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~ ~-'!!:: 
Nerkes için 

F:'.kmek 
Nerkes için 

fflilli 
'larhk ve 
İStik181 

~İ7.inı nnlııdığnnıza göre :_ ::neş, 
~\~, ekmek, milli varlık ve is
~laı ~alnız: mihver devletleri 
Çin ohca.kt:ır. Diğerlerini bekli· 
~(ln C5a'tettir. 

Yazan: 
'useyın caııı t?'alçın 
,S' )P)• \DA çılion SloYo gazete

ll\fıı sirıln 4 • 12 • 1910 tarihlJ sa.-
.,ı:;- Hr. 1iirof &iylc eliyor: 
~ herkes için gilneş, herke. 
~ 11 ~~va, herkes için clunck, her
~ ~ın :milli varlık ve istikliıl 
~1Plt'rini itan edenlerle Bulga.
'e '<lU artısındaki s:rkı işbirliğinm 
~'len bura.dan ileri gelmekt.e-

~kalenın yalnız bn fıkrnsmı o
l'4 ıırı Bulgarlstnnm hangi zümre 
'~dn nıe\'kl aldığına htlkmeder-

flUın ~ etn, l"akat, Doktor Klrof bn 
1~ ıılpterJ mlh\ er (lC\ letlerlnln 
llıtı 'e tatbik cttfklcrfnc lınan et
\ göıi.inU ·or. llhlf'r lutfet.c;c 

ltl\ ... kanaatlerinin dclill<"rini or. 
~kol aydı bUtthı b~riycte ne 
~ı:_ bU)iik bir himıet cdcrdJ! 
~ "'ıl rnİlyonJa.roa insanın bayatı, 
~r tll.ll etin aadot vo istikbali hep ,1-b doktorun elinde dunıyor. 
il~ ~ de,·ıctıeri herkes için ı;ü· 
'""'kl'S lcln ban, herkes için 
''ti le 'e bilhassa. herkes için milli 
bııı tlc \ e istiklil ı>rensiplcrinl ka
llM. l'11i3 orlarsa bu bnrbln mann ı 
"lltO 

\lıı" · Mib,·er dm·letleri bu prm· 
d~11 ti ilan ettlklcri gün artık bu 

hda t •k bir ısiliıh patlamn7~ 

>-<ı~f1U111ı:;.;n bu dereocsl bir fllo
~ı:ın bil? ~k f~ Bulgar 
1'tı tııırnumıycsı bu türlu masal
~,' 11eslenJyorsn hayret etmek 
'ııı~dır. Doktor Kirof çalı. -.ı~ " • ı-
'll ta enelcrdcııbcri derin bi" uy

lıııt.ı~ dainu \'C son günil Dr. G(). 
~le •n Propagandalarlyle uyaııaral; 
' itle sanınusa bcnrl3 or. on l1d 
._ ~<'lıbc.ri olup biten ''akalan 
~ etl'Sftan sorup iiğronmcğe 't buıanuuru • Biz mcslelk~r 

1bırık yardım eclellm. 

t~ '5ursun bakalım bir kc.ro Çekle. 
~ ~bliJere güneş nerede, hava 
llııı~ e, ekmek nero(k>, isttklal ve 
~~ \'arlık nerede T Esvaplarmm 
~~tltıde sab1t blr zillet clamgasHe 
~ ~lı l)akkada kullanılan zaval
' Ier bu JıUr güneş ve ha.n .. 
\~h"Sl'l.-tiylc sararıp soluyorlar. 
S'"lltlara, Norveçlilere, Fcle
~I'\ liıero, BeJr.ikahlara, Fransız" 
~· ~yiililara doktor Kirof 
"'' el'in herkes iç.hı temln ettiği ,._, ı;iirıes, elanc'k ve istildilln. 
ta.., bir kere bah~tsin b:lkalnn, no 

ll al"'· 
ll .. "t.· 

'~ııı •. :_ ~lrof Pı,:lcr mi akını o!sıın 
~11~'il<lı ını? A' nıpa 'e A rrilmnm 
,~ 'e hıwıısına JdınJcrin lıiı. 
~.;'acağını bundan da mı anla· 

~ 
~~,~tılafih eğer 3nnlı nnlıran 
~lı.,t • eğer mlh' er de' let~ri ha.· 
~ıı::ırı bu ımm iı>lcr uğrunıla 
~l'\ı f3·orlnn;ıı. bit. derimi onlann 
ı'tıa. g~eğc , e onlann le. 
~- 2ca ltıüc:ıdcle f'lnıcğc hazım_ 
~, dar sulh taarruzu vnpan 
~'il~ lngUt<•rcyl bombnlarİa ya· 
Qr~ "knıaıttan hah edecek ~·erde 
ılı~ ~l'etın bir ideal diye ~özetle· 
~ 1.1 Prensiplerden bahset eydi 
~ ı/0 kll<b.r bütün diiny:ıyı k<'n-

\\~ırıcı:ı Aiiri.lrdii, Jhıg-iin dr ha· 
'ııı.: it ~<'"nıeml tir. Foknt hiıim 
tı.. -.Uı· ' 'q)~ı. t:t1Jnızn güre ı;hııPs, ha\ a, 
~~ 1 • lllllli \'arlık ve istikliil .fal. 
1t, ~~'er clcYlct teri için ola.cnk· 

gcrJrrini bcldlyen e.c;arNtl". 

Şimali Afrika cephesinde 

italyanlar 
Bardiyadan 
çek ilmeğe 
başladılar 
Derneye doftra 
ric'at edlyorıar 
Burdiyanm hirkaç gün 

içinde düşmesi muhtemel 

Köylüyü okutmak için 

10 senede 
öğretmen 

yetlştirilec 
15 sene sonra ilk tahsil çatında i öyl 
çocu!darıa yilzde yoza okatutabllecek 

baka açmaya başlamışbr. su· 
tün memleket mimarları arru>ın· 
da açılan bu müsabakaya yann.. 
dan itibaren başlanacak ve 10 
§Ubata kadar devam edecektir. lngilizler 

başka 
cephede de 

Oarp çölilndr lngi1111f'rle bember hnrp !)(len IlUr P.-n trm"\"Cflcrino 

Maarif vekaleti çok mühim bir 
karar vermiştir. Bu karara gö. 
re köy enstitülerinden çıkacak 
öğretmenlerin köylerde ders ver 
meleri için modern tedrisat ti. 
pine uyğun mektebler yaptırıla
caktır. Bu mektebler bir seri. il. 
zerinde inşa olunacak ve bundan 
sonra bütün köylerde ayni tip in. 
§aat yapılacaktır. 

~!ıiı:;abakada mimarlanmıza 

kafi malumatı vermek üzere bir 
şartname hazırlanmıştır. mensup bir fop fuali.}ctte ... 

harekete 
geçtiler 
ltaıyan Somalisi 

1. udu larında bir 
muvaftakiyet kazanıldı 

Londra, 19 (A. A.) - B. B. C. 
Son gelen haberlere göre I.ibyn 

da İngiliz kuv\'etlcrl Bıırdiayı taz. 
yik c>tmP-ğe devam ediyorlar. Lib. 
ya içerlerme doğru ileri hn.reket 
devam etmektedir. BardiyadB.k:i 1 -
talyan garnizonu Tobruk limanı • 
nm 100 kilometre garbinde bir 
nokta.ya doğru çckilmeğc ba§la· 
mıı;ıla.rdn-. 

Röyter aja.nsma gör(l son 7 gün 
zarfında yüzden fazla İtalyan tay. 
yaresi tahrip FJdilnıiştir. 

Bardiayn. kaİ"§l harckfı.tta İngiliz 
tanklan büyük bir faaliyet. göeter. 
melrtedir. 

İTALYAN SOlfAL1SİNDE 

Londm, 19 (A. A.) - B. B. C. 
İtalyan Sdhınlis.indc Elva.ktaki 

İngiliz muvaffakıyet.ine dair tafsi
latlı haberler gelmistir. Bu ha. -
berlere göre İtalyanlar bidayette 
mukavemet etmek istemişler, fa -
kat kumandanları kııçmda tekmil 
ümitlerini kay'botmişlerdir. Röyter 

(Devamı ·i üncüde) 

Belgraddan gelen bir 
şayia: 

italyaya 50 
bin Alman 

askeri 
gönderilmiş 

Aimanlar ltalyaya lngil
tereyi istilaya teşebbüs 

suretile yardım 
edeceklermiş 

Hitler 
· Bir milyon asker 

kaybetmeji göze almış 
Londra., 18 (A. A.) - Afi n.jn.n· 

sı bildiriyor: 
Şimdiden ttalyaya 50.000 Alman 

askeri gönderil<liğiı:ı.e dair Bel. 
graddım alınan ha.herler henfu: te.. 
yit edilmemiştir. 

Bu haberin doğruluğu hakkında 
burada. şüphe edilmektedir. 

VQ.§ington, 18 ( A.A.)'- Röy
ter: 

İyi malfuriat alan mahfiller, 
(Devamı 4 üncli<le) 

Fasta . 
lspanycllarla Fransızlar 

Asker tahşit 
ediyor~ar 

Londra, 18 (A.A.) - Tas bil
diriyor: 

Babeııstaada 

isyan hare
ketlerinin 
büyüdüğü 
anlaşılıyor Niyuz Kronikle gazetesi, Fran· 

sa Fası hududu civarında lspa.n
Londra, ıo (A.A.) - A\'a.m kama· yol kıtaatı tahşit edilmekte oldu· 

rasmda hariciye mUste§an Butıer de· ğunu yazmaJctadrr. • 
ml§Ur ki: Fransız Fasındnn gelen yolcula-

"Haooalstandaki ,;artlar hakkında rm ifadesine göre, Fransızlnr da 
malümat almak tablatııe gUçtür. Fa· büyük askeri kuvvetler tahşit et· 
kat 1taıyanl.-ıra knrşı isyan harekeU· ı mektedirler. 
nln ilerlediği wılar;ılıyor. 1mparator MADR1TTE BiR ::\IULAKAT 
SelAaiye ve Habe§istando. düşmana 1 :Wadrit, 18 (A.A.) - Fransarun 
ka~ı mllcadele etmek istıycn bUtUn İspanya büyük elçisi François 
unsurlara. hUrrlyct haricinde her tllrlU Pietri, İspanya hariciye naznı 
yardımı yapmak lnglllz hUlrometinln ı Serra.na Suner tarafından kabul 
8lyascu icabıdır • ., edilmiştir. 

Lav al 
Almanyanın tazyiki ile 

Serbest 
bırakıldı 

Köy mektcblerinin inşa tarzı, 
tefen-üatı tamamile köy enstitü. 
lerinin küçük birer modeli halin
de olacaktır. 

Maarif vekaleti bu büyük proğ 
rnmın tatbikatına evvela yeni. 
köy ilk okul binalannm projesi. 
nin hazırlanması için bir mUsa-

Müsabakada. kazanacak mi.. 
marlar için büyük ikramiye!~ 
konulduğu gibi ayni zamanda in
şaata da memur edileceklenilr. 

Köylerimizin ilk öğretim mc. 
selesıni milli davalanmızın başlı. 
caları arasında görerek kurulan 

14 koy enstitüsünde halen tam 
6000 talf>be okumaktadır. Ben 

(Devamı 4 üncüde.) 

Fransa topraklarından 
asker geçirilmesini 

Peten kabul etmemiş 

Hitlerin 
''Kadife 
Eldiven'' 
siyaseti! 

Haf ta ve bayram 
, tatilleri azalacak 
Bu arada hafta tatilinin bir 
güne indirilmesi ihtimali var 

NwyorJc~ 18 (A.A.) - Nev
yoclt Times ga7.etesinin Bcrne 
muhabirine göre, Mareşal Peten 
ile görü:.<tt.ükten sonra Laval dün 
akşam meçhul bir semte hareket 
etmiştir. 

Bazılarına göre Laval geceyi 
kendi şatosunda ve muhafızların 
nezareti altında geçirmiştir. 

İyi ha:ber alan Alman mahfil
lerinden ha.her alındığına göre, 

(Devamı 4 üncüde) 

Bir kayıp 
Refi Celal Bayar 

vefat etti 

~rerbnm Refi Bayar 

Eski basvekil, Celal Bayarın 
büyük oğİu Refi Cclfıl Bayar, 
diln gece sabaha karşı, mübtela 
olduğu hastalıktan kurtulama· 
yarak Allahın rahmetine kavuş. 
muştur. 

Refi Celal Bayar, memleke 
tin nadir yetiı;ıtidiği mümt.nz 
gençlerimizdendi. Tahsilini İs. 
tanbul sultanisinde ve yüksek 
ticaret mektebinde ikmal ettik. 
ten sonra, yüksek tahsilini de 
lsviçrede yapmış, bilRhare mem 
leketimize dönerek iş hayatına 
atılmıştı. 

Refi Celal Bayar bir aralık 
İstanbul Parti idare heyeti reis. 
liğinde, Eminönü Ilalkevi reis. 
liğinde bulunmuş ve en son cla
rak da milli reassurans umum 
miidUrlUğü vazüesini deruhte 

.(Devamı j& juldıcı), 

Bugün BUyUk :Mlllet Mecllsinde 
mUzakcre edilecek olan mllll korun· 
ma kanununun bazı nıadcielcrlnl tadil 
eden kanun projesinin daha evvel par 
U mcclls gnıpunun teşkil ettiği bir 
ltomlsyonda gözden geçlrildiği malôm 
dur. 

Arnavutluk, cephesinde 

Yunanhlar 
Süngü 

hücumltya 

Elbasan yoluna 
hakim mevzileri 

zapt ettiler 
İtalyan rlc'atl 
devam ediyor 

~ıtina, 19 ( A.A.) - B. B. C. : 
Dün gece neşredilen resmi teb
liğdir: Cephenin birçok kısımla
rında mahalli mücadeleler vuku· 
bulmuştur. Zabitler de dahil ol
mak üzere birçok İtalyan ooir 
ettik. Büyük miktarda harp ga
naimi ele _geçirdik. 

SONGü HÜCUMUYLA ... 
Atina, 19 (A.A.) - B. B. C. : 

Röyter ajansı muhabirinin bil· 
dirdiğine göre Elbasan yoluna 

(Devamı 4 UnrUde) 

Hadiselerin 

Tefsiri --H indis!ana 
Müstakil 
Don1inyon sitatlisii 

Yazan: HASAN KUMÇAVI 
H tXDiST.-\~ umumi ullsl bir 

J;:n~ glin ewel Jinlkllfa. ti· 
raret oclnsmda tn!!ilU:renln miim· 
kiin oldu~ kadar kısa bir zaman . 
da Hindi tana miist:ıkil dominyon 
idare i \·ermek lıusu. undaki knrn. 
rmı Uiin etti ,.e Hintlileri tngllte· 
reyle n.n:a5mıığ11 tfavct c~il 

Hatırlard6 olduğu iizcrc Jl)ıı· 

.A.nkaradan "Son Posta,.)'n verllcn 
habere göre, komisyonda bu tctkık e 
D88Ulda, tevka!Mc zamanlarda. mUll 
çalışma kudreUorimlzln daha. kc:ıit bir • 
halde faaliyette bulundurulmasını tc· 
minen hWdmıetin hafta ve bayram 
tatilleri üzerinde t&sarnı!ta buluna.bil 
mt!l!liıl mQınkUn kılacak salAhiyeU 
teçhizi mevzuubaba olnıll§tur. Komls· 
yon, bu mevzuun hWrlımetço tetkUt c· 
dilerek Millet Meclisine bir kanun tek 
11! edilmesini muvafık görmtl§tür. 

Bu itibarla fcvkalA.do ahval ve za· 
mana mUnhasır kalmak Uzer& cumar· 
test günleri öğleden sonra ba§hyatı 

ve böylece bir buçuk gUn devam c • 
den hafta taWinin bir güne indirilme· 
sintıı hül<Qmetço Meclise tekllt edlltn 
al ihtimal dahlllnde bulunmaktadır. 

Birkaç satırla 
- u lllDllll!lll llll!lll 

Glrlnmeyen bayır 
ıablplerı 

/
.XGU,TEREDE hastahaneleıtn 

lCiO mUyon Türk llraaı tutan 
acnelll• \"D.rldatlarmm bU3'1lk bir lmr 
num halk tcbcrrunnun temin ettiğini 
\"nktlle tnglll7. gazct.elerinde okud~1ıı· 

muı.u hatırlıyoru:ı. Bu hatırlnş~unıı: 

nrnsmıla ou da var: Bu münalıehotle 
~Udka.t yapmak 1Btlyoo blr pzetool. 
bilyük ba!lt.ahanelenlen birine gldoırek 
o gilnldl poııta ile gelen mektuplarcJ&n 
llk altısını görmek anuaunu göııten 
mlş. JJu altı zarf gareWcinln gü:di 6-
nıinde atıinu:ıtı. Birimi r.arttan 60 
lmnuduk pul, lklncl5lnden 800 llmlıl< 

(Devamı 4 Uncfüle) 

dl.stan umumi \ıillsl 8 Ağuı.t-Os ta. 
rfölndc gene bu tarzda bir telilif 
lleri'\'e sUrmü~tii. O ıaıruın Hint 
milli lrnngre i bu t.-klifi reddet. 
mi ti. A<"alııı birinci dcfald tddlfl 
reılıledcn Hintliler iktn<'I tcldlfl 
lmbul edt•ccklcr mlclir? Buna lhtt
ınal ,·erilc•billr. Zira birlnrl cldnld 
teldifte İngiltere hül•fımeti HlndJs· 
hına domin \ 'On .. tattisü 'cmıcği 
vadediyor i;liys<.• de bunun tr.tlıilu. 
nı h:ırp1.cn o;onra~·a bırakıyordu. 
llalbuld hu <lPfa mümkün olduğu 
1-m.dur lu n hir zamnnıla, ynnl harp 
lc:iııde dahi bu ' 'nndin yerine getL 
rilcccğfne söz ,·eriyor. Bn itibarla 
herlkl teklif anıo;mda bli~ iıl• bir 
fnrk ,·ardır. 

1 tc bu urctle Jlintlilf'rle tngi
llzlcr nn:.smdn rıllsrıltı.'lbnl bir 
tUrlli n!':;:ısı nlımunıyan bn lhtilif 
b"lkl bu son tekliften sonra bal 
yoluna girecektir. 

HASAN XUMÇA '\'1 



• 
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A .3T1ST Aflfc'nln ll~ltöy 
akıl lıııstn.!:anc lnde çok 

peri~ bir \'ııziyette bulunduğu· 
nu hund&n birkaç ey en·cı bir 
ye' mi gıızctede okumu,tıık. Uu 
ye''.lllİ gazetenin pek haklı ,.e 
doğru nc5rlyatı btlcdiycnnı n • 
ınn dlldmtlııl celbcttl. Afifeye 
ruı.kdi nıuavr.nct yapıldı ve a
nalldir lc:ıdın h:ıstnhımedcn çı· 
kanık ltendlne bir oda tuttn. O· 
raya yerleşti \'e biz zaıınr.ıllyor· 
dulc ki art.~ı: Afife lıfrnnye ı;ör
mclrtedlr ve artık Afi:('nln yt>k· 
11ulluk yüzUndcn çelttlğt sılnntı 
bitmiştir, Ve bu blı;uro fl:ınııtJdir 
kadının, ~cnç bir y:ış•:ı l•cmll ini 
yutalilara mıhlay:ın ltiitlı hu to.lı· 
i;ınm zulrnllndrn ha,l<ıı l.ılr derdi 
kalmanıışbr, Afife~c h r A!o' 
muay.) en bir pn.ı-a \'erı:mektc \ e 
onun lbtiyaçlan temin ed:tm('k· 
tedJr. 

Rıı.lhtM yenidMJ ynı gueto· 
de olmduğnmuz bir fıkm biıc ar
tfat Afifenin yine es!d 1 gif:I se
faletle n himayesiz ol:ıral< bo· 
~,makta oldn~no cjretiyor. 

Afifeye bir defaya msh~u~ ol
m:ık üzere elll Ura vertlml , eııı 
lira bUtün ark ı gclınlyen pcra· 
lar gibi tükcnmJ, ve !!imdi Afife 
bir bodrum oda mda t.ck ba§ma 
ynşam:ı.ktndrr. Ba.kun"ııdf1'. aç. 
tır ••• Ve alha.yct gazeteye yaıdı· 
ğı hlr mektupla meno;up olduğu 
cemiyetten tel< ey istiyor ... En 
kort.-tu~'U ~yt... DarUl&cezeye 
kaldmlrnasını ... 

Jlo mnccra bir faciadır. Veba 
• -~ln maalesef iyi orı;:ınlzP. edil
miş meslek tcşc~:kUJleri mc\eut 
olmııdıj;rı r.ıUddetçe, bUllin f;er

best meslek erbabmı, sanıtkfır· 
lan, muharrir, :ılr. res am, ak· 
tör ve ilah... nı bekllycn likıbet· 
tıı. 

80 Alabetlo önüne geçmek, 
zaman zamlLD ıu \:eya ha mttea
sescnln artık c:alış:ımll7. hale get
ml: bir ıııınııtkfı.nn 8Cfaletlne U• 

fak \'e geçici bir yardun yapma
slyle knbil olamaz. Onlar çalışa· 

Tarihi deniz romanı: 8 
Sesleri kar$; grandi direğin • 

deki dört köııelı büyUk yelken bir 
an2 boşandı; dllştU ve leventleri 

nltma a1dı. O zaman gövelyeler bil 
yük bil' sevinçle oraya U§UştUler, 

yelkeni y r yer delerek çıkan b~. 
lara "tı.-Uyorlar, bir ktsmmm da 

tistilnc çullaruyorlardı. Bu garip 

\'e t:ıtsn: kavga on ~ dal:lka ııUr 
~il. Bu sırada Türk gem.isine atlı· 

yan birkaç tıövalye !orsa.lamı zhı.. 

clrlerinl va.ryoüarla kırmı§lar; 

lnırtarnuşlar, gemilerine dönmUş • 

lcr; kancalan çekerek aynlmıv • 
lardı. 

Yanm anat 30nrn Oruç reisle on 

kadar a.rkrıdaşı elleri arkalarına 
bağlı oldukları bade kıç ka.'8.ra • 
ya, kwnandnn Piyer Amo'nun 

knrşısma çraarılm:çtı. Yalnız iki 
k~l, Pire 1bnı.bimle Hasan Ali 

son dakiltndn mümkUn olduğu ka· 
dar soyunmuş'nr, yalnız h:ınçerle. 
rinl ağızlnnna al:ırak denlze atta· 
mışlar; kıyıya doğru hızlı hız!ı 

yUzilyol'lardı; tıövalyelcr onların 

arknb.rmdnn kunr:.ın yağdırmışlar; 
batta top atnu~la::-; li.lliin bir şey 

yapamam~lardt. 

GUze1 TUrk gemisi yUz ltulac; 15· 

tede, bii:rük ·ntirtıla!'la, duman • 

lar ve nlcvler içinde eriy'>r, çok 

geçmeden lçlnde kahramanca ölen 
genç İlyas, Deli HU00 •in, Uzun 
Ahmet ve arkadaşlarlyle b'r1ikte 

Akdenlzin mavi sularına g5mUIU -

l'Ol'du. GUneıı bu faciadan haber. 
siz, ölUm salmesbıi bol r~tltlo.rlle 

yıluyor, dn!~alar d:ı sayısız parıl · 

tııarla titriyordu. 
Piyer Arno bUyük ve oymah 

bir koltuğa oturmu!]tu; ırrhmm ve 
tolgM:nm hirc;ok yerleri altm yal· 
drzlı iPlcmelcrl ııllslennı1şU. Sa • 
ğnıda ve solunda ona yakın bir ih
tişamla J;\'lylnmiıJ olnn Uç ki'ji, kU • 

peşte boyuna mızrakh Ye kılır,h as· 
terler va.rdı: Böylece esirlerine 
he'-bet s~~termek istediği anln.oı -
byordu. 
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m:ız hale ~eldllı.lcrt mm.an nnhıra 
ya.rdnn elini uza.tecnl• olan Ye 
bunu b!r insani borç olare.!< d ~11, 

doğrmlan do;çu~·a hJr rnzifo \'e 
bir mecburiyet c!dlnde yapacak 
bnlunr.ıı orı;ıınl7.asyonlara lht:l. 
)'nÇ \nrdır. 

Ferli erini :ıt;:.~.lnıındıı 'e 
lctndilerhıden MHcde ı-.dildlf',I 
müıldeti'c isti nınr etlen 'c on
lar h:ı•ta, ihtiyar ,-e~a snlmt o· 
lur olmaz. onu bir l cnıırda e
foletın 1nll:n p"'nçe-.lnc tcrl:ede
rek onut~n bir cemiyete ''me
deni" demet< biraz ~Uç otur. 

