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A -· 1 ~ ~l ~ Hl ı. 
Gu8E ıngı ız eı ı 

bile şaşırttı! 

~ lneselesin.in yalnız Bul· 
.. ~~ Yunanistan ara.smda 
~eceğini ta:hmJn etmek 
'-..- bir hata olur... Trakya 

1._ ~ halli haldcmdrı. atı.. 
~ ~ bile Türldyeyi pek 
. ~ allkadar eder. 

.._ Yazan: 
~,._ Cablt Yalçıa 
~ .\QyAR Nem.ıet gazetetıi 
~ ~tana pek acıyor. 
\i o..~~~llly sulh muahcdena_ 
\ ~ i'rakya'yı Bulgari<Jtan-

Bunlar o kadar çok ki 
yerleştirilecek yer 

bulmakta müşkülat 
çekiyorlar 

Münakalat \"t•kili ~nlct Kerim ' 
İnceda.rı 

Esirler neşe 
içinde şarkı 
söglüyoılar! Almanya müttefikinin 

J,..kenderlyc, ıı> (A. A.) - B. vaziyetinden endişeye 
B. C.: düşt5: 

1taJynn yaralı ve csirlerile dolu • t 1 
İngiliz harp ve ticaret gemileri 1 a ya n 1 n 
İskenderl) eye gelmektedir. Esirler 

o kadar çoktur ki bunlan yerle~. AI m an I ar 
tirmek ve iaşe etmek milşktil bir 
mosele halini almaktadır. 

ri, miktarları <:oğaldıkça arlrnak-

~ ~k surcUyle ona derin 
~ &çınıştır. Bu )ara yirmi 

~. '- bert sızlamıs ,.e kanamw 

' ._gar.et.enin 22.U.19ıl0 ta.
\ >ıslllda. ~ bir makale 

'~ bu meselenin balJed.ll· 
~ 4t..h &e\inci ılc dolodur. 

1talyo.n harp esirlerinin ncşoJ('. , tarafından 
(Dı•, aını 4 füwii<h') 

-v-un_a_nı-ııa-r~1i m~tY:~eı Adriyatik Avusturyada ve 
kapılarında 1 cenabı Almaayada ... , '-'ıar Kralı Uerchtesga· 

~ ~k F'1hrer ne görüt. 

S_ Ve Bulgar matbuatının 
~ laetrtyatı mttnuebetlle 

'\.... ~leel dllnva polltllmın. 
~YPtle meş~I eden bir 

Tepedelea Yoluda 
mlblm tepeler ı,ıaı 

tabtldat rapılıyor 
Musolini 
Hitlerle 

mülakata 
talip .•. 

\ ....... tur. 
\.:.~ gazetelerlnln yaula· 
L~ ltJade Alman propagan· 
"~ baklanda bir 

~ ~ .ttiklerlnden dolayı 
• ~ .. ~ Bu ba.kmıdaıı on. 

'~- lsUfade edilecek mer 
~ '4ttt efmektcyh. Macar 

~ e ve 011un nrkasmda. 
~ 'ISetlln poUWwımm flul. 

~ı:lıı 20 serıed~nhcrl cJ:ılma. 
\ l!J bir yara gibi tM' lr 

~hl Trakya üzerinde Bul 

'~ bakın ne olduğa ilk rne
~{,1< bir nokt.adır. 
~ llb lar 1912 1arihlnde Ob. 
~ 'det hratorJuğu aleyhinde it
·~' el( Balkan Harbini pat· 
\t~e galebe !,l&ldıki.an son. 

~ Jnnıtuası Bulgaristanm 
~~ ~llnittü. }'akat Bulgar. 

-~ta.._· Udıklan yerlere tama· 
\..~ etmeğe \'e bu yeni 

~~ keyftnl sllnncğe he

' ... hnadan, Bolgaristanm 
~ ~ • yöıttnc1en arala· 

~ ~l'iJtu ~ıktı. MUttefiklcr 

~-._ ba)bn ~bine gtrlşH. 
\..~ fe telmır ı~ kanşhk, 
~~ lathclat ettik. Bulgarls"' 

~ :: oldu ve Garbi rrakya 
~~onun Mine gll!;m1Ş otan 
~ blıMıetıl ara5mdan çılr 
~S::~ ~llarp sab6r eilince 8Ulh 

~eıt Ege eahlllerlnl 

"-' 'enlller. lşte Balga.. 
~ •oP&.nlan ve 20 sene. 
,, '-1 tınotulmıyan Garbi 

~,~bodur. Bulgaris· 
,, lld~le miidafaa f'dcr 

l '~r gazetesi bile: "Şu· 
'--' tö~ez bir hakikattir 
ıi ~ Jalna bugün delil 
"-. ~ l'unanhlar daha doğru. 
~ -...... .~ Rwnlar ckscriyeU 
~ ~ .___ Ti Bulprlar kU. 

~" ~yet ballııde kalın.,-

~ lıulg&rlarm ekseri)<>* 
~: ~ ._ l'rakyada bl9 baklan 

~ ;;:;-- hu yerlerin a.ınJ sahibi 

~ '-. &ltı asır bir müddetten· 

, ' lıbtın vatannnmh. Bol. 
llıttıe.nr.ıı. bir harp 

edildi 
Av longa 
yakında 
taarruza 
uğrayacak 

(Yaıa '~) 

~~sra 

ltalyada Musolini 
1talyada Musolini aley

hinde ne§rİyat yapan 
(Yum ' üncüde)· 

POliS HAFiYESl HAYDUTI 
ıoa senelerde yazılan zabıta ve 

macera romanlarının en beyecullııd~r 
Nakleden: Fe. • Ka. 

Münakalat Vekili 
Şehrimize gefdi 

Cevdet Kerim lncedayının gazetemize beyanatı: 

T enzil8.tlı tarifelerin kaldırllması 
mevzuubahs değildir 

Vali de Ankaradan döndü 
MUnakalA.t vekill Cevdet Kerim ln· 

cedayı ve geı;en hatta içinde Ankara· 
ya giden latanl>ul vali ve belediye 
reisi doktor L1'it!i Kırdar, bu sabahki 
ekspresle Ankaradan oehrlmlze gel· 
nılşlerdlr. Vekil ile vali, Haydarpa§a 
lstaayonunda veka.ıet ve vUlyet erkA· 

nı. tarafmda.n karvılandıktan eonra 
Dentzyollarmm Kadıköy vapuru ile 
9,30 da köprüye muvualat etmMJıler
dir. 

Cevdet Kerim lncedayı, bu sabah, 
bir muharrim.ize §il beyanatta bulun· 
muıtur: 

- Vatanın ve mllletln ihtiyacı o· 
lan her tedbirin vekAletçe ittihaz e· 

dlleceğfne emin olabWralnlZ. devlet J ğlnl, benzin ve takal tahdidi ha.kkıll• 
demiryollarmdakl tent:tta.tlı tarifeleri· daki ta.savwrlarm tet3dk edilmek~ 

n1 kaldınlmuı mevzuube.ha değildir. bulunduğunu blldlrmlşUr. 

BUlkis, bugünkü §Craltte bunların Ayni trenle, Ba§vekll doktor Refik 
takviyesi bile dll§Unfileblllr. Bundan Saydam tarafından ka.bul edilen lr 
ba§ka halihaz:ırdakl &hvale göre, her tanbul gazeteleri sahip ve bqmülıar
te<ıblrln, halkm net'lne olarak tadil rirlerinden bir lwmı da f6lırimlze dön 
veya takvtyeai de prensiplerimiz ara· mtıolerdit. 
ımdadır. İltanbulda birkaç gtın kal· --------~-
mam ihtimali vardır. Bu müddet zar· 
fmda vekllete ait lfler Uzerlnde tet· 
kJklerde bulunacağım tabiidir.,, 

Vail LQttl Kırdar muharrlrimlziıı 

muhtelif ıruallertne verd1&1 cevapta la· 
tanbuldan Ankaraya g!StUrdQğü meae· 
lelerin henllz bir karara raptedilmedi· 

Bobatil ve meKtep 
Maarif VekileUnlıı mekteplere 

kadar aokQlan "BobsW" le Jmt"I 
mtl~e bi-ar venııll oldaja. 
na ötı-lyorm. . 

Tasarrufu "Sanki yedim!,, cami· 
sinin banisi gibi anlamamalıyız 

Maarif Vekili dün akşam 
radyoda bir nutuk söyledi 

Banma ilk lfaretl Ankara Maarif 
kollejl talebe&lne· saçlaniıi maklııo 
ile lleetlıme emri ftl'llmJt bolun. 
murd.ır. Takdirle ~ bir 
t~ • 

Y alim bbe tia haberi Yena ga • 
set.ıedeld ADlmnt. t.elgrafı tberlndo 
d1llmUlm ............ Diyor ki: 

"'Bagtla ADkaranm 11mıen her 
fMDde 5)0Cl9klarla bUJttkler bo 
dava De metguldür. Ktlç:llder, kı• 
pı baolarmrn llftiyeıceğinl Deri su. 
Nl'M am 've ilebalirlDI •eadl ta.. 
l'llllulm ~eye ~ır-

100 sene evvel 

Bir 
Mevlevinin 
hatıra /arı ..• 

Vaktiyle hatıralarını yazıp 
bırakan: 

Ahçı lbrahim Dede 

1 nci yazıda : 

• l"ilz sene evvel bb rtlrk 
alJe8L 

• Zeytin yağlı dolma yerken 

tMllen lı:adm. 
cin Wfesl iarafmdan zap. 

• Yeıı~ri vakumda Kandilli 
halkının kurl&nJığı bir ye
niçeri. 

• Slli.h yerine sopa ile ge-zen 
a.<Jkerler. 

Bu hatıralar, 100 eene evvelki 
İst.a.nbul bayatmm bir iç yllzU, 
bir aynası halindedir. 

- Pek yakında llABERde -
.................. '"" 11111111 .... 

MJ. v. 
Devlet kitaptan Mel. 

Teknik Öğretim Mecmua.n 
Bayı: 1 tıyab Hı kun.1§. 

......... 

Teknik okullarımızdald 6ğretmen· 

lerlı ye~kln talebeyi yurt lçlndı ve 
dıfmda muhtelit endU.trt ve teknlk aa· 
haia.rındaki faaliyet ve yeniliklerden 
haberde.r etmek makaadlan ile MaarU 
vekilliği taratmdan neıredllmektedir. 

Yaym evlerimizden, kltapçılardaıl vıe 

-..om eefbrı.lzbl, MDe18Tdeel>erf 
•~ert ve hareketleriyle telkin et. 
m!ye ve t&hakkuk ettlrm!ye çalqtı. 
ğı §U ha.ldl<ati burada' tekrar etmek 
maarif, Teldllıih sıfatlyle benim ~ 
.;hı bem zevk, hem vazifedir: Mil. 
let hayatı içinde millt şunra daya. 

(Devamı ol Uncide) 

lar.,, • 
Çocuklannı mektebe veren ana 

babalar, terbiyelerinde görülen tıa• 
ka.tlıklıardan dolayı çok zaman 
m~kteplert me11'ul r;öriiiier • 

'VftlrneJi •lper ederek kendine 
(Devamı 4: lbıctide) 

Beyazwdm mcşliur ve tarihi ma kahveleri enku halinde ••• 
(\'uw 2 ncl sayfada) 

Hadiselerin 
Tefsiri ----italyan 
MağlObiyetleri 
Lavali kabineden 
Uzaklaşllrdı 

Yazan: HASAN KUMÇAYl 

l TALY ANLARIN Arnavut
lukta YnnanWardan, Ub. 

ya hududunda lnglllzlerden ycdlk.. 
lerl ağn darbelerin nihayet Avru· 
pMla ını siyasi tC8lrl görüldü; 
Fransa De\'let Reisi MaftŞI Pe· 
ten Fransn kablneelnde hariciye 
nazın Lavall azletti ve yenJ 
Frauıs kan1lllo esasisinde La\'a.ll 
keadislne halet olarak götJteren 
maddeyi kaldmlı. 

FranNllm mağlubiyet netloesl 
olarak kayıt.su pıUn Almanyaya 
teslim olmuı tizertae ha memle. 
kette kurulan 7enl de~let rejimin. 

tansll eden bir adamdı. ÇtiDJdl 

La\'81 Frauayı kurtarmak için 
bu iki memleketle blrleterek İn· 
gUtere aleyhine lııa.rp ilin etmek 
kanHtinl be81fyonJa. La.va! ~ 
Franl8lllll Almanya ve İtalya Uc 
dUtttndüğti ~ birliği bu projenin 
tahakkukana çalıpnalrtı. Şbndlyo 

kadar Lenlln siyaseti yürüme· 
m13se bunun sebebi sadece Mare. 
al Peten'ln onun fikrine temaytl.I 

etmemesinden ileri gellyonJo. Bu.. 
nunla beraber ihtiyar Marc...ı 

kcodlsile bir fikirde olmamasıne 

rağmen Lanll kabineden tıkar

mağa bir türlü cesaret edemiyor 
du, Bilh868& kanunu esaside l.a' a. 
lin ıtüısı zlkred.llerek Mareşale ö. 
llimönden eonra halef olarak ta· 
ybı edllml boJunmuı nzlyeU çok 
ı:töı:lefürlyonJa. 

Maret&J Peten bu defa Lavali 
azletmek Te kmdlslne halef olmak 
hakkından hıbt eylemekle fhndlye 
bdar yapmak değil söy~ğe "da· 
hl NMl'et ede.mediğt bir llkri 
tatbik me\ldlne koymuı oluyor. 
Ba suretle Framada bir kalem 
c1arhealle ..ı. yent bir lnkıllp 

nba fllnalı lndaa111or. 



J 

Düşündüğüm Gibi 

T on h.~ mlJlı k: rlufu, 

mllc3dclesbıd lht ·ı. 

den yan bir mU.r;temk"'e halin· 
de ~ıştı. Halbııld milli lstıli· 

Wln tam mana.siyle tnlıııkkuti 
etmesi için sadeef! slyu.seten 

mll5tlikU otmak ki.O değildi. 1. 
5hı lktrsadJ ce»cslnl de temın 
etmek lcıı:p cdlyordu. l\lcmlek"' 
U ecnebi rm:ı.ymln haklmlye. 

tlndea, yıı.nl memleket endü tri. 
ticaret va ban'kooıhğmı e<ınf'lı: 

taıhiıtden ktırta.rınak, dtğer ~

raftan da garbi A''TUJ>tı 'lallayil· 
ilbl olmaktan kurtulmalı 

için moveat 8aftali islctmi'I rini 

geııl,Ictmek ' 'e birçok sahalar. 
da. fabrlkıılnr kurmak gcreJ..1t 

Blltiln bwılar lktısadi lstfkfill 
fçln yapılma8ı mutlakn ururl o· 
lan ŞflylCrdL Jl]li lktu;l\t ve ta_ 

sarruf lıııftnsı da. bo gayeye u

laşmr.k fı;ln girl~iJen teşebbüs· 

Jerderı btrlsidlr. Ve on bir ~ene. 
deeberl tckıvbnımddadır. 

M1lli lktıs3t \ 'e mıf ıı.fta.· 

lammı - ınfthlm 'ftl:lfelerl Is. 
~ lstlhlAld ~o~tmaldır 

kmal cdllehtllr. 
UhS3l nı yonet ve iyi 

~alr fazla ktfhJll ~k r 
fe.Jebllmek svetlle mtlmktbt o. 
lablllr. Bunun lçfıa do hem ~ya 

t1at1ammt aca ohruw Jııem 4e 
bzançlarm ~k olması "8rifu'. 

Bar;lhl içinde Ja~ıfmuz 

~ bakmmıdaıı ınllll lkt1sa* 
,. taemTaf hartasmm aıstne 

~ mtihfm husmlyetl rt 
\'&fdlr. BugUn beynelmllel n
,get b111 Jııırlçle 9lan ticart 
{~ ı ltb.r oldtr 

ı:u ı ı,:in j,fihsn.l.in arlnuı,.ı •'Jı 

mıllılııı biı uır.selc ol:lrak onii. 

muıılc dnrnıa.J."Uı<lıı· \e bunun 1 
rm ımiml.tin ol:rn k.dhirl~tt ba • 

rnr'lllmnktadır. 

ı ... tilılıı.kin artması lşlııe ~eUn
...., llu s.one lıu lıllhu...,sa mühim 

hir meo;elo hnllndedir. Çünlc\l 

" ni iuılk kütlelerinin bogUnkU 

iktısndi müruı..cı~betler yUzUnden 

·~ellrl a.zalını:;br. Halbu'kt bir ta
roftan efcktll gelir o;ukut eder. 

ken di!(er ta.raftan c~ya flafü 
çok yUkse!mli', h:ıyat çok p&lı:ı 

l:ışmı. tır. 

n mı ve ~~·ri resmi m \C6. 
ıoewlerdeltl kliçiik memur ve 
mU...<rtAhclenılc.r n kaztuıçlannm 

bu~kü hayat F;artlaruu~ nygun 
hlr se\iyeye yli.kseltilmostnt 
lmkUn balabllmf'k çare~rlnl &· 

ra,tmnak bu seneki mlllf lktr
sat ,.e ta.~ruf hı:.ft&<ımm "8.r. 
ısında duran en mühim ~

lelarden biridir. 

Bir de ~sa :flattamım da.ha 
makul bir 4'e\iyoye lndlrlhnc-.1. 

nrı, hl~ def,füe dnhs nrtma.smm 
önUne g~lbnesinc de 'bir ~are 
hulnnıruilidır, Dllh:LS...a §imdi fi. 
atlar bir Uıtlld\r &e\iyetıiDe çık
mak istidadını gösterme~ bu. 
Jonuyor. Demek ki DıUI.."irla mti· 

«*1c1e ele milli lkttu.t ft to.ıııa.r. 
ruf haf'tn8mm en mWılm bir va
zifesidir. Ve bu suretle 1940 rıe
nesl milli tanmıf ve tktna.t 
Jaartası beWlxıı 1ı ~ iki \-azJCcJi 

rma.kla milkelleftir: 
Qellrtert arttmna. vfl lhtlUr. 
mUeadolo_ 

Üniversite ve Yüksek 
ticaret mektebinde 

arı •ktısat 
günü 

kut anacak 
Dttuıat vo tasarruf hıu'tası devam 

) wdiyor. Yarın ilnivereltc fütrsat fakW 
1 tesi ile yüksek tlcRret mektebinin ik· 

tı.sat ve ta.sarrut haftası için ayırdılc· 
ları gündUr. 

1 üniversitedeki iktisat günUne saat 
ı H te lktısat fakültesinde başlanacnk· 
lır. lstlklal ma.r§mı nılltcaklp rektör 

1 Cemli Bilsel, açış nutkunu yerecektir. 
1 BilAhare profesur Yusuf Kemal Ten 
glrşck, lt!ct Aruz, doçent Zlyaettfn 
Fahri birer söylev vereceklerdir • 

Talebeden Akil Serdo~lu, İbrahim 
özklraz da bunlara karcılık verecek· 
lerdir. 

En son olarak Ömer CcllU Saraç bir 
söylev verecektir. 

Darülacezedeki kanlı 
vak'a 

Geçenlerde, Daı:-Wa.cezcde He.san a· 
dmda bir çocuğun, diğer 1k1 çocugu 
bıçakla yaraladığmı yıı.z~trk. Bele· 
diyenin yaptırdığı tahkikata nazaran, 
bu çocuk evvelce Daruıa.cezedc iken 
bilAhare Beykoz yatılı köy mektebine 
gOnderilml§tir. Anoı:-ı:nal olan Haaan 
orada mualllınlerc kar§ı gelmek, tale
beleri dövmek gibi lıarekeUcrde bulun 
mil§, blllhare gene DarWA.cezeye nak· 
ledllerek idarenin ayakkabıcılık öğre· 
tilcn atölyesinde çalı§tmlm&kta iken 
bir ak§am atölyedeki kunduracı bıçak 
tarından birini cebinde saklıyarak 

bu vakayı yııpmıştır. Hasan polise 
tcalim edilmiştir. Çocuklardan birinin. 
y&ra.sı ağır, diğerinin hafiftir. 

Bir ''e.ki eserler 
dergisi,, çıkarılacak 

Maat1l vekA.leti bir "eııld eserler 
de~ tıkarmağo. kanır vermif ve 
bu bll.IU!ta luwrlıklarıı gir1§Umi§Ur. 

lrihi deniz romanı: 
-ı-

4 Ya::an: Kadircan Kallı 
- Şunu bir yoklasak ı 

Dergide mraafle memleket dAhtllnd• 
ki ellk1 eaerlerl.n resimleri, tarihi kır 
meUerl ve inşa tarzları, bug1.ln bulun· 
duğU mahalleı:- etrafında geni§ lzahıı.t 

YerUecekttr. ırGZAlI..... 
Oru§ reis g6t.Urdllğil ınalla.n ıyı 

iatla eattı; Beyrut ve TrııblW!. 

anı.dan hurma, HJnt kuma§lart, 
Şam. ipeklilerl, portnkal ve fJStlk 
}1lkled1. Bımlan Tqueu, AlMye, 
Fenike, Bodrum ve ha.ttA :tzmır 
liıDanlarmda daha lyt fiatla elden 
ÇJbracaktt; ufftk bir h p onun 
b-a aeferinhı eu kAr1ı ıefer olaca.. 
ğma VUPho bırakmıyordu; tayfa -
lan. daha bol para verebilecek, 
yüklediği mallardan kllçilk birer 
kJ&mmı d& hediye ola.ra.k Midilli • 
19 göttırecdrtl O zaman orada a. 
· etl gilnlerce eUrcn bir düğün ha. 

nsı esecekt1. 
Taşucuna uğradılar; orada kil· 

fakat gayet bJzlı giden bir 

~ buldular. Bunwı ardmcla 
ım bayrağı dıılgalnnryordu; la· 

reis ve tayf ala.rı arasında an. 
eak bir lkl esmer adam görülebi. 
liyordu. Yo.ksek sesle konuşma
~ için dillerinin ne olduğunu 
l.Dlamak mllmkUn değildi. 
• Kara ÖmE7 bocurgat başında: 

- Alesta demir!. .• 
Diye seslendiği zaman Oruç 

Reis kıç lrosa.ranm kilpeştesinden 

sarkarak denize bakıyor, sonra 
doğrula.rak emrediyordu: 

- Fondo demir! .• 
Bocurgad · bo~dr, demir, de· 

nizden köpUklcr yUkneltP.rek dib~ 
saplandı. 

