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ltalyanlar biz.zat 

teslim ediyorlar: 

Libyanın 
ingillzler 

tarafından 
işgali ihtimal 

haricinde 
değildir ! 
Babetlıtaada 

lıyaa blJIJOr 
Floranıada 

kargaşalıklar çıktığı, 
kralın muhafaza altına 
alındığı yalanlanıyor 

Yazan: 
'aaıJID Calllt Yalçıa Rorıvı, 1~ ( A .A.) - B. I3. C. , 

radyoda askeri vaziyeti t ahlil 
eden b ir askeri münekkit LibYa. 1 

lltrGOSLAV hllkiuncti i~ run b~iliıl~r brafından iş~~ li. 
l nin ihtimal haricin e\ t<"!lak!,i 
~ kac.r biiıki'aneü ara.~mda edilemİY<'C't-ö-ini SÖYlerniı:ıtir. 

cl0&UQk m!8lııkt -pda('&irı bak- • i ·' ~ ı:""'El " 
J- " HATIP l 7.UN s, h '.v , , 

"' htt.berler barı taraflArd& Roınıl, ı : ( A. A.) - 1-J aı'UI 
&.... ~ ka ılıuııyordu. İtalyan ga1.etec:isi Ansaldo dün 
-~tan ulh mua.hedcoamele" radyoda İtalyan kU\' \·etlcr ine 
~ ı..;wi..e, tı&nttar olduju " hitap ederek şunu haber vcrnı i!I. 
~ bi-.. tir: 
ıııı.... · t J'&p&ıllMhğmıla.D Al ''Hın-p umn ve 90un olacak. 
· -,.ra aı~ oaan hlmayeıııi t ll' ... 
lııı..ı.. ~ e -lseedma erişuck e. A:nsaldo AOOl.arı ılive etmiş. 

~ besledll' ~ apla.,.a tir: 
~~r dOflttü mla.."1!18Sl akdet~ .:_ 7Aferin kolay ve çabu1[ 
.,."""""e ~ıl e.n1lrilcmirordu. çİn· olacağını tasavvur edenler şimdi 
,... L.. ilim eöyledigı-·m hakikati anla.. 
M.. .. llOldle 'uno5lı\,·rara ~ 
~ .. . . ~ b:.ı.§lama.kt. \'e nayrete 
\ıı.... ~ alt lılr ırldıa .er. au.jnektedirler.,, 
-.:-...... lmı.inı peli; &.mh11170l'. (Denıı:u ' tin<"üde) 

~ ~-ll<!:v, m::,i ı ,. '"' " "" '"""" "" .. """""""\ 
~ı!ı ~~~ .. ~ ! 100 !?_e!:"'e evvel 1 
'-t ......... Belgradcla ebecll j B i r 
h...~ ma.111 flmeladdar. ·ı · '1 nn..t Te klöilr ~h ,:ı _ M l . . 
' _llhenkti bir ytirüyns fı,1,ip ,, 1 ev ev l n l n 
~ ka~dıklı \•aadettiler ' f' i. i /ı t J 
\ıı.ı... ~ hiriblderlyle kti ıtrı!d" ! a l I a ar l •• • 
~ak ....,..hidöne girdiler. 

\- ~ ~~·d00 evvel, htt Bf'lgrad ;!:111 dostluktan, ıulht.ı:ın, i.,ti. 
~ n bahsettiği için pren.,ip itı· 1 

~b e lyı ka!'§ılanmak \.·e taraflar 
ı..ı l'fl{ edilmek Jaı.ımgelir. Rb: de 1 

illi ~UQk va:aifeıdndc k~<ıur et. 

._)~ ilr.. htifak '" ıln d<ı5tluk 1 

~~1'8 bağlı bulnnduğ11 Yo
~-:\)"-1 ybte d05tluk w ırk 1 
~!eriyle mutesanit bulundu· 

'~ri tanla ebedi bir sulh i . 
~. h,,ama8ı Tü.rkiyede memnu· 
,~ başka bir hl te' üt K.e. 

\• 
11qı "ıl17,, iki kom.,11 arat1mda1d i~l 
~~tleri belediye daircslnde 

' ettirmt"kta ruııcli oe fAyda 
~~ğlni k~tirınektcn aeh: 
'-.~Uiumuzu ı.ö7lccnek isuriz. 
~ bu ' eııika neyi dcği~ti
b...ı... ~ttr \ 'o nm-e hiunet edecektir ? 

~"· l'ag~la\" n M~ar do t -
ın gö tcrdlklerl nikbinliğe, 

' ~· itimada hayn.nız. De. '"•li ebt.'tli ıto tlok mi~akı 
~lıLtını muhafı11.a edecek ka<lıır 
\ııı lltıda nikbinlik mulııı.faza e· 
'1;~ekk'(llrler. Jle3 hııt ! Bütün 
~lillrrin, özlerin, mhaklanu, 
~ tıclenarnelerin birer haan 
~~ gibi fırtmalar l~indc han. 
' llçu tut.lannr gönneğe o ka
'~ttk ki bb artık bu gibi nü
' ri k.imı.eyl tatmin cbnl~c. 
' ~Yhnde bir zahmet kabilin· 
''4l~yomz. DiıD Balkan itti. 
'-ı ~ :tıara""tll btr taraftarı 
~ ya. bugün bir taraftan 
~ ~bir emir , .e i ret ü:ıo:erine 
it~ faı., Y'tl•m:ıia kaJkh \ fi hüy-

" Şt>y t.aormadı~"lnı il iı n ett ı. 
'.~lı alrn. 96d~"'1, tctalmryan 

' llUe ıift , ımrr:ı1anıuı mHl!e· 
11"lerin u:lcı3Jl o kadar ooial . 

(J>enım 4 "nr.Hdc ) 

Vaktiyle hatı ralarını yazıp 

bırakan: 

Ahçı lbrahim Dede 
Bu P.ntercsan '•" h;;~~unb• 
~tt,,ml;ı. hlr de' rln tnrlhi ma· 
hiyt•tteki hatıraları ıı :ırça par-

ça Hl\ber'dP. okuyııral•, ın~-ı 
hur Ziya. Pa)&nm ~ocnkhı. 
ğunda falakaya na..,ıl yı.tml· 
dığmı da yine bu ~anda gö· 
rt'l'f'kc.inil. 

Hadiselerin -
Tefsiri ----italya11 
Donanmasına 
Düşen vazife 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 

D 1:\IYATA pirince giderken 

c\·dcld bulgurdan olmak. •• 
İtalyanlar Mısın fethetmek -ço 
SUrnyıı yolunu kapryarak Akde. 
nlzdeld İngiliz don&0ma!-imt çıkar. 

mak, sonra bo deoW tama.men blr 
ltalyan gölü baltne gf':tirmek Is· 
terken Mısırdaki lııgUJz ordusunun 
taarruza geçerek aylardanberi sı· 
d l Barnı.nldo ha7:ı:rlanan ltaly31l 

kun-ctlcrinl hötün ağlrhklan ff 

mühimmatlarile birlikte muhasara 
t>Jip kısmen imha '\'fi lmmel' esir 
etmesi bundan ~ka bir su.retle i· 
tade edlle.ma. 

Hakikat ~ittır 1rl aıtıı.. bundan 
Mnra ftalya itin Mı"rr l'C ~üvty-:l 

latlll etm~ değil, Ubyayı, hat11 
TT&beşlr.tan ""' Somallsf btle etd~ 
tutmak nıümldin deifldlr. Alıdc-

•lTdCD rıbnlmal. i1tt'niltı İnı,;lriı 

SON HAVADiSLER 

Yazı işleri Tel. %3872 Fiyab 5 ıroln.15 

Silivrideki deniz facia
sında 230 kişi boğuldu 

Gemide 
bulunan 552 

kişiden 
122 can 

kartalablldlll 
tesbit edildi 

Sıll'lrrı 6Dierlnde '\"Ukua gdelı dMıla 
Jnu:ası tahkikatı devam etmektedir. 
))ün, \'Bkn mahalline gittiğini )'Udıft• 
mıı: vali mu:tvini Ahmet Kmık, fV'k 
tahldkn.t.ın aUraUe yapılmaam& gerek. 
sc iııktn l§lnln iDUumla. cereyıln .t· 
mcsl.nc nezaret •tmlft.ır. 

~ilh·rideld donb; f ria mda çocııgunu mu:ıtnrlp hlr nna ro k1U1U.edelerılt'n bir lmçı 

J\:u.::ı, Sllıvrlnln 5 mil kadar Um· 
ı in la Camhnzburnu yak.mmd& ohnU§• 

tur. Batan ı;enıl, U rtJ&V&y baııduıt.R
ııı lıa111U ~;ok a kl u ahfap S&lv&dcll' 
~ el .... tnlirJdir. Sahaclor, 1-00 pw tolÜ"" 

)atoluktu . Aıaml 150 kifl alacak bir 
,·nzlyt>tte tkcn bu ftnekl eeyahatJıı<l• 

tam 352 yolcu almıştır. Yt lke0lmin 
nmb:ın bölmelerle Uç kat& böltınmü;, 
, • ., yolculara kımıldıyacak yer bırakıl· 

mamıDtL Salvndor yelkenli~ sahildl'n 
100 metre kadar mesafede batml§tn. 
Batma neUcealnde gemi parçalanm~. 

p:ı.rçalanan kl8Imlar, ıa.hill bulmu:. 

·------------------]---
Milli ŞEF 
Anlıar a et varında 
Kısa biı 
seyahate 
çıktılar 

Ankara l4 ( llU!IUSi) - n :"L • 
cumhur 'Mmt Şefimiz :lmnet 1-
nönil d ün akşam saat 23 te tren· 
le Ankara civarında kısa bir seya
hate çıkmı§lar, garda. Büyük Mil. 
let Meclisi Reisi, Ba§vekil, Vekil. 
ter ve mebuslar tarafından uğu~ 
!anmışlardır. 1 

Ankara, 13 (.\. A.) - R iyase· 
ticumhur Umumi Katipliğin<len ~ 

Reisicumhur İsmet Jnönü, 11 in
ci U lusal ekonomi ve :ırttunın 
Jıaft&sı münıısebetile yurdun her ı 
lbraf'mdan :ı.ldtkları yüksek '\'e s:ı. l 
pıipıi ıtislel'i ifade oden telgraflar . 1 
~fan pek mütelıassis olarnk tcşelt· 
lürlerilc iyi dile: terini bildirmeye 
~dolu ııj:ı.nsmı momur {'fmi.~1 r"' 

-· 

rıusır • Libya 
badudaada 

Umumi bir şekil alan 

.T L A 
RiC'ATi 
Tek yol üzerinde 

Müşkül leşti 
Esir Generaller 
be~ balda 

lngiliz Yarahlarma göre 

italyanlar 
baştan 

savma harp 
ediyorlar! 

donanmasının bir gün bütün 1tnJ· Kahire , H (A. A.) - B. B. C: 
Garbi çölden gelen haberlere 

yan donanmat.mı elo geçirdiği p;I._ göre ask eri harekat memnuniyet 
riilöne bundan kimse bayttt duy. bahş bir §Ckilde inkişaf ctmc6te-
mıyacııı.trr. dir . Bütlin grce İngiliz ve l· · 

M18rr ~.öllerinde 120 ıuıometr<o. • ratorluk kıtatarı taamızlarrna bil. 
llk bir meı.afe)i bir hamledo ~e- y~k bir. ~iddetle dev.am ct:ni.§lcr. 

. dir. lngi.Iı.zler, 1taıyantan Lıbyaya 
('erek Sldi Bamuıiye gele n İngl lı' doğru ı;eri püskUrtmoktedir. Şiın • 
kara kuvvetlen, denizdeki İngf liı (Devamı 4 ünr lidc ) 
harp gemileri l"e handaki 'ngi'iı 
tayyarelerlylo birlPkto boradaki ı· 

talyanıÜa. en a.ğtr darbeleri tndiri· 
yor. )lnkavemetten kalanlann el. 
lerinden tlahlannr alarak ~ir 

kanıpla.nna. doldnruyor. Böyle bir 
vaziyette İtalyan donanmasının 

Başka tirli 
hareket 

edebilir miydi? 
fuAırlne düşen bir vazife \.ıuwr. Bu 
da. &liratlo Llbya. sahillerine koş. 1 B 1R ajans hıı.bcrlnden: ••Garp 
mak \"e lngtlir. itonanmasiyle bar çölünde ha.re.katı bilfiil lda.· 
be tutuşmaktır. Jlalbuld bnıia ela· r e ede n 1\umandan, general Rl-

ehard Nogent Ooonnor'dur. Gene. 
lr bir hareket göriUmilyor. Acab.'\ 
nlçln f ral Ooonnor blldirildlğlno gör e, l . 

Yunan - ltalyan harbi 

italyan 
Mukavemeti 

Tepedelen 
mıntakasında 

amam ile 
kırıldı 
Şimdiye kadar 
İtalyanlardan 

Yunanhlar 
120 top 
aldılar 

(Devamı 4 üncüde ) 

K. Mjtnderes ve 
Gediz yükseldi 

Bay.ndır, Tıre ve Torbalı 
ovaları sular altında 

kaldı 
b mir, H _; uedlı ve fü.s- ı< 

Menrleres nehirleri ~. Ti
re '"e Baymdrr ,.e Torb6.lr o\1&ia. 
rnun sular altmda kaldı~~ habc;.-i 
gelmişlir. Aziziye tüneli bir am:a. 
ğrı '

0"'D"'"'n tr<>nfer "' ı·r 
işlemf'"trrlir. Olin I ıh.ra • ~ara: 
kuyu c1:spresi sekiz srınt r::•arh 
gelmiştir. 

Askere giden 
memurların 
maaşları 

Atina, U (A. A. ) - B. B. C: 
lyi haber atan menbalardan öğ- Yeni layiha ile ma~ 

renildiğine göre Tepedelen mınto. kanununda yapdan 
ko.smda İtalyan hücumlan püsl ··-
tülmü§tıir. l tnlyan mukavemeti ta- tadilat 
mamiylc kırılmıştır. Ankara 13 - Maa§ kanununun ba· 

Atinada neffl"Eldilen resmi matn· zı maddelerlnl de~Uren llyih& Jıılecll 

mala göro Yunnnlılnr şimdive ka- ııe vcrllmi§U • 
dar lta l\•anlardan 200 ~abit ve Yenl ıa.ytha ile maq kanununun 23, 
7000 de.n fazla asker esir almış. :U Uncu maddui deti.şmekteair. 23 
!ardır. ltalyanlardnn alman. harp Uncu madde eu ıekllde dettıUrilmek· 
malzemesi arasında 120 top, 55 1 tcdir: 
tank ve hava dafi topu, 250 knm. "Seferberlikte filli hizmet bariclııde 
~·on, 1500 motosiklet ve bisiklet, s!IA.h alana &lm&n maaılı dmet me• 
• (OeYnmı 4 iin rıiclc) (De\antr 4 ünrüde) 

Polis ballyesı 
baydatl 

Son senelerde yazılan zabıta ve 
macera romanlarının en beyecullsıdır 

Nakleden : Fe •• Ka. İtalyan dona.nma.aı Sarde.nya a- 1.alyau Uya.kat madalyatıım bi .mll· 

dumda Khlendlğl Uınaııdan çıka . dir." 
rnk ı .. ibya sahtnemıe gitmek , r. Doiru&u ttaıyanıann kendı~ını Pazartesi gfbıl &ABER de Başlıyor 
bu ı:-nhlllrr1 dön~n İngiliz donan· Jiyakatll görüp madalya ile taltif ~::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~iii~~~~~iiii~~ 
ma.<iile kar!;lla.,mak btomJyorsa etmeleri ka~ı:.mda., hn 1..umanila· iı 
bunun miııi.lı ne no olabilir! Yok· nm başka türlii luı.reket etmcslno 
u ıtalyanlar artık hnp-.ı.raforlulı ı imkan tosa\ nır eıdileblllr mJ3 di. 
hulyalanndan nsgeçerdı l5hndl t· t}üphe yok ki bo kumandan, kendi· 
ta1ya Y'l\nmac1Um11l muhafazası sine \"e rUen bu madatyanm haksrz 
kay~sona nu dil§mür>lerdlr. vcrtlmocliğini, vcrenlf".J'C ispat ?.a. 

JrASAN JttJMÇA '\"l J'Urefin<l ~;. 

M.t. \. Dk öğrl'Um lıiecmua.sı 
devlet kitapları Md sayı : 1 fiyatı 16 ku~ 
Teh-nlk okullanmudakl öğretmr.ıle.rlc ye~kln talebeyi yurt lçınde ve 

dı§mda muhtelit mdüatri ve teknik aahala.rmdakl faaliyet .,. ycllt.klerde.n 
haberdar etmek maksadlle Jı!aartt veklllltl taratmdan D•fredllmektedlr. 

Yayın e\'lerimlz.den, ktt.apç~ n ıuet.,. ba,ylleıı1ır ılın ~· 
~ 
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yonız. 

Otobüslerde de levhalar ur; 
Ayakta durulmıyacağmı, §Oför

le konaıolmıyacağııır emredJyor 

FQ&t Jki ID'allJll &ra&mda Siı• · 
insıuı.Jar biribirinJ eziyor, şofo,. 
cJe yanındaki adamJa. ( bilınPnı 

arkad~ m~ m"8lekdaşı ,ıu, 

yok!lla 11adece müşteri ırın <'3" 

citer aobbene. 
Ba em.lri~re rtayetslzHtin bir 

zanu'ettcn do(cluğunu bj'' vc
nmı. ~ler biriblrinl w t.i 
etti, tramv&) ıp·3b:ı,laf1JIJ tam' 

etmek lmkAnı yok, eskiyen ara 
balar seftt'den ~™ gr Y 7e11nr 
yenileri 1'onulamıyo1. Ilütıig nu 
eueeelerde iş 88.atlerinin tevbı 
dl qıil§~yi ~ tak.si oto· 
m9bll -1dJ. Herkes l~ine 

tr.mva.y ve ot.obti&W. gidecek. 
,.ıne ayal "88Jf.alarla evine do-
8.fJCek; Bu vaziyet ~~mda bu 

emirlerin t.tbikmda m~~a 
&6•ter'~ tabii ye yeriııde ••• 
FMM nJoJ-. w lff1YIJM' JJi.Ji 

7vıenn.t. ~r. 
"VllNlll danıuı, ne sa.n.n 

ftl'I., mı clfyeceblnh. Hayır 

4~ zaran çoktur. Yapd. 
ülrümle.riJJe m1.eı e4U· 

sis eder. 
Tra.nna.ydo •tıaııı. f~llınemfll(

~ yerlere tülrurülmemesini 
emreden yazılar da 'ar, hem de 
'ıülm:Jü y$prlamrya.n nan~ıa 
. an lM&. .. l'e.1m bana tramvay· 
ıa cigara iterken görüp ihtar 
·den biletçiye ,·eya yere ,!üldir
düğümii görüp ayıplıya.n yolcu· 

ya hiçbir fe'1 söylemeden "t1'$11) 
rnyda 1aJnrı §D kadar inan 
lçiq rer J>glonıır,, dlyeu )'Nl)'l 

:;öste~Pm uam. tıe d~~e 
·ı:lldan okWlUr. 

IU k!Wıt~ ~JHP mıkl!P tan. 
ınw ~mutmv Jroftul.w1t 
ontfıi~ fUlM~ P ~j üıım 
hlr rt-1Jlr 61b1 ~tiki t tlltir, f!j•r 
t-ıı ffllJr berhf.11 ~ tfr K~ 
:OU.~lJ~, f'apUf~I • 
yacakaa m~k.ılk yerin.den 
kal®'ılmalp;lır. Ti Jd l'&~!J' 
diişijnceslnde '~ı enıirJer n. 
rUIJ', fakat ı-tbjk tdJIR}~H Pi» 
bir IJ)dr q~m. 

OlıPl4M Mmm~!ln 
nakil )'W~ baddlad~ fMJa 
yolmı alaeaksa. bw mlkw f'eftl 
DıtfJNJ .,... Yt tatl>JJı IMJtp 
bllfr Wr ~ld~ yeniden ~btı 
olumMJJ vı •ld levh.ııJM ~ 
bütllt UMJJ'.l!nıalıdır. 

Muzalf.er Esen 

yen 
Lastikler 

Anadoluya belediyeler 
veya ticaret odaları 
emrine gönderilecek 

otomobU 1Aııt18l tevziatında ~imdi

ye ~ takip eaHen şekilde bir ~k 
şik~7etler ve muı,em4di mUrtıcHUJ.r 
meydana çıktığından yeni bir prensip 
kararı verilmiş ve İııta.nbul ile vllAyet 
ııırm ~sti~ tevzı&tı ta(Mmen 'WriPJ
ruıd@ .ayrılıra.k J.;jt.uıoul®n ~ray• 

kati>"e» otomobil ~e kamyon lA#tı~ 

vertımem.eai takarrür etmı§tı. Fıut 

sırt t.Utık alınak Uzı:r.e ~tm•»lu stı 
mlJ ol4A bır,ok m,UteıUll'lltJ~r, poıat& 

~•kli,yıu yapaıı kamyon AhlıMri, 19 
l§ı :!er tN k.!u *l'la teııa bir vulyftt 
ı.lüitülderUıdeı:ı lütı" tJ~ı•ı;laıı l'>Ur• 
ı;!an ıo1~e~ Yıtememe.ktedirur. J3!.ll»M 
ı:aııte~lyeıı JlllJltaka ~ret mtWUr 
Ugımt ıuu.ıı.çaft~ etmııUı• ta~t ı>re; 

sıp grM"ı bır tUrtU boıulmf.IHk:l.fl. 

w, 
µı.ğ" WNİ41* b™"'bula JCleJllerlı:l 

JJlW!l~ bir Jı,.m, .bulurı.ı.Mdarı ,cblr 
n Uıf~!J& IUUk -~ MU1ltf. 
bı.U~ıfıllğu '19.Jt.)'J. l#tıt.rıbula (tı 
®a.•MI u.rı •linmkı.dımr. ~ m~ 
~ ttUJJıı 91\JJl~Uf V§ JfıMltr~n h' 
JJ!la vulfetlotl!)iıı b\lr&dı ısırtliiım~ 
M• im~ JöTUJmfflJjııdtD ~Jl~ıJı 
tl(:i.rot ooMJ, l>lihmm~ ~aıy,ıı,:ı 
~ »»tyMm IONJm.Ni ırırt HU.K !>dl.· 
31 .,,,.,. .,.Jed.t1•Jff tmr!M ıuıık 
Jh4frJJ.fn)J oJılV VMJ~JJ tev;ııliif 
)'f.J>I.IJUIJ ~r ıt.mtttlr, 

............... ~.,......... ........ =,, 

Uç ihtikar 
davasına bakıldı 

Kahve aaklayan balıLa1 
tevkif olundu 

aı·ihl deniz romıını: Yazan: Kat/ircan Kallı lstanbuJ mahkemeler;nde dün 
muhtelif Milli Korunma davala. 