Afife rınğlıım ,,, dino cldui{u 
znıruınlarda TilrJ< cemiyetine 
bnrcnnu ödemi!\, )'a!li:ıdığı m•ıhil 
lı;t ıle m cdt'nl cl'!cı .. eti. r,nnntı \'e 
hıUdndiy!" trm:ı\ill P.tmf't bir ka
rlmdı. ?ılc:leni 'I'ilrldyedc o 1 n
drnm hlmeye ~örme ... ı, btı.l<ılm:ısı 
ve ha<ıta gllnlerlnl rahat \'8 f'n
di iz geçirmesi lbmıdll', Bu· 
gUn nhnP-ye onun ki1idlnl ıorlıı· 
yarak açtı'İJ kapıdan lt;frl girnıl 
bulunan o kadar kıymetli ve ka· 
ıa.nçlnn yerinde Tllı~ı kaılm ıı
nnt~.A:Jon nır,., nu anatlrD.r!ar 
araJıırmdl\ to"1anamaıJsr mı! ... 
:Ca <ıanatklrlar aTillarmda topla
nıp Ju\zanrlarmdan uf'ıık bir payı 

nteyc ayıramazlar mı! ... 
nu afak pn.ylar tel< ~lılc blr

lr ip \·n mnntuam nekl'de ve hl'r 
ny d:s. toplanllC!lk olursa bctb:ıht 
Afifenin müreffeh olmn"a blle 
hiç olmazsa r:t.hat yaııaına.cıına 
lmMn \'Crebl!lr. 

Ve Afifeyt' y:ıpıfat'.ak otan bu 
mu,tcrelc yıırdom bcltd de llerdf! 
lelcrfndcn he .. lıtrlno bir raydasr 
do'ronabllccelc (llıın b!r tesıuıii
dün temel tqı "ı'O nil\'C l ola· 
ea!rtır. 

Sahnemizin kadm art.MJerln
den bir merhamet .testt vrıya bir 
JwlJrefnaslrk olarak dc~ı. mes
leki tecanUt !J8Unınnn bir h:ı.ml~· 

l olarak böyle bir ynrdnnm yıı
pılmaamı bekllynnı7~ 

Suat Derviş 

Yazan: Kadircan Kallı 

nln bqmda duran bır r..: i:" te sor
du: 

- Manıçok nerede? •• 

- Şimdi geliyor; ba.,ından ya.. 
ralanmış, sarıyorlar! 

- Ağrr mı! 

- Hayır ... itte ... 
Başı sanlı, kısa boylu, §işman 

ve slvrl sa.kallı bir adam koıııı.rak 

geldi. Kumandıuı ona Oruç reisi 

ıösterdi ve emretti: 

arti Vilayet 
ı ongreleri 

Vi.ayJt m zde kongre 
gelacak cumaya 

toplanacak 
Cumhuriyet Halk Partisi vıl!

yet kongreleri bütiln yurtta. pa· 
zar gününden itibaren başlıya
caktır. Cumhurivct Halk Partiai 
genel sekreterliğinin tensibi ilze· 
rine §İmdiye kadar bUtUn vila· 
.vetıerde aynı günde yapılmakta 

1 
olan parti vilayet kongrelerinin 
hu sene birinci kanunun 22 ein· 
den 29 una kn1ar oln.n günlerden 
birisinde yapılması tnkarrtir et· 
mi!;tir. Bunun sebebi parti mil· 
feU:cılerinln kendi daireleri dahi· 
linde bulunan viliyet kongrele· 
rinde bulunabilmelerini temin i · 
çindir. l\1'.Ufetti§ler bu günlerden 
birini tercih ctmİ§lerdir. 

İstanbul vilft.yet kon~csi icin 
ayın 25 inci cuma günil seçilmiş
tir, f stanbul parti vilayet kong
r~i için büyük hıızırlıklar yapıl· 
makt:ı.dır. 

fot.anbulun 14 kazasmm parti 
teşkil5.tmdan parti kn?.a kom~re
lerinln viliyet lcon'!l'esine yapıl· 
mast istenen dilekler, mevcut 
işler üzerindeki raporlarla. kon· 
gre zabıtları vl1A.vet heyetine 
gönderilmiştir. Di.Ter taraftan 
pnrti villyct rivnsetine ke.za kon 

1 
greleri tarafmdan vilayet kon
gresi için seçilen mUır.('.ssillerin 

ı isimleri de gönderilmistir. 

Taksilerin tahdidi 
Ba kararın 
kaldırılması 
malı temel 

HUkfunet, takı;ilerin münavebe 
ile çalışmasından sonra, benzin 
sarfiyatında ne miktar tasarruf 
temin edilmiş olduğuna d.:ıir be· 
lediyeden bir rapor istemiş, vi· 
1Ayet de gönderdiği rnl>oi'da, far· 
km ancak n~ıd:ı 5, 6 ton olduğu
nu bildirmişti. 

Buna seıbep tramvay arabala· 
rrnm a.ıalmasından sonra. müna
v.,be ılc işicyen o omob !? nn hiı: 
bo kalmamasıdır. Bu vaziyete 
göre taksı tahdidatmın ko.ldml
macıı k ~vvetl muhtemeldir. 

Benzın tahdidi emirnamesi 
nıcriycte gL. il:tcn sonra bazı 
diş doktorları vi1Ayete müracaat 
ederek husust otomobilleri için 
milsaade istemişlerdir. Vaziyet 
vekalete bildirilmi§ ve diş ta bib
lerinin doktorlara verilen müsa
adeden istifade edip etmiyecek
leri sonılmu~tur. 

Askere kış'ık hediye 

w ~mba suları 
Nakliye ücretleri arttığından 

·•*'\1 ...... _ .. E! ı 

Hü'tfınıctin milstahsili koru
mak için hayvan yemi olan yu
laf ve ama. fiyafüı.rında tereffü 
olduğundan ve di<ler taraftan 
malzeme fiyatlarında.ki yliksel· 
me dolavıoiyle tamir mar;raflan 
da çok yilkseldiğnlden yük ara
bacıları belediyeye mUracn.atla 
na.!rliye tarifesinin yUk::eltilme
nini istemişlerdi. Beledive yaptı
ğı tetkil.ler sonunda tarif e\ere 
yüzde 20 1.a.m yapmıştrr. Bu zam 
Taşdelen, Karnku1a1t ribi menb:ı 
sularına ve.nncaya kadar arnba
larla nakledilen her ı;eye tesir et
mi§tir. 

Yumurta ihracatı 
Sanayie mahsus yumurta
larda küçUk sandıklarla 

ihı aç edilecek 

Yumurta ihracatmm müraka
besine dair nizamna."Oe mucibin
ce yumurtaların 720 taneli1c $M· 
dıklarla ihracı lazımdır. Yalnız 
konserve natürel ve sanayie mah 
sus yumurtaların biiyük sandık
larla ihracı icabetmekteydi. Bun
dan evvel lsviçreye ihraç olu· 
nacak vumurtaların büyük san· 
dıklarla ihracına müsaade edil
mişti. Bu defa da konserve ve 
nntürel ve sanayie mahsus yu
murtaların küçük 720 tanelik 
sandıkl:ı.rla ihracına Tic.aret Ve
kfıl ctince müsaade olunmuı:rt:ur. 

Ticaret Vekfilctince !Wyay:ı. 
ihraç Qlwıncak yumurtalar halt· 
kında. verilen bu karar İtalya 
yumurta ithalatçılarının bizim 
sanayie maheus ve konserve yu
murtalan iyi cins yumurta ola4 

rak kabul etmelerinden ileri gel
mektedir. Esasen İtalyanlar öte
dcn~-i bu huct\Sta ihraeatcıla.
rmııza miiracaat etmekteydiler. 
~n 7.antanln:tdıı. :1talyadn1d i~e 
vaziyeti do!ayısiyle bilhassa bu 
ısrarlar çoğalmıştı. 

Ta arrul baltası 
i 

ü , manifatura .. 
. taciri tevkif edildi 
Fatura vermeden yüksek 
f ıyatla mal satmışlar 
MsJunutpaşada Fincancılar yo • 

ktl.§unda 5 numn.rada mağnzalan 
bulunan ma.nüatura tııchlerlnden 
Ra.fael EIJ He ortaklarından Moiz 
Fis ve Ha}im Fis, diln, KA.mil a· 
dmda bir yorgancıya bazı kuma~. 
lan çok fazla fiatla ve fatura ver 
meden satarken cürmümeşhut ha
linde yalcalaDnll§Iardır. Muhtekir
ler, dUn öğleden sonra adliyeye 
verilerek ikinci asliye ceza mah. 
kemesınce tevkif olunmuşlardll'. 
Suçlula?' muhakeme er.nasında 
kcndil<?rine izale edilen ihtikar te 
~ebbUsünü reddederek yorgancı 
KılmiJdcn aldrklarr 690 liranın pey 
akçesi olduğunu, faturanın bil! • 
hare verileceğini beya.n etmişler -
dir. Muhak"me talik edilmi5tir. 

Büyük Millet Meclisinde 

Dün kabul 
edilen layiha 
Ankara, 19 - BiiyUk :.Millet 

Meclisi dUn toplanmıştır. Ruz. 
namenin ilk maddesini teşkil 
eden askerl Uyinat ve yem ka
nununa ve kanunun birinci mad
desinin tefsirine alt mazbata mü· 
zakero edilmiş ve mlizakere mev
zuunu ~kil eden meııelo Uzerln
de divanı muhasebat reisinin din
lenmesine karar verilmlştir .. 

Gllınrtlk muhafaza memurlan 
teşkJJ!t ve memurin kanun IA.yi
ha.~ı ile n&fia vekA.letine bağlı De
rh'ı ce Travera fabri:kaamm devlet 
demiryollan Jı,letme idareal.ne dev· 
rlne ait ka.rıun llyihıuıt, ildncl mU
zakerelert yapılarn.k kabul olun. 
mu~. 

Bundan aonra jandarma era.t 
kanununun b8.%1 maddelerinin de
ğiatJrlJmesi ve yenlden bazı hU
kUmler ilAvesine llskcrl izin ka
nunun Irlnct Jl\aadesine hır fikni 
illvC3ine ait kanun Jlyibatarmm 
birinci mii1.ııkcrclerln1 yapmış, bf· 
na ve arazi vergil!l hUkümlerine 
tevfikan vergiden istisna edilmiş 
olan hUkınt ş:ıhıslara aJt muka-

ıı 

Sucuklu donaııma! 
B tR gazetede okudUJDI 

Ohyoda btr su~uk falı~ 
om ll8hlbJ, ylnnfncl tesıa yılmJ 
hılaı'ken çok orljlnnl bir d~ 
tertip ~tnıl§; fabrikayı, barr:= 
d(•fne dalları, J'Cllkli Jnlrd alt 
yerine, biriblrine eldcnmlı: ~uç 
l•an~lnrlyla donatmıs. _ 

:\Iüesscsenin her tumfJDd&n -
ltan suçukln.r hem lştlltayı ~ 
la.mı5, hem de fo.b.rlkaıım 9&1~. 
- birk~ gün l~inde - J;lrkaÇ 
ll artmı. . ..~..ı 

na y~ QeşJt ve cidden orlJU'""" 
clon:ınma n reldfun usnIUnil b~ 
de tntbik etselc nn.sıl olar ~ 
Mesela pastımuı. ve qnçuk ~ 
hanelerini eşc.'k re. Jmlerfyle, sUtfl 
ılül.:kanln.rmı su hortwnıartıe, :: 
duracı dükki'inl&J'IJH moka\'\'& __ .,. 
st! 1 ı-~ip donatsak 93fıtıa daha fa
tesir eder mi, dersiniz! ~ 

Deme olmıız olmaz, buna 
imldln derler. 

Et fiyatı oynamı§! 
S \B.UI gnzetelerlnderl blrf, 

söylo bir haber vertyorc 
- Et tıyab oynuyor! tt· 
Tevekkell birçok ııısanJ&r4a__!.. 

nu (Kızılny) meı:ıf tine 9'Jp~· 

mlyorr 

Bombanın davası! 
G AZETELEilDE elbette 0::

dunuz, l\lacarlstanda riJ. 
köyde, r;lmıllye l•adar pel:; gö bit 
memiş bir ~ey olnıu!'I, Jdnscd-8 lt'fl 

1 
bomba patlamı ! Mıı.car gazct~ lfo 
bundan hayretle bahsediyorıır.1'fl' y• 

Sayın meslekda.~lannm hl~ ıı-bfr 
ret etme inler; bunda j5aPcıık 1, 
EoeY yolı ... Romba, korlmnc \'C l'fo" 
mwa!I itin ldll eye muıınkktılt 
ctmlyo gitnıl13tlr r 

Oton1obilin benzin 
deposu tutuştu sa· 

Necati adında bir Doför, dUJ1 O' 
ıatta Agobun gnrojmn çektiği oto~. 
blllu.l tamıre gltrnlıı, aııcalt ~jar"1' 
ranlık olduğ'undıu:ı bir mum yaJt ,.rf' 
çalıjmağıl ~lıwlııtır. .Mum t;ılt cıOf 
lık otomobilin benzin deposun• ~ 
mU§ ve bu suretle yangm ç.ııun11 d~ 
"oför Necatı do mubteli! yorıorW.ıff 
yanmıştır. Biraz sonra. ycU~ ftlygtı" 
yangmı ıondürmüg vo NecııU bA dltl1' 
bir halde Balat hnstnnesitlc tal 
mı~tır. 

Ankara, 18 ( A.A.) - On bi· taa.lı gayrimenkullerin l!Jymetıen
rınci tasarruf ve ye.rli malı haf- dirilmer;i hııkkmdııki it nun lnyi· 
tasma b~gün hukuk fcltU!tesin- hıısınm dn lllt iki maddesini mil2:n- Karpı•t fıçısı 
de yapılan bir törenle nih:ıyct kere ve tasvip eylemJş ve diğer 
verilmiştir. mnddeler'.ınln evkaf umum müdü· ti d 

Bu törende ulusal ekoz:omi ve r'JnUn hl1%Ul'U ile müzakerMino kn- pa 1 
arttırma kurumu Balıkesir me- rar verilmiştir, , 
busu general Kazım Özalp, fa- Bir amelenin gö:ılerı 
külte dekanı ve profesörler hazır ldf rneye iki ko"r oldu ve agı"' r 
bulunmaktaydılar. 

Yerli malı kullanılması ,.e ta· m8b8Ddil b8J8tl yaralandı . tabrl' 
sarruf un önemi üzerinde fakülte gönde ildi Galatada sa numaralı deınil' dlW-
dekanr Ealıa Kantar'm söylediği r kumda ç.:ılı§mı ameleden ReeoP•çısıııı 
bir hitabe ile nr::ılan bu törendo Ed!rneden gelen h:ı.berlcre gö- fabrikaya ceıe.n b1r karpit tı ~ 

- Bu hayduda !Or; adı nedir? 
Oruç reis dudak bilktU ve ter· 

cUmanın bu sözleri tUrkçeye çe -

virmeslne va.kit bırakmadan latln. 
ce o!arak cevnp verdi: 

fa.killte adına bir gencin söyledi· re, seylip dolayısiyle elektrik çekiçle açarken, karpitler birden JJlet· 
Kızılay Cemiyeti kaT.a. m~rkez· ği nutuktan sonra doçent Mah- tesisatını tetkik ve icabeden ted- patlamıf, vo amele Reeep birkM' 

leri birer beyanname ne<rrl'~crek mut Kolo;;lu yerli malı ve ta- birleri almak ü:zere Nafia. Ve- re ileriye fırlamıotır. deli~ 
hıı lkı, kah.ra..man a •kerlerimize 63.ITUf haftaınnm bir tıı.rih~esini kaleti tarafından gönderilen iki 1n!lllk ıonunda Recep ynznıı te 'f'' 
kışl.tk hedıye vermek için vııkit ynpmıs ve bu hareketin başlan- heyet dUn Edirneye varmış ve mubtell! yerlerinden ağır ,urel ~dr 
ge"1rmemeye davet etmietlr. Bu 1-,cı~~ ı:ı.n bugüne kadar ge~en on 1 belediyede umumi müfettişin de ralanarak Beyoğlu hastane.!in° ııısr 
be"annııme meskenlere ve tlca- yıl !çınde ha.sanlan işlerin öne- / hazır bulunduğu toplantıdan nlmı~tır. AmelenJn iki gözll de 

- Haydut biz değiliz, ııizslniz; 

ç!lnkil biz geçip gidiyorduk; siz 
yolumuzu ke15tiniz ! 

