a. oy 8 ındı 

Busıün Londra üzerine üç ha. 
va taarruzu yapılmıştır. Bu ta· 
arruzlardan her biri müteaddit 
hava filoları tarafından yapıl. 
mıştır. 
Aynı nisbette bir taaruz da 

Dorset eyaletinde vuku bulınuş
tur. Tarruzu yapan tayyareler 
sahilden içeri giremem.işlerdir. 
Suya bir kaç bomba düşmüş, 
ne hasar ne de zayiat kaydedil. 
memiştir. 

Lord Hall!aks, Bulgıırlann ıstık- Nevyork, 6 (A.A.) - Amerlkada ·ansının di . i.ri Belgr:Mf, 6 (A.A.) - Yunanlılar 
1 14.lleriD! müdafaaya h3ZIT Odllklarmı bu::;Un yapriacak intiha.bat haklcında J . ploıp3:tik muhan. Çrld gölü UzP.rinde Görlceye giden 

söyledikten sonra demiştir ki: §Unları hatırlatmak faydalı olacaktır: bu habe~.ın salahıyettar mahfil. ıı ttls k noktasmda bul~ 

tir hareketi olması muhtemel· 
ir. Bu takdirde asıl taaruzlanru 
lerkazden Furka geçidini geçe. 
ek ve cenuba doğru ilcrliyerek 
ski Yur.anistanla. yeni Ytınanis. 
an arm:ındaki <lemiryoluııııu 
uvasala merkezi olan Larisa

a, o yol ile de Golos'a inmek 
nak&cı.dını takip edebilirler. Fa. 
at ttalJ<mlann bu maksatla ya. 
acaklan bir taarruzun muv:ıf
ak olabileceğine dair ortada hiç 
>ir alamet yoktur. l~aptau Veır. 
la'nın kumandası altmda.lt\ bir 
etenin 30 bin kişilik İtaly::ı.n 

rnvvetlerini arkadan kestiği hak 
ında Atintıdan gelen haberin 

JilAkis bu sahada Yunanlılar le. 
ıine bir inkişaf beklentligini gös· 
erir. lt.:ı.lvanların Korfu adası. 
ıın karşısJndaki sahilde Ayasa. 
~anda'dnn ba§lıyarak sahUi teki 
:ıen Prevcze'ye doğru ilerlemek 
e ondan sonra Yanyay1 ıırkadan 
eYirmek için yapmak istedikle. 
i taarruz hareketi hakkında. da 

ni malt'lmat gelmemiştir. 
Giride İngiliz kıtaab ihraç e. 

dildiği ve Atinava bir trigiliz as· 
keri heyeti geldiği resmen bıldL 
·ıdi&e göre İngiliz donanması. 
n Yunanlılara denizden ve ba· 
dan yardımı artık fiilivıı.t sa. 
sına girmiş savılabilir. İtalyan. 

1 r Yunaııistanı tehdit etmek su· 
r tile istedikleri maksadı temln 

lememisler, bilakis kendi elleri 
·ı ... lnciltereve AkdP.ııizde üstO.n. 
liik vasıt:ısmı vcnıtlşlerdil'. 

Askerlerimize 
yardım için 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu b;\yırlı teşebbUslin çok a

sil ve şefik ·olan Türk ulusunun 
cand:ın iştirakleri ve bilhassa 
kadınlarımız t:ıraf mdan yer yer 
teşkil edileceğinden emin oldu 
ğumuz kom.iteler~ ?eğerli faa. 
liyetleriylt:!, §erefli bır muvaffa
kıyet halinde neticeleneceği şUp. 
hesizd.ir. 

Bilftmum merkez ve şubeleri· 
mizin aynivat makbuzu mu.kabi
linde kabul edecekleri bu teber 
nıat için hayır severlerimizin 
ibraz buyuraca.kla.rmdan emin 
olduğumuz yUksek e.IAkala.rın. 
dan dolayı Kızılay cemiyeti ıştık
T&nlannı arzeder. 

Londra üzerine vuku bulan 
taarruzları başlıca çok yüksek
ten uçan avcı tayyareleri yap. 
mıı:tır. Bizim avcı tayyareleri· 
miz ve müdo..faamız dü~manla. 
harbe tutuşmuş ve hiç bir düş. 
man tayyaresi hükumet merke
zine girmeye muvaffak olama. 
mıştır. 

Kentin şarkında ıntiteaddit 
<>ehirlere bazı bombalar atılmış
tır. Ramsgate ve diğer bir şe. 
birde birer ev hasara uğramı~._ 
tır. 

Saat 17 ve kadar alınan rapor
lara ~öre diğer yerlerde de pek 
az hasar olmuştur. 

Bütün taarruzlardaki zayiat 
çok ise de bir kaç öiii vardır. Uç 
düşman tayyaresi dlişürUlmllş. 
tür. Bizim de Uç avcı tayyare·· 
miz kayıp ise de pilotları kur· 
tulmuştur. 

Londra, 5 (A.A.) - Bu sabah 
erken Londrada resmen bildi. 
rilğine göre, havanın muhale. 
feti sabebile diln gece lngiliz 
bombardıman tayyareleri tara
fından y:ıt>ılan harekat büyük 
mikyasta. olmnmıştır. Bununla 
beraber Fransadaki istil! liman
lan bombardıman edilmiştir. 

Afrikada 
(Ba§ tarajl 1 indde) 

Bu iddia bayalldir. Bu muharebeye 
hiçbir bombardıman tayyareıniz işti

rak etmemiştir, Hiç ftlphe yok ki mu· 
harebe hıailiz askeı-lcri üzerinde bU
yU.k bir tesir ya:pm~t.ıT. Zira bUnlar· 
dan binlercesi ltalyan tayyarelerinln 
nasıl alevler içinde oUştUklerinl veya 
Ak.denize nutl daldJklannı görmüşler 
dlr. İngiliz askerleri, İtalyan bombar
drmıın tayyarelerinin nasıl ~oldan g'!I· 
Ti yaparak kac;tı:klarını ve kendilerin
den daha sert olan Hurrtcane'lanmt· 
zın bunl&n nallIJ takip ettiklerini gör
müşlerdir. 

Bu muharebe esnamıda lnglllzlerln 
zayiatı, neşredilmiş olan tebliğde bil
dlrlldiği gibi, dügUrU!en bir avcı hava 
da çarp~ dlğer iki 1. vcı ve üssüne 
dönmlyen blr avcıdan ibarettir. Çar
Plf&n tayyarelerin pilotları para§Utlo 
kuTtuhnU§lardIT. 
İtalyan tayyare zaytah btzimkin!D 

en u iki miıılld.ir. İnsan zayiatına ge· 
lince, biti ölü diğeri kayıp oimak Uze· 
n tki pilot kaybettik. Dllşman ise SO 
ölü vermiştir. ttalyanlarm muharebe
ye l§tira.k eden Savolaıı 4 ve Capronl 
il tayyarelerlnden ancak bir tanesi 
kurtulabiJmj§tir. 

Mtintehipler bugün Amerika rel.Bl lere henuz gelmiş bulunduğuna yo arın a __ a :ı 
Türk ht\kt)mctintn. h~ltı hareketi cumhur muavinini, Ayan meclisi mev· işaret etmektedir. Semial Vere koyünU iş.,al etmıııerd!r, 

Büyük Millet Meclısinın ~çılışmda 1 cudunı.ı.n üçte birini, yani 32 Ayan A.· Bu yolun kapanması ltalyanları cep· 
Reisicumhur ta_rafmdan btiytik bir zast ile mebusan nıecli~! zaların_r. yl· Haziranda Tancanın İspanyol nın ıa~eslnin ya Ergin yoluyl& veya· 
vuzuh ve ve büyük bir azimle izah o· nl 485 mebus seçeceklerdir. Reisıcum· lataatı t&rafmdan ı· .. __ gal edilmesi hut denizden ydpmak mecburiyetinde 
ıunzııuştur. Türk htih.'i'ımetınin kiya hur, her htikitmetin nU!usuna göre te 
aeUl ve basiretli siyaseti tecavüze rekkUp eden müme:ıslilerin vUcuda İngiliz ve Fransız hükilmetleri- bırakmaktadır. Eslr edilen bir ttaı· 
ka.rşı çok sağlam bir sed te~kll eder. getirdiği intihap heyeti tara!mda.n se· nin muvafakatiyle yaoılm~. yan generali Floıiıın hastanesinde 
Reisicumhurun, iki memlcl~etim1zı çillr. mıntakanm bitaraflığının ve bulunmaktndır. Alman esirler, Ama· 
bağlıyan ittifak rabıtaJarmın sağlam Her m~takada mUntehlp!erln ufak beynelmilel rejimin muhafaza e. vutlar tarafından ihanete uğTadıkla.· 
ve çözülmez oıctuıru hakkındaki sözle· bir eksenyetı 0 mıntaka intihap he· dil ~ hakkınd ~- d rmı ifade etmektedirler. 
rlntn be.-ıhn de sbzleriln olduğunu be· yetinin bu ekseriyeti temin eden parti ece~ı a .11;panva an 
yan ııtmek için bu vesileden i:Jtifade mtimeı;sllleri'ıden ~llrekkep olmasını tem.inat alınmıştı. O zamandan Arnavut cephesinde Blkliçta eehri 
ediy->rum. 'l'ur><iyenln bize olduğunu ıcabett.irlr. Bu intıhap heyetinin ce beri bu beynelmilel relim norm~! ıııgaı edildiği zaman Yunan1tların 
zannettiğimiz i.manı gibi bizim de man 5:ı zası oı~caktır. Bunlard~ bir şekilde devam etm .. ktedir. tanklar da dab'l olmalı: üzere bir çok 
TUrkiyeye imanımız vardn·. tAlkl§ları ::;ti~ ·~~~S:~el~s~~~1:1tı~~tıB~ü~- Müzakere c<lqe" mııhtclif meı;e. harp malzemesi lğtinELm ettikleri kay-

Müteakiben Mısırdan bahse~ kUmlcr Nevyork, Pnennsylvanie, tın- leler arasında. nese1a.'nm kanu- dedilmektedir. 
den Lemi Halifaks şôyle demiş· noıs, _Ohlo, T_eksa~ ve_ KöliforniyadıT. ni para olarak k<>bul C'dilmesi işi eeıgrad, 6 (A.A.) - Mytcr: 
. lntıhap edılmesı !çın reisicumhur d .... ··ı ·· ve b l h d d da ı son tır: namzedinin mmto.kalarda ufa;ı: bir ek- e goruşu.r.ıu~ u mese e Yugoslav u u un n ge en 
Jngiliz hükumetile Mısır ara. seriyet temin etmesi ve ıntiha.p heye- hakkmıia esas itibarile mutaba. haberlere göre cenup cephesinde ltal· 

smdaki münasebetler sıkı ve sa. tinden en :ış1ğı 266 mUme::.silin rey!rj kat bile hasıl olmuştu. yan mevzilerinin anahtarı olan Görl· 

m;....,;dir, Bu, gayet tabı" idi·r. n;;,.. alma.er ıa.zımdır. t ce düşmek üzeredir. Görice şimdiden ,........ ':>'...... Dün Tancadaki n..,.;1iz rnümes dJ 
ku··, 11 ·Iısır hu·· ı -,'\metı' aram-"aki 1 . k Yunan topıarının ateşi aıtmdo. r. Bu 

ıv n.... •uu Ruzve tın son nut U sili, kontrol komitesi ta.cn·ii mec. k t Fl ın ld l 
l't"-ı.ifak muahedesiııi narfi harfi- şehrin su u u or aya g en yo u 

"r"vyorl:, 5 (A. A.) - Reisi- lisin lamrhnnm tspnnvol maka.- uhaf d Demi daırıarm cark """' ve ruhan bu··yu"k bir hilimü ""' n • m aza e en T o ,. """' cu.."nhur B. Ruzvelt dün Hyde • matınca lii"?:umlu göri\lmüc: oldu ı 1 ta f d ı ni-uetle tatbik etmektedir. . 1 geçidine talyan ar ra m an yapı an 
" Park'da mikrofon önünde söy- ~undan hı:ıber<lar ei1!1mıs o mak. taarruzun kırılmasını intaç edecek ve 

lediği bir nutukta ezcümle şöyle la beraber. askeri kumr.ndanh. merkez cephesindeki ltalyan hareka.-Lord Halif aks sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

Fransa. hakkında da burada 
birkaç söz söylemek isterim. 
Hitler, Fransız milletinin haya
tını ve bütün isti.kbalinıi bozmak 
teşebbüsüne devam etmiş ve et. 
mektedir. lşte Peten ile yaptığı 
konuşmayı bu zaviyeden müta.. 
lea etmeliyiz. 