Bu fikir İstanbula sadrŞMmll. I ıstırabına daha fazla dayan.ama .. 
zılınış. O da mU!tilye daqUk. mqlardt. Peli H~eyı,. Midillide 
n sonr.a p~a.ba. bildirmle: fer- genç bir kadınla, evlenmi§L iki ço. 

rm.a bals.ılqµşt.ır. Bunlardan bir 
ta.ııesi. Ba.kırköyde bakkaliye 
ma.ğazuı sahihi Yordsııa .ıı.ittir. 
Yorde.ıJ., ~j adında bir ıp~t#-

Şimal ile 
ticaretimiz 

He rtürlil tahınin v~ 
tasavvurun fevlônde 

olarak 
Soa zamaaıarda 

1 çok arttı j 

Devlet 
Demıryollarına 
memur alınıyor 
Yük.sek liae ve ort•
mektep mezı.ınları 

arasında imtihanlar 
tertip edildi 

PevJet demJT)'olluı oebeke§ltıl.ıs 

0 itt.ikçe inki§a! etmesinden dolaY+ me 
aııır ~14,QWl da tılkviye.tmı Mr§.~ 
vo,llnıi§tir. Bu.aun lçlll devtşt qemtr
yotıa.rma yllkaek mektep ve 11.se ıne

J.ııılarmdıı.ıı luıreıı11t memUl'u at.t.Jyeri 
aııua.caktır. Aynca oı'lamektep mezun 
!arından U. ~relıet µıemur ~. 
aıınması Ui,Jca11"Ur ~tm~tir • 

Yen! stajyer ve ns.mzetıerin alm
ıntı"ı !~.in m~l;ıka )lnUh~arı ıı.~a
ı:aktır. tık imtihan bu ayın 2& inci 

'°'rşa.mtıa Jıl44 YUl.i~k ~H~h~p ı:ııe· 
ilnlan &ra.sıııda yapılacaltt.ır. .Li8e 
o<:Zunlarınm ımtllıanları cuma . ve or 

tt.e.rJcl tıearet.mımıı b!Uıaaao. jimaı 
1Mmltlfet1'rtM 49fna Jnkt,,.t t~tlğı 
Jörl11moMedlr. !hrblıı bırçı}k yollu 
UJ'atmf OlmMJ, TilM a.&lıll,y&tmm 
mer1mıl Amı~ mtml~kt~rl U.Uyr. 
CtlAl }ltlo ki.rfdO.JPawım mU,kUl olm• 
tım& rafmen bllllMŞ4 levo~. Nor.>•~ 
ve FJDlMdlY• il• Uçıri mtiMMbl.~ı 
mı.t her ttirW tJhmlD vt t&A.vvuruı 
tırvııma. 01Aru &rQmkt.ııdır. Her;ıı 

dol&YJ,Stle Mçbir t&ralt.411 !.bti)'Af;lf.rtnı 
MJ'f~~a JJnlsMı b\IJ4mı;ruı fimaı 
.rnellllekenert §imal tı.tr tür~U ~ıparı9 
U:rilıi m~mteMUmtzo vorfl!tkteaırl41. .l.lllektep mezu.ııla.rırmı çıımar~ gü 
~u t&lep~r o IU4ar çoktur ~ ınevçut il yapıl&CAAtJr, 
Tun. 7DJun4NJ. bP:ılıum bt~IJJI sov 1 .MUD~aıe vekAletl inlt.tbana bütllıı 
!ietJDej~ i.ıııJJ.UI Wt!J1l"'1Jm&~~dır yurtdıı.ld Ol'ttımektep, llH Y41 yilkHk 
;y lllPJJ'ifl•r mtY•nındıı. }ç~ptk gıll mektep IMJl.lr!}fl.TUlID ~bll!llt.lit için 
WJı gy~ ~ı.r dt vım;Jµ-, Hem Haydarpaşa, Sl.rkecl, A.nkara, Balıke 

ı.J~ f«),QOO KJıq j!)trdlm !411,pıık ıtııv~P j ll'ir, Kayseri, Malat.y11. .ı\.~'-· Afyon 
röncı.trülJ\~kt.dJr. ~ (0 vag911Jıık "' . lzıutr ve ~rı;urum lgle~tMlın ıw.rlt-ıı 
_pehJ MV:k! bjr PıtNJfl ~~I tı' mı~ -rinde aynı iUJllcr~ .1Jlltlh4ıı yapıl 
bıma, Tlfmt!'J t'fvJ~liı.r JJepeğ4 reis a.smı ınuva!Jk g'JmsUıtur, Aynı r;a 
mııh~ oJ~ukJ&.rmdAn ıtrJrla lfit(lfllff nda tmtlhaıı~ ıırıc~kleriJl· soyca 
J#rı:Ur. • k oı.ınaısı v~ eç~pl ~•biiyııtinden 

ŞJm.J nım~lf•tl•rlrım .,, bUYUk yıe 10vii .olJM.JMl!t aut oıaralt lw 
O'Jıtusiy•U ~in dövLıflt ~u.t.m•K l'aıı ; ..ılı.;ınu~~ur. 

--·-iatfikii 1 K-uy...--(uyr--a ....... kız 
Dün Ankarada s lrkı ian kadın 

~az~tecilerle ~örü~tü 
l3a.~vel(Jl ~ok tor H~f k Sa~ Ç114m Dun adliyede tevkif 

edildi 

1{asqe€e, 
K p~~u2klu 'y~la~

1 

naşıl 
hata olabilir? 

C (JMJIJJBIYfJ'r nftldP"'r ~ 
N. JJ. niJı; ucıumJıwrt, 

~,, fll1t uarıN.'11a ~Al 
bert. bildiren bir yPJ!t°fM' ..., 

cel•apta, bunu D. N. 8. ıUI Wf 
falı olarak l~t edl1or. 

ıa.htr D. N. B. nln bu uydd~ 
m.a\lllda "Omnhurl)'t't pıc~ t 
dmm terclh.a.n knll!Mırlmı,..... tılJ' 
mulııı,oolesi olaca.k. 

Bizim blldlğbniz böyle 111~ 
!ar "hata" olarak değil ...... 
Crıydnrma vt} ya13R) ta&Jrlerl# 
lA.n ecllllr. llatt& bq bile;, Jljtl ,,:~ 
rlUmez de (kuyrglılp ,..,_, 

Yatağın bil•··· 

T AR1HJ; de vlkıf bof11Jltfd" 

ıunu, kendlslnl ntli~ 
e4erken get1rdlğJ pıJsaUerle ~ 
dığnpn bir yorganc~ mesıepai" 
gtzll bir ta.rafmı ortafl' ko~ 
Ç•ldığı lddJa edilen bir ~ın-ıJ ,-.. 
mnk için: 

' '- Sayın hAldm. ! Pamnr ~ 
mış delflim, Kendimi mödal.,. f 
ı:in mmlek SITI'IDUZI ortaya ııe 
mak mmretfndeybn, mestek4' 
nmm bonda1\ dı>lzm booi ~ 
gtireeelderinl omamn. D~1:1wr 
Za.ımalllllfla. evleneoelş ~"f ,,,.,-
(lerebeylerlnlıı bir gecelik kePcJdf. 
rlnş hM~tmeletj gibJ, bll cJıl f'ft 
hfrrıt.a liferf, :yorııınJIP.1, 71_~ 
n, JHUklan Jıe~ J)M~ ..... 
v 8 b'1PA I~ G<'~ JıaJOO df,.,,. -: 
PlJJl içlndlr Jı1 ~kap§m )JOllll f 

pa.mQ~yhJk ~~ eşnlftaD ~ 
:ripm ge yataiJ, .ııe y9rplll "'' 

a!drm." 
8ahJtJer de ttnçlumm 

tasdUı cıtt1](1ert ~in ~* ~ 
Bup4aJJ dahi vqan llfl 

ki ntağm dahi Jmll.nıını~ 
gecç JulJOO MtggJM)ll~I 7ıtJ!. 

a.n çıkm~ ve l!lipabiler •de.nm cuk babMı ohp'Jlf; ırer;tJat we: risine, kahvesi oldtığu halile ya,. 
n~ ve giµel kızlariyle evJenm* ..,.... Denizci olmak 4clilJ.lsW-; Ja. nm kilo kahve ısatma.ktan imti .. 
:; günlerce süren düğünler ya · kin denizcinin' evlenmesi budala • na etmişti?'. Altmcı Mliye ceu 
!mış. Sipahi Yalı:ub'yn aldığı kı. lrktrr. Derdi, mahkemesinde muhakeme edJlcn 

Ju11 Ankara paru ~iJl~S!Jlı;lıı. 'J'Urkl,rg 
ı;uvtccılenle bır konı.ı~ma yıı.pınıştır. 

Toplıı.ntıcta. dl.hiltye vekili ra.ik ö:ı:tJ't.k 
ı: e parti genel 4ekret•ri, tlıı.ntrı;ı 

İzmir, Adana ve dığet yerlerden ge 
len ga;e~cı)cr~ıt ınat.l,lua.t ve Anadolu 
ajaııııı umum mQdUrü butwunuııardJr 
Gaaıtelerln s&yt• tahdidi mesekııt de 
Jrntı~m ~)I(:a ın~V'%Ul,JUU ~kll 

etmi§ ve Başvekilimiz gazetecileril:l 
mub,teltf ~uaJlerine cevaplar vere:rek 

IJ., 

Ahl!k r.aıbıtuı birkaç giln fiV. 
vcJ JXyoğJ unda, Jiarikl.,iya Jdı:n. 
da bir kadının işlettiği bjr ran.,. 
d~vu evini btumil§ -ve içeride 
d~rt erkek ile dört kadını müna. 
~t.Biz va.zi~tl~rde ya.katam~. 

amcaı l;IiıiJtliy~ tat~I.!l~ f· [·~;;:;======;:::~~ 
vın alt ka.tm<iaki bir kuyuflun 
iGiııe :ııı.rkıtJlım 16 y&§mda bir 
kız bulunmuş, kız ev basılır bfl.,. 
sıl:maz Harikliyan:ın kendisini 
kova ile kuyuya. sarkıttığmı 

,,rn a.dı Katelina .imla; varlıklı ve Reisin gilverteyo jneıı nıe~ve.. Yordanm dükkanında yaprla.n 
u b. ailed ns do0ifrıı gı'tti~~ı görUnce i.)tisi aramada yarım ~val kabve e:k. 

a.e ır en.mJf. ~uu mıştrr. Muhakeme, bir kısill\ 
Oruç Reis anneaini pek iYI ha.- de yerlerinden fırlıı.dılar; onun şahitlerin celbi içip talik edil. 

tırlryordu: Onun güzel yunancası- saıfmda solunda yer aldılar. mi~tir. 
nı belle~. ondan !}etrefil bir Oruç reis i\iverteden baş bsa. Gene altıncı asliye çeza mah, 
tilrkc;e ile anlatılan mcr:ı.kl• hika- roya d1'.>ğru yllrlldU. Te.yfa!ar ve kemesnde, kirayı arttırmak 11u. 
yeler dinlemiş; den~ ticaretinin vardiyanlar ona yol "riyorlardı; çundan Par.deli Mışırlıojlu a.dm.. 
hıcel.iklerini, karlı bir iş olduğunu forıın.lar hlc; bakmıyorlardı. Kara. da Galatada bir apartman sahi. 
ayni aileden öğrenmi.ştl Engin u. Om.er gre.ndj dfreğf.nbı -mi.nlmini binin muhakemesine bakrlmıştrr. 

kendilerini tenvir ttlnlftir, 
-o,---- ... 

Emniyet ikinei ,qbe 
müdürü Hilvan 

kaym~ke.mı oldu 
İstanbul emniyet ikinci §U'be 

müdilfii Zeki Alml, Urlaya bağlı 
Hilvım JiazaşJ kaYJllakamlığınş. 
taym edilmiştir .Keytlyet diln 
Zeki Akal'a bildirilmiştir. 

Mrsrd10ğlunda11, f~.fba.ne 
fukla.r, ye~t ;ıııeınlekeUer, ~ c;anakhğmda ufku gözetliyordu. sa.hibi Sirati şikayetçidir. Dava. Ppsta idaresine memur 
başka !Ma.nlar görmek onun l~ L!Jtin Hersi kadar geriye de ~· er ta.raf, (bu kat, esasen fotQğ. alınacak 
ldeta ihtiyaçtı. Ç<>k geçmeden ge- yordu; çUnktl elft. gözlü Itukuş, on rafha.ne olarak tutulmtıttu) td. POl!lta tdaresı reruden memur atmak 
mi sahibi olmuıtu. ~ ~~enberi iki çüt örgiilll saçla.rnn krrrorzı şa diasmı ileri sürmekte. apartman ilzer• bir ı»ttu.taka lıntilıanı açmata 
den!zlerde dolaşıyordu; bu eırada lın altından omııılarm• dlS~en on sahibi ise tneBk~n olciııf,ımu, bi. karu vermı,ur. 2u tmUhıı.na lla& me· 
kudc,i Hızır reı.. dQ t.~ bir altı baharlrk sevgili orada kalmış· ~ii~ar': fott-~a:rıane ra~ıldığı zunlan kabul edl!eeel<tlr. 1mUhau a• 

l ıçın kirayı arttll"<lığmı ıcl ha et. 
gemi yaptırmıı-ı4. Kc:,udisi Alaiy•, tı. Fakat onu J'urna Hasan da ee. me!r~ir. Muh~keme tetk~ jçlıı yın ıe ıuıda yapılaea.ktıı>. 

lı;el ve Suriye sahtıı~rine gider- viyordu, Bir gi.in Kara Ömer geL talik edilmiştir. ' · ( ·::: :• ':f"a' ·'. : : • • · • • :·~ : :::ı 
ken Hızır da Se14Lik taf'B.!laruıa } rniş, yana y~ıl~ .b" 1ev~mı ~· . İ'~İI'.d ceza, nuı..blıeıneiiin~ do, . ~~'!U.~~ H~ ~c..R~~.rl. 
eefer yapr} ordu. mı,ı, kızm ııJJeımım v r!P'!li a.ıau .. sun ı ıpek mensıJeat fa~ı ı'•rusı j · 

A1uknizde Vened.lk, Ceneviz, ğu u ıınlatmıı;.u · 4.az- üme-: ıuı. • ~ahlbl R?laelin, mev.1..ufen mı.t,. • YeQI unıveraıte talebe blrllği ta 
Yunan İtalyan gemileri do'a.mvor· raqn{§ donup ke1mııı bir l}eY ııöv '1akc:-m~.s1ne başlanm~ştTI'. Ralap Ilmatnıııııeıı ıtıaaril ve"1Jt~ tN 

' . • ' . . . ' • · ~1, 105 kuruştuk sıyııh sı:.n'l elik olunM'f'k r.ktörlilğş ıısw;ı.rı~-
ha.çlı aeferlen SOJl nda §uriyeqnn lememışti. Delıkanlı da bunuıı far- ip!liten jorjet denilen kUl1l~tn Lir. Blrll,tm önilPıUz!J~ld iı,Ylll ılls bat 
kovu~ Rı;ıriosın ver) ·~~n Sen lmıa varınnmıştr. Kııra Omcr Tur- metrec-in; , 45 lrunt§a çrkarmak.. tasmda ..:aa.ııyete geçmesi tçin }la.zır.. 
Jan eövalyelerinin büyük galiJıie. 1 na HM11111 o ks,dar ~v~rQi ki hl. tş.ıı ~uçludur. Refa~J., ~ ay cvır bkla.ra glrişllmişttr. 
~ avlanıyorlardı. B.mlar=an ııaı:1ka 1 bindek.ileri açıta vuramazdı; ı;Un. / velki fiyat ile ~lm'11ki !iyıı.t ara. • Jılacutstazıla memtalutı.mt. &!'&' 

birçok hrietiyan korsanları da kü arkada§ınm da k"ndisi fr.lıı e.Y- ~7.,?a te~~<>~Uk 0Iaı;ııyaca~·m1 amtW. lıl!IUk ı•hm hı_ılullt bl~ ıı.ıUHma 
Türk gemi1erinl ve Türk kıyrları. ni feda.kA.rlığı yapacağını ş'mdi 0 1 !dd~a. etmı~tır, Muha!re_me, bu netıqı~4• Maur~Uın pUı a.mır 

n 811 bi ·· .. 1 f t ' ıd1ıanll) tevsikl için talık edil. eatıımuma b.t§lan~t.ır. KarabUk 
DJ h~r fı!'Satta vu·n.ı;•orta.rdı. Oruç n r gonu ır ınası çekiyorsa m~tir. demir ve r;elilc t:ı.:.::ı:..wan 111amı.ıJtttın-
:ve Hı~ır rcis1er vakit vak't bun· Tı .. mıa l:Ia .anrn da ayni uıtırabı dan ı.:;oo tonluk ilk parti, Maeanata• 
Jara rMtlı}orlar, hazan dövU:;;crck çekeceğini biliyordu; buna razı o· · • İngilizler piyasamı:>:cjaıı tubutıı.t na sevkedilml§tir . 
lbazan da rotalarını d&ği~tirerek l~mall4r; brittô. yuvamır ]Jurrnak 1.. ve m~nsucat krrpmtılan almak tlzere • l)cn hafta içinde faveg vt taviç-
sa.ğlıkla Mi:lılliye ppnpyorJnraı. ÇİJl para topl§.mp.)lta arka~ı.ı.şma tetkikler yaomakta, btıhaeae. muı im reye z b111 bıılyıı tiftik ııerwst <li:M.ı:le 

Gemi Çandarlı arıklarmda yal • yardnn etmcğe karar vermişti; m.lktarda p-.çavra. cı.1'1.Clkları ~ılrnak e~-~tlmk•şutır. Piyasa çok hararetli ve 
tadır. yw<.Şç r. 

paya ba.'}ladı. kJZ karde~j Salihş. de. evlenme c;a.. 

söylemi§ti. 
Harikliya., dün kUçUk kızlan 

tuhşa. tcş\1ik etmek suçundan 
~liyeye verilrnl, ve ikinci sulh 
eeııt mahkemesınde eorgwru.ııu 
müteakip tevkif olunmuştur. 
-~ 

'iramva)lar 
Kab.balığı hafifletınek 

için yeni tedbirler . 
UtMbul µ-amvıış ve ılektrık fda-

refl lwr uuntaluı.lla mo~··ı olıı.cak bilet 
ıerııı U.11Jamwaıı ıvveJ bif t.erU'btye 
,JiTifmJiU. Jlıı!ıuJ c ;ıuım, Qtıs.u oı-tıı.
l<öy • Slrl'eol, B~~lkt~ • Slrkf}Çl tram 
vayJarmdan sonra Top'~apı • Beyazıt 
ve Ytdl.lmle • ;Qeyazıt patları üıda.t 

oJımrnıı?•ur. B;ı feldlıle ll•labahitın 
hafifliyeeeğl kımajl.tı .rJe vardır. 

M?lli korunma kanunu 
tadil e~~en layiha 

Mecliste 

Mitrnt,t NemU 
deposunda çalıt•JI 
amelenin bir pjcafl 

Ahırkap1da.ki Mit.hat ~ 
tütiln imıi.l!t deposu.nıda çal'-' 
işçilerden bir ınektut' a!k 
Bunda işçilerin yemek ~ 

~!va ~~Gİ;~~Jl~~JçJ 
da.hild~ki 8.§SI ve kahv~dfJlet 
tiyaçlarmı temin e1;.1nek me 
riyeUnde tutuldu.ktarnıd~ 
ka.ket edilmekte, yemek ~;1 
ıu metJat saati ~ ~ 
duğuna ıör.t. ameleJJin. Jlütfl:Yi 
tinin bu şşkjlçle tahd · di JJJU 
fık o!amu.ya.ca.~ t;ıildirlırf,, 
ve bu vaziy~tten mıı!M'!a 1 ~ 
hmmadı~ sandı:kları det>6 
Jı!Ci Mit.hat Nemllrıia afi! jg 
sıkmtı veren vt ıntıha.u-1 
de faydalı olmayan bu Y ilA 
kp.ldıraca3mt umdulda.rJ 
edilme.ktedir. 

Tetekkilr 
Bum Bfl'Jlll -taka 

Milll Kcrumna ks.nunım.un den 1 
bazı maddelarini ~jiştimı ka. 1875 dt Ebuııfya TevtUI 
nun Ia.yihuı :stıylllt Millet Mec. fnıda:rı ı;muııaıı cıııuhaJTlr> ıP. 
haine verilmiştir. Diin Meclist:e, muası kollekaiyolıile 181'~~~' 
layihanın, Ticar~ Vekilinin tok. 

1 
nla.n (llecmua.i uIQm) n~ 

lifi ile Adliye, BUtce, MaUye ve dıı.n Qıflr&kkep bir cl1d1n .blretl 
İktııat mcümenlerind~ seçilen kütilpbanealnt he<liYt ecUlDJ 1# 
dörder azadan müteşekkil mu.. retilıt ıöaterUeıı aJAk~an. M 
vak~a..t bir encÜ?nende tetkiki sayın Bay Ali TUrkıelcli}'Ct JJJJJı 
muvafık görUlmllfW.r. ka adına te§ekkilr ederiJ. 

