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Mihver sulhundaki Hayat 
Sahası ve Yeni Nizam, millet
ler için korku ve kaygı 
kaynağı oluyor 

1 Reisicumhur 
MülkiyeJilerin telgrafı
na iltifatlı mukabelede 

bulundu 

Ankara S - Siyual bilgiler oku

İngiliz sulh sisteminin temeli 
:Almanyanın bir daha tecavüze 
geçmesine engel olacak tedbirle
ri almaktır. Bunun için de Ame
rika Jle Rusy~nın iş birliğine gü
veniyor. 

Almanyanm harb sonrası 

programı ise - tam tersine -
Amerika ile İngiltereyi bir daha 
Avrupaya sokmamak, Sovyet 
Rusyayı da tehlikesiz hlle koy
maktır. 

Bunu, Alman Nazın Dr. Göb
belsln yazısından anlıyoruz. Di
yor ki: ,<Avrupa nizamı bir yan
dan İngiltere ile Amerikanın, 
öbür yandan Bo~evikllğin teh
didi altındadır.» 

Nazi propaganda Nazırına gö
re Avrupa milletleri, ilk defa ola
rak, 1stik1Alinl elde etmek imkA.
nına kavuşan Avrupa kıta.sının 
birliği uğuruna çarplfmak yü
k(lınü altındadırlar. cıLlberal Bur
juva dünyası ortadan kalkmıştır. 
Mllltler, liberal burjuvaziyi, ya· 
hut bizlm slstemlmizl kabul et
lnek değil, ya bizim zaferimizi, 
yahut Bolşevikliği seçmek zorun
dadırlar.» 
şu halde, bir yandan Amerika 

lle İnglıterenl'n Avrupa işlerine 
kanşmalan felA.kettir. Zlra, Dr. 
Göbbelse bakılırsa cıBirleşlk bir 
Avrupa, asırlardan beri İngiliz 
dıı politikasını korkutan bir fl
kirdir.n 

Öbür yandan Bolşeviklik de 
Avrupa içtn tehlikedir. Alman
ya, Avrupa milletlerini hem An
~lo - Sakson pençesinden, hem 
de Bolşevik devriminden kurtar
mak için savaşıyor ... Kabul ede
lim. 

Bu savaşta, menfaatlerini iyi 
anlayan bütün Avrupa milletleri 
Almanyaya yardım etmelidir. 
Çti'nkü lngilterenln Avrupayı kö
le yapmak emellerinden, bizi 
ancak Avrupa mUletlerinin sıkı 
tesanüdü kurtarır. Hem bu tesa
nüt, Avrupanın, ekonomi, kültür, 
sosyal alanlarında, tahayyül ede
tniveceğlmiz kadar ilerlemesine 
sebep olacaktır ... Bu da güzel. 

Bu tes~müt, bugün her l}.e ka
dar harb yüzünden milletleri bir 
takım yüklere katlanmak zorun
da bırakırsa da bunlar sonradan 
kalkacaktır. Hiç şüphesiz, bu Av
rupa Birliği, buna girişen dev
!etıerden bazı feragatlar da is
ter. (Bunlan hep Dr. Göbbels ya
zıyor\ Haydi, Avrupa milletleri 
bunlara da katlansınlar. 

Fakat, Amerika ile İngiltere
nin oyuncağı olmaktan kurtul
muş, Bolşeviklik tehlikesini atlat
~. tesanüdü ve feragati save
sindc düşmanlarını yenerek müs
takil ve tPk başına kalmış bu 
bahvtiyar Avrupa kıtası içindeki 
milletler sulhta·n sonra nasıl bir 
havat yasavncaklar? Mihverin 
sulh ideoloiic;inde anlamadığımız 
baslıca nokta budur. 

Biliyoruz ki Amerika ve lngil
tereve göre A vrupada her millet 
sulhtan sonra - re1imleri, kül
türleri ne olursa olsun - eski 
hürrivetıerine, istiklallerine kn
"1lsacaklardır. 

Mihverin sulh gayesinde, bazı 
kan sık kültür, ekonomi f elsefelc
rl altında karanlık kalan, yahut 
karanlık bırakılan mesele Avru
pa milletlerinin gene eskisi gibi, 
kendi milli sınırlan içinde poli
tika ve ekonomi bakımından, di
ledikleri gibi müstakil yaşamak 
hakkına salhip olup olmıyacakla
tıdır. 

Anglo - Saksonlar, bugün Al
man işgali altında bulunan mil
letleri kurtarmak için dövüştük
lerini i1€1.n ediyorlar. Halbuki 
Mihver, iki yeni ·ideoloji sancaği
le savaşa atıldı: Hayat sahası 
ve YenJ Nizam. Bu hayat sahası 
nerede başlar, nerede biter, halA. 
billnmiyor. Bu havat sahası içi
ne Almanlıkla ilgisi olmayan ül
keler de giriyor mu, belli değil. 
lJer vesile ile öne sürülen yeni 
nızamm, Almımvanın slyast, ya
hut lktic:adi hakimiyeti demek 
olup olmadığını kimse anlatmı
yor. 

Bundan dolavıdır ki Dr. Göb
belsin bir yetyüzü cenneti gibi 

lunun 86 ncı yıl dönümü münaıebe-
tasvir ettiği O İngilteresiz, Ame- tile o1'ul talebe birliii tarafından 
rikasız, Yah.u~isiz, Bolşeviksiz Av- bugün Ankarapalaıta bir çay ziya
rupa tesanüdü ve Avrupa Bir- feti verilmiıtir Profesörler mezun
llğl içinde, milletlere yüklenecek lar ve talebele

0

r Milli Şef l~met lnö
feragatıe milletlere verilecek hak- nüne bir tazim telgrafı çe1'miıler, 
1~ nelerden ibaret olduğunu, Cumhurreisimiz de ıu telgrafla mu
sozün1 kısası k Aldmi anh bsulhunun kabelede bulunmuıtur: cProfeıörle-
esas annı - en esa muza - · 1 b 1 ı 
hA.IA bir türlü anlamadık. Bunun ": g~nç ta e ~eri ve .mezun an ıe.v-
içindir .ki hayat sahası prensipi gıle~ı~le tebr~k ederım. Vatan .h~z: 
milletler efkD.rında nasıl korku me~ı~n .ıeref~ lııklan olan hepınızı 
uyandırıyorsa, yeni nizam adağı en ı!1 dileldenmle ~ellmla~m. > 
da derin bl kin nllk tı Zıyafette Baıvelcll, V ekıller, pro-

r çe ' ge yara - feaörler, Ankarada bulunan yelli ıv• 
yor. Dr. Göbbels in son yazısında eıld Mülkiyeliler hazır bulunmuıtur. 
- Alman iktisatçısı Funk'un • - • . 
fikirleri gibi - bu kaygı ve kuş- Macarııtan'a gıdecek 
kulan aydınlatacak düşünceler ticaret heyeti 
yok değildir. Mesell, Dr. Göbbels & _._ __ ~ T"" k M · 
diyor ki: Avrupa Almanyasız ya- ~ -. ~r • acar tıc~-
şıyamaz, Almanya da Avrupasız ret muahedeaı akdı etrafındalt.i mu-
yqıyamaz ukerecle bulunacak heyet çarpın· 

. Necmeddtn Sadak ha ailnil laı.nbula ıidecek, "oradan 
da tayyare ile Budape9teye hareket 

(Devanu aahife 2, sütun 1 de) edecektir. 

Valinin gazetemize beyanab 

YAPTIGIMIZ iŞLER, YAPMAK 
ISTEDIKLERIMiZIN YANINDA 

PEK AZ KALIR 
Büyük imar işlerini para, malzeme 

ve emsali zorluklar yüzünden 
harb sonuna bırakıyoruz 

Dr. B. Uıtfi Kırdar, İstanbul Vali geliıimin dördüncü ıeneıi hitmiı ve 
ve Belediye reisliğine tayin edileli beıinci aeneai haılamııtır. 
beş ıene oldu. Bu kısa müddet zar- Bu müddet zarfında çok aayın 
fında İıtanbulun imarı sahasında, Reil.İcumhur ve Milli Şefimizin til· 
kıymetli eserler yarat..ı çalı,kan lr.enmez ilham ve iqat kaynağı olan 
Valimizin faaliyet bilançoıunu bü- paha biçilmez iltifat ve müzaheret· 
tün gazeteler yazdılar. Bir muharri- leri bütün mesaimde bana büyük 
rimiz, dün Valiyi makamında ziya- bir kuvvet mesnedi olmuıtur. Aynı 
ret ederek bu huıustaki intibalanm zamanda lıtanbul matbuatından da 
sordu. 8. Lütfi Kırdar memnun bir gördüğüm müzahereti, hüınüniyeti 
tebeuümle doğruldu. Bugün baıın- ve teıviki unutamam. 
da bulunduğu iılerin ne kadar ağır İstanbul için hep beraber çalııtık. 
ve yorucu olduğu yüzünün yorgun Çok defa itlerimize değerinden faz
hatlarından belli oluyordu. la kıymet verildi ve neıriyat yapıl· 

Buna rağmen imar iılerine derin dı. Bunlatı lıtanbul matbuatının 
bir zaafı ıı.·ardır. Ve simasında beli- müzıı.heretleri, hayırhah teıvikleri 
ren tebessüm muhakkak. ki bu gün- olarak karııladım. 
lük illerden biran ayrılıp pek sev- H k.k 1 l I 
d

.... b 1 · . 1 • .. • d a ı atta yapı an şey er, yapı· 
ıgı atan u un ımarı tf en uzenn e t•=kl · · · da 

k k f 
,_ . . masını arzu e u enmızın yanın 

onuııma ırsatının 11:endısıne ver- k d d F"lh k"k t l 
d .... · ·ı . 1. d ne a ar az ır. ı a ı a gaze e er· 
ıgı memnunıyetten ı en ge ıyor u, d f ı· t" • d • d"l · 
1. d d" k' e aa rye ımıze aır neşre ı en ı~-
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tanızla butun gazetecı arkadaşlarıma d l · kl il her 
kk .. k · · d E e erın, par arın ve yo arın 

leşe ·ur etme ııtiyor um. vet 
bugün 5 birincikanucıdur. lstanbula (Devamı sahife 2, sütun 3 de) 
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Almanlar Tunus' da 
T eburba'yı zaptettiler 

Vichy, sekizinci ordunun Libya'da yeniden 
taarruza geçmek üzere olduğunu bildiriyor 

Londra 8 <fl-o\,) - Tunus'ta Tebur
ba havallslnde flddetll muharebeler 
oluye>r. Almanlar tank ve pike uçak· 
lar hlma.yeshıde piyade ile hilcuma 
geçmltlerdlr. Teburt>o.'ya. hl:Clnı te. 
pelerde Brltanya. - Amer\kan !tuv
vetıerl tekrar toplanm14tır. Alman 
mekanize kıtalnrı Teburba .fehnne 
girmişlerdir. 

Müttefiklerin avcı uçakları faali
yet göstennlşler, dün Blzertt dokla.. 
nna 2 hücum yJlpılmlftır. Blr semt, 
malzeme depo.şıı, şlruendlfer liıtasyo
nu üzerinde bombalar patlannıtır. 
Blzerte ıeceleyin de bombardıman 

edilm.14tlr. 
Loncl.ra 8 (A.A.) - Reuıer ajansı

nın Tunus'ta bulunan muhabiri bll
dlrlyor: Müttefik kuvvetler Tunus 
muharebe sah~ında hayatı ehemmt.. 
yetı olan yollan Tt münakalAtı elAn 
ltontrollan altında bulunduruyorlar. 
Teburba'ya hAlclrn tepelere kuvveUl 
toplar yerleştirilmiştir Müttefiklerin 
hava faaliyeti de artıyor. :Mamafih 
ller hava meydanı olmaması ciddi 
noksandır. Almanlar tlddetıi mu
kavemet gooterlyorlar. BJrkaç zaman 
için Tunus'ta neUce beklenemez. 

nı bltlrmlıtır. Mfida!aa. cephesi deniz 
'.kıyıs.ından Tuzlu b:ıtaklı!a kadar 
yarım ay ,eklinde uzıunakto.dır. 

