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i 1 Macp~~i~slav 'Tasa r r uf 
imzalandı h a f t a s- 1 

~ye için tehlike yeni 
lı '-e bir mevki alamıyııca. 
" btuıdan m.aaun kaldığnnr· 
'fb.aatı kaçırdığımıza çok 
'tuıus. Tilrkiye yeni nl-
~ btı hiçbir mevki almamayı 
~ 1tlk bahtiyarlık ve muvaf
'ıa ~olarak kayiicd~ektır. 
"- hlaeemizf de İta yan, 
'lerkedfyoruz. Hem de ı:e· 
\ ._ 

0l&rak. Belki Arna~:lu.~
,,~ çöllerinde işl~rine 

\.Yazan : 
"8 Cablt l'"alçıa 

' 

~"::• Berlindeo mektup
~"'\ 1alan bir lt&lyao mu. 'h 81.ıror Ronzo SegaJa AJ· 

' C ~tında cdlndJği maliı
' 'ita~._ bizim fırsat katothğı. 
~ l,~. Corrlere delf'l ~cra 
~ '-t lı94@ tarUıH aaywııda çı
"I 'l't.... ~mda. ıtal.ran muhar 
• '- ~Olıfn bitaraflığı meeele
lrı lııı,.~111 olu1or ve bana "a«ı. 
4.~ot. 

!':"IJ Barani<Tc ttntyan kuHtlrrinin l'İc.:lt yolunu mütemadiyen bomhl.1'· 
donan oocn !nı;Ut~rcnlo Akdenl.t. filosundan blr~ cüıütam aeyir 

~"harp~ 'l'tir1d)O 

~ '-~· "Fakat oyle acalp 
~ ~ ld radyolar, gazete· 

'IA... - Proı-gandL"JlUJI blr i
... ~... Bü11e baflıyan bir 

'
S~ı aa.sıl delBm ede
~ ~ fcıa talun.ln edeblllrsl. 
~--..._-...da ita!~ muharriri· 

~. hatub~ icap eder 

~- harp çıkınca Türkiye 
~' ı•·., ctmı, ~cğflttir. 
·'\it harp harici lı. ~mı~trr. 
~ 'aaiplil: '-arsa ona it.al-il" ~1 bol paylaem., oldu· 
~ "-c _ lt:ıtyan mulıar:rbin~ 
~ ~:\iıııa l•t'ndi mmılckrtı. 

Garp { öllnde 

· t~alyan 
• 'a i 

bozguna 
dönüyor 
Alınan 
esirler 

20.000 i geçti 
lnglllz harekatı 

plba göre 
devam ediyor 

Esir edilen 3 
italyan generalı 

Tayyarı ile 
Kaldre1e ıetırlldl 

~ d:ı!ıa <lC'[.--ru olur. Çüıı· 
~ da lı:ı: p l::ırlcı kalını;tı. 
~ Jıtil\dyolannru ' e gazetch•
\.' ~ proıı:ı.::;ıwila :ıleti nl
~ ~tllnce, bizim gibi harp 
~" te 1 oicn lblya gatttclc. 
\..~ r l'ad1'>Iarmm da meslekle· 

\."1 "'kıı değildl Onlar cJa 

~' 4.lnıaoya tarafmı lltlzam 
" ' d'-1Qolaufler aleyhinde 
' ~ı. Demek ld bit de,·· 
\..' 31nnemcs1 matbuatı· 
.. ~~ ~J'olarmm birer hartclyc 

~ll- LOııdra, ıs (A.A.) - B. B. c.: 

~ 
.. ..,, konu mnlannı kap 

"-:' Qll llokta(fa Türklerle ttal. Garlıt c;öl taarruzunda esir edilen Uç 

1~ -.... ltaıyan gonerall, tayyare ile Kahire· 
\ 'lllda bizim lehimize bir ye getlrllniı~l~rdlr. Garp çöJUnde 1n. 
~ "'"° 'ianu da unutmamak g-illz· harekAtı evvelce hazırlanan pltl., 
• ~ ~: lta131M1a gazeteler ne na göre devaro etmektedir. 

~
·-~"- "n yar.arblr. Bizde 1 tngi!lz ku'VVeUorl ric'at etmekte o-

ı...__.. .•• 1 ri 
1 1 •• _ lan dllşııuını takip ederek §imdi Sldl. 

.. ~eatl>ıe n ' azaraa.ı-. 
~ • ba:nuıt'nln epeyce gnrblne varını§ bı.ı,. 

,~ ~ Yolrlıır. Binaenaleyh, 
1 

(Dc\"lwll 4 iinc·üdc) 

halinde ... 

Yunanhlar 
iki ıtaıyaa blcama

au ptlslllrttıUer 
ıta yanlar ağtr 

zayiata 
uğradılar 

Yanan kanetıerı. 
ala llerıe11tı 
devam. •4J1or . 

Atina, 18 (A. ~.) · - B: 13. C: 
-i7' nÜmarah reemt Yunalı tebliği: 

Arnavutluk cephesinde mevzii 
hareldt olmuştur. Yunan devriye 
kollan birkaçı zabit olmak tnere 
150 İtalyan eslrl almışlardrr. 

Atlna, ıs (A. A.) - B. B. C: 
Ati:ıa radyosu dUn Tepedelenin 

( DC\·aını 4 ilncilde) 

i_talyada Alman 
işgali tehlikesi 

Birçok 
italyanler 

iuglltere1e maftlip 
. oım ayı te.rcUa 

edı,orıar 
(\"ur..ı 4 üncfülc) 

\ ~ w , e r;tı7ckleri bir 

~ laratmı iltix:i.m "'le:·ler- o o 1 d k • k 1 
~~ ~.:.~~,!:~:':.:;!: aru aceze e ı çocu _ar 

' !lıtıet.eJ~ri de mUttdtk-

~~•r d:;· .. ~:~~·~~= ~rasmda k8nh bir kavga oldu 
' 'lct t!f1ıirı umumlye81ne ter-
r ''\İ -.ıar. Her ha.ldr., zihi. 14 J8ŞIDda bir ÇOCDlr, bir iki 
R .ar.ue: rinderı fa.rkb ar11ada,mı 11ıçaıııadı 
'-' ~ yoktur. 
\' ~ liııthvrirlnln bu yan- Dtln D&rlillcezede b8ruıdırılan yer- kızan Htıaeytn, bunun llaerlne cebin· 
~ : ~-- etttğj davaya ge- siz yurtsuz çocuklar arasıncb kanlı den eustaıı çakı.smı çıkarmıo. ve rast. 
~ \ıı...~ l'iirkl • 1 vul eU- bir kavga olmuo, iki çocuk ağır suret. gele savurmıya bqlamıotır. 
'~ ) CD D y te yaral:ınrnıııur. Neticede HUaeytn; hem trfanl, hem 

' ~ ' aoraaae.k bir aok. I Kavgııcılann Uçtı de lf • 15 yaşla· de Haaanı vUcuUamun muhtell! yer. 
lıı.,. ~ ~. Bütün btlytlk nndadır. Bunlardan HU.eyin, dlln, be. !erinden yarala.mıjtrr. 
\' '"&at;retlerbıl arih bJr nüz ıtebebi anla~mıyan bir mc..ceıe 

Yaralılar ba.yi'JD bir bal:!e Beyo"'"IU 

iki hükOmet 
Memleke.ler.ni alAkadar 

eden meseıelerı 
istışara edecekler 

Londra, ıs (A.A.) - B. B. c.: 
Balgrattcın .Jlldtrlldtğlne göre Yı. 

ı;osıııv · lıtarar dostluk paktı llUn ge.. 
ce neıgıat ~.ı imzslanmı~tır. Bu pakt 
muclbinı:~ iki tıUkumet. me ıılekeUcr·. 
nl ala.kadar eden meselelerd{' 1.sti§a. 
rede bulunmayı taahhUt edl)orlar. 

1 ı.nzh merasirnlnden aonra Macar ve 
Yugoslav hariciye nazın. iki bUkfı · 
metin Balkanlarda mUmldlıı mertebe 
sulhun muhafazasına çall§acaklarmı 
beyan eyleml§lerd1r. 

Yugoslav • llacar aıılapıaat çok
tanbert dU§linUldUğU ciheUe, Uçler 
pakUle aJAkuı yoktur. Yug091avya 
kral naibi Prena Pol, son umanlarda 

aöylemlf olduğu nutkunda, Yugoelav
yanın lstikllllnl mlldafaaya azmetmlJ 
olduğunu aöylemlştlr. 

SURIYEDt: 

Vişi . 
hükumetine 

husumet 
• 

artıyor 
111 Gol 

tarattarıanma 
tevldDerl 

devam elllJOr 
Lo1Ulra, tt ( A. A.j - R6)'ta" 

ajansmm bu8uısf mUlıablrt Su. 
rlye • Fl1stUı hududundan bildi. 
riyor: · 

Hür F'ra.Mızlar lı&reketlntn 
gittikçe aıtan inkişafı ile Vifi 
hükfunetine karşı hıwumet his. 
leri tiltün Suriyede bariz bir 
surette müşahede edllmelrtedir. 
General Dö Gol'Un Suriyenin it 
birliği yapması hakkındaki da. 
veti, pek şiddetli sansüre rağ. 
men vasi bir sempati ile karşı. 
lanmıştır. 

Hür Fransızlara taraftar o. 
lanlann tevkifleri devam etmek. 
tedir. t tal yan Bersa.glieri müf. 
rer.eleri hudut boyunca. polis 
vazifesini görmektedir. Vişi hU. 
kOmetine karşı husumet hisleri. 
ne faal bir veche verecek bir 
idarenin eksikliği kendini his.. 
settirmektedir. 

Tabii saate 
din elim 

1.§lkları karartma ve söndUmıe 
hazırhklarmuz bitince, b~et 
koyduğu taky:ltıeri kaldırdı. Ara· 
da srrada, an.sızın yokla.malar ya· 
pılaea.k ve maskeleme tertipleri
nin olduğu gibi, muntazam kalma. 
ıu teinin olunacak ... Yerinde bir 
karar. Ynlnır. bu yoklamalar hem 
sUrekJI, hem de belki hangi saat
ten başlıyacağı belli olnır, ank 
demektir. 
Şu h:.ı.lde geçen.ki takyiUerln ne· 

tlccsı ole'"11.k bir saat ileriye aldr 
ğımız saatler böyle kalacak mı? 

Yaz sııa.tlerinin tasarruf temin 
etmesine bakarak bunu Ta11amıf 
Ha!ta.cımm ilk gUnUnde ileriye anr· 
mey:I doğru gönniyenler olabilir 
Bizce bu tac;arrufu saat üzel'indr 
değil, kendi dPvam Z1t.D1anlarmnzı 

(J>e,-amı 4 tint'tide) 

aaıataıara,ıı 

Boduri öldü 
~halde MlAök yüzünden aynı yerde yatıp kalkall 6 

-~ butah&neslne kaldınln:ufl&rza da ha· Galat · · tak 
La (J'ald Tttrldyenla) ım· Ahmet otlu trfan ve BlW ottu Huan asara.y bınncı ın 
, \ta.._ U• kavgaya tututmuttur Haaan " -vatlan telılJkededlr. V&kaya müddeı Jtbolcularınd&n Boduri dürı 

t.; -ret • mmM1 dopa irfan lkl klf' olduklarından HUaeyillı ı.ımumııı.k •lkoymUf .,. tıu a&bab •'2. lmUştUr. 
~ - --.,,.~ bir hayli mllddet dövmllşler, atmu 11ye doktoru Salib H&flm tıute.hane. ÖlUmil şilpheli görilldtığllııden 
~im b9 derece- burnunu kanatm11lardır. Çocuklam> >"• fiderek yaralılan muayene etml~ cesedi morga kaldınlmıştır. 

ı..Jl'et edlleeell Wr elinden kurtulamıyacefm anlıyan ..-e tir. HOıleytn lwllı blOlıtI De ~&lıer t 'rıbbıadlt ölüm eebel>lnl tell>it 
~ ' ...,._> ~ d9pkte • 4dJtetl1 IQntt. ı llk&Ja.lmultır, ~ 80lll'a dıetneıdtıecekUı. 

Başvekilimiz, iklısadi 
sahadaki muvaf /akiyeti
mizın azametini en beliğ 
ş~~kiide lehaıüz ettiıdi 

.\ııl .ıro 12 (A.A.) - Başvekil Dr. Hıı!hısını ~mışlardır: 
Refik Saydnm, bugUn saat 15 de An· Aziz yurUaflnruJ\; 
kara Helkevlndo söyledlğl apğıdaki On bir aenedcnberi Taııarnıf ve 
nutuklH. Taııarrut ''e Yerli Mallar (De\ .mu 6 mcıda) 

Silivrideki feci 
deniz kazası 

360 Musevi muhacirle do.u 
olarak batan gemiden 

Şimdiye kadar 105 
kişi kurtuldu 

vau maawllll ba ıabab 111ıvrıye gltu 
DUn Silivri önlerinde feci bir 

kaza olmuş, 100 tonluk bir U. 
rugvay yelkenlisi batmıştır. Ha. 
diae şu şekilde cereyan etmi§~ 
tir: 

Bulgn.ristandan aldığı 360 ki. 
şilik bir Musevi muhacir ka":le. 
s ini Flistine götürmek Ur.ere limn 
nınuza gelen ve Boğar.da demir. 

(De.,.a.mı 4 ttnctlde) 

Zeyneb Kamil hastanesi 
Başhekimini 

ölümle tehdit eden 
birisi yakalandı 

ıutaıoı doktora 11 baıırıaa ııecellllll •.. 
diye teıgrallar çekmll 

Cak11dar mtıcldelumumlllği gnnp bir 1 ınll.§tUr ki, Ankaradnn, tstan.buld&D, 
tehdit b&d!llea1nln tahkikatına clkoy. vcsair muhtelif telgra.f merkaleı1J:ı,. 
mut bulunmaktadır. İddia olunduğ'u den: '•Ey. doktor, bazırlan, birkaç gU· 
na göre, hAdiae ~yledir: no kadar öleceksin!" wya, ••Btr gtl. 

Zeynep KAmlI hutahanesl ba.§hoki· 
mi Eyüp Akeoy, bir .müddet evvel 
haatahanedeki kadın hademelerden 

blria1nlıı. uyguuuz vaziyeUeri Uzer'. 
ne iflne nUı.ayet vermi§Ur. Ancak bı. 
kadın hademenin doetu Ulvi adında 

bCrill, bundan muğber oımuı ve Dr. 
EyUp .A.Juıoya kin bağlryarak, kendi 

llnl her yerde takibe ve lS!dUrmekle 
tehdide baflaınıJlır. 

tnvi cllretlni o dereCe ileri götür -

nUn da.ha kaldı!'', ''Ya, domımu tek. 
rnr lı.c alırsın yahut &eni &d11rtlrflm! .. 
gibi cilmlclerl muhtevi teıgrat.lar g&l· 
dcrmtyc ba§laml§tır. • 

Nıhayct ~hekim, all11rlemnlf ft 

OakUdar mUdddumuın.Uiğiııe ba§vur .. 
mu;ştur. Yapılan tahkikat eonnnda 
dlln, Ulvi yakalannuş ve hakkmda 
tevkif karan verilmiştir. 

MUddelumum111k ayrıca, hüviyetini 
de ;ıUphell görmll§, bu cepbedln de 
talıl<lkala başlamıştır. 

Orduya kış hediyesi 

Kahramftn t.Akrrlntm17.e in~ hediye!'! tor1snta ~ .. 
tarafta de\•am etmektedir. \"uk:ırdal.i rcsbnde (~ .ltt!dıır:ıı r:ı· 
kir &emtlcrlı en olan Selimi Aı• mahallesi haJlkmm toplaihğı 221 
.... WIJmla Kmla,a teslJm edilmek ......., göt.ürildtijiinU gö· ,., ..... 



.. 

DOsOndü<10m Gibi 
aıııııuııımı:ıııııımıı:ıt.!Xlllı'IJ!ll!l.ı'"TC::i!~r.g mı: :::1::Uınillı:J!ll'll 

ı ETl<ı;<A. AHA ESASLI 
YAPMAK DOGRU OLMAZ MiYDi ? 
G ~ÇI~N &ene l\lac.rif \rcı.a· 

letı ortn okul ve liselerin 
üs:ın tcdrfsatmd:ı. vahdet temln 
etmel< için blr tcşebbll e glrlş

mı,. Lise ve orta mekteplerde 
okunan ecnebi dHdcld ders ki· 
t.-ıplıırmı tetkik ve Usnn öı';'l'cten· 
lerinin llsıııı tedrisatı haltlmıdııkl 
noktal nazarfo.rmı tesblt etmi~ 

vo &0nra bu tctl~'cat n mU~a

\'Cre!er neticesinde yeni bir me· 
tod kabul ec1llmiş. 

nu metoda göre ilk yıızd n \'C 

t.abı.-dillp, geçen sene ,10 alh ı;r 
nıft:ı okutub.n ; ders kitaplıı.rı 
Fra.n111rı li<ııuımdakl ldtnplan ol· 

mu'}. 

En klta;ı!nrla bir sene tedrisat 
ynpıldıktan sonra almıı.n netice· 
lcre göre, talebe velilerinde ve 
bu kitaplarla tedrisat yapan öğ
n ' menlerda hıısıl olan intnın bu 
kltaplann okutulduğu smırlam 

~öre yüksek olc1u(,'tl ve talebenin 
bnnl:ırdan bir şey anlamadığı ve 
istifade edemediği merkezinde 
imi,. 

F:ıkat tatil aylıırmda hu rncsc· 
le ihmal edllmf5, unutulmuş, üze· 
linrle tıwakktıf ec1llmcmiş ola: 
cak ki bu sene fedrl :ıt yine ay
llt kitaplarla ba.şlamı' \"e öğret
menler tedris senesi açllalı bir 
k:ıç ay geçtllrt.en sonra kitııplnrm 
k"Ustıronu bir kere daha keşfet
ml)ilcr .. §imdi im lşıe al:ikadar 
olınlar Jllaarlf Vı'lkafctiro rnUra· 
ca:ıt ederek, lu.•r smıft.c. b\r aşa.· 
İ,'1 smıfa ait lls:ın ı.:tııplarr'ft 

te:lrlsine müsaade edilmesini l~ 
t.crnlslcr. 

Şlmcll u:ıba sorulamaz mı klT 
Tctıdlr, tecrübe devrelerini ge· 

rinni~ ol!l- • ötüm~ tesblt edil· 
miıı balonı:.n bir kitabı bu tedris 
"eaeslnin buglinüı.e kadar hiıta 

t:ılcbeye olmtnını.-ta ni,ein 1Srar 
f':lilmiı;t. E~er bu ldtııpllLl'la ders 
görrııil'} olan tnıebeler sene so· 

nuna kadar il an dcrslerlnl iyice 
kavrayn.nıaz ve i.'lltihanlarda mu· 
vaffıık olam:Warsa., bu muva.f• 
fakıyctsızliği gel'\çiiğin tcnbelll· 
ğlne \.'e dor~lerlno karşı gösterdi· 
ğl ııJMuısızhğa mı hamledclim? 

Türk mekteplerinıJe l'.ı>an tcd· 
rlsatl dlin t:a.5lanuş de;::-tııllr. Bu 
e~in hayli eski bir mazb1 \'nr" 

dır. Hallı hangi sınıfta., hangi seı· 
'\.iyede bir kitap o!rotmı:ı.k llzım· 
~eldiğlnl tesbit 4'.deme:ınış olu,u· 
muz hııhlkaten anin 1111' bir mo· 

sele değtldll'. 
Tasarrufun çok ~uymetH oJduğuno 
tebarilze talıı:tığımn: bogünlrr 
de her sene bir lıaşka kitap de· 
ği,ıtlrr.ıenln, kötu kitap basıp 

ı;onra cayarak yerine bir başkıı· 
sınr tab •trnenin. onun da kmıurlu 

oldul:'1llln teshit e::lerek sonu get· 
mez bil' tec.rübe neşriyatı yapma· 
om zararlı olduğunu da kabule 
mttburu7. Sonra da bu kusurlu 
ldt:ıp basıunnm yıı.lnız maddi ıle· 
ğU, m:ıne\İ zararı da meydanda· 
dır. Talebe bir !'.eyi öğrenmlye 

w!dettlğı ı:amruımı bu ekllde 
fsref etmiş de oluyor. 

Hem, ü4'tellk mek~plere ae
nm eden talebenin büyük bh 
ekseriyetini faldr ailelerin ~

cuklıın teşldl eder. Bu çocukla· 
:rm fakir "·elllerlne bir 1enede bir 

ısmıfm bütün kltaplannı satın al· 
mak bile ~olt gilQ gelen bir yük 
il<en bir de sene ortasında yeni· 
den aynı dersler lçln başka ki· 
taplu almıya mecbur kalmak 

plf" yıkıcı gelir. 
Bütün bu mahzurlar gözönüne 

nlmarak ,.e melrtep kitapları ha· 
zırlanırken I§ da.ha ciddi tutulsa 
acaba hem devlet bütçesi, hem 
talebe ,·eJllerlnln kcsesl, hem de 
talebenin ba~mm teşen1ll}fl of;' 
ramaması \·e zamanının l"r:ıf 

oo~lmcm~ bakı~<\? ı~l'o.J~i • 

olmaz mır Suat Der.viş 

Tarihi deniz romanı: 2 Yazan: Kadircan Kallı 

Onıç reis ktıpeşteyc dayanmış. 
tr; heybetli gövdesini yükselterek 
kardeşine uzun uzun baktı, onun 
ilk burnu krvnlarak kaybolduğu· 

ııu g5rdUğU zaman geniş göğsil §iş 
ti ve alçaldı. Sonra birden gUveı:
teye dönerek forsalara, tayfala • 
ra., dümende dur n kardeşi İlya • 
sa, iki direk • nrasında ellerinde 
krrbaçlar olduğu halde gidip ge • 
len vardiyanlarn, vnrdiyanbaeı 

Kuzgwı Aliye baktı; yelkenlere 
göz attr; ufkun her tarafını yok • 
ladı: yüzilnde işlerin pek güzel git 
tlğinl anlatan bir aydınlık, parlak 
ilmltler vardı. ,,. 

Oruç Rei! geçmiş günlen, art.I!t 
ger:de morlaşmağa başhyruı gü -
sal Midilliye babasının nasıl geldi. 
iinl hatırlıyor, o şanlı yılbrı dü
şünUyordu: 

Yarım Mır evvel Midilli adMı 
Cenovalı Gatelozyo ailesinin ida
resf altında bulunuyormuş. Bun • 
lardan Nilı:ola Gatelozyo kardeşi 
Dom!nlk Gatelozyoyu öldürerek 
prensliği ele geçirmi§. Dominik 
Fatih Sultan Mehmetle dost oldu
ğu için bu cinayet padişah tara -
fmdan çok fena kal'Şılanmı§, fnkat 
o ııırada Rumeli harplcriyle t ğ • 
nştığmdan Niltolanın cezasını ver 
mcğe vakit bulamamış. 

Sultan Mehmet Eflak seferin -
den döndilğil zaman Midilll üzeri
ne gidilmek üzere Ifızımgeleu ha. 
zrrlıklarm yapılmasını emretmiş. 

Padişah kardeşini öldUren bir 
prensin cezasmt vermekten ziyade 
Srrbistan ve Yunanistanın tama.mi· 
Je 'l'ürk itlarcsine geçmesi üzeri· 
no b"r haçlt seferi hazırlamakta o. 
lan Pa.payn karşı tedbir al:ıyonnuıı 
böyle bUyUk bir donanmanın bo -
ğazdan geçmPsinin İstanbul için 
!«:AK.: oU.r.ıi:-ına 8ilphe yo?dı:.. 

Boğazın iyi muhafaza edilmesi, 
Anadolu kıyılarının dllşma.n akın • 
larmdan korunm:ısı için de bu kı. 
yılara yakm adaların zaptedilme
sl lflznndı. 

Türk ordusu Çanakkale boğa • 
,?;lllda Rumeli ya.kasından Anadolu 
ya.kasına geçmiş, Midillinin knrşı_ 

smdıı Aya.zm encl denilen yere ça
dır kurmuş. Sadrazam Mahmut 

paııa kumandasındaki altmış ka -
dirgıı ile birçok top ve havan, iki 
bin tane ta.~ gillle, birkaç bin ye. 
niç~ıiyi götüren yedi bilyilk nalr 
liye gemisi adanın önilne demir -
lenmiş. Padi~:ıh da yanındaki as. 
kerle birlikte n.dnya çıktıktan son 
ra prens Nikola.ya ş5yle bir mek
tup yazılmış: 

''Sen ki Mi:illli denen adanın 
prensi Nikola.sm: ben, ik1 denizin 

ve iki knrnnm Padi,Şııhı Sultan Mu· 
rat oğlu Sultan 'Mehmet, işte gel. 
dim; bira.detin Dom.infüf sebep.siz 
öldllrdüğUn için ce:;a g!Srsen ge -
re.ktir. Lakin bir şartla affederiz. 
Boş yere karşılık vermlyea'n, ka· 
leyi teslim edesin ve günah5ı:;lar 
gilnahma girmlyesin. O zaman sa
na ve evlatlarına memleketimin 
herbangı köşesinde· adanın geliri 
kadar geliri olan bir yer vcrllir.,. 