Oruç reis srrtını denize t1er gma tftlml§, Hımr rei:l:ı ~P!:lis;n· .. · ~ .. -·-·-~· - .. ~---. 
zaman deli HUseyinle Ferhadı ka de ol n Sinnna cBz kesilmişti; fa · Vatan 
saranın sedirinde bağdaş oturmuş kr.t Sinan zenp.in bir ailedendi, l. 
buldu~ rüzg-ar bl)yl(! dcvıun eder.ıe Y1 pkurrı\!3~\.J; ya..dmııı i'1tiy~c! 
ertesi gece Ra~ .,la Soı,!rum ara - yoktu, 

ı:;mdan süztilcrek AkdCfl':ıe ~rkilıp Bo<br Himmet, Uzun Durm~. 
Çikılamıyacağım konuşuyorlardı. !nrc A lmct, Hasan Ali de ba.çka· 
Birincisi o+uz beş ikincisi kırk 

yaşlarİnda olan bu es.ki deniz 
kurtlan Marnıaristeu g•lrni.~lerdl. 

Radosta dört 3 ns zincirde kalmı~~ 
lar, birkae 

f~hzr.::ie Koı-hıt hı fmdarı be.fol. 
Jeri Ô'i"nf'rc:.k ri.a.rr J I. 

Zineirncyl; n • ısı d blr l:la.ha de· 
ıı1ıe c;ıltm~ğa. t.övbo ettruen hal • - Poyru a~ 1;ll.rcr: tU:r. 
da ancak blr ı.aç ay bu ıL>ıU tu ıı.• ı 1 r.ı de t' ottn.vcr .• Söyte-
bUmlşler; karaya d~en balığın yln! (Dcvamnar) 

d.lfl.or bu .a e:l8 l)er& M.ldm ,olaenl<, 
lı:ı.reketstzUk '\o"C berabt,r1il, ,...,.cto• 

ıturgıınluldar bu sayede ııar81lac3l{. 

kııtl neticeleri ~tabtıec:ok AmUletı 
böyl~ aerboet ~dan bu~. 

Çl.lrlik ta.ııtııyn U4 be.ean İtalya ol
du. Jıı •I tere (lonM u:\4111nı yok fııPıO" 
d ru i \ı>Jı:fü1J !\l.tl'lt:f, 'fmıu r;llQetl
niıı mlJU 4llilm:ıl > plJ ıar.ı:.e&JımJı i»O 
t Y ~tı. 'J,ie ı 1 t il n " ıt 

l> 

Ba akaaJdık ~ llHJKJer 
durgunlııkt9a lnuttılntpt, ~JuJte 

ıeçmı,ur. Artık bunlnrm katı bJr r.
kibet.c doJ:rq ıt.di§bıl Jı4blr kuvvet 
41ll'dumma~ Hergün. her saat yent 
1ent çölrtint.ü lıaberlerl alacatız.,, 

abah: 
Ca.i~t Ye.lçm, "fll§izmln 

mukr.~de fjtjl':ltt .. ba.!l klı makaıe~in· 
de Gl'az ;vo.ru or4usunun btr tıanııede 

"?!l:ım ve Sl.d! • 1'arraıılye girdikten 
sonra aylarca huu1ık yaptıtau ve 
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CEK lwi? 

Aıman 
·t ay 1areteri 
Şe:'.'iid çeHk zanayıı 

m1.1.1takasını 
bcır..bardıman ettiler 

Londra. 1S ( A.A.) - Röyler: 
Dün r:ec<' bilhaf~::ı ~"fi:u ımn. 

bkasmda in1d>;af E."1<>n dii~man ı 
hava hücu1111arı esnı> .. !'1dn, iki 
Alıl'.H\ 110.,,,hardıman tayy:ıreı:i 
en 4İ.\l'Ülmfü=tiir. 

Di~·er :rr. •n'· ~ 1\~ıJ::ırd2 h~va faa. 
livcti · kL1ı-Lik mikvn.sl:ı vukua 
r,~'•n;ctir. ). h·a-1ı·C\fi11. lnailtne. 
n;n ve Galles eyaletinin rt>uhtı:? _ 

lıf nokblarnv'la da ba7,ı d"'~maı\ 
tayyarelefrıin uı;muş olduğu 

~ . bilrlirilmiRtir. 
tıı eskı medeniyetlere bc5ik . Lo::·fra mmtaka_smda. gün~-

A.kdeniz çok defa Avrupa . şı~ batı:na"tn?an ~ıra~ ı:o~ra bır 
\ı mukadderatı üzerinde tesi_ alarm ışarcıtı \'"rılmı~ ı.se de. 

göet . . _ . 1 r,ol;: az bomba atılnu~tır. 
~ errnıştır. Ü:lmanlı tesı . , Press .ı\ssocia10n'ıın muha. 

~l<ıı-luğu devrin.in akmla:·ı hirirı~ nw~~ran. Şelfild i.iıPrine 
da durmuş, Na.polyon Bo. v:ıntl::ıT\ hiicıım. oldt>k"a ı;irldetli 

aıt İlk bahri hezimetini Ak. , hır rnr:>tte bir k::ı~ ~a~t sürmüş 
~e, A.bukir'de tatnıı~tır. Ba ;·c ni:rnmı ~r.nü\lii itfaiye kr.~a 

t!ız ~f . 1 . . . T, arr. yın~m haşı.aııgrchrını ı>on. 
~ E'rı ngı}t('re ıc:ın ıa. dürmek icin bomba infilf•klat'ı 
ar Zaferi kadar rrıiihim ol_ arasında · rok nıiikemmel bir 
llt. İngiltere. Frans1z _ tarzda c-ahŞm:ı;lardır. 

H A B E R - Aksam Postam 

R'ln1anyaya 
yeniden Aln1an 

lu ta l arı gönderildı 
Geniş bir komünist 
teşkilatı meydana 

çıkarıld ı", 

( A.A.) -Tran. 
socean: 

Transocean polisi, geniş bir 
komünist teşkihi.tı meydan:t çı. 

k~ırmıı:, ve hepsi Yahudi olmak 
Ü7,ere 19 kişi teYkif edilmiı:ti. 

ALMAN KIT ALARI 
Biikreş, 1J ( A. A.) - D.?'.B. 

bildiriyor: 
Alman talim kıtaları dün öğ. 

leden sonra Tamşıvara muvasa. 
!at etmiştir. 

• Londra, 13 (A.A.) - Norveç 
'relgrnı ajansının haber verdiğiııe gö· 
re, Al manyaya kıı rşı cereyan eden 
muharebelerde Norveç o'rdularına ba,~ 
kumandanlık etmiş olan general .Mu· 
de, Kong11tein tecrit kampında bulun· 

maktadır. -

ingil'z ta yyarsteri
nin akınları 

Garbi Almz.nyad.a 
mühim hedefler 
bom!:>alandı 

Londı·a, 1.1 (A. A.) - H.:;v<ı 

~ .. ·z·-.retinin tebliği: 
İn~iıiz hava kuvvetlerine men. 

suo bombardıman tavvarelni. 
i::Ülıl limanlarnı di.iqrnı»rı jcn-plj 

aitmdaki arazide bazı ta;"·~· c 
meydanlarını bombardıman et. 
mi:=ıtir. 

Gar'.)i Almanyada, aralarm<la 
elektrik santralı, nehir dol:l:ı rı 
ve demiryolu istasyonları da 
bulunmak üzere muhtelif hedef_ 
!ere de hücumlar yapılmıı,tır. 

Bu harekattan bir tayyarenıiz 
geri dönmemi~tir. 

Napolyonun oğlunun 
kemikleri Viyanadan 
Parise gönderiliyor 
Viyana, 13 ( A.A.) - D.::\'.B. 
Birinci Napolyonun oğlu Dük 

~ol kuvvetlerinin mü;::ler:?j{ 
'hdidindeb gene Al~denizcte 
~erie, Cebeliittarıkr zapte. 

Nil deltasında 
barı-.j 

" Londra, J 3 ( A.A.) - İngiliz ordu 
yeni bir larr için raı.lyofonik eğlenceler tertip 

I crlllmektedlr. B.B.C. ile yapılan bir 

de Reichstadt'm kemikleri. bu 
sabah. Viyanada Kaptisen klise. 
sindeki Lahtmdan çıkarılmıııtır. 
Dük De Reichstadt'm kemikleri, 
Parise mklolunacaktır. 

Dük De Reichsta.dt, birinci 
Napolyonun~ ikinci karısı Avus. 
turya imparatoru birinci Fran. 
çoıs'nun kızı imparatori<'ı:ı Marie 
• Louis'den olan tek oğlu idi. 
Napolyonun esir edilmesini mü. 
teakip, Dille De Reichstadt. VL 
yanaya getirilmiş, Viyana.da 21 
yaşında ölmüş ve Haıbsbttrı?larm 
aile medf eni olan Kapüsen klise. 
sine gömülmüştü. 

Ctad . 
'lı a yerleşmek suretıle kur 
. ~ur. Nihayet lfll·:I: • 18 
Atı.in nıuka.ddcratı d:.. Foş'ı;n 
~~%dan çok e\·vel. Akde. 

kendisini gö<>lcrmi~tir. 

Kf1lıirr, 1.1 ( A. A.) - Kral 
Faruk Nil dPltası i.;7..0.rinde inşa 
edilen J\foh.,..,ım0d Ali h.,rajını 

ncmışhr. Bu mhı1<ıı> 1'ctle par. 
la_k merasim yapılmı;:-tır. 

, * * • Takrilxın iki milnın sterline 
'.attan evvel Akdeniz, Cl.4;.c. mal olan barajm ln~~sı iki sene 
ı.l'tlt. boğazından inO'iltı:orcye ı s~irm~ti.ir. Bara.i . bir t_n~i.liz 
~ . . . 

0 
. şırkçtı tarafından ıı~!'a edılmış_ 

tııı g~den Fınıke tıcaret fılo. tir. Yeni hara.i 100 Sf'nı>den heri 
) tıcaret yolu idi. Yun.:ın. mevcut ol:ı.n t-ski bir barajın ye_ 
l\artacalılar, Romalılar Rt. rine vııpılm ı~tır. 
~ . 
~.bu büyük göle hakim ol. 

ltınct asılda Sarki Akdc. 
~ ' . 

. la.n1amile hakim olan o~. 
1 ltnrıaratorluğıı Lu bakımi. 

· ıin Akdenm: tec:mil ıı:;in 
\'ı tnuhas::ı.ra etti. Ru ~dayı 
1 • 
<t ~.:ı.rl Kı nttcn almıı:: nl~rn 

- ---<O>----

Yugoslav 
hariciye nazırı 

i ki haftaya kadar 
Peşteye gidecek 

~ .. 
, • ıv~[yeleri ~i<ldC'llf' mııka. 8 d f I' (AA ) eot 11 ııpr.ş e, <) • • - ,.., e. 
'rt t·ı· r. Kanlı boğu<-mnlar fani: 

~ltne-<:li ,.<' nıuhrsaradnn Kont Çaki'nm gelecek pazar 
1'- ld•. Bu bir t"k nıuhan>bc günü Budapeşteye gP.lmesi bek . 

"rı t.a:ıır. nııılrnd~P~ ;-ı: ını luyin lenı;ıekledir. . . 
" l·· ·· 1 · c . · Al d ~ u,...aoı;J:ı n·a harıcı ve nazırrn ın 

aı ı Re mış ar~ı "· \ " • · r • ' J .- _ • ı roel yort ıı~ıından en'el Buda _ ı 
,.,,~an'ı imp(lrııtn1 ~ug-u lııı. pe~teyı zivarct ı>dr«e.fri tahmin 
~ g-ec:rnırnıı'-tı. f'dilınektedir. 

~ 'i' ~ e 20 meb'ııstan ınürc!-!rep ' ·, 
'Ü1 dr>, lr;;[ljnrc, Fransa \"e -:Jacar parlamento hc~·eti :::on'··· 
. \a ile hali h.ıı-L1 .eclir ye bir nunun ba!'lmda Belgrad'a gid.·. 

• cektir. 
tı>hJi'·e!';ine maruzdur. Bu 

nnlaşma neticesi 10.000 telsiz ~!eti a 
lınacal< kıtaata mahııus programlara. 
bUyUk bir vüs'at verilecektir. Bu Alet· 
Jcrin mllbııyaası için hazine, 200.000 
~teı Jlnllk bir tabsisal ayırmıştır. 

• Vn~lngt.on, 13 (A.A.) - D.N.B. 
Dahilıye nazırı İcks, şahsen İngiltere· 

y~ mümkün olan her türlü yardımın 
yapılmasını tavsiye edeceğini bildir· 

miştir. Bu yard1m ikraz ve kredUer 
~eklinde olacak, Amerikan kıtaatı 

.ı;ön<1erllmesi şeklinde olmıyacaktır. 

• Londra ıs (A .A. ) - Gal eyaleti 
şima llnde Carnarvon kontluğunda 42 
sanıyı'! devam eden bir zelzele olmr~· 
tur. Bir ~hirdc evlerin ııarıııldığı 7.a· 
maıı halk bombardıman zannederek 
~okaklara lırlamıştrr. Hasar kaydP.rlil· 
m .. mıour. 

• Tanca. 13 (A.A.) - Tancada tıı.· 

mir rrlilmPkt~ olan iki İtalyan deniz· 
allr ı;:-cmist. tııı sabah saat 3 te Tan· 
c;ı yr terk<'ltnlştlr. Bu iki denizRltı, ln· 

gilrı fılosu tar&fmdan kovalanarak 
tllınir için Tancaya iltica eylemiş bu· 

lunuyordu. 
• Berlln, 13 (A.A.) - .Macar maa· 

rlt n:rnırı Homan, refakatinde bazı 

:.\i:>t·:ır' maarif yüksek memurları ol· 

'ı··!lu halde, bu 1Rbt1h Bertin,. gelmiş· 
lir 

· Bangkonk, 13 (A.A.) - Röyter , 
'land (Siyam) genel kurmayından 

.:· binbaşı ile bir alvll memur Fran
ıı:lııra mahrem a.'!kert plllnlar ı<atmak 

• r ·11 !le tevki! edilm~tir. 

Almanya 
B•lgarlstandaa 
45 ooo toa tltln 

alıyor 
Sofyo, 13 ( A.A.) - Almarı 

tütün satınalrna heyeti, Bulgıı. . 
rista.ndan 4-5 m ilyon kilo tütün 
mübayaası hususunda lbir anlas_ 
maya varmıştır. Bu miktar, 
geçen sene rekoltesinin geri ka. 
lan kısmr ile bu sene ihracatınm 
fazlasını ihtiva etrrıekte ve g'.C~"n 
sene Almanyaya gönderilmi~ o_ 
lan tütün miktarmrn iki mi~liıı• 
teşkil eylemektedir. Almanvanm 
Bulgari!lt:ı"lı'hn bu miktar tütiin 
almak arzusu, pek muhtemel o. 
larak, Alman:vava ihraç edilmek 
üzere haler, Selanikte bulunan 
altı milyon tn~iliz liral•!{ Yunan 
tütüniirılin Alma.nyaya g-idem('_ 
mesi dolavısile bir kat daha faz • 
Jalaşmıştır. 

'\" her n.n I ::>haSlll'l olursa -
•\vrul);ı kıt'asrna n\':lı< . . Çek fabrikatörü: 
ve dü!==ınr.ııkrını or<1.b - Oh! .. ~lilı:teri'.ı olunuz! .. Si-

1 etme1;: istcmckted:r. Ni _ zi temin ederim ki Plimıien geleni 

~ nanması sayesinde buna yapımya hazırım! .. dedi. Ayni za. 

~ :a.k olınu~. Ce-belüttarıka manda, beni bu derece aldatmış o 
:hrac edip orastnı işgal et. lan kanmcfotı da intikam almıış o -

;- At.tık lsnanya ve Fransa Jurum ! .. 
reyı deöiJ 1nailtere bu - Bı:wo!. Ondan si1 ve Polon-k ı:ı • "" 
"etleri t -dit etmektedir. ya, birlikt<' t:ım:ııniy!C' intikam a. 

1 * * • ... ] 
1n lerenin AkdC>nizde gil'i~ . 
'ltıh~~eb<>Jerin en büyüld~
ı- bırı Abtıkir muharebcsı . 
~ı.ı 
b··tnuharcbe yalnız ~Iısırın 
Utün Yakın Sarkm n:u. 

1 t~trn t • · · ı ~- ı ayin etmı~tır. 
"llo! . i Yon Ponapart .:\1ısffa 
he 1 k · b" llqa rncm e ·ctı az ır ı.a . 

~~ ~Ptetmişti. Genç Frıın. 
11 eraı· · · · llıjt>. • ını orad:ın atmıık wın 

4, ,~len 1ngiliz amiralı N'cL 
•1 ıı ~ıl\ 
2 
sır delta.sın da lskcnd, ri. 

