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~-=: ~~=.==: b 1hikım 1 
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General MetaJ.a.ın "naP meraaiminıle zta · la ki prc1ım eheilnl ~ 1e ev1er1 .,n ........, " '-"rt 

.,.....,"1ıı1naı1ısht..,.. ... el. Bir t-• I ledl mu rıp o ca ır ~;.= :.: •:..:-:=:~ 

._.... ..... _ üına ae.tapoea ttaıp. •• .... ' IAMa, 1 <A. A.) - Daüy .._ .. ................ ..... •tt tıltlll ~ " tec1lllt Sketch pseteelnln verdiği maıCl- ,... ........ ..._ ............ .... ..... ....,.._.. A.._ ...._ 

:.l~"'-=== Şef rahatuyul Bizi zafere götOrecek ::n~~~=::::y· ~-::.::=.:-..: ===...ı:-: 
~ mtll«wtw __._._ ... ,aıelerindaa bQulUe bir miktar bL ... - U ._.., ____,,;ıı ~a;.,;,,. .. .. • a....; " 

...... el ! 1 llr • .b.."k~a 1 f lulid Aile yuru w • Slliamıtbr. Bu t;,....ıerm ....- 9il)N --..- WWWW .... $12'- ......... __. 
•• ... ,b-,tır. 

1 
o an ~arı JO ı cesar. yacem7l'~ kablllyet1 seçen ~ .. ....,... ,... .._lel'ol Allwl • .ır . .. ,.. • • • ı , Y :l ... ,.....,...daba .~ tnsBte ..,. 11• ...,.. ıwltıUaı.._ tı' 's ı ı ı Pi! 

•11 .. WDLÇJN ~4rlr ı•ı> ~ .. -...., •taı alır& .... , ..... 



c; ÜlıÜH içilı~ 
a -=• 

Metaksasın ölümün~en sonra 
Y .. :NU ~ gea~nl 

lıfeta .... •m Gltlml herta. 
dea CbJet .. llttllro6, ,.ıaa 
Yaulatum detn. dttnya ~ 

... analJeslalD JUi da koyulqiJOI. 
• ....,. paetelertnla .... ,. il8J' 
baıtre&Ukled IDtuıara ..,_ • 
tr)'Ot, M ma&eda H ... JMdU .. 
" 1a.ıeıt1or ld dllaJ1ı. ıı.a~ 
taıtlll ıeca -~ Elea ~ 
..... flll'09"'elenlaııı .............. 
bja ......... lılr ....,_ .. 
..... elllleldedlr. 

........... m.aldl " - , ..... 
a.taaı -.emr. ArkMM• al. 
......... JlelabM ..... .. 
wüdetaal laau .. ....,.., .... 
tle .. lalwelll lılr 'I'- Mletl 
,...... lılr de.llt ........, ..,.. 

ltlr diploma& 4etlldlr. o ,er ,.. 
dlUlehelrenhp..,_ .....,_ 

lertm. lllnlJetbd .......... . 
)erle fUP11111&11 llM .......... lılr ....... Tutld,.. ... ,,.... .... 
..,. ..... mf!Wter, ..,.....,. 

llDell'e, lılleldeltld .. lePGere &1 • 
... .....,ıe _, .,.. b eh-

llllllı rtml .......... ı ... ... ...... ..,.....,.. ..... _ ... 
ıelud ........ lılr ..a. ..._ ........ 

n... .............. ....... 
JetmetRWll ........... ..... 
......... " .........,.. lfeı'llr 

rlae ıa,mea .....ıyecı mefkfirecl. 
lerdenclL O bOlyorda ki blt mllle. 
tin ldlntJeG Ye tstlkll.11 yalnn to· 

... ._ &11ell1~ deill. •)"Dl -· 
maada vt. baJa1udu d&hA fada '>. 

.................. edlllr. Be. 
&aa muta, oeD ,_,..., Dll\lu.ı..,, 
)'lldmlarta ..,.._ 1ıocıam.. t.aplar 

la lsonumıat llalelel J'ddlablltrı 

lakaa .,.. ....... perttaleemlıt , .. 

.. .... ,....., ~ bJe. 
1et •• il ılNlr. 
• ................... & ..... ........ _..._..,......_ 
.._. ... ....,...... takdir, •• .............................. 
.. de ıw • ......,... allleUerlll ta· 
ltlllletetam.e.-.. 

SewPWe we ..,pıiM)a ...... 
......... .... rl1W .... 'l'lıtl 
lllllletl .. lllm k....-ada en de. 

mllleel, tutlllıl _,...emııllll da. 
~ eıewıella "' mertQla 
~.illmi ..nt.e ft teni" 
._ ..._ tıeıdll etudftlr. Ve ......... ~ .. ··--,.. ......... ..,1e lelaabdedlr. 

Ve jlme ..... lcbMBr ld llarclet 
'I'_ ................ ....... 
..... ._ •• ecllJonaı 

- " "'• ... ,.., ..... tıer 
.... ... ••mail llolf pı--. ....... 

Tarim deniz romanı: ti Ya.zan: Katlircan Kallı 

o ıece bir .- --.na dlall f bbMlea • .....,.., 161*'11-. 
arafmdakı kapsama ~; .ak Oaeenma la~IJU eral "' • 

"' au verdi; Uk 1llkla beAl>w ~ da ~ llUDn. hıı:Da 1U.aa 
lilip ıittl Orut retıe .,. t4ldat. tMrlktli lapaa.y~ lk>tr• Jtilifea 

tan =un 1JQ ~ ~ ~ Melrlaft,.. 
bayraimı ıördlller ff yapt:tJ we °"" rw lıç!D .,. cra.e. ./"V • 
uıcU O CL~ farltlu f'V'd;Jar. IUIU9 lll.IU9I ~ 

Bt>ın'.>ıırd:ınal\1 111zla111Urmü. be- Ebu lılee'ut dere& tıü yil}c.ttl • 

cuml&I' ~ıflMJI &lamuh. BI • • ..... tlf u..W lnaU sıtm~:ıu 
ıtar tar4JUD ytrml aQıı blc dlU'llW • d991W ediYC'rdll. 81111a nı. t men t'l· 

an, poe bGyGk meea!E'lerlD ar ao,. ,... tdW"'nU IÇtıı .18J!fden 
lınlıp.da yabllf 11 ..,._,. ~ ..,.._: tatıı ~ adeti di
satazıalma tatalda. Barvt biti • be otunDut del!!. '*2Uaı'a u.plaa. 
)'Orda ft baca -•Jder bota p IDJltl. KmıJdımaU. IDAmkÜD ol • 
decttkti. Orac rell acele Tmnuıa a- aQOrdL 8ınılup stı.ler lapan • 
dam gônderdl; aaltaD llub•mmecl J'Olla.ra )alıcaktı Bu vua,.t kal"

ta banıt istedi. Tl1rk elen.la tnar. .... ... yanyan .. gMilrUlmeal 

duna o kadar ıattmuı pen.. kabil olan kJmmlanm ~er; eo 
DkaDQ adallı -- ... bir ,.,. ,.ıanm alddar, Ulbarlarma çalı 
de, Mı'OOlr 19rHJer tanfmdaD ... çırpı doldurarak •ttt nrdiler, Le. 
ll'Dmtllnl. hele Cenevll " lapan • natler u.rlerinde o kadar hey~ 
JOllardan kaleler alıp oralarda can1J bir bayat .untlWeri. tıaerle-
18J'leemelbll ldt letem1JOl'c111. Keıı rinde lllerler kuudlldan stJ,sel 

dl menfaati " lmll afrmaa bllton ı..ıt. 111 .ın .- damalar ara-
Pnd Afrlkalılarm, bir klllm im • ~ catırdJyan.k erldJtbd. ebml.. 
Um alemlnJa ... w lltlld9elbll .,u ..., balla,. seln omarga • 

llaltaJJJOl'da. -- ,..... eıalara atıındlJdllltlntl 
OruQ ıew Tmlua 811Jta11D1claa r'8d l(l'lslert y~ wyrettiler. 

'9Vab1 aldliJ IUIUU ffsr 89 OBiara teMllf weri • 
- NanUrl .. Al-f"" ror«a: 
Demekten Jrendlnl aluladl. Jl'a· - a.. oebWJI&, donanma ba-

bt o, stıçlDlerdea sene bdar hmur. _. buhulma. Saltık ol • 
srıJ.mıyu. batt6 bOJle YUlyetler· 8UD ! 
de cwret w bn•tl utu bir a 1 Kanda ~ d&n4tller. Oruç 
damdı. O kadar 1d en yakin u - rela Ol'llda kaldı. Bmr rela 11mua· 
manda TIUluataa aak.......... · dUI ot semı,t donattı. Uevatmbı 
bqk& lılr yerdi ,..._.,. m,tt lal. l'll8lrm eert, denlzl1' daJpb 

ettL lotmuma bltmıdu acılclr: Tana-
KJI plmlftl: Araplarm mW:!m tıs pldl. Onıda eultanm tenue • 

bir Jmmı ka}fl.ertu d&lmtlllerdl: : llncle " Jeveatler ele fasla bala. 
fakat Ono rela mubMan11 bir un dart gmıtyt utmaıcb; deme 
battıa ı.ldnmyorcbl, tDnlrl la · f~ tarar verdi: pmllerbl ar 
Jl&llyoUarm ~ık ft 1111mıluktaıı malanm w taJfalarml hmımJedJ. 
teaUna ohnılın uü lılr llatimal IAftlltltr: 
clellldL - Bls •• pllrlsl 

Oldukca 80tl"ak .e ..t lılr poy· Dediler. Çbkt1 Hmnn bl1 mn-
rum eltitl bir sGacll. deelale da' lbnlfz a1rmıermm nekadar vertnı 
p.1ar blriblrln1 kovalıJor, labilt n nlduhnu denem•terdL SöylecP 
çarpıyor, beyaz k6p11kler ...,_ • OD d8rt pmlden ibaret btr filo 
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. l_I ABU verucıır..ae ı&e. 

n &rua\11111a...wı:a .....,_ 

Ruzveltin 
hususi 

mümessili 
Ankarada 

1ıK ıskançlık güzün- :,eu~:.: :u' :::: 
...a birde tramvaJa Mulp wıeı -..: 

den öldürülen ::Ef-?.:-2 
Birkaç gün aonra 
Filiatine gidecek 

AUan. 1 (Ha.euıl) - ~luı 
c:umburns.ı Ruav.ıua taJuıl ID"mear 
U aJbaJ Donavaa. dtta ~ pı. 
m1f. S.ıu,oDda h&rlctye YekAWi v 
Amer1kaD .ıanu .,.kA.nı taratmda 
UrplaDmıfbr. AlbaJ DoD&vaa ..-. 
ftDe, baı1c!Je yekiJeU umum! Utll 
Numaa Jhpemaıclottu tarafmdu 
cltlD aJrpm bir sl)'&fet tertip edllm4 
Ur. 

Albq Dcmavan, birkaç ıt1D llCIDra 

baradaD TOl'Oll ebprulle l'Uı.ttne s!. 
decektll'. 