Petenin Fransa için kazanç 
temini hususundaki ümitleri her 
ne olursa olsun, başında. Peten 
gibi şerefli bir adamın. bulundu. 
ğu bir hükumetin eski müttefi· 
kini arka.dan bıçakla vurmaya 
muadil bir yolu tutacağını zan. 
netmekten imtina ediyoruz. 

demiştir: ~ın hem mıntakanın bibıraflı- tm.ı ctddt surette gUçleştırccekUr. 
Seçimin arüesinde ben de, ğmı hem de be~,...,,,.ımH"I idare"!i Ohri gölü sahilinde kQın Zemial 

milyonlarca hilr Amerikalı gibi muhafaza P.OP~f"i"İ Rnl~.,·lnı•cıt,r. ka.sabasmm Yunan.War tarafmıtan 
Ailemle birlikte yuvamda. otu- Vazivetin tekrar tavzihi bekle. zaptı, Yunanuıtanda sUraUe Uerlıye
rurken başka topraklarda da nilmektedir. Bu tavzihten sonra ceklerin1 zanneden !talyanlarm bu U· 
bizim gibi yuvalarında ya.şayan fn~U.z hiilrftmf"ti hattı hareketi. midiııe son darbeyi indirmiştir. 
milyonlarca aileyi düşünmekten ni ta,ıin edecektir. E~.IT edllt!n b!Tçok ttalyan aııkerle· 
kendimi menedemiyorum. Belki ~ rı "Arna.vutıarm kendilerine ihanet 
bu ym·aıardan bazııA.rınm • üs~ Avrupa tren eri etmiş olduklarından., §ika.yet etmek-
tünde hem de şu dakikada bom- ted.ir. 
balar patlamaktadır. Jiakkında · Yunan Tebliği 

Denizlerin öte kıyısında ha. l Atina, 5 ( A.A.) - Bu sabah-
yat toprağın altma intikal et- A man Ajansının ki Yunan tebliği: 
miştir. Hamdolsun güneş ziyası haberleri yanhş Makedonya cephesinde kıta.a.. 
ve barış ıŞığı altında yaşıyoruz. tımız, evvelki tebliğlerde işgal 

H te d ğil' b hay tı Bertin, 5 (A.A.\ - D.N.B. Ajanııı- • ''kl · l b ·ı t arp e ız ve u a nın tatanbuldan öğrendiğine göre bey· e~· . .... ı · erı ıa er verı en epe. 
yaşamakta devam fikrindeyiz ve nelmllel Orya.nt Ekspres seferleri mu- lerden maada, Arnavutluk ara -
böyle de devam edebileceğimizi va.kkaten tauı edilml§tır. Bu.na muka- zisinde yeniden bir tepe iş~al 
ümit ediyoruz. Demekle hepini- bll İstanbul ile Belgrad are.smda Bal- etmi~lerdir. 

Ha.va muharebesi hakkında. zin düşünceni.ze tercüman oldu- kan trenleri seferlerine tokrar bll§la.· Cphen.in muhtelif noktaların-
ğu mıştır. Her 1kl taraftan günde bir 

Loırd Halifaks demiştir ki: mu zannetmekteyim. Siz ve tren kalkmaktadır. Tren Türkiye ue da. yapılan harekat netice.ili 

Alme...'lla.rm 12 haftada. za.yi 
ettikleri avcı ve bombardunan 
tayyareleri 6 bin tayyareciniD 
Almanyayı acı acı dtişündtire.. 
ceğini işten hiç anlam.ıyanılar bt. 
le idrak eder. 

Allisonun Sovyetler Birliği 
hakkındaki bir sualine de Lord 
Halifaks şu cevabı vermiştir: 

Moskovadaki büyük elçimiz, 
Sovyet hükfunetile hUkflmeti
miz arasında mevcut olabilecek 
bütün suitefehhilmleri izale için 
blittin gayretini sarfetmekte. 
dir. 

Büyük Britanya hiikumetinin 
mü.zahir olduğu bu gayretlerin 
ileride hel'hangı bir suitefehhüm 
mün çıkmasına mani olmak üze.. 
re esaslar kurmak yolunda. mu
vaffak olacağmı Umit ederim. 
Bu hususta elimizden geleni 
yapacağız. 

ben seçim salonlarına girdiğL Bulgarllltan aramnda Yunan toprak- kuvvetlerimiz, mitralyözler, ha. 
mfz zaman reyimJzi hür ınsan ıarmtlan geçtıg-ı ıçın yaımz tınanm van topları ve sair harp"'malze. 
srfatiyle kullanacağız. Bizim se- mUsaad,.slle vedlmif hususi bir vi.f:eyi mesi iğtinam etmiı:: ve bir mik. 

ha.mil bulunan yolcular trene binebl· ·.ı 
çim salonlarımızda Il.ıe hücum ıeceklerdir. Yolcularm birlikte kUçUk tar esir almışlardır. 
kıtaları ne de başkalarını uzatan bağajlar aıınaama müsaade edilme- Düşman hava kuvvetlerinin 
hafiyeler vardır. mektedlr. Eşya ve mektup nakliyatı müteaddit bomba.rdmıanlarla te-

Dikta.törler demokrat hükO- durdunılmUJtur. za.hür eden kuvvetli faaliyetin-
metin hangi esas üzerine kurul. Anadolu Ajanamm Notu: den başka bütün cephede mü. 
muş olduğunu belki unutmuş, bi.m birşey kaydedilmemiştir. 
belki de hiç bilmemişlerdir. Ke- Hava kuvvetlerimiz cephenin 

d
.k · Devlet Demiryolları Umum mUdilr· 

za ı atörler bütün hür mıllet. ıtığü nezdinde yaptı~ımız tahkikat bu muhtelÜ noktalarında krtaat te. 
lerin serbestçe-t.e~klctil eden ve haberin bazı kıeımlıı.ı-mın tashihine cemmiilerile tanklarını muvaf
yine serbestçe korkusuz ve ic- lüzum ıöetermektedir. fa.kıyetle bombardıman etmiş 
barsız olarak ifade edilen fikir- 1 _Evvelki gündenberı hem yolcu ve keşü uçuşları yapmışlardır. 
!erinin bir tek adamın veyahut hem de e~ya nalulyalı başlamı§tır. Düşman tayyareleri askeri 
küçük bir adamlar grupunun 1 

Bu suretle dolu 7 marşandiz vagonu hiçbir kıymeti olmıyan Pire, 
fimnden da.ha basiretli ve da- Edirne üzerinden sevkedllebilmiştir. P.atras, Volos ve diğer bazı şe. 
ha kıyasetli olacağıl"I da unut. 2 - Yunanistana gidecekler mus· hır ve köyleri bombardıman et. 
muş, lbelıki de hiç bilmemişlerdir. te1Jna olmak üzere yolcular hiç bir mişlerdir. Sivil halk arasında 

Rey adedinin yarın (bugun·· ) tahdide.ta ta.bt değıldlr. ıunanıstana. birkaç ölü ve yaralı kavdedil. 
gidenler hususl yunıın \'izesl nlmak ,, 

tarihimizin kaydetmediği en mecburlyetindedlrler. mişse de askeri tesisata hiç bir 
yüksek adede b-ıliğ olacağını hasar ika edilmemiştir. 

" t d 111 8 - Bütün yolcular bagajlarmı H gos eren e i er mevcuttur. Bu kendi ye.nlarmda nakle mecburdurlar. ava muharebelerinde tayya-
hal demokrasimizin hayatiyeti - Mektup nakliyatı hiç bir tahdide ta.bi relerimiz ve müdafaa topları
n! gösterir. değildir. mlz 5 düşman tayyaresi dilşür. 

müşlerdir. Bir tayyaremiz üssü. 
ne dönmemiştir. 

Tefrika Numarası 28 iç Anadolu yayllsmda yaşadığı için bu yaz Yegllköye 
gelince ilk zamanlarda Meta tenbellikten sıyrrla.ma· 

m.ış, bir hafta on glin denize girmemişti. Mada.m Niko
Ja.yevska ile, Nesrinle veya başka. biri ile mUsait eğlon· 
ce frrsa.tlarmm denizde karadakinden daha fazla ele 
geçebileceğini düşünerek sabah banyolarına başladı. 

Derdi. 

Atina, 5 (A.A.) - Gece ya -
rısına kadar alman raporlara 
göre, Yunanlılar cenup ceı;hc
sinde işgal etU:tlerı mevzil"rİ 
muhafaza etmektedirler. DUn L 
talyan hücumları daha az ~id. 
detti olmuştuı·. 

- Müşteriler hakkında. t.a.vslyelerde bulunmak 
namuslu bir otel sa.lıfbi sı:f atile bana. düşmez a.m& mm 
ya.ba.ncı değilsin.; komşu çocuğu, A.ihıta evl§.t sayılırsın, 
lıfte benden sana bu ke.dar, gönlünde lstek V&1'88. gözll· 

n.U aç .... Hem elini çabuk tut, bu ayın &on.unda. gide· 

cekler! 
Dedi. 
Bu sözleri işitince Erdoğa.nm içfne Mrlkl bir kor 

dUştli: Sa.ğmda solunda bu kadar tatil imklnlar birer 
müsait güzel kadm heyetinde dol.aiIP dururken tlddetll 
arzusuna rağmen :ıniskin miskin oturma.lef ... 

Sonra düşilnmeğe daldı: Madam Nikolayevsk& ını, 
Nesrin mi? 

Hangisi olursa. olsun. .. Ra.tt! IU LeylA.nm 8.hbe.pl.an, 
aabahlan babasmm bahçesinden den.ize girınefe geleıı 
yerli dilberler, Yahudi ve Rum 'bAmtan bile mU'kenı-

mel ! ı 

Erdoğan İırta.nbula lnd!~ blr gün, otele koltuğwıda 
bir sllrll paketle döndü. Kansmac 

- Heldın deniz banyoau tavsiye ediyor, hem btr 
daha. b6yle gil>?el, sığ ve kumsal sahile Jdm bilir ne 
zam.an kavuşacağvı... Fmıattu. !at.ifade etmek lllmi ! 

Dedi, paketlerden ~endlııl Sçl:n at<tılı ,,a mayo, 4&-
11iz pa.puçlan ve diğer denb Inumum Qlkanp ~ 
Ya!arrnm baş ucundaki kttçflk mesamm 1hıtftne Jcoydu. 
!Jmot.mm ~oeukluğu bu sa.hmerd& ~~ !<;hı g\bfel 
yUzms bntyordu, takat btr ka~ rıeneatr denf.zıden U!Jalt 

Ye.aJik5y otelinin, bitişik HUseyin Hü.sntt Bey köş· 
kilnün ve daha ileride sıralanan kuyumcu Penbeyan'm 
ve kom.§ul.armm evleıi önündeki müşterek pllj hayııtı 
bqlı başına bir Alemdir. Bir tarafta otelin terası önün· 
de uza.n.-m bilyUk demir iskele, öte tarafta. Pt-nbeyan'm 
k~Unden. yüz metro kadar ileriye denizin ortasına 

yerle3tirdiği dubalar üstüne konulmuş Uç dôrt metro 
mura.bbtı.t gc:ırrlşllğindek.1 ınllteharrlk platform ldeta bu 

pl!jm lld bqmda iki hareket ve faaliyet ınihrakt ma.
hıyetind edtr. 

