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~;:~~ ~~~~~~ı Mulıtekirlere verilecek 

~\'All-'-..q çekilm«illo Fransa Al-
~~ ile İngiltere nleyhl:ndo 
~ zillet.inden tamamiyle 

' uş oluyor. Fakat Fran.. 
\-. ltutt~ Uwm ola.n ~
lt liı~Ukler daha vardır. Biz 
ı~ gitmesini bu tamir ve 
~e hareketinin bir baş· 
t cı telakki ederek hür 

' tıanuna memnun oluycr ~ 

Yazan: 
eyıa Cahlt Yalçın 

~lhAREKEDEN beri ~mi 
).• 

' tansadan nihayet ilk bir 
\~ t g~ldl: Mareşal Pi-ta.in 
'tt l.a\·arı kabineden çıkanyor, 
~ ine ha.lef olmak hak. 

~a.hrum bıTakıyor \f\ yenl 
~ e tesis ediyor. 

' İngtllue.rln ~imali Af. 
't:t.tltaıYaıılara ka.r§ı kaıandık.
bı etin Fransada tekerrür e

i ~ t lciı~tık nümunesl mldlr? 
~ 'llkıı arasında ne dereceye 
\ bit irtibat \"&nlu? Şbndlkl 

lı\ı. Irub:ı.t n.ncak birdenbire 
t!len \•e biç delllo bthıat et. 

\..,, ~ bir ihtimalden fazla 
...... "' aeğtıdlr. Fakat herhalile 
~ l"Uhl hıı.lettn dcğiııtiğlno 

'lılr ~ olduğunda üphe 

~eden sonra J:."ran§amn 

tıı ~hin~ M. rıcr:re Laval 
~·ııın bir rol oyruımııı ~bi 

lir • 
• Cihan efkf&numumı)'t'. 
~ bakımdan bli~'ilk bir 

:J_et a.ltmdadır. Pi~rre ı.a.· 
ı ~~ bir siynsct adAmı de
.fıaı '1t1ik bir ot.elclnln oğla oL 
~ do sırf zati gayret \ "C ze. 
~~ Yeı.lndc yUksek tahsllinl bl· 
·11:e "' • • 
~ "'Ulll.ffak olmuş ,-e sıyası 

11ltlınıstı. Onu lptlda. sos
ı l>artinın hem de en müfrit 
~ l Pes~de koşa.r görüyo. 

~llta komünistlerden nynldı, 
. tncb'us ol:ırnl• m<'b'usan 
~ İllü Slrdl ve nihayet mü~tn. 
\',,. fa.auyet gö ·tcnncğe ba~!a.· 

" !:alı knn , .e sebatı.Ur ol-
\-bl~lıurdu. Baş\ eUlctc y\ik. 

~ A.lına.nya llo l)i geçlnnıek 
\~~ltıak tnrafbn oldu. Onun 

~'dır ki tJ:nan ş.-ı.nsölyc ı 
~hnında lınriciye nazın 
t lls olclu'"ll baldo Pari e 
l ~\"al'in bu mülakatı llo 

~b fıliltarelı:odm sonnı. Pari te 
llıllIAkatlar ara.smdıı ne 

~t~e aeı farklar nrl 
il do tlan onda çok daha 

~ llleıJyctler n kablllyotler 
' 11 iddia ediyorlar, )-ıılnrz 
;::ınin entrlkalan yüzünden 

~ır . haliklyle gö-..termeğe 
~ 'l, ~ olamadığmı söylüyor. 

\..' -llbe, l.&\'Dl ıfo bu kannat
q,._~1ır ki elhıc fırsııt .~eçcr 
~ rnilli hiıkhnlyet prenslpl 

'ld 6 hulunmuı ve Fransada 
~ :~ belirsiz bir rejim kıır
~~ cloi;""1su sah<ii bir icla... 
~\,1 tesis ctmeğc knll\mı;:-tr. 

~lı clenıokrasl entrikaların. 
t'tlıbnus bulunn .. ·ordu. Krn· k.. "' 

~~ ~~lerebilmek 1mlüını <;ık· >""' ll<at ınaatces lif kendisini 
~ l1 l"ran!>ayı kü~iiltmt'lt 