{ 

bet dakika bekUyeceğlDe ıönı, * 
gu .. ze Nadı.de tarma arabaama 7• blae,. .... , 

· yahut da şöyle bir ytta metre ...,._ 
lunı kullandıktan aoara yemi blJ' 

Emniyet müdürlüiüne sekiz aene evvel itlenmiı aktarma lıllett alacU 4--+dı ~ 
bir cinayet ihbar edildi cloğrasa hl~ de fena bir te1 deilt. 

Din, ı.tanbaJ ....m,et direk" sbı1 haklı çıkaracak derecede ba. dlr. Maksat, yolcwnm gklecejl .,...: 
t&tültıne &tda bir bdm, aelds ı:ı deliller elde ettikten sonra bir re gitmesinden ~ tralDftJ * 
18118 enel lllemnlt bir cinayetin gece Nadide ile fiddetll bir kav. resinin kazancı ohmca tealdd ecll.. 
eerarmr fafetmlltlr. 18 yapıDll ve yatıp uyumuştur. lecek en kUçllk bir nokta~. 
Jmaı Hatice olu bu Jwtmm an. Ancak. rl1yaemda da bu vaka ı· 

lattıjma ,ere, _. eene eneı le mewul olan Zeki bir aralık, u 
koca•,, Jı:ard811. lmlwldJlr met. Yaıımıt ve yavaşça altta.ki dilkki. 

ini ~-.. &ldtlrm"_..• Bu Da inerek kaJ.na bir ip a1mJt V& hfıc 
1'11 uuo-- '"'"""· bir şeyden haberab, tatlı tatlı u. um, kendlleıinden bqka bilen 
voktur. BaJbuld timdi, kendlll ko- yumakta olan gtlzel metreaiıı.tn o· 

Balkanlar ve harp 

A LMAN FWırert n.lbnlara 
ar'.;mayı lqUt.ereaJa BaL 

kanlara gelmeelne lıeils lllrNtı. 
Yani lnglltenı Balba1ara p._. 

itaiya ile 
ticaretimiz 

cumdan aynlmak tbredlr. Buglln, zerine attlarak ipi bofamıa gec;fl'. 
fallt Olma, bahmu clDa7eıt eOyle mt1tlr. Nadide hiçbir harekettt: 

1 llJ~: bulnnm•ğa fl1'8at bulmadan bota 
8ekfs aene evvel Kaeımpqadı ana ıa.;en iple bir Od kıvrandık· 

se AJmaQa da~ laaU" 
tere geline, Abmlıya • pleeelr. 

, Bahriye caddecbıde m munarada tan eonra ölmtıştUr. 
1 oturan we evinin altında blkJral!ık Zeki, cinayeti lıtlec:Ukten eonra 

Alakadarlara yeniden 
tebligat yapıldı 

Tl1rk • ltalyan ticaret w 
kJering anl•1111nmm mer'iyet. 
ten kalkmumdan 90Dr8 ltalya. 
ya yapdacak thracat ve yaps
lacak iclballt husuunda allka. 
darlara yeniden tebliptta bulu. 
nulmuetur. 

Buna göre, ttaıya ile aranm. 
dald ticaret anlqması mer'iyet· 
ten kalkmadan evvel akreditif 
açm1f olan ttaıyan mallan ser. 
bestçe it.W edilebilecektir. 

Oniveraite rektörünün 
çay ziyafeti 

Ouivenıttlt rektarHllO tararıA.. 
ttaıı yQnek tahlıll seDQUlt eeren· 
DA tertip tıdileıı çay zlyafetJeıia • 
dm biri de dOn •erllmlttfr. Dttnıı:D 
Qay, Tıb P'RkUttMI IOD lllUf tale. 
bes\ne ma.hauaru. Topl4Dtı. Lltifa.. 
deli 'hubıhallerlıt devem eclerk• 
ta!r.bN!en Fullt (Tzgflr, teker bar 
tatnhruı. hm tıh' ttAe fC'rmUIO bul· 
dulunu Mctt• Mmlltlr. Bundan 
bqka tal~~ IMJhtAtif lbti~. 
lan etratuııW s: ı u tOlntU. "• tale. 
be blrUfltJln ,.uratlA tMial mevzu· 
.... almQflllr. 

Beyaz peynir buhrUtı 
yaratmak iıtiyenler 
8ehrin Mroot ıemtlertnde be • 

yaz peynlrtn artık tamamen bulu· 
uamadıiı lıaklmlcla mm.takı tlca • 
ret mtldtlrltıtnne birçok fikl:retler 
yapıbııqtr. JV!hnu tam yallı 
peynir hiç ta1mamıştr. Halbuki ı. 
tanbul buzlıanelerbıde ımoo tene. 
ke beyu peyntr ftrdır. l'abt bir 
aydanberi flat murakabe komJa • 
yonu peynir wleet hatkmda 
b.t1 bir karar nrememlttlr. 

Vakıf 
(So~ ~ llttall) 

batlıtı altında 1UdJll .......... ,ede 
Ama U.. Bulgar mecllıdnde on bet 
mebua taraflaclaa verUım takrtrdeD 
b&Uederek lıa takrSr 8UIL11ert tçbdıl, 

Bqvüll profuör l'UO:u, Butprtaı._ 
nm Balkan memlelteUerbd tehdit .. 
ieD muhtemel Alman taarruzu kari .. 
am4& &l&c&IJ .,...,.u l&rlh olarak 
ifadeye davet eden ma4denln en ma. 
tılmml olctutımu ,._,._diyor ld: 

Bltlfll' lld gtbl eınel dyledll' 
aatakta Bcılba vaziyetine te~ 
ecBacıe BomuJW)ald Alman huır 
bkJarmm daha dyade tedafüi 111• 

llb'ette oldalan anlefnü ..... 
........ : ••tn,;tıtere Balkalllarda lılr 
cephe lnanmll oı.na ou ..,.. 
tedMr a1noru." manaamı ifade e
•• bir dil 1n1ı1aam..-. ll'Uat Bit. ........... ço• IAAtlkftıllr. o ka· 
c1ar ld ba ..aztt dlnledlktfln ıııonn 
babua doğru beldenea Abnu ta. 
srnaunan do~an c1oirufa B:ıJ. 
lwllara ~eleee..._l iddia edfıtnlere 

"''" hak vemMtk l&mn<ıellr. Dlier 
bu'9ftan HltlPrlD .. Eller Amerika 

vapnn Zeki admda birJ11 Nadide ceaedf alarak bahçeye glStllrmtlş, 
:aminde bir km evine alarak met bir mesar kasıp oraya gömmUftUr . 
ree hayatı ya..-.p beflımlfbr. Nadlcleııba kaybolmumdan ftlp. 

belenen komşular, keyfiyeti zabı· 
Ancat lıa1d1rıtea adı slbl Nldl.. taya haber ~erdir. Bir mtıd· 

ele bir sDzeJUle malik olu metre. det ne.sa.ret altında bulundurulan 
*1 ook enen Zeki, bir mlddet Zeki, hlçlıtr '9j' aöylememif ve 
tatlJ Wr ha)'&t ,. .. diktan eoara mUptell oldup lıutaMr nettcMln. 
nkanclılm feci ~Mille dllf • de bir mUddet eonra aımoıttır. 
mO. " Naclldeden llpbelenmele DOn zabıta, Nadidenin bahçede. 
bu':mullbr. ki mezanm kudınırı ve yalım 
~ nlbqet fllplaelbıele badi· temllderı balamnaetv. 

FABRIKALARDAKi STOKLARIN 
MIKTARLARI SORULDU 

Dün lastik tabrıkatörlerl 
toplanarak izahat verdiler 
Ticaret "9k.&le~ laa....1>111 DUDULka 

uca.ret Dl~ .... ...,. 

fUbelertadla cıul11MD ~ eJ. 
lertadekl ltolU&r n bl.I fabrfkalana 
ballhazırcia Dil pbl lflWAe ııMlltrUI Ol· 
duklan b&kkmda IZILJl&t a.teızuııır. 

YVmlflw •• lwlbe- 79111 kauçuk .. 

u,.çıan az.raıacs. malC&mat ........... 
ve bullaa IU'f meh31Hp1 419 ~n ~· 
t.aJtn •tmlflerdlr. 

ZaU lllDreıı çaoalr
lara •••tepıer 

•ır••••• ... , ..... , .. 
DOn. llllDtUa Uaare' •UdürltalQ. 

oQn davııll ~W. Wı. waı.tall JMUk 
aaaytı fabrfka&an •hlplen bir toı
l&Dtı ~· ~·laıWCla llOWD 
IUtlk fabrlJ&aUlrleri bUhllUDUf ft ICN 

dDeriDe ~ ı.ıuea ilabat bD· 
dlrUenk m&IOm•t alUUlufl.lr. Bu ar-. 
da fabrlk&larua ıamdlye icad&r aaam ~~ ilk tedriH.t mftfet. 
D.uçukt&a ae miktar &ld•klan, bulaurı tif.en dün maarif müdürlüğün.. 
ne DJabettıe oi&DIDı kullaaıttklU'I, ne ı de umumi bir toplantı yapmq· 
kadarmm bamur b&line s•tıriMıt1 •• tardır. Bu toplantıda r.aif bün.. 
balm devlet .tparifl •eya plya.ta malı yeli, sağır ve kör gocuklarm ilk 
Olarak ne cı.o. maııar uae~ ,aı?J- tahsillerini yapmalan tem mU. 
t:klan 8Cıl'Ulmtlf&ar. Ayrca bPr tAsttk him kararlar vermJelerdlr. An. 
tabrlkumm lHl l9aeal aomma tadar cak. bu gibi çocukla.rm okutul· 
u kadar ham •llGUla thttıaçıan oı· ı wuı bir thtias meeeleal olduğu 
dutu da .orulmUf Ye tubit alwımu,_ IÇİn §ehirdeki ilk mekteplerden 
tur. bazdan bu mabat için tahsis 

rabrikaUSrl•. t.teDDen maıtmab edilecektir. 

mam1J1e lfgal edilmedikçe Alman 
ordasa Ccn•lıa c1oln herbaagl bir 
hareket JaPMIU. S.ra Balprl9. 
tıu harp tehllkHlne maras kalma
mak lçla Almaa orduua köpıtl 
ldzı:ıcU ılnnlfe l'aZI ot.na 1allla 
~anbaıa ecnebi l~ft altnla gir. 
.... oJmas. •!ili ........ lrork
•ln llarp tehftt~ ~tt ,... ... kv
plquo. Jkl'!'ldSD lt!ıŞD Mffla llal"8o
rlataa Alman ord111anm ...,_... 
meC"1ııulstıtlnc!e bllr. 