Otelin ön-tındelti demir iskeleye mer'but. &abada. 

pa.lmiyeler erasm& ka.napeler konulmuııtur, denfze gl

rtp çıkanlar veya onları seyre gelenler burada oturup 
dinlenirler. Burası aynı zaman&!. atıetle:r ~ atlaıne. 
knles! vazifesini görUr; Penbeyan'm d~ orlaaıtıa kur· 
duğlı balkon ise daha önemli işlere ya.rat'J )'Umıekten 
)IO?'U.lan ka4mlar n erkekler tırm.anıp on;n UstUne çı

kuıa.r '" ora.da aerbeetçe 'b!ribirlerlne yakl8fIP birlbir
lertn!ıt. J!Ol'gtll!lu.ktamu mndlrmele ~ t!intendJrmcğe 
fll"88.t ve fmlin bnlurTıtr. mlMyln Hüsnll Bey bu plA.t· 

fbrm içhı: 
- Pentııeyan'Qı lfddal'& valdJ\ 

Doğrusunu ararsanız bu vakıf, onu kuranın za. 
manıınızda cami, kilise, çeşme ve ems:ıJi vakıfların 

hiç birisinin sebep olmadığı katlar fazla. dua topla -
masına imkan veriyor. 

Erdoğanın kıvır kıvır sarı saçları, muntazam 
çizgili penbe yUzU, levend vilcudile deniz alemlerine 
karışması az vakitte göze çarptı. dikkati çekti ve bu 
sahil halkı için bir hadise mahiyetini aldı. 

Madam Nikolayevska.nın sözleri boş değil.il; bu 
güzel geniş omuzların üstllnde sarışın bir gi\neş ila· 
hının etrafa ışık ve pırıltı sa.çan altın başı, bir çok 
kadınların hulyalannı süsleyecek. ri.iyalanna girecek 
bir manzara teşkil ediyor. 

Erdoğan gUzel yüzüyordu; genç ve kuvvetli kol. 
lar sulan lez~tle kucaklıyor, denizin üstünde sert 
ve mukavim darbelerle köpükler yayıyor, geni§ alın
lı muntazam baş küçUk dalgaların arasında. gurur 
ve haşmetle yUkseliyordu. 

Erdoğa.nm bu seJıillerl dolduran ka.dın erkek 
yüzücülerde hayret uyandıran tek, fakat ehemmi· 
yetli bir kusuru vardı: VUcudu bembeyazdı. 

Bir kaç sene to .Aııadoluda ya.şamı3 ve ~et 
lftırm.emlş olan bu çıplak vU.cut, otelbı merdivenle. 
tinden denize doğru inerken Madam N'ıkolayevska. 
lrendisini tute.wy~: -

(Denmı nr) 

Trieste, 5 ( A.A .) - Dün ıık
§am Romadan 'hareket etmis o. 
lan Yunan diplomatlarını h2m1l 
tren, Triesteye g('lmiş ve E'aat 
12,55 te Postumiava doğru yo. 
luna devam etmiıştir. 

ltalyaıı Tebliği 
Roma, 5 (A.A.) - 151 numa· 

ralı İtalyan tebliği: 
Cüzütamlarımızır. nuı.ncvr a

sı, Enir bölgesiııdc devanı et. 
miş ve burada miıfrezelerimiz, 
düşmanın ı;;idctli mukavemetini 
kırdıktan sonra, Voyussa vaJi::;L 
nin yukarı kısmına varınışlc.ı -
dır. 

Kara harekatına ml\zahcret 
eden hava kuvvetlerimiz btitün 
giln ~idetli faalivette bu'lunı:nuc. 
ve Florina, Kastorya ve Yany~ 
mmtakalannda askr-r ve kam
yon kollarını. askeri kampla.rı 
ve müdafaa tesisatını bonıbardı. 
~an etmiştir. Yanyanın şima. 
imdeki sırtta ve Yanya - J{ali
baki yolu boyunca. topçu meY· 
zilerlne ve diğer hedfelere, müt,__ 
rı.ddlt pike bombardıman hıırckfı. 
tında, ise.betler kaydedilıniı:ıtir. 

Baska. İtalyan tayyareleri. \'rı
los, Provezc ve Patrns limanl,tıı
m bombardıman etmiştir. 
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Tarilaten: Meseleler: ~Ö;EÜP _,!Liiş~Hd~~ :_ 

Kış cenapları YÜZ YILLIK iLKOı ULLAR Gene çorap 
derdi 

Umulmaz hadiseler eşiğinde 
Nanolyonu mağlflp eden kuv· 

vetleri tarih, "Kış cenapla.n" eli. 
ve kaydeder. 

O Napolyon, ki: 
"Asnnı bu kadar işgal etmiş 

'dr..ıse yoktur.,, 
DedirtmiştL 

tık olrullarm kurulutJarmdan ba zamana Jaıdar gEl9lrmJt oldufu 
oıuJıtelH değlıme ve teldlmilllerle yeni vaziyetlerini göstermek ttzere 
(100 yıllık tik okullar) OOıJliğı altmda bir eserin tanzim edllmeel hususunda 
tatanbul mo.arl: müdUrlUğtl tetkiklere rı.1lıım1ttır. 

O Napolyon ki, Türkiye hariç 
Avrunanın 172 milyon nüfu<;U 
nun vansına hakim olmuştu. 

O Napolvon, ki Fransızlar im· 
paratoru, İtalya kralı, İs\.içre ve 
Ra.yn birleşik hükfımetlt!ri h!· 

Kösience yolıyle idhalat eşyas~ 
gelmr.ğe başladı 

misi idi. BUvük biraderi Jozefı Son zam.anlarda. Köstence yc>
İspanva, küÇük biraderlerini Ho lu ile limanımıza. mühim itha
!anda ve Vestifalya krallık.lan. lat eşyası gelmeğe başlamıştır. 
na, bir eniştesini Napoli, diğer Henüz manifestolarını vermem.iş 
iki eniştesini ltalya duka.lığına 5 ecnebi vapuru daha lima.nmıız. 
~etirmiş, generallerinden biri n- da. bulunmaktadır. 
iirya, diğeri lsveç vellahdi ol Bu vapurlar da hamulelerini 
muştu. lboşalttrtdarı takdirde iç piyasa 

txr. 
Son gelen ithalat eşyası a· 

rasm~a .~~mukh~ mensucat, pa.. 
muk ıpligı, tenvırat malzemesi 
elektrik tesisatı malzemesi d~ 
ğirmen makineleri, eczayı' trb. 
biye, değirmen taşı, kesici de
mir, marangoz motör yağı var. 
dır. O Napolvon, ki haritayı eline l'>Uyük bir ferahlığa kavuşacak. 

alarak: ~--~ ~--~--~--~~~--~~--~~--~--~~-----

"Zaferlerim durunca beka Romanyadan Boğaziçinde sebze 
şüphelidir.,, demişti. bugünlerde 500 ne kadar karla 

Ve o Napolyon, ki kılıçla her n1uhacir gelecek satılır? 
!=leyi yapacağım ve kudı etimle Türk • Romen S d b ·ı·k 

1 
w di anyer e se zecı ı yapan 

dünyaya h5.kim o acagım yor. Muhtelit muhacil' Bekir adında birisi, oom:ıres 
du. komiSyonund11 Tlir-

lşte 
0 

Napolyon, loş cenapla. !tiye mura.hhnsı o- ve bi'bc:i yüzde yüz karla sat-
ı ıa.alt çal!§&ll Avu· nıış, yakalruı:ırak asliye altmc. 

rının esiri olrlu. Kıs cena.p annın ı:at K ınal Silistr.:ı, ceza mahkemesire verflmfotir. 
vumru~ ile bir daha belini doğ· t'rıınsılv8.llya vapu· Mahkeme frvat ~ Ül'a,·abe ko 
rultamıyacak Akıbete uğradı. ı·u Ue dllu Köste.ı· " ceden ~ehriııı'ze m:syonuıdan sormuş, Boğa1i 
Kış cenaptan gene geliyor. gelmiştir. Muralıbıı <.:inde sebzelerin ancak yüzde 

Beyaz kanatlannı Avrupanın Us· smuz, §ehrln-.lzcle elli karla s:ıtılac:ığı ccvabmı 
tüne gerdi. :~k~~ı!~ ~~~~= alarak dün Bekiri 25 lira. pata 

S ... v kAl ti ·ı cezasına mahkum etmiştir. 
Nanolyonu mahveden kışın ya. giclccek ve ı ... .,,ye e 01 e ı e tc· 

hatırasını tarih "kan ile htrışık mas cJip diı.,;ittı. ıer a.lo.<."al~tır. 
Murah.ha.sır.ııı, bir muha.rrlrlmize 

matem lekeleri" diye k:ı· 1cder. şu iza.lıatr vel'm!§tir: 
Ve müverrih Tiyer "Onun lıaya. ••_Halen I<östencede iki bine ya
tından askerler ve devlet rdam· km muhacir \•ardır. H:onılsyon, halen, 
!arının ögrw enecek pek çok ders· Pazarcık ve Sllirtre TUrkll)rinln mu· 

· haoeretl ile ıneoguldllr. Bunlar, resmi 

Her cins mala etiket 
konacak 

Kız talebelerin it- -~ 
~orap giymeleri mene
dilecekmiş. Yerinde ve 
alkışlanacak bir karar. 

Fakat çorap meselesin
de halledilmesi JA.zım 
gelen kısmı daha ha.yat!. 
dir. Komisyonlar, tedbir .. 
Ier, kararlara. rağmen 
ömrü iki gUnU geçmiyen 
ipek çoraplar, hala ve 
hala birçok aile reisleri
nin başına. çoraplar örU.. 
yor. öyle kadınlarımız 
vardır, ki gıdalarından 
ayırdıkları parayi çora. 
ba. v~riyof':ar ve iki gün 
giyemiyorlar. 

Bu meseleye dair akla 
gelenlerin hepsi aöylen. 
di, yazıldr. Fakat hiç 'bir 
çare bulunamadı. Bari in
ce çorap imali menedil. 
s!n, mukavemeti ölçüle. 
bılen ve dayana11 çor~.p. 
latın sa.t~lmasına ziu ve
rilsir. Diin} anm }Ulır:uı_ 
lı da1tik::'l::ırmtJ<ı fantezi. 
d~n ve lüksten \'azgeçil. 
sın! 

Oı ienci Havvayı 
öldüren katil 
Dün tevkif edildi 

.. ~!diseler, ansızın çok geniş 
olçUde açılışlar göstermeğe baş. 
ladı. Bir yanda lngillz filoları, 
Ege denizine girdiler. Yunan 
~oprakları üstünde Jngiliz hava 
üsleri kuruldu. Bir yandan da 
Almanya, tek başına, Amerika 
~asıtasile lngiltereye barış tek· 
lıf etti. 

Son dakikada gelen telgraf· 
lardan anlıyoruz, ki Alınan ve 
ltalyan hariciye nazırları top. 
l~nmak tizeredir. Bu toplantıya 
bır taraftan Fransız hariciye na. 
zırı Lavalin, bir yandan da Al
manyanın Ankara sefiri Fon Pa· 
Penin çağırılacağı söyleniyor. 
Lavalin istirakini bir dereceye 
kadar anlamak kabilse de Fon 
Papenin vazife ve salAhiyetinin 
hududunu tayin etmek kolay 
kolay mi.imkün değildir. 

Londrn, tabii bu hadiseler kar. 
şısında bayram yapıvor. fngiliz 
gazetelerinin kimi Mussoliniye 
"lôtuflcar" sıfatını takmakta, 
kimi de sivaset milı •erinin kırıl
dığını ima etmektedir. 