Kale duvarları, kuleler ve maz. 
gallar şa.ğlamm~; içerdc munta • 
zam be~ bin asker varmış; halk-
lan da bir o kadar yardmıet lruv· 
vcrt toplanmı1'. Venedik ve Ceneviz 
hükrımetıerinden istenen yardmım 
yakında gelmesi bekleniyormuş. 

Bunun için prens Nlkola Gatelozyn 
şu cevabı vermiş: 

- Kaleye ancak beni ve be • 
n'm yannndakl ka.hrn.rna.nlan ı;t~ 
nlyerek girebllirsf.nlz ! 

Fatih Sultan Mcı1ımet deni.7Aerı 

w kııMrhn tnp:ı ~tlı?mru:ım1 em· 

H A B E R - Akşam Postası 

Mllll Mildalae 
tabslıatı 

Yeniden 49 
milyon lıra 

istendi 
Ba maksatla bir 
lianu IAyilıası 

bazırlaadı 

Ankaradan verUen malfuna.ta 
göre ahvali hazıra dolaymlle hü· 
kfım~t mocliı3ten yenijen 49 mil. 
von liralık tahsisat lstiyecek~ir. Bu 
~aksatla bir kanun projedi hazır· 
lanmış, meclisin PJaknh <?nctlmen
lerlnde görüşülmeğe baş!:uunıııtır. 
Bu twisa.t.m ka~ılığı fevkallide 
menbalarda:ı temin etlllecekUr. 

r 
yanı 

Bartarma ve yardurı 
laallyetl devam 

ediyor 
EdJrne, 13 - Şehirde dUn d6 

birçok evler çökmüş, yağmur tek· 
rar başlamıştır. Köylerdeki kayık. 
lar toplattIJ'ılara.k Edirne - Yıldı· 
rıın a.rıuımdakl naltllyata tııhı::ai o· 
lunmuştur. Meriç köprUsll ile Bos. 
n:ı. köyü arasındaki bahçelerin 
daml:ı.rınclan 15 k.l§i kurtarılmış
tır. Yıldıran yolu kapalıdı>-. Bu 
mahalleye dilnden beıri Gl\zl AlJ· 
haldan kayıklarla ekme:c ~önderi· 
liyor. Bosna köylülerı bUyük set 
ilzerinde toplanmıştır. Bu köyde 
halen 20 ev eu altmdadll'. FelA .. 
~ctzedelerden 425 k1şiye dün ek
•"lek ·ve sıcak yemek verllmiştlr. 
Vilayette topla."lar bir ?·o?T"Jsyon 
derhal lft ta yılda ıhiı' .k~ tıa.ndal 
yaptırılma.ema karar vermiştir, 

A. 

ret.niış; kale etrafında bUytik kah· 
ramanltk örnekleri yaratılmı:.ş. Ni. 
kola birka~ defa dışarı ftrlryara.k 
saldırmış, limanda.ki gemllerlnl 
Türk donanmam üzerine 8Ürmlil} • 

se de h'çbir netice alamamıı,; yir
mi yedi gUn eıonra. aekerlerinln 

manevi kuvvetleri giıbi kale du • 
varları da harap olunca teslim 
olmuş. 

Padişah dUşman askerlerinin ve 
prensin hayatmı ba.ğı§lamtf Wtln 
senele'rdenberi Türk gemilerini vu· 
ran, Tllrk köylerini basan U~ yUs 

kadar korsanı destere ile ikiye 
blçtirmJş ! Sonra kaleye iki ~ 
yeniçeri koymuş, bir miktar l!ipa· 
hi bırakmış. Bu sipahilerden biri-, 
si Vardar Yenicesinden Yakup • 
muş: o zaman beni.iz yirml yaşla· 
rmda olan dcJikanlmtn baba.ııı da 
uzun zaman sipahilik et.mJş; 111 -
tanbulun fethinde bulunmu~, Bel
grad ııeferin~ gitmiş, din ve dev. 
let uğruna nice yıllar yağlt kur· 
13'Un alınış, zağlı pala ııallamış. 

Adada o zaman hiç Türk ve 
mtislilmıı.n yokma~. Sipahl Ya.kup· 
la arkadaşlan evlenmek ihtiyacını 
duymuşlar, 18..kl.n adadan a.yrıla -
mazlarm~. Adanm nım veya dl • 
ğer hMtiyan aileleri arasmdıı gü· 
zel gene; krzlar va.rmı§, fakat müa
ltimanls.rnı bu kızlarla evlenme -
]erine izin verilmezmiş. 

Sipahiler sipa.hl ağasma., o da 
adanm kuman<la.nma rica etıniş •• 
ler: 

- Evlenmek üzere ailemlz;n 
yanına brra!tıno:, yahut yeril kız
lardan beğendiğimizi ve razı olan
ları Allahın emri peygamberin M" 
tÜ ile nikıih edelim. 

Kalenin kadLOJr şu fikirde btıluıı.. 
mus: 

- Evlenmek için isl!m diyarı
na gitmek gerek değildir. Burası 
da artık !sl!m diyarı sayılır. Mlis
l!lman kişilerin h!'l.stiyan kızlar ve 
kadınlarla evlenmeleri bltıl ola • 
ma.z, hııtt! sevaptn-: rira onlar 
da.hl kitap ehUd'rler. Bfr kAfiri 
mllıılümatı .f!tuıeld" bllytl.1c f\evab 
lrarnnTlrr. 

1\!al aımıya ~elen 

Anadolu 
tac1rleri 

Götüi-dükleri malları 
/az.la fiyatla: 

satmalarının önüne 
geçilecek 

Asker ailelerine 
ıiO bin lira dağ:.t;ldı 

Yeni 
yardım 
Halktan toplanan 

paralarla yapılacak 
Belediye tara!mdan yardana 

muhta ç asker a'Jelerlne verilmek 
Ticaret Vekfı.letlnlıı verdiği üzere aynlan 40 bln lira, kaıa.lar

yeni emir lizerlne mmt:ıka tica. 1 da tamamen dağıtılmıştır. Kayma. 
ret müdiırlilğü bir haftadc.nberi kamlar tcvziata devam için yeni· 
bütUn f;e}!irde kontrolörler va. den tah,illat bteml§lerdlr. Bun • 
sıtasile ihti:c5.n ve ınllhtekirleri dan sonraki yardım, halktan tah. 
şid~etle takit> etmektedir. Bu sil edilocek pa:ra. ile yapılacak
mk1 kontrollerin muhtekirleri t tır. 
bir hayli sindirdi~ görülmekte. 
dir. Fakat bu arada bir nokta Fincancılardald 
bilhassa na?.a.rı dikkati celbet.. kamyon kazası 
mi~ bulunmaktadır. 

Kontrol l!iinin sadece İstan.. Şoto•• f tevkif 
bu~da to'1lanm1ş olması ve fi. 
yat konulma i§inin muayyen §e. edı.ldı· 
h;r'erde yapılmış bulunması ih. 
tika.rıa milca.deleyi eksik bırak. 
maktadır. Çilnlrll İstruıbula Ana. 
doludnn gelen tacirler burada 
kon•1lmuş olan fivatlara bakma.. 
dan her ne fiyata olurs!I. olsun 
buldultları nıa.lr almaktadır. ÇiJn 
kil, bu tacirler gittikfori şehir 
ve J:a.sabalarda kontro1a t.Abi 
olmadan bu malları istedikleri 
fiyatlardan satabilmektedir. ~
te bu hareket, yeni yeni ba.gla. 
yan ihtikarı ciddi kontrol hare. 
ketini yalnız tsta.'1buldaki top. 
tancı ve perakended!ere mt!ı. 
sus !lir iş haline getirmektedir. 

Eu vaziyete karşı seri ted:bJ.r. 
ler alınacaktır. 

l htiyarın naaıl öldüğün· 
den haberi yokmuıl 

Evvelki gtln. aqam Uzerl Fin
cancılar vokmıunda b'r lhtJyarm 
ölllmlınü 've bir çtıcuğun da ağır 
yaralanması ile neticelenen kam • 
yon kn:;nsı yerinde mUddefumumt. 
UI;ço bil' keşi! yapılmır,ı ve kam • 
yonun vitesi kmldtktan eon.ra ge. 
rl geriye kaydığı ve kamyonun 
hurda bir halde olduğu tesbit edil
m!ştlr. 

Bunun o.zerine tof6r Sefer Aıu 
dO.n hlrincl sulh ceza mahlu:me • 
s'n '3 verilmiş, sol'g\lya çel.11m~tlr. 
Şoför kamyı tö:vle a.nlatmt§tır: 

.. _ Kamyonda iplik yil.ktt var. 

1. sta bal 1ı• le 1 " dı. Fincancılar yokuşundan çıkara vf r D 8 ken bi'rdenbire vıtes kını11 ve 

500 m ek lep 
yağmurlu yolda geriye do!ml kay 
mağa başladı. Artık kamyona bl· 
klm olamıyordum. Hemen dlrekai. 

. ,_ ,,, 
Z I ..... l" nt y:ıt\J " ÜP,Pe ıge pzu.,; , 

Bu da ne kelatn· 

T vım ka,dmmnt .ııe ~ 
iUrk kadmJDID ~ 

kadmmm vetakAr, Türk yle )I' 
her clbetçe ve tnııı ııınn~tut• l'I" 
dm olduğana bUmJyco 1oı> ceıııı1o& 
ne hlç "iiphe yok lt.I, ııer bO .ııe 
l~lnde o!duğu gibi, 1ı1ıde tUe o'P 
kadınlan a.-n.'4mıh. cUT.I prcıııl" 
bir lasmı yu,·a ııu.rnıı?!ı. - . .-dıl&
ynayı idame ettırınek ~--
"mda.n u.zald:ıl'. ıJe &t& 

Vazliem.lz ba gtbllertııl ~ 
ldler ayarına çrltannaya ~~ 
tır. Bunu temine fertler çalı .rJ' 
lardu. Buna göre, ba te.rtl~ 4• 
smda. bulunan muJı,arrlr1 

bir vazifeleri \'O.ı' deın~~- t' 
Bir muhanir ar~~.,. ,. 
yolda~~ b\r ~I yoJ..-• 
rendim? Zilppcllğfn ıu:ıUJP-1ya•· 
N cd1r ıenln bu yaptı~ ,pJbl 
lanıa 1'0.rk kadını nede11 ~ 
manzu.ra illnb clmuyor,, 

bir mukabele görüyor. ~ 

Uuhaı'rfrln yamoıı biltiiJI a,.ttt· 
kadmlanna §amllrniş gibi git~ 
mek bana. k.:ı.lıı'ff:ı blr tel> 
De hak.srzhktır. ~ 

t~ı mug:ı.litaya bo~ı# 
te~mllc kalkmanın!< ~ ~ 
Türk ve aile k:ıdmı bir , 
;.endlslne hitap edip etırı 
anlıyacnk kadar zekidir. •11ı.' 

~ nO "' Türk kadmmı okoduf;O blY 
,.!ınl' mas !'ltlnıp, avultatJığınt ,ef 

f.an:noktrr Jd bel!d ordart Jıtl ~ 
den ~ok o.~er ve bu b:ı.rettot 
U bir ıt.\"nkııtıık sa:-ı,br. tdt ,. 

BlhnJyornm, onlıınn b6r1e ,, (Jl
'1."Ulmta. lbtiyc~lnn ,-ar tıı"1ır • 
sa bJJe bu &\'tJlc::.trn berJıa'deı 

-~zuppcıtğ:ln tUzumo ,.ti~ r,, t ,,. 
<!ltı! ~r 

Dcınlyec:ek \'o ı~ı ınu., ~ti 
boğnı~ söz vo ya%' S3 

olan blrhl olmasını btel ter. 
r .. ~ 

~--~--~~--___,.,. g a p ı laca k ~:~:ıa kırarak ıraıdmma gı-
Eğer ıx5yle yapma.mış ol.s&ydnn, L.' H 

İstanbul köylerinde Uç sene içln biç değilıse 50·60 kJel ezilınJe ola. KUCUK HASEA r.. 
de 500 yeni mektep yapılacaktır. caktr. Bu aralık kamyonun çarp- ,., 
Şimdiye kadar temeli atılan 200 +..ıı;1 • duvarTa k'a.Jnvon arasında bir • R 1 ,,_,r..zi:ı ~M' 
mektebin :)O sl b1t.mi5tır. OnUmUz- •.LQ ~ · omanya.daıı petro • ~Ul""". 
deki n!San ayma kadar da~ ınek. çocuğun ~tığını gördlim, fakat atır yağlar mUbn)aıısı içlD tej,lllıltc6 

ihtiyar Ohannesin nasıl öldU~•ntı lerde buı ... ·-·lt n~--e petrol ..... tebin ikmaltne çalışılacaktır. t." ~·- .._.. d!1JS , .... 
Mektep lnşnsmda köyliller bil • bilmiyorum. Herhalde korkU8Wl • müdUrU Sedat Ziya KaıstoBlU 

fiil çall§tıklan gibi malzeme de dan ölm\i!f olaeaktır,n ınanyaya gltmi§Ur. ....~ sJ 
• Dilıı §ehrlmlıdeıı, ıtonınııl.: f'lr• 

tedarik etmekte, vilılyet anc:ık Am il J J ~· ba:;ı zaruri kISmılar i~ tıakti yar- pa er Jlr er •• bin &andık portakal, Alın~ rJ>f'_ı}f• 
dmı yapmaktadır. kOll alU"GI' ıandJyaya ı:so b!n liralık ıut: >cııG' 

Maarif mildUril, maarif mimarı ~ rilml~tır. Dll:ıkU nımeatJJlll 
ilk t d · t üf tHat ri k • Sokaklardaki umuml elektrik !Anı. nu yanm ınJlyon~ur. :;;ı: !>' 

ve e rı.sa m e ...ş e • me • • .. 'tm fh·atlarındakl dU§ntd5 .ırlo tep inşaatını tetkik etmek üzere balarından evvelce .ampulleri •ök~· n..ı v 5 ' ıw 
diln Şileye gltmlglerdir. Maarlt mD.§ olan 250:> Une daha dUn 7enlden vam etmektedir. Bir ara. ı ' tJ cıl!D 
mildilrü Şileden sonra Çatalca ka- ampuller takılmıştır. Mtite.,..k!Blne de ya kadar çıkan bir aıt.ının cıra 

~zasın~!!!!dıı.ki~·~k!öy!l!e!ri!!!d!e~g!ez!e!c!~k!tlr!!!!!!.!!!!!b!u!g!Un!!!tak!!!!llac!!!!ak!b~r~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~22~,!(0!!!!lira!!!~ıdl.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~ıf' 

aıı!r dll~ttı ve aylardaJlbCrl tıııı>. 
lunr:.n mc\'kller kibrit çöpuıtdetl utı'ııııı' 
Jar gibi ~Udl. ·orazyanl otd ııııı''' 
sayısı ti9 dört yta binJ )>UlaD ı. ta. ' 
zanı, mutantao orııuı:ırı, ~ııl•~ı.~' ı 
yarelf'rl, zu:ıJı \"O mowrlil ıılt' esi' 
acahı ne yapa.oaklar1 Jler JıD ~tıcr1 Vakıt: 

Vakıt B&§tnuhıı.rrlrl Aamı Us, An
kııradan telefonla yazdırdığı uıakalE', 
ııtnde, Başvekilin dUnkU nuUtunu ba· 
hls mevzuu yapmakta ve aonwıda tl
ktrlerinl şöylece hD.lAsa etınekteclir: 

"Hil!Aaa, •ulh zamanında milli il ., 
tıaııdın bir tek caycsı vardır. Bu da, 

umumi eınulyet çerçevesi lt't·ri~lnde 

:ferdi ~ebbtialerla serbeatlllııln t.emı· 
nldlr. Harp l!;lnde yahut hıı.rp tehUke
ırJ Juuoıııımıda mllU Udıııat ve ta~• 
tuu ga;yt."sl tse her turlU kuvvet lm:!ı .. 
n&kbrı glhl memlekotte lktıa~ ve ta
sarnıf faallyctlertnın do milli birlik 
ve umumi emniyet çerçeveıJ lpcd.slı • 
de barlcf tehlikeyi lıertamt ooı:-Cl'k bir 
lstlkameto çevrlbnlıtlr." 

Yeni Sabah: 
Uüseyin CııhJt Yıılçm ".ıtalya mı:11e

Je.si" ba:lıkh makale.sinde dJyor ki: 
•·nu~ cihan blr "İtalya. meselesi" 

ile kaf'3ıla~nıak üı.ere mı bulunuyor! 
Birdenbire bıı biraz mcvalnıslz gibi 
görUnUyur. roıcnt ııu hıırp diinyayı o 
kadar bekh.•nmedllt bMlııelerle kııl'f·· 

laştırdı lıl artık hiçbir ııcye bu ınlim· 

kün değildir dcıne.>e insanın cesarotl 
kalıwwwştır. Frnnsanm lnhUAU ~özö. 
nlliıde dururken hlQ bir lbt.lma.I ~ı·. 

denhlre gıırtp \e lmkAnm: diye redde 
dllemez. 

Onun ıı:ın, Jtal~nn tl\3!TU%unun Ar. 
navutlolrta aldı.ltl elde, tngfUz ku· .. 
-rotlerlnln Şlmalı Afrlkıııl11 ilk httmlo

de ihraz ettlklerl ııaetJa.cak b1U'\'1lffa. 
kryet.e h!ı.karıı.k. yakın bir r.amaııd& 

bir 1Wyan meee!eıd lle bJ1datmak 
nıttmn.Unden b:ıh90denler oluna lıı.ı • 
l.:.rı f.lzl." hny~le laıpıtmslcln '\"e ı>rk 

IM'{•I() <'tnıek.le ıtMınt ı>trneJ( b!J"l'l,.Y; ı:or
i!ur. 

Rlr "Ulh1l~ ltfi~Mne1 .,. .. htNI. 

fm orduau dabna llerl laareketler im:., 
dedemez. Harp movaffalo~ ~Ucrc!eu 
ve n1U\'llffcioyetalzllkJerden terekküp 
eder. Bir mentL~ bamn on, on 00. 
defa elden ele geçtlft Talddlr. De. 
nıek ki tıA aon defa ıallP gelcq ve 
o ınevzll kat'I ..uette ellndo tutmıya 
muvnffıık olan taraf bile daha evvel 
birçok defalar maf IQp nzlyete kil. 
mıııtll'. Bıınu dU§Unerek İtaJyaıım A ,. 
navutJultt.a.ıll vıu:lyeU tehllkeab: a.dde
dJleblUr. Uer halde İtalyayı yıkacak 

,,, dlı.nyayı bir İtalyan meseleJ.l De 
kareılq~ bir felllket olmryacafl 
iddia edllebilJr. Fakat Arnavutluk 
harbinin gtdi,ı blr h.ır;ı devresi ltln 
nornıaI teIAkkl o1ıınabJJeocek muvatta.. 
luyetslzJ'k ıab.lye!':ıl t.ecavllz ediyor. 
ttalyan kuvvetlerinin maneviyatı b • 
7.U.k olduı:;"U göze tarpıyor. Kumaııda.ıı 
değt,tJrmek 1ı11rettyle vazl.)·etlorint ıs· 

Wı edebUecıckierlnl Onılt edlın ttaL 
yanlar luı.rp buhranla.nndan ~kabir 
de lt.'Umandıın buhranma tutuldiılar. 
Görülüyor kl taarnız;I h&r't.ln blkm·,. 
Un1 anlryıı.mAmtJ olaıı ttaıyan ordusu· 
na olddi bir lııvp yaptımbtlmeoin ım.. 
klnı yoktur." 

Bundan aonra A.nı&vuthık meııeleıı•. 
ni ele alan muharrir, İngiliz donan· 
ma.sı Vl> tayyareleri :rtızOnden ltalya. 
nm Yunanlıl&r k~ısma imdat kuvvr • 
ti gönderemediğini, bura.dald lt&Jyan 
askerlerinin imha edilmelerinin m11· 
ballı.ğall bir tahmin ayiliumyacağml, 
anlıı.ttıkt.:ııı sonra Mısır vaziyetine ge. 
çerck §Öyle diyor: 

''Garp eölüııcleld lbsrr Jmnetıer·. 
ııe ırellnce. lıarad& hayreti eeıheden 

dW ltaıJan Janvetlerl:nbı eok na.dk 
bir blllftr lıtbto cfbl dokunur doktor 
nım. tı>:ı haline prmeslıllr. lagillz.Je
rln plttar kanetlerl.ylo ctrl1tJk~rt 

blıu clddl bir mtlr&d4'I00e tta.l,ranlar 
\'fnnı hın f!!d!' Wl .. f\tl'!'... ~ 

JiU\'\ ..ıt• 
dü~en ve k.ııtııı:ın ltaJyıı.n 1 .ıcıı~ 
da başka bir milletin .sı•erıcr J."11,.~ 
diler. Onlara bakarak ltatJ'aJS ~ JJlıl' 
kUllJye.slnln de chldl blr bUcıt ,c·' 

ştolıı> ,.ıı 
kavemet göskrewıyecc~I 

1 
ttJA~ 

yor. İn;!Uzler TmbJmıgıırbı t sıctl ili' 
bahııe-tmlyorlar. 1n;lllz '117.t eı;:ıı~ bO• 

... :f"IJ • • 
U~1\th Usan kııJtn.ruyor..,r· ~rlJ 

ttın buıı.lara ratmen. .tngl?lz ;, • ıı-':.ı 
t.uııla cok l!!C'~ler Umlt ('den ol' ,._ııı· 
var ve Çörçll'ln &Uz.JcrlndC r r• 
lan lhtl\.u f'deıı s:ıldıı eöılC:;rı ŞI• 

1.htlmı:I ki 1nglli7lı'r ı~t) vr.!~ Jc' 
nWJ Afrikadan sUpıınnf'.k ~ ı; • 
bUytlk ,.e çok e::ıaslı bir tsJU' ..... t<"> 1 

.,a,·ıe - "" m.lş değildirler. UnttA ·· ol< .,.--
dtl-,Un.memlJ olnııı.13.t'I ~ r ııer ~· 
gellr. lngill?.ler, ftnıyıı.nJil~ ~ı ııo· 
rafta ı:ahit. ntc!uklıı.rı r"~·ue' .)~ uoÇ1 • 

_.. ıırsstı•'' ıı"1 zııklufundıı.n f5ttf,...e d•~ 
mak latt-medıter ve ddıU bit tto ,~ 
hareketine kalktılar. Sl~,1 ~ cı• 

.memleket idııre6lnde bile tcı. ~-ıtfl 
mn planlar ııevı:nlyen ''to ';ı;riJ )' • 
lnrfl.Wer ,-aı..aıımn JcabJJJD. j\J'r.11.ı>~ 
rttme.)1 pt"k .everler. şınııı" ~~· 
Graryaı:.l ordusuna 1~1 ~ ~ 
lan muvaffakıyetler onlıı,. ~ ı ' 
nı, oluklar arzed,.ı:-.o 1atlf ~ti" 
rt kalmıyacaklar ve azaıııl 
mine çatıpmldardır.. Ok )191'11"" 

Çarpl§DlaDDI ~tayı~ ve ıebe ~·, 
nhı eemercJerl bUytlk bir p ,,d.IP 4" 
deıUyor. Bn galebe t.abllwc:rl ._!Jll'· 
İtalyaıım denb aşın kU~ 1ılJ' ı..-J· 
men maııvoıarsa AYl'Upa fgln~ il' 
ya meeeleıallılıı cık"'',,,... ~~tr 
lftdb'· ttaıyan ıaşıst .reJIDll ~ 
lak lleıl:lmetbı1 ieJ;dp ecjBO bir r ,ull • 
tmsma tabammUI edecek ~. f • 
leUa ruhuna klik ııdfl\1' de., ~ ,ıııı 
grm bUe bA1A azalı bir Uıtl bOU'' crı;. 
gömnen 1ıın ~ ~r, 



~ V.AKIT matbaası 

~rıstarın Dili 

it Serabı ve 
18t Lejlyonerıerl 
g ~la ve Süveyş kanalı. 

'eç11'nı.enin ibir "serap" ol. 
ış lıihayet İtalyanlar da 

~ı.n~buıunuyorlar. 13 eylül. 
"' 

1kleri taarruz neticesin. 
l1tı 17 sinde işgal ettik. 

llarraniyi !ngilizlem 7 
~ ~ak vakti başlayan 
Ur '11.erine 11 ilkkanun. 

ış Zayiatla ve büyük bir 

Uğrayarak geri verdi_ 
1 Yİ'rmi dört saat icinde 

~ôlüren ve Sahrayı- Ke. 
3.ha yali>ism olan Mısır 
~ec-irdikleri üç ay onlar 

yb Ude bir cehennem aza. 
, aska bir sey olmadı. 
~Vaziyetin İtalyanlar için 

e nazik olduğu aşikar. 
anyanm bile çekindiği 

,nde birden harbi ibaka. 

Ya nıısıl başnrabilecek? 
* * . \'a 

• k tıın son istüalarla mey. 
.an dahili vaziyetinde a. 
~n için kendisin göste. 

2 • rejimin tesisi günle. 
., l 8 ılktegrin 1922 den beri 

11 
{)lan bir mesele vardır: 
l"jiyonerler meselesi... 
ika rejimin ilk günle_ 

1lı"baren Musolini normal 
t'sısnıda partinin Jejyo. 