llradı ,.c Fransayı dU • 
ı.~- 'l'"-klan altına attı. -
\\ı~n gelen bazı haberler 
~~~ 4i"ttfımımnmlyed" btt~iik 

1 liaznndığmı bUdlrlyorda. 

O>emm14~ 

HDcum 
etti 

lngilizler Libya r 

topraklarına girdiler: 

24 ita/yan, 
tayyaresi 
düşürüldü 

Libyadaki ltalyan üsleri 
müthiş bir bombar

dımana tabi tutuluyor 
Kahir<', 16 (A. A.) - B. B. C: 
İngiliz hava kuvvetleri ka.rargiı. 

hı tarafından dün akşam neşrolıı
n:ın tebliğe göre İni;iliz lbombardı. 
man tayyareleri Bardia limanını 
bombardnnan etmişler, limanda 
mühlın hasarat olmuştur. 

İngiliz avcı tayyareleri de SoL 
lum Hrnanma çok eiddetii ibir hü

(Dc\·amı 4~ 

ltalyan leblili 
'bildiriyor: . 

NAPOLi 
BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Bir barp gemisine 
bomba isabet etti 

Mürettebat arasında 50 
kadar ölü ve yaralı var 

Şehirde 
yangınlar 

çıktı 
ltalyada bir mahal, 15 ( A.A.) 

- İtalyan umumi karargahmm 
191 numaralı tebliğinden : 

Dün gece Napoli şehri <l~mt• 
nın 3 hava akınına uğramıştır. 
Akınlar esnasında liman üz.erine 
bombalar ve şehrin üzr:-ine yar• 
gm bombaları atılmıştır. L"• 
manda bulunan orta. tonajda bir 
harp gemisine isabet vaki c,.• 

muştur. Hasarat mühim deği'• 
dir. Geminin mürettebatı arasın• 
da 50 kadar ölü ve yaralı vardır. 
Bir balıkçı gemisine bomba isa• 
bet ederek batmrşlır. Bazı evle. 
rin üst katlarında çıkan yar• 
gınlar itfaiyenin seri mUdahal<.• 
si sayesinde derhal söndürül• 
müştür. Siviller arasında yarah 
lar vardrr. Halk nümune t~kil 
edecek bir tarzda hareket etmfr • 
tir. ~ 

Afrika. b"arbtnde İngiliz kara ve hna. kun·etJerlnc bUl lfü yardnnds bulanan İngiliz don:ınması ... 

Şfmaıı italyada 

Halk 
h r ten 
bıktı! 

Memlelietln ikiye 
ayrılması mabtemeı 
Şimali ltalyada ordu, 

memleketin diğer 
taraflarında Faşist 
partisi hakim olacali 

Londra, 15 (A. A.) - "Nevs 
Chronicle" gazetesinin Lizbon 
muhabiri yazıyor: · 

Y.unan • Jtalyan harbi 

italyanlar 
Tepedele· 
' ni tahliye 
ediyorlar 

Pogradeç'in §İmalinde 

Yunanlılar 
üç kilometıe 

daha 
ilerlediler 

ltalyanl81' 
laglllzlerl Adeta 

mızıkçılıkla .ltlllam 
ediyorlar: 

İngiltere harbe 
en güzide 

kuvvetlerini 
sokmuş 

f ngilizlerin vesaiti bol, 
İtalyanlar ise fakirmi§ 
Rooıa, 16 (.\. A.) - B. B. C. 
İtalyan radyosu, garp çölUnde 

ltalyanlarm hezimetini mazur 
göstermek için Mısırdaki İngiliz 

"Şlrnali İtalya ahalisi harpten 
bıkmrştrr. Musolininin büyük bir 
hata işledi~e ve 1Wyan siyasc. 
t.inde "sa.~lı bir değişiklik olmazsa. 
bu hatasının kmd.Jsine pabn.ltya; 
mal olacağına kanidir. İtalya.da çr' 
kacak bir isyan Alma.nyanm hudu_ 
du geçmesi için bir sebep teşkil 
edebilir. 1Wynnm ikiye ayrılmam 

Bir İtalyan albayını 
kumandası altındaki 

askerler öldürmüşler! 

• kuvvetlerinin adet ve malzeme t
tibariylc ttalyanlnrmkine faile ol • 
duğunu iddia ediyor. Roma rad. 
yosu spikeri demiştir ki: 

(D"'·amı 4 Ün<'üdo) 

ita/yan 
gazeteleri 

Atlna, 16 (A.A.) - B.B.O. - Yu· 
narı resmi tebliği: .. Kıtaıarımr.z mev· 

(Devamı 4 üncüd<') , ........................................ ' 
100 sene evvel 

italyada Bir 
bozgunculuk 1 Mevlevinin. 
başladığını ! hatıraları ... 

'ti raf ediyorlar, Vaktiyle hatıralarını yazıp 
(Yazısı 4 üncüde) bırakan: 

Ahçı lbrahim Dede 

Z nci yazıda: 
---------------------
• Babaı~mm ('a\"oşluktan mü.. 

lilzimllğe terfU l~ln Scras. 
ker Rtzıı. Paşaya istida vo. 
ren dokuz yaşında bir ~o· 

cnk. 

+ Dokuz yaşrndald Çocuğu 
llarblye mek~bln*' yudır_ 

ınak t .. ttyen SerMker. 

• Bir tekaütlük hikiyest.. 

-------------------

- Orta şarktaki harekat hak. 
kında pek nikbin olmamak lazmı
dır. Fakat vaziyetin vahametini 
tasdik etmekle beraber, saliha 
doğru gitmekte bulunduğunu ka. • 
bul ctmcli.};:r.. 

Roma, ıs ( A.A.) - Stefani A. 

jansı bildiriyor: ı 
Ciomale D'ltalia gazetesi şun. 

lan yazmaktadır: 
Garp çö!ünde muharebe e1ftn de

(Devamı 4 üncüde) 

Hadiselerin -Tefsiri 
....__ ----
Moskovada 
İtalyan Elçiliğinde · 
Bir ziyafet 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 
• 
1 T ALY A?lı'IN MOtiko\·a bü. 

yük elcisi Sinyor Roso 

tstanlıulda bir lıaftadanbf>rl yatan tlddetll \'O de'lıımh yağmurlar dUn cooe
yanmıdan itibaren kara çeTlnnlı ve tl"hrimb:e NeV•lmln Uk kan yağmafa 
bGflamı,tır. Henllz damlıırda hafif bir tabaka hallnd~ J'Örillcn kamı de\"l\Dl 

~ lhtiı:DIU 'anlxL Bel lrılılb ~ ~ dırdan -..tı dÜf!Dlittü 

Bu h.:ıtzralar, 100 eene evvelki 
İstanbul bayatmm bir iç yilrl, 
bir aynası halindedir. 

- Pek yalrnıda HABERde -

Sol-yetler merkez icra heyeti rei
si ,.e hariclyo komlserl Molot.ora 
blr rlyaf et ,·cnnl n ziyafette Al. 
man , -e Japon acflrlert de bulun· 
mu~. Bu hi.dl<1e İtalyanla.rm Ar. 
na\·utıuk \'O Mısır çöUcrlnde kay
be<1llen ~eyleri slya~i cemllekar. 
hklarla tel.aft etm~k l~ln gayret 
etttkttrtnl göırıterlyor. Fakat bu 
gayretler beyhudedir. Çüııkll harp 
eahalarmda ltaıy&nJarm m&llübl. 
retl o derecede aliratle ilerliyor • 
~Cl! bJ! suretle lt:NJ:aııın bey:neJq.. 

Ev kiraları 
Blçbfr sebeple 

Arttırılamıyacak 
Jhtikar suçluları için 
cürmümeşhut usulü 

kaldırılıyor 

Memurun zabıt 
varakası l All 

gelecek 
Hapisten başka 
Sürgün cezası da · 

5 seneye 
çıkarılıyor 

• Ankaradan haber verildiğine' 
göre, Milli Korunma kamınuııun 
tadili için hazırlanmış olan ka . 
nun layihası Büyük Millet Mec. 
lisinde muhtelit encümende tet. 
kik edilmektedir. . , 

, (De,·amı 4 lbı~üde) 

Oruç Reisin 1515 en esinde A vnı .. 
pada tab'cdllmlş bir albümden 

alın mı resmi. .. 

ORUÇ 
REiS 
Deniz maceraları 
ve kabraır anlık 

romanı 

Yazan· 
Kadlrcan BAFLI 

Yeni başlamış olan 
tefrikam1zı takip ediniz 

(Y&Zlf!ı 7 nclde) 

Jel !iiyasct alıasmdakl prcstijlno 
gelen ı.aıvla.n öyle bir lkt ziyafet 
sofrasında l~llcn ~ampanyalarla te· 
lafi etmeğe imkin yoktur. 
~·ctekim Roma.dan gelen teL 

gt"llflar artık İtalyan gazetelerinin 
hile memleket efkan umumtyestne 
kan.ı bir ~yler öylcmek , . ., dtl.4 

ne kıul -. A kdenlı.de hlı;e yılan 
İn~liz imparatorluk kun-etıettnt 
hahl".-i mahiyeti ile tasvir etmek 
1.anıretinde kaldıklannı ~östcrlyor. 

İtalyanın altı aydanberi Mı"tl" 
hudutlnrmda luı.zırladığı müdafaa 
,-c ta.arnız slı.bımlerly1e )~Ha.rdaıı 

beri Afrlkada vücuda getirdiği ıs 
fırk&lık kunetin dörtte biri yok 
olup gitmiştir. tngHlzforln ba mu .. 
nffaloyett Afrika harbinin i.kıbe• 
tini §imdiden ta~in etmiştir denJ. 
lebilir. Bunanla beraber İtalyan 
~azet~lcri Afrika harbinin netl<'eıd 
an<"ak bir~ hafta Ycya blrkao 
ay sonra anla.~ıl&blllr dlyorla~. 
Gallh& İtalyanlar bı-tUn Ubyaına 
lnglllzler tarafmda.D l§pll t.abak.. 
lnık etmedikçe mağlflblyctlerlne 
bir turlll bwwnıyaca.lctır. 

~. iKUMÇı\Yl 



T aTihi deniz romanı: 5 

Geccyarısı, vardiyayı Turna 
Hasan almıltı. Vorsa.lur oturakla· 
rm dibinde, biribirieıinin omu.zlll • 

rma dayanarak, bıı:;larmı kiipeş • 
tcye ynbut güvertenin serhı dö • 
ecmeslne dayamış olduklan halde, 
nuıgele p~avralar arasında.ki et 
ve kemik ytğmlan gibi, u) uvor • 

lardı. Şura.dan bir horultu. ot~ -
den bir mıştltı duyuluyor, arası. 

r& kmuldıyanlarm zincir ve pnı.n. 

ga ıeslert 1.5itillyordu. 
Oruç kıç kM3.l"arlakı l'edırde, 

geniş g6ğlıUnU yddıxh gecenin ıw • 

rlnlfğine açmış, yatryordu. Uzak
tan kurbağalann bıı.ğıl'L!jlan, yn • 
km korudan ağusto:ılıöe(ıklerinin 

l!leı!!lcrl, derinden çakal hn) kırış • 
lan geliyordu. 

Biraz sonm ynklrı t • e;erden 
eayısu: hışırtılar duyulan; derıtz 

ürperdi. Turna Ha.s::.n ortalıı;ı ca· 
ha dikhatle dlnledi ve gardiyan • 
lardan birine hafif sesle sordu: 

- San Saıt, yıldız fırtınası de. 
ın ım bu? .• 

- Öyle g&rnnUyor, fakat ... 

- l''akat ne var?. 
San Sait keskin bakI§lariyle, 

tek tUk bulutla.nan tepeleri göz • 
den geçirdi; cevap verd1: 

· - Keşl§leıneye dönecek gibl.. 
Eğer onun dediği çıkarsa yola 

öevam için ne iyi bir fırsnt olur"' 
du. Relsln ertesi gün öğleye ka • 
dar buradaki alıeverlşl bitlrmnsl, 
alacağını alarnk vereceğini ver • 

mesi ~dı. 
Dalgalann sesi de ba§lamtştı; 

gemi hafif hafif sallanıyordu. Bu 
air8da kırk elll kulaç ötedeki Uı • 
81r gemis'nden bir gıcırtı geldi ve 
keeildl; Turna Hasan oraya bak· 
tı; iyice kararmq olan denlzde 
güçlUkle l!lezlliyordu; neden aonra 
güvertesinde kaı:alttlann gidJp 
geldlğinJ, kmuldadrğmı farkettl; 
sonra kıytdan uza'k.lıı.ştığnıı anladı; 

fener yakmadığı iç'.n geç knlmış
tr. San Sa.ide ycnlden seslendi: 

- Mısır g~ gtıliyor; reJse 
~ylesek mit 

- ' Niçin? 

- Deli Hllaeyln ellphclenmlşti; 
rcts de sabah yoklayacaktı! 

- Sl5ylemell ... Ben gidiyorum. 

Oruç re!s yerinden fırlayıp da 
k:ı.ra.nl:ğıı J;özlerini alıştırıncaya 

kadar gemi hiç olmazsa. iki üç yüz 
kulaç açılmıştı; ma.kara.lann se
sinden ve iskarm.ozlann gıcntııa

rmdan anlasıldığma göre hem kil· 
ı-ek çektiriyor; hem de yelken a· 
SJ}'OrdU, 

Oruç reis §Öyle dU~Undü: Bu re
mi tuzak olsa bilo dlişmana ula· 
ııp da haber verinceye kadar ken
als1 de yola çı!:aca.k, hatt! belki 
~ndan evvel AWyeyt tutacaktr . . 

- Varsın gitsin! 
' G<Sklerc, dağlara, denJ1.e bir da
ha baktıktan sonra ilave etti: 

- RUzglir sabaha kadar Kc
fişlemcye döner; biz de yola çı

kanı! Ne dersin Sait? 

- Öyledir. 
- Vardiya değ'ştl mi! 

1 
- Biraz SOlll'a ... 

- Haydi, işine bak! .. 
Y.:ıttı ve uyudu. 
Ertesi gUn rU::gfi.r umulduğu gi· 

bi döndU; fıı.l:at alış veri~ umuldu
ğundıın gUç bitti ve akşıı.m oldu. 

Oruç re1s bir arnlrk hancıya 
sordu: 

- Gece giden gemi kimindi? 
- Buraya ilk defa geldl. 

- nets? .. 
- tbni İmad ... 
- Ne getirdi? 
- Su aldı; blrru: da kumanya .. 
- Nasıl bir ndnm ? .. 
- Karııyn çıkmadı; tayfaların 

da yalnız ikisini yakmdan gördüm. 
Gece lodos başladı; iki gUn silr

dll: gemi açılemadı. 
DördU'lC!l gUn s:.bahı g3lc o.ııs

ma.vl, d~nlz eumcilz.:n. 0-ruç rds 
kürekle yola çrkmn.k için lüz m ge
len emirleri verdi ve bu emirler 
hemen yapıldı. 

Evvell bet mil hiil& giden ge· 
mi, for1elar yorulup da, !!oluk l!lo
lul&, kllrekleriıı topaçlan ilst.Un.e 

Yazan: Kadircan Kaflı 

dilştUkçe yavaşlıyordu. 

\reya fül mile dU§Uncc: 
- Yiss:ı. küre't!.. 

c::urat üç 

Kumnndnsı verlliyor: kocaman 

kürekler içeli almıyor; gemi dur
gun denizde bir mUddrt da.ha eü · 
rtınerek duruyordu. 

Akş.ıma doğru ufukta sular lm

rardı; Keşişleme nızgii.n b:ıeladı; 

ala.bildiğine şişen yelk(>nler tekneyi 

Adeta uçuıınaya bıışladı. 

Oruç ı'l' ' ll gf'<'t' ft'nl"r \•nktııına· 

dı, 

Neredeyse .sabah olacaktı; Çil 

nakltk vardlyasmı Hruıan Ali yapı. 

~·ordu; biraz sonra ellcr.ni boru gi 
bi yaparak :ığzma dayr.dı: baş ve 
kıç vardlynlara seslendi: 

- Heey !.. Sancak baş omuzlu 
ğunda bir gemJ .. 

KötU dUşUncclcr yUzUnden bir 
t.llrlU uyuyamrynn Dcll Hll!eyin 
direğe • trrmmıdı; lnce AhmeUe 
Uzun Dunnuş da s6ylenen yere 
dikkatle baktılar. Dcll HUseyfn 
emretti: 

- Çabuk reise haber ver! .. 

İlyruı dilmeni biraz sancağa .kır· 
dl. 

Oruç rele uyandığı zaman ya,. 

bancı gemi apaçık görilnUyordu; 
gUverteahı.de ldet&. kaynaşma var
dı; üç d&eğln bir kısmr yelkenle

ri mayna ediliyordu. Provası da 
Türk gem.Jslnln önUnU kesecek ee
kı1de d6nUyordu. Fel"hat nıınldaıı· 
dı: 

- Rodoe klflridir ! .. 
Deli Hüseyin söze karıştı.: 
- Bizi ~emiş! 

Oruç reis onun omuzuna vurdu: 
- Çataraa çatarız! ... 

Sağa, sola, ileriye kumandalar 
verdi; gemide herkes uyanın~. ~ 
ba.şma geı;mlşU: fıya.s dlimenl bi
raz daha kırdı; Oruç reis yelken 
lrllrck gidenıc dUşmaru ıı.Uatacağını 

umuyordu; !';llnkil gemi o ?Aman 
SUltte on mil yapahllfl'di. Zaten 
kendisi rUz~r üstUnde olduğu hal
de dU.~an rllzglr altında bulunu· 
yordu. 

Falı:at dfi.~ gemisinin hızlan
dığını görünce fikrini de·nştirdi; o 
tramolo edlııce~·e kadar biraz ka
roya yakla.oı:ırak sıyrılmıı.k müm
kUndU. Dli mnnm sahilden uzak
laşması için gcnıi}'l orsa alaban
da eğlendirdi. Kuzgun Ali ~ordu: 

- Forsalara havyar kestirelim 
tni? 

- Haydi, çabuk ol! .. 

( Detıamı ı·ar) 

Vakıt 
Aımn Us, Frıı.nsada La\'alln kabl· 

neden çıknnlLlasııc neUcclcne:ı. değ!· 

§lklikten bahsetmektedir. 
Bu doğf~UcllJe bir bakıma. haldka· 

ten siyaset inkılO.bı da denllebllcceğf • 
nı kaydeden muhnrrlr, mare,,ııl Pe· 
tenin kanunuesasi ne Frnn81lnın kcn· 
dlııindcn aonra ııcıncl deltlşmez başı 

mevkllne getlrml§ olduğu Lavaıı honı 
bu mevkiden, hem ba.:;ıvckll muavın-
11Jl ve hnricl~e nazırlığındnn biranda 
lııl:ııt ettl~l ve artık Frnnsada yegA· 
ne devlet ve m Urt r cttnin m:ıre~:ı.J 

Peten oldurrurıu, l>Iümtındon sonra da 
yerine değlgmez ba ltıı.b sal~iyctııe 

geçecek kimse bulunmadığını anll!tı · 

yor. 
Asım Us, Habcı;lstıın harbi ıırrıuım 

da Musollnlnin siyasetine çok hizmet 
etm!§ o!ıuı Lavalln, Al:naııya. ve ttal 
yıı Ue lngllt.ere aleyhine bir nnln§m:ı 
yapmak taraftarı olduğunu, mare§al 
Petenln ısoı:ı uıınanlarda Lnvall mih 
\•er devlettcrlnin in!iallnl mucip olma 
mıı.k iç!n b!zzarure yerinde tuttuğunu 
nu, fakat ttaıynnm Anınvullultta Yu 
nanlılardan, Mısır çöllerinde lngil!z 
IC'rdcn yediği §ltlde.11 darbelerden tı0ı 
ra mare§nl Petenln Lnvnll dc~llr 
mck aureUle Almrnyn::un y:ınmda 1 
talyanın s-allp bir devi"' gibi s61. söy 
lemcs!ne truıaır.'IlUI edeL""l~..-.cc.l'\:ıi O.[) 

ıatmıç olduğunu ı, ırct e.!crck dlyo? 
ltl: 

•'Lnvı:.l!n j'l'ıca IIitler:e de ş:ıhst 

mUn:.sebetlcrl vnrd r. O:ıun 1 1n La 
'in .. ... i ıc! r 'en bu sly:.~1 dar· 

tıcıl~n ıta:va ı. ıdıı.r Almo.nya da mU· 
tc~.t::!r ol;c ltt·r. nunun!a beraber 
m·ue"al Pctcn knb!ııe de"!"~! •U!tfnden 
sonra. ra:Syo i!o aô7led!ğt nutu!.bıı 

l"ransa ile Almanya. ara.mı1ıı'<f tr!lr.~
ııebetterln eak1al Jlbl deYaın edeceğin! 

Nanuk Kemalin 
• 

ınnesının mezar 
taşı bulundu 

Bu taş, bilinmiyen bir 
hakikati aydınlatmıştır 

tyon folkloru llakkmda tetklkA' 
•c nefl"iyatta bulwıan muallim Edlı 
AJI, Afyonda .Mevlevl camllnde bUyO' 
vataııpl.lrver Namık Kemalin anne 
sının kabır taşı bulunmuştur. Namı! 

Kemalin büyük pederi AbdOllAtıt Pa 
şa Karahiaarda mutasarrıf veya va 
il vekW iken kııı \'e Kemalin a.nneısf 
Zehra hanım 1816 te.rthlndc Afyonda 
vefat etmı.,tır. 

Şimdiye kadar :!'lamık l\:cmııttn sn· 
ne.sinln nerede ve ne vakıt öldOğU bi· 
llnmcdlğlndcn edebiyat Uırlh\eri va· 
tıı.npcrver §&irin 1k.l ya§ında öltsUz 
kaldığını yazmaktaydılar. Bu meznr 
taşma nazaran No.ınık Kcmnl anne· 
sinden S·D yaoıo.rmda öksOz ıcaımıa· 

tır. 

Tutun eksperliği 
imtihanları 

Ay sonunda yapılması 
kararlaştınldı 

Bir mUddcttenberi yapılma. 
yan tiltün eksperliği imtihanları 
d-Olayısile, yeni satış mevsimi 
başında. her tarafta. tiltUn eks. 
perlerine şiddetli ihtiyaç görUl. 
dUğündcn ve muayyen mUddet 
te geçmiş olduğundan lzalar u. 
mum müdilrlilğilniln nezareti al. 
tmda eksperlik lmtlhanla.nnm 
yapılması takarrür etmiştir. Bu 
imtihanla meşgul olan ve muhte. 
lif daire ve yerlerin mümcssille. 
rindf'~ mürekkep olaa.rk te.,,~k. 
kUl etmiş bulunan mütahassıs 
heyet azaları umum mUdürll\kte 
toplanarak imtihan prtlannı, 
imtihana ta.bl olanların vaziyet 
ve matlup ev:ın.fta bulunun bu. 
lunmadıemr Uıtkik etmiştir. Bu. 
nun U:r,erine imtihan gUııü olarak 
dıı. bu ayın 30 uncu ve 31 inci 
günleri intihap edilmiştir. 

B~yük 
şehirler için 

Maliye vekaleti hesap 
mütehassısları alıyor 

Maliye vck.lUeUnce evvelce lhdaa e· 
.tılıniş olao hea:ıp mUteh&ııswlıkllırı 

.otln;su bılhassa koıılrole tıı.bi mU· 
·s~elerl keslr olan bazı §tılılrlerde 

.ıllhassa lstanbul, Ankara, lzmlr, 
~ursıı Adana, f:lUveyı ve Samsun gibi 
,ınaı oılles&e.Eeleri ve ticarethaneleri 
ııı.zla şehirlerde lhUyacıı kA!i gelme· 
rnckt.tUr. Bunun için maliye vekAle 
unce sırt bu bllyUk oehlrlerde vv.ife· 
Jcndlı ilmek Uzere hesap mUtchasaıa 

muıı.viııleri alınması takarrUr etmiv· 
Ur. 

Alınacalt he..ap nıUteha.ssra muavin· 
ıerl hukuk, lkt.uıııt fakUlt<ılerl ile 
mUlklye ve yUksek Ucaret melttepleri 
mczunmrı nrıısınac.ıı ,.o blr munıba 
ka ımt.Uııını ıle lieı;Uccek \e lmtlho.nda 
muvaft:ı.k olanlo.r gene bu §Chlrlerde· 
kl hesap mütehassıslan re!akatlne 
ataja verilecektır. Bu ıtajda.n sonra 
buıılıı.rıı ınüstaklllen vazife verilecek· 
tlr. Kendilerine bu muavinlik mU<lde· 
tındı yUz yirmi liraya kadar Ucret ve· 
rUecekUr. 

Ye.nl aımacak hesap mUtehassrs 
muav1nler1nin ıllratıe kadroya iltihak· 
tarı maUQp olduğundan mU..abaka· 
1.mtlhanının bu ayın 21S inde yapılmaaı 
