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• 
EDIRNEDE 
su · ı 

çekiliyor 
Tamamen yıkılan ve kısmen hasara 
uğrayan ev sayısı 1 O O O i buluyor 
Umumi mllettlş General KAzım Dlrlk 

tatyan bakllıada malllmat verdi 
F.dirnedc vulrua gelen tuğyan ne· 

ticcslnde suların kaplo.dığı sahada 
bi~k kerpiç evleriiı çöktüğünü ve 
yüzlerce evin tahliye edildiğini dün 
yazn:tt§tık. 
Tuğyan hü.disesi hakkmdn dün 

gece .kendJsine milracaat edilen bi-

rinCi umumi müfettiş General Kfı
zmı Dirik ~u malumatı vermiştir: ı 

l Tasarruf 

''- İki gUndenberl fa.sıla.sız ya• 
ğan yağmurlardan Meriç ve Erge
ne yüksClmlştir. Beş metreyi ge· 
çcn bu l11ksclme bugün (dün) oğ· 
ledenbcli durmuş ve alçalmıya baş~ 
lamış vo 60--70 santim kadar a.zal
mı§hr. Şehrin biUıa."ISa Ytldlrmı \•e 
Kirişhane mmtakala.rmt basan su~ 
lar I 500 deu fazla evi istiliı. etmif
tir. 

f--- ~ lif>. nilakl harekifn tı6r.ü< eltl'lcrl lılldhllcn Mr Fransa kun-•ll_erın ..... · ~e~m_en_~u_p_b_i_r _,_ı._İJl-nlıi_m_üf_rc_z_~_i _ • • _. _ --_:- : :::_:_-__ 

~"!: 1,:;:~;::::U::!ra Yunanlılar 
b Muhtelif 
U0ğazlarm i~gilizler ıstikarnetıerde 
[h Duşmanıarın ı n ilerlemeğe 
ııernıniyeti sağ cenahına devam 

ı\ 
~n hnrıcıye neum'tl vata; 

lnudaf a hususunda gl>s· 
.,, 'IJJıiı amn ve gayreti gfıya 

hücum ederek 

ital an ediyorlar 
Po radec 

mıntakasınGa 
tPt 

t::ıck ve dikkııtimiz.i ı.yut-
kuvvetlerinin 

gerilerine 
girdiler orta şs .. ktald tngfliı kuwctlcri 

Başkumandanı General \'avcı 

~ Boğazlıırın eski clıem· 
ttı.tı.ı knybeltiğlni söylemekte 

~ nfaat tasavvur edebilir. 
t <>nun bir memuruna böyle 
~Csi bizim hazrrhksız ve 
ll~amızı hiç bir zamnn 

Bu kuvvetlerin asıl lngiliz ajansma göre: 
ltalyan ordusile irtibata italya sekiz lttı l 

kesıldi 
h ' / 3 itaı,an generali cephede 
q razan: -
•e~ 1 abltYalçıa esır blr ıtalyan birden 

h . generali de maktaı 
{l'lk, ZLARIN Türldyo •~ın dişti çarpışmak 

? '>nruı,.u ,., nnd>r, )-.tr Şiddetli hava mecburiyetinde 
lt.ıı. Q hıriclye ncwrctinin be· 

ıı tıuıunmırn mezun hır m~ taarruzları yapıldı Bu ceplıelerden biri 
ı rıinılcıı.t yabancı s:ızc!c rnn· Alman ceplıeıldlr 

lli l toplrynrnk onlara hıırlci Londra. 12 (A.A.) - (B.B.0.) Mı· ,·ta lga n l Q r 
~ ti Jzaıı ettiği sırada; Gtrdaki lngtllıl kuvveucrı kanı.rglhı 
~Ja .. 'filrldyc i~lıı C5kl kıy· tarafından dtln ak§am neşredilen bu 

~ "'qJ ~ euıd tebliğde, çölde faaliyette bulunaıı A / 
ıı:~ı :ı.~ i>t:ttıj:;i hal<lo Türkiye, tngtUz kuvvetlerinin dlln Sldi·Bamı m Q n 
"il ~arı Yine fiiildctlo müJafna nJyi işgal ettlklerf, pek çok eair aldı · 
t.,, ('İQ~dcdlr.'' dlyor. ğı ve kıt.ııatın ilerlemekte devam etU· b o g U n d Uf U • ·'8o ~~·ela s:ı.kan Mir gaze- ğ1 bUdlrllmlştir. Bu iyi haber Mtlm'" 

tııllh l..ı.ııs-ıo fruihli sayı ı, Ber- da bUyUk sevinç uyandırmıııhr. M.ıım 
~"" ll'bltinın '"tlZl"'L) hUkf!meti bir reımıt tebliğ ncurctmi§ 
, ·~ ~ ve SJdl·Barranlnin islirdıı.dmm çok 

lt r • l>eJia Sem gazete inin mUhlm olduğunu blldlnnl§t.ir • 

' 

~ ln;ıo tarihli sayısında Ronz Kn.hlrcdekl l.ngillz askcrl makamla 
~ lıiJta i~ le Dcrlinden yazr n muharebenin çok iyi lnkl§B! ettiği· 

~ t!\tupta, bu ba.rh<ı ta nl beyan ediyor. Elo geçen sanalm 
~ tı!en dc,Tede Türldyenln !cvknlG.dedlr. 

1 tılynsetınclcki mc'1din<lcn ( De\*aJlll 4 üncllılc) 
1 iği !ltfuda: r-.,..,.. 

.... guna 
düşmekten 
korkuyorlar 

(Ynzı ı 4 üncüde) 

\ ' 
11 bnkunından, pok bUyük 

:aı ~IJ ctı halı ohw Çanakka-
ı... ı~1

1 dol:ıyı!ilyle, Törldycye 
.. , I'• bir ehemmiyet ,-crllmek 
tt; tllfor 

ORUÇ REiS 
~ "1\1 (1 • 

c Alnıanyn.dn.n aksetmiş 
'! ~ lllrı ini re mi bir Alman 
t..:..<lııllıı &öyloıni , bir Dulgnr ı;azc-
(~ lı , Sofynyn yazmış. Di

~ ~Uııden bir ttaıyan gaze 
~~d lldltiyor \ 'C mlln·cr dc\'lct 
~fJl', hl,irıd.i.ın üren tcliıkki~i nn 
~'\ li l Ukat ikisi de lıirlbirloe 
t ~11 llıı.ııan dobyı Boğazlarm 
~ ~ 1ctn cJıemmlyetl \ a r mı, 
ı-:"l\11 'll~~ı~ı Alımın, Bulgar, 

~~ tlı~halan anısında lhtllifiı 
~ ol:ınk lrehyor. 

,iQODW& 4 ÜD.c.:\WOl 

Y azan =· 
:Kadiccan J< altı 

Emsaıs z deniz maceraları ve 
kabramanlıll romanı 

BugOn ikinci 
say amızda başladı 

Yeni bir 
Yunan 

taarruzu 
bekleniyor 
Ati~ U (A.A.) - (B.B.C.) Dl1n 

gece rı.llf?'edllen · 46 numaralı Yunan 
tebllğtdlr: "A.rnavuUuk cephemnde 
kıt&atmuz, dtıpanrn §1ddeU1 muka· 

(Devamı 4: üııollde) 

Alman yeni nizami 
esaretten f arkh 

değildir 
İngiliz dahiliye nazın 

bir nutuk söyledi 
J,ondm, 12 (A.A.) - B. B. C.: 

Da.biliye nazın Morrison dün bir 
nutuk söyllyerek mihverin yeni ni
zanı vaziyetini, mesul bir Britanya 
nazırı sıfatiyle t.eee.süsUnU istediği 
nizamla mukayese etml§tlr. Nazır 
denıişltr ki: 
"-İktmadi kaynaklardan istüa· 

de üzerine beynelmilel iş birllği oı· 
madrkça harp fel&ketinden kurtul
mak kabil değildir. Bombardıman 
tayyarelerinin dünyayı tedhiş et· 
meaine meydan vermiyccek bir 
beynelmilel hava kuvveti t~kll ot· 
mek liı.zımdrr. Alman yeni nizamı 
esaretten farklı değildir." 

Macar 
hariciye nazırı 

Belgradda 
" Ebedi sulh 

paktı .. 
imzaıanmaıı 
mabtemeı 

ıırııısor 
Bel&Tad, 11 (A..A.) - StefanJ: 
Macuı.stan bartclye nazın Kont 

Ç&kl Bclgrada gelınlftir. 

!0ey:amı 4 llnr.Udol 

haftası 
başla.dı 

Başvelllllmlz ıaat 
15 de bir aatakla 

• Su istilisma uğrayan yerlerde 
alman tedbirlerle bütün halle mğnı.• 
dikla.n yük.sek yerlerden ve a.ğaç. 
lar tlzerinden Jrurta.n:Imışlardrr. Fe• 
yezanm bir 8.fet halinde olnınsmnı 
rağmen nüfusça zayiat hemen he
men yok gibidir. Ölen bir, iki "·a~ 
tanda§ da yaşlı insanlardır ve 50 .. 

ğuğa mukavemet edememişlerdir. 
Hayvan zayfa.u da §imdiye kadar 
tesbit edilen rakamlara göre 16 ka· 

baltayı açacak dardır. .. w r Fakp.t suların hucumuna ugnıyan 
On birinci Yerli Mr.ılı ı:o Tasarnıf evlel'den yrktla.nla.r ma.alel'tef faz .. 

haftası bugün başla.maktadır. H af- la.dır. B unlarm sayı~mm 500 il geç· 
ta bugün saat 15 de B&§veltilimiz tiği anlaşılmalstadır. Az çok hns:ır 
Doktor Refik Saydam'm Ank~ gören binalarla beraber 1000 i bul
Ha.lkevinde vC'recc.ği bir nutukla a· :nıa'kt.ıidtr. 
çılaca:ktır. ~ekUimizin nutku Sular elektrik fabrlkıu;ım da. 
88.at 15 de radyo De bütün memle- hasmış olduğundan şehir ışıksız veı 
kete yayılacaktır. Jruvvei muharrlkesiz ka.Jıİı?§tir. Bu~ 

Bu a'kşam radyoda. ulusal e'kono- nun için bUtün fenni tedbirler aıı .. 
mi ve a.rtmna kurumu baŞkanı Ba· na.cn.ktır. Fakat suların czekilmesl 
Iıkeısi:r mebusu General K8.zmı öz- beklenmektedir; • 
alp bir konuşma yapacakt.ır. (De\ımu 4 Unclidt') 

Bugün Sandal bedestanında 

30 bin lirallk ceviz kadar bir 
mücevher satıllyor 

Müzayedenin çok kalabahk olacağ, ve kıymetin 
15 bin lira artacağı tahmin edildiğinden 

Ta,m malıalazaıı ve inzibatın temini 
için terUbat alındı 

Belediye sandal bed~etam bir l ml8U kiymetlnde tqlann geçtlii ı;ö• 
kaç gündenberi dolup dolup ~olmak rfilmll§tUr. { 
tadır. Bu kalabalık bcdcstanda bugtlrı. 

mUUUedesi yapılacak olan 40 kırat o•• rf"ı "ıdare 
lık covilJ cesametindeki bir pırlantayı 

görmefe gelmektedir. Bllyle bir kıy- k t 
metli lafın bir vitrin içinde· le§hlrl omu anı 
tehlikeli görWdUğUnden başına bir 
belediye ıxıcmurunun bekQI olarak ko· 
nuıınaııma ıuzunı görülmUştUr. 

Bir ceviz cesametinde olan bu pır
lantaya mubammlnlcr S0.000 Ura kıy
ınct koymuşlardır. Fakat kuyumcular 
bcdcst.o.nmda mUzayedcdo kıynıeUn 

en az lMOO lira daha artacağı kana 
a.U vardır. Bugün yapılacak mUzaye 
dcnJıı Pek kalabalık olacağı tahmin 
edildiğinden gerek ''"'abalığm inZıba 
l1 gerekse taşm mubA!ıızası için ter
tibat n.lmmı§lır. 

Es.ki kuyumcularla yaptığımız tc· 
maslara naz.ı•an bu ta§ son seneler . 
zarfında .sat.ışı yapılan taşların en bil· 
yük ve kıymeWaidlr. Son zamanlarda 
bir de 22000 lira JuymeUnde pırlanta 
geno bu bedestanda satılmıştır. 

Vaktile bedeetandan bunun birkaç 

Din akıam 
anlraraya glttl 

Örfi ldare Komutanı Korge. 
neral Ali Rıra Artunkal, dün ge. 
ceki ekspereslc şehrimizden An. 
knrnya gitmiştir. Komut.an. 
flaydarpaşa garında askeri er. 
kan ve emniyet müdürlüğü er. 
kiı.nı tarafından teşyi edilmiş. 
tir. 

Korgeneral Ali Rıza. Artunkal. 
Ank&rada birkaç gün kalarak 
Örfi !dare mıntakasım alakadar 
eden işler ve örfi Idare vilayet.. 
Jcri valilııri ile yaptığı görüşme,. 
ler hakkında alakadar makam. 
larla temaslarda bulunacağı 
tahmin edilmektedir. ~ 

Çakmakçılar yokuşunda 

feci bir kaza oldu 
Eoıaıan bf r lramyon gerlkaydı, bir 

lhtl.> arı 61dlrdO, bir çocuk atır yarab 
.(Yazısı 4 lincfiılo)~ 
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1 ... 

·Tarihi deniz romanı: 1 Yazan: Kadircan Kailı 

- 1 - , doğru km'tk burnu, keskin ağzı, 
çat.Ik kaşlan ve parlak gözleri 

VİRA D~ltRI... 1 rd K knen-y yu·· ""d•• . . va ı. ıc; ...._. .. a ru u; ora· 
_ .. \18 senesıydı; güzel bir poy~ dan baba.ar Ya.kup beye kız kar. 

Ege denizinde köpUkler koştunı. d 1 in sipahi ,,.:.ıftftı . . • . eş er e. ar- arma 
yor: Mldillinın kUçUk limanında baktı. 
filiz yeşili ürperi§ler yaratıyordu. H iki 'd bird ik gil • er gemı e en ı r 
Orada heri>iri yUz ayak uzunlu~· .. nı.ft ıd· 
da iki gemi demirll bulunuyordu. 
Üç gün<lenberl bunlara kumanya 
olarak su varilleri, zeytin dolu 
kU!cler, peksimet çuvalları, bezir 

yağı tulumlan, mum gibi eeyler a· 
lmmış, a.nbarlarmıı da zeytin ve 
zeytinyağı doldunılmuııtu. 

ses ,,..._.e ı: 

· - Vira demir .... 
Bocurgatlıır işledi; demırJer a

lmdı. 

Vardiyan Kuzgun Ali Oruç re· 
ise baktı; onun kUçllk bir baş lşa. 
retl üzerine boynuna bir iple bağlı 
olan kamış düdUğli a.ğzma götür
dil; arka arkaya il!: defa öttUrdll. 

Gemilerin herbirindo on selsiz 
!;ift kürek vardı: her oturağa ü· 
~er kürekçi ayaklarından zincir. Forsalar küreklerin saplanna ya· 
ıe bağlanmıştı. Çoğu iri yapılı ve pıştılar; palaları kUpcşte hizasm. 
genç olan bu yarı çıplak adamla • da havada tuttular. Vardiyan: 

rm nrasmda lii.tince, yunancn, al - - Orta hamle ... 
manca, İspanyolca, hatta Slavca 

:konuşanlar vardı. Talin kimbilir 
hangi cilvesi A vnıpanm birer kö
§esindekl yuvalanndan buraya, 
bunlan getirmiş, rllzglr, güneş ve 
ayaz iı.ıtmda kUreğe ma.hkCım et • 
mf§li. Bununla bernber bu sa.hah 

pnlaıın yUzlerlnde bir aydınlık 
.seziliyordu; çünkU iki haftadanhc 
:rı yüksek duvarlarmın ortasında 

yalnız mavi bir gök parçaıımı gö. 
;reblldiklcri M1dilll kalesinden cık

mqlar, yeşU tarlan, engin deni • 
~. erin rfi%gln talihsiz rhularma 
~ardı. Çok geçmeden utuk· 
1ara doğru süzülüp gidecekler; bel 
ki bir burunda, bir limanda hriatl. 
tıyan kardeşlerinin ba.skmma uğ
nyaea"klar, kurtulacaklardı, Bu, 
~yıf bir Umlt olmakla beraber 11· 
mlttf. 

GemUerin ,.!lvrl burunlan Ana· 
dola kıyılarma çevrilml§tL İpler 

dOrülm.Uş, halatlar derlenml§, yel 
ltenler açılmak llzer& hazırlan.. 

auutt. Baştan kıça doğru gidip ge
lenler, kO§anlar oluyor, b~lan 

küliılılı, kolliın mvalı, kısa §a)var
:Iı ve ~ıp)ak bacaklı dörder kuv • 
vetli tayfa bocurgatlarm ba§mda 
bekliyorlardı, 

Kıyıda kadmlar, ~la.r, her 
yaşta erkekler toplannuşlıırdı; 

bunların arasmda beyaz sa.kallı, 

kavmhı, yatağanlı, kınnm pabuç. 
lu Ynkup bey en çok göze çar -
pıyor, onun iki tarnfmda ve ar • 
dında pala bıyıklı, mık renk !Jal" 
varlı yeğitlcır heybetle duruyor • 
tardı. 

Blrlncl geminln kıç kasarumdo. 
:kırt yaşlarmda uysal bakışlı, di -
geri otuzu geçkin v~ kuru bakışlı 
iki adam kıyıdakilere bakıyorlar 

dr. Birden.bire yaşlmı. öteklnln o.. 
muzuna elini koydu: 

- Onu:... Yolun açık olsun! 
sağlıkla dönün! 

Ve onu kucakla.dl, yanakların • 
Qan öptü. 

- Hoşça kal İshak ••• 
Onıç reis bunu söyledJkten son· 

ra baş kasara önündeki Hd kUçUk 
topn son defa g5zden geçiren bir 
~eli.kanlıya seslendi: 

- nya.s ... Hey, lJyas!.ı 
- Buyur re1s ! 
On sekiz yirmi yaşmdaki bu se

vimli delikanlı başma kırmızı bir 
mc.ndU bağlamıştı: kollan ınvanmış 
oln.n çizgili gömleği, dizden a.şağı

mıı açı:k bırakan aşlvaıı, belin • 
deki kırmızı kuşağı ve çıplak a -
yaklnriyle diğer tayfalardan ayrı 

tnrafı yoktu. Halbuki reisin karde 
§1 oluyordu. 

- Çabuk gel... Ağ:ın gidiyor! 

Delikanlı bir solukta kıç-kasara· 
ya çrkılan merdivenin dibine var. 
dı; İshak beyin elini öptü, o da 
knrde§inin alnından öperek ku
cakladı: 

- Sağlıkla dön! 

- Hoşça kalın! 

1shak bay ip merdlvencıen indi; 
filikaya bindi; öteki gemiye ynnaş
tı; küpeşteye dayanarak onu yu • 
kan çeken Hızır reisle de veda • 
taştı, kıyıya doğru uzakla.ştL 

Hmr reis bu dört kardeşin 

tiçilnctıstiydn: o zamıın yirm.J be§ 
Y&§IDJ goçmJııt bulunuyordu. Sey -
re Jwmw ısakalı, ueu içqriye 

Der demez hep birden denize 
daldırıp çıkarnıağa başladılar; ge
mi &UıUlerek açıldı: öteki gemi de 
aynJ !}ekilde kıyıdan ayrıldı. Ya • 
vnş yavaş çekilen on sekiz çift kü. 
rek onlaıı denize sürünerek uçan 
kocaman kartallara benzetiyordu. 

Kıyıdaki kalabalıktan inceli ka • 
lmlı birçok sesler yüueldi: 

- Uğur ota! .. 

Gemiden gtlr sesler cevap ver 
dl: 

- Hoşça kalm!,, 

lhtiyar babalar göğ{).a g~lrdi • 
ler; kadınlar ve genç kızlar çev
relerini sallıyorhı.r; sonra yaşlı 

gözlerine g6tUrüyor!ardı. 

Gemiler limandan çıkıp da ee • 
nuptald burnu kıvnlırken çoğu 

çocuk olan bazılan yakın tepeye 
koşuyorlar; belki bir dahıı dönUJ. 
miyeeek Yollara giden bnbalarmı, 
bilyUk kardeıterlni biraz daha 
görmek lstıyorlardı. 

Bu mnda dJğerlerl biriblrleri • 
ne: 

- Allah kavuştumın . 

Dedikten sora, gittikçe dilı:IC§Cn 

bir yokuşu çıkıyorlar; yU.ksek ka· 
le duvarlannm ortasında ruha 
gömillen beyaı kasabaya doğru 

konuşa konuşa gidiyorlardı. İçle • 
rinden baztlan araıııra geri dönU· 
yorlar; adanm batı kıyılan bo· 

yunca cenuba silzlllen gUzel ge • 
mllcre bakıyorlardı. · Onlar fjimdi 
ilçer köşeli ikişer yelkenlerini de 

açml§lar; adeti \!çuyorlardı, 

Adanın cenubuna geldikleti za· 
man H1%Ir reJa rotayı batıya kır 
dı; Oruç reis yoluna devam etti; 
iki kardeş karşılıklı çevre sana • 
dtlar; tayfalar: 

- Uğur ola!,, 
Diye karutllklı haykırdılar. Kıç 

kasaralarm ardmda heyeennla dal 
gala.nan bayraklar da sanki ayni 
sözlerin f!-Spnlerini yapıyorlardı. 

Bu bayraklar ufkf vaziyette 
ma v1, kırmm, yeşil, kırmızı, ma -
v1 olmak ilzerc bl!3 parçadan iba· 
retti 

(Devamı var) 

Yeni Sabah 
HUaeyln Cahlt Yalçm, bugtlnkU rna· 

kalesinde, HIUcrin nutkunu tahlil et· 
mektedlr. Muharrir, nutkun yalnız e· 
ltno geçen hUlAuaınıı. bakarıık heyeti 
umumlyesl hakkmda bir hUkUm ver
mek batalı olablleceğfııl, fak~t hcrbaJ 
de §imdiye kadar kendl81ndc görmeğc 
alışkın olmadıll"ımız blr oifadc tarzına 
ve usule teaadUf edildiğini kaydederek 
HiUcrln trhclitten, 1nglltere)i malı· 

vetmekten ziyade tazalJQm eder gibi 
· görUndUğUnU, aebeb olduğU harbi mil· 
zur göstermek tçın Almanyanın rahat 
yıı§ayamarnakta otmamnı ileri eürdü · 
ğünU l§aret ediyor. 