Kı&harr1r, bundan eonra, Bulgar 
mebu.llaman eadıta lzbar etmelrtıt 
baktı olduld&rmı, BıdprlataDJ bir .. 
tuA lı&reketmdeD laırtumü .... bbO. 
8llnDJl lıee bir taarruza kup muka,,.. 
meı. llaslı'taDdmll ~ Al ... 
b~ blldlrllmubade mtbldtadt 
hu!undulWlU ,uan.Jc mahJestnı fll>"' 
le bltlriJOl't 

1llüelta nutkUM Cle''ap tekllncle 
....... .,,_ her~l.!f! llr. (IUrpl dfı lıı. ... -ti pllrferbldea lıılrlnde ime 
bir autuk ~;vlcdl. nor iki hUkiUDf't •• 
damana lizleri lkl mllleUa ve Ud ff'r
...................... dıertD far. 
in pek sUsel telıarDs ettlımeldt•cllr. 

ll'lbrer lılıu mldn, blru maimi llls 
..,..... ......... slJdertfe, Sortllte 
... patlrdQa mlıwt etmeae kendi 
~ bJIMıdeeellal tllUllHI" 

-- ......... tasma Bqvekll1 .. 
... ,...... m bD7IUs fMllael olu bae 
ırDU9 ....,,._ P1'JI ealda bir ....... 
.. ......... lılr lrotra yalıut bir., 
Janpalll ....,a+ ~ ~ .. 
.............. llllddll .. ~. 

..... , ........ ld llWerlD )'UIDNk 
.......,..... sllı glrtllta wı ,....... 

Havagazı 
boruları 
BevoQlunda 
Bir tehlike 
halini aldı 

Dün Tarlabqmda bi, 
kadın zehirlenerek ölcUl 

OD bet stlD lçlDde lıUl T.ara,aftıll!~ .. 
lkllll de &ıflk&q&a .... ~~ ... 
gaaa il• 9ablrlenme ~ .--., 
bir dlfer vaka da, dOJI ohDUf ft ~ 
kadlD aeJUrlenelek OlmllftUr. 

1'apttaa tabklkattan ~ 
J'6N lcaD fÖYl• OlmUftw': 

Tarlatwımcta. K&raawla ....... 
ll'lçııca Apdl eoU&Uua bb1efUll ,_.
pçu lıavapzt borulU aııl .. llm.,.. 

bir •bebtea dolayr deUDmlf .,. lntlfU 
eden p.alar ctvar eYlere daldnııftll'. 

l'ıçıcı Abdi llOJralmda CID altı ae
ıxıarah n lntltar eden bu ga......_ 
oıııı fazla mtlteallr olmuf " ft1lt aJt 
katında huta 7&taa'mda J&Wl Elllll 
olmilf, kızı Koralla da _,.,. lllr lllU'ef. 
te zehirlenerek baat&Deye kaldınlmlt
tır. Aym evde oturan Kari lee 'batu99 
tıaatataıım&kla attatmlftn'. 

Öleıı li:leatnıa ceaed1 Oltlm _..lAll 
teablt edebilmek Uure morca ft1dır 
rılmlftır. Bu hAdYe bakkmda ebaluaf 
yetJe tahklk&t yapılmaktadD'. 

aıı..r.n cahltYaıôiD.-_ki,... 
tö119 devam ediyor: 

.... ~ .......... lıelld 
pek bll)1lll te)'ICr yen& hlca& .... 
+amedL &lmaa,a balb bMtmta ar 
tdıll ollMdaa lılr - ,.... ..... 
euaeldlJ.,......lılı'adılıa~ 
dedir. Omm 1ııDtaa llam'lddul. .,.. 
plAalan. bli&aD PJıetleıl ........ 
kaıdl. Alma.ıı,ya lulla aeaelerblde bDUbl 
kayııakO&rl normal saretıe ça!Jtll'll Hlo 
buıtua kolayl&k)ardu ... ......... 
uma müdcleı 8Mf.,_ PJıe& _.. 

ama ertttıtt twtlnlltnae n&meu '* 
baoak meaede Dlbal Dlert elde .,....... 
.. adattk ...., ....... ...... 
~ kmla alee@ ........... ..... 

n ile mi tDJlllslen plıelle ~ '• 
Ktı~ban mUh&rrir. b&rp b da 

t1Dde bazırlıksıa tııg1l1zler1D lılr buiıı 
çuk 9ClledeDterl AJmanJın, a:ıs:J1\P 

olmamak lmk&Dlarmı boldu~ 
bir tarattım buır1aDm&I& devam ' 
derken diger tara.tan da Amerlk~t.,; 
yard&ıD gör.ıtıklertnl yazarak: .. 

du. Bu ınrada ufukta pmller ıö meydana pldl. 
l'llndtl; bunlarm 1&)'111 pttillçe art· 

harbe ıil'f'Cek olum b8tlD Av. 
(09"1111 ftl'l rupa kendini mtldafaa edeerHlr." 

ŞlmdDd ltüle Bal~ hl!'6metl
nba vereeee enap •e olaıw.,...., 
8o'9tımya lzumı!u OD bet 1dlllldn 
lstlhah takriri llun'lunalan mem. 
111mlfttle ka,..,.aam'ır Wr 116ı119e
ıllr. Zira Balpr ............... 
rlrletl ile ,.... ~ ...... 
lerlae ldlmet elııllelrle ~. 

nralanndM ~ Çö~lla vakur " 
C!ltldl ııı&tlerl slblnler " kalbter 1.
.......... - .... ,.PQ'Or .. plflo 
...................... blMAJI 
laaldundll1d kaaaatl lnlnetleac'Drtyor ... 

Bundan aonra muban1r .. Almuı
:ra &yı• bir mevldde tclt 1d flmdl,. U. 
4U .. 111pec•k• J&pmab .,. \fi tıt. 
ttrmeltıdlo. '91W .,. BWerba ..... 

kail yardımım da temlD e~ı. 
kendl buırbklanm bltlrdlkteD _,. 
d&ba yUkaek muvattakJJetıer.söılte 
mealııden tabU blr ,ey var mıdır 
d!:yor ve makaleetnl '°11• blUrtyor: 

"'itte sıımaD tnsftterealD ......... 
tı ve Ud ytlzl1 geçti. 

OruQ rela ıemtıertn Da Uet'ut 
derealndn cıem. Çlbrdmumı 

emretti: fakat ba emir faPllaM 

dı. Çtlnktı banlar lnanll --..• 
derenm IUJ11 W1m•• leDllJlr 411 ., 
be otuımqta. 

----------- ~kHnılekl lfpdetııl''"' Bftlkaaln bak. 
tanda lnllluclrlt dlJ ara'1'11da 1111 

Şehir meeU.i yana 
toplanıyor 

tatubu1 tehir meclisi yarın va. 
U ve belediye rellll L6ttl Kmlar 
nn btr eattna U• ıurtaeaktır. Ya· 
maki toplanbıla ylDI ... bll~-

mlnuebet ftl'd". Yani bll ...., 
Rltler ~merlkanm ta~ltere,.f' yar
dum cetnteıden en-el blttln A•· 
nıpada ellnla erdi~ her yert ~· 
altnta almü lıdeclllbd ~
tedlr. 

8alprleMIN1u A._. ...... 

..,... zamuda blttn ....... ml11e& 
lerlnl allbdU' ecı.. ..... ftzlyetbı .,.,._....... ........ ........ 
.,.o~. 

.J ' ........ t 

..... -- '* barlıla bulrll~ m )'llptıtım. lrU'fl ta.raftaJd tnsWaı. 

~ dealeDlll - ...... 
....... ııemeıelerbd .... 1 •19 11'1; 
IMDJt*lr• UaJıa ordueullG lılr a.raı 
... elllp ..,.... lli'ltreA ..... 8.ı 
.... llUl61a kallma ı.u-e 
ld fllllı9'9 ..... bot ..., .... .,..ti.. 

flPUJOl dcM'IDIP'• blecleldle-
rhı ıllJllın ._. Uw lir • ='°1.:;.. Bave :a:: :0..:: 
dl; ....,. .... dOkıtl; Omt " ı-- tuunf pplant &ulllm .. 

au ~ c1...- ita mf"t"lelııe. 
tin ......... """'- ... .ıt-ma 
ctıaNI ••4*11'. Zira ...-... ..,.w ..... , .... 

Yeni Saftala 
(lld ...... - "' ... ,..., 

'-lblı altında ,..... bapt&lrlJede 

• ,.. Ollıll ftlam -- '* 

rtD ........ Uma hallrblr.m oldü 
......... l'ramlllal'ID pftet ... llffalr '•m bulallduklarnn. llltaraftarm kor
lmdU .......... DJ119""'*1Di .. 
1MIJW ft "'8....,......,.,. "9flaWB 
AllDUJUID .... -~.uu .. , .. ..,...,... 

- •• ...... hn' .. .. dlrt. ••\tk 



1~1!''!!~:3 
........ ~Midôri 
t'•-n .__am us 

IOMa m,, ,.... aaaara caddnl 
.. ... .... '*-i:lsılııllllAICI 

· - ....... ...... , 23872 .... ,. • 1 24370 
.. • : 20335 
'\lla~~··••'-!••••••; • 1i ŞAH'l"LARI 1 ...... €.-

.... ... 17.AIO ... : 
,.. • H.00. 1 
.... • LOO • .... ~-.-: 

8-sJ1wr JW: ··vakıt Matbaası" 

H8dlseıer .................. 
Ve T ar ih 

•DA 
llZALAll ... 

-... llııllıı'I0'1ıtmdan dolayı m:ı'. 
.... .._ lılr l8beke efnulmın berbl

........... -aanndaD bBtka binler
•._• ,... ...... vertımJ~ Yem 

- • lr bir kıawo auçlar var 
.. i6J'le .. ftJ'a üç tllrlü ceza gbr • 
1W. Y..._ ,.... oer.asmı icap e fren 

- ._ -.lir, vana ha.ngilerıdir, 
M 4•--~ Olımanlı lnıpara 
...... in ...... lamı etıa8IB,l"IDI k ' 

,_ -.. ........ 8ultan Stileyma 

- .... ı..mde bu çeştt olan
... .._.. edl7oraz, Bunlardan en '* · 7 , a ,m olaula.n llll'lllfl o--s. 
~ b ı 61rinct maddesi: 

...... .......,. dairdi; bu Otıtlt "uç. 