Lonclra 6 CA.A.) - Libya'da Ela
gella'nın dotusunda t:eşlt faallyeti 
olmuştur. Napoll'ye hava akını çok 
muvaffakıyetli olmuştur. Uçaksavar 
a~fl şiddetli, fak.a.t lsabet.sizdl. 

Londra 5 (A.A.) - Mukabil taarru
:ı;uu mUspet bir neticeye varmadan 
akamate utramış olduğu zannedil
mektedir. Müttefilderln hava kuv
vetleri henüz son s&zi\nli söylemi.§ 
dctlldlr. Bunun sebebi ise, iaşe me
aeleslcUt. Mihver kuvveUerlnln hil
cum esnasında gösterdikleri sebat Vf! 
inat, mthvercllcrb1 Tunus'a atret
nıeltte oldukları ehemmlyeU göster
mektedir. Şlmdl yapılmakta olan sa
vaşlar, Cenubi İtalyıı.'mn müdafaa. 
sını hazırlama.dan en·eı yapılan ön .. 
cüler çarp11masına ben~Uleblllr. 
Müttefiklerin kati bir harekete geç
meleri zamanı yaklaşmıştır. 

Londra 6 CA.A.) - Rommeı, Llbya'
da kuvvetlerinden bir kısmını ten.. 
slk etmiftlr. Şlındt 3 zırhlı tilmenı, 
ı hafif, ı bombacı müfrezesi v:ı.rdır. 

ha edilml§tir. Müttefikler ir.san v• 
maızemece mühim kayıplara uğra. 
mıılardır. 

Stokholm 5 <A.A.l - Oöerlng"Jn 
güzide uçak teşkilleri, daha flındiden 
Tunus cephesinde kullanılrr.a!ttadır. 

Alman taaruzu 
ı.ondra 6 CA.A.) - Tunus'takl 

Reuter muhabiri bildiriyor: Almanlar 
plke uçaklann yardımlle hücuma geç
ml.§lerdlr. Şimdi blrlncı ordunun en 
kuvvetli mevzilerine taarruz ediyor
lar. Almanlar lledlemekle beraber: 
zırhlı kıtalarını taklbedecek plyad• 
ve topçu kuvvetıerı yoktur. 

Tunus'ta hala de\·amlı cephe yok
tur. Dağlar bunu lmklnmz hale koy
maktadır. Bu sayede büyük kuvvete 
lüzum olmadan müdafaa ynpılablllr. 
Hele Abyok'tatı dağ geçidi tek. blr 
adam, hatta bir çocuk t&ratından 
muhafaza edlleblllr. 

Blzerte'de Almanlar Mateura'ya 
kadar uzanan müttefit çembertnl 
yarmağa muvaffak olamamışlardır. 

Bir hava muharebesi 

ı Berlin ne diyor? Rerlin 6 (A.A.) - Dün Alre:ın uç.ııt:-
Libyada ngilizlerin ları Tunus'ta büyük bir muvaffa-
taarruzu bekleniyor .perlin 6 (A.A.) - Tunus'ta §lddetll kıyet kazanmışlardır. Bunlar mütt.e-

muharebeler oluyor. Mühhiı bir de- flklerlr. 12 bomba uçatını öniem~ 
Vich:r 6 CA.A.) - Libya'da İngUl~ mlryol kavuşak noktası -ele geçiril- ıer, avcılardan ayırarak Jı:uşatllllflar 

lerin büyük bir tnamızlan beklen!- mlş, peyce blr mesafe üzerinde 1lerl- ve hepsini di.işur.mtlşterdlr. Bundan 
yor. İng1llı: sektslncl ordll.5\1 mlUıhu lemtl olan ve dü~n yayılma hare. aon.ra avcılarla muharebeye tutllf&
t.aıtvıye 'Jtıtaııır.a alııutiar. DlAo• '-"~) koHnl --~0oolc anG'hl.n, hl.. f cflb _ ,....,. hnn1ıınn ıb hf'n.<dnl tahrtbetmlf.. 
tan mareşal Rommeı de hazırlıkları.. Amerikan kuvvetl !hemen hemen ım- lerdlr. 

Roma'ya akın 
ihtimali 

Papa ıehrin ortaıındaki 
kiliseye gidecekmiı 

New. York 6 (AA.) - New 
Y ork Timca ıazetcainin Bern mu
habiri bildiriyor: ltalyan gazeteleri· 
ne göre İngilizler Romama'ya hava 
taarruzu yaparlarsa Papa Roma'dan 
çıkmıyacak, ,ehrin ortasındaki La
teral kilisesine gidecektir. Bu haber 
Romalıların lcalblerinl farahlatmıo
tır. 

B. Churchill 

Sovyet taarruzu 
devam ediyor 

Moskova yeni muvaffakıyetler ka
zanıldığını bir sıra meskun yerin 

ele geçirildiğini bildiriyor 

Moskova 6 (Radyo) - Dün !siperlerine girmişlerdir. Mihvcrcile
akşamki Sovyet tebliği: cBirinci- rin piyade ve tanklarla mukabil hü
knnunun b~ind günü zarfında as- cumlan neticesiz kalmıştır. Burada 
ke.ri kuvvetlerimiz Stalingrad mm· bir gün zarfında 2000 Alman imha, 
takasında ve merkez cephesinde 30 top z.aptedilmiş, 400 esir alın
Almanların mukavemetini yenerek mıştır. Diğer bir kesimde Mihverci
evvelki istikametlerde taarruzları..,a !erin 3 mukabil hücumu tard, 300 

D h h devam etmişlerdir. 4 birincikiınun· askerleri imha edilmiştir. 
« a a çok çetin mu are- da hava taarruzu neticesinde 1-0 Al.. Stalingrad'm cenup batı ınJa mu-

beler olacak» diyor man tankı, 300 yüklü kamyon ve harebe kızışmıştır. l\~hverciler bir 
- -·- otomobil imha, 2 demiryolu katan gi.ir.t evvel kaybettikleri · mevzileri 

Londra 5 (AA.)_ M. Churchill 't~hribedil~i!I, w2 tabur piyade, 1 ~ö- geri alma~? teııe?b~ et_mişler, fakat 
b ·· B df d"d ,L tt b ılilk smarı dagıtılmış ve kısmen ım- bu teşebbus netıcesız kalmıştır. ugun, ra or a ıoeynnn a u- h d"I · · 
lunarak savaı;ın, en şiddetli nokta- a <' 1 mıştır.> Cephenin merkez kısmında S(>v-
sına :yaklaştığını, bütün kuvvetlerin Moskova 6 (Radyo) - Dün yet kıtalan taarruza devam ile Veliki 
bir araya getirilmesi icabettiğini, akşamki tebliğe yapılan ektir: Lu~i" de 3 dayanak noktasını işgal 
Mihver kuvvetlerinin Afriknda de- StaÜngrad mıntaknsında çarpış· ettıler. Hnrb meydanında 950 Al
nize dökülm~inden evvel çok çetin malar devam etmiştir. Burada fab- man. cesedi kaldı. 5 tank, 49 top, 
bir takım muharcbler olacağını ıeöy- rikalar kesiminde çember içio:le alın- 18 ~pcr havanı, 89 ~nn;~on. ve oto
ledikten soara celde edilecek neti- mıı olan bir Alman grupu imha edil- mobıl, ? kamyona bındirı~m~ .radyo 
ccler hak.kında katiyen ıüphem yok- miıtir. Şehrin şimal batısında Al- merkezı, 1 zırhl~ ~to.m?bıl, hır çok 
tur >demiştir. manların inadlı mukavemeti kınl- levazım . ele geçmlmışt.Jr. 

Amerikan 
donanması 

Pearl Harbour baıkımn· 
da uğradığı kayıplar 

mı!! ve Sovyet kıtaları ilerlemişler· Rjcv"in batısında bir sıra meskun 
dir. So\"}'et askerleri Almanların ön yerler ele gcçirilmi~tir. 

ID:l..kkaa~I erı 

Vurgunculukla mücadele 
- ------------------

Vurgunculukla mücadele itinde Gazetelerde okudufumuza söro 
Londra 6 (AA.) _ Amerikan ıöyle bir vaziyet olduğu anlqılıyor: bir vurguncu dördüncü defa yaka• 

Bahriye nezareti geçen ıcne Pcarl Vurguncu ya yakalanmıyor; ya- lanarak mahkemeye ıevkedilmit
Harbour baskınında Amerikan bah- but yakalanıyor da mahkemeye ka· Ağır bir cezaya çarpılmış. Kcndi
riyesi~in uğradığı zarara dair bir dar gitmiyor; yahut da mahkemeye mwlen bu iti neye tekrar yaphğı 
rapor neıretmiıtir. Buna göre 5 ~adar ... giderse oradan .~af bir ceza sonalunca: «Mahkemeye düşmeye· 
Amerikan zıh1111 3 muhribi, 1 ısa· ile kurtuluyor. Onun ıçm vurguncu· ceğimi diipem bile yine ~ lira 
b.h d k b ' ··h· h luğun önüne a-eçmenİn çaresi yalıuz ı o ya atmıı. ya mu ım asa- w para cczasile kurtulacağunı :r.ennet-
ra uğramııtır. 3 zırhlı, 3 kruvazör kruıunda ce.zalann agırfattı.nlması · t' d • 

• d~'d" V ·-'·al m14 un:> emış. 2 yardımcı gemi de hasara ugwramı•- ~u ır. urgunc\Dlun 7- anına- V akal w 
.. ahk k-..1!•---· • urguncu y ıuıacagını ve ya• 

tır. Bunlardan tamamen batan eski nnı ve m emeye .ev ocuunx:aını • • 
Arizona zırhllll müıtcana diğerleri· de temin etmell kalanınca da mahkemeye gıdeceiinl 
nin bepal tamir edilmiı veya tamir Bizi bu neticeye vardıraa miaal biline bir daha VurpDll cesaret ecle-
edilmek Gar• bal ...... ..... 
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SöZU 6ELiŞi 
Baremde değişiklik 

M enıur bareminde 2ek8 ve kabiliyete, şahsi gayrete kı~~t 
verilmesini mümJ;.ün .kılacak bir değişiklik yapılması duşu· 

nülclüğünü gazeteler yazıyor. Gelen haberlere göre hükılmetimiz 
karanın verml~ ve incelemelere başlannuştır. Hanrlnnacak yeni 

Çorum'da yer Amerika'dan 
sarsıntısı dönüş 

Osmancık kazasinda 
hasar büyük 

Gazetecilerimiz Kahire
ye geldiler 

Napoliye çok büyü 
bir hava akını yapıldı 

lfıyiha yalonda l\feclisc scvkedilccektir. . 
itiraf etmelidir ki bugün yürürlükte olan barem, devlet teşki· 

ıatmcln ' 'azife alan vatandaşlan biriblrinden ayıracak her hangi 
bir tanıma unsurundan tamamen mahrumdur. Barem göre yalnız 
30 liralık 35 liralık. 40 liralık, 50 liralık illı ... makamlar vardır. Bir 
makamd~ iiç ene veya beş sene namus dairesinde bckliyen ötekine 
atlar. On h"ş ene sonra en mühim makamlara gelir. Fakat gelen 
kimdir? O makama diişen vazifeleri muvaffakıyetle başarabilecek 
biri mi? Barem için onun on be ~ne beklemiş biri olması elzemdir. 
Daha aşağı clerececle bulunan zeki, kabiliyetli. başanh bir memu
nın o makama geçmesine müsaade etmez. Yani öyle bir barem ki 
tcınhclle çalışkanı, kabiliyetli ile kabiliyetsizi ayırd etmeden, yalıuz 
bekleme s:ılonlannda otnrduklan müddetlere bakarak vakit dolun· 
ca hep!"ini birden bir kat yukan çıkanp bir kat daha ehemmiyetli 
\ı":tzifclerin başına gönderen bir a~ansörden farksn~r. Liyak~t 
sahihi \'Ücndundan daha mühim mevkilerde istifade edılmesi kabı) 
chm ~emur yalnız baremin derecelerinde icabeden ~üddetleri 
doldurmadığı için belder durur. Çalışma.k arz~t ve hev~ı, z.ek~ ve 
kabiliyeti koJayhkJn başardığı ehemmiyetsız vazıfeler~e soner gıder 
ve sonra hir gün gencliğin biitun hararet ve kul·vetıle çalışıp fay· 
dalı olacağı makama yonJlmuş, yıpranmış nlıuak otunır. Ve teka
iitliij!iinü bl'kler. Artık o, memleket için yerine konması kabil olma· 

Çorum S (A.A.) - Burada 2 llkk!· 
kAnun gecesi vuku bulıın yer sarsın
tısı, alınnn mütemmim mnhimatn 
göre, Osmancık kaza merkezi ile cl
var nahiye ve köylerde btiyilk ha
sarlara. sebebiyet vermiştir. 