~ ''Rara gömlekliler" e 

~k bir mevki avtrmış, 
f~. rnuntazam ordu efra. 
~ 1st lejyonerler ara~mda 

~' VQ kıskançlık doğmur-:. 
~ lejyon" rler ordu ef. 

lı~ ~ . aran daha faz1a parn 
~Çin bu kıskançlık sa. 

~ Vi sebeplerden de ileri 
~ir. 

1 

1 
"e İspanya harplerinde 
~· rl'ıj ~Yonerler gene munta_ 

lalıYa tercihedilmiş. Arna. 

~·da gene birinci pliı.na 
Yonerıer geçirilmiştir. 

\ '>le R!':keri vaziyet bozu. 
,~hnaz ordunun mes'ul 

1 ·~ bu lejyonc.,.ler mesele. 
lıl Ya atmıs olma1an pek 
. eldir. Bu bakımdan Ar_ 

~ islerin iyi gitmeme. 

~~· b~lamaz fnııist parti_ 
•• 

1
• u~umi katibi Straca 

ı 1 ''""•mi lr~ tip '-'1ıtti. 

\'Utluğa gitmeleri ancak 

~elan izah edilebilir. 
bı,.I Badogliyo da bu ze. 
• aber oraya gitmiştir. 
'llornaya döner dönmez 

ndanhktan istifasını 
~ için ne görmüştür? 

1:;tık kaybedildiği ve bu. 

~Y.o~erlerin sebep oldu. 
ti. tuu mi edilmiştir? Pek 

ıı Ve muhV•mel ! 
• * • 

' 1laı~~rde istifa eden Oniki. 
!q •• 1 Ve kumandanı general 
~lll faşizmin dörtdireğin. 

, <>lduğunu biliyor muy. 

f ·~ lıatırlatalrm: Bu gene 
~!.! t~:rin meşhur "Romn 

dii Wı-uyiiş" ne iştirak e. 

l'. ~- ~ rtıühim şahsiyetten 
'-al''lıe ıger üçü Ha beş harbi. 

~~ bnesine ramak kalmış 
~ ı.. era1 Di Bono Libvada lll.l- • • 
·d~ tayYare kazasına kur. 

tı:UQ tı. ltıare.,al Balbo ve u. 
'1111de~ Londradn elçilik ya. 
l'ı lı.giltere ile anlaşma tn. 
~ {)

1

ılu~ söylenen, simdi 
1:1zın bulun:ı.n Grandi_ 

Avam kamarasaada 

Cörçil 
Garp çillndekl 
mavallaldyetl 

anlattı 

Londra, 12 (A.A.) - Başvekil 
Çörçil, garp çöl\lndeki İngiliz mu· 
zn.fferiyeti hakkında bugün Avam 
kamarasında beyanatUı bulunarak 
demiştir ki: 
1
'- Geçen salı, bir İngiliz kolunwı 

Bug-Bug ile Seydi Barani ara.sın
dn sa.bile varmış olduklarını, bu 
hususta tafsilatta bulunmaksızın 
bildirdiğim va.kit, bunun bütiln ma
nasını Avam kamarası her halde 
takdir etmiştir. . 

Bu kol, M'ısrrı istila etmiş olan 
İtalyan ordusu kuvayi kUlliyesi -
nin rlcat edebileceği yolu gayet 
tabii olarak kesmi~ bulunyordu. 
Fakat mesele şu idi: General Vil· 
son kuvvetlerinin, çölde yaptıkln
n parlak yürUyüşle (Alkı.Rlar) el
de ettikleri bu çevirme vaziyetini 
idame ettirebil<'cekler midir ve bu 
suretle atılan ağı her noktnrla de· 
niz kenarınA. kadar çekmek müm
kün olacak mıdır? Seydi Bnrani 
ve civarmdaki muhtelif müstah
kem mevkilerin kuvvetli vauyeti 
buna büyük bir mani teı;kil eder 
gibi gözUkiiyordu. Bununla bera· 
ber ıwam kamııra~t ı:-ıızetelerden 
ve Rahi.rede n~rolunan tebliğler 
den öğrenmi<1 olacağı üzere Seydi 
Barnni zaptedilmiı:ı ve henüz mu
kavemet eden bir iki nokta hariç 
olmak üzere bütün ııahil mmtaka
sr İngiliz ve imp:ırntorluk kuvvet · 
!erinin eline geGmiş bulunml\kta -
dır (Alkışlar). &imdiye kadar Mali· 
ramatruh'a yedi bin e!<ir geUrilmi~ 
tir. Çevirme hareketinde ne ka -
dar ttalyanm yakalandığını henüz 
bilmiyoruz. Faknt üç İtalyan frr· 
kasmm ve ıı.ynr zamıında !!iyıı.h 
gömlekli teşekküllerin büy{ik bir 
kısmmm imha "" e .. ir edilmiş ol
mnsr mllstP-bnt değildir. 

Sirli Bal'anl, .M111ın lııti!A. eden ve 
yP.ni akmlarn hllZlrlanıın ltalyıı.n
larm bir ilE"ri Ü!!sii olıhı rrıına na:ı:a

ran burada muntar.am ve fevkalad~ 
harp levazrmmın ~le g~csi ml,!h· 
temeldir. Ve yine muhtemeldir ki, 
önümüzdeki hafta daha tafsilfi.tlr 
izahatta hıılunabiTPyim. 

Garba dorrr11 düşmanın takibi 
büyük bir şiddetle devam etmPk· 
tcdir. Hava kuvvPtlerimiz bombar· 
dtman edi ·or. Donanma ricatte <>
lan düşmana nçrk bulunan ba.slıcıı. 
volq "hii!!l1>r y:ı!'rdırrwıı- . tık çevir
me hareketinde yakalananlardan 
başka pek çok miktarda esir alm
m."kfA oldnı!.ıı bildi-ilmf'>ktedir. 

Bu hareketin ~Umulünil ta);n 
Ptmek jrin henüz hira:ı: erkrr ise de 
bunun bir zafer teııkil ı>tti~ mu
hakkaktır. (Alkışlar) \'C Afrika 
harp sahnesind" birinci derecede 

Binaenaleyh nekadar mütlıi'l o_ 
lursa olsıın, nihayet, bazı haki • 
katleri öğrenmeye tahammülünüz 
olmalıdır. Onun için size ağtr ge
lebilecek olan bazı hususları söy
lenwğe lüzum görüyorum. 

Çek fabrikntörü alnındaki ter • 

lerl silerek: 
- Aman ynrnbbi! Söyleyiniz! .. 
Diye mmldıındt. 
- Vakıiı bu hadise Polony:ı. hii

kümetinin esrarına aittir! .. l<'akat 
mademki zevcenizin hakiki şah;;L 

yetinden bu dE"rece habersiz gö· 
rU:ıüyorsunnz! .. size bunları bil • 
dlnneklt' bizce bir mahzur yoktur. 
Zevceniz kontes Valeska profec:ı -
yonel bir casustur. Ve bu töhmet. 
le Polonya hükümeti tarafından 

muhakı>mC' altına alınmış bulunu· 
yor!. Amer·ikııya beraber gitti~i· 

ni z:ınneltiğiniz Kiriçki de 
makuleden bir adamdır! .. 

Şimdi, söylediğim gibi, 

ayni 

hadise 

esas itibariyle gayet mühim oldu
ğu için, bilhassa mC'mlekrtin emni 
yet mE"selesine tnalluk ettiği için, 
bazı cihetlerin tenviri hususunda 
bi:::e ynrdrm etmeniz liizımgelmek 

tedirl.. 
Çek fabrikatörü hele<·an 

beni dinliyordu. Birdenbire 

kalktı: 

içinde 
ayağa 

- Fakat, bay komisPr, ben biı 

0.cnebiyi.m !.. Dedi. 
Çek cam fabrikatörü masum 

karısı Vnleskn hakkmdn vermem 
caiz olan maJUnıatt b~nden dinle. 

SEK RET ER dikten sonra birdenbire büyük bir 
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Sovyet Mecmuasına 
göre 

İngiliz 
muvaffakiyetinin 

sırrı 
Donanmanın oynadığı 

mühim roldedir 
Mookova, 12 ( A.A.) - Sov. 

yet bahriyesinin naşiri efkarı 
olan Kızıl Yıldız garetesi şun · 
larr yazmaktadır. 

Alman kumanda. heyetin.in 
lngiltereyi istila etmeme<;ine 
başlıca sebep İngiliz donanma· 
ardır. Deniz muharebelerinin 
hava muharebeleri kadar dik. 
kat nazarlarını celbetmemiş ol. 
;tasma rağmen, deniz kuvvet
leri, gittikçe inkişaf etmekte o· 
lan ve harpte büyük roller oy. 
nıamağa gittikçe meyyal bulu. 
nan bir silılh teşkil ettiklerini 
i!'>bat eylemişlerdir. 

Şarki Akdeniz.de Ingiliz hava 
kuvvetleri ltalyanlarm Yunanis
tan& kuvvet sevketmelerine ma· 
ni olmaktadır. TarantOOa ltal. 
yan dona.nrnasmın bombardr. 
man edilmesi ve Sardur.yadaki 
deniz muharebesi de aynı gaye
yi istihdaf etmektedir. 

Bunların hepsinin fevkinde o· 
larak İngilizler modern donan. 
maların esasını teskil etmekte 
olan zırhlıları büyük bir mu. 
vaffakıyetle muharebe harici 
etmeğe çalışmaktadırlar. 

Paristeki İngiliz 
kadınlar kampa 

sevkedildi 
Llzbon, 12 (A.A.) - RöyU-r: 
Parlııten yeni getm bir yolcunun 

lfııdealne göre 6 blrincikA.nunda tahml 
nen ROO !n~ll7. kl\dmr Parlste toplat· 
ttrılarak Besan.son kampına naklf'dll· 
mişlerdlr. Bunlapn arasında 84 ya· 
emda ihtiyar bir kadın da vardrr. 

ehemmiyeti haizdir. Bu fevkalA.de 
mu~IA.k hareketin planlarmt tan -
ılın ~en GPnerıı.1 Vavel general 
Vilııona ve genelkurmay ımbayla· 
rma ve bu plinlarm ts.tt>ildne de 
parlak muvaffakıyetler, metanet 
vA cüt'E't gösteren. 7.n.feri temin e
den kıtaata büyük bir şeref ve • 
re<>ek mahiyettedir. ( Alkı~lar). 
HAdL~nin eh~miyeti mütalea 

olunurken şunu gÖ7- öniinde tut -
mak lıizTYDdır ki, bunran daha üç 
dört ay evvel Mt'UTJ müdafaa hu· 
susundaki endişele'riınlz had bir 
rll"vredf! bulunuyordu. Bu e.zıdişele· 
rİ?"'İ7. 11imdi zail olmu~tur. 

Mıcııra verilen gamnti ve ~fısınn 
her ~<'ye karşı miieı:ısir bir tarzda 
müdafaa edilecPği taahhüdll her 
hP krmdan yerine getirilmiştir. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Parıste açlık 

Halk 
Hurtuıu~uno 

lnglUz zalerınden 
bekliyor 

Londra 12 (A.A) Höykı· : .Alnuı.n işgali 
altında bulunan Paris halkının hifls' 
yatı hakkında Röytcr ajansrnn tafsı
IAt veren bir yolcu şunları anlatmış. 
trr: 

SaLııhlcyin erkenden yUzlcrce met_ 
re uzunlıı~nua insan ltıı!il~.si yiyecek 
satan tlilkkt\nların önünde toplanmak· 
tudır. Vesika usulUyle verilen eşy::ı. 

nın mıktan pcl< azaltılmıştır. sut bul 
malı: iuıkı\nsızc.lır. Kahve yerine de ar_ 
paclan mamul bir madde dağıtılma l . 

tadır. Renault, Citrocn gibi bliylıı, 

tabrikalnr işlemediği cihetle işsizlerin 
miktarı pek çoktur. 

İtalyanlara karşı halk pek acı his· 
lerle doludur. İtalyan nüfuzunu kır

mak ve dolayısiyle Alman nüfuzunu 
takviye etmek ınaksadiyle, kontrol 
allmda bulunan Paris matbuatına Yı·. 

~mawı 
Çocuksuz aile 

T \Bİ.\T her ferdi ne:.lin ba
kası içln yaratır. Onun iı,:in, 

birlbirine eı> olan ka.dınla.r ~r· 

kc;;in tabii 'azifrleri ı;-oeuk yrti~. 

tinnck, insan einsinin de\·amına 

hizmf't etm<-ktir. İn'811 clnıı;lnin ta
bii olarak roğalma..sı da, ,·a..o;ati o
larak, her ailf'nin dört rocuğu ol· 
ma-.ma bağlıdır. Bir memleketin 
nüfu-.u bn ni-.ı)(~ttc çoğalma:ı..a, o. 

nufa, ino;aıılnr azalmasa bile, nü· 
fusu tabii nlsıH"·tte ço&ulan mt'mle
ketlere nlspt-tle J.;f'ri kalıyor ele

mektir ... 
Fa.kat tnbiat de. her işini dalma. 

tamam ~örmcı. Onun da aksaklık_ 
ları çoktur. Hunlardan biri ha:n 
ıdlt-l~rin çot•ıfı;<;U7. kalmıı.-.ıdır: ı.,. 

tntMlklert' ~öre ailelerdPn yüzde 
onu, on iki.,i ı,:ocuksuz kalır. Ken
dileri l<,Uycn•l>, çocul<<ıuz ka· 
lan aileler, .,üphf'Siz, hu -.ayıdan 

müstesna. Zaten onlar da. hrsaba 
l.:atılamı~·aN\ k katlar azdır. Ç{)('uk 

kadınlar mili.a\İ olnrak paylaşa -
bilirler. Runtlan dolayı çocuk ur. 

kalan bir ailede kabahatin hanı:! 
t:ırafla olduğunu aramak, kıı.dm 

için de, erkek için de hemen he· 
men ayni derecede bir \'azifc o • 
lur... Zaten iki tarafın han~cıinde 
•'1<abahat" Yarsa o ka.ha.hatin ta • 

1 miri daima imkansız değildir. Bu l •·ı.abahati" anlıran mütchassı~ 
lu•kim rok defa. ona sebep olan 
ek.;lkllğl diiu>Jttr, nlle de <lOCok 

salıibi olur. 
KaJde olarak, 7.amanında bulüj.;a 

crmic;, o ~ünlerini muntazam n• 
ı.anc1'1:ı olarak g~lren bir kızın 
e\lendiktcn ıronra anne olmaıııuıa 
mani ola<'Sl\ tfaimi hir sebep ola
m:ı l, .Rnliığa geç f'rmi5, o günleri· 

1 ni intiz.a.m.,ız 't> snneılarla. getiren 
krz, eyJendiktcn -.onra çocuk!UZ 
kalır.a, buna sebep olan hal • mü· 
t.-ha.,.,ı..,mca. • ara5bnlır... Kadm· 
!ardan bazıları • yukarda "öyledi. 

i..,t<'miy('n aileler-in ço~ birka~ ço_ 
1 
~lmi7. _ annelil• hormonunun ken· 

nan kıtaatmın muvıtffakıyctlerlni bil 
diren baz.ı Yunan tebliğlerini nc;ıfct. cuk ;\ <'ti<-tintikt<'n <.0nra artık ç-0· ' dilı-rindc ek,ik olma-.mdan dolnyt 
melerine mUsandc edilmiştir. <'tık i-.ti~·t•me-l olurlar. Hllha.-.sa anne olama7lar. Bu E'ksikliğin de 

Fransızlar nihayette kıtlkmacaklıı. kndmlar f'\ lrndikten ..,onrn mutıa- bir lğnC' Ur o hom1onu ~ınnga 11. 

rma kaIJldirler. Birçok Fransızların ka ~ocuk ıutD<''ti olma!\ ı ... terler. derek tamamlanır... Ra.zılan ha • 
İngiliz radyolarını dinlediklerine şUp· I Kt'ndilerf bu arzuyu kocalarını a· dınlık aletlt>rinin bir tarafmda il· 
he yoktur. General dö Gol'e sempati lif' hayatına daha. iyi bağlamak tihl\p n~tiee--iylc anne olamazlar. 
hemen umumi gibidir. Metropoliten mak-.adiylc Afü,t<'nliklerinl zanne. Bu türlü ha,.talıklar da ted8\i e· 
duvarlarlylc duvar llllnlarının Uzerle· d 1 1

'
1 1 

. h _ .. . ~r er. a bukı er ı. .... ınm ~ocuk 
rtne generalin ismini t14"1yan methı. 

yeler yazılmaktadır. 
Lavalden umunılyetlc nefret cdıl· 

mektedlr. Buna mukabU halk Mare
§al Petenl çok sevmektedir. 

EylUlde Paris mmtakasındıı. bulu. 
nan Alman askerlerinin adedi 600 bl· 
ni bulmakta idi. Şimdi bu adedln bir 
miktar azaldığı zannedilmektedir. 

ingilizler 
Düşürülen Alman 

tayyarelerinin 
parçalarından 

Naeı bedlyelerı 
yapıyorlar 

Londra, 12 (.\~-\..) - Ingillz bava 
lmvvt.llerlnln teknisyenleri lnglllz 
tayyareleri tarafından dUşUrtllen Mel'. 
serchmldt tayyarelerinin bırçok par
ça.ıanndıın istifade çaresini bulmu§. 
lardır. Bu parçalarla annelerin ve nı. 
şanlıların çok takdir edecekleri gti· 
zel Noel hediyeleri yapılmaktadır. 

Messcrcbmldt çerçeve parçatarmdan 
yüzükler ve fantazl eşyalar ve işlen. 
mesi çok kolRy olan bl rmaddeden mr. 
mul rilzgA.r kıran kısımla.rmdan da 
b~lıca kitap say!alarma nl§an koy· 
mak için kUçUk parçalar ve birçok 
biblolar yapılmaktadır. 

annesi olmak arzu-.u ta.biatlıı ka
dmlara \'erdiği ihtifa<'rn tce~lli'>i· 

dir. Bilir.-iniı ki kadmlardıı., biri 
kadınlık, biri de annem, hormonu 
olarak iki türfü hormon ,·ardır. 

llirind honnon kadını bir erkeğe 
e~ olma.ya, ikindsl de rocuk anne
si olma.ya s~vlieder, J\'cndileri an. 
ne olamıyan kadmlann • dl..,l hay
\'anlarm bile • ba.5kal:ınnın çocuk. 
lamın. ~,·e SC\f', .. efkatl4' bakma
lan ho anne-ilk honnonunun Ke\ ki· 

lı'\ r. Ru hormonun t~lrinıten do. 
Ia:n çocu\< &nne<ıl olamrynn bu ka
dın kendl,.,lnde blr eksiklik duyar 

ı·e bu e~lkliği kendi•dne bir "~ 
bahat" ıwa.y&r. 

llalbokl çoculaıo:r kalan bir al· 
lenin • Ud taraftan biri yahut her 
lki'll ~ocuk<ıuz kalmak lı;-ln bir t~· 

5ebbüste bulunma.mışlal"'a • bu ha 

llnıte, bir kere, "aba.hat yoktur. 
Kabahat iki eşten birini ek...,\k ya· 
ratmıs olan tabiatt4'1.1lr. Tabia.tin 
işini eksik bırakmış olm.a...r insan_ 
lara. bir kahahAt oln.rak atfedilse 
de bu kaba.hat her vakit kadımla 
de~rildir. Gene Matistiklere göre 
yüzde 60 kadmla.rda, ~"Üz<le 40 
erk<'klerde ... Aradaki fnı';; o ka • 

dar az ki bu kabahati f'rl<eklerle 

1 

dilir, kn.yholur. 
Siiziin lusa..,ı, !:O<'Uk ann~l ola. 

nuyan hlr kıı.dmla licndie:fni İJir.e 

muayene ettirmeden, teda\i et· 
tirmcden ·'kabahati'' kendi U'ı<'ri. 

ı 
ne a.lmamalrdrr. 

'·Kabahat" erl<t'kt<' olur<oa onun 
tamiri daha :;iç olur. ~ICM'la, hu· 
la.şık bir ha<.;talı"ti .baba tohumu il. 
n.1 Ptlen uznına dokunmuc;, onu 
bibbiitiin bozrnu" olursa ... Ancnk 
o hulasık h:ıstn.lığın mu1 laka kö· 

hi oldusuna hükmL'<lil~mcz, çünlrii 
ÇOt"tıkluktn ~elPn bir kabakuı.k 

ha~talıj::ı bilf" o marUeti • nadtT 
de ol<ı:ı r,ilst4'rmi~ olabilir ... ''Ka -

bahat" erkekte olun<'a bnnnn ta. 

1 

miri mlimkiin olup olmadri:Tnı mfk• 
ro-.kop mu:ıyenc nf"ti~I bfldlrfr. 
~u kadar ki ralnr1. bir defa mua • 
~·enC'nin ne1.i<'t'Slne göre kat'i hli • 
küm wrmek doiru olma7. İlkln L 
ki, üç defa, ıı;onra 

t~krar muayene ..• 
da fac;tlalarl:\ 

G. A. 

Jnglllz dahiliye 
nazırı eledi ki : 

Görünmiyen Harp~ 
tı buluyordum. 

İtiraf ı>dcrim ki bu adamın bil. 
tün masum ve habc.ı11iz görünüşü· 
ne, saf tavrrlanna rağmen, ben 
onun son derece mahir bir casus 
olmadığından tamamen emin de -
ğildim. 

''Naziler kurban
larını hayvan gıbi 
kullanıyorlar ! '' s inci Kol 

58 Yazan: VLADMlR SABAT 
Sabık Polon~·a Entcli<'ens Set\'İ:_i ~wflerlnd<•n .. . 

d cğ~şiklik ifade eden bir taYrr aı· 

dr. Adam, sanki hiç aklından ge -
çinnediği gayet müthiş ve kirli 
hakikatleri ilk öğreni~inden duy
duğu ilk dehşeti geçirmL'i, ııimdi 

hakıkate tevekkül etmiş gibiydi. 
Fakat bu koca iş adammm, mü. 

tevekkil ve müteaccip bir tavırla 
boynunu eğerek diğer bir cebinden 
çıkardığı ikinci bir gözlü6rü ma.h -
fa1.a.smdan çtkarrp gözlerine ta • 
karken. gözlerinrle hafü göz ya.'i· 
ları belirdiğini gördilm. 

Ru hal, ada.mm kansı Valeska. 
ya oldukça derin ve hissi bir bağ· 
!ılığı olduğunu gösteriyordu. 

Gayet acı bir sesle ve mahzun 
mahzun ba.5ını salhyarak bana: 

- Sevgili bay, dedi. Eğer nor
mal bir zamanda olsaydı da ben 
karonın di~er bir devlet ve mil • 
let aleyhinde bu kadar tehlikeli 
işler çevirmekte olan bir casus 
olduğunu öğrenmiş olsaydım, bel. 
ki ... bilmiyorum ama. belki aklımı 
oynntırdım !. Yahut onu. beni bu 
kadar alçakça aldattığı için bir 
tehevvür buhranı ile öldürürdüm!, 

Evet. .. Fakat, doğrusunu isterse · 
niz, en müthiş hadiselerin nekn.
dar basit geçip gidivcrdiklerini 
o kııdnr çok görmüş bulunuyoruz 
ki, adeta şimdi kanıksamış bulu -
nuyoruz! .. 

Çek fabrikatörü, ııonra, gözlUk. 
teri altında derin bir kederle dol 
mu~ gözlcıiyle yüzüme bakarak : 

- Beni en ziyade mütecı:ısir e
den cihet, dedi, sizin m<-mleketini
zin de demek Çekoslovakyanın İl. 

kıbetine yuvarlanması içln çalış 

masıdır! .. Ah! .. Pragda fobrikA . 
mın iinilnde Alman a.cıkcrleri bir 
nilmayiş geçidi yaptıkları gün duy 
duğum acıyı hiçbir milletin duy · 
masını temenni etmem!... Demek 
ki sizin memleketinizi de Çekoslo. 
vakyn gibi habersizce teslim al · 
mak için çalr~1:-·orlar! .. Bunda dn 
benlm karım olacak bir ka 
dın rol oynuyor, öyle mi? .. Ah, ya 
rabbi, çok müthiş bir ı;ey! .. 

Çek fabrikatörü, adeta gözleri 
y~Iı bir halde, mazlum mazlum 
söylenirken ben onu tekrar ve sa 
kin bir halde tetkik etmek fırsa· 

Albay Sameroviçin ölilmilnden· 
beri Polonyada o kadar geni§ bir 
ihanet şebekesi görmekteydirn ki 
ıırtrk her gördüğüm insandan şüp. 
he etmekte mazurdum. Bununla 
beraber. Çek fabrikatörünün ifa· 
de ettiği teesliründe sa.mi'mi olup 
olmadığını yoklamış olmak için: 

- Evet!.. dedim, Bay Gavler!. 
~izin memleketinizden sonra Po -
lonyanın da, adeta bir manya.tiz -
ma arneliye!l'i gibi uyutucu ve u. 
yuştunıeu vastUılarla ayni akıbe· 

te dü~ürülmesi için çalı13ıltyor ! Ve 
bu ikinei faciada, belki birincisin· 
rle de ayni rolil oynnmrş olması 

pek muhtl'mcl bulunan zevccni • 
zin de korkunç bir faaliyeti var! .. 
Maamafih. hiçbir zaman zannet . 
meyiniz ki Polonya zavallı memle· 
ketinizin düşilrUldüğü tuzağa düşü 
rülebilecektir! Asla!.. 