... 1111$ in, -ıtnJ.lklerlne gbre o-
'- .,_ iL ... allıDeye kada.r para 

--• ==ttt= edlllrlerdL Fakat 
Mr ... ima ...,. deffkanlıyı kaldı• 
..... ,.. ..... ~para ee.. 
-. ..,, 7 *r; erkekllklerlnJ 
.... 5 ha& 

...... ....... --yahut knm9 
• 5 W ..... sem lıelgapJar, W a· 
...._ ._ ....- ıwler; hem de her 

- ...... - lıılr üOe para eeımaı 
-.u 7 & _. ...... aaıt.ye .. bu 

.... - ,_ • lnd1rDlrclL Eğtu 

...... .._ 1118 telll ve ııalalt &"öste. 
-. ........... ele almbal yemlıı
............. ~bir aklge pa__ ...... 
ar eutı-De yatan baba para 

--• _..,,m edllemezdl Aıı•aşı 
'- 1J41 ..a llllldııl edlJ'or ve ba 
..., 91' ..._ lmDanmakta bak ............. 
... Jııaı'vanl,, de bultı 

Z Z ... llllıllllll 4lıl.yak atılır, hem 
• ._ ...._ 11111 bir akoe para ooır.a111 

- s ... 
...... o n 1 -..a '"tabldr, 

...._ ~ ,...... tokat vurıııak, 

....... ,.. llllDak gibi llOÇlardL 

...... ... Janbr; IÖS çıkaranın 

.... lııS 7 •: llllaJefıııl razı OIUl'BB 

~ ..... ....., -sın-. iki yöz, 
*k .... Üll9 almırdı. Şlllyetçl 

....... JZI r ... "8l'llecek tazml• 

... Jllll1a lıııeldl. Namwılu ve bayat
• ..... ...... l'llı dövtıımeıert ylı 
.. .... _,. talllcll; Bfalı umJ 
btr' ...._ ~ iki üoe De kurtulur 

.__1ltlı.a _ .. ;e sGre IU'aP l~leı 
- ........ ......... üoe Yerirlerdl; 
........ Malik~ paıanla.f 
- ... __,. IÖliblti11U. At, katir, 
-.._ 91* P"'b=Jana elleri keslllr, 
,.. .,... ...... iki :r8s ak§!' talı· ............ 
Z? .. llllldet eenaamda blı 
... .?ılır ................. dllttl-

0 .... ... 'ftll'lrdL 
............... ..... ::rallan eUl akçe .. .., ..... 
..... ~----- ~ •p1a eeaeı yoktur; 

---. .,._ ft idam CflZB)an 

~ .... ""'* tatla tll!IUyorda. Esas 
.. ~ ...... llDkukçulaJ 

..._ ld .... .._ Gl!lllllJeU ne kadar 

... .,.._ a ilin 4la o 1118bette atrr 
.... Oa --.. lıııtlannda balla. 
:-:..--' sh F illa mlıltllr, Bununla 
b ._ lllPllll enel .. Allah kor-

a- lllMk • ı ..,..... 'bllyllk ve 

...... ...... -- llatırlamak 10.. -..... 
Olüm 

......... - mtldtlrlyeti nakıı t 
....... ...... Bedi. Btlktq, bir kalb 
•• dııllll fttat etmfttlr. Ceruı.zesl 
.._.. -.at U te Takaimde Flruzağıı. 
6' ....... BeJollu hastanesinden 
~ lldlmekapıamdakl 1jeht•. 
btıa ..... mekhNlllDe defnolunacak .... 

Çorç lla nutka: 
Büyük ışler 
başarmağa 
layık olduğu· 
muzu isbat 
edeceğiz 

hal yadaki Nazi - Faşist 
re .. mi çürümüştür. 

ln..,.ı başveltllinin nutkunu dUn 
kı :ac:t v rmi tik. Bu nutka dair gR
ce gc. n daha muf8.&'3al bir telgrafı 

da bu ı.ln dercedıyoruz: 

Lon Ira., l <A.A.) - Başvekil 
Çördl dlin Soutlıampton'a yaptığı 
z· ar t c ıasında bir aralık ve bir
denbire h lktnn Birleşik Amerika 
devletleri r i i ser fine tezahürat 
Y8"l 1 smı is emiştir. Halk, bu ta-
le c r t1i alkışlarla mukabele 
ctm tir, 

('J il, kendisine refakat ed n 
H pk' s'den bahsederek şunları 

•• PJ?l' tir: 
' o · , demokrasinin ve hürri 

ye ın do t!l o an büyük devlet ada· 
mı Ruzveltin hususi mümessili ve 
Y km bir arka asrd r. Amerikanın 
nüf !l kütlelerinin İngiltereye 
yardım hus 19unda gösterdiği 2ih. 
n'yet ve yardım lehindeki hareke
tJn milt !tdiven Rrtma.sr bizim ce
saretimizi takviye etmiştir.,, 

Ba vekil Trablusgarp ve Arna. 
vı tlıık harekatından bahsederek 

ı s-,.ı ri sö lemi<ıtlr: 

"- Tra:blusgarp ve Yunanistan ha 
dis 1 . !talvadakJ nan 7 faşist re. 
j'minin <:UrlimU olduğunu isbat et, 
mişt':r. Atina ve Kahire üzerine 
muzaff rane yürilyecekleri yerde, 
faşistler, repimlerini idare edebil, 
mek için nazilerden yardım iste, 
mekte ve hattl kendilerini on1arrn 
idare etmesini bile göze almaJrta. 
dırlar. 

Bütiln bunlar, bize, önftmtızdeld 
uzun ve <:etin hAdiselere kBl'll ko. 
yabilmek için bUyUk bir cesaret 
vermektedir. Biz, büyük işler ba, 
samr,•n 1··vı:k olduğumuzu isbat e. 
deceğiz Ne zaman ve naaıl yap' 
ca~ızı söylememekle beraber bu 
harpten muzaffer çdca.calmusa e
miniz. O gilne kavuşunca lngfttere. 
nin uzun tarihinde en ,erefll devre, 
yi t..eşkil eden bir zamanda yqa
maltta olduğumuzu aöylemek hak
kını kazanmJŞ olacağız. ıı'ilha.kBra 
bu devir, vazifelerin hakkiyle ya.. 
rnld ih ve Rf'refli işlerin bqanldıfı 
bir devir olacaktır.,. 

Yugoslavyada 
cezalandırılan 

Amerikah 
gazeteciler 

Belgrat, ı (A.A.) - Röyter: 
!~anın şimalinde kanşıklıkla.r 

oldugu haberini ilk verenlerin on, 
lar olduğu iddiası ile cezalandmian 
iki Amerik 1 gazeteci İtalyan el 
çil'&in talebi ve Almanyanm da 
mudahalesi üzerine cezalandirıl
ınışlardır. 

Bu iki gazetecıye telefon kul
lanma!.an bir hafta müddetle ve 
bunlardan birine de telsiz telefon 
kullanma.sı mliddetslz olarak ya, 
sak efillmi tir. 

Berlinde beyan olunduğuna göre 

Beni sevimli b r nezaketle bir 
koltuğa oturttu ve: 

- Yorulm ymız dedi • kendi. 
nize b knıalmmız.. Bunu benim 
tavs·y e m me hacet yok ya. •• 

YUr ğimd derin bir hüzün sız
lıyordu. K nnda taşıdığım bu 
yoksul, garip yavrulardan bqka 

bir ş y d ğikll Gözlerimi bulandı, 
ran ıç acıs ru belli etmemeğe çalı 
§arak• 

- Çocukları gömıek ıstiyorum, 
d dim 

lYi k lpli genç kadın &nlayışb 
bir s ızllkle derhal dıp.n çıktı. 

B ka.ı: dakika sonra önünde kU 
çük kızcağız, kucağında minimini 
beb k, k tik Banştn oğlanı tuta
rak iç rı girdi. 

Kilc;Uk bebek artık kundaktan 
c;ıkm ş ve aerpllmfştl. Yumuk göz 
leıi ışıl ı Il pınldıyarü yt1zllme 
glllilyordu. Onu kucajmıa aldım. 

Fak t kalbimin httbıde 1llJwba • 
dml. Kız nuh DMlr bOYDüaıı btL 

H A B E 1\ - Uı,im posfa.sı 

ViLKi 
''cehennem 
. kö~esi,, ni 

gezdif 
lngiliz sahil müdafaa 
istihk&mlarını gördü 

" >ıttıaya gelecek 
Almaaıarıa Jlrlali& 

olmall ııtımem, 
diyor 

Douver, 1 ( A.A.) - Ameri. 
kada son reisicumhur intiha
batında Ruzveltin rakibi 
olan Vilki dün lngilterenin 
et,nubu şarki sahilıni ziyart:t 
etm~ ve bu münasebetle ne i. 
çin Douvere (Cehennem köşe
si) adının verildiğini anlamış.. 
tır. 

Bu seri gezintisi esnasında 
Vilki Alman akıncılarına 
karşı kara bataryalarının iki 
defa faalivete geçtiğini gormüş 
tür. Vılki, Fransa işgal e. 
dilen sahilden tam 20 mil n:e
safede bulunan Douver lima. 
nınm şark kolu müntehasmda 
bulunduğu bir Sll'ada düşmanın 
bir Dornier ta.yyaresi liınan ü.. 
zer"den uçmuftur . 

Vilki, Donver şatosımu 
gez.nıış ve öğle yemeğinı ptoda 
yemiştir. Kendisine mıntaka 
kumandam vis amiral Ramsa.y 
refakat etmiştir. Yemekten 
sonra Vil1ti, istiliya karşı 
yerleştirilmiş olan topları sey
retmiştir • 

Bu topların nasıl işlediği ken 
disine gösterilmiş ve bir kaç 
obüs atılml§tır. Kendisini bil. 
husa bqvekilin emri berine 
oraya konulan ve başvekile iza.. 
feten Vimıie adı verilen muaz. 
zam top gösterilmiştir. 

Villd eat.oya giderken Af, 
man tayyarelerinin attığı bom. 
baların plAjdaki binalarda ve 
bilhassa Graıul llo~ld@ faptığl 
iiıaaari göraıUetllr. 

Şimdi bcımbalarm tahrip et
mie olduğu Grand Hotel geçen 
yaz lııgiliz ve Amerikan gue.. 
tecı1erinin karalltlh1 idi. 

Villd, aafıildeki askeri 
mildafaa mevzilerim geeerek 
ziyaretine nihayet vermiştir. 

Londn, 1 (A. A.) - Rmvelt 
tarafmdan mağlQıb edllmJe olan re. 
i!icumhur namzedi Vandel Vllld bu 
aralık Douvrea'da bulunmaktadır. 
Mumaileyh demiştir kt: 
"- Bllttın. istihlrA.mlan, blltUn 

askeri ve bahri hazırliklan gör • 
dilm. Bu adayı f8tillya teşebbUs 
eden bir Abı:ıanm yerinde bulun. 
mak :istemesdim. Almanlar eğer 
böyle bir tetebbl19e kalkaeak olUI"' 
lansa ağır bir igle karfılqmış ola. 
ca.klard!r.,, 

İtalyanın şimalinde kantıklrklar 
çıktığı hakkındaki haberi bu Ud gaz 
zeteci telefonla Nevyorka vermir 
terdir . 

Şı.mu mil§ahede etmek gerektir 
ld, Alman Tranaocean ajansı, ismi 
geçen bu iki muhabirin Yugoslav
yadan ih1'aç edildiklerini bildirmiş, 
tl Belgrattalrl Amerikan elçisi, bu 
iki gazetecinin mesleklerinin ifa, 
IJllda verilen bu cezanın kaldml· 
maaı için büyük bir gayret sarfet
mektedir. 

terek gözlerini silzllyor, uzattığım 
hediyeleri eline alıp baktıkça 
mahzun gözlerinden bir sevinç ışı· 

fi fışkırıyordu. Sanşrn tombul oğ
lan eline verdiğim bir kUçUk oto
mobilin zembereğini hemen boz
muş ve artık yUrUtemediği için 
neredeyse ağlıyacak kadar masum 
bir kedere kapıbmttt. Onun yerine 
eline bh- at verdim. Evirip çevirdi 
O'ıerine bbmıefe çahştı. Atı kU • 
çük bulunca bir tarafa iter k otcr 
mobili tekrar eline aldı ve hem -
tireye: 

- Bunu yap, bunu yap , diye 
eolnıldu. 

.- Bir daha l!lefere sana koca 
..... at &etincejiln 7 dedim... 