Kahire 5 (A,A.) - Türk gazctecl
lerlnden Abidin Daver, Zekerlyn Ser. 
tel ve Şükrü Esmer. 'bugün Ankara
ya hareket etmek Uzere Kahlreye 
Kelmlşlerdlr. 

Italyan tebliğine göre hasar mühimdir 
150 ölü 325 yaralı vardır 

yan kayıplardandır. . ... . .. 
Bu baremin iç ertliğidir. Bır de dış erthgi vnr. Bilı:ısı ve ka· 

biliyeti ile göze çarpan bir vadandaş umumi arzuya rağmen .sırf 
haremin istediği şartlan baiz olmadığı için dışardn kalır; vUcu· 
dundan i tifade kabil olmaz. 

Devlet makinesini daha hızlı işler ve daha vedmJi çalışır bir 
hale gctinnck kararımla olan hiikumetimizin barem kanununda 
haber verll<'n clcğişikllği yapmağa teşellbii e~mekle bu biiyiik ma· 
klnenin en tamire muhtaç tarafına el koydugtı muhakkaktır. 

Şevket Rado 

Mihver sulhundaki Hayat Sahası 
ve Yeni Nizam, milletler için 

korku ve kaygı kaynağı oluyor 

Osmancık kaza merkezinde 20 ev 
yıkılınıf ve 300 ev de hnsara uğra
mışur. Komba köyünde 70 evden 
50 si yıkılmı.ş ve 20 ev de zarnr gör
müştür. Laclr köyünde 30 ev oturuln
mıyacak derecede yer ıııırsıntı...c::ından 
müteessir olmuş ve geri kalan evler 
de tamamen yıkılmıştır. Küçük La
clr köyü 2 ev mOste~:ıuı. ta.ınamen 
harabolmuştur. Yarun köyündeki e''
lerJn yüzde 80 1 zarar görmüştür. 
Türkler köyünde 10 ev ~ökmiiş, dl~er 
evleıde de çatlaklar vardı.r. Ayaz 
köyünde ıtı ev yıkılmıf. 15 ev ~e o~u
rulamıyacak derecede zarar gonnuş· 
tür. Patak köyünde ise oturulabile
cek bir ev kalmnmı§tır. Bütiin bu 
mıntnkada tesblt edllcn ölü mlktan 
5 ve yaralı mikta.n da 9 dur. Hayvan 
zaylntma gelince, diğer ~rlerdelı:.i 
zayiata mukabil, Komba töyfuıdekl 
hayvan kayıbı mühimdir. 

Yeni Meclis 
Şubatın ortalarında top
lanacaği tahmin ediliyor 

(Ua tarafı 1 inci sahifede) 

Ankara 5 - BijyUk Millet Meo
lisinin bu ayın 16 unda kış tatiline 
karnr vereceği tahmin ediliyor. Bu 
arada aeçimin yenilenmesine de ka
rar verilecektir. Bu takdirde Meclis 
§Uhat ortalarında toplanmağa çağı· 

hekim, cezrl bir tedaviye de baş- rılacaktır. Seçlm kanununı.m aldığı 
vurmaktan çekinmemeye mec- ıon ,elde göre mebus seçimi 36-'40 

Hiç şüphesiz Avrupa, Almanya burdur. Vazifemizi yerine getir- günde tamamlanacaktır. Fakat bu 
gibl büyük, çalışkan, medeni bir mekten bizi hiç birşey abkoya. layiha henüz: Meclis umumt heye
milletin ilminden, tekniğinden maz .. n Sondaki tehdit bertaraf, tinde görüşülmemiştir. 

Amerika elçisi de geliyor 
Kahire 5 (A.A.) - Amerikanın Tür 

kiye büyük elçlsl B. Stelııhardt, An
kara.ya hareket etmek tızere, dün Ka
hlreye gelmiştir. 

Şarlo 

Bugün 19 da Türkiyeye 
hitabedecek 

New • York 6 CA.A.> - Şarlonun 
Türk.iyeye hlta.ben yapaca~ı radyo 
demeci yannld ı UWnwı pazar 
günü, ıTilrk - Amerikan dostlut. 
programı ismi verllen yayım sırasın~ 
da verilecektir. 
Yayım Türkiye yaz saatile 19 dan 

19,30 a kadardır. 
Postalar şunlardır: Wrul 19,6 

metre, 15,350 kUoslkl., Wruw 18,9 met
re, 17,7&0 ldl6Slkl. 

Yayunm deyuluşu hafif o'ıdugu 
takdirde procrnm, s llkkfmun salı 
günü aynı sna tte aynı rndyo merkt!
zlndel1 ve yulmndakl dalga. uzunluk
lan üzerinden tekrarlanacaktır. Şarll 
Şaplln doğrudan doğruya Türklyeye 
hltabedecektlr. 

Çiçek hastalığı 

İstanbulun hiç bir tara· 
fında ıalgın halinde 

değildir 

Kahire 5 (A.A.) - Ortn Şark İngl-ı nev yazıyor: Şlmall İtnlyadan l>lııler
llz kuvvetleri llarnrcflhmın bugllnkU ce İtalyan hall hazırda. İtalyan kon• 
cumartesi müşterek tebliği: trclil altında bulunm:ıkta olan yu-

Cenup do~u BlcJlyndaki iniş al n
larma ağır tanrruzlnr y:ı.pılmış ve 
yangınlar çıkanlml§tır. Slra!.:.üza d • 
nlz uçaklan Ü$Üne de bombalnt atıl
mıştır. 

Kitle hallndo hareket eden mütt -
file n~ır bomba uçaklan dün gUndılz 
Napolldekl doklarla bnfka hedetıere 
kn~ı baıarı ile taarruz etmlılerdlr. 
Uçalclarmuzın hepst salimen ~ler1· 

ne dllnmü.şterd1r. 
Kahire 5 (A.A.> - Dün, ~atak 

vaktinde, Amerikan Llberntör uçak· 
larının Napollye kar41 yaptıkları ha. 
va alı::ını esnasında. bir zırhlıya. ve iki 
kruvazöre isabet kaydcdUdlğl bugün 
it ıı. edllmektedlr. 

İtalyan tebliği 
Roma 5 CA.A.} - İtalynn başım. 

mandnnlığının tesmi t.ebl!#lnden : 
Dün öğleden sonra düşman uçaklan, 
Nnpoll ü:ı:erlne kışa "' flddetll bir 
baskın yapmışlar ve Tunu&'t.n.kl hare· 
keUerlnden dönen uçaklarımııı ya
kından taklbetm~lerdlr. Dil§man ta
rafından ika edilen ha.sarat milhlm
dlr. Ve sivil ahali arasında birçok 
telefat vardır. Ölenlerin mlktan 150 
ve yaralananların Bayısı 325 k!~lye 
baliğ olmaktadır. Uçakse.var batar. 
yaların mermisi L5abet eden motör
Iü bir İnglllz uçağı alevler lçlnde kör
fezde denize dii§müıtlir. 

casenzn civarında da bir iki bom
ba atılmış Vl' birkaç ev hns:ıra uğrn· 
mı.ştır, 

Cenene 5 (A.A,> - Jurnal dö Je-

knn Savo1e'ya tehacüm etmektedir
ler. 

Bir lstlhsal1lt sansürü vücuda getl
rllm:IUr. Faşl.st~rln şefi, ~nlden 
halka hitaben bir nutuk söyllycrck 
ingUlz uça.klanmn bombtırduno.nln.
nıı. kar§t tedbir almnktn ıst.lcal ct
mete t~vlk etmiştir. 

Sicilya' da bir hadise 
Kahir~ 6 (A.A.) - Slclly&da bir 

ayaklanma olduğu ve bu lşynna aş. 
kerlerle halkın 1..ştlrıik ettıttı blldlrll
mettedir. isyana ıı;ebep layı tahkl
mntında çall§mnk istemlyen İtalyan
lnrı Almanlann kurşuna dlzmesldlr, 

Lnndra 6 CA.A.) - Trly.::steden gel
mekte olnn yo!cular İtalynyıı müte
madl:Ycn Alman kıtalarmı'l gelmekte 
olduğunu .söyl mekttdlrler. 
İtalyanlarla Almanlar 

arasında ihtilaf 
NeY)'nrk 6 (A.A.) - Fransanm Ak.. 

deniz sahlllnl işgal etmek hususun .. 
da Almanlarla. itnlyan!ar nrasındn 
ciddi blr lhtllô.f çıkmıştır. Fransız 
filosunun 1Jynından sonm genem! 
Von Rustedt, hiç bir mesullyet ka
bul etmiyece~ni ileri Bıirmıi~ ve iş
galin tamamlle Alman kıtn1arı tara
rafındnn yapılmasını lstcml§tlr. Nazi 
ordulıın yüksek şefinin vernıı, ol
du!ro mü.saadeden sonra İtal(yanlar 
tarafından f~al edilmiş olnn şehir
ler, zorla tahliye ettlrilmi§ ve Alman
alrın kontrolü altına glrml5Ur. Fa
§lstler, yalnız itnlyan hududuna pek 
ya.kın olan Drlancondn kalmışlardır. 

Valinin gazetemize beyanatı 
vazgeçemez. bu ,kadar doğru söz az söylenir. İstanbul Bıhhnt müdUrlüf:ündtn: 

HattA biz, kendi politika dil- Doktor Göbbcls - hekim doktor B J • 'd Bazı gazetelerde çlçc-k hastalığının (Baş tarafı 1 inci sahifede) dir. Pek çok ivlerimiz talipıiz kala-
şüncelerimize göre, Avrupada olmamakla beraber - bu işler- U garıstan a Beyoğlunda salgın halinde htlkfun birisi üzerinde earfettiğimiz gayret· rak bir türlü intaç edilememektedir. 
kuvvet1i ve sulhçu bir Almanya den de iyi anlıyor. Fakat şunu ---- sürdüğüne dair hnvndlsler\ nefrcdil- lerin, sonu gelmez müşkülle.rin nasıl Bir çok ithalat malzemesinin e5Dr 
varlığını zaruri görenlerdeniz. da hiç unutmamalı ki bu gibi ah- Örfi idare ilan edilmiş mlştlr. Istnnbul'un hiç bir tnrıı.fında dört büyük seneye doldurulduğunu aen piyasada bulunmayı§ı da iş gör· 

Fakat bu baklmdrın Avrupa, valde bütün mesele, hasta ile çiçek salgın hn.ll~de değildir. Şl~dly: bütün tefarruatile düşündüm. meğe imkan bı~alcı~n~ ktadır. 
İngilterenin , hatta Amerikanın hekimi iyi ayırd etmekte, yani kadar ço~u Fatih civarında oma b b' Bu son ıenenın ımar sahasında 

d kto h st Londra 5 <Radyo) - BlldJrJldlğinl üzere yalnız sekiz vak'a görfildü Bun- Bu kadar yorulmamızın ee e ı le . • b' ld w t 
yardımına da muhtaçtır. Biz ina- hastayı doktor, 0 ru a a göre. Sofyndıı örfi idare ll1ln edilmt§- ıarın cenup hudutınrımızn komşu her§eyi en dar imkanlarla başarmak lpr. .. lerkms~ , ır ke?~ ~ u~nu e .. 
myoruz ki bu asırda, tek başına sanmamakta, sağlam bir bünye- tir. Zabıta ahaUyl sükCınetc davet olan ve çiçek vak'alan görülen yerler. zorunda kalışımızdandır. ~udr e İ taybe.lmhe lkıı erbı~. u se