HUscyln Cnhlt Yalçm HiUerln nut· 
kunda geçen "dUnya topraklannm 
takalmlndekl mUsavatstzıık,, tdc!Jası· 

nı kaydederek diyor ki: 
"E.<ıkl Alm:ı.n müsterolel,rlcrl, Al· 

nınn)tıya iade ed'l.nıekle işin bltmlye· 
('.Cğlnl hlrnıt lntlcrln sözleri 1 bıı.ta kll 
füllr. ÇUnt.U o ır.Us~lrl<rlrr do geri 
\·erllse. gcııe Alman topr:ıldnroım, 

nlifusa nl betle scnJ.,tlğl mahdut Jc:ı.· 

lır. Şu lı:llde lnr:Jlterenln Alrnanyaya 
kll?lı ne kabahat l~lemJş olacağını an· 
lııynb:tmek mU;J!clil~Ur. Alm:ı'lytı h.,. 
nOr. hUyDk bir dovl"t h:tll:ıl" gelmedi· 
iti t:ırllılcrdc, tııı;-litore eı.ıı•er~ülh.ın 
ı;lyasctlno kapıl.nuş \.'O UZL\k k•tıılnrda 

HA B !: R - J\kşam Postaıtt 

Muallim 
noksanhğını 
telafi için 
Yüksek muallim 

mektebine yeniden 
talebe alınıyor 

Maarif vekAlcU liselerde muallime 
olan thtlyacı ve btlhııaııa mwı.yyen 

ders Z{lmrelcrlnde muallim nokGan· 
lığını na.zan dikkate alarak yüksek 
muallim mektebi talebe kadrosunun 
s-enf§}eWmeal için yaptığı tetkikler! 
ik.'lllll etml~Ur. Bu tetkikler aonundo 
ders senesi ortaamda bulunulaınaına 
ratmen yüksek muallim mektebine 
tıılebe alı:nına.suıa ve bunun için aUr 
atle bir mU.sab:ıka imtihanı açılması 
na karar verllmi§Ur. 

YUkaek muallim mektebine alına· 

cak talebeler en ziyade ihtiyaç göril 
len ve kadrosu noksan olan muayycn 
gubelere alınacaktır. Bu §Ubeler fizik 
kimya, matemaUk ve Iraıısızcıı. §Ubc· 

leridlr. 
Alınacak talebcnlıı .Uratıe derslere 

lşUraki için oıı gUn mUddeUc yani a 
yın 22 sine kadar namzeUer kabul e 
dllecek ve aym 2~ inde müsabaka im 
tihanı Vefada yüksek öğretmen oku 
lunda yapılacaktır. lmt.lbana lise me 
zunlo.n kabul oıuiıacakt.ır. 

---o--
VeJııır er Jreı eflnla 

bir kararı 
Ankara, 1! - Askeri ceza 

kanununda zikrolunan fevkalade 
zaman t.8."ı>irinden kastedilen 
mananın tnyini hususunda bir 
hüküm bulunmadığı cihetle bu 
vaziyetin bir karara bağlanma. 
smı Millt MUdafa.a Vekaleti ta_ 
lep etmiştir. Bu talep Vekiller 
Heyeti toplantısında tetkik e. 
dilmis ve bugünkü vaziyetin 
mezkur kanunda yazılı fevkalfi.. 
de za.man:ı tekabül ettiğine ka. 
rar verilmiştir. 

Haydarpa,ada trende 
kaçak eşya yakalandı 
DUn, Haydarp&§ada hareket etmek 

üzere olan bir trenl kontrol eden me
murlar, bir phBtD telA.§lı halinden 
ııuphelenmlşlerdlr. Bu aırada hareket 
kampa.nası çaldığından memurlar 
trene atıamı§lara& da meçhQl edam 
kendini biraz ilerde dı§arıyıı. at:ırak 

kaçmağa muvııtfak olmuııtur. Bunun 
llzcrtne trende tetkikler yapan memur 
tar bir valiz l!:lı:ıde 100 kutu ecnebi 
kremi, kaçak ipekli kuma§ bulnıu§lıır 
dıl'. Bu oıı.htın şekli te.ııbit edllmi§ ve 
aranmıığa başlanmı§t.ır. 

Tramvay seferi. ri 
Tra.mvo.y. Elektrik ve Tünel 

umum müdürlüğü bugünllen iti. 
baren kış tarif esi tatbik etme~e 
başlayacaktır. 

Bu tarife ile en son gece tram. 
vay seferleri vasatı olarak 
23,25 de olacaktır. Işıkların 
maskelenme ka.ra.nnm tahfif i 
li7.Crine diln, bu saatten sonra 
da tramvay seferleri yapılması. 
n:ı l:arar verilmiştir. lt;çiler için 
saat birden sonra ve sa'Jahları 
erken birer tramvay tahrik edi. 
lecektir. 

geni, mlüromlekele.r elde r.tmııı. Eğer 
Hltler empel') llzmln bakını.lığına 

kar ı isyan ederek ortaya ahlm idi 
hep kenJI inin tıırııfmda bulunurdulc. 
Fakııt Fllhrer, başlca mJnet ve ırldn· 

nn topml\larmı zaptetmeyl hnk5ız 

l-ulduj'.;undruı dolayı teessür du)mu· 
yor, tnglltere ç:ık al:Jı, b5na ınpte;JJ· 
IN~l'I( kıta bırakmadı diye ferJ."ftd e;)I· 
;)"Or. RöJIO bir t.naed ve kı kançlıic 
fcryn:Iı d:inyanm hlg bir tanırm:Ja 

~mpatı bularun:t. Führcrln bu &ö:ierl 
sefalet ve 7Al'Uret içinde k:ılmııı lns:ın 
lann ıırt biraz mali ve parası oldu· 
ğwı:!a.n dolayı diğer bir kısım in ~
lar:ı d:.tşm.'lrılık hlıı11J duymP.!.umı h:ı· 

hrl:ıtı~·or. HltJcrln sempatik olmn:;ı:sı 
umum ~crlyet ve mwenl.3 eti a1~1:1)
Wır ectc:.llecek yU!cııck bir h:ılt ve t,Jo-

Doiru 
DetH m 'l 

Belediye yasakları 
ve otobüsler 

A Y AKTA yolcu gördüğü )&tn 
dün sabah bir .ııomiser ıuu· 

_.,ini, ~1;:.h..nede liOGS nwunraiı 
~işll - ~&J1ja.mba otobil.sünü dur 
uurdu. 

llnyrctıc dinledlklerlmlıi not 
00 lir.ı: 

Ilay mua\in bllet~tdcn .k&mesJ· 
ııi ls..iyor, bir gUn enci zatnta 
memuı 1 11 alnu~ l}oforden ,·esi
knsmı istiyor, caro kırdıgmdao 
liöpni altı tnrnkoıunu aını..şıar. 

.Cay mruı.,ine on kuru:,; mukabl 
Unde ortaklama s:ıtilaıı n üzerin· 
de so~'lllt dıını"a bulunmıya.n 17,5 
kuru ıtt:, bir bilet gö~krlyorlar, 

l\lwn·ln bilct~nin kutusunu mua
yc:ıc ediyor. Galiba bütün bilet· 
ler d~gnsı.z ld: 

- Bu araba sefo.re de\"t\Dl ede 
mcı, illl·or. 

Jllr ı:.es ı,.,ıtıUyor: 
- t~lmlzden kalıyonız. 
Maa'1n idareli ve zeki bir me· 

mur. Notiarmı alanık \·ntnnda,. 
• ları yoll.anndıın alılmynınk iste· 
~ mlyor... Şayanı Wıdir blr hnre· 
l>etl 

DüşündilklcrimlzJ iWvc cdellm: 
Sey ı lsefcr tıılimatıl!:.Dleslne mu

gayir hareketleri sabit olan blr 
5oför rn bir bllc~nln karneleri 
nlmdığı halıle ertesi gün otobUsUn 
sahibi bunlnrn l,. veriyor. ~ nlan 
biletçi de bunılnn cUret alarak 
damgasız bllet kcsmclde hem be· 
leillyeyt, hem patronunu luar cdl· 
yor ... 
· Anlaşılıyor ki seyrlscfcr taD· 
nıat.n:ımcsl otob\15 lşletenl~rl ve 
ot-Obllslenle işleyenleri yola geUr 
mlye kAn gelmiyor. Patron imha· 
tın.ti blletçlye. §Oför patrona ata· 
rak ve nihayet beş on lmru.1 da 
cc:ı:ı vererek lstedJ,b'i harcl<ette 
l•endislnl serbest. görüyor. EV\·eı· 
ec ot-Obllsler, plikalan almdı{,rı 
için §ikAyet cdlyorlardı. :CugUn 
böylo bir harar almır, ve tatbf· 
kine eçlllnıe kendll rl ae :y\ne 
şll.Uyet hakkı görebUecckler ml ! 
Beledlyed~ tallmatruunelcrfne 

riayet etmlyenlerc karşı ltat'i tcd
blrler alDlllyı istemekte, İstanbul 
heımşelırilerlnt hnkb görmek IA· 
zondır, •'iyoruz. 

D .,; d ... , ., ogru egı mı. 

- HUkün1et 
Belediyentize 

• • 
arazı ver4yor 
açlcadakı ltaıyan 

sefare ı de satm alınacak 
A.nl•arcı. 12 - Istar.Otıl bele. 

diyesi Ma.çkada in§aatı yarım 
kalmış olan ltalynn sefaret bi. 
nasını satın almak üzere te~. 
bUste bulunmuştur. Binanın ik. 
malinden sonra buraya lstan"oul 
konservatuvan na.b;ledi!ecektir. 
Bundan ba~ka hükumet milli 
emlakten Yıldız tahçesinin bazı 
kısımlarmt, Ay.:.za1'a köşkünU, 
Harbiye ile Tal:sim arasındaki 
bostanları da İstanbul belediye. 
sine verecektir. 

mlyct bulunamadığını kaydederek dl· 
yor ki: 

"Daha ı,rnrlbl şudur: Lehi tanı aldık 
tn.n sonr:ı, Alınnııya ır.tlh teklifln:ıo 

tmlunau. Lchlstau ortnd:ın kıılkmca 

d"iııyanın takslmlndeld h:ık5ıılılt d"7..e
Jlyor muyduP Blllyoruı:; ki Bitlerin 
b..ıtUn polltllnıaı İngiltere ite dostluk 
lO ıttlfı.ık prensibine istinat ed!yordıı. 
Bu ı,a:ıar znllm ve hakıın bir mllll"t 
ve devlet llo ırımror na8Il birleşecek· 
tiT 

ı•ıilırcrln bu lttlfa.la lstmıesl §Srld 
Avnıp:ıU:ı lı:lreltet serbestisi temin 
etnıel;; lç:n!l: Rusya.ya raha~a Mkıım 
l'debllmck lr;lnıll. Almanya, P.mıya:W.n 
ır.cranyaya ve Nlr tarafbn zaptet· 
scydl tnglıtcreı:ln lıaksn:lı~ına nlhn· 
ye t mi !: •kllnılıı olacnldı ~ 

nl u':nmd3 m!lc:ıdcle ctmlycrelc m"rw :mr de da\·anm esasma baluılım. 

le!<ctinln nhsl l'll"Jtfantt u~nda ha· J:itler Alm:ınynyı btr dillin ekmek I· 
rl.<ı davmnması vo lm;lln lcn•ıııhııtlJ çln 1.-av;a eder, ııç ve muhtııç bir mi!· 
sör'1Uğ!l fnglltere:ıın yerine g~mcğe Jet olarak t.Mvtr etmt>.kten pek ho3b· 
çaıı,,.m:ısıılrr.,. nır. TilrMcrden A!ııınny:ıyı gHnnUş, 

HUseyln Ca"ı't Yl\l~m: Almnn dO'\lCt , .. 11 .. \T 11m ,, az Ç"llt n:ı:•ın tr mlld 
relsln.n sü;;forl ile hııı-cketleri ara tl •t uturn.u, ııl::uıhr c.,ı,tıır. G.ı:;-une 

amc1a JıJçblr maııb1'1 lı:ı.61cam v ;ı.mi· gcll.ııclJc kncLır Wç klm.'looen AJmwı·. 

Karısının aşıkını 
ıorıa davet 

ettirmiş 
Cezası idarr.dan 15 

SlR8J8 indirHdi 
r mUddet evvel Şehreminiı:. 

yorgancı K8.zmu, karısı ile 
gayrimeşru münasebette bulu.. 
nurken öldüren Cevdetin muha.. 
kemesi dün birinci ağır ceza 
mahkemesinde neticelenmi~ ve 
karar bildirilmiştir. 

Mahkeme neticesinde, Cevde. 
tin, ihanetini öğrenince karnımı 
icbar ederek a§ıkı Y"lr<;.1-tlCI Ki. 
zmıı bermutat eve davet ettir. 
eliği ve kendisi de bir köşeye 
c:ıaklanarak gayrime§'rtl mUnase. 
batm başlamasını mUteakip 
meydana. çıkıp Kazımı bı~akla 
muhtelif yerlerinden yaralıya. 
rak öldürdil~ anlaşrlmıştır. 
Böylece Razmu taammüden 
katıetti'{i sa.bit olaır Cevdet ida. 
mo. mahkfun ed\lmi~. ancak ka. 
rısm'n kendleine ihaneti §İ1detli 
ve ağrr tahrik· mqlıJvetlnde gö. 
rUlere!t bu cem 15 sene hapse 
tahvil edilmiştir. 

Sayfiyelerde ders 
veren muallimler 

Yabancı mekteplerden ba.zılarmm 

ınuaUlmlerlnln tııtn aylarm~ ikamet 
c~Uklerl sayfiyeleri pansiyon haline 
getirdikleri ve pansiyoner talebeye 
para mukabilinde dere verıllkleri an· 
la§ılllll§ttr. Maarif vekAleU, bocala· 
nn kendi talebelerine husu~ dı;ır.s vo
rcmlyeceklerl gibi hariçten gelecek 
olanlar için de sayflyelennı d!'tth~c 
Jıallne koyamıyacaklannı al&kadarıtı· 

ra bildlrml§tlr. 

istinaf mahkemeleri 
layıbası meclıse verildi 

Adliye mnbkcmcler:l teşkiltıtı 

hakkında.ki kanun layihası Büyük 
Millet meelislne verllmiştlr. Bu ll
yiba ile istinaf mahkemeleri de ilr 
dns cılunınaktbdır. Uyiha alakadar 

, eneilmcnlerde görllşUJdUkteıı sonra 
1 heyet,i umum.iyeye sevkolunac:ıktır. 

Çorap fabrikalarına iplik 
Yapılruı teşebbüsler ilz::rine 

S • .ner Ba.n.k yünlü ve pamuklu, 
milcssese?eri mUdUrlilğil c.:orap 
ve fanila fabrikalarına iplik 
tevziinc karar venni§tir. 

Satışa bir kaç gUne kadar 
ba Qlana.cak ve Sanayi Birliği ta. 
rafından tesbit edilen ihtiyaçla. 
ra göre tevziat yaprlacaktır. 

- -o---

Mac1ris ·ana bir ti car at 
heyeti g dıyor 

Macaristanla yeni ticari mü. 
zakere!er yapmak Uı..ere P~<ieye 
gidecek olan heyetimiz ayın on 
beşinde hareket edecektir. 

Heyete Bedri Tahir Şaman 
rlyaEet edecektir. Bundan ba~ka 
Ticaret Vekaleti namına da he. 
yette Zeki Zeybekoğlu buluna. 
ca!ttır. Bedri Tahir, dün şehri. 
mize gelmistir. 

Hay atta tabı.ılı 
hayatta cennet.~ tr 

ı.ıt b 

BtR lıayU bJ.kaSI ~11tıııdı' 
hcrsWD 8011 c\'!.-e' 

onra yakııla.n~ ouıJık(llilefed~~ ~ 
ed ,•et ı;• 

dlldlbrinl \'C mahkent ~ 
vn.hı okuclanm muf O eıııfyc:t'I' 
bllyOk bir kayıbUUZ \<ır.r, a trtfltf 
her halele aet bir tebCSliUJJS 

nı katmnıŞSDU7. erı~: 
ımım ilk sorgusunds " f 4 ' 
- Nerede yatıp ~ 

mis. 
Verdiği cm-ap ısa: gıtı'- ıfl 
- NCl'ede yatıp ıaılbel nıst ,J 

nim oda klra&t ,·ermlye ta~!P' 
var .. Kt,lnn bhlm seıntlll pbUtJll 
deki guslilhanecJe, fBidt 1~ 
Jçlncle.. Yazlan da nerede~, 1ofıl' 

Jliklmln de maJıabe1CDO 
dedir: rtıı ,.,ııı 

- Mad~ yatacak 1e 
sana bir yer tem1ıı ede)iflL·~' e$ 

Netice maliim. ~ ~~rucıt" 
dllerck tevldlhancye :;un ı.11tJ 

ıterl ~j • 

Ba dü klin, dalıa gö taıl~ 
kabri özlediği tabutta ~ 401J' 

dan belllydl IWdm, sa~" ... ki' bf ...... . 
yı ona l.\kb başında r t ,.ııiffı' 
bir kabirden farksrı olaD e w-ı.ir 
neyi layık görmUş; f~!,.:; 4r;Jl1 

haneyi . Uphc yok Jd ~ 
eennet tell.\kld ctmı;ttr. iP .ıt' 

İşte yUlaıUll'.t ve dil JoilP 
tımdaLI fark. 

Ç k d ..... 1 ?4 saati 
o egı,... d~ 

S ~LAMt tszet Sedet!~ctJtlltc!' 
''Vakıt" gazetcsfnde fOf 

ıı-··ıki bir fe1!.kc. ~ halini '1~ 0\ıd' 
yan haberini okuma .. , yıt1ı11pıııı ,,,. 
yan bir do,.tunruur öh'TC Jı•ııt.' 

~,tr ... 
••Veni ".fthah" da b~• rı,-et" •: 
:wb dcğllmf~. "CaJl1hO bılloJI 

•'11tdam" da l<;e tn tısf>Ol' ~ _A ' '11 o1'Vr . 
madığı için, bu Od ~ete. cıdttr' 
bir dostuna Edlrnede 11eltf ,~I" 
nu sormu': "'Hl~ hlr 3eyl" ~ 
alml?J. tıave ediyor: 

0
,f _,,,. 

- Edirncde neler otııı 
ya.madun glltH dlltl ,r 

Diyelim ld SelAmJ ııı:ct 1'ct 
112.D! ''Ilabcr" 1 değil de "So".,uııııf 

_, t fılltt ... 
gnf'' ı okumuştur. F~13 t,dlfll ... 
''JJtdam" ı okudo.ktaıl 50ııJ11 ' ıı11!clt 
de neler olduğunu arfılt ~er,.u, ı' 
öğrenmiştir. Rötar ço1' c 
saat! ... 

·""'"~~~~ 
• ·yaı 

Valmz Fen ve Ed8~1 

mezunları rrıuaılıP1 
o·acak ~· 

)'lll ıt' 
ıtanrif vekilliği bu dC~e ti.' f 

§Indan itibaren orta okul nlerill ~· 
re öğretmen olmak istlY6 ı1 J>ll)e.ıf 
retmcnllk vaz:yct1E'rine. be bil el~ 
lar koymuştur. Buna gur ;.uıııt ~~ 
yılından itibaren ortıı tc.i edebi),,. 
essr..selerlne yalnız fen "

0 ·urıı o 
fııkUlted mezunlnrı nıuıu 

rak tayin edllecclderdir. 

KUt;UK HAdt nLtfi ı"° 
buıunaıı ff}'. 

• Antakyada açıııxıııı el>lı cııl 
millet mektebinden ~1ta7: eı;ıtll' ~ 
takaya ayrılan Ha!nyda bUıuııtıl 
otculu da faaliyete gcçtnl§ edeW~ 
tadır. Bu okullara devan> tJff 

)-ı:nm .etaıcttne ve ftkarah{,'1DA dnlr 83.yuıı 40oo dlr. uııl!JJ lııt ır 
bl{lblr 0ey t,ıtınedlm. E~er bUtllıı dltn • Mllll Şef tsmet tnl)JJ dölluaıu; 
ya Alman mllleU kadar nıhat yqaya· ı luya gell§lerlnlD ikJnCi yıl bÜ)-01' 
bll~k bir ae~lyeye h<'.t on asır sonra nasebetlle dUn tnebOludO. ~ 
erl~lrııo kencllmlü mesut addedellırt. hUrler yapılmı§t.ır. tılttıln ~ 
Alrunnyn. ~ru bir tneınlekd değildir. • ManL§da köylerde çaı~ıt d~ ııl 
Avrup:ınm en milternkkl ve llllaı bir ra §(lhre d6nınekte ikeıl tııtıJltll 61' 
m~mlekettJtr. Hayat ııcvlyeal bir çok lneebcl mcvkllndo !ırtıJlO.Y:oııg.(1)1'ol>'' 
mJUetlerl cidden imrcndlrecıek dere- olan uc kala:rcıdııD lk~ ıneııı' 
ce<le yilksektır. mu~ ve biri kurı.ıırııarıı. ff 

Führer böyle bir mantık ve mu.ha· hastanesine yatınlmı§ı:~ct1 ıı.)'lilıı. t# 
keme ile yalnt7. fubılka amelolerinin ı • Ders seneııinln u~durıU#U f el-' 
lm!'Dmna çıkmnhydı. Alnu:uı telgraf dlğimlzden maaril m 61get ~et' 
nJansı, nutırnnu b:\ttln dünyaya tebliğ dnhillnde blr mektepten ınelttcl' 
r.tmelde FU.U"e1-c Wz.aıct etoıtı değil· tebo nakil yapı.lmtunasmt ııır 
dir., blldlrmlştir. 1iıl cdUetl ~ıl l 

• Kars vaUllğlnC ta.> ıstıınl)UI (..!'' 

V ah&t dal K.nrntaba.nın yc~e rnurctt.1'1e....ct 
muavinliğine mtıtkl.> t.a,YIJll tnP'. 

Aaını Us, MıBirdakl İngiliz tnarru· den R~lt Denlzta§lD f6' 
zundan bnh3ederek 1taıynnm vaziyeti· ı etml§tlr. a ıtad"'' r19 
nJ tııhlll ediyor. Muharrir diyor ki: 1 • Belediye, d!ln ııl<§&IXlotornobillt tıf' 

.. Aylnrdanberl Mı:sırda Gra~lanl or- ferden mene.dl~~~~=u~eslltn ıı.I~ 
duııunon taarruz için haı:ırWtlarmı plAkalanıır ~-
tnmıınıl:ımalda olduğunu iddia edeıı t· a 
t:ıly:ml:ıra knz6ı lndJrllrn bu son dnr A~lk JiOJlDflll . 
benin ilk hamlede \"erece~t askeri ne- ~ clıçi'' IJ1l1' 
tice ne ol'.ırsa ol5uD m:ınm1 luymetı Fatih ı.azasmdan "Be ~fOr.1 
bUylllctUr. al le meJ,tup gönderen .~ r"' • ' 

Çilnlct\ bu tl:ırto Amavutlolt gfbl y _.
11 

::-1 VC''"l~r .,.,.•ı • --ı J 
m t de muzun " c ' • . l' ı ·· l.Jbya, TI:ıbcştst:ın vr. Sı.>m'l ~r n , . • ue bi•"" ı; " 

IUıl)ıı için erg!J!: kn;,:>ol.1ıu &.ojılatıl· l l im \"C MaebllU 
ıcccğlnln maddJ ıracı~ıUr.,. ııı.nıdır. 
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Dilı 

Amerika 
1941 gazında 

haıbe 

girecek ! 
ll•ı·\'york l t (A.A.) - Tayyareci· 

ler klUbündc bir nutuk s6yllyen yUz· 
başı Eddle Rlcken Backer, "ce}!ur 
lnglllzler, totaliter memleketlerin mu 
nzzam taamızlarına 1941 yazına ka· 
dar muka\'emet edcbilt:'ceklerdlr., de· 
miş ve ilave etmiştir. 