Amerika 
Mihvere karşı 

ablukada 

ingiltere ile 
iş biri ği 
yapaca' 

Bazı malların ihracı 
katı surette menedilecek 

L<Yndra, 1 ( A.A.) - Bı.ıııı.da 
şimdi münakaşa edılen en mü
him nokta, artık kati sure~te 
tenılli edilnılş bulwıan Ameri. 
kan yardımı değ'ldir. Fakat A. 
merikanm mihvere ka şı tatbik 
edilen ab ukada Ingiltereye na, 
sıl iltihak edileceğın.i bilmek 
mese.esidir. 

Nevyork Tinıes gazetesinin 
askeri muharriri binbaşı Fil. 
ding Eliot, yazdığı bir makale -
de bombardrman ve ablukanın 
Alman muhasarasına dahil un. 
surlardan bulundugu ve bunun 
için Amerikanın tayy~e wre
ceğini kaydetmekte, Alman si
lah fabrikalarına karşı bom. 
bardımanların artacağım tah. 
m.in etmekte ve Almanyanm 
m a ğ 1 (1 b i y e t i gününe 
kadar Avrupa haricinde devam 
edecek olan ticari işlerde lngi. 
lizlerle Amerikalılar tarafından 
tatbiki elzem isbirliği planını 
münakaşa etmektedir. 

Londranm noktai nazarına 
göre bu hususta Amerikanın 
yapacağı şey Almanya sev. 
kedecegioo.en şuphe ede eği bir 
millete her türliı ihracatı red.. 
detmektir. 

Bilhassa. bazı ihracatın katt 
surette men'i Almanyanm bun, 
lardan istifadesini menedecek 
en emin garantidir. Uzak prk 
piyasaları çift ablukaya tabi tu 
tulacaktır. Bugünkü fneiliz • A. 
merikan münasebetleri muha.. 
rebe başındaki vazivetlerine gö. 
re baş döndürücü bir ileri ha , 
reketi kaydetmekte ve Alman • 
,.. için dlbı.ya blkimiyei;i '31ia 
emda tam bir inhitat ifade et... 
mektedir. Şimdi Almanya dUn,. 
yanm diğer kısımlarına nüfuz 
etmeğe çalışan etra.tı daima 
mahsur bir millet halinde gö
rülmektedir. 

İngiliz ithalat 
ve ihracatı 

Tekkeye mürit olan kalem efendisi, pir qlana 

entari Ve hırka İle f aJeJi C""rsısında dolaşır •• J)er
gahta apc1"'s~ 1 ~ne1 "'i tem 0 zler - Kusadah'mt 
halifelerinclen Kızıl Dede Efendi - Bir genal 

tekkelerden ve sevhlerden kurtarmak icir 
bulunan çal'e· Evlendirmek! 

7 
Hahraları yazan = Aıçı Dede lbrablm ıır 

Evden yatağı hazreti şeyhin 
hanesine nakletmiştik ya, kalem, 
den doğruca şeyhin hanesine ge
lip hemen setre pantalonu çıkanp, 
bir uzun entari üzerinde hırka, ba. 
şnnda ara.kiye, üzerinde yemeni, 
ayağnnda pabuç, dergAJıa IOzumu 

olacak §eyleri satmalmak tızere 
Laleli caddesinde mecnun gibi gl, 

dip gelirdim, kalem efendileri g6, 
rüp ahvalime taaccü.b ederek hay
ran ve sergerdan ba,lrarla'rdr. Ben 
asla aldırış etmezdim. Kendimi 
bir dilenci şekline koym\lltum. 
Aşk gönlümü o kadar alçaltmıştı 
ki büyüklük ve kibir değil, kendbni 
insandan bile addetmezdim. Bir 
şahı ilicenabm kaprsmm kıtmlri 
olmak isterdim. Akıbet yine gön.. 
lilm arzusu üzere oldu. 

kıf olamaDll§tzr. Ancak, &4~ 
de Ethem efendiyi pek cpk ~ 

muhabbet ederdi. Daiına odamni. 
kabul eder, hazan taşrala'l'dalrj .. 
vanma mektup yazdmrdJ. Ha~ 
"Ucret vereyim katip sana!,, dty9 
oturttuğu minderin altmda.n elini 
sokup çil çil paralar çlkarı:p Ebo 
hem efencYye verirdi. Dede efendi 
her gece Şeyh Hasan efenclini:a 
yanma gelir, ekseriya mukabele 

gecelerinde mevcut bulunurdu. 
Bent aşk ve can ile hizmet eder 
görilnce ziyade muıhabbet etmeğe 
başladı. Hizmetine kabul etti. Şu. 

'1mpf8 1nın11Z nq ~eJ pn eıtı 
raya bura.ya gönderıneğe başladı. 

Validemin bana olan muhabbeıti 
fev:kalide olup hiçbir kere of de. 
memiştir ve bu ahvallme de ta
accüp etmemiştir. O zaman Serar 

Gündüz bu hal ile, geceleri de o ker kapısında bulunan Jurnal kale' 
dergfthm ldeta hademesi gibi fh- mi mUdilrtl Cafer efendinlıı validell 
vanm hizmetleıiyle meşgul idim. validemi ziyade sevdilderindea 
HattA. o derecede hizmet ederclim kendi evinde bırakmayıp birlik.t.9 
ki abdf'..sthanelere varıncaya ka.. otururlardı. Oç d'5rt gflnde bir ke. 
dar temizlerdim. Osman bey 8Ul'e"' re gidip validemi ziyaret ederclfm.. 
ti şeyh efendiyle görüşmek ve a, İ§te ahvalimiz bir ha.yli zaman b8,
ıııl maksadr bent görme.k için bazı le geçti. Babam, btlyUk validem, 
Cuma gilnleri mezkdr haneye gelir- balam lazlarlyle ctlmleten BaıtcUL 
di. O geldiği zaman, hizmet.im bir lide !diler. Bu sevda bapnnıı!m Pt 
kat daha artardr. medikten maada günden gllne .faa. 
Şeyh Hasan eefndi o kadar de. lalqıyordu. Validemin lmıtua: 

tin bir adam değildi. Beni 88'!1, qk "Oğlum sonra bO.tün bllttla Jr:ale
deryasmda Nuhun gemisi gibi Dll terk ile ıefll dilfecekt1r Mal e. 
ytl7.düren, §eyhin evlnlıı bitişiğin· delim?., idi. Bazı zevatla mtlpve· 
de ve Laleli camiişerif'mln karşı. re edip beni evlendfrmefe karar 
sında olan ufak bir mescitti ki is- vermişler. Bir gl1n bent, Cafer e. 

mi, KpaltruJ ca:ınildir, iş~ 0 mea.. fendinin Langa Yen,ikçmnda o
clt~ merhum Kufadalının JıJ.lif~ lan k~ davetle ba lfllU aö • 
terinden Kmldede efendi ~ ltdller. Bu teklif! nastl tefttlmae 
da bir rat olup meeciclhı ufak bir hemen o anda bunlardan nefret 
odasında otunırdu. Km& boylu, ettim. Bir daha yanJarma gitmez 
aan kısa sakallJ. etae dolgunca, meğe yembı ettim. LA.kin ba 6tl 
bqmda Kadiri tacı olup, yUzU kan Ethem efendiye hlklye eyledim. 
gıbi kırmızıydı. Ekseriya aıtıwa.mta- Onlal" da dede efendiye anetmJt,. 
n mescidin kap1Bl &ıüne sandalye D de efendi tarafından da bana tr 
koyup otururdu. Gerek Ba.bıAl! ve mir ve lrad edil · Val deme "Sis 
gerek maliye ve sair dairelerden bilirsiniz! •• ,, cevabım verdim. Va. 

evlerine• dönen bazı rical ve kibar lidem hemen Kandilliye babama 
ded ef diyi h--- haber göndermiş. B 'yük validem 

Denı.zaltı harbm" e e en o~unu görürler, der-
hal a.tlarm başını öbür duvar ta· ve halam cümleten memnun ol-

rağmen eksilmedi, arttı rafma çevitip şöyle edtbane buzu, muşlar... Ben yine gilndilzleri ka.. 
Londra, t (A. A.) - 1940 se. rundan geç.erlenll. Zira bu zatm lemde. akşamlan doğruca Şeyh 

nesi ilkkanun ayındaki İngiliz it _ keşif ve kerametini görmüşlerdi. Hasan Efendi hazretlerinin ha.nez 
halAtmda teşrinisani ayına naza - TA•-•- sinde hizmet eder, dede efııdl 
ran 644.549 ingiliz liralık bir faz Ull.lUll kendisi gazaplı olduğundan 
lalrk vardır. lbracat miktarmda öyle herkes attan inip elini öpme- hazretlenle de mil erref ohmlum.ı 
da 2 milyon 730 bin 877 ingiliz lira. ğe cesaret edemezdi. ÇUnkU, hik.. Valldm artık, et w. elinde oldula 
Irk bir fazallık kaydecYlmi ·r m tini bilemem pek çok hiddetlir halde ahbaplarlyl b raher ~ 

1940 senesi_ "dn?eki umum ingf. di. İstemediği bir zat olursa eli 

1 

burada kız aramağa başladılar. 
Uz ithalAtr hır mılyar ingiliz lira· .. w • ' 

smdan fazladır. Bu ra am 1929 ~ opmege gelse ona elini verme. 
danberi kaydedilen en yüka k ra, 1 yıp tekdir ederdi. Bazan ''Kör R~d -o hırsızı b. r seneye 
kam olup 1939 s nesine naz ran şeytan" diye tekdir eder, ve bı-, • JıkU ldu 
214 milyon ingiliz lfrnltk bir faz. zan pek bilyük bir ricale: "'NMıl· ma m O 
lalık göstermektedir. Bu rakam , sm, ne işliyorsun Deli Ahm t Vr1r'l ı reces Tahtaka1ede Ha• 
lar 1940 senesinde .Alıııan deniz . _,_ 
altı harbinin İngiliz itha At v~ ih- derdi ki herkes ona Ahmet ef n n knltvesfndeld radyoya .,,.....v 
racatmı durdurmak şöyle dursun, hazretleri, yahut Ahmet paşa hu. · yn· gece Beyoğlunda biri&ine ._ 
yükselmesine mini olamadlğını retleri derlerdi. İşte Dede efendı tarak bu parayla eğlence yapan 
göstermektedir. nln sırrma ve ahvaline ,,.___ v H in, bir sene hapse mal:ıkGm 

Masum gözlerini bayranlıkla 
gözlerime daldırdı. 

- Kocaman bir at .. Bahçede il· 
cerine binersin olmaz mı? 

Kırık otomobile bir defa daha 
bakarak yannna yaklaştı. Kırık o, 
yuncağı yere atarak: 

- Bu kaka ko muyor, dedi, At 
kosar, çok kCM, r. B n atı s ve . 
rim · diyerek dizlerim yas andı. 
Bir de k!ltç getirir misin? Asker o
lacağun. 

Onun yumşak earışm sa lamıı 
okşadım. İçim sızıyla dolu. Bafka 
duygular yer bulamıyacak kadar 
dolu Ye şişkin. Bu küçük bqtan 
ruhuma hi bir teselli g lm1y rdu . 