1
n• 

yaşayan, kendi kendine yeten yi aille hastadmı diye boşu~ etmektedir. Birçok komUnl.st tevkif den gelenlerle alAkuı olduğu tınla- Birinci dert, 800 bin nüfuslu bir ıçık ~nkd~n u d b"l ın8:.. 1~ eser ~-
milletler olamıyacağı gibi, kabu- azaba sokmamakta, ve zora edllnılştlr. §ılmış ve çok sıkı mücadele tedbirleri şehri bu kadar geni~ hududları için- ra J hım) e ekı ecegılmdız 

8
yeg ~ e 

P,lmR rı>ldlm;t :kıtAlo.r da yo.qnya ~clrlın l'cr":1c ~cçip yaıılış tedavi --------- alınmıştır. Bununla beraber memıe. de altı küsur milyon lira ile idare şey ata~ u u en ısa yo an e~~B" 
maz. Milletıerarası münasebet- ıle canlıyı öldunnemektedlr. Ta- Barem kanunu kete gtrmtş oıan bu ha.stahğın a.,ısız- L h 1 d' ~ h' luna. baılıyan ıve pek yakındR kuşat 
Jcr kadar kıta,~r arası ..... ndcfi babetin başı ateşhiS» dir. etme~. mutat e e ı amme ızmet· . . ~ G . b l 

' Ul uu. lar arasında yayılması her z:ıman !erini aksatmadan imara para vetio- ureısmk ını yapka.~ag!.~~zd a:zıSau vnhrının 
manevi alışveriş de insanlık için İngiliz sulh politikasının - mümkündür. Çok nRır ve tehlikeli blr tirmek olmuştur. Bu para anca"k 80 b n ap.,~ıd opru

1 
sunk en d raç nne .. 

artık şart olmuştur. F.den'in nutkuna göre - sakat d f . . hastalık olan çlçete tutulmamıık lçln b' "f 1 b' A h . . b atına .u ar o an 11mı ır. 
tarafları olduğunu yazdık. Mih- Bir mad enin te sırı en kolay çare qılanmaktır. ın. nu u.~ u .". vrup°: ~ rının • . 00 Bu yol: biliyoreunu:ı ki muazzam 

Alrnanyanın Avrupasız ya.şıya.. ver sulhunun bllmediğfmfz, anlı- yarın görüıülecek Son altı ay zarfında a.§ılnn:ırat qı- ldedıyl e bubtçıes·ı~ır. Bu nd•p
8
e
0
t dahilılın· istimlak i9lerindeı. ve yeniden aç~ 

rnıyacağma gelince Avrupa:mn yamadığımız yerleri var. İtiraf 31 tutmuş olanlardan bqka genç, .e stan. u .~çın '~ene e mı yon lan en büyük bir ana cadde olmaaı 
göbeğinde, oldukça büyük yer ~elim ki bilip anlamaya ça1u·tı- ihtiyar herke.sın 11.§Jlanması muhak- lıral.ık bı.r butçe laz.ımdır... . itibarile büyük inıa ameliyelerinden 
tut la Al anın günün ~ uq Ankara 5 - Devlt>t memurlan ay- F lh k k t J 
bI 

.mduş ot nf manyl A' ğımız kısım da sevimli ve millet- lıklannın tevhit ve teadülü hakkın- kak .surette 11\zımdır. Ve kanunen . J a ı • umum. mec .ısın ıon ıç· sonra vücuda getirebildiğimiz bir 
rın e e ra ı sıyn ıp vrupasız leri sevindirici değildir. Alman- dakl b.mmun., ncl maddesinin tefsi- mecburidir. HiUtCımet tablpllklerl ve tımaında kabul edılen bır kısım ta- eeer olmaıı itibarile ehemmtyetlidir. 

bir ada h!linde kalması gibl bir yada·n beklediğimiz, yarınki sul- rlne dair B&§l'ekdlet te~erest. ve bele<liy~ tabipleri tarafından aşı n1eır.- sarnıf zamlarile Büyük Millet Mecli- Bunu-Akaaraya bağlamak . . . .. ij .. 
du··.,un·· cc akıl çerçevesı·ne zat"'n k b' 1 eanen tatbik olunur. .&•ı tüplerinin .:nd•n hu ı",..tı'mada rı'-maııını ehem· .. d k' b ı_ JfınVı onk " "· he yardım edece ır an ayış ya- bütçe encümentnfn mazbata.sı "Iec- '"Y "" ... "' ~ A muz e ı • <ti; · "' büyüklü~üne göre her tüp ile müm- mı·y .. tl- be'-led'ı:Yim kıın"'"Un bi:.te b b~nedye Mıra ıyoruz. ahıal 
gıremcz. ratmak ı...c .... , harbin bu devrinde ilsin nazartesl toplantısında müzake- .. L A o -· u ıene ır 

t A ı ......,, ., kün mert.ebe 10 veya 20 ki§IYi a,ıııı- temin edeceği varidat hastanelerin l '- t• . e 
1 
ıehır 'kçar'ılıınd~l ak 

Bundan maksa • vrupa ya - kendi sulhunun milletlere ne ge- re edilecektir. mak §artııe tabipler taratuıdan ta- .v • • • .. o araıı: amır ve 11 a ı ı ma e ı me 
ruz Almanyayn muhtaçtır ve sa- tireceğlnl, müphem bfr felsefeye Maddeye göro yukarı dereceye terli lep vuku buldukça Sıhhat müdürHiğü v~ dıger !mme h~ı;metlerının bugun· üzeredir. İçinde ufak tefek diğer 
de ona muhtaç olmalıdır, ve Av- düşmeden, açıkça anlatmaktır. içlıı en nz 4 sene bir derecede bulun- ile hükümet ve belediye tabipliklerin- ku hayat pahalılı.ıı karşuıında ııncnk bir çok tamir ıve in,a itlerimiz varsa 
nıpa yalnız onundur demekse Almanya için, Almanyanm dost- muş ve bu kndar müddet o derece den a§ı parasız olıı.rnk verilir. devamlsr,nı temin için olup bunların da bunlar zikre değmez. 
- ki sanmıyoruz - bu. ham bir lan için bunun faydası büyük maa§ı fl'lcn alml§ olmak earttır. Yük- Tabibi olıı.n müesseseler, tcıbrlkalnr büyük imar iıleri için liizım olan Esaııen memleketin inge i§leri di-
l!ayalden ibarettir. olacaktır. sek mektepten mezun olanlar için ve bunn benzer yerlerde bulunan bli- mali genisliği veremiyeceği tabiidir. ğer günlük mühim idıui iıleri ve 

Dr. Gö'bbels'in yazısrnda bizi Hiç şüphesiz «dünn ölmüştür, müddet 3 senedir. Her ne suretle olur- tün talebe ve memurlar ve mUstah- Bununla beraber bu"'oo irin bu vııri· imar me.aimizi ikinci plfınn bıraktı· 
sa olsun bir dereceden fazla terfi d mıe 1 k dl tabi ı in "' ,. 

çok düsündüren b ir kısım da şu- eski liberal nizam bir daha geri c"lz de~lldlr. e~ r ve ame e en P er c data olan ihtiyacımız hayatidir. nıcak derecede bizi meşgul etmek-
.. ti İngilte Am .. t1 muracaaUa kendisin! ~lnttırmnlı- I . . . d' dur. Sayın Nazır diyor ki: «Has- döruniyecek r. re ve e- Bütçe encümeni , maddenin ı;nrlh dırlar. kıncı dert; araya harbin cirmcsı te ır.A . . 

talaT, çok nadir olarak doktorla- rlkada dahi. Fakat birçokları olduğu, tefsire muhtnç bulw1madıt1 ,_A_ • burt 
1 

eşya ve malzeme liatlerinin yavaş İmar ırılerıne yalnız para, malze--
Al d.. an Hem ~.wu mec yet ifa etmek ı· "b' ... L" JI ·· ·· nnın tavsiye veya ilaçlarının kıy- sanıyor, ve manyanın uşm • karanna va~tır. ve hem de haynt ve Slhhatlerfnl ko- yava~. fakat gittikçe artıın bir niııhet me ve ~?1sn ı gı ı mui>'°"u er yuzun· 

metini takdir ederler. Ancak has- lan öyle anlatıyorlar ki Nazi yeni --- rumak için halkımızın ~lçek aşısını th- dahilinde yükselişi zaten çok mnh- den dfgıl1 ; hkun.u?lıı uzunk _r uuı1 dıya talık geçtikten sonra hasta, ge- nizamında mflletlerin mllli sınır· Baro heeyti dün toplandı :ınal etmemeleri ehemmiyetle tavsiye dut olan bütc;e imkanlarını ptmmın meogu 0 hİ ıçın artac~ . . ~a~ a ı.:· 
çirdiği buhranın tehlikesin! an- larında hürriyetlerine, istiklal- Baro heyeti dün tOPlanmış, nV'll- olunur. i,tira kuvvetinin nuılınnııile bü11bU- mk.af~ımd ız udu.,mamaslı yul zun cnk • 
Jar. Fakat hastanın o andaki an- lertne, milli hakimiyetlerine yer ltntlann sigorta.51 hakkında görüş. . - - B h 1 n ı erece e mcşgu o amama ta .. 
Jayışsıilı~a rağmen, bütün uaç yoktur. Öyle mi? mil~tür. Neticede sigortanın kaldırıl- Altın fiati t~~ daraltınası olmu~tubr.I u a ·~ yız. Büyük imar hareketlerini harb 

el re ba~,nnak h kimin B nun cevabını vermek bize mas• bunun "erlne bir yardını san .. . gunlerde 0 raddeyı u muştur kı sonuna bırakmak ve günün hcr•cy• 
ve çar e v • - e u ·• ,J ' - Dun bir altın 3250, bir gram ktilçe her hangi bir kıymet keşfi 15 günlük d "h' ı · · d b 1 d "ğ borcudur. Hastanın başka türlü düşmez. dığı kurulması kararln§tırılmıştır. Ka- en mu ım o an ıçın e u un u u· 
kurtulmasına iınKan olmazsa Necmeddin Sadak rar Adliye Veltlletlııe b1Jdlrllecektlr. 434 ku~tan Bntılmıştır. ilan devri içinde derhal değişmekte· muz işlerile meşgul olmak revkalAde 

halin zaruri İcaplnrından olduğun\!. 

~ı::============ı-==============~ kuduz bir nöbeti, bana, mahkeme n eğe, aevinmeğe, cehennemim den' sizin dudaklarınız ilaca, va:.tifenize ~~ttabl t~.~~ir ede~;iniz. l Biz k de b§İm<-
dosyalanna geçmiyen, kanunun ııo- çıkıp yaşamağa halckım varmııı gi- ait tcYler mırıldanırken, o kelimele- 1 en mk u ım vazı e 0 ara unu 

Cehennemi Gönül d .. b 1 · . 1 b" • b Ç ~ H yapma tayı:z. zip erioeme igi ir ö iım suçu ış et· ı, sıze: re, u « ocugum, yavrum, asa· -----
mi6tİ. Öldürme ileti olabilecek hı· «- Benimle evlenir mis.iniz?> nım I> §ekili erini veren, bu sevgili 
c;ak, kuroun. x.ehir, ip veya hunlara diye ıordum. renkleri, ışıltıları süren ben mi Üniveraite talebeaİne 

Yazan: MEBRURE SAMİ benzer her hanai bir şeyi, hatta eli- Hem bunu ıorabileceiimi bir ke- idim} tenzilat Tefrika: No. 2 

~=============:1c============" mi kolumu bile kullanmodan, en ya- rt: bile aklıma getirm~ittim. Boynumun altından geçen kol, Ünivereite birliğinin yaptığı t .. 