takarrUr etmift1r. Bu bir hatta içinde 
da ınUracaatıar kabul olunacaktır. 

Esnaf cemiyetlerinin 
ihtiyaçlan 

Ticaret mUdUrlUğü btttlln eaııa! ce· 
mlyeUertn<.lcn lhllyaçlnrı 'fC istekleri 
tlzerl.nde raııorlttr l!ıteml§tlr. Cemiyet· 
ıer bu raporları Juızırlamaktadır, 

KOÇUK HABERLER : f 
• Bundruı acıınra mektep bltıalannııı 

tamJrl Jı;ln vekAJetten tahaiaat gelin· 
ce, mektep idareleri, maarif mUdllr 
terinin mUtalea ve muva takaU alın· 

dıktan eonra nafta mUhendlallliJıe 

keııit ynpbrtacaklardır, Ot:~l güzel 
tamir yapbrmak ınenediluiişUr. 

• Balık thracatçılan belediyeye 
müracaatla kendilerine ucuz fiyaUa 
verilmekle olan buzun fazla miktarda 
verllınealni latemJılerdlr. Amonyak az 

Geçen lmtihancla.nberi eksper· olduğwıd:ın belediye fazla miktarda 
tik in tilıanma girmeğe talip o. bu.ı. latlhaallnde gUçlUk çekmekt.edlr. 
Iuo müracaatlarda bulunmuş o. • Geçen ay Homauyada. vukua ge
lanlar bu imtihana girebilecek. ııeıı zelzele fel4.ketz,.delerine Kızılııy 
lcrdir. Yalnız bunların d1:1ha ev. kurumuııca yardım edilme.si takarrür 
\'el inhif:tarlar umum mU lürlüğü etml§tl. Cemiyet bq bin kilo doğ· 
zira:ıt miidürlüği.ine mliıacaatla 1 malı yataklık pamuk satm almıştır. 
evvelki t.aleplerini teyit ve laznn Bu pamuklar, yal<ında Romanyaya 
gelen vc!'ikaları vermeleri ica. ııcvkedlleeektır. 
betmeki:edir. 

Bu imtihanda muvaffak ola. 
mıyanlar, gelecek senelerde açı. 
lacak imtihanlara girmek hak. 
kını kaybetmemektedirler. 

temin etm!ltlr. Böylelikle Berllıı mu· 
bitinin intlo !ini tııdlle çalışmt_ lır. Ay
nı zamo.nda Lava.lln yerine hnrlclye 
nezaretine Almıı..n ıılya.sctlne taraftar 
olmakla tanmmı§ olan ı.ınndcnl tayin 
ederek bu temlnatmm s!lzden ibaret 
ovn3dıa"ınt gfötcrmek lstemlı,ıtir. 

şu kttılflr \'ar ki Fransız hUltOmeUn· 
d ki değiııikllğln mana ve mahlyetınl 
hiç o·mıı::s.:ı. Almnnyoıya k:ı1111 hafif 
IJtme': lçln yapılan bUtlln bu ı;ayret· 

l"rc r.ığmen mar~al Pctcnln lu tarzı 
hareketi Fl'ntlsac!a yepyeni bir ıslyuet 
c:ınlanmllJ;'tl ba:laürğını ı;~s.ermiş· 

Ur . ., 

V atan 
Ahmet Emin Yatman, "F'renııaıım 

..ıamad F.ıridl gitti., ba1'1rklı makale· 
sinde Fransız kablnes1ndelcl aon değ!· 
şlkligi, Lavıı.lin bll§vcltil muı:. ılnllği, 

.1nr!cl:;e veld\le~i ve devlet rels'ne h:ı-
t olm:ıktsn tıkarılmıısını n111vzııu· 

Ahs ederek ezcUmle diyor lcl: 
"l'rnns:ı ınllll lı:ıtt1'et. lz.u bir na:li

re hazırlıyomu: g'bl gt.rilnüy r. :~v

nıp .cb bl:lm Öl".nc ;imln lr.ışl. ı n:ızl· 

rı:-ll'r de ~ııprlllı, fo.!<llt 1 .;.._rı"r ,, uıı.lı;· 
tL Net!~eıcr ;!.nalıı oldu.,. 

Yeni S'!b::h 
Htıscyin Cahil Yat;ın, ••>.'manya 

mıı.tbu:ıtı ve Sur!:, e., bıı.~lıklı makıı· 

leslnclo Suriyeye c!"!r ''Kö: .lrchl! 
Vö1'·z·ı•u., ... , A ır;ı"n g"2'"tcslnl!ı b1r 

mal:alcslnl t:ı.1 lil cd"rcl: cc-.·ap ver· 
m!ı'tt"dir. uu:ııı.rr1r bu ~l:alo.Yi oöy· 
ıo hWA.aa ediyor: 

• Bursaya Uk glren ordunun ku· 
mandanr merhum general ŞükrU Nal· 
linin a.slcert elbisesi halkevi tarafın· 

dan geUrUlm!!J ve ıere!' aalonuııda hu· 
su.st bir camekAn lçtno konutmuıtur. 

''Bu gazete, yenl Surlyenln kıaa. bir 
Uırlhlni çlzdl:tl<!n ıoııra., Jskcnderu· 
nun Türkiye tarafından işgallne mü· 
sac.de edilmeııtnı Suriyenln bir alış ve· 
rlş metaı gibi kullanılmuı • ıekllnde 
dllşilnmüştUr. Alman muharrire göre, 
Surlyenln §imal hududunda daha bir 
kısım arazlnl.n TUrklyeye verilmesi 
dUşilnUlmUşse de bu tasııvvur ı,ıimdiye 
kadar fille çtkmllml§t.ır. 

Gazetenin 19(0 da tngilterenln bir 
Suriye dalaveresi daha çevlrd.Jfinden 
bahaetmeslne bakılrraa Hataym TUr· 
kiyeye verilmesini de aynı mahiyette 
gürüyor demektir. 

Bahsettiği dalavere lrak krallığı

na Akdenlze lnmek Uzere Surlyoden 
blr koridor verileceği ıayiaama laU 
nat edly<?r. Bu pl&n aklm k&lnuf. 

Fak11.t lngiltere ıimdi yeni bir plAn 
d:ıh& tertip etmekteymiş İngiltere 
I<~ranaayı artık hiçe saymaktadır. Şar 
k1 Erdlln Emtrt Abdullah& Suriye 
krallığını tekllt etmlJ, Fa.kat Emir 
bunu kabul etmemlf. Bu da lng1ltere· 
nln mevkllnln ne kadar dllfmüt ol· 
tlu:Una gazete taratmdan bir delll 
diye ileri aUrUlUyor . ., 

HUscyln CD.bit Yalçın, reaınl agu· 
lıırında Tilrklyeye karşı iyi niyet ve 
dostluk teminatı gezen Almanyayı, 

matbuatı vuıtaslle akaeden Almanya· 
nm tekzip etmekte olmaamııı dikkate 
~ayıı.n btr garabet tc~kll ettiğine fşa· 
ret ederelt Almanyanm ilk dakikadan 
beri H:ı.t!ı;:n ~vatana illıııkı &ley· 
hlnıte bulundu:unu, ha.14. bu noktai 
-uuardıl ııebat etmesinin TUrklyeye 
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Tramvay 
malzemesı ve 

otobüs 
Serbest dövizle 

getirilmesi temin 
ediliyor 

Bir mUddettenbeıi Ankarad& bu· 
ıunan vali n belediye re!alnln 
dUnkU ekapreale Ank&radan oehrlml· 
ze geldi~lni yazDU§tık. Vall ve bele· 
dly'? rei!lf doktor LQtfi Kırdar, Anka· 
radald temuları h&kkmda gazeteci· 
lere ıu izahatı vermiştir: 
"- Şimdiye kadar belediyeden bA§ 

ka dairelere geçen memurlar belediye· 
deki hizmetlerinl tekaUtlUk mUddeti· 
ne ma.h;;up ettlremlyorlar ve l>A§ka 
devlet d a i r e 1 e r 1 n d e n bete· 
diyeye gelen memurlar da tekallllUk 
haklarını knybediyorhrdl. Bundan 
sonra bu gibl nakıllcrde teko.Utıük 

hakla aynen devlet daireleri araım· 

d&kl nakiller gibi mahfuz kalacaktır. 
Bu huauata. dahiliye vekAleUnee bir 
kanun projesi hazrrıaıımaktadır. la· 
tanbul tramvayl&rmm yedek akııamı 
ve otobüller lç1n serbest dö'fis temin 
olunmU§tur. Bunlar olduğu gUıl tllnel 
itfaiye leva.zı.matı da Amerıkadaıı 

getirUlecektır., 

Ekalliyet 
vakıfları 
Perşembe günü 

imtihanla mütevelli 
tayin edilecek 

EkaUlyeUer araauıd& bUyUk bir a· 
!Aka. ile bekle.nen Beyoğlu ve Boğa· 
&Lç1 tarafındaki Hum, lıılwıevl ve 
Ermem vakıflarııuıı mütevewıen mı· 
tibanı pel"§embe gU.nU Beyoğlu va· 
kıflar mUlevelllliğl:rid• yapılacaktır. 

Bu imtihana ~k mlltevelllllğe evvel· 
ce talip olup evrakını vetenler jıtre· 
celctlr. 
lmUhanla mll.teYellt.l taayyün edeeck 

ekalliyet • atut1an meyanında mqbur 
SUrpa.gop hutaııe ve dUDkllnlerevl va· 
kıtlan, Galata""Muııev1 eoma&Un• bağ 
h vakıflar, Ortaköy muaevt cemaati· 
ne bağlı vakıflar, Galata • Beyoğlu 
".Eaklnazl ceınu.U 'lakıfl&n, birçok 
klll.se ve yeUmhanelerlD Yakıflan 'l&r-

dır. 

Bir sinemada yangm çıktı 
DUn Beyoğlunda bir alnem&da )'all" 

gın çıl<mış, seyirciler heyecanla ken· 
dilerfuı cadeye atmışlardır. Yangın, 
lstlk!Al caddesinde Şık •lnemaamda 
film kopma neticesinde 18,80 da. zu· 
bur etmlftir. Yangın yerine derhal 
f tfal~·e yetişmiş, ve alevlerin etrafa 
sirayetine mahal verllmeden ateş 

ııöndUrtilmUştür. Tahkikata devam e· 
dilmekledir. 

karşı iyi niyet ve cıo.tıtluk • • Julle 
nasıl tellli kabil olduğuna &kıl erme· 
dlğini kaydediyor ve diyor ki: 

"Almanlar kıındl hudutlarına muı
taııd bavalldekl AlmaA ırkına meA· 
ı;up nüfu.u Relch'a ilhak ederken TUr 
klyeden ICIUpatl ve takdir ııe11kırlnden 

b~k& bir Jl'Y yükM"lDM'IDlttL .ımuı 
v:ı.bdetl lknıal etmek hakkı yıdnız Al
nıan de\ l<'tl için mi mevcuttur? Ayw 
preıuılp Tiırkl~ ,, hakkuıda kabul edi· 

lireo bu bir "alıı verı,,, mi ııayılacak· 

hr. ! AJmanya, Avu'Jturyayı Jlhak e
derken plt>bholt yapıııağa bile oosa· 
ret ctmedlğl halde 'l"ilrklyo Hatay me 
llt'leıılnde ecn.-bi mfisahltll'rln kontro
lliJlo balkın rt'Yl t-Oplaıımaauıı blle 
kabul etmiştir. 

Oç yüz bin SUdet AJm:ın için koca 
(ek milletini ortadan kaldıran Al· 
manyanm yalııız Hatay Ue lktlta edf!ll 

.ıürkJyeyl lıakaız bulnw.8lııdall daha 
11.a.Uız ve daha gayri cloetane bir 
hareket tu&vvur edeme)'la.,, 

Hüseyin C&h.lt Yalçm makales1nl 
ıöyle b!Urtyor: 

" D ilnyada belki her memleke$ 1ıa 
lıabd& blr teY ııöyleyebllmek llaldona 
malik olablllr, fakat 1ııa b08Ut& •in 
açmap hiç hakkı olmı,acak tı6r mem 
leke& vana o da ~yaclır. ÇUnktl 
bb.I Suriyeyi lıtllA etmete davet edC!a 
nfız re9llll Alman rad,Yoeu delil ml· 
dlrf Eter bizde Suriye aleyhinde bel" 
hangi blr Uıcavllz k.ucU lıu.lumayclı 

bunun en blrlncl taraltAn ve )'U'dım
cısı Al.maııya olurdu. Halbuki n.rldye 
dllrU5t, ballt n koJnfU}armm htlrrt• 
yeı ve latlkllllne btl~ danan· 
clıJmılan cfolayıdrr kf Atman pr.etıeal· 
nJn milaheZOAIDe maruz kalıyor. Çtın-
1.il Berlln1n entrlkalarına kapılmamıl 
vo hakka hllrmeı al)'uetlııdca. ·~:rıl· 

Çocuk Eıiraellled 
Kurumu annel · 

çalışan asker 
~ocuklan içİll 

Kaza wı 
ı . aa11ı1el•~ 
i dlıp••ıır ... 
1 .,.,... ,,_. 
1 Çocuk FAUrgeme x~ &I 
ıkal.3.de mühim ve 901' ı-~ 
teşebbüse girişmiştir. ~ 
aske"' gidip te ~ ... fi 
çağında. küçük ya~~ 
çalışan annelerini b~ ~ 
raman askerlerimlı:in yu ~ 
dispaserlere ~...ıoi ti• 
bunlara ba.balarmm ~ 
kada bJ1'8.kmayaca.k w ~ 
nin işine mani olma:y~w. " 
bakmağa karar vel"DU'1_;--... ti 
kararın ta.tıbika.tma ~ 
bu tatbikatm Ist:aDbU1 ~ 
geniş bünyesi.ne göre rn~..J
dispanserlerle ~ 
hiç değilse evveli. kaza fIIPJ
fori ve büyUk nahiye rttfl!ıı:;JI 
rinde dispa.I)Serler ~~ 
kabil olacağı netioeane 
mıştır. ....J 

Çocuk Esirgeme x~ 
bütün teşkilatı bu~~ 
vUcuda gelmesi için ~ 
getirilmiş butun.rn&ktadJS'.· " 
pa.nserlere a.çıldtklan ~ ~ 
ğer küçük yaşta.ki ~' rr. 
alınmaları muka~~ iti 
hayırlı ve mühim teşe~ 
tarafta \halkın geniş ~· 
alaka ve ya.nlmıı görUtırı~ 

Kurum, kuruluş:;:..-" 
tama.mlamnum& -

Kömür stokları 
bollaştı 

Ha vzadan kömür ,..ıııı 
için konaJl .t 

'f eal aıtı •1~ 
aeuceıer•~ 

.Kemı.keUD muhtelif JaOlı .~ 
her tUrlU ihtiyaçlara ıeıca~.,. ~ 
Uzere kömür atok.l&n bUl~ ff 1111 
çok mühim bir karar ver11Jl1il 
nun tatbikatma geçUm!ftlr·~ 

ötedenberl kömür ııa Ot fP',._ 
yalnız; buharlı gemilere JtöJll il' ". 
meal uauldeıı bulunma.Jd.adJt~ ~ 
mür verme işi son aman! ~· 
rim1zde yapılan JçUmal&r ııe _."1 
bir intizama konulmuş JdııııUt -,_ 
aından kömür alacak vapur~ ; 
evvel telgratla mllraeaa~ı-.~ 
almaları ve verilecek Jll ,.wr. 
dar Kavakta bek.llyerek ııav~.; 
lUğtlnda.n haber &lı.r alJD&S ~ ..... 
fıZdan kömür alacak.la or-;,u. f' 
gitmeleri eaası takarrill' e ~ 
hakika bu ı,ıeklln tatblkı.tın6 ._";o' 
ve bu meınnuniyeU mucip 

verml§tlr. ~--· 
Yeni karar ııa kömür lı& ~ o'IJ': 

yelkenli ve motörıuıer de 1'~~ 
ğu halde her tUrlU vasıta1aı;,.cl' dl 
verilmeğe bqlanml§tır. J3ı1 ~.ııl 
hassa havzadan ıımaıııınıs;_ ~ 
kömUr gelm.eel ı,ı arbDJI ~ 
mı.zdaki kömür •tokları ~•P~~ 
'ba§l&mlftır. ~ e v~ 
kUlllyeUI miktarda uıraJdY ÇopP"" Jll" 
•ine rağmen ıtok mJ.kWltfdd't)I /1 
Uıdır, Bu sureUe evvelce utl'OI'~~ 
solunan vapur bulJJl& oı ,pıF'" ,. 
ortadan kalkmı,, bUyük ıı.ı ~--
bllyUk l§lere tabaiA tpı1'JOI ~~ 
duğu gibi küçük kömtlt ~ ıot9' 
da küçük merakipl• pek 
sl kabil olmuştur. - -...co-:>-__ _ 

Sarhoş kadırı 
"Berber dükk~ 
camlarını indir difotl 

cezasına razıyU1'1,, ,,. 

~- ·"' Recep km Hlday•t • .,ı ';1-
dın. dün, nöbetçi zııabkeıD ~ ( 

Sultana.hmet birinci suJb ~· • 
hoşluk suçundan dolayı ~teadd!' ~ 
dllmJştir. sarhO§lukt& nı 1d ıodJr 
bıkalan olan 40 yqmda ur· " 
mahkemede §t>yle dem!I oÔ. ,.,. >' 
"- Her gece fçer!.JD. pdlJ"' . 

boy&ll ispirto içtim . .Afk& dUllllpıı'. 
saraydaki berber t.mallln l(a, 
da.ki camlan yere iJıdlrcSlıD· ~ 
Um ne lae cezaamı çeıaxıeğe 

Hidayet. tcvklt edWlllfUr. 
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lı 

~aııa111yetıerinln 
l&. er" 
~ ~ 

tiı~erın ltalyanlara karşı 
atı ları muvaffakıyetler \'e 

n geçirdiği sarsıntı bü. 

~ada zaferin müttefik. 
'°I)· 1nda olduğu kanaatini 
'etmiş ve İngiltere lehine 
'Ilı artmıştır. Ajansın \'er_ 

aliınıata göre "mihverci_ 
"'aZi Yeti muhtelif meınle. 

lnilşahitleri nazarında 
~ette sarsılmış bulun . 

l r .. Çünkü lngiliz ınuvaL 
t e.rı, yalnız askeri bir 

ıfacıe etmekle kalına. 
ı aYnı zamanda psikolojik 

'~~ hasrı ctnıekte<lir. 
ı2 ~~dtndaki Hiapon gaze. 

llnunuevvel tarihli nus. 
... a şunları yazmaktadır: 

nanın gnyelerme \'arma. 

lıztın bir yol katetme.si 

~· :Ne deniz.altı ne de ha. 
t ~~heleri Büyük Britan_ 
r 

11 aı: darbeyi indirmeğe 
~n ve kat'i darbe ancak 
~ linde •istila haro'keti 

ttn olunabilir. Böyle bir 
t hakkında ise Hitler mü. 

Ilı huıunmaktadır.,, 
~ utaıea dikkate değer bir 
~llt>dir. Çünkü Japonya_ %: Paktına iltihakından. 
t r edilen ilk bedbinlik 
1dir 

q<k i . 
~~ Spanyol gazetelerı de 

1atını İngiliz muzafft>ri. 
lthı. t . · ı . b" t ~ esırı e yenı ır on 

\'a·· n 6erdctnıektedirler. 
C;: gaz.etesi şöyle yazmak. 

t F'rasacıa. dahili harp 
~t'tn ğinüz 'bir \•aziyetin to. 

' t)o a enerji zerk etmekte. 
~ Goı•u düşman emrinde 

·~e~aı. ve Petene ka?1ıı gel_ 

bır hası telakki edenler bü_ 
ataya düşmektedirler. 

etler 13· ı· ~. . A 
ı· . ır ıgı ıse vrupa 

. ~ı olduğu gibi gö&ek. 

llaı ~et sendikaları konse. 
~ ~1:rı efkarı Trud gazetesi 

~" A.ınerikn devletlerinin 
r~Yc gitfütçe artar.. yardı_ 
:ıı~e durmaltta \'e ista. 

b~ıkrederek bu yardımın 
?:"! ır tempo ile artmakta 

. ~C(:eğini beyan etmek. 
..ı Iezkur gazete, yazısına 
"C\\·aın . ~r edıyor: 
klik 13ritanyanm bekası 

"Fransa 
Lavalden 
kurtuldu f ,, 
Amerikada azil 
memnuniyetle 
karşılandı 

Va§ington, 15 ( A.A .. ) - Röy. 
ter ajansı bildiriyor: 

Laval'in azli Vaşingtonda 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
Zira Vişi rejimine dahil bütün 
şüpheli unsurlar arasında F'ran. 
sanın en yüksek menfaatlerınc 
en zararlısı olarak telakki edilen 
La val'in foııliyetidir. 

LaYal hakkm<l:ıki H-imatsız. 
lığa benzer az çok itimatsızlık 
l~k muhtemel olarak Fl::ındin 
hakkında da ('ari olacaktır. Zira 
Flandin Va.~ing~ .. m mahfillerin. 
de fa~i!"t olarak telakki dilmek . 
tcdir. Fakat Lava! uzun zaman. 
dan::ıeri tehlikeli bir entrikacı. 
Fransamn eski mütefikinc kar~ı 
Bitlerle bir:likte sonuna kadar 
yiiriimeğe tamamen mütemayil 
bir adam olarnk addedilnli~tir. 

"Franşa La,·,ıl'dan kurtuldu!" 
kelimeleri Vnşingtonclaki umumi 
hi::;ıüyatı ifade eder. 

-··- O--
Sovyet şebfr1erfvde 
alArm tecr'Rbeterl 

yapılıyor 

Jlfoslx>l'a, 15 (A. A.) - Don 
nehri ii7..erindc bulunan ''l' <'il 
mii.him demir;roıu nıerke7.lerin. 
den 'biri olan nortov <>ehrinde 
dün bir ha v:ı :ı kını tecriibe~i e~ . 
nasm1a bir alarm işareti \'eril. 
miştir. 90 dakika ~üren alarm 
esnasında halk evlere \'C kapı 
çerçeveleri arasında barmmıştır. 

Bir kaç gUn de,•am edC'n hu 
tecrübeler t:uma giinıi h.'.1.şlamı"?. 
tır. Kiev ve Baku'dan ~onra P..o~. 
tov. cenup rr..ıntakasını!1 ala r nı 
tecrübeleri yapan üçüncü şehir. 
dir. 

Tancanın İspanyol 
rasına llbakı 

Madrid, 15 ( A..4.) - Tanca'nm 
l ~panyol Pasına ilhakı hakkında. 
ki re,mi tebliğ a~ağıdadır: 

Tancadaki siya3i rejimin 1-.pan
yol Fasının idaresine ait kanuna 
tabi bulunduğuna dair olan 23 
Teşrini$ani tarihli kanun mucibin. 
ce, hpanyol fevkalade komiserliği 
Tancada polis, $ıhhat, nafia lıiı
metleri ,.e umumiyet itibariyle şim 
dh·e kadar bemelmilel komi<:.\'Ona 
ait bulunun bütün hizmetlerf uh. 
desine almıştır. 

Bunun ilzC'ıinedir ki ken-
disir:i derhal Vnlcskayı mu. 
hakeme edecek olan sivil mahke· 
meye takdim etmC'~C karar Yer • 
dlın. Fakat tam buna hazırlandı. 

ğrm giinün sa ha hı telefonla otel -
den bana hayret ve dehı:;et \'!'ren 
şu haber verildi: 

Çek fnbıikatöriı o gece sabaha 
karşı oteldeki dairesinde <'c:raı en 
giz bir ııekilde öldürülmüı;tü. 

XI ~~ b~erika devletleri ıçın 
ık ır ehemmiyeti haizdir. 
~llJn İngiliz taleblerini UEŞl:"-"CI KOLLA iLI\ ()J.t':\I 

t kad olabilecek en son dert-. ÇA RPIŞI~I... 
'il' ar teminini istediğir.in O sabah tC'lefonla aldığım bu 
rı. ?'i deljJj de ~evyorkta çı. haber beni yıldınmla \'urdu. Va · 

1 ·gazetesinde, İr.giltere. kıa beşinci kolun benim en mute • 
~ ta<lcınen general Barton 

r ~· l'afındnn verilen beya_ 
~ etmektedir. 

~~leQı.· bu beyanatında şunla. 

met adrunlarım ara!nna da sokul. 
mayı elbette ihmal etmiyecrğini 

evvelden hesaplıyordum. 
Fakat kendi adamlarıma bir ci-

J~ ·~1 iştir: 
~ ~ nayet yaptıracağını, doğrusu dü· 't'e İçin yaptığımız \'e şünmcmiştim. 

l() lZ bütün yeni tayya_ Zira Çek fabrikatörünün öldü . 

'İlb.~t-e ~!ar ve sair esliha ile rüldüğü otel, evvelce de söyledi • 
u.. ~eıının bi7.Clen istediklerini ğinı gibi adeta bizim hususi bir ne· 

1 Vermiş oluyoruz. Bun. 7.aretlıanem.izdi. En emin memur· 
~tiltıa.ıinde yeni Amerikan ıarımmn sıkı nezareti altında bu. 

-~ı:den de istifade edil. il lunan Çek fabrikatörüne bu dar • 