K&r§lDıda bana derin bJr kadm 

AUWR: edilmiştir . 

ruhuyla bakan hemşire kUçUğll ku 
cağnndan yavaşça aldı: 

- Çok yorgun gorUnUyorsu. 
nuz • dedi , 

Ba.şmı ateş içindeydi, Yüreğim.in 
acı acı tiurkulduğunu, erzmı 11 -

ıım slzladığmı duyuyordum. DU , 

ş cek, bu yoksullar bucağında yı • 
kılıp kalacak bir dennansızlık l • 
~indeydim, Halbuki yaşamak ve 
yaşatmak için cesaret ve irade il-
un. Cesaret ve irade ... 

Gizli gizli eayıklıyarak Y1U'dd*1 
ktım ve gelfşfctDel yUrOmefe 

bqladım. Bilm1!dlifm yollardan, 
enha cadd~erden, aoluk ve tır. 

ertici bir boaluk içbıde ka)'lbolmue 

benliğimle sendeliye sendeıtye ge
çip gidiyordum. Benim gibi bayat
ta yolunun iStikametini göremiymı 
lerin, aihiı'li varlığıyla önüne dtl • 
ıen "'iç kurdu beni de t.rkuma 

takmış stlrUklflyordu. Yavae y&ftl 

donmuş kalbimin s cak sıcak çarp. 
tığını beni uırttığmJ 1ı18 .. 
aetmeğ"" bqladmı. ŞimdJ geçtlflm 
yerler bana yabancı değildi. OeQ • 
müyordum artık. Bu sokaklar o • 
nunla beraber geçtffim eokaklar. 

dı. Bu ı:!ilkklnlar. bu evler, tu k6 
ıeıbq:ndakl tek t.kasya aiclct. bu 
gece lA.mbasmm 'OenimlP. eandaa 

tan ltğr vardJ Adeta neredey • 
dJn 9 Niçin şimdi görilnmedfn • Dl, 
yen bakıflarmı seziyordum. 

Biriblrlmize gizli gizli gtlHl!Dll .. 
yerek, tim.senin :ınlayaımyacalr 

g8nlll diliyle konuşarak ka,..._ 
benllğimt buluyordU!ll. San" bari. 
daymq, lim4l kaişılagacakm.-. 

f.Dewamt .,., 
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Yeni Yunan Başve· 
f< irinin nutku Asfalt yollar 

inşaat ile b:rli~<te 1 O s 3ne:ik gar anli 
ve tam;ratı da m~laa:1h~da varH ac ı:t 

MôDDô Ş~ 
Atlıı!l, ı (A.A.J - Atına &J'ln.ı ıkmal etmıı: olduğun mUlted 

tebl.ğ et.lyor: ler ıdaıi munwrıyet bahşetmi~ 
Ttirk hukf.ımetı. Metakaaam cııl'\az• olduğun vılayctler, yapmış "ll. 

meı·rs~mıne ı~tlrak etmek Uz re, ıw. uğun nafia işlerıyle ~ngınleş. 
aust blr heyet gondermelı urzu~un tırnıiş olduğun payitaht, hima· Bclcdı~ece :\Ollnrın ve bilhas'o 
ızhıı.r ctnılştır. Fakat vak tın mtısaıı ye etmiş olduğun edebiyet ve yeni ynpl ırıl:. ak :ı~raıt yoll~rıı~ n-
de!lızı dolayııılle Türk tıUkQ•o,.tin Uzel sarıat!ar kendı..>iric kanu ı z~nıi dcı rccde snı;·ıım olması ıç.n 
tem:;ıle ıre cumhurreiı;l !le hUkflm"t ~u me:..eıll}'İ 'bahşetmiş o:cıu: ınuıc:_ıt~h~dlc~c lı ızı nıii!;·.ı:efi\etlcı 
• amma r.-cıcnk vaz·na Atinadakl l'ür. ı'7un adalet büti.ın bunları ta- ıalınıılı uzerınıle durulnı:ıl.tndır. 
kiye bUyu:, elçisini memur etmı,ur. hattur etm'ez olur mu? Şelırı.ııııde \'e civarda b:ızı ıı~ro:t\ 

Dit.er te.rart n Yu~osıav blJyUk eıcı ı l\ı:lıav.:t, gı..:ııcıiğin senin ta. yollar \"ırclır ki .!n~o cttirilirkı:ıı. im 
sı Naıp Prcnıı Poı ve başve-dt .:>vet,. af rı • t · k dl ef ~olun on sene mııclclctle s:ıranlısı ve 
kovlr nnm nrı.ıa c: -··· c. Ko.rınuştur. kr tıln . b:ın bel'b.~~ c ·ı'ı;n ve ş • bu miicldct içinde hozııl:ıc::ık kJo;ım. 

" !3- ı ır a. ... ca ~ı ı ve mane· 1ı rnı dcı·hnl tnmirl ile yolun muıı. 
IC al v 1 ı.hd, kral ıı.tıesl erlt!l.nı. Yu· '-O!da ıda'" ndılo , l l vı J .e ... ~n çucu' ar, taznnı ıutulma-;ı i~i de m.ı'c3hhide 
l ıncı hUktmeUer taraftı. bu mukaddes günden itibaren ı:ılımıl olunmuştur. Me~e·tı Tral.)n as 

J3n go.-ı~ .len ç lenklerdcn başlc:ı çc. sana. karşı, minn°tt::ı.r'ık hif'Sİ fr.ltı nılnıı Fıo•) o' o giden :ısfoll ~ ul 
.ınlt k:ı.bi.11 eı:Jlmemiştir. Muhtetif te- beslemektedirler. f-~atla onlar bu mc):ındııd . r. Bu tecı·ül "• ınilll'oh 1 

masraflı girmemek için yola bilhas. 
~a itina ı:ıöslercliğini meyclnnn ko~. 
ıııu.şlur. Uu tecrlilıeclen islifode e
lilerek ~·apılncnk büıün ynllıırctıı 
ayni sisll'rnin tokiu eıli',.rck h r ~·ol 
h:ıle edilirken mü'c:ıhhldc bu yo. 
un on senelik tnmir işini de ncrıı
ber ilı:ıle eııne'' mııvarık söriil.r ek
l~cJir. Du suretle hem b~lc-diyt·r. ın 
:nutrınncli t:ınıir vezifesi cJc :va"aş 
rııvnş ortaılıın kıılknc~k hem ele yol. 
lnr • inşıı-ıınJon iki se e gcçmedt ıı 
brrb:ıd bır hıılc gelmeleri ön ·eııııı:ş 
o1abikcektir. 

(Baş tarafı l ncldc) 
tanm ufradıg-1 elım zıya r.ııuud&ene 

tııc muhabbetle doh.: sözJerlnlıocn soa 
acrece müheyyiç olarak ı:au De\'ll'~l 

nlze Lllff'kkilr edeı lm. Büyük acJLn;:t•, 
Zatı Devletinizle dost ve milttefik asil 
fl:U-k milletinin gösterJiğl şldd.!tli a 
ta.ita gertsk lıenl geıek mitl..:ı.ıml derin 
b1r ııurette mütehaa.::ıb etmekte ve lhı 
meınlekelJJ:::ıiZi sıkı s..hı1<t. blrleşUl'('n 

dostlu~u.ıı kuvvetinJ bir kere dac.a. te 
yid eyler.uıktedlr. lK.lNCJ JOlt.J 

BAŞ\111.<\.tLl.ı.'ltZLE YUN .\.N 
BAŞVElULt ARASINDA 

~ckkUller ve mUesseıxı:er ve birçok olmasa da 28 teşrini::·:ve'de hidin Lıu sibl ah\•al 'e ılcı :de J,\J.u\ 
huınısl şahıı-lsr çelenk yerine mubıı· bütün dünyayı hayrete ---------------------------
rlplere ynrdım cenılyetıne, harp yam. ga.rkctmiş olan t:ırihi "oayn·" 
lıle.n kun.ımUIUI, hava taarru~larmm k:!!.imesini ytne teifil'fuz eueceh· 
aivll kurbanla.n ailelerine mUblm met tin. Fakat bu ha.vır kelimesi 
ıa.ğırır teberru etmışterc!ir. ! dc~ildl. Bir "grı li{)ier orrlusu" 

Aa:ı'cara, 1 (A.A.ı - Me"'lk'1a~'Jll 

tııumu lliünasebeUyle Başvekil Dr 
kelik Saydaru'la ıunan Ba~ t ı<il; 

Korizis aşağıdald telgrafları teati 
etmı:ııerdir: 

EkselıW Kortzl• 
ts.ııavekil Ankara cac' cles:nde 

Bu ırı ·etle 20·30 milyon drahmi top nun "hnyır" ı olmayn"ak, bir 
lanmıştır. 1 mağlupların ''hayır" ı olacaktı. 

Bu sa 1ah bir 
mo!o s :klet 
kazası ohju 

C<?:ı~e :ı.1 .yı, A ~na ııolmklarmdırn • 
geç~rl:en Y•.mn:ı!:tan ve yabanct m~IY'· Şimdi b l ~ 1 e r i yalnız 
leketlerd l 1 Y.uıl'.n 1:1l!selerlnde ve bU bıra.n:ıyoı-sun, yaJntz bıra. 
tun Arnn\ut'uk cepnesi üzerinde A:t1n kıp gıaiyoısun. :MıHetini meyus 
ıer yap• r.ıı"llr. ve }e.:im Yuırr.istanıru b1raK:) Bu sabah Ankara cnddcsl.I!de olr 

BAŞVE-OLIN :!\'UTKU gi ,forsun. Her zaman rana - - motos.klet. kazası olmuş ve ı.not<-~'kle 
Atir.rı, ı (A .• 4..) - Atina a- fakat etmekte olan ş~vli:li, ı.e- u ıtuUan.ı.n M?hn.et tıaşuıdnn •.-e VU. 

jansı t bl:g ediyor: yecanlı tez:ıhüratı bir ccno.ze a. :..ü.nua mubteıif yerlerinden ya.raııuı· 
Atinanın b-üytik kilisesfnde laymm hazin nümayiş:erinc çe. mıştır. 