Asker o!rnadığnnız içiıı Yunan 
ltlyan lıarbinin akıbetleri hak· 
~ıncıa söz söylemP.k, hü!<ünı ver. 
:11ek bize düsmez. Deniz ve tay. 
·are üsleri etrafındı>. da konus-
ı:ıya hakkımız yoktur. · 
Fakat son haftanın bir çok 

ı?ktalarcfan pek eheınm'yetli ha
dıselere sahne olduğunu da aör 
memek elinıizden gelmiyor. b 

ln~iliz donanmasını Egeye so
kan harp kararı, eğer harbi ta· 
mamlayacak olan "ihraç" ları 

inmeye uğratacak kuvvette bir 
şeyse, bu harbin ilanını kınını ke 
sen bir kılıç gibi mütalea etmek 
hiç de haksız olmaz. 

Napoli bombardımanının taze 
şahitliği de, Yunan topraklarında 
lngiliz hava meydan'larının ku. 
ruluşundaki manayı açıkça gös
teriyor. 
Aksi gibi havalar da hep fena. Es 
ki lzonzo tebliğlerini andıran ha. 
vadisler okumaka başladık. ln:;an 
onları okurken, karşısındaki teb. 
liğin bir muharebe bilançosu mu, 
yoksa bir hava raporu nıu oidu
ğunu pek kestiremiyor. 

Yunanistanın her iki cephesin· 
de de bir haftadır, müdafaa hat. 
!arı, yerinde duruyor. Yıldırım 
markalı harp, burada birdenbire 
kötürümlesti. Fakat bütün bun. 
!arın içinde bizce, üstünde en 
cok durulması lazım gelen nok
ta, Almanyanın tek başına sulh 
teklif etmesidir. Qerç1 bu tekli· 
fin sartları hB.IA gururla şişkin 
görüni.iyor ama, bir uzlaşma ze. 
mini olmak kabiliyetinden de 
btisblitün nıahrum sayılamaz. 

Hadisenin çok manalı tarafı, 
Almanyanın bu büvük isi, tek 
başına yapışıdır. Teklif Ameri
ka intihabatı üstünde mUessir 
olmak gibi düşünceye mal edf· 
lebilir mi? Bilmiyoruz! Her hal
de yakın bir zamanda hic akla 
gelmedik hadiselerle karşıtaşaca. · 
~ınıızı unıduracak bir çok sebep. 
ler var. 

Hlc bir zaman (!eceler, şimdi
ki kadar c:ok gebe kalınamıştır. 

Hakkı Sliha GEZGfN 

!eri vardır. Fakat milletl ı:-ı için surette hicret ett~lcrf için tsic.in ve 
de bir büyük dersi vardır, ki hiç iaşeleri ~üpheslz hUkümetimize aittir. 
bir zaman vatanı, milletin rqu. Bugtınıerde Alba Yullya. vapuru ile 
kadderatını bir şahsın müst kil 500 ki§illk bir ka.flle daha buraya ge· 

Bütün perakende sgtı~larda 
satılan c§vaya cins ve fiyatını 
bildirir etiket konmasına. ait o· 
lan kanun layihası Büyük Millet 
Medisiiıe verilmiştir. Kanun 
meriyct mevkiine girdiği takdir
de hükümlerine riayet etmiyen. 
ler, 10 liradan az 500 liradan faz 
la olmamak üzere para cezasına 
\Te 6 aydan çok olmamak üzere 
hapse mahkum edileceklerdir. 

86 yaşında dilenci Havvayi, 
Hapisane arsasında parasına 
ta.maen boğazını keserek öldü
ren. Yugosla~a.lı Remzi, diiı:\ 
adlıyeye verılmış, birinci sulh 
ceza mahkemesinde sor.:mya çe 
kilclikten sonra tevkif &unm~ 
tur. 

GONDEN GüNE l -
olr.rak eline tevdi etm.~ caiz de. ıecektır.,, ----<o----
ği l dir.,, der. lstanbulda un stoku 

yapılacak 

Karikatürle tedavi 
Tarih gene bir dl5nUm nokta· 

sındadır. 1940 ın ''Kış cenapları" 
daha hasmetli, daha kudretli o· HUMmet, lsta.nbulda §ehir namma 
lacağa b~nziyor. büyükçe bir un stoku vücuda. getiril-

Niyazl Ahmet mes1ne lüzum görmUş ve şimdiye ka· ============::. dar Toprak Mahsulleri Ofisi t.arafm· 

lmanyanın italya
ya yardımı 

(Ba~ tarrJ/ı 1 incide) 

dan yevmiye 3::50 ton olarak verilen 
buğda.y miktarı, badema 500 tona ı;ıı· 
karılmıştır. Bu miktarın 350 tonu 
tebrin gtın!Uk ckmelt !hUyacma sar· 
.tedllecektlr. Geriye kalan 150 ton 
buğda.ym "belediye emrine verllmesi 
ve bu miktarlarla un stoku vUcuda 
getirtbnesi kararlaştmlmıştı:r. Bu bal, 
dUnden itibaren iki ay müddetle de
vam edecektir. Keyfiyet, dUnden iti· 
baren değirmencilere tebliğ edllmlştlr. Har1:>e girnıek meselesinde Al-

ıııanyada ı t:ınıamen müstakil --0---

-l--, 
Belediyede imtihan 
Belediyede muhasebe kısınma 

alınacak yeni memurlar için dün. 
bir mus_abaka imtihanı yapılmış
~r. Bu ı.mtibana 300 kişi girmış
tir. En ıyi decere alanlar muha. 
sebenin muhtelif kısımla.nnda 
tavzif edilecektir. 

Ktsa haberi' r: --------

Katil sorgusunda demiştir ki· 
"-: Dilencilerin çok paral; 

oldugunu gazetelerde okudum 
ve duydum. Havvada da her 
halde çok para olacaktı. Yolda. 
rastlayınca. arsaya götUrdiim. 
Parasını walmak istedim: verme.. 
di ve ~cYırmak istedi. Bunun 
üzerine yere y:ıtırarak kestim 
fakat il2.erinde ancak 10 lir~ 
çıktı.,, 

-----<r-

K öy ve şehir 
öğretmenlerine 

konferans hareket eda.1 ltlyanm bu vaziye· Sarıyer ortaokulu açıldı ., tki gün evvel Karadeniz iskelete. 
ti meydanda iken şimdi Yuna. Sarryerde yeni bir orta oku- rlne sefer yapmak üzere limanımız· 
nistanda karşılaşacağı :zorluk. lun tesis edilmesi için faaliyete dan ayrılan Erzurum vapuru, kazan tık okul öğretmenlerinin mes-
.ardan dolayı Almanyadan yar- ']diw' . tık Okul . . dair..ı:;inde husule gelen Anza yüzün lekt. bilgilerini ÇO,~alt"'t3k mak geçı gıru yazmış . ıçın den urnantmrza dönmüştür. İ " " 
dıın beklemiyeceğini da kabul uygun bina bulunmuştur. Jf. orta.köydeki Yüksek Deniz Tlca- sadıyle stanbul ~.:Iaarif müdUr 
etmek lazım gelir. Okul, beş ders.han.eli olacak ret Mekteblnde yapılan denizciler ter· lilğil her yıl olduğu gibi bu yıl 

1 ve 2 inci sınıfl:ırı bulunacak· fi imtihanının neticeleri bugünlerde da. bir mesleki konferans sene· 
. Bundan başka da Romanyayı tır. Uçüncü sınıf g-elecek yıl belll olaeaktı:r. hazırlamıştır. Konfı:ıranslann 
ISCYal ede A 1 an an h nu··z b ~ :{. Almanyanm Romanyayı lstU~ -
"'' rı m Y ın e u teşekkül edecektir. haro'ceti ba~lar bnşıanıaz Romanya· mevzularını verecek olan mUte 

rneınleketten Balkanlara inecek Okula, Beykoz, Kandilli, E. da.ki Çı;>l< ve Polonyalı muhacirlerin hassıslıınn adlarını k"rarln§tır 

K A.R.ffi'..ATUR denen şey, 
ıdealist san'atkarm e~ 

l~n~e bir_ ~hlak dersi malıiye
tını alabılir. Nitekim Cemal 
Nadir, son defa neşrettiği 
11A!K1la KARA,, isimli kollek
siyonunda, manıa.sız rekabetle. 
rin insanı ne derece gülün!: bir 
hale sokacağım ve bu yüzden 
zarar görmesi imkanla.mu pek 
ala göın:ermiştir. 

AK ile 1K.ARA, birbirini kıs
k~nan ~ki .tiptir. Biri herhangi 
hır veı:ıle ıle eline geçirdiği bir 
madalyayı göğsüne taksa, öte-

iki okulda ders veren 
öğretmenler 

ki iki tane takar. Beriki iiç 
tane ... Sonunda, yük frrımu.:a 
en elverişli olanı en ağır mı
dalya yükünii göğsüne t:ıi: 
rak davayı kazanır ... Kazm ı 
a~a nasıl? Bu zihniyetle A.ı\ 
bır adam öldürse. KARA'nın 
iki tane öldürmesi lazmıgC'le. 
cektir ••. 

Cemal Nadir dostumuz şim
di de, "Bobstil,, denen zUppe 
tipinin, göğsü ilerde Türk yü. 
rüyüşü an'anesine tamamen 
zıd bir çalmıla, zevk namına 
ne varsa kıyasıya tahrip eden 

' münasebetsizliğine karşı mü
' cadele açmıştır. Fırsat düştük. 

çe kalemi ile onları teşhir e
diyor; terzil ediyor ... O kadar 
ki bu gidişle ne Bobstil kala.. Maarif V ek8.leti taraf mda.n 

verilen bir karar ~rine bil.has- ' 
sa hususi okullarda çalışan öO-
retmenlerin muhtelif okullarda 

ca.k; ne de öyle bir heves ... 

!Karikatürle tedavi, işte bu. 
na denir! 

d~rs vermeleri uygun görillme.. 
nu§ ve derslerin bir okuldıı te1• 

il' ""1:t • I:' 
~ 91.M.lm.c.;;.ıııe karar vermişti· 

HIKMI!JT MUNIR-

surette hazırlanmadığı, sonra mirgan oıt:ı okullarına Boğaz. burav~ tcrkederek kafileler halinde mak .~t~er~. ilktedrisat müfettiş 
Bulgaristanın da tamamen mlh· tlan giden talebeler n.akledile~ ı.:ehr{rı·ze geııneğe · ba§ladık}arı ma- lerl, onümuzdeki hafta bir •-I1lmdur. Dün de, knlabıılrk bır mtlltc· v.-
ver devletleri hesabına harbe cektir. el knfilesi, Romen bandıralı Tra_nsil· Jantı vapacaklardır. Bn toplan ~ 
girmek kararında olmadığı anla· --<>-- - vanya vapuru ile şehrimiZe gelmışttr. tıda urogram ve mcı·:mlar tl"S. T srııyor o ı · b"t -~·ı · l ı ürk - Romen tı·caret 

fltl·l1·) 
6.11.940 Çar§anıba · ğretmen erın kayıbı ~~-..-..Ar fR 1 l:U~ mıs o aca üır Bu ,,ı kö' 

N
.h t B ··ıAk t n ô ,,......J~ öğretmenlrrirıe de konferanslar anlasm ı aye renner mu a a ı • i]retmeıı7,..,· fJ&>rıi11etince11: verilecektir. • ası 

dan sonı a ltalyan döviz nazırı Cemj~.:etimiz. :.iyelerinden Per- VA!YCUT a D ROO Program 18.415 Çocuk ~aat:l 
Rikardi ile Alman iktısat nazırı tevniyal lise<:i öğr·tmeni Sala. " -- , iln Ankaradan şchrimıze ge. 8 os Müzik 19.115 Ço. MU:ııik 
doktor Funk arasında yapılan ha.ttin Ök .. iiz 'iyü araıntzdan a ·~ ©> rril e A lt:ı.n Fiyatı an tnalfunata. nazaran iki av 