" Samtml kanaatime göre de o 
zaman blrleşık Amerika totaliter 
memleketlere harp 111\n edecektir .. , 

---o---

Hukukun "Veni 
n·zam,, ~a 

tatbi şekli ! 
ı.oııılra. 11 ( \.A.) - Pat njansı 

bildiriyor: 
Alman hukuk akadı'nııslrıı.ll· nklC'dl· 

len bir içtima csnu ıııda Alnı:ıı: lşga· 

il ıltıncbkl Polonya toprnklaıı ıın1u· 

mi valisi Dr. Franlı:, yeni ceza ı<nnu 

nunuıı Almanlara huKuic bakıııı.ndan 

mUmtaz bır m \'ki v~rmek mu csadl 
le Polon:-alılara \'e Alm ınlaın tabi 

muharriri 

umumi harpte 
1 be inci İngiliz ordu. 
lttıd d ! ·1 · d ğer mılletlere dah ı az .... ır h~ . V<'re 

lı b a e en n.gı ız ge. cclı: olan hususı bazı ıı 1ıktuıı. ıııtiva 
llu ~.rt G<>vgh bu husııq. cdı.:ceğını boyan t>lnıı,tiı 
~ lıılaaiarı s<>rdediyor: Alman matb .. atı, bu ııubeıı tama 
anıara yen: darbe indi. mile tas\ ıp •tmc .. tcd.r. 

!! k?Iojik an kacırı\ma. 

0 
}'Uk bir cür"etle crdu. 

---o---
Fransız tayyare gemis; 

Bearn r "1ahi:aA1 tecrit 
e 1 eceK 

, ''Ban-aniye kad"r iler. j 
an mares:ı.l Grazyani 1 

.... Yib·ıııddc:>tle hisc:etmekte. 
·~ l Nı·\.rcırl;, 11 ( \. \.) - D.X.B. a 

nden fazla esir alın. b } n.o;ının \'llljing~ondıın bıldirdiı'tınc 

' ir ÇOk tanklar da ele göre .. Ruzvelt!n Fransız lfnrtlnik a 
tır. Kevf"U'ct cesaret dasını zlyarcU esnasında, kaı ışıkııldar l' • .J 

"" ba.'?langıç teskil et. çıkması tehlikesinin berı.nraf edilmiş 
•• 'B . oldu~u kendisine ten.in edllmlştır . 

• U harekf.t neticesı. :F'raıısa ile Bırleşll< Anıcrtka ara 
"ağını tahmin etmek sınd:ı cereyan eden mUzakerelcr neti· 

t heni.iz erkendir. ltnl. çesinı.le tıtyyaıe gcmiRi ncam stlllh 
t: ddi surette zarar gö. tan tecrit edilmeslno karar verilnılş· ı 
'at hatları boyunra lir. Bu gemıde bı lunup Fransaya ait 
"lttU!meleri ve kuvayı olan tayyaıeıer h vn.nın fazla tuz th 

lı\'<l etmesi dolayısıfo istimal edılc· 

. kurtarabilmelrri mez bir hale gelmi tır. 
Fa.kat tu İtalyan --o--

1111 mühım mikya ta k 
e uğratmak aa pek RuzveHe verilece 

bulunmaktadır Libya 

?'ılti1adınca yapılan <;c. 
l't>k tinin sarp arazıdcn 
•• s·di~:ırra:ni yolunrn 
b 'lleı::j imk"n dahilinde. 

· r ket ise ltalyan kuv. 
taın . ~ 

~a amen ımhn ctmege 
llılabilccck ccvirme ha. 

'11iıı • • d - 'ld. Yega.rıe::ı cgı ır. 

~ re tamamen ha.kim 
l'i ~Uz cihetle, bahriye 
tıın himavesi altındn 

'bir ihraÇ hareketinin 

d Yakınlarında ltaL 
~ha geriden vunnası 
~\'ardır. Vakıa bu gibi 

~ ~~bik sahaları çok 
ıııu ıçın, munz.a.m gay _ 
k t Yakkıf olduğu gibi 
li ~ler de doğurabilece. 
at>lı.e 'Yoktur. Fakat za. 

~ l'n\isait olduğu gibi 

·ı- llvı>ei maneviye_:;inin 

~ SUrette sarsıldıgı da 
~ tır. Bu kuvvei mane. 
Ola,, a .rCc1. tamamen yı. 

rapor 
\ .ıslıı;:ton, il (A. \.) - İngiltere 

.in hal ve !ştikbnWekı mali vazıyctı 
ıı klunda maliye nazın Morı:-entau 

le dl~rr mali mUş:l\•lrlcrln yaplıklan 
tetkiklere alt raporun beyaz saraya 
dondUğU zaman Ruz,·eıte \'erllmt'k li. 
zere hazırlnnmış olduğunu b!ldlrnıck 
tcclir. 

- Acaip ! dedi. Zevcem ''ales · 
kn dıı.hn Çekoslovnkyanın Alman· 
) ayıı. ilhakmdan evvel Amcrikaya 
harekPl etmişti! .. 

- Tamam!.. dl.re bağırdrm. 

Vnrşovada olan Amcrikııya! .. 
Adam adeta benim acı acı bağı

rışımdan ilrkmüşlU. Susarak deh
şetle yüzüme bakıyordu. 

- Zevceniz size Amerikaya nı· 
çin gittiğini söylemiş miydi? .. 

Çek fabrikatörü pamıaklarile 

dudaklarını sılrnıtırarnk şaşkın şaş 

km dli!;Unm~kteİl kendini alamı • 
yordu. 

- Niçin mi? dedi. Şikn~odaki 
nkrabasmdan gelen tC'lgraf üzeri· ~ b· da ihtimal vardır. 

' l' lll'"dd 1 F ne! .. "' u et evve ran. 
L-",erı · - N' e gibi telgraf? ""YI .ınhidam ettiği za. 

f{ e bır şeyin tecelli et. Oradaki amcasının ağır hasta 
ı;ı,ı.ıl'tlUk. Ita.lyanlar da olduğu ve hemen har<'kPt rtınesi
t>ıı_~kılabilirler. Yaşa. ni istediği hakkındn bir telgraf 
0 ''1Jll aldı Valeska ! .. Bense ha.cJtalığmıı 
ı.1 e.r büyük darbelerin 
ıı; e11 gün ve anlardır. tedavi ettirmek ıçm Varşovaya 
~] <relmeğe mecburdum. fi<•nde §eker 

e düşman kumanda er hastalı~ vardır. Onıın için kendi· 
ı taJt r~dının psikolojik sine ~meıikaya kndnr refakat et-

~ 
dir etmek meselesi_ mı>me imkan yoktu! 

ltıı Demek bunun Uzerine ken· 
la lllenınuniyetle kay· disini yalnızca gönderdiniz öyle 
~ Zlltıdır ki, general mi? 

b~?l.era) Vilson düşma. _ Hayır! Kendisine yine ya • 

l' ~~~ine yarayabilecek kın akrabasından bir 1;ı'nç adam 
cı 1 ahı istimal etmek. refakat ediyordu. 

4 ~l'c:k hava kuvı:etleri _ Genç adam mı?. Kim? .. 

Ulu arak kudretle. _ Bir Slovak futbolcUsü ! .. 
~a hıs~ettirmişlerdir. _ Slo\"ak futbolcüsü mü? 

1~nan bütün vası . - Evet. .. Çünkü kontes Vales 

a ka~ı tahşit edil. ka Slm·akynlıdır! Ailf,!:i erkanı 
Seh.retP.r h€'p Slovakt.rrlnr! .. 

r Dr> rınıı 5 inMde) ı Öyl., mi? Peki, kendisine re 

HABER -Akşam Poetuı 

İng ilizlerin 
bombardıman 

akınları 
Elektrik santralları ve 
ta yyare meydanları 

bombalandı 
l..oııdra, 11 (A.A.) - 1ngillz hava 

n~7.lıretinin tebliği: 

Dlln gece !fena hnva şartları ~m

bardıırıan h:ırekrttını işkıl.l etmiştir. 

1nglllz bombardıman tayyareleri 
garbi Almanya ile dUşman işgali al
tında bulun:ın arazide bazı hedeflere ı 
hUcum etmışlerdir. Hücuma manız 

knlnn hedefler arasında demir yolları 
lltısak noktninrı, bir elektrik santralı 
tayyaı e meydanları ve nehir do ki arı ı 
,·ardır. Bombardıman tnyyn.relertnden 
mllt,.cşckkil filolar Mnnş lsll!A liman· 
lurındaki doklara ve limıınlara ve düş 
man lşgalindcltl iç nuntakaln.ra da. 
hUcumlar yapmışlardır. 'l'ayyarelerl· 
mlzdcn lldsi ll&silne dönmemiştir. 

Bazı 
eşyası 

tabi 

O•---

idhalat 
lisansa 

o'acak 
Aıı/.:arn, I J f llusıı~iJ Bazı it-

halat m:~lıartnın \i an a tabi ttt· 
lulnı.ı ı hakkındak karaı Vekiller 
I le) elince tasdik eclilmıı;;tir. Bu 
karar şudur: 

Yabancı nıcmlekellerlc aramu. 
da me\·cut mer'i tiearet \e klering 
anla-;malaıı hükumıcrinc göre be
dellerinin :-;erbc::-t dövizle tedive~ı 
t<İahhüt edilmiş bulunan mall<İrın 
ithnli lisanı::a titbidir. 1thal liı;ans 
iarr Ticaret Yekfıletincc verilir. 
Ancak ~iparişlerdcn· önce Ticaret 
Vekaletinden mü aadc i alınmı~ o. 
lan mallara ıthal lisansı \erilir. 

• Madnt, 11 (A.A. I - l:o~ransız 

bUyUk elçisi, 1nglllz hUkCımctlne tev· 
dl edılmek üzere :Madrlttekl lnglllz 
bUylık elçisine bir nota vermiştir. Bu 
notada, C.:hiappe'nin bındlği tayyarenin 
bir lng!liz tayyaresi tarafmdan dU· 
~ ıılnılış olmal'lt iddia ve protesto e· 
u tıncktcdir. 

• Bilkreş, 11 ( A.A.) - D.N B. ncş 
rC'dılen bir emirnameye göre, devlet 
menCnll lcabetllrdiği takdirde bUtUn 
re ml ve husus1 mUcssc.snta ciheti as· 
kN1yece el konulabilecektir. 

• I..ondra, ıı (A.A. ı - ıo lkincit<'ş 

rln tarihinde knydedilen işsizlerin n· 
<iccli 7fll,lıl0 e inmiştir. Bıı adet bir 
ay evvel 834 851 c baliğ olmRkta idi 

lngil terege 
h ava 

taarruzları 

azaldı 
Londra, 11 (.\..A.) - Londra nıın 

takasına 36 saatten beri hiçbir ha,·a 
akını yapılmamıştır. Diğer taraJtaıı 

lnglllerenin sair bôlgelerinde de pek 
az faaliyet kaydedilmi.5tir. Sahiller U· 

zerinde yapılmış olan nadir akınlar ı 

sc nıUnferiden uçan tayyareler tara 
tından yapılmıştır. 

Hava mUdıı!an bataryalnrı IJugun 
en az 3000 metreden uçmakta olan I· 
kl .Messcrşmit tayyaresi gormU~ler ve 
hunlara açtıkları baraj ateşi o lmdaı 
~iddctli olmuştur ki bu tnyynr<'lcr 
hem<'n geri dönn:ıUşlerdir. 

Demir ve Çelik 
ihracatı 

Birleşik Amerikada 
ruhsatiyeye tabi tutuldu 

\ aıılngloıı, 11 (A.A.) - Bcyıız ı,:ı. 
rayın bir tcbllğlno göre milli mUda 
fııa cndUstrlslnın dcınır ve çclık ıh 

Uyaçları o derece artmış bulunmakta· 
dır kl 30 llkktınun taribinı.lcn lllbal'en 
ıJemlr ccvhert, uökmc ı.lemir halltnlu· 
rı, lıazı ı.lcnıir \'C çelik maddelerle ya 
n işlenrnl§ dığeı· bazı maddeleri ruh· 
aatıycye tabi tutmak lüzumundan ha 
sıl okluğunu reisicumhur Ruzvclt bil 
clirnıiştır. 

BUyllk Brltanya imparatorluğunu 

garp nısıt kUıeııinc ve §lmdıllk de 
mllll müdafaa ıhtiyaçlarının müsaa· 
dest nlsbellndıı diğer ınemlekcllerc 

harpten evvellti normal ihracat nıılt 

tnrınıı yakın ihracat yapılması için 
ruhsatiyelcr ,·erlleoektlr. 

• * $ 

\'aslnı;t-011, 11 (A.A.) - Demir ve 
çelik hakkında beyaz sııray tarafın· 

dan neşredilen tebliğin Jııponyn için 
esaslı bir mailde olan demir \'e c:ellk 
ıhracatmı bir miktar daha azaltaca
ğı u hmın cdlllyor. 

Manş üzerinden topçu 
düellosu 

J,oııılrn. 11 (,\u\..) - Uzun menzil· 
li Alman ve İngiliz toplan arn.smda 
dUn akşam saat 19,30 da Pa dö Ka· 
le boğazı \izcıinde bir düello ba~lanıı~ 
ve saat 20 den biraz sonra nihayet 
bulmuştur. 

lnglllz bombardıman tayyıırctcrl 

Alman batarynlannın mev·zllcrlne bU· 
yilk bombalar yağdırmışlardır. Fran 
sız ııahillnl glzliyen kaim sis tabakası 
araınndnn kızıl alevler semaya yUltsel 
mişlir. 

Görünmiyen Harr 

sinci Kol 
57 Yazan: VLADM&R SABAT 

Sabık Polonyn I~ntcliccnı. SC'n;s )l"fle-rindt·n ... 

fakat eden Slovak sporcusu kcn- 1 Aclamcab'lZ adeta. hala bir ı üya 

clisinin nesi oluyor? 
- :::ö,·l<'d:m ~ u. nkrabawı ! .. 

!asının oğlu Kiriçki !.. 

gördüğünü zannetmekte, gözleri -
Ha· ne ve kulaklarına inanamıyor gibi 

Birdenbire bağırclnn: 

- Kiıic;ki mi dediniz? 

- Evet! .. 
- Uzun boylu, zayıf, sıı.rışm, 

yakışıklı bir adam! .• 

- Evet, evet!.. 

- Tamam! .. 
Ağzmıdan bu tamam sözil oda

yı çınlatacak bir dehşette çıkmıır 
tı. 

Çek fabrilcatörü yüzüme müthiş 
bir korkuyla baktr. Alnmdıı. beli • 
rP.n terleri eliyle silerek: 

- Oh!.. Dehşet! .. 
Diye mırıldandı. 

- Evet, deh.~et bay Gnvler! .. 
Dedim. Dehşet!. Zira şimdi hiı 

dısenin gayet adi bir oyun oldu • 

!{unu anlıyorum! .. Maalesef veya 
g-örünli§c nazaran herhalde, siz, 

bu mahlfıklar tarafından gayet 
'1nyağı bir oyuna kurbruı cdilmiıı· 
.. ' •mız ... 

Çek fabrikatöıi1nün o andaki 
telaş, hayret ve dehşetini hiç u· 

nutamam. 

dehşetle bakınıp durmaktaydı. 

1 Bense hadiseyi, derin bir hayret. 
le, fakat nihayet anlamış bulunu· 

yordum. 
Hiç şüphesiz Valeska, Kiriçki i· 

le Pragda da gayet tehlikeli o • 
yunlar oynamrşlardr. 

Valeska. vakıa g-encl kurmnylı. 

ğın emriyle muhakemesi görülmek 
üzere sivil tevkifhaneye naklo • 
)un.muş, belki de kurtarılmak il • 
midinin en çok kuvvetlendiği yeni 
bir vaziyete girmiş bulunuyorclu. 

Halbuki işte elime, onun çe,·ir
diği entrikaları aydmlatacnk ga • 

yet mühim bir delil ve vasıta ge· 
çirmiş bulunuyordum: Pragdaki 

fabrikatör kocasını!.. 
Binaenaleyh duyduğum şiddetli 

hayret t.amanıiyle geçmi§ti. Ililiı · 

kis beşinci kol faaliyetinin o aşıl 

maz pcrd~; can noktasından yır
tabilecek bir vasrta elimize geçir. 
ml.ş bulunduğumuzdan dolayı son 
derece memnuniyet hissettim. 

Valeskanın hakiki şahsiyetin · 
rlr.n hmomivlA hııbersiz olarak o· 

3 

Geçen aszrlarda 
zabıta vak' alaı·ı 

Yaı.a.n: 

Abaıet Bülent KO~U 

T ARIB ve cemiyet ilmi v~ilca
lan arasmda zabrta vaka· 

larını nakleden parçaların fe,•kaliı.· 
de büyük bir ehemmiyeti varclır. 

Gazetenin bulunmadığı bir devir • 
de, vakanüvisler, ne kadar yazık· 
trr ki bu çeşit vakayiin pek azını 
tesbit ı>tmişle>rdir. ı~te, Vnsrftan 

birkaç örnek: 
"Tersane zindanından kaçan e· 

sir.-- Tersane zindanında bulunan 
Malta esirlerinden otuz neferi 

uzun 7.amandnnberi azar azar bir 
yol oyarak tersane liığrmlannn 

gC'çmiş. lfığunların menfezlel"indı>n 

de yol bulup geceleyin kaçmııılar. 

Fakat bir tanesi, çok şişman ol • 
duihındnn dar bir Jağım içlndc 
kalmıs. yol bulup kaçama.mi§. Bu· 

ııu hab"r alan tcırsane zabitleri ce· 
za korkusuyla he>r tarafa adam • 
!ar gönrlı>rı:lilrr. Kaçan Maltız e. 
sirlerin ekserisi Beyoğlu ve Istı· 

ıanca semtlcıindc bulunup teknrr 
;·"ndıınn konuldu. o,·duklıln yer 

muhkem kapatıldı. Gece ve gün . 
düz tersane zindanının muhafa

zasından mes'ul te~ne ağası şid· 
<letle azarlandı. Gardiyım bA~ılan 

da tedip ve hirkaç gün ha.pscdiJ· 

di. 
Tersane kethüdası Hüsameddin 

paşa dn azledil<>rek Midilliye sü
riildü. 

•'Knsımpaşadn debağlarla kal. 

yonı·ular arasında kR.dm yüzünden 
kavga - aKsımpaşadaki dPbağ -

f 
0

tİ"" av at 1 • 

tirır.f._ler. Ral.roncular bunu haber 
almca a vrı:ıtlıırı ellerinden almak 
jçin hilcum etmişler. iki tara.fm da 
taraftarları koşup silAha sanlmış· 
lar ve muharebeye başlamışlar. 

Vakayı haber alan hükümet bos. 

tancrbası ile sair zabitleri tenkile 
ve asayişi ia(icyc memur etti. Her 
iki tarafın bu vakaya ön ayak o

lnn ernzili idam olundular. 

"Limanda tutuşan kalyon -

Kışla gemilerinden biri Bahçekapı 

sr ile Galata arasmda demirli bu· 
lunur vn muvafık bir rüzgar bP.k· 

!erken. bir gece snat altı raddele. 
rinde içinden ateş çrktı. Yerin • 
den hareket ederek Galata önUn· 
de bağlı bazı bUyUk kayrklarm U
zerine dü~tü; kayrklardan da bil". 
kaçını ynktr. Sonra, oradan dn sü· 
ıiiklcnC'rek Cihali ile Tüfrnkhnne 

nun mut.hiş cntrikııları içinde yu. 
vnrlanmış olduğu sarih surette 

göıiilen bu Çek fahrikatöıiinü, 

bir tnrnftan da, şüpheli addetmek. 
ten hali kalmıyordum. • 

Halli kendini toparlıyamnrnış ol· 

masından bili!itüade sordum: 
- Bay Gavler! ze,·cenizlc ne 

,•akittenbcri evlisiniz? .. 
- iki buçuk sene oluyor! .. iki 

bucuk senedenberl aşağı yukarı .•• 

- Ya? .. Demek bu vakte ka • 
dar kendisinde hiç şiiplıeli bir hnl 

görmediniz? .• 
_ Aklımdan bile geçirmedim!.. 

Hattiı. hatta... yine inanmıyo -
rum, yine yanlışlık olduğunu zan. 
nediyorum!.. 

- Zannedebilirı>iniz, b:ıy Ga \' • 
!er! .. Benim için ınrscle ts..mıımilP 
aydınlanmıştır! .. 

Sonra pek bitkin bir halde ~lıın 
Çek fabrikatörünün yanına git · 
tim. 

Sakin \'C dostça bir ta,ırlıı.: 

- Bay Ga \'lcr !. Beni din leyi 
niz! .• de>ctim. 

Adam m~rhnmet diler gibi acık. 
lı gözlerle yüzilme bakarak: 

Oh! .. Sizi dinliyorum. 

- Diye kekeledi. 
- Hn;.atta bt>yle şeyler daıma 

olur! .. Brıhusus ki devletler ara · 
smda millhl<j lıir nifak ve r:eı·gin 

!iğin hakim rıldu~u böyle bir r.n • 
manda bu kabil re,·knllldelikler 

vaki olabilir!.. Sizse iş hayatınız. 

da herhalde bu nevi değilse bile. 
buna benzer bir ok ~\rprb:ler gör
müs, işitmişsinizdir' 

(0p,·.am ı uırl 

n.ra.srn<la olan Ynhudhanclere ya · 
pışu. Yalıudhanf>ler ,.c L~ba.li çar
şısını da baştan başa ) r..k1p ka • 

vurdu. Ateş korkusund.ın alarga 
olan lımandakı küçUk kayıklar 

kaçışmağa başladı. Rü:r.g.lr şiddet
li, deniz kabnrnmıtı. nu kayıkla 

nn ekserisi de dalgalnr arasmdn 
knynayıp battı. Tutm;;;ı.n kayıkları. 

dan birisı de ters:ıne önilnden ge. 
çerken tersane sarayı kasrını yak 
tı. 1.stn.nbul halkr dehşet i!:jnde 

kaldı. Bu garip ve korkunç denir. 
yangını tam altı saat devam etti. 

.. Bir lodos fırtınası - Mısır • 
dan birçok malla lstanbula :;elen 
bir gemi Mannarada milthiş bir 

lodos fırtına~ına tutuldu. Dalgalar 
gökyüzüne çıkıyordu .• ·e halse ge 

celeyin Kumkapı önünde demir 
atmış ve !labahı beklcmeğe karar 
veımişti. 