, (1 l(! • .Bu keşiflerin temin be~i ,·uranlann yine memurlar -
\o~ ~akkufu İngilizler tak_ dan başkaııı olmasına imkan ola · 

'ıııı~lilc Vip etmektedir . ., mazdı. 
,t l~h· an gazeteleri de fngil. N'etekim hadise mahalline gi 

ltııa~dc hararetli ne§riyatta der gitmez, cinnyetin dahildln ra. 
tladırlar. • pıldığını derhal anladım. 

SEf(RETER Fabriltatör yatağında. uykuday· 
(Devamı 6 mcıda) ken, boğazına sapma kadat bir bı 
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ingilterege 
Alman 
akınları 
azaldı 

Bir ingiliz 
vapuru 

torpillendi 

istiyerek çocuksuz k~lanlar 

I,ondra, ı;; (.\. A.) - Hava ve 
dahili emniyet nPzaretlerinin teb. 
!iği: 
Düşmanın dün gece lngilterc ü· 

zerindeki hava faaliyeti znyıf ol
muştur. 

Akş..1mın ilk Mntlerinde Taymis 
nehri mansabındaki bir şehir ii. 
z c> rinc bon b:ı'~r atılmıştır . .Mtite • 
addid ev hasara uğramış, birkaç 
kişi ölmüş \'C diğer bazı kimseler 
dP yaralanmıııtır. 

Ba,'ika yerlerde cok az has:ır ol· 
mu~ \'!' ölü ve ~·aralıların da ge· 
ııe pek az olclu~u haber alınmış • 
tır. 

~t\J,\J.I mt.ı\:\D,\ ÜZEHINDK .• 
B,.lfı • ..,t, J.i (A. A.) - Emniyet 

neza'reli tarafından bu sabah er. 
kcn n"ı:redilcn bir tebliğde ı;öyle 
dcnilmcktedır: 

Yolcular arasında 
Kanada mühimmat 

nazırı da var 
XP,york. 1!'> (A. A.) - Furncs 

\'ithy vapur kumpanyası İngiliz 
Vestcrn Prince vapurunun yolcu· 
lan meyanında Kanada mühimmat 
nazın Hove'nin de bulunduğunu 
bildim1ektf'dir. 

Mackay radyosunun bildircliğine 
göre bu gemi tcls'.zl~. lrlaıda sa. 
hillerinin batı §İmalinde k:ıraya 
1(10 mil mesafede torpillendiğini 

bildiııni~lir. 
Vestern Prince vapuııı 10.926 

ton hacmindcdir. 
Otttwa, t :'i (,\, A.) - Başvc·. 

kiilet hiil'osu başn•kalele şu t<>l· 
g-rafın geldiğini bildirmiştir: 
"Vestern Prince" vapurunda bu. 
lunanlann ekserisi kurtarılmı.ştır. 
Şimdilik ba§ka mnlfımat rnc\•cut 

A nn~lııin karnında ya5amrya 
ba~lamı.. ÇO<'uklannı dÜ":tÜ· 

ren 1ia.dınları, buna rııa gö.,teren 
erkc>klcrl ı;iiy1emek bt~rniyonım. 

Oylelerinin "cinayeti,. <'rgeç mey
dana çıJrnr. Kanun adamları haber 
alırh\r-.a <'<'ZA ... ınt tC'ı1ip t>derler. 
Onlar haber alama'>ft.lar bile, ~ocuk 
dü5iircnlrr, buna ra11 olanlar l:ı · 

nıılıklan nrnsmda. ıWma ayırı'::ı.nır
l:ır '<> Jıi~ bir \akit C<'ml~·et l~eri-

hüm1et ~iirııırz· 

ler, rinl\'"l~te yasıta olanm da, me-.
kk nrkada';'lsrı arasında bilindik 
lcrf iı;iıı, lıir insana Nı a~r ceı:ı 

tlrm C'k olsn ''m•frcl" ı·ı·ı.a.,ıııa ç.ar· 
pılrıı ... ohırl:lr ... 

Siiyleınrk M~dif,oim, çocuk he 
ııiil ha"11 olm:.ıdan -k<'nıli akılln· ,.. 
rını· - marifet c;i),.teren e' il n-
kf'l.lı'nli •. Onların ~ii.,t!'rdikleri, 

hazılıtrının ııek trJdif..,jz arkaıla~la. 
rı am ... mda anlatma)·a hile t'esaret 
ettll•ll'ri nmrif<'t buraıla. ani.ahla· 
mı~ at'al• kadar çirkindir. Dün ~ecP- şimal 1rlandası iize· 

rinde düşman tayyareleri görül • 
müştür. Hüviyı•ti me~ıul olan hir 
lanar(" lizeıine dafi bataryaları 
tarafıııdan ateş açılmıslır. Hicbir 
bomba düşnı mis, hiçbir hildise 
kaydedilm!'m ~tir. 

de~oildir. 
--~o Bu marifrt rrkej:;in de kadmm 

Malta bombardıman' ıia .. -~: ~'"~ '.1oı.1111~ır. Çiin~·~ iki · 

Alman denizaltı 
osıerl gene 

tomlıardıman edildi 
Lonrlrrr, 15 ( A. A.) - Hava 

ncuu·c>tinin bildirdiğine göre sa. 
hil muhafaza teşkilfıtına mensup 
t~yyareler<lf>n mürekkep küc;ük 
gruplar, düşmanın i~gali altında 
bulunan Brcst \'e Lorient liman. 
laı-ma taarruz etmiı;lerdir. 

Biltün tayyareledmiz iislerine 
döruniişlc..rdir. 

• Cenevre lf> (A.A.) ij yruttan 
bll\lirildlğine göre Frıınsanm sabık 

Suriye fevkall\\le komiseri Pueaux 
.lo~ransaya hareket etmiştir. Yeni fcv· 
kallı.dl' lrnmlser general Dt•ntzln mu· 
vnsaıatına kadar ı.::uriyerl<.!lti ı-·rnnsız 

kuv\·ctıeri başkumandıını Fougere ve 
kAlet edecektir . 

• Berlin, 15 (A.A. I - İtalyanın Bet' 
lln bllyUk elçisi Dlno Alfieri, vazifesi· 
ne donmuş ve büyUk elc;illk işlerini 

tedvirc başlamı§tır. 
• Atına, 15 (A.A.) - Prenses Mari 

nln vefıı tr mUnasebctile Yunan kralı 

Corç s:ırayda Uç hafta matem tutul· 
masını emretmiştir . 

• Vlşi, l!'i (A.A.) Bu sabah ıuıat 11 

de nazırlar meclisi nınreşal 
riya..qctinde toplnnmıştır. 

Pctcnln 

edil dl 
:\fa ita, 1 :> ( ı\. A.) - Resmi teb. 

!iğ: 
Bir k~if vazifesi göı'dliğü anin. 

sılan bir düsmnn tayyare t~ekkü. 
lü dün sabah Malta üz<-'rindC' uc. 
muştur. Hava mu.dafaa bataryaltı.· 
rı ııtes açmıştır. Hiçbir bomba :ı. 
tılmrunıştır. Daha sonra g<'ç vakit 
başka tayyare teşekkülleri ndn.nın 
üzerinde uçarak muhtelif yPrlc-re 
bombalar atmışlardır. 8ivil h:ılk 
arasında az za,·iat olmuş vrı ~ha. 
sa :tit binalard:ı. hafif hasarlar 
l;a vdedilmic:tir. 

İngiliz hava kuvvetlerinin 
zayiatı yoktur. 

hiç 

Veni işgal edilen arazide 
SUrşarjlı Yanan 
pulları çıkarıldı 
Ati1ıa, 15 ( A.A.) - Yunan 

P. T. T. idaresi, Yunan Orduları 
ta.rafından iş~al edilmiş olan a . 
razide, IJıususi sürşarjlı pullar tc 
da\iile çıkarmıştır. 

Siirşarjlar. 30 drahmiye kadar 
mütedavil posta pullarına, sos. 
yal yardım pullarına ve müteda . 
vil taksa pullarına konulmuştur. 
Sürşarjlr po5ta nullanm~ kıy_ 
metinin aynıdır. Yalnız 25 drah_ 
milik pulların sürşarjlarmm 
kıymeti, 50 santim daha fnla . 
dır. 

FeYkaliıdc olarak. bu sür::ıarj_ 
h posta pulları. pul meraklıları 
için, Atinn ve merkez postaha. 
nesi gişelerinde damgalanmış o . 

)arak ~atılığa çıkarılacaktır. 

Görünmiyen Harp 
• • s 1 cı ol 
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çak saplanmak suretiyle saniyede 

öl<lüriilmüştü. 

Daha bıça~rn gırtlaktaki vıı.ziye. 
tini görür göımez, katilin kendi a. 
da.mlanmız olduğuna zer re kadar 
şüphem kalmadı. 7,ira gırtlağına 

bıçak saplamak suretiyle ba~ırmn· 
ya ve kr:mıldamaya mecal \'el11ıe· 

den öldürme usulü bizim doi;l ce. 
nup vilayetlerimizdf' oturnn K af. 
kasya muhaciri Polonyalıların hu· 
susi bir meharetleriydi. 

Bu muhacirler bu usulü Knfkas· 
ya knzaklarmdan öğrenmişlerdi. 

Bu brçak, maktule yakından sap 
!anmaz, uzaklan büyük bir meha. 
retle fırlatılarak atılır. Fakat çe. 
lik bıçak o süratle ve ::iddetle bo· 
~aza saplandığı iein hem bil' andr\ 
boğazda ses çıknnnaya yarıyan 

ses tellerini parçalamak sııretiylo 

adamın herhangi bir ses çıkarmn · 
sma miı.ni olur, hem de ekseriya 
boğazın aı·ka kı!'ınında küçiik k:ı. 

fa denilen mahalle şiddPtle sap • 
!anarak ani ölüme ı;ebep olur. 

Jşte Çek fabrikatörü yat.ağında 

uyurken bu usulie öldürülmüştü. 

Esasen cinayetin ika ediliş va • 
ziyeti de bu hususta hiçbir ~tiphe 
bırakmıyncak mahiyetteydi: 

~ıra fabrikatör gceelm-i pence • 
r.:.'Si açık olarak uyumak itiyadın • 
daydı. 

o.ı:ısmm kapısını kllitlemiş, fa • 
kat balkon üzC'rindC'ki pencereyi 
açık bırakmıştı, 

1\:ntil, işte yandaki otel daire · 
sinden bu balkona geçmis ,·c açık 
penceredun bıçağı nişanlıyarak 

btiyiik bir İ!'abetle karyolasında 

uyumakta olan fabrikatörün gırt. 

!ağına fırlatıp saplamış, hiçbir ses 
çıkmadan tekrar otele girm~ti . 

Hadise)i bu ~ekilde tesbit edin. 
ce adetiı kuduracak derecede lıid· 

dntlenmiştim. 

Bütün memurları tevkif ettir -
dim. Fakat göstı>rdiğim bütün şid 
det maalesef hiçbir netice verme. 
di. Ruikasti yapan adamın kim ol. 
duğunu bir türlU t esblt etmeye 
muvaffak olamadık. 

Bununla bera~r caninin kendi 
memurlanmız arasmda oldu;;u hak 

hfnln el(• ,,ınırlrrlnı bozar. I· ak at 
lı:ıılı:un <.inlrlcri üıerinı- zaran da· 
lı t hiiyiik, Jl''k hü)·üktür. 

mr li.adınm (.'\ lenm("kt.en tabii 
-an .• e ••• hormonundan 

kıdmı<;; olanlar miistes-
na- ılainıa c;ocuk annesi olmak· 
fır. Gehe olnmıyan kadın bütün ha 
~·atında mahzun, k<'dC'rli kalır. Ta
bii ı:a~·r .. inc Yam1ak, çoruk anne .. i 
olu:ıilnıek için doku7. ay ~ebeliğin 
hühin z:ıhıntlerine katlnnrr, çocuk 
do*uıınanın ı:;üçlüğünd<'n, . :ıncıla
rınd:m kork!»a bile tablatm kt-nıli· 

ı-inı' \'erdiği aı-ı:u)U yerine r;etir· 
mf'l\ için hrr ~<':. i ~üzüne aldırır. 

Hu af7uyu yf'rlnı- ı:etinnt'yo 

rıanf olnn ..,etH·ıı ~ene tabii bir i.rr 
7Jl olursa, kederini, m:ıhzunJu~"llno 
belli etınl'ml'ğc s;alı ır, kabahati 
k(•nıli ii..,lüııc alır, bir taraftan ıla 

anne oUA!mek için türlü türlü 
çarel<'rti ba' ,·unır. Kabahat kcn· 
di'llııdc olmadığı Ya1tlt bile, onun 
cşlntl<' lıluğunda.n habeıi_..,?lmaz

s .. , 7.a\ allı ~<'n<' kendbini kabahat· 

11 a~·ar. 

Fakat, erkeğinin baba olmak 
kudreti bulunduitu halde, bile bile 
\ "C L..teyc isteye, ~ini annelikten 
mahrum ettiğini anlayınca ..• O ya· 
kit kadın erkeğine karo;ı -haklı 

olarak- l<.~·:ın eder. 
Se-.ini ç!.;arma..,ını, tabii hakkını 

arnına,ın ı bilen bir kadın olnr..a 
alle lınyatınıı nihayet n~rmrk 1'.tl· 
yecc~i .. nphec:iı.ıtlr. Scs ... i1 'e der-

. 
kınd!lki knnaatim ~ar:sılmaz bir ka 
nnatti. 

Onun icin, diyebilirim ki, bu 
hadise hende ilk yeLcı uyandrrnn 
lıiıdlc•c olmuştur. 

Zirn hu hadisı>den Ronra artık 
ewclcc emin addettiğim kendi a· 
drunlanma dahi itimadım s.-ırsılmL~ 
oldu. 

Diğer taraftan besinci kolun bu 
der<'Ce yakınlarıma kadar rokul · 
ması beni tcthis etmeye • ba~la. 
mı3tı. 

Bundan dolayıdır ki Vnrşovnda. 

ki bütün memurlarımız nrasmda 
ciddi bir tasfiye yapmaya ke.rar 
\'erdlın, 

Fakat bu kararımda d:ı grç kal· 
dığm11 hayret ve tecsslifle gördiim. 
Zira cinayetin vaki olduğu gtinün 
nksrunı ikinci ve daha mUthL-ı bir 
beşinci kol darbesi daha haber 
verildi. Ac;ke ri mnhkı>me müdiri · 
yeti telefonla bana muhakeme i 
ertesi gün ba.şlıyacak olnn \'a.les . 
kanm ııkşa.ın üzeri tevkifhaneden 
firar etmiş olduğunu h:ıber verdi. 

O vakit hissettiğim ha).Tet ve 
te essür son derece;.i buldu. Hatta 
bizzat askeri tevkifhane mtidiri • 
ni tc\·kif ettirecek kadar ileriye 

gittim. 
Fakat biçare adamın bunöıı, 

dönen muazzam entrikaları knv • 
nyamamış olmaktan, yani pı>k 

çok Polonyalıların düştüğü gafle· 
te düşmüş olmaktan ba!>.ka bir l'U. 

çu yoktu. 

(Devamı wr) 

dini meydana nınnakt.an çcldncn 
hir kadın olursa, dC'rdiııl krndl ken 
dine saklamaktan, sinirlerinin rnn· 
\·aıenesl bomlur, Bir n.ile içinde 
kadının "inirle.rl bozulunC"a, o aile· 
nin hayatında sand<'t l>almıynt'ğını 
tahmin <'tk'rsinlz ... Kadın p<'li akıl 
lı oluıı da sinirlerinin nlU\ az.en esi 
ni muhafazaya rıılı. sn, eşine ı.arşı 

1 
ic;ynn ettiğini aleni ol:ırnl< lıC'lli ct
nw c bile, ona karşı nrfretinl sak· 
lı~·ıının1 ..• 

Bir erk<'k e ini ant'ak muayyen 
h~zı Jı:ı.o;talıldardnn dolayı nnne ol 
malit.an mahrum bıralmbllir. Mese 

1 

l;"ı kadının baysala ı ııck d:ır oldn· 
ğundan dolan rorul• doğur:ımrya

cağı için. O mkit bile mU1"1ıa sıs 
1 lıt>kim çornğu lüzumunda ameli· 
1 yntl:t almayı da dü"ünebilir.. JJer· 
l<'mi~ H} ağır bir kalp hn-.lıılıj:,'1, 

iılnırdıı ,ıe, ıımh \'e müzmin albü· 
nıln, \'erem hao;taJığınm h:ızı ~e -
fiilleri ,ağır <.inir hastalıklıın, y&

rine ~Örl.', anneliğe mani olııe.ak 
şe~ IC'rdir. 

O \·aJdt, bir kadının harntı onun 
tabii arzu"u~·ıa, mii takbel tocn -
Kun hayatllc kıyas edilemi,rc~cğln· 
den, c~inl annelikten mahrum bı. 

rakmak erke~ln \ azireo-1 olur. 
Fak:ıt, anncll!~e mani -.ııyılacak 

halleri de, erkrk :cenıll i rle;~oil, an. 

1 

rak hac;tahi:ma c;örc müt~hl\,."!3 

hrltlm ta~in ecler... Bir hekimin 
na,.llıatl olmadan, erke~in -baba. 
olma'M:ın değil- çocuklara mas

raf etmcl•t<-n korkarak eşini nnne· 
likten mahrum etm<'SI, aile u:ıdc-
1ini kınu'ak hlr hodbinliktir. 

H. A. 

Amerikanın 
lngiltereye yardlmr: 

Amerlkada bu ?Ert!n 

114 vapuruı1 
ingiltereye 
verilmesi 

düşünülüyor 
Pre toı.sburg, (Keııtıırk.)) 15 ( .\. 

ı\.) - Meclis harbiye komisyonu re· 
isi May kongrenin gelecek celsesinde 
Johnson kanununun ilgasını talep e· 
den bir kanun lt'ıyih:ısı tevdi edecek· 
tir. 

.May, bu lllyihanın hUkıi'1!et taratın 
dan doğrudan doğruya lkrazda bulu· 
nulmasını tekil! ctmiyeceğlnl, sadece 
Yalnız lhgiltcreye değil, Amerikanın 
doı:<tu olan bütün memleketlere de y&r 
dım etmek istlyenler için zemin hazır
lıyacağını bildirmiştir. 

.Ma]{lmdur ki Johnson kanunu Ame· 
r!kayn borçlarını vermemiş olan dev· 
leUcrc lkrazatta bulunulmaSlnı men· 
etmel<tcdlr. 

'I"ICAUET \'Art.mu 1HT1l'ACI 
\'aııtn.ı:t~m. ı:ı (A.A.) - İngiltere· 

n!n ticaret vapuruna olan ihtiyacı 

gözönUnde tutulmaktadır. tyı haber 
alan mahfıllcrin bildırdlklcrine göre, 
bitaraf veya işgal altında olan devlet· 
lcre alt olup Ameril<an llmanlarmıfa 

bulunan bir çok \'apurlann kanuna 
uygun olarak tnglltcrc) e teslim cdillp 
edilemlyeceğl meselesi tetkik edil 
mektcdlr. Bu gcınllcıin en mühim gru 
punu Amerikan lıman!arında bulunar 
iO Danimarka ~apurund:ın mUtcşekkıl 

bir grup teşkil ctm lttcdlr. 
Bunlardan manda Aıncrıkn'l liman 

larmda muattal ltnlmış ol n en 117 

12 Fransız, S Norveç ve 24 İt ) an va 
\ puru IDC\'CUt bulunmaktadır. 

TA\ l '.\nJ: t:\1 \L.\1'1 

:\ cıyork, 15 (A.A.J - Hoyter. 
~evyork H erald Tribuı• f!3Ze. 

te mm istıhbarına gorc Bı ıaıoda
ki Curtı s Ye Wirght fa"'>r ~!arın. 
da Birleşik Amer ka devJe1 ri ha
va ordusu he ahımı yapıl rr1kta o. 
lan bütün a\"CJ tana~ !e, ;rna alı 
durdurulmuştur. Curtiss , .e Wırghl 
grupuna ait yedi fab:-ikanın bütün 
i c;tihsalfıtı l ngiltere) e gönderile
cektiı. l\ 1ezkur firmaların müdür. 
!eri. bu halin şimdiye kadar mü
him bir miktarda ımal edılen \ e 
bundan sonra rla imal edilecek o. 
lan bu modern Amerikan a\ cı tay
yare· erinden yüılerceı:.inin lngilte. 
reye göndcrilmis btılunaca~ı güne 
kadar de\·a..'11 edeceğini söylemi~ 
!erdir. Amerika ordusu için ima. 
lat ise ancak o zaman yeniden 
ba~lıyacaktır. 
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n2n 
(Baş tarnfı 1 ncide) • 

Limanlar işletme 
müdürlüğünde 

a sabah 

zil mahiyette mu\•o.!!tı.kl)eUer kazan 
mı:lardır. Bazı tepeler işgal edllm1ş 
tir. DU~mandan mlralyözlcr ve havan 
topları alınmıştır.,, 

mı 

b z 
e sa hava isinde 

e lar· sular bastı 
Loııdra, ı5 (A.A.J - İtalyan Afrika 

generalı l\la.lettinıin yaveri tara. 
fından da "üstadane bır eser'' 
olarak kabul edilen !n~liz aske. 
ri ha.rekatının tesırleı ı ltaiyan 
efkarı wnwniyesinde mühim iz. 
ler bırakmr.!•ta ve memleket 
inhilalini yakmlaştırrr gibi gös. 

ıe ~ e aşladı 
DünkU snyımu:da. §ehrlmlze geldlğı· 

nl yıı."Jsğımız ı.rnnnluıl~t veklll ce~ · 
det Kerim lncı.ıdayı bu sabah tetkik· 
lcrlne baıtlamı.,, ilk olarak, Gnlalnda· 
ki d vıet llmıınlnrı işletme umum mU· 
dUrlUğılne gelml~Ur. Burnda \•ekil, 
gazet r.ılz baskıya verlllnclye knda.r 
muhtelif liman l~lerl üzerinde umura 
mıl.ı.ır ... cn ızahat almı,.tır Hııber ve· 
rlld!ğlne göre, vekilin, §ehrimlz:leki 

Bir ajans telgrafına göre cephenin 
şimal kuımında muhnrebe dUn uzun 
menzilli topların dUcllosuno. inhhınr 

etml§tlr. 
r.ıt. Kemalpaşada bazı evler tahliye edildi. Simav 

ve Hanife de resi taşb 

tetl<lklerı c~asında Slll\ rlye kadar 
gı...ere.< o.rad:ı mcnuuek ve rıhtım 

ln~atın. b1zzat gözden geçirmesi 
mı.htenı:ıldlr. Cevdet ıcerlm tncedıı.yr 
nın ~dirneya kadar olıın yol ve demir 
yollnrmı da mnh ilinde tetkik edeceği 
söylenmektedır. \ oldl, gazetcclleı-e 

şehrimizdeki tctldklerlnln dört be~ 
gUn d:ıva.m edec~;ınl bildirmiştir. 

:;;:ıtı 
(Baş tıırnfı 1 nciılc) 

ihtimali de vardır. Bu takdirde şi. 
malt İtalya İtalyan onlusunun 
hUkmU alurıda memleketin diğer 
mmUıkal:ırı da. faşistlerin elinde 
l _:ac:ıktrr. Şima.ldeki ltalyanlarm 
B. :ınnerde milli lstiklAller:ru mti • 
c.;u:ıa. etme!t isteyip istemiyecek • 
Ierl keyfiyeti suale !}ayandır.,. 

ı ı tere aarbe ea 
gdzld auvvetlerlnl 

. sok uı 1 
(&§ tamı 1 nclde) 

vam etmek,edir. Bunun netıcesini 
tahmin etmek müşkilldür. İngi. 
lizler de bu .na.rekata büyük kuv 
vetıer ve büyük vesaıtlc giriştikle
rini itiraf ediyorlar. General Vil. 
son, çolde ha. bet.mek için hususi 
surett.! talim gönnüş zırhlı müfrt
zeler, A vustralyah, Yeni Zelan.. 
dalı, Hindli as:cerlerin en güzide 
tngiıiz kıtaatı kullanmakta oldu. 
ğunu itiraf etmektedir. 

Dü5mamn tazyikine yalnız ba-
5ma mukavemet etmek mecburiye
ti:::!e k:ı!~ lta!yaya kaışı, dün. 
yanın en muazzam irnparatorlu
~unun ;.;:.H:in kuvv~tleri harekete 
gcçmiıl bulunnın.ktndı:r. l{eyfiyet 
.taıy2nın btı3ünkü harpte oynadı 
~· wlün ehemmiyetinJ gösterir. 

İllgih~.tn1n garp çölünde çok 
tehlikeli bir oyun oynadığı bariz
dir. bıilte:e bu mu.1a.eLede zen. 