8
·
115 

Ajans 
19

-
30 

Ajana ınu··zaker ... "lerden sonra neşredı·- ı f b ı· k b Alt f' ita.dar evvel Ist::ınbulda ' imzala. 
8 

::o M!lzl_k 

19

•

415 

Müzlk ma~ ese e C'C ıyen. ay ettik. O U r.ı::;-ı \!,:!l z ın ıyatlarmda dün hi bir ııan y . Tü . ı 9,0o Ev kadmt 20.15 Radyo ga. 
len resmi bir tebliğ ltalya ile Kederli ailesine ve sayın arka.. O u u h:ı.reket olmamı~tır. Dlin 1~ bir enı rk • Romen tıcarc .. j 12.30 Program 20.415 Müzik 
~lınanyanın . hayat sahalarmı daşlara taziyetlcrimizi sunarız. altmın fiyatı 24,40 lira idi. a.nfa~ar· bugünlerde mer'iye- 12.38 Müzik 21 ıo Konuşma 
b.'r dereceye kadar tahdid etmiş-lflt.ıılll1ııl~~ld~~fitd!W~,_-~lt!!i~~-~-"'l'C-a.i~ te gırecekti.r. ı~.:so Ajans 2125 Müzik tır: Almanlar kendi hayat saha. il ~~~-- - .-.. - • •-. .- . ~!:gg ~~~~ 

2

ı.
45 

MUz!k larının hududu olmak üzere Is. .._. .._. -Z..~l.LA.Jl..hJl...Y~~ s o 
28

·

30 

Ajans 

ğk1;~1~:~~~~~~~:~r.@::~·~~-~-:ı;!:~-~-~~~=~~ rn -~(!?ı ... , ... a., ... ~~7'ilit~i:J di~~~;~~~~§.~= :::::7 ~~~o ~;;;;F;~; 
end" 'l"hl ., 1 1 d o• ""'""''""'""""' w ın. Gidecektim.. s.ır. Ajft~a 19.30 Ajanı ı sı cı. arı ı e a mış ar ır. gibi endi..,,e ve ıneıak ile takip edi· v ...... 

Akdenizi bir ltalyan gölü haline yorum. Fakat nihayet benim de 1)- Aşk ve rn a cer a r o r na ( '1 Sonra çok düşündiim Aleks Ev- s.
3
o Müzik 

19
·
45 

Müzik oet• k . t" R hUkCı dve~a Pepeyı' sız" e takdim etm .. enin 9.00 Ev kadını 20.15 Radyo gaze. t'· ırm3 ıs ıyen oma me. nu ebediven do~th:ğuma bağlı tut- oğru 1 l:?.30 Program 20.45 Müzik 

1 de kendi hayat sahasını yine ma.ğa h~kkım yok.. Vaz:fem bit· Yazan: <.ernt'n ° up olmıyacağını araştırdmı l.:!.33 Müzik 21.00 MUzik 
kendi silahları ile fethetmesi za. miş veyahut bitmek üzeredir. Eğer Moris dö Kobra rAuzaffer Acar ve derhal ŞU neticeve vardım ki 12.50 Ajans 21.30 Konu~ma 
ruridir. Öyle görülüyor ki Al· programıma sadık ltalınak ist.i:·or- v~ziyet he~ ikiniz içk ve bilhassa 13.05 :llilzik 2H5 Müzlk 
ll'lanv it ı b k d · ld' sizinle yüz ) üzı> gelip konu~amam. sızin için hiç deh lnH" ak B ı3.zo;l4.00 Milzik 22.30 Ajana 
. ~ a vaya u ma sa ın ıs· sam artık Do1ol'ef'i unutmam vo masr kuvvetle muhtemc ı. - kad oş 0 

/ac ·· u lR.00 Program 22.45: Müzik 
~ıhsat.ı_nde serh~sti vermiştir. Fa. ıztırap çeken başka kimseleri a- Telefonla Doloresi arıyorum, ce· Sız.o bııgii11 Allnlıa ısrnRrladık de- d ar güzel. bu kadar saf bu ka· 18.03 Müzik 
Kat frılen, bilhassa orduları ile ra.mam. onlı.ını Alim i uzatmam l!- vap vermiyor .. Tam bu :m:ada. eli· nıelt için elime kn!emi nldım Alcks! ~r ~cıniı: olıın dostluğumuzun il· ---------------
ona vardım etmek vaadinde bu. znn.. mi pardesümün cebinde hiddetle Şu anda s:zden a\'l'ılmflklrı hıtE'rl o· ~ncil bir şahsın mUdahalesi ile 
lunnıuş değildir. Bugün, artık yaıırakla.rıru dök· çevirirken bir:ı.z ov'\'Cl ltapıc:ınm lan hir piı;:manlık. ümitsizlik için- rlentnemesini istedim. Üçlü bir 

U 1 
~ · e bı'r kar ta vermis. oldui!u 7.at:f .,ıun· e !?eriyor.. deyim .. Diğer tnnı ·tan da uzun anla~rna, üç kişi• arasında bir 

Kaldı ki Avru . m ş o an a"'açhrı ınc • ~ < ~ .. d •.stıuk tic . k d . pa harblnın ne· baka.ar ile örlülU 01 ,.,n ı::ınntral Pıı.rk Bunu tınutmu~tum bile .. Za.rfm U- mli.ddet araclrı'{mı ve nihnyet bul • 1'-' • bu daima. şüphelere açık 
esı a eııı:zde deaif 9· ·ı "' z~rinde Doloresin vazrsmı tanryo· duğum beni bekleyıon f:adetin Umi-

0 
an bir kapıdır. Takdir ecli· 

adaları ile Alman e. ' ırı any~ da dolaşırken burıu dilıJUnilyor, dıı- . , d r Yorum siz bana çok bu~..ı"- iyilik-
hava harpleri ila t ya ~ra.sındakı ha doğru:m bu acı fil<irl~rl haz- rum .. On lan bir mektup .. Garip di içın e m"~ ım. le ~ :uı. 
tir Oiğ t ft aayvun edecek· metmek ir 'n bu soğuk kiı:lseııiz., doğrusu. B;ıgiln öğleyin 1 ek garip bir te- d r yaptınız, beni c;ukurda.n çıkar • 
he~ıen ycarrı<:ıanrıaı· aa"ıı· aAltvı rupanın 1 kalbim gibi kir>ses!:;ı; parka gelmiş Fa';:at za.-fı ıır•ıp ta itti tarafı ya· s_dlifle ~rpe'n;n Nev~orkta oldu • k rnız, tuttunuz, kaldırdmrz .. Buna 

w şg nda tut 1 t , t 1 zıl! sel.iz on kftiht• .. an n11"1~. ekkep - d" d ı 1 k ..:ıı arşı ben sizi şüphe altına soka· nıakta Ol"n Almanya R • . bulunuvornm. kamet f' mer· e o. .,. ğunu ögr('n ım, er ıo. enaı<ıine cak bir va...ı'-·et ihdas ed""'ek kadnr 
d ti "' Us\la hu- dugu~ m Rk Tov r otcliııe gi~rken huzun hir mektup:9. karşılnşınca tel""•"on ettim, sesini clinletlim .. sı... ı .... J ~ ... 
ll arını ca tanıarnen boş b . a:rrerun b ~· - a."n.1-.mazdrm. ınıyacaktır Bu vaziyet l~rfk· de yhıe a'l"''H d'i~ün!l"ler n kafamı ir ka.t daha artffor: bnn'm heyecanmıı, sevincimi, ea- BH.nıem beni iyi anlıyor musu-

h"'sabına A. 1 Akda ya ınesr.ııl cttiw'ni h: "l 'ıiiyonım. K:ı.- "Aziz do.,tunı A!f'ks . bırsızlıii'Jmı takdir f>debilir.slniz.. n. uz? Hls!'cdiyor musunuz, 51...;.,. 

h 
manynnın eniz PtCI l' ·J • ~ b' f sıkT<ıtlrı· Bu n 1 . B"r rok kereler be . - ""'"" sa asın 
8 

lk 
1 

f h _ e l'ne r. s.,, ır zar "" ·ı· • ıcncubu şizd<'n bckl~diğim Kc:ıu!'ıtu.. ı " , nı en ıçin ne rakın bir samimiyet. ne 
•11e1< ici~ v~ bia 1 aıı.arı k et .~t., yor. mihan''d bir hareketle bunu a_ucı>nap kalple okuma.nızı bilha'3sa nefis ic;ldden d:tha büyük bir kuv- cand derme~ Y z .. n. erce as er gon. cebl"l!e soku er ve ı:ı.pe.rtrmanıma r:ca e;for'm. Bilmem itiraf edebi· ,·etle mrstt>Lmiş olan sesim beş se- l ~ an l:ıir sevgi besliyorum .. Dost.-

tl
·r. ..lnı muse.ıt olmnsa ~erek· ı: .. I_ktyonım. ~a, at t~- be" .. DolA_, ı k .. 1 d d M ugumdan ıo;amimiyetimden t.anıa-

1 

-ı ...... ~ vH~ ecr mtnm.? Bunları:) azınnk bana ne 5onra tP.<rar uy ıım.. adarn men emjn olmanızr rica ederim A· 
og e yı:mrğini müteakip yalnız bıt- aıap vPriyor, utanıyorum .. Fakat Ltgernnm Dolorest~n b.3.şnk kims" leks, 

A:::1TM US e;ınn c·ıkmıı;tı. Şimdi ~~lmı>mlı: ol· Lıuna rağmen y~m:ık Jılzını., ~linkli olmadrğını ö~ı·enince hayıet etti .. ( Devamt var) 
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(Ba§ taraf~ 1 ü•cide) 
doğura bilirim. ~ğer ala bileceğimiz 
tedbirleri aynen söylersem, zaten dtiş
marun da bilmesini istediği şeyler 
bunlardır. Elimizden geleni yapaca· 
ğız. Söyliyebileccğlm yegft.ne şey, bu
dur. itimatla ümit ederim ki Avıtm 
Kamarası bu kararı v~ bu beyanatı, 
A.llcenaplıkla karşıııyarı:ı k taın-1p eylı
yecektir. 

Çör.,U hundan sonra. Akdenizdeki 
umumi vaziyetten bahsetınıı,; ve de· 
mlştir kı: 

AlillF.:-.tzDEKl UMUMi 
V\ZİYET 

lngilterenlıı ke.rşmmda istilA tehdl 
dlnı gördüğli bUtUn devre zarfında, 
Mısırdaki ordularımızı, denizle nakli
yat imkAnımızın hemen son haddine 
kadar, 1ngiltHec.1ekı kuvvetlerimizden 
acıyarak ayıroığımız yalmz tnsa.nıar 
la değil. fakat kıymt?tli sil!hlarla. da 
takviyeden hiç bu: z:ı.man fnriğ kal· 
mac;ık. Orta şarka gönderilmek tiu· 
re, her ny, binlerce askerimiz, Britan· 
ya adalarını terkcttıler, veyahut im· 
parıı.torluğun diğer kısımlarından a
lındılar. Bu kıtalar, bugün "İstila. pa· 
nlği,. nden alayla bahsedenlerin bir· 
çoğunun bizzat paniğe tut:ılduğu ay
ı r Ja. Britnnya adalarından dalgalar 
hıılinC.:c Oı-ta Şarka gidiyorlardı. 

A\•am J<am:ırasma bır çok defa söy· 
l dım hı Orta Şar~ta. mil.sa.it bir ne· 
tıceyi garanti edemem. Nihayet, ora
dakı vaziyetimiz, Fran.sanın müttefı
kıınlz bulunduğu ve General Veygan
dın teşkil etU~i bütün bliyill~ ku :vet· 
!erin mil!;>t.crck taahhütlerimizin icra 
sında. yanı ba5ımızda bulunacağı esa
sı üzerinden mUlAf:aza edilmi;!Ur. 