Fakat, gemi demirini sürüp, ge
miciler her nekadar çalıştılıırı::ı da 
denizin çokluğundan muvaffak o • 
lamadılar. 8abahleyin Prkenöen 
devlet ricali had;ıseyi ha.bt>r aldı. 
Kaptan pasaya ve tersaııe ricaline 
bildirildi. Sadrazam, deniz kena 
rrnda kadı Halil a.ğa.nm evim~ gC'l· 
d.i. Geminin kurtarılmasına baş • 

landı. Fakat mavna ve d:ıl;nçlarm 
gemiye yaklaşması imkansızdı. 

Bununla beraber derya fennine 

vakrf dalgıçlardan birkaç nef611 
mert. Hisar üzerinden iplerle der. 

yaya atıldılar. Gemiden de denize 
bir varil atıldı. İpi varile ,.e ucu· 
nu hisar duvarına bağladılar. GP. " 
minin içindekiler birer lkiı::C'r ~ • 
llimct yakasını bulmağa b~ladı 

Bu hiidise bir cuma günü oimtb. 
tu. Padişah cuma namazına Su: 
tanahmet camiine çıkmı. tı. Na • 

maroan sonra o dn vaka yeı:ine 
geldi. Padi.sahın gelmesi, tahlısi. 
yeye iştirak eden gemicileri 6CVk• 
getirdi. Büyük bir gayretle tek 

rar mavna ve çektirmeler hazırlan 

dı. Geminin içinde bulunanları. 
hepsi karaya nakledildi. Fakat g<' 
minin içindeki mallar kamilen ık· 
nize dökülmüştU. Gemi de parça -
!anıp batmıstr. Geminin kaptanına 
da miri gemilerclen bir gemi ih • 
san edildi. 

"Tabiplerin imtihanı - Kn:lıır 
ağası Beşir ağa ha.cıtalarunıştı. ı{ız 

larağam imamı müderris Giritli 
İbrahim efendi kendi tabibi olan 
ahvali meçhul bir zatı tavsiye etti. 
Kızlnrağasmdan ruhsat aldıktan 

sonra bu tabibin hazırladığı bir 
şerbeti kızlarağasma içirdi. Fakat 
Beşir ağa, bu şerbeti içer ic:mez 
öl dil. 

lbrahim efendi derhal y:ı....Lahın· 
dı. Tehdit edildi. Şerbeti f,azrr!ı -
yan tabibi söyledi. Bunun Ü7.enne 
tabip de i.cıUntak edildi. Tabi;- va 
diği illi.cm tertibini deftericde :.,ı;. 

lup gösterdi. Bu hal, tabibin ehli. 

yetsizliğini gösterdi. Her ikisinın 

de cez::ılandırılmasınn karar vPril• 

di. Giritli 1brahim efendinin üze 
rİJ!dc.n müderrisliği alındı. tll1:ıip 

de sürı:ün edildi. Bundan nnra, 
tabiplerin imtihan olmadan dljk 

kfın açmaları şiddetle menedil"f
Bundan böyle tabiplc:>r. hckin-.ba.;ıı 

efendi huzurunda chliy('tl"'ı ini is. 

pat edecekler ve !'llerine ı 'rcr rü· 
üs verilecekti. Ca.hil tabiplerin 
dükk.lnlan kapatılacak, söz dinle· 

miyenler idamn mahklım olun:ı.cnlt 
b. (\'nsıf, on s:?kizinci asır \•aka
yıi.) 

Kongreye davet 
Kurtulıış ~por khıhu ıle Ferıköy 

sışlı spor klupleı ı arao;ında birle~· 

nıek lıııkkında k ır;:ır :ılınmak üzerıı 

klııhlımuz ı:ı Birincikiinun l!HO ı>ı• 

zar gunn o;p;ıl 10 d:ı umumi kongr., 

e :ız:ılarını dıl\cl eder. 

----o----
• Posta umum mUdUrlU[;'11, bütan 

postahıı.nelerin yanı:"m söndlirme va· 
ı<ıtalarile t.akvtyeslne karar v~nntr 
il• 
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(t; ~ .uı ı rncide) 
.,;metine rag" len muhtelif lst ı t 
.. ile.ıı:nıc., ..... c•am ı:uı,>Or. üır..,?k 

ır ve ıı ıp malz.cmesı alının ,..t.r 
Atına m'lbatııınde tıir lkı gun çUı 

Jokrıı dağlannıc zaptetmek iÇ! 

.aU muharebe bekleniyor. 
s Toı· lGrtNAl\I EUlLDl 

Atlnıı., ll ( \.A.) - Yunun urduaü 
ı bzışkuınand:uılığı 10 ilkkAnun akşıı 
ı. 11,ıa~ıdald 45 numaralı tebliği Dl 

•tmlştlr. 

Tn!I. r ı" bar.ık Uertmlz outUn c.: 
c.e u:ı•.ı ... ı.ıı tı.> elle devıım etmıştı 
u,..ı.ıaaın kuvvetli mcvzllerlnı ııtin 

ıilcumuyın uptettık. Düşman ağ 
zayi ta uğr m ştır. ıoo milimetrelik 
Jp geç rtllk. 

.l.>.ı.ı ~ ...ıı 1 w1. .... ~) 
t.onJ,.ı, l;l (A .J - (il.li.G.J l.'>.8 

.ıredcıı H.öyter ajanoınıı bıldirlldı0ın 

6 .,re lugıllz. tank ve zırhı. oto.ı.aobHler. 
.1ııkll1a ınmı.u.twı.nda dUşmE<nın 

;;ağ cewuunıı nüı;um edı:rek du~.naı 

'"'" ,,ıetıcrın.n ı;ı:ıılerme gırmıştlr. 
ılalyruılnr ayıu zamanda lngııız uenı.ı 
ve ııııva ku..ıvetıerınuı ateşi aıuna düıı 

uı Uşlercllr. 

du uıarruzıar çok muvattakıyetlJ oı 

nuş. düşman lleri kollan ıısıı kUV\'Ct· 
ı:rden tamamen aynlarak bozguna 
ğramışnr. 

llA\'A fAAl:ltUZJ...ARI 

va?uru ye. 
Meksikadan kall-.mış 

olan bu vapur ablukayı 
yaramadı 

1-onurn, 12 (A.A.) - B. B. C. ı 
Meks kndaki Tnmpiko limanında 
12 gün evvel hareket eden Rh!n i
simli Alman vapuru tnclliz ablu · 
kasını ynramamııı. bir Holand2 
harp gemisi tarafmdnn tevkif edil· 
mlştlr. Vapurun telsizle gönderdij?i 
son ha"er: •'Rhin bir harn gemisi 
tarafından takip edili~or." idi. 

t Ar 

(ll.'l tarafı 1 lnclıl 
Nnzır, saraya gıı.lerek dciterl m 

susu ımza etUkten aonra başvek 

Çvetkovıçı ve be.şveltll muavini AL. 
kov!ç1 ziyaret etmiştir. 

Bıdapeşte, 11 ( A.A. - Ha 
vas: 

Dün akşam Belgrada hareke: 
etmiş olan Kont Çakinin seyahat 
ikı gün devam edecektir. 

Macar s.iyasi mahfilleri, Ma. 
car - Yugosla~ münasebetlerinin 
sı!nlaşmasmdan pek ziyade mem 
nun bulunmaktadır. 

Bu mahtiller, Macaristanın i. tiOttı- lı l lJ HOMRARI>L'\1AN 

Rorfıı, ı ı {A. \.) - Korlu dUn 1 

ıılyan tayyareleı1 tarafından bomtı..ı 
ımaa edilml tir. tnsancn zayiat yok 
ur. 

ltnlyudu bir m ıhnl 11 (A.A.) - I 

alynn o.Juları umumi karargft.hmın 
87 numaralı tebliğinden: 

Loııı1ı1', 12 (A.A.) - (ll.U.G.) Al 
~ıııaki ln.,;ıiıZ ba\a kU\'VCUeri bUyU, 
.aıı.ııy;ıt ı;ÖStcınıcıttedir. Sah gecesi 
.;ok şludeUI nava Laaı .. ızlan yapıl 

.ııışt.ır. Elll<lcm tayyare mcyda.ıunı. 

:ıpılan .aa. ıuz ııllbassa mUesıılr ol 
nuştur. Buradıı. btrçok .llalyan tay 
ıarelcrl ınıha odUmlş, yangınlar çı· 

.artılmışur . .ierdekı tayyıu~ıcre mU· 
nim isabetler olmuştur. Yangınlar ıoo 
kilometre mesafeden görUIUyordu. 

Bir fabrika s 1 

tevkif edu i 

1 
kinci büyük komşu u olan Sovyet 
Rusvamn da bu husustaki mem. 

I• b 1• nunfret izhar etmiş olmasını bil· 
ha sa tebarüz ettiriyorlar. 

Yunıı.n cephesinde kayda değer bh 

h!ldıac olmamıştır. 

Heı akşam 
Donanmaya mensup deniz hava 

kuvvetleri Bardlya6ıı.kl ltalyan aske 
rl barakalarına, diğer tazı tayyareleı 

-5"G1lı;::;;llııısı:ı_ ........... -. 
(Baş tnrnfı 1 incide) de Solloma taarruz etml§lcrdlr. Bu 

Boğn..ılar haltkmdaki bu muhtel'• geni;, b.arck tta yalnız bir tayyare 
kaybcdllml§Ur. 

dusUnce bizim lccndl teliikl\t \"e ka GtıNı<.:1'AL uö GOL KUV\'J;LEHt 
nnntlerimlz Uzcrlnde hiç bir tesiı Londru, 12 (A.A..) - (6.B.U.) 

ha ıl edemez. Çünkil biz Boğ.ız.la!'f ::ıcrbest Fransız haber ajansı, pek ya 
falan \'Cya filan mfh,·cr \'Cya mil kında Fransız mlll!temleke askerleri 

'•Atlas" mcıuı~ t fabri .ası sahi· 
bi Kohen muhik b r sebep bulun
madığı hnlde ipe!cli mensucat fiynt· 
Iannı yükselttiği 'i<!diasiyle mınta· 
ta ticaret mUdürlüğU ve fivat mu
rakabe komisyonu tarafm1nn dUn 
adliyeye verilmiş ve 7 nci sorgu hfı: 
kimliği karnrlyle te\ kif olunmuş· 

tur. 
Koh<.>n bı•r.linl rde asliye 6 ncı 

,. ıa ma'hl:emf"!l\ndc muhakeme 
rlilr'<'"ktir. 

lki memle\tetin dostane hissiya. 
tma tercüman olacak bir dostluk 
protoko'unun bu ziyaret e nasın • 
da imza edileceği hu mahfillerde 
umumiyetle zannedilmektedir. 

Bel(!'rad, 11 (A.A.) - Siyasi mah· 
fıllc-rde tahmin edildiğine göre Macar 
hariciye nazın kont Çaklnln ikameti 
esnasında Bulgarlsttpıla aktcdllmiş o· 
l:ın •'ebedi sulh,, paktına mUııabih bir 
pakt tesbit edilecektir. 

letln atfettiği ehemmiyete söre nln Mısırın garbındakl <:ölde hıgU!z 
kuvveUerlle yanyana harp edeceğini 

kıymet ver cek dc;';lliz. Bizim va bildirmekte llr. General dö Gol mcrke 

Bnzı kimselerin tahmin ettfllne g6 
re, Macar!: !an ağır endUııtrLsinl l§let· 
mek için slpnrlşler almak arzusunda 
bulunduğu cihetle mUz..-ıkerelerln Iktl· 

Bir randevu evı lrnpahldı saııı bir cereyan aıması muhtemeldir. 
v • 

1 
• Bclgradd:ı. bulunan ecncbt ınUşahlt· 

fruıanızm bir parçası olmaları, Bo zı Slngapur olmak uzere Uza~arka 
ğazlann blzoo hayati bir ebem- , bir mUmessU tayin etmiştir . 
ınlyetf haiz olmn J l~in Jd1fidlr. FRANSIZLAlt IIAltP SıUIA'SII<DA 

Beyof,IU ~ l filı m hal csı Ya.1 1 Macarlstanm aynı znmnnd:ı. bir 
zıcı sokak Topcu rrkmnzı 9 n.u. 1~~sadl ve slyn.st ıstıklll izhar etmek 
maralı evde otur'Ul Fahri ismin. zusunda olduğunu da zannediyorlar. 
de bir adamın tutmuş olduğu ı ar Peştede bulunan aiyııal muhabirle· 
iki . odayı kiraya vermek _!>aha. rtn çekmekte olduklıın telgraflara ba 
nesıle randevuculuk Y!Ptılfl an. kılırsa, Peşte ıılyast mahfillerinin gny 
laşılmış, ve yapılan curmumeş. rl kabili tahıunmUI olarak tefsir ettik· 
butta evde 4 çift ~aka.! nmıştır. ı ıerı Macar • Romen mUnascbcUrrtnln 

Biz aynı ehemmiyeti Türkiyenln Lonılra, ıı (A.A.) - (ll.li.0.) Kahı 

sinıallnde \'O cenubunda, şarimıda l redeki aerbeat Fran.ııız kuvvetleri ka 
rargtıhı §U tebliği. neşretmiştir: Sldl 

\•eyn garbında hiç kim nln ayak Barranl mıntake.aındakl hUr l<'ransız 
basınadı~'l bir kayalıihl bile atfet kıtaatı mUtte!ıltleriml:rln taarruzuna 
mel-.-ten hfıli katmayız. Ca.nımızb i§tırak etmiş, birçok eıılı· ve harp 

bağlı olrn.,i!ıi;mıız bir kan' topra· malezmcal ele geçlrml§tlr. Bu muharebelerden birinde Libya 
1nnız yoktur. ı 1NC11L1Z Tr.JUJGl taburlnrına kumanda eden gcne-

S!rotejlk \'e coğrafi vaziyet ftl· Kahlre, t1 (A.A.) - Yakın raJ MaJelti maktul d~omiı tilr. 
~ •-- be 1 fi ı ·· Şark İngiliz umumi karargühınm Tauyarelerimiz mütemadiyen riyle Bogazw..rnı yne m e mu· • hl" •

1 
" 

1 
resmı te ıg : muharebe snhruıı üzerinde uçarak 

•:uw.bctler bnlmnından haiz oldu· Garp çöliuıdckt harekat mem· dilı;manın zırhlı tr kkillleriıll 
~ ehemmiyet ve lı:ıymetine nuniyeti mucip bir şekilde devam bombardıman etm :ı ve mitralyöz 

llnce, bunun azn.lması bl· etmektedir. Alınan e!!irlerln adedi nte.cıl altına nlnwılnrdır 
hn canımızı ·ıkacak bir h8df"IC 1 6000 den fazladır. Henllz tadat e· 1Kt TAUAF ırnı.r.f KUVVELEltt 

kll edemez.. Çünkü Boğazlar dilenı.iyen bir çok harp malzem~ KAıtŞI ıtAıtŞIY A ... 
si ellmlze geçmiştir, 120 ldlomctrc nnsıl nlmdıf 

JtUn bUyUk dcvletlcrln göz dik- s .. __ h d ti d k""if üf" 
UW1U u u arın a ~,, m · l..ondra, 11 (A.A.) - Röyter 

0

klıııi bir ~,·ket \'e s:ıtvet 1<ayna· 
ğı \'C cmcı:ı!s1z bir nimet glbl tellU•· 

ld cdl'dfü~, c!de tutulma ı bllyük 
l\Ulf~tlere ve fcıln~.·lı.klara lhtiyAÇ 

rczelerimizin fani ho.rC'ld'ılı devam ajansnıın askc:r.i muhab r.ı bildiri· 
etmektedir. yor: 
Diğer cephelerde \'aziyet değiş· Çölde İngiliz kuvvetlerile düş-

mem'"tlr. mruı arasındaki ı 20 kflom trelik 
DÜN AltŞAllmt TEUIJO ala•·l'i'.'"l c1'''""'13"':ı. çnr"I:.moıktadır. 

gö terml tir. Bo!;razlı\mı dun mev- K:ı'tlre, 11 (A.A.) - lngi ıı u· General Vave in arazideki her 
ut ol:ın ı.,~metfnln bugUn azalma· mumi knrarg{ıhmm bu n.l:,:ur neş- yarrı-t.,,., 'o;tifa~"' ,.rl,.n 11 ri tollnrı, 
1 icln ileri UrUlebıtuek sebep redilen tebliği: bi!hı> ... 2 rhlı tornobllle sUvnrl 
n')'etler BirU-:inln Jlasra körle- S!dl Barra.'ll, bugUn öğteden "lavlar dil 'llanla ~aro•mnr')tadır. 

sonra almmrştır. nu yaklıı.-;;mn vl\ril i sı·nc"r sonra nde I< ndi ine mn~ ornmnk ı:a· 
ini dUşunm rlndcn ibaret diye 

,ö terll .. or. Bn ba:>tnld lilalııbrrn 

hu usi bir nuı.l•satln leat edilmiş 
d ~dikodulıı.nlan ileri geçmediği a· 

lk!'l.rdır. 
Şlmıı.•d hnldo blz Bo~nzlarm 

Arıı!~rındn Uçil gencrnl d.m.,k fno-ııtz kuvvetleri, Gra~hnl"lin en 

1 üıere bilvli"k m'ldRrda esir • ldık. ruı.,ğı 'ki fırknsma rnstlamı ınr ve 
MotörlU ku\' • leriIT'izin ileri 0 ,,18 .... 'l'l'lfl;;ıflp rtmfrlerdir. Pu dilş· 

unsurları, şimdi, garbe doğru ha· man fı '·alarımı mensup lutaat 
r 'rı .. a hu'unmaktadır. kuvvetli l-ir surette tnhkim edil

Çok bUyUk miktarda mu'lzam rıiş ve r-· •le bir htlcuma ka !)I her 
esir ve mnlz~me elde cJllmişUr. t'lrlü mf°-1"fa'l , <ırtnlnrile Mlİ"C'h· 

sınt • RARRAN1NlN hez si'1erlf' ıie ve mevzilerde bu • 
ts·cıım.\DINDAN E\'\'EL... l Jıınm.,'·tl\ ffi)Pr. 

Kahire, 11 (A.A.) - Dumda neşre· Siıli Barr8.I'in1n garb·nd" fl'"'hll 
dllenbahrf tebltğdc deniliyor ld: tutulmuştur. Binlerce esir n1m· 

Harp gemilerimiz, askeı1 harcka.ta rnrRtrr. 

a.nt surette gerglnleşmcıılle Macar 
hariciye nazırmm bu zlyareu al~ka· 
dar görlilmekted.ir. 

za 
Dün, Çakmakçılar yokuşunda 

vukua gelen bir kamyon kazası 
neticesinde yaralan.an iki .kişi. 
den biri, kaldmldığı hastahane. 
de ölmüştür. Diğerinin, yaralan 
dn ağrrdır. 

Şoför Ha:kkmın idaresmde!d 
355-1 nmnarah kamyon,, iplik 

.. lU oldu - hal akmak ı. 
lar yokuşundan çıkarken motör 
birdenbire durmuş, araba geriye 
doğru kaY'IJ)ağa ba.,ıamı§tır. 

Kamyon böyle gerivc giderken 
a.rkazmd::ı. duran 15 yaşındaki 
Nevzat ile 62 yaşında 0hanncse 
çarpmrş ikisini de aı'tır surette 
var~.lıınmı~tır. Yııral•llU', imd"dı 
srhhi otcnnobili ile Cerrahpas.a 
hastar<ı.n~;T'le J.-"'dır·ım, .. 1 .-roır 
K:ı1ıkövUnde Valı!e soka''"'Ilda 
7 numaralı evde otur:ı.n Ohan. 
nes, if.,de vererniyecek derer.ede 
a~r y-ırahndı~d"TI blrrıı; son. 
re. ha~+-aJ,-.ne-le öI~H~tnr ~"h. 
zıı.d~ı!'ımda Mahmudive Ce<:me 
sokaömrJq ı !'i nı•m~l"f!_i!R otıırn'l 

J'-.Tevz? "1m da sıhhi vrız'vcti teh. 
Jjl•nH~:r. Şoför ya1{.,1:lllm.IfltIT. 

L?ndrcı, 11 (A.A.) 
nın sevkülceyş vazıycti p k 
rışıktır. lki cephede oırden h p 
etmekten çekinen Bitlerin, bu 
nazariyesinin aksine olarak m · • 
ver ortağı aynı zamanda sekiz 
cephede birden çarpışmak mec· 
buriyetinde bulunmaktadır. Bu, 
endişe verici bir yekfındur. Mı 
sır, Arnavutluk, Kenya. 12 da. 
ve Sudan, tutulma.sı l&zımg len 
ilk beş müdafaa hatlarıdır. Fa 
kat bunlara gıttikçe şiddetlenen 
hava harbini Akdenizde İngiliz 
donanmasına karşı yapıl n m · .. 
cadeleyi ve Almanya.ya karı;ı 
memleketin müdafaasını dn ir · 
ve etmek lazımdır. Çünl·ü AI· 
manya, Italya için büyük bir 
tehlikedir. Bunu ltalya da anla· 
mış ve bitaraf bir membadan v • 
rilen bir habere göre. Brenner 
hududun<"?. tahkimat yapmıya 
başlamıştır. Son Z..'lmanlarda Af· 
maıı gazetelerinde çıkan tefsir 
!er, Almanyanm ortağına karşı 
beslediği niyetler hakkında hiç 
bir süphe bıral·mamaktadır. Bu 
ortak, mihvere faydalı olmaktan 
ziyade zararlı olmoya ba.şlamış 
tır. 

Vatanını seven bir general o· 
lan ve Almanyn.nm ltnlyayn yar .. 
dım etmesi fikrini reddeden Ba· 
dogliyonun tarzı hareketinin de· 
rin sebeplerini tahmin eder gi· 
biyiz. İtalyan milletinin milli hi • 
!erine hitap etmek suretiyle bir 
prestij elde etmiş olan Musolini, 
sadece bir İtalyan Quisli-rıg'i 
rolü oynamak tehlikesine ma 
ruzdur. 

1915 de Itaıya düşmanı olan 
Almanyaya karşı harp ctmiF.tir. 
Bugün başka bir şekilde olm~ kin 
beraber tehlike aynıdır. Bu har 
bin İtalya foin hakiki bir istt 
lal harbi olduğu söylenebilr. B • 
dogliyo, memleketin bu vaziyet 
te olduğunu anlamıştır. Bu en 
dişe geçende Ansaldo tarafından 
neşredilen bir makalede kendini 
göstermektedir. 