- Doktoru çağırayunl diyen bir lnlıp gergince taranılmi§ olma!ar~na kınlarımdan iki una kıymı~ım. lf.IJ.• batıma yar.lım edip bana yudum yu- ıebbüı üzerine lıtanbul ıinemacılari 
eesi, sizin sesinizi duyarken, nabzımı rağmen, ufak, hırc;m, ince saç buk- İz bırakmıyaıı, •uçluyu aramak Ameliyattan üç beı sün eonra, dum hayata dönüş ikıiri içiren el- yüktelc tahıil talebeeine bütün ıineıo 
}lıra:kan elinizi hırçın bir kavrayıııla tümleri, ba6f, uçucu, altınımll tüy· fikrini, fiipheyi bile uyandırmıyan zorlukla nefes alıgına, ara vermiyen ler, anamınkilar mi, yoksa ıizin el- malarda tenzillt yapmaiı kabul ey. 
yakaladım. cu"1c.ler halincle apayn canlı mahlOk- bir sinsilik ve canavarlık içinde, ka· ııtaraplı öksürüğüne, dü,ecek yerde )eriniz mi idi) lemitlerdir. 

- Oturun şuraya •.• Allah atkma lar aibi - bde bütün enseyi kaplı· nıma e~ bir kanı akıtmıf, canından artan ateşine c.zatürrio adı takılan 
b 1 d On ıekiz ıenec:lir hana ıe!kat eü-

ıuna oturun. Zıplama$Jn ... dedim. yan o yayvan topuzun ağır a11 ı u- Chn aldığım bir başka varlığa daha hutanm iç benlig~inde, naeıl sükun 
k rüınmedi; on ~kiz yıldır gönlümün 

Oturdımuz. nışuna hiç uymıyan - bir oyna • kıymıştım. Ondan sonra da, kürek vCTici bir tesir yarattı~ınızı cören h 
• cehenneminden fera )atıcı, aerin bir 

Tahta kol ... :;._ tepinmesi dindi. tıkla, önden. takaklardan, yanlar- mahkumlarının ayaklarında ıangır- hekim, ıizi onun hwuıt bakıcısı, d' On l_ _ 

~--· k k rlizglr eıme ı... un için ocn ya· Bo•lu;,u doldu. Odanın aydınlıgvı dan kurtulup, kıvır kıvır açışıyor, dıyan demir köste ferden bile daha «hemciresi"> yapm••tı. 
:w ., x -v nımzda iken geçmiıle :ya~adığım anı 

ıine sine karardı. Bunun aksine, içim üzer1erine gizli bir üfleniş değiver- ağır bir azap zincirine vurduğum nı· Bu ateşler içinde yandı~ım tehli- hep kan,tırdım durdum. 
• 1 1 1 aydınlanırken, galiba tekrar mi; gibi boyuna kıpırdaııyorlardı. humia bllf bqa. belki taş duvarla- keli günlerde de, gene klorofor
biiyülü bir uyu~uğn daldım. Ana· Bu uçlar. yalnız rengi, uçucu kıv- rın, demir parmaklıkların değil, fa. rnunkine l:ıenzcr ailıirli bir iyih"Jc. var· 
mı. y.atıı.ğımın ayale acundaki :kol· lışlnrı ile değil, üzcrlcrine elimi sür- kat on sekiz yıldır kendi iç cehennc- dı. Beyaz boyalı tahta koltuk hiç boo 
tuğa yeniden otwtmu tum.. . mü • kokusunu içerime çekmiş, ç.ö- mimin mnhpusu olmu§tum. kalmıyordu. Orada vakit vakit ııiz, 

44ııt ziip aralarına ellerimi sokmuş, oyna- Zaman ölçülerini aldatarak bir- çoğu zaman da beyazlar giyin~. 
Size, ıiz diye, ne kadu zaman, mış gibi biliyo~ ki. anamın saçla- kaç yıla sığabilecek yakınlıkları, b).. kıvır kıvır sarı büklümlerle yüzü hfı

laç gün sonra baktını bilmiyorum. nnm td t~l .~ydı. ~ıcaktı, yumu- z.e iiç ayda tattıran şu hastane gün- lelenmİf anacığım oturuyordu. 
Jşıc 0 :v:ıkitti ki, sahiden anamn ben- ~ktı, ru~blu idı, sanki kon~~a8lnı lerinüı her biri, gönlüme ne vakittir Öyle dakikıı.lanm ôluyordu ki, 
zcdiüinizi gördüm. Beyaz kolalı bas· b~lcn. manalar dolu, canlı bır alem- takmış olduğum bu ceza zincirinin aizi ve nnamı ayudedemiyordum. 
tahnkıcı honenizio altında, ensede, CL halkalannı, bir bir kemiren, :kıran Buna gaUbn gjz de yardım ediyor-
ııkı sıkı örülmü§ ince örgüler, yay- - 2 - kuvvetler mi aldı ki, bugiin ben ıır- dunuz. Bazı geceler, bana: c- Ço-
vnn, geniş bir topuz şeklinde döne Yüzlerce yıl nrchmdn bımkmış tık birini. bir kadını. ııiz.i ,şevebil- cuğum, yavrum, Hasanım 1> aiyor· 
.dolana, &arı firketelerle akıllı uslu oldu~umu sanacak ibıd.ar ge.tilcr ve di.ın ~ dunuz. Söyleseniz e bana, bunları 
tutturulmu, dururken, ortadan ay- uzaklarda hissettiğim 22 )'afmıın Sanki ııc\meie, scvilmeğe, gül- fıStldıynn üz. değil miydiniz). )'okea 

JyilC§me gtinleri başladıktan eon
rn da, kendi isteğimle bu ckarııtır· 
ma> yı ıürdürdüm. Siz bana gece
leri: cArtık gözünüzü kapatın, uyu
ma vakti geldi!> demeden, bir ocy· 
ler okurdunuz • .Ben de, bir zamnn· 
lor, gene böyle yatağımın yanında, 
bana çeşit çeşit biktıyeler okuyan, 
okunacak bir gey kalmadı mı da ak
lından r.n güzel perl ına.sallannı ya· 
rntnn anamı düıünerek, cxıu dinler 
gib1, alzi dinlerdim. 

(ArkaSJ var) 

--
Mektepler arasında 

yapılan maçlar 
htanbul Maarif müdUrltıf;i.i tara.. 

tındnn mektepler arMındn tertip ed!.. 
len futbol maçlann&. dUn Şeref sta.
dında devnm edllınlştlr. Ynpılnn knr
şılaŞ'lllalardan BoRıızlçl - Pertcvnlynl 
maçı ~k sıkı olmu, ve BoAaziçl rn.
klblııl ll _ O ma{tlüp etmıotlr. 

Günün ikinci knroılaşma.sında ge.. 
çen senenin şampiyonu Haydarp~. 
J31k lisesine hakim 0~·1uı.masına rıığ
mne ancak ı - o galip gclebllmlştfr. 

•Takvim• 
Zilkade 27 - Kasm1 ~ 

İm, Oü. Ö~. tkl. Ak. Ynt, 
12,44 2,211 '1,24 M7 12,00 1,38 
e.~ 8,ıo ıs.os 15.28 17,41 ıo,ıo 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ziraat Bankalarının 
önündeki köylü 

kalabalığı 

j ŞEHiR HABERLERi) 
Ziraatçi vilayetlerimWP merkez

lerinde. 2".at bankası b~ 
önünü, kalabalık halinde kö7lüler 
doldurmakta; ve bunlar dam .Itına 
ağamıyacak kadar çok olduktan 

ihracat 1 Finlandiyanın j Paket postane-
malları milli bayramı sinde hırsızlık 

İçin aıra beklemektedirler. Sorup 
öğreniyorsunuz: Bir gÜn kendilerine 
tohumluk dağıblıyormuş; öbür gÜn 
gene soruyorsunuz: Bu sefer de di· 
ğer bir bankıı muameleıi yapılıyor-

Mıntaka ticaret müdür
lüğü Vekalete bir rapor 

gönderecek 

~· Ve ı:u. .h~e:J~~.~likten Nakliyat tfrketi mümcssmerinin 
ç H ''· art d ıtı~at l a . :.:~:· mıntaka Tıcaret müdürlüğünde bir 
,_ d arumahkme reıdcril~r e yenı. Kannn, toplantı yaparak antrepolarda biri-
&a ı ent e yenı unu L il b ı J A med - Adliy • • d •. a:en ma arın o~a tı ması ve na.-

::. ellsaun tea ını soıt~· doludan gctirilec;ek ihracat rnellan-

1~ ayı.es "prbop~andabu temail- nın düzenli bir şekilde ıscvkedilmcsi 
en yapar rı fUP eaız manzara h kk d ı. kJ le d .. ı bir .. L-- ani a ın a ~onuıtu annı yazmı§h . 
a. oy• re1un U<G'arum.t c an• H.abcr aldıiımu:a a:öıe mmtaka 

dınnağa yarar manzalardandır. T' t "'d"' 1"~ ·· Tı t V k.,1 ••• ıcare mu ur ugu, ıcare e a o-
S üt d d fala 1 amalık tine iÖndermek üzere bir rapor ha-

d u 1 b~ ~--~ rba,hcy • • > zırlamı~tır. Raporda ithalat ve ihra-
enen ır ~at a ıetrniflim: k' i kA •• küll 1 On b • • 

1
. ._ J .. eatta ı m an ve muı •r an atı~ 

Bugün istiklalinin 25 inci Kolileri çalanlar yakayi 
yılını kutluyor ele verdi 

Bugün, Finltındlyruun 1$tiklAUnl Gece 'Vakti arkasında dolu bir 
JIAn ettlAi günün 25 inci yıldönümü- çuval ile paket poıtancsindcn çıkan 
dür. Büyfik hart>den evvel, Finltın- bir adamı :ı::abıta memurları gizlice 
dlyanın Çarlık Rusyası ile müttehit takibctmiıler ve KUçükpazarda bir 
serbes bir Büyük Düknlık oldu~u eve ıircrken yakalamı§lardır. İsmi• 
malümdur, Çar, cFinlAndlyn Büyük nin Galip olduğunu söyliyen bu ada
Düküıı tlnvanını haizdi, İkinci Alek- mın taşıdığı çuval ' açılınca içinde, 
ıandr 1dnresl altında, münevver sı- 1 nıtlan mllıt Fin tültllrilnün tekrar paket postanesine ait e§ya do u ol-
tesislne teşvik eden büyük filozof duiu ıörülmUıtür. 
J. v. snellmann'ı.n ,nyretıle nıllllyet.. Bir müddettenberi, paket poıta
çlllk . hı.,si uyandı ve bu hareket git- neeiılden eşya çalındıiı bilindiği için 
tJkçc genl~ledl. Tatbik edllen zecrt bu işi takibetmekte olan zabıta me• 
tedbirlerin •lddetlne ra~men. şair E. w.urlan yakalanan Galibi karakolda 
Lönnroth'un !C'llelerce sUren em~k- sorguya çekince: 

Gnh1fe 3 

TAKSiM BELEOiYE 
Gazinosu 

müdüriyeti 
l\f~hur İspanyol Şantözü 

JULiA RA YES'in 
Her akşam 

LOKANTA - PAVİl"O:S 
ve l\Iatinelerde 

Yeni ve zengin bir rcpertuarla 
seanslarına devam ettiğini sayın 

müşterilerine bildirir. ,_ 
,--------·---------------, Bütün gtlzelllğl ve §lklıRı ııe ... Bütün yeni danslıı.n ve 

şnyanı ho.yret şarlalarlle ... 
A.'iNA :.sEAGJ,t:'yl, RAY BOLGER Te JOJIN CAROLL 

GUNEŞiN KIZI 
< Sunny ) 