rethane1ere tevzi olunmuştur. minı t')barUz cttirmi~ir. sonra işe başlamışlardır. olınU§tur. 

~~~!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~sz# 
Kumandanın gözleri hayret ve 

takdirle bilyildU; TUrk kaptanmı 

baştan ayağa kadar •ilzdU; ııonra 

acı acı gUJdU: 

- BQyle ltonu§Tnak cesaretini 
nereden alryort!un? 

- Do;rJ:;-u s8y1Uyorum. On se 
nedir den!zlcrdeylm; tlc:ıret ya -
parnn: bana çatmıyanıı. çatmam. 

- Tilrklerln buralarda ticaret 

haklan yoktu-r. Nerellshı: nered"n 

geliyordun? 

- Bilmiyorum. Ne yapacnksan 
bir an evvel yap! .. 

Ontç reisin o nnd:ı.!d mtırnbı o 

kadar büyüktU ki art.Ik g5zUnde 
hiç'-ir şey yoktu: eğer bi:-az y~şa. 

mak istiyorsa sadece uıvalh genç 

ve cesur ltarde .. lnln, yeğlt arl:n • 
daşlannm inti1temını ııJma.k, yıl • 
Jo.rca çaltşarnk kazanıp da blrk:ıç 

saatte kaybettiklf'l'ini ödetmek ı . 

Yakıt 
Asım Us, Avrupa harbtııln bUtUn 

cihana pmll lktlııadl bir h&rp mahl· 
yetlııl almam U&eruıe milll korunma 
kanunu kabul edlldlğtnl n h4lerı b•ı 

kı:ııunun tatb!katı ilzerindt yeni ha· 
zırltklıır yapıldıtını ve umum! haynt 
s:ı.hıuımdıı ba§lanan bu lcra&tuı devlet· 
çilli• pren31blnin daha ıcnı, ölçUde tet 
blkl olduğWıu kaydeılcrek ekserlyı:U<! 
fertleruı kendi husual ~~lt=:"al ıahal:ı. 

rm<la devletin n::hberllğlne ihtiyaç gö· 
rülen birçok vaz.iyetıor bulunduğunu, 
fakat ldarl te§kl!Atımızm bu maksadı 
temt;ı edecek oekflde kurulmu~ olma 
dı~nı ve binaenaleyh umuml ld:ıre 

teşkilc\lımızın devletçilik prcnırlblne 
gt>re eskiden tanzlm edilmeal ıwnı· 

olduğunu tebarüz ettiriyor. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cııhlt Y4lçm, "Bulzar 

aulhU., baıılıkh makalesJnde, Bulga· 
rlstsnm emellerini mevzuuba.hs et 
mektedi:. 

c:indi. Kendi kendine karar veri • Dobrlca meselesinin kendi ı:ıhine 
yordu: msH'ım ;ekilde l: ·•.lllnden sonr~ B:.ılöıı · 

- Eğer lrurtul:ı."Es.m ltol""..anlık I rl3~ıı.nm bU;,1.lk Um!tı~r3 dllJtu5"Jnll, 
edeceğim, günah benim olmıyacak.. I B'Jlt'ar g:ı: Uılerinde Buieurlstanın 
tır! ~.nktı olan baııka toprakl:ırdıı!l bnh3e· 

Plver Arno yerinden fırladı ve dllmeğe başlıındığıru J.:aydcdcrcl( son 
ba~ • hıtdiı:elerin bu ae&ert kımnen 11UStur-

61n.ıı • duğunu ~aret ediyor. 
- Buna s1mdllDt elli ktrhac "" H~ey1n Cahlt Ye.lçm, Bulgar mcc· 

Pra.Di'B... 113 ndekl mllzııkercl~rde kralın cova 
, ar> bı takdim eden heyete mukabelesi 

nl hatırlatarak Bulgarlatanm b\ll'Un 
sulh Uıraitarı ve bllhnsaa Balkıın aul· 
hunun muhafazasına taraftar bir dev
let sılntile mevki almlf gibl gö\·UndU· 
ğUnU söy!Uyor , ve "1\llr., gazetesinin 
6·12 940 wl!lll nlishasında '1TUrkler 
ve biz .. bıışlıkl• bir makalesinde Türk· 
Bulgar mUnuobctıerbıln bir tarihçesi· 
nl yaparken: ''Türkler bizim arazi ta· 
leblerimWn hlçblr zaman Türk hu· 
dutlnrmB dokunmıyacağmı da çok iyi 

bilirler., cumıeslle Türk e!klrrumutnl· 
yezlnl tatmine ç4ll§tığını, aradaki ne~ 
riyatı ufak tefek ha.dtııeler addettiğini 
yazıyor ve bu mrutaleniD ou cUmlcalnl 
tıaynnı dikkat buluyor: 

"Her iki mcmıeımt blrlblrJerlnln 
mllli c.nularına hllm1et ettikleri ve 
birlhlı !erine mani olncak yerde yar 
dnn ettikleri takdirde ebedi bir mllt 
içeri inde ~ a~ıyn:ımrıer • ., 

HU:::oyin Cahlt Yalçın Slovo gazete· 
dntn 6·12 9i0 tarilıll nUehaamd& çr 
kan ve Ege meselesıntn diplomatik 
t:ırill'nde:ı bnh•eden bir mıı.ltalonln ou 
cilmleslnl kaydediyor: 
"Eı:;e eahl11cr1 mese:esl bu;Un dt 

Mıline bfr hal tarzı b&kllyor." 
MuharrlJ", bundan sonra Mir pn

teslnln aynı gUndo yo.zdığı bir rc:ıkn· 
lede '•hıırtclye n:ı1.ırl:ırmın c:ok mü· 
hlın bir mcs leyi tcb::ı.rüz ettırcliğinl, 

bunun da. Dobrica meaeleslnJn bal tar 
zmın Balkanl&rdakl diğer lhtlllflı 

me8elelcrin hallinde blr misal olabile· 
ceğinl ' 1kay~tUğin1 hatnıatarak ma· 
kalesine §Öyle devam ediyor: 

"Bul~nr matbuatının ne,rlyatma 
bal<mca gözilmilzün önUnde qöyle blr 
Bu1prtstan sörtıyoruz: Bulprı.stan 
1UlhpervtırdJr, Yani lstecııklertnJ ıolb 
yoluyla, alAkadarlaım bu toprakla'iJ 
kendlllklerlndeo Bulprtatnna terket 
ıuelerl teklinde almaktaa memnwı o• 
lacaktır. Bulgarlar bir barp açıp ta 
burulan zorla elde etmete te,cbbıı. 

etmlyerek rahat oturacakJudrr, ı-·a· 

kat ba 1&kln durnıalarınm manaamm 
yanlıf aıılqılmamuIDJ da lsttyorlar. 
Onlarm sulh t.arattarlıklan Trakya· 
dan ve Mllkedonyadan ~ ma 
nasını tar.ammun etmez. Onlar bck
Uyeoek1ordir. 

Bllha.ua Ttlrklerle olau mtıııuebe~ 
lerlne gelince, ~ye kadar Uk defa 
olanık yalruz blr pzeteıden Ti1rk top· 
raklarmda gözleri olmadığına dıılr blr 
teıntnatn tcsadUf ettik. Fakat maktan 
gbr'Jne:ı çok yakmclakl Edtme,·e nt> 
kadar harls rlnlerle bakan Bn1:'nrla· 
tın btıdlyeıdn) de pek yakmda c:.ınıe

mlf).tlk. 
l~tııı;nrıar Bcrllnclen iyi btr htkttk 

d ral almış cibl rUrtınDyorlar. Bir a· 

rahk bütün Trakyn. ve l\falCed:::. 
meseleleri ııumı~tu. Yaln~ .VO .-'! 
da~'a81 varılı. O blttlkteD ııonr-. .--: 
prbl ve prld kcl1me6111A.,, ~ 
den, mutlak auretto • TralQ.. ~ 
birinci .afa roçtL Bunda d6 ..... 
garbi ve prld Trakya ctav-aaı tlil 
rlndcn ayrılmak suretlşte TUr~ 
kin edllmcl< vo hnt1A Bnlpl' ~ ... ...ıo· 
kazıuıılrm.k isteniyor. !llT ıı;;--901· 
deki makalenln 10n etınıiesl eJ11"'. 
gar tbval:ırma yardıma ıtavet ~ 
ve o ela bize bir yardım "9 ı-1"'. 
sullı WdtıdfUyor.Bura.da ~ .ı-· 
açıktır. Biz Bulgarlarla.~~ tlff 
r&k p.rbt Trakyanm BUJ?'"~ ,_
ki için Ywıanlıftallı laW~ .,.,
hut ıdaetıraoıııa! BuJpr~ 
lıangt yaL~ yardı!D ~ 
nl g:ızc.to tasrlh etmıyol'9l' da* d' 
di aıılb" vuadl kAO bir rrı~ . 
kll edecek glbl &ürUnUyor. ~ 

Biz, Yunanistan aleyhinde t;ıllt" 
lara yardım etmek oüyle dtı~ 
kls Tralcya d:ıvaaınılıL ya:zınn ~ 

lerlnl kt"udl mı.ııııtaaUmia --
kadar dosUanmala be~ _.ı.aJ ti' 

o kodar dlyeblllrlz k1, fani ı>ısJl'I': 
Jaralc, YnnMlılnr J>edC3ğaCU" , 
lara tcrketmoğe rııu oJ.snl:V b1Z 

ccıcmeyir.. ~ 
"Cbcdl rA1Jh., a goıınee, 1la ~ 

ım.ıan bir bra.fa b~~ Jııll 
sulhtan bahsec2ellm. teııD"' 
aulhtın ne gibi prtı&rl& kabil 0 tfl/i' 
ceğtnl b:ı l;a bir nuıkalede ..,,-
ktk ederlr... 

ıo 

' 



" 'llı\1g lar Sıyam hükumetinin Fran· 
~ teınıckesi Hındlçinl Ue mevc ıl 

Ilı ınüzakcre yoluyla halledil· 
razı olduğunu blldlrdlkt.m bir 

laat sonra ikinci bir haber ver· 
''Siyam tayyareleri Hlndlçlnl 

... 1arını yeniden oombardıman el 
'«lir ' ... elan sonı1l Sıyıınıla HindiçlnJ 

1(1 ihtiJafa dair b!.r haber gel· 
hı~llaadcmelenn kesildiği tahmin 
""ll'llc de ka U anlll§ma yapıldı 
<laır ortada henüz hiçbir emare 
r. 

~ırı ıneseJesl cltın bir muamma 
etini muhafaza ctınckU!dlr. Ja· 
' evve1tı. Sıynmn Hindlçini ile 

l ll'ltla ınilzaheret etmekteydi. 
~~ Japon membaları birdenbire 

il, $ıyanun büyük Dritanya ve 
\ııı. Amerika d vletlerlle gizli 
"~a yaptığı yolunda hcyecnn· 

laYia çıkardılar. Allıkadar dev· 
~§aylayı derhal kaU bir lisan· 
l..ep ettiler. Bu sıraı1sı. FransızJa· 

'I'emps., gazetem bir makale 
lllYamı Hindlçlnlye karşı talep· 

lu§krrtmanm Japonya olma· 
Y~ ve bu rolU Amerika ile 
~tıln oyııadığını ima etU. 
ltatte Siyamın Japonyanın tah· 

~tekct ettiğini kabul etmek 

~et merkezi Bankoık oıan ve 
~iata.nla, cenupta Malezya 

'11 f&l'kldc IAoe ve cenubu 
l<amboçla hemhudut olan Si· 

\.~ llz on senedenberi Japon pro· 
'l\.'1nın ba~lıca hedeflerinden 

~kil etmektedir. 
Y'a Siyama karşı büyillt bir 

1 lllaka duymaı.tadır. Çilnldl 
~ eleme.uk Hındıst.anı yolu uze· 
lııı1unmaktnd:r. Fakat strate· 
lrıdan bu alAka çok daha bU· 

' Zira Sıyam, İngiliz mUstem· 
l:ıırınanya ne Fran11ız müstem· 
lilııdtçiniyl binblrinden ayır-

. Japonya Hindlçlntyi tama 
lıııc geçirmek ıstedlgl takdirde 

lngnız yardımına mani ol· 
UtrıkUn sayılabllir. 

)r taraftan Siyam cenupta .Ma· 
atıınadasında Kota · Barhuya 
llıanaktadır; burası i.se lngll 
l.ızakısarktaki en mUhim Us.'!!I 
dan be§yUz kilometre mesa · 
&undan başka Siyamın Kra 
liotandanın Sunıatra adasına 

!tur ve bu adayı elde etınel< için 
'\it bir har kette Uıı vazifesi 

I'. 

dıplcmaslsinln Siyam üzerin· 
llııl\'affnklyetl bu memleketi 

:ra bajtlayan muahedeyi 1925 
hlrruesl olmuştur. İkinci mp· 
l'tl lse 1932 de, Fransa.da ve 
~ tahsll etmlş kral Praja· 

lab.tan fcragntldir. Onun ye· 
~en yeğeni prens Amanda Ma· 
'i~:ı. kUcUk olduğundan devle· 
~l ba§\:ekll albay Dcna Vt' 

<lan Luang Pradik ile Luang 

lngtıtereye Ame
rikan yardımında 

yeni bir bamıe 

Amerika h~r p 
1 malzemesinı 

lngiltereye 
ı ğret' verecek 
Harpten sonra İngiltere 

bunları ıade veya 
tazmin edecek 

\'a~ingl<m, 1 ~ (A.A.) - l·t cı:ıi · 
cumhur Rıızvelt, hnrp malzemesi· 
nin cğrNi olarak Jn~ilt .. ı eye \'e
rilme!ti plii.nmm ana hatl:ırmı ga
zetecilere anlatmıştu: 

rreisicıunb urun iz:ıhatııın naza· 
rnn. lngiitereye ) aı dım temin et
mekle berabl'r Anıerikıının da mü· 
dafaasını kuv,•ctlendirecel: olnn bu 
plan yeni parliı.mcııtoya 3 kanunu · 
sanide tevdi olunacaktır. 

Amerika, lngiltC'reııin ileride ya
paca~ı sipnıi~lcri kabul ı>d<'<!ek ve 
malzemenin imali bittiği zaman da 
bunları lngiitC'reye eı;rcti verl'
cektir. Harpten sonra lnı;i tere bu 
malzemeyi, iyi biı haldo ise iade 
edecek aksi takdirde ycr"ııc ~eni· 
sini veı <'<:ektir. 

Bu planın Amerika:.·ı harbe da
ha kun·etlC' sürüklcyecC'k mahi· 
yettc olup olmadığı sualine, Rei· 
sicumhu-r knti olarak '·lll\yır" ce
vabmı vermiı;tir. 

B. Ruzvelt. lngiltP.rPıı in Pı:aı;;lı 

malzemeyi tedarik etmesi icin A· 
merika tarafından her şeyin ya· 
pılmakta olduğunu \•e yeni planın 
da bunu başka bir t:ırıda geniş
letmekt~n ibaret bulundu~unu söy· 
lemiŞtir. 

Reisicum.'ıur, ka.nunf bakmıdan 
hala tetkik edilmekte olan planı, 
evinde yangm çıkan bir komşuya 
herhangi bir kiımeenin yapacağı 
yardıma ben1JCtmiş ve demiştir 
ki: 

"Bu kimse, <'ğor yanında bir yan
gın hortumu varsa, yangını söndür 
mekte komşusuna yardmı için bo
ruyu musluğa hemen takar. Hortu 
mun 15 dolar kıymetinde olduğunu 
söylemı>z ve paraııını da komşu

sundan isteme-?.. Yang-ın söndükten 
.sonra hortum bala kullanılacak bh' 
halde ise, t~kkürle sahibine iade 
ed:lir. Eğ<'r parc;tılan~ veya kul · 
l amlamı~·acak bir halP gelmi~ ise 
komşu bunu hrr hald ı> ,!"Örür ve 
bir yenisini ve~yi teklif eder. 

Bu plan mucibince lngi'tereye 
gönderileef'k tayyare, top ve ge
milerin mUlkiyet hakkı AmPrika
ya mı, yoksa İngi.ltf'reye mi ait 
olduğu mesele.sine gf'linC'P. hıı. hu
kuki bir dav11 olarak kalır. 

Reiskumhnr bunun sade<:e fer'i 
bir şey ve &AI! işin fngiltere,>·e harp 
melzemesinin bir nl'lıir ~'ibi akıp 
gitmeaini temin P.tmf'k old ığunıı 
beyan etmiştir. 
Vakıa nakdi te':>Prnıtltlarda bu

lunmak da miimkündür. Fakat bu
nun lü:ı:.umlu oldııjhına kani de~i · 
lim. 

Reisicumhur. fn:;:ili:ı:. sinarişll'r:
nin muazzam fayıblar temin etti
ğini çünkü fabrikalarda, silah ima· 
latmın ve deniz tcz~ithlnrınrla mu· 
azzam kolnyhklın intnç <'"l"dİ'!"ini 
~ö··Jemi"''ir. 

Ruzvelt, mezkür pliınm iic, 

tlinde kalmı§tır Bu Uç zat • • ık 1 
· bl po Kadın bana adı-ta aş o muştu. 

ı. Y1lz J.ıpon taraftarı r · ı ,....··ı·· . ·ı- " zti b k "'ktp t 1 ti l7U umsıyerek ha a yu me a ı • 
• emş r. . 
~~ıı. da mllleller cemiyeti a· yor, hır yandan da konuşuyordu. 
>t Siyam ).[ançuri mcselesin~e •'A efendi, dedi, ne i.~terrin bıı 

t aıeyhinde rey vermekten ııı- yavrucaktan? Davan \"arsa t>ıiyük 

ltnl§ur. Bu acbeble daha 0 za· lerlc kozunu pay et. Hoş, onia t 
Jal>Onya ile Siyam arasında . . . 

1 bı t ld ıı. da sessız sadasız. kendı h.,ııcıın · r muahede mevcu o u"u 
~ıJon de insanlardır. Kimsey~ bir fena • 

9' ıştır. . . . , 
~~ sıhhatini tabkık etmek hklan Joktur. Kimseden bır uıı _: • 
~Olamamışsa da Siyam or· dikleri, kaptıklan. kaçırdıkları 

te Jap0nyadan askeri mUtehas yoktur. Benim neme lazım artık 
'L"~tı?ildig-ı, Siyamlı gençle~ln j .süt kuzularına ad ~öz ağartacak 
~'ikmal için Je.ponya.ya gön· ., 

trı, Siyam için Japonyada ve ne var canu:n. . ~ 
harp gemllerl inşa edildiği Adam ycnnde bıraz oytlAdı. Sag 

~r. ayağının mestini kunduradan c::ı • 
'ene zar!mda Siyamda ln· kanp altına aldı. Öksürüyormuş 

lı:lunde hafı! blr temayüz ol· gibi homurdanıyordu. Lılflarmı an 

'
>'atrııa lngiltere arasında bir cak başını göğsünden yukan kal . 

\'Uz paktl imza edilmiş. 
!llhuı • Pradlk "triyomvira.,sı dırdığı zaman anhyabildim ! 
~\'kiindcn uzakınşurıım1ştır. "Sen görürsün hali, ahvali. di 
~ davetlerine ra~men Siyam yordu, kaz kafanla anlıyamadı~m 
~ l:arı bir siyaset takip etme· jşi kör gözünle görür, fehmeder · 

, ~nıııstı. Bununla beraber sin. Hele bir yol Konyaya ""ara . 
llı1ı2unun Siyamda el(m kuv 
tu muhakkaktır. 

SEKRETER 

lrm bakalım!., 

içimdeki korku git.gide büyüyor 

du. Babamın amcama te1graf çek· 

RAB ER - Akşam Postaın 

ıtalya ve ·, DfjO&lav
yada so!)ak daıgaıı 

Yugosla vyada hararet 
8ıhrın altında 19 ... 

.\lilu.no, UI (A.A.) - Şimali ttal· 
yada, bilhassa alp \'adilerinde hara· 
ret derecesinin çok düştüğü kaydedil· 
miştır. 

::)esia vadisinde hararet sıfır altın 

dıı 8 dereceye dilşmlı~tür. \"aşlı lki 
kişi soğuktan blmüştUr. 

l'UGOSLA \ 'YAD.\ 

Almanya 
haı e 

gıtdiğihe 
piŞı7lllTI mı? 

Propağanda nazırı diyorkr 

"Attı c ımıı 
IMı;nıd, Hl (A.A.) - Yugoslavya· ao f mı artrf' 

s 
E 

F.:rkel,Jer hana 
da ı::oğukl:u- dün gece rl:ıha zlyaac art· 

1 mıştır. Belgrııdda derece .s ıfll'ın nltııı g ı -
da 19 a <lüşnıU~tllr. Soguklarc.an tel C r a a m CJ v ''Z' , ~·<'r 
ler koptuğu lçln telefon muh.ıl>cratı 1 

lia<lııı - Artık llıtiyarlnıruıibı lı:ışladını ~ııllba. 

\ rmwr;I' h:ı~!achlar ! 

birçok yerlerde lnkıtaa u~rnmı,tır. Avam Kamaras nda SUıh 
tr·<lıl~rı.lc de l;iı kaç sruıllik tcahhürler k f. hl 

1 ulnıuııtur. ie ti 1 1 1 maılt3rl 
---o --

Ea~car~ sian~a 
Ronıal!)a arit&ıııda 

Ahali 111übadelesi 
60 bin Bulgar 11 O bin 

Romen memleket 
değiştirdi 

Rlikrt••., 1!1 (A.A.) - ::>tefııni, Ro.ı· 

manya ile Bulgaristan arasında ahali 
mllbadt'lesine aıt nıuamcleler, 14 ilk· 
kf\nunda geccyarısı nihayet bulmuş· 

tur. 
G:ı7.eteler, Bulgar hükumetinin tale· 

bi üzerine yalnız 60.000 Bulgarın Bul· 
~aristana alındığını ve henüz Dobrı· 
cau:ı bulunan diğer Bulgaı lar hal<· 
l<ındn d:ı Sofya ile 

0

Bul.rcş arasmda 
halen mUznkereler cereyan ettiğini bil 
dimıektedlrler. 

110.000 Romen, Romanyaya 
mıştır. 

alın 

• Londra.. 18 (A.A.) Eski lngl· 
!iz ağıt' .ııtklet bokıı ~ampıyonu Bec· 
kctt ve zevcesi emniyet kanunu ınucı· 

bince hazira.n lan~! mevkut l'ıuhmu· 

yorlardı. Dahllive na.:armın emrile 

· buglln tabliye •'<lllml~lerdlr. 
• Londr:ı.. ıs (A.A . ı - lngillz ma

sal ne7..a.retl blldirlynr: MIUt ça.llf!D& 

kanunu mucıbıncc 36 yaşnıda olan· 
ıarla 31 \<AnunuevvPlde 20 yaşını blti· 

renler 11 ve 18 kAnunu."8.ll.İ tarihlerin 
de ıuıkere yazılacaklardır. 

• Helsinki, Hl C A.A. l - Yarm F\n· 

ıt\ndiya euınhıırreiallğine haşvekıl Ry 
tinin büyük bir PkııeriyPtle &l'çil•'Cf"ki 

tahmin edilmektedir. 

dört baftadanberi M:kik edilmek
te olduğunu ve bu plıi..n gibi daha 
bir çok planl&nn hazn-lanabilece· 
ğini bildinn~ \"e dem~tir ki: 

fngiliz sipar-Mtlcri aynen Ameri
ka kuvvetlerinin kullandığt teclıi-
1.atı ;it;tiva etmektedir. Binaen· 
plcyh lngili?. sipa.riş.lerini Ameri
kan siparislerin~ tAhvil etm<'k de 
miimkihdilr. B•ın• .. ı için kafi de
rc<'de paramrz vardrr.,. 

Ruzvelt, lngilterenin şimdiye 
kadar yapmuı olduğu siparişleri 
pek ala tediye ed<'Cek vaziyette 
olduğıınu ve ymi hükümlC'rin an· 
cak hundan sonraki ı::ipariı<lcre şa· 
mil olacağını b<'yan etmiııtir. 

Nihayet bir suale cPvap olarnk 
da re"ı>i<'um'rnr ııö\ lı> i!PT"li<>tir: 
' '- ~fosekn in ruhu. İngiıtne· 

nln t('(fhi7~'ltsız knlmamaM<lır ve 
hunu tı>min rtmektir.,, 

görlışü ı rlü 
Uanıhur~, 18 (A.A.) - D.N.B, : 
Propaganda nazırı Göbels dün, 

Blohm ve Voss fabrikala'rı amclc:s: 
1 önünde bir nutuk iradetmişlir. 

Göbels nutkunda bilhassa §Un
lan söylcmLstir: 
"- lngiltereye k~1 yaptığnnız 

harp 80 milyon Almanın hayat v e 
İstikbalini tayin edecektir. Alman· 
ya attığı admıı artık geri alamaz. 
Cihan harbinden );rnıi sene sonra 
Almanyanın kaUaı1dığı hayatı ha
tırlıyanlar. düşmanlarrmız memlc· 

i !:<'timizi mağlüp t>tmeğe muvaffak 
olduktan takdirde yapacakları tnlı 
ribat hakkında bir fikir edinebilir
ler . ., 

Nazır, bir ~k ge<:e alannlarınn 
rağmen sükiın ve clisi!)liıı!cı ini mu· 
hafaza ederek mesailerine devam 
ettiklı>d için, ameleye teşekkür et
mH;tir. 

A \'A~l KAMARASI~Dı\ 
:utlZAKEREJ.ER 

1.JOıulra 18 (A .. A.) - Diin 
Lordlar Kamarasında, Almanya
nm bir sulh akdi için yapabile· 
ceği herhangi bir tcşecbilsiin !bil
dirilmesi m~Jesi etrafında mü· 
zakere cereyan etmiştir. 

Bu meseleyi ortaya koyan 
Buxton bilhassa demiştir ki: 
"- Hitler pek iJa bilir ki, Av· 

rupaya ta.hakld1m için el:lerinin 
serbest kalmasını ist:erse onu 
dinleyen !bulunmaz.. Ancak pek 
uzak olmıyan bir atide ciddi tek· 
lifler yapılması muhtemeldir. 
Son nutuklar gösteriyor ki Al
manlar tarafında'l sulh arzusu 
miistacel öir ınahivet alabilir." 

Hükumet namın~ söz söyliyen 
L".lrd Snell demiştir ki: 

"- Almanyanın daha harpten 
evvel yapmış olduğu İngiltere ile 
anlaşma tekliflerini tekrar ede· 
bileceğini gösteren ernmareler, 
7.a.man zaman ortaya ~ıkmıştrr. 
Fakat bu emmareler, hükumet 
tarafından ehommiyetli bir ma
hiyet almamıştır." 

lngiliz ha va nazırı 
Vaşington elçisi mi 

olacak? 
Londrl\, 18 (A.A.) - Röyter ajan· 

sının parllimenlo muharririne göre, 
Vll§lngton büyük l'lçili~lne tayin edil· 
mek Uzere ismi geçen mahdut bir kaç 
kişi arasında hava nazın Archlbald 