ginliğinin kendisine bahşettiği bü
tün vasıta!an kullanmaktadır. 

Buna mukabil İtalya, fakir bir 
mil'etin malik olduğu vasıtalarla 
harb~tm?ktedir. Fakat ltalyanm 
başka zenginliği vardır ki, o da 
"a:!~er1erinin cesareti, subaylarının 
zekası ve milletinin ruhudur., iki 
ta:af ın harp vasıtaları arasındaki 
tezat, lt:ılya aleyhine lngiltere he.. 
gemonyasmm haksızlığını tebarüz 
ettim. • 

Bu harbin çerçevesine giren h~
dise!er esnasında l talyan'.arm gös. 
termiş olduktan kahramanca. gay-

. retler herkesçe malumdur. Fakat 
bu hadiseler bütün harbi ifade et. 
m~. İngiltere Akdenizde dü~müş 
o1duğu müşkülattan kurtulmaya 
çalışıyorsa da buna muvaffak ola
mıyacalüır. Ilk zamanlarda teza. 
hü:atlı tahminler yapmış olan lr.
giliz muşahitleri, ~k ihtiyatlı as.. 
keri tahminlere rucu etmişlerdir. 

Gazete yazısını §öyle bitirmekte
dir: Çöl harbi henüz ba~langıçt::ı
dır. Bunun neticesi ancak bir kaç 
hafta ve b~lki de bir kaç ay ronra 
ma!t1m o'abilir. 

Her akşam 
cı;;;ı;m;ıı:~:l!!llllrll:lllllri!llZil -
Han!nr p opagnnda mah uJleri ad. 
dcdil"rclt ~plıell görtilUyordu. Fa· 
kat Mattş:ıl Petaln'in nihayet ta
kip etlllcn yolun ynnb !Jğmı idrak 
ederek J..a\'nl'dcn kcnılls!rıl ve 
l"raro;syı lmrt rm$ Jm.-:-:u- verdi· 
ğt gö~ çıl:'pb. 

Pograueı;ln §lnın.linde Yunanlrlar 
mUhlm bir köy lstll.ametlnde uç ldlo 
metre llerlemlşlcrdlr. Cepheı:le müte 
madlyen kar ynğmaktadrr. 

TEPEl>El.ENl TAHU\'E 
EDll"ORLAH 

Londrn, 13 (A.A.) - •raymts gaze 
tesinln A tlna muhabiri ha,·aların fe 
na gitmesine ve dağları kar knp;ııml§ 
olmasına nıgınen Yunan Ueri hareke· 
tinin devam etti~ blldlrılmektedir 

Premldl mmtakasmda da ileri hnre 
ket memnuniyeti mucip bir ocldld .. 
devam etme~tedlr. Bu mmt.akadıı. Yu 
nanWar yeniden bazı mevkilen işgal 
etmişlerdir. İtalyanlar Tcpedelenl talı 
liye etmelttedlrler. 

Bursa, ıs ( A.A.) - Son gün. su\ac bır mahalleyi istila etmeye 
!erde yağan yağmurlardan Musta. başladığından bazı evler tahliye e
fa Kemal Pi~a ı·a abasından ge- dilmiştir. In anca zayiat yoktur. 
çen Simav çayı ile Karacabey ova Hanife deresi de Çeltikçiler kö. 
c:mdan akan Hanife d"'resi yine >'Ündeki Haydar geçitinden biı ge. 
birer gedik açarak bazı >'erleri is.. dik açmış oldui::"Undan Durumbey 
tila etmeye başlamıştır. köyünü sular istil~ eylemiştir. 

Valimiz yanında jandanna a1a~ • • • 
kunınndanı oljuğu halde suhmr lzmir, ıs (A.A.) - Son yağ-
istiia~ına uğ.ay ... n sahada tetkik. murlar yüzünden Torb:ı1ı, Tire ve 
}erde bulunmakta ve icabeden ted Eavmdır kazabn a-a~ilc-inin bir 
birleri alın ktadır. kısİnı sular altında kalmıştır. 

Simav çayının seviyesi bir metn: Tireden alman bir habere göre 
20 santim yükselmiştir. Kasabıı kazaya yağmurla beraber fındık 
içindeki gediklerden birini a~an bil) üklüğünde dolu da dii~ustür. 

tcrmcktedir. Fa.şist partisilc or. <t:JfJft! 
-lu arasında ve bizzat ordumu ) - l' 

kendi icindeki fikir lhtilfü.a..,ı Lonclrıı. 15 (A. A. difi>'or: ..,,.. 
•tt'k • rtmak~-..:ı- 'C'..~ • • ajansmm muhabiri bil b ·e.dll F. 

gı 1 'çe 8 · 1.1.M.U.ı • .ı:.n c,.,, ı •'Arnavutlukta ve L'..' > cıtl)~ 
gün çıkan İtalyan gazeteleri . ard!Jllınıı. µ. 
sclha taraftnr olanlara. knrçı b~~·Uk hava ~ ııaıya>'Ş•,..r.ı 
'dd ili b' tasf' eı· . . gostermekte o an da >~. 

şı c }r •. ıye am ıy<;Sımn mnnvanm sırf bu saha . bilJlleJ 
y~pıl~gınt .soyle~ekle şuphe. mü~kül.2.tla. tasavvur edil 

lTAL\'A~Lı\lt[S c;ö·.rtHmOKLERt 

sız hu1n:!~ıeti~ . hıssetrnekte ol. tcdir. us ~ 
duğu ~yı ızhar etmiş bu. Tab'idir ki AJ.ınanıar.taI\'8~ 
lunma;rtadır. ltalvan maglu.JL ctmt-ıro;zın dahi cenubi 1 5tıı-4e 
yeti, "faşist hükumeti için birer tayyare meydanlıırınd~e ts)• 

tehlike teşkil eden bazı hainlerin edebilirler Fakat bu tıık t rııe <: 
ve renk~iz insanların" tesirine 1 yareler.in °Jı.Jman bOlllbe ~ıeıı 
atfolunmo.ktadır. Bu meyar.da. ı sair Alman mUhimınatilC ıınııjl jr~ 
Lavoro Faşizta gazetesi ezcümle mesi icap Pdcl". I<"akat b get rıt' t 

ıu-;ıtıNr;LEU şt•'l!an yazmakt.atlrr: bircoı- stoklar vUcudıı. ıı,ıı!tli>,.tr 
Atina, 15 ( A.A.) - Umumi em. (Baş tarafı ı ncldc) etmek veya mUstahsill ltorumak mnk "Ba harp esnasında İtalyan lfi.zımdır ki, bunun dıı. J;iS-1 ;ı 

arttırılıyor Ma~te "f r!er!n ce~ a· ar 
niyet nezareti tarafından 14 Birin- Layihada, ba~lıca esaslı nok. sad ıe mdmteket mahsullerini mUba· halkının arta sınıfı tam bir va.. meselcleri no1rtasmda.Il 91 ıııll 
Cl.kAnun ak"-'1m1 n"'""edı'len resm·ı yaa edeblleceirl gibi memıeket ibtlya· tan hn.ini çehresile orta.ya rık. mUd .. "t .... rfmda '\'_rnpıllJ'lfl ~ a ,....... ..,... talar ~nlardır: b "ı ..... """ 

tebliğde bılciırildiğine göre dü,.man Milli Konın n kant~una da. cını tem.il v" lt.ı.ıaı.ıtını tanzım eyle· mıştır. Bu w.nple vatruı haini bir L<ıtir. gıt -... ~ 
ta, .. ·varelerı· bugu· n m .. mleket dahı' .1 k 1 1 mek maks:ıdıle hati"ten mal de..11 mu muamelesi yapılmak surctile bu Arn1vutluktc hava.lnl' n-1e~ 

,, ,, w - yar.arak verı ece :arr!' arın " an " 51 r 
linde bazı kasabaları bombardı- sür'atle tat:blkintle ihırali göril. balu.& cc..:oılir ve bunların satıa. tevzi sınıf, tereddütsüz ve merhamet. fenaln,tJğı g:bi Al.ın ıdi de t}:-
man etmiştir. Hasar ve insanca !enler derhal cezalan lın' acalı:. toplama ve acvk 1.§lertıe de fsUgaı ey· sizce imha edilecektir.,. Llhynya olnn mcsa.!e bir t ş <.tll 
zayiat yoktur. Bu kasabalann bi. tır. Memleketin ru kıı/ar raya. Uyebillr. Popolo Di'Roma çok kuvvetli derece fazladrr. Bö~le ltCt ~~ 
rl'nde du-ı:man tayya .. elerı· alralctan FAT r.A l\lEC.HU .tı'ETl bı'r ferya•.,nnoıe neşretmektedir: bUs muaı:.zam bir bar._e ..ı0 .. ,.ıı:.! " • :.- ti bir ış' inde f a.vdnlı ol ıca.k rne. u:,....u. -ruı " " v 
Uça .... k bal krı l'ulu"belen'nı' \'e ko- HA~~KINDA l.'ENt HL:.·u !uLEn "B--':!Ullculuk zihniy"ti kat'i etmekle bPraber, İnı;• .ı\'!O -"<' 

... 1 :.- • murlar hakkında .gerek k·dem, "'"0 "' f kal.d "rııanenu .. u>fev 
vun su"ru"lerı'nı bombardıman et. ak Tontan, yan toptı:ın ve peraı.endecı gu .... tte terkedilmelldir.,, sınm ev a e mu r ... ı.• .t. ,/ gerek ücret ve tckaUt b rnım_ r - L"' u:tte ,,. i" 
m. J 't 1 .. tc ·ne tut tica.ette, tacir sıfatını haiz tıaktk! M-..:ıakı' vazı'yct hal~kında uılaşacnl:tır. Eğer .ı.u ... ııer 

I§ er ve mı ra yoı a şı - dan bazı istis-ııai hülru 'ller kur. ••mu · ~"' ı~·--'111 
muı:lardır AIAı,adar m"'··amlara ve hükmt ııahıslar araııında yapılan neşrolunan resmt ha::ı..:-rl"r r.ok ltlni kurtnrmnk isterse, bit \.,ıv-f~, ~ · aı. "" magva lüzum görülmü Ur. " - u-_ " Jıic ; .lrt 

fel
"n mu"tcmrnı'm rap"'rlara go"re alım ve satım mu:unelelerlnde satılıın kısa ve tefsı'rsı'zdı'r. Vakıa Sı'di yl vermeli vey:ıhut h,...ı P"~ 
" ... HükO.met, memleket dahilin. i ı:;..- , • talyanların Epirde lgumenitsa.. deki s:n:ıi maden ist'hsaıatıru ınal için satıcı tartı.fmuan fatura ve· Barraninin İngilizler eline ~ec. yapmamahdrr. Yan· nereJltl' 

dan n·catlerı' esnasınd" alıp go··tu··r rllnıesi ve faturaların muay•cn bir mek Sltretı'le tecellı' eden. \'azı'yet hem tayyare, hcn:ı. gc;e ı·ılif·••/ 
" " • satın aln'bilcceı'!l gibi bunların " 1111 ~ 

dük. lerı· rehı·ne1er arasında -raf ., roilddet zar!mda satan ve ımtın alan ka'bul edı'lmekte ıse' de h..-a da;r hem deı tayynrecı ve --
, ...,. • satıq ve i"1etmesile de uğrnşabl. UWl - tı 

tan 4 kl·~·· de bulunmaktadır Bun fi" ·---"·-dan muhafaza edilmesi mecbu hı·r bı'r tafsı'la•t verı'lmemek'-.~ Bu sa b ~ 
s • • lecektir. .............. "' - l-' 

lann akl'bett' merhuldfir .. r1 kılmabtlCvCo:tt gibi taclr l!ıfatmı Oldu~•ndan ahalı' arasında ~ı. • • ,. 'ıl0 
• ır • Bına kiralan tUrlU turlü yol. 5" :1-

tTALYAN ASKERLERtNtN haiz muııterinin ticaret tçin tat11rasız radan buradan duvulan bnzı ıht kaf SUÇ 
öLDORDOOt) lTALYAN ALBAYI larla arttınlmı<;tu. Ev sahipleri mal aatm alması mcneılllcblllr. malfunat çok hararetli tefsirlere i i 

A..., __ • ,. (A.A.) _ 10 blrlnclkAnun mukavel~n:ırnelerdckl kira be. tan t 1 1 aı 1 k ..:ı- B k d ~ ....,.. ...., ıoo kuruı; az a ~ap. an 1§ ve· yo açma tauıı. u pc ar n y 1 
tarihli lta.ıyan ruml tcbl!ğinde ltal· dellerinc dokumnamakl l bera.!r.cr rlglcrde rnU:ıtcrinln tolebl UZerlne sa· çerçeve içinde bile ahali mcm!e. ~ e ııd 
Yan albayı Pes""ODun .. -a·"•tlukta SU parası, kapıcı paras1, tes:h'n tı f t '"e cburdur k t' . . dil .. ld v .. a }f ye er ··"'-' .- ..u... •.. cı a ura verm.., mc · e. ın ıçme . şmuş o urru muş. w dilı>r .. 
kahraınanca çarpışırken 6ldUğtl kay· parası gibi şeyleri ala:" ildikleri. Gerek b~ maddenin ve gerek bu kül vaziyeti kavrayacak derece. Ycnıııehlrde IH nuınaralJ 1,t" 
dedllınekte ldL Bu haber doğru değtl· n~ arttımuşla-:Uır. ~ be~~l.le. kanunun <H:er maddelerinin tatb!l<a· de mnlflmat sahibidir. da toptan yemi ill.k )'3ps.tı yeır> 
dlr. Son g'\lnlerde esir edilen ttaıye.n rı 'bu ka.num.ın t3:!J>ık mcv~ı:r.e tında llizumlu ı;önUcn her nevi malt\· Bıı.zı Italyan gazetelerıne gö. ile nynı caddede 221 nurnıır0~ ~# 
ııskerlerinlıı ifadesine göre 7 inci Alp koruna.sun tck::ıdum ed m gunde matın vcrll"Ilesl ve veslkalarmın g6ıı f ı...t .. f · .. ıard' ,., 

1 
,. . bed lind h' b' r7, aşı.ı:: rues~ı, ac1.zm n>~•l'Jll. çim: ynpan Manto, satJ~ it sıill)-e 

alayında kumanda eden albay Pesaro, mer ı ıcar 
1 

e en }Ç . ır terllmesl mecburidir. run bıda:yetlenndc muhtelif u_ yaptıklarmd"" yaknlnnarfl 
- _.-. ...... .. ~ - ı•uo ~.. su ler ve Yasrtaln.r a intizamı tc ıım cdilmJ~tlr . ıtı kendi ·~'i<erlerl hM-•ınc•nn kutlea·n· ı "u.retle fazıa olamryacagı gıı"Ji PAGA"'DA YASAGI J 1 ..... t 

ml§tir. Bu hr.diae diğer birçok clellller kiracılar alevhinde deği~iklik de Bır malı fazla ıtyatıa satmağa j muhafazaya memur edilmiş olan f;:ıS)" 
gibi Arnavutlukta.ki İtalyan k.t.aıarı· 1 yap!lamaz harice azimet do!ayı. matuf sair fiil ve hareketlerde hulu 1 genç faşist tecıkiHl.tının reislerile il 
nm tam blr karI§ıldık içlndP. bulun· sile meskenini kiraya vercn!er nutmaııt ve fiyaUan yUkacltmek kntı· ' wmasla-ra b:ı..ql:ıml.! lnrdır. Mat. 
duğUnu ll!lbat etmektedir. muka~'cnin h':tcn:ı;<'n. tahli;ve tıhı propa.gandu. yo;pılmıı.:n :vwıakttr 1 "ıt.,n ·r kısm da vaziyetin 

tTALYAN' TEBL1Gt ta Pblnde bulun" 'lır er. NAKİL VA ıl'ALAI 1 1 clıf>ınmiyetfoi ~lrlP'!!' .. .kta'1ır. 
ttalyada bir m:ıhsl 115 -'A.A.) - ı- HükQmet. buj!iin herhaı.gi bir HUkQmet her tUrlU, hususi nakil 1 "Millet için de fa~st ihtilali 

ıaıyan umıımJ kamrJ\'fıhmm ıııı nu· scl>eple yurdumuzda lbı.ılunı-- 1c. vasıtalannın seyrUsc!erlnl tanzim 1 için de büyük i.mtibn.nla. kurşı. 
maralı tebll inden: ta ve hoklemekte olan ve ecn{)bi ve tahdit veya menedileblleceğl gibi la<mlak z.~manı J!'Clmi-:tir. Pa71 

Yunan cephmnde dll§manın muh· bayrağı ta.şıvan deniz r."kİI va. azami nı:.kll UcreUerlnl de tayin eder. I şahıslar, cozguneu lısan.ile ko. 
telif mmtakalarda ynptJğı taarruzlar sıtnlarmdan da lüzum:ındn isti. Ve bu vamtal rm ma'r.emelcr1nl ve nucmaktan çel:lıımcli:tedirler .• 
taratnnızdan yapılan mukabil taar- fade edebilecektir. mutat UcreUerlnl vererek devleq:e 1 Bunlara şiddetli i!ltarlar yıı.Pıl. 
ruzlarln tardedllml§ ve dUDman ağır Şimdiye kadar dU1tkanlare"ki ıtız.ım görülen yerlerde ve hlzmeUerde mak ve dinleııne?Jerse merha. 
zayiata uğr~tır. malların hükfımetçe tcE"hit Pıiilen çalı;ıtırablllr; lUZum ve ihtiyaç gördU· metsizce hareket e~:Jilmek ]fıp;ım. ~ 

Hava t"•ekkUUerimlz Yunan kıta· fiyata satılmadıgınw 1 gören fiı!'D.~ dllğü takdirde bu vasıt.alan değer pa· d c· .tıt ..,, ır.,. ev • ~. 
bulu "' ki --'--ile kaı...~ emurlan cünnu" hftaını vererek satmalabllir. t 1n.. ..J1irJ1l f !arının toplu nuu an .. .....,,. mtll'a l.llJ m ...., f taTvan ga_?,etelcri, bütUn DUn üskü:1ı:ırı:b tld 0<1""" b111 ~. 

rl, la§e kollarını, motörlU vasıta.lan m~hut yaptnımak mecbtıri,re. HUki>.met, halkın ve milli mUda ao.- ~'iz imT'la:rııtl"rı 11 ;;.., kuvvetleri. 1 rdell _,111ır 
· d ·a·ı y · k .:ı b k ın •· l••adi a t>" sı olmm:tur. Çöken eve -h-

11
F ) .... mUtemadlyen mUesslr surette bom bar tın e ı ı er. em anun-a, u nın. ihtiyaçlarını ar;µ ma.. ına .'"' : nin bu t~a.rruz<la. !talyaya kar. ""' Jll,...,.... 1, 'p 

dıman ederek kara harekAuna doğru mecburiyet kaldırılacak ve murı:. le lil:ı:um;.ıuJıı. ecnebilere ait denız na 1 şı ku'l"nılm ~ o'rt•fu noktası lel'beylnde Abounahağt\ }111\P l: pıt 
dan dojtruya tııtırak etmişlerdir. kabe memurları bövle bir vazi. kil vasıtalarını da kendi bo.yralt1ar1 tlı"rinde durınnkts ve ahaliyi Serfıcc aittir. iki kntlı n çı:ııcııı0' {)I 

1 t kl 
• ::.ı dd hUI U ı ı dııi pılı olan bu ev taınıı.ınen t :ı' dC •• ( 

PicchatelU tayyarelerimiz dl:lrt yo yet kRl"§IStrda uttu• arı z.a~ fl altında ve bu ma e t m er . dah:ı. mUe~İr ve disiplinli bir S!lll w~ • ak } UI Dl.,.er vaka da dUO ,.,de O ~• 
ağızlarını, yolları keıımlııle.r ve d~· beraber işi ka.zaı m :ırn ar:ı. resinde çalıotırab r. hatlı hareket ittihazına davet b ıı1ıesw ıııır 
man kıtalarını mitralyöz atc§l altına tevdi edebileceklerdir. Seferde kara ve deniz nakil vası· etne!.tedirler. Bu neşriyat Mı. kUdarda inkılAp mah alt ~9 ıı e'~ 
almışlar ve bombalamııılnrdır. Diğer Haklı bir s ~P olrıade.n fi. taları yığnak nakliyatı sona erinci ye 1 .,lt....:ıaki zaferin Musolinlnin vn tur. Yıkılan ev Saniyeye e,dJf· ~ #, 

t · ı 1 ğı mr1n c -u ._ ralı 1 1 katlı abş&P bl.ll ~ ~ 
t.qekküllerlmlz Sellı.nlk • AUna ha ' yat arttırmalara en şiddetlı ce. ka<j:ı.r ge:ıellrumıay baş can 1 e · tanında uyandırdığı en".lı e'<"r ar •• a çatıları yıkılDll§Ss_.~t~-"" 
tında blr §imendlter kiSprüsUne Lsabet zanm verilmesinde tered<'üt e. de bulunur. Baııbuğluk, ı;crl mıntaka h1'11<kITinP. bir fikir verm ·ve kifıı. ıı1J.JJI-- lef"'. 
kaydetm1•lerdlr. dilmiyecektir. .Malın fiyat Tıl nakliyatına tnhsls olunacak VMıtala· t .ı • mUt"ndls!ert bınayı :ın et~ t f' 

"9 • yo e er. •·ın .. _ tabliye . .ıA 
arttırmak i~in araya reut"t ol. n vaktinde derhal ba~ek~ete bUdı· "l<'AŞtzn Ol?J JJV 1LANI TARP du.- rm ..... n UfUSÇ"' ~'J~ 

Bir randevucu 
daiıa ya alan ı 

Znbıta. dün, Beyoğlunda rendevucu· 
luk yapan bir kadını, suç UatUnde ya· 
kalıyarak adllyeye teslim etml§Ur. 

mıyan şekillerde fuzuli muta. rlr. F.TT• !" Her lki vnkada dan 

vassrt sokanhr da derhal U:.ki. thtiklr suçluları hakkmda.'k_i c~. Londra., rn (A. ı-\.) _ İngiliz '-----~-
bata u?ryncakln.r:.iır. Zincirleme u.ıım beş•yüz liradan beş bın lı- mathuatı bur.ün ıt..ı:;ır hıırekMmm 
ticaret usullerine de nihayet ve. raya kndıu- ola.n kısmı bırn.lnlmı • 1 muvaffakryetlerlnden bahsetmek. 
rilecektir. HUltfunetin ~Ö""ÜŞUlC ancak sürgün cezası 2 sen~en 5 1 te ve bu harc!dl.t esnasında. !tal· o,rdlf· ~ 
göre, tonla mal satan lbilylik ta. s~"'ye çrkanlm1ştır. 1frhteltirle • 1 yanlardan binlerce esir almdığmı, cwnda buiunmuşl ta~~ 
cir kadar, sebepsiı.ce lJ::ir l"UMU rln malları nıfü!s.dere olunacak v~ bunların arasında iki fırka kuman. Diln 24 ltnlynn ~liJ: tıı) 
bir kilo fasulvayı na"alı sa';.ar mü.,leri ken:l'ı;ine. bir p~rn ~~r l da.<ı bulunduğunu ve lnriillz hava 1 rip edilmiştir. 3 1n rr: 
da muhtekirdir. Nidbnt d:-ği'}SC rnlş&e, bu, derhal ıade ed•lecr.ı.tır. kuvvetlerinin Libya Jlm[llllo.n üze. kayıptır. ~~sU\fJ 
bile kast aynıdır. Bu cL Fiat yUlreeltenler veya te.sbıt c. rinde fanlhetlejine ve kara ordu· INGİLİZ DONJ\ A1'l JJ. (ı 
betle, her ikisinin de nynı ıdd. lunnn fü:ttan fazla.ya mal _nrzeden· , su ile iş birli~iııe dev~m Pttikleri· HARE!~) - J3. ~.ıııe9 

rlnln, randevuculuk yaptığını haber detle cezava çn'M\tırılınası la. ı~r de 50 liradan beş yUz liraya ni teb1\ruz ett'-r:melttecıir T.ondm, 16 (A.. • neş~~ 
1 hı"k b t ı dUn " - t" w 7 ... n .. den bı'r · A trol ta.r-"rndıı.n ~ı~ ~~i. a an a ... za ı nsı memur an, zrmdrr. kııd:ır aı;rr pr.rn ve ı:;..-• Daily Tclegrnph g.,., ... tcsi baş. m ıu. ~kdeı..- eri :ı" 

Beyoğlunda kumbaracılar yokuıun· 
da Ahmetbey apartımanmın 8 nu· 
maralı de.ires1ndc oturan ınndam :r.ıa· 

bir cUrmUm~hut terUp etml;,lerdlr. aya kadar hapis ecza.ene berabıır mı>knl""İn~e sö,·I" vnzmaktadır: bir tc.>bl1ğe göre ·.:.....,ıl ~.._ j( 
tTHALAT "e tllfu~OAT IŞI.Eru d dUkk" . • p ıııırı> gr ..... 111"" _,, Nıtlcede ev ıı.ran~. ve l!;erlde bir \'E nUn:mmT 15 ctlnden 60 gUne kn nr an, '·Goneral Vavd tarafından ka. filost•na m nsu 1'(liıı. are:ı "' 