1~ b l kilometre si mali şarki_ 
13,Ulunan Abukirde amiral 

l ~ ıı~ t~Ys'in ktımandasmda 
) I~ d 
~ <I onanma$ilc ı ağn:otos 

~Ut~·karşılaıştı. 
~~a.ç ış b!r muhnrebt> oldu ,.c 

l'a.ııs1,, saat zarfında lıiitiin 
~~~ d·~onanması imh:ı t>dildi. 
, llı:ı\. 0rt gemi kurtulabildi 
il ~)lon artık karada da mağ_ 
\:ı.ıa· ~la bilirdi. Fransa ile mu. 

ırı-ı1-· M tq. h 'anr kalmıı mrş. ısır. 

',,,/
1'r "aziyete düıımüşt ii. 
~ '!l'ıuh:ırt>bec::i ona. Akde. 

(Dcııamı !i inridr) 

la bilecektir!. . 
Fabrikatör dü~ünreli hiı· tavırla 

sordu: 
- Fakat sizr> ne gibi bir yar· 

c!ımda bulunahil<'cc~imi de bile -

mhorum! .. 
Dedi. 
- Bunu müsaad<' ederseni1. 

birkaç ~11 htirriyrtinizi tahdit et. 

meme muvafakat giiı;tereceksi· 
. ? 

nız .... 

Fabı "ka!ör hayreti<' sordu: 

- Ne gibi! .• 

- Yani mevkuf denilemezse de 
,ıezaretim altrndıı. kalmanız icap e· 
li,·or! .. Faknt yn!nız hirkaç gün i. 

çin 1 
•• 

Fabrik:ı liir te-kra.r heyecan lana· 

rak: 
- Fa.kal iıılerim? .. 

- Ooo .. i şlerinizi, mılardan da-

ha miih:rn nldnğunu ~örnfüriinü1 
bu işler ic;in birka<: gün ihmal Pl. 

mek mecburiyeti var, ba~· Ga,·ln' 

Rabu.quc::. iı:ılerinizd<'n kıııı.tettiği · 

niı şerin fabrika-ye llİ1 i şlı:>r ol . 

dnğunıı 7~ınnediyorum ! .. Öyle mi'.' 

- Tabı! ... 

Görünmiyen Harp: 
• • s ıncı Kol 

Yazan : VLADMlR SABAT 
Sabık Polon~·n t.:ııtelkens Sen;ş şdlerlncJcın .. 

etmekte değilsiniz? .• 
• Fa hrika tör hayretle yüzüme 

baktı: 

- Çok doğru! .. Fakat bunu ne. 
reden biliyorsunuz? 

Diye sordu. 
Gtildünı. 

- Sizin hakkmt7.da evvelr.e u

zun boylu tahkikat yaptığım ızı bi
liyorsunuz!.. Ded.im. Onun için iş. 

lc>rimizin öyle pek acelesi olmasa 

gerek. Birkaç gün, benim bir ne
vi mi11afirim olarak kalacaksınız! .. 

Fabrikatör aşikar bir korku ve 

tereddüt gösteriyordu. Tekrar en -
diı:eyle: 

- Mevkuf olarak mı? 
Diye sordu. 

- Hayır! .. R esmrn mevkuf o. 

larall değil. Yani herhangi bir 

•pvkifhanede değil. Tabi!, şimdi j· 

kamet ettiğiniz otelde de değil! .. 

- Ya nered~? 
- Benim eize gösterecPğim ve 

Mzaretimiz altında olan bir otel
,ı .. ikamet l!'decı>k~iniz ! .. 

Fabrika.ttlr biraz dUşündilkten 

- Pek iila, ne yapalım.? dedi. 

1Iademki böyle laznn. Bunda bü_ 
yük bir fayd:ı görüyorsunuz. hay· 
hay! .• 

- Teşekkür ederim!.. 

Çek fabrikatörü sonra endi. 

§eli endişeli yüzüme bakarak: 

- Fakat acaba ondan sonra 

serbest kalacak mıyım? 

Diye sordu. 

- Size tasavvurumu ııöyliye. 

yun, bay Gavler! .. 

- Ah. pek büyük lütfetmiş o· 
Jursunuz! •• 

- Karınız konte~ Valeskarun 
sivil mahkemede ınuha.kemeslııe 

başlanmak üzeredir! Sizin nezaretı 
miz altında bulunduğunuz bu bir . 
kaç gUn zarfında bu Pragda bazı 

tAhkikat yapmak meoburlyetlnd e . 
yiz!.. 

Bu ıuretle lca.p eden bazı ma· 
liımatı elde ettikten sonra ben si· 

ze ha.her göndereceğimi .. Ve sW, 

ma.hkemeye bUtfüı bUdiklerlnlz:i 

söylemeğe davet edeceğim! .. 

3. 

" Çocuk ruhu ve 
s i ne11t a f illt. leri,, 
Yazan: Dr. RASiM ADASAL 

t;! L-.;h::ıü\.Nll\ butun n.ıik ta· 

....J baka lan \·e her yaı; 'e mi. 

Lu .. :.:i ın:ı.anlar içi.n en ucuz ,.e 
ciinl nd icı iıır e;,"(":cııc.:- \a.-:;ıta;;ı 

uluı.;.,u r!'unakkaktır. B1!haı-,...;a ta· 

bıat•n tütlin sesleıini en ınce iı

n:'.ıtı ile bize duyuran, hareket, 
ı;;e'..<.li H~ ,;ülayı kart;;.tııaı ak tirli.in 

hayati ve ıç1ımai tezahürleri te· 
ı:c, ·Em et tirPn s~sli film mükem . 
mel biı kıtaptır: bilhassa bir ga
ye mak"adiyle yazılmış olan bir 

c::<'r:n if~de!:i İS'', bizzat o kitap

tan da daha manalıdır: çünkü 
şe'ııi heyecanı duyularak ve ba: 
S'lri ve sPm'i hatrralarla takviye e_ 

dilerek seyredilmektedir; ve çok 
defa büyük bir kitap ve Sefiller 

gibi bir roman okunması için sa

atleri ve hatta günlerimizi jııgal et
tiği halde bir film olara.k .seyri niha 
yet iki üç saatlik bir zamana mü· 
tevakkıftrr. Evinde rahat bir oda. 
da, bir seyahat esnasında trende 
veya vapurda, yahut da bir uyku 
arefesinde veya bir bastaltk neka
hatinde güzel bir romanı sineleri
ne çekerek zevkle okuyanlara. bir 
şey diyemem; tabiatiyle bir kitabı 
muharririnin eda.siyle okumakta 

büsbütün başka bir zevk vardır. 

Fakat İngilizlerin dediği gibi vak. 
tin bir nakit kıymetinde olduğu 

bir devirde yaşıyoruz; işinden yor 
gun dönen iş adamı çok defa oku
mak fırsatını dahl bulamaz, niha
yet okuyabileceği şey ya bir ge.ze· 

te veyahut da mesleğine taallfık 

eden birkaç satırdan ibarettir. 
Halbuki semtinin mütevazı bir sL 
nemasında karısı ve çocuğu ile 
güzel bir film seyrederk en hem 
linlPnm.ış ve hem de i.ııtüade ed e

rek içtimai bir vazifesini de yap-
'· olur. Evde yalnız başına ola

a!c ı omanm1 okuduğu zaman di. 
•er aile uzuvlan ihma l edilmiş o
lacaktır. 

Seyrek fasılalarla seyrettiğimiz 

b:m hissi ve didaktik filmlerin, 

bir ·<>k terbiye ve ahlak k.itaplarr

M nar.aran bizi da.ha ~ok do· 

yurduklarmda şüphe yoktur. Bir. 
,..ok Amerikan !ilnılerinde bu ga-

•nin güdüldüğünü göriiyor.uz. 

'•şhur İngiliz muharriri Rudyal'd 
~ipling'in (Cesur kaptan) adında

rd güzel kitabını senelerce evvel 
~c: retmis olduğum halde filmi:li 

mtikhsı?" ve mutenebbıh olarait 
ı>n derin heyecanlnr içinde isti • 
facie edcb.!~C'e;;ı terbiyevi ve di
daktik bır filmdir. Bunda mağrur 

z~ngı.n bir talebenın tabiatin hu • 
şunetlerı ve Emnnuel ismini taşr 

r~'-11 fıtratı>n pıılkolog ve iyi kalp. 

li bir balıkçının nasihatleri ve 
terbiyesi sayc-suıde makul bir di· 
sipline ve bayata alıştığı görül· 

mektedir. Birkaç sene ewel ts. 
tanbulda seyretmiş olduğumuz 

(Mektepli kızlar), (!ki ya,·nıcuk) 
(.Mustafa), (Mücrim) gibi filmler
de de hep çocuk ruhunun tahlil e· 
dildiği ve sonunda mUspet bir ter. 
biye dersi çıkardığını mtl.şahede 

ediyoruz. Olgun kafalı ve içtim.at 

riişte ermiş olan bir insan haya -
tın bütün hadiseleri ka.rşısmda ol· 
duğu gibi, bir kitap mütaleasmda. 
veya.but da. bir film muvacehesin.. 

de kendi akıl mekanizmalariyle 
menfi veya. mUspet bir hüküm ~r
karır ve bir nevi ders alır. Çok a.· 
çık ve lüzumundan fazla şe'nl 

tablolar veyahut da çapraşık ah. 
13.k mevzuları karşısında dahi ni· 
hayet bir seyircidir \·e filmin 
menfi tesiri seyredildiği mliddet. 
çe bakidir. (La Garson) veya (Al-

rodit) gibi kitaplar bu itıbarla ol. 
gun bir adam için bir tehlike ve 
memnuiyet teşkil etmez. Fakat si

nemaya gönderilen bil' çocuk için 

ayni demokratik ve liberal düşün. 

ce varit olamaz. Çünkü umumi • 
yetle büliiğ yaşına kadar ve hatta 
bir iki sene tecavüz eden çocuk
lar muhakeme mahltıkları olmak

tan ziyade taklit ve itiyat varlık. 
landır. Çocuk ruhunda mantık ve 
aklıselim pek o kadar rol oyna· 
maz. Onlar daha ziyade harici A
lemdeki hadiseleri müşahede eder· 

ler; llemi bir eteresk.op içinde ve 
bir rilya halinde görürler. Umumi
yetle bulyaperest, iptidai insan 
gibi ka.rarsız, heyecanlı, hodbin ve 

bilhassa kabili telkin ve mukallit. 
tirler. (Tan.an ve oğlu) filminde· 
ki a.tlet yumurcağa, vahşi ve yır
tıcı hayvanlarla mücadele kabili. 
yetini k endinde ~ören ormanlar 
veliahtma benzemek sevdasında. 

drr. N efse itimadı, mücadele lüzu· 

munu, cesareti telkin eden bu gibi 

hayali filmlerin bir zararı olma
dıktan başka bila.kiı; faydası dahi 

urıcak bu sene ve Erzurunıtl:ı fÖ vardır; çünkü bunlarda haşin ta. 
;Pbildiro. Bu film her insanm \'e biatin ve hayvan hayatının birçok 

bu meyanda genç talebenin ık 1 C'Cellilerl de tebarüz etmektedir . 
1 

Çek fabrikatörünün adeta Utredi. 
ğini hiıoııe>ttim. 

HC>lecanmı yenemiyerek: 
- Oh!. ded.i. Valeskayı tekrar 

görecek miyim? .. 
-- Umanın, bay Gavler! .. Çiln 

itil aranızda bir duruşma yapıl -
malt lilz~g?l<'r~;":ini zırnnediyo . 
rum ! .. Yoksa, VRleskayla ka~ı · 
laşrnak istemiyor musunuz? 

Çek fabrikatörü bu sualim üze. 
cine adeta şaşkınlık gösterdi. 

-- Oooo!. Niçin olmasın? 'Xt· 
den?.. Bila.k.is... Fa.kat ... 

Gibi dağınrk sözler- mmldandı. 

Sonra dudaklarını büzük ytizi.ı 

mi" balıvak : 

- Zt\m>ederim. böyle bir kıır 

sıla~m:ı benim için de Valı:>skaya 
kartoı Mk jyi bir darbe olur~ .. 

Dctli. 
- Tamam!.. bay Gavler!.. O 

halde mesele yoktur!.. Valeı1kr. 

bir daha ne kimseyi bu derece fe 
ci bir şekilde aldatmaya, ne de 
bir memleket için korkun~ tuzak· 
lar hazırlamaya muvaffak olam:. 

yaca.ktır ! .. 
Çek fabrikatörü garip bir det 

~etle yüzüme bakıyordu. O \•akit 

' - Niçin hayret ettiniz, ba.~ 
Gavler? .. Bir tereddüdünüz miı 

var1 
Diyt> sordum. 
- Yok, bayır! dedi. Fakat aca

ba kurşuna mı di%ilecek ? 
- Kim? .. 
- Valeeka! .. 

... akat zaman zaman bazı egzan.
ik nanı.ara ve memnuiyetlere rağ 

H'n çocuklann bUtün filmleri· is
clikleri gibi seyrettikleri mu. 

:ı;;kr.ktır. Erzurum gibi ı ı ·15 
yaşlar arasında.ki çocukların nis
peten kapalı ve saf bulunduğu 

muhitlerde dahi çıplak dansh ve 
ablak bozucu filmlerin serbestçe 

seyredildiği bir hakikattır. (AY· 

naroz kadısı) nın terbiye \"P ahlik 

bakımından yeni bülfığ ya~ındaki 

çocuklara bir fayda vereceğini 

kimse iddia edemez; buradaki 
şehvet tablolarının nihayet birkaç 

1 ·ocuğu i.stimna.y~ sürükliyeceğine 
~üphe etmemelidır. 

Çocuk bahçelerinin bir kıymet 

nldrğ'ı, çocuk radyo neşriyatının ve 

'•\"atrosunun teşvik edildı~ bir 
virde yaşıyoruz. Çocuk.arımıza 

ıstereceğimiz filmkr için de aza 
i derecede hassasiyet göstermelt 

cburiyetindeyiz. Birçok çocuk 

larımn n ahlaksızlıklannrr. 

:rnğını ulu orta sahnr \ e kon
" olan ve sade maddi ı:-ıenfaat. 

ı bekliyen filmlerde araınalıdrr. 

"iangster ve apaş filmlen bunlar 
ar:u;ındadır. Birçok çocuk fin;.rJa· 
r., hırsızlık teşebbüsleri, Marmara 

ı:mdaki sandal ııeyranları bun
Jan ileri gelmektedir. Daha dün 
gazetede lznıirde birkaç gç·ce e~ • 
r:ıre>ngiz surette ta.Flanan ve peri· 
tere atfedilen bir ev hi:dıyesinin 

k::1hramanı film seyircisi bir yu

murcağın eeeri olduğunu öğrendik 
Ya" ve tınuf farkı olmakcııım tM. 

tün inaa.nların ~yredcbileceği 
._...-uuoa..__~l.IU,Q_!..---~--~-~---------_.ı;HL-..zw:ıw.ı:ıı-~u:.ı.ıa. ~_l!ıml!l!D.'l~re!l._ ____ ~~-~~<~Dev&mıc::..:.;~......,,va~ru _____ ~,Mu..u.ıaı..Jiilo.LUı..u.~evtrlnJz) 
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K nrtalda şüpheli 
b'r ölüm 

Knrtalda ç;mento fabrikasında 
amelelik yapan Mehmet dlin, ça 
lışllğı yerde ölll olarak bulunmuş
tur. H:ı •mı•dun ölümü şüpheli gö. 
rlilmliş, cesedi morga kaldırılmıe,. 
tn-. 1'nhkikata devam edilmekt~ 

dir. 

e iden 

,..,..ı'l ..... _ •• 1 mcıdo) 
murıa.utı o:>uvu oa,yül ıuuıu.o ve e; .. tır 
tıu .... .u.uuue ı.aoı ucreuı aıemurı<LrıJl 

mu..-ı.lu.ıoı:uerı u.o..ıeusrınue ip.ta ve 
~"4 vu.,a ucrı:uen tuu.ıuJ:ıuı yarw 
ke.. .. -.ı:ru.ıe YllJ& ıuıeıcnne ıı.a uıwıw 

An\....4 wuıaca veruecek meO•dl;; ~ 
llra....w uwı om~. dwııaruıw ll .. ııterı 
bır ru.uıı ut ıulu.n aıuna a.u.ııauıarın 

rUtııeıeune 5ore rua~ıarı tuw.rı muı 
k1 vru:.ui!ler&illll maaı1 veya ucretı tu 

tarw...an no.uıan OUıWJUt.l~u tlltt:wrde 

ıarıu weılbup oıuugu clııne buı.ç~ 

den te.ııvıye uıuuur. Hu maudc hük.mu 
3ti.,ı; ı;a.)iW ıtanwı nUkUmlerıne tabl 
mcmur.ıar tıakkı.nda ua tatbık oıunur.,, 

Uyihauaki 2f Uncu madde de §U 

ıekllctedır. 

·•umuuıı muvııze.ne)e dair oıan vo 
ya aıuUıak ve tıwıW!l bUtçoıerıe ida· 
re ed.Uen aıureıerue veyıı sernın.ıo e:;lllın 
tamaın.ı devıeLe ait otan veya nusu:ıt 
kaı.ıwucı.na çevıeL.Çe ~kil ewıea veya 
bir iwtıyazı l§leten mileııae.::ıcıerı.ıe 

mUstaiıı.ıem olıın.tıırıa vlıayet ve bele· 
cııye uaı.mı ımcumcnlen azauklarmda 
bulımıınlar<lall uıum ve ıwı.nııvra mü· 
ıııuıebetlle sıJ.a.lı ııJt.ıııa aıman.ııırm mli 

aıı veya ucr.ıtı n meı:uıup oıuuğu d& 

ire ve mue...ı~eıcrce tam oıaruK ve 
rillr • .ADcak bunıarctan öô:'ıö ti&.Yili 

kanwıwı .lll wıcu ve 6WU ıoa,t.W xa.ıı.u· 
nun lU wıcu mıı.Cidealne dahU ınUsta.ıı 

demlere verilecCJt Ucrctin azami mUd· 
deU 45 ı;unU geçemez. Bunlardan as· 
k.erl bir ru Lııe / ı naız olanların ma8.§ 
veya. ucreucri tu,;aıı mensup olduk· 
ı.:ı.rı dıııre ve mu c:o;elerce tam o.ıarıık 
.... erı.ı.r. du gıoı.erm daıre ve mılcaae· 
ııeıcı uıuen aımaKta oldwuarı maaa ve· 
ya uc • .:Uerl tıı:ıız olduk.lt\ll rutbo mıı· 
qıaruıuıw az olduğu uıkci.lı'de !arkı 

.; aı;~erı oır rı.11.beyı tıaı.z olup da yu 
karda )azl.U dııtre ve muesaeııelercie 
... w..ah ... ıım oUuıyan ar m rUtbe uıaat· 
ıannı.n ı.a.mıınu ıaUın vo manevra içl.n 

~·..a ıınuWdnrı mUdue~e nıwıııasır 
.. nıı.k üzere kıtaya Uuh&kır..rı tarl· 
,.ıen itıD:ıren Mllll mUdafıuı vekO.· 
.ı biltçesl'l<!e.ı verilir.,, 

şu ııt 
tbift't~ 

(B!ıı; tıı.r ı lnclde) 

1 11 b:rk_ç tı>.n lnl 11.irederkcn 

.-c • • h:ı~' .a ımuttuldarunız ka.clı 
mı ;,., c dJşUnmek m ~huri. n1 
b ~ •• onız. Diplomasi u ullcrl 

ar'··: el T .nı "'" \'C yeni :;artlara ın· 
hb:ı.'c ch•eilıllr. !U'l:ı.'d:ır, d ' 1nk 
muıı1ıc!lı-namcl rl birer sahte ve. 
ı;llca h:ı,ine dUşmU,)erdir. Bunlar 
anrolt tıı.rnflıınn işine geldiği mild· 
detçe mer'i oluyor ve bir tarafın 
hrı'lt'.na gl!mc)1nce yırtılıp aulr
yor. B nn hi'e bile ebedi sullı ta. 
n!•' U ferine n.,1111 ~rlşcbl lrlz! 

Cel~n.d a~'n.."Jm:uıı ols3 ol a şu 

d • " "" \o •o lıı' ıı·a lleı Macari!i· 

fo!l ıı. tımc'a esaslı blr lbtllaf hu. 
~ö ten hlllr. Fakut 

ölçtUr. ımUz 

·ti ıı•·urlu 

'yet mils!akb0 1 va. 

ruı " 'arı te ... kll edecek olan ço. 
.. 't'"rr"m m"~·u V<' m~nf.'vf •'!ıh~· 

Alman ajansının 
muhayyilesi faaliyette! 

Bar:cıre Vek Hm ze 
atlea 

Beyanat 
uyduruldu 

U stelik bu beyanatın bir 
İstanbul gazetesinde 

çıktığı iddia edildi 

Berlin, 13 ( A.A.) - D. N. B. 
f stanbuldan bildiriyor: 

Cumhurivet halk partisi gru. 
punun evvelki ~ Ankar:1a 
yantığı bir irtiMada. haricive 
vekili, geC'en haftanm enternas
yonal vazivcti hakkında be· a.. 
natta bulunmuştur. 
C.ımhurivet P11~tesine göre, 

vekil, ezl"lirnle, Balkan memle
ketleri İl"in harp dırnıda kal. 
mak inı lrAnmın e-ittikce daha 
7ivade fazlalaşt1ğını söylemiş.. 
tir. 

Vekil. ilavet""r. nemi<:tir ki: 
••- A lmanva, Bıolkanlnnn ""'·lı 

nunu bozmakta lrendisini men -
fıınttıır "'ÖTT ~ ...... ıc:tir. Filh.,,~ika, 
Aı ........ ,.,,.l'l"l'J'! P""'"'" ıııC'""'"~et. 
leri ile miirı<ı"""l)p.f-1,.. .. i nol'T"'nl
dir. Bu m'J'ltnblıırda vaziw>tin 
k:ır'"""'"""'1In ö.,;:'lf' aermek i. 
l'in hPr ı:><>v ve;nJ1 $l('ıı'7a bf.n~i•ror. 
Yi'le hPr ı::<>v P'~'>'terivnr ki ~v
vetlPr. Ba1~"'"'"r1l ,e"itti .... e da. 
ha zivade sarih surPtte dn"Mek 
te olan siikfmt.lan memnun bu
"'"'""'"'·+ıırlır ... 

ANADOLU AJAN iNiN NOTU: 
ı·aptıı;-ımrz tetkikat, ()umhurtyct 

p.utesl tanıfındıın ,hnrlclye Vt'l•lll 