Sncla.lr de vardır. 

Loyd Corcun da kabinede Sinclalrin 
yerine hava nezal'('tlne gutirilmcsi lh· 
tımnilndcn bahsolunmaktndır . 

Birdenbire gelen ŞiŞ 

B AZILA.CIN A. soğuktan gel· 

diği i!,'in, bu me\·slınde ha· 
.. ,'a uuıwı~un ı:i~{' ~-· 

rum. Kı~ ffi('\'siminde, ~ğuktan 

- bilha. ... ıo.a diı;leri c;ürük olanlarm • 

yü.zü ı:-1*-billr. Fakat söylemek it.· 

kdlğim bu tiirlü ~ş bayağı nezle 

::;i~. ~lbl ı.:elir. Nezl<'Cloo Acleıı şi~ 

kadın n• erkek ayırt etındlği hal· 

ılı.', bu türlibü ea 1lyade bııyanla. 
m, hcım de ge:ıçlerinc, yirmi ile 

kırk bt'!; yaı, arasında bulunanlara 

l 
ıuus:ıllat olur... .Bayımlann yaı:;m. 

dan söz ~mak ayqt sayılm-a ıla, 

bu ha.~tal.'i< bir taraftan da genç

lik alilmetl dc•mt>k olduğundan ka-

bahatimin JK'k d(• büyük !'13~,ımı -
~·1M'ağ'lnı ~ıuurmı. •• 

BCiylc birdenbire gek'n ~Boe, 

kinkP hastt>.Jığı d(•rh>r. liir gliıı du. 

rup dururken yüzün bir tarafı, 

birıw: dakika, nihayet bir w sn.. 
at içinde birdenbire ~er. O &.a.raf
ta b11l1111an dadalllıar llaMnr, ya -
but göz kapahlan gw!llr, insan 

t.a.o.ınınıyaeak bir hale geUr. 

Rer<"kct \'Crsio ki, pek ıl<• uzun 

11ürme:ı:, birkac; saat l(\nck>, nlha -

yet bir Jki gün sonra, geldlği gibi, 

blnienblNt kaybolur ve yf'rinck> 
hiç t~f'r kalmaz. 

Bunun can sıkacak tarafı, ı:lşln 

kaybolduktan sonra tekrar tekrar 

gelmeıildlr. Bazılannda haftada 

birk~ defa, yahut ayda. bir defa, 
yahut daha. ıM>yrek olarak. 

Kimisinde şiş kollano yahut ba. 

caklann bir tarafına gelir. O va. 

kit yüzdeldnden daha a.z geniş o

lur. Kimisinde de \'ÜC'udun blrı;d;i 

tarafına birden: h<'m yüzde, hem 

kollarda \ 'e bacaklarda. 

Şişen bir yerde kı:ı:artma \'e ka

!imtı olduğu ,·akit haylkc rahat· 

ı;ızhk ,.<'rlr. Bazdanna titr<'me, a. 

i<-ı;, ~·orgun:uk, mi<l<' .. lne bozuk • 

ini\ gf'llr... Cilt ilU'rincle şişle blr

likt.(' ağ-un lçlndP, dilde, boğazda 

ıla şl-: bulunursa inSRn s~;z bile söy
llyemf'z, ylye<'leğlnl , . ., içeceğini 

yntamaz, rahat ncf<'ı; alamaz. F :l· 

kat bunların telılikeli olmaıu pelı 

müst~na.dır. 

Onun için bu kluko hastalığı, ~

cudun umumi sıığlıgım tehlike~ 

koyaea"a bir fieY de~oil, ı.ık ~ık tek. 
rarlamasm<lan ,.e en :ı:iya.do ha • 

yanlara musallat olmasından dola
yı ancak ı:;üu-lliğe lıa'cl ~etireoek, 
~c~lcl bir ha.<ıtalıktır. Genç blr ı.

yan, misafirliğe gitm<'k için sa.t. 
h·rcc tu,·aletinl ~ aılmıs, robuım 

~l:.Tııiı:;, fam da ııaratunanm kaPL 
sında.n çıkarlu~n soğuk tesiriyle yti 

7. ;ı birdeoblre §işerse ... elbette .-.. 
ı;;k,arok bir ı;;ey "olur. 

Bu h~stalıi:,rm f'n ziyıııle ~ 

bu.yanlara. mu!..'lll:ıt olması onun 
k&dnalıık hormoalariylc mlinMChE'· 
ti olduğunu g&terlr. Hele ayW. 

bir tekra.rladığı vakit hep O gün 

leroen bir iki ~iin önce gelmesi ... 

Fakat baş ağnsı iı;in t:ullanıb• 

o meşhur ilaçl&rın t~sıriJ le geldi 
il de \'ardır. Bazılsıma da. yamur 

ta yah9t denizd~ çLknn Şoe) ler Y<'. 

dikten sonra gelir... Böyle ~·leı 

yc.'dikten !!oOnra gcl<li~iuc dikkat e. 
dl!lrse ~resi, tabii, o §eyk-rl re· 
mcktcn \"BZgCf;IDCktir. 

Yf'meklerle münasebctt o1QUMb -

ğı anııı.,ılınf'.a, gene kolay bir ça. 
!'t"il ,·anlır: Sık ı;ık çocuk anneel 

olmak... Gebelikte bn lıastahk 

~clmez. Çoeuk nenesi olamıyaea 

~-a~tan sonra da büsoüfün ~bo _ 

lur. 

Sık sık ç-0euk annesi olmak göt 
~ellrsc, o \nldt çarc~i )t>mekler -

de ıtık sık dalak ~emektir ••• Fakaj 

hu iki türlü ça...OO:m hangisinin 

dah!\. az ~iiç olduj:,ru <'pk de k"tt
rllcmez. 

Zaten hiçbir !7f'Y yapılma.'18 da, 
si~ hlrdenblrc tekra:rtn:.,ncıa, da· 

ha büyü"n kfld<'r ~elm<-Sin, diye :si; 

şin ı:;eldiğt gibi hlrd"nbire g~e • 

o;inl be'<bmek mllmkilnclur. !5ic:f('fl 

baska, daha ziyade- rahatsızlık n~

n'n a lii.mctler olursa, o 'akit h<'· 

liimf' baktımıak, tabii :rnruri olar. 

G. A. 

BOY OK HiKAYE 2 yazan: i L HAN TAR US "Misafiri seıametıe ı;etiı'dim e 
ı•ılllllllllıııııııııımıı 111111 au uıu IUJJ.ıtmlllll'lllftlallltnıımııaı•- fendim, Allah rnhntlılt versin!, 

KAVRULAN ADAM 
diyerek kapıyı çekti, gitti. Yuka 

n merdiven başından yC'ngem: 

'•Gel yavrum, gel!., diye &es . 

lcniyord.u. Oradan vuran sönük i 
d:ırc lambasının ışığında , bir tar. 

la kadar uzun ve geniş, duvarla -

nnda rüzgürlar esen, mnlta taş · 
lariyle hanayı geçtim. ı • "rdiven _ 

!ere geldim. Arkamda ·r çrt.ırt · 

oldu, başunı çevirince aya.klarmı 

olduğum yere mıhlandı: Tavarur 

kadar uzun boylu bir adam, bir 
gulyabani, o güne kadar görmedi. 

ğim bir ınahlük, uzakta, samanlık 

kapısının karanlrklan içinde du • 
ruyordu.. Fakat çabuk kendimi 

topladım, koşarak m erdivenleri 

çıktım . Yengem üçüncil ba.sama.k

ta beni kucakladı, öptU. Bera.bel

ce, bu sefer tahtadan bir döşe . 

menin üstünde, tekrar, sokak ka 

pısmm üstüne düşen odaya doğnı 

vtlrildük. 

tiğiııi ve beni gelip istasyondan a· 

lacaklannı biliyordum. 1-'akat tel. 

grafla.rm şu günlerde yollarda 

kaldığına, geciktiğine daır bazı 

laflar da kulağıma çalınmışt1. Bu 

sdam bana ne yapacaktı? Konyn 

cia ne olacaktı? .. 

Göı.leriıni bir ona. hir de kadına 

~evn ıyor, aralarında hir görüş 

birliği, bir karan hli...~ıl olacak mı eli 
ye bekliyordum. Fakat ikisi de ar 

tık bu bahsa d:ıir bir ı:<'v konuş. 

ır.adılar. Hava da adam:ıkıllı ka _ 

rarmıştı. 

.ıı: ... ~ 

Sabaha karşı müthiş bir ayazın 

i<;inde, Konya istasyonuna indik. 

Bir mübaşirin daha tren durmadan 

avazı çıktığı kadar adımı çağrra -

rak voganlar boyunca koştuğunu 

görmüştilm. T<.'..k atlı bir faytonla. 

iki tarafı ağaçlarla ve güzel köşk 
!erle silıılü hir yoldan ilcrlP.meğc 

başladık. Mübaşir bir yandan diz • 

lerimdolti battaniyeyi düzeltme 

ğe çalı$)ıyor bir yandan da: 

' 'Ah n o vakitsiz gPldin k~ilk 

bt>y, ne vaki'tsiz geldin . ., 

Deyip duruyordu, Fakat ben o 

nu dinlemiyordum bile... Gözüm 

dışardaydı. Ara.banın ha ş.imdi, ha 

şimdi §U güzel, süslil evlerden bi. 

rinin önünde durmasını, balkonun

dan yeşil sarmaşıklar sarkan ve 

gülrengi yepyeni pancurlannm ar 

k8801da parlak till perdeler kı -

mıldıyan bu evin kapısına bir sü. 
rü ~admla.nn, kızlanı doluşmasını 
ve amcamın san bl),klan ile yo· 

la doğru koşarak: 

"Gel bakahm sevgili yeğenim!,. 

Diye bağırmasını bekliyordum. 

Hiçbiri olmadı, sıra sıra güzel ev. 

· r bitti. Ağaçlar, lambalar sey -

rekleştl. Sokaklar darlaştı ve at • 

tar. füi kallı ahşap bir evin kapı. 

"rnda durdu. 

Parasını \·ererek arabacıyı sav· 

dık. Mübaşir iri, pirinç tokmağı 

hrzlr hızlı bir iki vurdu: 

•'Hep uyumuşlar, dedi, tren de 

çok rötarlı geldi ... 

Neden sonra kapı açrldı. Mü • 

bqir a.rkamdan: (Oenml WI') 
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ahkumlar 
afia işlerinde Ucr etle 

çahş~ırılacak 

Ziraat aletleri 
Amer,kadan 2,5 milyonluk Tayyare 

daha getırilecek bombardımaalarlle ünakalat Vakili u "n 
DenizyoUan idaresinde 

tetkikler yapıyor 

dı1' 
yat arı 

Nafia ve ndliye vekaletleri, bil 
tUn mahkumlan devletin nnfla 
işlerinde çalıştırmak için bir 
müddcttenberi yaptıklan hazır
ltkbn ikmnl etmi~lerdir. 

Mahkumlardan hüsnü hal sn. 
hibi olanlarla bedence çalışmaya 
mani hıılleıi bulunmayanlar, na. 
fia vekfı.letinin köprü, şose, ve. 
sair inılnat Uıleıinde muayyen 
bir Ucr\;t mukııbiılnde çalış~ırı
lacal:la.rdır. 

C za hnunu mucibince, bu 
matıldımhnn b!.r g·ınıuk m€sai. 
1 ri iki glinlUk mahkumiyet gtin 
lcr!ne tel:r.bül edecclttir. 

Bu hu.,,u. ta hazırlanan tali. 
matname, nafia ve adiiy:e veki. 
lctleri tara!mdnıı tartlik edilir 
edilmez derhnl tatbikııttı geı;ile· 
cektir. 

Maar;f Vekalet 
Valım,ze tesaıdcür etti 
U:mırif vekal .ti, !z!anbul vali 

ve bc~cdiye reisi doktor Llıt!I 
fürdar il~ maarif müdürü T.:?\ fik 
Kuta birer tc0 ekkilr nrktuhu 
göndermifltir. Mektubda lstnn. 
bul köylerindeki okullnnn s< • .) 1· 

ı•nın arttınlmasmda gösterilen 
gayret takdir edilmektrdir. 

e!I ayar 
(Ila~ tarafı 1 ncide) 

etmi§tl. Ancak bu sıralarda a. 
manru.z hastalığının pençesiııe 
dü§erek müdürlükten ç2kilme~ 
mecburiyetinde kalmış ve son 
glinlerde de hastalığı artmıştı. 

CeHl.l Brı.yara ve aileıi arka_ 
nına samimt teesaUrleriınizi bil. 
dirlr, ölüye Allahtan rahmet ve 
mağfiret dileriz. 

ir ata harp 
(Baı) tarafı 1 nclde) 

muhabhi İtalyan milsteım!wl:o as • 
terinin İtalyan askerle'rinden. daha. 
iyi barbcttikleri.ni bildirmektedir. 
Bir ltalya.n mbltl gizli depolan 
1ngil zlcro göstcr.ıni§tir. 

lngilWer ıs ufak, 2 ağır top, 
ınitrnlyöz 150 bin fişs:t, ve leva .. 
znn ele gcç~er, bir İtalyan 
ya.rb:ıyı dn dahil olmak Uzere esir, 
mühim levnzmı ~lardır. Taar -
ruz zırhlı otomeıblllerle bqlamq, 
bunu piyade taarruzu ta.k.lp et • 
nLşttr. 

İN'GILtz TEBLtCt 
](ahire, 18 ( A.A.) - Orta Şark 

İngiliz kuvvetleri umwni kararga. 
hı tarafından neşredilen resmi 
tebliğ: 

Mı:ıınfa Bardia mmtakasmdaki 
ha~el:at d~rmn etrn~~tCC:ir. 

Kenyada kuvvet:erimiz, cenubt 
ve ~a ·ki Afrika kıtaatın.ın da işti
rakiyle 16 Kflnunuevve:de El
V Jk'a ka: ~ı muvaffaki} etli .bir hü.. 
a:.m yapmı~!arC:ır. Düşman asker
Jerin1en e!'isi ô!dür.llmilş, 120 si 
e ;r nlmmı tır. 15 top ve külliyetli 
rna;zerne rrtinam ettık. 

Sair ccphclerde değişiklik yok
tur. 
TA \'1' Ani~ IlO)lBARDUılANLARI 

](ahire, 18 ( A.A.) - İngiliz ha
\"tl kuvvetlerinin bu~Un neşrolunan 
teb .. ği: 

Dun batı çöllb.ccki şiddetli yağ. 
mu;"!ar ha\::ı fa::ı,i}et1erini mühim 
surette tahdit etm'ştir. Bununla 
berab.?r, tn~iıiz tayy<lreleri evveli. 
si gece ve dt•n gGn:iUz Dardi2ya 
taaı ruzd~ devam ctmic.'.e,.iir. ~z
hir d·c;ır.-ta1d h:r k~<ı~~·ıtan üç 
yanvın çı'•"rıımıs ve pek çok m·k
tarc':ı n"'t':··e v:ıı:ıta1 aı da hasara 
uğr: tılmı~tır. 

Ynpılan '.e~if uçus}an düşmanın 
Dern.ye dc;ru Çtki.m kte oıduğu. 
nu gl).:ıtcrrrJı;;tir. Avcı tayyareleri. 
rniz Baroia ve Tobr..ık aracında 
ricat etmekte olan dü ;man kıtala
rını mitralvöz at~İ:'ıe tutmuc.tur. 
Tayvarclenmlz d"vriye gezerken, 
'(MeJıi 233) tip:n1e bir ve ''Cr. 
Rç,. tiı:indc de d;~ .. r bir tayyare-
~ i a~~ı ~ · ç·n:ıe diişürm:l§'crdir. 
Baş1.a b:r r-.!eCC:ıi ve Cr. 42 tayya. 
re i d~ tah.ip ecıilml,;ıtir. 
n~ gece tan rırelerimiz Deme. 

ye iki defa taan uz etmişlerdir. BU
tün b:">mj:ılar tarrare meydanına 
dü,."1lli.i tur. Havanın fenalığı yü
zimden tahribatı görmek miımkün 
olamamı'lt1r. 

Koordinaayon heyeti tarafın. 
dan, Amerikadan bir mikdar da.. 
ha ziraat makinesi getirilmefi 1. 
çin ziraat vekaleti emrine iki 
milyon liraya. kadar tahsisat ve
rilmesine mütedair olarak hazır 
lanan kararname, bugünlerde 
vekiller heyetinin tasdikine ar. 
zcdilecektn. 

Bu yıl iç;lnde Amerika.dan ge. 
tirilen biçer, döver harman nıa. 
kinelerinden ve tarla sürmede 
kullanılan bazı alattan azami is
tifade temin e<lilml~lr. Yapılan 
hesablar neticesinde bu makine. 
lelin, amortisman, mevadc.lı miiş 
tnile gibi masraflarını. bir se
ne için<l~ çıkarJıklan anla!)ıl. 
mu::tır. 

Ö.J~ti:y~ c '"Utmak 
için 

(R:ı.5 tarafı 1 ncide) 
sınıflı olan hüy ensti~Uleri bu 
ders senesinden maada dört se. 
ne sonra ilk m.zu:ılannı vere
cektir. Köy enstitüleri için hazır 
lnmı.n proğr amn göre, 10 sme:Je 
30.0CO öğretmen yctiştirJect:k 
ve o zaman 1.500.0!}0 kô:r"ü Ç'.> 

cuğunun olm~uhaası imkfnı ha. 
sıl o!ac"' ktır. H?.lcn 1.000.000 köy 
1ii çocuğu okumaktadır. Ve bıı 
tahsil çağında bulunan köylü ço. 
cukJarın1n ancak yUzde 28 idlr .. 

Verilen karar mucibince 15 
senede bu i~e 27 mtlyon Türk li
rası ~arfolunacaktı!° 

Lav al ıer best 
bırakıldı 

(Biıf tamfı 1 nrlde) 
T..a.valin b~\adı3'ı siyaaetin ter
kedilmiyeceği haJckmda. Berlin
dc Vişinin teminatı beklenmekte
dir. 

LAVAL PARİSE G!T1'1 
Vi~, 18 ( A.A.) - Lnval hu· 

su.si ola.nı.k Parise hareket et· 
miştir. 

GALlBlN ZORUYLA ..• 
Lo1Jdra., 18 ( A..A.) - Röyter 

ajansının siyasi muharrh-i yazı· 
yor: 

Vi~i buhrunı henüz halledilmi· 
§e benremiyor. Öyle anlı"rlıyor 
ki Ahnn.nvnnın t~·~ il\l ı!c 1 <D''tı 
tekrar s~ ıbır~lolınıştır. Her 
halde eski vazife! ine iaıle olutı· 
mamı~. Mnn.nııı.fih li'ransız hU· 
kumctini Paristc temsil etmesi 
de muhtemeldir. 

Alman bUyük elçisi Abetz i!e 
Mareşal Peten ar~ındaki mUl~· 
katın üç sa.at sürmüş olma.ema. 
bakılırsa, Abetz cobirdcn ziyade 
ikna usullerine tevessül ederek 
Uıvalin devlet reisi ve devlet 
menfaatleri aleyhine suikast ha
zırla.mı§ olmadığını Mareşala an
la tmıya ~a.h§InJŞtır. 
Mareşal da ister istemez La

val hakkındaki hükmilnli tehire 
muvafakat etmİf!, fa!rnt ona iti
madını iade eylomemiştir. 

Lııvalin, Alman krta.larının 
Fransa. yolu ile ltalyaya. gitme
lerine taraftar olduğu hakkında· 
ki haberler, emniyet edilir hiç
bir kaynaktan teyit otuıınıam.ış
tır. E~er Almanlar Fransa yolu 
ile ltnlyaya sUr'atıe takviye gön
dennek isterlerse her halde Vişi 
hükiımctinin muvafakatini bek
lemezler. Ancak gurası var ki, 
böyle bir hart-ket tarzı Hitlerin 
bir müddettir ta.!dp ettiği "if;:ir· 
HX-i" siyaEetine uy~n dUşmez. 
Hıtler Alman kıtn.atmın her ne 
zının..'1 olsa Fransamn işgal al
tında bulunmıyan yerlerine gi
rebileceğini µekalA. bilir. Faka.t 
onun için mUhim olan :ey Fran
sa donanm~ını ve Fransız müs
temleke imparatorluğunu kendi 
tarafından tutmnktr..dır. İşte bu 
Hitlerin ma"re<-a 1 Petcne karşı 
kulla.ndığ'ı "Kadife cldh·cn" si
yas~tini izah eder. 

?\la:ımafih bug\1.ne kadar Mn.· 
roşn.l Peten bütün Alman teşeb
bUslcrine mukavemet etmiştir. 
Alman propagandası daha ba§· 
ka yakınlık çareleri :ıraştırmıya 
mecburdur. ·i!ıayet Almanl3.rm 
sabn tUkenerek ivilikle elde e • 
demediklerini zorİn elde etmlye 
kalkışmaları da mümkündür. 

Anca.'k muha.!ckalc olan bir fey 
varsa o da Fransızların donan· 
malannı Almanlann eline dü.5-

1 
mesinc mani olaca!c t~1:irlerl al· 
~ \'fııhmmaland!!'. 

\ 

Şimnli Fr::ı.nsrz .Afrilca.sma. ge· 
lince: Gcnenıl Veyga.nd hiç ea.ş
nuı..'lraıun Petene müza.hnrot ei

._ıa.cııctm-•••••--n . vasetine devam etmektedir. 

ingılter ede 
bir ayda 4588 

kişi öldü 

Eskiden bağlanmı~ 
tac,rlerın vazıyetı 

1 

ı , •• unda bır tebliğ 
Uı\ 1t 

'l'ıcarct 
.uı.ııru, 18 (A.A.) -

ı 
.uctinden tebliğ oıunmuştur~2 ,11 e3 

KooMinasyun hcyeUn.n .ıııete~ 
Hastahaneye kaldırılan 

ya ... hlar 6202 kişı 

Londra, 18 ( A.A.) - Dahili 
emniyet nezareti, İngiltere il.ze
rine yapılan hava taaruzlarında 
sonteşrin ayı zayiatım 45SS ölü 
ve 6202 hasta.ha.eye kaldırılan 
yaralı olduğunu bildirmektedir. 
Bu zayiatın müfredatı şudur: 

Ölüler: 228!) erkek, 180ti ka· 
dm ve lG yaşından aşağı 493 ço
cuk. 

Yaralanıp hastahaneye kaldı
nlıın'ar: 3493 erkek. 22151 kad•n 
ve 16 yaşından aşağı 453 cocult. 

Çalı maıar talımll ve t 11 l e .. t 
slratıe tanzimi zerinde topla ı 
Şehrimizde tetkiklerine devam be silr'ntle icrasını temırı mak· 

eden Münakalat Vekili Cevdet 1 sadiyle arkada!':larla berab~r ça· 
Kerim :toocdayı, diln Ha.ydarpa.- lışmaktayız ve bu işin biran ev
şaya giderek devlet demir :> olla- vel halli için l ez1mgclcn c:areleri 
rına ait işlerle meşgul olmuş. iş- arnrtırrnaktayız. 
letme müdürü Galip ve yol mil· Ynrm, deniz yolları ıdarcsınc 
dUründen i7..ahat almıştır. "'İdere1< orada mes~ ota.cağım. 

Vekil işletmenin bütün dtıirc· "?imdilik biltfü:ı çalı~mn!arımız 
lerini ayrı ayn ziynret etmiş ve .m t" 11mil ve t"'lı'ivc işin1n birı:ın 
memw,larla işleri hakkında gö· evvel ta.Tlzill'lidir." 
r~mü!rtür. 

Vel il tetkikleri sommdn gn.ze
tecilere demi,tir ki: 

VF.ltefT İN BUGfl"NKO 
TE'rKl!{LERl 

M:ünakaltıt Vekili Cevdet Ke· ''- fstanbulda tetkiklerime 
devam etmekteyim. Bildiğiniz 

Namık Kemal iç n veçhile İstanbul, memleketimizin 

1 k ,. · en faal merkezlerinden biridir. 

im fncedavı. burrun de tc"'kikle· 
rine devam' etr-ıiatir. Vekil. bu
tün öğleye kadw Toohaneöeki 
-tevlet deniz yollan umum mıi
JUrlUs>ünde meş~l olmuş, u· 
mum mUdürdcn muhtalif isler 
üzerinde izah t almıdn·. 

yapı aca merc-Slm Bu itibarla tP.hmil ve tahliye iş-
BüyUk vntan şairi Namık '{e.. terinin en yUklU bulunduğu ma

malin dofumunun 100 Uncü yıl- 1 hal de İstanbuldur. Tahmil ve 
dönümü ':rıünıuıebetile cumartesi tah1iye iı::lerin;n miimktin merte· gUnü yurdun her tarnfında me- _______ ..._ ________________ _ 

ra.sim yapılacaktır. Et fiyatları 
O gUn Üniversitede y~pılacak 

törende fakUlte profesörlzri ve Murakabe komisyonu 
talebeler söz alacaklardır. Mek. Ankara, 18 (A.A.) - Ticaret vckt\· 

!etinden tebliğ eclilmtııtır: tebıerde do muarnmıeı· ve taıctıc bugU" vaz1 yetı tt:tkik 
2lVi·940 tarihli Türtlye ile Alman· 

ya araıırnda ticarf mUbadeletere mUte 
Namık Kemalin hayatını anla. 8d8C:ık 
tan konferanslar vereceklerdir. 

Halkevlerinde de ayni gün me 
rasim yapılacaktır. 

'f anan barbl 
(Baş tarafı 1 nclde) 

hakim mevziler, çok şiddetli top
çu attşinden sonra. Yunanlılar 
tarafından sürgü hücumuyla 
za.pted;lmiştlr. IUc'nt eden İtal
yanlar evlerle binnlan tahrip e
diyorla.r. lngillz tayyarelerinden 
binlerce Arnavuclun peri~ bir 
halde yollara. döküldüğü göri.ll
müştür. Yugoslavya.ya kaçan 
Arna.vut eerafı, İtalyanların ba
zı Anw..vutl&rı rehine olarak lto.1 
yaya götilrdltklcrini bildirmiı;· 
lerdir. 

1MHAED1LEN 
İTALY AN KITALA.Rl 

L<mdra, 19 ( A.A.) - B. B. C: 
Atına radyosu diln gece hareka
tın mÜ~·h::t tc-!dlde inki§af ettiği
ni 1,ildırm!ş ve denılştir ki: Neş· 
rcdilen telıliğlcrln kısalığı vazi
yetin sabit oldu~nu göstermez. 
İtalyan takviye kıtalnrıntn gel· 
mesi ha.rekA.ta mani olamamış· 
tır. 

Itatyanlarm Himaranın ş1ına.
ıt şarktslndekl mukabil taarruz
ları o l:a.dar kat't surette t.-ırde