çok çiftler mUnnsebetsız \"l\Zlyetlcrde ma~ııza veya ticarethnneslnJn kn • zr"rlnn w'rr!n 1ta.ıya i"fo biriı'ci di • B:ın'$ni ile Ba tr.!!iliı lt~~ff 
bulunmu~tur. Ev mUhUrlenmlş. Mart \ HUkt\met halk ve mlll m!Udafaa ih patı~ması ceza!mB uğratılacaklar • (1.,rccc>r'le p\i•'i\lt bir he:ilinet o1du· rayı harek!t cı:ene iŞ }>C~ ~ 
adliyeye te.sllm edllrotştir. tiye.cmı karşılnmak ve lhracntı t.anızm dır. Eıı sövlenebi'lr. ~ernl Gr:tr'qni hava k,;vvetle:rı il s#• &· :=::..:.:.:._:.: _____ .:_ ____ _:_:_::__:--_...:...::.:_ ________ -=::.:.------------ı kuvve .. lerin!n hiç olm~~a onda bi" ne devam cd{·yo:ın~ bUc~ 

~ HAVATINIZDA GOLMEDl31NIZ KAOAR GOL EGE HAZIRLAN,NIZ [ ll~ ~ke:l~~~~~·ve~~~~d:~~- ::tc:. ii1:ı~~ 11u~:ı~ 
I~smi tebliğ bu okslklik yüzün. 

den Almanya lle mUnasebetlerln 
hıı!clcl:\r o!.mıyaeatmı t<'~fn edi· 
yo:. Ştıp:ıeslz lll Almanya Fran'la· 
y.ı. bl'!1• hemen hnrp llnn edecek 
cıc•ildlr. Faknt mlitarekerJn tc • 
lılt etti~ kıwıtlııra riayet etmek. 
le <lrlı:ı ileri gtd·r~k Almanys ile 
tn";t!tere nlo~ hinde an~a,mak, in· 
~lltare ııleyhindc harekete gcçmel{ 
ar:ı :mm b!lytik bir fark \'O.l'\lır. 
La' !'in dü~":ı:iylo Fransa böyle 

p 
llıı:;!trıe l<nd!lr çıwlrdi~i en mUlteımncI rurnı olan 

drr. İtalyanlar tar:ı!mdnn kaybedi. mul:a.bil hü~~ıııgiliZ fil ~ 
len malzemenin nispeti herhalde pUs!...tirWlrnÜ.Ş~· ırııı~" ~ jJ' 
da.ha btiyU'ktür. hnrekA.tma nı ~tclbalı! ~ ~ 

Sudan hududunda lngilizler ta· eden bir. 1tnlynn rınclnJl tııı. ~ 1Jl 
, rafından gösterilen faaliyetle §o.:r" liz muhnplel'l tara V'JCl goe:.Jc' 

ki İtalyan Afriltasmda brujgöste _ mıştır. 13 kan~~dıı:non tB~~"ıl 
ren memnuniyetg'zllk İtalyayı ye. glliz dC!liz bom 1una.nıııı ~ ' 
ni darbelerle tehc!id etmcl:tcdlr. ieri, Trablus"'arrı dı:ınıuı "yl b8şııt' 

_. FJS'Ulen V.ıbya hezimetinden evvel fa.k~'etl". bomb!i gell' 1 r ıııiıet" 
Arnavutluk bozgunu dahili !tal· 1 reli"': L ~~nd. rl tir. J3U • 
r11n cephesini iyice orsnrn;tı. Fn· h d-wfı tcc:.t r :r iltıı eci]!'OJtt!t ~· 

• şist pnrtisinin f!Pfi Farir.,çi d hlli 1.ıUyU t h .. "tl'n\ .. d .uz ti'~~ ~ 
bir harbi andıran bu vaziv ti te. I..:!'.?yad'.t İn,'.;' ~etleri e rOf ' 
bsrUı etttrmicıtir. Bad01?liva ile rl ln ,Uz hıı\'8. !d O"Sııi edi> 
yti'tsek mevkiler iflgal eden v \' bir ııurctte ~ 

bir zilletten tıunamlyle k11rt:ulm~ 
TCRf~Ç'l.'. Sö:: u 11\;Ü hosı 

Oriiin.l\ d.!d"ki 
nll~hası ya nız 

or<.'uda. b ıhn"n d~tl rm:ı rll\ıı. lar. r. un'"" 
man r'izile rıı.kllr.rı khdir, D ' iP f. •(;1J,t7..L°E • {NJ>r 
b:r Edf1ct 7nl'1?Z l Jynd'.tkf dPr'.n TOPR!JtL \ ) - tııtl 

1 ihtnllft'ln d ~. nvnl Zanl&"cla 1.endm, 1 ıs (A. : . ? • 
ı l nl Uf rat ıı zar, tinin tc~lı dil r. 5Jil Musoliruye muarız o tı erın n u· • . k eUrrı 
ıunun nrtt•3mı da g•~Mcrmehtc • J.ngil z uvv 5 . .. 
dir. Fa~i.:m orduyn illnı h:ırp et. j fl r hu:!~d ınu.:ı 
miştir. tolyan 

• 



li' 
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Kanad 1 Ecciılrrirı nP ülc>md" 
olduklarını hıç m ıık etmiyor 
rnusunuz? 

Bu,ndan yedi sene evvel bütün 
dUnya matbuatını i f:al eden 
Be izleri? 

BugUn Ant.a.rYoda. ~izler. 

F'ransız'a.rın "age de rait:on" 
Yani '.dilşünerek hn -eket etme" 
Ya9ına jfirdiler. Bu yas da ye. 
didir. 

"Arrc <J ra; on" ma.:ıtığın fn_ 
aliyetc gcsm ue başladığı yaı,. 

nn ,.,,,.,. hrp lıll' nmda 

hr 
Beşizler Katolik mezhebinClen 

oldukları için bir nevi dint ayine 
tabi tutulmuşlar. 

Şimdiye kadar, Beişzlerin 
hattı hareketlerinden mes'ul 
olanlar. onları bnyat mlicndele. 
·ne hnzırlamıya çnlışmış1ardır. 

lşin garibi. ~ l rin hflla 
dünyanın her tnrafırda.r, b!n. 
lerce turist cel ~tiklerldir. 

"Merr:'e-kete bıı yüzden binlere li. 
Ta. girmktedir. Beşizler perC3. 

tiRktı.rları sayesinde daha ııimdt. 
den servet sahibi olmuş bulunu. 
yorlnr. 

Kendilerin.i muayene etmiş 
olan pslkolojistlcrin ra.porla.rı 
mUsbet çıkmıştır, yani Beşizle. 
rin normal çocuklardan hiç fark. 
lan olmadığı nnla.~ılmışbr. 

Beşizlerc hizmet edenler, bir 
aşçı, iki matmazel, üç muh:ıfı1., 
iki hastabakıcı ve bir n.Urc'bbi. 

i'l>arettir. 
Bqizlerden biri herhangi bir 

Ile lıltr grlinl"k r'I ı~J<>lrrl~ ••• 

A.A.A.tı'_......._AAA• .... AıA ...... ·•••• *+a ........ +,•.A""'.C~A·,.,.Aı 6 ... 6.#'A•~ 

Size bu gazı ve bu ~ 

resimlet onlaıın 'u gün t 
4 

nasıl ve ne şekilde 
~ 

L.~!.~~~~~-' ... ~'!!~t l IJ01 

Anet ph-nno ~tarken 

yaramRz'ık Vll itactsizl:kte bu_ 
lunuı- ·ne tatft:>i edilen 
ceza. onu gruptan ayırmaktır. 

Biribırlerire son derece ba~h 
oldukları için bu cezanın ne de. 
rece ağır olduğunu tahmin ede. 
bilirsiniz. 

Resme bakımz ! sıra ile oturan 

Beşizleri soldan lmşlıyarak sf?.e 
takdim edelim : 

[{Pçil. Kolay öğrenır ldkin 
ala1:ası ça.buk katJbolur 

lvoıı, lvi.siyatiıı sahibi 1ıe 
grupun lideridir. 

Meri, Beşizlerin en mızmızıdır. 
4.uet. Mıtsi1ciye fcvkn.la{fo 

i~tidat ııc ktibili11cti 
uardır. 

Emili. Sol.aT~ftr. 

Beşizler, yaşları icabı son 
iki sene zarfmdn c:irkinleşmiş 

bulunmakt<>dırlar 

Doğuın sırasında en trısi olan 
lvon. bugün en ufaklandır. HC"J>. 
smin df" ilk disılen dökillmeh-te. 

dır 

SesU. en güzcll<>rıdır VE> en 
çok lvon'a tx-nzer 

Emili ve Mcriyi bırıbirinden 
• yınnak son derece mUşküldür. 

eiribirlerine son derece ibcn?.er. 
lcr 

~ızler çok ıyı bır tetbıye 
t->rbıv almalrtadırlnr. Y .. rme 

almaktadlT'lar Yegane gny but: 
ları endividliel n1nrnk yetistır

melttır 

Aralarmdan bır ta.nesmı ayır. 
dığınız zaman. hepsı mUteessir 
olur. 

Dt.>rs . •ında Mcrı, uğır ha. 
rckct eder ve diğerleri, yazılıı. 

rını ondan evvel lbitirm ğc gay. 

' 

A.nnet 

hon 

Emfll 

l\fnri 

ret e<ıerrer. 

.. 
• 

.. 

• 

En büyük zevklerınden bın 

ımu atmaktır. 

Anet piyano başına ~tı:h 

zaman hep bcra:ber fran ızca 
şarkı ~öylerler 

Bu Beşizlerin yed! 
daha vardır . Bunlar 
ındakı Pol·~. onikı 

Roz ekiz ya.!' md ı 

iki yaı:;ında. • V k - o 
şmdnkı Terez onUç ~ ı 
Ernest ve dört ) a undal·· 01 \ _ 
drr 

~ızlerin a n n e 
bn.ba.lnrrnıı u.man iade 
cckleri belli değildir. Babalan 
ile htikQmet arasındaki itllM 
dııha halledilmemiştir. 



Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine dün yapılan 

Bo s 
Fevkalade kalabahl( bir· se 

önünde çok hevecan 
Şişli Ç-0cuk Esirgeme kur.umu 

menıaatıne 1 tanbul bok:-. ajanlığı 
tarafından tertip edilen boks mü
c;abakaları dun ~fak im salonunda 
buyuk bir ıntızam içinde yapıldı. 
Salonu dolduran kalabalık, çok. 
tanheri ihmal edılen bu sponın iyi 
organize edıld•ğı takdırdc tutuna. 
cağına en bariz bir delildir. 

I\lü abakalara ani olarak ,·cf at 
eden Galatac;araylı Boduri için bir 
dakikalık bir sükuttan sonra ha~
landı. 

Alınan teknik neticeler ~unlar
dır: 

Tüy Sıklet: 
İsmail (Galatasaray) Forl-

dun (Galatacaray). 
Hakem Kemal Bcl<ofun idare-

11lnde yapılan bu milsabaka çok 
çetin cereyan ederk beraberlikle 
n eUcelendi. 

H3.flr Sıkh•t: 
CeYdet (Gilreş klübU), Ali (Ga· 

lata gençler). ı 
Orta hakemi Kemal Bekof. 
İki dakika 4 rıı.vund olan bu mil· 

aabaka çok hararetli geçti. İlk 
ravunddıı Cevdet çok bilgili ve 
teknik dövlişerek rakibini sıkı bir 
kroşe llc nakavt ett i ve devre 
Cevdet lehine bitti. !kinci devre
ye Ali çok atak başladı. Ve dör· 
d ilncU ravundun nihayetinde Cev
det sa.yt hesabilcı galip geldl 

T üt Sıl,tet: 
Abdi {Ale>mdar), Hidayet (Ga· 

ıata gençler). 
Orta hakC'ml Kemal Bekof. 
Günün "" heyecanlı mUsaba"a· 

larındıuı biıi oldu ve neticede bas 
mma dnhn faik ve teknik dövuı;ıcn 
AbdJ itt.rakla Calip ilan cdil~i. 

l"ükı;el - Ruhat 

• 
esı 

l\(nlıf"<:l"nl Ye Pan'.t'f'Of bir :ı.rniJa ..• 

Alemd:ır kll\bUııUn beş yaşında 

tki yavrusu arasında yapılan bir 
dakikalılt gösteriş müsabakası çok 
g üznJ \'C nP~eli geçti. Çok alkışla
nan bu ~östcri:; müsabakası ha
kt>m h y tinin uzun bir mfü:areke 
cı!r.rl<'n sonra bPraber ilan edildi. 

Muhteşeın Panayot 11açında verilen 

T h Sıl,let: 

Hü ~·in (P.eııjktaş). ~emih (Ga 
latesırn.r). Hakem, es ıı bok ör • e!lol diyor ki : 

Orta hakn?""lj Kemal Bekof. t kJ 
dakika-la dört ravund olan bu 
mfüıa"J:ıka ne>ticf'sindc Hüseyin ga

"Galibiyet kararının bilahare değiştirilmiş olması 
büyük bir yan lışlıktır .. çün kü ... , 

lip ilan edildi. 
l'arı ' nsnt sıkl et: 
Muht!'şem (Galatasaray), Pa • Muhteşem ile Pauayot arasındaki 

Diln yapılan boks maçlannda ki, ben bu baknnda.n .Muhteşemi 
galip addctmi~tim . 

c:ıvot (Kurtuluş) . 

Kemal Bdtofun idaresinde \'a -
pılan bu müsabaka .sonunda l\İuh

karardan dolayı çıkan bir ihtiliif B ;~n'I.. !aş 
1 

- ti 
.. . . u ~·tan an ı acagr zcro 
ıızerınc maçın hnkemı Kemal Be· l'bl t k b"l"-J d -· 

teşem galip ilim edllcll. 1 
gn l ye arannm la 1are Cgtş. 

koflıı konuştuk. tiril · 1m bil ··k b" ı 
mış o ası yu ır yan ış · 

Hafif Sıklet: 
Abdi (Galatac:aray) 
Ed\ard (Kurtuluş) 

Zamanının en değerli boksöril l Iıktır. , , dedi. 

E~ref !;icfiğin idaresinde yapılan 
miisabaka beraberlikle neticelendi. 
Ağır Sıkl l't: 

Kemal Bekof meseleyi bize şu §e. 
kilde iıah etti: 

"Stad spor mecmuasmm 31 bl. 
rinciteıırin ve 35 sayılı nüshasın· 

da orta hakeminin vazifeleri hak· ! lya (Galata Gençler) 
Hamid (Ga ata Cıençler) kında bir makalem çıkmıştı. Bu 
Kemal Bekofun idaresinde ya-

pılan bu müc:abakada ha mına da- vazifelerden bahsederken şöyle 
ha faik doğuc;cn İlyas galip ilan bir izah yapmıştım. 
edildi. 

Bir maçta iki hııkem berabere 
Bu mü.::abakadan sonra şehri- .. . .. · 

m izdeki Romen bok.:or Yorgolesko uçüncu hakem de galip puvam 
ile Galatac:araylı Yorgo \'e ~ IuzaL I verirse orta hakC'minin bazı nok. 
fer birer gö::ıteri"> müc;abaka ı } ap. talan gözönlinde tut.nınsı lazım • 
tılar ve bundan onra maçlara ni- dır. 
hayet \'erildi. ı 

Beyoğlu halkevi voley-. 
hol müsabakaları 

Dün Re}o<Y'u halkcvi 'oleybol 
rnü~bakalarma de\"am edilmic;tir. 
M üsabakalardan e\0

\ rl Calatiisa. 
raylı Bodurin·n olumünden dolavı 
bir dakika ukut erlildıkteıı sonra 
ır ~çlara ba lanmıştır. 

Eğer galibiyet puvanmı alan 
boksör kiloca hasmrndan azsn ve 
mnçm s<ınlarına doğru rakibindc:a 

1 
daha nz yorgunluk göstC'rirse be· 
raberlık puvnnı galibiyet pumnı i· 
le b•rleştirilir \"e galibi) c>t ilan e. 
rilir. Şayet galibiyet puvanı alıın 

boksör rakibinden kiloca fazla ve 

maç sonunda d'.lha çok yor u~luk 

alii.imi göstcıirsr o zaman ıruıç 

bt>nıbcrc sayılmak Fız•mg lir. 

ı~tc dünkli maç a Panııyot hC'm 
ralt binden kiloca fazla, hem de 

11 :ctrttNetKı\l'i es - mm 

l Sterllr 
100 Dolnr 
100 Frc. 
100 Liret 
100 lııvlçrc Frc. 
100 !•lorln 
100 Raylşmnrk 

100 Bclr.a 
100 o .. nhml 
110 Leva 
100 Çek kronu 
lOO Peçe ta 
100 Zloti 
100 P n~ö 
100 L"V 
100 Dlnıır 
1 ()Q Yen 
JOO lsv ç kronu 
ıoo l{uiJle 

g .. hnm 'e Tnh\ lllt 

Er anı 
St\''l,, · Erzıırunı 3 

Sl\''lS Erzurum 5 

lrnpnnı, 

:124 

132.20 

69.6875 

O.fl0i5 

l.6225 

J2 fl3i5 

2•1 53"~ 
0.621! 
3.1";'5 

31 1375 
81.005 

l!l ;3 

10.10 
10.10 

Günun b rincı kar'5tlaşmac;mı 
Yüksek i\Iuhendı · ikinci takımı 
ile Beyoğ u-por takım'an yapmış
lar ve 15-0 - 15-11 Yiikc;eı< 
Mtihendi~ takımı galip gelmiştir. 
İkinci karşılaşmada deniz takımı 
Şişli halke\ i takımını 13 ·2 -
15 7, üçüncü karsıla"mad:ı. Yrl
dmm takımı dm·z ıiçiincü takı. 
mını 45-10 - 15-10. dôrdun 
cü karşılac;mada da ytikc;"I{ mü
hendis birinci takımı Yük k mu
allim birinci takımı~ı 15 10. j 
l:>-10 } enmi~tir. 

birçok favld<'n b ka maç somın1'l 

daha fazla yorgun görtinü) ordu 1 ZA Yt . ı:mınönU m"ılmUdUrlt ,Un· 

d ., rldığım ma:ı!' c ız<l:ını b :- t ve 

, "'I ıır: 
1 il ı!:Jııı. 

~ eh:r T iyo ıosu 
t tllıı:ıı ('n '-'" 1 

hoınedl l{ı mmı'l ı: 

' J, ... m .,,_ !J <!3: 

Paşa Hazretleri 

l t' .it ?l"i hrUmU ve nilfus t z'' ıcrni 
z~vı ctt m. Y nil n ı c•knrt caıı. n l n 
C' rtn n hUkmU knlmndı:tr 11 n o 
lun•ır. 

T~I, i.u l'~llnı:ı n" I llruz.ıı•ı r 1 s 
r.mln11 ._ J, t . 

Atatürk koşusuna hazırhk olmak uzere diin yapılan 

M evsin:ı.in ilk kır koşusu . 
l\fe,·simin ilk kır koşusu hava- tamamlamışlardır. 1 2 inci Habib (Atletik Yıldız) 

nm şiddetli muhalefetine ra~men Teknik neticeler şunlardır: 12. t8.3 
bu ı;;abah Sisli ırtlarında 3000 Ye .1000 MET RE: :J üncti Takvur (Kale) J2.5l 
5000 metre üzerinde yapıldı ,.e iyi 1 inci Kon~tantinidis (K.l\Lı Takım lti/Jariylc: 1l 
neticeler almdr. K~ulan 57 kişi 12.25.8 l inci Kırmızı - .I\Tavi 1 +5+ 

RASTLADIKCA 2 i~ci T.Y.Y.K. 7+8+9 24 53}~ ! 
17 savı. 

' 3 üncü Atletik Yıldız 2+10+1 ... 

Maçların tehiri münasebetile ı ~~oS::~
1

iETRE: s 
• , \ 1 inci Artan (B.].K.) 17.38. 4 

N 1 1 
2 inci Nafidis (T.Y.Y.K) ıs.ı arma mı, anorma mı 3 üncü E-:hak (G.S.~ 

Dilnyadtı hıır c;pyd e bir adet, anane \1lrdır. 

l'ııl<nt n<-df'n ıı !ipnr i'llf'rlrn lzdo hu fııll'tlt•rl dıı aıı:rnl'lnrl d P hf'r :r.amım 
lılço sa~ ıır ve ti zc>rlııdc ho r:t h•pcriz. 

Zaman , 7nm:ı. 11 ; nı-.tlaıhl>!::\ hunlara bu o,ühm l:lrda l~ret t·dıırdik ... B u· 
gün ı:-r rıo i•mrı•t Phtwk v11 1. i~·ptııp l>ıır':'ı lıı>hk: 

B u lınrtakl lik m:u,ııın tı• hlr edildi. 
Bunda da n o nır'! ıliyı·<'e l,.;inlz ..• Y,v1>t, h içbir '.)l'Y yok .. Tabii ah\'al m ii· 

ı;ıuıde etnw r. v" m açlar t••h lr edili r. Bu dimyıınm hf'r ~-!'rindi' olaA"nn l5ln· 
dendir. Fııknt bir o.,artla: 

Eitt>r mı.lçt, ~uhut maçları tehir l'clı•n hakem i!!e ••• 
Yunlış a nin ılma.ıın ; ma!:la r d ün ni~·ln te h ir edlhll? df"mlyonı7- Yıı~ışh 

\I" çamur ı;atuıd:ı l'ut bol 0;1nntnıak tnraftarı dı•ğill7- Fııknt ıııö~ lt'mı•k loıt.e

ılil!;imh:, dünkiı ma çlan t <'hir ı'\lı·nin bi r fııtbol hal.ı•mi olınadıtıdır. 

Bıwnelmlll'I kaidl'lcr hll:'ılıııll, l oıtnnbnl bii lı:Mlnin ma!:ları t l'hi r l'tmesl 
• dil . d" t hbl hııyrete şur u. 

Ful•at ne dı•nir'! .. B izi haşrete dü<ıüren he r 1;1'YI hiilı:-e nor mal bulu~or. 
ı•a biz nonnal nedir bilnıiyonız, yahut da biilı:eııin l\normal ı;eydPn habc'rl 

~ol•!.-
. Uı•r ne olur"a. olsun , • ild ql dl' feci ! .. 

R~C' lT Tr\.R\'L OGll:T 

Galatasaraylı 
Bodari 

Dün arkadaşlarının ve dostlannın 
göz yaşlan arasında 

ebedi medfenine bıraluldl 
Galatasaray birinci futbol 

_ takımı oyuncularından B oduri 

cuma günü hastalanarak hasta .. 
haneye yatmlmış ve o gece sa. 
baha karşı ölmüştü. Morgıı. kal_ 
dırılan Boduri dün Taksim Aya. 
tirya kliscsinde dini merasim 
yapıldıktan sonra Şişli Rum 
kabristanına defnedilmiştir. 

Klisedc dini merasimi mütea. 
kip Galatasaray klübü reisi Tev. 
fik Ali Çınar, Bodurinin sport. 
menliğinden, temiz kalbliliğindcn 
ve dürüstlüğünden bahsetmiş 

ve ölümü ile yalnız Galatasaray 
klübünde değil. 'I'ürk ~por cami_ 
asında yeri doldurulmaz bir bo~

luk bıraktığım söyledikten son. 
ra temiz seciyesinin en büyük 
delili olarak cena7.esi başında 

ıbütün İstanbul spor klüplerinjn 
mümessilleri bulunduğu ve kem. 

disine son rasimei selamı ifı:ı 

ettiklerini ilave etmiştir. 
Tevfik Aliden sonra Pcra 

kliibü idarecilerinden Hacı l\li_ 
nas veciz bir hitabede bulunmuş, 
teessürünün daha fazla söz söy _ 
)emesine maııi olduğunu ilfıve c_ 
derek Bodurinin kısa bir tcrciL .. 
mci halini yapmıştır. 

Bundan sonra cen.17.e Galata. 

saraylı futbolcularının elleri ü. ' 
zerinde otom~bile konulmuıı \'C 

1 

' 

arkasında otuz otomobili geçen 
bir kafile ile Şişli Rum Ortodoks f 
mezarlığına götüriilcrek ebedi 
metfenine bırakılmıştır. Cenaze. 
de Fenerbahçc, Be!iiktaş. Pera, 
Yeni Şi~li. Galatasaray klüple. 
rinin Gündiiz Kılıcın ve talcım 
nrkadaşlarınm çelenkleri görü. 
liiyordu. 

ririnC'' ta 1"!"' 1-ı." l'i~ olaı ak ilk 
temsili maçını yapmıştır. 

Şayanı tces::;iiftür ki lstaı ·~ul böl 
gesi değil bir çelenk göndermek 
hatta kliibünc hir taziye mcktu. 
bu yazmaktan kcnd.ni müstağ11i 
ndtletrrıit·1ir. 

Kederli ailesine. klübüne ve 

Türk spor camiasına ba.,.,,ağlığı 

öliiye de Allahtan mağfiret c1ile. 
rız. 

Açık Teşekkür 

Di li 
llU!l!Hfr.illl 

Ajansların 
.UlllllHRIJXIWl!lll!fur.I llm! 

lnglllz 
Muvallaklyetıerıaıo 
Akisleri 

(Ba.'itarafı 3 Uncude) 

Herald Tribuna ve Daily Neva 
ga7.cteleri artık Akdenize ltııl .. 
yanların "Bizim deniz" deyenıe .. 
yeceklerin.i yazıyorlar. 

Bütün gazeteler şu husu5t3 

müttefiktir ki. Süveyşi bir klS .. 
kaçla ele geçirmek yolunda. nıih .. 
Yerin tasarladığı planı !ngiJizler 
su'-·a düşiirmiişlerclir. ,} TZ 

Yunan gaz •leleri de lngı 1 

muvaffakıyc4'erinr!en, fotoğrııf