Gilneş ufukta alçalarak engin 
glSmnten Toroslarm. eı-dmda. kay _ 
boluyordy. KaJ"!)t tepelere kiz.ılltk 

vurmur;ıtu; sular da krzanyordu. 
Deli Hüseyin MISYr gemısin• 

dikkatle gözden ge~irdikten sonre 
Ferhad& yanaştı: 

- Şu berlfler nedense h~ gö 

rllnmUynrla.r! •• 
sen Ja.n şe>vatyeıerlnin yabanı:

qayralt taljrya.n kfiçük gemileri 
TUrk limanlarına. g6nderdiklerf, o· 
ralardan açıla.ca:k gemileri öğren. 

1erl ve tuzağa d~rdUklerf a 
tedenberl söylenlym'Clu. 

Ferhat kOTnŞtt gemideki gidip 
lınde:rt, ~ &nklı. kmft1'Lt 

4'n1ut1l bptanm manalı halnflın-

biycı mırıldandı! • 

Oruç rcls takelooe onu kat1J!la· 
mağ:ı gelmJş o!ıın, da..'lıa da gelen 
to.~arla.n, hııllu seyrediyordu. Fi· 
lilaı.yı indJrdi ve kUpeşteden iner. 
ken ardına be.ktt; ild arktı.d~mı 

göremeyfnce ktısnnı.ya doğru ses. 
lendi: 

- L>ell Bllseyin, Ferha.t. .. 
İlds1 de bir eolukta filika.ya glr

diler, 
Deli BUseybı f:ÖZ ucuyla relae 

ya.bancı sem1Y1 g~terdi Ferbada 
&aylediklerlnl tekrarladı. Oruç re· 
1İ o tarafa bil' bakıı attı ve ce • 
vap verdi: 

- Sanmam... Fakat e:ııbah b1r 
deta yoklam:!. 

tıyas da oraya bakmıştı: 
- Sa.b:ı.ha kadar ka.lmazsa? ... 
Oruç reis denizi, ufku, göklln 

ortalnrma kadar vuran ve karar • 
mağa başlıyan .kızıllığı gösterdi : 

- Deniz nefes bile alnıryor; 

yaprnk kımıldamıyor! 

Gemide fener ynndı; biraz ilet'" 
deki dört köşeli taş hn.nm kapı -
sındald çıra tlıt~u ve Oruç reis. 
le m~terileri. ça.rdn.k altına, be. 
zir yağı kandilinin solgun bir r 
sıkla. aydınlattığı hıısrrlarn bağ • 

daş oturdular. 

Kara ömer direkten ınnıiyor • 
du: vardiynnlar fol1ra!anı pekBi . 
met, su ve zeytin dağıtıyorlardı. 

Karaya çıkan dört tayfadan ikisi 
bir kazana. pekElmet l..-ırıklarmı ts· 
tif ediyorlar; iki.si de biraz ötede 
büyUcck bir tavada, ince ve kıtru 
odunların alevchinde yağ ve so -

iki sabıkalı birisinı 
yaraladı 

Kasunp8§8.da değirmen aoka.ğmda 

oturan HAmld oğlu Necmi ıı.dmda bl· 
rial, dUn Yeniaııhirden geçerken, aabr 
kalıl&rda.n Kenan ve Fevzi tarafm· 
dan çevrilmiş ve Uzerlne atılan aabı· 
kalılar taratmd&n bıçakla ağır 11UTet· 
te yaralanm11tır. 

Necml tedavi altma almmqı, kaçma· 
ğa savapn yolkeslcllcr yakııJaıuıu.tı· 

Ur. 

Gazino ve barlar 
Yılbaşı gecesi sabaha 

kadar açık kalacak 
Bazı çalgı!t yerler ve gazinolar No· 

el ve Yılba§ı geceleri sabaha. kadar 
açık kalmak üzere mUsaade istemi§· 
lerdir. 

Bclcdlyo bunlara mUsaaae verecek, 
ancak, saat 24 ten eonra. bunlardan 
"açık kalma ruhsatlyest .. harcı alacak 
tır. 

Vakıt 
ı..ım Us, ''Hıtler Musolinl ile gö· 

r\l§mek latemiyoı:- mu?,, bqlıklı ya· 
zamda, HlUeı:-Ie Muaoltnlnln yakında 
görUoeceği etratmdıı. yabancı .matbuat 
t.aratmı.lıuı çıkarılan bir §aylanın, Al· 
man hıu1ciyesl tarafmdan tekzlp edil· 
digini, bu."lun manasının ise HiUerln 
artık :M.u.eolinlyi görmek istememesi 
demek olduğunu anlat.arak ııöyle dl 
yor: 
"Almaııya ltalyıı. ile çelik rttlfakı 

D.ktOderken bu memleket.t~ dımh ve 
hava ku,·vctlerl ile AltdetıiLI ıaturı. e· 
dOO<'k btr kuvı.·C't ve kudn~tın vUcu 
dwıu fıınoolyonlu: hıılbulu ukerl htı 
reketlerln lnld,afl ba farnzlycnhı colt 

~an kavunıyorle.rdı. Biraz sonra yıınlış olduf;unu gUsterdl. o kadar ki 
tavayı kaza.na. b~altaes.klar, ge • llllııywun kı::.ra, cı:ml7. vo hAva kuvvet· 
micilerln meşhur yeme~ ha7.ır. Ierl Uo clo.ı11.zaııuı fütiiliat. y pmal< eli.~ 

uru~ olacaklardı. le dursun, kendl ellnd otan yerlerini 
Tayfaların ba.zılnn tavadan da . muhafam etnıuıol, ttntın blu.at ttaQU 

nm bıırlct.en geleook taamı:r.lara Juu·sı 
,ılan güzel kokU3'"11 derin c1erin 1 kemli mUdafaASmı temin l'debllw i 

·ekiyorlar, birlbirlcrinc mUjdc \'e- bllo artık öUphclldlr. Bu tak:Urde Jlllt 
iyorlardı: hır bwıdan f!-Ollra :'.\lııaolinl Ue görliş 

- Pa.çamurn yiyeceğiz! m('.k bteml)·orsa bunu Almanya llo 1· 
Tilcca.r Oruç relsle a.rkacls.~r taJya amsındald mUıı.aaobctlerin yeni 

larmı Silifkcye çafmyorlardı; ta.. blr 113Jbaya :trmek liun) bulwıduğu· 
na delil Addıotmek yruWı dct11dlr.,. 

lmt o gemlslnden ayrıJ.m&ta Nil 

~ Yeni Sabah 

Meşhur Bevazıt kah
veleri tarihe karıştı! 

Belediye yıkılan kah'CJele rin yerine inkılap müzesi 
yanına bir "Şark kahvesi,, yaptıracak 

Beyazıt meydanının asfalta 
çevrilmesine de yakında başlanıyor 
Belediye LAlell bulvarllc blrleoecek 

olan Koaka caddcalnln en mUhlm kııı· 
mmm acıımaaı f§lni bltirdl#inden Be· 
yazıt meydıuımııı tanzimi pl4mnm 

tatbikine ba§lamıştır. İlk olarak lnkı· 
l&p mtıze.slnin meydana bakan cep· 
hcslni ve Koska Caddeııinln mcthallnl 

kapayan meşhur ve tarihi Beyazıt 

kahvelerinin yıkılmasına başlanmış· 

trr. Bu sıra kahvelerin yıkılması kah· 
velerln sayısız Uryakilerlnt,uzun ııe· 

nelerdenberl aynı yerlerde oturmağı 
Adet edinmiş olanları bir hayli ma.h· 

zun ct.roiltir. Şimdi Beyazıtta yalnız 
caıni tara.tnıdakl Uç ka.hve kalilll§tır. 

Belediye yıkılan ka.hvelerl.n yerine 
lnkıl!lp mUzesinln yan taro.tma. lnkı-

İstanbul barosu 
avukatları 

Dün Adliye koridorlannda 
reislerini seçtiler 

1stanbul barosu umumi heyeti 
dUn senelik içtimamı aktcderek, 
baro remliğine Meltki Hikmet Ge. 
Ieııheğ'i seçm.iştJ.r. 
Toplantı lbermutad, İstanbul pos· 

tah&DıC6iıı1n üst katındaki adliye 
dairesinde, :ikinci tlcaret mahke... 
mesinin önUndelU koridorda yapıl
DlllJ ve içtmw rds HasQn Hayri 
Tan aÇDU§trr. 

Bu sırada bir ta.ımr verilerok, 
rcls, asil ve yedek l!-..A1ar intiha· 
'bmın rumamedeld diğer madde. 
!erden evvel ya.pılmAsr teklif o. 
lunmuş ve bu kabul olunarak ee· 
çime geçilmiştir. Saat 15,5 a ka.-
dar süren tasnit iş.inden sonra, 
"'ialiğe• mevcut 207 bldım 167 
sinin reyile Mekki Hikmet Gelen.. 
bcğ'in seQldlği g5ıillmtişt1lr. Eaki 
baro refs1 Sadettin F&rit de 29 
rey almışttr. 

Neticenin bildirilmesini nıütcr.• 
k.rp eski rrus Hiısan Hayri Tan küı • 
aüye gelmiş, ve bu kadar seneder. 
beri re.isleri bulunduğu B.?lk&da.ıılr. 
rma te§ekkUr ve yeni reise muvaf• 
_,takıyetler temenni etmiştir. 

Yeni reJs Mekld Hikmot Gelcnbey 

de buna cevn.p vermiş ve eski re·. 
ae, arkadaela.rma teşeldtUr ederek 
baro reisut'1 mrasmda arkndnelar • 
nm nef'ine çalışacağını torn.ı.n et. 
miştlr. 

Bundan sonra a.sll ve yedek ldı>• 
ro heyeti A.zaaı geçimi yapılmış, fr .. 
kat reyler pek fazla llza tlıerinde 
dağıldtğnıdan bu intihapta en fazla 
rey alan a.zanm yeniden intiha.bı ve 
baronun adliyede temennilerini 
tcsblt etmek Uzere kurulan komtt• 
yonun bir senelik çalışma netler• 
sinde hazırladığı raporun okunması 
için gelecek cumartesi aynı saatte 
toplanılmak Uzere içtfmaa son V{• 

hıırp gayelerini o~ etmemelerini dik· 
kate ldyık bulmakta ve lnglllz Dll%Ir

lanndan blrJslnin de mUBtakbel dUn· 
ya milletleri arasındaki sulh ve Büldl· 
nu muhafaza. için yUksek bir tayyare 

kuvvetine ihtiyaç olduğunu ve bunun 
ınas.rafmı zcnsrtnıerl.n ödemesi l!zım· 
geldiğlnl aöyledlğlni llcrl IUrerck ,Oy· 
le uemektedlr: 

"Ufıık blr misal: Bugtlnktı harbin 
lnglltt-reye ııo 1:tMl:ır pcıhAlıya mal ol· 
duğunu hep blllyonız. Bunun vUu.tl· 
nl öl~bllıook fçlıı bütün malıvol&n 

hnyatlan, bnnlıs.rm eksllme&l ytlztln· 
len fikir, meeaf, icat ve terakki sa· 
ııalaruıda hl88C(lltec-.ck yok<ın:rJuklan 

blle be53ba Jmtmaıı: lAzımdu. Fakat 

hf'.men hemen lmkAnsız adde-<llleblle· 
cel' bu kıı.<l:ır ln~ bir hesabı blı"'lt.ara.· 
la bırakarak ya.lnn: ~rgttnkU harp 
ınasratıan. yıkılan binalar, bat.n ge· 
miler w.a1re gtbl gözönUnclekl belli 
başlı mrarlnrm blr yck1Uıunu yapru
l&k lngUterenln gö:r.e aldığı tedak&ı
Jr~ deh~tt lulldrmda tnkrlbl bir ft· 
kir edhunıı ollll'U. 
~ bu lıarb! )'8lııız; kcıı.41 V1V 

lAp müzesinl.n UsJQbu De mlltcna.sip 
Şark mlmariıılnde bir aark kahve i 
ln§rı. ettirecektir. 

Beledlye K08ka caddesi istlmlll.k ııa· 
hası clvarma dUaen Unlverslbı fen 
fakUltcslnlıı bulunduğu (Zeynep ha· 
nnn) kol)ağınm ve ilnivensite kon!e· 
rans ealonunun etrafmda.ki blnalnn da 

lstlmlıtk etmiştir. Bu auretıe bu !a· 
kUlte ve konferans salonunun etrafı 
açılml§ olacaktır. Salonun ka~l:!lna 

dU§en büyük, met.r<ık ve eski hamam 
da yıkılacaktır. 

Beyazıt meydanının parkelerinin 
ıökUlmcslne ve meydanın asfalttan· 
mn.k Uzere te.IViyeslne de yakında 

btı.§lanılaca.ktır. 

Millt korunma 
davaları 

Hep aynı mahkemede 
görülecek 

Bundan böyle adliyeye verllaook 
mllll korunma kanununa muhalefet 
davalan, cürmüme§hut kanunu Qerçe· 
vesindekller hariç olmak üzere asliye 
Jklncl ceza mahkemesinde görQlocek· 

tir. 
Buna eebcb mahkemenin, bil nevi 

davalar Uzerl.nde iht.Jaaaı keebetmcsl· 
Din temlnldir. 

1 KOÇUK HABERLER~ 1 
• MUddeiumumllik noter ve lcra da 

irelerfnin aeııellk tcttf31ne başla~ 

tir. Te!tif faaliyeti birkaç gün &Ure
ukUr. 

• Kara Talillğine ta.)'in edilen lııtan 
bul vali mua.vlni HUda.1 JC&r&t&buı 
Dahiliye vek.1Uet1 De temaalarda bulun 
mak Uzere bu a'lqj&m .Anka.rayıı. gide

cektir. 
• Kurbağalıdcrenin bazı yerlerin& 

istinat dıvıı.rl&l"I yapmak üzere beledi· 
ye mUhendlAlerl taratnı.dan tetkiki re 
ba§lanınl§tır. 

•Devlet llmanlan 1.§letmesl umum 
mUdUrlUğll memurlnn, aralarmda top 
ladrklaİ:ı: paralarla aekeı:-lerimlze 1200 
adet yün yelek, çorap ve e.ldlnn al· 
DU§lBrdır. Liman ameleai de 80 parça 
hediye alacaktır. 

• Yeni ini& edilen Silivri mendlroği· 
nln yUksekl!ğl. kll.fi görülmemtf, ytık· 
seltUmesine ba§lanmıııtrr. 

rllml§Ur. 
BALIKEStR BAROSIDroN 

İÇTİ!\IAI 
Dün Balıkesir ibe.rosu da ee.ne. 

tanı Jtln denin etmiş olaydı bura· 
da söylenecek blr ~ olamazcl.ı.Fıı.t 
lnglltere ben t.iloUk devletlert.ıı hayat 
ve lstlklAI haldan için harp ed.lyorunı, 
<llyor. Bu iddia mutlak IAll'9tte dotnı 
olmnea bile ln~lt.orenln söze aldığı 

harpten mu:r.l\ffcır ~ bll\lOk kU· 
çtll< mlUetlerl yeniden dlrll~ mu
hal.lmktı1'. lnglltere mağltıp oluna 

Lehlstan, Çek05lovakyn, DcYılmarka, 

Norveç, Holaııda, BeJclka, hn~ 

Franaa bir daha müstakil devlet. sıfa· 
tile clirllmlyecekk>rdlr. Ya tamamen 
ortadan kaJkacaldardır, 71' ınıaJ.M wı 

ınenc.ıc bir ha.lele allrükJeıılp gtdt~ 
lerdlr. İııgDterenln pt.ıııe.ldlr ki bun· 

ln.n tsttklAJ Te hUrrlyetle.riDo kavu • 
turııcaktır. tngilterenln plebestndm 
bu k dar esa.ı.lı urette faydıı göre
cek bu memlf\ketıcr neden lngtltırre
nln fedakArlığırw. ~tırak ctmtısln 'l 
Neden lngUtıe>.renln tabrikalan yıkıl

sın, g~rl bat.&m. eenet kaynakla· 
n kurumn da ,.,._ Dıuı.lmıa.rka. rr 
hat rahat otonun " tncDtmenbı ~
lebesl ~ ıdı.ra&' iııUlıJal bul· 
eunıı,. 

Esirlere dair ~ 

H ER gUn go.zeteıero bit 
~, ttaıynn ıertnJ.ıl .,t. 

günkü vvellne 
tılım: görilyorur.. tll-

t~kendcrtyecl ~ IJ(t ,,_ 

graf haberine göre de, bO lfılt~· 
ticaret ve hup ~ g ,,_. 

len Mirler o lw1nr ~ ~ 
in.mı iaşe ,"6 lb&telerl bir _-dJ: 
§eklini almışbr. Gnrlbl ~ 
İnıMzler bonlan n 1 taJ1"1 
oekterinl düsUnürlerken ı :ııstti 
esirleri omh ·ıleğUierm! ~ 
aym on dönlüıı.cü günü '""'' ~f 
§Ula &öylemekten hl~ 
yapmamı lar... ~ 

'Ievekkell: ''Herkes 
düğiin ba)'l"D.111,, d~ıer. 

thı.lyanlıı.r y.lıu:z bU cıe~ 
değil, Arnavutlukta o ~ 
Terlyorlar. _ •• ı<Mdeı 

Herg Y ~ 
'•Büyilk ıniktarda tr GJılPI"":. 
gibi bir cümleye ~ 
kin hari<'1ne çıktı. ~ 

Dost Elenler, b1zlnl gibi e.tJ ~ 
pen·erdJrle.r. Onlar da ~~· 
lmlnıaya razı olur, fn.k&t 
nhı kanınu doyururlar. ıııfl-~ 

Her gün art.an esir ~ 

karsısında, Yuıwıh dost~~ 
memıJ Mcrlz kf yeyip f~ cl1if"' 
mmd&n kendileri ıkmtı11' 

&inler. 



Vindsör 
diikası 

Ruzveltle 
neler görüştü 

Y , 14 (A.A.) - Ba. 
lam. atJ:ıl.arı valisi Dük de 
~ dün cumhurreisi 
Ruzvelt!e Tuscaloosa .knıvazö· 
ründe göıi.iştüğü bildirilmekte.. 
d.ir. 

**. 
Miami1 .l.f ( A.A.) - Dille de 

V;.mi1ii;ir. riisictmıllıur Rı~cltle 
~ mü1Mtat hakkmda ga
~ demi'}ör ki: 
"-Bütün Antın.ilere şamil olmak 
Ü7JeI'e deniz üsleri meselesini 
tetlfik ettik. Keza Antil adala -
rmm iktısadi istih-balinden ve 
bu adaların iktısadi inkiş:ıfmda 
Amer:ik'anm İngiltere ile nasıl 
işbirliği yapabileceğind~ de, 
bahsettik. 
~cmnh\lr bu adalara bti. 

yük bir alfı:ka göstermekte ve 
adala.rm işleri hakkında derin 
bir vukufa malik bulunmakta: 
dır. 

Rcisicumhurla enternasyonal 
vaziyet hakkın<laki miilakatmı 
umumi ma'hiyette olmuştur ... ----------

• Londra, 14 (A.A.) - Höyter n· 
jansının cllplomntik muhabirinin Lon· 
dra sa!Ahiyettar rnahfillcrlnclcn ö/; 
rendlğiııe göre, lngiltercnın Tnnca 
başkonsolosu Gascoignc, Tanca bey· 
nelmllel idaresinin dün IAğvedilmlş ol 
masını derhal İspanyol makamlıı.n 

nezdinde protesto etmi!'jllr. 
• Moskova, 14 (A.A.) D.N.B, Har

biye komiserinin emriyle harbiye ne· 
zar~ti luıdroounda bir "ihtira büro:ru,. 
thdu edilmiştir. Bu yeni bUro, Ktzılor
du topçu oubcsl idaresine tabi bulu· 

nacaktır. 

• Tol<yo, 14 (A.A. l - Başvekil 

prens Konoyenin riyaseti altında yapı· 

lan scterberllk umumt meclisi toplan 
tısında matbı.ıata 3llnst\r vaz'ı 1(,;:in 

hUkO.mete verilen salllhlyetlcr t.a8dlk 

cdllm tir. 
"' Vaşington, 14 (A.A.) - Harbiye 

nezaretinden bildirllcllğine göre, ordu 
lhtlyacını teşkil eden ve vaktiyle gö· 
nUllU ya.7.ılan 2S.i39 eski askerin hep· 
si yeni ordunun ycti§tlrilmcslne yar· 
dım etmek üzere 16 §Ubatta slltuı al· 
tına alıruı.cakbr. 

• ::\fiarnl, 14 (A.A.) - Vlndsor dil· 
şesl geçlrdiğ'I ameliyattan tnmamlle 
lyilc!'jm~tir. Gelecek hafta Vindsor 
dllk Ye düşesinin Nnssanıı. dönecekleri 
tahmin edilmektedir. 

- Zannetmem ba.y Gavler .. 
Fakat uzun za~ı şerir ve zehir. 
li hürriyetinden mahrum olacağı 
muhnkkaktır!. Elbette ağır bir 
hapis cezası görecektir! .. 

Bunu söylerken yan gö7Je de 
Çek fabrikatörünü tecessüs et • 
mekt.en hali kalmıyordum. Vales • 

kanın kurşuna dWlınek tehlikesi 
olmadığı hakkındaki kn.t'i temi -
natımm fabrikatörü iyice rahatlan 

drrdığnu gördüm. 
Şüphesizdi ki Çek fabrikatörü 

Vıı.leskanm idamına henUz taham 

mill edemiyordu. Fakat, anlaşılan 
onun kendisine müthiş ihanetinin 
de ceza.sız kalıruı.'ima gönlü razı 

olmuyordu. 
1<,akat ben kendi besabmıa, ne 

olursa. olsun, memurlarmım bu 
muvaffakıyetinden ve her taraf • 
tan şaşılacak öfr müzahc'"et ve 
himaye görmekte olan Valeskanm 

bmat kocasnu ele geçirmiş ol -
maktan dolayı 8011 desıece mem _ 

nundum. Bu ad:amm da beşiDıci 

kola mensup pek nıahlr Ye teh)i· 

keli bir adam olup olmadığına ka 
naat getirdikten sonra, onu der
hal orta.ya çıkarmakla Vn.1eskayı 

biltün tara.fta:rlan ve ar.k&tr.mdaOO 
btıylik düşmanla bWkte ma.ğUlb 

etmiş olacağıma kat'f:r.fEın emni . 

yet getirmiştim. 
Onun için, Qck fabrikatörü hak

kında, reemi me:k&mbn habelıdar 
edecek medııt1dyelierl <5nlemek, 
ndamm he.1dkf ~ .,.. ma.hfye

ti süratle anlaşılmcaya kadar her

hangi ibir gürllltli Çlk.a.rmak Bte -
miy.ordum. 