dilmiBtir ld burada birçok İtal
yan krta1an imha edllmi~tir. 

YUNAN TEBLlCt 
Atinrı, 18 ( A.A.) - Yunan or· 

duları ıc kumandanlığı taraf rn
dan 17 llkld'ınun alcşa.mı neşredi
len 52 numaralı resmt tebliğ: 

Tarafımızda.n tazyik edilen 
düşman zayiat vermiş ve Keley
re (Klei235Ura) istikametinde ri· 
ca.t etmiştir. Bu nehirde yangın· 
la.r çrktığı görillmU~ür. 

Cephenin diCfer kısımlarında 
harekit muva!fakryetle devam 
etmektedir. Tarafımızdan bir 
miktar enir ahnm1l3tır. Bunle.rm 
irindc bir yarbay da vardır.. Mü
him miktada malzeme iğtinam 
edilmi~tir. 

TAYYARE HUCUMU 
OLMADI 

Atiıw, ıs ( A.A.) - Emniyeti 
umumiye nezaretinin diin nkşam 
n~retti~i tebllğ: 

Memleket dnhilinde bugün sa
kin gcçmi~tir. 

1NG1Ltz TA YY ARET ... ER1N1N 
FAAY.ıTYETt 

Alina, 18 ( A.A.) - İngiliz hava 
kuwetleri tarafından neşredilen 
re~rnt tebliğ: 

Şiddetli kar fırtınasına rağmen 
dün bombardıman tayyarelerimiz 
Ayasaranda He Avlonya arasında
ki sahil yolunda düc.manın motör
lü nakliye kollnrına.hücum etmiş. 
tir. 

Hava &art1an dolayıciyle boın
bard1man n."ticeti tam olar.ık mü
ş:ıhede c:ii?cmemi" " de atılan bom 
balardan bir coğunun sahil yolu 
iızerinde ve nakliye \'asıtaları civa
nnd:ı patladı~ görülmü~tilr. 

Nakliye vasıtaları a •rıc'.l mitral. 
vöz ntc~ine tutulmuştur. Bu hrıre. 
kAta iltirnk eden tayyare!erimizin 
hep i l\slerine dönmüştür. 

Et fiatlannda son günlerde 
mUhim yitkselmel~r olduğunu 
yaznu~tık. Vali ve belediye ı elsi 
Lütfi Krdar, belediye iktısad mü 
dürlüğüne bu hususta. tedkikat 
yaptırmış ve rapor hazırlanmış. 
tır. Rapor bugün fiat muraka'be 
komisyonuna verilecek ve vali. 
nin riyasetinde yapılacak toplan. 
tıda komisyon bu hususta tcd
kiklcr yapacaktır. Cclcblerden 
de izahat alınacaktır. 

Tesbit edildiğine göre, IJ çen 
yıl beyaz karaman toptan 20, kı. 
zıl karaman 21.10, dağlıç 21, le. 
vırcık 23.20 kuru~ken bu sene be 
yaz karaman 28.30, kızıl knrıı. 
m~uı 28, rl:ığlıç 31.10, kıvırcık 
30.30 kuruFja yükselmiştir. 

Belgraddan ge!on 
bir ay'a 

dair hususi anlanmıuıın 8 nume.rnlı 
lll.hiknsmd:ı.kl p1atonun b!rlncı srupu· 
na. dahil bulunan mlhanlk vo elektro· 
teknik kısmı devlet daire ve mUcsacsc• 
len ihtiyacına tahllis edllmlatır. Hu 
kısımdan mal getirmek lc;in hususi 
!lramlar tnrn!mdan vaki talepler infaz 
ecıııemıyeceği cihetle ınczkQr UıJcpl · 
nn bu suretle ccvaplnndmlmış t~l(l.I« 
ki edileceği bildirilir. 

Bir kadın casus 
lngilterede idan1a 

mahkum oldu 
ı~ondrn, 18 CA •• ) - <12 ya.•m

da olan Dorotiıy Pa.mela O'Grndy 
bug.ın Vlnçtstcr mahkomcslnde 
hJynnctl vatan4ve cUrmUnden ido.
ma mo.hkfım cdilmi17Ur. Muhakeme 
hnfi celsede ve jiiri huzurunda ce· 
rcynn etml!ltir. MUttehlm, hlynneti 
vntaniye hnkkındakl knnun hü\".Um 

(Da.ı; tanıtı 1 ncide) lerl muc"blnce mııh1tfım edilll"Lqtfr. 
Avnıpadan Vaşingtona. gelen B· ··an O'Grody'ntn Vlnıil1t ad!'.sın
mahrem haberlere göre, İtalya- da, dilşmanm a"'kcri harekatını 
nın tamamen inhidammdan ev. teshil edece!c b!r plan hatırladığı 
vel Hitlerin lngiltereye karşı ve y!ne bu mak"atla 1'1~'i .. kuv· 
büyük mikyaeta bir istila hare· vetlerltıb her~:· tını gU~le Utecek 
keti yapması ihtlmnllerinin mev tertibnt aMr~ ve aıo'-t~r1 bir tele· 
cut olduğunu söylemektedir. fon ~attmı k(stl~i ~hnkkuk et-

Bu suretle, böyle bir scrgU- ı miıtır. 
zeşte bir milyon kişi fcdo. ede. Maznu:ı, bundnn baP.1te. devl"t 
ceğini birçok defalar tekrar et· esrarını ~ş~ e~enlcr he.kltmdnki 
mlş olan Hitler, sözünü yerine knnun hUltüml rı bakrmmdnn da 
getirmiş olacaktır 1 rnl!crbn nddedilrnbtir. O' .,dv. nv 

Vasingtm1 maltfilterinde söy- nc1~ meı:hul şahısl~rla. biı ~kte 
lendif"ine göre, son zamanlarda su Aast •. ha~rl:unal: cü•~ıı ile ıttL 
Amerikanın mUhimmat ve ta.y- ham ro lmı _se ae bu M ctndnn 'Jc 

. .ı•t ,.., ltı 1.. ı ract etmiştir. yare ımP.ıa mı çoı;a nası uzu· --------.--------
muna mütedair yazılar, bu mah I' 
rem raporların dcroiş eyl~ilde- l'I' , a ' s i-l 
ri ihtim:ıllerden mtitevclliWr. 

Ekseriyetle iyi ıl'n'(\mıt al. 1 . ,<E:ı tarafı l ocidc> 
makta olan hııftahk F~ r ign 1' banknot,. ü~t!ııc:-U•:.ınJcn ıııı ıııtm ma 
c nd tcs' b dııly:ı, ılörL'llıncl\Sllnd!'n bir rlcn, oo· c;::: ra anele h gka.ıek d 1 u 

1 

!ilncf~lr:de bir p;:ıııı t gazete, aıtmcısın 
i
m 

1
00rtadr a.r a ın a şun· <la o!Umiind 'n sonra crsetltnr tecrübe 

arı va...."ma ır: . 
"İn· 'ltc (' k • 'k ıcııı lust..'lhanoye \"eren bir m lyetnn· 

~ı . r ye e.rşı .vası nl' yns 1 me \'ıkm.ştı. 
!a ~tr i~ti!a haroketı yapılmnaı Bizdf' ı'ılce zenginlerimiz, yardım 
ıht•ma en, Almanlar:ın ltalya.. ı .. 1 • • .. " 1111• rt 

ya yardım etmektense böy'e ~ I< r.arur t ı ,, oı".ıaı::r dıthl, 
muazzam biı hareketi tercih et- her!ı.nld akıl!:ır.n.:J ha.ta.hane ı:;-~lmt'z. 
meleri fikrine mUstenlt bulun- t-<e IJ,('.ı. 
maktadır. 81:ı, her etı> lınlı.I IJükfım tten bt'I<· 

Bu harekette Fransız donan. teriz. lı.-t .. rb; ki yüzde f:lr k 13 I nyııı 
masmm da hesaba katılmış ol· ,..ıı.ırond::ı tl'da,•ı ııllmıı nl:ıbllrc k, yn
ması milmltündür. Mı.maafih. tırnbllecclc 1ı:ı tn1ırınell'rlnı1:t: bulun· 
Vac:ingtonda f:!U cihet de hatır- t>un. B:ınu gene bcltll~ellm: grne p:ırn 
la.ttlmaktadır ki, daha bir kaç \"crmlyellm: zımırı ~ok. Foluıt gazete 
gün evvel mo.recal Peten Viside yardrmmı da mı r.ok ı;orUyoruı. 
bir bitaraf dirylomata, Fran. Hoplmlz s-nzete alırız. Okur, nt:ır, 
sız donanmasının Almanların ~'llhnt bir ~ndc bırnı.ırıı. ı'ııhııt ııa 
kontrolu altına girmesine hiç n<'l\lığın117. bir nılıvez:r.ıc hediye ı·ıll'rl:r. 
bir z:ıman ra:n olmıyacağını be· Nlı;ln ~ • 
yan ctmim.ir.'' 

1 

Ha.,taJt:ınelerdc nekahet devreslndc-

1 . • d' b• · 1 f ki h:urt:ı.l:lr gnzc-tc mldlyor. Bir bnnd, 
ngıhz e 1 ının <On eransı bir ııahr adres, oııparnlık ••ul; bütiin 

1n1illz edib ve muharrirlerin· 
den Lord Dunfsany, Ankarnda 
bir konferans verdikten sonra 
~ehriın=ze P,"Clmiş ve dtin de E
minönü Halkevinde "Modern 
dram'' mevzuulu bir konferans 
vermiştir. 

Konferansta vali ve belediye 
re;si Doktor Lutii Kırdar, parti 
'hı';k:ını H.e~t Mimaro~lu, Uni
versite rektörU Cemil BiJceJ, pro· 
feı!'rlcr. tnemleketfn edcbivnt ve 
matıbua.t ltemine mensun biı <:ok 
7.cvat hazır lbulunmuştur. 

znhrucUmh: bu ••• 

• • 

Stokholrn, lS ( A.A.) Alın: n 
hııb<'r r &"vrc G;·all.n admd 1 ı" 
tonU:Uoluk !svcç vapuru t;ı tmı ~ r 
Vapurda bulunan 17 ki tnln bo~IMU 
oımastnd&n korlıuıınaıct!lclır. V ,ur 
dan yalnız dllrt klol l<tırl rılmı§ V•' 
CcbclUttarığn çıkanımr:tır . 

::ı .. yııı knrnrlanna g6rc ıesblt edolll ' 
16 blrlnı.:.rkfuıun tarlhınde .}.JJ$ı~ /ıP 

'f(lrk r jansı vasıtasile UAn ve tıel~ 
dık Uırncalçıları birliği ""' ıu ıi uıt" 
tebliğ ~Junan yeni tındık osın ıtlJ:lil 
cut tlyatlan 17 bırtnclkA.nUll~tJdll' 
ren ın~rlyete gtrmiş bUluJllll ıııd ~ 

Bu tıyaUard:ın önce ıner'I c C'~ 
tarla ihracat yapmak uzere ~cııJel' 
bulunan ihracalçılardan 1 

dC ııırıı• 
~atış akitlerini usulü dnJrc. lll 1< _.ı-t!Jf 
vubclcn nezdınde tevsik et~~er.W• d 
su.tışlnrıoı taıl'amlıyabılcC st ııı11 

Akitlerin tcvaiki lçln ııı11ra:1 gıııı0 
cıotı bu nym 21 inci cuaııırt ~ 
ma.t 12 ye kadnrdır. BUI1~1uıııııırt: 
ibraz edllecek vesaik ıuıtıul ... eıeP 

uıı..- 611' 
caktır. Akltlerin teSblU ın ~ ol 
den dolayı aUUcaaıı.rıarın 1 \feıtDl'tl 
ttu takdirde, hııluım ucarct ııttü' 
dlr. 1Jt1 ır 

Keyfiyet fındık ibracıı.tl:ı .se ti 
gtne bildirilmiş ve 1ubclorltı9 

Ut: ı.:t tlrtlml§tır • 

'li 
S hhi ımdat otornobı 

gelmedığı ıçin 1 ır basta öldtl ~w 
ild

. ~. göre• G Sl· 
Haber ver ıgme rntl 

tada Arpa camimde otu bifllell 
dıka Ergök. cvvellt~ gcc~ sııııJ 
bire hastalanmış, ıındtı ·e 1t-1dl
otomobili ile hastahı:ıJle~0ıtıı .. ~!ı 
rılması ıcab c:tmiştir• d dl ıoİJV~ 
rafından Beyoğlu irn ~nıtt il. 
merkezine yapılan rnUrtı iJ!lli~tır 
m ·rkezil n şu cevnb ~e~z it~ 

" Otomobillerlp1 ~ ıı' 
vukuatına mahsustur. Jı 
lcdcmeyız.'' f1l 61· 

t soıı f'w 
Hasla bır kaç sa.a ddeill r 

diiğiındcn, zııbıtn ve ınt1 1c1ıısV1 
mtlik \a,hldknto. b~ 

POLiSTE: 

0aıtr ka ın rnall 111 dan z irıeıı eri-
}.Ji ıcızi f 1ee 

Fenerde oturan ıı. i) 
han, dUn akşam odflSl~f"(l1ş, )'t 
yanmnıw§ bir mnngal ~darı ili~ 
tıp uyumu5tur. Mang oıırll l' ~ 
şar eden gnzlnr biJ"nZ ~ İŞ işte 
rihanı z hirlcmi§, anca. vo b~ 
geçmeden kocası gelıxı~ ııııld 
men karısını bayğın1 ur· 
hastahaneye kaldırt01 ş iL. 

oMoe 
MEÇHUL BiR o•çoY~ 

KÖPRÜDE sOT' 
ÇARPTI iflP 

dtı b 
Sütçü Mümin adın öpı-05\lO' 

dUn nkşam Unk::ı.p:ı~ı l<nuıtl~ 
den geç~kcn. hen~Z tlleyen ~~ 
ve şoförü tasbit edıle ,, cııtıı·• 
otomobil tarafından çi~cÇ~~~; 
tir. Biraı sonra Y?ıdıınıclc goı:,_ 
sütçüyü bayğın bıl' ıın rdıf· 1' 
bbshhuneye kaldU ırıı$ıı.ıııJlll~t1· 
lis şoförü aramaya btı§ 

TRAMVAYLARDAN 
ATLAVANl-AR ı.19 

.. bir çol< 6C 
Hemen her gun t 11sJill 

tramvaylardan ha7~k~çin c~; 
n!tadım veya bindıği ö11U11:ı 

" d bunun tı' 
Inndırıldı<;I hal ."' pün dC uı! 
geçi!cmemektcdır. da :ı:J • 
suçtan 60 kifi!i bakltl..Z: ıılııııııı . cc ..... 
tutulmus, biı er ura. tıJ.' 

ur. sefct Jlı~"' 
Dün ayrıca seyri kette but6, lnnna muQ-ayir hare b!lcı 

nan 21 şoför ile iki arıı 
cezaya çarpılmı§br. 
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Z hı ara 
tayyare ile 

hücum nası 
yapı ır? 

Taranto 
baskınında 

in 
ıı bf n sterlinlik 

Yalnız 11 
foı pil 

Kullanınışlardı 
1 

'l'ara.nte hücumu eslıl bir m<'S<'" 
Eı}'l canlandll'dı: 
l' 'l'nl'Yare zırhlı)a faik midir? 
&Yyarenın icadı denfade zırhlıla· 

"Ilı elıemnılyeUni azaltmış mıdır? 
Bu Suallere bir knlemde hayrr 

:vabı veril mlyec ğl muhakkak . 
· Bununla ~rnb r mlispct c -

"ap da vc.rl~cz. Tarantc hUcu • 
~llııun muvaffo.luyeti Uıyynrenin 
ıtrhlıya fo..lk olduğuı u ispattan zl· 
~e bu hUcumu yapanların bil • 

~ ntctıo.rct ve ccsnretini ispat 

~tir. Bu muvaffakıycıtte diğer 
lnı.n de hücumun bir baskın 

:::ıl tinde olmam ve İtalyanlar 
bir sUrpıiz ~kil etmesidir. 

~llra.ntcd ' demirli bulunnn !tal. 
'l1ıı donn.nmn.sının erkfinı us· 
~ bir baskına uğnyacağıru a. 
l( ndan b l g çlnnlyorlardı. 
}' ee·uıı ıin ta) lni için tahkikat 
'ıııld ğma dalr baskını milteaklp 
teı-Mt ... , t 1 hnberler bunu tc-

eder. 
&llııdan bqka bir limanda de • 

::ıı bulunan harp gemilerinin de. 
it altı hUcu • .ıılarına karşı olduğu 
~dar tayyare hUcwnlanna kı!.l'§I 

Ytt oldu{;'Unu s5) !emekte bUtUn 
~ \:ı: lik mtitehassıslan mtitte' -
lııt ır llunun içindir ki harp ge • 
ı! l'i demirli olduklnn zaman 
ı. ltı a lan, bava defi topları. 

::ı barajları ve sıı.hll batarva <ltj • 
himayeye muhtaçtırlar. 

la ~ıı hnrbi!l ilk nylıı.rrnda zayi o· 
() t ln iliz tayyare gemisi ''Royal 

alt•• ır limanda d mirli bulun • 
1 ıı U bir sırnds torpillenm.'§tir. 
. ~tiliı donanmasının hava sUA.hı 
hıııichelieu" zırhl~mı, Da.kar sa -

~nde demirli bulunduğu bir 
~1ltı a hUcum ettiği iı;ındir k1 u • 
b " btr zaman için kullanılrunaz 

)'hale getirmiştir. 
it' lltat bu hedefe ulaşmak, yani 

tll'tılıyı tııyyar<'yle tahrip et · 

"ıı.~e ınuvarfak oıır.ak için kah -
~ııatıl k dereces nde cüretklirlık, 
'1 d@rece mUkemnıel ve11alt ve 

ıente, tavvarecilcrin mllkem • 
~ı . -

~ ta im gormilş olması ve nl -
~ lYet hucum 7.amanını iyi intiha.p 
~ taYhı etmesini bilmek 1§.zımdtr. 

~t\'y AR TA l'l' ARE tlSJ,J<~Rt 
il' tayyare gem.is'ni gezmek 

11 "'anın mernk1r zfyaretlmnden 
r. G ınlıılıı kU Uk mikyasta 
ta~'Yare meydanı olan gUver. 

• her bliyüklilkte ve her cins· 

~ botnbardnnan, avcı, kara ve 
~ .tayyarelerin'n lnip kalktık· 
ııı bıl' sabruyr ve gemt mükem. 
~I b' ti r hnv il~ l'!'f lr 
~WJU1UI ıınv<. ıa::.lftlu n~ • 

pcten yc>nidir ve um•ıml hnpt(!Il 
sonra t&)Jiarclcr te.kcımmUI cdJp 
tayynre ile harp gMnilcırl arMın • 
da iş birl ğlnin ehcmm.iyoti ve 
d<"niz harplerinde tayyarelerin ta· 
arruz sıllihı olarak kullanılabilc • 
ceğf gibi filoyu himaye ve keşif 

vazifeleri vnril:ıblleccği anlcu;ııldığı 

znmnn dol:;"rlluRtur. 
İngilterenin elyev:m &ekiz tay • 

yare gemisi vardır: 
''Hermes, Furloue, Eagle, Ark 
Royal, lndomitablc, Fonnldable, 
Victorius, ve 11\ustrlous.,. 

ltalyanm hali ineada vo henüz 
hiçbiri bitirilmemiş Uç, Almanya • 
nm in6Mtı tamamlnnmnk üzere f· 
ki, Japonyanm hlzmettc yedi, 
Birleşik Amerikanın da gene hf.z· 
metle a.ltı tayyare gemisi ı>nrdır. 

Japonya ile .";lrleşik Amerika ay • 
rıca müteaddit tayyare gruntleri 
inşa Ptmı-ktf'dfrlM'. 1ngtırero denl.s 
il6hının hu k111mmrlll da haşta 

A"l'lmckt<' vn hlrln<'lliği başkasına 

kaptırmağa da niyetli görilnme • 

IllCktedir. 
Hı!r tayyare gem.ili nakl~ttili 

tayyarelerin bUyUklUğUne, gemi • 

nin tonajına, inşa tarlhinln yenilik 
ve eskiliğine yani modern olup ol· 
mamasına göre govd~\ııdc otuz • 
dan yetmişe kadar tayyare barm
dmr. Geminin zırhlı güvertesinin 
bir kısmı, tayyareleri içercie em • 
niyete almak veya hareket ede • 
cek tayyareleri yukarıya ~Iltar • 
malt için, bir çIUğmeye dokunmak. 
la otomatik olara.k işliyerı bir ne-

vi asansör şeklinde tanzim edil • 
miştlr. 

TORPİL ATAN 
TAYYARELER 

Modem harp gemilerinin dalın 
doğrusu zırhlıların blr te.k tayya· 
re bombasiyle batırılabileceklerl -
ni ya.but ağır surette hasara uğ. 
ratılab lec('>klerini ıınnmak blr ha
tadır. Y rni saffıharp gemilerinin 
zırhlan bu gemileri bir bomba in_ 
filfı.kmdan kola~· kolay mUtceıııslr 

ctm!yecek derecede kuvvetlidir. 
Bu sebcıple :r.rrhhla'M batırmak 

veya nğır surette hasara uğra.ta · 
bllmt'k için torpil kullanmak, tor
pilin de geminin su kf\slmlnde.n a. 
şağıya, yani :r.rrhın nispeten zaif 
bir noktasına isabet etmesi llzrm
dır. Deniz içinde seyreden bir de. 
nizaltı gemisi için iş kolay sayıla· 

bilime de blr tayyare için meeelo 
hlç öyle deıillfür ,,,, ~ h~ıı. • 

"' 

t ~ 
1\ı.1'1Nt Gl'mtlNCE - forp11 tayynr<' ı sliratl~ o1ça1drktan Mnra 

denize "pike' .. oıp torpilini bırakır ... 

HABER - Akşam Postası 

TO!tr" '""''l TA l'l' m•J F:R F: 
KÖNUJ,Ul"O ~. Bukına gtdte(•k 
tayyarelerin behcrt bir torpil ta· 
ırJar. Bu torplllc•rln bir tıuıl!!llnln 

ieğ..-rl bin lngillı: llrs.111dır. Torpil 
at~n fayyarelrr(' :ıydınlatil"ı rı~ck. 
a•ınoğa m<'mur tayyııreh--r refftkııt 
cd~rler. 

pan tayyareler kullanılır. Bu tay

yareler hava torpllleriylc milceh • 

bezdir. 

BİR BASKINA HAZffiLIK 
Torpil atan ta.yyarelerin lıUcuma 

nasıl hazrrlandıklarını ve hUcu · 
mun na.sıl yapıldığını anlatmak i· 
çin Ta.rante baskmmı misal ola • 
rak alacağt7.: 

!ngilh keşif tayyarel~rl İtalya 

üzerinde derin keelf uç~la.rı yap
mışlar, ltaıyanm muhtelif nokta _ 
larmda g!SrUnmUtlercilr: fakA.t on· 
ları bu uçu§la a.ncalt bir tek he • 
def alakadar etmektedir: Taran . 

te ... 
Böyle )"apmalarınm sebebi çok 

buittir; keşif tayyarelcrl eğer 

yalnız Tarante U7.erlnde görUlmU19 
olsalar ltalyanlarm "1pheel uyana 

caktJ. Bunun için Ta.rante ziya -

ret edilen muhtelif ycrle:rdcn bl 
rl olmuş, fakat lngillr. tayyareleri 
ancak ve yalnız orada mevklln to· 
pografyasmı almıslar, balon baraj 
larmın yerlerlnl, hava defi bat.ar
yalarmm mevkilerini, demirli hal"p 
gemilerinin vaziyetlerini tesbit et
mişler, müteaddit hava fotoğraf -
lan çekmişlerdir. 

Bu malftmat ve anıi.ralllk dal • 
resinde evvelden mevcut nıaı<ı· 

matla birleştirilerek tetkik edil • 
m.iş, Uzerlerinde uzun uzadıya ça. 
ı~ılınış, atılacak torpillerin boşa 
gitmemesi için elden gelen hl"r 
şey ya.pılmIJtlr. ÇUnkU her tayya
re ancak bir tek torpil taşıyabil. 

mekte ve beher torpil bin ingifü 
lirası de#erlnde bulurunalttadır. 

Ba.skmm yapılacağı gecenin ak 
samında, bUtUn gün uyum~. ak· 
şam yemeklerini er~enden ye.müı 

olan tayyareciler, tayyare gemial. 
nin bUyUk salonunda yapılan iç
timaa iştlra.lt etmişlerdir. Buraaa 
rahat koltuklara gömül~rek ağız • 
Jarmda pipoları, keyifli. verilen i 
zahatı dinlemişlerdir. 

Baskına iştirak edecek tayyn • 

relerin mürettebatı hepe.! bhincl 

sınıf tayyarecilerdir. Pike uçuşu 

yapacak tayyareciler en sıkı ve en 
gUç talimlere tabi tutulmuşlardrr. 
Bu iş için vücutça sapsağlam, rlL 
yet kabiliyeti yüzde yliz. elnirlcrl 
muva.zeneli, kalbi normal, erllhn • 
tc tayyareciler arasındaki tnbirlı:ı 

"A. 1" olan adamla'r lazımdır. Bu 
mürettebat avcı ve bombardıman 

tn~·yarelerlnde asgari üç sene ça • 
hşmış olanlar anuımdan scçlliı \'<' 

~ıltı ay müddetle de '•pike uçu .. 
talimlerine tabi tutulurlar. 

Biz içtiınaa gelelim: planlaıı. 

haritaları, meteoroloji raporlarını 

tetkik et.m.lş olan miltehassmlıır bu 
ktimada tayyarccilPre ~apılacak i, 
şi, vurulacak hederi, sakmılttıası 

icap eden tehlikeleri bir kere da· 

ha &nlatmr3lardır: 
"- Harp gemileri fltıı adodıı. 

s~ıon barajlan buradıı bir geçit 
vermektedir, binaenaleyh oradan 
gcçmelWnlı. Hava deıti be.taryala· 
rma dikkati TOl"pll gu irtifadan ve 
ı;u mesa.feden aWmalıdrr; aksi 
takdirde hedefi bulamaz.,, 

BUt1ln bu Jza.bat, tayyareyle bir 
gezlntl yapmak mevzubahsmiş gl 

bl soğ'ukkanlr ve neşeli olan tay. 
yaredlcr tarafmda.n dikkatle din
lenilip not edtlml§Ur. 
Unutulmamaaı icap eden bir 

nokta daha vardır: Tayyare geınl. 
sl bir tayyare meydanı gibi &ablt 
dcltldir, tayyareler hareket eiUk" 
lcrl :r.aman bulunduğu Mktada on· 
la:r dönUnoeye kadar bekliyerneı. 

Beklcnıe düşman t.arııfmdan kelJ. 
fedilmcsi ve tayyare hUcumuna 
uğraması ihtlmali kuvvetlidir, 

Bunun için geminin eUratini ve 
takip edeceği lstlkametJ gözönU -
ne alarak tayyarecllere, uaıerı o. 
lan geminin her eaat ve hattA hCT 
ciakika nerede bulunacağı hcaa.pı • 

lanrp bildirilmiştir. Bu gUç hMa· 
bın çok dikkatll yapılması liızım • 