Gavler koltuğundan ayağa kal· 

karak: 
- Oh! .. Bütün kalbimle böyle 

bir felaketten uzak kalmanızı te • 
menni ederim!.. Dedi. 

- Teşekkür ederim ,bay Gav. 
ler! .. Dediğim gibi, umanın ki bu 
husustaki mlic'\cı )ı"mizde, karmı · 
zm rağmına olsa, bize yardmı et
mek istiyeec:ksiniz! .. (Denmı var) 

"Naziler Avrupaya 
lr ölellk usullyle 

zerlyat tekUI 
ediyorlar" 

Londta, 12 ( A.A.) - Dahili. 
ye nazırı Harbert Morrison 
Londrada söylediği bir nutukta 
ezcümle şöyle demiştir: 

"Almanya, iktisadi birlik yo. 
luyle zenginleşmiş ve milli reka. 
betleri ortadan kaldırılmak su. 
retile de müsalemetleşmiş biı 
Avrupa için ikna edid bir vaid. 
de bulunabiJSE:ydi, bir çok kim. 
seler kendisini dinlemeğe ama. 
de olurdu. 

Almanlar tarafından zaptedi. 
len memleketler sakinlerinin 
vaziyeti kölelikten de fenadır 
N'aziler, kurbanlarını hay,·an gi. 
bi kullanıyorlar. Nazilerin yenı 
Avrupa nizamı geni~ bir askeri 
inhiı:;ardır. Nazilerin Avrupaya 
teklif ettikleri teşkilat. kölelik 
usulüyle 2eriyattır. Bire vere. 
cekleri barış Dachau ve Buchen. 
wald Temerküz kamplcmda ca. 
ri olan barış nevindendir. Bu 
harp demokrasilerin ellerinde 
bulunan askeri kuvvetin haki. 
miyetile nihayet bulm&.dtk~ 
Avrupa daha iyi ve devamlı ibir 
barışa intikal için hiç ibir !kurucu 
devre derpiş edeme7. • 
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Murakabe komisyonu 
f. • • 

Ol m~ıhtek ·ri 
adliyeya verJi 

ıngıhz taarruzunda 
yani teknik cnq taraf• ı incide) 

,. - §imalinde İtalyanlar tarafından 
S ııvrldekl le rlkada 11arP 

(Başwafı~ 
Fiyc.t murakabe komisyonu. 

dUn de toplanarak muhtelif iş. 
lerl görlişmüştUr. DUnkU top. 
lan tısında komisyon. son günler. 
de şiddetlendirilen takibat ne. 
ticesinde meydana çıkarılan 10 
ihtikar hadisesinin mesullerinin 
adliyeye teslimine karar vermiş. 
tir. İhtikar yaptıkla.n sa.bit o. 
!anlar şunlardır: 

.. _ .. sır ıa 1 lng Ur yapılan iki mukabil bucumun gerı 
d 

1 

püsklirtUldUğllııU bildirmiştir. ltal, or asa yanlar ağır zayiata uğramışlardır. deniz kaz 
ıunuyorlar. ttaıya.nıardaD ~.-AJıt ~ 
Cazla eıı1r alınml§tn'· Tan-~~. 
tesbit edildiğine göre 1~0 ~ 
ric'atı l.nki§at etmekt.edll'· blf1" 4't 
leıı m uazzı:ı.m gaııeJından t,.ıırll' " 
manın birçok maızemeııi de 

Beyoğlunda Sahne sokağında 
Ancelos Mazarkis (kilosunu 58 
kuruşa aldıP,ı zeytin yağını 70 
kuruııa sattığından dolayı, Be. 
yoğlunda Hac;apulos (kumaş ih. 
tiknrında.n dola vı), Beyoğl unda 
Bemar ve Jozef (maliyet fiya. 
tmm tesbitin1en 'mtina), Istik. 
lal caddesinde Emil Arsebük 
(Ereğli hama.si isimli kumaşın 
metresini 90 kuruşa sattığından 
dolayı). 

Seyyar sa !Tcılardan Salp oğ • 
lu Simon (filicer makara ihti
khından dolayı), lstlklal cad
desinde 55 numarada tütüncü 
Arşabir (fener ihtikA.rrndnn do
layı), Istiklr caddesinde tütün.. 
cU Hüseyin (fener ihtikarmdan 
dolayı). Beyoı?lunda Olyo pasa. 
jında A?eko Gliliyadts (makara 
ihtiklrından dolayı), Tahtaka
lede Kuruincirde Ali QaVU! 
cıoo kuruşluk kağıdı 200 ku
nı§a e:ıttığmdan dolayı), Sul. 
tanhamam caddesinde 15 n~ 
marada Armanak (paltoluk ku
maş ihtikanndan dolayı). 

Musulda bir konsolosluk 
ihdas edildi 

Hariciye Velt!lt:llmiz ldusuld& 
bir konsolosluk lhdaa etm.lştlr. Ye. 
ni Musul konsolosu bugünlerde 
vazifes: ba§ma gldecektJ.r, 

F h b d 1 DV'N GECEKİ HABERLER 
rans!Z a ın en a ınan Atirıa, 12 < A.A.; _ oun aıcşam 

det SlerddO ÇO~ iyi . il neşr.~ilen 46 nwnaralı Yunan 
teblıgı: 

ISİI ,ade etti Düşmanın şiddetli mukavemeti. 
1 ne rağmen cephede muhtelif isti. 

nmLo:.dP:· :: t<ehr~J :atısıw~h~rranJ· kametlerdeki ilerle~işimiz devan: 
• .... co&r e ~ • .ıwı. t k'ted" Er . b" · ı d 

yeu bUyUk oldugu 1 ı.n d b41 e me . ır. ı!111ze ır ~~~ar a. 
ç eb~• takat ha esır ve ganımet geçmıştır. 

burada çok m1ktarda harp maıume. Atina, 12 ( A.A.) - SalaJıi ettar 
11 iğtinam ed!Ulgi ve İtalyanlardan b" y ba . ~ . . 
içleruıde ıeneraller de 'olduğu b.alde • ~r u.nan men ~ndan b1ldınld1. 
mUhhıı mlkta da . lı d gıne gore, Premedı mmtakasında 

r e.sı.r a n ıgı ıçın mühim bir tepe Yunanlılar tara-
Londrada umummı bir al~ka uynndır· f d l ed"l . t" 

ktadır 81 ın an ışga ı rnış ır. 
ma • dlb&rraııının uptı belki E · ·cıe lt I k tal de ı. .. nka n guzı a yan ı an tara-

- muvallakıycUerin h1r mu. fından yapılan bazı mukabil bil.. 
kaddtmeslnl te,kil etmektedir. cwnla üsk' ··rt:-J -şt ·· 

HAWBcl · , ..... , ... , b r p u .wmu ur. 
enn l.UA._ı unu göster'-'• Atlna, 12 (A.A.) _ Röyt.er: 

cekUr.' ltalyo.n esirleri kendi JıaUan geri 
lngiliz ordusunun Mısırdaki bu mu· Binde bUyUk bir kargaşalık hUktlm 

vat!akıyetı lngillzlerln Fransa muha.. sUrdüğünU söylemoktedlrler. Görünü 
rebe81nden alınan derslerden ne ks. şe göre, İtalyanlar, muvat!akJyetsız 
dar iyi ilıtllade etUkJerin.l &"östermok· l lik mesııllyeUerlnl yck<liğerl üzerine 
tedlr. Fraııııa tatilAsııun karakterla.. atmağıı çalı§all muhtelif ltalyan kıta 
Uk bir va.sfı olan ordu ile hava kuv. kumandanlan arasmdııkl lhUIM yü· 
veUer1nln l§birllğ:i Vavel ordusu t.&rn· zündcn gerilerindeki mevzilerde mu 
!mdan dikkate §ayan bir muva.:.tııkı. harebe haUarmı müstakar bir geklr 
yeUe tatbik edilmektedir. !ngUlz d , ., koymağa. muvaffak olaıruı.ml§lardır. 
nanması da Bukbuk sahUI yoluna mü Bu mücadele esnasında kumandanlık 
temadlyen taarruz etmek suerUyle !arda yapılan değl.§lkllkJer de karar 
mUhJm bir rol oynamıgtır. Bununla aızlığı arttrrmı§lır. Esirler araamdakl 
beraber Fran.aa muharebesi 1le b1r zab1Uer, emir verılmeden gen çekilen 
mukayese yapmak lA.zımgcllrae HiUer askerler llzerine alt§ yapılmıı.sı ıçln 
ordusu ile !§birliği yapan Alman bom.. tebligat yapıldığını umumiyetle teyit 
bardlıman tayyarelerine düşen vazı. etmektedirler. 
fealnden dana kolay ol:1uğunu kay· ı Son günlerde göndcrilt!n imdat kuv 
deyle.mek lAumgellr. Çünkü A.lmaıı vetlerlne mensup bazı İtalyan asker 
tayy&relerl piko uçUf}arlyle kasabaln.. ıert, muharebenin Arnavutluk arazisin 
n ve ıose yollarını bombardıman et., de ccreyanınd:ın haberdar olmadık!& 
mekte ve mUhJm ıı:ua.rat yapmakta 1 rmı aöylcınl§lerdlr. 
idiler. KJaır çölünde lse tc.pragın yu· Gerek havaların fena gttmeai ve 
mll§&k olması bombaların tahrip kuv- gerek Draç ve Tirana ha.va meydan 
veUorinl azaltmaktadır. Bununla il<'., lannm bombardıman edllnıfs.I lle h u 
raber bu hal lo.glllz hava kuvveUerty· .uıe gelen hasarlar yllzünt!en ltalyan 
le kara ordWiı.ı arasında yapılan 1§- tayyareleri Yu!IBJl ilen hıı.rcl:etlne 
blrllflnln mUkemmel neticeler verme., mani olmak lçln pek az gayret aartet 

30 bin liralık mücevher ain• mani olmam.11tır. ı mlşlerdır. 

1 
lngill.& tıı.yyareleri kara harckAtıııa. Bundan ba§ka Yunan ııert hareketi· 

satılamadı yardım •LmekJ~ kalmamışlar. ıı.y11J za nJ ya.vw,ıatmak ınakBadlle aon dtlkl 
Sandal bedestanmda mUzayede. 1 manda bavalarda lLı&lyıuı l.&yyarelıorı kaya ko.tlnr mevzilerini muhafnzn eoorı 

ye konulduğunu dlln ha.beT verdi· lle mUt.enıa4lyen müca.dele •tınl§ler ve ltaıyaıı dOmdnrlarmro da iaşesi husu-
ğimiz 40 kıratlık ve 30 bin Ura· birçok dUfn:ı&A tanıı.rec dlifUrmUo. ııu birkaç ltAJyan tayyıı.reBlno tcvd' 
lık mUc, vher sat:lrunamUJtır. Pır- terdir. lbyaıwı lçlıı~kl ltıı.lyan ta' ı. edllmtşUr . 
lanta 24 bin liradan mUu..yedeye meycanıan da taarruza uğranıı~ vı:ı -----------
çıkarılmış, fe.kat artttr&-'1 olma. İtalya.o bava kuvvctıerı.ne Uslerıııdtı PO'...ISTE: 
mıştır. P.ıınun llzerlnP. milcıwl. 0 ri· dMt.el•r Uıcıırüuu.;ur. 
run 1i0 hlıı Ura va yüksetPceftl\t &..lbya tupruı.u ınuı ~ mıı ıçıııo'" 

tahmin eden mal salı.lbf satmaktan bUlunıu.ı CUteı f;Jeıılt•ı tlaıyaıı ba vıı L.y ahbap 
çavuşlar 

vazgcçmiJLir. 
---0--

Doktorların 
otomobilleri 

B<>lediye dt>l:torlaMna alt ~ıurı 
mfü!:ıarle verilen huıuaf otomobil
lerin pili.kalan ahnmıs v~ ye'rinf 

ıneyda.ıu Uurıntı yapılıw akuııuı" lı . 

s!Jla &.ıı.arru.ıuıı• tlı&lyll.11 tayyıutıh:ıı 

nm mU~ı •unıtU: mukavemet t<l.ıue-

lerıne aınıı oıcıuguı.u. 111ıvb• yoktur. Kafayı çektikten aonra 
ln~ila hava kuvvoı:tı.,nnw ra.wıy~u 

yaına Ywııı.nıat.anO• v• Lllıyıuitt ık~ biribirlerine girdiler 
ğil Haııe,ı.ata.nda oa kendmı :gösı.er ı Galatada oturan Şuayip Kadri 
mııur. ve Mehmet adında üç arkndaş. 

001 numaradan başlnvıp siyah ze. Burada AdJ.lababa ile cıuut.1 arasın- dün gece beraberce oturup ı~. 
mln Uzerine beyaz Y'-Zllt yt-:ıl ' da ;ılmenditer hattı bıq;u.k taarruz:ı • mişlerdir. Va.kıt geciktikçe ka. 
plAkalnr ver' lmiştir. ra uğramt§ti.r. lngillz hava kuvvet fal arı kız~ üç ahbap çavuşlar 

Heı akşam -(Baş tarafı 1 incide) 
,eydir. Gerek hUI;;funetfmlz, 1;enk 
matb;ııı.tımız bir buçalı eeıneye 7a
Jan bir zama=ıdanbcrl her gtı.n en 
açık bir lisanla Türldycnlu mesle. 
ğ1nJ ır edJp ılarıln. Buna Der 
llnde, tta.ıyo.n muharrlrtnJn ar,-zm
daıı .. kııra.rsız" dcniU3·or. Türkiye 
ilk lla:dkrubnberl fmrn.nru \'Cmıl~-
tir \'e ondan z~rre kndnr dönme. 
ml;ıtlr. "lfonırsız" k elimesini onla· 

m. ''s"b::ı.tkfı.r" m"n:ıs dn. lru 1 n
<1 ' ' rmı z nncdiyonuı. Şlki etı • 
rln! de rııcw:l ~n b:d hi e :ı.'nnız 

tcr;'dl cttiğ'I 5üpb Ivlir. Biz nızi 

yctiml:i l>fı.fi \"tlz.ulı, rahnt n 
kat'lyctle t:ı~in cttiğ!mlıc lınnliz. 

Ulurdı oyunb.rmdan, JıW\i..:ıu ........ 

sözlerde n ho~lannınyız. llıı.ncl 

n tt ıılan nnlıynmn.dıklıınnı .bi r 
ıu:ıı f. ·':Unde la 

n r. 
u:d n bal scttı;,1 tiırr.

da b::ı \'az~yctl '!zim için t"hl'l>rli 
buluyor. "Çiln tU, btı t"ltdlrdc Tür
kiye Jrnru1mn!t lizcN bulun:ın yenl 
lllm!'ld :ı b'r ın::\'l;l al~ry:ıc ':... 
tır.,, 

bun ıı·ır.:ı:uı \'O fır· 

aatı kaçırtlı~'lilllZll çok memnunuz. 
Türkiye yenJ nluuuda. lılçblr mev
ki aJmıı.mıı.~, en büyük bshtlyarlık 
ve movnfCııluyet olarak kaydede· 
eelrlfr. Rlz iter.dl hl ~lzf "r tt ı. 
yn.n'""-"' .. ,. • ... 

ıerlnin Yunanlılara yardım için Libya. bir aralık bir milnalıaşaya ve 
daki tayyarelerden bir mlktannı "· münakaşadan sonra kavga.ya tu. 
yırmak mecburtyeUndı. kaldığı d~u tu1'muşlanlır. 

nülecek olursa Yunanıstana yapılan 1 Netirede Mehmet boş rakı 
tecavuzdcn aonra .Mısıra sonu rllcn şişesini kaptığı gibi Şuayibin 
kuvveUerln mUhinı blı >el; una ıxıııg ha!;m:ı in -:ıirmi"ı I\ad.ri de elin 
olduğu kolayca anlaş.labıUr. Çolt rnik- de; var:ı.,anmı~tır. • 
tarda muharebe tayyare.sini ıhtıvıı. '• "'ara'ılar tedavi Rltma alın. 
den bu tak ırlye malzcıneslnln hava yu mış, her ile; kavgacı hakkındn 
lu Ue de~. Akdcntzdcn acvkedılrliğl ta · j ı, :ı rui"'i mi ir. 
muhakkak addeJılmektt:dır. Bu hal 
lngllU donanma& nuı btıtüo denizlere, 
battA ltıı.l)anın artık · •Maı e No3t. 
nımm' demlye ces rel edemedlğ d • 
nl%e bUe b~klm oljuğlm '1 bir ke re 
llibat etmckt.cdlr. 

um ÇOCUK DAHA YA?-.'1>1 

e <ıllıöinrn 
Ü 

lıse hıı inci, ı İnci sınıj 

çıkmıştır Fransızca kitapları 

(Baş tanı.fı ı lnclde) 
!iyen .bu yelkenliye, hareket 
edeceği sırada bir sıhhiye me. 
muru ile bir de kıla.vuz verilmiş. 
tir. Gemi, bu memurları ea a. 
la.ra.k yola çıkmış, Sihvri önlen. 
ne gelmiştir. Gemi lburada, yani 
Silivri açıkla.rında batmıştır. 

Gemide bulunan bütün Muse. 
viler, denize dökUlmüşler, bir 
kısmı yüzerek bir kısmı da a.. 
kmtınm tesiri ile sahili bulmuş. 
tardır. 

llk olarak kazayı. gümrük 
muhafaza. teşkilatı memurlan, 
sahilde bulduktan cesetlerden 
anlayarak mUdürlUğü haberdar 
etmişlerdir. Hd.dise §ehrimizde 
duyulur duyulmaz, alakadar., 
makamlar derhal faaliyete ge • 
çerek hA.dise mahalline tahki.. 
kat memuru göndermi§lerdir. 

Gelen malllmattan anl~ıldığı.. 
na göre, gemi 8 kulaç derinliğin 
de bir yerde ''Touk" denllen 
deniz içindeki çıkıntıya bindiri. 
terek delinmek suretile kayııa. 
mıştır. 

Gemide bir hesaba göre 70, di. 
ğer bir hesaba göre de 50 • 55 
çocuk vardı ki, bunlar kAnıilen 
boğulmuşlardır. 

(;A..mi battığı vakit, di. 
reği bir mUddet su sathında 
kalmış bunun üzerine lmdat 
bekler vaziyette iki ki i görU1. 
müştUr. 

Bilahare bunlarm da sulara 

crıccarıe elindeki 

Buğdayın 
mübayaasına 

başlandı 
1 

Ekmek, bu sabahtan 
itibaren 14,5 kuruşa 
Toprak m&hsullerl o!.lai eıtcrin. 

de buğday ve çavdar bulunarak 
bunla.n bir bcya.nname 11e bildir
miş olan 68 tUccann mallannı dün 
den itibaren mübayaaya başla • 
mıştır. İlk olanık değirmenlerde 
lSğijtllJmek ütere bulunan kırmacı
lann buğdaylarma elkomnuş ve 
bunlar §ehrin ekmeklik ihtiyacı L 
çin değirmenlere devredilmiştir. 
Bugünden itibaren de Havarr>öışa . 
ya getirilmb bulunruakta olan tılc 
cara ait buğdaya ofisçe PJkflnula· 
caktır. Ofis glmdilik değirmenler. 
den başkalıı.rına buğday verme • 
m~-:.-tedir. Bu günlerde An.karadan 
gelm""• beklenen emir, g"l!.!.ı!!ten 
sonra tekrar taclrlı>rin mıo l .. ma. 
ıuıa ve piyasaya çıkarmuma mü· 
enıı.de o!un:ıcaktır. 

w • tara"tan, buğdt> • r .. •• 

n:ı. hU!.ümetç3 yap:ılıı.n znm netice
sinde ekme,;;a yeniden narh konul 
duı'hı malumdur. 14.20 k~1 üz • 
rlnden olan yenı r.ıu·1' bu sr.b:ıh
tan itibaren tatb.k aı vl:iı e ~ir 
mi tir. Fiat murakabe komisyonu 
"Jvar vilii.yetlerin ihtf\ .:::r. ı , ve l:ııı 
l'l' 1 -ırdıı.n yapılan tal..r. ı eri tetkik 
c!ml' ve her giln r'·r'n ~ tn cJ
v r ,,.-ı<ıyetl cıre 80 ton Pn sev;..e. 
dllmosbe karar verM"1lr. 

ha .. ' 
bon • ,.rı 

ir misli y·· .'S ldi 
Lo>:d.a, 12 (A.A.) - Beyne! 

mi'el vaziyeti göster·r en hassas 
b:ırometre olıı.n p:ıra piya:>:ısı Ye 
O,r ... a, YuıYınl 1ann t:ır3inin1". 
parln' b·~ surette y~rdım ettik., 
Jcri Al· • iz vn~·yctinin nası! 
" uvv" · dPini g&>termc!<tedir. 
Y "zıb 6 faiz?i Ywıan hazine bow 

lnn G liradnn 13,5 liraya çrk. 
nuı;tır. Anglo Pcrsian Oil şir _ 
lretinin hisse scned!eri yüksel. 
miştir. 

Even!ng Stıındard gazetesinde 
ikti:ınrlcı Ateks:ın:ler, bu yükse!. 
moler in Akdenizd:ki 1naföz 
man:ı 'mlatmm, yaln:z son ~u 
vaffnkıyetler sayesinde değil: 
ispanya ile son zamanda yapı. 
lan anlaşma dola.yısile de emni. 
yet kesbetmiş olduğunu yaz. 
maktadır. 

• Mmtaka liman retııl Rc!llt Ayen. ... • " · I 'mıı.n 
:1 

Tt l1wr çllllcrlndo lşlulne 7o.razl 

ım.esta <Wdt YAL(Dr 
e 

~ ~ .ı. ., • .. • ;.:::ı . .. . ; l: .. ru 

.::»a iı 1 rnaK ia a ır ' •• ..,,.,,. hnrtclnd•kl "''"''" Umin· 

1 
de MUnaka.le Vekliletı ile temasla bu. 
hJAa,oa.k tır, 

karı.,Uklan müşahede edilmi~. 
tir. Gemiye verilen kılavuz kap. 
tanı Hüsnü Eden de kurtulmuş, 
srhhiye memuru Muhittin Deniz 
ise kaybolmuştur. 

Dün akşam UstUne Kadar 
kurtulanlarm miktarı 105 kişi 
olarak tesbit edilmiştir. Bun. 
lar, Silivrldeki Havraya götü
rlllerek yerleştirilmişlerdir. 

Ancak, gerek fazla. su yut
mak, gerekse soğuk yüzünden 
bunla.rm bir kısmının hayatları 
tehlikede görlllmektedir. 

Gemideki Museviler arasın. 
da, bir müddet evvel Bulgaris -
tana gidip yerle.'7lJliŞ olan İs
tanbullu Mureviler de bulundu· 
ğu haber verilmektedir. 

Kurtarma ameliyesine dün 
gece de, geç vakte kadar de. 
vam edilmiştir. Denizden 56 ce
set toplanmıştır. 

BU SABA HALINAN 
MALÜM.AT 

Silivrideki kurtarma ameliye. 
sine devam edilmekted\r. Bugün 
öğleye kadar bir çok ceset bu. 
lunmuştur. Fakat ölenlerin mik. 
tan kııt'l surette tesbit edile. 
memiştir. Aıkşama doğru, ölen. 
terle sağ kalanların miktarının 
kat't surette tesbit edileceği ü. 
mit edilmektedir. 

Diğer tarn.ftan vali muavini 
Ahmet Kınık, bu sabah Silivriye 
giderek kurtRrma ameliyesine 
biz:rnt neuret etmektedir. 

Hi 
Barp eadilst~!sl 
m me sslll rı e 
teşekls r etti 

Berltn, 12 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor; 

Hitler dün Alman yüksek ku. 
manda heyetinin §Cfi mareşal 
Keitel hazır oldUoau halde esliha 
Ye mühimmat nazırı Todt ile 
Alınan endUstrl ~erini kabul 
etmiştir. 

'fodt Alman silfi.h endilstrısi. 
nın ba.şa.nla.nnı izah etmiş, Hit. 
ier bu endüstriye• teşekkürlerini 
bildirmiştir. 

Hitler ezcümle şöyle demiştir: 
Alman silahları bUtlin ihtıyaç. 

!ara cevap vermektedir. Silfı.h 
end lüstrisi i~ilerine, yapını§ 
o!c] ı'·iarı i 0 'er foin teşekkür et. 
t im. Bugfrn de te1mjsyenlerinin, 
ınu~'d'erinin, kimyeger erinin 
meh ., retlc.ri sa ·e2lnde büyük 
muv2..ff" 1

• et'erlmi-.e geniıı m"k. 
y :uf+n. yardım etmiş o'an Alman 
h nrp cndil .. tris'nin milm ssilleri. 
ne te<ı~lL'ttilr etme~i'. istc im. 

.. 

(B:ı'j tar ı 1 lnc!dc) 
O!ldi seyre.sefer t rüelerlmlzı 
nnr.imde r·· ~• rmcli.} iz. Mc(;ela, 

\ .ınl g,;Jip [: •. 'il;:l - • 
1 re, r • , .. · r- . 