FilmJnde önümüzdeki salı ak§ammeüuı 1tlbare11 

S U .M E R Sinemasında 
lerl aaye.slnde Fin milU de.stanı ıKa- - Benim eniıtem Osman paket Görecek ve alkışlayacaksmız. Mest edici musiki ve §arkılarla dolu 
lovaıa~ ilk dP!a olarak 183!5 sene.~in- postanesinde gece bekçisidir. Bu ef"' olan bu zengin ve seçkin :film SÜMER SİNEMASININ 

.et• yarmı ıene •vve uı •?Y ~u, la.rak ihracat ~yasının lıtanbula ge-
bu bır ar,m murabbaı ve cıruıı ile · ·ı d ·· t"" ta f d • tın me en once uccar ra ın an 
tenıı aranmayan kumatı kullanırdl. te.hrimizdeki a!Akndcr dairelerden 
Mehmetler, Ahmetler, urbalanru l ı k ı 
dedcd .. d 1 rd" h d ma ilmat a anma.sının ıart O§U mıı.-

en tevarus e er e ı; er e· · k d" A d ı d l 
de int~ar etu. yayı kendisi postaneden çalmış ve ' yeni bir zafert olacaktır. tJI 

19 uncu asrın sonlarına doğru Çıır- benimle evine gönderdi. ..••••••••lliıiiiİIİİiiııiiıiiliiıiııiiiiiiiiilll•••••••1 

ı. dik .. · b' J sım ısteme te ır. na o u an ıtan-
41 m çe u:ıcnne ır yama vunır ..... b 1 ·ı k 'h s· 
dı. İıte. çartıdan alınan cyamaldu k~d gc!hı ece ıl rac~1ı:İ'y:k, .. ır-
tıçılan delikleri örtmek gayesine biz- b kl' e ı raç mr 11 y • em - uzke 
met ederdi. Neticede öyle olurdu el ıyl~n vaf'" dar ~· l°1be 1 aynı mıt -
lci, eaaı t kil eden ilk kuınaıtan ıat a ıman öa 1 ~mıhr ı uf ~ntlanb' ~a-
- kalmazd b ___ , ·b h pur ve mot r erın acm ıs a ısıne 
-..er ı ve u Ya.ımuı o ça t:b' l ı. 
US •• ı·b d-'-' lbi sild 1 ta ı tutu aca~tır. u un ıuo e ae, ne . en nes e 
devam ede ede. öylece sürüp gitmek --------
istidadını gÖlterirdi. Ak } • t 

lık idaresi. tehlikeli telO.kkl ettiği Dcmiıtir. Bu ifade üzerine yaka
Fin münevverler! ve bunların meya- lanan Osmıı.nın evinde de yüze ya
nındn htlr cumhuriyetin müı:tskbel kın koli halinde eıya bulunmuıtur. 
re1slerlndPn P. E. Svlnhufvuo'u Si- Oaman da bunlann poetanede nak
bl_rYnya sürdü. İşte bu andadır ki, !iye memuru Muhiddin tar•fından 
Fin vntnnperverlert memleketlerinin k d " · ·ıd· :i. · · 'dd" · · 
1ru t l !'. d 1.. kll 1 11- en mne verı •ııını ı ıa etmıştır. 

r u uşu u"run ıı. uyı e ça ışmaf>a M h'dd" ·ı b · ı~ k d ı 
ba~ladılar • u ı ın ı e, u lDte a a a ar o -

· duğu anlaııılan Hasan adında biri de 
Nihayet 6 ilkklnun 1917 do Mccll.s, yalcalanarak tahkikata başlanmı,hr. 

Finlandlyanın iııtlklt\Unl resmen 1111.n 

Bugün saat 16.30 da 

ISTANBUL GAZiNOSUNDA 
içkisiz matine 

ALDIRMA lıtanbullular bu tarif'ı.me inanma- ' rep ı pas a 
etti. Fakat gıonklnun 1918 de bir u k Yazan: EKRE.'I REŞİT - Müzik: CELAL RESİ1' mazi ık etmiyeceklerdir: zira onların 

da gözü önünden, - reglan, em· 
peryal. lutr yaka paltolu tehirlileri
mi:ı: arasından - ruce lcöylü Meh
metçik ıeli o anlattığım kıyafette 

- - - 1 komünist Jhtılfıll patlak verdi. Gene- S UMfU 3 kını 12 Tablo FantazJ büyük revü 
Bunu yapan fırın beş gün nı.l Mnnnerhelm, alellcele hararetli Revü gece tam 22.so da başlar. Telefon: 40574 

.. dd l k Jd vatam:everlikle meşbu köylülerden \t ı 
mu et e apatı ı mürekkep küçük bir ordu teşkJI etti. Dün de balıkhanede 25 1111111--------------------••-•r 

akıp geçmiştir. Belediye müfettiıleri ve hekim-
16 mayısta, O. Mannerhelm muzaffer b" k"l ld 
ordusile Hels1nkl'ye girdi. Memleke- ın ı O ıatı ı zarafeti, değl§ik ve güzcl tuvnletıen gÖ'lleri kamaştıran 

Yere batası böyle bir ananeye )eri §ehrin umumi sıhhatini korumak 
- (hiç defilse fimdi benim temas- ve temin etmek üzere ıenit mikyas
ta bulunduğum Orta Anadolu köy- ta teftiş ve murakabeye devam edi
lüleri arasında) - niha7et verilnüt ~orlar, Bu arada lokanta, fırın, ma
bulunu7or. Meseli İ§te fQ Ziraat hallebici, ıütçü, kahvehane ve em
bankası önünün koca me7danuu aali yiyecek ve içecek &atan dük
dolduran çifçilerin ıırtında 100 - kanlarla berber dükkanı, otel, ha-
l SO • 200 liralık paltolar... mam sıihi umumun girip çıkacftğı 

••• yerleri bilha11a temizlik bakımm-
Sayct fU ıon ay içinde verdiğim dan teftiş ediyorlar. 

tın lstiklltll kurtnnlmıştı. 

Bundan sonra Finltl.n dlya, Nordlk 
hürrlyct!nln pek esk.1 esaslarına isti
naden kuvvetli ve aajtlnm bir devletin 
tesisine muvaffak oldu. 

Kızköyü cinayeti 

Hamdi Ayvacı üç buçuk 
sene hapse mahkum oldu 

haberlere gödinüz il.ifti iae, kullarul· Bu gibi bazı yerlerde ıon zaman
m14 paltoların bq fiatlere aatıldığmı larda temizliğe çok az ıiayet edil
öğremnifsinizdir. Hem de böyle mektedir. Bu hususta bir çok zabıt
rnallar dükkanlann bpJaniıa kat Jar tutulmuo, tesadüf edilen pMılik-
kat asılmakla kalmıyor; aahiden }erden dolayı mağaza &ahipleri cc- Silivrinin Kız köyünde geceleyin 
m\ifterisi var. Ancalc, bu pİyuanın r.aya çarptırılmışlardır. Bu arada gizli ola rak girdiği bir kadının evin
da moda11 ekıik defil: İyi para et- Sirkecide paata yapan Vaıil ismin- de iken köylülerden bir kaç ki~nin 
mesi için koyu renk olacak ... Meae· deki fırıncının imul ettiği putalar- kendisini evde yakalıyacaklarını 
la lacivert, aiyah, kahve rengi. .. İs- dan akrep çıktığı için fırını beş a;ün anlayınca bahçeye çıkıp elindeki 
tene Jelcelerle dolu bulunsun, istene müddetle kapatılmıt ve kapatılma- mavze.r tüfeği ile Üzeyir adında bi
enaeai parmak parmak yaf tutınut nın sebebi de dükkana yapıttınlan rini öldüren Hamdi Ayvacının mu• 
olaun, böyleleri 100 den yukarı ıli• hir yafta ile ilan edilmi~tir. bakemesi dün ikinci ağırceza mah-
rü)üyor. - Ve ifte, ,u inaanların --- kemcsinde sona ermiştfr. 
ekıeriyeti bunlardan değilse bile, Tramvay idaresinin Muhakeme neticesinde Hamdinin 
bqka nevi, fakat her halde mazbut, otobüsleri tehevvüren ve öldürmek kaııdile 
~ilr.m kıyafetl~.r ed~: .Kas~et~ Tramvay idaresinin Jskenderiye- Üzeyiri vurduğu sabit görülmüş, 
lciUot. avcı yelega ... Kuru potin, kimı ye gelen otobüslerinin lstanbula bu euçu beylik bir sillh olan mavzer 
'?•t, kimi de (ma~cse! 00: çifti ~.7 gönderilmesi işiyle meşgul olan tüfeii ile işlemesi de göz önünde tu· 
lıraya aatılan) listik cıymJf: Yun acenta Tramvay umum müdürlüiü- tularak 21 &ene aiır hapsine karar 
ç~rabın. üstüne doğrudan dofruya ... ne mUracaat etmi' ıve nakil masrafı verilmiıtir. Ancak, Hamdinin evden 
Cü~lesı kal~tor~afmlf... . iatemlıtir. idare yol masrafına mah- kaçarken kendisini yakalamak iste-

Jtıraf etmelı iti, bu «it adamı» sup edilmek üzere .ıı.centaya para yenler tarafından öldürülmek tehli
köylü s.ınıhn~n ~lfında kalanlarda göndermiııtir. Acenta vagon 'buldu- kesine maruz bulunduğu ve böyle 
da, eski devırlerın ıefil kılıklarına ğundan bu günlerde otobüslerin bir vaziyet kart111nda cinayeti işle-
raslanmıyor. parçalan vagonlara yilklcnerek yo- diği mahkemenin kanaatine uygun 

••.• • . . .. la çıkarılacaktır. lskenderiyeye ge- göründüğünden hapis cezası üç bu-
Bir köylü kendı vazıyetini şoyle len dokuz otobüsten bıı~ka yedek çuk seneye indirilmlıtir. 

arJattı: .. .. w w • parçalar henüz gelmemiıtir. Otobüs-

Pekmez fiati - Buy~ oıd~u everecegım ~- !erin nihayet on güne kadar şehri
rnan, 10 kile bugday sattım; 60 lıra mize gelmesi bekleniyor. 
ettiydi; yetmed.ijinden borca gir· , ..................... , ................ , lstanbulda pekmezin perakende 
miştim. ikinci oğlumu verirken de nan kutlu ve mutlu yurttatlamnıza satış fiatine 140 kuruı fiııt konunca, 
gene 10 kile 5altun. Bu sefer 1200 eski paltolanmızı, ıakarta v• tapon piyasadan her cins pekmezin kaybol
lira etti. Ortalık fİmdi pahalı amma, mallanmııı mı pahalı pahalı sabnak- duğunu, ve Belediyeye müracaat 
yetti de artı bile... Her teyimiz.i la iktifa edeceğiz? eden tacirlerin azami fiat nispetinin 
düzdük elhamdülillah... Köylerimizin .istihsalde canlanma· arttırılmasını istediklerini ynzmı,tık. 

İşte 'u Ziraat bankasının önünü sile müvazi olarak, tehirlerimizin de Manisadan telgrafla alınan malu-
dolduranlar ~ağı yukon hep aynı istihsal kabiliyetini tqkilatlandınna• matta yerinde pekmez.in 180 kuru
vaziycttedirler. Hükumetin teşvik ğl, hızlandınnaiı niçin hafaranuyo· şa kadar satıldığı bildirilmektedir. 
edici siyaseti öyle ki, ıelecek aene ruz? Şu meydanları dolduranlara, Haber aldığımıza göre mahalli bc
daha büyük bir gayretle paçalan ııı- ıeri halinde çıkaracağımız malları· lediyeler, buna hir çare bulmak üze
vayıp mahsul alacaklar. mm, ~mdan masasına, ayakka- redir. lıtanbulda bundan ıonra ola-

Küçük, büyük her türlü aanayi bıaından tabaiına kadar aatabilme- cak eatıılard• faturalar muteber 
için ilk lüzumlu ,ey, piyuum aatan mi& lbundU'. Bunun da minası, Türk olacak, kilo başına 20 kuru~ nakliye 
alına kabiliyetidir. Milyonlarca köy• milletinin, tehrile n köyi)e dibt batı vesair masraf ilave olunacak, birinci 
lüde, ~t• bu huaa haaıl oldu elbam- ınamur y\Ulaek bir iktiladl millet ha· toptancıya yüzde dört, ikinciye yUz-
dülillah; daha da İftahın artacafı an• line l'•lmai olacaktır. de beı ve pe.rakendeciycı de yüzde 
lqılıyor. Bi:ı tehirliler bu yeni uya- (Va - Nu) on beı kar hakkı verilecektir. 