Fransız hlikür.ıetinin Alman. ıstil \ · 
sına ve !talya:ı istismarına mutava,ı
tı, bizi yalnız Suriyede, Tunusta, Ce· 
zairde ve Fasta bulunan bu ordu1arın 
değil, takat ayni zamanda gilzel Fran 
sız donanmasının yardımından ve Ak· 
denızdeki bütün I<'ransız dl!niz ve ha· 
va üslerinden istifa.deden de mahrum 
etmiştır. Bu derece müthiş bir karar 
'\'e ıcayıp, bizi halledilemez bir mesele 
karşısında. bırakabilirdi. Birkaç ay 
evvel adetçe Muıırdakl lng!Jiz ve im 
paratorluk kuvvetlerine çok :faik olan 
Llbyadaki ltalyan ordusunun öntinc 
geçilmez bir tarzda, r\il vadisine vt 
SUveyş kana1ma doğru yürüyeceğı 
rntimkiln gözlıkiıyordu. Avam kama
rasına şu ciheti leınln etmekle mem 
nunum ki bugim Mısır hudut.ıarındı. 
ve Sudanda l<i kuvvetler arasınd.ıki 
muvazene, F ran:;ız sukutu zamanuı· 
da kinden çoK da ha az gayri müsait 
bulunmaktadır. (Alkı~lar). Pek tabii 
olarak, i.ıa!i'amaınış ol:ın muharebeler 
hakkında .. chanctte bulunamam. Fa
kat, kendlnıl7.i bır dakika için Tem· 
muz bica:ı;etinde farzedelim. Eğer 
ıcmmuz b?dayetınde. Avam kamara
sııı.n. her hc.ngi bir ehemmiyeti haız 
bJtUn me•·zılcrı. :; Teşrın1sanlde hAlA 
\ c C'Ok f~z:aıaşmış kuvveti rle daima 
~ imiz<le tut,tcnı:';ıınız leminatını almış 
ol~ayd:, ço.c mt!mnun kalacağını zan
n diyoruııı. 

JJALl l\LARLA Ç.\RPijM.:\DA 
ı l l,UN \:\IADll{ 

İtalyan kuvveti ri ıle hiç bir cldd5 
t" .. ı .a oaiu.ıanıadık. Fakat, ka

radr vu rna gelen u~ak çarpışmaların 
\ ı:- 'IA va ia vukua gelen hücumların 
n~ticelerlııdr:ıı men.nun olmamız için 
bütün .sebeple:- mevcuttur. İtalyan 
reıımi statisliklerine gore, Eylül so· 
nuua kadar. Libyadaki çarpışmalar
da, İtalyanlardan 800 kişi ôlti, 1.700 
:ı;aralı ve 860 kayıp vardır. Ayni müd· 
det zarfında ve ayni harp salınesinde, 
bıı 66 ölü, 68 yarıı.lı verdik ve 36 ka · 
yıbımız vnrdır. Bu iki grup rakamlar 
arasında!d nisbat, bire karşı yirmiye 
yaklaşmaktadır. Bunların mtı.nası sa
rihtir ve Pğer kışın olmazsa mubak· 
kak surette ilkbaharda inkişaf edecek 
daha mUhi.m muharebeler ve çarpış· 
ma.lar için talibayr teşkil etmektedir. 
Diğer taraftan, donanmam12: Alınan 

denizaltı geuıUertnin çok tehlikeli hü· 
cumu karşısında deniz yollarını açık 
tutar, açık denizlerde ticareti bahriye 
korsanlarını sıkıştırmaya çalışır ve 
tam ablukayı idame ederken, Şarkı 
Akcl,enizdekl filomuzu durmada.n tak· 
viye eyledik. Her dakika, ltalyan hah 
riyesi ile umuml bir harekete tutuş· 
mağa hıı.zırız. Bir çok defa, filomuz, 
ltalyan t:Uosunun mühim bir tahaşşU
dUnün çok yakınlarında. dol!!;jmış ve 
tayyareler tt.aıynn filosunun yakm· 
larcta. bulunduğunu biZe blldirmi§tir. 
Fakat, §imdiye kadar, bu seyirler, 
katl bir !;arpıs;ma netlceslni verme
miştir. 

B1munla beraber, şarki Akdenizde
kl İngiliz filosunun kuV\•eU, Fransa· 
nm sukutundan doğan vaziyeti çok 
düzeltmektedir ve bu, dost ve mütte-

LL 

tiklerimiz Türkler için, tngllterenin 1 
denlzde sarsılmaz kuvvetlerinin bU· 1 

yüJ;: bir garant1Fidlr. ı ~ 
ıııter ingııter<? cephesine bakrısın. 'I ,,.. e~J' 

i!ıter Ak.denizdeki harp sahnesine bo l !f-~..;S., ,. 
kılsın_, bundnn dört _veya. be§ ay evve ~~/~~"~"~ ~-~ 

inkAr ol:ına1T1az sanıyorum. (Alktı,:le.rJ ~o#I •._.~ \ 
t.ahmıne ceEıaret edılemlyecek de.-ece ~ "ft '-.. '~ · 
de daha iyi ><:ZJjette buJunduğumu.ı: '(// ~~ı.ı 

1Nt1İL.ı.''lı;l:,,\.'t; YAPILAN 1 I {, •, , 
.. . JilJCU1\J.LA.R ; ) , 1 

Çörçil, bundan sonra lngllterey.. \~-' ı-... 
yapılan hava hücumları meeelaFı 1 \~ 
haJ.::kındn uzun beyanatta bulunmu~ 1 
ı·e demiştir ıu: ;. 

Son ay iç..nde hAd:lsıı.tm seyri mu· ~ 
vatfakiyct3ız ele~ ldlr. Ve me~uni ~~ •;-::. 
yet vermeyici bir mahiyette bulun g "'"'-=~ 
mıımaktadır. $ ~ 

4 EylUlde, Hltıer, eğer ira.desinın ö- ıl'ilJ•llii .. 
nünde c~Hn~ez isek, şchlrlerlmizı yok 
ecleceğinı sövleıni§t.i. Bu emri \'eroıği 
zaman Hitlerin l{clldisinde bunu ic;a 1 
etmek kudretin! .samimı suı-ctte ırör 
dı.lgü~den . şüpphcm yoktur. Fakat 
İngilız ~hırlcrı, ılaima yerlerinde du· ı 
ruyor. ııaati; Los Auge.os \•e Berl.ıJ ,,,. .p' 

Çörçil, H.000 sivilin öldUğllt1it '"" yadlarında resmi kontör olarak 
20.000 sivilin de ağır yar:ı.landtğını, bu hap edilen • . intL 
zaylatm beşte dördUnUn ı.on.Jrn ·a o. ~cgA.ne saattır. 
duğunu, halbuki askerlerden öl,,rılerııı Unıumt AoentaJığı: 
300 ve yaralananların da. 500 den iba· İstanbul, Kutlu Han 1/ 4. 
ret bulunduğunu söyle~ıı ve "işte Satı!! mağauılnrı: 
Almanlarm iddia. ettilden askeri he· ANAD 
dc!lere taarruz budur., demiştir. OLU PAZARI, Sirkeci 

E. Çörçil hava hUcumıaı:ı netice- ZAFER Ticarethanesi, Eminönü, 
ı;inc.leld maddi hasıı.rlnrm bıl:lnço.,'!11ıu A. I'.11roı:;çi, Sultanhamam. 
yaparak pek çok evlerin hıısııra uı;ra· BASRl TtThiER Y . V l 
dığmr, bu zararların tamanııyle sigor· d h 

9
- · enı a -

ta plA.nx mucibince tclAtı edildi .ııı de e an 4 
kaydetmiştir. Pancırle ve ~avaidis, Karak y. 

İl{İ ALMAN DENİZAl.TJl'U A lberto ASSANTE, !stiklö.J caddesi 
DAHA BATIDILOJ 1'a~ra Jçin acenta aranıyor. 

Çörçil denLZ meselelerine geçere!. . - ____ ·-----
demiştir ki: H Ok l . k 

Ati ntik yakınlarında gemilPrJmize a~p • U Una gırme 
karşı deııizr.ltı tanrruzlım, hava t.anr- ıshyenlere ilan 
ruzlarından dahıı ciddi olmu t ır Fi· . 
Ioti.llalanmııi iaşe huııusund: cıl;li.ı •u ~~:.ı•ta'} Asl•crllk Şubesindt'n: 
ı::-ıbı gerek lrlandanın gerek 6 .. ~k üe.ıelkuıtouy Bıı,kanlrğmın 15/10/ 
Britanyanm yaşa.yışmı temin c<le~;~i 9 W gtln ,.e 35-tS:'i sayılı emirleri ii2e-
careti himaye hususunda İrland. .. nın 1 rlııe harp okulu Icomutanhğmdan ge· 
cenubi \'e garp sahillerini kullımroa- len 19/10 940 tar~h ve 2. ş. 736u sa· 
mrz çok ağır ve elim bir yUkt i B yılı dok~z maddeyı havi talimatta ya
yük omuzlarımıza 1 d t ~· u ıılılığ: üz~re harp okuluna gir DY,. 

• ne \a ar genı§ \"e ·stel r ı ı 'ld · ı 
kuvvetli olursa olsun. Urkmemeli idi 1 

1
_ '

1 0 a? arın m.ı detlen 21 ı ı•ıcı· 
Diğer taraftan g~çen ay !ilotill~ kt\nun 9 ·~ gilnUne kadar uza· 

kudretlmlzin en a.'la''l-ı ~evi"e~iwle hu ~-ılmıı: . ve .I~lyi bitirenlerden olmak 
Iunuyorduk. Daim~ lsti!rı. "tehlılieein.- ~z~re ı-ayıt im.bul edHec~g-ı a~lapJ
l<arşı durm3.1\ lllzınıdır. Bundan ba;ı:;.n ... ~tır. Bu ~l~i l3tel.liler:zı tal nıatı 
Akdenizde de idarr tt ğ' . h"'• '"k ı ~ormr.k ~,.. ı~~benen ıza11atı almak 

, ıe e • ı.ııız llJ1;1 J u:ı:cre .ııkıbı muanıı:>lc yapılmak üzere 
!'~VH!Uer sayısız ~apur k:ı!ıle1erımııı: ı,;ube•·e mtiracnatıaı· ııt ı -
ıçın ayırdıgımız lıır:ı:ıye ge.nileri, bil • 1 1 n ° unuı. 
ti.in bunlar kıallı!< ba.!ulycısme mua~
zam bir va?.ı .. e yllklemi.1tir. Sınema v~ tıyatro.ar 

Şehir Tiyatrosu 
Tep~lı:ışı :Uram 
kı~mmda akşam 

:.:0.30 da 
BiR ANA 

htiklı\1 Caddesi lfomedl ı.ısmmda 
gündi\.:1. 11 te Ç-Ocuk Oyı:nJ, :?0,80 da: 

DADI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

F'akat bu mLl~ki.11 dene h.olki de 
geçmıştir. 50 Ameıl:tan dPstroyerı en 
ziya.de onlara ihtiyaç oldugu hr arı.da 1 

hizmete ginnelrtedır. Bundan ınaada, 
harbin başında ba,lanım yem inşaatm 
ba~lıca kısmı yakm zamanda suya in· 
mektedir. Ciddı l:a.yıpl:ı.ra rağmen J3u· 
gün harbin başındaki tonHtUoya he
men hemen müsavi tonlla.toya malik 
bulunuyoruz ve evvelce bizimle ser· 
best ticaret yapan bitaraf memleket 
vapurları da §ımdi bizim kontroliimli2 
altındadır. fk'yoğlu Halk Slııerııntı;nıda: AW,am 

Denizaltılara karııı ya.ptığımı.z av, %1 de: (Velinin Çocuğu), Vodvil 3 P. 
mU\·:ıflıı.k olmakta devam ediyor. Garp 
sııhillcrimiz yaklııinde son u~ gün i· 
çlnde yeniden iki Alınan denlalt.ı ge
misi daha batrrrlmıştrr. (Alkz§lar). 