lar neşrederek hararetle bahset .. 
mcktc devam ediyor. F..stı gııze .. 
tesi Grazvanimn Afrika harple .. 
rinde tc~riibcli bir kuman ;an 
olduğunu Ye tama.men motonZC 
kuYvctlerle Süvey e doğru bir 
taarruz planı Jıazırlnmış bulun .. 
duğunu yazmaktnd!r. 1n~ilizlCI' 
Grazyaninin !•atı götiinde ııo 
kilometre kadar ılerlcmcsinc ı nU 
saudc ettiler. Bunun iizcrined1r 
ki Pomnnın şimdiki SezarJ lıU 
teı;rinievvelde bızzat kcndisiJlıfl 
1skenderiyecle bulunacağını SÖY· 
!emişti. Bu arada İngilizler tan1 

bir ketumiyet irinde hakikat ., 
takclire değer bir mukabil taar .. 
nız projesi h:ızırladılar. Bu plıi .. 
nın neticeıeri sf t;~lE'r ER 

Uruguvayda deniz 
iisle rinden Amerikanın 

istifadesi 
U ruguayda bu yüzdeıı 

kabine burranı çıktı 
Mmıtcı•iclco, 15 ( A.A.) - l'rtl· 

ırna\'da bir kabine buhranr çı\ı;11~. 
tır. 

0

t\luhalefct parti,ınden kab!ı~c
~e huluıı:ı.n üç nazır i5tifa ctn::?~ 
tır. Bu istifalara ebep, baı;,ck\1·., 
gazetecilere yaptığı beyanatta .... r 
ruguaya ait deniz ü.,!erinin tı:!f, 
.\merika dc\'letleri tarafından ~~ 

0 hıııima,1 ınP,ele inde muhalefetı.t 
ittihaz ctt"•d hattı hareketi tcrıJ.:ı 
ctınis o'ma ıdır. n .k. gu 

Ma'i m" • .• clcrdcn dolayı ı ·ı rı 
C\'\ el i,tıfa eden ma,lire ııaz~. 
Charlontn;n io::ifa ı d .. t kabul ~Ju et 
mu tur. Bundan ba~ka hükU~rı 
parti ine men up ziraat naz 
Elcna da i tifa etmi~tir. 

16.1 2.940 
il.Ol! Aj::ııı 
11.111 tıu ı ı f Prı;. 
ıı. ı;; l(Qnuşma 

ı 2.83 rıııuı lıt>~ rtl 
l'.!."O \jan 
ı ·ı.o;; Fıı ıl hı•\ ı•tl 

13.20 f{arışık l'rg 
18.0ll ('a.r 
J ıı. 1 u tıı<'l'ı!ılT 
1 !J. ı .; \"lyolrın~·I 

~ııloları 
l!UIO Aj:ıns 
1:1.1;; F::ıN.ı h•·~···tl 
!!O. 1 fi J:n<h o <iı l. 
20.15 Hr!lt lt!ir 

:sim:d.ırı 
21.llO l>iıı:r,·lrl lı.. 
21.30 J\oııuşma 
:n. ı; Hnd\'o orı,s 
22.30 A j nnM 
2'l.-l5 <'ıı;ı:bıuırl 

8.03 Aj:ıns. 
8.18 ı•rogrııfl' 1 
8.-lrı Y cınck J, 

pi. 
l :?.SS Ti\rkçe 
12.00 ;\j:ın" 
18.03 Tllrlt!,.'C ~~ı; 
ı S.20 Karışık 1 

18 08 ('udınıırl 
18::{0 Koıııışııu1 ti 
l 8.4f) (,'if~çl 111111 

19.00 Temsil 
19.80 \j:ıns ·ı•ti 
HU~ Fnıııl hl'~ •t. ' 
20 1 ı-. Hnd\'O o. , . .., • J'r "'· 
20..ı;; J{l!Lsil• 
21.so Jionıış~" 
%1Aıl l.\lllzll< 
22.so A.Ja"' 
22.45 OrkestTf\ 1 
23.00 Dnıııı ınü:ılğ 

Bodurı ilk tahsilini Beyoğlu 

Rur.1 ilk mckLdıind~ yaptıl:tan 
sonra hayata atılm.ş \e kendisi_ 
ne do~·ramarılığı mcc;lek ı)larak 
se~m·c:ti. 

Q,77afasara11 Spor l\lilöiindc11: 1 
Kliıl'ümi.ız azasından ve biriı . Yiik!ü~ünde bulunan dostlanmıı 

Futbola evvela J{urtu!t•!i tn . 
kımmda ba.,!'lmrn bilfıharc Pcr·ı 
klübiine ginn • ve 1Cl:J7 sen" ;ı'clC' 

de ~alatasnray klilbüne girerek 

ci takım oyuncularımızdan 13 • ~~ık teşekkürlerimizin sunul~ " -
<lurinin ölümü münasebetile, f! • sınn gazetenizin delaletini rıc ·• 
rek ı;:ahsen cenazeye iştimk c • ederiz. f 11 • • 
mck ve gerclrne telgrafla, te1 • G.S. ldlıbü idare heye 1 

fonla beyanı taziyet etmek bL• 1 mına : JJuslilı 

tı 

I 



ff ABllR-A Potrtuı T 

Dilenci 
-ı-

IAIU>ı.ı:y BAil-"'KASI 

birer bu toroaya koyacaksınız. Bu 
işi tel'lddUtsüz ve çabuk y&pmanı
zt tavsiye ederlm, zinı. lşimit a • 
celedir. 

Dilencinin biri bir ak§Sm Uzeri b.. 
evin kııpısmı çalar. Ekmekle, su later. 
Kapıyı açanlar: 

e 
SOYGUNU 

~;;:"':' :\llo, allo.. B\ll'8.Sl polis ınU· 
l .llr,11 .•• Kard1ey • ba.nk.uı ~imdi 

n Ydl!t c;etMl bM~mma uğra • 
\ ·· r ölU, i.kJ yaralı var. Pa • 
~ ~ l'nnl'kalı kovu mavi ttnkte 
( .. 222 numaralı otomobili nere· 
ti ~ÔtU.f'8eniz durdurup içindekiJe· 

\', f cdin"ı ... 
....._ AII •. ~ o, allo ... But:ıJ51 polis mU. 

; "-t!U.. Karclley bankası §imdi 
tih'Ydut c;et~inin b9sitınma .... 

Sonra kendisine en ~·akm olan 
adamı çsğrrdı: 

- B~yaz saçlı; gel ... Para eliz. 
danııu ve yeleğinde zincirini gör. 
dllğltm altın saatini at f!U torbaya. 
Çabuk, çabuk ... Aferin ... Şimdi şu 
tarafa geç ve ellerin gene yukaı
da uslu dur. A'rkada.şla.rm gözü 
s nd2... Aferin ... 

Gel bakalmı een bayan ... Kork· 
ma, seni yiyecek değil"z! Boynun. 
daki gerdanlığı, pa.rm.ağmda.ki yU • 

z 'ı?ii at torbaya ... 

- Vay gene mi eenııln .. biz tana. 
daha sabahleyin ekmek Ue su verdik .. 
derler •. 

Dilenci: 
- Ne yap:ılım k~ bon <10 günde iki 

defa acılup ınuı~vım ... diye co· 
vap verir. 

Naci Kap ile Sevim Şık evle. 
neli Eekiz gUn oln1l'şlu. Sevimin 
annesi Feriha. Bcyoğlundakı 

kadın i§lcri mağazasını kocası. 
nm ö!Umüdcnbcri işletiyordu. 
Uzun boylu, kuru \"C rnüste.bid 
bir kadrndı. Hatırı sayılır pa. 
ro.lılardan olan 8üleyma.n l{a.pın 

oğlu Naciye kızını vemıcf,e ra. 
zı olmuştu, ar.ıa yeni evlilerin 
burnu dibinden ayrıldığı yoktu. 

Sıcağın ortalığı kasıp kavur. 
ı_ \!v)•ork pollil mUdilrlUğilniln 
~I rndyo istasyonu, alıcı rad. 

~~· · ~ lerlylo mücehhez oto· 
:<.t "·1krıe achrln muhtelif semt • 
'd ~de devriye gezen resmt ve si. 
~ll>olislerc, mütmuı.diyen tali • 

Bımk:ı. mil§terilerin.in soyulması 

işi şa;ıılacak bir intizam dahilinde, 
a.•ca.k on dakika kadar sürdü. 
Mü.şlerilcrln hcrbirl, sırası geldik 
çe haydudun önüne geliyor, üze • 
rinde bulunan kıymetli e~yayı tor. 
baya. atıyor, l!onra. elleri havada, 
işaret edilen köşeye. gidiyordu. 

Karı;ı koym'lk cesaretini gösteren 
olmadı. M~in torba birka~ daki. 
ka içinde para, yüzlik, saat ve her 
türlü mUccvhcrle doldu. 

- Demek ka\)~aşa -.en de !;'ahit duğu ağustos ayında işler pek 
oldun r durgun giderdi. Bu miinasebct. 

"eııncltteydi. lfükaç dakika t-
tı t bUtUn Nevyork ıabrt.a teşki· 

•c.1ırın glSbeğinde gilpc ıün • 
~ap1Jaıı banka baskınından ha. 

r edildi. Yalm. yerlerde bu • 
~ 11 Polla otomoblllerl son ıu • 

e "aka mahalline yetiştiler. 
~~ley bankası, Nevyorkun 

~ ~ bir ~mtinde on aekl.z kat 

'llaıa..m bir binadadır. lc;eri gt. 
it .e renit bir salonda ı:e~ev. 

Bu io t.amamlanmca, torbalı 

Sc,·diğlnizl aöyliiyoNtunuz a· 
ma, beni daha ilk defa ı;örüyor u· 
nuz. 

~•&!erle lta.rşılqıltr. Tam cep-
~ Ve a!!.lo!lttn nl'-~·· ... tintlevse 

~ lneter tmmma açılan kapı 
'\U• r. 
t,'i 
~ %rk ~ altı milyona y:ı.km 
~~· iblr şc irde böyle bir ban' 
\i.. !lbJl, ka.rmCa. yuvast gl:bJ 

" f&aliyet olacağını tasavvur 
'dc~ld'il". Giı§eler &.Çıltr aı;ılmaz 
\..L: "lOll kal&.balıida dolar ve bu 

--~ ailelerin J apanma saatt.. 
._, hMH!Jll hemen biç azal-

~._'nla. betaber. o 113.bah gişe· 
' 02'\t pek kalabalık değildi. 

-ıı flllt •Umıt kJIJi va.rdr. Bir • 

"ıı konutma uğultusu durdu 
\..~tun g8ıler e.yninoklaya, dış 
·"' baktı. I!"ı sahnenin şahidi 
, ~ bir korim;,·la oldu1:lıı.rı yer. 
. ~'ket ::r: k:ılt'ı!ar. 

>~ ~i. n.ncak a~zlarMo gözle· 

't>'danda bın.k&n, kalın ku · 
,, il birer m.ulı.e ile örtUlil Uç 
(, · kapı tsnUnderdi!er. ÜrllnUn 
' !-)\~rinde, Amerik:ın heydut • 

~ kor~tınç siliı.!lı. dakiknda 
l <tt Yiis r· nk atan mitralyöz 

t; ltti \'ardı. 
t~ ~larınm namlul.Arını halka 

ı~ ~l#r<l, ki menrnrla1 a çevire • 
bafırdı!ar: 

~' ~!ler yuka.n! 
~ '°~da buluıu..ılarm heP"Ji, kor 

~~ '""'ı'<ii;:i ita~t b" siyle elleri· 
lı f.\'ıı>·a kakbnlılar. 

l .. IMtkn biri h&lka doğru 
~ fl"tPrleri ay1ıi tehditkar 
~ J·~tte oldukları yerde durdu • 

~: l~ı·H~· haydut, mı>~inden 
·~ 'bir torbayı yere bTl"l\ktı. 

\>\• ıl a veı bil" n~etle ko 
tu: 

\ ........ lla~•&nlar havlar! Sözlerimi 
1 h ...,. : l"ri . ı,une yenne r. ı ı'&e>:.•z 

~ l\•~ bakıl lJelmcz !Üzerleriniz. 
t ~lcte MN p3h&da ağır, para 

~her glbi ne vıu-sa btrer 

haydut banka müşterilerini diğer 

arkadaşlarının tehdidi altında bı· 

rakarak knsanm yanma gitti, vez· 
nedara kasayı açmumı emrettl 
Veznedar, haydudun bir anlık dik. 

kataizllğindcn istüade ederek re. 
volverine earıldı, miitcamza nteş 
etti. Fakat heyecandan bm.betll bir 
attı} yapar.ıadr ve haydudun nı.tt -
ralyö7. tUfcğinin bir yaylım atesi 
zavallıyı yıldırnnla vurulmuş gibi 

yere seroi. 
Haydut bir saniye bile vakit 

kaybetmek.sizin anahtarları ahp 
ka.aayı açtı, içerde pnra ve tah· 
vilat namına ne bulduysa wıp tor. 
baya attı. Sonra ail!.hiyle halkı 

tGhditte devam ederek kapıya 

doğru geri geri yüıilyüp arkadaş. 

larma iltihak etti. 
Üç haydut alelacele bankadan 

c•kn.r: k kr-pı 8nlln 'e bekliyen mo· 

tör"i işltt ve harekete hazır va· 
2'.iyctte bckliycn bir otomobile koş 

tu~ar. 

Silah se!lleri caddeden geç~nle • 
rin dikkatini çekmişti. Bunlardan 
en cosaretlisi ve bir polis haydut • 
larm kaçmasına mani olmak ;Is -

tt'diler. Fııl::ı.t onlar <;oktan oto · 
mobile atlıımı§lardı ve araba luz 

alı kf:n silah atmakta devam celi. 

yorlardr. Kur§unlar polisi de, ce • 
sur yolcuyu da yere serdiler. 1 -
!;isi de ağır yaralanmışlardı. Biraz 
~nra gelen can kurtaran otomo· 

b:liyle en y;ı.kın hastaneye kııldı • 

rıidılRr. 

Polisler vaka m!l.halline ret.iş 

tikleri ,··ıkit haydl't":ır çoktan u -
zaklıı.şmışlardr: yanabildikleri iş, 
vaka şahitlc:rindcn haydutlara dair 
izs.bat almaktan ibaret kaldı. Şa. 
hltlerin ifadelerine göre yalnı:z 
banka mlişterilerinden alınan pıı· 
ra ve mücevherler tahminen yüz 
bin dolar değerindeydi. Banka 
kasasından nekadar para. almdığr
ru ise, veznedar ölmüş bulunduğu 
için, d<'rhal öğrenmek miimkUn 
değildi. (DC\"Bllll \ar) 

·19· 
ıı. ., 

' h\ı\l&h liendt yeniçeri tevkif· 
lııı~~~ll Yedikule zindanına atıl· .... 
'it~ birkat gün 11onra, lıMlseyl 

\ t.ı.~'-ntd&n 10rmUf, Ba.yram pa§ıı 
~l 161Uyememlf: 

~>~ lee.clLwlne böyle bir cUrüm lllfe· 
~ ı-r. ilılrkaç dWtt. allm bahfl• ver 

lt~lttt l6renıer vanıuı. Bu sebeble 
~~ ~ldi. Fakat, bir yabf.ncıdan 
~ ıı.;tt aldftmı ummuyonım. demek· 

den eminim. dedl 
Bııyram paşa: 

- ÇOk i.ıabet buyrulur, ıevketlOm! 
demekten ba§ka bir cevap bulnmamıı· 
tı. 

Kara Muata!a PBf& padiphr iyice 
doldurmuştu. Bayram paşa kUçUk bir 
tavassut veya. padi.§ahm atfını tahrik 
etmek fırsatım bile bulamıyordu. 

Zavallı Hayrullah efendi, elçiden 

llt• etmişU. 
Qı, 11\ıııq lıl"'1lt o g11n tok hlddtUlr 

aldıfl altınları har vurup harman sa· 
vururken, ne elçiye hizmet etmlı, ne 
de memleketine ve devletine bı.r !e· 
nalığı dokunmU§tU. O, bu paradan 
-.dece tı.st.Une ba§ma yapmlf, blr de 
:)o-eni kavuk alm.I~tr. Halk p.irlert kah 
vehanealnds de blrkag kMewJtr\D ıön 
Jiıııaft•~ 

' t' ~ bu m...ıede at ve 111Qııamaha 
\ ~ert bil• tec~ye etmek ı.te· 
,~ll.st.h .,. etlret.kAr elçtıerı ancak 
~ ................. . 

- Fakat adamakllh "'Ördiim. 

tAŞ DEVRİNDE 

Ç<ık ı;Uratll yaz.ıyor, ma~a1. 
lah ı Saatte altı kelime yazdığı o . 
lu;> or. 

- Fransız karikatnrü -

Haberin bulmacası 
M nWD."lrab bulmacıımı7.ın ba.111: 

l - Pcçellkadın, 2 - Asılan, Plrc. 
3 ·- Çan, Ferah, ~ - Ar.amls, Neki, 
~ - Lirik, 1-:lk, R, 6 - J, Fizan, l{, 
7 - Ter:ı.zi, Ham, 8 - A7., F, Yııln· 
ın:ı, 9 - Ver, Kabntt\g, ıo - Ulus, 
.Nun. Ra, ı ı - Kiraz, I\:cka, 

-1 2 l ,. '5 " ' 8 9 1t 1<:ı fO -· -
4 

. 
o 

' e 
9 

....._ 

~ &ii 

' 

~ 

~·' tF ~ 

~;'.! 

~ 

Soldan eağa: 

q-~ 

~ 

~~ 
. 

ifj 

~ 
,.-ıı 

" ' ~?J 
• 

'!t·~ ~:-:; 

J~ 

~j 

1 ~~ ~.~ 
p'] 

ı - Bir sı;bzo, yemeğin ıezzetlnl 

1ıto onun bütün ynptıldarı bundan 
ibaretti. O, niçblr zaman vatan halnl 
olamazdı. 

Hayrullah efendinin ağzından • Ve· 
nodlğ'in bütün hazinelerini verseler • 
bır &.r u.,reneıne:ı:lerdi. 

Onun butUn derbedcrtiğine rağmen, 
en büyük bır mez.JyeU vardı: G<ı\'eze 

değildi.. agzmda.n hiç kimse blr söz 
alamaz;dr. 

Divanda görütUkn mllhlm mesele 
ler hakkında diğer vezirler bazan ha• 
riQte gevezelik yaptığı halde, Hay· 
rullah efendi en basıt meseleler hale· 
kında en samimi dostlarına. bıte bir 
ııey ııöylemczdL 

Aradan gilnler geçiyordu. Bir sabah 
kllerciOO,,ı Kl'lmll bey veziriazamdan 
musaade alarak, Ycdikuleyc Hayrul· 
lah efendiyi görmeğe gltti • 

Kil.mil bey kendi kendine: 
- Mesele padişaha aksetmemiş ol· 

saydı, ben onu ne yapıp yapar, tahll· 
ye ettirirdim, diyordu. 

Yedlkule zindanına girdiği uman 
öğle ezanı okunuyordu. 

KAmil bey, zindan muhafı.mıı buldu 
ve bin mütklU&U& Haynıll&h efendiyi 
görebildi. 

Dlft.D kt.Ubl, ~ ıö~ 

- Evet. tns.nmaz:.a.ıı h;tl' ıslıntı. le B ıy:ın Ferii':ı.ııtn yüziınden 

/-loca Nasreclduı <lii<;"n bin pıu·ca oluyordu. tı: zs. 
Hoca merhum bir gtın bir h ııa ına tında l\:ı.ci l:cı.rı ınrn yanma 

ner. Sabahleyin hnndan ayrılnca ı zn yakl:ı~mnsına ı ~t' ••en mU-~de 
man ho.ncı kırk para e;ıck iı,ln kıt k 

ctnıivorou. Bir ., bah ikisini 
para da kendisi lçın lııter .• lfo1..:ı buna .J 

itiraz eder ve cebinden lkl kuru§ ı;ı dük'~~nda (ıpü!f~· k<'n ynka.lnma. 
karanık: mış mıydı? Hem de böyle evlen_ 

- Al ookalun, bu aıtmı§ para be il dikten Eckiz gün rnnrn ! Ne a. 
nim lçln, bu ylrml para dıı. eııek !çın. y1pt1 bu? Halbuki mcıhum ko. 
deyince, hancı sorar: d""'·l • · · d 

- Peki ama hocam bu gene aynı cası ona UJ\ mrtn ıcın e parma. 
heııab& ı;eımedi ml? ğmln ucunu b_ilc dokundurma. 

Hoca §U cevabı veril': ı mıştı. 
- Aynı hesaba geldi ama. ben r.şek· : 'aci knymvalidesine isyan 

le mUsa\·atı kabul el.medlnı. etmemekle ters.ber kocakarının 

Memuriyet Ve İş arkası döni.ik olunc~ uzaktan ol. 
Adamın biri, bir IEitıda yazaıarı ı.Ja · sun kaı·ısma Dpiicük yollamayı 

iro mUcıUrUne getirir .. ıhmal etmezdi. Nihayet bir gün 
- ~ e lsUyorsun? 
- Bir memuriyete kaynlmamı rica dnya'!lnmadı. Kayrnvalidesin .. va 

cd.,ceğlm. dini hatırlattı. Bunun üwrlne 
Iyl ama şimdilik I§ yok.. 1 ıhtiyar kndm kaşlarını catarak: 

- Ne zararı var o.fendim. sız me· O da nesi? dedi, bir öğleden 
murlyetl verın de it ister olsun ister· .. 1 T k i b h · 
sc olmasın.. SOll!':ı. şoy e a ·s m o. çcsıne 

Mükaleme 
l§ 11.dnmının biri tele.on etmek iı;:in 

telefon l)ulilbe31 önUnde sıra bekler .. 
Fnkat içerdeltl ndnmm nlıizeyl :,\arım 
ııanttcnbori l'llndc tuttu".;unu ve bir 
tek kelime bile eöylemedığlnl ı;örUncc 

hiddetlenerek ıı;orlye dalar: 
- A, binııler, der, artık kl\!i. .. l\ta 

demki konu~mıyorsun, bırak da bari 

biz lşlmlıi görelim .• 
Adııın sot;'Ukknnlıltlcla !iU cevabı ve· 

rlr: 
- Git. işine beynhu. Karımla ko· 

nuşuyorum. 

verenlerden, 2 - Korkunç deli, bir· 
eo~'i bıılnrnğa çıılıı,ıma., s - lrau dilin 
de <yol), bir çe~lt yumurta plşlıme 
oekll, • - DUz \"C kalkık, 5 - H,r 
edat, bulma.ğıı çnlı§nD, 6 - l\JU!et, 
bir hayvnn cınsi, 7 Dlr:eyin otmıı· 
ı;ı için kalmış olan kısn mesafe, lıımı· 
nın taksımaundıı.n. 8 - Hııtırındıın 

kaçıran, bir milletin pnrnsı, ti - De· 
nl7.dekı içı boş dernll' Jmtu, sinirler, 
10 - ~nkin. ıı - Bir rina kunıll§, A· 
lılunıu meydan muharebesi yaptığı 

yer. 

'lı"uloi:ıırdan a~ğı~a: 

ı - Orta Asyada TUrklerln vatan 
parçıılıırından, 2 - Cefa, blı.-şe)i her· 
kese lılldirmc, nota, 3 - EskldGn mu 
rckkep lnırulnınğa yarıyan madde, 
beklenen §eyin c.lmnsını tonıennl ed.n 
his, • - VUcudumuı;un uz1o1vlıırmclan, 

fl.8kerln ısitıl.hlaıındıın, 5 - Bir clalıa 
tekrar ederseniz (dınltı) olur, bir 
sebze, 6 - lnsan, kaba adamların 

blrııeyl göstermek için kullnndıkları 
tabir, 7 - Halsizlik, yemek, S - Sa· 
yı, eskiden glylleo bir elhl.se parçası, 
9 - Ağzın duyduğu zevk, cimri, 10 
- tJmlt eden, yüz yıkanacak yer, 11 
- ŞUphc, bıı.sılml§ eser. 

sevindi. Ondan yardım umuyordu. 
ıc:tımll bey kimseye fenalık yapacak 

tıynette bir adam değildi. 
GardLyan, ""zindnn kapısını açtı .. 

geriye çeklldl. iki dost konuşuyordu: 
- Yahu, şu Venedlk altlnlarını ne· 

reden buldun ? 
Hayrullah efendi yalan söylemeğe 

mecburdu: 
- Babamdan kaldı.. Geçen giln 

sandığımı karıştınrken elime geçti.. 
Şunlart harcayıp de!edeyim. dedim. 
.Mesele bundan ibuet. 

- lyi ama, senin yaptrğın bir ı;:o· 
cukluktur. İnsan öyle umumi yerler· 
de birer altın ba~lfii verirse, l§te böy· 
le dile düşer. 

- Ah Kil.mil beyciğim, suçumu bı· 

liyorum. Ne yapayım ki, o ~n af· 
yonu fM:lacn çolmılgtım. Ne yaptığı· 
mı bilmiyordum. Bir şeydir oldu. 

- Kara Mustafa. pB.§a padişaha 

a6ylt!mlş. Sultan Murat (atln zlııda· 

no. ~) deını,. 

- Ya.. demek ki kurtuluş yok, 6ylc 
mi! 

- Vallahl,veztrl!zatn çok gayret et 
U &mL. 

- Billrlm, Bayram P3f&IW1 bana. 
tMıeccUhU vU"dW. 

kadar uzanın. orası si~ y"ter de 
aı tar bile .. 

Genç evliler biri'birinc baka_ 
lmldılar. 

Sevim anııesinı pek çc.kilmez 
bulmnğa ba.5lamıştı. GllndUz 
neyse. gece de rahatcacık, baş. 
başa ka.lamıyorlardr. En hafif 
bir gürültü ile uyanan Bayan 
Feriha. odalarında bir ıtırk gör. 
ali mil hemen kapryn. seğirtiyor 