Uşkumru akını baglnmıştır. Tah· 
minen, dün balıkhanede 25 bin kilo 
u.skumru .satılmıştır. Balıkçılar cemi
yeti, halkın uskumruyu da ucuza 
yemesi için tetkikler ynpmnktadır. 
Uskumrunun kilosu 30 - 40 kuruş
tur. Perakende balık Eiatleri Beledi
yenin kontrol mevzuuna girmedi~ 
ğinden toptan fiatle perakende fint 
arasında çok fark vardır. 

JOAN BENETT 
Se\·imll artist 

GEORGE RAFT 
En güzel ve en heyecıı.nlı blr filmde buluştulnr. 

TEHLiKELi YOL 
Balıkçılar, diin Balıkhaneye elli 

bin çift torik getirerek tanesini 100 , R E B E K A ~ 
kuru,tan satmı~lardır. Bir knç gün- l Sabırsızlıkla beklenen J 
denberi torik yiyen halk, dün us- Şe "k SUAD PA . . 
kumruya rağbet göstermiştir. Şl taş RK sınemasına geldı. 

E k. M "f N . Gündüz matlnelerlmiz devamlıdırr. Yalnız bugün ve ynrın. Tel: 43143 
s ı aarı ezaretıne 

ta§ınan belediye 
daireleri 

Vali ve Belediye reisi doktor B. 
L6tfi Kırdar dün fen ve imar mü
dürlüklerinin tahJ;y~ ettikleri eski 
Maarif Nez:areti binaıını gezerek bu
raya ta§ınmağa başlıyan Belediye 
teftiş heyetile Zat işleri ve Jktiaat ı 
müdürlüklerinin yerleııtikleri odaları 
gezmiştir. Bu binaya, istimlak mü
dürlüğü, Emniyet altıncı ııube mü
dürlüğü de ta§ınacaklardır. Halkın 
İktisat müdilrlüğüyle teması daha 
fazla olduğundan İktisat müdürlü
ğünikı odaları ona göre tahsis edil
miıtir. Binaya tagınac.ak bütün dai
reler yerleştikten sonra teftiş heyeti, 
İktisat müdürlüğü ve Belediye za
bıtası :yeniden ihdas edilmeşine ka
rar verilen üçüncü reis rnunvinliği
nin idaresı altına alınacaklardır. 

IRADYOI 
Bupnkü progrnm 

12,30 Program; 12,33 Müzik IPI.); 
12,45 Ajans habcrlcrl; 13 Şnrkı ve 
tilrkülcr; 13,30 Salon orkestrası ; 18,03 
Dans orkestrası; 18,45 Fasıl heyetJ; 
19 Ziraat saati; 19,15 Fa.c;ıl heyeti; 
19,30 Ajnns haberleri; 19,55 Şarkılnr; 
20,15 Konuımıı.; 20,30 Müzik; 21 Evin 
saati; 21,15 Şarkı ve türkuler, 21 ,50 
Ankara sonbahar at koşularının ne
tıceierl: 22 Müzik (PJ.); 22,30 Ajans 
haberleri. 

Yarın sabahki pro"ram 
7,~o Program; 7,33 Vücudumuzu 

çalı~tıralun; 7,40 Ajans haberleri; 
7 .~5 Salon orkestraaı. 

BugUn s u M E R Sinemasında 
Biiyüh ve Kuvvetli Filmlerin Dehahar Yıldızı 

lNGRlD BERGMAN'ın W ARNER 
BAXTER iLE BERABER YARA TTIGI 

SONSUZ AŞK 
Emaalsiz aıh ve ihtiraa filmini mutlaha görünüz. 

1 Günlük Borsa 1 
S/ 12/1942 flatlerl 

Londra üzerine ı sterlin 
NeVYork üzerfne 100 dol:ır 

Cenevre üzerine 100 frank 
Madrtd Ozerlne ıoo pezcta 
Stokholm tlzerlne 100 kuron 

5.22 
130 50 
29,978 
12.89 

31.1325 

,- ELHAMRA'da ~ 

1 ~k ~m~n! e? gü~ll 
1 ncı 7.AFER HAFrASJ 

Aynca : 

KADIN KALBİ 
ANNE SAGEL 

Kadınlann zevkle göreceği :film. 
Bugün maUneler 11 de başlar. 

TARİHi KONSER 
Konservqtuarııı 1klnr.i tarlht Türk 

musikisi konser.t önümüzdeki salı gu.. 
nü nkşaını saıı.t 21 de Tepcbaşınd:ı
kl Şehir Tiyatrosu Komedi kısmı bi
nasında verllecektlr. Progranıdn Benli 
Ha.san ağa ve Üçiincü Selim'e alt çok 
kıymetll eserler meycuttur. Hüyük bir 
rağbet gören bu kon!Crler nllıka ile 
beklenmektedir. 

MODA 
Bugünkü Model kıtlığında Peş

teden 400 ta.ne oriJbınl Krokl ge
tlrtmı:ğe muvaffak olduğwıu sa
yın müşterilerine &aygılariyle 
blldirlr. 

KADL'l TERZİSİ 
M. SADRI 

oğlu. Galatasarny c. K . M. 
!lllda Sahne sokak 11 No. lu 

~1-------•••r# GOlen Ap. kat 1 

Amcabeye göre ... 

- Zaman çok değişti Amca bey. \ ••• Qıun &ihi e:ıkiden be§ 
Eski 4:amlar bardak, eski külhaniler yemekle ve bir aaatte ancak 
bobstil oldul... edilen kalori ... 

türlü 1 ... Şimdi fen aayesinde bir tane 1 ... Hapı yutan da yutturan da - Hem ben faydalanayım, 
elde hapla ve bir dakikada temin edili- memnun 1... hte ben de zamana de kullananlar fa,ydalanııınl ... 

yort.,. göre öyle bir ıey icat edeyim ki 
• 0111111 ••• 

hem 1 A. - Öyle bir şey keşfet ki tram
vay] ar bandajsız. tünel kayı~ııı:ı: it
leam 1 ... Halk da .. na dua etainl ... 



Sahife 4 

iktisat V ekiletinden 
26 / 27 birinci teşrin 942 de An -

kara ve lstanbulda yapılan ve 
avrupada yüksek mühendislik 

tahsiline ait olan seçme sınavında 
Kazananlar: 

Namzet No. Adı ve soy adı 

9 
41 
83 

169 
28 
30 
32 
48 
t6 

115 
116 
124 
129 
130 
135 
143 
153 
155 
159 
165 
174 
182 .. 
184 
188 
180 
193 
222 
223 
243 
248 
257 
260 
268 
218 
219 
302 
312 
331 
335 
336 
340 
346 
359 
368 
370 
384 
387 
396 
448 
449 
458 

Nlya.zl Dellorm:ı.nlı 
BalAhl Diker 
Halim User 
Orhan Ural 
Orhan ÇıraAan 
Veli A:ytelcln 
Ragıp Kulelloğlu 

Mehmet Erdemir 
Ahmet Atsman 
M. Nctatl özı~ıt 
NeJat 'Köyliloğlu 
Ferruh Kocata§km 
Adnan Odolı: 
Abdülmeclt Akıncı 
Süıeyman Bursalı 
Bülent Kıral 
Turgut ;.Bayraktar 
Yl\f&r Başkaya 
Selllıattln Geno 
Bem.ih Gürel 
Mehmet Yusuf Dizlollu 
Mustafa Yamaner 
Münlr Sekal Tanyelotlu 
Mehmet OOndar Kalabalık 
Temuçln Kalabalık 
Mehmet Tural Kural 
Mehııiet Şahabettln Ergenı 

Mehnıet Yavaş 
Mustafa Zet1 Dotan 
Etem ~rul Tllrltdotan 
Vefa Aras 
Kemal Ke.skın 
Enver Kılıç 
Gafur BUgin 
Orhan Oener 
Rasim Köksal 
Atıf Erdemlr 
Seza.1 Rabacıotla 
İbrahim Merey 
Orhan Göbel 
Cavit Ergln3oJ 
Mlrza Izgftr 
Alt tinlüer 
Sadretttn Alp:ır. 
Cclül Hasanoğlu 
Turhan NeJat Çetlnkaı. 
Semih O'zcı 
Halll Bengi 
Halll Saraç 
Necatl Oüran 
Halük Namı Enacar (2097) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü IJinlan 

ı - 60 Eytam 7/KAnunuevveV942 Pazat'te$1 
1 - 40 Tekaüt 8/ • • Salı 

61 - 110 Eytam 9/ • • Çarp.mba 
41 - 70 Tekaüt 10/ • • Pe11embe 

111 - ve daha yµkan Eytam 11 • • Cuma 
71 - ve daha yukan Tekaüt 12/ • • Cumartesi 

Ynkıfiar idaresi ve'Lllelcrlnden teb.ut ve yetim mallfl alanlann Unn
nuevvel/942 111 şubat/943 tiç aylıklan yukarda yazılı tarihlerde hlzalann-
daki sıra numaralarına göre verileceği llln olunur. t.2092• 

AKŞAM 

.• 

Hukuk °Fakü\!cslne~ ~ni. devam 
· )edecek arkadaşlara~ . 

Hukuk lshlahları 

uanlar: 

L iJ G A '11 . İ 
Fiatı (1) Li~ 

AvuTr.ıt Celal Fcyyat. 
Fey?.i Gü<'sel 

Babıali CİHA'S · ve İl\B.AL, 
c:\·azıdıfa. :\lİl.UYf.r .;.~hbeyl ve 
nİ'\'<.'r site Eczan<.'<f •• kar .. ~ln •.l ı 
fRKİl"E kl•~t.rvin{fc. htilıınıır 

Ar!rrli :ı nlfnı .. ıır . · .. 

Ll 
KIMY AGER ~ 

Hüsameddin 
drar, knn ve sair tahliller. 

ntnönll, EmlAk vo Eytnm Ban
sı karşısında İzzet Bey Hanı 

2 el knt No. 11 --------------

--- Dr. lllSı\:\ :oıı\ıUI ••11!1 
TİFO AŞISI 

nro ve paratııo hastalıldanna 
tutulmamak için tesırt kat'l. mu
arı1ett pek. emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kut.usu 45 ku-

ruştur. 