Jean Mctal<s:ıs i~in yapılan virerek g!diyor.sun. Mehmet, mvtoslklctlle Adliye bin~ 
dini Avin sonundıı B:ı~vckil 1 Bununla beı:aber, şef, tari- smm bulundu~u sokaktan Ankara 
l{orız.isi söyleınış '>lciuğu nut. bi , .. ü.:en ilç ay sonra ölece. caddesine dönc:ken 124 numaralı çöp 
kım başlıca fıkı ala rı, §lL'l:a.r. \ ğini bilmlş o sayJm, siperlerde arab&!!r:11n Uzerine do:ru yUIUmU; ve 
dır: ölmü§ ol.,aydm yine bizleri yal. çöpçü Hıısana çarptıktan aonıa An, 

"Sevgili ş0f, artık ah ve eni- nı" bırakacaktın, fakat (hayır' k.ı.ra Mrekçisin!n on!lndekl ka.ldm.wıı. 
nin yeri olmıyan yere gidi\ or. sözlerini söylıyecektin. Zira se - ç•kmıştır. Hasanıı. bir şey olmanu'2tf'" 
sun. Ve ölümünie h\ithn Yu. ni, pekala biliyorduk !:i, biz .::.. Fakat Hnı;a.nm ellndeld süpUrge .0o:>ıı· 
nar.;stanı ah ve enın ~,.inde, senden sonra vazifemiz.in em. , 81 Ankara börekçtaının vitrinini ıur. 
keder ıçinJe bıra!crvo•~ı.:n. ı r~_t:ıp ve kta.Jımızm vata.rıLı .nı§tır. 
Sen, dığer b:un-ekillerden son- li::aniyle bize te-:trar eylet:iği --------------
ra gelen a:e'5.de bir başvekil §eyi yapa~aktık. 
olmad•ğın gibi, senden ı:roııra 1 Bundan böy:e, sen bize ~~r Et 21! atı ar 
gelece'c o!an başveki .• er gibi ı yolunu aç.tın. B;z, katiyen ıyıl. (&q tara.fı 1 Dclde) 

t-ir bn~vekil de~ilsin .. '31..ırı. oil. ru(!a~L:t.ın ~ş~aımızı sı :.ı.ak ~e ~tvelde gös~r~e:.~edir. Toptan 
yük, zıyası parlak ve gözleri 

1 

g~~u.:;lerırnızı gerer~k hayalın~n fiyatlara na.z3ran perakende fi
katı'a"trruı bır semauı hadıse mu~ntehası olan noktaya. se~ın 1 )aı.ıaun tayini mevzuu,bahso. 
idın. Yalnız çok tet:ssüf oıunur rıagmen ıle sallana:ı ba\'l'agın hınca komisyon gene lıUsnüniyet 
, 1, .ı..ııı n ue\.anu m~udctı pek 1 a.ltında. vasıl olıııa::;ın~ azmet- gösterip perakende azami fi. 
kr oldu. Seni aramızda "Öre_ tık. ~hat u~. Şereflı ordumu. ) atların ya.ni en iyi c!ns etltl ın 
bı' miz ve senın tei.rar bi- A bı~~r hedıycn o an to~larunı_ esas tutulmasını kabul etm!ş-

. b cdec ğini. b, ~e ılham. zıı;, duşm~a karşı attıgı mer- tir. Bu suretle toptan daha u. 
'l p • ·mı, bi2.e r~hber. ~ııcr seıun cenazene refal:ate cuza alınmış vasat ve &!:<rari fi. 

• 11 tahay) ül e<ichl--- layık 
1
olan ~--re~. s.:ıa.m1~-m1 çın. yaUı etlerin büsblıtiın ~akcn.. 

ı da kil· ! ı. şef, latmn <trıdır Bnyi.Ll{ as rer... de o:aıa.< sab.ır,ası ka.!!a;ıların 
b r kere 1 · --Cenabıhakkın ı..radeı ezelıye. r,a..musuna ir..,a1e cdilmiştır. 1' a· 
!m,; atıf\ 1 sı} le sarsılmaı. olarak, iman ve kat Istarı.Oul kasapları bu fır. 

ve 
ze · .,., e et.,. etmemi. şel·m:.t'e kalplerımız dnlu •Jlclu. sa.~tan !~endi _Ie.h'e,r:_ir e . i~tü~~e 

ğu halele Krahm1zın idaresinde etme-k hyakatını layıkıy.e gos. 1r1L !'fu ... Sl.\EII'{ BAŞARDIGI 
l~T ER 

!{ :-·zi3, butlan oonra, 
ga~·.e~ ı, ., o' rak. ~ok hey(, :ın. 
1ı t r i" J i e, gı:nç Jean Me
t1!t ::....,ın 1..,12 Ealk~rı harl: r.den 
4 a.;.ızt 3 10::; 3 tarihine kadar 
gc:=.n n:_ı:~~t zırfmdaki ha va. 
t nc"'n bnhı:ıc-tmiş ve ~öyle de
mi<-tir: 

''-Bundan üç ay evvel senin 
çağınnan üzerine bütün Yuna • 
nistan, bilyU'• bir ihlb, d:!ip. 
lin v~ vail" .. 0 everlik göstererek 
d;.t"::ı1:ına •ar-ı müttehit bir 
cepile a 1.1ı. 1' 2.kz.t ald:ı.nmı)a
lım. Bu ihl • s ve vatul",sever1ik 

şeref yolunda yürüyece~ z... O tumiıilerdir. 
)O u bize een g sterm•ştin... 1 ~rek ka.sıp':ır, geı::ek<Et; top. 

Şef, müsterih u ~ ... Bu yol tan~ııar bu 1:3.dar genış kan c1a 
Yuna •inanı zaıere ısal e1ecel!. kifi gömıemiş olacaklar ki bu 
tir. Ta ki Yımaniet1nm Eenin defa yeni bir formiil <!aha bu. 
eser'nin mevlCıdu o'an f;e"efi lrırak halktan yen'd2n ra.ı.:a pa. 
ebe::li o1sun. Na~ı ki senin ac'ın, ra almanm yolunu tutmuş~arr1r. 
biltün müste1' bel Yunan nesil. Toptançıla-m ve ka::ap!arın 
lErinin hafızasında ve mHletin bu veni formülü şı·dur: Pay ma. 
tı:ırihinde ebedi olarak kalacak. ha in " her&~·n bir veya iki ta· 
tır. 1 ne de her cir.stcn l::e:ili koyun 

s<.ı.' ·maidadır. Bu koyı.: lar ta. 
• • • bii ~~apıf fi\ atı a.l •• a'~t: ve ışte 

Ş·r <etlnrın S"'n11'ık 'lct~ ıs~n-t ı'da ııutih .k?:un 
• J "'• 

1 
ettcrı ı>u b•r ·e n h .. ye ki ko. 

t •rır.un a1dı ;1 ~zemi fr ai ızerin. iÇ una aı 1 den a4 lm 1 ~a ve lıü",;'n r~tan. 
Mevcut müfeUİ~ 
kadrosunun afi 

gelme-mesi muhtemel 

.mi halkı bu fiyatı ( -eemi bir 
mal ıyct aldı~İlldar.) te .. :f yeye 
me{'":>tır olm::. ':tadır. 

t~::ı:.h · .r!~, .!:=~ ; .!::U :::::in zc!~~
ll ;ı dar.ı3a'"inı t;ıcııyan, !-er sa. 
ati seni 1 ıc at nın n.!ian s nı 
h'.:lmil c'a ı dört scııe!ik bür:ik 
de\Te z:a rmua izh11... ımiı:ti. 
Bu bily..ık d~vrenin, heı daki-
k ' ' • b" · Her nevı şirketlerin sene •• . :ı:ı, E?llı:1 zc.:anın ır nı:;ar.e. 

Fi\·al munı'•ıo a ··omisvonu b 
mu"zıam mE:-e'ı>yi r.~~-· ana çı. 
l·n.rmrhr. YHın fi a4- nııırak he 
'~ misy m'u?h na n? h 'o::i.ıin na. 
sıl ~ni'stimal edi1diğı bildirile-

Atmaa ba7a 
lramanaaa111 ıa 

blJ"•matı 
(fbŞ tara.fi l Dl'idc) 

rede tamamlle teçhiz edilıni§ ve 
motörleştırllml§ ımaııtrn sav U:II 4 
milyondur. İlk saftaki askerlerin 
miktarı 700 bindir. Sivil rnulıa!ız. 
Jar bütiln serv!slerde y~tiştirilıniş 
oulu.nma.ktadırlar. İngiltere geçen 
Eylüldeki vaaiyetine nazaran çok 
daha kuvvetlicür. Londra.nın sa.lL 
hiyettar mahfillerinde istila hare· 
keti ço>k kuvvetli olarak görül· 
mekte ve böyle bir teşebbiistin 
sardti l.at'iyede MJm b.'l"akılacağı 
kanaati ;::har olunma.l:~dır. 

Dcily .Mail gazete.si §unlan yaz. 
ma!dnclır: 

"&.§lıca düşmanmuz bizi müm.. 
kUn o'an btitüo felaketlerle teh· 
elit etme~tedir. 16 ay evvel bu 
tehditler daha. korkunçtu. Buna 
rağmen İngiliz milleti her zaman· 
dc:l.ll daha metin ve kuvvetli bu. 
lunmaktadır. 

İyi boksörler gibi birçok darbe. 
ler yedik. Hazırlıklarımız da daha 
kem.al mertebesine varmış değildi. 
İngilterede lstllMan bahsedildikçe 
memleket de bu tedbirlere daha 
kuV\·etu darbelerle mukabeleye 
bazırlanmnktadır. 

İngilfa hava kurnandam mareşal 
Milih. dün radyoda aöyledıği nu· 
tukta demiştir ki: 
''- Korkarım ki yakında Al· 

man sJvll halkı : ava akmTarmtl'lD 
daha çok muztarip olacaktrr. Mu. 
harebenin bize doğru gelmekte 
olduğunu biliyoruz.,, 

1'uaa barbl 

ATINA 
Ooııt vo mULtetlk asil ~·un..ı.n rulltt 

tının acı ya.s l:ınberl Cumhuriyet cU 
kCunetlnl ve beni fe\•ltalflde DlUt~P. o ,, 
ctU. En samimf ve mütcheyy!ç tllzı 

yelerlm~ln kabulUnU \ c f{rrulyet nU 
llflmetlne iblrtğını zatı den rtc-a 
ederim. 

Or. REFtIC SAYDAll 

EkııelAns Dr. Refik Saydam 
88fvt>kll 

ANKARA 
BUyUk Şeflnln şahsında Yunanlsta 

nın uğradığı muazzam ziya mllnas"· 
ballyle gerek şahsınız gerek Cumhu
riyet bUkUmeU n!lmına vakl muhat: 
betkAr sözlerden son derece mtil he»· 
ylç oLırak Elen mllletlnm uğ··•dığı 

son dt'rece acı yasa dost ve müttefik 
asli TUr~ mllleti.nin lşUrAkinden <tola· 
yı en derl.n şUkranları ızın lfHdP.ı;:oı 

kabul buyurmanızı Kraliyet blııt\l 

meU ve kendi namıma zatıA.lınlıden 

rica ederim. 
Ma.Jestc Kralın ltlmadlle çağmldı 

ğım ağır vazifeyi Uzerime alırken size 
şunu temin etmek isterim ki, Jan Mc-

Alrllra barbl 
(Baıt tarafı 1 nclde) 

tının ileri har"1keti böylece o mm· 
takadaki ftaJyan kuvvetlerini ikiye 
ayrrnuştır. 

Evvelce fki ka.sabada da birer 
1talvan flr!<Ası vard'. Maampf'ih 

bunlıtrm ~ıı;mara'an gelen kuvvet 
!erle t~kviye edilmiş olması muh_ 
temPldir. 

Hartıımdan ge!en haberlere g5· 
re İng-iJiz topç•ısu Barentuda raa· 
Uyete geÇ'Inl<ıtlr. Agordat1ta fngi. 
lızler 11 tanl·•n yardrmile Hl Ital. 