ŞUkrU Sıuı~çoğh.ınun beyanııtı oturak 
hlçbtr eey n~redllmedlğlnl gÖ§tennlıı· 
tlr. 

Ya:ıraa harbi 
(Baş tnra.fr t lnclılc) 

mitralyözler, havan topla,n ve di
ğer birçok siluhlar vnrdır. 

YUNAN TJ~B",fCI 
Atlna, 13 "(A. A.) - DUn nıt· 

şanı nşedilen 47 numaralı res:'Di 
tebliğ: 

Ccphenbı m"l\lelif no!t•· ı"r'!'lda 
mevrli barek t c revan ,.. 
Keşif krtalanmr· • 11 biri 150 k -
d"r P~ · • r'Mıııtrr. B ,,,ı.,,. ~rnsm • 
da b!,.' ~ .. ~ • ·ardır. 

AnNAVUT UKTA 14 ~T\T 'A:· 
F' nı 

I.onılrn, ıs < A .A.) - J,,, ''"'n 
salC.hlyettar r~'ıfülerin1e hildi · 
.. ···.,e r6re, ~~vutıı•J·t" . q 

nm r'l'· ,. "'!l <-' '"'a' .. "'l • • • ""' '-·1 
gün, ht-r tar··•.,. ,,.. ""'- 1-'- ,. .. .. , 
ilı?r'"'· ·~ı ' '~..., 11-·' 'i1', Y ' "ire 
ve 1.,t"\ ... "'...1"'1".,~'1 Vu·ı ... -1 ... ,.., .. ., ,..1·..,e 
d!l-tn ·11,,ı:ı, d:ıfr l·"'-n7 T C'" "·ıı.va 

m·'"-.:\t ı;"lmeml !:" de bu I'·! m ... 
hıllin dl• ........... i. bıı-adn bir - .,., 
m"""'~"i tr•l\'·'·i c1 ... ,... · ·r. 

ArnaVl•t1 .. '-ta ı.~"•n Y .,.,1o1a • 
l'a '""!"'! 14 frrk:ı h••lur"!··~ . r'\ -

r•' ' ., '•r. F · "t b·ı ,. 
birkaçı son haftalarda <'t-' ·rna· 
lanI!"'"'ır. 

CEPIIB ocr. ~:mm 
~ "TUN m. 

Attna, ıs (A. ~.) - -·· •,.r: 
1 t • :m CC"'hcsl n,.• l'\ r .. q· 

kınlık oldu~nıı r'lir g 'en hrb"r
l"r e"lr e~il"n !tah'"tı a ·~rı 
t .... .., ,.,_ ..,., n tevit edi'm<>1·•p ''r. B•ı 

.) 

Yü ;: e · Oı:re m n O 
Komisyonundan 
Cinsi 
E ek lnlto.rpınl 

Mlktnrı 

9., ıc., 

(Baş tarafı ı lnctde) 
diye kadar İngilizlerin eline dilş
meyen İtalyan fırkaları, gayet 
müşkül bir vaziyette bulunuyor. 
~::ı.r. Kendileri tarafından inşa cdt. 
len yol iizerinde vukubulan ltal -
yan ricatl arazi müşkü'. yü 
den gUçl""'1llektedir. 

tNGtr~tz ZA11ATI PEK HAFİF 

• 'lndra, 14 (A. A.) - B. "l. C: 
Garp çölündeki çarp· .. ır !arda 

t .... flfz Z""iatr "'TI dere~~ ' -ı 
tir. İtalyan esirlerlnin adedi s•· 
ratle art...,r>ktadır. Çöl ı-· .... .,re' 
l&rfni!C>n .,.,., .. ., , _ _,, • .,. me('n•""' 
•haJ,,anlar ba.~tan savr" ,_ · 
'l· l)'"l<>r •• dP..,rl '" ı'r1E>r, 

ımsm KRALI NAl\DNA 
TEBRİK 

I\ahire, 14 (A. A.) - B . B. C: 
Mısır başvekili Hliseyin Sırn 

paşn dUn Kahir<> lc>ki İng"liz ka · 
rarefıhını ziyaret ederek general 
Vaveli son mı·".,r· riye' 0 n c'Johyı 

fım Kralı namına t brik etmiş • 
tir. 

l{ahire, 13 ( A.A.) - tnınliz 
umumi kara r"'il hrnm teh'iği: 

Mısırda: Garp rölünde mağ. 
IQp edilmiş olan İtalyan ordu 
sundan geri kalan kısımlar, ile
ri kuvvetlerimiz t2raftndan pek 
yakmdan takin ec1Herek rkatle
rine devam etmektedirler. 

Esir edildikleri dilı1 haber 
verilmiş olan Ur [?'enPralden 
maada diı1rer iki fırka kuman. 
danı general de .,;,..,rti elimizde 
bulunmaktrıdrr. F<=irlerin adedi 
bin'"""e Rrtmıstır. 

Fakat harn mevd!lnmm c:ok 
g-eni~ olma~ı doJ:11,.,sivle şimdi
den herhanPi l.ati bir rakam zik 
ri kabil de<Tildir. 

S •aıı.,dn: Büt1tıı lrnA11t bovun 
ca müfrezclerimir düı:mıanı mü. 
temadiyen taciz etmekte ve ken 
diı::i.,e Ünri"t vf'r·'·..,....~1-ıarlir. 

İTALYANI..ARIN BÜTüN 
STOIU.Arı 4

• • 'r,m:;N 
E t?lı~E 

Kahire, 13 ( A.A.) - Röyterin 
garp çölündeki muhabiri bildiri.. 
yor: 

İtalyanların Mısınn istilası için 
idhar etmış oldul !arı blltiln ia 
levazımı ile ,petrol stokları iğti 
nam edilmiştir ve b~nlar ilerle 
!emekte olan İn~iliz kuvvetleri 
ne r:>k yaramaktadır. 

Bir haftadan az bir zamanda 
kuvvetlerimiz, bes ltal~ an brkası. 
nı. mükemn.el tahkim o!unmuş 
mevzilerinden kovmuştur. 

Taarruzun ilk üç günü ec;na<=m
da Italyan hatlarının arkalarına 
G7 h .. r 11 vP ,... 1 u ıı. rricn'le 
tavyarelerinin pilotlan. SolJum'da 
lıüvük yangınlar hüki:m sürdüğü. 
nü ve uzun bir otomobil kolunu" 
b"t"n !!Ür'nthrle TobI"•'t' do""rru 
gitm .. 1;te olduğunu bildirmektedir. 

İtalyan esirlerinin ek'"crisi. bit
kin ve c;a~kın gözükmektedir. Bun. 
lann el<!'lerisinin Yunaniı-tandaki 
hfı1iselerin seyrinden hiç haberi 
yoktur. 

TA UN BİR iSTİHZASI ! 

Londra, 13 ( A.A.) - Londrada 
re men ifşa edildiğine göre. garp 
çölünde hare:·ditı bilfiil idare eden 
kumandan, General Richard Nu
gent Oconnor'dur. General Ocon
no , bildi .. ildiğ;ne gore. İtalyan li. 
} al at madalya .mı hamildir. 

E.mla { ve Eyt m 
k sı 5 bin lira 

, 13 ( \.. \.) - TU k ~e luzıl· 

T !!lln fiyat 
7 J 

m~ t<'ml'l t 
18 

YUk&ek 6"' etı n okulu er' ele t l ! 1ç1n l:lzumlu ot ln ~ :ı mil» 
t:ırı, b b r ı;: t. t:ı i:ı bedel! ve 111: te. tı y ı i tıırp 

pnzarte.'.>l günü a:ınt ı:; te açık ekslltme .. ı ya.p ıac ttır. 

Eksiltme Uıts.nbul erkek lise.si :ı anında yUksck melttcpl:ır muhasebcc!ll 
ğtnde toplanan okul komlsyonunc:ı yapılacaktır. 

bte!:l'' rin ticaret odasının ~·eni yıl ' 'e 'kası ve ilk tem -.t r.'I 

ilivri önünde~ 
deniz facia 

(!:as ta.raıa 1 ıuciucJ , ı ... cııı ı.ıı.ı.u.ı.ııı uc ~.... ur "'" .,,, 
yaı.ruz ambar deaı.S"w <1ibın1 boyıanıı~ oir ouı.;uk klloınctı ı!ltJc oo;ı urnzıı.ı. 
tır. (.)ambazDurnu yawnuakı aı.ı.lıil, çırıı çıpııı.k b1n mUşkUlatla a&dltıı 
çocuk, kadın, erkek cesetleri ve mun dogru yUrUycuı kazazedelere tes:ı-. 

[eJı! eaya ile doludur. <!tJnltılır. Bunlar, 81nl4,'0ka yerleştlıil 
Facıa.nı.n t:ıUyUk.luğü §U rakamıarı... mişlerdlr. 

anla~ııabilir. 35?. insandan l~ ai kur Olcn.ıer ara.Bmda, maalcset, latan 
tutmuştur. 103 ceaet toplanın.!§, keo ıUi limanından yclhımu ., blldır.ıuL 
dilerlno olmü~ nazartıcı bakıuuı ı::ı Muhiddin Çalım admda bir de BJhhl~c 
ktşinllı de benıız cesetleri bUlu.wı.uıa 

mr~tır. Bu 127 kl§ıye 11.lt cesoUeruı 

mühım bir kıgmının yeıkenıının am 
ımrında kalmııı oıcıuğu tahmin eoıı 

mcktecıır. 

u.r.:::st~1'~U OOMOLUU 
Şehıirııiwckı musovl ccmıyeLı d •• 

taauyete geçmış, ı:fütvridckı ha vrel_, 
nusatır euUen 122 k~lye gt,>ecek , 
yıyecek temin etmiştir. 103 ceset .ı 

sahilden asfalt yola nakl1tdllerek uı.ı 

racuı.n kıı.myonıarıa .Suıvridekl nıus .. v 

ruczıırlığıııa gotUruımuş, dınl ıııerıı. 

simle gömUlnı~tUr. 
OKlll NA::SIL llA'I'l'J t 

Kaptan, tı:ıvaıun nıuııate!ctınu.:n 

mevcut 120 UllıLiaiye gômleğlnJ yoı 

euıarın blr kı.snıuıa ddı.;tLmış, ııalıU. 

yakın yerde uemlr atıııı!jLır. l:<'e.kaı 

yelkenli demiri tarayarak Uç kuıa._ 

derinUğo kadar sahUe yaklaşmıştır. 
ı~to yelkenli, burada su altındıu<i ka 
yaıara çarparak parçalanmrşt.ır. Va 
zıyeUcrl musalt oıanıar, deı:lze atla 
yarak yUzmeğo b8.§lamışııır, dıgerleri 
de dcnızo dökl!lm~lerdır. Çivi ile do 
ıu ltıılaslar, lmzazcdelerin yaralanma 
ıarma da scbcb olmll§ yolcular iki 
151Um tchllkcsi ile çarpııımağıı mecbur 
kalmışlardır. 

Evvelce de yazdığmırz gibi, gemi· 
nln batacağını 'anıayan kılavuz kap 
tanı Ha.san Eden, denize atlayarak 
sahile çrkmt§, kazayı ilk olarak Slllv· 
rilere lıabcr vermiştir • 

lLK YARDIMLAR 
Kaza haber aimır alınmaz Slllvrl 

kaymakamı, jandarma, ı.-unıandanı, 

mUddetumuml ve liman reisi jandar 
malarla beraber kara yoluyla vııka 

mahalline gltmlıslerdlr. Bu heyetten 

1 

memuru vardır. ZD.va.Jl.ı adaınuı c~ 
ouıunanıamıııt.ır. Yalnız sahnde palto 
, ~ bUiunmuştur. 
&lE\'KUF KAP'rAN N~ UllOU't 

Vakada ıruçlu goriılen ycJkenlln n 
kaptanı Viktor, dün, :llllvı 1 asliye 
mahl<emeslnce tevkil cdilınışur. V k 

Luı elli y&§ınuudır. Kcndi8llıden b~ 

ka gominın bütUn mUrettcbııtıru tq 
kil eden ikı tayfa da tıeyaz H.us:arcıan 
dır. Kaptan, şunlar.ı ı;öyıenılşUr. 

"- 1917 denbcrl y\llkenıı gemilerde 
.,;lllı§ırını. l'ürk suıanncıan m\ltcadtlıt 
..ıefalar geçtim. ~kmece Önlerine ceı 
dl.ğim zamruı, havanın artması dola· 
yısile dönmok ıstedın1. Fakat muvo.f· 
!ak ola.madun. Facia yerınde demir 
attım, yelkenli demlri taradr. Bu &ı 
rada da mevcut tabllalye yeleklerlnl 
yolculara d:ığıtum. Gemide şiddetli 

bir panik b:41la.ml§tı. Daha evvel gc· 
miyi terketmek mümkün olduğu hal 
de sonuna kadar kaldım.,, 

u.UltTULA.NLAJUN A<JIULI HAl.t 
Kurtulanlar arasında bir kııdm dok 

tor, bir Romen yahud151 gazeteci ve 
mubteıu sanat sahipleri •;ardır. ha 
fileyi idare eden doktor Konştay~ a· 
dmda biri da olWer arasındadır. Ha 
yatta kalanlt'lr arasuıda Pcnlıas adın 
da biriııl, karısını ve bir çocuğunu 

kaybetUğinden yan mecnun bir hal 
dedir. 

GEM.iVE A.ll' EŞ\' A KAÇAK 
SA 1.'ILA<JAKTIB 

Dün, gUmrtlk ba,mUdtirlUğilnde 

yaprlan bir toplantıda Salvador gemi· 
sine 11lt bUtün ~ya kaçak addedll 
mi§tir. Bu mallar kimin elinde ve ııe 
rede görUIUrse görUIBün kaçak mua· 
mele~ine tabi tutulacaktır. 

mu 
HükOmet, mali .,t fiyatlarını tet i ıçın 
Ş3hri ıııize bir ınütehassıs gönderiyor 

1kt.ıut vekruetl mUhlm bir mevzu 1 
un tetkiki lçın §ehrimlze bir mtltehaa 
aıs göndermeğe karar vermiştir. Bu 
günlerde gelmesi beklenen mUtebassıa 
sanayi mUessesc' :nin lmallı.t m<ılly~t 
fıyatlarmı tetlc Jecck ve bunlarm 
plynsadaki adi.§ ııyatlarile kar§ılaş 

tırılmalanıu yapacaktır. Bu suretle 
son zamanlarda ctrııtında birçok g!kO. 
yeUer yapılan ve ehemmiyetli bir §ekil 
alln husu.si sanayi mUcsseşe 

!erinin imal ettikleri yerh mai· 
larm satış fiyatlarında lhtiltdr olup 
olmadığı meydana çrkrnıı olacakttr 
Böylece lcabmda bunlara azami satı~ 
flyııtr teablU de kolayla~caktır. 

ingilleı enin 
Vaşingtorı 

elç.si 
kinı olaca il'? 

\. "\ .. ' ' f. ~ •• ' • ..,_ , , • '"'"' -

ülger taraftan hususi ml\cS!;es lerin 
ımalfll satış fiyatları ile devlet. fabrl 
1'.aıarı mamulı\t ve mıısnuatmın satış 
fiyatları. da karşİlll.!ltınlacaktıı . 

Fiyat murakaoo ltomlsyonu r:lmdl 
ye kadar hemen hemen sadece yaban· 
cı mallıırm s:ıtış flyaU:ırınr ve klı.r 
nl.sbctlcrlııi tetkik et.mi!'} yerli ıno.llnr 

üzerinde meşgul oıunmıımışt.ır. Hıılbu· 
iti yeril sanayilin mıımult'ıt ve masnu:ı· 
tı t'lyatıarında da mUhlmcc fiyııt ylll' 
sekllklcrt olduğu birçok ştkAyeUcrle 
une sUrUlmU:,:tUr. lktı:ıat vek'lletln!n 
bu noktadan tetkllder yaptığı anlaşıl 
nınlttndır. 

mı ha.b:ri, yeni bir Eefir bulma. 
nın kolay olmadığını yazmakta. 
dır. Zira, yalnız ke 1di mevcı •· _ 
y:.ti · in değil, aynı z:ımanda 
A'llerilmd:ı. da hürriyetin yr .. ,_ 
yabilmcsi için f'arm~nn r,cnc; !n. 
~(:tereyi temsil edecek tinik bir 
mümessil bulmak lazımdır. Ba. 
zı kimse~cr bu iş irin Edcn'i dil. 
~ı"nmcktedirler. Difter bir kısım 
da Aııkarnd1 ve <hha sonrn 

'.ll"ada. a"'fir' .. · ... ~n ve nıc • r. . ]' >"' 
1

" ·t n vet;'i'Dİ" bir a; ılo" "t o n · ·• , F' •~ r .. eP• 
ı . • • ın..l'l" dt 
an S•r Pere:r Lo:rrn5n~'i hntır1"n lt :'" •ıı. ... • ' .......... '' ccıısi11 . 
makt3.dır. Bunlnrdm1 ha '·n km a Bil' ·ı•c Hıllet !11 l v~ 
Loyd Corcun da ismi zikred:I. rfq .. JC'<'""''r 0!211 ın~;!e.e / 
mektedir. Loyd Corc es.l{i bir det '~t:l 
devlet ad1mı sıfatiyle Va."in~. y t.ıno.nistena ıır~t:l 
to:"\ a ra ret ivi ka!""11anacak '-ir • d"yorıl~ l~ 
şa "İycttir. Gef'en l vpte1d h'z. ihro.ç e ! ,, bl!t ıJI' 
metleri ve b" yük şC! retı de bu Yunmistana ııııtılııc~k ~e~ıı-
h uı=msta T!'1~~rı itibara almac.-ak. arpa Jçin h ans cınr;hrııcat ıJV'' 
noktalardır. Hubub:ıt "c bnkl :i t .fiııctt bi !Ilı&' 
Vaşin~nn veni bir sefir ta. ğ,i rncnrunl rmıı. k ) 'inilt~ı! 

yini, umumivetle, bir umu.mi va. rerek k.ml · 1 n ne tııı 
linin tayinine benzetilmektedir. m:ı.Jı bulun t ı: rr. 1 \hrac ~~;t? 
E~·~r Lord Ea1faks'm bu'!tin!.ü m lrru Yunanı t rı ,.-aııı....-
vıızifesin 'en alınması mümkün ist dikLrini bırl 
oıs.wdı V:ırinM.onn. elci olarak istcmı tır. • ti 
r.önieritmcsi için Londrada hiç -T l enin vazıye le 
tereddüt edilmiy(!(leti tahmin a. c b"ldirilece~ 
edilmektedir. Bütün bunlardnn vehlere ri dUJl tt( 
m~'h BirlÇ'Clik Amerika devlet. Jlk ol·ul c tın nle dn bit ~ 
leri i1e lnrril!z imparatorluğunu nönU Hall.~i .onun ıa.nud& ~ 
teşkil eden memleketler arasın. ıant.t )':ı.pmışlıırdır. T:,. ~~ 
sıkı milna~cbetler ve Birleşik okuJI rm :ın~htcl~ ~~n }tııt~';J 
A m e r i k a d a son zamanlar. gbrll .. lilınl tu_r. ' crı mıı. du~I 
da. tee::ısüs eden sıkı münaF.ıebet. göre, tal brnın <: ~ sık ter<' ~ 
lcr ve iı;blrli-1 na.zan dikkate etrafmda. ve11lerle tn vel!.1 '/" 

b h •8\'" • 

Dr. B. ADASAi. 
..... ,, ......... -'! > .. ~ .... A ..... 11 ........ .ı .... ~ı ... ~.~.J , h . }.ll'.!""l:t _n_a bJ..;;nr:p t:r." 

r•·,..,r.,1• (111,.,,:~ 'C"n n""Trır·n 

1 

~·ıı..,,r ' ve 1 11ıttrı~ 
Vn5:ngton sefirlif:ine tnyiı:Um zahat verilmesi ı, rar 
mUnnsip görenler de vardır. ır Daily Telegraf'ın diplomatik 

l 
• 
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• 
1 a tasında gc.1 p evre in il, 

o 

? • e 
"azan : Sactt 'f • ruı Öget 

~~ devre !ikinin ilk hafta ı 
~taşla Fencrbah ", k ı 
~~ .... getiriyor. 
~elA urasmı te-barilz ettir. 

~e« ~dır ki, ıklncı d rr run 
lltı f)d haftası çok mühimdir. B ı 
~ trıaçın sUzgeclndm g çip, pu 

1 larını tanzim edecek takımlar, 
~>ıbuı lik maçlarında a•ağı yu. 

d.ir~ tne"kUcrini tayin ed c kkr -

~lktq önünd ki 
C:ılııtasaray rn 1 rmı g 

1~Ue. bitirir& , siyah • b ) zlı rı 
ltir lıdcn ol: rok g rm m z knt i 
te · 1 le bö.)l kriUk bir vnz"yet. 

duk k•. daima ge-nç elem3nJan 
k rosu i ınd ~~ •· tır n B lk • 
t ş, tık tcsac'rfi bir oyun çık • 
r n t l ım olmaktan uuıklıı!lmtş • 

Bu s ferl.ı mıı kendi shalann 
'İl\. 

Çhn n :lh l:ı tem tir devre 
o\nn 'ıhtan ronrn 1 irdenbirr top
rn , h"'e bu ~ ğmurl:ll"'lan sonra 
n'uhakk"k ki p k <'"'mur bir snhn. 
da sı ı bir maç > pmcı 't Fener · 

c l ı r i<'"n ı 'l' li mfı kul lir. 

n nmı)a<' ·ı 

b'r \'aziycte sok -

'o e~ıa Fener hç 
nra da Calntnsarn) rı·"!Jiır ıHddetJc 
~ ltarşıtsşıı~klar. d ,, rn f' n ,. ;:rnurlar, Şeref sa. 
l!~kta F ncr ma ı ne oıo • ha~rnı b"r r rmrr dcrvnsı haline 
ir? koym:ıırı nb t knik ve enerjinin 
llirincı d vre her fırsatta ör- kn~ı kar ,ıı n mücadele edeceği 

......___ ______ ~~------~~~-

bu 0)'1.ın h rhnlde çok zı:;\'kli ola· 

c ktır. 
lbr muhal k k k B iktnş l hi_ 

ne ke:mnktodır. 

Ve bu sefer insan. her F ner · 
G:ıl:ıtas:ıra) nıaçmdn olduğu g.b! 

O•;mbilir?) dl) <'miyor. Çilı''tü ııc. 

tlcesi e!, cdya bir sürprizle neti. 

celenen Gala tıısaray • Fener maç. 
lnnndaki e:;ı:cli rekn~l bu oyunda 

'er'ni kn1~'lnmalt kaygusunn ter· 
kedivor ki. bu noktnda Be!t:lktn~ 

dnha faiktir. Demek olu:ı,or ki mn 
nPviyattan ziyade maddiyatın ı ol 

oynryncağı bu maçta Bc>siktaş her 
noktnd:ın raklbi'lt' Ustilndilr. l<'e • 
nerin beraberliği ~ans. gnl"biyeU 
ıı k bilyilk hir ~anstır. 

Her iki tnkmıa dıı muvaffakıyet 

lPmenni ooPriz. 
· arit Tuğrul Oc;ı;T 

er arasında 
v al 1~ı 

Sal }.)un F.minönü halkevi spor 
~.nundn erkek liseleri ara m· 
~ 1 \'olevbol mUsabakalarmn 

\t~ın edilmiştfr. 

''l'fa 'c llıı~ &"iye liseleri t11kıml11rr 

~ıf unUn birinci knrşılae:masını 