Bunlardan biri, Empreıı-sof Bria laini 
batıran denizaltıdır. Bu denizaltı ge· 
misinin mi.lı-ettebatmdıtn bir kı.aınmı 
kurtardık ve esir ettik. 

l:STiLA TEHLlKESt GEÇ~JEDt 
FAUAT AZALDI 

Önilmlizdeki sene bize kar;ıı daha 
şiddetli bir denizaltı taarruzunun ya· 
pılmaı~ınt b,.klemeliylz. Bunu kar§ıla
mıık için de rnUthL, lı:ıztrlıkla.r ya.p· 
mnktayız. 19~3 ve 19H ııenelerini ı.·f' 
mezklır .senelerde hareket ettirebilece
.ğimlz ve Okyanoslarda. hareket ettir
mek mecburiyetinde kala.cağnnız toıfr 
1!tolarm progtammı düşünmemiz lı\· 
zımdır. Önümüzdeki zamandan istifa
de ederek bu münbit ada.nın yetişti· 
rebUeceği hububatın !zanılsihi elde 
eylemek Uzere bütün gayretimizi sar· 
feylemeliyiZ. (Alkı§lar). Bu ıJuretle, 
eğer dU§man o zamana kadar teıJlim 
olmaz veya yıkılmaz.sa, her halde bU
ytik orclularm harekı1tı için muhlaç 
olacağımız ticıı.ret ve harp filosunu 
seıbest bırakmalryız. 

Çörçil, iatilıl. tehlikeııi baU:ında 
,unları söylemiştir: 

Bugün bir hakikattir ki, i:ılilA teb· 
likesl, bi\h:ıı~ııa mavunala rlıı kı~ nıev· 
simi ve hav:'!larm k:ırarsızlığ'ı ile au.J. 
m~tır. Bu tehlike ı.tr:n, İngiliz hava 
kuvvetlerinin muzafferlyetltri ve ln
g-Uiz ordusunun dalma ıırtıın kudreti 
ıııı.yesilıde &z:ı.lmı~lrr ( Alkt~lar) Vazi· 
yet ~imdi ,t:t'Çl"n Hazirıtn ıoaundaa 
büsblitün ba,kıldır. Bur;Un techir:at 
ve talim ve terbiye bakımmdan müte
madiyen iyileşen "nk büyük bir ordu· 

Türk Operet Heyeti 
n., a~ De;->a~ Murnıes.ra Slne-

1?!1l~mda. Yarın ak_şıım KııdıJ.;ö,v Opera 
Sinl"masmda: 1 - Keı·em • Aslı, 2 -
Efenin A,kı. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün aaat l de film sonu: 1 

Ehli Salip Muharebesi. Tilı-kçe, 2 -
Şikago yanıyor, 3 - Mlki. 

ya sahip bulunuyoruz. Bu ordunun 
bUyük biı' krsmı şimdi fovkahl.de mil· 
teharriklir Ye mukabil taarruz zihni
yetile rneşbudur (Alkijlar). Keza. A 
nava.ta.n müdafaasmda 1,T(){).000 aske· 
rimiz vardrr. 

Böyle bir kuvvetin bUyilk bir kıy
meti ve ehemmiyeti vardır. B'r m•'m· 
leket ki, he.r köyü ve her l!lokaltı sa· 
dılc ve ıızimklr silAhlı adamlarl:ı do
ludur, o memlekette Hollanda. muka· 
vemetini kıran tabiye nevinden ma· 
ııevralar mtieıısir olamaı:. Binaenaleyh 
istila tehlik• !linin bir gün azalnıı~ ol
duğunu söyliyenll'rin miitaleıı.sma iş· 
tit·Ak edlyorum. Fakat tehlikenin geç· 
tiçini veya mütezayit bir ı:eI;;llctc or
taya ı;ıkıımıy:ıcıığını zannetmek hata· 
sına dil~miyelim. İstilayı sadece bir 
isli!~ tehdidl haline koyP.cak şey de· 
nizlerde, ha..,ıılanla ve topral.lard:ı de. 
vamh ve kuılı'ctli bir uy~nıklrl.tır. U· 
yanıklt~m gevşetilmeıneslnl talrp c· 
derim. ÇUnkil :Man~ı:ı Ye Şimal D '1:· 
zinin ötesinde sıçramaya ha.zır lmv· 
vetll bir ordu duruyor. ş·mal b;ırnun· 
dan Gi.l'onde mıııısabma kadıır Avru· 
panın bUtün sahil llmanlarında eııaslt 
gemi yığınları biriktirilmiş bulunuyor. 

---- -=-------

Yazan 1 SKE NOERJ. 5ERTE LLI 

53-

Kendisini yetiştirecek birini a. 
ramış .. !lk önce Tekirdağma, o. 
radan Balrkesire gitmiş. Orada 
eski bir usta bulmuş .. Ondan e. 
peyce oyunlar öğrenmiş. 

_ Sen Çanakkaleli ile güreş 

- İkisi de biribirinin dengi. 
Boyları. kuvvetleri müEavi.. O. 
n un içindir ki, bu güreş biraz 
çetin oldu. 

Yusuf, güreşen pehlivanlar 
hakkında izahat veriyordu: 

- Halil, Çanakkaleliden daha 
serttir, beyim. Fakat, biı· ihi yıl 
önce kendini bir müddet içkiye 
kaptmnıştı, biraz göğsü zayıf. 
ladı diyorlar. 

- Hala içiyor mu? 
- Yoook ... Kısa bir za.ınan. 

birkaç ay devam etmiş. Ben rast 
Iasaydnn, daha çabuk b1raktr. 
rırdım. 

- İçki, !bütün insanlarm düş. 
~dır, Yusuf Pehlivan! Fa. 
kat, ·biJhasaa, pehlivanlara ka?"lı 
daha. insıa.farzca davranan bir 
düşmandır. Pehliva.nlarnnızm, 
kendini bu diişmanm pençesine 
nasıl terkettiklerlne şaşıyorum 
dob'.usu. Bir insan. bir şeyden 

zarar görurse, ona. tekrar nuı1 
el u74tır ve nasıl lrullanrr? üç 
ay, beş ay .. Zararlı bir şeye bi. 
lerek devam etmek delilik değil 
de nedir? 

Yusuf bu sırada yanmda de. 
ran Hüseyinin kulağını çekti: 

- İşitiyor musun, Bandırma. 
lı ? Sen de dinle !bu aözleri. Zira., 
ara srra. o rüzg!rlar eenin de ba. 
şında.n eeiyor. 

Hfüıeyin znalıçup oldu: 
- Aman a.ğs.m. ~ ÇOcuk de. 

ğilim. Zararlı oldugu.ıw anlar 
anlamaz, derhal geri döndüm. 
Terkettim. Milyon ven5elel', tim. 
eli ağzmı& bir katrasJill koynıUJI.. 

Koe& Yusuf bunda.n 80ft1'a Ça. 
na.k.kalell Mehmetten de kıaaca 
ba.haetti: 

- Ana.dolu köylerim.izdeki 
g~lerin bir çoğu pehlivanlığa 
mera.m eder, beyim! Çanak.kaleli 
~ bu merakWarde.n bir imi§ .. 

tin mi? 
- !ki kere güreştim, beyim! 

Çok iyi pehlivandır. Damarına 
ba.smaymca, uslu, uslu güreşir. 

- Ya bu geceki güreşine ne 
dersin? Halili neredeyse boğa.. 
caktı. 

- Bunun sebebi vardır, be. 
ylın ! Mehmet çok sa kin ve 
munis bir adamdır. Dedim ya, 
dama.rma basmayınca. aykın 
blrşey yapmaz. Hasmını boyun
duruğa. alınca - kim olsa -
elbette biru sı.kae&k. Halilin 
caJU onunkinden daha tatlıdır. 
Bu sırada boyu.ndurulrtan kur -
tulma.k için, Mehmetli ısımı:rş. 
tır. Hem öyle ıısırm:ış ki, top
rafm üatüne kanakım.J.1$. Siz ga
liba M'.ehmedin ~a.rm&n 
yere l!km kam g&mediniz ! 

- GözUme ilişti. Fak&t, bu 
derece yamyamlığa lilzunı var 
mı? Boyunduruğa düşmeseydi.. 
Kabahat Mehmette değil, ond 
demek!! 

'P™ ,. 
Satılık Otomobil 
Lastikleri yeni, ekononıil 

her ianıiı sağlam "" zariftiı 
+ Şişhane ycku.~u başında Ru 
garajına müracaat. 

Hal Müdürlüğünden: 
Hı\lde 138 numaralı ser'-"inin mus 

teclri lsmaıl İşler ve N~sri Gilney 
~rki ticaret ettiklerinden mumailey. 
himde elacağı olan mllstahsıllerin ı ay 
zarfında müracaat etmeleri 

NasrlGUney _ İşler 

Askerlik ilanı 
Bakırkö.}· A!<kcrlik Şubeıt;indffi: 
Şuoemizde knyıllı maliıl ve !ki;ıcl 

yuş haddıni doldurmuş emekli subay· 
larm en kısa hlr zamanda. şubeye nıü· 
nıcaatıarı llA.n olunur. -

Osl~fülar Rııt;uk Hiikimliğindeıı : 
9111 !J52 
Iskonl vekili avukat Fadıl taratın 

dan Filipos ve Parik aleyhlerine açı
lan feshi akit davası üzerine dava 
olunanlardan Parigin ikamctglthını:ı 
meçhul olmast hasebile dllva arzıhall ' 
:ruretile davetıye kendisine illi.nen teb· 
liğ edilmiş ve muhakeme günU olan 
31/10/940 Perşembe gUnU ı:nı:ıt 9.30 
da. gelmemiş olmakla muallak olan 
günde mahkemeye gelmesi hakkında 
yazuan gıyap kararının dahi ilCnen 
tebli~ine karar verilmiş ve bir nüshası 
da mahk<'mc divanhanesine talik kr 
lmmış o"nakla keyrıyet teblif; maka
ıaına ı,aim olmak: iızere ayrıca gıız.<>te 
ile de ilı'in ol unut·. < 33:-'46 > 

Eşya Satışı 
Beyoğlu D<>ruüıwü Sullı Hul.ıık lla· 

kınıliğlııdı>n: ' 
TcNkesinP mahkemece elkonulan 

ölü Maryaya ait Beyoglu Ağ&c&.mi 
Sal;ıza~acı sokak 2 numaralı Vll$il· 
yadi~ ap:ırtımanmm 2 numnr .. ıı dalre. 
.!lin:.lckl eı:vıılar mahkememiz tarafın· 
dm açık arttırma sur tiyle 1:- ı I 
oıo tarihine rnüsacllf Çar;rpınba "'nü 
ınat 14 de . atılacaktır. tstPklılerin 
yukıı.rda gö~terilen gün ve saat~t: na· 
nalllnde hazır buuımıalan i'fuı o ı .:r. 

(33(' G) 

I KA YIP!_AH \ 

/ 

68 No.lı gümrilk komıııyoncu Kar· 
nemi zayi ettim. Yeni!;ıni alacağım· 
'.laıı e.eklsinın hUkınti yoktur. 

ııs ~cı.lı (,ünnlik ı.omı,, om•uı;u 
Xıırc:ttin Utlıutnıı cS8944J 

" * • 
Birecik kaza.eının Dumlupınar ilko

kulundan alaığım şahadetnamemi za.· 
yl etlim. Y<!nisini çılıaracağımdarı 
eskisinin lıilknıü yoktur. 