İtalyan gazetecisi, bu makale· 
sinde biri Almı:aıya'lln, diğeri • 
talyanm nilf uzu altında olmak 
üzere iki tUrlü yeni nizam kunr 
lacağma telmih etmiştir. ltal· 
yan milleti yenl ltnlyan nizronr 
nın kelimeler e değil, fiiliyat ile 
kurula.cağ na şimdiden inıanmıs 
olduğu için harbe karşı büyük 
bir heyecan ve temayül göster. 
memektedir. 
Şimdiye kPfiar vnp1lıı.n ltnlyan 

hareketleri, ltnlyayı gittikçe ve 
kacmılamıy .... cak b'r surette Al· 
man boyunduruğu altına götür" 
me'·ten başka bir işe yarama 
mı tır. 

a ld f'hemMly tinin azaldıj;'111a da.lr 

bir alfi.met sczmlyoruz. Gazetelere 
nksodcn muhtelif ve :r.ıd rivayetler 

prona~t'lnnm dalgalarına göre 
d r..ı. en çn-pmtılanlnn lbare•ttr. Al-
nu.nya. hariciye nezareti \1ltanrmr 

zı müaafan hıLcıncınnda gösterdiği· 

mfz aıı:tnı ve gayreti göya gevşetmek 

\'3 c11k1mttmlzl uyutmak için Bo· 

I; ·-nr. ı.ı c-11 •mmlyetlni knyh"t

r :-rnı söylemn1:te Mr menf'! t ta-
83\'\'Ur c!!"blllr. Fe!!st onun bir me· 

mnmna büyle ısöyletmP.SI bWm ha· 
:r: ·lı!:.sız \'C gafil dumıamm hiç bir 
~ '1 lc.nbl'tmez. Dlğl:'r bir Bcr'ln 
m r.ıb:ımm Ttlrlrlyenln harp mUna.

s heti:·Je hı'dp ettiği siyaseti ten· 

mllzaheret etmek Uzero Makt la ve Şimdi ordu ttatvan Jrtsmı •illli-
Sldl • Barranlyt muvaftnklyeUe bom· cıin;n i''lii"P ~oJ .... i"tır. Bıırn·· 'ti İ· ~e"""fi 1

1 
ft.r Bir ameleyi boyııuzııyarak 

bardıma.n etml3tır. talyan ordusu, mUkemm,.I l'ir su· y .. "lı: J ~ yara adı 

aır 

tTAL\"AN T..:n•.IGl lTlRAI" ,..+ ... •.,., .. •'lr ve t"ı-lar1rı tcsl'h edil (Il~c; t "'ı l lr"1' "') 

EDiYOR m !)tir. Bu ordu i,.in yoıı.,l' r"''...,~ V ıı ın rivaset·nıJPld i<'tfl"""İ mu· Hn 1 öyde deri fabrikası amele-
ltnlynds bir nınhal, 11 (A •• Al .,1+. ,,,.;ı ,,.,,.,>i dP fa')e mad ıeı rl, avcnct ·omi P.S! ~··er .. ; •. ·t b''•ı·n • ;len Eyüp oğlu Cavit, tamirhan 

- İtalyan ordu nn umumi knrar. su v Mrhill".'rM.t frlr!lr C'dil ı 'r m"'rnur "r, e::ı. bü•1V ·,,.-ıcn rn U· n'n k • nda:d o ada otu J 1, n, 
gt.J:-ınrn 187 numn ah tebliği: •1.l''"ın d"'l.İZ ı•ılıuı T ı"IJ1ııs <''1"'.-ünP ... ,:ı.ar dur:T" an tlirıl T''ll'1" m z' "h:ıya getlrl'mekte olan bir 

9 ilkkanun günU fecir vakti tn- ~'lm+n ·i h2'"'1r:ı İtalyan li l trıi ıi0n feı: ·C'tt" ıeleri l•urlnrD'"'t h- ıranda, sa.lan-arak odaya gırmı , 
giliz zırhlı fırkaları Libya kıt ıl"rt d"P'wirın born 1rdonan etm lII r,ı rnıfürmalt, fti ·c'lliınek vo do,·urn k Cıvidl boynuzlamıya baıjlnm "l•ır. 
tarafından mUdafaa edilen Sldi 7 ,,. "1" ., , .. , r~•r. !,.in en büvUk bir gayretle ç lıır Vücudunun muhtelif yerlerinden 
Barrani'n!n cenubu şarkis·r 1eki Hl\B stSTAl\'D,.\ BO:\m \RD M. 11J m1 Jıır-drr ve çnlromnktıı.:lrrlar. Eu- ynralannn Cavlt, Balat Musevi lına· 
hatlarımıza taamız etmişlerdir. \ en. 11 (A,A,) - Recımi t<'b n:ı h:ı.lk dıı. bUvilk bir fel'arratlıı. ifr t 'ı.~ tine lroldırılm~tır. 

Krtalarnnız, kahramanca mıka· li"': ti1"'1t ~tmektedir. Kö\.lc>rlı:ı k ·1 n B!R I\ADIN KO:.ıtinDI~N 
vemet etmişlerse de binme saat P~l'.ar günli dPndr>., "'""! el'te irtibı.t t"">S!s edilmlr:tlr. Bo<ma k6· 1..Jj!lfİilLEND1 
sonrs. faik: kuvvetler kRrsurınia Si. olan t '1l'z tnv r ı rl j\ rl!cı ' :ıb • yii"rıe h"'cıun ·eden sulıır s ~lnri :vr Knsımpaşada Yakubağa sokağm-

ltide \'esile bulmak için harpten ev- di Rarrantnin cı>nubuna çeld'miıı - r·b,ı•t d"Tl";"''Olıt ll·Prin'1c ve Fran· l•n..,amTq, v~lnız kiklik bir gedP· d oturan 35 yaşlarmdn İsmail kızı 
lerdir. sız &-...,nli"i hııdl'<lu civ rrııd:ı nu- ar-::nr-mt-. Geç vnltlt cl1·nr m•rıt ... ım· Hnyriye, odasında otururken yaktr 'r'ld e'1rmml t> ~ fl:ı"f'"'md" ısrar 

e+m ini de biz J-olnyl:ldıı izah edc
b" irlz. Çüıf. U böyle görünmek 
m fantJerl lcahm .,ndır. Fakat 

r mc-nrr. le · 1 dll•Un U l"rl 

9 ve 10 11kl·an• .. •1a dU"'lil.an kı- ıı.nı-' ri bn"l"'hnrrlnnıın ('tl"(lf"ı ~rc1ir. lıı.rd!l eh za,riat olm"r'l•ğını ö.ı;,.Pn- ı"rı mangaldan r~kan karbon r.azı ile 
t:"ılarile kttalanm•z ata'imda istıs· c;cMi ........ r Vt. l·ıvı geldi~ ?"n,,e· di~. B .. ~1 .... ,, da ynrdTJI!Cl ekipleri zclı.irlenme alaimi göstermi§, Be· 
nat şiddette muhnrebeler cereyan cllrrı-.•·~,..,:ı;,., n .,. b'n!!.lnrmn ve de· g811~Pr' M'FH.r. v-0ğlu belediye hastahanesine kal-
etmiatir. mir ··rı' •nıı ı.s.,ı nfl"r v~lrl oldu"'"ıı Umu.,..,t rnUfettfş mm~kasmdn dmlm '.lbr. 

''Siyah Gömlekliler ve 3 İkinci. görülml qtur. mıı:ıldMılz~e "b btlhn~-ı. u,.."İeln gert!ı'n 1noz ve FAZLA YOT OU ALAN 
kanun" fırka1eri e birinc.I Libya '""l<ı.nı U .. "'..ıne 1e bombn.lnr atıl- tns11h ile Ergene k0narlarında da TAiiSİLER 
fırkası taarruza ka~ı koy ra!< IDI"'tır. AIJ!"'ln foto v'rnf'l rr .. "lr:;ı.k mmta.kale.r sula.mı V3ti'UJıına Emniyet altıncı gube memurlnıı, 
dUşmanı pek nğrr zayiata uğrat • ,., "en ay i"in'le yap•ıan ı;; ,,,Ptl! '~l'"s..-ı da mUlılın d"füldir. Bu· fazla yolcu aJdıklnrmdnn dolayı 10 

lııç bir zıı !l geri lmlamnyrı. m~lnrdrr. Bu mrntaknda anudane hUct 'l"lar neticesinde Assab ciddi raJarda da zn.yiıı.t ve hasar yok· taksi şoförti haklmıda za.brt varaka.· 

il c 
ıJ.P~ 

r !>ndm, 12 cA.A.) d'nn V'ıın~ 
N 'VCÇ Kralı Hnkon ırılls! ~ 
da bir nutu t söyl::fçill 2-
yst ve milli scrb J'\"~ '6:,,,J 
harpte İngiliz ve No !iI<te ~, 
riyle g....m ellerinin bir uıı-ıye ~t
larından dolayı mcınWt'l" ~t ~ 
har ile: "Biz, Norve« ıııllıııw ~ 
vesaitimlze ıaftınen ~~e~;ıt 
ı;ayr tine iştirak e ti .... arız.'' 
vı son derece balı J 

ur. A .,~ 

Örfi idare Kuıııan:ı:ri 
dUnkU ziyare ıtıı~ 

d~1 15·..ı 
Örfi idare kUlJI~ 1 dUn ,:· 

r; 1 Ali Rıza Artun ~ ~d,.sıtı1 
bul ti r ve sana) 1 ı# 
ı t tir. oillll~~ ( 

Bu milnM betle, k e 'fic:JI" ~ 
kanlrğmda olnııı..:k uze~0ptfllltJ 
dası alonlarmds bir .Jı 
prlmı tır. a /.~ 
Ko~gcncral Ali ıı:ınill ıb 

tanbul mmtnka.Bl re 
ni d iade ("lnli.§tit • 

nıı .. ,.~i.n C:ı..hit YAT ... ÇJN muharebeler devam etmektrdir. h -ısatn uğramıştır. sı tutmmılardır. 
=-~~~-=.:.._~~~--~~~__:~_:_~~~--=------::::-~~~"J" 

u A 

Tt) KÇE SöZLtJ EDEBlY AT ŞAHESERt 

inemasında sın da 
Bir kaç gün daha gösterilecektir. Gördllll-U fevknlide ~bet tizerhııe 

1 Bir hafta daha gösterilmeğe devam edecektir. 
"'''"'İ. n J!'l'ıı 1hı Mı m i1ılm h'\:lls~. Tll."1 t • cın son harp JURNALi ~ BUyUk n~k ve llıtlms fllrul ~ or. A 1 _'.•._

1
.,, ..... ııı-.:!::·:;ır"''t 

~ ' Sa:ıreler l"bı numa.nılı )"el'lerl O\'\-eldon aldlnnnı. '8 , iilılııliiili kurnn dU nı:ıIL .. ~· ;;..'.i;,.Jııı.reıjl!lııl~~ 



~Jansıarın Oi\ı 
.-ııııt11ııııı111111m 

.... TALiBI 
lltbdlLDE -.o 
aw..,_ ... {B~arafı 3 iinciideJ 
;::_WJlllr. Şimdi bütün mesele 
-.uıaııı Llbya, hatta bütün 
"-ııeket haricine tardedip ede. 
1111~bniz meselesidir. Her 
"r 1taıya.n maneviyatının yıkıl. 
"'8nıa veya mukavemet göster. 
llleaine bağlıdır. 
bt~r taraftan Arapların da 

~la.narak münferit ltalyan 
tnuı, gnıplannı veya sivil 

:aıiaini tazyika başlamaları da 
thnaı harici addedilemez. 
'l&derimizi Arnavutluk saha. 

tllla ~evrecek olursak orada da 
~nı için parlak hir c;ok 111.>tice. 

intizar edebiliriz. 
l'l Y'unanlılar müthiş kış gUnle. 

l\e l'ağmen ilerlemelerine de. 
~ etmektedirler. Yalnız unut. 
'1&ınak icabcder ki havanın ı::id. 
~ lleriliyen bir orduyu teah. 
lira uğrattığı nisbette ric'at 
~ bir ordu için vahımdir. 
.!:J de Napolyon'un ric'at 'esna 
-o&IQ& takibeden Rus kuvv('•)eri. 
llhı de veya geri çekilen Frnnsız 
otduıa.nnm da ezilmiş oldu~unu 
dGounmek bugiınkü vaziy"'tte bır 
~P tevkil eder. 
~~avutiuktaki İtalyanlar, en 
1ııaı.. •keli bir vaziyettedirler. 
~ Afrika sahillerinde yaptı. 
•llllll!g harekata yardrm eden de. 
"'- kuvvetıeinden bir kısmını 
~k Avlonyaya bir donan. 
~ g&nderebilecek olursa 'r. bu 
~ ltaıya için bir öliim darbe. 

ohır. 
ı.!,_Ir taraftan ftalyan kııvvet. 
ı..... -ln yansıntn nC''at hatlarını 
-.eceği gibi kf'ndiı::ine imdat 
~erilrnesinP de man.i teşkil 
;::_. HattA belki ıie ttalyıı.n do. 
--ıtnunn ininden çrkararak 

°llllah~yi kabul etm"~ bile 
~bur edebilir. Fakat ttalyan. 

"
1n böyle bir cesaret göstere. 

~rine gUçlUkle inanabiliriz. 
...._ 4'U80hnlnin faşi~t impuator 
~ terneli i.ifrt.Unde sarsılmak_ 
~ Biz onu devirehilıri7,. Bıı 

l kabildir ... 

SEKRETER 

&ursadan kaçan bir 
katıl yakalandı 

--~ Vefik Paşa hastaha. 
duı~ muvakkaten tedavi e. 
~en kaçan 337 doğumlu ter. 
~~ RtmcMclu A'bdullah oğlu 
~~lah dün şehrimiroe yaka. 
~ ve Sulta.nah.met birinci 
hı ceza mahkemesinde sorgu.. 
~~erek mevkufen Bursa va 
ft~lmesine karar verilmiş .. 

'~ulla.h l90I'gUSUllda Bursa. 
ili ~ail adında birini kendisi. 
~lidaf aa için tabanca ile öl .. 
a,,.._-üğünü ve yakalandıktan 
'-~.da, Saıbri adında bir ar. 
~le beraber hastahaneden 
h~ J>encereeinden ip arkrtarak 
~annı itiraf etmi§tir. 

it. - o 
o.fabakıcılılr karauna 

l\....... davet 
-,(" AüerHk 9ab8lnden: 
~ - ıa lıdnelkinun 1941 de açr 
~ hetnfire hutaba.Jucıhk kura· 
~ 'cbıtayrt ve kabu' müddeti 
.,~un 1940 sonuna kııdı>ı 

• -ıttır . 
.:. - 2 Olle 40 yaşları içinde bu
~ Dltbıevver bayanlardan talip 
~ h• rtın öğleden ııonra 
~iki fotoğraf, tahsil vesika· 
....._~ n.Ufua cilzdanlariyle birlikte 
·~ mnraeaatııı.n il!n olunur. 

._...._ Konferans 
~ ı.nıevtnaen: 

t.:..._~ haftası münasebetile 
't 

11
12-04o cumartesi günü sa

faa...~ de 99im1z 18.lonunda hukuk 
s::-ı aelstanlarmdan Sulhi 
' eaer tarafından bir konfc-

~ecektfr. He-rkes gelebilir. . . .. 
._ Resim Sergisi 
i;'W Ulkevfnden: 
~. lene evbnizde 21/12/1940 
~de amatör resim ve fotoğ
~ "'1-gisf açılacaktır. Sergiye iş· 

•deceklerin eserleri kabul 
e ~ e başlanmıştır. Ev kltlpli· 
111.iiraeaat edilmeai. 

Kız mektepleri voleybol \'C 

erkek mektepleri futbol şampi
yonasına dün devam edilmiştir. 

Eminönü HRlkevi spor salo
nunda yapılan voleybol mil a
baknlarında gilniin ilk kar ılnş
masını lnönü Jicıe-·i ile g('{'1:n se· 
ne mlisabaka•arın ortasında ta
kım çıkaramamak yüzünden 
müsabnknl rı ter'·cdcn Şişli 'fe. 
rakki arac;ında idi. 

ttl< SPte -.: :li Ter:ıkkıı ıc. ın 
servis atı ı ile baı:ılandı. F u!t t 
rakiplet ine' nıı.zıı ran daha iyi 
oynıyan lnönüliiler hemen sıı ı. 
!arı ~o ~ullmfll:a b rlnrhl. ı. \"e 
11· t ln ·n·ı.ı JG 7 ı\• l,, ndı. 

ı. ... ·nci ı:: tle <;i li Tcr-ıkkil;Jcr 
ilk anlarda s yılnrı tx c:e kadar 
cıknrm" wn muvaffu.'c olcl..ılar . 

Fakat hu seti dC' lnö 1:3.9 
ile lr· ınnırnıı"' ı ınu\•aff:ık ol
du. Bu ma ·n ta.kımlar öy
le rı m 1 ·ıdı: 

8 · 1' 'l' ·r '<lcı. ~el mn. • • cclı'l. 
Sıdıka , Enı 1, Refhan. 'fiırklin. 

lnlınü: C~iiıin, ncfhan. Ay· 
harı, Mıı.i<le. Zekiye. Semiha. 

İkinci ma geçen senenin i. 
kinci i k ~ ınunll:m ile Er nk ./ 
arn!:lu i i lı. 

İlk EC'lC kız i' ~l •nin ser-
vis atı~iyle baı:ılandı. Bu . ene 
öğretmen mektebi grC'• n sene. 
den 1..ayıf. P 'ıiyc ile .1 aha -
tın çok güzel oymıma"ına ı ; _ 
men ilk seti Er<'nköy l 5.10 · ' 
bitireli. lkind R<'t c:ok hcvecıın
h oldu. Nf'tlC'<'ir J·ız ( ~r t nen 
16 14 ile ikinci seti .Jmo:.r;a mu_ 
vaffak oldularfla da ti< üncil Y>ti 
Erenköy tekrıır l5 :J ile ke· -
narak galip geldi. 

Erenköydı>n Siihcylfı.. 1 .z · • 
retmendc>n Melahat ilP Ha) rı) ' 
güzel oyunlariyle n ı~rı d ' '. ı
ti ~elbetmişlardıı 

Bu pazar yapılacak 

Lig maçları 
prograrr 

lstanlml futbol aimıl 
15.12 940 t::ırıhindc y.ı 

tik maçları 
Fener stadı: 
Topkapı - Beyoğluspor saat 

13 hakem: Halit Galip, yan ha. 
kemi: Nihat • Fazıl, Altıntuğ • 
Beykoz saat 15 hakem: "' · .k 
Üzerengin, yan hakemi: Baht -
Nejat. 

Sm-ef stadı: 
Süleymaniyc - Vefa saat l 1. 

hak eni: Şazi Tezca.n, yan hake. 
mi: Muhtar - Neşet, Galatasa
ray - Ist. spor saat 13 hakem: 
Hüsnü Savman, yan hakemi: 
Şekip - Muzaffer, Fcneıbahce · 
Beşiktaş saat 15, hakem: Alımf't 
Adem, yan hakemi: Şazi • Se. 
mih. 

Karnaumriik saha81: 
F. Yılmaz, Bozkurt - Galata 

Gençlik 11 hakem : Necdet Ge • 
ren. yan hakemi: Bahaettin _ 
Selami, Doğuspor - Istiklal 13, 
hakem: Bahattin Uluöz, yan ha
kemi: Seli.mi • Necdet, EyUp -
Demi:ı:spor 15, hakem: Selami 
Akal, yan hakemi: Hüseyin -
Münir. 

Anadoluhiaar 8ahasa: 
Anadoluhisar - Beylerbeyi 11, 

ha.kem: Feridun Kılıç, yan ha
kemi: Eşref • Fikret, Rumeli
hisar - Hilal 13, hakem: :Eşref 
Mutlu, yan hakemi: Fikret • Fe
ridun, Alemdar • Anadolu 15, 
hakem: Fikret Kayral, yan ha
kemi: Feridun - ~-

B "A. B E it - :Abam Poetul o 

İnönU ~lı,11 Terakki 

Kız Moalllm Erenköv 

Kadınlar 
• • 
ıçın 

Banyodan nasıl istıfada 

edilir? 
Banyoyu herkes yıkanıp te

mızlenmek ıçin yapar, fakat gU
zelliğme düşkün olan ve kendi. 
sıne ihtlilllam eden, kendi.sile 
meşgul olan wki bır kadın ban. 
yoyu sadece temızlenmek için 
değil ayrıca da giızellığı ı;e sıh
hati icın de yapar. 

Hem temizleyen. hem güz.el
leştiren hem de sıhhate nafi 

t banyo yapmanın usulleri vardır. 
Bu u&ullere riayet eden her ka. 
dm evindeki b~odan ıki tUrlU 

' stifade etmiş olur. 
Çok sıcaık bir banoyya. gırme.. 

yinız. Sıcak su eti kuvvetten dil
' şürür ve yumuşatır. Banyoda 

çok uzun kalmayınız fazla suda 
kalan bir deri buruşur ve ku
rur. Be.nı}'onuzdaki suyun hara. 
reti 34 • 37 dereceden yukarı "e 
aşağı olmamalı "'e ban; oda an
ça.k on daJcika kalmalısınız. 
Hiç bir behane ile banyo suyunu 
yeniden ısıtmağa kal'kışmayımz. 

Banyo almak için en münıasıp 
7.a.man gece ya.tarken olur. lyi 
bir banyodan so.: ınsan. 
rahat, rahat uyuyabilir ve t.eni.. 
niz de bütün gece tozlardan kur. 
tuldtJiu için iyi nefes a\arak 
bundan istifade eder. 

Banyo içine ablmak iç· n Pa.r
fomorilerde bir 8Ül'Ü mü8tah
zarat satılır. Bunlarm hiç birini 
kullanımağa ihtiyacınız yoktur. 
Dafıa ekonomiık bir surette o 
müstahmrlardan ~niz s. 
tifadeleri elde etme!. imkan 
vardır. 
Eğer kendinizi yorgun ve 

kırgın hi'!!ISediyorsanrz banyonu. 
zun içine 2M gram Bi Karbond 
dö sud atmız o bu yorgunluğu 
g derir. 

Cildinizin yumuş klığını te-
l mın etmek için, su ı ınde bir 

ı ~ram ni ustayı eritıniz 
Vücutc:.a bir kU\"\ et sarkttik 
n veya uzun bir yolcuh ktan 
nra cıldınızi dınlendırmek için 

hanyonuzun ıçıne bir çorba ka. 
ı:ı•~ı amonyak ilave edinız. 

Her sabah banyolarınrzı tuzlu 
su ile yaparsanız bı.itün gün 
zmde kalırsınız. Bunun için au. 
yun içine bir kil~ şap atı
nız. Böyle bir banyonun adale
leri sertleştirmek gıbi de bir 
faydası vardır. 
Eğer isterseniz her zaman 

Erkek mektepler 
Futbol şampiyonası 

Atletizm 
ajanhğının 

tebliği 

banyo aldığm.rz vakıt kullanmak 
ilzıere bir memem yapmız. Bu 
mememi yapmak için 100 gram 
Bi Karbonat dö süd 200 gram 
toz halinde nişuta, 80 gram 
tatlı badem yağı eekiz damla 
gül esansı, bütün bonlıan karı•
t ırara k bir merhem ya.pmız Sıkı 
sıkı kapalı bir kap lçiDe koyu_ 
nuz ve her banyoya girişte bun
dan 4 kahve a ığı suyun içine 
koyunuz. Bu sizi dinleodi-

Şeref stadında dün yapılan müsabakalarda i s
tiklal lisesi Yüce Ulküyü 3-0, Şiıli Terakki Tak
sim lisesi takımını 3-2 mağlup etti l stanb11l Bbl<1csı Atlctizın a- rir, hem de teninizi gti1Jelleşti. 

imı!ı</mdan: rir. 