~ '.l t:ır.t f">' 

. g !cc"ı";;iz, sact h e dec'.:ı 
~ ... ,. 'U."'~ z. d"'m- • ·~. S· r.t 

:~ r i"tün dfoııT('a. d -·:omez ::r 
l t """!"'"'1 ']. ı:>v·r (' •. mn~ is• 

• 1 ·" ,.,,. ... ,,., ~ .. - Bu l·endi 
' -ı v· •ı""' r"ı. ı... ı· JT,1" ' rt-ı .... ı. , •f"l'!di 
VaMy:ş 13artlnnmıza ait hadleri 
1eı;.ı. +frın<>k d" hıı. doğru olur. Ha
tlra. ge lir ki yn.km veya uza.k bir 
zan:an sonra bu an~t dcği~tirme. 
l~r, blı-t:ıknn hu!rnki ihtiltı..eıarm, 
~irtakmı tarilıf meselelerinin hal· 
·mı gUç!eı;tireccl:tir; bir doğum ve 
·n ölllm:lC'n evvel veya sonra ol
nası, tir akdin hangi saatte vuku. 

l 'u ~·ınun t csbiti bir adalet ıa. 
·mcs'rJ ... ,.,; .. t.,,.ı .,, "'''::r'''nlin !"'"'. 

41- 1 , •• :-·- ·· ..,,,, ir. Yarm bu· 
-··-'· -~-..,.,·! oı,..,e•: mevltli ... "' bu 
'•ın~.,1., ... n·...., " r,. -· .. '"n"C!ı·~ 
~a.rklnra. b1r de fi!A.n veya filıln 

memı.-· · .. tto idı:.ri kararlardan doğ
mt·ş farklar olacağını kayıt, akıl 
ve hesap edememekte mazurdur • 
lar. 

Tab!f saatimize avdet İ<'in hlil:\1· 
metin kararını rica edebllJ'riz. 

Filistinde 
Br 
m 

dllmlşUr. JlluJI'* 
rusyterl.n garp QÖıuııdeld !1)i11' ~ 

1ngU1z kıtaatı arasında bugtıııO ~ 
§evk ve neoe hüktlm ııürd 
diriyor. erl ~ 

1ngWz orta ~k ıcu"98u ııa\" ~ 
mandanı General vavel peusı- f'' 
re§alı Longomore ııerl ~ool,tdl" 
rek General vıaon ne ıö JJ1 

MAGLUlllYE'l'LEB ;::;~ıı 1 

HALKINA çJTIJ\ f 
B-~ 

Lon~ ıs (A.A.) - :s.ve ~ 
ltaıyanlarrn .A.rnavuUııl' ı~ 

uğradıkları mağUUııyeu_e::....,. ""' 
yaVD.§ yavq halka çı~~~ ~· 
lıııımı§tır. lWyan mlllll"•- ııı11' 
tedai An.salda, dlln ttal~tıtD ~ 
lerlne aöyledlği nutkUD~ 

8 
~,. 

ve zor olacağını ıs5yJcınfl </ _jJJJI 

ki• ~ ... 
:'Zaferin kolay oıacatın' ~ 

Oln.nl!U', ciMdl bu ~rt•" 
sukutu hayale uğraDlIŞ sJ1(0' 

INGtLtz DON~ 
BOl\mABD~'1 ~ 

Londra, le ( A.A.) - . ,,.ı. 
Jik dn.ires!nin tebliği'. ali~~ 

İngiliz bahriyesi, .1Ji!1" ~:111 
kada ltalynn ricatill1 de~ 
çevirmek rolünü .ifa.Y3 ~ 
eylemektedir. -~;dJJl 

Deniz filosuna. nı~,."" 
ve hafif ciizüta.mJar, d J.ı'flY ~ 
lta.lynn mUtıa.kalatınl ıt$1r 
mektedir. Gemileri~ ıııe~ 
ricatinin esas merh~e duÖ~,,ı 
rini, Mısır • Libya bU ~, 
varında Solltım ve .I.Jb~~, 
linıde Bardiayı şiddetle .ut+ 
drmnn etmiştir. ~ıJt 

Harelcfi.t esnasında. ~ bit 
mizden hiçbirisi h~Jl'· ~ 
hasara maruz kalın ~~;ı
bir gemimiz de kaybi?ıeri r::l 

Başka. lngiliz genıı ~,. 
yan Somalisinde J{i ve ~~ 
bombardıman etıni§let tJS'"'' 
ynu levazım depoınrın1 

eylemişlerdir. t.ııl1-sl~ 
D l;]Manm sahil bıı tJJll~e • 

ate'!'limi7.e mukabele e ışl~ 
de hiçbir netice aıa.:rna.ıxı 

• • -11 plJSl 
Kahire, 1! (A:A~ği ~ 

neşredilen bir denız ~-
ları bildirmektedir: "'" :ı.:ı. .• 

10 ilkkfinun gecesi V"'ctlt!1 

kanun günü deniz ~ t ctııle1" 
miz sahil boyunca rı~ınd&.~ 
te olan ve Sollum et an 1'":. 
lunan yollardaki dilı:ıtıl r.ttP' 
vetler:ni bombard:rnV1

" 

lcrdir. 
~ • ,,. ·ıde" 

Kahire, ır, ( .A.A.) f ve~ 
iri lı r<"' ... t n mahiye 1 ~ 
la.rla mitralyöz yuva~~!ıığıl 00: 
daki çarpıl:maların ç~Jilıı.ll ~! 
layı iyle dü~ma.nd~ ın e. • ..tJ' 
zinln geni<>liği,. esırlet in tıll~t.-

a ele ~e<'en maızeı:nen iıtW' 
n hakkında kati hır ~ut· ~ 
yin etrneğc imkti.D Y? gry_P 

Mütemadiven e~ır tıe b~~ 
gelme!•te olduğu cıh: JllııJıt" 
rın sayılması Z3Jllan tsf' 
bu lunmnkta.dır. . ba,rel<t\~ef 

Bu taarruz yenı . i g ~ 
zmm hususiyetıe:.ill nJll dtt~b!t' 
mektedir. Artık dufia:ııı.~')-eıı 
mc.k iC'in yarılar.ak. ın ·Iİ· 
hat mevcut değild?'da!BB- ~! 

Orta.ya çıkan nıU ~ut ~ 
çöl içine dağıtılın~ ~ a,ytlu18' 
mitralyöz yuva.h.ı.rıyl ,,ıı.Sfl."" ııS' 
olan kuvvetli mUda.f;: dil~ 
rma. malik mli~.d 1 o
mevz'leri sisternıd!r. şeıcıitJÔe0l" Bu mevzi'er da~ 

5
g,}'lffl. t

1
,. 

lup dairenin ınuh 1.ti :su t?,P f' 
lnriyle milcehher.d:kete nıu.-lıt 
rm arknsır.da. he.. . ~' 
ya tanklar dizilınl§~~ da ptı,-tı 

Tanldnrın arkasın piytıdc 
Iiyatı muhafaza ed~drt~ tJ1'· 
mitralyözler bulunIIl ss-1>1:~ 

Bu sistemin toPl~ebilecc:'t'ıı-
Çölden düşmanın uda.filet ~l< 
noktnln.rı iyi bilen nı bulunıt1 
biatiyle faik vazi;vettea.nt lıll~ 
tadırJnr. Mama.af.ılı d'lerlfle~. 
ketten ve çöliln ~ yoll .., 
jyi malfun olan k tngil~~ 
dan istifade eden. bU ıne~ııe 
zimkar hücunılatıl~A'°''k sa.v-~ 
lerilı ba.zılarm~ g~1-~çr,bilıtı doğru kcndilerıne yo 
terdir. of' 

Gizl. ·traıyöı l'll'1'~ ı~· 
ı mı . in~ ı• 

t"'"'a.n kııldmnak ıç gız•cP~; 
n: •" .,, l'? (A.A.) - Flllstın tr"'i- ..... ~ •r. Tcpele~de v:ıls1;1"1 

liz nıı ı . . JJ:ıert Yııc Mlchael, Ha;> ! il dil man mitralyöz .. yu,., . ., . .. ı · · tnaıhZ ' .,ıl nçıklıınnda demtrll bulunan Romen l karnı motor u ı·· bUcUJll 
bandıralı Bucedi gemıolnin mUsadere, tarnfmdan bir eok 
sini ~mretmlştlr, )'._~ıştır. 
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alebeyi kahvelerden 
nasıl kurtarabiliriz? 

Maarif Müdürü evfi!< Kut, Doktor 
F ah rettin Kerim fikirlerini söylüyorlar 

Lise talebesinin kahvelere git- , gilnleri öğleden sonra ve b:.· de 
:ıneaı, aenelel'denbcrl üzerinde du. pazarlarn münhasır kalmalıdır. 

rulan_ vakit vakit bütün memle- ı Diğer günler otur.,un ar, çalış. 
ketı meşgul eden içtimai bir derdi- smla.r!,. 
rnizdir. Şüphe yok ki, lliıe talebe. )fAARİF M('DtRÜ TE\'FiK 
inin kahvelerde harcıyaca.k vakti j KUT 

.Yoktur. Bu kültür dava.nuz i in Maarif müdunı Tevfik Kut, kah-
bUyUt bir ~rardir. Fakat lise ~- 1 v : e giden lise talebesi hakkın
lebesini kahveye dadandıktnn son- da ve bu hucıusta alman tedbirler 

l"&. haylazlığın lanmda ehemmi. etrafmda QBağıdaki fikirleri ser. 

Yetıe yer al::ın bir m ele daha delmiştir: 
~rclır: Ahlak. "- Talebenin kahvelerden u-

r.a.klaşmasına, muhtelif tedbirler 
ularak çalışıyoruz. Mektep idare. 
lf'ri, muallimlerle yaptıkları işlıir. 

lif,;'ine çocuk ana v 1 babalarının da 
iJ tirakini istiyor. 

rif miliHlrü T4'\•flk Kut 

Mektepten kaçan, kAğrt oyunla
rına ve Myleee kuman alışan ta
lebeYi bekliyen Akıbeti, burada u. 
tun boylu izaha lUzum görmüyo
ruz. Bu, herke:5ÇO malümdur; ynl
:ru:z, kahve kurbanı lise tale~ince 

ltteçbul .. 
Maarif mekanizmam, kahveıo· 

?in, Ömer Seyfettin merhumun, 
•'açık hava mektebi,. ni andır~ 
~ .. denı kaçakla.rı,, toplantı yeıi 
halini alma.sına mlnl olmak için 
~or değll. Nitekim, birknç 
r\lndUr devıı.m eden sıkı araştır. 

ınalar neticesinde birçok talebe tu
tulmuş, hllviyeUeri tesbit olun. 

1l'l~. Bunlua, kahveye devamdan 
?e diğer ııuçlarmdan dolayı üçer 

EUn tard cezası verilmiş. 
Yerinde bir tedbir. Fakat, aca

ba, yalnız idarl mahiyette kalan 

Ba1J t lehe vardır ki. kendileri-
ni kahvenin esiri haline sokmuşlar 
dır. Biz, bu fena \UZi,etP d.:. müf;i 

olan çocukları kur!Jı'".:l'U kin gr. 

nl bir mticndele ~ apıy~ı uz. 
l<.l natim('t'. talebe üzerinde ru

ı n da milessir olal'ak çare ııudur: 
Knh\'C\' {f den çocu,•ım düştUğü 

kıbeti, <il· erlerine göstermek, kah 

vede oyuna ahşan, knhvrye borç
lıınnn bir N ,..,..; hl'r tllrhi fl'na ih. 

tımr.llf'r, bir nf, :;ihi kuşatır. 
Bu na1ctanlJ1 i·" '" t ,.!hl, tale

beyi kahveden uzaklaştırmak ta 
çok milhim ve nıhi bir Cımildir.,, 
DOICTOR \'E l\IUAJ,J,f)I KE!UAJ, 

SARAçor.r.u DiYOR Kt: 
Doktor ve muanırr. Kemal Şakir 

Saracoğhı. t.ıl< ı ka!•' ·• l de
vamına m&ui olmtı.k bahsuıdeki ka. 

bir ceza, bu derdin önüne geçebi- Dokt-0r Falırctfln l{1>rint Göka~ 
lir ml! 

Meselenin ruh! ve terbiyevt ha.. vamına mfınl olmak bahsindeki ka. 
kt:ınlal'dan geniş bir mctod sahası naatlerirıi şu sözlerle hul8'5R etti: 

olduğu muhakknk. 
Bu hususta sallhiyet sahibi olan 

llıUhtellf phalyetlerle konuşan bir 

arlta.d8§t?tı.n:, konuştuklarmı bize 
'6ylece kaydediyor ve : 

Profesör Fahrettin Kerim Gö
ltay diyor ki: 

Akıl IIıfztSSthhaıst Cemiyeti rei-
8.l, Çocuklan Kurtarma Yurdu ih. 
t?&as heyeti Azasından profesör 
~ahrettin Kerim Gökay §unları 

aôyJedi: 
"- Kahveye giden talebe bak

landa alman in.z.ibatt tedbirler, 

lllektep disiplini bakımından hl~ 
ırtlpbesiz çok faydalıdır. Şu kaı!m· 
~ bu i§te, benim evveldenhcri mU 
da!aa ettiğim bir tez ile knrşıla. 
eıyonız: 

1 - Mektep ve llilenin 15 bcra
berUği yapması. Ana ve babalar, 
lllektep dışında çocuğun takipçisi 

<>hnahdır. 

''- Bana. kalının, ceza kitfi bir 
tedbir değildir. Bu d!'rde, mi!•bet 
çareler bulmak lAznndır. Onun i-
ç·n, hf'r ~f'yden evvE'l, muallimle'l'
deki didaktik kabil ~etlerin kuv
veUi olması geı ektir. Çünkü, dera-

2 - Mektepte 2.11ormal ve gay. 
li l~timal (anti 503yn1) reaksiyon. 
la.r gösteren taleb~nln vaziyeti, 
derhal, mektep idl\rosincc cocuk 
"elllerine haber verilmelidir. en kn :!_U~~ 7!:....it.!L oJ!!ı~. ~-

3 - M&ktepten erken çıkan ta- limin, yilksek mürebbtlik vıısrfla
lel)e için evleri muhitinde gençlik rını haiz olmn.sne mümkündür. Şüp 
toplantı mahfilleri vllcudc getiril- he yok ki, çok bllendcn ziyade, 
lllelidJr. Bunılan ma~rırın J·cntrc. ili öğreten taleb~ lir.erinde tı>sir 
111 altmda bulunm~lıdır. Gençlik yapar, onlan der11lere ve mektebe 

akunıa odaları ve r.:po:- salonlan tamamen ısmdırrr. 

Pasif il 

Okyanosuna 

hakimiyet 

rekabeti 
Almanyanm Avrupadak.ı ~cnt 

nizamını takliden Asyada Japon _ 
ya yenı nizam kunna.ğa ba-sladık -
tan ve bilha.WL Nanklndc bir kuk· 

la Çin hiikümeti kurarak bu hü -
kümetle yeni ni1.am esasları üzeri. 
de anlaştıktan sonra bir :randan 
Sovyet Rusyaıım olduğu gibi di -
ğer taraftan da Amerikanın dik 
kat nazarları daha büyük bir thız
likle Japonya üzerine çevıilmlştir. 

Pasüik Okyanusunun bir ,\'un . 
dan Am~rikayı diğer tanıftan cı.ı 

Japonyayı sulaması bu iki dc\·Jct 

ara.smdaki rekabete geniş bir mey 

dan vermektedir. Filhakika ger(!k 
Japonya gerekse Amerika coğrafi 
\•aziyetlcıi dolnyısiyle deniz kuv -
\'etlerine fazla ehemmiyet vcm1Pk 
ve Pasifik Okyanusundaki deniz 
muvazenesini kcn<:U taraflarında 

tutmak mecburiyetindedir. 

Bu rekabet yalnw:a deniz kuv • 
veU sahaemda değil, deniz Ü58Ü 

sahasında da görülmektedir. Her 
lk.i devlet de Pasifik Okyanuıruna 

mutlak surette hak.im olabilmek i
çin bu Okyanus üzerindeki mü • 

hiın .eartetjik iliıleri ellerinde tut· 
mak mecburiyetinde bulunmıı.kta • 
dırlar. Amerika ile İngiltere ara -
smd& resmi anlaşmasız tabii bir 
anlaşma mevcut olduğuna ve ln • 

giltere Paıdfik Okyanusunda ve 
ya.km §arkta. pek çok deniz ilsleri· 
ne malik bulunduğuna göre bu 
noktad~ ·Amerika Japonyaya te • 

fevvuk ediyor demektir. Neteldm 
Amerika bir müddet evvel İngll -
torcdcn bu denh fuıılerlnin bir kıs. 
mmr klralıyaralt vuiyetini sağlam 
laştınnı.ştır. Şimdi de Ja.ponya.nm 

Çine hlkim olmak ve böylece u -
Eak nrkta. pek kıymetli Ualer el • 
de cbnek ve nihayet Amerlkamn 
tabii mUttefild lngiltereyt uıak 

§arktan uıaklaştrnnak 
har~ket ediyor. 

emeliyle 

Hatırlardttdtr ki geçen umumt 
harpte Japonya. ile !ngllte -
re milttefik bulunuyorlardı. 

Fakat İngiltere 1914 harbı· 

ni :kazanmak için Ameıikaya 

muhtaç olunca mecburen biT Ame. 
rika.n - İngiliz iş birliği husule 
gelmiş ve Amerikan • Japon nıen
faatlE'.ri uzak prkta <;arpqtığt 1 • 
çin, Jnponya veya Amerikadıı.n hl 
rini tercih etmek vaziyetinde ka -
lan İngiltere on sek.iz ııcne stiren 

ittifakından sonra Japonyadan ar· 
rtlarak AmPrikaya bağlanmt§tt. 

Amcrikn ile İngiltel'e birl1'5incf', 
dünya yüzündeki üç denizci dev • 
letten biri olan Japonya bu itti -
fak knı 3ısmda susmağa mecbur 
kalmıştı. K U\'\'etli Amerika nispe-

ten kuvvetsiz olan .Japonyayı beş 
Amerikan zırhlısına mukabil ilç 

zırhlı yaı)maf,ıı mecbur etmi. ve 
ı f:ekllde muvaı:eneyi kendi le -

inrle tutmuştu. 

Joponya 1930 senesinde gayri · 
"l hJut miktarda küçilk gemi in. 
a'3ı mUsııadesini alabilmiş, niha -

yet 1936 senesinde Amerikanın de 
niz sillihlarr inşasında kf'ndisile 
rt-kabct ('dC'm.iycceğine kanat gc -
tirerck, Japonyayı d!liına mağlüb 

vaziyette bırakan Vaşington deniz 
muahedesini yırtm tı. 

1936 dan beri Japon yanın bahri 
in~aııtl ne raddelere vannıstır. bu 
ınnlümumuz dC'ğildir. Ancak bugün 
uzak garka hitkim olmak rekabeti 
mevzu olduğu zaman Japonyanm 
gerek tngiltercye, gerekse Amerl· 
kaya lllcnen kafa tuttuğu görül • 
moktedir. Bu hareket .Taponyanm 

bu nıahfillere ba~l:ınmalt; kumar Talebenin mektebe ve derse 
~iyot.inde olmıyan oyunlar, nıil- sevgi ile bağlanması mcvwu bah- !eri Uzeıinde durabiliriz. Bu teş
llabakaıar tertip edilmelidir. Fakat solurken, ıunlan dn dü~l\nrncliyit kilat, mektepler ile daha yakın, 
Bu da var ki, haftanın çalışma. Mekteplerimizin tedı Is sistem. daha sıkı bir tema& temin cdebi
~lerinde, bir mektep talebesinin leri üzerinde durmak, n) rıca genç- Jrrsc. talebenin kahve köşe.lerin
israr (>debileceği ınmam olduğunu lık va kültür k!Uplerı a"mnlc. 1 den C'rkılmrsı hususundıı mııvnffn. 
hatır ... orum. 13 ı tı ıl 80yle. \ Elde mevcut tc kıl:ıtı go1.0nUnc l kı~ct.lt bır drm atılmı olur . ., 
dığan eğlenceler, a::ı.:c1k C\!Jr.artı: ı bctirecelt olursak, m~ela Halkev- ~lh AGLI 

.Japon donanmıı&m11ııo 

Aınl'rikıın cloımnr••.,,.,,. "ı• 

deniderde Amerika ile mUcndele 
edebılncek bir vaziyette hazırlan
mı§ olduğuna delalet etse gerek -

tir. " 
Amerika ile Japonya arasında.ki 

rcka.bct deniz 'kuvvetleri üzerin · 
dedir .Derhal • şunu kaydedeliın 

ki sarı ırktan olan Japonlar vazi
felerine fevkalade sadık. cesur ve 
inatçr bir millettirler. Sonra Ja -
pon donanması llc Amerikan do -
nanmıuımm yapılışında mtihim bir 
fark vardır. Japonya.da askerlik 
mecburl b!r hizmet olduğu için do· 
nanmayt iı:Jare edenler ve harp 
geımflerlndc bilfiil çalışı:ı.nlar milli 
vıu:ifelcrlnı ifa eden kimselerdir. 
Ya.ni ba ka bır söyleyişle Japon 

donanmasr millidir. Halbuki bu _ 
na muka.bil Amerikada mecbur! as
kerlilı: hentız pek yeni olduğun· 

dan donanmaya mensup olan cf • 
rat ve zabitan bu · i meslek edin. 
:rniş olan maaşlı kimselerdir. Yani 

ba§ka öyleyişle Amerikan donan· 

maat me&lektdir. Bu fark acaba ne
tice üzerinde mUcssir olabilir mi? 
Bunun cevn.bmı ancak bir tecrtibc 
verebilir. Yalnız "una işaret ede • 
Um ki, J nponlnr neka.dar vazife • 
şinas, anut kimselerse. Amerikan 
donanmasına mensup olanlar da o 
dereee hilgilidirler. 

Şimdi bUtUn bunları gözönünde 
bulundurarak Amerikan ve Japon 
donanmalan arasında bir muknye· 
so yapmak yollarını araştıralım. 

Biraz ewel Jnponyanın 1936 da 
Vasington deniz muahedesini fcs
ht!derek deniz inııaatı serbestisini 
kazıtnmış olduğunu söylemiştik. O 

zamandanbed Japon donanmasına 

ne gibi gemilc>rin iltihP..k etmiş ol 
duğu malüm olmadığına göre bu 
iki devletin deniz kuvvetleri ara • 
sında tam bir mukayese yapmak 
imkflnları me\'Cllt olnmaz. Ancak 

Amerikan deniz mahafiline men • 
sup snlB.hiycUl erlı:iınıharpler dnlıtı 

1936 dan sonra Japonynnm kıı k 

beş bin tonluk ve)ohut dalın bil -
yük olm:ı.k üı:rre S<'kiz tane drit 
not inşa etmiş oldukları tnhm;,, 
olunmaktadır. Bu tahmin ne de . 
receye kadar ycrindl'dir? nu hu· 
susta bir ı;ey söyli) emlyeccği?.. 

Bugünkü vaziyete göre Japon -
yanın elinde mevcut harp g mil<'ri 
şunlardır: 

Dokuz ıınffıharp t;"emlsi. Bunla· 
rın ağnlrl<ları 26 bin ton ile 45 
bin ton arasındadır. 

Allı tane tayyare ta ıma gemi. 
si. yedi tan" ta.}1'B're ana gemisi, 
on iki ııı:?ır kruvıu:ör. beş ikinci sı· 
nıf kruvazör, yirmi beş a
fif kru\•azör, yüz on iki muhrip, 
on iki torpidohot, altınıı tahtı>lbn 

hir. 

Bu he aba göre .lapon)anuı 24S 
parca harp gem i mevcut demek. 
tir. Bunlnrm mecmu yekiinu 9~0 

bin tonu tN•n,•ıiz C'tm('ktediı. 

J~ponl rın 1!136 dan sonra ~ p 
rn.ıktA okiuklan movzu&btuı olan 

1zomo knn az.iirii ... 

lıir pıı~a .• , 

5 

er 

ve a 

do anm arı 

arasın a bir 

mu aye e 
Yukarıya listesini ko:; c;uğt:.mu 

grmilcrden maada Am riluı.nm n 
li inşada olan harp gcmllcri şun • 

lardır: 

Otuz beş bin tonluk nlu zırhlı 

ikı uıyynr<' tMnna gemisı. 
Şunu da k sdedelim ki Amen

k ının affıharp grnıilcri Japony -
dan fnzla.ysa d:ı. Japonların in& 
cttiı mekte oldukları veyahut de · 
nız indirilmiş bulundukları zırh. 

hlnrı kırk beş b·n tonluk oldu -
ğundan yıne arada uvazene 
lu1sıl ol us or dem tır. 