HABER-M:şa.m~ 

are eten 

La i iş 
başından 
uzaklaş

tırdı 
Bu tedbirin dış siyaset 
sebebleri dolayısile 
alındığını söylüyor 

Flamlen barlclye 
nazırı olda 

Vışi, 14 (A.A.) - D. N . B. 
ajan.smm öğrendiğine göre, dün alı• 
şan\ki nazırlar meclisinde Mn:rC§al 
Peten kabinede tadilat yapılmak 

üzero kabinenin istifıısmı istenıih 
tir. 

Picrre Etienne Flruıdi.n yc.nl .k.'1• 
binede hariciye ruızırbğma tayin 
edilmi'jtir. 
MAREŞAJ..tN BEYANNAl'trnsl 

Londra, 14 (A.A.) - Laval'in 
hükfunetten çekilişi Fransız halk• 

na radyoda Mareşal Pctenin beya.rı• 
namesiyle bildirllmiştir: 
Mareşalin okunan beyanruı.mesi 

şudnr: 
Fransızlar, 
Memleketin m<!Il.f'natlerine uy. 

gıın olacağına hükmetti,.Cfün bir k • 
rar verdim. Pierre I..aval artrk hU• 
ki'ımete dahil değildir. Pieı-re Eti• 

enne Flandin hnriclye Mzaretini 
deruhte etmiştir. Knnunu csruı·. 
nin halefimi tayin. eden dördilncü 
maddesi iptal edilmiştir. Bugünün 

dıR siyaset sebepleri dola.yısiyle bu 
tedbiri alımya karar. verdim. Ru 
kıırar Almnnva ile olan münasebet. 
l"limiz üzerinde hic bir akiS yar
mıyacaktır. Devletin dümenindf• 
yim. Milli llıkılap oovam .epcoextir. 

Bu be.ynm.ttan senro ·ez 
c., IIIUlHŞbr. 

Kanunu csasbıin dürdilncft nuı.d• 
desiyle M..veşıtl .I'eteoo tayin cdi• 
len belci Laval fdi. 

111TLER1N MAREŞALE 
MESAJI 

l..ondm, 14 (A.A.) - M.nresal 
Petcnin beyonnnmesi okunduktan 
sonra konuşan Lyon :radyosunun 
spikeri La.valin kabineden çıkarı'• 
ması hakkında. şunları söylemiştir: 

l ngilterege 
tayyare 
hücumu 

Dün fazla olmadı 
Londra, 14 ( A. A.) - Hava 

ne.za.ret.inin tebliği: 
Dün gooe m~ hava şart_ 

lnrı içinde b.arekfi.tta. bul unaın 
t&yyareler.i.mi.z Kiel deniz ~ 
at ~oilımyle Bremen'deki 
fa'brikafar.a ve ~ ihedıeflere 
taa.rruziar&ıJ ~laT<hr. 
HoUand~ ~· mey_ 

danları da lbombarorman edil. 
miştiT. 

Sahil müdafaa tayyarelerimiz 
Bordodaki derımıtx gemileri üs. 
süne taarouz etmişlerorr. 

Bütün lbu lha.reka.tta. hiç bir 
tayyare~ 

ingiliz 
tayyafelefinin 

akınları 
Kiel, Bremen ve Bordo 

bombaiandı 

Londra, 14 ( A.A...) - İngiliz 
hava ve dahili emlli'yet ıne:r.aret. 
}erinin tebliği: 

Bugün diişmaıım lngiltere ıü. 
zerindeki ıfa:aliyeti 'U!a.'k mikyas. 
ta. olmuştur. 

Münferid d::rir düşman tayyare. 
si öğleden sonra geç 'Valdt mer. 
kezi lngilterenin gar.binde bir 
yere lbomba.lar atmıştrr. Bazı 
dükkan ve meskcııler: hasara :uğ. 
ramışt:Ir. !Bir tım.ç mşt~ bir 
kaç kişi de Y.aarla:rmııştır. 
H~~~ 

ki v:Hayct1ere dıe !bir !kaç bomba 
atılıııŞ.Ir. Az lı88lr ~
muşttır. Ölii 're ya:ca!r ~Ut. 

• Atin&. 14 (A.A.) - Yunan Jnn• 
sesi :Marl, ~ 16,'° da ....o.t 9'

mişUr. Yunan krtı.lı O>Nun Jmıı olan 
prenses 20 şubat 1876 da doğmtJ1}tu. 

Devlet reisi hükfunetini dnha Napolyonun ~ğlu Duc de ReiclıF• ı 
mütecanis kılmak niyetindedir. Şlın. tndt'm - ikinci N:ı.'l')()lyon -- kül. 
diy~ kadar La.valin uhdesinde bı·. lerlnin Viyanadan Fransayn nakli 
lunnn başvekalet muavinliği bu sı:. milne.sôbetiy!e liltlcıin göndcrdiğı 1 
retle ilga edilmiştir. lslilıba?"at te{• mesaja. Mareşal Peteıı tarnfmda.n 1 
kilii.tl tekrnr doğrudan do~'T\lya verilen Ce\"tıpta bu husus ea.raluı· : 
bıı.ş\•ekalete ra.pteôilmiştir. j ten tc;1t edflm.fştir. j 

Bu değişiklik Almanya ile olan Resmi gıızete yeni ruw:rlann lli• 
münnsebetlcrhniz üzerinde hiç bir \ tesini neşretmiştir, Flandin'in ve ı 
akis yapmıyaca.ktır. iki yeni mlisteşa.rm tayininden be ... 
· Spikerin bevıınatma nazaran, ka kabinede değf~iklik olmamıştır. 

Görünmiyen Harp: 

s • 
1 ci Ko 

60 Yazan: VLADBllR SABAT 
Sabık Polonya t.::ntelleens Servftı şe&rbıdcll. •. 

Yine bu sebepledir ki adamui, 
bir ooneibi olduğu halde mevkuf 

kalmış olnıa.SDın kendi !rlzasm.ı da 

al:ııınğa muvafiek oltşıma da at"

nca scviniyoroum.. 
Çek fabrikatöriinü trunamiorle 

tatmin etmiş olmak~ ken(l;ictne 
gayet ea.mlıni lbh' tav.ı:rla. gillerek: 

- Va!ıaa, bay Ge.vlcr~ sb:fıı he· 

nilz zevceınize kaışı tıerl 8Wille.n 
mii4ıhiş haldkatlere pek tamai:y)e 

inanamadığm:rzr 8l1la.miyor ~

lim !.. dOOim.ı o !kadar 119\imli, gil. 
zel ve maaum. zeyceı:dzin ba llmdar 

~ ~ paımınğı cMnğlmu 

belki 1Nnamt.Jie llmbul ede.miyw -
suııura t.. Galiba, arıdan dciayı dn 

kendieiııe ölüm C07.8SJ ~ 

den koıılnıyomunuzl .. 
ltiraz eıtmeıy;.mıı rica ederfJn ! . 

Zira masum TC melek yll:zlil b.rı· 

ım:m » mıtiıthiş bir mem:lelrotler 
ve m_..,,lnr cellMı o)dnğmıu biz. 
z:a.t gOderintz}e görerek 'Y6 kulak
Jwmrda işiterek' hi(lbh" fijplıen1z 
blımya.cek lbir şekilde Biz de anır 
yaca.bum! .. ~ eeımya g&

lfnee, oo.un içhı. de mtısl:erlh olu.. 

nuz ! .. srze temıırat veıiıiın: o. 
'l'D!l :kur§ıma dtz:ilmeslırl mudp ti" 

laca.k hiçbir §eY yoktur!.., JWm.t, 
ağır bir lhapis oe:t.a.m yiyeOOWrl .. 

Bu teminatı:m Çek fa.brika1&'U

Iril blisblttfiD. memnu. etmil lib1 
gö:ilndil. 

Faibri.katar l'ftba.t bir ...,.. a.. 
yağa kaılktı. 

-Şımdi te ... n 1Pe 
[ı~l-

Dedi. 
- Mersi., ba.y Ge. ... S.. 8lmdi 

müsaade ediniz ld, 8f2:in oten:nfz! 
hamWayıml .. 

B1mU ~ bemen teWoııu 

•çtım. 

.Memurlara Wetaııle. emıtt1.er 

verdim. Çek fa~ Desa -

retimiz altmda olan ft btr MYi 
teodt kampı ~ bakı · 
nan otele yerhıııştıkmeledni 1ı8dlr
Jlm. 

J!aldm.tör ~ keınd:i8! hM 
kmıla JeGidelı. 1i.mngıehıA malO • 
IDllÜ allllıeaya kadar, hrısust .. • 
wtll»mm::ı hmebtbmedcm aı 
~ asmrett altın.da.,.. n ılk · 
~ 

J.'DhaMlka tıb-~ ddlm IOftra 

ge!e:rı :mıe.m1r1lıa.rm l'IJNmttnd& 
Qı:tc :fabt6aıılıMi....... .. • t • .. 

Gününe Göre 
aııımnnııııııınnımıııı 11ıın ııımıll!"Jıtııııınınr.mır.ıınmn~ 

s ıa 

A l 'ALlA.I\lN lıu.,unku du 
rumu şudur: l\Alsırm ı; rp 

ı;olll'l llld(' Lib.) al n dog1'U ln~liz 

tanrnırn mu\ affak olmııt;;tur. L 
mlyanlar burada lni~ uk hır mng
liıbiytıt e ufrmını..lardır. On il.i ıı
ılalar hını bir ınulıasara allmda. 
uır. in!!ilizler bu adnlarm kcndl· 
liklcrinden teslim olacaklarını 
iıesaplıyarak lıuralam ihraç ha.. 
reketi ) apınnyı Jüzunısu1. 'c fu-
11ıli nclclediyorlnr. Amnrntlukta
kl ,·aziyehe m:ı.lümdnr. Yunanlı. 

lar her r;ün yeni hlr zafer kıı1.n; 
nar:tk du5ınaıılarım mütemadi.) en 
~t'.'riloro atıyorlar. Her üç bcs 
güııdo bir, bir büyük 11Chl'ln \'e. 
ya, <'hemmiyetll bir mevziln Yu
nllnlılann eline düştüğü ha.her n
Jmıyor. ttnl;\ anl:ı.nu Arnnvutlnlttıı. 
a.rttk kolay kolay totunanuynmk. 
lan \"e Yunan ba.5kumandanmm, 
dü-;nı..-uu denize döb.-ünüz, emrinin 
tohal.."kuk ed<'cP.ği anls_şılıyor. L 
talyanlar Tanı.otoda deniz lm,·
vetlcrinin büyük bir kısmını kıı..}
betml le.rdlr. l'uruın harbi ba§h _ 
yalı İtalyanlar bütün taarruz ka
biliyctlcrinl elden kaçırmıjjln.rdır. 
Artık Malt.aya ve llayfaya tıı.yyıı.
:re hiicumlarmdan bahsedilmez ol_ 
mu5tur. Tevali eden mm·affakı. 
yei:al7lilder İtal)'Um dahili lda
n:ısfnde ciddi -.e fthhn o.Jdsler a
yandıımakta.dıl'. Fa.'1oıt ldareslle 
onlunun arasma kara. kedi gir. 
ınfşt.ir. Biribirl arlmsmdan, genel 
kurmay ba.skaru, OnHd ada ım.. 
mandam. deniz l.."U.l'IDay başkan~ 
(kendi istekleri üzerine) \-azifele
rinden affedilmişlcrdlr. ltalyunm 
askeri üsleri ,.e mühimmat fabrl
lmlan İngilizlerin am:msız hU. 
curnlnrma. hedef te~kfl etmel..-te, 
halk &mMD.da yiyecek ve ya.im.. 
cok kıtlığı müthiş bir ~ ld
maktadır. As"keri malzeme v.e 'bll
hassa. petrol a7Jllma.kta -.e 7erl. 
ne 'yenileri kemılamama.ktadır. 
Sözün ~.ttaı~~zümi.. 

dl ~..., hmresiylo ğtnDll -·· .. 
kısa blr ~ 1 .,..,,_ 
ğuoız ha elim ~ IRJ4•tltı 
tür. 

Bu bnl ~ Ud. 
akıbet mu.ka4d~ ıöı.1~; 

l - Almanlar, ~/dil. 
~e bakarak, ondan ttmtm llıee. 
m~lcrdlr. Bbıacn.ıılcyh, J.t'm.D.9ayl 
L~ için, İtalyayı kendi lın
line bırakmak niyetindedirler. 
İtslya, F'ransadan ötedenlııerl is
tediği Tt>, Frnnmnm yıkıb51 f1e, 
nrttırdıb"I taleplerinden uzgeçc_ 1 
cckt.ir. Ilo tr.kdirde de, Almanya.. 
!lm lt:ılynya rzırılnnr ınevzuOOlıs 
olınıyncaktır. İtalyan menfaatle
ri, Alman r:dcrlnclen sonra dfü;U
nnlecektfT. 

ft:ıJya. tı(\VJi: T'C id:ıre edooıcdJği 
ordasımu \"O c'fonıuıma.,""nr Almn.n.. 
lnrm dine ~ılm ooe.cflfr, Uslcrinc 

t.ale gitti 

Giderken elimi adeta minnet. 
tarcasma ve büyük hür do6tlukla 
srkmıştı. 

Fabrikatörll, böylece bcnıeu h~ 
men kendi nl'ZUSiyle ve kolayca 

muva.kkat bir nezaret altmg. aldık· 

tan sonra derhal Pragdaki ajan -
laı'mıızla muhabereye başladık.. 

Faka.t bu hfi.dtse hiç altla gelmi. 
yeeelı:: ve ibeıııi ~ddetlo sarsan btr

feWtetle bitti. 
Va.kıl iiç gün sonra Pngda.ki 

ajanla.rmmıdan Ge.v1e.r bakkmda 

gayet zntMmk Ye kat't malfimn.t 

a'r._ak. 
.1ML G&Yler'in Pmgda., A1maıı -

..., ...... ten ıtOnl'a iflA.sa }'tiz tut· 
JDllf olan faıbrika.smı tortarmak 
jçfıı. senn&ye a.nmı.akta olduğunu, 

f~ Dftedende bir Ahnan 
ra,... firm.a&na sa.t.mak için mü

~erd.e buhmıduğunu, ayni za 

manda da Polonyaya yerleşmek i. 
çhı ~tJtmı. ınaamafih politika 
ile Medcııberi hiç m~l bulun • 
nııya.n nam.uslu bir adam olarak 

tamndığmı ö~~· 
Kontes Valeeka ile de ha.kika • 

ten iki sene evvel evlc:nmiş ol -
uuklan teeyyüt e~ti Valeska 
Prag'm Cll kibar ınnhfellerlndc 

1''1.!J döndürllcll sefahatiyle hayli 
~ yapmış, M.m Valeskanm 
btl bayatiyle falbıikatôrlln masın_ 

d•. en mühim limili teşkil etmiş ol 
dutu hnlrkmda mnumt bir kann.a.t 
iııOııld olmuştu. P'tı.br:ika.Wr hakkın. 

.. ba malıiına tr almcıı t;>ek aem-
8111!1 oblı.uştum. 

8 

.\lm~nl r )erleşe~lt, flrtısa.dtya. 

tına Al ııa.nlar el .o~ 1tlardır. 
Ahn nl r Akd nizc [ne ., har
bin t:nlihl Uzcrlndc daha müessir 
r ı O;\'Ill) ne da.rını xa.nnetmekte
dlrlcr. 

Bu iki sıkkın haricinde üçüncU 
hir llıtimnl, yani İtalyanın kendi 
'nsıt.:ı.Ian 'e müst.'\J.,il sevk ve fd:ı 
rcsil le, dü tur,.;ı mU<j'hiilltt:m 
kurtulın!lsı \'llrlt gorilhnüyor. 

füıydcttiğiınlz iki ilıtlnınlden 
l•nn~i <lılııı. çok bhaldmk kabl. 
liyctinde<lir? 

Birinci ihtimalin tahakkuku 
için, l'rnn :ınm Alman ft1ifakı:na 
mm·afal.-nt <'fm~i I!' znndır. Bn 
lıw u ta IA.vnl hummalı faaliyet 

• "nrfrtmektc, falmt PetMı. bunu 
J'<'ddeylcmekt(l(lir. L:ıvalin Berlin 
.:ey!lh:ıt.inln trohlıunı bu fhttmall 
znyıftatmı hr. ~rçt A.lmnnya 
için Fransa ittlfalamln bUyftk 
menfaatler \-nrdır. Fafaı.t, görQ .. 
liiyor ki, .Alm:uıyn esıd dü5DJ:l!ll1ll 
nıUtteflk sıfatlylc ba.{;'mlS bas
mn!hı. mo\"nffah olrunıyor. 

lı tidl!U • ğine göre, 
lllnsolintyl, ikinci ı;ıklmı um~ıq 

için tazyU. fltm~. Mmıc:ıq:ırı, 
nln de, zC\·nhirl ve pa 41oi. 
hili vaziyetini knrtarm15 o k 
için, bu ~•lift lmbule mOtmı;a.'.rD 
ı;örüldüğU tahmin ct'lili.) or. 1-
~-nnm onlu '\'C dorlllltlm: 
da bulanmıb.rm bu • en ~. 
kildi.ldıed do "'l'e alflmelrtcdir. 
Bo takdirde İta1 • cl bir Ro. 

. {'\. 

ltalyan P,.T.~cuiclası o 
cetJap: 

V1Emanistan 
l~e 

~ krmindan 

Fena 
vaziyett 
değildir 

Atina,, 14 ( A. A.) - k 'a '
jansı IDildiriyor: 
Ronın radyosu İn.§0 lba.kmım.. 

dal1 Y~'m ıfena vaziyet. 
te bulundujunu iddia etmek12. 
dir. P..a.dyo bu hususta tama~. 
~ l'!lüsteıih olabilir. Yunan m'il. 
}eti ve YUIIWl ordusu müt.ecavme 
karşı somına. kcxlar yani mmıs 
zafere kadar müoa.dele ~e 
kifayet edeoe!k! m.fktnrda: ~ 
bulııyor. 

Yuna.n:istanm geniş~ 
yapın.ağa cıeva.tn c.tt1ği i n!lat 
hariç o'hnak Uzcre Metaksas hii. 
kftmetinlıı son dörıt sene tçfude 
memleketine mümkün oldugu b 
dar geniş ö1çüde bilhassa gıda 
ihti~an baktmmdan kendine 
yetmesi için büyük gayretler 
sarfetmiş olduğwıu unutmama!k 
lfı.zmıdrr. 

--.......ıo-~--

Roman~ada müthiş 'bir 
maden kazası 

Bflkreş, 14 ( A.A.) - st:efan! 
a.jansmdnn : 

!.Aihe:nYde bir kömür ocağında 
~ 300 amele grizu da:rt>esi 
:neticesinde 200 metre derlnll. 
ğe giimillmüşlerdir. Bmt1arm 
bttyük bir kısmı kurları S8e 
de bir kurnı ölınilşt1)Z. Şimaiyc 
kadar 22 ceset çıknrılmrştno. 

Hava Kurumu 
ayyareci! ı 

Be§ ay içinde 46,383 
uçuş yaptı 

;\nkam, H (A.A.) - Haber a1dıgı 
mız:ı göre, hava kurumu tııyyarccil 
ri mouırıu tayyal'C Te p1An6rlerlo ha 
zirand:ı.n iklnctteşrln ııonunıı. kadsr <ı 
lan ~ aylık mtlddet z:ırtmda 46.BS 
uçuş yıı.pmışlardır. Bu 46.383 uçuıuı. 
18.378 l motörlU tayyarelerle, 28.00:S f 

plluıörJeıie yapılmı§tır. 

Kurumun para§Ut.çWUk §Ubem lsl' 
aynı mUddet zarfında 5.202 panıştlt 
atla)rş yaptumıııttr. 
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t arla kat'i 
müca ele 
Ticaret vekaleti 

lstanbula bir teftiş 
heyeti gönderdi 

Ticaret VekUleu ıhtıkarla 
milcaı.lelcyi kat'i netıcclı bir şek. 
le sokmak üzere bir .. Fıya.t baA. 
murakipliği" i:hdn.s etmiştır. Ve. 
kfi.lct başrnUf ett~erinden I.Aitfı 
Aral bu maksatla şehrimi.re ge. 
~erek çalmmalara baslamıştır. 

Dl ~er müf ettı.şler de faaJiyete 
ı;-errnlşlerdir. 

Müfettişler, tik ış olarak 
müddeiumtnnflikle temasa baş. 
Jamt§lardır. Badema, fiyat mu. 
rakabe komisyonları. sadece fi. 
yat tayin edecek. bunların tat_ 
bir ve murakr>besi 'ba§murn.kip. 
llğe ait olacaktrr. 

Son hafta içinde 10 muhtokir 
adliyeye verilmiı, 10 ihtikar ih. 
ban etrafında da tahkikata bas. 
lanmıştır. 

DÜNKÜ nm.ACATIMJZ 

Dünkü ilıracat yekO.nu 56 bin 
lira olarak kaydedilmiştir. Ya. 
rnn glin olmasına rağmen ihra. 
catm bu derece canlı olması, 
piyasada memnuniyet ııyandır. 
mıştır. 

a ı 

Üniversite iktisat fakültesi ta. 
le'besi, dün Taksim belediye ga... 
zinosunda bir çay tertip etmifı, 
toplantıda Rektör Cemil Bilsel 
ile lb!r çok profesörlAr bulun. 
muşt r 

Çnym hasılatı hudutıa.rrmu.. 
daki kahraman askerlerlmlz 
kışlik hediye almak Umre ayni. 
nuştrr. Bu maksatla Rektör de. 
ıniştir ki: 

''-Askerlerimiz yesindedir 
ki, biz hudutlanmız içinde bu 
\adar emin ve müsterih Y8§8... 
naktayız." 

L/er akşam -(Baş tarafı l incide) 

l\tlccslnde bumı;ıru bir~ gftn 

in blzlm elimizden alıruşh. Ei,"CJ' 
lçt lm.nryaeak bir mtılet VMN o 
da Tilı-1.lcr olıııru· IAımıgelir. 

TUrl<1Pr \atnnln.rının bir parçasmı 
kaybettiler. BnlgnrJar ele geçir. 
me3i Umlt etmiş oldu~ bir yağ" 
ma \e go.ret his· inilen DlJlbrum 
kaldıbr. Macar gazet bıln ba ha· 
kik ti unutaral< küçük blr ekaJJL 
yet hnllnclc bulnndoklan bu yer. 
Jcrfn ele geçmemeeldclen dolayı Bol 
gnrlJın mazlum me\ kilnde görmesi 
iyice '8J'Jıılt bir görllşe deffilet 
eder. Biz Elen mllloU De aıılaşa.· 

rak bütiln dava.Jannıızı flye 
cttjkten \'C bu dosthıl< nnlıl6ması. 
na namu..<ıkilmııe hUmıet cttlkten 
sonra artılı Bulgnrlam in aç. 
mnk <lil'S"lllcz. Illr fühsadi mabreoo 
lhtfyaçln.n \'ar a bu keıuJllcrine 

he.r zr.nıan temin olunabtllr. 