Dün Şeref stadında da Şişli 
Terakki lise.cıi ile Taksim lisesi, 
Jstilal lise. ıyle de YUce [ lkü 
li~si kar.ıılp~mıstır. 

nk maç lstiJdal ile Yüce Üi.
kü arasında idi. Bu maça takım 
lar aşağıdaki kadrolat'la i«Jtira~· 
etmişlerdir: 

lstiklal: Saiın - Şeref, Ek • 
rem - lhsan, Hüseyin, Fet
hi - Müstafa, Tank, Rafet. 
Sadi. Kemal. 

Yüce l lkü: Süleyman - A.. 
laettin, Basri - Necdet, Ke
mal. Selim - Cela l, SalAhattin, 
Turan, Mazhar, Kenan . 

Oyun baştan nihayete kadar 
lstiklalin hakimiyeti altmda geç 
miştir. İlk devre Tank ve Mus. 
taf anm ayağiyle 1 gol atan ts-

Fakat banyonuzu yaparken ne 
tiklalliler ikinci devrede Tarı. l - 15.12-1940 tarihinde sa- kullanmış olursanız olunuz mu. 
ğın ayağiyle bir tane daha ata- at 10 da Şişlide Muhac Kro!!! hakkak kurulanırken tUylü bir 
rak maçı 3 - O bitirmişlerdir. musaba.kası yapılacaktır. havlu veya burrıuz kullanmanı4. 

İkinci maç Taksim lisesi ile ".\IUsaJba.kaya iştirak edecek lazımdır. Sonra da vtlcudunuu. 
ŞiR!i Terakki arasında 1di. srkı firiksiyon yapınız teniniz 

Şişli Terakki: HalQk O. atlet ve grupların numara almak penbeleşsin. Bu firikaiyon hem 
mer, Muammer - LC.. • h. üzere saat 9•3o da Şişli tram· cilde kuvvet verir hem de kan 
Fethi, Şaban - Muzaffer Jb- vay deposunda atletizm ajanlı- cevlanmı d~ltir. 
rahim Sed t Abd 11 h "L- gı-na müracaat etmeleri lılznn.. Ti'--- ııı. yilzUnUzti a.k su , • a , u a , &ıuıan. r.1vve a sıc 

Ta.ksim lisesi: .Aaf - Ki . dır. sonra bol, bol eoğuk eu Ue ytka-
mil, Memduh Ziya, MUnlr. 2 _ Aşağıda isimleri yazılı yınız. Sonra yUztıntir.e bealeytca 
Grişa - Saim, Aleksandr, BIJ hnk{·m arkada~ların 9.45 de ko- bir krem süriinüz. Saçlarmuı 
lent, Cahit, lhsan. ı;;u mahallinde hazır bulunmala- sert bir f:rrça ile ve QOk fn-çala.. 

Maç çok heyecanlı olmu. tıır. ı ı rica olunur. yınız. . 
Birinci devreyi Taksim lisesi Eğer bu tavaiyelerimızı tu-
2 - 1 galip olarak bitiımesne Adıl Giray. Faik önem, Fü. tarsanıı banyonuzu sabah yap-
rağmen ikinci devre Şişli T ruzon Tekil. Cemil Uzunoğlu, mış olursanız gay~t zinde olar 
rakkililer iki gol atarak marı Mı.sa Kazım. Kemal, Nazmi, akşama kadar ralısabılır ·nız 
3 - 2 galip olarak bitirmişler ı Neriman. !\1uhsıı1. Bakır Baş ... _ Eğer gece yapa.rsanrz gay t gll. 
dir. ran. Recep Ogan. zel '"e d('rin bir uyku İ!(' uyuyup 

tam mırnasile istirahat ed bı. 
lirsiniz . 

BOKS 
müsabakaları 

Şişli ocuıi esırgeme kurumu 
menfaatine, İstanbul boks ajan. 
lığı idaresinde boks müsabaka· 
Jan tertip edilmiştir. 

önUmUJJdeki par.ar gtbıti 
Maksi.m 98.lonlarmda yapılacak 
olan müabaka.lara memleketi
miziıı bütiiıı t.a.nmmış boksörle. 
riill**~ 
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150 nez gıldönümü kut/ nan bir şair : 

ILAMARTü N 
Fransaga bu biigük şairini kazandıran 

icli bir a ~ m cerasıdır. , 

Bu macerayı öğrenmek istemez misinlz? 
Fransdnln E:.Cs vadisi, kelime. 

nfn en eski ve en koyu mfınasi
le yeryüzünün en şairane vadi. 
terinden birisidir. Yeşil yamaç
lar halinde kademe kadem!.' inen 
hu vadi Burje gölüniin kenar. 
'annda yemyeşil bir çayırlık o
hır. İşte bugün işgal altındaki 
•'ransanın yüz eJlinci yıldönü· 
münü kutladığı büyük Fran_ 

gölünün 

nınıyor. 

Kndın gözlerini açınca, deli. 
ıuinlıyı üzerine, doğru eğilmiş 
bÜldu. Delikanlının sırtında rüz 
gann dalgalandırdığı bir p::.>J"· 
rin vardı. Arkaya atılmış genis 
şapkası, gt-nifi alnını mevd"'l)n. 
çıkarıyor. Kıvırcık saçları ns1 
kıvrımlar.ile binlerce istifham L 
şareti çiziyor. Zeki gözlerinde 
sonsuz göklerin rengini ve de· 
rinliğini görmek mümkündür. 

Bu erkeğin ismi Alfons dö 
Lamartin'dir. Fakat kadın ona 
da.ima meleğim, diye hitap e. 
der. 

Kadının ismi Jüli Frarısuva.z. 
dır. Fakat şair ona Elvir ismini 
verdi. 

Sularına kryılardaki kayala. 
nn, darabelerin aksi yanan bu 
Burje gölü üzerinde ebedi ~k 
bir tek bakışla doğdu. 
AŞK IZTIRAPTIR 
Lamartin, aşk doğmadan ev

vel aşık. hır tek mısra yazma. 
dan şairdir.. O, bu kadını tanı· 

madan evvel, bu çehrenin tıpkısı 
olan bir simada a§kı tahayyül 
ediyordu. O a§kı daima böyle bir 
göl kıyısmda tahayyUI etmiştı. 

Jüli Fransuvaz bu kıyılara 
hastalığı çok andıran muhayyel 
bir ıztırabı avutmak için gcJ. 
mişti. On dokuzuncu nsrın baı; 
lannda her genç kız ve her genf' 
kadın mu.hakkak çok ince ruhlt 
ve çok lrnss:ıstır. Askı özler n 
bekler: bu hasta ruhlu tipler L 
cin aşk vücutlannı t:ıtlı bir sızı 
içerisinde bırakacak bir ıztu· .. ı 
kaynağı sa)'!l•r. Bu kadınlar kiı• 
rengi buiuth·Ia örtUlen m"'ğ 
mum sem ları, ufuklarında yan 
~nlar yaparak, kararan akş~m 
lan, kudurarak ulu•·nn rüzgfn 
ları, siyah köpükleri, kayalrı lr 
boğuşan d<ı.l~alı d~n 'zleri sever_ 
Ier, onhr if'"n talı:at ve insa1' 
ancak gamlı oldu-ju vakit gii 
zeldir. 

kirala<lı. İki genç pençereleriıı. 
den biribirıni görebiliyorlar. B:ı 
iki hassas ruh burada tatlı bıı 

aşk oyunu içerisinde, şürler ve 
yıldızlarla beslenerek yaşadılar. 

J..amartin o vakit yirmi il ı 
yaşında idı 

Elvir otuzuna yaklaşmıştı. 
Ve elele Eks vadisinde doh

şıyorlardı. 

Bazan asırlık ihtiyar kayala. 
nn üzerinde, hazan gamlı göliın 
bomboş kenarlarnıda. 

Jüli, Anlil adalarından biri' 
sinde doğmuştu. Saçlarında bu 
sıcak il}Hmin bayıltıcı kokuların 
dan bir parça taşır. 

Dünyaya gelisinin ilk günl, _ 
rinde adada bir ihtilal oldu. A • 
nesi yeni doğm.uş kızı ile kn 
mak ist •1i, bindikleri gemi bi. 
kazaya uğradı, battı, kadın l.ıo 

ğuldu. kı~ hacı!m bir adanın kı 
yılanna atıldı ve bir zenci 1«1 

dının sü lilc beslendi. Bu Hi.ru
seler olurken. b<>bası li'rnns1dn 
idi. Faciayı öğrenince, çıldırncal• 
gibi oldu .. Antil!ere koştu. Kı 
zını aldı, Frnnsaya g tirdi. F.__ 
kat bu drırbe adamcn~ıza r;ok 
ağır gelmi<-ti. Cok ynr.9ma laıı 
öldü. Kız, amcasının elhe kal 
mı~tı. 

lamamıştı. Asrının hulya hasta· 
ığı onu da yuvasından almış, 

Burjc köy kenarlarına şifa \'e 
sükun aramak için koşturmuş. 
tu. 

ÜMİTSİZ BİR AŞK 
Bu şairane dekor arasın<ln. 

sevi~en iki masum gii\·ercin gi· 
bi tertemiz yaşadılar. Her gün 
ıssız yollarda beraber geziyor. 
lar, kadt!l tcntcnesini öriiyor, 
gözleri süzgün' ve yorgun. vücu· 
dunda dain.a gizli bir ateş ya. 
nıyor, güzel yanakları daima kıp 
kırmızıdır. 

Ağaçlardaki Fon san yaprak· 
!arda döki.iliiyor. artık gam'ı 
sonbahar son günlerini yaşıyol', 
doktorun pansi~·onu yavaş ya. 
:aş bo anıyor. Onlar halfı bu 
bosalan ~l'hirde ebediyetten hah 
sediyorlar. 

Beraber ı:arpan kalblcıi ve 
birlesmiş ağızl.,rile sevgilermi 
mühüılüyorlar. Bu tE::rtemiz aşk 
.·tiri.ip gitmedi. Genç kadın bir 
1'Ün zaafına mr.ğlfıp olacağın 
dan \'e bu beınbC'yaz sevgiyi ca. 
murlıyn.caf,ından korktu. her 
halde Pr.n .. e döndü. 

Lamar1 in <le rloğdu~u f5ehrt' 
dönmUştii. Fn.kat bu şchi.nll'.~I 
çocukluk hatıraları ve annesinin 

tı. Her sabah muntazaman ..!:I
vir'dcn eldığı mektuplar yarası. 
nın üzerine tuz ekiyordu. 

Lamartin sevgilisini alıp uzak 
diyarlara gitme~ri düşiinmüyor 
değildi. Belki genç kadın uz'lk 
ve sıcak iklimlerde vicdaııının 
sısını işitmiyerek ~andetıerini 

bir rüya beşiği içersnde sallıya· 
bilecekti. Fakat delikanlının pa. 
rası yoktu. Fakat delikanlı ne 
yaptıysa, yaptı, Parise gitme
nin kolayını buldu. 
TEKRAR BUT ,UŞTUT ,AR 

Lamartin Parise geldiği ak. 
şam Elvır'i buldu. Genç kadın 
uzun ve beyaz bir rop giymişti. 
8 minc!nin yanında oturuyor, c
lıylc ocağın mermerini tutuyor, 
gözl ri nrzu ile yanıyordu. La. 
martin bu salona girdi ve bir 
yabancı gibi sevgilisine baktı. 

Bu salon, güzel erkeklerle cb 
luydu, ağızlarda kibar ve zarif 
cümleler d tşıyor, Laınartin 

burada hiqliğini hissederek, ı: 
zapların en tahammül edilmezi 
içerisinde oteline döndii. Geceyi 
uykusuz geçirdi ve sevdiği kadı· 
nın salonunu boş bulacağı bir 
dakikayı bcklemeğe başladı. 

Bu dakika geldi, fakat bir 
hayli geciktikten sonra ... İki sev 
dalı genç kadının muhteşem sa. 
!onunda buluştular. .Müstakbel 
şair kıvırcık saçlı ba~ını Elvir'in 
dizlerine koydu ve ağladı. 

Parasız hiçbir §ey olmuyor, 
hatta aşk bile .. Lamartin cebin· 
deki son meteliğini sarfettikten 
sonra, Parlstcn ve sevgilisinden 
ayıılmağa mecbur oldu. \'eda. 
laştıkla'n giin sonbahara doğru 
tekrar Eks'dc buluşmağa karar 
vcrnıiştilcr. Vakit gc1ince, T..a
martin Eks'e ko~tu. Doktorun 
pansiyonundaki odasını kirabdı. 
Fa\}at Eh·ir0 in odası bo!)tu. 

Lamartin on beş gün bekledi. 
On beş uykusuz geceden sonra, 
kısa bir mektup aldı. El\'ir ge_ 
!emiyordu, hasta, hem de aihr 
hasta idi. 

La\MART!N ŞAİR 
İı:;tc Fransayn büyiik bir ı::: it· 

kazandıran bu kii<}ilk Jıf1.<iiseclir: 
Lamaıtin şevgilisinin hat..ıi"a· 

larilc dolu yollarda dola~tı. Her 
kayada, her harabede, her a_ 
ğaçta Ekir'i aradı. Hıçkıra hıç 
kıra ağhyamk, meşhur göl şii _ 
rini yazdı: 

"Ey göl, sene devrini bitirdi. 
Onun tekrar göreceği sevgili 
dalgaların yanıbaşına. onun o 
turduğunu gördüğüm bu taşın 
kenarına bugün yalnız olarak 
geliyorum. 

Burada işitilen,· göriinen w 
teneffüs edilen her şey: Onl:ıl' 
seviştiler diyor .. ,. 

l 816 - 17 yılı Lamartin içın 
hazin bir aşk yılıdır. Zamanın 
akışına öfkelenen şair ağlıyor 
ve haykırıyor. 

"Ey zaman ve ey tatlı hatıra. 
Inrın saatleri, akışınızı durduru· 
nuz.,, 

Şair çok ıztırap çekiyor. Bu 
sırada Elvir Vcrsay'da klit;iik 
bir evde yavaş yaval) sönüyor. 

Lamartin sevgilisinin yanına 
koşmak için çıldırıyor, fakat 
genç kadın güzelliğinin zevalini 
fışıkından gizlemek arzusunda. 
dır. Ona yakaran mektuplar yaz 
clınyor, ''sakın beni göremcğc 
gelme! .. diye. 
EBEDİ AŞK 
Elvir 1S Birincikfmun 1817 

de öldü. 
Lamartin bu haberi bütilı1 vıl 

dızlun sönmüş kapkaranlık biı 
gecede öğrendi. O akş~m deli 
gibi oldn. Üç gtin, iiç g-ecc bir 
\'ahşi hayvan gibi ulumamak ı_ 
çin dudeklnrını ısırn ısıra kır 
larda tlolaFtı. 

12 ımt1NCJ!K:ANUN - 1940 __ 

Göğüslerinde küçük hayvan 
minyatürü taşıyanla~ !. 

Bu maskotlar nelere 
eder? delalet 

Kadmlarm hayvanlara \'e bi '• 
hassa küçük hayvanlara karşı 

sempati besledikleri muhakkak. 
tır. Hiç bir kadın yoktur ki se
fil bir köpeğe. zavallı bir kediye, 
kar altında kalmış bir kuşa yar
dım etmemiş olsun ... 

Bazı kimseler hayvanlara 
karşı duyulan bu sempati ile eğ
lenirler.. Halbuki hayvanlara 
karşr duyulan bu sempatinin ta
rih sayfaları arasında yeri \'ar .. 
dır .. Birçok eski kavimler muh. 
telif hayvanlara kudsiyet atfet· 
mişlerdir. Hala da mesela Afri. 
kada yaşıyan z.enciler bazı hay
vanları totem olarak kabul et· 
mektedirler. 

Bu eski adetlerin günümüze 
kadar gelen bir kısmı da vardır. 
Şimdi de birçok kadınlarımız 

küçük veya büyük ha}"·anlann 
fildişi veya kemikten yapılmış 

minyatürlerini göğüslerinde ta. 
şrmakta ve bu hayvanın kendile_ 
rine uğur getirdiğine ve getire· 
ceğine inanmaktadn·lar. 

Fakat acaba hangi karakterde 
olan kimseler hangi hayvanları 

göğüslerinde taşımak isterler .. 
Asıl merak edilecek olan mese
le budur. Şimdi "maskot'' yani 
uğur getirici olarak tanınmış o· 
lan hayvanlan şöyle bir gözden 
gecirelim: 

KEDi: ci.şı1:larııı 1":: şrıirlerin 
dostu .• 

Kedi parlak gözleriyle büyük 
bir te~ir yaratabilen bir kücilk 
hayvandrr. Daima kucağımızda 

gezen ve şairlerin hemen her z~ -
man bahsettikleri bu hayvan. 
bilhassn muharrir sınrfının dos. 
tudur. 

Kedi birçok tayyareeiler tara· 
frnrlan da maşkot olarak' kabul 
olunmustur. 

Aksam olurken bir siyah ke. 
diye rastgelmek mesut bir tesı:ı. 
düftür. Bilhas,qa kuyruğunun u-
cu beyaz olursa bu işaret Madf. 
te delalet eder. Rüyada bir sL 
yalı kedi g-örmek birc:ok kimse
ler tarafından iyi k:lbul olun_ 
maz ,.e bu fena tir h:ı here. has
talığa ıı lamet ~C'klinde tef&ir o
lunur. lşte bu ~cbcp1edir ki bin 
bir gece maı:ıal!arında siyah kr .. 
dilere fena bir rol verilmil)tir. 
Bir ziin 7.arfmda ii~ beyaz ata 
''eya tiç beyaz kediye tesadüf et· 
mek muvaffakıyete dela Jet eder. 

FiL 
Fil Hindi~tanda çok egki an'a-

neler ortasında yeralmış olan bir 
hay\'andır. Bilha.cısa beyaz fil 
kat'i bir 7.afere iı:ıarct eder. 

Şu halde göğüslerinde beyaz 
fil tasıyan kadınlar giriştikleri 

işlerde muvaffak olacaklar ve 
yolları U1..erindeki her Uirlü ma
nii kolaylıkla defedecekler de
mektir. 

Fil tüylerinden yapılan bilr
zik ve yüzükler de uğur getirici 
olarak kabul edilir. Bunlar mu. 
zaffcriyeti ve projelerin tahak
kukunu temin eder. 

BÖCEKLER VE 
KERTENKEU'J 

Böcekler ve kertenkele evveı· 
kilerin akı:;ine olmak i.i7..ere me
şum işaret sayılır. Bilhassa ke .... 
tenkele, iftira, dalavere ve ihıı_ 

nete: böockler de <"an sıkmtıla· 

rına, kedere delalet eder. 
Bu umumi kaidye, ağustos bö

ceği, uçuc: böceği \'e ateş bÖ<'eğ'i 
iFtisna teşkil ederler. 
Eğer bir ate.~ böceği elinİ7..e 

konar ve sonra ur:ır.::a bu miis· 
t<ıkbı:-1 bir saadeti h:ıb"r \·eriyor 
demektir. 

Af,'1.tstos böceği de ı:;aadct g~. 

ise de, bu maskotu ter.clh ~ 
kimseler daima se-.inç ıiçiııÖ8~. 
şa r ve gerek fikirlerinde ve ge 
rekse kalblerinde sıcak güneŞlel' 
doğar. • 

Uçuç böceği de bolkık ve ıen 
ginlik alametidir. 

BALIKLAR BOLLllK 
iŞARETiDiR 

baf U 
Bahğr nisan ayının seın 

yapan an'ane çok eskidir ... fe-
Rüyada bir balık görmek· ]( 

na bir işaret sayılmaz. ,A.Jt~j.. 
balığın uzun müddet suyutı ~· 
binde kalmaması ıazımaır. ~ 
Irk çabucak suyun üzerine ç 
sa bu iyi bir alamettir.. ~ 

Canlı bir kalkan ıbalığr ~· 
bir muvaffakıyet fın:8'~~ öt• 
lıilet eder. Aynt balıgr olU gri 
mek düşmanlarmızrn m~e • 

yetini işaret eder. . jıdi" 
Krrmm balrk zengin ~it. jlı" 

vıı.cm süsleyeceği şiddetlı bit 
tira.srn işaretidir. 

KUŞLARIN DiL! 

Hayalatn. dalan veya ta.ttl. ,,
hülyalaryle yan uykuya ~ 
bir kimse bu 7.amanlar zarf o' 
bir kuş görürse. oo·vazi~ g 
re şöyle tefsir olunur: . . bi1' 
Kuşu sağdan görnıek .. ıY1 

i~arettir.. bft 
Kuşu soldan görmek. fenS. 

i~rettir.. ger· 
Kuşu yukarıdan uçarken. 9.lei 

mek, yakın bir saadete del 

eder. r 
Kuşu çok' alçak adeta top:r8 

dokunacakmış gibi uçarken.~~ 
mek bir tehlikenin sizi tehdit e 
tiğini gösterir. bit 

Öten bir k~§. yak!~~ ~· 
muvaffakıyetın ha bercısıdır· . . ,.,. 
şmı saklI):an klış, fena bır ıoet 
ziyetle karşılaşılacağını }la 

verir. 
11ta• 

BRŞmı çeviren kuş. bir 8 

şamamazlığı işaret eder. rııI1 
Başını kanadı altına saJdl)A"-

. ·n bıv-
lnış. yakmlarıruzdan birını dtı" 

ta olmasının mühtemel bulull·ııi" 
ğıınu gösterir. F~er kuş ü7..edr\. 

w d' •weo 1 ze dogru uçarsa ken ını""' ~-
kat ediniz. blr tehlike si7..C 
la~ıyor d~mektir. · •-• 8...-

Yaralr bir kuş zav41.llı bır 
ka, ihanete delalet eder. J<U. 

Şimdi bu eski iruı.nışlar~ 
Ra verdikleri manaları lbıra _,,,. 

• e V"' 

kuşun hayatımıza. gir:me5ln 
rilen man~dan bahsedelİJl'l.· ~· 

~fescla eski inanışlara. 
1

_,,.p. 

w C'' eı-
kırlangıç yuva kurdugu 
saadet getiren bir kuştur· bir 

Ba.sıruzın üzerinde uça~ ·ıds, 
baykuş şeamet getinneı. bıl~ ıııı· 
size gelecek olan bir servet~ rır· 
bcr verir .. Eğer baykuş lbağl 

111
, 

sa bu yakında iyi bir haber 
11 

cağmı7.a delalet eder. . 