dır', fa.kat n\ea~Je donanmanın 
mUlehassmlaM i<:tn bir çocuk oyun 

cağr kadar baetttlr. 

BASKIN 

Pilotlar, rasıtlar ve bombacılar 
mlltchaseıslardan izahat alırlar -
ken, mütehassıs makinistler gc • 
minin daha aşağı katlarında harıl 
hani çalısmakt.a, torpilleri. bun· 

lan atan aletleri hazırla.makta . 
tayyarelerin motörlerini muayene 
etmektOOirler. Her şey ha.:r.ır olup 
harekı>t saati de yakla.5mca Ta • 
rante baskmına iştirak edecek on 
beş tayyare güverteye çıkarıl. 

mrştrr. Bunlardan dördü yalmı 

rengA.renk havai ri,ekler taşımak

tadır. Diğer on birinde birer tor. 
pil vnrdrr. 

Hareket Pmri veıilin<:A bu de\ 
gibi gece ku.,lan biribirl arkasın· 

dan havalanmışlardır. ,Tayyare 
gemi8indc bulunan fngillı gazet<'" 

rlleıi.nin anlattıklanna göre so . 
nııncu tayyare hnvalanauğı el11\· 
rla ufak bir artuı. olmuş. kuma.n • 
dan bu tavyar~nln bas.kına ~tirnk 
t'tme.mesine karar vermiştir. Fn 
kat tayya'l"Cnin mürettebatı bu • 
na o kadar üzillmllşlcr, ta::.·ynrcnin 
derhal tAmlr edilmesini o kRdaı 
bü~iik bir ısrarla rica ctın.işlC'rdir 

ki kumandan kararını geri nlmr" 
anza sUmtlc giderilmiş ve bu 
tayyare de arkadıu;larmdan yn 
nm sasıt sonra harelcPt etmiıltir. 

Tayyareler şimdi Tarante ilıc 
ıindedir. llk tayyareler füıcklerlnl 
atmrı-l:ır, 1talvıuı harp gemileri • 
nin demirli bulunduğu limanda 
yn\'a" ye.vM yanan bu fi~cnkler 

lı- bir Renlik gecesi manzarası hii 
srl olmuı::tur. Bu ııukta b:ılon ba . 
rajları vazıhan görüldüğü gibı 

harp gemilerinin suhıetlMi d 

'"rkedilmektroir. 
Üç bin metre irtifndn m;maktn 

lan çelik ku~lerclnn biıi, hava de
fi bat.arynlannın atf'~nc rağmen 

ba.şa.§ağı dJkllmiş. küçük gemilerr 
bağlı bir sUrU balondan mUle1$1'!k • 
idi bnmjı Usto.tçn bır mancvrn i 
11" a~~. birkaç saniyede denize 
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·ram bu sırada oteldeki cll\lremln bir fevkaladelik olduğuna l'!UJ hl' 
~apısı yav~"Ça açıldı. bI'rakmryordu. hirıçki o kaa r ta. 

fçeriye Ustü b~ı pejmürde, sa· katsiz bir haldeydi ki halta ko • 
kallan büyUmil§, sefil kıyafetli nuşmaya bile mecal "ulamadığı 
ıarip bir adamın girdiğini görUn • görlilüyordu. 
ce hemen ayağa kalkıp elimi ta • B nim b:ığ~mıdau ~ 
"8.ncn.ma attım. bir halele, sa.kalll\n bü~-umiı3 yU-

Yabancrya durmasını işaret e · %Unil bir kirpi gıbi omuzları arasr 

clere.k sert bir seale: na kısarak, yUzUme uzını :r.aman 
- Kinıalniz? sanki uykusuz kalnıı i donuk 
Diye eordum. ve hUmmalı göz1cı le ha.kıp duru. 
Adanı yorgun, uykusuz glSzlerle Yordu. 

~"ttzilme bakıyordu. TA kendisinliı oturduğu kanapo.. 

- Beni tanmıadınız mı? nin önUne kadar gittim. Elimi o • 
Diye ı mınldandı. mll%Ul1a lioydum. 
O vakit bütün dikk&tim.ie ev- - Kiriçk.i? dedinı. Hakkın var! 

11tl;tı gördUğU.mc ve tanıdığıma Elbette bir fevkaladelik ol!lcak ı .. 
fllphem kalm.ıyan bu yUzii bir Söyle be.na, her DCyden evvel. Bu
ıntiddet tetkik ettim. raya geUşinln sebebini. Val !ib 

Sonra birdenbire son derece için, değil mi! 
hayretle: Kiriçki başını yorgun yorgun 

- Kirlçk.il... • salladı. 
Diye bağırmaktan kendimi a.la· - Eveti .. 

madırn. n...aı 
~. ' 

Adam: - Tamam! .. Ş1mt'lı seni dinli • 
- Evet, benim!. yorum! .. 
Dedi. O Vakit Kiriçki cebinden bir tu. 
- Kiriçki, senin bu1'8da ne işin tam tüt.Un çıkararak ağzına attı 

var? .. Seni her şeyden evvel der. ve çiğnemeye bqladı. 

hal tevkif ediyorum. Sôrıra, iblr taraftan tu unu af • 
Kiriçkl bitap bir ha.l<ie koltuğa aında hayvanca bir iştiha il çiğ" 

oturdu. niyere.k: 
- Oh! .. Te\•kif edini:r.!,. Ne ilı. - Affedendniz, dedi. Gunıerce 

terseniz yapmız!.. onnAnlarda yqadnn! Şu Danzi$:' 
DedJ. Her şeyi göze almamı ol clvarmdald (Şvarz Yald) onnan 

sam ve bilhassa çok mUhbn bir lannda ! .. Onun için sigara~., 1 -

mesele ohna.~a elbette aya.ğmrza rneklc doymıyacağnn. Çığn \o • 
kadar gelip de kendimi tevkif et- nını! .. 

tlrmczdim!.. Kirlçki hakikaten urun 
- Peki .. Bu ne hali'/ Bu ne kı- sigarMız kalinış bir dam 

)afet!. Bu en eliretlo buraya ge. tllhU, posasını <miC' eme, ç 
lif... Benhn burada. olduğ'umu ne. teydl. Her Mğncdlk<.'e cıe 

reden biliyorsun': 1 aapsarı yilzUne d ' 
Kiriçklnin böyle hiç akıl ve ha· yat es ri geliyor gib 

yalime gelmtyecek bir etTada, ben Onun bnkikntnn d 
Vnlesknyı ararken, karşuna çıkr -
vermesi o kadar hayretimi mucip 
ormuştu ld bU el>aler gayrlihtJya.rf 
ağzımdan dökUIUverdf. 

Halbuki bir .saniye ~nra ken. 
dimi toparladım, 

Va.leskanm lişıkı olan bu ada • 
mm elini dahi knnıldatamıyncak 
bitap bir halde olduğunu ancak o 
vakit görebildim. Klıiçklnin bu 
gayritabii ve aca.lp hali herhalde 

yaklaşmış ve torpil1n1 bırakm~trr. 
KtiçUcUk bir torpito gibi maki -

nCfli, pervanesi ve dümeni olan 
torpil İtalyan zırhlılarından biri • 
ne doğru ilerlemiş, koca gemiye 
au kesiminden aşlığı bir noktada 
l"nrparak patlaml!ttır. 

Bu esnada ilk ta~;> are ha,·alan
mış, bir başkası denize ''pike" ya_ 
parak inmlıl, !uya dokunurcasına 
alçaktan uçarak torpilini bıraktık· 
tan sonra geniş bir . ·arım dnirc çi· 
zerck uza.klaşmı~. bunu di#erleri 
takip etmiştir. 

Sahil batarya.lan. ge:mllerln top. 
lan ve hava defi bataryaları ateş 
snçma.ktad[l'. Fakat bas.km muvaf-

den ka.t'!yye:ı 

Çıkar mı 

dan nl, dedim. 1 t 
)'ilk bir puro ' r v 

lGriı;kl çamur i !nd 
ret i areti yaı , rak · 

- lstemE'z! lst M 

ederim. Böyk tlltU>ı 

daha 1~1!.. 
Dl)c mınld ndı. 
Kcndfııln~ masamın ü~rlrd 

duran şarııp şi . :T"d n baı-d ına 

tarap dolduramk uınltun. Onu 
memnuniyetle ve btr hnmledl' iç 
ti. YUztine renk golrnL<ıti. 

Kiriçkinin oldukça ke:ıdisln<' 

geldiğini görünce onu hem~ i~ti~
vaba ba.şladmı : 

- ŞimdJ söyle hkalım arka -
daş!. Nlçin ormanlarda bu kadar 
kaldın?.. Bir clnavcttcn dola) 
mı? 

Klriçki bağırdı : 

Asla!.. Oh, asla!.. 
- Nekadar uunandtt' C'\mtan • 

larda yaşıyordun? .. 
- Sekiz gilndenberl ! .. 

,fakıyetlc neticelenmiş, t.aa.mızun - Seltf.z gllndcr.bcri mi! .. 
anr olarak ,.e büyük bir meharetle - Evet. .. 
vn.pılması ltal~·OJl donanma.sına - Sebep? 
cok ağır bir darbe indirmek im • - Kiriçki birdenbire c.ogrul • 
kanını vennicıtir. du. Kirli t.mıaklnrlylC' uzamış M 

Arl7.8.) a uğradığı için geç hare· ! kallannı kaşrdı, 
ket eden ta~ yare de nih:ıyet Ta.. - Dimitroviı; köyünde bir k 
rant~ üzerine gelmi~, o da pike papası cinayetini hntrrlnor mu 
~ aparak bir İtalyan gemisi isti . sunuz bilmem, dedi. 
lrametindo torpilini bıraknıLstır. Elbc>tte hatırlı' C'rum ! .. 
Onun dıı talii ya\'er gitmiş, torpi- O hnlde benim tl"vk f v• 
li hedef nl bıılrnu5, o dn dilRman • hapsPdildifim jand mu\ bin sın 

larrnın atesindeıı salimen kurt u • dan da nMıl kn.çnldıt1lmı blllvor. 
lup ilssilne dönebilmi11tir. Onun sunuz:' .. 
glkdükleri kendisinden C\'\'Ci ge • 

len arkadaşlarının gördUklerin . 
dC'n da.ha çok şayanı dikkattir: Ta
rantc Umanı İtalyan donanmasına 
bir me1.ar olmuştur. Koca gemi • 
lcr yan batmış bir haldedir vcı 

l~övdelerinden gökyilzilnc mua:r. • 
zam duman sütunları fı,;kırmn.k • 
tnclır. 

F'nkjt tngilizlrr de kayıp ver • 
mislcrdlr: erte!l!İ günU bu muvaf
fakıyeU bildiren amirallik tebliği 

'ili ciimleyle nihayet bulacaktır: 
"Tn~ yarel<'nmizrlen ikisi dlin • 

memiııtlr . ., - 1{. 

Aşıığı yuknn '.. Hap edildı 

ğiniz odnnm T' ~cere ini 11 

ken mc>r.hul ealıısla SİZi otomo 
bille kaçırmıştıl r zann d rirr '. 

- Evet nma. benim orad:ı.n 

sur tll' kaçtı mu bıl'\·or m•ı 

nuz? 
- Tabii ta.mamt) I<' k..ıt i ol r.' 

bilemem' .. Fakat Plbettc c rü 

rlltlerl !:r. "'irJ grllp ölıim teıl 1 
kesindPn kurtarmak if'tE'ciller! \ 
c>sasen bazı gizli teşkilata men • 
11up olan jandarma ça.vuşttn'llll • 
yardnniyle- firar ettiniz! .. 

'Deı,crmt tıırr 
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G ARI' çUiündeki tngfliz za-
fcıimlen finnra, hadi,.ele

rin nldı~ı ~ c:li şekli mUtıılcn. 
c-ckn Amerlhn "nzı-foleri -
Almnn dc,·tct reisi JJer UUJer. 
le Sin3 ör l'luso1ini isf<>r giirüş
s\inlC'r, i ter iirü5m~sinlcr -
ttaıyanrn ~ a Arn:ını!l•ılttn ~M
hut \'rn • • +aııdn. A?nıanl:ırm 
yardım mı istcycceğtnl ~ azı~·or. 
l:ır. 

Almıınyn.dım e-c!en hnberl<'r· 
den de, ornd'.I. bii~ le bir ha,11nın 
c tlğinl ıınlıyonı:r~ Urrlincll'n rut-

ctlen bu güzel h:ıucıin bozuk 
İhılynn sfnirlerlni hlral c ti71ct11· 
i:;rini rn lmm gömleklilerin bu ii· 
mJde kııpılıır.ık SC\'indiklcrlni de 
hendi gaz,.tclerlnin 11eşri~·atın

dnn öl'Teniyo~:ı:. 
St.oı.,"1D1 !·ad. u, slyac;f me\'

zul:ı.ra temas C'İ!'l <, r.Unlin \'a· 

kalan hakkında t hlll ' t rkiJ' 
yııpınıı.k değilclfl'. Jlnrp tnidlği, 
\'C faşist J.ffil Jıııkkm a d:ı. 'IÖZ 

ı;öyliyccek değilim. lla ıuülıim 
b:ıhl-ılcrf, bele bfllıa sa Alman. 
ynnm ysrtlmu J1inl, \'arsın ''Set'
mobarrlr ser slitt:n" Jarla fıkra
cıbr, çerçc\'ccller, ıi--cır lçmnt 
yazgnnlan, 11Jluıyet ışarc~Ue-r 

ytı7.smlar, flldrlerinl ı;öyloslnlc7. 
, Ben, A 1 ıınyn.nm t :ıl:rnya 
• yardam hahiıı 1110\7.UO o!urk n, 
1 - nlrtüalll or-yt kaçmn .. mak 
' ~n - lu:.trrmm gelen biı fı m-

yı ynzacni;"111l. J~ınJn!rn 1d hosu-

• ıılı.,:ı ı:!dc~k1ir. E!;:ı~n m:ıtrs:ıt J, 
111

· allDll 
ı,;al•::.ci:ın ilıarrt. 

işte fı ·rıı: 
l•"sl,J d:'\ lrlcrde pnc.!l5:tlı b.1', I 

~-ıılr.ı-z haft:ıdn bir ~nn - o tb E Hayat a.rk&dnvmı seçmekte ita -
cur.ııı. nıım:ızı lulmnk lr'n - so- ~, biliyct gö8tenn herkes mes'ut o_ 
k.ı;;a ı:ıkarl:ırılı. O lı:ıftıı b. ~ ıl l.:ıh!Jlr. EvllH.lıt t-.ayatında boşaıl • 
cnmie gidecC'Ll•nse o~-.ı. ~"'!r j mü asla ZUlll'i b!.ı akıbet c!..MI • 
:ırnb:ı \ll':f':.l ntlıı ;:;'i<'IC'rl"r nu .. ~ 
ı::idl .. ı::r'ir, .. r ... ,.rrcei\ı ,·olun l~;I •I clir. Amer~n ı · r.rk~melerlni ~gal 
tarnfmn :\"kertrr. nnsalar. hali• ~ cdc:ı:ı a&:.yımz ~ .. nma meselele.ri • 
lı4 .. ikir. fllıwı "''"'·redNlrn1 l. 1 ı:m ::cl!lıı.".a h,ı hakikat ~zlldir. 

lmnrnf l''H''l~tlOTIO biri (':t<li· 1 SosyoJojf mÜtCh!l5911!11armdaft 

profesör J.A:Jvn'rci Koln senelerce 
n<ıtı. asl<erlcrin :ırkru mda yer 
ş:ıhı ~lSmırk ı~;!1 hnllnn il'•nc kı.· 1 
aldı. ırtınm bllyUk tetkiklerde sonra şı-

Öğlo e:rıuı:r.ı1nıo brq nn dnld· 
1 
~~'3 Loyola Ünfverstte=tnde 

lm er·el horul ı.r ii'ıı :. "ılk"rh~r~ ~ ~ &fa ,·erdiği konfernnstİ:.'::'~ 
"lıazırol!" lmmnn~:-.;, vcrllıli. bu hakikati pek gUzel izah ~ '-1-
Mı~ıknfnr ~:tlarkt"n ~ r:ıym kn-
ııı<ımdan sekh f\t kosuln bir kup:ı b:ıt etmiştir. 
arabası çıkarak ramlt> ıloi:"TII .. u. f Profesör ilkönc.: yeni !!oayolo-
ratle llerlcmlyc b:ı~lndı. lantan buılarmm ldcllo!arı hilft!ı • 

l~nncnl c:ocn~n p:ulic::ıhı gör- na 7..amımımwn ovlilik hayatla • 
mck ıırzmm~·Ja ~ü:ı:linli ıfört açtı. l rmdn çıka.n :iı:a~ıı.lnmı kaynana • 
Fakat, yaldızlı bir arabadan, n.- lnra değil romantizme tcveccl..h 
rahıı.;\ ı çeken gelin r.ilıl süs hı nt-
la:r l n ' c araha.nm içinden sn::;n t' ettiğini İ:!!b!lt etım~Ur. 
'!Ol• '"0 1!\m ''<'r<'n bir elden başk:ı • ProfesÖ'r dlycr ti. 

lıt " ' lirmffil 1 ''- E"•seriyeıt evlenmeği cC'mi-
l·npıyt 1117.I : yete karşı mes'ul lmlundukları 

r. :annesine müjdrJe. ciddi bir Jj yerine iııtedilclori va· 

- 1\a Ma.yrfü, ı;almk l tRt>ıyt kit m yot verebilecekleri haya ~ 
M;J P. ıll<>:ıJı <'f"nılimlzln elleri 1 bir ~zeşt telakki etmekte • 
h~ ' ' h<·!" <kdl dk 193t • lfl37 senecinde yeni 

tt:ıl~"nnhnn limit cttlkltrl Al- evlenC'nler hdtkındn t etkikalta bu 
ııın• ~·arılfmı cfo. hu "he" ye ben-· lundum. Bunfarm çoğıı stnemala.r 
ıı~mtyor mu! 

; olacak, olmryncak, olmadı dan aldıkları lnt.ib:\l::ırm tesiri at-
asla, tmda kalarak evlllf}: hnyntlarmda 

A ?e>mde nice yok yere sA.f ve ha- arkuı ~lmez blr bııl ayı devresi 
zeT ettim. gcçirecoklerini bekldnektcdirler. 

I.AEDRI Binaensleyb eYlllik hayatmm hıı~ 

tan ba;;a bsyaldc:ıa i:ri eedel'ğlı>a 

ve ni:re.nlrtık devrecitıde f~tl~h. rı 

aarhos edici ıııuıdcUsı heyecamm.: 

ve e&!tia bir mıınRt hayatına te • 
be<ldfll odeceğiM kat'tyyon h:ızır 
lıksız buhmu.rorl:::r. 

--~ oteller Evllllkte muvaffalnyct ancak 

Rugün~.:mm bir <'n• ' rl 
le bir kaç odBSI, ba •• _, 1 V" 

resi bulunan .geınş daireli ot l
ler bulıındağu gılJl bir tc.k otl 
birkaç mUşteri ynttran ote~ierde 
bultmma'ktrulıT. 

yetle l:ılr odada• Oç dört kişi 01ın~ 
t!zere yntmhrdı, IIattA bu biriblt'
leriııW.anmııyan n • 1arru Uc; dör 
dünün bWen aynı karyolada yat. 
m.ağa mecbur ccllldikleri de vaki· 
dl. Fakat 1829 da Uk deta o!a.rnk 
Boston şclırlnde (Ercmımt House) 

Amer.ikadn, 1829 • • n Vtll"lO • bir"tek·mü..~ye bir od:ı ta.hals et· 
ca:ya; .kadar otel müstelerl umumi • mek usulil.nü ihdas ctm!ştlr. 

En uzun aşlı m.ektubu 
But,-.fine kadar mcvcudij'Cti hm -

nen. eı uzun a...~ mektubu meşhur 
fngillz krnli<:eSi Eliznbcl'in yn\•er 
lerlnden birisi tarafından on nl -
tmcı asn-da sevgilisine ~ 'mış o
lan mektuptur. Bu mektup bugün 

üzes!nde bulunmakta -
d r, T ı 410.000 kelimcji ihtiva 
edf!n bu nşk mektubu rnod~m bir 

romanm dört misli büyüklük ve u
.zunluğundadrr. 

lıaklkl §efkate istinat etmekl3 
mtlmkWıdilr.,, 

Amerikıın !llmlne göre haklkt 
r:efkat ı;ıiddctli kalp çarpmlısı ve 

kanır. başa hUcunı etmesi d<!ğ:ı -
dlr. Bunun trunıunly~ zıddı oln • 
rak 1lı; un:o;u""dııo tvrckldip eden 
"mantık'i kunı.:t" th'. 

Eu:ılnr da ~tJynk: Yn.ni tirurtyflt 

cazibesi. Fcrogat: Dııinıa bera~cr 

bulunm:ığl istemek ve yekdiğeri • 

ne karşı fedayı nefis h:Sl<'ri duy
mak ve bnba ana olmak sı.: \•kita -

lıüsidir. 

Film mevzuları nasd yazılı. 

lşte bu ilı; ansur hep birlikte 
oıhhatlt bir müşterek hayat te • 
mhı edet'ek vlillği temelli , mun • 
tnzum blı' aile ocağına tebdil eder. 
Profesör c\'lIHk hayatı saadetinin 
devam edebilmesi için '•ge(}icl aşk 
cazibe" si yerine .. hakiki ııefkat" 
caz~l ikame etmek zanıretindo 
lft"ar etmektedir. :Bu ısrarmı da 
Ameriknda olduğu gibi şiddf)Ui 

ıı§khula evlenmelerin hlikilm sür 

dliğil mmleketlerde boşanma vu -
kttntmın pek çolı: olduğu, btma 
mukabil lngiltero ve Fransa gibi 

okseriyetin hakikt fe.fkate istinat 
ederek eTlendiklerl yerlerde bo _ 

Son 1.amanlarda .Amerikan ı.lm 
kumpanyaları, çevrilmekte olan 
filmin mevzuunun evvelden öğre_ 
nilip backn türlü kullanılmaması. 
run önüne geçmek için yalnız en 
mühim artistler ile bazı mühim e
lemanların mevzuu ö~rrenrnesine 

razı olmakta idiler. Fakat mevzu
ları temize çeken dakliloların ya. 
b:ıncılara bunları bildirdikleri öğ
renilmiş ve bundan sonra film 
mevzularının muhtelif parçalara 
avrı1arak birbirlerinden haberleri 
oimıyan daktilolara yazdırılması 
cihetine gidilmiştir. 

,,. lermisin 
Ağlarmısın 

Amerikaya kaçalım 

Çar Aloksandr llSkcrleri teftiş 
ediyordu. O seneler Amerikaya 
ınuh:ıceretin moda. olduğu yıl. 

laTdrr. 
Çar Polor.yalı bir neferin ö. 

nünde durdu, adını, i~ini filan 
. öğrendikten sonra vaziyetinden 
memnun olup olmadığım sordu .. 
Geveze asker: 

- Nasıl memnun olurum. Ma
jeste. Kasabad:ı. işlerim yflzUstü 
kaldı, anam babam perişan. 

Alaeaklılardan bir ~ey kopara. 
mıyoruın. Burada da adama ne. 
fes aldmnıyorlar. Ekmekler 

kapkara. Yemek ağza konacak 
gibi değil. Sivrisin<:ktcn geceleri 
uyunmuyor. Çavuş pek sert ... 

lmparator bu · tazallumlarm 
sonu gelmiyeceğini anlayınca: 

- Dur o;ıum, dedi. Ben de 

vaziyetimden memnun değilim. 

Na.zrrlarım beni aldatıyorlar. 

memurlar hırsız, siynsctimh. 
bozuk. 

Nefer hemen Çı:ı.n 1 l:ufama 
eğilerek fısıldadı: 

- Vah z.:wallı Majeste. Senin 
halin bcn:hn yaman. l:ters"n 
beraberce Aınerikaya kaçalım. 

Ne dersiat 

l hram ediyormu~ ı:ırımaıa.rm nispeten çok az bu -
hınduğunu i<ıt:ı.tistiklerle tevsik et 

Doktor ayyaşı uzun uzun mu_ mektecllr. Şiddetli n..~km sül"likla • 

ayene etti: d1ği evlenmeden insan nasıl kaçn-

- Bu sabah ne kadar içtiniz? bilir? Hakikt a.'2k ~e evlenmelerin 

- Üç kadar votka. CMS1:ın nedir? 
- Neye sa:bahtan itibaren Profc:ıör Koln buna cevap vere_ 

içmeğc başlıyorsunuz? rek •'r.a.mrummzm çütlerl orta 

- Efendim, ben içmiyorum l ~"=~~:~!!:'!:!:~!!!~~!.!!ri:!!!!!!!ö!l!rn:!!ek!!!!!!!t!!!!u!!!!tsa!!!:lard!!!!!!!!ı 
ki! Sabahleyin kalkmca kendimi 
çok yorgun, midemi darmadağın 
hiEsediyor ve bir tane votka yu
varlıyor ve c!:lllblşk11 bir adam 
oluyorum. Arh': or.d::ı.n sonra 

hep öteki ndnm iç~·or, ben ~ade. 
cc ikram cdiyl'l·~m. 

- I"ırmızı h<>!ı"•''lr n~ o' 'u? 
l\unm ~da ~·oli: 

~l'tlinln ı ammd!l cfcrıu;,_ ı 

Faydah bilgiler 

Dünyaya ne kadar 
yağmur yağıyor? 

Her memlekette, hatta her 
rr.emleheth muhte!it rıııntaln~.

l~rmıı ne 1.-a.dlU' yağmur yağı. 
yOl', muayyen va ıtnlarla ölqüliir 
ve netice ~.ııfya kitabları:ıa 
gecirilir. Fıı!rat, biliyorsunuz ki, 
yağan yağm\lrlarm hemen he
m:.";). eks'Xi rniktan tarafından i
cilir, gilnc!': tarruından buhar h:ı 
Jine gl'tirilir. E11cr y::ığnn ynğ. 
mürl n toı rr.lt icmcsc ve güne" 

1 bir sene z ... r fmtla dünya yüzü'l :c 
de buh:ır haline ~ctirınes--y<li, 

ne kadar rn top1~nması lii:zıın 
~e!irdi? Bazı f.limler bunu hı>
~~b ctmi-::i~r ve bu h~a11ın mev
cl:ırıa actlr ,. wi rakı> mı ncc::r tmi'?
lcrdir. R<"l·<>m c11. .. le'l lmrkunç. 
t ur. BütUn diinya vüzül"'<l" tu su 
yun y t:k ... c>k'P;i b·r mctrrvı gc_ 
t·cc~1\'. ,.e P: r:ı:1 460.1C1.~ao 

tc, el ~a:. •. 

-• 
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Evlenmeler 
aşklara değil, mantığa ve 
şef kate dayanan bağlı
lıklara istina: etmelidir 

daha baht!yar olaC'aklardı., d 

tedir. 
Orta devirdekJ evlilik h:ıyatı 

zevk ve eğlence esasları lizC"l ine 

kurul.m::ı.zdı. Kadmlnr evlendikleri 
ıaman kocalarmın mesai nri•ada -
l.'I oluyorlardı. Ev, o vak:t nlleyi 
her türlU ilıtiyaçlaıiylc teçhiz eden 