Muğlada bir haftadır 
yağan yai!murdan 

yollar bozuldu 

-

Bıı·kac g~,.j ' ... ı ehı ı.1ızdt 

rağa.n ya.ğınurlar yu unden b:ı.ı.ı 
semtlerımizde ufal; göller ve 
bataklrkln.r hasıl olmuşt,ur, 

Belediye mühePdiSl<>ri ı,ehru 
muhtelif yerlerınde gezerek <:ök 
meğe mti temayil cvı,.r ve topl"{l 
lnr olup olmad1ğmı tetkik ctmı 
l~r. Razı alh(>ap ve ha.rap e'. 
lerm tabliveqi lilzumlu görül. 
mUş, evlerin de vıkılmnst kn_ 
rarla&ırılm ıştır. • 

MUG':LADA Y AGMURDAN 
YOLLAR BOZULDU 

_lyfıtğla, 14 (A.A.) Bir haf. 
tadanberl devam eden 5il.rekli ve 
şiddetli yaıntıurlnr vilayetin ba. 
zı yollan üzerinde ve bu yollar. 
daki köylerd de bazı tahribat 
yapmıştır. Bunların tamirine 
~lannm bulunmaktadrr. 

r 
Atına, ıs ıA. ·> - n.n.u - ın

glllz radyosu muhnbırt, A vlonyaya gi· 
den yUksck dağların Yunıı.nlılar tanı· 

tından t"gallne §&hlt olduğunu btldtr· 

1 
mektedlr. Muhabir ııa.vc ediyor: 

''Yunanlılar Adriyatlğtn kapılann· 
dadrr.,, 

l'UNAN TEBLlGl 

(Ba§ tnrafı 1 ııcldc) 

nnn bilı!I u vanı. ı olm IK<'a <1 • 
let ,.e fert tal"t".frndan r1•nıı ak her 
ti' ··, 1 ' me tE"db;rlf'rl c:r • · ,.<' 

Ne k dar i' • . ['lı 

•rf menfaat ~bl ~örlinrn 
ticaret !!aha.,ında kr>"ldl0 1n1<' bu 
ııuıır v• nmıR Mr yurtd 1'!, tn avvur 
ı>dilCblllr mJ ld !<;inde bulı•nduihı 
Mniyet ve h'llkrı :r.aı M"'l h r aır., 

· rlş ynpa.bilsln' Vnt ruıever h•r 
kcarm hakfkt kCın, valnıı kC'n. 

ıısfnfn değil, bernberlnde bUtUıı 

illetin ka:r:and:~ıdll'. lhtikl'ırı bir 
ihanet sa '?yorsak, muhtekirin, yurt 
da.şı ynlnız kendi Jdinnı dilııUnerek 
ııoymuı, olmnsmdadır. Biz hıı'St7• 
lığı, ııade mavmııncukla kasa nr:r . 
hnn lıar,..kctlnd<' el ğil, nisb<'t.oı:: 
kAr tenıln ctmC'lt için vntandııem 
kesesinden fnzln parn c~kenlcrdc 
de buluvoruz. :t t \Oruz ki, kanun, 
vicdan karnnlığmda ynp1lon bu 
gasp ve garcti tmkil etsin, lt • 
taolarrmıza kaplrnra ç hreshle sr • 
rıı nıl'tınnn "reıımini ltoyduğunı ıı7. 
gllmrUk kaçnlmsı, muhtektr halk 
soyguncusu, mlllet terbiyesinin d • 
~mda kalmUJ hfr betbahttır. Bunu 
sövlemeklP anlntmalt istediğim 
nokta ~udur: Cemiyete fnydalr ,.e 
fny<.hsız hangi harckrt ~"Vztıubr. 
his ise onda analnr ve babalarla 
h')cı:ılam dllşr.n vnzifönin bUyi.ikll" 
;rı; ı.-e ehemnıiveti ••. 

Bir gUn lstanbuldn. gezerken 
küçük ve güzel 'bir camiin tc. 
sadüfen ismini öğrenmiştim: 
"Sanki Yedim cnmfsi" ibunu 
yaptıran zat de'h. tli cimri imiş. 
Canının çektiği bir şeyi görü. 

Attnr 
n o B 
rt'mıl t 

( \.A.) - H.B.C. - Yu· düğü vakrt. o şeye bakıp, 
ıudanlığmın 49 numaralı "sanki yedim" der ve onu nlmak 

"Amıı.\u luk ccphl'.sinde taarruzu· 
.1u.z muvaftakiycUe devam ediyor. 
!>k mUhlm tepeler l~gal edllmtştir. 

ok miktarda cmr, araıarmda altl 
mitralyöz, hıı.vıın toplıın ve diğer si· 
IAlılar bulunan bQyüa miktarda harp 

malzem~I d14'mand:ın olmmıgtır.,, 

Bir aj n.ıı ha.berine göre Yunan t.eb
llğlnde mevzuubaha edilen mühim te· 
pelsr Tepcdclene a:tden yol ~ertode· 
dlr. 

CEPHELERDEKi \'AZlYETF .. 
DAlB TAFSlLAT 

için sarfedcceği parayı bir ce. 
binden çıka.r:rp öbüriine koymak 
suretiyle saklarmış. O kndar ki 
peyniri bir kavanoza koyar, 
ekmeği üstünden slirmckle ken. 
dini kıı.trklamnış sa.yanms. Bu 
yüzde yüz mahrum hayatın so. 
nunda cami gibi insant bı.r gaye 
ile yaptrnlac:ı.k bir bina vllcuda 
getirmiş olmasına rağmen, AJ. 
lahm, kendisine emanet ettiği 
binalar:m en kıymetlisi olan vU.. 
cudunu harap etmiş. Biz tasar. 
nıfu bu "Sanki Yedim" .camisi. 
nin Mnisl gibi anla.mamalıyrz. 

A.Uııa, 1'I (A.A.) - Cepheden :Marifet, insa.nm lbütiln kudretle. 
gelen eon haberler Yunan kıtaatı• rinı sefeııber ederek kazacmı 
nm yeni ilerlemeler kaydetmekte çalışıp arttimuısı. yemede, i-ç. 
olduklarını bildirmektedir. Mıs11 • mede, giymede kendisinin ve 
dak.i İngiliz muvnffnkıyc.tl"rini h • yakınlannm adam gibi yaşa.ma. 
ber alarak yenlden teşvik bulan sı ve bu kazanms.nm idnrlen bir 
Yunan kıtalnn, cenup bölgesinde krsmmı ayırarak yarına. hnzrr. 
bUyUk gayretler göstcrcrcJc lt '• lık olmak Uı.ere ta.sarraf yapma. 
yanlan denize dökmeye çalışmalı• sıdır. 
tndır. Muhtelif mmta.kalardı:ıld vtı• Yurtdaşla.rmı, 
ziyet eliyle hUlfi.sa. edilebilir: Mcmleketim.izide ba§lnmış ve 

Cenup nuntaka.emda İtalyanlar hayli ilerlemiş olan tasattuf terb'• 
Himua limanının akıbetinden er• yeslndc öğretnıenlerle ailelerin 
dişe etmiye başlamış görünm\:kt~· mU!flerck çalı:şma vazifeleri, dnhıı. 
dlrler. Alınan bazı he.borlerc görC' bilyük bir hızla devo.m etnıelidir. 
de İtalyanlar bu ehirdcki mıı.lz. • Onlar tasıı.mıfu haya.tın ve bekr. 
melerini na.kle baFıla.rnrııl.ardır. Al . rım bu bUyük SJJTTnr, evlfıtlarma, 
nı zamanda, kuvvetli bir mukaw• talebelerine ve muhitlerine ne kr .. 
met göstermek maksadlyle !iChrin dnr devamlı ve teferrüatlI bir fi!• 
ön kısımlarında bir hat vllcuda gc. kilde yayarla.rs:ı, bizden sonrn.k·. 
tlrmektedirleT. ı !Pre intllull edecek olan milli haz• 

Gazetelerln werdfği haberlere nelerimiz de o kru.'lı:ır zengin olacak, 
göre bu mıııtakada dün çok ı.ıiddeı• ve Türk nesilleti o derece refah 
Ji muharebeler cereyan et.mlDtir. I bulacaktır." 
Soo gelen haberler Yunanlılanıı 1 -------------
Himaranın sekiz kJ "r.ıetre ya.km• K d• h . . 
na vnrdıklarmı b!ldirmektedlr. H • oor ınasyon eyetının 
marnnm cenubunda bulunan p~ .. dünkü toplantısı 
normon llmarunm fljgali, Y unnnl • .. 
lam Himarayı görebilecek vaziyet ı Ankara, 14 (A. .) - Koordı. 
teml.n etmiş olacaktır. n~yan heyetJ bu sabah saat 9,30 

Merkez mrntakıuımdnld Yunan da B svekll Dr. Refik Sayda.m'm 
kıtaatı Premti'nin batı imalinde riyaseti altında toplanmı ve ruz· 
nrnı1 kazanarak bu bölgeye hfi.kbn na.mcslne dahll meselclnri müza. 
olan mühim bir dnğ silsilesinin i • kere etmiştir. 
gali ile elde ettikleri va7.iyetien i • 1------------

Romanqada 
etrol b rularında 
"bir l<aza,, ldu 
Yangın çıktı ve bir 

köprü yıkıldı 

UUk~ 1& CA.A.) - Ste.fanl: 

ôgTcnlldlğ"lne göre Telcjan ile Vale 
<:alugreca nra.sındakl d mıryolu kvp· 
rUstinUn altından geç n petrol borula 
ı mm bir lmzn neUcesinde pnUnmıu;ı 

tızerlne bir yangın çık mı \ e köprü· 
nUn ayaklanndan blrl yıkılml§tır. 

PlocsU ile Buuıu arasındaki mOnnlca· 
le be;ı nltı gün duı·acaktn·.. Bu yol 
BUkre:f, Galasa, lbrallc, Bukovinnyn, 
Bcsarabynya ve Sovyet Polonyasınn 

baglamalttadır. 

101 
(&~ tarafı 1 lnclı! ) 

tadır. Dün esirler mtitemad!yon 
arkı söylcnıIBlerdir. 

ı~oıı.ız !l EUUGt 

J(a/ıırc, 14 ( A.A.J - Yakın 
Şark İngiliz umumi karargahının 
tebliği: 

Garp çölünde ileri kuvvetleri. 
miz, kendi hezimetinin sen seyrini 
nafifletmf'3e ç~Iı~an düşmanı geri
ye itmekte devam edi)or. Çok gc. 
niş o!an harp sahasının temizlen. 
mesi ameliyatı devam etmekte ve 
esirlerin adedi gittikçe artmakta
dır. Top, tank ve her nevi pek mü. 
hiın harp malzemesinden ba~ka 
şimdiye kadar elimize geçen esfr. 
lerin adedı 26 bini teca\ üz etmek
tedir. 

Sudan cepl1esinde dü~mnm fa ı. 
!asız tadı harekfttma devam edi· 
yonız. 

:;$İR 1\111\TARJ ARTll'OR 

Kah1re, 14 (A. A.) - Röyter: 
Cepheden gelen son haberlcrt> 

göre İngiliz ileri krtaa.tı.yle İtalyan 
karo gömlekli kıtantl arasında 
çok §'iddeUJ muharobeler olmak· 
tndır. İtalyanlar mevzilerini talı • 
k.inı etm.eğe gıı.y.rot sa.rfetmekto 
ve boş yere mukabil truınıız te • 
ecbbüslerine giri§mehtedirle.r. 

İngilizler tnnı.fmdan alnum esir
lerin adedi gayr! :rcısmJ olanı.k: 30 l 
bin t.alımin edilmektedir. 1 

"Btzt GAFİL AVLADINIZl" 

Loodm, H (A. A.> - G8J1b! 
ç3ldeki Nil ordusu nezdlııde bulu· 
nan Röyter ajansının hu.swd mu. 
ha'blrl, lı:1ıaırdaki muzaffer İngiliz 
barekAtı hak.km.da mUtalealar yü_ 
riiterek bu harek!tm çok itina 1le 
hazırlanmış ve her ~eyin ıınza.ırur 
ca yUrilmUş olduğunu kaydettik• 
ten sonl"a ynzısma e(>yle devam 
etmektedir: 

İtalyan zıı:y:iııtmm '>e alman 
mnlzeme mt.~armm tc'l.m saymnu 
Wr'laıç günden evvel öğrcnmeğe 
imkan olamnz. Hır haftndn.n nz 
bir milddet z::ırfmda, 1skocva ve 
Hint askCTleri de dahil olm k Uze. 
re •İngiliz krtruıtt, kam göml r-kll. 
lor de dahil olduğu hı:ıldc, b~ 1-
talyn.n ftrkasmı kuvvetle tahldnı 
edilmiş mcvzilerhu:len pUskUrt.mUş
lerdir. Bu muvaffakıyet cesar t 
ve mnhlranc ta.kUği.n mezcedilmiş 
olması sayesinde elde edilmlatir. 

Bu ha.:rekAtm en blly!lk methini 
Nibciwa'da maktul düşen general 
Mnletti erkA.nıharbiyesinln reisi 
albay Glusfrcda'nm. beynnau teş. 
kil eder. Albay, kendisini esir e· 
den İngiliz B'..ıbayla.rma vu sözleri 
söyleml§tir: 
"- Hlll'clcA.t parlak bir surette 

tertip olunnı~ ve da.ha parlak 
bir surette icnı edilmiştir. Bizi 

122 ka azede ı 
• musev ~uuo k. 14 

.,.azctesinin 
A.ın arılar 

ı ' .. ' ve 
l ıııJ:ın Avusturyadn.·.::inde 
.} anın cenub·ı garb~ 13\lll 

Pasaportsuz oldu.darı ta.it ıt edilmekted r. 1•1 1t~' d f;·nı3 
ınak:at, 11.:abn a. tarını ı:: 

ıçın nm endi" tri mıntnltn 

eza ret atında etm:::F~ L J{F.f'l'BL'fr1 

b 
1 HAPüRU ~ti' ulundur ~aca dar 1 iAndra, 14 ( A.A·~ıı~ 

ze'"cler Ameriknn tn tfctl )vd-1 
aldıkları haberlere n . 8rsS~ 

Bır kaç gün evvel, Silıvri ön. da Hitler ile Musolfnl ıs.~ 
lcıinde batan ve 230 kişinin ö. • yeni bir mül:, kat yapı~. 
llimüyle neticelenen deniz ka. büyiik harflerle il1ıll ct:ııl 
zası etrafmdn.kı adli tahkikat Jer. r-:e'')~ 
devam etmektedir. Daily Ekspress'~ . dıl(tS-P' 

Silivri müddeiumumlliğj dUn muhabirine göre Jkl ve ~ 
İstanbul müddeiumumiliğine bir Münih'de buluşacalrlal' ilC pi'" 
istinabe evrakı göndererek Si. dilerinc Fon H.ib'beil~~r· r 
livride 'ukubulan deniz faciası Ciynno refa..'<nt cdeC!eroclt~~ 
etrafında Uman idaresinrlen bazı Bu muhabir söyle_~ bir ııliP,., 
cihetlerin ta.hkildni istemiştir. "Avrupa.da bitar~ ~·~ 

lstanbul rnücldeiumumtliği met merkezinde~. ~tlef ~ 
sorgu hılkimliğı vasıtasiylo dUn gelen haberlere gore.tAI'defl tJe: 
liman id::ıresinin ıki mühim şalı. kam harbiye risi J{eı rdS. ~~ 
smm m.alfunatına mliracaa.t e. rapor almıştır. Rap0 ~lJlll":;, 
derek hazrrladığı dosyayı Si. için miittefikindcn .a.> ~ 
livriyc göndermiştir. sırası geldiği kayd_cduııa~~; 

Ankara.dan bildirildiğine göre Nevyorlttan verıle;.ı JJiVV 
de, hükfunet ka7.adan kurtulan de ilave edHdJğine go~pıJııl~ 
122 Musevinin. pasaport.lan ol. Musolini milla.katrnJU Jif. v~\'f 
madığmdan nezaret altına alın_ nı Duce talep ctnU:>'"eniıd6.,, 
malanru kararlaşt.ımuştır. ltalyanlann karada. t#~ 
~iğcr taraftan kaza7...ede _Mu. havada uğradıkları ))~ 

sevılere karsı lfi.zmı gelen hım • dolayısivle memlekette ~~'il 
yenin gösteri1mesi yolunda U:ızt. gelen gıiıeynndnll kO:'~t~-~ 
lay en mühim vazifelerden biri. , Hitler ise tahakldiJJlil '· 
ni almaktadır. Fect bir vaziyet. memleketlerde !tal~e~ 
te ortada kalmı:s olan Musevi metlerinin bıraJrl.ığı 
knzazed~lere yiyecek ve giyecek dolayı endi elidir. '&f~ıJ 
verecektir. 11 ıırt'~~.d 

Kurbılan 122 kişinin 1stıın. t~ALYANJN ı • GJ\ ' _ ,.~~ 
bula gtirilmesi ka.rorlaştırı]mrş. '1t1hıgwn, H (A.A~ J.4~ 
tı:r. Bunun için !her tilrlil tedb!r ~.:rn~:::;:;d:: gelcJI ıı!o tJ 
alınmış lbuluıımaktndır. Getiri. ltnlyMm yakın bir dllııııı tı ıfı 
10C("k olan Museviler '~yoğlu ilk 1 buJundl guıııı 
Fık C · .,, d i s ne mnruz .~< nraperver emıy ti n e s. m ktedl ıı" P' 

kfuı edilecektir. • ~ıhvc:ın iyı mrunınıo.t aıs:uıı /f' 
Felaketzedeler, btr mUddet bu.. nıığındıuı bl A erlk&.lJY& ,il 

rada ikamet cdeookl~ir. denilml Ur. r m ı:!i'1 ~ 
·•Galiba bUtUn ıwyaY' un ~ ~ 

Jlğimlı: icap edccel<- sut ,,ıı1• 
Berlin 35 af 

boı alan ı 
Lmıdra, 15 ( A.A.) - B. B. C. 

J~ndra.da. neşredilen resmi ma. 
lümata. göre İngiliz tayyareleri 
şimdiye kadar Berllni 35, 'Ko. 
Ionya 85, denizaitı üssü 1 .. ·orient 
3 sonteşrindenberi 30 deia, 
Hamburg 60, Rottcrdam 30, 
Rottcrdam civarında bir ta.yya. 
re meydanı 20 defa bombardı. 
man edilmiştir. 

Af ıikada Tobruk 43, İtalya.da 
Torino 14 defa bombardıman 
edilmiştir. 

İstilft. limanları !hemen hemen 
her !;'ece bombardıman edilmiş. 
tir. Ka.le 50, Dünlrerk 40, Bu. 
long 60 defa bombalanmıstır. 

Bo . 
-sı 

cereyanile 
mücadele 

Ankara koleji 
talebesinin saçları 

makine ile kesilecek 

lA! ka.tı miktarda estaP0 >t 
mevcuttur.,, ~ıııJl'd' .fi 

İyi malQmıı.t alAn Jc•~~tıul'~ 
mnnyanm, ltaıyanın J..rfl eti ~,df 
.A!rikada çtikmesiDlD :ııııl >~ 
bulunan 1ng1112 ıatJılarınDl p!l)I tJ 
ya k&roı kullanııması ~eııtt 
ceğindcn korktuğU bildi 

BBıu..t!l:Ui 'l'~~r.il-c ~ 
llcrliıı, u (A.J\.) - ~~ ~ 

r Ulo t.emaaı otan ınatıfil1ycr ıcl tJJ 
bir k re daha ooyan cdlll ıı:r6' tJ 
le Mu.solml arasında b~J edll f 
milldkat yapıımMIJllll d~eı<etıerd0 
hakkmdıı. yabancı ıncııı~·ıı• 
kıı.n haberler ıamıuııll;.e ı:ı>JfO~ 
TEKZİP 1''Ill.'İ '.l"&lt •·S~ 

Stokholm. H (Aft.) ~ -,; 
Tldniogcn,, gazctesııün uıı~~ 
biri, Muaollnl • HiUer ~ 
kında Almanlar ıaroJlll dı,;ıııe ~ 
tckzıbın mUlllkatın ı.en aıt ~ 
yakında vukubuJaeatın& ,j>1_ 
nu tahmin ctmelctecllr· e!.Jllol' ~ 

Muhıı.bır ıunlart uıv~ :ıı"'~ıtıl 
Mlllnkntuı cnuınuıd nJCtl ıv- •' 

m aı muhtemeldir· çil J)cf1' 
ton ıu~ntrup otnıd1d n 

nlıtııgk\rdır. zıJ ~~v1;;r 
1TALl: ADJ\ Gİ ~,_ 

'\ tlnıı, 14., (A •) ~ )f../_ 
ynzıyıır: ıııa-6& J~ 'I 

B.rkao gündenberi ~~.1~'.J nl aleyhinde neırlY"t ~ufJ'J 
telsiz ı.stasyonundııil tı&J :ı.tP'. ı/. 

Bulgar J\nılrnm ziyareti ve Bol· 
gar gazetelerinin Blkil3 eti Ue 
Xrııkyıı mest>J inin halle<'lllme!ı 

lçtn olgun bir hnle gelmesi bal•· 
kındald Umltlr:r miinascbe1iyle 
km seylcr fıylımıek isterdik. Fa.. 
kat lıı.car gazetesinde yine ayni 
mnlmledo t düf ettiğlmJ:r: ı;n 

cllmlo blT.tm ı;öyllycceğfmlzl tanın. 

mlylo tinde ediyor: 

tifıı.de etmektedirler. Krtaat mUtr. I 
madiycn batı• §imal istikarı.ctlnde J(.]lm•ErB~:s!IElillB!!!!'iil•• 
ilcrlemektedfrler. Çok arıırl kıızru-. 
makta olan Yunanlıla'r civar tepe. ' 
lerc kuvvetli bir surette yerl"§D1Cl • 

1 

tedirlcr. Şimal mıntakasmda kar ' 
frrtmal:ırma rağmen, Pcogrn.det'ln 
şiınalfnde ve batı• ıdm.nllnde muhn, 
rebeler bUyUk bir glddctle dovem 
etmektedir. ltıılyanla.ra takviye k"e 
taatı gelmesine ra~en bu bölgE'flf' 
teşebbll.5 dıı.fma Yunanlılann ell • 
rlndedir. !taıyanla'r miihbnMntlıır. 
ın ta rvnrc ne nıtlı:lı-tnıc'ltt~frler. 