Sılah bnkımmdnn tetkik ettiği -
ıniz vakit bunlar arasında da bir 
muvazene mevcut olduğunu görU· 

riiz. ÇünkU gerek Amerikanın ge. 
r<>kse Japonynnın eaffıharp gemi~ 
Jeıinde 35.ô santimetrelik ve 40.6 
santimetrelik toplar mevcuttur. 

lı ıı , r.ı leıi de ııunlardır: Ancak top adedı itibariyle Ame -
Kırk heıı bin tonluk iki zırhlı, rikan donannınsnun faik olduğunu 

ikı ta~·ynre taıııma g<>nlisi. bir tay görilrtiz. Amcrlk.a.n gemilerinin 
ynrc ana gemisi. iki hafü kruva - 124 tane 35.6 lık topuna muliıı.bll 
zör, Ol} muhrip. 1 Japonlnnn ayni çapta 80 toplan, 

Torpil tara) an. torpil seren v<' Amerikalıların 40.6 lı:k 24 toplar 
gambot gıbi küçük gemilerle Ja • na mukabil Japonların ayni c p 
pon donanmasının mcemu hacmi on altı toplan vardır. 
bir mılyon tonu tecnvtiı etmekte. Buna. muka.bil Japon sam h rp 
dlr. gemileri yirmi altı mile kadar ır 

Amerikan donanmasnrn gelince: sllrnle malik olduğundan 2 1 mil 
Amerikan donanması saffı harp yapan Amerikan saffıharp g mi . 
zırhlısı bakımından Japon donan- lerine sürat bakımından t<'fc>vvuk 

mnsma faiktir. Mevcutlarından 

başka Amerilm 35 bin tonluk iki 

"frhlı dnha yaptınnnkt dır. Ame · 
'< t 45 b n to• hık zırhlı incıasınn 

karar vcrmi ve in aata başlamış· 

sa da bunlar ancak 1943 senesin . 
de rontrnmnya iltilıalt cdr>-biJecPk

l<'rdir, 
Şimdiki halde Ameıikan donan • 

mil!' ı şu parçalardan müteşekkil • 

dlr: 
On beş ·saffıharp gemisi. dört 

tayyaı l' gemisi, 18 ağır kru· 
vazör. on dokuz hafif kruvazôı, 

doksan yedi yeni muhrip \'€' to -
pito. yüz elli altı eski muhrip ve 
toripto, seksen iki ta.ht<>lbahir. 

Demek kı Amrı ikan donanma. 
'ima mensup g mılcrin adedi 391 

;; ... R· ' • · " "" 
0

1""1 "İ lı'r 

mflyon iki yiiz bin tonu geçmek • 
tcdir. 

Bugünkü 
voleybol 

müsabakaları 
lst.anbul lektcıılt•rl \ ole~ bol 

m. he) t'tindf'll: 

13-12- 940 cuma gilnü Emi
nönü halkevi salonunda ynpılacıık 
Voleybol maçları : 

Snhıı komiseri: :-;. A~gen. 
Taksım lisesi - Yücetilkü lise

si saat 14.:;o, hakem Ahmet, Ha~ 
riyo lisesi Vefa lisesi saat 51, 
hnkem Ahmet. 

13-12-940 cwnn günü Be· 
yoğlu halkevi salonunda yapılacak 
Volcrbol mııçlnn. 

Saha komiseri: N. Tı.:kil. 
Galatasaray lisesi l t. l<;rkck 

lisesi saat 14 ,30. hakem Osman. 
Haydarpaşa lisesi Knbataş 

bıE'si saat 15, hakem Osman. 

---o---
Kon re e davet 
Kurıuıu~ sıı • ı klulıu ılc l"cril.u\ 

· ı lı por kliiplcri ara ında hirleş· 
nıek hnkkmdn karar alınmak ÜEere 
ki ılı ımiiz 15 Birincıkfınun 1940 ıuı· 

zor ı.ııınu s:ınt ıo rtn un111mi kon r<' 

)C Arnlnnnı davet eder. 

etmekte ve top adt'di bakımın an 
kaybcttlğinı süratis l kaznnm kta
dır. 

Şu vaziyete göre Am<"rlkan v 

Japon d nnnmalan orasında bU -

yük bir fark olmadığı r; rlılilsor 

Amerika. lüzumu hnlind Atlan 
tik Okyanusunun mUdn.fnsmı ta . 
mam('n İngilizlere t rkcdcbllcceğı 

ne göre Pasüikt ki Jnponhırın 

knnjIBma mUsavi haı-· ü ll\n bir 
kuvvetle çıkabilir. D niz ü len 
bakımından Amcrik nın Japon. 
~ adnn dnhn mUsait ,. zı tt bu 
lunduğunu nazan ıti'> r alırsak 

Pasifik muvazE'n _, Amc ık 1 
hinde bulunduğlu o hukmC'tm k i. 
co.p eder. 

SIN EM ASI 

BU Ot) 
'1atinelerden itibaren 
Gbı. karon tırıccı dekorlar itinde 
ruhunur. rk ~-e Türk mu Ud l ile 
füölen~ nıkııh Ttln:KÇl-1 SOZL\l 

\!' SAZU bUylıl> bir k ve fhtı m 
filmi olıın 

KIZ 
RA K 

·SA 

\E 

• 

Suzan, F aide, Bedriye, 
Sa1niye, Suat Gün ve 

Nadir 
Ç\LANLAH: 

heın:uı: Nub:ı.r - ı anuıı: Atuı 

('llmbtl~: C mal H H nn - hl r 
nı•t şıu rli - Darbok Unsun Tn.b 
in 'r saire. .. BU Uk ınehter t:ılmu 

\O koro brH~ti. \filli (V llAh) ~ 
lı•ı;h lı· lı ... ıı, ııı ntın hlr rh nf~U 

ıııu 11 l) C<lir. 

iLAVETEN 
Yunan - ltalyan harbi· 
ne ait manzaralaT ... 



il 

11 inci tasarı~uf · haftasını açan Başvekilimiz, 
iktisadi saha aki muvaffakıyetlerimizi çok 

bir tarzda anlattı ~ ve cız 

l\ItLLl ncnSAT 

SISTE:'\IDUZ 

, 

Saym arkadaşlarım; yorum. 
S<>nclcrdenbcri, §lanmız bu olmuş Uığer taraftan, havzada lç;tlrnai le· 

ve bugflııkU mlllJ iktısat a!stemlmJz, sisler ihdası ve bilhassa ~ç;lnln hayat 
o sayede kurulmuı,ıtur. ;;ıartıarmın ıslahı da, lklısadl ıstı•mar 

Mllletler nrruımdakl mücadeleler, ile aynı zamanda yUrlitUlmektedlr 
cV\·clce bilinen a.skcr1 envaş §Ckllndc· Llnyitl ... rlmızın ~e bllh:ıss:ı. garp 
ld manzarasını çoktan değişUrmJş, LlnylUerlnln lslihsaltıtında bUyilk te· 
tatbik ve tesir sahası çok dıı.ha geniş r:ıkkl vardır. 
Hctısadl harp hallnl alm~tır • . Milleti· Kömür ve "~tnyltıerln istihsal l§lerl 
mı. 'l ıktısadl teııkila.tı ve kudreti bu gibi, sauş ve tevzl işlerinin de lhtl· 
m !elenin umumi ıutıbctlne yakın· yaca gore 9.rızasız ve muntazam bir 
dan tesir edecek bir ehemmiyet fktı· ııeklldc ifB!lı için baı:ı tedbirler aldık, 
&ap etınl~ bulunmaktadır. Bu bakım· daha da alııcagız. 

Dllnya \'tl71rt'thılıı lıtıgl\nı.ti mUşkUI ıııtrtl:ırına raı:-men Ti\rk lldısndiyntı· 
um biç hlr ıınr ıntıyıı. uğnmındaıı a~ akta durucıundakl mu ... nrtakıyt•tl 

p:ırlnl• blr ııet,IJtlc nıılııtaıı Ilaısveklllml:r. nutuk irat cıdcrl.cn 

dan mUtalea edilince, memlekeUml:r., Bakır madcnknmlzile artık tnmn· 
umumi harp zamanmdııki haliyle kı· men lcnnl bir lıılctmcdcn bahscdllebi· yolundadır. Izmlt sellliloz fnbriknııı· 
yas edllemlyccek derecede tistUn bir lir. Erganı \C K~n·arsan bakır maden- nın kurulması sona crml Ur. nu su· 
vaziyettedir. Bunu, sınai ve zirat is· ıenmlzde ıstihsalrıt artmaltla "e milli retle. şimdiye kadar hariçten gelen 
tihsal teşkllMmdan mUnakalAt va.sı- müdafaamızın talep ettiği yuksck C\' b:ı.~lıcn k ğıt ham mad le ini dahlldcn 
talarma kadar, mU11 lktısadın ber sa· safta bakırın elde cdtlmesl temin c temin etmek ve yine kurulmns:ı bit-
hasında görmek mümkUndür. dllmlş bulunmaktadır. mcğe yaklaşan ikinci ktığıt fnbrikn· 

Aziz dlnleyicllerim; Dünya sannyiınln kıymetli maden- mızı da yakında faııll~etc geçirmek 
Yeni Türkiyeyi tanımıyanlarm elde !erinden biri olan \'e bızlm !çın ehem mümlcUn olııcal<tır. Bina n 1 yh, fül 

edilen bu neticeleri bir hayal, henüz miyetli bir dovlz menbaı tcşkıl eden m\3line çıkacak olan i t hsal tımız 
tanmırya b:ışlıyanlann ı.se bir gaye Krom istihsali de genlşlcUlml~tır. barcı dlcm kO.ğıt ve karton ıhtlyncı 
zannettikleri zamanlar çok uzakta Dlvrlğin Dcmlrdnğı, fabrikalarımızı mızı tamamen karşılamaya ktıfi gele
Gef,ildlr. Fııknt TUrk milleti ve hU· besllyecek demiri muntazaman ver cektir. 
kQmetl için bunlar, muayyen müddete mektedlr. 1 Deri sanayllmlz, hem halk, hem or
ait birer programdan ibaretti. Bu Maden ıırama l.;lcrlmlz her sahada du ihtiyacımızı karşılamıı.ya çalış 
programlan talınkkuk etttrmelc lç;ln ve geniş mlk; asta dlkl<at ve J;"ayret- maktadır. 
nı!llet ve hUk;met el ele vererek ça- le J'ilrtilUlmektedlr. Haman dağında 
l!JLU!! ve bir çokmUşkülCıta rağmen petrol bulunmu., olması. geçen vılın 
muvaffak olmuştur. timlt \erici lıareketlerındeıı ıılıidir 

l>OJ{Ul\IAl'ILlr.nmzıN 
GEÇtRDlGt 1l\ll'İHAN 

ımu lktısal ve tasarruf icaplarını Bir taraftan buluıııın petrol d.ı~uarı 
evvcltı kendi işlerinde tatbik eden hU· incelenmekle, diğer tarıı.rtan yen~. da· Dokuma sanayi imiz, bil tün smal 
kQmet, denk bütçe prensibi, varldnt mıırlar ~raştırılmaktadır. Tür!< komu şııhekr!mlz arasında en çotln inı lh:ı 
sisteminin fklıs:ıdl btinyemlze uygun rU ve 1 urk demiri gibı, Tüne pctro- nı geçirmektedir. lthnl~tın hemen tn 
ve "'bunun inkişafına müsait bir şeldl· 1 lllniln de işlctmclerlın z arasın::ı girdi mamen durması, ihtiyacımızı kendi 
de tanzimi, sarfıyntm müsmir hlz- ğı gUn, lktısııdl bünyemız yeni bir lplllc ve dokumnlarımızla karıııı m!ı.I< 
metlere tııhslsl, mllll paranın is!.lkra· ı kuvvet bulacaktır. \azlyct'ni doğurmuş ve bunda iftihar 
rı, döviz vaziyetinin ıslahı, memleke· S \.SA ı• tLES:\JE 11 \ HEltEl' l~ll1.. edilecek neticeler nlmm~tır. H"'lcıı 
tın gerek mllll müdafaa, gerek lktısat • bUtUn tczgtıhlnr yerli iplikle calıs 

. San:ıylle;ıme hareketimiz, inkişS- makta; b:ısma, kaput bezi, dl"er renk. 

si sanayi işletmelerine yarrynlıilc 
cek milli sermayeler için, bülün 
imkanlar ve bir çok tE?şebbüs sa· 
haları açıktır. Hususi fabrikalar ve 
teşebbüslerin kurulması fevkalade 
lmlaylaştırılmış ve bu hususta hü
kfıml'tin muvafakatini almak ka
yıtları kaldırılmıştır. Bunların in
kişafını hassasiyetle dUşUndüğU· 
müze işaret etmeği llizumlu görü
yorum. 

TİCARi iUUVAZl~NJ<;:utz 

Aziz yurtdaşlarını; 
Ticari hareketler bakrmmdan, 

grc·Pn sene içinde memleketin ik· 
trs<> Ji vnziyelinl aydmlntacak bnş
lıcn hadise ye hareketler hnkkm
d'l ela size malumat \'P.rme:k iste
rim. 

1939 scnC'si harici ticaret bilfın· 
~omuz 9 milyon lira kadar Jehde 
bir farkla kapatılmrştı. 1940 sene
sinin 10 ayltlc ihracat ve ithnliıt 

ve nafıa bakımından sUratıe techlzı seyrini muhafaza etnıekt dır. Kara li ve desenli bezler ,.0 yUnlU kum:ı. 
me,·zul"rmda ötedenberl tatbik ettiği ı bUk demır ,.e çclil< fabrlkalurının ıs-
yolu taassupla muhafaza etmektedir. t hsalltmdaJd ınlu~af memnuniyet ibtlye.cımız dahilden temin olunnınlct::ı 

Dünya siyası v~yctlnln. ne yolda \'erici bir şekildedir. Bu fabrikalar ve bilhassa ordumuzun ihtiyacı, sırf arasındaki fark, yine ihrncıı.tm le
inklşaf c~ebileceı;lnl tahmin etmek 1 daha şimdiden mlUl müdafe.anuz ve kendi kumaşlarımızın kBr,,ıle.nmah hine ol:ırak 30 milyonu bulmakta· 
hayli mu kUl olan kararsızlığı karşı- mllll sıınayilmlzln kendisinden bekle tndır. dır. Ancak harici ticaret muvnze
smda almıığa mecbur olduğumuz e· dlğl ve.zıfcyl yapmaya başlamıştır. Hulasa bir taraftan tutunmak, ncs'nin bu fevkalade aktif vaziye-
sasd 1ı tefdb• ltrlcrblnUtçlca.bettlrdığl !evkaltı.. · Bup.nsının aynl ~ ... manda Türklycnln bir taraftan inkicaf etmek gayre-! .... ·ı tine işaret ederken. bu seneki ih· 

e B!lr ı)ıı 1• e • muvazenes ne \e bU ·Uk bir kım}a ııe.nayti merkezi ol· tinde ve mücadelesinde olan sana 
mllllp:ıranm istikrarına tesir etmlyc- ) . 

1 
h •ı::pılmaktndır. racatımızın \'C bilhassa ithalütımı· 

cek menb:ılnrd:ın lmrşılamağa azami ması ıç; 0 er fieY ) yi \"C maden islerimizin bugünkü zın hacimlerinde mahsus derecede 
dlkkııt ve ıtına göstcrıyoruz. Şeker fnbı ikalarımızın geçen sene- vaziyeti cumhuriyet devri için ha· bir tenakuc; husule gel mi" olrluE;'U· 

t ç;lnde bulunduğumuz fevknlo.de ki lstıhullltı yUz blıı tona yaldaşmıf;!· k'k " 
ııartlara ve bilhassa gümrüklerde alı· tır. Bu ııene de ayni istikametle ı;a· 1 att'n şerefli bir m:ınz:ı.rn nrzct- nu da kaydetmeliyim. 
nan vergtlerln çok mühim nlsbette ıı· lışılnıııkt.atlır. Umumi hnrbin sıkıntı· mckted:r. Bu isleri yürülmenin hlaamafih muharip olan veya 
uılmış olmııs nn rnımıcn umumı ıs- lı gUnlerınt yarayan ve hatırlıyanlı:.r, lıer şeyden evvel, bilgi ve azimle harp drşında kalmakla beraber hir 
tıhsalfıtımızm şimdiye 'kadar olan bunun ne denıelt olduğunu pek iyi birlikte bü~··u·k bı'r serm:ı.vc i"i ol ,_ 

kdi d 1 Ş k r b !kal'" nnııı J J çok tahdit tedbirleri alan memı.L.-seyrl, varlJat muhıımmenntmı Uıhak t.n. r e er er. e er a r a dugu" me_,·dandadır. Bu senna.,·ele-
kuk ettir bllcc ğtmlzi göstcrmeı<tedir. !aallycttnıden pancar eken Türk köy· J kc'"erln dış ticaretlerindeki menfi 

nu :s~~E .HAH ULt'.Mt /. ımı. JUsi.lrıe dılııcn hisse altı milyon lira re vücut \•ermek şerefi cumhuri· tebeddülleri göz önilnde tutahıak, 
Bu yıl zirai tst h lltımız, son yıl kaunrdır. Pancarın mllb:ıyaa Clııtı yet devrine nasip olmuştur. Cum· bu tena..lcusun, içinde bulunduğu-

l:ı.r msaUI rınL'l b.r t üsttinde o.muş- kilo ba.,ına J93S de otuz para tken huriyet TUrkiycsi, iktısadi kalkın· l k d zaruri \•e 
tur. Elde etti, m.z yckQnnlar, mem· 19:;9 d:ı kırlt, HJ'O dn clll parnya çı- muz şart ar a.rşısm ıı 
lekctln lstlhl I< mılt nrlle yıllı!< thU· ltarılmıııtır. ma.sını kendisinin olmıyan serme.- hattil. nonnal olduğuna hükmedc-
yat payı mecmuunc!an tazlndır. Bil- Hatta l940 sonbaharında mUstah· yelere bırakamnzdı. biliriz. 
hass:L orta Anadoluda mahsul. çiftçi· silın 50 para üzerinden teslim etUği Bugün vardığımız yer ve aldr!;'J· Bilhassa şurasını tebarüz ettir-
lerimlzı nı mnun bıra can bir bolluk \e para.ıını da alılığı cskl pancara ye· mız yol, büyük milli sermayeleri mek isterim ld., ihraç maddeleri-
tadır. :UU bsıl, il I p ız:ır prllnrı nı b r flat :farlu ödemeğe de karar Ye- • l . . . . . 
karşısın:! dır. rilmlştir. Bu hal cumhuriyet bUkQmc· bızzat yaratmak sureti e olmuştur. :ınıze mtlşterl bulmamak gıbı bır 

Memleke:.tnılzın ~lıca zira t mRh tinın. z,r:ıi mnlısullerlmlzl azami de· Bu sayededir ki, bize benzer mem \·a~·et karşısında değiliz. Bilfıkis 
sullerlnden olan buğday \e dl..,er hu recede kıymetlendırmck ve köylUn.ün 1 leketlcrde eşi bulunmıyan bilyillt j gcrp.Jı: mahsullerimlze, gerek ma· 
bubat ne\lleı1nln fıyntları \e :ıtL'1' rer:ı~ıı:ıı temin etmek hususunun gös· milli sermaye ve kredi teşc~ denlerlınize talep a.rtm.ıştJr. J ... n
i len hUkfımetc;e, m tahsilin ırenfa ter,1ı~ı h:ıs-:ısiyetln yeni bir misalidir. rl.'1.C ealı!p bulun.,·oruz ve in•a ~ ca.l &mlelıet' i an ke d' 'hU-
nt1nl en iyi koruy:ı.c"ık şckıldt> tıım:lm Mu t11hsl!, ıinUmUzdckl senede pancar . • " ...,, • t, m un z . .. n .. 1 1 

edilmlştlr. 4lrııatine ehemmiyet verirse, emeğinin sı.s, işletme planlarımızı muvaifa· ~·açlnrnu, her ihtimal! goo onUnde 
Muhtelif ziraat sahalarında ve muh korunacatı"ına emin olmalıdır. kryetle tahakkuk ettirebiliyoruz. tutun bir ölqüde ka.rşılamn.k arzu-

tellf mevzular üzerinde ııenderdc:ı- KMıt .sıınayilmlz bUyUk bir hamle Şura.snu da kaydede-.1m kL husıı- su.. ~h=m "ınaı crkarma.k 

BAZI FİYAT YO'KSELİŞLERl· 

JS1N SEBI-:Bl 

Arlz yurtda.şlarım: 
Gıda maddeleri ithalinden fama· 

:men müstağni bulunan memleke
timiz, cumhuriyet Maresinin kur
ctıığu iktısad1 teşkilat sayesinde, 
diğer ihtiyaç mad!lelerinin en 
mühimlerini de dahilde ntemin et
meğc imkan bulabilmektoolr. Bazı 
:madde gruplarında -zaman 7.nman 
talebin artması, bıı maddelerin ki· 
fayet.5izliğine i§aret te18.klı:i edil· 
miyeceği gibi, bu talep noticegin· 
de ayni malların tükeneceğini 7.an
netmek de doğru olmaz.. 

Vesile bulmuşken. yurdumuzda 
görUlen fiyat yükseli.~ mevzuuna 
temas etmeden geçmek istemiyo· 
rum. Dilnyanm geçirmekte olduğu 
buhranın aki~lerinden. memleketi-
miz de tamamen masun kalamaz· 
dr. Yurrlun emniyeti, bir çok mad-

1 
clelerdeki stok \'e ihliyatlarmnzrn 
lnkviye edilmesi lüzumunu doğu'l"
nuş ve bu suretle mnllarm tevzi 
ve tıık.siminde y<>ni bir muvazenP. 
tcessils etmeğe b~lamıştır. Fiyat 
yüks<>lişleri bu istihale sırasında 
husule gelen bazr ani vc> muv!W;knt 
sıkmtılann bir neticesidir. 

Yükselmelerin en mfthim krc:r.ıı. 

eşyanın menşeindeki fiyatın, yani 
maliyetin tereffüünden ileri gcl
m"kt01Jr. 'Bilnyevi mnhiyette o· 
lnn hu s~lrnda kalabilirdi. Nitekim, 
hu gibi mallardan dısarıdrı.n gelen
lerin daha geniş imkanlar daire· 

sinde tedarikine ve dahilde temin 
edilenlerin de azami dl'recede is
tihsal edilmesine çaltııılmakt.adır. 

Aziz yurtdaşlal'un; 
Bir sene evvel \•ine iktrsııt ve 

tasarruf haflaı:ı' • müna.cıebetile: 
•'Htikumet mütevııkkızdır Yersiz 
ve flehep.siz .speküİarif fiyat tercf-

!Ulerine meydan verllmiyec>ektir ... 
demiştim. Hükumet hu sahadaki 

1 

tedbirleri milli kon'ınma kanunu-

n~.n çerçc\•esi dahilinde almıştır. 

Luzum görüldükçe, bu kanun ce
zai maddeler:nin tatbikinde te-
reddüt edilmemiştir. Ve edilmiye
cektir. Bazr ihtikar teşebbüsleri, 
nüve halinde iken imha edilmiş ve 

yenilerinin baş göstenncsine sed 
çekilmiştir. Şurası memnuniyetle 
kaydC'<lilmeğe değer ki: Bu hftdi
seler mahdut bir sahada kalmış

tır. 

~mamafih, fiyatları sebepsiz ye
re yükseltenleri cezalandırmakla 
iktifa etmemekteyiz; fiyatların za-

ruri olarak terefffiünü icap etti
ren sebeplerin ortadan kaldmlma-
sma da. bilha.ssn çalışmaktayız ve 
çalışacağız. 

Hükumetin bu yolda almakta ol
duğu ve alacağr tedbirlerde, bil· 
tiln yurtd~anmm itimadını ve 
yardımını beklerim. Bunun içindir 
ki, lllzumundan fa?.lıt. mal mUha
yaası suretile bir huzursuzluk ha· 
va.sı yarabnaktan içtinap edilme· 
sini bilhassa ta.mve ederim. 

RANKALABDllZDA.~ DA 
BAHSEDEYİM 

Aziz dinleyici! erim : 
1ktısadi hayatmıızda. QOk nıiibltn 

bir rolU olan bankalamnızda.n da 
bahsetmeme müsa.adenizi rica ede
rim. 

Bir sene evvel, bu mali mücsse· 
selel'imizin, sa.ğlamlrk ve halklII 
itimadına ma:r.hariyet baknnla.rın~ 
dan geçirdikleri imtihandan nn.51 

muvaffak olarak çtktıklarma. kısa· 
cıı işaret etmiştim. BankalarırtıIZ· 
bu yiiksek mevkilerini mubafaztl 
etmektedirler. Avrupa harbini:t 
yeni ihtilatlarma rağmen, kredı 
müessesclerimizdeki mevduı.ıtın 
seviyesi hemC'n hiç düşmemi.5tir 
Bir taraftan ba.nkalarmıızm jtibn
rmde.n diğP.r taraftan halkmıızın 
temkinine delalet eden bu gUzel 
netice, mmelekctin ht'.'r sahnsınd:ı 
mevcut krt'di hareketlerinin ser-

bestçe inkişafına imkan verınlı?Ur. 
Bankalanmızm muhtelif mnkSııt 
lnrla ve şekillerde açtıkları bu t<:c 
dilerde. 1939 ::1enesi haz.irarm11 nı01 

@etle. bu senenin aynr ayında c~ 
mHn 23 milyon lirayı mütecaviz btr 
te:r.ayilt kaydedilmiştir. 