~ ce ÜlkU • Tnksim Jisefori 
l'el>ll:ıu::Jardrr. Müsabaka çok he
ın·ca.nh olarak üç set devam et· 

IŞtir. ... 
l.(ılli~nci seti 15.6 YUcc Olkü, 
~e ;cı seti 15·13 Taksim lisesi 
CıtruçUncü seti de 15.2 Yilce 
taı· kazanarak mUsabaknda 

1~ gelmiştir. 
da. QUnUn ikinci müsabakasını 
l'a Vefa ve l!_yriye liseleri 
~fıtıışlardır. Bu müsnh knyı 
b..1cedc Vefalılar 16 .14. 15 _ 12 
~ışlardır. 

n"llgünkü mektep1:1 ... r 

1 maçları 
fl{t~tcınbuı erkek moktcrılrri 

14°Z lik hmıctindcn: 
~· ·12·1940 cumartesi günü 
~it 1~ Şeref stadmdn yapıla. 
~maçlar: 
~ a.lıa komiseri: C. Tinic. Bo· 
lt i~ lisesi - Hayrive liwıi sa· 
<L,_"0 .30, hakem Hüsnü, Hay-
~şa isesi - Kabataş lisesi 

14,45, ha.kem Hüsnü. 

ikinci 
'taçıarı te 

lıtı Yultıının 'tioe 1 ':ti a a~ıfo lctlndenberi yağan §iddctli 
._.~Urlardan dola.yı KaragUmrUk 
~·ı .&.tıadoluhisar sa.halan maç ya_ d t ::il' enk bir ha.'e geld1ğlnden ongreye ava 

ki 1\incl kUmo maçlan t.<>.hlt Kurtuluş spor k ubil ile Fl'rıkö\ 
•ll'ıı .r ~Jı;lı spor klfıpleri arosındıı bırlc~ 

"'" ·cıtm il PJerl wılt1yhol takırnla.n 

mck hakkında karar alınmak uııere 

klübümOz 15 Birlnciklınun 1940 pa· 

uır günü saet 10 da umumi konpre· 

'c ıiznlnrını da'\"'ct eder. 

Aıansıarın Dılı 
Jlelllii![i]!l!!!-~1.:JRl!il 'll'J 

n ç"""' i.:~~z 

BU fJADu.r~ DE 
l [~ "J.iSETrf.,, ı. TA' N 
lr ı.:' ~.,~, ' ı· ,, 
-aMv.:.ıı ~ - • 

(Ba..<;fcııafı ,, irnciitlc) 
nizdc hôk:nı buluıımadlk a ctiın_ 
~ a.nın bu kısımlarıı:da 7,afcı 

ka2'.ı:ır:rnsına imkan olnrn.dığını 
nnl:ı.ttı ve ordusunun kumaı da • 
sınr general Klebere bırakarak 

gürL"'a Frnn"'aya döndü. 
J\ !~tle·ıız bir defa Llaha dünya 

mul,aJdcı ntııu tayin etıni~ti. 

1 
Galatasoıay 

il) 

ta,. 
,.4; c 

Bodur. 
il 

öldü 

a yaya ait 
tu 1 1 a.~ao 

Amerikanın 
muvaf kat: üzcr"r.c 

Sovyet Rusyaya 
gönderildi 

polyon Ponapart cğeı Abu_ mt? 
kit d€' galip gı lscydi filosu mah. 
\'Olacak olan amiral ... -ieJson 
1'"ransız donanmasını yedi ~ene 
sonra Trafalgar mağlü'~iyetine 

uğratnmıyacak \"e İngiltercniıı 
istilası imkan dahiline girecek. 
bu istila ise dünyanın cchre~ini 
değirtirecek, istikbali taayyün 
edece!, ti. 

* 1,1 • 

HIH • lS harbinde de müttc-. 
fiklerin kazanncağı Akdeniz ha. 
rckiıtile anlaşılmıştır. 

r:- . Sü.JER ve TAKSh Sinen1aları 

n tanı .. . • • r ın 

Müttefikleı in Çannkknlc \"e 
Gelibolu hezimetlerine rağmen 
general Saray Selaniğe a~keı _ 
ihraç etmişti. Bilahare Bulgar 
cephesini bozarak harbin netice. 
si üzerinde müessir olan ordu 
buradn le§.kil edilmiştir. !\liis_ 
tahkcın mevki haline getirilen 
Seliınikte müttefikler donanma_ 
lannın Akdeniz Mkimiyeti sn_ 
yesinde mühim kuwetleı topla _ 
mışlar, general ~aray'm yerine 
gelen general Franşe Despere I 
muvaffakıyetli bir taarruza gcc_ 

gi)steren sinema gazetesi gösteJ"ilmektedir. 

miştir. 

Aynı derecede ehemmiyetli bır 
b~k müttefik taarruzu da gcnc
Akdeniz havzasında olmuş. At 
lenbi 1017 scncsı ilk kanununun 
dokuzunda T<udtisc gtrm i~tır. 
Erte i sen gone ct~ıu lngılız 
rnmandanı Şam, B ynıt \'C' 

llalebı nlmış. bu muvaffakıyet_ 
€'r ft'ran e [)(>sperc'nin Balkan. 
lardı.kı muvaffakıvetl rılr be. 
rnber müt.efiklerın umumı harp_ 
teki ilk büyük muvaffnktyetlerı 
olmuştur. Bu eayed" 0 arp cep_ 
<'ephesindc bo:fuşan lmvvetleı ı_ 
nin maneviyatı yükselmiş, bu 
sa.yede onlara 1918 deki Alman 
~ikine mukavemet etmek V< 8 ' 
kat'i taarrur.a gccmck ımkanln. 
rım vermiştir. 

• • • 
Bu sefer de her zamanki gibi 

mi olacak, 1939 da ba.c:lıı.yan 

harbin mukadder<>h gene Akde_ 
ni2'de mi taayyün edecek, tarih 

• .. kerür mii edı!cektir? 

il ırlıin il. ııı • t•• nt"rnl l'IJ tnl, asın l len mlllı•tlıw nutl,u h.rnlın 

11r1111fl 1 l'l'!!llll ı;rçlt \t' \'ııııuıı nıllll'tinln hll'llğlnl ı;bstı rı n 

,.ıı .. oıı mını 

.~ıı h.'lft.ı: Her M1lll'<la .ıloııu duldurıın 

ı1 ·hol,{ır iki nrtı .. tı: 

JOAN CRA WFORD -CLARK GABLE' ·ı 
( 'l•"•'ıııııJ ı.ııılııı ,,. ( ı\~lli) rollrrlnl )Ur ıttıı.ıarı 

'ıuı •• "'"" ı '"'" "' llıtlr.ı' lilnılııl tut.dır 111~..ırl rll 
u.ıı.1,.ıanı.11, l~iıı 

\rıtııı. 

S E 
ı.o,,ınor. il.'' len. 1 01•1" .n n..- \1. sıııı haııı "' dıııı~n tı.ıhı rlı·ri. 

1 ;;~ıın.ııııı;~ıı, .. ~ .. ı•:wı"·"' ··'-'•'·"·'·ıu'""'"'""'"'·'''"~ı.o""""""""'" ""' '·'-'··~"·'' · · .. 
BUGU 

LE 
SiNEMASJNDA 

Smema dünyasının en 
Parıak 2 t ıldızı 

CLAUDE ı 1 t. COLBEh T 
JAMES STEWART 

1.ırnlıııd:ın t{'ınsll ı•dllc·n , T 
J nııı~ıJ'ro .. ııdıı rırlls bır n'k '•' glııcllllı filmi: 

·rn .. ı r: ı {t 1111H\tlı) 2.so - 4.80 • 6.SO ımre O da 
ntKU \T: Hl'cf'lt'r lı;-ln nunııırnlı hllı•tlcrtn c\"\Cldrn 

Vaziyet şimdiki halde öyle 
gibi. . İtalyanların Arnavutluk. 
ta ve bilhassa .Mısır çölünde uğ. 
radıklart hezimetler harbin kot'i 
devresinin ba/jlangıcı §eki inrJ~ 
görilnüyor. 

i!lf,!;ulıll::•rwH~i':idı!iıı!!:] ııldınlmn"ı rica ohınıır. 1'1'!1'fon: 408G8 

--- --------------·------
SEKRETER 

Maliye Veka leti Merke:1. 
muha!'ebeciliği . 

Maliye Veklletl Merkez muhasebe 
ı 1 ine SRfp Sunay terfian tııyln edil 

n119Ur. 

:.?0 8"ncdcnbeıı maliye mest ~ind" 
re bllhaa.sa l .J a neden faı:lo rııcrkt-:ı: 

muhıuıcbecllığındc c;nlı§mnkta olan 
Salp Sunay Jhtısam. bllı;i~i ,.c nılltt • 
,-nzı etvarııe Ankara muhıUnln scvı;ı 
ılnl kazanmış ı;cnç bir mııllyE'Clmlz 

dlr. Kendisini tebrik eder yeni vazife 
61nde muva.C.Cıı.kıyetll'r tem nnı cd,.rlz 

Bu hatta bUtiin şehir Halk ı 

EMASI A 

ı,o ıı~ ur \,. llıa;U.L.!~ n \1.11\ I Lt: nrkad:ı lıırı 
\ll\lt; ('J .. ~ıtlO:SO w GtX ,M'E LECıt.lml\ 

•ı \lt \1 ı DA.:'\ fı•\knl dr bir tarı.da 'urnhluıı 

I!D Za 

• 1 ır.ıım HAYATINIZDA GOL MEDIGiNIZ ı<AOAR GÜLMECE HAZIRLANıNIZ 

Dlny:.:.Tıkıer AR ş AK PAL B 1y1 K y A 'ı n 
Buglne kadar çevirdi i en mükemmel 

3 Ahbap Çavuşlar Sirkte 
Filminde 

l llllil . ·ı' ' .. " 1 • \ ' ' 1 1 : • • ı. ~; 
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GDnde 
600.000 
dolarlık 

Sil Ah 
Onümüzdeki 

altı ayda tesıım 
edilmek üzere 

laglltereaıa 
. nerlkaya verdill 
ılparı, badur 

Geçen Umumi Harpte 

7,5 mil.1Jat 
kilo in/ il ak 

maddesi 
yapan 

Amerikanın en 
büyük firması 

lngiltere 
111zmetınde ... 

Nevyorkta meşhur '•Em.pire 
Stade Building'' ialırıll muazzam 
binaıım 77 adet asansörUnden biri
le ~lan ellinci katındayız. Bura-
11 lngilterenin Amerikaya sipaliş 

ettiği aiWı ve mühimmatın en bü 
yWr Jmmm.ı alan büyük Amerikan 
firma!lı "Du Pont de Nemours"un 

merkezidir. 
Mizah ı.. _mualarmda •'Sam am. 

ca" diye anılan Birleşik Amerika· 
nm gene mizahçılarca "Con Bul" 
adı verilen İngiltereye yalnız ta;r 
yare s pari~lnrlnden başka mu • 

yonlarca llrahlt silah ve mühim . 
mat da sipariş etmiştir. işte bu 
aillhlann ve mühimmatın en bU· 
\'li.o.ı. k ' nı yapıp gönderen yu • 
karda bahsettiğimiz firmadır. 

Bu firma Birleşik Amerikada çok 
bUyük bir mevki işgal eder, faa
liyeti endilstrinin her sa.hasına ya 
yılmıştır. Birleşik Amerika dev • 
Jetleri hudutlan içinde firmanın 
99 fabrikası vardır. Bu fabrikalar 
11000 çe{jit imalat yapar. 

Firmanın sahibi olan Pont 
ailesi de, aslen Fransızdır. 

Bu aileden biri on dokuzuncu 
urm iptidalarmda Amerikaya gi· 
dip yerleşmiş, bir av esnumda 
kullandığı barutun çok fena oldu
ğunu görünce bir laboratuvar a • 
çıp tetltikat yapmağı ve barut fab 
rikatörlUğilne giriljmeği düşünmüş 

tilr. Kendısi, Amerikaya gn' ~

d n i, • meşhur Lavoisier ile 
beraber çalışmış bir kimyager ol. 
duğu gibi iki kardeşi de kimya • 
gerdir. Üç senelik bir çalışmadan 
aonra Uç kardeş muvaffak olmuş
lar ve 1804 te imalata başlamış

lardır. 

Du Pont barutu o kadar · 
cinstendir ki mlişteriler akm et • 
miş, Amerika donanmMI bu ba · 
rutu 1mllanmağa başlamış, İspan
ya ve Sen Dominikde de müşte
riler bulunmuştur. Napolyon dev. 
rinde de Du Pont'lar Avrupaya 
yüz bin dolarlık barut satmışlar-
dil'. Artık işlrr 

mania fabrika 
yolundadır. Za· 
bUyilmUş, evvela 

birken adetleri çoğalmıştır. Arası
ra infillklar bu fabrikalardan bi. 
rini tahrip etmekte ve amele kad 
rolarmda • finna için daha vahi -
mi! . sermayede büyilk çukurlar 
açmaktadır. Fakat kazanç fazla 
ve işçi buhranı da mevcut değil · 
dir. Harpler ek.sik olmamakta, ba
nıt ekmek ve peynir kadar lil· 
zumlu bulunmaktadır. Esasen ba. 
nıt nafia işlerinde de kullanıl· 

maktadır. Amerika inkişaf etmek
te, her tarafta yollar ve maden 
kuyuları açmak için Du Pont ha· 
nıtuna ilıtiyac; duyulmaktadır. 

Amerika dahilf muharebeleri 
emıasmda finna dört milyon kilo 

R AB F.: R - Ak.,am Postası 

Modern 
harp 

Hem galip hem ma~l\ıp 1c~n 

Bir vıkım 
olmustur ! 

1914 • 18 harbi dünyaya 
Jeş buçuk mi!yar lngiliz 

lirasına mul olmuştıı 

/ ngilleı en ın 
harp nı ası u j l 

''Do pnnt dr z:,.nıonr<ı" rırmıun 

Blrle.,11• \nıC'ıikanın t•n bu~ iık si
lah n mühimmat fahrikaförüdür. 
Bu firma aHll'n l'ransız üç kardeş 
l:ırafından idare t'dllir. Ru kar. 
d<'Şl<'rd<'rı birinin kızı olan .:thel 
D ront dört ~ne e'' el, Rd"i· 
cumhur RUZ\'t'ltln üçünr.ü oğlu ile 
e\ lenml-,tlr. Bliyiik n:ıyfcller si
yaseti dola) ıslyle R\11.\'C•ltin ıhis. 

manı olduklnrı lı;in bu aşk macc· 
rası, 7.amanında, ep<'y mUrf'kl.<'p 

Şimdi~ geçen 
birp1eklnln 14 

misli fazla 1 

nr 11\RP GE'ft8t GOO'l!\1)0 IXGIT1Z Jtr.•'"f'."'\ ~f.\f, Ol. Jt"Ş. 

Tlffi: lugllizlerln "\'arııı>ilr" 31.1100 tonluk zırhlısı un;; l\brtındu ik· 
mal <'clilnılş \'<' 2.521,J.18 iıı~lll:ı llrasma malolnıu~tur. 1924 t4' gl'ml 

":ırfma !llebep olmuş! u 

bUyUk bir kazanç elde etrni -
Fakat bu kazanç A nuada.ki bli 
yUk harpler sırasında elde ed'' 
kazancın yanında hir hiçtir. 

•• 
A.sconlo Sobrero 1845 te fiilr•ı 

kotonu keşfetmiş ve ondan b 
sene !<>nra da nitro • glüıerin mC') 
dana çıkmış ve dilnyanrn her ta. 
rafında birçok alimler ara.qrnda 
daha mükemmel bir tahrib vuı · 
tası bulmak hususunda bir mü • 
sa.baka başlamıştı. Meşhur Nobel 
mük8.fatmın va.zn Alfred Nobel 
işte bu sıralarda nltro • gliserini 
kolaylıkla kullanılabilir bir infi . 
IJ.k maddeel haline setiren fijlıni' 

natı bulmuştu. Asrın sonlarına 

doğru da dumansız barut A vrıı · 
pada inklaf etmiştir. 

Du Pont firması bu yeni kl~. 

!erin imtiya7.larmı satmalmı:k ı i 

para sarf edeceği yerde bu paı, y· 

laboratuvarlara harcamağı şayan 
t~rcih bulmuş ve ''eski dünya,. 1 
le "yeni dünya" arasmda yeni in 
filak maddel<>n bulmak hususunda 
bir rekabet başlamıştır. Hunun 
sonunda Du Pont firması "Du 
Pont dumansız barutu" nu piyasa· 
ya çıkarmıştır. 

•• 

Dünyac'a 
sılahıanma 
masrafı 

19~0 senesının ilk 
beş ayında 

j milvar 
dolar! 

• 
Bir tayyarr. homha"ı 500 • 10.000 

' inı;iliz lirasına mal olmaktadır. lki 
ay en-el Londrada Senpol klltsesı· 
ne düşen ,.e patlamıyan bir tonluk 

bomba 10.000 lnglllz Unun 

değerindedir 

Du Pont finnasnm asıl bliyük j 
talil 1914 senesi yazında Saray 
Bosnada işlenen bir cinayet yil • 
zilnden başlıyan harpte kendisini 
göstermiştir. Du Pont firmasına 
ait "Vilmington" fıabrlkalarmm in. 
filak maddeleri imalatı hacmi 8 

milyon kilodan 500 milyon kiloya 
yükselmiştir. Harbin devam etti· 
ği dört sene içinde bu fabrikalar 
cem'an 1,466,761,219 kilo infilak 
maddesi imal etmiş, milyarlarca 
b~ya pamuk, milyonlarca litre 
ispirto, asid nitrik ve Mid sülfil• 
rik kullanm11tır . 

Bu devrenin kazancı 237 milyon 
dolar, o zamanld rayiçle bir mil
yar iki yüz milyon altın franktır. 
Firmanın aksiyonlan bu devre 
zarfında yüzde 458 yükselmiştir. 

Umumi harp sona erince DU 
Pont'lar kimya sana)iine atılmış. 

lar, sellüloz ~latma başlamıı:ı · 
lar, bazı Alman ihtira beratlarının 
müsaderesinden istüade ederek A
merikada bir bova sanayii kur
muşlardır. 1923 te sun'i ipek. 
1923 te filmler için pelikül, sun'i 
kauçuk imalatına girü:mişlerdir. 

Firma daha 90nra sellofonu pt 
vasaya atmıştır. 1900 de Br:ınden 
Berger isimli bir Fransız tarnfm 
dıın ke~fedilen ve es.ası sc llüloz o· 
lan bu şeffaf madde 1914 ten C\'· 

\'elleri b!le AekerlemP kutularının 
nmb:ıliııında kullan•lmakuwdı. D~ 

:ront firması bunun ihtira beratım 
kı>şiftE'n \irmi srnc sonra sa•ın 

almıs ve laboratuvarlarında kim • 

''"" ~· ';.," ,·antırdı"ı tct.kikl"rll' 
keşfi tekemmül ettirmiş \•e selofo 
nu su ge~m~ bir hale getirmiş · 

\anılma sahaları çoğalmış, jambon 
lar ve yaprak sigaraları bile o _ 
nunla sanlınağa başlanmıştır. Hat 
ta revUlerde genç k~lara selofon· 
dan roblar giydirildği dahi ol • 

muştur. 

Yazının b&§ında dediğimiz gibi 
Du Pont firmasmm malı olan fab. 
rikalarda 11000 çeşit P.şya imal e· 
dilmekt.edir. Firma son senelerde 
otomobil de yapmaktadır. Orta 
halli Amerikalmm hayatında Du 

Pont firmasmın alakası çok bti • 
yüktür, çünkü çoğunun tıraş bı -
çağını bile bu firma imal etmek _ 
te, firmanın kendi malı gazeteleri 

de bulunmaktadır. 
Büyük Britanya A tlantiğin öbür 

sahilinde işte bu muazzam kud · 
rlti hizmetine almış bulunmakta • 
dır. Esasen Du Pont firması tn .i
liz 7.:ıferiyle mali bakımdan al: ·n. 
dardır. Çünkü ··tmp"rinl Cht l:!li · 
<'al lnduslrics" nin aksiyonlarıı ı!l 

en bil\ tik kısmı onun <'lindr b.ı. · 
lunmaktadır. 

Büyük Britanyanın B rlc>c:ik A
merikaya yalnız Ö'!ltimliz1 ki altı 

a\' zarfında teslimi 11-ır•iylC' ,. rdi. 
ği silah ve tayyare sip:ırl~l"n 21 
milyon in31liz lirasını bulmıı.kta · 
drr. Bu i ten Amnrika Pndfü:tri"I -
ne lngilt "reden günde." GOO. 000 clo-

de bazı tadilat ) apılılı: 1 orplllerı• karşı müdafaa t"c;hl7.a.h iline edil
di, tayyare (lefi topl:ırmın miktarı arttırıldı, ta~·y.ır<' ha,·alandınnnk 

için bir "lmtaııiilt" konul hı \e llu o;ene süren bu işler G3.t.6G3 in~ili;r. 

lirası masrafı lc:ıp ettirdi. 1!\34 t<' gemi ) eni ba':'lan \e ı:-0k esaslı ta. 
ılilafa u~radı, ı.iiratl 2j mılıll'n :~o mil" ı;ılmrıldı. Bıı is için ılC' 2 mil· 

von 3G'!.OOO ln~ilil llr:ı"ı snrft•ılildi 'e c;cminin maliyeti biiylcce asa· 
~ı yukan 6.000.000 in~ilİI. lirnsıııı hulılu. 

Fena bir uzlaşma i~ i bir muha. 
kemeye müreccah oldu~u gibi, 
vatan müdafası mevzu~ahs olma· 
dığı takdirde · fena bir sulh de 
· mali baJmnadn - harplerin en i. 
yisine şayanı tercihtir. Harplerin 
memleketler için kazançlı olması 

keyfiyeti tarihe kar:Amıı:ıtır. Harp 
ler ~imdi hep açık vermekte, mağ. 
lüga nekadal' tazminat yüklelilse, 
ondan nekadar nrnzi alınsa galip
lerin malt kayıplan telafi edile · 

mPmektedir. 
Geçen umumi harp muharip ~ün 

yaya beş buçuk milyar ingıliz Ii· 
rasına mal olmuştur. Bugünkü 
harbin !!imdiye kadar mali bakım. 
dan kaça mal olduğunu hesapla • 
:mak henb mtbnlrttn defllae de ev 

vC'lki harbi geçtiği muhakkaktır. 