Halfık Erol (889~2) 
• ıjı • 

Aı-a.bacı ehllyeluaıneml -yl •1.tlm. 

Yenıs ni c;ıkarcı cağımdan e~kislnin 
htikmil yoktur. 

::-ıamatya: Suluwanastır Demirc.i 
O:;mnn aok:ıl• 10 nıııuarı:lı ıuaba· 
cı Hiı ..... •;; irı Kaleağaı<ı. (SS9lS) 

BORSA ... Ankara 5-t 1-940 --
ÇEKLER 

l St.e!"lin n.zı 
100 Dol:u 13:.!.:!tJ 
:ı!lt Fr<'. 
IOO l.irl't 
100 t "' iı;rı• Fr«'. 2().687;; 
ıoo 1 lorin 
100 8ııyic:ın:ırk 

rno tli'tga 
100 Ornlııui 0.()97~ 

100 },{'va ı.r.22;, 

IOO C.clı: hronu 
100 P -eta 18.90 
lfıO Zloti 
100 ı•enzfi 26.5"~'' 

100 U!y 0.6~.; 

100 Dinar :u~:; 

ın•ı Y<'n 81.1:: ... 
ıo:ı t;weç f\roıııı 8J .0(1i 
1 ııo Ruble 

Altın U -111 

- Esham ve Tahvilat 
'l'ah\·llılt üıı'rinr J\Juam!'lıı 

olın:unı,tır. 

Ahmet Mithat Efendinin ca
nı sıkılmıştı. 

O, bütün işlerde olduğu gibi, 
güreşte de insanlık hudutları
nın aşılmasına muarızdı. Bu 
yüzden çok defa pehlivanları
mızı azarlar, tekdir eder, sonra 
gönüllerini almak için onlar~ 
çevrilmiş kuzular ikrnm e<lerdı. 

lki çetin güreşçi, bir saate 
yakın bir zaman içinde bır hay. 
li yorulmustu. Nihayet ikisin_ 
den biri yenilecekti ama.. Aca
ba hangisi? 

Niyazi Bey Halilin galip gel. 
mesini istiyordu. Onun bu ar. 
zusunu hemen herkes anlanm· 
gıbiydi. Eğer çayırdaki güreş_ 
ler sık sık yapılacak olsaydı 
bu güreşin de danışıklı olduğu . 
na inanmak ve böyle bir şüphe 
üzerinde durmak mlimkün ola. 
caktı. Halbuki, Beykoz çayırı 
güreşleri meJıtabm en parla.F 
;ecelerine tesadüf ettirilerek 
mcak üç gece sürecekti. 

Zaten güreşleri tertip eder 
•atın bu işteki şahsi zevkleri de 
Döyle bir şüphenin tahakkuku. 
ııa maniydi. Zira, Niyazi Bey 

Dev1et 
umum 

Denizyolları 
müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Geın!lerimlzde 170 lira ve 140 lira ücretli doktorlukla?' münhaldlr. 8656 
~ayılı tPadül kıı.nımunun htikilmleri mucibince bu ücreti alabilecek evsafı ha· 
iz olantnrm 7 teşrinisani 940 gününe len.dar idarnmtz zatışlerl müdürlüğ11ne 
bUtUn veaalkile birlikte miira~aıı.tıarı. (10875) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğiinden: 
ldaremı:ı ihtiyacı i<:in telgraf flncanıa.rı:nm deve boynu demirine teııbl

Unde kullanılmak tızere: 13000) kilo kendir kİtı.K almıı açık ekslltmeye ko. 
uuımuştur. lllkBUtnıe J3/ll/940 Çal"§amba günU ııaat 115,30 da B. Postahane 
binası karşısında Valde Hanrnın ıkinci katında idaremiz umumı depo mu 
basipllğl Oda.sınaa toplanacak mudUrlük alım satım komisyonunda yapıla· 
caktır. Beher kilosu muhammen bedeli 75 ku~, hepsinin 2250 lira muvak
kat teınlnat 168 liı'a 75 kuruştur. •rallplerin tennı ve tdarf ~artnamelerinı 
görn:ıek ve muvakkat teminatlarını yatırmak Uzere çalışma gilnlerlndf" 
B. Poıota.hane blııası birinci kattıı müdUrlUk ldıır1 kalem binalar ve levazım 
kısmına eksiltme gün ve saatinde de 940 seneıı1 lc;in mut~ber Ticaret Oduı 
vesil<ası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte koıuisyona nıUracaatıarı. 

11026SI 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - 1rlııre ihtiyacı için iki takım şehirler arası telefon masıı...•11 kapalı 

zar.la cJ;;siltmE'ye çtkarılını§ltr. 

Z - Muh~m.men bedel (35200) muvakkat teminat (2640) lira olup ek
siltme~i 29 İluncıteşrln 940 Cuma gilnli saat 16 da Anlcarada Evkaf Apartı
maıımdaki P. T. T. uınuın nıUdllrlilk sıı.tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler Muvakkat teminat makbuz veya banka temıııat m"ktubu 
ile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalr zarflarını o gllıı saat 15 e kadar 
mezi<ilr komlsyonıı. verec,.kJ<>rdir. 

4 - şıırtn::ı:neJ.·r Anka'"ada P. T. T. Levazım. tstanbulJa P. T. T. Le· 
v:ı.zım Ayniyat şube müd1irHıklerinden 176 kuruo mukabilinde verllece]Uir. 

(6718-9827) 

ı s ta !ı b cJ ı B a ı e d ı ye s ı 
,ıanıarı ...... ----~~~~~ 

Taksiın kışlasının ccnubundaki kule llc ~lanın önündeki meydan ta· 
rafında. bulunan ekleme tına enkazı, taşları hariç olmak uzc.e satılmak 

<1zerc açıK aı ttırrnsya konulmuştur. Tahmin bedeli 500 lira 46 kuruş ,.e ıı~ 
ten.inatı 3'( lira ı;:.ı ı.-11ru;otur. Şartname Zabıt ve Muamel{lt MU • .1rHl.ğü kale 
mınde göı .. i'ecekt ,. t t1le 21/111940 Perşembe gUnU saat u de ıJaiml Encü
m(l!Jde yapı!J.caktır. Tal:p.erln ilk teminat maKbuz veya me~;l ılarile ihal• 
bunu ınu.ıyyen suaua. Daimi Eııcıımende bulunmaları. ll0499J 

Tahmin tık 

bt'dPli t.eıııinatı 

4193,40 

550,00 
314,51 
41,25 

Bahçeler MU<lürlüğU için almacak 85 kalem ağaç ve fidaıı 
Beledıj eye aıt po~ta işlerinde lrnllanılınak üzere alme. 
cak 1 adet motosiklet. 

. 4i5.00 35,63 Yıldız 1 inci yatı okulwıun yıllık ihtiyacı için alınacak 
ıoqo kilo sut ve ıooo kilo yoğurt. 

34ti0.00 :Z~8.71S Yıldız 1 inci ynu okulu için e.lmacaJ< 2000 kilo •de ve 
1000 kilo zeytinyağı, 

1400.00 105,00 Yıldız 1 inci yatı okulunun yıllık ihtiyacı lc;in alınacah 
muhtelit cinıı yaş sebze. 

lM4,00 ll:S,05 Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı lçlıı alı:ııac:d 
900 kilo Sadeyağı, 200 kilo Beyaz Peynir, 100 kilo K&§aı 
Peyniri ve 30 kilo Tereyağı. 

3960,00 :.!07 ,tıO Xanı9ğaç Müessesatı Et nakliye kamyonları için alına
cak 22 adet dış ve 22 adet iç IA.stik. 

920,00 69,00 ZeynepkAmil Doğum l!:vinin yıllık ihtiyacı için alınacak 
muhtelif yaş sebze. 

Mll,00 40,50 .ıtfalye Mtidürltiğil için alınacak 60 adet battaniye, 

18157,40 139 31 Haseki ve Zührevi bastalıkhır hastabıınelerlle Beyoğlu 
\"e üskUdnr Sari Hastalıklar Mücadele Merkezleri, Ztih
revl H:ıstıı.Mılar Dispanserleri. Sıhht muayene komisyonu 
\'e Eytip Dispanseri için alm.t ·ak soba v~ soba ma.lzemes 

";'93,1)0 59,47 ı·enl yapılıın mekteplerin etrafını tah:iit içln almıı.cak 
ı;imento parmaklık. 

Tahmin bedell"ri ile i'Jt •minat miktarları yuJ;:ardn yazılı i11ıer ayrı 
ayrı açık eksı!•meye lwnulın • •tır. Şartnameleri Zabıt ve • r:1aır: ~lıU Müdür 
lllğü kı:ııem ~d" gö .. lilı>ccktir. lhıı.le 21/ 11/ 940 Perşcmb< 6ıinu sııat H dı
Daimi Encümende ,rapıkcı.ktır. Taliplerin ilk teminıı.t llll'kbuz veya mek 
tııplan ve 940 yılın alt Ticaret odası •:e~ikalarılo !hale günU mu:ı vyen saatt< 
Dalml Encümmdc 'bulunma!ıır:. ı HJ496) 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

-- - -----·--- - +_Lnc=:= 

Beykoz.dan bir başpclı!ivan çı
karmak gayesile ortaya üstelik 
on a.~tın da para koymuştu. 

Gureş arasında bir geveze ih
tiyarrn: 

- Güreşi mahsus uzatıyor -
!ar... Danışıklı olduğu belli! 

Sözüne Niyazi Bey gibi Yu. 
suf u11 da canı sıktlmıştr. Bu gü~ 
reşin danışıklr olmasına imkan 
mı vardı? 

Halil ve Mehmet - on değil. 
yüz altm vaadE'd.ilse - böyle 
bir güreşe razı olmaz ve şeref
lerini 'bile bile ayaklar altına 
dUşiirmezdi. 

Niyazi Bey, bunu söyliyen 
ihtiyara cevap vermekte gecik
medi: 

- Buıayıı seni davet eder. 
ken, üste para mı aldık, a ba. 
bacığrm? Bir şeyin jç yüzünü 
-ınlayıp dinlemeden niçin böyle 
·, ükümler verirsin? 

Niyazi Bey fazla söyliyeme· 
:ii. 

Ahmet Mitha.t Efendi a.sabL 
yetir.den mütemadiyen saJra.lmı 
~ıvazlıyordu. Yanında duran 
'laif Bey, Yusufun kolundan 

kerek: 
- Gördün mü, koca arslan? 

Bası 1dı2"ı yer: V AKIT Mal11a.a.~ı 

Refik Ahnıct SevenQil 

diyordu. Mehmet nihayet dedi. 
ğini yaptı. 

Seyirciler biribirine girmif?tİ. 
Çanakkaleli Mehmet, hasmı 

nın sırtını: yere getirmişti. 

Hcrk~s el çırparak: 
- Yaşa be .Mehmet pehli· 

van? 
- Y a.şa be Çanakkaleli! 
Diye bağınyordu. 

Yusuf, bu giire§in Mehmedir 
galibiyetile biteceğinden emin _ 
dı. Bu sebeple Yusuf fazla he
yecan duymamıştı. 

Band1rmalI Htiscylıı havreti-
ı1İ giz!iyemiyor: " 

- Halil pehlivan çok uğraş· 
tı ama, ne yazık .. Mehmed! ye_ 
nernedi. 

Diyordu. 
Ahmet Mithat Efendi yerin. 

den kalktr. Yanında uamca 
boylu bir uşağı vardr. Uşak biL 
yük cam f~rini ya.lmuştı. Ka
file halinde çayır ken.anDda,n 
yalrya iniyorlardı. 

Mithat Efendi, gilJ'el mıeyda.. 
nından ayrtlII"ken, daya.nama. 
dı .. Niyazi Beye hitaben: 

(~Wl'f) 