Bu kredilerin bilhassa milli \.'I 
tihsali takvive\'~ matuf buluJ1JTl11

' 

ıuna hususi ·bi~ ehemmiyet \·eril; 
mektedir. Fabrikalarnnrzm azam 
randmıanla ç.alrşmalan ne kadar 

matlfıp ise, topraklarmuzm en J;t'.'
niş bir surP.tte işlenmelerinin tr 
min de o derece llizumJudur. ı;u 
yolda alman tedbirler rilmlrsirı· 
den olmak lizere, 7jrnat banka"ınc~ 
kredi şahııi harllerinin yUkseltilJ11° 
si ve 11air bazı kolavlıklar göstc 
rilmesi suretile ~üstabsiJiınl\ 
yapılan yenı yardmn kaydetme 

istf'rim. ın· 
}.lemleketimizin sigorta SllhaS t· 

d:ı!;i inkLo.afma aVIıca tcm:ı.s c 
• T ıgtll 

mcği faydalı buluyorum. 1: n.ı , • 
sigorta ücretleri tenzilatmdan b~~'
lenPn mUsbet netice tahakkuk •0 m~ ve sigorta edilen kıymPUc~l
yekfınu bir sene zarfında 21 rııı t 
yon lira kada'r artmıştır. l{n) 

11 
sigortalnn ı;ubsinde ise mUcın~~
mcblng yüzde yirmi beş ~ b mı 
do bir tezavüt kaydetmi!';tir. M 
siı;orta şu~indeki iht.iyat!nr~n: 
vani milli ta.carrufun muhtelıf · g 
killerinden birinin yekunu is'-' 
milyonn. yaklaşmıştır. 

Aziz yurtdaşlarım; .. Un 
Milli iktısat sahasında. guı~,·

meseleleri sayılabilecı:.-k olan ~) 0• 

zulara kısaca temas etmış ?dn"'c>· 
nım. Ilu sahada cumhuriyet 1 iye· 
sinin ba3al'tlığ1 işlerin ebe:r.ti
li. hatta azameti, dünya v ~1ıı· 
nin ihdas ettiği çok mUşk?1 i~tısa· 
ra rağmen. memleketiınlzın U"n 
di sahada herhangi bi: sars~tUr. 
maruz kalmamış olmasıle sa. uınr. 
Geçirdiğimiz ufak tefek srkın i en 
iktısndi t~kilatmı e.skiden~er bııl
i~; bir şekilde tanzime imka.~ bU 
muş olan memleketlerde bi ~bet' 
seşait altında görülebilecek n 
ten ileriye geçmem.ı~tir. ği 

Bugünkü neticeleri eld.e c:Cve 
mümkün krlan amiller, mille Uği· 
hükumetçe birliğimiz: ~~_: ıti· 
miz kendimize ve bin"bınu-:, ız 
madrmız, vazifeye bağlll~: 
hüsnü niyetimiz ve açık ka~ i)'İ 
mlzdir. BugUnkUnden ~k d • par<>
günler görece~c .e~.,tlcıı.rıdıı 
lamız Milli ŞcfımiZlll ; evaJl'1 
arzcttlğim sözleri olmakta d 
edecektir. n.tısadi 

Nefsimize. rocmle~e:11' edece 
kudret ve istikbaline ıunı~t . 'kati 
gız, çok hevesle çalışnc3gtZ• <"'!{ 
bir itimatla mücclıhez olerr-k •• 
Ç!llrşacağız: snrfctti<;fml;o; f: ,.~ 
lerl.u mutlak semere 'e>r 
inaniuoak <;alışacağız. 

"ieplnizi hUrmeUc seliınıı'11 '1"1. 



.95. 
~; '1a.!Cımu !iı eridir lii tarlu 

due'io t rzları '\i&rdır. Me . 
. dilello ... 

..... rra sa1 ki gibi! .. 

~ El-et. ~ tecrübe ettim. Bu 
~, 'beıhnmem. Bence en iyi dU· 

•ıı:tur: 

~ Şahit falan iatemez. Slllh • 
~I Ünce her çeşiU meşrudur. 
~Yerden tutun da mitralyöze 

)( topa kadar ... 
~ lllıaaunıar diğerlerinden !..fr 
'%r a«;ılırlar, ve sonra bıri· 
,. e \Ucum ederler. Ta.bil pusu. 
t ~alı: arkadan vurmak, elha· 

t'1rlll hileye cevaz va.r. 
~ l(ınıuzı derili H'ntlilerl-:? 

trba yaptığı gibl, öyle mi! 
~~et. evcl Vakit de mUsall 
~ lrcafı. Mis Lakl:ınd uykuda

' ~tz ı;lftllğin hududu ola· 
ltaıı: ımmmn ! 