· tamamP.D gafil avladınız!., Ankaradan blldlrt.ldlğlno göre, maa· 
r!f vekAleU. mekt.cp çocuktan arasın· 

d:ı. roııgöstcrcn Bob st 1 c're~anınn 

ltartJI kökUnden bir mücadele açmağa 
karar vcrmi§ ve icrcıata geı;mlştir. 

dl. l•'a§i.ııt ınakaınıarı ı,ııı',_,.I 
bulmıı.k için hal"a.reUo G" ;t fi 
ıer 11kk!nunun 12 .ıncıe .... 18~ 

• de CW:..d!J' 

''Tnı.kya m clesfnln ) lnız Bul· 
gnrlst:ınla Yunanistan IU'ft ında 

hnlledlleceğfni tahmin etmek bü· 
y(}k bir lınt.'\ olur... Tndıya mcse. 
1 inin halli lıal!kmda. ııtıln.n ndmı. 
far bile Türkiyeyi pek yümdan 
nllkadnr eder.,, 

Hüseyin Oahlt YALÇI • 

LA DAM OKAMEL Y A'dan. 
ROMEO ve JOL YET' den 

dalın gOut, dnba mu lr dil:nye 
~yatmm ph~lcı1nden 

" Türkçe sözl U ve Tilrkge 
z&Ii film. Göz kanıqtıncı de· 
korlar. BcetcltAr ve müzik reji. 
sörii ARTAK! CAN. 

Okuyucular: 
M"C.)ın,"YYEN SENAR, 

BEDRİYE, SAMiYE., SUZAN 
SUAD GÜN. 

Çnlanla.r: 
Kemani NUBAR • KANth 
mc<i, Darbuka H. Tahsin. 

lluvotaı: Yunan • 1ta1yıın h rb' 
ne ait sinema gazetesi. 

lngilh:lerin anı taam.ızltın bU· 
tUn Libyada derin bir yeis ve 
şaşkmhk uyand~ gibi göriin. 
mcktedir, İtalyan esirleri dilleri 
tutulmnı, hayret içindeydiler. 
Bunlarm ekserisi. Yumınlstandaki 
hddiselcrden kat'i~cn habcl*dn.r 
değillerdi." ' 

Bu cUmleden olarak, Ankara mnn· 
rif kolejinin talebe!llne, pazartesi gU· 
nU, mektebe saçlıı.rı makine ile kcall· 
mi§ otarıık gelmelC'rl blldlrllml tir. 

Aı§kls. VIUllfenln... Harple Saadetin... HayaUa ÖlümUn •.. 
Zevlde Izl:ırabın ı:arınpna.smdan yarntııan bUyUk Film 

''FllA ·sızc \" 
A 

sus a 
HERBERT MARSHAL-GERTRUD 

MtCHAEL .. LiYONEL A TViL'in 
~udretlerilo ıUsJemm .• llaldld ' kal~clı\n he~ecnn l\lruı 

Senenin, diinynnın ~ gtlvi su Pllnıf 

• 
sı e as 

ntKKAT: Dünya hnrhlnln f!mt vt\ lın TUmoa PARAl\JUNT .JURNAl~DA 

de bu lııtasyonu biZ sliYlllfV'-_~ 
kerl eı:ctUnlc ıöyle _ ... n.11'1' ıll ~v 

•'Mayısta l<orp011W;!ıJIOuııl ıJ1 I 
de boyanatta bUlUllaıı bU ııef~ ~ 
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15 BtR.tNCfKANUN -1iKO 

Bayanlar ! Abajurlarınızı 
bizzat yapabilirsiniz 

BaJ.anlar, uzun kl§ gecelerinde J 2) Bu beyaz kartonların llzeri. 
vaktinizin mühim bir kısmının e- ne renkli ve çiçekli ince bir kliğıt 
lektrik ışığı altında geçeceğini u. kaplayın. Abajurun iç kısmmm be 
nutmaym. Doğrudan doğruya ger yaz kalması !§ığı aksettirmek ba
~ ~len elektrik l§ığınm zararlı kınımdan daha faydalı olur. 
olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu se- 3) Her parçnnm kenarlarına bi
bcple elektrik Hırğmın doğrudan rer santımetre arayla ufak delik • 
doğruya soze gelmesine mfıni o - lcr delin. 
lacalc vaziyette abajurlar yapmak 4) İyico btikillnıliş kıı.lın yiln ve 
liı.ımndır. ~inin ekonomisini bilen yahut barsak g çirerek bu delik -
ev hnrumları; a.baJUrları bizzat i· lerl biriblrine blrlcetirin. Öyle ki, 
mal ed bilirler. Masraf gayetle az- elde edeceğiniz §ekil alt tarafı a. 
dır. Eski resimli kiı~'ltlar, kulla • 1 çrk kalm15 bir piramit par!;:.a81 ol· 
nılm ' ın halkalar bu i§c kafi ge· sun. Şık bir §CY elde edilmek is
lır. Eğ r evınızdc knhn resimli kil 

1 
teniyorsa deliklerden geçecek yü· 

gıt ~oksa dl.iz bc)a~ resim kngı • nU birkaç r·eııktcn intihnp eLme. 
drnd n dn isUfade edcbıUrsıniz. lidir. 
1 l ı ımz ta~td rde beş on kuruş 5) Abajunın iıst kıfilllmn elek· 

vor r k h::ıııçt('T} r<>nkli ve çiçekli trik duyunu nlrıcnk kndar biı de
kıılın k ·, ıt alnıımız da ınlimkıln· lik nçm. Bundan sonra ampulü ve 

lluı. duyun altındaki beyazı çıkarır, a· 
H ı. ı ekli tcrcıh ederseniz e • bnjuru geçirdikten sonra bunlan 

im bı ım sıze \ creceğ mız model· yerine tnknrsmız. Abajurun lam • 
l r muhakkak suı ette en ucuz e ba Uzcrine değil, beyaz Uzerine 
kıldc abajur imal etmek \1 ullerl. 
ni ögrct cc ktir. 

Himdi size birkaç dıı.kikn ıçinde 

.ınız nıtimkün olan üç abajur 
ınad imi tarif cdece~'lz. 

Her 1.aman ve 
her yerde kulla· 
nılan eb'ndda bir 
ab,ljur imali i. 

~· . ..,..~7,. , çin şunları yap-
", · •• maruz lazım • 

~~ ... ~ dır-

ı ) Abajurluk kA. 
gıdmn:ı &0,5 sa.n tim uzunluğun_ 

da v~ 25 sanUın g~liğinde bir 
rnustntıl şeklinde kesin.iz. F~er a.. 
bajıır ıçin inco renkli bir klğıt 

kullanıyoreanu bunu daha kalın 

olr.n düz bc_yaz bir resim klğıdı U. 
&erine ya.pıetırmayı ihmal etmeyin. 

2) Kağıdın üzerine kurrıunkale. 
ınıyle her bir buçuk santimetreyi 
iouet edin. Bunlar ktvrılacalc pli 
Yerlerini gösterir. 

daynnmnaı lazımdır. 

Bu modelin masa lfunbnJarı i · 
ı:in kullanılması da mlimkündür. 
Bu takdirde dört ııibihmlinharlfi 

(trapez) i bahsettiğimiz şekilde 

blribirine raptoder ve Ust kmım -
larma dört köşo bir d~mir tel koy 
mak suretiyle dik ve gergin dur • 
masını temin edersiniz . .Masa lfun. 
bası için yapılan bu abajurdn dört 
k!Sşe parçaya IUzum yoktur. 
Eğer ıştk s!Zdmuı bir abajur 

yapmak ietiyorsa.nıa bu takdirde 
beyaz kartonun Uzerinl yağlı ince 
kAfrtla kaplarsınız. 

MAHRUTi ABAJUR 

Klasik abajur modeli mahruti 
abajurlardır. Bunlar her türlü kl" 

ğıUa, NıaI1 kigldı, renkli mce n. 
ğrt veya yağlr kAğıtla yapılabilia·. 

Eğer renkli ince k&ğıtlar !tul -
la.nıyorsaıuz bunlan yumuşa.it bir 
karlon üzerine yaıpıştınnağy Hla 

fhrMI etme~1n. 

Bu aba.Jurl.an 
dur: 

nnal ı:ı kli \I' 

1) Etrafını çevirmek Uıtcdigin z 
niz. ÇerçeveJ.i eski bir ki.ğrt.J.a çe. 
viriniz. Sonra iki demir çerçevenin 
r.ıuhltini gözönUnde tut.arak klğı
dınızı ku~unkalemle .işaret.le;>i • 
niz. Bu ölçU kağıdınızı açt.ığma 

zaman elinize geçecek olan ııek.il 

yapacağnıız abajurun devclope e. 
dilmiş halidir. Bu "ekli bir kena· 
rmdan iki santim yapıstınna hak
kı bırakarak dikkatle k01llniz. Bu 
5ekildo yapacağınız abajurun pat· 
ronunu elde etnllş olursunua. 

2) Elde etmiş olduğunuz bu 
patronu renklJ klfldmıg üserine 
tıı• ıı.: eder k dildcatllc · •. 

3) Abajurun kenarlarmdan bi • 
Ter &ı.ntimetre lçerde biribirfnden 
birer sanUmetre aralıkta delikler 
aı:m. K!ğıdm fki uçlarını birleş -
tirin ve yap~trrdıktan l!Onra bir 
kere de bu delikler VMitaıriyle bi
rlblrlne raptedin. 

4) Abajurun uzu demıl" çember. 
ler üzerine koyun ve tam geldiği• 
ni gördüğünüz takdirde, evvelce 
delmiş olduğunuz deliklerden re • 
çlrdiğfniz kalm yöıllw veyahut l • 
pek ipliklerle abajuru bu çember

lere raptedin. 
Böylece mükemmel ve fcvkala • 

de ~ı bir a.bajur elde et:ınis olur
sunıa. 

qte bayanlar eize flç abajur nU. 
munesi verdik. Bunlan yaptığınız 

takdirde hem evinizi 8ilslemiş, 

hem tasarruf ebni , hem de göz . 
lerinizi !'fflrt l§lktaıı korumuş olur 
sun uz. 

Denizcılik 

Bu günkü 

harpte 

Tayyare 
taşıma 

qemileri 
1939 harbinm karakte.ristı 

hu.susıyetlerinden biri de 'hı 

kara harbi olmasmdan ziyad• 
bir deniz • Hava harbı · yan· 
aeronaval harıbi olu.'.}udur. 

Bilhuea son aylar za.rfmda 
ehemmiyet kMbeden Akdeniz 
harbi bu geçen seneki Norveç 
harpleri bugünkU harbin bu 
hW!usiyetinl bir kat daha açık 
bir §ekilde g6stenniştir. 

Bugünkü harpte kuwetJi ha. 
va ve deniz filolarına mensup 
olan devletler bu müteharrik 
kuvvetten istifade ederek deniz 
ve hava taarnızlarmı düşmanla. 

rının sahilleri, toprakları üreri. 
ne kadar götürebiliyorlar .. Ha . 
va harllinin ne lbUyük tahribat 
yaptığı gazetelerde hergün n~. 

roJunan muhtelif ra.knmlarm a. 
za.metinden anlaşılmaktadır. A. 
el'Ona.val harbin en büyük mu. 
vaf!akıyctini de geçenlerde ln _ 
gilizler tarafından İtalyan deniz 
kuvvetlerine Taranto limanında 
yapılan baskın ile gördük. 

Ta.ranto l>Mkrnı deniz kuvvet. 
lttile teşriki mesat eden hava 
kuvvetlerinin taarnızu çok u. 
zaklara kadar götilrr<:eğini ve 
semereli neticeler verecegını 
g&!rtermi§tlr. tngillzlerin bu Ta. 

ranto zaferi tayyare gemilerin. 
den havalanan bombardıman 

tayyarelerinin hasım <jonaıuna~ı 
için ne kadar tehlik(>ti olduğunu 
lsbat etmiş ve tayyare gemllerı. 

ne verilen ehemmiyetin rı• .. knda1 

\'Prinde oldu~·nu gö tr.rmb::th 

Filhakika tayyare gemileı i 

pek uzun menzilli olmayan ağn 

bombardnnan tayyarelerin bi. 
3) İ§aret ettiğiniz yerlerden 

kfığıdınızı pli §eklinde katlayın. • 
1) lnce bir çakı ile qağıdan ve 

Yukardan iki buçuk santimetre 
\iiksekliğe birer Sil'IL delik açm ve 
buıılardan müna.ıllp renkte bir kor 
dela g~lrin. 

Hususi 
sahipleri 

oto 
5) Kağıdı kt't'ırarak son pli ile 

ilk pllyi birıöirlne yapıştrrm. Son
rrı abajurun üst lwunnu tc&kil e
decek olan kısmı evvelce geçinniş 
olduğunuz kordclfı. ve bir demir 
tel vnsıtasiyle IUzumu kadar sıkı. 
nız. Böylece güzel bir 1tbajur el 
de e~ olursunuz. 

Arabalarınızı gayri maıom bir 
zaman için gareje çektiniz. Fakat 

1 ~ 

' icabeden seyleri 1~ 

le, geni sahalnrrln hft.t~t rm. 
kum vermektedir. Başka bir de. 
yi~le ta~·are gemilerinin birer 
seyyar hava üssü vaziyetinde 
olduğunu sö •liyebiliriz. O kadar 
ki bu Us diişmnn hntlar:ı arasına 
kadar da sokulabilir. Sonra tay. 
yare gemilerinin aynı umanda 
kuV\'etli tool.ırln mücehhez birer 
zırhlı olduğunu dıı. ımutmamak 

lazımdır. 

Tayyare taşıma .. e tayyare 
Ana gemilerinin stratejik ehem. 
miyf'tini takdir etmiş olan A. 
nıel'ikEı, lngıltere. Japonya gibi 
denizri dc-vlctl r dcnız siliilılan. 
ma plônlo.rıno bu gemilerin de 
inı:ıasım d3hil ctm1 !er ve 1939 
harb' ba.c:1• zdan <:Ok evvel 
donnnmalnrını bu tip gemilerle 
kuvvetlendirmi!ilı>ı dir 

Tnyyart' taşıma g milerinin 
bu ~hen•wivctı A 1 n•aıı donan. 
mn mı ıdare edC'n mes'ul ~ah. 

siyt>tlerin dl' 111 aı tndan kaçma. 
mış \'e Versay mu ıh ı yırbl. 

dıktan sonra Almanya. iki ta.ne 
tayyar lo~ım ("t'n i i ın~asma 
ha lnmıştır. R nlard rr ıbiri. 
Graf Z<.-plın. 8 kfınunue\rı.•el 1938 
de Kiel'de HiUerin de huzuriylf' 
tezgfıha konulmustur. Bu tayya. 
re gemil rinin ok kı bir za .. 
manda deni7.e inmiş olmaları ih. 
tımalinı diıştinmemek liızımdrr. 

Almanların tC' "aha. koymu~ ol. 

il 

1 
44 

dnkları tan:ıre ta una gemlHi 
19250 ton aha ··ındadır. l'zu .. 
lukları 250 mctı P g<'ni lıklerı de 
27 metredır. 

Bunları ın ları UJ S d<' b t . 
mı olan Anı ıikanm Yorktavn 
V\; l<Aıtrcpri tayyare tasıma 

gemilerile mukay~e mek )'il'. 

rinde oluı 

Bu bahsettiğimiz Amenkaıı 

tayyare taşıma g milerinin ku\ ., 
vetleri 120 bin ygirrlu. Sür. 
atleri 34 mıh ge<;er, si.lahl rt 

kuvvetlidir. Her birinde &' ·ıı 
tane J.2,7 santımctrelik top ıe 

tane 2 milimetrelik ve on ll 
tane de 12,7 milimetrcıik tayva. 
ı-e dafi topu vardır. 

Amerlh tayyare ttu;nn 
milerinin ~ıdıklaı·ı tana 
miktan altmrştır. İngiliz den 
ma:hafilleri bu gcmilerııı yüz. 
den !azla tayyare taşımakta o.ı. 
duğunu söylüyorlar. Halbuki 'b _ 
na mukabil Almanların inşa ı _ 
mekte oldukları tayyare tru ınılıl. 
gemileri ancak kırk tayyare i. ... 
y~bilmektedir. Buna muk 
Alman tayya.:re taşıma gemıl 
aynı zamanda ıbüyük bır knn ıı. 
zör vazifesini de göreceği :ı9iu 

silah baknnmdan Amerikan ta) . 
yare ta ıma eınilermdcn k . 
tiindür. 

Alman gcnulerinde on dıbıııt. 

Uµıc onbcşlik top, on tane 1() 5 
luk ve yirmı ıki tane de 3 i ::.an. 
timetrelik tayyar<" dafi topw 
vardır. Bu gemileı ın sür'ati ·~2 

mildir. 

Alman ermın ıu-h ka. 
lmhkları hakkında kat'i lbir ~ 
söylemek imkiı.nına malik eleji. 
liz .. Ancak geminin malum ev. 
safını 5ôu.ınUndt> tutarak bun. 
)arın tayyare taAJmaktnn YI\ ıı.. 

de ınüstnkillen i gv k kabı . 
lıyette h ırp g mil ı ı va.zn t ııdt> 

in ı edilmis olduğuna hlikmet. 
mek ıcabedeı F..sa.seıı Alman 

Not: Yukarda verdiğiınfz eb'ad 
bir mısal mahiyeUndedf'r. Yoksa aıo 
bajurlarmızı isted.iğinfz geniflikte 
:vapabilirsin1z. Bu abajurlarmw ıs 
tediğinlı: geni§likte yapabil.im\UZ. 

Bu abajurların demir ayaklar U • 
zmne oturtulması lAmndır. ~. 
puJ Uzerlne geçen bu demir ayak" 
lar piyasada. ucuza. tedarik oluna. 
._.Hr. 

yaptınız mı ? 
\'e bujileri tekrar yer1eştirmeder e' · nıze donebılirsiniz 

• tay) a re taşmrn gemıleri a.nceık. 

kendı kara. sulnrmdan çok a rk. 
larda tek baslıırma korsan knı. 
\•azörler gibi lıarbetmek mecbu. 
riyetindedirlir. 

1ngiliz tayyaı e t ıma genw. 
rıne gelince, bunların nrasında 

son günlerde en ziyade ısmı ge. 
çen Ark Royal'dır Italvan ve 
Alman propagandıumım dtıf'a. 

lnrca batırdığı bu ta.yyan t.a. 

• " . 

··. L ' . . . . . ... ,,··"' . 
' 1 • • 

KÖŞEL1 ABARTRLAR 

ltmdi vereceğlıntz &bajUl" mode
lı enrel.ldndeıı daha bult ve ta • 
vanduı lallanan ampulfln Uzcri · 
ne kolayca konula.bilecek ekil . • 
dedir, Bu buit abajuru yapmak i
ı;tn töyle hareket etmeniz l&znn. 
dır: 

1) Bir kartondan, kaideleri yir 
tnf •e on sntfmetre. irtifaı da on 
11.lt:r ıantinıctre olan d6rt ta.ne şJ· 

bilımUnhnrif (trapez) ile bir tane 
de kcnan on santimetre olan bir 
trıurabba kC8in. 

Yapmadıaıııa gb geçirmeden ile•• 
tawııreıırblll Jerla• getlrbdl 

evvel manivela} ı birkaç kere çc\lr Otomobılınızın bu "uykuya )at· 

meli, ma" ameli) r ... ının ne kadar 1.aman 
Supap, seğman ve yatakların ... {ireccğı ç.a ı kanlı~ı 1 a bağlıdır. 

hepsi, bu şekilde muamele görme. Tli.RNISYE ' 
Hususi otomobil sahipleri! 

1 

Otomobilinizi muvakkat bir za. 
man için garaja çekerken acaba lA· 

I zıın gelen tedbirleri aldınız mı? 

Otomobilin ne kadar zaman ga-

rajda kalacaiını tahmin etmek 
kolay delildir. Belki bir ay, belki 

de on beş gün ... Belli o1maz; i,te 
belli olmadığı içindir ki size bazı 
şeyler söylemek zaruretini hissedl. 
yorın. Eğer garajcmız yoksa, ya· 

pacağınıı ilk şey, otomobili bol su 
ile yıkamaktır. Çamurlukların ve 

diğer aksamın altında, kaskatı 
katılmış olan çamurlar su ile yok 

edildikten sonra bezle kurutmalı: 

kuruttuktan sonra. paslan kazıma 

1ı ve fazla pasdan "kemırilmişoı o. 
lan yerlerin üzerine veml selGlo 
ıik geçinneli. Makaslar, yaylar. 
velhaıııl bütün oynıyan kısımlan 

bolca yağlamalL Ç.O'k ajıı bir if 
olan bu· yağlamayı katiyen ihmal 
etme)'iniz, zira bu, bir nevi amba 
ıajdır. 

Karoserin dı kısımlarında bu 
şekilde tedbir aldıktan sonra iç kıs

mının tozunu almalı. Güvelerin 

lidir . 

Benzin, sifonajla. tenekelere ~ 
şaltılmalıdır . 

Ustiklenn yere temas etmeıtl(. 
!eri lazımdır. Amı edilirse, teker. 
lekler, lastikler üzerlerindc olmak 

faaliyetine mani olmak için kana. şartiyle sökülüp eve götürülebilir. 

pelerin üııerine naftalin serpmeli.. Yerle tema ı kalmıyan 6tomobili
nizin üzerine bir örtü ~eçirerek 

Kapı ve camlan iyioe kapadıktan garajın kapısını kapayıp rahatça 
~nra sıra akfunül!tô~ gelir. 

Akümülıttöru çıkarıp boşaltma

lı ve içine mayii mtıkaddar k<>l·
duktan ııonra evde muhafaıa etme. 
lidir. 

Motö~ ge!ince; radyatörU tama. 
men boşaltmalı. Silindirlerin ıarf
Jarmı da boşaltmalıdır. 

Bujı"Jeri çıkardıkt.an M>nra, mti~ 
IMc MaMine mayi Jll dökmıııii 

§im gemisi, BOO Ta.ranto t ~
kınım yapan bomb:ırdmıan tın 
yarelerini ~ımı tır 

Ark Rovııl. York..,u • lı 1 · • 
Jız t v~nr l nn geı ı • r • 

sa t b:ınle gN·ck Almırn ~ ·k. 
e Alnerıknn tayya n: t a 

g<'lllilcrinden ilstt ı duı B n ., 
sürn •t tıb:ı.rılo old ı; ı k r 

t ·eh rzat ve t lı"'ı t.'l \ 'a t' btı.. 

knnındaıl dıı. dün> aNn tn y 
tayyare ta.•nna ~nnt>r dı .... 