kUçük bir fabrika gibi i'iliyen bir 
merkez haline giriyorun. ifan ko -
canın mlitemadi mesai b1rliği pt"'k 

ta.bil olarak en hodbin kadmla eıı 
egoi!lt erkeğin aile hayatrnm n -
ğll"lıklarmr cesaretle takslın etme_ 

lerlne sebep oluyordu. Profes5re 
göre bugiln de pek sıkı bağlarla 

bağlnnarak birleşm.tş aile ocaklnn 
vardT?'. Fakat dn.ğtlm.a.k üzere bıı· 

lunan aile ocaklannm mikta...-ı her 
gUn dn.ha fazla nrt:maktarlır. 

Profesöre gö"re cvclemirdc iş 
;:.'erleri evin mcvkllnl c;almı~tır. 

Eylenmek tç.fn her şc.}1 yaptığı 

halde evlilik hnyntmm devamlı 

olmnsmı dilşilnecek yerde evlen · 

rliktl'n !'onra bu hayattnn nastl 

kurlulucaklarını dU;;Unen gençle -
ı in miktarı gittıkçe artmaktadır. 

Rationnliımıe'in cari oldu' •ı "'ll za. 
mn.nda ise rasgcle bt ile 
mUcehhez bulunnn herk ı. :apa
cnğı de\'ıımı ı;ıüpheli nikah ,.~ya • 
hut artık kcndis'ni rahntsız eden 
evlilik hayatından kurtulmak için 
teşcbbiis edeceği hC'rhangi bir işi 

haklı gösterecek milrlafaa ~ehep -
!erini bulması işten bile değildir. 

Profesör Koln bu hususta en 

doğru tedbirin insan:ıı hayat ar • 
knda.<;mı scçcrk~ çok dikkatli 

davranması olduğunu söylüyor. 
Profesör her nel.ndar evl<'ndikt.en 
110nl"a da bircok fedakflrltk ihtiya· 

rile kan koca arasında b!r ahenk 
yar:ı.tarak evlilik hayntmın deva · 

mmt temin ctmeğe imkan buluna
bileccSi kana:Uni taştyorsn dn <'Il 

doğru' ve muvnfık r.:ı r('\Tlin arka _ 

da.şun seçmekte göstereceği ispat 
ve muvnffakryetc bağlı olduğun -

Girip mevsimindeyiz 

Kendinizi bu hastahkdan koruyunuz 
Ktl) geldi Soğuklar 

kakları kapladı. 

sisler so-

Kış ister hafif, isterse şiddetli 

gelsin, biz şimdiden bazı ihtiyati 
tedbirler a.lın:ıliyız, grip -
ten, bronşitten, zatürricden ken_ 

elimizi korumağa çalışmalıyız. Çok 
defo karnı şairane manzarasına, 

rüzgArm cesurane esişine, yağmu. 
nuı yavaş yavaş yağıcma hayran 
olup kmdimizi muhafaza)''! ihmal 
ederiz. Dllşünmeyiz ki böyle bir 

ihmal bizi günlerce bir oda.da hap. 
satmeğe ve uzun müddet ya.takta 
brra.lrnıağıı pekala sc~p olabilir. 

Onun için bu grbi lıast.ı.Jrklarm 

nasıl lxışlaytp nasıl seyrettiğini 

bilmek hiç de faydn.cıız değildir. 

Mesela grip zahiren pek de tehli
keli görülmediği hnldc neticede 
bir çok vehametıcr doğurabilecek 
bir hastalıktn-. O halde başlnngı. 
cmda vücudımıuzu ondan kurtar_ 
mağn gayret ctmck,iyico yerleş_ 

tikten sonra onu kovmağa c:alış. 

maktan daha kolaydır. 

Gripten korunmak için soğuk 
:-Jmamak l i'iznn olduğ11 kndar mik
replan knbul cdN:n'· ,·aziycte d<' 

mfı.nl olmak icabedcr. Binaennleyh 

cvvclA. mil:rop nlmacak insnnlar 
ve yerlerle temas etmekten cP.kin. 
melidir. Bu mikroplar bilhassa 

mektep, tiyatro, sinema. büyük 
m:ı.ğazalar gibi yt!rlcrdc r"k kolay 
alıruıbil('{'C'ğind(\n fazla dikkat et_ 
mC'k gerektir. &z:ı..n gripe tutul • . 
n:uş bir h'l'lt::ı.nın ve ynhut henii~ 
h::ıstn olmamrn bir mi!:roplunun bir 
dcfn C'lim Fık'lllk, ~·:ı.Jn•t onun zi_ 
~-nretine gitmPk sizin de ra11at.sız
lanmanız için kıifi bir amil olahi_ 
lir. 

memleketlerin bazı 

rinde hastabııkıcilar 

nınmak için husust 
hlur:lar giyerler. 

hasta.hanele. 
bundan ko_ 

maskeler ve 

Aile içerisinde bu 5eklliı tatbiki 
\"C hastanın t.nmamilc tecridi biraz 

da müşküldür. I ... lkin gripln bil_ 
hassa fena tahribat yapabileceği 

çok genç ve çok ihtiyar ,·ücutlnr 

griplilerle tC'lnastan srkı bir su
rette menedilmelidirler. 

Gripten Sd.kmrlmanm başlıca 

şekiller! şu dört maddede hulasa 
olunabilir: 

1 - Grip salgın olduğu devir. 
!erde sıcak havnlı yerlerden çı_ 
kthp soğuk havalı yerlere, ve so. 
ğuk havalı yerlerden sıcak ha.va. 
lı yerlere gC'çileceği vakıt fazla 
dikkat etmek lfızrmdır. 

Kısa )iin rorap giymek, iyi gıda 
almak ve soknğıı. çıkarken sıcak 

bil'!ley içme.'ı: de gripten korunmak 
için iyi vıısrtnlardandır. 

: - Sabah \'0 akşam birer defa 
ağız ve burnu bazı mikroplan 
öldürücü maddelerle, meselfı içi
ne bir rorb:ı kaşığı oksijenli su 
· .rı rıştınlmu; kaynamış su ile gar. 
gam e'rııC'ii ,.~ tı-rnizlemelidir. 

3 - Her yemekten evvel elleri 
muhakkn1' yıkamalıdır. 

4 - Hastnnın :rata~m ayak 
ucuna nntiseptik maddc:;i havi 
bi·· 1::.ıb koymalı ve hastanın kul. 
lanmış olduğu mendilleri onun l. 
C'İnc almalıdır .. 

Bütün bu tedbirlere rağmen 

gene gri9e tutulacak olursanız 

terlcmr k usulilc vi;cwhı müdafaa, 
haslalı"ı vaktinden cvv •l geri çc_ 
v!reb:Jir. Bt :mn için ke.lın bir yor
gana sarınıp avak ucuna bir sişe 

H '" al·c;ran, öksiirC'n, ~iil;'iren P lıis1 ik torbalı rda sıcn.k su koy. 
g-r'nl11cr tr.!"I bir r-i'(ron n•vası 1 ma , iki üç fincan ~ııyet sıcak çay 
tc:ldl cderl~r. J!3ttfl ilerlcmi5 v~ya ılılnmur içmek knfidir. 

da ısrar etmekt~dir. nvı"ndlkt~ 
""'ra .. Qdnmet etmcme"r boaan 
mağa kalkışrnarnk için esas ~~~~ 
evlenmeden <:vvE'l basiret ve .ih 
yat gösterilmesidir. 

Amerl.ltalı sosyoloji A.UınJne ~
re yeni evlenenlerin imkan d: 
linde boşanma ve kurdttkJart 1aJ1IİC 
ocağını dağrtrnnktıın. uzak ks • 
aile saadetini temın et.meğe :mu 
vaffok olabilmeleri içhı aŞSğıdıı
ki dört esastan ayrılmnllltı.la.ı"I z:ı.. 
ruridir: 

A) iki tarafın külttırUnUn he .. -ra· 
m<'n ayni derecede bulunma.'.ll. . .. 
ni idrak kabiliyetleri, Z<'''k, i.Sti 
dad \'e tahsillerinin biribirne bCf1 

zenıcsi. . _.f 

B - Aşağı yukarı ayni ~tİ.IIl"' 
sınıflara mensup bulunmaları. 

C - Arnlnnndııki yaş farltJllııı 
çok olmaması. . 

D - Ekonomi vaziyetleri b!l'l

birine yakın olan iki aileden b• • 

luıımalnrı. 

Profesör bu esasları ko\"dct' • 
tan sonra şu izahatı da ve~lf • 
tedir: 

.. _ Erkekler f.rtnten ur~n~ 
kabiliyetleri kolay ol.mryıın i.nS3-11. . e • 
!ardır. Kadınlarsa bumın akSın 

ı en et· dlr. Boşanmış kadınla ev en le" 
kek umumiyetle ispat edcnıeı:ne • 
te, fnknt kndm booandrktan 

9011 
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ra da normal ve s::ı.kin bir bPS~ 
geçirebilmektedir. i• 

İçtimai ve iktısadi fark kıı.dtıı 
<;in yaş farkından daha az.~~ 
miyetlid;r. İçtimai istati~lt 
yaı;ları kaı ılarmdan oldukça bU~. 
olıın erkeklerin daha ziyade ~ • 
lam ıılduklaı1m göstC'rm~ ~ 
ler. Fnkat arnlnrmdaki ynş fıı.t~ 
pek çok olursa kan koc:ı arns.ıııl • 
birçok suitefelıhümler vucııt ~ 
maktadır. Hele yaşı çok ileT1 

ka<lınlann genç erkeklerle &l~ 
melcrinden saadet beklenınesi l'· 
kansızdır. 

Profesör Koln son söz 0~ 
evlilikte snndet bulmak .ar.zus~ 
da olanlara şu tavsiyede b 

maktadrr: ı.· 

"- Akim göst<'rdiği yol~ ıJ .. 
kip ediniz. İyi ve devanılı bil" i. 

• -~e.1< 
le hayat: ve s:ı.adetine ~ • ~ 

çin romantizmi terkedip doğrU 
hakiki yolları bulunuz.,, ____....., 

Haberin bnlmacası 

5sl t 
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.. ~l--.llllll~"'-.1-~""t--'I 
5 ~~.j--
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1----1--+-~-
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,.._~..._-ı--ı--

tO 
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11 
ı._..ı.....u~-L.-.,J...,.1..-....... 

SGlda.n sa{;a: ~ 
1 - 1stıuıbul liınanmdnld J1 ptfJ) 

\'llSJtalarında.n biri, 2 - BCZ ~~ 
s:uıntlarmdan biti, 3 - Hıı.ztt'• ~ 
4 - Nota, mUkcmmcl, a.Uıı.)'lP ~ıdO' 
5 - Hayvan yavrusu, kUCilk ç dl~ 
rm yakıcı maddeler için ].alllntl ift trB" 
tabir, G - Maharet, 7 - Bit' ı! ıı&f" 
yük değnek, (iki kelime)• f3P'/t' 
van 8 - Harpte mUdıı.faa içln n -

' ur " mış taş yerler, yUksck nıcnı 'Jtl ,.... 
Tavana asılanlardan, vnsıt.nia1"• ~ 
Arkasından gıtmek, sıfat eda:~ _.ı 
yuvası, 11 - Sahip, sc~ıınll ' 
edatı, 

Yukardan nsıığı: rt (iıd 
1 - Vilcudunun et ktsDl• ııc cıçOilı' 

kelime ı , 2 - Uzun b.lkfLye, \-:l~-uıo 
kapıcrnı, 3 - ywıantstandıı. t& ~ 
ya.5aınış TUı klcrin reisleri, or dal~ 
cedq bUyUklUk, 4 - Ağacın ot.ıı. cı· 
çıktığı yer, hlssedlfil, 5 - lıı.k~ 
dukça, 6 - Hayvan peşı.ndc 

1 
_ tstJ" 

tersi, garip, bir erlrnk ~sını. ~u· 

1 

rap seciye, 8 - Bir scrnzt'• _, ..ar 
' sir CID'r, ~ 

zUn kısımlarından, 9 - ·ıı.ZJltŞ p 
ç:ı, ıo - Eskl yazmrn bir :> bi bir Jı:l' 
il, buzu su hahnc gctı.rrnc gi Uti ~ 
rckı.;t yapan, 11 - Alfıı.bCdC?l blr ~ 
yanyanıı, hamam fşç!lertndcn, 151uı: 57 nunıar:ılı bulm:ıc.-ınıır.ın "lg;:,. 

., tzıvar. 
ı - Havakurumu, ~ - 1 11~ 

3 _ Car, T. Yulaf, 4 - ~r~' vsJ• 
5 - B, Jilet, :ıı.ıııt. G 1 • ' • /\ vıırc• 
Na, ; Hezaren, Y, M. 8 -

0 
_ JJ, 

E'"m 1 Damn, 9 - Cereme, · 
Ticaret, 11 - Zem. L < ler, 



4 
'-~ beraber, iflettiğt ku . Haydut onun kabaca sözilnti 
~e, müteaddit poker ke.sti : 

~ - sonuncusundan çıkı - - Ukalalık istPmem ben! Geli. 
' ~ bir koridorda ilerle - tinin sebebi buysa gitmen daha 
' "akit direktörü yazıhane • iyi; hem de derhal! 
' buhnamak pek nadirdir. Ak. - Böylo inatçı olma \'ud. Ben 
it • ~ Vakit kumarhaneye &c - senin dostunum. Kardlcy bankaaı 

1 
lfleri gö7.den geçirir. ~i ba;;ım:uz.a felaket getirebilir; 

O yapmamalıydın. 

'hce lir. Sven klilpteki oda· - Budala! Ncd:.>n başınm;a fe. 
\ ~ vakit kapıyı arkasµı • ili.ket gelecekmiş; bu itli benim 
~~tle kapadı. PardösUsUnü 
~""-~Bir yaprak sigarası yak. 
~ odanm bir duvannı 'far bata işgal eden, şık ciltli 
' la dolu, büyük kUtUpha • 
' Yanına gitti. Elini bir nok· 
lliıı ıı.r. <lokundurunca kütüphane • 

S ~ bir mihver üzerinde 
~ dU'Yardan içeriye girdi ve 
~ geçme&ne mÜllait gen43. 

\ ~ l-ilkaeklikte bir geçit açıl -

lft. 
~ Sven yan karanfık bir kori· s; geçu ve bir kapı önünde 

eliyde kapıya bet defa vur. 

~en bir ses geldi: 
, ICiın o? 

'llir dost! 
l>aroıa~ ' . ~ ıcraıı 

~ ı açıldı ye Mr. Sven içeri 
~derhal kapandı. 
~ 1 Mr. Svenin yazıhanesi 
\ 'inde gık ve zarif olmamak. 
~ ber rahat ve konforlu bir 
~ lçerde yedi erkek ve bir 

'~; bunlann insana em. 
~ ~~k Jdmaelcr olmadığı i
l~ ı~ta anlaşılıyordu. 

~· siWılarm farkedildiği S çlkanlrp yenl gelene u_ 

\ ~O da birer birer bunları 
S ~. Sven bundan 90DJ'a el. 

' ~ mölon f'l.Pka.. 
~' •bn11, ağzında yaran bir 
\;~ ~ bulunan tam zabıta 

yapmadığımı biliyorsun. 
- Evet, ısen yapmadın. Fakat 

hisse alıyo!'!!lun. Teln'ar ediyorum, 
ıhtiyatlı ol, polis sendP.n şüphe e· 

dcbilir. Zabıtada tanıdıklarım ol • 
duğunu blllrain, boşuna liıf söyle
miyorum, elbet b:ldiklc-rim var. 

- Bildiğin ney mi§? Ellerinde 
delil \'ar mı? 

- Hayır ama ... 
- O halde mc~ele yok. Polis. 

!er beni yakalıyamazlar. Sen nasi.. 
hatlerinl kendine sakla. Hem ben 
eimdi arkıı.d~larla i§e dair konu
nuşacağrm, bu vaziyette sana dü· 
şen iş nedir, bilinsin? 

- Pek ala, Allııhaıamarladık. 

- Güle güle Sven. Tekrar gö· 
rüşelim. 

Kumarhaneci geldiği yoldan git 
ti. Al Vud onun arkasından mils
tehzlyane bakarak söylendi: 

- Budala korkuyor, diye söy
lendi. Hakkı da yok değil. Vazi • 
yeti çok tehlikeli ve nazik ... 

Neyse. biz kendi işlerimize ba. 
kalım .• Be~ dakikaya karlar Vnl · 
terin paralan getirmesi laznn. Sö· 
zilnde durup durmadığını anlıya -
cağız. Madik atmağa kalkarsa o • 
na Hanya ile Konyayı göstermek 
boynuma borç olsun! 

Para. lifmı işitince hepsinin 
gözleri ~lnılltı. Para bu harla ,.. 
damlar için hayatta her §eydi, o· 
nun uğrunda katil ve hmsrz olmuş
lardı. Para için dünyada yapmr • 
yacaklan fenalık yoktu. Al Vudun !~e gfüillen Amerikan hay 

~ ~ sözleri, arkadqla.rında böyle bU . 
:' de bir adamın önünde yUk bir alaka uyandırmıt olduğu 
~ halde odada bulunan genç kadm 

~lıı \"e zailin bakı§lı, yassı tamamiyle l&kayt kalmıştı. O ke-
"ıı ~· ortayı aşkın şiprıanlrlrla mali sUkQnetle, ~tekilerin haline 

lda.ın haydut Al Vud'du. bakıyor, 8e6lni çıkarmıyordu. 
tele.ne ka11ıamda bir kol • 1smi Lavinya Ma.kay olan bu ka· 

1t .:..~erek nezleli gibi çıkan dm, kendisino aşktan bahsedecek 
)t_ kimselerin teklifini evvelinden reci 

~ ~'°' geldbı Sven. dedi. Seni deder gfüi soğuk tavırlı görünme. 
'1 tfl tilzgAr attı buraya. Çoktan sine rağmen hayatında karşılqtı • 
~~ l'lhttnuyordun. ğı erkeklerin hiçbirisi onu unut · 

eevap. verdi: mağa muvaffak olamamıştı. GUI -
\, ~et, görUşmiyeli epey ol · • dilğU hiç görülmez, gUlUnısediği i. 

ft se nadir görülUrdü, fakat cazibe. \? ~ yolunda gidiyor in - sine kapılanlar çok olmuştu. 
Milat.esna bir güzel değildi ; li · 

~ dıeğU. Şimdilik hi~bir kin vUcudunun ahenktar ~aafi • 
Yok. bü, cildinin güzelliği ve halinde 

\ ~ güzel. .. Şimdi bu va - sihirkar bir cazibe vardı. Yıı§ı yir 
~Yaretinln sebebini anlat mi üç ~irml dörtten fazla d<'ğildi, 
~-.. fakat da.ha yqlı görUnUyorrlu. 
l ~ecl cevap vermek i . Hal ve tavn, erkeklerle mUna.. 
\":') tereddüt geçirdi ve ni : kaşa ederken ifade tarzı, onun 

hayat ve insanlar hakkında bU • 

~llin yerinde olsam daha yük bir tecrtibe sahihi ('llduğunu 
~ davranmnı, dedi. Elek- açığa vuruyordu. Filhakikn ma · 
~ ~yeden blr kere kurtul- zisi onun metanetle karşıladığı bir 
~·~t gelecek eeferlnde kor c;ok tecrübelerle doluydu. 

ki bqma... (Devamı var) 

-32· 
~ Çe)ebi mairur bir tavırla müş kendisin~ , 
~ &İJ'trek eliyle selam verdi. - Hekimler bakmıyor mu? 

!l ~ somurtkandı. - Evet. Şimdi hepsi başı ucun· 
>t':\utün hiç vaktim yoktu· di· da idi. Kainpederim: "Haydi ot 
\!\başladı. Refikam çok has· !um! mademki Venedik elçisile söz· 
~~ydi.m, gelecek hal leştiniz. De\let işlerinde elçiyi bek 
<'- 't1. !etmek, ona hakaret etmek demek· 
-·~o: 'V tir. Git, işini gör!,, dedi. O ısrar 
~!' ~ .. , ·~ş olsun. etmeseydi, gelemiyecektlm doğru· 
~ konu~ut\tet\t su. 
~ çUtınt~U- . ~~ ~ rıeoc.. ·-ik\ltriniz bu sözleri söy· 

tema\ Çelebi• e\çıYe . - ~\Ç ·.. ·• '- hir dev 

ti: . --•lıll··· i~ f.lt 
-~----

R A B Z R - Aktam Poetul ·; 
:e:s: 

------------~----~~-----~ 
Nakleden: 

ftfuzalfer E•en 

Uzun ve tataız~eçen bir eğ_ 
leN:enin &0nwıda Kenan a.rka. 
da.şiarından izin aldı ve ·evine 
doğru yürümeğe be.fladı. Kenan 
içkiyi, kadını. zevki ve eğle ••• 
ceyi sevmez değildi. Fakat bu 
gece inatçı bir bqağrıtı. bu içki 
alemini kendisine zehir etmişt. 

Eve girerlcen Kenan iyice 
sarhoştu. Vakıt g~ti, kapıcı 

kapıyı homurdanarnk a(}tı ve 
Kenanın merdivenleri çıkması

m beklemeden elektrik dUğmesl· 
ni ç:evirerek ortalığı karanlığa 
boğdu. 

Kenan elile etrafı yoklaya 
yoklaya, trabzanlara tutuna tu. 
tuna yukarrya çrktı. Sinirli bir 
elle anahtarı kilidin içerisinde 
çevirdi, şapka.smı ve eldivenle. 
rini kapı aralığında bıraktı .. 

Başı dönüyordu, llmba.yı yak. 
ma.ğa bile lüzum görmedi. El. 
yorda.miyle oda.ama girdi .. Ken. 
disini yorgun çok yorgun hl•· 
sediyordu. Hemen yatağına gir. 
di ve uyumağa çalıştı. 

Fakat etrafında görilnmiyen 
bir mahluk dolaşıyor gibiydi. 
Sinirleri teneffüs ettiği hava. 
içerisinde bir başkurnın dola~ 
tığını seziyordu. Kapılar yavll$ 
yava., a~ılıp kapanıyor, etrafm. 
da ayaklarmm ucuna basa.ra1r 
birisi dolaşıyor sanki. kulakları 
bir kuma.cı hrşırtısile dolu ... 

Kenan elini uzattı, yatağ~ 

yanrbaşmdaki masayı aradı. ma 
sadaki kUçilk elektrik ampuHini 
yakn<"aktt, fakat mMa yerinde 
yoktu. 

Korku, Kenanm vUc":Jdunda 
ytlzünde ellerini dolattırdı. GOE. 
lerini açtı ve karanlığı delmeğe 
çalışarak baktı, 

Yatak odumda, yatafmm 
tam kar§lSmda bir resim çer. 
çevesi olması lcaıbediyordu. FL 
kat §imdi bu çerçevenin yerin. 
de hafif bir llflk veren bir d&-t 
k~ vardı. Ve bu dört.köşe içe. 
rfsinde bir kadın hayali vardı. 
Beyaz elbiseli, Kml eaçh bir ka. 
dm hayali. 
Şimdi bu yarı aydmlık içeri. 

Binde bu kadının bl1tUn hareket. 
lerini görllyordu. Hayal hatif 
hafif kolunu kaldırdı, ellerini 
birleştirdi, !birleşmiş ellerini fiil. 
veli kalbine, sonra alnına götür. 
dil. 

Kenan bilmediği bir sebepten 
dolayı hrçkrrdı, neredeyse ağ. 
layaea:ktı. Kendisini 7.0r tuttu, 
korku, heyecan ve daha isimsiz 
bir çok h.ialerin eeiri olarak 
gözlerini kapadı. 

Gözlerini tekrar açtığı VIXıt 

hayal kaybolmuştu. Etraf ka· 
ranlık, simsiyahtı. 

oradan çıktı. Koridorda boş yere 
elektrik düfmesiııi aradı, bula.. 
madı. Şapkasını koyduğu yerden 
almak istedi. O da yoktu, yal. 
n.ız eldivenlerini buldu, cebine 
tıktı, merdivenleri indi, eokağa 
fırladı. 

Kenan deli gibi olm\lftu. ~ 
ve karanlık sokaklarda .. nefesi 

çük bir vazıte mi sanıyorsunuz? 
Padişahın kainpe0erime büyük iti" 
madı vardır. Devletin hazinesine 
para dolduran ve padişahın yüzü· 
nü güıduren odur. U o.masaydı, 
hepımiz iflas ederdik. 

Elçi gülmeğe başladı. Cemal Çe· 
lebiyi avlamarun sırası gelmişti. 

Derhal cebinden bir küçük kese çr 
kardı: 

- Mademki refikaruz rahatsız· 
dır. Kendilerine yemiş almak üze· 
re şu küçük hediyemi lütfen kabul 
eder misiniz 

Cemal Çelebi tereddütle elini 
keseye uzattı: 

- Teşekkür ederim ama .. Zah· 
met ediyorsunuz, sinyor! Bu insa· 
niyetinize karşı borçlu kalacağım· 
dan korkuyorum. 

- Hayır.. hayır.. insaniyetin 
karşılığı yoktur. inşallah yakında 

·:
1wuz iyileşir de, ıu bizim mu· 

'"ini müsait bir vaktinizde 

Perıı· 
kcailircesin.ı:. koşuyordu. Ne ka. 
dar yürüdU. nere1erdcn geçti, 
bunların farkında tile değildi. 

GUne§in ilk ışıkları ufu '.lnrı ay. 
dmlatırken Kenan kendini cad. 
dede ve bir harabenin ilzerındC' 
uyumuş buldu. 

Kenan geceyi dü~ündil ve ke • 
di kendine karar verdi: 
kendine karar verdi: 

"Gece sarhoştum... Rüya gör
rn üş olacağım, bar.ka bir şey 

değil.,. 

Bu halden utanarak Kenan 
boynunu bükerek tekrar evinin 
yolunu tuttu. 

Kapıya gelince elini anahta. 
nnr çıkarmak için cebine soktu. 
Ve cebinden bir çift kadın eldi
veni çrkardı. Şaşıla<'ak şey, bu 
kadm ~ldh· ..,· cebine nereden 
ve na.sıl girııı;şti. . . 

me'tten kendini alamadı. Kapı_ 
nın İt"Crisirı!e gördüğü kadını 