Karga sağ tarafınızdan "~· 
rak geçerse bu bir kedere de ıı· 
Jet eder. Eğer solunUT.da.Il .~~)< 
rak ge<"ersc bu takdirde bu ı.-te 
bir tehlikenin sizi tehdit c~:ınc b"• 
olduğu mana.sı çrkar. Ege: ıs· 
.şını7.dan gecerkcn bağtrrrs~iko· 
man hakkınızda yapılıut d dik" 
dulara. uydurulan iftiralar& 

kat ediniz. ·ete• 
• • kU'-'"' Bır kartal uçuşu ısc ~ .. ıı.ll 

h·ikimivcte delalet eder .. ) ıı. t• 
J ııiıne 

h:r kartal para kaybına a 
tir. 

MASKOTLARFNTZI 
nvTIHAP EDIYIZ 

i! MY • l~te yukarıda. muhtel" . Jıl1fı 
\'<lnlarm e~ki devirlerden ka ,, 

.. ııay ... • 
a '1 ·anlere, inanışlara gorc '}\ 
tımızdaki rolleriııden bahsctU ; 
Fakat sizin bu hayvancıkla:.· .. -. (; 
kasteltikl~ri manalara gnr , ... Elviri Lamartin'in, Eks lP 

Bcn'in bir doktoru'1 yanm~'l p~n 
siyoner olnc: k otul'tl,ordu. La 
~!artin ıtc bu civarda bir oo:ı 

Elvir on yedi ynsıında evleıı. 
eli \'e Pnririn en kib1r salon a 
rında dnin.a tesadüf eclikn bir 
kadın oldu. Fakat genç kadın, 
~asınrlıı ıımıiuı?u lıanıreti bu. 

sefkati bo~alnn ruhunda aşkm 
yeıini dolduramıyordu. Derd'.ni 
içine göm r .... k, yalancı bir ıw 
vinç içeri::ıinde günler geçırdL 
P';ıkat 17.tırnbı günden güne art·_ 

"Benim d" <>mm cl::ıkikam gel tiri"İ bir 'töcek olarlık kahııl 0 _ 

di0'i anda, iilüm ı:ınm ı talıa.yvıil 1 1ıınıır. Filhakika bıı böcek her 
rt. .,,.. '-ad'lr ten~liği i}e meşbnr 

ğil. ı=1rf b'r !'emr ti •' r" ' 

bııl ctm"";"l \'l" r·ı ıu :-; ·:.:: ··' 

pıt>nizi i~LyCCl",..İ~. 



•!4· 
...... Sebep, 
...... . 
kıp~ ııatqıyorlar dn hR 

ıa.. lrdıuunıyonıunuz. GörUlnıUu 
~, değuı 

.... ft._ 
' d :"11g1 kanma. Ben evli fa • 

egiliın. 

\' l>eğJseniz: kabahat sizde. 
tıı!'tıı!U:r yutulur vaziyet mi? 

~o, ben evlenmiye hazı-

~~nun öfkem taşmak nzcre 
, &kat gene kendinJ tuttu: 
illa 'Sir bardak su içsenız ~ok i. 

~l «:ak sanırım • dedi • b'.raz 
e11n· ~ ız yatışır. Hem de bana 

~tı bu muameleden sonra 
~ ld knlıımıyacağrnızı daha gU-

l'alt edersiniz. Ben alındi e. 
\•ereceğim: &.at sekizde Tu -
~ e trkabilirs!ıılz. 
~le ısöyUyerek emir vermek 
'-t kapıya do~ ru yürüdü. Fa • 

'~ onu omu.zundruı ya.kalı -
tevırdl· ' . 

• S !leni dinle~in. Şeldon • de· 
lıe tekrar ediyorum : Salo • 
~ ldaıanııda iki.mlz birden ya· 
, j~· Ya siz, ya ben ... 
'Çiftliğimi satın mı alma c 

~esJniz yoksa 1 
'l:l.i \ <.: do de>ğ:ı ! SW mübara •. 
, davet ediyorum. 

"~p?! .. 
~ ıı hallı. sofıkkan'•lığ'Tlı 
~ lıa ediyordu. Gittikçe per
~ ~lten muhatabma dedJ 

~ ~ kevgaya belliba.~lı bir 
~emiyorum. Siz benim 

'?ııı . iniz, Mis Lakland dn or. 
~ S z kendis.lne taa.Ruk et • 
~ : o da reddet.mi.§: bundan 

• ~~? Sonra da unutmıyalnn 
, .. "1Uıci asırda yaşıyoruz. Biz 

\ı dibıya.ya gelmeden dUcllonun 

\ Ceçml§tf. 
~ Stı beni evinizden kovdunuz. 
~ tabaınmill edemem. Bir de
~,Lı~aydan çıktı. 

\'loQıı. gUlUms!ye bir clsara 

~'°tıılr devam etti: 
''-. ~ gelmeden, bu genç kız

~ l tahat yaıJıyordunuz. Be • 
\ b 1ert:ıw bozacağmu anladı • 
~kıskandınız. ŞlmdJ de bu 

-. ~&berin bul mac:sı 
1 l ~b bulmncamrı.ııı hnlll: 
''« ~hJr, Ş, 2 - Lıı.I, Tor, Ne 
'~· Reks, M, 4 - AJc:, trk, Yu, 
'~· O, Amal, 6 - Anane, Atta 

lbık, Şl, 8 - Kıı.y, Ta§. P, 
.\,Ayıp, Se, 10 - Cebbar, Ter 

\ 
\ ~~ah efendi veziriazam· 
~1~1a düzgün, daha manalı 

"'lassa çok idareli konuşuyor 

~ Gre>J'o, bi5)'1e ıeki bira· 
i~ avıarnak Jçin buntlan daha 

\'t ltlüsait bir fırsat bulamaz· 

~}'nıllah "fendi! dedi • Sh 
\~i~Yürekli bir devlet ~d~mı 
~. ~rsunuı. Şu bizim ticaret 
~ meselesini, anlıyorum 
~.-·n

1

e daha kolay anlaşıp biti 
'"Ct~jı_ 

l(! !'1-Ja, ~iı•ror, muahe1e m ... 
rı hazırlanmı!>, bitmi~tir. 

L-11-~-

Yazan tek London 
ufak hadiseyi fırsat bilip beni çift
lJrten kovmaya çalışıyo11ıunıız. Fa 
ks.t gitmiyorum. 

- Canınız nasıl isterse. Bir s .. · 
ne kalm. 

- Benim anln.mak istedi~iın şu 
dur. Bu genç kızla aııı.ıuzdaki mü. 
nasebetin haklld mahiyetini öğ • 
renmek istiyorum. Benim yer:mde 
bir kör btle olsaydı görUrdU. 

Budalalık ettim, Hiç olmazsa 
ortada dönen dedikodulara kulak 
vermeliydim. 

Şeldonun g8zlerlnl bir duman 
kaplamıştı. Etrafındaki eşya dön· 
mlyc ba§ladı. Son bir ceht sarfe· 
derek dedf ki: 

San:ıfüf\rlann kamyon a:r'-"~ ~11nm r.n onlar !lrtcP•ın:ı gl'J!:eretc onn tt· 
mekh r-·ırııtnw e y t.al ... sıyorfıır. 

- L(itfen Mis Le.klandı mUna.· 
ka.saya kanştmnnyın. 

- Neden karıştırmryacaltmı -
IŞm. Beni aptal yerine koyciunuz. 
Benimle alay ettiniz. Ortak oldu • 
ğunuzu söylediniz. Fakat bu or
tak.tık ticari ml, yok~a ... 

Ttldq,r sözUnU bltiremedJ. Şel • 

l5siz lıat&11 

FRANSIZ 
SANATl<ARLARI 
Et~ kzms·onıa kir, 

donun to.tadı suratında eaklamış-

tı. Lö,:, şebfr ıebir 
D i.:kanlı b!r ııandalyenin üstU· 

ne yıkrldı tto:a~ll"Or 'i8 
De•·hal nyağıı kn.'!:tı; fakat Şel. 

donun ilst.Uı•e atılmadı. {9 r 8 iter V6ri)'Ol lar 
Sadece dedi ki: 
- Şimdi mübarezeye hazırsınız 

ya? 
- Hayhay ... 
Seldon boks vsz!yeti alarak 

yumru":.darm 1 sıktı. 

Tlldor bembeyaz keailmlşti. 
- Yumrnk k-ıvg'laı değil! • do

cll • dUello. Siz iyi atıcısmız, ben 
de keza. 

Esasen Salomon adalan mede -
niyetin harlclnde sayılım. Vahef
lerin araSTnda bir vahşi dilellosu 

Od erkek bir kadm Mn c:arpıı:a • 
cak; bunlardn.ıı biri ölecek. Ne IA 
ımıgelir? 

- Bu delice bir şey o'acıı.k. 

Ayni Z3manda çok gUIUnç. Fakat 
..... ie-'·{ rt!.r eclJvorsunuz, pek 
P'I\ . u~ .. -; sil8.hla karşının. çı • 

ka~mız! 

TUdor bim~1re t.nvrmı de!Hatl· 
rerck bilyUk bir nezaketle, fakat 

barkiane bir cevap verdi: 
(Devamı var) 

Bugün Alman !§gali altında bulun· 
mtl·tuı F.:"&?lSlZ yollarında pek az oto· 
mobile ra3t{;'ellnlr. Bir damla benzinin 
bır servet sayıldığı bugünlerde bu çok 
tabiidir. Franaanm bu bomba§ yolla· 
rında bu.,oiln dolB.§&ll mahdut otomobil 
lerden birlBi de kırmızıya boynnmıo 

kocaman blr otobü•Ulr. Bu otobüSÜil 
üstU ilk bılkı§ta garip görllnen b1rçolt 
e}ya He doludur. Koca.mıın blr davul, 
bir 6UrU bohçnlar, ~ki vallzler geni§ 
tahta çerçevelerin üz.erinde yatmakta 
dır. 1çeıi31nıle Uç tanest kadın olan 
aelda )olcu ge.ae Wrçok qya arasın· 
da bir kö;c bularak oturmaktadır. 

Bu sekiz kişi işgal altında bulunmı· 

yan Fransayı köy köy, kasaba. kasnb.1 
dola;arak temsiller veren blr tiyatro 
beyotJdlr. 
Yukarıdaki tarlllere bakılarak bu 

bcyeU, 15meklerlnl bayram yerlerinde, 
panaylrlarda görd"'ğümUz seyyar kum 
panyalardan blrlsl sanmamalıdır. Bu 
sekiz kl§l Fransaıun eıı t&nlllJDl§ ko· 
medl Ustadlannd:ındır. 

Bu heyeti, harpten evvel ve harp l· 
çeıislnde Parisuı sukutuna kadar 
Franam radyosunun neşriyatını takip 
edenlerin pek l.yi tanıdı~ Jan Nohen 
ile kardesi Klod kurmu§lur. Fransa 

Soldan safa: da eski hayat bolluğ"u kalmayınca bu 
ı - Ucuz, 2 - Kurtı.ııuı. 8 - Çay· ild kard'!§ de iplz kalmıo, yapmak, 

la yenir, Hediye, 4 - Gaipler tçlıı ya· p~ra kıı.zaıımnk, için bir if yapmıının 
pılır, mUlkıyet ltade eden bir • ıat, 15 lUzumuna kani olmu§lardır. Halbuki, 
- ÖrtU f§lerindc 1-nıllaııılır, müthl§ . ne Vlşlde ne de diğer bUytık ııehlrler
blr hastalık, 6 - Bir balık adı, bo!!luk : de artık kimsede bcrgün Uyatroya 
7 - Dona.nına generali, çlzgt, 8 - ı gidecek De§e kalmamı,, mevcut n· 
bfr uzvumuz, ay, 9 - Yaymak, tek. lonlar bombo§ ... Bu vaziyet kart,ıısında 
10 - Salıı:ıacak, l>olandıncılarm aıfa· lkl kardeıı. kend1lerllc aynı halde bu· 
tr, lunan dl~er bCI bUyUk san:ı.tklrm tı· 

l'ukardan apfıyaı UraJdle böyle seyyar bir heyet kur 
ı - Yıldmm, 11kıntJ ltnde eder, 2 muşlardır. 

- 1mUna, 3 - !gık, Slnemacıl.#JD Bonbaharm mağmum gllnlcrtnde 
esas unsuru, 4 - Fecl teı·bl, arapça Fransa yollannda göçebe bir çingene 
Jıayır manasına, 15 - Argo lisanında hayatı geçiren bu aanafütu-lar gözle 
dovmek manasınadır. 6 - Blr aorg\I ruıo kestırdlklcrl bUyUkçc köylerde, 
IAlılkasmrn tersi, tro.ll8ızca merkep ka:::ı.balımla.. nadiren şehh !erde duııı 
7 - Bir şey mult.ab!llnde cmantt ola yorlar, afişler derhal otobUsUn t.ızerln 
rak bırakmak, 8 - MUthl§ bir nehh den lnd!rlliyor, içlerinden birl:ıl (bu ı 

hayvanı, arapça sız, sız, mıına.amadır. nöbete konumuş, ve bu nöbetten kadın 
9 - Dullar manasınadır. 10 - He.sap sanatkfular ela ıausna edllıni§tir) ko· 
ta mUblm bir bahil, blr nota. 1 camıı.n davulu boynuna takarak sokRk 

Benimle anlaşacak hiçbir noktası 
kalmamıştır. Son konu~ada teş 
b;t edilen maddeler, iki tarafın ar 
zusu veçhile taoil ve tahrir edil· 
miştir. Iş bir imzaya kaldı. 

- Canım Hayrullah efendi! O 
maddeler Venodik hükümetinin 
pek ziyade a1eyhincledir. Eğeı biz 
mutabık kalırsak. onlan benim is 
terliğim ~kilne tadil ve tahriı t't 

mek de sizın elinizdedir. Vtziria 
zam hazretleri lisan bilmez. Bu in 
celikleri nereden ve nasıl anlaya 
cak? J ele. Tik önce biz uyu~:ı1ım. 

- Dendcniz bir kü;ük kfttiL 'm 
sin>:orl benim elimde bir fl!Y yok. 

- Canım siz evlenmek istemez 
••• ? 

mısınız. 

- Bu işle evliliğin ne mü..-ıasebe· 
ti var. sinyor? 

- Aman efendim. o kadar mü· 
na.,:ehcti var ki.. Sizden çok boş· 

landım.Size izdivaç masrafınızı lw.n 
ve:-mek isterim. 

Koynundan bir kese çıkarıp u· 
ıattı: 

- Buyurun! bu, sizi pek~!~ ev
lendirebilir. 

Hayrullah efendi paraya el sür 
medi: 

- Rica ederim. onu a1ıp cebini· 
ze koyunuz! Ben evlilikten ~·ılmı~ 
bir insanım Başıma be15 mı sar 
mak istiyorsunuz? Hayır .. hayır. 
sinyor,! benim paraya da. kadına 
da ihtiyacım yok. 

Bu strada kapının önünde bir a 
~ak sesi oldu. 

Gre-çyo parayı yanrbaşmdaki 

minderin a:~ına soktu. 
- HerbalJe sana ıa.zım olacak· 

.Jan Nolıen C§)'a tatıyor 

larda doıaııyor. Hwn davul çalıyoı 

hem de prozramı yUlısek scıslc haJltn 
haber veriyor" 

'l'cm5ıllcr, sahtıesl olnn kasabıı.Iarr1 1 
bu sahnede, yahut bir kahvenin orta 
yerinde veriliyor .. O vakit mOıteril r 
le s:ınatkArlar aynı yllkaekllkte buluıı 
duldan halde oyun başlıyor. 

Bu seyyar tiyatronun programı sa 
bltUr. Bu program ne kasabanm 
hemmtyetı. ne de mUşterllerin arzulıl 

rlle detı'l§mlyor. Evvel& Jan Nobe:n o· 
taya çıkıyor, bu teşclılıU.,e niı;ill sırış 

tiklerini anlabyor, bu manzum bır 

nutuktur. Arkrı.smüaıı madam Margn 
rit MoreDo sahneye, dııha. doğnı blı 

tabirle ortaya çıkarak bir manzum~ 
okuyor. Sonra sıra komedilere ı;eli 

yor. AUon.s Dodenin köy papazı ko 
mediatle Mop:ıasandan bir perde,. Bu 
lkl plycal aynı aktörler, aynı dekor 
ve aynı koatUm ile oynuyorlD.r. 

Programm son numarası Nnpolyo 
nun oğlunun macerasını anlatan Ed 
mon Roattanm ,'Eglon,, t tlns·dır. 

Temsiller hJç de pahnlı değil.. Uç 
trangı olan her l<'rar.sı:ı bu Uyatl'f' 
nun teın5Ulcrine l~Urak edeblllyor. b u 
te:nııll heyetinin eeyabatlnc dair tat 
slllıtı blr Fransız mccmuasmda ok·, 
duk. Bu tafsllı\t arasında bir hayli 
r,'ÜIUnÇ noktalar da var .. OtobUse gü~ 
ıUkle bulunan benzinler bazan b!r kıı. 
sabaya yaklaşı.kcn kötU bir §al:a ya· 
pıyor, tlikeniverıyor. O valdt tanın· 
mış sanatkarlar neıcs ne!e&: .:ırat.an ın 

arkasından lUyorlar, ta benzin bula· 
bilecek bir yere kadar." 

tır. O iş olmazsa. başka bir ihtiya 
cına sarfedertinl 

Odadan içeriye giren Darüssaa· 
de ağası: 

- Hala konu~manız bitmedi 
mi. Hayrullah efendi? dedi · Zatı 
şahane Yıldız:a bu sabah hasbah· 
çeye indiler. Ben belki bir daha 
uğrıyanıam. 

Yavaşça kulağına fısıldadı: 

- Elçiyi sen geçirirsin. olmaz· 
mı? 

- Hayhay, merak etıne. Ben 
uğurlanm. 

Greçyo arifane bir tecahül eseri 
göstererek: 

- Yıldız .. ne güzel isim. dedi. 
mutlaka hi~ kadın olmalı. 

Cevher ağa uzak'11ştı. 
Hayrullah efendi elçiye cevap 

verdi: 
- Evet. Bir kadın ismi. Esk• 

ad1 Lukrc;ya irli .. E't',..fi.,..,; .. llu ~ 

dı beğenmem!~. Kendisinı: Y .tldu 
adıru venniş. 

b 
I 

Arkadaşım Cemal, Uç sened<>.n 
b ıi evli olc.luğu halde, kar.smı 
es ;ısı r.rı ni çok sevmekte devam 
1i) .,. rn. Sız, bu muc·.. ri bıL 

mem nasıl ızah edersınız; b:n\;e 
izahı gnyri knbil hadis~lerden 
biridir. Her halde, kansı Selma 
kendisini uzun zaman kocasına 
sevdirme usulünü öğrenmiştl 
Fakat anla§ılan, hayat arkada. 
şı C 'maide o kabiliyet yoktu. 

Bir giın onu kederli gördilm: 
scbeb"nı srırunca: 

- Sclma artlk beni sevmiyor, 
diye c vap verdi. 

- Allnh, Allah!. O senin ka.. 
nn. daha ne istiyorsun 1 İnsan 
evlendikt"n sonra evlenm0zdeıı 
önceki ntc.'}li aşkın devam etme· 
sini arzu eden bir koca bilmL 
yorum. 

- Yanılıyorsun, Hakkı. Sel' 
ma He evlendiğimi~ 7.amanlal' 
ku·ınrt·'ar gibi biribir1mi~"' a.~1k. 
tık. Şimdi, aeo:ığı yukan bir se· 
ne:ien1>eri kanMda o eski muhab 
b t hislenni görcınlyoıı.ım. 

- Bunu nereden anladın! 
- İşte, nasıl anlatayım, be. 

ni eskisi gibi sevmiyor, .benl 
tatlı, hissi kelimelerle okşamı· 

yor ,evde olmadığım zama.1lar, 
nereye gıttiğiml, kimi gördUğtl. 
mU, ne yapbğımı sormuyor, be· 
nimle nek alli.kadar olmuyor. 
Hayatımızın bu monoton safhıı.. 
sı bana cehennem gibi geliyor. 
Beni esk!dcn tanırsın, Hnklacr 
ğım, ve nasıl hisli bir adam ol. 
du!;umu da pekfila bilirsin ... 

- Peki 1:: r.den ne ist·yorsun 1 
- Bana bir akıl öğret... Ne 

ynnmnh? Kendimi Selmaya es· 
·isi gibi st:vdirmek için nasıl bir 
r.ar~ye ba§Vurmıı.lı? DU§Ün bir 
kere ... 

DUsündüm ve cevap verdim: 
- Bunun için bir tek : .• re 

var, Ceınalciğim. Sana karp 
Sclma.nın alaka ve şpheelni u
ynndırm:ı.k .• 

- Ne §ekilde? 
- Kıskançlığım tahrik etmek 

surctile .. Mesela; ba<-ka bir ka· 
dınJa nıUnasebette bııllınuyor. 

muş gibi, onu §ilplıelcndirmeğ~ 
çah~r.l":ı.ksın. 

- Evet! Mükemmel! .. Şimdi· 

ye kıı.dar bunu nn.sıl dilşilnme. 

diın, hayr~t ediyorum. Lakin, 
bu dediklerini nasıl tatbik ede.. 
ceğiz?. 

- Bundan kolayı var mı ? Sa 
:ıa hitaben birl:aç aşk mektubu 
y:ı.zacak bir kadın buluruz. Son 
rn, senin menciline ruj lekeleri, 
cnkeline de kannılann kullan. 
dığı güzel kokular süreriz. Evln 
ri" telefon va.· değil mi? Oh, mu 
kcmmt!l istifade edersin. Seni 
- · .. d ... • :tar<'-~ · "'"'"' ~,, ra· 

.acıı.k kadın da bulmak güç 
r iş değil SE·n t~Jefon saatini 

i)nccdeu bilmiş olacalcsın: ;;eıt> 
fonu Sclmnnın açmasını bekler. 
sin. Tı>Jh öbUr ucundan tatlı 
bir kn·lnı sesi, "Bay Cem:ıli so 
racak. Bunun üzerine ,telef onu 
sc~ eline alarak, karını şUpheyEı 

- Padışahlar daima gözdeleri· 
ne en gUzel adlan seçerler. Fakat 
ben, şimdiye kadar bu derece gilzel 
bir kadın adına rastlamadım. Yıl 
dız .. karanlık bir gecede gökyüzUr: 
de ışıldarken. insan bulutların ara 
smda böyle güzel bir mahlUku gö 
rür gibi oluyor. 

H::ıyrullah efendinin kula~na 
bu sözler girmiyordu. O, büyük 
bir yürek çarpıntm içinde düşünü 
yordu: Acaba, minderin altına sak" 
lanan p2rayı Darüssaade ağası 
gördü mü? 

Zira Hayru1lah efendinin Cev 
her -ağa ile arası pek de i}i değildi. 
Cevher ağa onun sarayda yatma 1 

nı ic;tcmiyordu Boylc :tkılh . n>k: 
bir insanın sarayda yatıp aklkm<ı 
bir insanın sarayda yatıp kalkma 
me--.c.di. 