Bugiinkt1 harpte nM.IL""') .. ta . 

yin edooek olan a r • \ 1 1' 
t-ıı mfrhım \t' mliesslr • hı ' 

1 

y~ are t.a.şımıı. gemilf'r' n 
ından da İngiltf'TP "'ı.lo;tp N 

uı.mamen faiktir Soo gun ı-. rl 

milhioı b~leori r&'t"eJ1 ~ 
gil~ tAY)'9n ~ g•r• :iıa. 

1 
den da.'ıa '* ~ Aup W • '6., 
~ mıtıwlı' •:. 



AblA zabıtasının 
"irlştlği m cadele 'l 

z 
e r 

"'-sıı ça ış r, "kadın 
ticareti,, 

nasıl apı ır ? 
Gnn geçmiyor ki nhlfık 7.nbı. 

ta 1 t tan bulun şum mcla bura- ı dağılmışlardrr. Birnz clnhn kibnr . 
roda gizli ranılC\ u "' l<'ri hu- cnları da Ü"man bey iln Bomontı 

lup ortn)a ı;ılıarma~ııı ... Yin<· arnsmd:ıkJ sahaya yayılmışlardrr. 
giin ~cçml~ or ki bu orta) a. çı. Kadın ücaretinin bu kısmına a
kan felaket l U\'alıırımla ı:cnf; it olan piyasa mahal ,.c pazarları 

kızlarımız bulunmasın... tarif ettiğimiz bu yerlerdir. Ka 
Bütün bunlar, ahliık düşkün- dın tuccarlan ticaretteki mevki · 

!erinin ela! budak alını" olc1uğu· lcıinc ve itibarlarına uygun hU . 

nu anlatmn,,ın, fakat, 7.abıtrunn yilkçe evleri daima, apartıman 

çok t:~mcden hunları birer bi. katlarına tercih ederl<'r. TefriRa
rer ortaya çıkarnca~nda üp- ta, mobilyaya çok fo.zla ehemmi · 
hemlz yoktur. RuM da ~azete yet verirler. Hele yatak odiilnrı · 
sayfalarında rn.sla.llığunız bu na, yatak takımlarına müstesna 
kabil ortayn ~ıkan ra.nde\"u e\"- derecede itina gösterirler. LUksü 
JeriJe kani oluyoruz. Ancak, çok severler. Bittnbi bu işler pa. 
laıdm ticaretinin bn kadar ı::e. ra sarfile olur. Fnknt kadın tica
nişleml bulunmasında bizim de retinde büyük karlar vardır. Za · 
bllgisizllğimMn tesiri bulundu- nırdaıı korkulmaz. Bir ayın temin 
ğu muhakkak. Jlal'k zabıtanın edeceği miihim knrdan bir miktar 
yanlımcısı olınadıkça, bu hu • faiz ayırıp verme)i göze almca is· 
su tarda dikkatli bulunıııadıkta tedikleri kadar para ha:m"Chr. Tefe 
bu felaket ~'U\·alan çalı,.rna ciler bu pmısiyoncularm en büyilk 
lmkinbmru bnJa.caklar Ye bu yardnncısıdır. Bunlardan ufnlt bir 
ara.da dnt;İ ha.11tabklarla milca. 

ca.delede gUçlüğe uğrryacağız. 

Bir muharrir arkadaşnnn, bn 
me\"ZU üzerinde yaph~"I tetkiki 
aşağıdaki ~atırlarla anlatıyor: 

Birkaç gün bütUn vaktimi ibu i

e verdim. Birçok ma1\lmnt topla.
hm. Türlü türlü adlar o.ltmda tU. 
r~·cn pansiyonln'r, mlieeseseler 
cins hastnlıklarmm artmasına el
b"'tte sebep olmaktadır. Fakat baş
ka sebepler de vardır. Bundan 
mzli ve muayenesiz ticaretin de 
mUhlm bir lı.mil olduğu muhak _ 

kaktır. 

lstn.nbulun kadın ticareti olduk
l geniştir. 

Burada kadın tica.retile uğra -
·anları başlrca iki sınıfa ayırabi. 
liriz: Birinci sınıfa dahil olanlar -
dan bir kısmı ticaretlerini, sahip
leri bulundukları pansiyonlarda el 
leri altındaki kadınları, ve bir kıs 
mı da işlettikleri randevu evlo _ 
rinde ve daimi olarak bulundur -
dukları kadmlart doğrudan doğ • 
nıya istismar suretile yaparlar. 
Bunlar istismar edecekleri kadın
ları biz.zat veya ellerindeki hususi 
vasıtalarla. tedarik ettikleri gibi, 
bu ticaretin ikinci smrfma. dahil 
edeceğimiz unsurlardan da istifa _ 

de ederler. 
İkinci smıfa dahil olanlardan bir 

kısmı, vaktiyle şehrimizin Sirke -
ci, Alemdar caddesi, Şehzadebaşı, 
Beyazıt ve Galata tara.flarmda 
muhtelif adlaı-la açılan i3 yazı • 
hanelerini kendilerine siper edi -
nerek çalışırlardı. Faltat bunlar 
son zamanlarda şiddetle takip ve 

tazyik neticesinde yazthanelcıini ka 
paıruşlar ve işlerini bilhassa G;a • 
latanın Kuledibi vo Şişhane semt
lerindeki evlere nakletmişlerdir. 

Eskisine nisbctle şimdi gizli faali
yet göstermektedirler. Bu sınıf; 
dahil olanlardan bir kııımı da ı:ıey. 

~ar olarak çalışmakta ve bu tica.
rı:tin tellallığını yapmaktadır. 

Bunları ayrı ayrı ta'rif ve tetkik 
etmek laznndır. 

1 - Bu gizli ve kirli ticarette 
O\'nadıklan ı<ıllcr itibarile en ziya 
c'ie göz<' caı pan mües.~cseler, "hu. 
"USf pansivon,, adı verilen evler 
ve bunların sahipleridir. Ve tc -
.ııadiıfün garıp bır tecellisi de bu 
kadmlarm birçoğu kapkara yüz • 
lıidür. Tabiatile beyaz olanları da 
Pksik değildir. Bu kadınlardan ço
~unun eski gi.inahkfırlnrdan ol _ 
dukl!lrmı ila\0 !.'ye lüzum yoktur. 
Bunlar, B yoğlunda Bursa sokağr 

e Fhıızaı';a arasındaki sokaklar
a, Tnk::imd!'n Kalyoncukulluğu • 
ın kadar uzı?an cnddeyeo iki ta
raftan amu<len sarkan sokakhra 

senetle istedikleri parayı kaldıra . 
bilirler. Elde mevcut eşya ile alı

nacak eşyay1 muvazaalı bir suret· 
te rehin göst<'rdilcr mi iş tamam .. 
Başka. eziyeti ve kefil bulup gös -
termek külfeti yoktur. Bin lira 
borçlaııır, yedi yüz lira. alır. Bu 
suretle evin mefruşat ve mobil • 
yası gelecek müşterilere ka!"§r ha 
ne sahibinin şanı ile uygun bir şe
kilde ikmal edilmiş olur. Çünkü 
ev sahibi kadm mUştcrilerinin çok 

eski bfr iı..5inasıdrr. Hane adresile 

ev .sahibinin ismini taşıyan mat • 
bu kartların ehil ,_.e alakndarlart 
anısında elden ede dolaı;ıvemıcsi 

bütün maksadı temine kiıfidir. 

Beyaz kadm ticareti için at;ı • 
lan bu nevi evlerde kat'iyycn çok 
kadın bulundurulmaz. nu, ayıp 
sayılır. Hem bu bolluk metaın 

kıymetini kırar ve düşürlir. İçinde 
ayn ayn ve itln·ı ile alınmış fotoğ 
raflarla dolu süslU bir albüm pan. 
siyonun elde bulundurduğu canlı 
emtiasını müşterilere tcf:hir eden 
bh· camekan vazifrsini görür . .Ad

resler pansiyon sahibinde kayıtlı · 
drr. Bu pansiyonlar satılık kadın· 

lamı tcşhid kin açılmıştır. nura. 
larda gece kalmak, e::?lenmek gibi 
sahiplerince ayıp sayılan şeyler 

yoktur. 

Bu evlerde genç bekarlara hu
susi oda arkada.şlnrr. seyahate çt" 

kacak baylara l"Cfakat bayanları, 

zengin ihtiyarlara gUzcl can yol -

daşlan takdim edilir. Ayrıca da 
pclt kibar ve gizli tutulnn rnnde • 
vu evleri için düşkün sınıfına g('Ç
mesl henüz resmil<'-memiş satılık 

kadınlar temin c>dilir. 

Bu evlerin hariçte dolaşan ctcy· 
ze), (bacı), (çöpçatan) namlııriJc 

gördükleri iı;lerin ııekil ve ncvilt'ri 
ne göre isimler tasıyan yardımcı 
ve komisyoncuları \0nrdır ki, bir -
çok sar kadmlnn kirli ağlarma dil. 
şilrürler. 

Gizli pansiyonlar, hazan hususi 
çiftler için de birleşme yeri olur. 
Fakat ticaıi bir m:ık,c;at takip et
meden giiya sevda diye burıı !ara 
düşenler do uçurumdan a.5ağı ilk 
admılnrmı atmıı}, pansiyon sahip • 
!erinin ağına dilşmüşler demektir. 

Kadro ticaretinde: matn.mdrın da 
imi surette istismar surctih"' en zi· 
yadn menfaat temin eden yerler, 
bu randc.>vu evle:ridir. Buralara hir 
defa nasılsa düşenler. fuhı;un a • 
uı.tsız bir esiridirler. Vazife icabı 
konuştuğum bu kadınlardan he -
men hepsi yıkılan hn:rntlarmn bağlı 
drrlar ve kendilerini her insanlık 
hakkından mahrum bil' köle say · 
drkle.rını eöylcdilcr. 

Bu c.>vlerde bulunanların akıbc -
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ti, kadm ticaretinde son mf'!rhale 

olan umumi fuhş e\ !hine serma • 
ye olmak ve tekrar satılığa çLlca-

Hayatı ve eser e 
1 rılmaktır. Çünkil ahlii.ki zabıta me· 
morları tarafmdan suç üzerinde 
tutulan, parmak iz.i ' 'erilen kadın· 
lar, randevu evlerine bir daha gi. 
demezlPr ve geriye dönemezler. 
Muhakkak ınnumi evlerde ve hU -
kümetin muayyen glinlcrde ) ap • 

tırdığı sıhhi muayenelere tabi o · 

lnrak ı;alı.::;mak nıeeburlyetindediı. 

lc>r. Artık resml'n kirlenmiş ve al
nına fuhuş damgası \'Unılmuı;tur. 

Randevu evh>ıinue bulunmaları 

bu nevi evlerin .. ·ıırmış gibi • iti. 
barını bozar. 

Vr>sikalı sınıfma gcçPn balıbıız 

ft 
1rnbr, ı.--ic:'f'r " ~ i ı•..,,ıırrı i C'\'İ ı:ah

san seçmek hakkından mahrum • 
dur, çiln.kU randevu evi :ı1ahibine 

t ~hıdur. Y~ı. giızı>lliği, tı>l'b.i • 
yesi ve cazibesi nispetinde takdir 
ve tayin edilecek bir para muka -
bili ev sahibi, bu mahliıku istedii:'1 
bir umumi evin sahibine satacak • 
hr. Bu mnhlü.k satılmak sureWe 
t r-min e l<>bilcli;-t kıymet ve miktar 
ile boreunu ödiyebilirse ne mutlu. 
Yoksa bir taraftan bakiye kalan 
borcımıı ödcmiyP cnhsırl· ". di -
~er taraftan yeni esiri olduğu u · 
mumi evin sahibine borrlnnmıyn 

ba§lar. Bu suretle an<'ak bir bo • 
-!az tn1duğn için; hcrkcee l-~··nğı 

bir Zl'\'k ve 1>ı'Yl0n""' vıunta"I ve ev 
sahıplr>rlnln bir ka:rırnç nleLi ol· 
mn.ktan kurtulamaz. 

Rand C'vu evlerinde. pruısiyon · 

farda olduğu gibi, harice kira ile 

kadın '·erilmez. Bu evlerin hanç
t<1 dolaşnn \'P nı· kııriarlıırca (nıu. 

habbet tellalı) namı YerilE.'n ve fa

kat kPndi aralarında ( da,·etçi) tes 
miye ettikleri adamları ile (göz • 
cü) vo (~akPakçıl lan vardır. G?z 
cülcrin vazifesi randPvu Pvlerini 
g-erck poli~ ve gerekse (paycı) ta
bir olun:ırı mıı~ll<ıtlanna kar§ı ko 
nımıı..k ve kollamak VI' şak.,akçıla· 

rın d3 muayyen nınhnllC'rde evin 
matalannı bnllanclırarak meU1ü· 
'l"'n"l. etmektir. 

Randevu evlerinin de tefociler a
rasında büyük itibarları \"ardır. 

Dmılar da tıpkı p."l.nsiyoncularm 
tabi olduı';u şartlarla tefecilerden 
yüksek miktarlarda para kaldıra • 
bilirler. 

1ManbulcL"l.. bir 1 icarı>f tuğazı 
hal:.Ode gizli ve kirli bir alemin de 
bulunduğu ,g-ö1.önilnP getirilirse 

•'cins hllStalıklarmm artmasmıı da 
kolayca akıl erdirilebilir... Birçok 
zavallılara ha."1.ıı.ltk, beln dağıtan 

birçok yuvalarr yık:rn, hi·rka!: nesil 
ilersine kadar felaket dağıtan baş 
iten kaynak. bıı gizli ticaret ale -
midir. 

. G1irülilyor ki burnlan kcııdini 

bilen \"O kendini korumak üıtiyen · 

lerin ;.cıemtlerine hile uğramak is -
temiyecekleri birer batak ha.nedir: 
Erkek için de, kadm i<;in de ... 

- K()('nnttln hir hB'ık yııknlnmı • 
tını. Fakat snla dll.,ttı. 

- I!: onrn ! 
- ffnh:ıld" bntıılnıııo o&!MıaL; 

İçinde bulunduğumuz ayın 

yirmi birinci günü, Bü:ıiik Türk 
şairi ve vatanpcı·veri Namık 

Kemalin doğumunun :ı üziincü 
yılı kutlanacak, mekteplerde o. 
nun adı, onun hatıraları unıla_ 

cak. onun hizmetleri siiylen<'cek, 
yazdığr eserlerden, Tüı k kütüp_ 
hanesine bıraktığı kıymetlerden 
bahı:ıcdilecck. 

Bu müna~ebetk• Namık Kc>_ 
malin hayatı \'C cserleı i hakkın _ 

da aı;ağıdaki s·a.zıyı sütunlıırı. 

mı7.a geçiriyonı:r.. 

Namık Kemal. J S 10 senes inde 
(1236 şevvalincle l Tekirdağmda 
doğmuştur. Ba baı:;ı ~Iustafa A _ 
sım efendidir. Namık l\:emalin 
ana ,.e baba cihelindıJn biitiin 
ecdadr, onun millet in kalbinde 
k!l1..andığı kıymetli mevkii clahn 
fazla arttıracak ahlak ve fazilet 
örnekleri olmu;;;lardır. 
Namık Kemalin biiyi.ik baba. 

sı Üçüncü Selimin ~.er knrin.i 
Şemsettin bey, onun babası şair 
ve Kaptanıderya Ahmet Ratip 
pa.-;a, onun babaı::r da me~hur 
Sadrazam T opal Osman paRadır. 
Osman pasanın b:ıbası ise Kon_ 
yalı Bekir a~adır. 
Namık Kemal doğduğu smı. 

!arda evlerine bir dcn·iş gelmiş 
ve onun tarafından adı CMch_ 
met Kemal) lfonulmustur. lı:;_ 

tanbula geldikten sonra da Bur. 
salı sair F~ref paşa tarafından 
kendi~ine (Namık mahlası veril_ 
miştir. 

Namık Remal heni.iz küc:iik. 
kcn annesi Zehra hanını. ölmüş. 
annesinin baba.cır Abdüllatif pa_ 
şanın kon:ı~ında ve anne an~si 
::\1ahdume hanımın ihtimamiyle 
büyi.itiilmüııtür. 

Babası Mustafa Aı::rm efendi 
istipdadın yaman bir düşmanı 
oldu.ıhı için hu fikrin vaı isi ve 
muakkibi olan , ·amık Krmal hir 

kaç ay Beyazıt Tiii!jtiyesinde. 
bir kaç ay da \'nlicle mcktE>bimle 
okumuı::. 1852 de 12 ya~mda iken 
Abdiillalif paşn ile Karsa git_ 
miş, bir daha mektebe dc·,·am e_ 

dememiştir. Fakat o küriik va . . -
şmda, Valide mcktPbinde hoca . 
sı olan ve ruhunda nurani akis_ 
!er !bırakan hocası Şakir efendi_ 
nin listesini yaptığı kitapları 

büyiik bir ısrar ve arzu ile adıı· .. 
mak gibi herkcc:ıe nasip olma~/an 
bir hareketle bulunmuş. bunları 
okumu~. tetkik ve tahı::ilini ken_ 
di kendine ilerletmiştir. fı::tan_ 

•buldan Karsa o zamanki \'C5aİtle 
yapılan uzuıı yolculuk da Nn _ 
mık Kemalde vatan muhabbeti. 
ni. görüı, kabiliyetini arttrrmış_ 
tır. Bir sene sonra lı::tanbul:l 
dönmü:;tür. husu::;i arnpçn, fr.ıs. 
ça dersıcı; :ılmıştn. 

H yaşıM geldiği zaman, Sof_ 
ya muta~'>arrıflığına tayin olunnn 
Abdiilliı tif paşa ile oraya g-iden 
Namık ı-:enıal. ilk şiirini yaz_ 
mıştır. Buracfa edebiyat çalı"'. 

malarmı arttırnn::;. 1 i yaşındn 

ikı>n bir füvan meydana getir_ 
miştir. Yine o sırada dömlü<Yü 

o 
1stanbulda, zamanın ilı:ride şair 
ve ediplcrile tanı~mış. bunlnrrn 
13f'.>O da aralarında teşkil ettik_ 
leri encüm<>ni ~tiraya girmiştir. 

Bir müddet eonra Babıali ter. 
ciime odasnıa tayin olunmu~ \'e 
Şinasi ile ta:w~t !ktan sonra w• . -
niliğ'e doğru bac-1 :.~·:ın temayülii 
gittikce artrnLstrr. 2:1 ya.rnıdan 
sonra art.ık divan tar:zrnda şiir 

yazmamış. 1SG2 de "Tasviricf. 
kar'' a yazı yazınağa başlamış. 
Ha rckct ,.e hararetli yazıları 

takdir kazanan Namık Kemal. 
Şinıısininin t..·n-siyc$İni dinliye. 
rek frans11.ca da öğrenmiş. garp 
C!;Crlcrini okumuştur. 1865 den 
itibaıen iki sene. 25. 27 yaşında 
iken, "Tn~viricfkii.rr"' kendisi 
i<ln re elmi!3ti. • 

O sıralar da. Bclgrad ormanı_ 

na gezmek bnhanc.c;ile gidip 
orada yazmıştır. 
kuytu bir yerde buluıjularak 

kurulan ve istibdadı yıkmayı 

istihdaf eden "Yeni 0f'manlılar'' 
cemiyetinin miiessislcri ve ilk 
fı1.asr meyanında bulunmuş, az 
zamanda bu ihtilal ccmiyt"lİnin 
en fnal ruhu derecesine çıkmış. 
tır, o zaman vclınht olan ;\lw-at 
efendiyi meşrutiyet yolunda ye_ 
tiı:;tirmek istiycn ''Yeni Osman.0 

lıl:ır" cf!miycti. Xamık I\:enıali 

veliahte muallim tayin etmiş. 
tir. 

Ru cem iyetin faaliyetini ha_ 
ber alan Patlişalı .\bdi.ilazie. en 
nafiz azalarını tevkif cttirmis, 
~amık Kemali de Erzurum vali 
muavinliğine tayin ederek ts_ 
lnııhuldrı n uz.aklaştırmrı k iste_ 
miştir. ı'.\'amık Kemal. kendisi 
gibi uza klafjtırılınak ic;in Kıbns 

mııtnsarrıflığına ' tayin olunan 
Ziya bey (Şair Ziya paşa} ile 
beraber 1867 de Anupaya kac;. 
m ış, (T.ıs,•iricfkfırı) Tlccaizade 
Ekreme bırakmıştır. 

Pa ristc, Mı.sırlı Prens ~.1usta. 
fa !<'azı! paM<lan himaye güren 

Namık Kemal, m~hur hukuk 
alimlerinden Emil Akulaye'den 
içtimai. ~iya.c;i bilgiler öğrenmiş, 
bilahnre Londraya geçmiş ve 
Ziya beyle beraber C Hürriyet) 
ga1.ct"siııi iki seneden fazla çı. 
karmıştır. Sonra Brüksele git. 
miş, arkadaşı ?\uri beyle (istik. 
bali :\lilletı ga1.etesini çıkarmış 
n~ istHnlnt ile miiradele etmiştir. 

Bir miiddet sonra Viyanaya 
geçmiş. siyasi mücrimler hak. 
kın.ıla ilan olunan umumi af ü. 
Z(•rinc 1 70 dt~ htanbula dön. 
mii.:ti.ir. 

Vatan \"e millet hakkındaki 

duyguları olgunlaşmış. yeni bil. 
giler ka?.anmı~ ve i.stibdadrn a _ 
mansız, korkunç bir düşmanı 

haline g-clnıiş olnn Namık Ke_ 
mal. CHndika) gazetesine yaz_ 
mağa b.-uılaınış, sonra (Nur) u 
ve en atef;li, en giizcl .siya::ıi ve 
içtinıni yazılarını ihtka eden 
me5hur ( lbıet) gaı.ete.<;;ini çı. 

knrmıstır. Y.'akat saray yine 
kendisinden korkmağa başla_ 

dı~r için , 'amık Kemal CGelibo_ 
lıı) mutassrnfhğına gönderil. 
mistir. BU)-iik vatanperver ora _ 
dan da (İbret) (' m. M. l \'C 

(Had ika) ya CX 1<. l imuılarile 

makale g-örı.<lerm iştir. Yedi ay 

kadar sonra azledilip lstanbuls. 
gelmiş, yine (İbret) in başına 

gcc;m iı:ıtir. 
18i3 de. meşhur (Vatan, ya .. 

hut Silistre) adındaki ilk piye .. 
sini yazmış, ilk temsilinde hal .. 
kın hürriyet için yaptığı tcza .. 
hürat üzerine padişah Abdüla .. 
zizin 2S nisan 1873 tarihli fer .. 
manile ::\lagosaya kalebcnd o\a .. 
ra k gönderilmiştir. 