~~ liayhay... Hfü::ı:ı.d::nlzle 1-lz. 

~~~ bazı emirler vereb:lir 

t "'aaıı "mn:."?lfy~ ... 
\~1don, } iamu • Adam'la Noa
ıı..._~ ta~rtb: ve Tildoru göste • 
~ dedi ki: 

~ 8enı lyl dlııleyin. Bu adamla 
' kavga edeceğiz. BelkJ o 3. 
" belki de ben. Ben ölUnem 
~ l.aıtıandı, evi muhafaza ed'n. 
')ı{r, TUdorla konu§tnak hıte
' dikkat edin, yanma yaklaf" 

4ıt.'_ Anl~ıldı mı 1 
"""'1U • Adam dedi ki: 
~ 8tıttın Tahltllller afllhlansa 
-.,h iM olacak. Sis 311lracnb 
~kıyamet knpar, 

doa cevap vfllrdi: 

~~ek lll. .. 
S "rada. Tlldor tilfefiyte. oto
\ıı..: l'oveJverinl yanma ıthp ffsftlr 
~ takarak 80f'ada beklemlye 
., 1.u_ 

1'\ lctonu glSrUr gönnez eabır.;rı· 
. """1 ki: 
~" t..buk olunuz. GilnllmUıe ~-a-
~ "'ıı or._ 
~1PJ"dton fl,..tl1,.1". 

llaber,n bulmacası .. 
........... lıulmaC'&mnm balU: . .... 
~ ll'.eleptr, 2 - SelAmet. K, S -

\--:lbe, 4 - Arama, tm, R. 5-

, llc.!r, 8 - Kefal, Ara, 7 - A· 

\ ~ 'lfıtt, I' - EJ, Mah. M, 9 -
.\lr, 10 - Hamak, Hlle, 

Yazan ~Q~ ıaallom 
ve bahç3 ~ .. pU>I:dan g~erek kum 
eala ı;ıktılar, 

Orada sırtlarını blribirine çevirip 
ellerinde tllfoklerlyle, zıd istika -
meUere do!ru yUrüdülcr. 

-ZG-

ŞtDDETLt BlR DtJELJ,O TARZI 

Şeldon Baleauna nebr"ne vardı 
ğı zaman uzaktan bir silah ae11i işit· 
ti. Bu TUdorun verdiği işaret ol
duğuna g~re, demek delikanlı da 
çiftliğin hududuna varmı3tı. 

Şeldon. cevap olmak Uzere hava· 
ya bir el siltıb attı; ve sabili takJp 
ederek dönerken eöyle dUgUnUyor

du: 
Adam öldürmek a~r b'r iş. Deli· 

t~n!ı budalalık edip de Jan L:ık 
landı öptU diye Şeldon neden katil 

o!sun! 
Tildorun t.ahldrlerine kar§ı yediği 

tokat kMi ve vafl idi. 
Bu dil§Uncelerle ilerlerken bir 

denblre acıkta bulunduğunu hatır
ladı ve sola Hindistan cevizi ağaç· 
larm'll altma saptı. 

Bunda 'sahet etmişti. Çilnkü bi 
nz sonra ansızra btr alllıh patladı; 
ve vız'tyn.rak gelen bir kuf"311n, Şel· 
don•tn arkasmdakJ kumlara' sap · 
landı. 

Bu arada, be.'-ren,n btr kö"esln 
de otlıyan atlardan biri Şeldonun 

göztlne tll~tl: "Acaba dJğer tkl:ıl 

ne'rde ?" diye dü,ündli. 

Sonra ilerledi: aynı zamanda, a· 
fac;lal"tl altına da dalı) nrc.Ju. 

Tlldor şayet dosdoğru Uerl~zeydi 
eoktan karşdqmrş olacaklardı. De
mek 1d muhuımı onu aıwızın bu 
trrmalr lc:ln daire cbmlttl. 

Fakat, acaba. tmdl n•rede balu· 
nuyordu? Mesele buradc... 

'Bılhçenln ~olfan dllm"Uz. ve bf
iibtrtn~ eftlnttn: bh ~.-rrt ettJl!ii®' 
rnn sa~"'" ~ eya soldan, aD81alll 
çıkıvermesi pek muhtemeldl 

(DM-alnı var) 

SolclDa Miat 

ı - Bir clna hamur işi 1aı,.n, 2 -
Merhum Habe§lst:ııım saı.ıık ıuc:.,.ezı, 

8 - Eziyetçi, btr çeşit içki. 4 - t;ı. 

vapur. cx.aaı. O - M1ı~hur bir aıne 
ma komiği. kıaa aamaıım t.enıl, in 
sanların ilk gıda bulma tarzı, 6 
Buzu ıu haline getiren, reklketle ll· 
kırdı llÖ,>ll,>en, 1 - Nota, muvazenesi 
bozuk, lhUy:ı.r, 8 - B!r Juı.;;-vıı:ı, karan 
lıkta oyun oynııtan, 9 - Bir rUzg!lr, 
bir edat, ıo - öt.edenbert, s 'Up ge· 
len Adetler, Arapıann • U) a tı.ktıklar 
isim, 11 - Bir ya:a bMtaıığı, 

Yukardan aşafı: 

1 BJr clna §eker .emenin cemi. 2 -
Blr musiki lleU. Yunanıalaudaki blr 
kaoabadan. ag"acın kolu, 4 - ı:;oyund:ı. 

kibarlık olmak. nihayet, ~ - Blr hay 
vanıu taUı marttetl, ıubatın 29 çektı 
ği tene. 8 - HOTOZ\Ul tepcalndekl, eli 

ki harflerden biri. bir auat edatı. 7 -
MUlhl§. clmr:I. 8 - Atapı;a (baba ı 
9 -· Faal• olarak bedavadan \'~rllen 
az. ıo - çiftçinin all!tından, hesapta 
bir ameliye. 11 - Zam, uzak 

·il· 
'~ bu adam bir Türk olsay anlıyamamıştı. 
~rrıcıaıı efendi muhakkak §U - Bir adam. bir başka~ına. dt'• 
" \'erecekti: rup dururken. neden para \•ersin?. 
~ eana ya kızını, yahut ak Bunun elbette bir sebebi o'acak. 
~~ birini vermek istiyor!" Diyordu. Odasına dar kapağı 
~huıci böyle bır ihtimal de attı: kapryı arkasından sürmeledi. 
() - Hele şu keseyi a;ayım.. Ba· 
~'de elçi bu parayı ~en kalım içinde neler var?I 
~lah efendiye ,ermişti. Hem Keseyi açınca. sarı san Venedik 
k ..... -rıa v. btnbir rica ile.. altmlanm gördü .. Şaşırdı. 

~"C}'ruJJah efendi işlerinde çok - Aman yarabbi! Bunlan şim· 
'ıt ~arnu~lr \'e memleketini di nere& saklamalı? Her bin birer 
•. bir a:lam:iı O güne kadar atq parçm ~. etiııDt, v(k:uduma 
• lll :-::len ~e rC,., et nf' dt- 'ledi- rapı-:ıp r:ır"•m çıkaracak Bak ser 
~ değ'Jdi. Hayatı çok temlz şu i~lere Bu b:ıykuş suratlı herıı 

lli§vetin ne nlduiunu bile nerden geldi buiÜD saraya! Ticaret 

'1 

Işıklar maskelendikten sonra 

T a.nva1da 
H<§lrp v~ 
. . 

tilorso~Dok. bir Alemi Zabıtamız zamanı• icaplarına tire 
hareket etmekte ve ita sayede waıu:ıar Tramvay yetmiı b eş yolcu ile gene her za

manki gibi yani bir buculz saatte Beyoğluna 
çıkmış, qıkların m cıakelenmesi süratine 
tesir etmem;§ti. 

aıaımıı balaa•a•taöır 
Diınyayı saran harp lfeü, her htanbul, eskiden y~kesicilc. 

yerde ve b r ey.ie kelldini göste. riyle meşhurdu. Le.kin, ~on ikı 

!Ets.nbulda saat 4,5 dan son.ra 
vasaitinakliyede yer bulabilmek 
ve arzu edilen saate istenilen 
yere gitmenin imkln!ıslığmı 
tekrarlamağa lüzum yok. Hele 
ışıklarda ma.s!{elendikten son. 
ra, Sirkeciden Ta!csime çıkma. 
nın, Hi~ sefer yapmaktan 
zor olduğunu zannediyordum. 

Saat beş buçukta Sirkeciden 
bind;ğim tramvay. Beyoğlunda 
Pannakkapı istasyonunda dur. 
.duğu zaman saat tam yediye beş 
\ardı! .. diyecekıiniz ki: Bir bu. 
çuk saat! .. Az şey mi? .. Bu her 
gün göyle olduktan sonra fark 
var mı? 

Ama ne yalan sayliyeyim, 
ben, kendi hesabıma bu bir uat 
25 dakikalık zaman zarfında, 

cendereye girmit gibi sıkl§lk 

vaziyette bulunmama rağmen 
halimden hiç §iki.yet edecek 
değilim. 

Çünkü en komik bir filmde 
bile olamıya.cağı kadar gUldUm. 
Ve Ş:!hir Tiyatrosunun Komedi 
kısmı oyunlanna ta§ çıkaracak 

derecede hakiki bir hayat ko. 
medisine şahit oldum. 
Tramvayımız Şişli Sirkeci 

tramvayı .. tc;ine girişimiz zaten 
bir alemdi .. lki kişinin 7.0r sığı. 
şablleceği tramvay kapısından 
bir hamlede a.r~bayı doldurmuş .. 
tuk. 

Biletçınin ifadesine göre yet. 
mi• bet Jdşı lmioia.-

Fakat muhakkak kf bUetçf te. 
peme çrkmış birka~ ktşiyi, yer 

i~bal ebr.e"ll'Ş 'lhluk!an icin her 
h1''"""· !ayrmı~. 
D~ir ka..,ılar kapanıp bir tn. 

san kiilçesi halinde yola revan 
oldu!:tan sonra tık ihtar: 

- Baylar cepleri sıkı tutalım. 
Eş dost kaı'ıştınr!_ 

Biletçi bu eümledPn eonra en 
feci ihtan da yapıyor: 

- Bilet paralarmm tam veril • 
. ' mC'!':I ••• 

E;rvah !. Bu karanlıkta •nsan 
<'.ebini bulamıyor. Parayı, hem 
de biletçinin istediği tam parayı 
nereden buJaca~z? .. 

Hafif bir kayna§ma. oh~ycr. 

Yanlıglıkla elimi yammd:l.kinin 
cebine sokup hadise çıkarma. 
ma.k için, bin ihtimamla cebimi 
arayıp bulduktan sonra içinden 
8 kuruş ~ıkarabiliyoruz. Czerinf 
bilet~iye bağ:§la.)lıp halalı. darı 
bir bilet aldıktan sonra rah~. 

tız (!). 
Bir ya.1\da blleki lira bomınk 

kavgasile meşgulken, beri ta. 
rafta Musevt vatanda.,luımız 

arasında bir sandalye müzaye. 
deye çıkarılıyor. 

muahedesini hayırlısiyle bitirseler. 
irrı.zalasalar da, Greçyo bir ciaruı 
buraya gidip gelmese .• 

Hayrullah efendi kesenin alımı 
tekrar bağladı \'e keseyi odadakı 

sandığının dibine koydu. 
Hayrullah efendinin zihni dai

ma bu i3le meşguldü. 

- Aklrmı sandıktan ayıramıyo. 
rum. Şu herifin Allah cezasını ver 
sin. Kafama öyle bir vesvese, oyle 
bir kurt soktu ki. .. 

Diye söyleniyordu. 
Odasından çıkar çıkmaz kilere:. 

başıya uğradı: 

- Bir ınsan lı.;tanbulda kaç pa· 
111 ile hovardalık yapabilir? 
Dıye sordu. 
Kilercibaşı, Hayrullah efendiyi 

çok severdi. 
- A gözüm, dedi, semahatte 

endaı.e roktur. insan on kuru~la 
da on lira ile de hovarda'ık yap?. 
bihı. Fakat, bızim gibi orta hallı 
insanlar. dnAn evinde - ~r teY 

Nıhayct h ~o.molla. ile Kara. rıyor! Hattü. hırsızlıkta bile! sene ic;inde, dilnya ahvalinin bo. 
köye gclcbi!dık. Harp ve hırsızlık! Ne milnaae. .ıukl~~a ragmen, §Chrimizde 

Bu istasyonda merhameti a. 
yaklanan vatma.n, ıhtiyar bır 

bayanı da aramıza sıkıştırıyor. 

bet, de.n._yınız! Bilakis, hırsız· ayak UstU suçları ehemmiyetli 
lık, harbin tesirlerine kapılmak" miktarda azalmı§tır!. Meseli. 
ta, ıcapta.rına uymaktadır! Meee· bütün bir hafta l~inde tel· bır 
lenin l" yUzU.nü bılmiyenlere, bu yankesicilik, kaldmmcılı . k::p 

Ufla.ya puflaya nefes alan kn. hükilm ga.rıp gelecektir. Fakat. kaççılık, mnnıtacılık, dızdızcılık 
dıncağız, ·tramvaya binebildiğı zabıta dosyalarını bıraz kanşt. ve zarfçılık vakuı olnıamakt a· 
için Allaha bin ~kür ettikten racak olanların, benim gibi dU. · dır. 
tonra biletçiye soruyor: §üneceği muhakkaktır. Neden? Ç"JnkU, artık sabrka· 

- Nereye gidiyor? Kaç nevi hırsızlık vardır? Ev- lmm faali •et ııı.h:ı.smı teşkıl e • 
- Şf'!liye !. vela, bunu yazalım; sonra, bun· den insan, esi.isi gı zü ka. 
- Allaha şUkUr.. tarla harp arasındaki Kli .ayı palı olan Hır ma • 'J·r. 
- Ka~mcı mevki evli.drm? araştıralım? Aynı ıamıı.nd:ı en ç· 
- İk1nci !.. tşte, hırsızlık fasıllan: l:ır, .;ebeke !'ıalıı de ı ı. u . Ça· 
- Ah yavrucuğum .. Bu halde lşte, hırsızlık fiilleri: iman neane her n• ıse, elden ele 

nasıl para çıkarayım .. Haydi sen 1 _Yankesicilik, (uyanık bir d' r tutulan failin uzerınde 
baf'"alarma bilet kes de para adamdan maharetle para çat· hır §':Y bulunmazdı. Şıındi ise 
cıkarmağa uğraşayım. mak.) dünya sulhunun defterden ıil~n· 

Bankalar caddesine tramvay 2 _ Karmanyolacılık, (gece. mesi kabilinden, yankesiciler ve 
girince kendimi Tllnelde zannet. leyin, sokakta cebren soyulmak) emsali arasında da bir ltima•. 
üm. Simsiyah bir yokuş!. Yalnız 3 _ Kapkaççılık, (elden, ya. eıılık havası esmektedir! Bu 
uzal::tan uzağa, ateş böceklen but koltuk altından çanta kap· yUMen, kolektif çalışma anlaş. 
gibi, elinde fenerlerle gezenler m k.) maian bozulmuş, onun 

g5rülüyor. 4 - KaldırımcıJık, (~ar tek ba.şma it göıın~lc u 
İ§kUza.rın biri vatmana sordu: onn veya dükkAnlardan para ve mıştır. Bh,,Jr e c l'!"I • 

- Makaslan nasıl görüycı '- • va çalmak.) halinde yakalc~nan sur 
noz? j 5 - Açıkçılrk, (herhangi bir zerinde "malı 

Vatman ters tenı cevap ver'. dükkandan, sahibi içeride değil· maktadn-. 
yor: ken. eşya ve para anaforlamak.) Zabıtamız da zamanm h~,...la. 

- Gözlerimle!.. 6 - Tırnakçılık, (alıı veri... nna göre hareket etmektc<lir. 

Birit1i yanmda.kfne &aylUyor: ten vazgeçerek, dUkkln sahibi. Klasik takip sistem'erine zekl 
_ Çok fyi oldu bırader .. Goz. ne bozdurulmu§ plan paranm bir oyunJan karı~ı~; mesela hrr. 

ı · · k k' ı k' oııl,taruıı, ıM!e esnasında yoket· aızlarm. aruma polisin eı; -
enmız es m eşe'!t! .... 

Bilete;; tekrar blzım sahanlığa mel< > haberleri olmaden - f!,.ril'I · ir. 
geldiği zaman, bir,az evvel lırn 7 - Muslukc;uluk. (abdest P.a Bundan başka, vola ge1

1""' 4\. • 

bomnak bahsinde kavga ettığl lan bır şahsın yanma koyduğu lerine karar verıl~n raern ._ 
adam'a ı y der gfbf bağırıyor. c tının oebınden para. aşır. peşlerinde birer sivil polis 

- Baylar lira ho~hm !... ma '{.) lunmaktadır. 
ll5te bu şekllcle, alaylı eğlence. 8 - Söiüşc;Ultik, (uyı.ıyan btT Yl\.ver rcfa.l:atird v ... ı :aı uu 

aıei .. f:• lu tnaana n&SJl ada.mm Uıerınden para ve e§Ya JNİ!l dola~.rr.a1rır. cııı ar ir" • " 
vakrt ge ·.,, tm"yen J,5 (.almak.) teref olmt.kta. halk icin dı- bıı 
"ıtatlHt bil' yo1cuhıktan 90nra 9 • Manitacılık. (hertıangl emniyet garaııt::::: tc 1:il .u .... ~· 
P~rnıtkkapıdıt tramvayı ter. bir şahsı kandrrarak para ve eş· t'""ir. 7,ııhTt,.rnn frtn<T ::ıf rnrv'. 

m. ya tırtıklamak.) sinde de bir ~·enilik yar'• ı~. 

Fnkat ben bir noktaya hayret 10 - Zarfçılık, (yere zarf a· yalnız sabılı'alıhtrm değil. vııra. 
ettim: ~ kların muke edilme. tarak, bulan adamı gUril.ltUye dılı§ları itibariyle suç işlenıive 
sinin ee~fer llz~rine mUhim getirmek ve soymak.) mUsait şa.hıslarm da resmi alın· 
tesiri olr<ığınr dUşUnmil!ıtilm. 11 - Tavcrhk, (kelepir ara· mı~tır. BC!ylcce, hırsızlık sanatr 

Hılbuki hayret değil mi? yanları faka. bastırarak para ça:. na b~lamak Ur.ere olan bir a~ 
trarrıvay yine her zamanki gibi, mak.) mi, ustalaşmaya vakit bulma. 
yani bir buçuk saatte Sirkeciden 12 - Dolandırıcılık. tmuhte. dan, polisin eline geçmektedir. 
Beyoğluna çıkabilmi§li!.. lif sebep ve b:ıhanelerle herhan· Aynı zamanda ta.van de't>rek. 

gi bir adamı kandırarak para ma.ym\U\euk kullanarak yapılaa 

8A.CIT TUORUL ôGET almıık.) vasıflı h'nııztıklar da azalmak. 

Konferans · 
Emlni;nii halke\inden: 

Evimizde 14 ve 15 blrlnciklnun 
19!0 curr<>rtesi ve pazar gUnlerl 
tııaat 14.30 da verilecek konferans 

ve trnısill "rln aynı gUnforde gece 
!&at 20.30 a çevrildliUrü muhte 
rem. 'ıalkımıza blldlrfrls. 

O ... bhincl tc.snrnıt ve ''erllms.1-
lr.r haftası münıuıebetile her iki 
toplantıda azalnrnnızdan Medıha 
Mu:r:.,fff'r Ba!'Sal tarafından bu 
mev:ı:uda birer konuema yapıla· 
caktrr. 

içinde olarak - bir gümilş mecidr 
ye sarfedecek olursa, mükemmel 
surette eğ!enir. Bir de hovardalr 
im para yeme ~li vardır. O mey
hane senin.. Bu meyhane benim .. 
diye sabaha kadar dolaşır. Böyle. 
sine para dayanınaı. 

- Yok canım. ben böyle ellen· 
mekten hoşlanmam. Bir mecidiye· 
lik eğlenti benim neme yetmeıt 

- Ne o? Bir vurgun yaptın ga
liba? lstanbulun bu eğlentilerine 
bir memur maaşı yeter mı 'hıç? ! 

- Vallahi vurgun falan deği. 
aslanım! Biliyorsun kı, ben on be; 
ııünde bır kere dışanya çıkarım 
Böyle hır adamın elbette hovarda. 
lık iç:n sarfedeceği ~ on parası 
vardır. 

- Hatmmda yok. Duvardakı 
çizgiye bakayım da, &eçerken sana 
haber veririm. 

Hayrullah efendı odasmm kapr 
smm iç tarafındaki çizıiye baktı: 

13 - ~finecilik. (hallı altın tadır. U.kin ldl cllriimlerln 
yerine kıymetsiz medenlerl sata· bir ara.l!k arttığı görülmüştür. 

rak adam dolandırmak.) Meeell; kapı önndıon pupat ı· 
14 - Dızdızcılık, (ma'·ine ile 3ırmak, anartnnın ant"'s!nden 

paralan ciftlcştirirken hepalnl ampul slSkmek, umumi helalar 
kazaya uğratmak.) dan rrmalu~ koparn"&k ~ibi ... 

15 - Papelcilik, (oyun ile saf· Otel, pllj hınnlıklarnıa ,e· 
dil'"rin pnracımı 2lmak.) lince: Bunlarda da bariz hir •k• 

16 - otel, pl.8.j hırsızlığı, silme vardır. Çünldl. bu ri~riim. 
(baska müşterinin ccı'U!ma veya ter, e'k~ri··<'tle b\iviik v(' liik• 
kabinesine girerek para •e eşya ote1!P.rde itrlerımektl'rl:r lci h"rp 
çalmak.) dolavı,,.· v•e mf'r.'k!i1" mfü"'!t'"' '.-n-

17 - Kumar, <malilln hileleri geler '- ·1antur müsteriler ehem· 
olan para oyunu.) , TA4f,.,. ......... . 

- Uç gün sonra çıkaca!ım. Ne 
olursa obun, yanıma bir san lira 
alıp, kendime ~yle hır filem yap· 
nuya karar verdim. 

KAPTAN PAŞANIN 
HAFiYELERi 

Derya kaptanı Veıir Kara Mus
tafa paşa. Hayrullah efendiden hi~ 
h<>§larımudı. Bir iki kere ona: 

- Ben saraya gelince. hernerı 
karşıma çıkma .. Soytan heri(! 

Diyerek. zavallıyı ko\ınu,tu bi. 
le ..... 

Hayrullah efendi de bunu bildi 
ği içın. divan toplantı'annda Bay 
ram paşa kendisini çalnınadaıı 

gitmezdi. 
Kara Mustafa paşanın husume· 

tinin hakiki sebebi ma'Qm o!ma· 
mak1a beraber, Hayrullah efendi 
paşanın emektarlarından birinir 
diYan kltipliğine namzet ~l\steri1• 

diğini semıişti. Hatti bir IÜll Ve
ziriiıama: 

Kulunuzdan memnun değil· 

seniı. başka bir vazifeye ı;ırnf: hu
yurunuı. Belki bu işe daha ehli 
gelir. 
Demi~ ve Bayram paşadan hu 

)'ü.2den adamakıllı bir oooara ve· 
mi~i. 

O gQn Harrunah efendi ?ıınHr
di.. Saraydan çıkar çıkmaz. K1'rn 
Mustafa oaşar.ın hatıwlenndt'fl b. 
ri ıavalhnın ptşınt takılmı~tı 

Hayrullah et~i bunurı farkrnd: 
deı; di O Mrardan çıkar (ık-:naı 

ca~-a utram~. kene:~~ hır u 
yeni elbiw alnu,. Vakıt">-ı yatlı cilt 
besini yenilemi~.. Bfr nttı•I t~h; 
alm1'.. ÔT'tlan sonra ç;~ pazarı 
na gitmişti. 

Çiçekpuannm ahmdald Mn• 
saz kah\'PSi Hayn.ıllıth e'ı-ntiıntr 

~~beri ~-am 4!'ttit; .. r 
ııevk aldı~ı bir ,_·erdi. 1'11hu" 
HayıuUah eiendi)·i (f>rO· ıronnes 
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Adet L'r:ılık Llm 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - 8000..-

2 7:SO - 1:soo.-

4 500 ... 2000.-

8 250 - 2000.-.. -.,., 100 - 3500.-

60 GO ... 4000.-
:rno 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yabrmakla 
yalnız para biriktirmİ§ olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

!\.~ideler: 4 Şubat, ı Ma~-ı8 
1 Agm;~ S tı.ıoci~rlıı 

tan"lıltırlndu yap1Ltr. ~ 
Kumbı.ıratı ve kumbarasrz hesap. 
larında en az. elit lraıııı bulunanlaı 

kur'nsa dahil edillrl r. 

r•rı1ee .. , 
Çocuk Ht • J 

Ahmet Akkoyunlu 
l'aK81.m, l'aı.tmı:a.ııe Palu No. t 
l-'azardao ma&dıı. erl'lliı as.at ı~ 

teı:ı sonra. reıetorı 40127 .. ,,. .. , .. : . "'" .... • 

miyctli miktanfa azalmrştrr. 
Fakat, son ::::nı:ıaJılarda :reni 

ir hırsızlık nev'i türemiştir; 

Incleni e~ya anaforculuğu! Es· 
itlen. crba;bı an:.smda az revaç_. 

~ ::ı. olan bu ''san'at"; simdi1 b.ır· 
bın piyru:ada uy. ndrrdığı buh· 
ran yüzündf'n n!m~~ ~ ü.. ümütr 
tür Güııdcn gunc, bn.hçe par .. 
maklıklarını, kurşun ,.e demir 
boruları. gaz, peynir ve zeytin· 
yağ tenekelerini, bisiklet iske· 
Jetlerini, aşrran bir gürüh pey· 
da olmaktadrr. 

Me.ılc.ni eşyannı, kıymetlerinin 
artması ve piyasadan cksilmeıe-

. ri :. üzün.'tlen alıcıları da bol ve 
cömerttir. Bu yüzden bir mal 
çabucak müşteri bulmakta, pek 
kısa bir zaman içinde elden ele 
geçmekte ve tabia.tiyle hırsızı: 

yakalamak güçleşmektedir. Ma .. 
mafıh, l•0 ndileri ile konuştuğum 
zabıta 8.mirlcri1 rnadC"ni c~ya hır 
sızl•ğmın öııün.c sed çekmek için 
tertibat aldıklarım söylemekle· 
dirler. Yalnız, bu tertibatm ne· 
ler olduğunu, §imdilik if~a et .. 
memekte, bunlarr, mesleki bir 
srr halinde sa.klanıaktadrrlar, E· 
sasen son günlerde bu nevi hrr· 
ıarzlrklar da gö:rtilme-z olmu~tıır. 

Bütün ibu hmnzhk nevilerin· 
aen başka, üczrinde ehemmiyet .. 
le durulan bir mevzu dalın. var
dır: Fuhtı§! 

13.12.940 
8.()S Program 
8.16 AJana 
8.30 Program 
8.13 l."cmek List 

14.12.940 
8.03 Program 
8.15 A,Jnns 
8.80 Program 
8.45 l.'emek Llst 

13.85 Plyıu.a Şar. 
13.30 Ajana 

12.33 Şorkrlal' 11.03 Film ~ıırJt. 
12.l'iO AJnnı. 14.20 Bando 
ıs.o.:. U.fbek Ha. 16.10 Melodiler 
13 • .20 Itarı11ık ı•rg 15.80 Ne~riyat 
18.0R Ku:ut~t. J8.ı,3 C"?: 
18.SO Tiirktiler 18.40 0:-."lln ban.. 
ııı.oo J'~ rl tryPU • 19.00 Konuşma. 
111.80 Ajans 1 19.liS ~ eııerlerl 
20.1.; ~d~o Gzt, 19.80 Ajan• 
20.45 Tl.'msil 19.45 Fasıl heyeti 
21.SO Krınu,rna 2tl.1ü P..adyo Gzt 
~1.-&5 Orke~tTa 20.43 l\Iubt. Şal'IC. 
~2.80 Ajans 21.15 Konuşma 
22.,&J Orhcstra. 21.SO Orkestra 
:?S.00 Dans mü7.lğl 2'.UO AJ::ınıı 

22.50 Cnzband 

BORSA 
12 BlRt ~clKANUN - - 1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 lsveç kron .. 
100 1''lorin 
100 R&ytşmark 

100 Be}ga 
100 Drahınl 

110 ~vıı. 

100 Çek kroou 
100 Peçe ta 
100 Zlotı 

100 Pcr.;5 
100 ı .. ey 
lOO Dınar 

100 Yen 
100 1sveç kronu 
100 ftuble 

ı·; hıı.nı , .c Tahyiltlt 

Sıvıı.s • Erzurum 3 
S1vns - Erzurum 5 

kapa.ru:J 
~.2f 

132.20 

~l.0050 

il.P97tı 

l.6223 

12.9375 

213.531~ 
0.62:1 
3.1i3 

31.l3i5 

31.003 

lP.09 
Hl.08 

• •.. --· 
Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastalık 
iarı mütehassısı 

Ueyoğlu lttlkl!U CaddCAi No. lll'lt• 
Dursa Paıaı ı Ustü Ohanyau 

tı.pJ'rtman. Tel.: 41233 

~ ......... ! ...... .-: 

BABEıt-~Poetas: 1 

B•A•Y•AN•L•A•R-ı·ç·ı·N-P•E•K•M·u···H·.,M ..... ~ .I ıat~=~~~~!1!~! !~~ı~!!!' ~ 
Art.in ve Zabel GUlbe'nln 422/H299 hesap No. gıtc sandığmlJZd&D al • 

(2500) liraya karşr birinci derecede ipotek edip vad4*iinde bOreuD1' ~ 
iliğinden hakkında yap1lan takip Uzerine 3202 No. lu kanunun 46 J1CI Fl!l. Sayın bayanlarımızdan gördUğtlmUı: teveccüh ve rağbotc ka.r§ı şill•. 

ran borcumuzu ödemek lçtn bu defa Amerikadan getl.rttiğiıntz en bUyük 

makineler aa.yeslnı:le F E M l L'l ıııkı§tırct stllndirlerlo ga.ytt kullant§lı, 

ufak mlkrops:ı." bir şekilde yeni ambıılljlarla piyasaya. çıkardığımızı 

s:ıy~tlanmtzle arzeyleriz. FEMlL baya.nıan birçok rahim haııtalıkıann

dJ.n koruyan ve UzilntülU !§terden kurtaran en birinci Met bezleridir. 

Her tfc.arethanede F E 1tl l L ve B A G I bulunur. 

••• " 

desinin ınatufu 40 mcı madde!!ine göre satılması ıcabeden Beyoğlu.nd& 1' 
galtI maballeıılnin cııkl BUy!il;:dercı yeni Halıtskılrgazi caddeainde ~ 
Mll. yenl 135 No. taj 135, 135/l kapı 642 ada 13 parsel No. ıu d 1'0JS• 
olan kAgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açı:< a.rttırınaya ~ 
muştur. Satı~ tapu sicil kaydma göre yapılm'Jktadır. Arttırın.aya: ti• 

11 isteyen (1050) l!r:ı pey o.kçesi verecektir. :uuıı bankalanınızdS.Il b ~· 
.ıntnat mektubu da l<abul olunur. Birikmiş bUtUn vergilerle bıelediY• J.ıt-

Şehir Tiyatrosu 

1' Jert ve va.krf i~FLresi ve taviz bedeli , ... tcllıil' e rusum'..l borçlu.va aitti~r
tırma §armam ~i 17/12/40 tarihinden ittbar.?n Letkr' ctm.k ısta k•ydl 
Sandık Hukuk l~len Eervlsinde açık buluud:ırulacaktrr. Tapu alcil ~ 
ve sair lUzumlu ma!Qmat da. ;ıartnamede ve takip do.syasmda ~·!ilen· 
tırmaya gtrmlş olanlar, bunları tetkik eqerek ı;.at-ııta çıkanlatt gayri~ 
kul hakkındıı. her feyl ög-renmi1' ad ve telAkki olunur, Blrlncl a.rt t ıo 
11/3/9U tarihine mUsadl! salı Cağaloğlunda. l'~ln Sa.nc.;T~rııuzda 118& teJd!f 
uan 12 ye kadar ys.p!l'lcaktır. Mu\•akkat lhal~ yapılab!tmesi ~in ~· 
edilecek bedelin tercihan a!!llması 't'abeden gayri menkul ınUkeUeflYe rat
Sandık ıı.lacıığmı tamamen gPçmiş olma.sı 15n.rttır • .Aksi 1.al<ı:Urde son rf6"'• 
tıra.nın t:ıahhild11 baki lt:ılmak şartiyle 26/3/941 tar'Jılne mUsa.dlt ça ~ 
bagünU aym mahalde ve aynı saatta son arttırınMı yapıla.caktn'· J3U \dal'' 
tırmada gayri menkul en çok arttırenm fü;tünde bırakılaca.ktrr. tıaıtı b'U 
tapu sıcillerl) le ~ahit olmıyan alakııdarlar ve frtl!ak ha.kkı $1llip!eı ,n tU-

.-~ç K M11Bdl~~ 
Erkek ve kadın farkı yok 

epe~ Dnım Kmnmdıl 
Ak~c :aı tıl.SO da 

Bulunmaz Uşak 
\'a:r.a.n: d. 'iL BARRtE 

ADEMİ İBTİDAB, 
BEL GEVŞEB.Ll01 

1(, it- "' 
btildı.11 CadclcsJ, Komedi kısmınıla ve zafiyeti uınumiyeye karşı 

Honnonafabrtkasmm Gece saat 20,30 da: 

Paşa Hazretleri GLANDOKRATİN 
Babları çaredir Beyoğlu Halk Sineması 

her eczalıaoede kutusu 200 
kuruştur. BuJıiln l l rle, alı:pın 20 de: 1 -

~iihraccniıı Gözdeı.l, 2 - Hind Mezarı teçete Ue satılır W' -

1 
ıstanbuJ Levazım amirliğınden verılen ı 

harıci askeri kıtaatı ııanıarı 
-~---15~ ton C 600 ma.klne ya~1 ·tın a.Imaca.ktır. Eu y,a.ğm evııatı her gün 

lrnmlsyonda. görU!Ur. Taliplerin 23/12/940 pa.zarteBl gününe kadar teklif
lerini A.nkarada M.M.V. Satıiıalma komisyonuna vermeleri. (1628 - 11733) 

~· "' :(. 
90 toıı Çerkesköye ve 100 ton Çorluya. teslim şartiyle 190 ton Odun 

pazarlıkla .satın alınacaktır. Tahmin bedeli 8800 lira teminatı 570 liradır. 

Odunlar ayrı a.yrı almablllr. Taliplerin 17/U/940 ı;a.Iı gtlnU saat 14 de Çor_ 
luda. asıteri satın alma komisyonuna. gelmeleri. {1632 - 11774) 

~ :(. I{. 

Aşağıda yazıtı meva.dm kapalı znr!la eksiltmeler! hl.zala.nnda. yazılı 

gün, saat ve mahallerdeki askeri satın alma komlsyonlannda yapılacaktı?. 
Taliplerin kanunt ve.sU·aJa:-lyle teklif mektuplannr ihale saatind~n blr saa.t 
evveline kadar alt olduğu koml..syona vennelerl. şartnamelerl kÔmisyonlf,. 
rında görUIUr. 

Clnsl 

Sığır etl. 
Odun. 
Buğday. 

Miktarı 

ruıo 

lG:S.000 
e:ıo.ooo 

200.000 

Tutan 
Lira 

36.::SGO 
13.1:?2,00 
24.000 

-\' 

Teminatı thıı.Je gun\l 11antı Te nınballi 
Lira 

2722:SO 21 1/941 15 Niğde 

948.22 3/ l/94-1 15 N!ğrle 

1800 30/131940 11 Blhtğ 

:ç. :j 

151,000 kUo attır eti kap&lı zartla eksiltmeye konmU§tur. lha.ıesi 24/ 
12/9{0 Salı gilnU saat 1~.30 d3. Izmlr Lv. Amirliği satın almak ·:ıtsyonunda 
yapılacaktır. Tahmiı\ bedeU 31j,83~ liradır. llk teminatı 2988 il. an-. Şartna_ 
me!<\ komisyoni!a ı;ö~lUr. Taliplerin kanuni veslkalarilı;. teklif mektupla.rıı.ı 
komisyona. vernlelcrl. (1601 .. llGl:?) 

t(. :(. ~ 

l.500.000 kilo kuru ot pazarlıkla s tın alına.cakbr. !halt-si ı 7·12·940 
salı gUnU r.aat onda Çanakkale ıuıkeri satr:ı:ılmn komisyonunda yapılacak· 

trr. Teminatı ;57150 l':-adrr. Taliplerin belli vakitte lcomıııyona. gelmeleri. Tuta 
rı 90.000 liradır. (lf.ltJ8) (1198 . 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 kuruş 75 santim olan 3000 ton 
arpı pazarlıkla ııatm alınacaktır. Pazarlığı hergUn Ankara.da Lv. AmlrUğ: 
satınalina. komı.syonunda yapılacaktır. 300 tondan a~ağt olmamak Uzere oyn 
ayrı taliplere de ihale ewlebillr. Arpalar döküm halinde Ankara ve civar ıs 
taııyonlarda. teslim alınır. 3000 ton için ka.U teminat 22,7150 lira ve 300 ton 
için katl teminat 8038 liradır. E"ııaf ve oo.rtnamtsl 960 kuruşa. konıtsyondan 
alınır. Talıplerin hergün Ankarada Lv. Amirliği satma.ima komisyonuna gel 
melerJ, (Hi72) (11406), 

Aşağıda yazılı mevaddm kapalı zar:tıa ebiltmıo.si 16·12·940 pazı.rtP.ıı 
gti!:U ca.a.t 10 da Slirtte agkert satmalına kom,t.syonunda. yapılacaktır. T.ı.Hp 
!erin kanunl ''eslkalarile teklif mektuplarını fhıı.le saatinden bir saat evvel 
komisyona. ve:meleTI. (1600) (11570) , 

Cinei 

Arpa 
J<uııı fuulys 

miktarı 

kilo 
2Cı0.000 

60.000 
~ :!o :,. 

tutarı 

lira. 
16.800 
15.000 

teminatı 

Ura 
1265 
1525 

K~if bedeli 38,9{5 l'.ra 30 lruı"U§ olan 80 beygirlik dizel elektrik komple 
grupu sa.ntralile bunun ingaatt pazarlıkla yaptırılaca.kttr. !balesi 19·12·940 
per~ombe gtlnU saat 14 de Ankarada M.M.V. satmalma komisyonunda yapı· 
lacal•tır. Katı teminatı 5841 lira 80 kurll§t1ır. Keşi! ve §artnameııt 195 kuru~a 
komisyondan alınır. T:ılipleı'i.n ~m valtttte komisyona gelmeleı·i. 

(1618) (11689) 
:;. :{. :ı~ 

Hepsine tahmin adilen fiyatı 27,300 lira olan lfateslne göre elektrik gru 
pu teferrUaUle 3 a.det kaynak makinesi pazarlıltla satın alınacaktır.. !halesi 
16·12'!140 pazartesi günü saat U te Ankarada M'..M.V. satma.ima komi:ıyo· 

rıwıd:l. yapılacaktır. Kati teminatı 40~5 liradır. Evııa! vo ııa.rtnam~ııi 137 ku 
ruşa J.:omlsyondan alınır. 'l'aliplcıin belll yakJtte komlııyona g~lmekd. 

{1596) {.!.1566) 
.y.. :r. ~· 

Derinceden Muclanyaya 5000 6000 travers ıı:ıkledlleccktir. Derinct'den 
Müdanyaya bl.r tonun muhammen nakliye ücreti (250·300) kuru~tur 

Miln~ 24,12.l\:,0 salı gilnU saat 11 de Haydarp~ach l5letr,w 1ılnasm· 
da yapılacaktır, 

Eu açık eksiltmcy<ı girmek iE>tiyenlerin !hl lira nıuvakka t tem inal a.kçe· 
sile nıuan;en &iln ve saatt2 komisyon:la bulunr.'laları lbtrudır. Faz!a tnfsi· 

!at için ~let ııeye müracaat olunmalıdır. <11603) 
::. :f. :f. 

Gösterilecek yerde 31,615 llra 29 kuruşluk blııa ln~ast J;apalı zarfla 

t ·ı ;nd<?ll haklarını ve hususiyle fal.z ve maııa.rU'e dair iddlıı.lıırmı ildn arı · dltııle-

baren yirmi gUn iç;lnde evrakı mtlsblteleriyle beraber datreIJliZS bil 
11 

.ı· 
!eri lazımdır. Du ııu:ct!e haklarını bildirmemi§ olanlarla ba.kl&rl 1:rı-r· 
cilleriyle sa.bit oımıyanlar satış bedelinin pııyl '1Smda.n ııarıc k dllt' 
Daha fa.~la ma.ltlmat almak istıyenlerin 40/16 5 d:.ıeya No. siyle S:ıll 
mız Hul;uk İ§leri servisine müracaat etmeleri 111.zumu ilAn o!unut• 

DİKKAT ~ 
Em.niyet SandtğI, Sandıktan alman gayri menkul~ ipotek 1 ıP"°' 

Uıtiyenlere muhaınmlnledmlzln koymu§ olduğu kıymetin % 40 nı ~ 
etmemek UEere lhale bedelinin ya.r..sma kadar borQ vermek .suref.iYle 
ltk göstermektedir. (11749} , __ ....:: _______ ----

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul us Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan~ 11dedi: 265 • 

Zirai ve ticA.ri her nP."; hPı""''·" mmırn.oJelerl 

Para birıktırenlsre 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor .. 

zıraat Bo.nkasmda. lmmbarıılı ve lbbusu: tasarruf hcsaplanndll en 
üO lirası bulunanlara senede 4 defa ~ekllceelt kur'a ile ~agtds.l<l 

pld.na göre für.1mtye d:ı~tıl::.cel:trr. 

.J Adet ı.ooo t .1r31tJ; 4.ooo 
GOO ı.oM " " 
:.ıso ı.oou 

.. 
" " 

100 (.000 
.. 

" ;;o S.000 •• .. 
" 40 " 

.ı.800 
.. 

Devlet D~miryotlan ve Limanlara 
işletme Umum idaresi ilanları 

11:1.•; 
"ullarnmen uedcll ( :.ıooo ı ııra oıa.:ı aoooo Kg. Dc!tl!itnn :!a·ı:HJ•O ~!1 ~ 

tcsi gUnU scı.o t (. o beQte Huydaı'!Ja~a gar binam dııh.lindel>l :ı.oı.ıı.i"Y 
ro.fından kapalı zarf usuıı!e sn.tın n!ır.;.c :,trr. .ı; 

Bu işe ı;lı·mel• ıstıyeolert:ı l Oi[i) liralık muva.klı:ıı.t temin:ıt, kat <l' 
tayin {'tl!ğl vuılkala:'la tckUtlcri:ıl muhtevi zarflarını ;.y:u gl1n aaıt 
on d~rde kıı.dar komisyon reisllğlne vermeleri lft.zmıdır. tadır. 

Uu l;:c ai.L ıı::ı.rtnameler ltom!.ısyoodnn parasız olarak da.ğrtıl~~~oı> 

tıksıltmeye konm!l§tur. lha.lesi 16/12/940 pa.zertım güoı.i saat 15 dr.ı tzmır iiiiiiiiiiİiiİiiİİİiiiiiİiiİİiiİİiiiiiiiiiiiiiil••• 
Lv. Amirliği satın alma l<omisyonu:nda yapılacaktır. n:, terrınatı 2372 lira 'l•P•••••• 
dır. Şartname ve plı\nlar1 lNS kuru!)a ko.nisyondan o.Juıır. lsteklilerin ka 111" 
nunl veslkalariy!P. tekllt mektuplarını ıhale aııatinden bir saat e\"\'C'I ko· 
misyona vermeleri, (1556 - 11327) 1 

'° • • V A K 1 T matbaası 

Yapılan tetkikler gôstermi~ir 
1d hn.rblıı pen~esinden yaY.:ısu.ı 

kurtar-.mııyan, y.ıh t harbin 
tahrıp edici ıcs· leri yüzünden 
sefalete düşen 111.enıleketlerde 

fuhuş artrnaktadn. Türkiye, her 
iki bakımdan da bu a.fetierden 
uzak olduğ.ı için, şehrbıiule ıu
huş nisbeten azalc:ıaktadır. Bu 
ta.naJruzun daha mahsüa bir hac". 
de jnebibnesi için, alaka.darlar 
~u noktayı ileri sürUyor1'lr: .A .. 
partıma.n 'ka.pıcıları11m1 zabıta· 

1un blr gözü olınası! 

A~agıda yazılı mevaddın kapalr zarfla eksiltmeler! hiz.ılarmda yaz.!• giın sııat ve mah.ıllt.rdelti askeri satmalma 

Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen iden 
açmışf 11 Kanaatimlzce1 bunun da çare· 

si fUdur: 
Kapıcı olacakların zabıta tah-

kHmtmdaa ~~! .. 
.. • :&ğ 

komi.syonlannd:ı yapılacaktır. Taliplerin lcanunt 'l"C:Si1'..ala.rlle teklif mektupı~rmt ihale 11aııtıııdım bir ımnt c\•ıı·enno 

kadar ait oldug J koın.sjOOJ. vermeleri ~rtnamel"'rı korniayonlarmd& görl11tir. (1580) (114:14) 
Cinai nıikt.arı tutarı teminatı illa.lenin yapılacağı: gUn, ıı:o.a.t \'C mahalli 

Blr bina inşası 
Er kunduraıı 
Un 

20,000 çift 
275.000 ltilo 

llra lira 
19,998.62 

145,000 
32,312.30 

ıısoo 

8500 
24:!3,.( ı 

24.-12·9{0 
18·12·940 
!:0·12·9(0 

ı:s 

15 
Balıkesir. 

Mer ·Jn. 
Urto.. 

Sıfır ett 70.000 " 28.000 210,') 2i·12'"940 .!j; .. 

11 
11 
15 

r~dlmc eııkl m i~lrı ,....ı D. 
Arpa .....,,. )"llat 1,1T6.00U " 105,840 7~38 21· "940 ,. ,. .. 

Kitap, me..:mua. t!tızele b"'-· r 
fabiler nl'mma diz-;j hııler1 al w 