•••MOD E\' 
Yaz sezonu için Avrupaya erken 
gitmeıı.: mecburiyetinde bulundu
ğundruı tuşlık zengin şnpkn kol
lekslyonunu büyük tenzllntla 7/ 
12/942 den 10/1/943 e kadar cldt'11 
çıka.raca~ım SAYIN BAYANLARA 
miljdeler. Adre.c>: MOn EYA, 
Aznavur Pasaj kat 3, Galat.nsarny 

Znyl - Eyüp askerlik şu!>e~lnden 

BU 
GARİP 

DEÖİŞİKLİK 
YALNIZ. 
~ 

c;UNOE 

\ \mu nibi gl)rOnüyor. su. nanı v 
fakat, 

lECROBE EDIMll. 
s\ZZ::Al~ ...... -----
Ancaıc bir hatta Urhnda buru

fukluklanndan kurtulmuş ve blr çok 
&eneler gcnçıe,ml$ blnlercı kadın 
hayrandırlar. Cildi lt'ndl tabii n 
kıymetli - BIOCEL • ıtençlllt unsuru · 
tle besleylnlt, clld urıan taıeletlr 

•e cençle$1r cBIOCEL~. butün dün· 
yada tanınmış Vıyana UnJversltell 
profesörü Dr. SteJskal'ln tayanı hay· 
ret lte$fidlr. Sı.mdl, pembe repltt.ekl 
Tokalan kremi terkJblnde BIOCEL 
vardır Onu her akşam yatmaıdan 
evvel tat.bık ediniz. Siz uyurken 
clldtnızı besler ve gençl~tırlr. Gun- 1 

duzler için de beyaz renltteıcı To-
1'alon krcmınl kullanınız. Siyah 
noktaları eritir, açık mesıı.mclerl 

$1lt.lllftırır ve bir lcnç cun ıartında 
en donuk ve sert. bir cildi yumuşa. 
tıp beyaztatıp kadife gibi yumuşat.ır 

e Kcnunuevvel 1942 

Ev işlerine mahsus her cins kwnıış için 

n·o RO z Marka 
Anilin paket boyalan 
Umumi Satı~: İstanbul, Çiçek Pazarı, 

ALTIPARMAK HAN 3. '1. 
DİKKAT: Sayın mllşterllerlmlz ptyusaclan 

mubayaa ctUklerl paket boyalardan rutubet görmüş olana tesadüf 
ederler ise her an yukarıkl adrese mfiracnat ederek değlşt!reblllrler. 

lstanbul umum işlemeciler kooperatif 
Şirketi İdare Hey' etinden : 

23/12/ 942 çarşamba günü saat 15 de lkL'lcl defa. olmak üzere fevkallde 
Umumi Hey'et toplnntw yapılmasına karnr verilmiştir. 

Ottaklanmızın mezktlr tnrlhde EmlnönU Halkcvl binası İçtima salo.. 
nunda hazır bulunmalannı l'ica ederiz. 

RUZNAME : l - Hey'eti İdare raporunun okunması, 2 - Müıakipler 
raporunun okunması, 3 - Şirket nizamnamesinin 28 lncl maddesi muc1-
b1nce Kooperatifin menatil hususunda konuşmak üzere fevkallde toplantıyı 
1.;teyen ortakların 1.slmlerlnln okunması ve bundan sonra milzakereye baş
ltuıması, t - Kooperatife yenl ıırecek ortakların kayıt vaziyeti hak.tında 
görilşillmesı, 5 - İdare Hey'etlnin ve müraklplerln yeniden lntlhabı. 

BETON ve PUTREL DEMiRi 
M.uhtellr cb'adda 10 ton kadar yuvarlak beton demiri satın alına

cak ve 100 ton kadar U ve putrel demiri satılacaktır. Anu edenlerin 
4 üncü Vakıf Han ı el katta 17 No. da Umum Mağ'nzalaı-a müracaatları. 

Muamele Vergisine Tabi Olan 
Müesseselerin tut:ı.caltlan bütün defter nümuneıerl temiz \'C ıtınalı 

§ekllde birinci hamur kılRıda ba.sılilll§ hazırdır. Derterlertmtzi bir kerre 
gönneden karar vermemenizi tavsiye ederiz. 

Umumi ~at ı~ nıerke:ıl: iSKJLAP KİTAPE\'İ istırnbul Ankara Cad. 

- Meyva Merakhlarına: -
Yurdumuzun ve Avrupanın seçkin nevllerlnden tet.sır edllm.lf 

KAYISI - ELMA - ARMUT ve AYVA 
alm1.1 olduğum askeri vcslkantln nü
fus kltıdımı :zayi ettim. Yenilerini 
alacatımdan zayllerln hükmü yoktur. 

Eyüp Nlşanca Davutağa caddesi 
No. 40. 329 ctotıın.h1 

Zayi - Hukuk fakültesinden aldı- fidanlarını ETİKETLİ ve IlAHATLI olar:ı.k bu yıl da &atışa arzettlğimlzl 
~ım şebekeml kaybettim. lllilunü güzide merakWara nan ederiz. Afyon: Ö"M.ER Ltrrrt TiRYAKiOÖLlJ 

Cafer oğlu Muz:ıfCeı· yoktur. llll••••••••••••••••••••••••• Hukuk fakultesi nısıf ıı de 7716 

Zayl - Bakırköy dördüncu ilkokul
dan aldığım diplomayı zayi eli.im, ye_ 
nl.slnl alaca~ımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Bakırköy Oınıanlye mnhnl!esl 
F1ldamı sokak numara 32 

Meziyet Akcna 

Hikme~ Blran 

Zayi - 1938 - 1939 ders yılı içerisin
de Tekirdağ Namık Kemal llkokulu 
5-A şubesinden nlclığını şaluıdetna
meml zayi ettim, yenisini alncajtım
dan keytlyct ilan olunur. 

Po.na Ergün 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONl~ SIRKETl 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve rürlı:iye Cümhuriyeti ile mtınalc.it mukavelenameıi 

22Q2 Numaralı 10/bl 1933 tarihli kanunla taıdik edilmiftir. 
( 24/611933 tarihli 2 .. 35 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirua 
1.250.000 lngiliz l..irua 

Toprak mahsulleri ofisi müdürlüğünden: 
Derince sllosundan doğrama cameUnlı antre ve kapısı ve örtüaü, ah

şap 2 oda, rıhtım iskele tamiratı, merdiven, kuyu taş duvar bahçe parmak
lık tam1rl pazarlık.la yaptınlacnğından talip olnlann oeraltl Öğrenmek üze
re 10/12/942 gfinüne kadar Silo şefliğine mfiracaatlan llln olunur. c2049• 

Türkiye iş Bankası 
Kü~ük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İkinclteşrtn 

tarihlerinde yapılır. 

,,.....--1943 ikramiyeleri--... 
1 adet 1999 Liralık - 1999- Lira 
1 lt 999 » 999- lt 

1 • 888 » 88S- lt 

1 lt 777 • - 777- lt 

1 » 666 » - 666- lt -Haydarpafa lisesi alım ıatım komisyonundan: 1 
Haydarpaşa Usesı pansiyonu yatılı talebesinin mayıs 1943 sonuna Jta. 

dar 178,000 muhtelif parça tama§ınnın yıkattırılması kopalı zarf usullle ' 
eksiltmeye konulmuştur 

Türkiye.,in h,lıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSl!..YA ve NIS"de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS. YUNANiSTAN. :RAN, IRAK, FILtsnN 
ve MAVERAYt ERDÜN'd,. 

1 lt 

1 • 
2 

555 lt 555- » 
444 • - 444 • 333 

Eksiltme 15/12/1942 salı gfınü saat 15 te Beyo~lu İatlklAl cadde~i Karl
man karşısında Liseler muhn.seberlllğl binası içinde toplanacak komisyonda 
yapılnca.ktır. Tnhmlnl bedel 13865 lıra ve ilk teminat 1040 llrndır İstekliler 
şartnameyi okulda göreblllrler. · 

Eksiltmeye girmek istlycnlerin şartnamesinde yazılı vesaik, Uk temlnıı.L 
makbuzu veya banka mektubu lle blrllkte teklif mektul)!nnnı eksiltme sa
atinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabllinde komisyon reis
liğine vermeleri. 

Zar!lann kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta lle gönderllecek 
teklif mektuplarının zamanında gelmiş bulunması lfızımdır. (1695) 

Devlet L~manları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Ista.'lbul, Izm!r, Trabzon Uman işletme tarifelerinin bu kerre tadil olu

nan b:ızı maddt>lerlle ücret cedvellertntn İstanbul ve İzmir için 15/12/942 
ve Trab1.-011 için de 28112/94'! tarihinden itibaren tntb!k olunacağı lldn olu. 
nur. 12086• 

Ttirkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASı 
Kuruıus t.arlhl: 1888 - Sermayesı: I00.000,000 Türk lirası Şube '' 

aJnns adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banim muameleleı1 
Para blriktireulere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Banknsında kumbaralı ve ttlbarsız tasarruı he.v.plannd& en 
az 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ııe aşatıda.kl 

PIAna göre ıkrnmiye dağlt.ılacaktır. 
4 lldet 1.000 liralık 4.000 lira 
f • 500 J) 2.000 Jt 

t • 2so ., ı.noo • 
H • l 00 • 4.000 • 

100 nclet 50 llrabk 5.000 lira 
120 • 40 ! 4.800 ,. 
160 • 20 » 3.200 • 

DIKKı\1': Besaplanndakl paralar blr sene içinde 50 liradan aplJ 
dO~lyenıere lkrnmlye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle nrııecekttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylnt, 11 blrfncikinun. 11 mart n 

11 bu.lran tarlhleılnde çeld)ecektir. 

Merkez n Şubeleri 

Yugoslavya. Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 
Filyalleri ve bütün Diinyadfl Acenta n Muhabirleri vardD'. 

Her nevi Ban1ıı:n Muameleleri yapar 
Hesahı cati ve m~vduat hcs:ıpları kü~adı. 
Ticari krediler v-: vesaik.li kre-dilcr küıadı. 
Türkiye ve Ecnebi mernleketl,.r üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. ıılt•n ve cmtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En vüksek cmııiyet ıartlnrmı haiz kiralıli 
Kasalar Se-ıvi:ı: va~dır. 

Piyasanırı en müsa;t Şll':"tlarilc (kumbaralı vey• 
llumbarasız) tl\Sl\rruf bC$apları açılır. ......................................... 

Devlet Demiryollan ve Limanları !ıletme 
Umum idaresi ilanları 

1 

1 Muhammen bedeli (3480) üç bin dört yüz seksen lira olan (132) yüz otuz 

1 
ik1 adet muhtelit ağırlıkta dökme demirden dirhem 05. blrlnclilnun. 19421 ı 
salı günü sant (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahlllndekl komls. 
yon tarafından açık ekslltme t•suıue satın almacakttr. 

Bu lşe girmek .tst.eyenlerln (261) iki yüz nltmış blr llrıılık muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günil saatine ka-
dar komisyona müracaattan l!'ızundır. · 

Bu lfe alt oartnameıer komisyondan parasız olarak dağıtılmaltt&dır. 
c2089• 

Mühim ilan 
Maliye teftiş heyetinden: 

7/12/942 tarlhınde icra edllecett ll~ edllml§ olan mallye milfettlt ınua
vınıır:ı lıntlhnnı 4/2/943 perfembe gtinüne talik ed.llm)ftır. 

Evvelki illnımızdnki prtları haiz olup ta §imdiye kadar milracaat et
memi§ olanların 20/1/943 tarihine kadar müracaaUan 1111.n olunur. 12094• 

Memur aranıyor 
Güel SanaUar AkadcmlsJ l\liidiitliiünclau 
Gllzel Sanatlar Akademl.stnde 1tl idare ınemurlulu mQn.haldlr. Orta 

okul mezunlan da olmak llaere tanul ftUlı ~ olaDlana ~· 
blrllktt idareye mtlracaatlan. · c1"'9 

• lt 666- lt 

10 • 222 • ... 2220- » 
30 » 99 ,. - 2640- ,. 
60 • 44 » ... 2640- • 250 J) 22 • 5500- • 

\..~4 ,, 11 • -3674- » 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para 
blriktırmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda Uılihtnlzt de 
denemiş olursunuz. 

··o' ... · s ... ·.:·R, A · M· · : . .. :nt ..... 
.. . • - ' - f.. 

ampulünün· harikaİ~rı~~l~~-"-) .. -'(.• 14 
.. . 

40 Vatlık 
OSRAM • O • Ampulündekl 
Ç ift dönemeçli ışık telinin lmalln• 

de elde edilen hassas iye t 

~/10.ÖOO m ilimetredir. Böyle cUz'i 
toleranslarfa ancak Optik Sana· 
• 
~llnde • mesel& çok hassas ade· 

seter imalinde • çalışılır. 

1 
O S RAM bu gibi hassas ölÇü· 

lere riayet etmekle bu ampullerf• 

'nln . tam manaslle ldarell olma• 

sını temin eder. Bunun için : 

o·sRAM-[Ql- AMPÜLLERI 
Az_çeı:eyana mukabil bol ışık verir. 