Orada :33 ay kalmış, fakat boŞ 
durmamış, pek büyük meşak. 
katler ç.ektiği. hastalıklar ge .. 
çirdiği, bilhassa sıtma yakasını 
bırakmadrğ-ı halde (Akif ıbcy l • 
(7.a\'allı ç~cukl, (Giilnihal) pi.. 
yesll'rini, <Ta.hrib) i, <Takibi 
harabaU ı. clntibah) ı, (Baharı 

d;i.niş) terciimcsini ve a~TIOO tr .. 
fan pnşaya mektuplarını yaz... 
mrntır. 

Abdiilfızizin hal'inden sonra af 
olunan Namık Kemal, J8i6 ma. 
yı~ında tstanbula dönmüş. Mu .. 
nıdın kısa süren ~altanatından 
sonra İkinci Abdülhamit tara .. 
fır lan Suravi Devlete aza tayin 
e<lilmiştir. Bira1. sonra Ziya paŞa 
ile bcra ber. (Kanunuesasi} ııin 
tanzimine memur eclilmifitir. 

Fnkat bir müddet sonra Jıtf· 
ııal edilmiş \'C altı ay hapis yat .. 
mıııtır. Sonra Midillide mut.asar .. 
rıflıkla ikamete memur edilmiş 
ve sene orada kalmıştır. (Cc.z .. 
mil ile Celalettin Harzemşah) J 

Midilliden Radosa gönderil .. 
miştir. Orada da (Osmanlı tari .. 
hi) .nin bir kısmını kaleme al. 
mıştır. Sonra mutasarrıfhkla 

<Sakız) adasına gönderilmiştir. 

Son senelerde pek mu?.atrip ol. 
duğu bron~ite zatürree de inzi. 
inam etmiş .ve 1888 birinciJd. 
mınun ikinci pa1 .. ar g-ünü, 48 ya .. 
şında ölmüştür. 

Evvela Sakı1.da bir camiin ka. 
pı!'lı iinünc defnedilmiş. bilahare 
vasiyeti gözönünde tutularak 
IBolayırl a getirilmiş ve Süley .. 
man p:ışa türbesinde e-bcdiyctc 
bırakılmıştır. 

Namık Kemal, en son şiirini 
fotoğrafı altına yazmrştır ve 
ı:ıudur: 

Nrimıı.<1 ile irfiim yetişmez mi 
miikafatf 

lklml yol11 gerçi Komcılin 
kapamh,--tır: 

Çol( lfl: gôrcmez..cımı de saçında 

salmlnıda, 

Elminnctiililllih yüzü ak, olnı 
açı1.-tır. 

Namık Kemalin oğlu şair .A.li 
Ekrem de J 93~ de tstanbukla. 
ölmüı;ti.ir. 

Samık Kemalin yaptığı işler .. 
den biri de, bi1.de bir gazete ifa .. 
desi ve edası tesis etmiş olınB
srdır. 

Yukarıda ya;.o.dığımız gf12.Cte .. 
!erden başka !İttihat, !stik'bal· 
Kamer. Diyojen, Hayal, Basiret. 
Tercümanı Hakikat, Sadakat, 
Vakıt) gaı.etclerinde de !bir ~ 
yüz R-iyasi ,edebi makaleleri ve 
ayrıca mektupları çıkmıştır. 

Yine yııkarıda yazdıkkırıınl'Z: 
dan b.ışka, (Devri 1stfti.) jsintlı 
bir tarihi, (Rönan müdafaaına
mesi) ismile (Ernest Röııan) ın 
(tslamivet ve maarif} adlı kita
bına ce~abı, CKaraıbela) tsiınl~ 
tiyalrosu, (Tahribi ha~t) • 
(:'\Jepı izon muahedesi), (Me~
hal \"e tarihi isl'm) ı, (E:nır 
Newıız). CKaııije l, <Bar·•rni 
zafrı ı. Tifıya ı. (Fi'&.etı h•· · 
kuk i -. i:vıli c-c;"'rlcri \"c t.r .,. :~ 
~iiıleıı \arda. 
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-· ~ 6;fte ~ . cWec:llb! be-4& 
~ -...Bede .., Mdtye a&ı • 
' Gumı d& uutmaş:m ki ben 
~ sİil bare*et -...,ycliuı 
~ clb71111 ~ 

_,,_ 

Tuaı: lek l.olldOD 
Jmdulam aebep ol ' malUm. 
~ ~ banml. )IQdme brfl 
96)'1emek ki.W±.,.,,,...,. bümdu. 
Me uuııttıhl olıaa lb:in. mu:a-.ınuz. 
du, Ban& kam.. bu hAdmeden 

acmn. ba:Nııi& kal.Ma .. anı:ı: pek mu. 

...tik~ 

o.o ıas yeırtnden mçradJ: 
- N-.t .• dedi. Bandaa. kalkıp 

lllmek 1116? Yalııat .,....., Di;petim 

bm9ıda lt&Jmıaktır! 

- O laalde 'JMpnı:;ıa llıir lr 
lııııdlll bWüm. 

- İmldm yok. •• 
- O h&Jıde her goyezelik edeni 

benim. 61dilımem. icap ediyor. 

- Hiç de &J'9 dıeill. Bu d& 

J>* ı- olur. Dediltodularm anu
nö. almak ~ bafka bir çare da· 
lla 'VU', 

- Ne ati! 
- Evleniriz. .• 
Şeldonun atzr hayretten iki 

kaı-11 acılmıftı. ~ a. tatkm 
llflan bebrkelı. tgılınden: 

Acaba gene alay mı ediyot"! 

dedi. 
Flıb.t bu aıelerki t.ekllfte alay 

f&laa yoktu; ve çünkil Ja.n'm ya
n.aklan hicabmdan k1sarmıştı. 

Şeldon heyecenlı heyeea.nlı f!Or. 
du: 

- Cldd1 mi aöylüyonnw\ur. ! 
- Gayet t&blt. 
Ulak bir •Uk6t. Şeldomm. yerin 

de bapa81 ole&7dı muhakkak ki 
HVinçten e1Jerini c;rrpardt. 

rüat o kalbindeki nfbay&tab 
....tnd belli etmedi, "Ye dedi ki: 

- Beal lllahtden. ıte-rivor lllUlltlll 

Jaa! 
- o. r DaTicL... 
ŞeJdoe lreıM; km lrollarm.m ara.. 

-. aldı ve g6ğBUn butırdı. Son 
ra, uzun uzun krmı J&ılerlU dal
dı: Bu c&MeMe, altın bir 
~U.-

Şeldon batıöyv lmn kulalma 
efileret en. tatlı Nelyte tıaıldaıdJ: 

- Hemen nlrA.lınnm q'&lmı. 

olmu mı? 
0eaç ıcs 1ı1r an~ illi ..

mı. cen.p ftldl: 

-Rasmm~ 
8 o !f 

Haberin ~al•acası 
al alllllal"&b 11nı....,..... luıllh 

1 - Çikolat&l&r, 2 - A4tn&. ozan, 
8 - Jı[, ı.. Kekik, T, o& - .UUer, Ke· 
te, & - !Şema, be, A.1, 4' - ı., Tara· 
tor, '1 - R. sı., L, Tas, 8 - Kin· 
Ye, Ama, 9 - llal, .K&b, L&r, 10 -
tnapn, Taka. 11 - Zehir, Ben, R. 

· Topkapr_ Sarayına · qıren-

CASlJ$ · : i.f.JKRE;ÇY,~ 
D:-.irdıiııcü Murad devrihcfe bir. Venedıl< . şpyal esinın kıtı • 

~aıJn: İSKENt;>ER . F. SERTEL"C.İ 
--- . ,.,.,tf 

·28· 
~ ~ki su pirleri tmıuo. ,.~ kahvehanede blr atyoa 9ft' 
'~~ Batuı ıı:mın lııımlllde kince koynunclakı alUnlan çıkarıp o 

....._ "'- bir aıtm b&b§if -verdi. na buna datımıata baflamJftı • 
~ lfe 4W1n. bir aıtm b&h§it mi Hayrull&lı efendi Ven.edik aıtmıan 
~ ~' Oı.uitmd blr kere ben bile nı eavururken. yw~riler kalı"bane· 
)~ lı&r aıtm balı§if vermod.lm. ye girerek kendlalni ~ Gırttbı.de 7&k• 
~ bertfl N&J'eden bulm\l.f bu l~lardı. 

....._ T Ertesi gQn Bayram J>&I&: 
,~ Y-.cDll dllkalan berkellin - Hayıııllsh llfendlyt Nmnm.. dıı 

, ~ diği zaman: 
ı, O baldı rllfvıt a1mıfln'. Ben a· Cevher ağa.: 
~~rdum o b&cabız t107· - Bu gece gelmedi, dev1etıom ! Ha· 
it · bcr aldttmuz& g~re kendMlnı ,...ıcıe· 'u.taf P"f& derhal ,.erııçert Tiler te•ldf etmifler, dedl 
~ bir lıabeT g&ıdeıdl. Baynıllab VeztrtAzam hlddetlendl .. ~ • · 

l'1 r~ ftklt çıoekp&.al"IDClalıd ı?ıÜımı ~tt: 
~ ~~DMIDda )'&kalayrp bap· - DiftD lıt&1'lıl Ba)'l'UDalı eleedlyt 

t-ı-, '9vkH ~· dOIN aur 

H AB lttl-Attpm ~ 

öKUZ VE tNEK 

öir'fJtmelı ~: ''vkin: ~ 
.. ... i.ç9ıde" dediğim 
nıkıt cümlede ne gibi bir yan. 
lıtllk var? 
TUıbe: s.,. öğretmen; ılk 

öm.ce a.,.ı ~! ôlrin onwı 
adt ""1!'dlın. 

- AmoK ~' ~ yüı .. 
tM ... 8oftra terler, JtMta olur. 

• 
Kadınlar tll'anncla 

- Haydi, gel NeoW&ra gidip 1911i 
Jdlrklerim!zl pterellm.. 

- Natue Ahmet ebnlt olurua,, 

ÇUnkll o da ,_ blr kQl'k -- aldı. 

Oteki kim?, 

- Den dilılyum • b4qük apte.• 
lmı: t.anı)>onaaı. 

- Peki Melli kim! 

Sebeb yok 

clL. 

- J[ocaa geg bldr, ge!inealnl bek· 
HJecek milin T 

Dl19 llOl'da. Kad:m: 
- Ne .,.. hUU.1~ 

• lııoC.mm atnJw, 9Udm kwk.. 

- Bir kitap lıltiyorum. 

DALGIN AŞIK 

Kız ve deltlmınJ• ağ· ya • 
lanmrela.rd1. 

BaidaJldnr doJı.reu yıı.ğmuı ya-
ğıyordu. 

t1dsi öpüı}\tyorlardı. 
Şi~ çaktı, gök gili'led1. 
Hali öpUşllyorlardt. 
O esna.da ya.nlanndan lbir a

dam geçti ve onlara dönerek: 
"- Şimşehli, yağmurlu. bir 

havada biT a.ğacıı\ dibinde bu. 
lunmanm tehlikeli olduğunu bil 
miyor mW!nllluz?" 

Erkek adama dönerek: 
"- Ne dediniz? Yağmur mu 

yağı"yor?'' 

Ne renk olmalı? 

Zencı k&dm aatıcı kıaa - Lutıen 

bazıa ten rcmgi bir çorap verir mls1· 

nb.T 

Teıhis. 

Hut&: - .Amt.ı.n doktor, ook muzu..· 
riblm.. nedir benim haatıı.lıtım. Dl· 
iti' mtıteh&MıAlar tejbJ.IUıiuı igt1rak 
etmiyorlar. 

Doktol' - Jltnl blliJ'Ol'Uln, fakat 
mı temin ederim kl otopı!i yapıldığı 
zaman ben h&klı Cıka.cafmı. 

- Nam " ...., o1111111 madan' - Ya b1sbnki ! Da.ha evlen. 
- lalcındüıt me•nm berin• koy· memi?Jn birinci ~ beni 

mak tcAll o&aoak.. ..._ AkQıdandır, dul bıraktı. 
OD& Q1S1Jft olMm. 

loldıaı ..,.ı 

ı - YUllQ, tuftleCll b&7an (mtlrek· 
kep kelime), 2 - Sall&ndınlan, Jıı[u· 
ar bir hayvan, 8 - KlllMftlD kuleıdn• 

delil, 141 ~cı, fı - Bir lılwr Flra'YUllu, 
bir edatm tanıt, S - EdebQ'attald bir 
tan& men.wp, bir cina anda!, T -
Tartı &1.U, otm&mıf, 8 - Çok de~ 
dilinl .uıme, 9 - Bir emir, letanbul· 
da blr 98Dlt, 10 - Jdlllet, eeki altabe
de blr harftn okuııUfUt sfu:el aanattn 
teni, 11 - Bir yemi§, b7fl yerinde 
olanın l!Öyledllf. 

Yalcard9a .,atı.Ta ı 
ı - Ay&klarmd& buau.ty&tt olan 

kanatlı blr haJftJl (mtlrekkep keli· 
me,) 2 - ı.tmıer, öted.nberi mevcut, 

s - Bir atac. Alm&nJ&da bir havu, 
fı - USUYl&mnrıdan blıt, dtıflln, bir 
edatm k.waltılmlf ve kalm!A§tmıauşı, 
5 - Nota. çift doğan, 6 - B\r emir, 
zal'&I', 7 - .Alfabede bir harfin oku· 
nutu. 8&bukwı arkadafı, 8 - Avrupa· 
da bir ll'll'& dağlar, yuva, 9 - Büyük 
kuık, çiııgi, 10 ~ Uzak, vapur oda.n, 
11 - Btlyük dere mangal n aob& le· 

vunnatmclan. 

emrlle yakaladık. 
- Suçu neymlf T 

- Halk k&hvehalMlltnde ıuna buna 
Venedlk altmı dalıtıyorm.Uf. 
~pata gözlerini açtı: 
- Ne declla.. Veaedlk alt:ı:ın mı: d&· 

irtqormU§! 
- Evet, d4wlıet1Qm! O&ıııdtrcQtDllS 

adamlardan .b9f altı f&hiı de 'VU. oıı 
lanzı önUnde de dafrtmıt , 

v.uu.um ..,. llabert alıDcıa. ten• 
Mide hlddeUeadi: 

- V&J lw'ata ~t Boyna boewı& 
l:Mı1mu7or da llOlıı:Mt& para yemefc 

kalkQw lı&' 1 
- Para yemek wı; dl8Ddlr, dıtvlet 

lhll takat, daha ıeoen g1ka pad1p 
rmı1 emir buyurmUflar: umumi yer 
lerde )'abueı de-vı.te .. aauı. ..,. f 
fedelllın takip edDllıl, cllmWl•r. J!:ğer 

verdltt ~ V...-dtk alt:IJU olma 
-.,.ti. bir ,., l67'911Mfe bülamtl! 

olmudl. Jlerk..tn ııc...ıtntn ltelUmı 

btl tntacaıt deftlta ,.., 
- Dofru 11Öylt1J'Ol'81Dlf ~ pdi 

bir fO.pbe 4Gft8. Bu lıertt. lula ttJ· 
mat etmlfÜID; tılclı.ıie ~ için 
ana ..wı1Jet ftrlllltUDI. lltr ~ 
r9pet allDlf olabl.11l'. flmdlllk mftlmt 

Hrrsaın kemanı 

Hınmn blrt ıeceyanııı d1lkkbm 
kWdln! demir tellere ne kemıeğe ça. 
tıoırken üzerine mahalle bekçtırt ge· 
Up; 

- Ne yap()'Onwı? 
Diye *>rmllf .. hJrsm fU "vabı v r-

m.lff: 
- Keman çalıyorum .. 
- !yt ama bunwı ...ı çıkmıyor .. 
- .Sabret, onun Mal -~eyin 

kar. 

Temi~ inaan 

Doktor - (Haat&ya) ııaaılaam? 
Hasta - Çoll l}ÜkUr .. 

Doktor ;- Vicdanen rahat mJSmız. 
Ha.et& - Tabii, §lmdlye kadar kim· 

seye lncltmedim, Mk yemedim, yalan 
söylemedim. bir kunıf bil• borcum 
yok. 

Doktor - öyle lBe hiç teeuUf et· 
me. A.ı.ralle olaıı borcunu da .,... de 
hemen gttmete bak.. 

Yeniçeri &ğuı gittikten .eonra, Bay· 
1'8Dlp&§a nıeeeleyl pıumatma dolam~ 
ve kendi &damı olan kllercib&§ı KA.mll 

bey va.mta.Ue bu lfl tahkike ba§lıı. 

m.tfll. 
Klınll bey, o gece Hayrullah eten· 

dl.nln odum& gelmediğini gördü. I 

z1nl1 oldutwıu bildl#i tı:ln aramadı 
Fakat, ikiDci g~ de gelmeyince :me 
rt.k& dllftU. O g11D vulı"l.Uam Wı 
kendisine bu 1§1.n tahldldn1 emretmı, 
ti. 

- Demek 1d Hayrullah efendi teY 

kit e~ diyerek btıllbUtUn teıA§ 

tt.1. 
Hayrullah efendi Venedlk alçlsinden 

pua aldığını b~ kimaeye a<>yJememif
tt. KA.mll beyiD de blr fOYdeıı haber 
yoktu. 

Bir akp.m KAmi1 bey, liıı.)'rUll 

eteGdinın od&lma girdl.. Dol&plan, ç;, 
°'Afil' MDdJ#mı, yatalı )'Ol'l&DJ, hallı 
ıı divan k&Ublnin bütün eoyaamı ara 
dl. Bil' ,., bulamadı 

K&mJJ bey, H&7f\lllah efendideıı çok 
emindi. Onun ..-..yda lec;ıeD ade Ye 
kalımderw tı&Jatmı yalnndaD g6rl.I· 
pordu. H&tt& K&mll bey ka.o kere bay· 
,.. ,...,._ Olldu b&haedılrkea: 

.. 
1 

e·r gözde ve hatırı 
İmparator Yung • Ch~'in 

en meşhur g&xieleıinden Ma • 
Ch.ia her zaman giydiği Ma.nço 
elbiseleriyle ve ha.rilrulf\de gti. 
zelliği ve sehhnrlığı ile diğer 
saray ka.dmları arasında tema. 
yüz etmişti 

Prens Oh'ien • Lung ıbu ımağ_ 
rur prensese kendisini eevdire. 

• memfş ve daima onun soğuk 

hareketlerine maruz kalını~tr. 
Gözleri kamn.ştrmn ve in&nt 

kendisine çeken bu esrarlı gli .. 
zellik karsısında Prens her şeyi 
unutuı·, ya.lruz simsiyah bir eı. 
mas gibi pa.rlıya.n gözlcrlı\ bir 
an olsun kendine lbaktığmı gör. 
menin en bUyük lbir sa.adet ol. 
duğunu d~-.ninUrdU. 

Bir gün Prenses Ma .. Chia 
Ay pavyonunda hususi daire. 
~inde ceriyeleriyle oturuyordu. 
O sırada g~ Prens odaya gir. 
di. Kendisini seWmlamak için 
diz çökmeğe ha.zırla.nan kızlara 
"Sus!" i§areti ve;,u. Ve ya.vaş. 
e& Prensesin sa.ndalyesine ya.k. 
taşarak elleriyle onun göderini 
kapadı. Ma • Olıia. bir çığlık 
kopardı. Etrafında.kilere bunu 
kimin yaptığmı sordu. F'akat 
ses veren olmadı. Prens hareket. 
siz duruyor nefes bile almıyor .. 
du. Ma .. Cb.ia bu ta.zyikten 
kurtulmıya çal~. Birden 
elindeki fildişi tara.k Prensin .ı. 
nma ç.a.r.ptr .tnoo bir kan ~i 
ka.şmm ucundan sUzi.ilmcğe lbaf,. 
ladı. Prens ellerini ~vinırek 

döndU, gözgöre geldiler. Her 1-
kiai de şaşkın ve müteessirdiler. 
Ohien Lung bir rgey ~ 
Prensesi selAmladı. Ve ktıpntk 
gitti. 

Ert.e8i gün mutad merasbnde 
ihtiyar imparatoriçe oğlumm al. 
nm<lald yarayı farketti Y e.mna 
çağırrarak sebebln1 80l'dıı. 

Prens beklemediği bu 8lral 
ka.rşısındu. cevap bulamadı. Ma. 
Chia 'mn a.kşam !bir oyım&t. yan. 
lrşlıkla yaptığım s8yJedi. Çok 
sevdlği Prensesln bu harelı:cti 
imparatoriçede nefret uyandır. 
dJ. Ve derhal harem ağalarmch.n 
birine emir verdi: 

- Ma. • Chia bugUn ~ 
rulaca.ktır ... Prens dona kaldı. 
Fakat bu glina1hsn kızI kurtar. 
mak için feryat eıtip meraaimi 
boz.a.ınudı. Bu amııemne kvşı 
bü.yilk htırmet.eizlikti. Ses gı. 
karma.d&n şuursuz bir helde an. 
nesini sua:ya kadar takip etti. 
~f erasimden sonra Ma. .. C!tia 

nm odssma koştu.. İnce beyaz 
ooynundan bir kordon sarkıyor. 
du. O çokta ölmüştü .. Ağ'lıyar&.k 
önlinde diz çök1:U: "Senin ölUmü. 
ne ben sebep oldum, beni a.ffet 
sevgilim... A!f et..'' diye inledi 

Sonra p:ı.rm~ö-ının ucunu ka_ 
nattr Ve Premesln boynuna 
şunları yamı: -mUnl.ıs ve feragati netis ahib1 btr a· 
damdır. 

O, Hayruııaıı efendinin para J'ed1ğl 

ne inanmıyor ve: 
- Bu ı.,te bir dulap v r. M.u\lako 

Kara Mwıtafa paııa bu zavıı.ııuun ayn 
ğmıı. bir karpuz kabuğu koymak leh 
yor. diyordu 

Gerçi Muaıafa paf HayrW!ab e 
fendınin ayağına karpuz kalJıulu ko)' 
mata çall§IYOT'du ama, hldillo de )'il 

lan ve uydurma değildi. Hayrullah c 
fendi o ge~ tamam on lkJ Venedll 

""tını harcamıştı 

fi&lbUld, ilk önce saraydan ı;ık~ 
~ı zaman cebine 'btr hnı.cık koymamı 
mydı• 

Demek ·ı. Hıı.ynıllab efendi tcıkraı 

mı fl.krlndcn vazgeçerek koyuwıa ocı 
k1 dUka altını koyml.I§ ic kafa\ff 
unca hepalni aarfediftr'ml§U, 

O halde kusur kalan altınlar cm ne 

t-deydt! 
Kllerclbaft KAmll bey H&ynıllah e 

Cendinin odıuımı a.nı.§t.ırdlğı ..aman. 
geri 1ı:alan aıtmıan neden bulamamış 

tr! 