C-evher ağa kilerde. mutfakt:ı 

tablaM larla bin tU-lü r1alıl\·el't' 
çeviren, hırsız bir adamdı. Ha'bu 
ki, Hayrullah efendi, kilerciba~ınuı 

Na deden • 
d\işi'rccclt sözlerle cevap ve!'ir. 
sı'l ";ar da kf.fi gelmezse, 
b ~ t , .. c.unı. senin buıunnuya. 
cağın snntlerdc evine yollarız. 
Mutlaka bu hadis~ler S~lm:unn 
nllilmsını ç ... kecel tir. O, kıskanç 
lığındıın cntlarken, sen mulıtc. 
lü yalanlar uydurarak, kendı· 
sini teskine çalı!:;acr.ksın. Bü. 
tUn bunl:ırın hayal mahsulU oı· 
duğunu lsp::ı.t etm<'s· için i cJi. 
ği gibi tnhltlk ta gin m · 
mh~:ınde cd"Cr k"'·n. O b 1 

dediklerine inanmak i .. eml ·e· 
cck ve bu suretle sana lrn.rşı o. 
lan aşkı eski kuvvet ve tnz ... U· 
ğini bulacaktır ... PHi.nımı nasıl 
buluyorsun? 

- Bundan İyisi can sağltğı. 
dostum. Nasihatlerine miltcşek. 
kirim. Fakat bu kadarı kati de 
ğil. 

- Başka ne istiyorsun! 
- Bu planı tatbik etmekle 

bana yardım edecekdn. Ben 
kendim belki başa çıl:amam. 

- Hayhay. Yardım ederim! 
Demin saydığım levazım yan· 
na kadar hazır olacak. A§k mek 
tuplanm kilitlenmemiş bir göze 
yerle§tlrirsin. Güzel kokulan da 
yarın sana getiririm. Telef onda 
konu§acnk kadını da iki üç gUn 
de bulurum. 

- Çok te~ekkilr ederim, Hak. 
kı! Bu i§ arzu ve ümit ettiğimiz 
gibi neticelenirse, sana güzel 
bir hediye vereceğim ... 

Dostum Cemale vaadettiklcri· 
mi harfiyen yaptım.. Zira ben 
arkadaşlanmı candan sever. ha. 
yatlarının mUşkUI anlannda ken 
dllerine elimdf'.n geldiği k~dar 

yardım etmeyi bir vazife bili. 
rim. Bu teşebbüsün tJ;ıhc.tinı• 
harp planının neticelerini bekli 
yen bir kumandan gibi tıa1Jır~ 
hkla bekledim. Bir gün öğleden 
eonra evimin kapısı çalındı; ko 
§Up açtıın. Selma gelmişti, ar. 
kadaşımm kansı. Endişe ettim. 
Acaba gizli plarumwian şUphe· 
lenmiş miydi? Yoksa Cemal, o. 
na hakikatı itiraf edecE'k kadar 
aptallık mı etmişti? ltid lırnl 
muhafaza ederek, lıeytcan ıç.i.zı· 

de onu salona götUrdUm: 
- Bu ziyaretini neye alfede. 

bilirim, Selma? · 
O, öfkesıni gizliyemedi: 
- .:!emal beni nldatıyor! 
- Yok conım ... Buna nered~ 

ihtimal veriyol"lun? 
- Ba§ka bir kadını seviyor! 

Buna katiyen eminim. Bak, şu 
mektuplan onun yazıhanesinde 
buldum. Mendilinde her vakit 
ruj lekeleri görüyorum. Dahaa 
var ... Bu kndın bir haftadır her 
gün kt:ndisine telefon ediyor! .. 

Ben, yııpmacıktan hayret e· 
derek: 

- lııanamıyorum ! diye mınl. 
dandım. Cemal böyle şeyler yap 
maz! .. 

- ~vet, Cemal yapıyor! Halt 
kı, i§te mesele gördüğün gibi 
meydamla. Evvela kendhıile kav 

(Liitfen 8!1!ffayt çeviriniz) 

odasının yanınclakı odada 
ratıp kalkıyoıdu O. donen hırsır 
lıklann belki onda bırini bile gör 
müyordu. Böyle olduğu halde, kıler 
cibaş.ıya b1r gi.ın bıle ağzını aç.ıp 

bir şey söylemcmıştı. 

Hayrullah elendı kendı kt'ndine: 
- Neme l~ım benıml Duruıı 

dururken. ralıatımı boıacak deği· 

Hm ya. Bana dokunmasınlar da 
ne yaorlarsa vapsmlar. diyor. et· 
rafta dönenleri gönnüyor \'e duy
mu~or gibi görünüyordu. 

O gün Hayrullah efendi. Vene· 
dik elçisini hin müşkü atfa savdır 
ıan ronr::ı derhal m 
kaldırd t' ra e 

n kormın )t' 

Hayrullah elendı ko uyordu. 
Öyle ya Venedik elçisi onun f!V" 

~nm 1 'leden bu derece alikadar 
olmu~tui 
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Şehir Tiyatrosu - •' *'l\ 

Böbreklerden idrar torbasm::ı. ltı. 

fepebaşı Dram Kiımund.B 
Ak~ı .m 20.SO da 

Bulunmaz Uşak 
\"azan: J. M. BAR&tE 

:(. :;. ~ 
fşti!ilfil Oa.ddcsi Kon:edi immrrıia 

~ce saat 20,30 da: 

Paşa Hazretleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 11 de, Ak§am 20 de: 1 - . 

Mihrııcenln Gözdesi, 2 - Hind Me:ıan 

BORSA 
I 1 BlR!NClKANUN - 1940 

kap:mııı 

dar yollarda.ki hastalıkların mil< 
roplannı kökllnden · temizleme 
için HELMOBLô kulltuıınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışma kudretini aı 
trrrr. Kadın, erkek idrar zorlukl~ 
rmı, eski ve yeni belsoğuktuğunı.: 
mesane iltlhıı.bmr, bel ağnsmı 

:nk sık idrar bozmak ve bozarke 
yanmak hallerlnl giderir. Bol idra 
temin eder. İdrarda kumlarm, m ... 
sancdc ta§ların teşekkUlUnc man 
olur. 
DlhXAT: llELMOBLÖ idrannız 
tem!zliyerek mavile~tirir. 
Sı:bhat vekAletinin rıılısatıı:a haiz 
dir. 

HER ECZANEDE Bu"LUNUR 

·:. • • 'f"':& C**FW 
ı Sterlin 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

5.24 -----------

100 İsveç kronu 
100 Florin 
100 Rayi,mark 
100 Bejga 
JQO Drahmi 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçeta. 
100 Zloti 
100 Pengö 
JOO Ley 
100 Dinar 
100 '!'en 
100 tsveç kronu 
100 Ruble 

Esb.'lm vo '.l'ııhvilti.t 

Sıvas ·Erzurum 3 
Sıvas ·Erzurum 5 · 

. 132.20 

31.0050 

0.9975 
l.6225 

12.9375 

21J.532l5 
0.625 
3.175 

31.1375 
31.0015 

19.09 
19.0S 

12.12.940 
8.03 AJa turka M. 
S.lo Ajans 
8.30 Alaturka. l\L 
8.-13 Konuşnıa. 

1.2.33 Şarkılar 
12.$0 Ajans 
1.3.05 Şnrkılııı· 
18.20 Şa.rlular 
18.il3 Radyo caz 
t8.40 Şarkılar 
19.15 Tangolar 
19.SO Ajan1' 
19.45 tnccsaz 
20.15 Radyo Gı.t. 
20.45 Film Musik. 
2LOO Dinle~iei Li. 
21.SO Konuşma. 
2J.15 Orke~t.ra 
22 !JO AjaTIS 
22.45 Oazband 

13.12.940 
8.03 Program 
8.15 Ajnn8 
8.30 Program 
8.U Yemek Llst 

12.~ Şarkılar 
ı 2.50 Ajans 
13.0S Zeybek IIa. 
13.20 Karrşxk Prg 
18.0S Kuıırtet. 
18.8() Türkii1er 
rn.oo Fa.'ld heyeti 
19.SO Ajans 
20.15 Radyo Gzt. 
20.45 Temsil 
21 .30 Konuşm:ı. 
21.15 Orkestra 
22.80 Ajans 
22.4.5 Orkestra 
23.00 Dans müziği 

R A B E R - .Ak§a.m Postası 

Ba(, Di,, 'Nezle, Grip, Romatizma. 
.!ievrl.lji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keeeı: 

lc1:~latla günde 3 ı>a.f11 a.linablltr, TAKL[TLERINOEN SAKll'ıllNIZ. 
l Hf.R nRDF. PULLU KUT[!LARI ISRARLA. ISTF.Yl'4lZ 

1 
ıstanbuı Levazım amirliğmden verilen ı 

har1Ci askeri kıtaatı ııanları , _____ _ 
Aşağıda yazılı sebzelerin lrnpnlı ... ırfüı. eksiltmcleri 23·12·940 pazarte.;; 

saat 11 de Edimede Havasacta askerl sa.tmalma komisyonunda yapılacak· 

tır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni vt'sikal:ı.rlta 
tekli! mektuplarını komisyona. \"ermeleri. (1602) (11572) 

Cinsi miktarı tutan teminatı 

ldlo lira. lira 
Uı.hıı.na 63.000 5365 402 
Prasa. 63.000 724:5 5<!4 
tspanalt 33.000 7560 567 
Maydanoz 1.000 110 9 

Havuç :(.. :f. :f.50.000 37150 · 282 1 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 kuru§ 75 santim olan 3000 ton 

arpıı. pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı hergUn Ankarada Lv. A.mlrliğı 1 
satms.J.ma komisyonunda yapıla.caktır. 300 tondan ~ağı olmamak Uzere ayrı I 
ayn taliplere de ihal.:ı edilebilir. Arpalar dökUnı halinde Ankara. ve civar is 
ta.syonlarda teslim almı.r. 3000 ton için kati teminat 22,750 lira ve SOO ton 
için kati teminat 3038 liradır. Evsaf ve şartnamesi 960 kuruı;;a komisyondan 
aımrr. Taliplerin hergll.ıı Ankarada Lv. Amirliği satmalma komisyonuna gel 
mclcrl. (1572) (11406) 

Beherine tahmin edilen fiyatı 94(1 kuruş olan 5000 adet battaniye pazar 
lıkla satm alınacaktır. !halesi l4·12-!J40 cumartesi gti.:ıli saat 11 J o Ankara· 
da. M.M.V. satınatma komisyonunda yap1Iacaktır. Kati teminatı 7050 liradır, 
evso.f ve ştırtnamesi 235 kuruşa komisyonda görUiü:. Taliplerin kanuni vesi 
kalarllc belli sa..~te komi.'lyona gelmeleri. (1622) •(11693) 

* * * 1200 ton odun alınacaktır. Kapalı zaına eksiltmesi 16·12·940 pazartesl 
güııli saat ıo da Çotumda B.l!lkcrt satınalma komisyoawıda. yapılacaktır. 
Tahmin bedeli ıs.ooo lira ilk teminatı 1850 liradır Taa.lılıllde gireceklere 
bedelinin üçte bir avans olaralt verilecek, bu verilen peşin para tatı.hhüdlln 
son taksittenne mahsup edilecektlr. Taliplerin ihale saatinden blr saat evvel 
kanuni vesiltalarile teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (1552) (11284) 

:;. :[. :t-

1.500.000 kilo kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. lhalesi 17·12·940 
salı günü saat onda Çanakkale asker! !!&tmalma komisyonuııda. yapılacak· 

tır. Teminatı 5750 liradır. Taliplerin belll va.kitte komlsyo:ıa gelmeleri. Tuta· 
ı·ı 90.000 li:adtr. (l608) (1198 

:{. :/- :(. 

Portatif çadır bez! evsafında olmak üzere 25.000 metre harp pa.k,..ti bezı 
2<>-12·9~0 cuma gUnU eaat ı ıcıe Ankııı:e.da. M.M.Y. ııatmalma komı.syonunda 

pa.zarlıklii. satm almacaktrr .• Beher metresinin tahmin bedeli 95 kuruı:ı 1'.ati 
teminatı 3512 lira 50 kuru§tur. Taliplerin kanuni vesikalartıe belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. (1574) (11408) 

:(. :(. !Jf. 

Aşağıda yaz1lr mevadclın pazarlıkla eksiltmeleri 16·12·940 pazartesi gü· · 
nü. hl.zalanndıı. yazılı saatlerde Çorluda. a.skcrt satına.ima koınisyoowıda yapı
laca.kttT'. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1626) (11731) 

Cinsi "lliktarı tutarı teminatı ihale 

Sadeyağ, 

Piri.ne; 
Buğday, 

:kilo lira llr:ı saati 
500') 750-0 112.l 14.30 

50.000 ı:J.250 2888 l5 
100.000 10.000 11500 14 

*** 
A§ağlda. ynzrlt kumaşların kapalı zarfla. eksiltmeler! hizalarında. gösterilen gün ve saatkrde Ankarada. M.M..V. 

aatmalma komisyonunda. yapılacaktrr. Taliplerin lm.nuni ves!kalarlle teklif mc·ktuplannı ihale saaiıerinden bir saat 
evvel koınisyona vermeleri. Şartoam<:'lerl koın:lsyonıı. gelmeleri. ·(1544) (11276) 

Cinsi miktarı fiyatı teminatı şartname ihale gün ve saati 
ku.rtı§ lira 'Bedeli Kr, 
510 me~i 2868.75 192 17·12·940 11 

12 BIP..!NCIE:A.~UN ~ 
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dısı mükemmei 
lr;,,J..p,J:_. • • • •• ı .. 
/) iÇi ÇUUA ••' 

Ucuza allnmı, birçok yemfşlerin dışı mO• 
kemmel olabilir fakat bilahare Cçi çürük 
otdugu anlaşılır: 

Ucuz ampullarda öyledir. Kullanışta çürali 
olduğu yani fazla cereyan istlhJaka muK&!' 

bil az ışık verdikleri görUlür. 

M a ar uf markası bir garanti teşkil edert 
TUNGSRAM ampullarını atmak menfaatın•Z 
lldtzasıdır. 

TUNGSRAM ampullaruıın yüksek kJJlltesl 
bir çok defalar ~encnmlştfr •• 

l'lJNGS--- nt,..,,.. 
E N AZ PAR.AV A • E N BOL AY D 1 N L 1 K .. 

lstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
ı;ııp$ıı 

Posta çantası iınalinde kullanılmak üzere 5000 metre bezin ~ıs.ıi5 d<" 

zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. El<Rlltme 27.l2c940 CUIJla .sa.at ıdıı.rt" 
Büytlkpostaha.ne blııa.sı karşısında Valdeham 1kl.nci katta 23 NO· dS-~ JtO" 

miz umumı depo muha.slpliği odasmda toplanacak mUdUrlük eJJtXl sıı. ş ıı.fll· 
misyonwıda. yaptlacaktır. Be~er metresi muhammen bedeli 195 Iturtl!)8.bts.ııl 
sinin 9750 lira muvakkat teminat 731 lira Z5 kurugtur. Taliplerin °1 ~· 
fenni ve idan şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını ya. ıe~· 

~e 
üzere BUyllk Postahane b1.nası birinci katta. idad kalem bine.lar a.rttıı-
zmı k:ısmıııa, ek~lltme .saatinden bir saat evveline kadar 2490 N°· ll geltıı 
ma, cksiltr:ıe ve ihale kanununun tarifatma göre lıa.zırla.malatl ~ Jt1ıı· 
mektuplaTIDI 940 senesi için muteber ticaret ve sanayi odaSI ve.si~~o.ıııı.· 
vakkat teminat makbuzu ve teklif mektubunu havi olarak BUyü.lt l' !'10ıııl 

ga etmek i.Stedim; fakat sonra 
caydım. Ben de ona ayni şekil. 
de mukabele etmiye karar ver
dim ! 

- Anlamadım? Ne demek is. 
1.iyorsun? 

Lflcivert kumaş 
Kaputluk kumaş 
Garbardin kumaş 
Haki şayak, 

J<01'1 
700 mtıttesi ll.050 980 16·12·940 ıı ne birinci Jmtta idari muavinlik Odasında bulunan ı;ı.lım sa.ttrıı 

,, 15.000 700 metresi 6,500 525 16·12·940 15 b~ka.nlığma No. lı makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (11731) 

metre 7500 
" 28.000 

.. 
- Yani ben de ona bu tarzda 

cevap vereceğim! Sana. gelme· 
min de sebebi budur! ..• 

,, 32.000 4SO metresi it 090 784. 18·12-940 11 ------
...:::=================ı~~~~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

- Ben? .. Cemalin en samimi 
arkadaşı? 

- İyi ya! Cemalin dostu. ol .. 
d uğun için bu lntfu benden esir· 
gemiyecelrniıı. Nihayet ben de, 
zaııncdersP,m, çirldn bir k::ı.dın 
değilim; öyle değil mi? . s lm T G .. - A! Şüphesız e a... u. 
zelsin! .. Hatta fevkalade güzel· 
sin! Ve ..• 

Sevgili arşa.daşıma karşı al. 
clığım vaziyetten dolayı civdan 
azabı duyduyonlum. Fakat gc· 
çen gün, Selnıa.ru.n ziyaretinden 
tam dört gün sonra Cemal ile 
karşılaştığım vakit, bu azap ta 
siliniverdi. Cemal boynuma sa. 
nldı: 

- Hakkıcığım, sana. teşekkür 

p 

etmiye, seni öpmiye geldim! 
- Neden? 
- Planın muvaffakıyetle ne 

ticelendi. Dört gündür Selma 
bambaşka bir kadın oldu. İlk 
zamanlarda bile beni bu kadar 
sevmiyordu .. Şimdi de sana va.. 
dettiğim hediyeyi vereyim .. 

Hediye hakikaten güzeldi. 
Kıymetli bir kol saati. 

- Bu iyi!iğini unutamıyac1 
ğım, Hakkı; beni kurtardın! 

- Hayır, Cemal, mübalağa 
ediyorsun, vazifemden fazla bir 
şey yapmadım ... 

Evime dönünce vicdaıumı ar. 
tık rahat hissediyordum. Cemal 
zavallı, o kadar mesut göri.inti· 
yordu ki, hakikaten bana müte. 
şekkiı' olması lazım geldiğine 
kanaat getirdim ... 

1 V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Ti.biler nııtmına dizöi i~leri alır. 

"'.P'ı~" t • ••• ' ~· .~ - ı • 

Türkiye Cumhuriyet. Merkez 
AKTiF: 

&.sa ı 

Alt.Dl: Sall [{.l.Jogram 
Banknot • 

72044 HJO 

• • • 
Uta.kllk • • • • • • 

Dahildeki Murıshl.rle rı 
I'tlJ· Js Ura.a.ı . • • 

Ha.rlçtekJ Mu.bRbll'lera 

AJtm: ~aft Kilogram 5 21 ~ 1 mı 
Allına tah'ltlJ kablJ ıer'be.ııt dO· 
~e.r • • .. • ~ • 
Diğer dOvizler n borçlu Kllrlnı 
bakJye1eı1 . , 0 0 0 

Haı.ıııe TaJıvlUerl ı · 
Deruhte edilen evrakı nakdJye 
lrarşılığJ • 

Ka.J:ıunuo ft • 8 maddelerlne tnn. 
kan Hazine taru.tuıdan v!ki te.. 
aJyat . , • . • 

&>oeılat C!th.daruı 
ııcarı Senedat . 

• ' 1 1 

{ 
d 

mtırbam n ta.bvlı&t chd&mı 
De.ru.tıte edilen evrııkl aakd.I 
Yenin karşıJxğl eıılıa.rn ve 
tab'VUAt lUbar1 laynıette 

Serbe.ııt Eıtıam q TsJ:ı.uAt: . . 
Avaııalar t 

Jl.Jtm ve dOvtz U.:erfxıl! avan • 
raııvmı.t tızertne avans • , 

a:uıneye kua \'ad. avıuıa • • ~ 

flazlneye 8830 No. kaııuna ~lh'e 
ıaeııa.n aıtm ka.rplıkb ava.tı.1 • • 
Wsredarl&ı • 
Kuhteuı , e • • • • 

. ~.:. . 
• 

Llr11 

101.335.!Jl 7,38 
7.695.133,-
2.174.117.25 111.205.167,6~1 

311.515 ~ 311.515,84 

7.3.~5.593.98 -.-
29 .262.251.15 36.59'.7.845,13. 

158.748.563.-

19. 7 46.696,__: 139.001.867,-

258.225.266.26. 258.225.266,2e 

47.065.176.9Za 

8.489.626,42 55.554.803,35 

8.799,981 
7.808. 722,-

631.000,-

97.58·1.926,75 106.033.448,73 
4.500.000~-

16.084.429,47, 

- ~ ~ekfto 727.514.343,4. 
cı:nnmmı U!İ t!Uihf.nd~D itibaren • .. 

Bankası 7 / 12 / 1940 
P A SJ E 

Serma,-. 
ihtiyat llk~h 

llcll ve tevk.a..la.d• • • -• -· 1- - -1 

Elwnuı3 • • • • • • • • 

f'edavnlı1ek1 Banknntlar ı 
D~rtıhte edilen cvra 't1 aakdJye 
Kanwıun il • 8 inci m.&ddelertn& 
tevfikac liazl.ne tar&fmdan vaki 
tedlyat. 

Oerub~e sdlleı:J ura.la a.akd1ye 
tıaklyea! • • ' • • • 
KarşılığJ tamamen altm olarak · 
llAveten tedavuıe Tazedllen • 
~ ... _.~kont mukabm U~veten tıd&. 
vazed. 

6.188.666.,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.746.696,-

139.001.867,-

17.000.000,-

242.000.000,-

,.d\16 
ı2.188·t?V"' 

Hazlııeye yapılan altm kar~ıl1klt 
ave.nıı mukabili 3902 No.lı kanun 
mucibine~ ilaveten tedavüle va-
zedilen, 

MEVUUA'l I 
• 4os.001.Sô1• ...... 10.000.000,-

68.639.89ô.91 
.\.ıtın: satı Kl101;ram 31.'I 565 448.087,05 
88~ No. kanuna gı:lre ıı.aztneye --------
'\Qlla.n avamı ı.nuk&bW tncll ola• 
ııao al tmıa.r: • • 
<lM kllogram M 541 930 78.124.167,90 

Otivb l'aalıhftdab ı 

-,-ıutma tabvll! kabil dllmler 
o•geı dllvtzle:r n &ll&caklı ltU· 
ring baldyelırJ • 1 1 , • , 

'{utıtelll: • ·--· .... .... . ~·-· · 
:J5.2rn.051.ssı 35.210.~~·~ 

ıoo.892P""' 

\'('kftD 

tsk~to ham tr, 4 Altın fl.zeru1e ~v&M % a 

~434:1 727.514.3~ 

~ , 
d 

l 
1 