ve hasta olup olmadıklarını so. 
nıyordu. "Bir şey yok" derleNe: 

- Zrbarrp yatsanız daha. iyi 
olur! deı'di, yine yarın öğleden 
sonra uyuklrunağa kalkarsınız! 

nu i<>kcnccli hayat nrt.tk çe. 
kilmezdi doğrusu .. !\"ad karşılık 
verip kaymvalidesile ka·ıga et. 
memek için kendisini zor tutu. 
yordu. Ma.11a11ede. kendilerinden 
cınhn nz zengin olanların bir ço. 
ğu karılnrını lst'içrcyc, /ta/yaya 
gcindcnnişlcrdi de, onlar çok 
şükür zengince oldukları halde 
gidenıiyorlaroı. 

*"'. 
Ertc.c;I gUnU r · a-.ua kıya. 

met koptu. Nacinin babası, 

öğle yemeğine g..:!.nine gelmişti. 
Yemekten sonra: 

- Çocuklnr. size blr hediye 
getirdim, diyerek oobinden iki 
tren bileti çıkardı. İhtiyar kay. 
nana bunu görünce boğuk bir 
sesle sordu: 

- Nedir "..,u kuzum! 
- Çocuklara aldım, bUtün 

- Neye yorar, taval!.!ut ve delAleU 
hUkUmUz kaldı. Padi;ahı fena dol· 
dum1uşlar. 

- Ah şu Karamustafa p~a ... ne 
hnsut, ne ınDa!vız bir ndıımdır. BUt.tin 
bunları niçin yaptığını ben biliyorum. 
Akrnbasınuan Ccmo.l Çelebiyi benim 
yerime gctlrm@k nlyetindedlr. Getir
sin do görsUııler. 

- Ne blçlm adamdll'" bu? ben tanr 
mıyorum .. 

- Dlraz rumca, biraz da italyanca 
bilir. Başka bir ljeye aktı ermez. BU· 
llln meziyeti bundan ibarettir. 

- Ne çıkar lisan bilmekten. Liman 
dnkl lınlıkçılar içinde de bir lki dil 
bilenler var. Devletin çarkını çevire· 
cck dıvan klı.tlbldir. Senin gibi.sini ne· 
reden bulacaklar! 

- Ncrdcn bulurlarsa bulııun.lnr. 

degillm. 
biraz 

Ben vaziyetimden mU~teki 
Yalnız blr dileğim var: Bana 
atyon gönderiniz. 

K6.mll bey koynundan yavl.IÇ& ulak 
bir paket "çıkanp Hayrullah efendiye 
U%attı: 

- Bu ~kkmı& ne kadar diifkllD ol· 
dutunu bUditım lçln buraya pUrken 
getlrmeğe mecbur oldum. Aman. beni 
mn.hcup etme Mlun .. ldr.reU kullan! 

Türkiyeyi do a ..:ııılar l..ı.ye .• Bi. 
rlnci mevki iki bilet. Nasıl ço. 
cuklar h0t;unuza gitti mi? Bilet 
bir aylık, göreyim sizi güle güle 

dönün! 
Bayan Feriha pek canı sıkıl. 

dı. ltirn.z edeyim dedi olmadı, 
zaten itiraz d .. etse fayd:ı.sızdı. 

Genç karı kocayı Süleyman 
Kap istasyona kadar göti.irdU. 

Trene atlayan genç evliler bü. 
tün koridor boyunca. boş lbir 
kompaı1:.tman aradılar. Yoktu. 
En nihayet icind" uyuklayan bir 
ihtiyarın hulunduı-;.u kompart.1_ 
mana c'inlclılnr. Çnntn.larmı fileye 
koyııruk yany:rna otunıp biri. 
birl ... rine bak ı~k i>Üfümsediler. 
Fakat ihtiyar. onl:ırın gelmesi · 
üzerine uyanarak, gençlerin böy. 
le sıkı fıkı biribirlerine sokul. 
mıılarını hoş görmedic,ini göste. 
rir bir eda takındı. Zavallı genç 

ka.dm hırsından b~ı çevirip 
yavaş yavaş ağlamağa başladı. 

Biran ihtiyarın yakm bd" ist.as. 
yonda ineceğini düşündü. Fa. 
kat bo. bir Umid .. Adan. Kayse. 
riye gidiyordu. Naci ne olursa 
olı>un diyerek karı.sının elinı 

tuttu. I.Lıldn bunun üzerine ihtL 
yarın ıt>ak~arı o kadar sertleş. 
ti ki, her halile, iki eencin hare_ 
ketlerini takbih ettiği anl~ılı_ 

yordu. Vaziyetin fn.rkınn varon 
Sevim kıpkırmızı kcsil"'i ve a... 
vucunu koca.sının elinden çekti. 
Seyahatin mUte'baki saatlen 
müz'iç bir sükf.lt içine.. geçti. 
Allalıtan .A.nk.an.ya varml§}ardı. 

Bir kala.balık otele indiler. Bu 
keJ.albalık otelde de huzur göro. 
me<iiler. Nihayet erkenden o. 
da.larma çekildiler. J • .:. .. : odala. 
n biriblrinden ayıran duvarlar 
o kadar Jncıe idi ki oda !:om.şuta.. 
rmm en kUçU.k !bir gUrültUsU bL 
le duyuluyordu. Bu vaziyet kar. 
vısmd& büzülüp yatağa girmek., 
ten. başka. çare ka.lmamqıtı. 

Sabahleyin Naci: 
- Haydi, &ıvim dedi, ~ 

biraz dolaşalım. 
Bütün gUn orada. :buı-...da. koş., 

tular. Akşam da yorgun argın 
döndüler. 

Oradan Sivasa gittiler. Sivas,. 
tan sonra bir çok şehirk:ri do. 
taştılar. Kafa:larmm içi, ıbir sU. 
rü cadde sokakla dolmuştu. Bu 
kadar geroikleri halde kesıdlle.. 
riui ala.kadar edecek n...:ç lbi.r §CY. 
bulamam ışla.rdı. H.a.reketle.rin. 
dcnberi hiç bir yerde huzur ve 
rahata kavusaımadıl:ı:r, saygısız 
kulcl\lardan ve gözforo_ uzn.Jı 

knlrp biribirlerile kucaklaşama.. 
mışlardı bile. 

Artık hiç inmeden yol gidi. 
. ·...,ı rdı. Bu baş lbzlfısı seyaha. 
tin biran evvel sona ermesini 
temenni edecek bir raddeye gel. 
miştiler. Bir :ı.kş!\m Nacinin ağ. 

(Lfltfen nyfnyı çcdrlnlz) 

- Merak etme, Ktunll bey! ben l§I· 
mi blllrlın. 

- Aklın bnşınd& iken benim de 

itimadım vardır. Fakat bu kl.flrl çe· 
kince ı:ıvnntıdan çıkıyorsun! 

- Sen hl~ zındancla yattın mı. KA • 
mil bey? 

- Hayır .• neden ııordun? 

- Gece uyumnğa ba§ladiğm mada 
kUçUk bir kuzu gibi, sağma aolunıı. 

yalp~ vurorak koynuna giren fareler 
lo başbap yatmak mecburiyetinde 

kalırsan, 1en de benim gibi afyonla 

kalanı UYU§turup awnağa ca.ıı atar· 
sın! 

Klınıil bey, Hayrullah efendiye acı· 
dı: 

• 
- O halde faresiz bir odaya koy· 

masını zindan muhafızına eöyllyeyiın, 
olmaz mıT 

- Bofuna ııöylemlf oıunnmı Çün· 
kil bu odadan daha m~bl yoktur. 
Ben geldllim zaman: • lgte bura8l en 
u ft.Nlll olan yerdl.r, dediler. öteki 
bodrumlardaki fa.reler Adeta can&.,.. 

ı .. mıııar, Korkulacak ,eyi 

(.lleucmM f#M') 
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.. lmiillmlllll'JI-................... . 
Mevsim Münasebetile 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticarethanelerinde 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKER~ 

MEYV ALI NUCA 
T AHIN HELVASI 

SARAY BAKLAVASI 

·-------------------------: (ABDEST BOZAN) 
dediğimiz Şeritler; Çiğ Sığır Etiyle Yapılmış Pastırma ve Su

cuklan,Yiycnlerde Hasıl olur. Uzunluktan 4 Metreden ıo Met
reye kadar olan bu solucanlar kanmım emerek bir çok tehlike-
11 hastalıklara yol açarlar. Bunlardan kurtulmak için en birinci 
deva TİMOFU.Jdur. Kutuların içinde tanı istimali yazılıdır. Her 
cc:ı:ar.ede bulunur. 

S1hhat '\'ck&lctlnln milAaadettlnl halzdJr. Re!;:et.e ile :c;atılır. 

11-.. 'T MOFUI, TİMOFD~, TİMOFDJ-1111 

... _ 
tl kiye Camburlyetl 

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

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her neı:i banka muameleleri. 

Para blrlktlrenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız taaarruf hesaplnnnd:ı en az 
60 llraaı bulwıanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile ~agıdald 

plana göre ikramiye dağıtılacıılttır. 

' Adet 1.000 IJralık <l.OCO Lira 

' ' 
,. 500 ,, 2.000 

" ,, 250 ,, 1.000 ,, 

'° 100 
120 .. 

100 
50 
40 

" .. 
" 

4.000 
5.000 
•.8-00 

" .. 
160 ,, 20 ,. S.200 ,. 

DİKKAT: Hesnplarmdaki parnlar bir sene içinde 50 liradan aşıığı 
dilşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlaslyle verllec~ktlr. 

Kur'alar scnedo 4 defa: l EylQl, l BlrincikAnun, ı Mart ve 1 Hazlrarı 
tarlhlerhıde çekJlecektlr. 

........................................... AA 

1.mda.n ŞU sözler döküldü: 
- Galföa. annene yavaş yavaş 

hak vereceğim. 
Na.cinin hiç tc neş'esi. ka.lme... 

rn.cytı. Sıkkın sıkkın pencereden 
dlf}a.n akrp giden güre! manza. 
rala.rı görmeden bakıyordu. Bir. 
denbire tren kUçük bir iata.syon.. 
da durmu.1f;u. Burası küçül:, şi. 
rin ve yf"şillikler aı·asır. kay. 
boL.u~ bir yuvaya ben- yordu. 
Naci burasını görünce !hemen 
haykırdı: 

- Haydi sevgilim burada ine. 
lim! 

Birdenbire şaşıran Sevim: 
- Nasıl olur, dedi. 
- Çabuk inelim! 
- Eşyalarmıız ..• 

Naci onu dinlemeden kolun..· 
dan tutup indirdi. Tren kalkarak 
iki sevgiliyi bu yeşil ve mini 
mini yuvada brraktı. Ortalıkta. 
kuş crvıltılarmdan b3,ika. ses, 
sada }'-Oktu. Hcl tıml im! akan 
Jnna.ğm sesi ) eni evlilere en gü_ 
rel bir mu.cüki par:,eswhn dn. 
ha tatlı geldi. !Ştc"liihayet eer. 
best kelaıbi~lcrdi. 

Uç yüz adını ileride kö.y&n 
ü.fö:e:.rine vardılar. Knıhvenin 
ilah~ om.in. &mteyaz ~h, 
iMaıa içini aJ'll bi!r od&ya ~ 

. Bı.-raö MC~~ yettttı. 
~ 
-~lllİNİE ... ~ ...... 

dedi. Bu sekiz günü burada ge. 
çiririz. 

Ne tatlı tir hafta idi bu! Sa. 
bahleyin erkenden dışarıya çr. 
kıyorlar, ye§;.ı ağaçların gölge. 
Iediği yollarda iki mektep kaça. 
ğı gibi sevinçle haykırarak §a. 
kal!l§nrak koşuyorlar; ırmağa 

rast.:geldiler mi, Sevim hemen 
çoraplarını sıyırıyor ve suya. 
dalıyordu. Böylece yn.şlarmm 

icabettirdiği gibi sevi§İp eğleni. 
yorlardı. 

Yedinci günü vaktin bu ka. 
dar çabuk geçmesine hem üzül. 
düler, hem de şaşakaldılar. 

Kendilerine yedi günlük bir sa. 
ad t geçirten bu şirin ve y~il 
yuvann ndmı öğrenmeğe lüzum 
görmeden oradan ayrıldılar. 

Evlerine dönünce Süleyman 
K11p onları bir sürü suale boğdu: 

- Yahu seyahatten bah.r-et. 
senize? brnirdeki saat kulesi 
nasıl? 

Genç kan koca hiç bir şey 
hatrrla.mryorlardı. Ne kule, ne 
Sivas, ne şu, ne 'lnı ! Onların bu 
sükutu ve ademi malfım:ıtları 

kantısında &.yan Feriha sert. 
leşti: 

- Sanki y&kıı;mış, ~i. Git. 
tikleri yerlerin adını bile hatır. 
l~lar. ~ hadi bu l!:ıdJ.r 
~ y~. SMiİl!1 ~ be... 
nhm Kalaya! .. 

l'ılbaşı için \creceğlnlz en kıymetll hediyedir. Büynk mağaz.ala.rda satılır 

Genel acerıta.ın: lstanbol Kutlu han 11' 

Tıl§ra için acenta aranıyor 

r ._ ; ' • • ' 1 • ı ... , .• · • 'I • 1 

lstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 

Posta çantası imalinde kullanılmak Uzcre 5000 metre bezln ıılımı knpnlı 
:r.arf wıullle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27.12.940 cuma saat 15,45 de 
BUyUkpostahane binıısı kar§ıaını.la Valdehanı ikinci katta 23 No. da idare· I 
mlz umumi depo muhasipliği odasında toplanacak mUdUrlUk alım satım ko· 
misyonunda yapılacaktır. Beher metresi muhammen bedeli 195 kuruş hep· 
sinin !l750 lira muvııkkat teminat i31 lira 25 kuruştur. Taliplerin olbabtaki 
fenni ve idari şarln:ımelerlnl görmek ve muvııkkat teminatlarını yatınnak 
üzere BUyUk Postahane binası birinci katta idarl kalem binalar ve leva· 
zım kısınma, eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 No. 1I arttır· 
ma, eksiltme ve ihale kanununun Larifatma göre hazırlamaları ıa.ı-.ımgelen 

mektuplarını 940 senesi için muteber ticaret ve s:ınayl odııaı vesikası. mu· 
vakknt teminat makbuzu ve teklif mektubunu havi olar it Btiyük Postaha· 
ne birinci katt:tı. idari muavinlik o<lasında bulunan alım satım komisyonu 
~kanlığmıı No. lı makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (11737) 

r•'llmll~ ................. nm ............. , 

Maarif Vekilliğinin 

İLE SABAH, 
....... 
OGLE VE 

ller ,.meldeD IOftJ'll rinde ii'ı; 4~f• •uatuamaa 
clbleriaizi ~alayuuz. 

Maliye Vekaletinden: . 
1. - Bir sene müddetle hesap mUtehassısları rcfaia~ie ;:;~ 

yaptıktan sonra İstanbul, An.k:ıra İzmir, Bursa, Adana, Mc~ı.n, bt" 
sun gibi vilayet merkezlerine tayin edilmek üzere müsabaka ile 
sap mütehassıs muavini alınacaktır. . oıııP 

2 - Mütehassıs muavinlerinin aylık Ucretlcri 100-120 1ıra ....ın· 
imtihan<!:ı muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükümleri dai~ 
de ücretleri verilecektir. bC' 

3 - Mlisab:ıkn imtihanına girebilmek için memurin kanun~ltc" 
ı;inci maddC'Sindc yazılı §artlard:ın maada hukuk veya iktısat fak biJlil1 
!erinden veya siyasal bilgiler okulundan veyahut ticaret mekte ıuıı 
yüksek kısmından veya bunlara mu:ıdH ecnebi mekteplerden ıne 
bulunmak ve fili askerlik hizmetini bitirmiş olmak şarttır. def· 

4 - Müs:ı.baka imtihanı 25-12-1940 tarihinde İstanbul 
terdarhğında mUtcşckkil imtihan heyeti tarafından yapılncaktır.td~· 

5 - İmtihana ;;innek isteycnlP.r yukarıki şartları hniZ 0 ~ 
!arma dair olan vcsiknlarmı ve 4,5 X 6 eb'adrnda fotoğrafla~eril' 
şimch·e kadar bulundııklan vazifelerle ayrılış sebeplerini g~ bit' 
l:e:ırli el yazılarile yazılmış tercümei hallerini raptetmek suretıl~ıııill 
i.<;tida ile İstanbul defterdaılığına 20-12-040 gilnll mtsai saB 
lıltamma kadar milrnc:ınt ebnclcri ic~p eder. 

6 - fmtihan aşağıd::ı',<i mevzulardan yapılacaktır. taksiJll' 
1 - Hesap: kesri adi ve aşari, faiz tenasüp, iskonto, 

mütenasip. 
2 - Hr.ndf'ı;e: ~atıh ve h:ıcim rrı"sahalart. 

3 - Vl'rgi hnkl:ın<ia umumt malOmat 

~~4~~T-ica~rl~u-su_ı_d_e_f_tc_r_ı.~~~~~~~~~~-~-(l-1-7--~ 

Lise birinci, ikinci sınıf 
F rar.sızca kitapları çıkmıştır 

ı oeri ve bağırsak artırma ilAl'l~ 
Türk Hava Kurumu Ista nbul Vilayet şubesindetı· 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 11 •m .............................. -

1 
,,., 
1 

Adet Llrahk Lira 

1 2000 - 2000.-

8 1000 - 3000.-
2 750 - 1500.-
4 500 - 2000.-
8 250 - 2000.-

8!5 100 - 8500.-
80 50 - 4000.-

l\00 20 - 6000.-

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

Ke§ldeler: 4 Şubat, 2 ~tayuı, 

1 Akuııtoıı, 8 tı.ln~lteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

llumba.ralt ve k"UDlbarasn: hesap. 
l:ırmda en az elli ıraııı bolunıınlaı 

kur'ayn dahi! edlllrler. 

. . . . ... . . . - ' 

1 Kurban ba.yrammda teşklla.tımız tanıfındıın toplanacak deri ye b'gır 
1 saklar pazarlık suretile ayrı n.yrı arttırmaya konulmuştur. 1' ve 

25. kO.nwıuevvel 910 çarşamba günU ııııat 11 de arttırması ynpııacıı. 
fiyat muvafık görülilrse lh:ıle edilecektir. cıı.#'1. 

Taliplerin mezkQr gün ve saatte şartnameyi görmek için hergilll 

oğlundaki şube merkezine müracaat etmeleri. (11768) ,,,,,. 

[~tanbul Levazım amirliğmden verııen 
harıci askeri kıtaatı ilanları 

lf.'f.~ ,uıı 

155 ton C 600 makine yağı a:ıtın alınacaktır. Bu yağın evaa.!1 befe}tli! 
komisyonda görülür. Taliplerin 23/12/910 pazartesi gÜnUne kııd&r 

1
t1733> 

krini Ankaradıı M .M.V. Satmalmıı komisyonuna vermeleri. (1628 -

lf. :(.. :(. ı~fd' 
Aşağıda miktarı yazılı buğdayların kapalı zarfla ekslltmeleri :ı;: uer~ 

aakert satınalma komisyonunda 28-12 940 gUnU hizalarında yaıılI 8811 atiJI' 
yapılacaktır. Taliplerin kanunt vesikalıırile teklif mektuplarmı ibate sa JJ''• 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. Şıırtnamesi .A,.Dkara ve tranbUl 
tunlrlikleri satınalma komisyonlarında görUlebilir. (162.&) (1169:S) 

Mlktar1 tutarı teminatı ihale sııaU 
ton lira lira 

200 24.ooo 1800 ıo.30 
160 19.200 1440 12 

lf. :(. :(. ~ 
Aşağıda yazılı mevadm kapalı :r.arna eksiltmeler! hizalarında .. 1<tı'· 

Un • pıtııc .. 
g • saat ve mahallerdeld asken aatm alma komisyonlarında ya ,.st 
Taliplerin kanuni vesıka!arlyle teklif mektuplarını ihale saatinden bit rıod' 
evvel ait olduğu komlayona vermeleri. Şartnameleri koınlsyonl• 
görU!Ur. 

Cin~ 

Yulaf 
Un 
Arpa 
Un 
Un 
Odun 
Sığır eti 
Un 
Odun 
Sığır eti 

lUlktan 
Kilo 

960,000 
950,000 

l,H6,000 
540,000 
400,000 
480,000 

22,000 
1(4,000 
430,000 
35,000 

Bakır aş kabı. adet 30,000 

Tutarı Teminatı 

Llra IJra 
72,000 5400 

144,000 10800 
9;5,940 6047 
9.&,500 
80,000 
10,0SC 

5,500 
22,320 
10.080 

8,750 
21,000 

5075 
5250 
756 
412 

1674 
756 
656 

157:S 

ıı
lııalenln yapııacai'l J 

uat ve ı:naıaaL 
23/12/940 l:S Niğde 
25 ., ., 1!5 Niğde 
23 " " 16 Niğde 
23 " " ıı ıı:ıwı 
21 " " 11 :ıı:ıa.zıı 

14 aazıantcP 
27 " " 
27 .. " 
27 " " 
25 " ,. 
2:S .. .. 

20 " " 

15 
H 
15 

" 
" ,. 

14 " 
15 Sarn!U11

' S40) 
(1592 - ı:ı 

"' lf. .lj acal<ur· 
NUmunesine göre pazarlıkla. 75.000 ııdet muhabere ııncıını atın 940 111111 

Tahmin bedeli 25.000 lira. katı teminatr 3750 liradır. lhale.'i 24·
12

1 cııl<tıl"· 
{;'llnU ııaat 15 de Ankaraoa M.M.V. satınalma komisyonunda. yapı a 
Taliplerin belli vakitte koml..syona gelmeleri. (1638) (11827) 

,.:::-·····-·===-::r.ın==:·==-· .- ·-... -·-· . . . i 
;: G·· Hek' . 

:,. :r. lf. tıJlll~ 
Aşağıda yazılı mevaddm paz:ırlıklıı eksiltmeleri hizalannda yazılı gün, saat ve mahallerdeki asıcjrl 88 ~lf" 

komisyonlarında yapılacaktır. To.Uplerin ihale saatlerinde ait olduğu komisyona gelmeleri. şartn&nlcıeri 
yonlarındıı görUIUr. (1640) ( 11829) 

.: oz ım1 

!i :: Dr. Mrrat R. Aydın 
Hseyoğlu • Pannakkapı, tmam 

U 
.. IOkak No: 2. Tel: 4t5&0 

Muayene H her türlü rif#' 
gam~liyah fıltar8 için Pftl"ll!fti •• 

1 

Cinci rnlktan 

Kuru ot 600.000 kilo 

Siyah yağlı köeele 7.000 
" Çlrt ntıı n':ıı< iye nrabası 

kOfUinU MO takım 

Sadeyağı 12 ton 
cj;t":t1i hamuUu araba. 

k()Şl'"miu 200 takrm 

Tutan 
lira 
36.000 

24.500 

40.000 

17.400 

15.600 

teminatı ihale tarihi saati ve mahalli 

Ura 
5400 20·12·940 15 Kayserl 

8675 2;5·12·940 11 çanakkr.1• 

3000 21·12 940 :.2 lzmlr Lv. Amlrlıtl 

2610 17-12·940 9 Df yarbs.kn' 

2840 21-12·!140 ll tzmtr Lv. tırn!r!lğl 