Bir Par.is gazetesi tarafından 

nesredilen bir istatistiğe nazaran 
hnrp, nisan 1940 ayına kadar yal· 
nız Fransaya 1432 milyar frank 
masrafı icap ettirmiştir. 

Tarihe bakarsak Napolyonun 13 
sene süren muharebelerinin • hep 
mali bakmıdan • Frnnsaya umumi 
harbe nazaran daha az pahalıya 
mal olduğunu görilrilz. 

Harbin çok matrraflı, iflasa sü -
rilklcyici bir iş olması 1915 eylü· 
IUnde Som muharebe meydanın. 

da ilk tankların görilnmesiylc baş
lamıştır. 1915 ten 1918 e kadar 
Fransanm askeri masrafları git· 
tikçe artmış ve o zamanki rayiçle 
10 milyon franktan 50 milyon 
franga yükselmiştir. 
Ağır toplarla seri ateşli toplar 

taaITUZ hazırlıldarmda mUhlm rol
ler alınağa bqladığı için 16 nisan 
1917 taarruzunun toıı<:u hazırlığı 

60.000 ton cephaneye, yani 450 
milyon altın franga mal olmuş • 
tur. Verdön, Şampany ve Maime. 
zon taarruzlarmm toıı<:u hazrrlrk" 
Jarı da sıra.siyle 21, 270 ve 280 
milyon altın franklık cephane ye· 

miştir. 

Yukarda bahsettiğimiz ilç taar. 
ruzun hazırlığı için cem'an 170000 
ton mühimmat kullanılmıstı. Bu 
rakam mübahi~alı gibi görUnürsc 

.,,,,. 

de normal olarak kabul rdi'm 1 
lazımdır. Çünkü hasma faik biı · ı 

ziy<'t alabilmek için fazla mıktar
da mermi kullanmak şarttır. ~ıc· 

sela geçen umumi harpte bir ba· 
taryayı susturmak için 155 mili • 
metrelik toplarla 500 • 700 endaht 
icap etmekte, bir dikenli tel seue· 
kesinde gedik açabilmek icinse 75 

milimetrelik 700 · 800 mermi at • 

mak kafiydi. 
lngıliz başvekili Çörçil, birkaç 

ay evvel söylediği bir nutukta bu 
günkü harple geçen umumi harp 
arasındaki farkları tebarilz C'ltir -
mişti. Şimdi, 1914 · 1918 harbinde 
Som, Şampany ve Flandr muharc_ 
belerinde olduğu gibi cepheye en 
Cok miktarda adam 11evkedeıı ta~ 

rafın kazanması ihtimali faıla o • 
lan büyük boğuşmalar mevzub:ıhs 
değildir. 191:5 te bir senelik harp· 
ten sonra İngiltere 200 bin adam 
kaybetmişti. BugUn, muharebeye 
çok daha fazla miktarda asker 
etmiş olmasına rağmen zayiatı 90 
hin kisivi gc>çml'mistir. 

Bugünkü harp malzeme ve hare 
ket harbidir; bu sebeple öteki 
haTpten çok daha masraflı olmak· 
tadır. lstatistikc,\lcr, Fransanın bu 
gün elim harpte bulunsaydı harp 
masraflarının 1914 trki mnsrafl:ı
rınm yedi misli olaca 1mı hesap et 
mişlcrdir. İngiltere içinse bu ra • 
kam iki mislidir. Filhakika İngil

tere elyevm harp için, 1914 - 18 
devresine nispetle çok daha fazla 
ı::-ııyret gösterdiği muhakkaktır. 

Ha"I'p ma.°'rafmm nekadar muaz. 
zam olduğu hakkında az çok bir 
fikir edinilebilmesi için tef('rrila • 
ta girişerl'k birkaç rakam vere • 
lim: 

Büyilk bir tankın değC'ri 50 • 70 
bin sterlin, bir tayyarenin dC'ğf'ri 

8 - 24 bin sterlin, bir zırhlınınsa 

4 • 6 mil~·on sterlindir. Bir tayya· 
re bombası bil~·Uklüğüne göre 500 
10000 sterline, bir torpil 600 -
1500 sterline, bir ağır top 170 -
?20 bi:ı st('rline mal olmaktadır. 

R'r t"' ;;nr" inşa etml'k için 10 
bin i~ s..ı.atin , bir zırhlının inşası 

r ln•lır. ·rih,·~~ Ptlı<' lt hir 
d . ' hu ı,a, a~ la GU adet z.ıraat 

nır n~ır fop ı-ll O'l1 'Z20.00o:: 

ı:llb liı .\':iınn, m m illi b~ ll
ıııııı hir f<.•1< enılahtı 850 tnı:l 

rasına mal oluyor 

1.1\tl· 
ıçıns" 3.4 mil~ on iş saatine 

~ nç vardır. 1~ Cephede atcı; hattında bU ~ 
bir tek asker için g ride on 611 
nin çalışması lazımdır. c;e!ııı 
harpte bir ki1omctr lik ceplı 

0
• 

gilnde 1600 ingiliz lirasmıı mal 
duğu hesap edilmlı lir. ı. 

Harbin nekadar masraflı bil' rill 
olduihınu anlamak i in devletle 

~ -·· silahlanma tahsisntma göz ,,-

dirmek de kafidir. • 
1913 te bütün diinya sliıh~ 

ma içın senede 636 milyon bil 
lirası sarfcdiyordu. 1935 te dJ 
masraf 10S6 milyonu, 1936 ıııil.. 
15f\3 milvonu ) ns7 do:> 19°8 

"' ., • :1 ·1yo· 
yonu buldu v!' 1939 eh 2980 ını 
n::ı yükseldi. ıınsP 

ls\içrenin Bfil sehrindc bul si • 
beynelmilel banka, 1940 .. sı:ne dilJl 
nin ilk bes ayı zarfında butun i . 
\'ada silahlanma ve mühirnına~ ...... i 
• d')dll~I>"" 
çin 5 milyar dolar sarfC' 1 

hcsaplnmı tır. 

ıngiltt· 
1930 dan 1938 e kndar. . 1 !l' 

re> bütı;:esi 800 milyon ingıltı ın• 
. i ·1· lir&! sındıın 1 mılyar nın ız (larf& 

\iiksC'lmi.ştir. Asked masra il>-oıı 
:ıyni müddet zarfında 1~~ ıniııgi· 
ingillz lirası iken 400 ınıt~on~ 
!iz lirasını bulmu.<ıtur. tngilt ooOO 
f'On harp biıl<;esi ise 2.4000o dO· 
iogiliz lirasıdır ve bu yekÖ~adıı.Jıll 
mlnyonların t rp bUtç<'ıerı 

df'ğ'ldir. - K. ~ 

Asker 
ailelerine 
yardım 



.. 1. 6· 
~. haanu belki de §imdi üç 
~ta k ndUni g ·zetliyor· 

~Un bu !a.klambaç oyuuun 
l?kılnuya ba.şlamı tı. O 

kiıçUk daire sizdi •'Belki 
edcrinı•• diyordu. 

~taze fidanlarla örtUlU 

t~Ya çıkmIJtı, Bir an+m 
~ sağ tara.fıııda bir tıl 

~· 
~derhal goril!ycrek a:aç· 

llla. gfzlendl. lki d fa 

' knldlğı h•ld' hll! 
rörenıe~tl 

~ auaıım patladığı tara • 
flerıecU. Tüdor kaçnuş • 

~ l>e§inden ta.ki'Je ~la • 

~ lrlUhalıQ.ktı kl öl 'Urm"r.
~~!~ekti. 

' l!O"ra Til 'oru )'olun 
~6t'dU, fakat nı~n elma. 
~ kayboldu. 

\..' ls"'et. etmiyeceğinl bil' 
\' lıaammm bulunduğu 1!-

"' doğru revolverlndeU t:::. 
~ "l·ı b1ı; n ı-.... ~ ı tı. 
~ : afıeın dll'!; ıt' otura. 
' ta.rjör boşalttı. 
~ ı::.~11dor mukn.bcletcn 

~ bit ku~un ye~uru aı. 
dt. Kurşunlar ağaçlara 

bir ~l~or<lu. J3u kur§uıı· 
tan e.sf iki a ;;acı s; 'Tr 

'a e.Innıa çarptı, faka; 
lbı~adığı icln bil•iik bir ıa· 
L ~ Yere dl' tü, 
~mı yokladı klU"§Unuıı 

t.. "ııı ~ !'er bir gilvcreln yu• 
.,, ldai- şl 'l11'lir i. 

~ d~m edh ordu. Hm- i' · 
~ ~ at'.'Ş 2.f""'".. 1~ 

eeınere alıunryor"·· 
ı. llere geline uı:sld.a:ı lms 
<>rıal' beı.· "''arın ' •rlo 
~ . .; 

• 11'1 areb~ edl<ı'n~ r • 
'4.,,.,n?"1ıı°""'y 

\~ 
l) 
~ IUlta.nım, nerde kaldı· 
~~ Yo !arda.. Siıı bek. 
~'den böyle geciktiniz? 

divan katibini kapıdan 

~ı~ efendi her ıamanki 
~e kıyafetli değildi. O 
bit lttı te pek ki bar, pek te· 
~ 1kla gelmişti. Kah~ 
~lı 'tnıişti. 
\ ~rıe ne zarafet, efendim ' 
~? A. ~hat ... ! Düğün hanrh~ı 
it;~ ~e~ bir damat cekidüzt 

>h~~~ınıı kcndinia a canım! 
-~efendi: 

A l n art· · smı ı 

tn '·uın b·' ;nmr•ı. 
Uzun otlaı ın ar..-,ı ın pu u ı. 

ru e;cl n ı t ı ıh cttı. 

~ ı Tüdllr d:ı hn'1 c enn mı 
lllU- 1 t O 

mu .. tu? Çiftligin ı:. lc.n ı·ayat1 ı 

Jt üst etmı!I, hi~ yo. 
li kesi'm ıı. 

t~te Şwl~on Q'l:ırrn i<'inde, al 
rımda.n iri ter damlcları a. nrl:N 
b Jl}arJ dili inU)or, bir taraftan d 

h 'bımgi bir nUcuma karşı t tıl 

bul ·nmıya ~31ı ıyordu. 

E\J ı rnda, T~dor, t.cllmin ctt 
Uz=-re ~olun ucundan ç· ·tı. As1k
tn ~ii: ıı. ım kacl r U rlc<h; Sa -
ı:oln bıılnyor, Ş 1 onu ~rıyordı 

Sonra durdu; hani! i.,t·k mete g 
d!eejini dll"'Unmiyrı ~~1 "clt. 

Bu vazlyctte enfcıı bir hc:dc 
t ··n e 'h>rdu. Ş !don cıyveJQ, llac. 
P'. m - r,n~ 11· ım aldı; fnlrnt 
sonra ril" hm arp~ c·;- •nı onıw:.l ~e 

virdi. ve teU~ c '. U. 

TüdM' derhal yere yıkrlmı,. tı. 

Ş~ldon: 

''İnıı4lla.h budalavı tıldiirmemi • • 
ştmdir!,, dlyerc)t ınccnıha dı:ığru 

Ucrleı:U. 

Fakat otuz metreye yaklaıırnca 
TUdor so1 eliyle revolverlne sarıJ. 
dı vo ateıı otJniy~ b ı dı. 

f5eJdon bir ıısaem arkasına el 
per alnu~ -.·e \Qlr§µnlnrı kemali slı 

k<lnetle l'leltiza kader a~71Jr •ı. 
Sonra Tüdor'un yanıne. E<>kul 

"• haı>mmm elindeki rn•olvere b 
tel.ms vurarak göğı;Urı~ oturt! ı 

- Kımrtdama~ıın ! 
Tüdor, İnptllztn sıkleti altmd 

bun~hyor H' beybufle rcre kurtul 
ın~ ça.bahyordu, ~ !don dedi ki 

- Uısne• bu kııiJ.n kb.fl, Ynptı 
imrzı bsyvanlar bfJe yapma~ 
Şimdi de yanı.larmIZa gelel'm. 

- Bir tanecik yaram 1,ıır. Pu 
sudan ate§ cd :rek ... 

(Devamı 1)(,ır) 

1 - (:(>culJı.nn ÇOk 8(1Vdfğ1 blr ff• 
~ cem'L 2 - Ta.nıdıl{ ;alr. a - ~ 
kuma tezııUunm leva.zımp.tı:ndŞJS. i -
İhtilAlctler, btr TUrk h~ktun. a ...... 
Makta, blr cıdat., blf nllk 6 - &.hlb, 
M.!At.a cınstnden bir ıey. 7 -- Yere ı. 
nen bulut. bh mevııım. 8 - Garaz. 
bir emir, ara~ tkörlWO. O - Eıy~. 
her ,ey ol)uıı l~ln~ ~011ur, ı:ıır c:emı 
edatı, 10 ....... VAsıJ olaıı, bir deııll ııak· 
Jlye vıı.şıt,m. ı 1 - öl!SllrücU Pl8.cl\1e 
\"Ücutt.ald noJcta. 

YUKARIDAN A~AQf: 

1 - ı~ ~lblsc:ıı. bJr ~mJ§. ' -
Moşgullyet. bofa.z4aıı çıQ.u, mqsr..aJı. 
Jtem yer. 8 - Ji&ltnq;ı ~ cJM1 
dokıuımayuı pıı.tıar, i - ~l.r "'1'J, bır 
p1c, ıneşguJlyetln teral. 5 - Bir ku 
p:ıat. blr emir, kt§ ınevalıntıım !çaba 
tuı~ & - Su ball!le celmek mN®~ 
n:ııd~ bır tuı, bjr clbı:t. T - Açıp 

tıallnden anlamaz;. sıcıı~ ıcmr. 8 -
81r yere gitmek, aıtabe~ bir bar!I 
OkuııllfU. 9 - Bır cins mobilya boya 
ııı. bir ~ı:nJr. ıo - IAhza, oaglarm 
temlztey1p düı~tmtk. 11 - DemJr tp, 
siyan. 

- Eiki küf1enmi§leri bozdur 
dum, diyerek gülüyordu. 

Kahvehanede epeyce kalabalık 
vardı. Kahveci: 

- Tallin vannıı. Hayrullah e 
fcndiciğim! dedi · dün bir saz şai 
ri &ekli. Ne ~Jyor,. ne söylüyoı 
bir görsen. Vallahi bayılırsın! 

- Nerelı bu saz §&iri? 
- Erıurumlu ımıı .. Dün btan 

bula gelmiş.. Bızi arayıp bulmu; 
Şimdılilc kahvemizde misafirdir. 

- Tevekkeli değil kahvede kala 
balık var. Müşterileı onu bekliyoı 
tar demdd 

- Evet sultanım? onu bekliyor. 

r e ..sT •-

a•ar, • 
Su F•rf P ı;ıtıdı f vk•lAde f3 

~t b ılmu tur. 

, ........................... ll:lm ....... ... 

Maarif Ve ıllığinin 
lıse birinci, ikinci sınıf 

Fransızca kita; .. ian ~ş ır 

v 
1 Kitabevinde Satılma tadı 

Hazret ikindi namazına gıtmıştı 

Neredeyse gelır. 
- Bir al)şam faslı var dese ne~ 
- Ev~t. 
Bu sırada orta boylu bir adaır 

mütevaııane sı:Mun \'ererek l-;ah\ e 
haneden içeriye girdi. 

Kahveci: 
....- İşte, Erzurumlu saı ~airi Ha 

fıı Emin ... diyerek. şain halka ta 
nrttı, 

Kahvehane dı~ kapısına kadaı 

hırıcahınç dolmuştu. 

Hafıı Emmin sesı ço1~ yanıktı 
Daha ılk türkiisünde herkeıı ağ 

tatmıştı. 

Türküden sonra hazin bir saz 
:;emaisi Ç$ldı. 

Bulunmaz aşkın ilacı, 
Sevip ayrılması acı. 
Hayrullah efendi da gm da1gıp 

af ri dinliyordu. 
Hast(J düştiim hey a~ala7, 
Halim bilmez dağlar şımdi. 
DÜ§mon ıibi dost karşımda 

.... 
Zülıt Zerin bağlar şımdı. 
Hafız Lmin cfend SJZ şemaişin 
n sonra a ola gu!erek ma ·1 

,. coy em ı;~ ,aıma a ba~l dı 
Şıt ıa an dun>aya geldım ı; l 1 
Da ıa ne gelecek beş ma ben m • 
Eğer s vd ceğ m benim olmaıı;a 
Bak.1,n şu göz mün yaııma bcmı 
Hayrullah efenclı manilerden 

~nra b"r koc:ma dıledı Saı şaır 

nı ehne aldı, b, a ım ne1e. 
:ledı: 
Ala go~krfoi sevdıl m dilbe?, 
Sem görn ı)elı gorc.~ım g ldi, 
Altın kemer sıkmış ınce bclım, 
Uzun boylarını sarasım geldi! 

Küçücüluiln güzel. etnıı bu nazı' 
Ciğ~rinıt bastın ateşi, koıü, 
Başına sokmıışsun gulu, nerkisi, 
Yü·ünü yüıllme süresim geldi! 
Kah,.ehanede mAni istiyenler o 

kadar eoktu kı .. gürültuden k()§ma 
nın sonu anlaşılamadı. 

Hayrullah efendı t .,+e b :ı~ 

kahve içmiş ve oldukça keyıflen· 

• 

m kta r 
le · t.cncerelerm, ~\>Pıe. 

neklcrın krelıce~ı a~r 

lenı · . tlunun ye;4.ne 
t \ e ı d~ byliiJıler® 

m nın ti tünden e~s.ik "lm1,. 
v n t·akı işefiıle mez:e kırmtlla. 
udır. 

A amlll,11 ''O" ni§~ı eeJjyor. 
N 11\ı, kUçlık bq\l. "~1 lia.r" 
mı . cin bnlwh ve kII'TI'll~ Ytı~ 
lunun birısidır. 

Nazlı, nişa.nlisı gelecek, dh~ 
hiç te telfıtıa dUşmilyor, l1~m dt 
il 1enir kıntmryor !§ o1up 'bi~ 
. . ;\ı anlınnıı. hır va.lnnd:ı 

klcr dı>. 
N ~ \1 l olduk~ teç.rube n., 

r \i 6 beyle şeyl•nn mA. 
• U'll a:nla.r i\.endisıne gelın~. 

11 ı k C"ocuk sayılma:: Mı. 
'ı 11 t .. r ... indır. 
fJ hınırnınm eskı kon;eı.in. 
J.;o ~· hğJ h1r kurd~le il~ 

ı rm• tııktıir ıoılüJderi. 
• ımılc ncak görebılmek. 

ı hır 14hnı ;ıbı YUIY\1Va.T. 
• l n ense:ıinde iki inee 
halındedır 

• 11 henıız kızdır. ~ 
ar mtida. hrıtıra.la.rı ve ma.. 
"l ı ~ok değıldir, bu ha.tıra .. 

l rm b ri. köye aittir. 1kmcifı1 
hır terıinin yanmda çrra.kken .. 
Bır de mutfakta, a'ılı duran bir 
\ lln f'"VgİliJf.ri ara. 
şma bır <le kas';etli?'tn kanımıış 
nlfüığıma i§a-rettir. Bıı kasket 
bir müddet evvel orta.dan kal. 
dırılrnr..:tır. 

Fakat ~imdi i§ be.şka. ... Remli 
rabıta . tzdıva:ç.. ~fo nı a§k. 
Ebedi, sağlam bağlılık ölUme 
k3dar :;üren bir sadakat. 

Akti:J.m olunca, Nazlı ınutat 
ve"hJfe. rakı ~fşeıini \~ mezeleTJ 
hezi?'lardı. thtıyar köpek ku .. 
taklarını ka'b::trtıp, oturdu. 

• ihayct iki FeYgili Cl\1} cıvıl 
ötümıiye koyuldular. Söze Nazlı 
ba..c;ladı, dcı ki· 

- H • • dU~in tl"ıtı bana 
1 üz 1 bfr elbiıı;c yaptrrmasm1 

10yledım. Bızım hanım ıyf ka .. 
dmdır: neme lazım "P~kAIA 
dıye" cevap ver<'lı 

m c.tı. 
Harrullah efendı dayanamadı. 

ı · . nun<!an bir ·veneıdık dükacı 

r dı 'e şamn kucağma attı. 
I~ah,ec: çıra~ı parayı iortince· 
- Bır altın .. diye mınldandı. 
Çrrak ha~ retinden u ka!dı ku 

..\k dılini yutacaktı. O ~ kada! 
hıçb!r saı ~ırıne beş kuru~ ,eya 
hut bır mecidheden fazla atan ol 

& • 
m mı tı 

Ha}TUJlah efendı para yenwi• 
mj çıkmt~tı? 

Herkes ~ıı bıra.'1.:m~. baımı çe· 
vinp: 

- Bu mira~edi kimdır? 
Diye Hayrullah efendıye bakı 

yordu. 
Zavallı di,'l!n ı.~t.b; e.~.a ge~m!'" 

ti. Zaten -ırumn · ',.zarıım:1ı 

ğ1 p"raları b.rer fo • a .. ca.m 
hiy de mü~ r o1rnu}·r.ı du. 

KMvecf l!' r:ra ık He 
eı inin yamna eokuldu: 
- SarhOf olsaydın. bir yant11· 

\e o 
• - Para ti i ı 
~·e kcmur ,.e ıcabm<l k :'1 nrın· 
Hakkrnı ~-ok mu raz ı" 

- Haklı mı? Pnr:nı bır ko. 
~ye yığma.11 ha.. So1 re.. e..,le. 
nin~ ve oliinee ko~-411a kalmalı 
'ra.tm• y(>k .. 

- Ölmek :mı? fıen mı olecek. 
fıtn Nazlı! Sen t>ır erlleği değıl 
\'fr ökür.U b·ı~ ~ln lr.\ l'\' ~u ıl 
1an:ıklarmıı. ba.ktııa.na: 

- Yuıaklarrm at <::ten kmart. 
•or. pşitlliı or b da 
cmı!l"n ~ r· tı r d iks 
oıum ~ll~ i m~n 
6()ft!'.: 

- ~tim mı vu? 
- ~. Midem filln rahıt. 

Sql. f.A.hıtı ~ifim va.JÇJt klffnf!'!1 
ağm .. 

- Btı Pir h•.5talık degıl Hıu· .. 
k~tıte olur .. 

- Sı:mrı dtfl~r\l\l hırer \'ıırer 
dokülüyor .. (; ~erım lYT or .. 
mu ·oı- , di2Jterim tllt.n'}qyor fi•& .. 
la~l~ lfiln, btn }cım 11 

fyı ııftJ,n7f ıhml-k ihlMk Jı,!I. 
dıı ve k~ıiT potı'" !ırkın~ vı .. 
nrak: 

- Tok .. Yok .. ~r '""""j 
oldilrma .. dedi. En HKI t.ar.a,. 
!'ede tn fYi ~rba. p rıer derltr 
M,,,.ll bıew Yimıi senedir. ıftT 
ı~tedıe )ıpn.n(\ıra ... 

._. ö,t. una, ben ka.dınp. 
ntriıııim.. ffç bım bet f'C)eU k 
~"" oldum .. Q9e1ık1er ın•nı 
harap eder. 

- P01ı! 9e!lim ~ MM ça .. 
~ bir ~iuın oldu 

'Bumus u.rin~ NQ!mm gor. .. 
teri faltaft Jibi ı.çılara.k: 
-Bfr~muoldu' 
thtiya.r köpek t.e fevkallde bir 

oeyın pçtlttnı ..nla.ın~ gmi ku .. 
l•lrlamn dikti. 

- Semn )'atmd& hır adamm' 
,-Qetlfu nlıun , Ne ayıp. ne a.yıp' 

At'Çtftm ya.nalrta.n hiıMetterı 