"Bu sUflf dünyad SCU!Il ıçm 

bir §eY yapamadmı. Fakat ikinci 
alemde kendi hayatım mukabL 
linde sana şükranlanmı öd.iye. 
ceğime yemin ederim.,, Ve y~c:;lı 
gözlerle son bir defa sevgilisine 
baktı. &>nra. çıkıp gitti. Cariye. 
l l'rine Prensesin M:ı.:rıço clbisele. 
rini getirmeleıini emretti. Bu 
elbi~er. imparator oluncu~ 

kadar Prensin odasında vo da:i .. 
ma gözün1ln önünde durdu. Fa.. 
kat Altun Orağon tnnt.a. geçme .. 
ğe muvaffak olrluğu zaman bun.. 
!arla birlikte Ma'nm acı batnı;a. 
srnı da unuttu. 

Bir ilk1>aha.r günü sa.rayın 

haricinde gezmeğe çıktı. Tahtı.. 
revanmı ağs.çlrk lbir yerde dur. 
durttu. 

o !5Irtıda tahtırevanı tn§IYRn.. 

!ardan genç bir ÇIOCt1k yüzünü 
impara:tora çevirerek şunları 

söyledi= "En büyUk kabatıatler 
en bUy{ik kumandanlıırmdır .,, 
İsp&r&tor en ço'k sevdiği adam.. 
la.rdan bile beklemediği bu söz 
karşımnda bunu eöyliye:ni gör. 
mek istedi ..• Genç delilm.nlI im.. 
pan.tıxvn MOnde eğ.ildi. 
ve heyeeandan titriyordu. 

İmparator dikksile ~ ~ 
tt. Baktı. Ve acın doğru ilerledi. 
Evet.. Bu çehre yalbancı 

gelmiyıoır'du. Evveloo de g&mfu 
gibi)'di, t ıaerede? 

Del1kaiıııya kendfslni takip 
etmeef.ni 115ytedi. Çoc\ık korku 
ve heyecan içinde yUrüyordu. A. 
caba ne olaca:kb 't Muhakkak öl. 
d\L"'Ülecekti. Söylediğine ne ka. 
c1ar p olmuştu. 

İmparator - lsminfz nedir? .. 
Genç • Ho • She\1.. Majeste .. 
Diyerek :imparatorun önünde 

dilı çöktü. 

- Kaç yaşmdasmız! 
- 24.. Majest.e.. 
- Nereden geldiniz? 
- lııfonçoluyum Ma. 

Bu l&.ı üzerine impara.tnrmı 

gözleri parladı.. Çok uzak ve e.aı 
bi:r ba.tlra gö~ün önünde can.. 
landı. Gözleri yaşla doldu.. Do. 
mek .. Bu genç t.e bedbaht Ya • 
Chb'nm mcmle , elmiş .. 
ti. Birdenbire bir şey hatırla.. 
J1UI gibi delilaı.nb:yn ba.kb. Ve 
yakasnxı a.çma.smı emretti. 

Ve 90Dl'& hayret Ye korku il 
irkildi .. Boynunun listtmd b1r 
kan lek • gördii ... 

Dıdıa fazla cWşilnmedi.. Ho"yu 
kendisine çekerek kucaiJadL V: 
<'ılgm bir eeele: 

"- ~lo, dedi, niçin b&,yle 
bır erkek olarak tecelli ettin, nt. 
<!in? .... 

Ho • SheQ impa.ratonm deli 
olduğunu hWaneclerek lll'.ll! çıkar. 
madı ve bekledi ... 

imparator kendine geldikte:D 

(Lat/on BCIJl/lltJı ~) 
•wr 

ıaıercnıa,ı KAm.!l tıe7, )'8.ptığı taıı· 
itikat neticesini ~ ~ 
v.: 

- ~ lhDdlDSn lı10blr 
au bulamadan, devleUQml oııun klm· 

l ;,olıtw. Qoktanbed davteu hlz· 
met eden bir adamın. bir ~6e 

oa altını bulunmaz mı f Para 
tctmentn de 8UÇ old\l#UnU blo ieltme 
ml(ıt:tm, dedi. 

Bayram pe.§& da bu f1kirde)'\ti 

- Bc.rı ondan manunıı b1r barokM 
ırımıuyonı.m. Hele rtışveı aımrumu 

lllç aklım almıyor., dlyernk Hayrullah 

•fendi~ karfı ~ledlğt eevgt ve te 
•ecctuın aıencm tr.ııar atmtşU. Vakat. 
ltaptan pap. kancayı takmqtı bir b 
.,. saftllzya Derhal bir fn1ıat balaraJı 

~: 

dimlll baberdar olma 
iınıa. ,.,,ketlcmı ma!J'et phaneııtzd 
Gıltabdem bulunan Bayrull&lı efe:ı:ı. 

dl ,ab&nm lllçllerden rQşvet alıyomıUf 
Venedlk altmlarmJ avuı; avuo eavunır 
kea ya1reı44ııar, deytnce .Wtan Kura 

dm ı.,... atmıt ft b!ddetle: 

- .Atm ...a'uım lltDdana.. ~ tıa· 

•zıuU: 



Çocuk Esirgeme Kurumu ınenfaatine 
tertip edilen boks ınaçları 

ugün Maksimde 
yapılıyor 

Çocuk Esirgeme Kurumu ta
ı afından tPrtip edilen boks maç 
ıarı, bugün saat 14 ten itibaren 
Mn.ksim salonlarında. yapılacak. 
tır. 

Birçok tanınmış boksörlerimi. 
zin iştirak edecekleri bu maç. 
ların çok heyecanlı olacağı tah
min edilmektedir . 

Müsaba.kalarm muntazam ce. 
reyan etmesi için bölge boks 
ajanlığı tarafından icap eden 
tedbirler almmıştn·. 

:Müsabakalara boks antrenö. 
rli Yorgqleskonun Galatasaray
lı Muzafferle yapacağı bir gös
terişle başlanacaktır. 

Lig maçları 
teblr edlld 

l stanbul, 14 ( A.A.) - !stan
bul Beden Terbiyesi Başkanlı. 
ğından: Bir haftadan beri de· 
vam eden yağmurlar dolayısiyle 
stadtar oyun oynanmıyncak bir 
vaziyete geldiğinden bu pazar 
günk"ii futbol lik maçları tehir 
edilmiştir. 

Bodarı bagtln 
delaedllecek 

Dünkü nüshamızda a.ni olarak 
vefatını haber vcrdiğiıİıiz Gala
tasaray klübü futbolcularından 
Bodurinin ölümü şüpheli görül· 
düğünden cesedinin trbbı adliye 
kaldınldığmı bildirmiştik. 

Yapılan otopsi neticesinde 
Bodurinln şiddetli so~ algm.. 
lığmdn öldüğü anlaşılmış ve 
defnine ruhsat verilmiştir. 

Cenu.e bugün saat 16 da 
Taksim kilisesinden kaldmlacak 
Şişlideki Rum mezarlığıoo gö. 
mülecektir. 

sonra sevgilisinin elim hikaye. 
sini, ve kendi hatası yüzünden 
böyle bir cezaya so'bep olduğu. 
nu içi yanarak anlattr. 

••• 
O akşam imparator sarayın. 

da Ho • Shefı.'in şerefine bir zi. 
yafet veriyordu. Sarayın salon. 
ları ve !bahçeleri renkli fenerler. 
le süslenmiş .. Ve bütün sokak.. 
larda meşaleler yanmıştı. Daha 
bu kadar muhteşem lbir ziyafet 
Pekin'de görülmüş değildi. 

İmparator yanında Ho _ Sheu 
:ile birlikte ziyafet salonuna 
girdi. O sıra.da. mtizik başladı. 

Yemekler yenildi ve şa.:rnplar 

içildi. Biraz soıva dansözler gel. 
diler.. Şarkı söylediler ve da:n.. 
settiler.. tmpa.rator bu esrarlı 
hava içinde mest olmuştu. Aya_ 
ğn. kalktr. Ve Ho _ SheO'yu ye_ 
ni ma.reşalı olarak tanıttı. 

Herkes yen,i mareşale grpta 
ile bakıyordu. Bu kadar kısa. bir 
zamanda imparatorun yüksek 
teveccühünü kazanan lbu adama 
karşı içlerinde derin lbir kin ve 
nefretu~. 

O günden sonra saray adam. 
ları arasında daimt bir rekabet 
lba.slndı. lmparatarun teveccü_ 
hünü '.kazanahilmek ifı~ ona na.. 
dide sanat eserleri, güzel atlar, 
ve en cazip se..~ar dansözler he. 
diye ediyorlardı. Fa.kat bunların 
hepsi bo"l ve nafile idi. 

Btma mukabil Ho _ Shcu'nun 
rütbesi günden gilne artıyor, 
imparator sözilnü kırmıyor ve 
her istediğini ka.'bul ediyordu. 
Sarayında.ki ihtişam ve debdebe 
gözleri kamaştıracak derecede 
idi. Ho'nun imparator i.izcrin. 
deki lbu esra.reDt,cıiz tesir ve nü. 
fuzmıun sabcl>i, Ma _ Chia'nm 
ha.trrasmda.n başka lbir şey de. 

Ağır siklette !ıyas ile Tevfik, 
ikişer dakikadan altı ravnd dö. 
vüşeceklerdir. Hafif siklette 
I~urtuluştan Edvard ile Galata. 
saraydan Abdi karşılaşacaklar- ı 
dır. 

Günün en enteresan mü.saba· 
kalarmdan biri bu çiftin dö
vüşmesidir. Bunlardan başka 
yan ortada lsmaille Panayot, 
tUy siklettc Hüseyinle Semih, 
yan ortada Muhteşemle Hasan, 
hafifte Cevdet ile Hidayet, tüy 
siklette de Semih ile İsmail çar. 
pışacaklardır. 1 

Kuleli Askeri mektep-
ler basketbol ikincisi 

oldu 
Bir kaç haftadanberi d e

v a m eden a s k e r i mek
tepler b a s k e t b o 1 mü. 
sabakaları dün nihayetlenmiş.. 
tir. Dünkü karşılaşma ikinciyi 
tayin için Kuleli ile Maltepe a. 
rasmda yapılmu~tır. 
Müsabakayı 29·21 kaza.nan 

Kuleliler askeri mektepler bas
ketbol ikincisi olmuşlardır. 

istişare heyeti Melihin 
itirazını reddetti 

Fenerbahçe • V cfa maçındaki 
hadiseden dolayı, Fencrba.hçe 
merkez muhacimi Melihin bölge 
ceza heyetince 9 ay müddetle 
cezalandırıldığı, ve Melih tara -
fmdan bu cezaya itiraz edildi • 
ğini bildirmiştik. 

Dün aldığımız bir habere gö. 
re, Melihin bu itirazı bölge is· 
tişare heyeti tarafından redde
dilmiştir. 

15.12940 16.12.940 
9.08 Aj:ıns 
9.18 Pro;::rrun 
9.45 l"eıııck l..I!!. 

12.8S Şarkılar 
12.50 Ajn.ns 
ı s.os Kadın ı,u. 

nıo heyt>tl 
JS.2S Orl,e:;tra 

Hl.OS R.ııdyo ca:r: 
18.50 Saz t~erlerl 
Jl).SO Ajanıı 
1915 Fasıl heyeti 
20.15 I'llm parç~ 
20.80 konueına 
20.45 Türküler 
21.15 n:onu,ma 
21.80 Oda nmsllı. 
22.0tl Caz 
2'.?.SO Aj.'\ns 
22.50 Dans 

H.OS Ajans 
8.18 Hafif Prg. 
8.-15 Konuşnı:' 

12.83 Fnsıl hP3 ıwtl 
12.l>O Ajanıı 
1 :ı.or, I·'n!!ı l hl'\'ı·ti 
18.:?0 Karı ık Prg 
18.08 Caz 
18. ıo tncesaz 
10.15 \'lyolon!K!l 

Solo lan 
lfl.SO ,\ jan<ı 
Hl.15 Fasıl hrydi 
20.15 Rndyo Gzt. 
20.-1.; Bestt>l•fır 

Simaları 

21.00 Dinlc~"lcl l . 
21.SO IConuşma 
''1.15 Jtnd:rn Orks 
22.80 Ajıııı 
22. &:S Cnzband 

Şehir Tiyatrosu 
"rperoşı Uran• ı ı'lmırın" 

Gündüz saat l 1, 15,30 
da: Akşam 20.30 da: 

Bulunmaz Uşak 
\ 'uzan: J. 1U. HARRIE 

~ ~ ~ 

1 liklıll Cadde 1 Komedi kııımıııda 

Gündüz saat 15,30 da, 
Akşam: 20.30 da: 

Paşa Hazretleri 

BORSA 
l Bilıt~C'tKA.sU - - ıo.ıo 

1 Sterllo 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 L!rct 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayt~marlı: 

100 Be}ga 
100 Drahmi 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 

100 Zloti 
100 PenglS 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsveç kronu 
100 Rublo 

Esham vo TahvltAt 
Ergani 

bpcuıı~ 

ll.24 

182.20 

69.6875 

0.9975 
l.6225 

12.9375 

213.5315 
0.625 
3.175 

31.1375 
81.005 

1 • • • • ~ .;., ~ .- '.t;' . . :· . . . - -. ·~ . - . --

·na,, Dif. ıriiıe, Grip, Romatizma 
Nevralji, K.ınklık ve Rütün A~nlarınızı Derhal Keser 
icabında güode 3 kaş~ alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ 
• HER YERDE PULLU AKUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Tlrklye Cumbarfyetl· 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulus tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her net'i banka muameleleri. ., 

r J'ara blriktlrenlero 28.800 lira lkramlyo veriyor, 

Zlrant Banknsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmdn en az 
50 llrası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ilo aşa~daki 

pıtına göre ikramiye dağıtılacalıtrr. 

o1 \det ı.ooo Llmlık 4.ooo Lira 
4 " 500 .. 2.000 ., 
4 

" 250 .. ı.ooo • 
40 ,. 100 ,. 4.000 " JOO .. 50 " 

ı;.ooo " 120 " 40 .. l.800 ,, • 
160 .. %0 .. 3.200 .. 

DİKKAT: Heısaplarmun.kl paralar bir sene içinde 50 lirndıuı aşnğı 
dtı:..,mlycnlere ikram.iye çıkbğı t.nkc.Urde % 20 fnzlıuı\ylo V!!rl.lccf:ltUr. 

Kur'alıı.r senede 4 defa: ı EylOI, l BlrinclkAnun, 1 Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çckllccektlr. 

1 
..... , 
1 

Adet Liralık Llm 

l 2000 - 2000.-
8 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

.. 600 - 2000.-
8 ~r.ıo -35 100 11:::1 3500.-

M 50 .. ~000.-

ııoo 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za. 
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

K~lılelcr: 4 Şubat, z l\layı,, I Komrornlı ve Jmmb3ra1112 hesap. 
1 Afu!ltoe. S tktnclteşrln lnnnda mı az elli lraın bulunruiliu 

tarihlerinde yupılrr. kur'aya dahli t'dlllrlt>r. 

~·--SANTA .. 
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alının••• 

oayet kolav ve müessir bir müstahzardır· 

BARSAK SOLUCANLARINA 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarmın büyüklerde ve k!lçilk· 
lerde sebep ola.cağı tehlikeler göz önüne alınarak eohıean ııasta· 

lıklannda bunu kullanmaları faidelidir. 

HeJdmleri.ml.z.e ve"balkmmA tavsiye ed.llen bu ma.talılal 

her eczant'de bulunur. .Bcçet.e Ue utılır. 

Kutusu 25 kuruştur. 

MUAMELE VERGlStNE 
Tabi Müesseselerinin 1941 den itibaren Tutacakları 

1 - 7 üzerine iyi kağıda basılmış 

(iMALA T) - (MUAMELE)' 
(EMTiA tTHALAT ve tHRACA T)' 

(SATL~) df'.ft~rJerlle (AYMK BEYANNAMELICB) ı, 

Tebliğ ve defter tutma o•ullinil cö.tertr. 
Defterlerimizin 25, 60, 100 ve dah& fazla sahlfelllert mevcuttur. 

Umum Satı, 'Yeri: lNKJLAP KtTABEVl i , İ•tanbul, Ank""' Cadd..ı No.: lll5 ' . 

1 B.,ka muka <ad yola< goloook diye "'un u=n bokl•mlyo b..,.t '°"'"' 
Avrupa rnamuııı.tr radyoların §&hı: 

- . - • • 1 • ; 

1941 MODELİ 

MENDE 
RADYOLAR! GELMiŞTIR 

110 ve 220 volt §c.hir cereyanile l§lerler 
Anadoluda bazı acentelikler münhaldir. 

Bankalar raddesi No. 75 Galata Tele!on: 41353 

Müracaat Yeri: 

MENDE 
RADYOLARI Mağazası 

~~~ı:m ......................... ~~ 
----~--~-----------------------------------

l l; tan bul Levazım amirliğinden verilen L harıcı askeri kıtaatı ilanları 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 kurt.lf 25 aantim olan sOOo;, 

arpa paı.arlık.la 11atm alınacaktır. Pu..zarllğı hergUn Ankarada Lv. ıın1 ,,ft' 
şatınaıma komiayonunda yapılacaktır. 300 tondan ~ğı olmamak uzere "' 
ayn taliplere de ihale edilebilir. Arpalar dökUm halinde Ankara ve çıvar toıı 
ta,qyonlarda teslim alınır. 3000 ton için kaU teminat 21,260 Ura ve sOO dııJI 
için kaU teminat 2813 liradır. Evsaf ve ııartname& 960 k~a korniJıyoil sd' 
almır. Taliplerin hergUn Ankarada Lv. A..mirliği aatmalma komLtyODUll6 

meleri. (1572) (11406) 

~ ~ "' ~~ 
Bir hnatane pavyonu inşuı kapalı zarfla eksiltmoye konmuıtur· Jlı # 

26·12·940 perşembe gUnU saat 15 te Çanakkalede Mat. Mv. aatmal~ k JJJI\ 
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli H ,218 !irs. 83 kur~ ilk teminatı 1066 "e· 
42 kuruştur. Keşif \'e §artnamesi komisyonda görülUr. Taliplerin 1'aıtun1 .,-eri 
sllmlarlle teklif mektuplarını lhs.le saatinden bir 11aat evvel komı.syona 
meleri. (1620) (1169J) 

~ ~ ~ ~.,.o 
1.500.000 kilo kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. !halesi ı7·l ~ 

salı gUnU saat onda Çanakkale askeri aatmalma komi3yonunda yapıl~ı
tır. Teminatı 5750 liradır. Taliplerin belll vak.itte komisyona gelmeleri. 
rı 90.000 liradır. (1608) (1198 

"' :,. "' oroıı1• Keşlf bedeli 38,94:S lira 30 kuruıı olan 80 bey9rlik dlu-1 elektrik ){ ~.g40 
grupu sa.ntralıle bunun inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. lbaleal 1S1·l pı 
perşembe gilnU saat H de Ankarada r.M.V. satınalma komtayonuıtda ~ 
lacaktır. Kati teminatı 5841 lira 80 kuM1Jtur. Keşif ve ııartnameal 195 JtU 
komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte korntayona gelmeleri. 

1 

(1618) (11689) 

* * * eli ,o.· 225.000 kilo bulgud alınacaktır. Açık ekJıiltme11l 30·12-940 puart a?ı~ 
nU saat 15 te X!ğdcde askeri eatmnlma komlayonunda yapılacaktır· 'l' ~ 
bedeli 33.750 lira ilk teminatı 2:S21 l!radxr. Tallplt>rln belll vakitta kotrl 
gelmeleri. '(1616) (11656) 

thaıe aaatl ihale gUnU nurv&kka.t muhammen bedeli 
ternlnatr 
lira Kr. lira. kr~. 

H .t7-12•940 7116 00 10080 00 450000 odun 
15 27·12·940 : 412 00 6500 00 22000 sığır eti 
H 27-lHHO 1674 00 22320 00 144000 un 
l:S 25·12·940 756 00 10080 00 480000 odWl tt 
H 2:S·12·940 656 00 8750 00 35000 sıfır e et' 

uııı Yukarda mlktar, muhammt>n bedel, ve muvakknt temlnaUarı Y le.,. 
zak kapalı zarfla ek.elltmeye konulm~tur. Şartnameleri btanbul, .ADuıerlıl 
ve Gnzln.ntcpte askcr1 aatmıılma komlayonlarmıla görülebilir. ıat~k teklif 
yukarda yazıh gUnlerdo ve ihale saatinden blr &'\at ev\'ellne k~a.r ,p;a· 
mt>ktuplarını Gaziantep aaker1 aatmalm& komi11yonun11. nrı;ııeıerı .,. 
dermeleri llA.n olunur. (1588). (11509) 

ı:a:ı •• ..:::;:::".:=:c:.ı• m=::====~ j 
* * "' etl ,.tırı• Aşağıda yazılı mevadılm kapalı zarfla e.laıiltmeleri bl.zalarmdı:ı. yazılı giln, ııaat ve me.hallerdeld atık ~ 

nlma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kıı.nunt vealka.larlle tekl.11 mektuplarım ait olduğu komLsyoııa 
saatinden" bir saat evvel vermeleri. şartnameleri komlayonl&rmd& görlllUr. (1612) (116:52) Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
ff Beyoğlu • Parmakkapı, imam 
Iİıokü No: 2. Tel: 41553 1 
=Muayene " her türlü göz 1 ameJiyab fıkara için parasız.. • 

Cinsi miktarı tutan teminatı ihale gUnU aaall ve mnhalll 
lira llra 

Te\•hit semeri adet 400 15.000 1125 26·121140 15 Mt>rsllon 
Odun ton 
Bina 1nş:ı.sı ve etUv ~ 

1000 15.000 1125 25·12·940 11 Çanakkale 

25.457.90 1009.35 30·12-9f0 11 Konya Lv. ı\mfrlıtl 

:Merclmok ton 60 16.800 1260 30-12·940 J..0.30 Edime Havi!&. 

Nohut ton 70 U.000 1050 80·12·940 11.30 ,, ,, 
Ze Un ton ll 7,810 586 80·12 910 H ,, ,, 