tnnıyordu.Bu kadm gece gördU. 
ğü kızıl saçlı hayalettı. 

l~ndın Kenanm bu J1alini gö· 
rüncc bir el i<>aretile içcrıye 

glrmeı:'.;e dnvet etti. Kennn N~. 
rimanı takf p etti. Kapının ön Un. 
de meraldılar yine heyecanla 
kontt!'lmağa. bı:ışladılar. 

;\"criman knpıyı açtı ve Kenan 
bir odaya girdi. Bu kendi ya. 
tnk odasınm üstüne tekabül e. 
den odaydı. Tamamiyle oda.ama. 
benziyen bir oda, yalnız burad& 
yatağının kıuıırnmda çerçeven 
bir resim değil. camlı bir kapı 
\'ar. 

Kenanm beyninde bir ıiıntek 

çakar gibi oldu. Ve artık bu oda.. 
da bir sandalye üzerinde kendi 
eldivenlerini görünce şa§madı 

bile. Şimdi Neriman bir suç 
delili olarak sn:dadığı bu eldi
\'enlere dair izahat veriyordu: 

- Bunları koridorda buldum, 
Hırsız karanlıkta kaçarken bun. 
!arı alamamış. fakat benim el. 
divenlerim de meydanda yok. 

Ve titrek bir tebesUmle eözU.. 
ne de,·nm etti: 

- Hırsız bu eldivenlerden 
ba~a bir şey aşıramamış. Her. 
halde bu kapıyı açtığnn vakrt 
elimde bir silah \•ar sanarak 
firkmtiş olacak. 

- Fakat bu esnada elinizde 
hiç bir silah olmadığını ben pek· 

" • ala iyi biliyorum. 
Kentil bu h!lyretinf 

... ıe ifacic c.ttı: 

yUklek Kenan bu sözleri ta.tıı bir -. 

- Bu eldivende ne oluyor 
sanki 

Kendieine hitap eden kapıcı 
onu bu diJIŞ'Unceeinden uyandır_ 
dı. 

- Bayım, dairenize çabuk çı
kınız. Bu gece apartmana hırsız 
girmiş. Ba.km r.iııden de bir şey 

"1rmt.f mı? 
Başını kaldırdı, kapıc: yuka. 

nki kattan sarkmış bu sözleri 
söylilyor, bakm daha başkaJan 
var .. 

Dairesine girmekten vazgeçen 
Kenan yukarıya çıktı. 
Oturduğu dairenin tam üzerine 
tesadüf eden dairenin kaplsı 

açık... Muhtelif dairelerin biz. 
metçilerinden mürekkep bir 
grup hararetli hararetli konuşu_ 
yor. 

Kenan sordu : 
- Ne var, ne olmuş ... 
Ka.pıcı yeniden izahat vcrpte· 

ğe koyuldu: 
- Demin söyledim ya, bir 

hırsızlık. Bu gece Neriman ha_ 
nımm dairesine bir hırsız gir. 
mi~ ... l~in en şaşılac·:k ~t\kt'!St •• 

Fakat kapıcı kadm sözüne 
devam edemedi. Kapıda başka 

birisi görünmüştü. 
Kenan haykırarak geri çekil. 

C.ernal Ç'.elebi keseyi derhal koy· 
nuna koydu. 

- Hay hay, sinyor? Siz hiç 
merak etmeyin .. Ben müsait bir 
zamanda size haber gönderirim. 
Teşrif ederı;iniz. Veziriazam haz· 
retlerinden de mezuniyet alırım. 
Meseleyi çarçabuk hem de istedi· 
ğiniz şekilde bitiririz. 

Greçyo bunun üzerine sarayda 
fazla kalmadı. 

Cemal Çelebiye te§ekkür ederek 
aynldı. 

Yeni divan katibi o gün ilk de· 
fa rüşvet almış değildi. O. kainpe· 
derinin maiyetinde tahsil memuru 
bulunduğu günlerde de birçok rüş· 
vet almıştı. 

••• 
O akşam Lukreçya haremkapı· 

sınıia Cevher ağaya rastladı. 

- Bugün Bayram ~ ielme 
dimi? 

le söylem.i§ti. Fakat bu ta.tlı 

cümle kadını olduğ'.ı yerde don
durmağa kili gelmişti. Simdi 
Neriman korku ile Kenana bakı. 
yordu. Kenan artık her §e'Yf 
eöylemenin sITa.SI 6eldiğini a.n. 
ladı ve yerinden kalkarak kadı. 
na hitap etti: 

- Neriman hannn, sizi ımr. 

kutma.k istediğimi sanmaymız. 

DUn akşam ~undan gülünç bir 
macera geçti. V akra ben bir 
hırsız değilim ama dUn gece 
evinir.e giren bendim. 

Kenan bu sözleri adeti. neş'eli 
bir seele aöylüyotdu. Bu sözleri 
dinleyen gen~ kadmrn da yana;k. 
ları kızarıyor. gözleri ca.nl&nı· 
yor. 

Kenan hararetle sözUne de. 
vam etti: " 

- DUn gecıe sizi korkuttuğum 
k;in çok milteessifim. Beni aff e. 
dip etmemek elinizdedir. İster. 
seniz bir hm!!Yz gibi polise te8lim 
olmağa da razıyım. 

Neriman açık ve samimi bir 
gülüşle gUldü: 

- Sizi affediyorum. Fakat a... 
lJp götlirdiiğünüz eldivenlerimi 
geri vermek şartlyle ... Bu mace. 
rayı korku ile atlattık... Fakat 
yalnız ya.şayan bir dul Wmm 
arada bir korku geçirmesi çok 

- Divan toplanmadı mı? 
- Hayır .. 

- Cemal Çelebi de gelmedi mi? 
- Bir aralık geldi .. Venedik el· 

çisile biraz görüştükten sonra gitti. 

- Venedik elçisi geldi dernek? 

- Evet. Verdiğiniz muzlan da 
kendisine ikram ettim. 

- Çok muz seviyor diyorlar .. 
yedi mi? 

- Birkaç tane yedi. 
- Kalanları ne yaptın! 
- Onları da kulunuz yedım. 

Size dua ettim. 

- Neden bana dua ettin? Muz 
sarayda bulunmaz bir yemiş değil 
yal 

- Çok bulunur ama, kulunuz 
şimdiye kadar muzu a~zıma koy
·mamıştun. Sayenizde bugün ye· 
dim. Çok nefis bir meyve İmi§. 

- Hoşuna mı gitti? 

- Çok hoşlandnn. Gayet hafif 

V KIT 
GAZETESi 

. _!31r Jt?ilddettenberi tertip et. 
tıgl \'e gördiiğü rağbet yilzUn. 
den on d fa tekrarladığı kupon· 
lar sa vcsindc okuyucularına de. 
ğcrli biN.'r kütllphanc kazandır. 
mı~tır. 

VAKiT gaz tesi 
BUyuk bır alaka ile kar§Ila.. 

nan bu hizmetine yine o!rnyu· 
cularını memnun edecek yeni bir 
eekll \'ererek tekrar devama 
karar vennis, on birinci defa 
olara.k ha.ıırladığı kuponlan nerr 
rctmif1! bnjla.mıetır. 

Bu kuponları siz de 
mutlaka toplayınız 

(TafsilA.t "V AKIT" da) 

BORSA 
lillpMOlf 

1 SterJlD 6 2' 
100 Dolar 132.20 
100 Frc. 
100 Liret 
100 tsvıçre Fn:. 20.68711 
100 Florin 
100 Raytşınarlıı 

100 Bejga 
100 D"llhmt 0.11971 
110 Leva ı.62211 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 12.937~ 
100 Zloti 
100 Pengo 2615315 
ıoo Lev 062~ 
100 Dinar :ı.t':3 

100 Yen ıı J373 
100 taveç kronu 81001 
100 Ruble - • 

Elbam nı Tabritat 
Ergani 10.7~ 

Sıvaa • Erzurum % 19.11 
sıvu • Erzurum ~ 19.11 

19.12.940 
.... AJaa8 
.... ı-....,... 
I.~ K.onutma 

1%.IS Şarkılar 
ll.60 AJau 
11.11~ 
ıa.oa Radyo caa 
ıuo Kantık ..,. 
ıua Melodiler. 
Jt.M AJua 
1 t.ü lacıeua 
IO.lG Badyo Od. 
20.43 Kemua 
11.00 Dlnlf-yld ... 
:n.ao Koaatma 
!1.45 OrkftJtra 
n.ao AJanı.ıı 
ft.45 Dana 

20.12.940 
8.03 Aja.u 
L18 Procram 
8.t.5 l'emek ilet. 

U.SI Saz ııemaL 
l!.50 Ajau 
ıa.~ TUıklller 
ıuo Kantık Prs 
18.0I Radyo lruar. 
11.SO Faal lleyett 
ııuo .&Jana 
19.45 Makam. 06. 
20.16 Badyo Gzt. 
!0.45 TEMSlL 
!l.SO Kon~ma 
IL'6 Ork~tra 
22.so AJan• 
2%.45 Orkestra 
28.00 Dans 

lij~ı ~rı~ıl .. !;t;t;:= 
ıııııl Bulunmaz Utak 

y ... , '· ... 8AB&IE 

• •• 
ı.tlkW o.cMe9IDde Komedi \ w la• 

Aklam IO.IO daı 

Pqa Hazretleri 

~bil. 

- İaterseniz yalnız kalmamak 
elinir.dedir. 

Bakıflan kat§rlqtJ. K.adm 
manalı bir tebeseUmle gülüyor
du. Ken.:ın da gilldU ve elleri bir 
an içerisinde birleşti. 

Lukreçya yazdığı mektubun 
Greçyonun eline geçtiğinden emin· 
di. Bu emniyetle yürümek istedi: 

- Bir daha ne zaman gelecek 
bu adam saraya? 

- Birkaç gün sonra, daha dot 
rusu Cemal Çelebinin kansı iyileş· 
tikten sonra ... 

- Ne o? Cemal çelebinin kansı 
hasta mı? 

- Evet. Biraz rahatsızmış. 

Çelebi, kansını çok seviyormuş; o 
hastalanınca çelebi i§ göremeznıiş !. 

Halbuki Hayrullah efendi sancr 
dan inim inim inler de gene çalışır 
dı. 

- Eee •• sevgi derler buna, Cev
her ağa! Sen evti olmadığın için,, 
bu işlere aklın ermez. 

- Hakkımı var. Ben de aklr 
mm erdiğini iddia etmiyonm. 

Lukreçya uzakblıtı. 
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Kız mektepleri aıasznda 
• 

Voleybol müsabakalarına 
dün de devam edildi 

Kıuıdllli Ye Çamlıra takmıları. •• 

KD: MektepuE-rl \•otııybol mu.~lm· GilnUn ikinci maçı Şişli Terakki U 
kn!amıa diln do EınlnönU Halk••vl sesi ile bu sene yaptığı iki maçta da 

onunda de~~' Cdllmll)tlr. l'lllN.ba· galip gelen Ercnköy kız Useııl ara.sın· 
kAJarm tıı.ltıllfth \O ıılrndlye kadar ~a.- da !dl. 
ııılAn maçlara göre punn et.'<lvelinl Takımlar yerlerine dlz!ldlklerl za. 
.,ağıda ve.rlyoru~: man ıu kadroyu muhafaza ediyorlar 

GUnUn ili< maçı geçen senenin şam dl: 
piyonu Çamlıca ile Kandilli arasında Ercnköy: SUheylA •(K.), Fazilet, 
idi. BUyUk bir h~yecanla geçen bu :Mübeccel, Nemlde, TürkAn, Vedia. 
maçın ilk setini 16·1' llc Kandilli Ş. Terakki; Selma, TUrkll.n, Ret. 
kazanmışsa da ikinci ve UçUncU scL han, Sıdıka, Emel, Necll. 
to Çe.mlıcalılo.r l<endilcrinl toplamış· Nemldenin servis atı§lyle başla· 

lar ve ikinci aeU 15.9 lle kaznndtk· I yan birinci ıeU Erenköy 15.12 ile 
tan sonra son seti de 15.ll llc blU· kazanmıştır. 

rerck günUn ilk maçnu galibiyetle lkincl sette ş. Terakkilller ilk set. 
biUrml§lerdir. teki oyunlarından daha fena oyna· 

Bu heyecanlı n mWılm maça ta.. mıılar ve bunun neticesinde 15_-t: ile 
kımlar a§ağıdakl kadrolarla çı~- kaybetml§lerdlr. 
lardı: Galip t&kımdan SUheylA ile NemL 

Çamlı:e&: SUhe>iA. (K), HayrUnni_ de, mağlQp takımdan da Selma ne 
M, Necil, Nebahat, Nurinnlsa, Nec. Türkln güzel oynamışlardır. 
lA. 

Kandilli: Saime (K.), Beria, Sevim, 
:Vildan, Selma, SUheyl4.. 

Bugün Çamlıcalılar çıkardıkları e>

yunla taraflarını hiç de tatmin et_ 
m~lcrdlr. 

Galip tak.im; kaptanıarı Süheyl&.. 
nm bilgili oyunu sayesinde mağlQ

bSyettcn kurtulmU§tur. :MıığlQp takı _ 
ma gelince, bu maçı kaybetmesine 
rağmen güzel oynamıştır. 

Takımda senis atı§larlyle Selma., 
.smaçlarlyle de Saime temayüz et_ 
nı!§lcrdlr. 

Çemberlitaşta 

Kız Liseleri Voleybol 

maçları puan cedveli 

M~ Ga. Haf. Puan 
E l"ellköy L. 3 3 G 
htıınbol L. 2 2 4 

Çamlır.a L 2 2 4 

Cnmburlyet ı ... 2 1 1 8 

Kız l\lualllm M. 2 1 1 3 
lniSnU L l 1 2 
1,ık L 2 2 2 
Boğu.lı;l Llsrsi 2 ~ 2 

Kandllll IJ.~l 2 ! :.? 
şı,u T t>!rakkl L 2 2 2 

tr• .. !-ı~::-.. ---•• --......... _...... .. _ .............. " :::.rn.::: ••• ::·s:-::c::::=::;.-:-.::::=::::: :·,: :::~:r-!: _____ .................. _.. • ...... ;ıw. ~ 

1 istanbulda Havagazi ve Elektrik ve 
HTeşebbüsatı Sınaiye Tijrk A: Şirketi 
i~ Mühim ilin 
fm 1stanbulda Havaga.zl ve Elektrik ve TeşebbUsatı sinaiye 
•••• k 

i!!
n;;•::.

01

• TUr Anonim şirketi, memurlannm 1940 seneııine ait '•san,. renkli 
ffl~ hU\.iyet kartlannın 1 fklnclklnun 19U den itibaren iptal edilerek • 

1941 .ııcnesl için muteber olmıtk üzere "pembe,. renkte kqrtlarla. de· 
ill ğıştirileceğini sayın müşterilerine arzeyler. f!j Bu kartıann baş tarafında 9irketin UnvanI olan "latanbulda Ha· 
·-· \'agazi ve Elektrik ve TeşebbUsatr ıımalyc Türk Anonim Şirketi,. 

• Yukarda gösterilen t'\'safa uygun oımıyan kartlar ııııhte addedil· 

I
:=: yazılıdır. 

meli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 
Şirket müşterilennın bu ilı\na riayet etmemelerinden çıkabilecek 

ııctlcelerin mesuliyetıni kııbul etmlycce~ini şimdiden beyan yler. 

..... --.. ··-....-... · · ··-··--·· ······ ...u -----·····-····-·······-··•ill••••• .. ••-... •••••••• '1
UDüRIYET - .. ··-~,- . ; -::::::::::::::::::::= :::::::::::: :::::::: =:c:: .. 

1 
ıtsanbu ı Levazım amirliğmden verilen ı 

haracı askeri kıtaatı ilan ları -----Numunesine göre pazarlıkla 75.000 adet mUhabere fincanı almacaktır. 

Tıı.tımin bedeli 25.000 lira katı teminalI 3i50 llrıı.dır. İhale.si 24·12·940 salı 
gUnU aaat 15 de Ankarada M.M.V. so.tınalrna komisyonunda yapdacıı.ktrr. 
Taliplerin belll vakitte komlılyona gelmeleri. (1638) '(11827) 

.. . . 
&her kilo.suna tahmin edUen fiyatı 6 kuruş 25 santim olan 3000 ton 

arpa pazarlıkla aatm almacaktır. Pazarlığı hergiln Ankarada Lv. Amirliği 
satmalma komiayonunda yapılacaktır. 300 tondan aşağı olmamak üzere ayn 
ayn taliplere de ihale edilebilir. Arpalar dökUm halinde Ankara ve civar ta· 
taayonlarde. teslim alınır. 3000 ton için katı teminat 21,250 lira ve 300 ton 
için kaU teminat 2813 Hradır. Evsaf ve ııu-tnıı.mesl 960 kurup komisyondan 
almır. Taliplerin hergUn Ankarada Lv. Amirliği satmalma koıntayonuna gel· 

melen. (1572) (1H06) 

•--• Meşbar • Q ! GJ!öbreklerden idrar• torbasına ka -ı"' 
H A C 1 B E K I• R dar yollardaki halıtaııklarm mlk 

roplarmı kökUnden temizlemek 
için HELMOBLÖ kullanınız. 

Tlcaretbaaeılala 
KIRK KATLI 

SARAY 
BAKLAVASI 

dudnldarın ufak bir t•·m;ıl; llO 

-· atrzda yok oluyor. • 

r----·--., Qocuk Bek.lım 
Ahmet Akkoyunlu 

Ta.kaim, Talimhane Palu No. • 
Pazardan muda bergüo ııaat 1D 

ten ıonra. Telefon C012"1 

HELMOBLEU 
Böbreklerin ça.lı§m& kudretlni art 
tırır. Kadm, erkek idrar zorlukla 
rmı, eski ve yeni belsoğukluğunu 
mesa.n• ilUhabmı, bel ağna:nı 

sık aık idrar bozmak ve bozarker. 
yanrnak hallerinl giderir. Bol ldraı 

temin eder. İdrarda kumlarm, me 
aanede tqlarm teıekkWUne mani 
olur. 
DİKKAT: IIEL:MOBLÖ ldrarm1Zt 
temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat veklletinin ruh.salını haiz 
dlr. I · HOR ECZANEDE BUL~ 

Alaturka güreşler ,,. Muhammen aylık 

Molla Mehmetle Ali 

~ Ahmet karşılaşacak 

t 
,, 

EdirncdP bir snattcn fazla. güreş 

yııparak hPrnbcrc imlan Ali Ahmetıe 
Molla Mehmet bu pazar gilnU Çember 
llta9tn gUrc~cccltlerdlr. 

Bunlardan başka Pomak Hasan, 
Subaşı köylU Mehmet, Pomak Musta· 
fa, Düzceli İsmail gibi namlI pc.hlivan 
Jo.nmız da mllsabo.kalarda yer alacak· 
lardtr. Cidden bUyUk bir mllsabaka o· 
lnca.k olan Ali .Ahmetle Molla gUre§l· 
nln alAkn ile knrşılaşacağt muhakkak 
trr. 

fi 

Semt, ?ılah&lle Cadde, sokak No. Olm L1 Kr. 
Çartıkapı kalçecı Haa:uı, Yeniçeriler 83 Kalçeci Hasan camii 60 00 
Kocam~tafa p!L!ja Canbaziye Abdullah dede 20 Ev 8 00 
Fatih Klrmaatl Cami meydanı Mektep mahalli arsa 5 00 
Fatih J.Jıkpll§& Aıııkpaşa medrese anın.en 2 00 

Yukarda yazılı mahaller 942 senesi mayıs sonuna. kadar kiraya verilmek Uzere müzayedeye çıkarılmıştır. lha· 
leleri 20 klnunucvvel 94.0 cuma günU saat on b4>ştedlr. t:rıtekliler Çemberlitaşta İstanbul vakıflar başmUdUrlUğt.lnUn 
vakıf akarlar kalemine gelmeleri. (11660) 

ı:~:::::::a::-.mc::::n:=:c::::m 1 Göz Hekimi 
!I Dr. Murat R. Aydın 
Hseyoğlu • Parmakkapı. imam 
fl•okak No: 2. Tel: 41553 d Muayene n her türlü göı • 
~ameliyat. fıkanı İçin pftntsrz... • 

llnl&::: t ih il .:=::mı::ıi: 

p• -· Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastahk· 
iarı mütehassısı 

Beyoğla lstlklll Caddc5l No. !\1$0 
Bursa Pazarı U•tO Ohan~"Bn 

Apıutnıan. Tel.: 412~~ ..... llİll--·~--·~ .. 

Türk iye Cumhuriyet 
AK T 1 r 

ltaa 1 

A.ltm: San Kil0'1'&IJI 
Bank.not • 
Ufaklık • 

Uab.lldeJd MUbablrlerı 
TOrlc l.Jraaı , 

Barf<:tA>ld Mohahlrll"rl 

72044 240 

• 

• 
A l lm: C:ıı11 KUoırı-am " arı i fi ı fı 
Alıma t&hvW kabll ıerbe.ıt dO
•t.ı:Je:r • • , • • 
CJıger dOvlZJer n bOrçJu fillrtııı 
tııık.Jyeıerı • 

Baztne Tııbv1Ut'n ı 
Deruhte • dUeo evraJo oakdh•• 
rarfıJıtı . 

Kanunun e • 8 maddelerine tevtl· 
lran Hazine taratmdan Yl ltl te. 
ttlyat 

101.335.986,99 
9.227.56-1,50 
2.286.l 15,44 

315.2RQ.n 

7.535.914,91 

-,-

31.010.626.03 

158. 7·18.563,-

19.922.695.-

Merkez 
Ura 

ı 12.819.666,93 

315.289,73 

• 

38.576.540,9i 

138.825.868.-, 
1 

Maarif Vekilliğinin 
Seneda & Cill'.Cblnu 

ııcart Senedat • . , 
n. t 

l 

F..11bam vt taıı vtıar cOzdanıı 
Deruhte edilen ewak.ı oakdl· 
yenle karııılıtı eııbam • • 
tabVf!At 1Ubar1 kıymetle 

259.50'UO-i,09 259.504.10!,09 

·16.956.256,93 

Lise birinci, ikinci sznıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 1 
--:Sl!:--~'!ml!I~ .................. : ........ , 

. ... Scrbe1t Eabam Ye TahrlJAt: 

~vanlllar ı 

AJIJD -ve d!5vtz Ozer1ne avao • 
l'abvllat Uzertııe a nne • • 
Hazineye kıaa vacı. a ,.a.na . • • 

Hazineye 3Rı10 No. kanunn rore 
•etl&D altm kıı.rtılıkll avanı • 
Rlsseda rla.r • 
lıluhteuı • 1 

• • • 
1 • e • 

8.4 73.164,93 

8.799,98 
7.808.722,-
5.524.000,-

97.58! .926,75 

. 'l'ekfU> 

1 Temmuz 1931 tar1lılnM!l iUbareQ • 

55. t29.421.86 

110.926.418,73 
4.500.000,-

16.057.240,92 

736.981.581.~0 1 

.· 

!/<ZHıiŞiHi .liJtllf4ıŞ 
kAbuğUHU Sliıkla1Mı$ 

Fazla cereyan ıstthtaR 
eden ampullar kullanıldı• 
~ında aynı t.u hafif §'a dU• 
şülür. 

Hakiki tas·aPruf vapmaR 
isteyen daha az cereyan 
sarfına mukabil daha .bol 
lşık veren TUNGSRAM am• 
pullarını ·mübayaa eder. 

!NA Z P A R AV A ·EN B O L A YD I NL-1
14 

' . '-·~B. O U'R LA·.. 8 .i R AD E R L E 12 ~ 
. ~-İ S TAN a U L AN .C ARA . " . ı Z. M ı R . ~ 

Tahmin İlk 
bede il teminat 

7.50 Fatihte HUsambey mahallesinin gemiciler"°~ 
67 ncl adada 18 numarataj numaralı ve 68 ın 

100.00 

rabbaı ııahalı arsanın satışr. 

3!S.10 Kapalıçarşıda Divrik sokağında kAin '50·51-5' •~ 468.00 
dUkkı\nm .sat~r. • 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlktarlan yukıı.rda. yazılı gayri~ 
Jer aatiimak üzere nyn ayn açık arttırmaya konulmuştur. şar~ 
bıt ve muamellt mUdUrlUğil kaleminde görUlecekUr. lhale 26·12·9'0 t ~ 
be gilnU saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teınf.ıl.ll~· 
buz veya mekt:uplarile ihale günü muayyen saatte dalın! encUınende 
malan. (11708) 

Bankası 14 / 12/1940 vaziyeti 
~ PAS 1 fı . 

Sermaye 
bıtiya' akçealı 

A.dl -ve tevkalld• • 
Hu.swd • • 

• • e · • ' 
• • e • 

.redavtıldekt Banknotlar r 
Deruhte edJlea evra'n nakdly. 
Kanunun 8 • ı lnd ma ddelerin• 
tevfikan Hazine tarafm dan nld 
tediyat . 
Derub te sdJleD ff1"&kı a&kdJye 
tıaklyem • • • • 

eur,ılıtı tamamen a ltm olarak 
llAnten tedavUle Yazedlleo • 
l{" '""klltlt mukablll UAnb'n tıda, 
\'azcd. 
Hıızineye yapılan altm karşılıklı 
avans mukabili 3002 No.lr konun 
mucibince ilftveten tedavWe \'O.· 

zedllen • 

lt!:VUUA'I ı 
rorıı Uraas 

• 
. . 

6.188.666.15 
6.000.000,-

158.748.563,-· 

19.922.695,-

138.825.868,

ı 7.000.000,-

242.000.000.-

ıs.OOo·~· 
. ı~ 

12.188·660· 

12.000.cm.- 409.I!!· 

73.521.094.05 
A.itm: san KDogram 818665 448.087.05 -----------!!!150 No. kanuna göre hazineye 
'lçılan avanı D"IUkabW tndl olu
nruı altmlar: . 
~~ kUogram M641930 

Ollvh TaalıJıOdatr ı 

AJtma tabvW kabil ~'rizter • , 
l)lger dövizler n alacaklı KU• 
rlng ~klyeleıi • , , , , 

'luhtellf ' • - ı'· .. . .... . • ... . 

78.124.167,90 

-,-

35.935/Z02.02 

· eıre '--ıQ. 41'ltı,ıe o '~7.73~6~.98~1.-58-1-.20-'! ... ,. ,___ . 
, 