"e hfea.pta.n titrlYQJ"d\1. 
- ~ dl ııeıımle evlea.1)10. 

rum. ~ MM GOCl1fu ola.n bir 
adam. en. qaft daıbs. on Mile 

Yatar· s.nd8'\ tonraya kalnuyı,. 
cağım ben.. Niye yara.t"? K8.Mn1J! 
oiriktirdfklmm eentn otıeaıt. 

!'!'kek biraz m&heup ve e.,n 
~coeşini ovu turd11. liCJ, ra 

- Zannediyorum kı, gıtmt 
M?lllnt yaklaftt Kapıe1 nen. 

(lAt/1ttı •tLYftıt/ ~eı~riMa) 

hh"trr ı:Jhe, atulm par ı ı~ ala 
c.aktlrn. Fakat, göni)'Orum kf, 6ar 

ho, d llsuı, H~' al\ efendı' 
Yaptı~ • ı~ın fa·' .rnda t!lt m~ 

- Evet.. cVı t.. f ar~1nda;'ll'n 
Hafız Efendiye bır duka altm balı 
• t ":erdım. Çok mu gördOnOı? bu. 

züğürt bir aıtım 4tğılım ya. Ne 
"im var, ne bsrkrm. AldıiJm maa 
ıı ictedilim gıb!. istedilim yerdf 
har ''Ul'Ur harman ~\1Uf\1l'Um.. 

HAYRULLAH EFE~! 
ALTI1''LARI 5. VURURKEl'! 

Arkada ot\l!"'.n b r a am, }ill\.'a~ 
ç.a ~t1 . Harrul.ah efendlyı balı 
~ye çalı d1. Falmt, Hayrullah ı· 
f endı ) ennden kımıldamadı. Bu 
ad~ kan Mu~tafa pa,~ hafı' 
)~rıdendi Der~..!! kaptan ~a 
)a ko:tu· 

- De-.."let!(ım, dedı Ht-yrullah 
c:f t: i b iıirJ r, Sarardll 
'ık l sıattenMri ınfi~ 
Ve t'dık a:tını boı4 rop duruyor. 

(~_,., 
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Maliye Vekaletinden: •• * ............................... . 
VAKiT, NAKiTTiR t •• 

1. - Bir sene müddetle hesap mütehassı.sları refakatinde staj 
yaptıktan sonra lsUınbul, Ankara lzmir, Bursa, Adana, Mersin, Sam· 
sun gibi vil.iıyct merkc7lerine tayin edilmek iızarc müsabaka. ile he
sap mütehassıs muavini alınacaktır. 

illi! Ali MUHiODiN HACI BEKiR ili! 
:!. ı i!ii 

rtçteıl ııtçblt 
15 P011siyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten ıayrl ııa 

15 
dald1" 

fü! Ticarethanesinin m: 

1!111 Kırk Katlı Saray Baklavası mi 
madde LJAve etmeyt dU~Unmekal.zln) 115 kurulll ınukabUinde bilirstn!J. 
gibi kısa bir zamanda zengin ve l~Uhalı bir ııorra baıırtı}~ çorb6Y1 
Martı! \'e m~~hur lokantalarımızda dahi bu derece nefia tur 2 - ).fütehassıs muavinlerinin aylrk ücrC'tleri 100-120 lira 0lup 

imtihanda muvaffak olanlara 3656 :o.ayılr kanun lıüklirnlcri daıre!!in· 

de ticretleri verileccklir. 
1 H;( Hakiki bfr lezzet abide:;idir !m 
:: . ı 

her 7.&man bulamazı!lDIZ. 

3 - lıIUsabak:ı inıtilıanına girebilmek için ıncmurın kruıunun be
~inci maddesinde yn;ılt !]tı.rtlardan maada hukuk \"e)·a iktı!<al fakülte· 
)erinden vı:yn siyasal bilgiler okulundan veyahut til':n·et meıktPbi.nın 
yUksek kISmınd:ın \'Cya bunlara muadil t'cnehi mekteplerden mt'zun 
bulunmak ve fili askerlik hizmetini hitirmi!; olmak şnrttrr. 

4 - l\lusab:ık ı imtihaııt 25-12-l!HO tarihinde lst:rnhul dPf
terdnrlıı:":ınd<1 müteş kkil imtihan heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - 1mtihnnn girmek iFteyeıılcr yukanki şartları haiz olduk· 
larma dair olnn vcsikalnnnı ve 4,5 X 6 eb'ndında fotoğratlannı ve 
ı:ıimdiye kadar bulurdııklan vazıf~lcrlc ayrılr'i sebeplerini gÖ!'tf'rır 
k<.'ndi el yazılarıle ) a?.ılnırş terciımei hallerini raptetmek ı;uretile bir 
ı.stida. He lı:ıtaııbul deftcrdarhğına 20-12-940 günü mesai saatinin 
hitamına kadar müracaat etmeleri icap eder. 

fi - Jnıtihan n&ağıdaki rncvz\llardan yapılacaktır. 
1 - Hesap: kesri adi ve a.'}ari, faiz tPna!'liip, islrnnto, t:ık~im 

mütenasip. . 
2 - Hr>ndcse: satıh ve hal'im ml'sahnları. 

• 3 - Yer;! hakkında umumi malQmat 
4 - Ticr-ırl usul defteri. (lli~';') 

ayı:arpaşs Lisesi Mezunları 
Cemiyetinden 

15·J2 WO paz::ır gi.ıııü ır.a.ıt 10 da Cemfyetimh:in senrııt~ k"nl:"re-.f Şth7Jldl"
h:ıır;ı T.ctaret npartıın:ınmılıı ~ apılacıığınd:rn nıt'Zun arl.Rda ... ıarın tP.~rille· 

rl rkn olunur. -

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

Se e· • 
1 - 10 cazip renk, hııpsl de son 

l'nrls modıuıı, bunları kutunun ortn· 
o1mdal<l delikten görebillrslniz. 

2 - EV\ elce mUmkiln olduğu zan· 
ncdflmlycn dıı.ha ince ve daha han! 
Bu pudra ''Havalandırılmış" tır. 

3 - Yem ncfıs bir koku, A<let;ı 

Frnnsanın Mıdı h:ı.valislndckl çiçekle· 
:rln kokusunu hissetmiş olacaksınız. 

4 :_ '.Bütün gün sabit kalır. Zha ter 
klblrtde "Krema köpUğU,, vardır, 

5 - Gll.ı:el "Fınlmat,, ~UnkU ne TUz 
glr ı.·c yağmurdan, ne de tcrlcmed.r.n 
lco.Uycn müteessir olmaz. 

6 - Gayet kıymctıl yeni ve zari! 
••BOyük Model,, ktıtulnr. 

deyse kapıları k:ıpayacak .. 
ı Nazlı, masamn üstiinü t.oplı. 
yarak kalktı. A~k ve tahassüs 
faslı bitmişti. 

.,. 

- Sant kaç Nazlı'? 
A~çr: 

- Sen yetmiş yaşmclasın de. 
gil mi? diye sorarken gidip sa. 
.ate baktı. 

Erkek, elini oru.ın yatağı üs. 
tünde gezdirdi. 

Nazlı girince: 
- Yaiağın kuş mu, yoksa 

tavuk tüyünden mi? diye sordu. 
Aşçr kadın, nişanlrsmı uğur_ 

laymca 'biraz düşUnceli, düşUn. 
ooli durdu. l\endi kendine mırıl. 
dandı: 

- Ölmiyecek, koca hayddut. 
Ülmiye niyeti yok! Een öliiııcc 
bütün mallarım ona kalacak. 
Etrafına ba1mıdı. IK:öpak b:i. 

zülmli.~ü. Elini karnmıa ba.str. 
ra.rnk: 

- Of. lmrmm a.ğrrycrr, dedi.. 
Lfı.lma yemişim gibi .• 

Sor.n ba§nu acı ile ve tees. 
ı;;Ur1c ~lnyıp hOOlurdandı: 

- ötmtyooe'k ootuttl\lı. oon.'"l.\, 

l'l.03 J'r,,grnın 
ıı. ı.; Ajan'! 
X.SO l'rograııı 
8.ı.; l°i'nwk ı.ı ... t 

rn.1'5 l'lya..a :)ar. 
t:J.M AjM'I 
14.0.; Film Şark. 
14.20 &ando 
1.:;.10 !Uclodil<'r 
1!5.SO X~r1.\ıtt 
18.0S ('4u: 
JS.4-0 OJon tuwa. 
l 9.0ll Konuısmn 
l!l.15 Sı\:r; <'"'rlı>rl 
19.SO 1\.)sıı• 
19.41'> Fııınl heyı>li 
20.HS nııd~·o 07t. 
20.lFi Mutıt. Şark. 
:?1.15 Ronıı,ma 
:?1.l!O Ork~trn 
22.30 .\jans 
22 • .;o Cndlfınd 

!l.113 ,\ jan<1 
~l.IH l'roı;-rıım 
!ı. v;; ı ı·nı..ı, ı..i ... 

12.3:) Şarkılar 
t 2.Ml .\janoı 
13.0.> Kadm J.:ü

mf' heyeti 
l 3.2J Orkeı.tra 

111.08 Rııd~·o c11z 
J 8.50 ı-<.'l11 Merlnl 
1 !J.:iO Ajan~ 
11)4!; F'aMI Jıe~·f'fl 

20. t .") Film puça. 
20.SO l<onıı,nın 
20 . .ı5 Türktlln 
'H.1.'i h•mnşm:ı 
21.:rn o.ıa ınn il:. 
2'?.00 C':l7. 

~-~.30 A tr11" 
22.50 Dan' 

lı
llljlljfl lll lı Şehir Tiyatrosu 

/Ilı lı 11111 rı-pr~~~ı~:ı·~.s~\~oı:1ında 
11111 Bulı1nmaz Uşak 

\ nı..nıı: J. M. f\.\RRlE 
:. ... 1- :+ 

lstiklıll Car!r•~,ı J\r•l'ı"di knmında 

llu-;:tirı ı;ündU:ı: '\l:nt 1 t !le 
ÇOOUK O'\'lJXU 

Gece saat :?0.30 da: 

Paşa H azretleri 

BORSA 
13 r.mıscrn.A~ı:~ - rn~o 

kapanı, 

1 Sterlin 5.~. 

100 Dolllt' 132.:0 
100 rrc. 
100 Liret 
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MUAMELE VERGlSiNE 
Tftbı :\lüc ... ::.l"~clerınin 19U den ltibarcn Tutacakları 

l - 7 uzcnnc iyi kağıda basılrnı~ 

(irt'IALAT ) - (MUAMELE) 
( EPr1T1A iTHALAT v e tHRACA T ) · 

(~.\ ll';\1 ıt .. rtt•rlı-rll" (,\ Yl.IK r.F.\"A:-i'S.'\~IEl,F,R) 

"lf'bH~ , ,. dl'ffl'r ıutıııa tı!tılıillli gö,trrlr. 

Defl,,rlerlmmn 25, !lO, ıoo ve daha !azla sahlfellleri mevcuttur. 

l 'mııın s-.tı~ 'lı 'ı>ri: l l"•ôl\:O,AP Kl'f,\BI!:\ t 

lstnnbııl, .'\nk:tra Cadfle:si .=-:o.: 15.) 

lstanbu l 
i l 

Yıllık llk 
teminat 

(1 ı smelil1: 

Beled ıvesı 
n ı a rı 

kirası 

122.00 !J.15 Kadıköyündc Osnı:ma.ğa mrhnllcslnin Rıhtrm ~oka~m 

i20.00 :; 1.00 

<la kflln halde 231 1 numıı r:ı'.I clUltltO.U (1 ilft 3 Fcnc) 
Kerestecilerde kain merkez halinde ıı:ıı:ı dUkkAnıO 11e 

ne mllddct!e ı 

Yıllık kira bt.'d~ll mııh:ımmcnleri ile ilk tenıinnt ınlktn.rları yukarı.la yaz. 
Jı gayri menkuller hir,alarında gösterilen miiddrtler iı:in kiraya verilmek U 
zere 24!10 numaralı kanunun 43 Unca maddesinin son fıkrıl8ına göre ayrı n; 
n pazarlı~a konulmuştur. şaı tnameleri zabıt \"C muamcııı.t miidürlü~ü kale 
minde gljrıllcbilir. th~lc :?3 12 010 paz..1rtcsl gllnU ~n::ıt H de daimi encümen 
de yapılncaktır. Taliplerin ilk teminat ınakbu;: veya ıncktuplarilc ihnlc ;;UnU 
nmayyen saatte daimi cncUnıende bulunmaları. (11Sl:l) 
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TOrklfe Cambarlyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira~ı. 

Şube .. -e Ajan:> adedi: :;G5. 
'lirni ue tirrır& lıcr nwi brınka muameleleri. 

f'.ı.ra blrl!,tlr<>ııler~· :?R.800 li ra lkrnmlJ'1 \ <'rl~ or. 

~.Jraat Bankasında kıımtıa.r:ılr \e ihbıusız tasarrııt llt!Saplarmua cıı •• 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekllccek kur·a ile a~n~ı<lakJ 

p!Ana göre ikramly1J daııtıtılacektır. 
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DU\:KA T: Hesaplarındaki paralnr bır sene lçınde 50 llradtın aş:ı~ 

c1ilş&ılyenl~re ikramiye r,.ıktııtı tııkılir Je <.o 20 fazlaslyle verilcrtktıı 

ı.:.ur ıılar sene<.lıı 4 ,1e:a: J E) ıul. ı Hırincık!\nun, ı Mart ,.e l Uazirn 
tarilılcl"ind<: çrkilı-cehtır. 

Devlet Demiryolları ve L imanları 
işletrne Un1um idaresi ilanlan 

ırrıeıtr'.~ 
~üyilk yardrm ve t'aydası l\~ikar oıan çorbalık sebze kompr aıcs? 
ieo.elerce nefaset Ye ta:z:ellğinl muhafaza' etuğlne phlt oıac 

ÇAPA MARK~ 
\U:RCLUEK, CEZP:TSA, ~OllCT nııalr hububat seo::e \'C ı,ı. 

komprlmelerin kilerlnlzde b:ılundurma:.rı ihmal etrac)'ln J! 
·cvt· 

T f d·ı . t gibl . Yedek erzak : asarru e ı mı§ serve .,,etJ 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıY 

daha çok takdir edilir . " 
ıa~~ ı\ileler i"in olduğu kadar yolcular ,.e sporcular lçl11 de her 

• . ızJ :;o .... ıs. ner yerde sıcak bır yemek temini kabildir. B~kallarm a.n bilirf"'"" 
rıir komprime 91100 gı amlık bir k ımprimeyl 1~ l<urıı~ta.."l alll 19,5 

Ut;:-;llh.TA~: ÇAPAl\lARRA 'fa.-ihi tr~l•I: 

Balıkesir Valiliğinden ; J<'~ıı 
ı - B.ılık~ir hUkClmet konağı adliye kısım kalörıter tel!ı.!'tt lıi 

zart usulu ile eksiltmeye konmuştur. (13201 1 

2 .- l~eşif bedeli ı 1:ı97 lira 30 kurw; muvakkat temir:atı dA 

dır. b "- ~··ad .. ··ı bll tt Jll 3 - E-.-rııkı er)ô;'w• n .... ı a goru e ır. !i1'i1tı\ 

• - lhaleııi 27 bırlncikAnun 940 cuma günli Mat lri,3tl dıt h·apıl~v:. 
na~ında narla mUdUrJUgUnde müteşekkil konılsyondıt ) ~ Y' wt" 

5 - isteklilerin muvakkat tem.inatlarını Bıilıkeslr mal a&:'ld~ıcı- ~~u' 
dıklarına dair makbuz veya bu nıiktar şayanı k1'b1 ıl f>~'ll 0,rıv:~ 
ı·· ı ilP. ihale tarihinden Uç gün evvel vilı\yete mtıracs•·~tı<JJ ~O 
ı11caklar1 ehliyet nııikasile ticAret oda.sr ve.elka.JMI!'1 ı-&llu' ti' 

t bunu havı 7.arra koyarak mezkur mrfları 24PO 11'.ı~ 111 ıu:tt ııt'J 
r-lımler1 daıreaiııfle tanzim ve lnı.za etmt, olarak ıı13le 'ıcıJ1'11\ 
, t30 a kadar komisyon riyaııe~ine vermeleri, pol'ttı 11" ~1 

ı ecikmeleril') kabııı 11dilmlyeceğl llln olunur. {116i'll) 

~tanbu. Levazım t.mi rl iğınden verııen 

.,, ""'' ,~,~~~:.:ı. :~~::: ,~:~a:~.,~.~-':~" r~ j, 
teminatı 9500 liradır. Taliplerin 24·12 940 salı günU sMt 16 da 1 

no,·ada nskcri eatmıı.lma komisyonuna ı;elmeleri. ll63:JJ (llSOl) tO 
J(. :r- '<· 50(!0 rtl 

Beher kilosuna tahmin edilen fiy!.tı 6 kuruş 25 aantlm 01"
11 ııJll~ 

d ı..•· arpa pazarlıkla aatm alınae&ktır. Pa.7.arllğı hergUn Ankara "' ~re 1 
iialmal;:na komisyonunıJa yapılacaktır. 300 tondan a,,ağ"ı oloıaaıal<v• el~~ 
ayrı taliplere de ıbale edileblllr. Arpalar döküm halinde Ankara ,oe 3oO ~ 
tasyonlarda teslim alınır. 3000 ton için kati teminat 21,:?50 )ir.t rııll>~ 
için kati teminal 2513 lira(lır. F.v•al ve şartnamesi 960 kuru~n kO ıııı:ııı• f 
aımır. Taliplerin hergUn Ankarada L"·· 4.mlrlift utmaıma konıl,.Y 
melcri. ıJ5i2J (lHOO) f' 

'1- ~ ;'#- JdlO 1df01'~ 
Beher kilosuna t&hmin edilen fiyatı 11:19 kuruş olan 15.00o lfOoı 

m1Jk 20·12·&40 cuma günU ııaat 11 de .Ankarada M.M.V. ıuı.tmaJPl~ tfOIJP 
nunda pa:r.arlıkla 4atın alınacaktır. lstekhlerin 3577,llO ııralık l<" 
larile belli vakitte komisyona gelmeleri. (1568) (lHOl) &: 

~ :,. ,,. 2ı·l' plil 4 
100.000 kilo 11ıf!ır eti alınacaktır. Kl\palt urfla eksııtme-1 l"'"°ııııı: .. 

J<01f'I • ıtfY. 
martesı gUnU Mat 11 de Mani ııada aııkerl ııatmAlrn" 1,.ıır#ı 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 28.000 lira ilk teminatı 2100 ııradJr. ·tl }(O 

kanun! veslka.larıle tekli! me~tuplarmı ihale .saatinden bir 5Uol eV' l 
yona vermeleri. (1586) t1146i) ~ 

.Y..11!.,. d• ıııı 
A,ağıda yazılı mevaddın kapalı 7.arfla tkıriltmtlerl hlzaJarrrıııJ'l\l!>'°tl ıııı' 

gün Ye !li\ntlcrde Edırneue eı;ki müşirtyet dn.lreainde ııatuılllrn• 1< ~r 1',ıı J. 
dn yapılacaktır. Tallpler!n ihale saatinden bir ~&ıı.t eV\-e!lne ]Ctı , 

vesikalarile teklif mektuplannı komisyona. vermelE'r1. giltı .,e f' 
Cınsl nılkt.3rı tutan • tf'minatı Uı-1• 1 

kllo Ura. 11 ra 5 1' 940 j 

Zeyliny~. 

Pirinç 
Kuru UzGm 
Ko~ıın etl 

M11karna 
Kuru ftlrulye 

25.000 16.250 243~ !3·1211fD 1 
960.000 • 32.000 ~-12·9'0 1 

20.000 6.000 4!'i0 
2
,.12 e'O JI 

l5.000 7.!500 M3 %l.12·ll40 ıl 
60.000 21.000 1575 23·12 ·11~..,,, 

U4.000 •3.ZOO 3241) r.a.A) (ll"1
v 

(ltı<"' ı 
ntrhcftııe"l ~!ııctcıı~·ı.>yn ~000 61"10Cl traver.3 nııklNlilecektir. Dı>rincedcn o ~ 

:>/- ~ ,,. &ali tun .. 11 
MUdıı.n· :ıy!\ tir tcıııım rıııl.aınM~n nı.ı.rı;yc Ucpctl 12'i0 :rnoı kurıı;tur. 100 ton un almıocal<trr. Kapalı zarfla ekstltme.ı. 17·12·9•0 ı:n1J:! ~tı• t' 

Mllr.ı.kıı• a 2 • .12.nso R:ılı ;11r.tl l!:ı.at 11 d• Haydarp:ı;~cla l9lctme 1:-inıısın· H te Sıırlte askeri salınalmıı. koml.ayonunda yapılacaktır. Ta:ebiUS'• .pıı~ 
da yn::ıtlarakt•r. k.ıruştur. ::.o ton olmak tlzere ayn ayrı taliplere de ih&l8 ed tupl•rııı' 

Dıı nçık cksiltmere ~rnı<'k istiyt>n1eri11 9Cl Ura. ınU\·nkl•:ıt tcnıin::t akç~· rin ihrı.le s:ı:ıtindrn bir saat evvel kanunt vesikalarile teklif rnel< 
s!I" mu~y~cn g•ın ve saatte komt~yo:ıc!a b·ılı:nm111 an ldzır.1dır. Fa7.la lafııi· 

1 
ml.~yo-qa \"Prtnelerl. tISZ6 ) (111631 . .A 

lflt irin ı,ıet:neye ınlirn..-art olunr.ıa~ıJır. (11603) :f. ~ :,. t1 151-tı1'Jll'"'~ 

A!l&!'tıd.ı yRnlı mevaddın p:ızarlıAla ckeillmrle~ı hlzalarrnda yazılı gUn, 88.1\t ve mııhallerd .. kl .. J.:~ l<O~ 
komisyorılıııınrla ynpılacliktır. Tıı.liplerln b::llı ,.nlnllerdc ait oldugıı komisyona gelmeleri. şa.rtnan1ele ~:c:r.:=::::;=::::==x=:ır.:ı:ım::aa J 

1 Göz Hekimi. 1 
1 Dr. r-lh·rnt R. Aydın N 

ih•vo;.ıu . l'ermnkkııpı. fm,...,, f 

l
~okalıı No: 2. Tel: 4lS53 1 
Mua1ene "e ber türlü göz 
ameti.,.b fıt<11Mt iç;n Ollrıu"'-· 

u 1 ., '•crıı-rn:t=•arı::m:a:a 

rmda gorı111ir. ı 1634) t lli!l9ı halli 
Cin"'ı · miktarı tutarı teminatı ihalenin yapılaca.fi tarih, saat ye ına 

K:ıyış yu•ar ba)Iıg-ı 
Yulrf 
~ıı.mıın 
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KokkömUrtı 

Nal 
SrğıreU 
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3300 
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Hi.000 

25·12·940 10 Er:ıu.ruın 

1i·12·9f0 1',30 çorlu 

18·12·940 H,30 Çorlıı 

lfi·12~!0 H Çorlu 

:ıo 12·9to H Çor lu 

::o ı:: · 940 l ı.~o ç.nrıu 

ı; ı::·Prn 9 ccu;,oıu 

19·l:l·ll(0 10 çanaJo.kale 

1!·12urn 14.30 yanakltat•. 