(Baş ta.rafı l oclde) yan topunu tahrip etme.;;e muvaf· 
dl btıtün Tepadelen mıntakasına orı. fıı.k olmuQ1ardrr. 

' 1-.ın tıulWUllaktawruı.r • .Bu nwıtAka.:ıa 1 Britisch United Press ajansm·n 
bır da:; ııilsilcsl;.ıJe Ywıan.ıılıu ııon bu rrııharebelerde Hint kuvvetıe-
uerece..ıe ıııı.lhım mllı:ıtalıkem mc."ı.!eı rinin ovnadıkları müh!m rolden 
elde e~ıerill.r. lı.aı~ıı.uıar nu)ılk uuk hah'"e·di\•or ttaı ·anlar ricat ettık. 
tarda tııup malzemesi terı<etıfilş'<!~ uır • . 

l.:ialıil ll.i.IJltakaaın..ıa .llai)&nlarm çolt ' lerl .yola mayn dızmektedırlar. 
.ı.ı..ıew bU' nıllkabil hUcı.u.ıu tarJf'd'l Hintliler bunl::ın topluvo::lar F.v • 
mi,,ur. 'k'.wıail!ıla.r bu nuntaK~ ıa aa ve11tf q'!be 1 a karlar hu i!'llP meır 
yenı meı.-z.iler 1.§gal etmı.glerdir ~ul ohn HınllileT nıhayet mavn 

koym'l.kla m"'"gul İtalyanlarla L. r
ş!la:ımı e ~rr. l'EPEDELEN ŞEHHI VE 1ŞU \L 

EI>twl 

Aaoayeted Pres muhabtrlne B.ıl~d 
Jan bildtrlldl:1ne göre Tepcde!e.11 ı~.b. 

ri ltalyanlar tara.mdan tııh!lv .. ?!UD 

.nuş ıre ,UUr Yıın:ınıııar eline gaçfl'l.l§ 
tlr. Yunanltl&r esir ve malzeme 11.., 
ını§lardır • 

- Ank.ııra ~o puık'IM 

BATIHILAN trALYAN 0El'ıt1!!1 

ŞARKI AFntKA.DAKt İTALYAN 
KUVVETl,ERt 

K:ıWre, 2 (A. A.) - B. B. C: 
Hab9r almd•ğ na ffÖre §&rld 1tal. 

yan Atri1uı.smdak1 İtalyan kuvvet_ 
lerliıln mlldarı 200 bine ba.llğ oı
maktadır. 

1NG1I tz TF..B!.JGt 
sı o.mu tu. Ordu, onun techi~a. heyetı..unum.,ıc lçti .... a. ..... .ı yı.;111 
tı, memle etin müdafaaya mü - se .enın ıık L.~ ayı z..-.ı.nJo. a.. 
trn. J;k m :-:...i, ı··r peygamber püıtıa.oı. azım t;c r- • ecl:r. n. 
gıoi t ~ :ulim u ist'hdaf et. cı• a n ay. z..ründ:ı hcnıeı ıl~ Atına, 2 (A.A.) - c a.o.: V••rıa..>ı Kahl~e, t 'ı\ .\,) - f,,'!iliz u· 
m·f O UC 2 \e hava ı~. Oir Şllt<eLtll he~e!,it toı.arlye nenrctl ''Pep~nlloll,, lsiUllJİmumı karargahının tebliği; 

le i. h ı ~::ı'eti .i ve ruem- yapı rı.ıamı~tır. "ialnn; b, tin ür!( - Elen Yun1n dcnb.a'tı~Tn·~ eb.cnı:: 11çı'~ıs 1 Trablusta Demenin garbm1a 
nun'yet:Siz.ııu n celbeden bilyük S> r .... et.eı m. ta.ta tic:ıret mtl. rm.:ıa attı bin tonlu t •r .van g"- dliı:tınanla temas idame edi!mekte. 
içt1t""i m •c: ri mt' tahde. aı.ırl ... <>unc m..ırauıa.. il<!lek gun d ,..._ t' U ınlsınl batırdığını blldlrml§Ur . <lir. Eritrede Agord:ıt ve Baren. 
min ve ll.'111 Ly~ ltoıle~tif kon. tayınını ıst ... r.ııı,.e.du·. Euı .. .ıt ;ı o !» ~ u~ u tNG\LTERENtN YABDnD • ., rnTf'.t"':alannd:ıki h1lyan kuv • 
tomto,:ır, i~timai sigortalar, ayrı ayrı heyet1u.ı:.awnıye gu.nij • d l' vctıcrt lizerlnde tazyikimiz ışiddet· 
ıı.::ı.mi me-:ü saatı, i§sizlik vtrılmektediı. Yunanıatan?n bu k~ er" ı J AUna. ı (A.A.) - s.s.c. 1nlfHtere 

1 

lenmiştir. 
k:ımınu, ha':kı olduğu halde LJ.10 "' .....ı. • ..._ ı.an, gun tayin olu gür. lerinde bir kPre ..Jin tuı.rbiıı btdayetındenberi Yunar.la· 
ınu.!:ad.:ies sayfa mahrum bu- nan şirket heyctiumumıyelen • • tana yalııız tıarp malzemesi 1eğ•ı yı_. Diğer cephelerde vaziyette hiç 
luncJu.!fu di~er bir çok şeyleri iç:... kom.ser ..a:yin olunmak Li. daha teb.a.rJ zeth ye<ıek nıadde1erl, elbiseler,~" mı· bir dcği§iklik yoktur. 
verme:< sn.retiyle hallettin. z~re ı1careı. .. •.ft!etine mUraca~ Atilıa, 8 ( A.A.) - Gazeteler ıu levazım da gönderdiği blldirllmtk. 

T • • • ~--·"-~---~nlarını "'t olunrr.aktıdır. Ti.nklerm E'.en milletinin mat" tedır. 
hinıny~ ve ini.i:i..'o. mazhar etmiş Halen şehıım!zde bclunan Ti. mıne iş~irakleri dolayıı:ile min 
old11jun m· 'etin bilnyeEinin e- caret Ve.zak~i miifetti:;lcri ka'1 nettarlıklarını izhar etmekte A 
sası olan C'i:t'ilerin lehinde ~·- rosu kalaba"k ohra'.rla t>e~alx'r dirler. ·ı \nkaıada milli kıyafet 
ma!c i!zc e· bur:!arm borçlarım muhtelif mühım islere bilhabsa "K atimerini" gazetesi, bilhas. · balosu 
tahfif e r.:ıe!t icin bun arın ıstih f.,, at mıırakave ve teftiş işı.... sa l'löyıe yaz'"<" ·: 
salat·nı h:r.ıı::.ye etmeni iltizam Uıeşgul olJuklarwrhı.n Ankara. Yul"an m!lleti Türk millf'tine 
ett':n ve i .. t.ih"'" latı bu <>ayede dan ayrıca müfettiş, mu.rakip ka~ı ne deı ecede sar. imt iS<' 
arttırd:n. T .... ı:in ha1<sızlığnı.a ve komiserler gönderılece1<tır. Metak~as ta o derece samirrı 
durar ol" n ha ·ta 1a..r, fel~ketze. Çünkü şehrimizde yi!zl 0 rce şir. idi. Müteveffa. Tüüi 1e\ e g:dr 
deler, htr tu,.afta bir takım has l:ct bulunm~k4.,-f;r. Bunl::ırm ek. rek o-lara şr"le d ... rc:"ti: Ber: 
tanelerin, dispan::erlerin, eytam- serisinin hevPtiumı1Tniye günü size k&rşı dostluk si,.., 0 etinl 
hanel~in, ihtiyarlara mahsus mart ayı i~inde tayin edilmiş veda ediyorum. 7.ira biz Yı nan 
ba~nm evlerinin, melce!(.>rin vU. olduğundan mevcut müfettiş ve lı!ı:ı.rm bu dostluğa imanımı? 
cud:ı g"'tirildi";,,;re ve her yerde murakabt- kom 10erlerir. ıhhi ye- vardır. 
bu gibi insanlar için yemek ve tı~memesi ihtimali mevcut bu. Metak"'~'J, senelert"e bu dost 
yiyecek t"vzi edildiğine şahit ' lun~aktadır. Bunun j,..in ti,.11.ret hık siyrı'"etini takip etmir•ir 
olmuşlardır. mudürlüğü rııemıırlıırr:r.ıfan bazı 1 He mc'" samimivetle, muvaffa 

Irkın ıs1alıına matuf bu yUk. lan da ı:frkr• 1 erin hevetiumumi. , kıye~·e. TiirklPr pim~i hir <fos. 
sek eiyasetinden istifade eden yt' i~imıılanna k'"'miser olarak tı•n 'lir ,...::p,,f'ikil" ı•e bi"•ilk bir 

nalar, çocuklar, iskAnları işini ı tayin olunmakh.dır. • insarm ufulUne ağlayorlar. Ga-

An7~ara, ! (Hıı..,-ı(Si) - Millı 
d ismet lnönUnün ı·eii::a!arı 

ayın Bay n !nöminün yüksek 
imayelerlnde Çocuk Esir'!eme 

rumu menfeatine tertip edi. 
en millt kıyafet balosu, dün 
•kşam, Ank<trapalas salonların. 
Ja verilmi§tir. 

Zt:teleri, bizim ellerimizi ınk. 
makta olduklarını yazıyorlar. 
'{endilerine t~kkilr ederiz. 
Onların söz1erini bir kardeş 

.sözü gibi hissediyoruz. 

POl ... l~TE: 

Yaralanan otohüs 
bilet~:si 

KaragUmrUkte. Dervi§Ji mahal. 
lesinde oturan 3024 numaralı oto. 
blls biletçisı Hayrettiıı Balatta 
127 numaralı tarnlrhaneden çıkar· 
ken Hayri lslnıli bir şoförtin kul· 
!andığı otobilı Hayrettirı.i duvara 
sıkıştırmış ve çenesi ne burnundan 
yaralamıştır. Şoför yakalanmıştır. 

İŞ KAZASI 

Beyoflunda Arapcamlinde ota. 
ran Hüseyin. Yafkarıanı lakel~ain. 
de qal şrrken mavnalann anuıına 

dU11erek muhtelif yerlerindıen ya· 
raıaomıo, ha.1taneye kaldırılmıutır. 

taksas'a rehber oımuı olan 
prensiplerden muJ.bem olmaktan 
u:nııyacıı.ğım ve iki memlekeUın 
ıu ıukı blrl~t:ren çCS%Ulmea doa 
aynı tmanı besllyerek bUUlıı p 
rıml onun eserinin ldwealne 
deceğım. A. KOR 
UAHWlVE VEKtLtMtN TA7.t 

Ankara.. 1 (ı\.A,) - Harl 
Vek·u ~l\krU Saracoğlu ile Y 
Bıış\·~;.m ve H:ırlclyP nazırı K 
zis a" f.ıdaki telgrafları teati 
mJr:]'"'rdir: 

Uı:sel:!mı Iforfzls 
:C!ls\ekil ,.e Hariciye Nar.n 

A 
G~neral Metaksas·rn ölümü 

dost ve müttefik a!'il Yunan 
tinın nıYradıcn btivUk kayıp lııı 
b"ru fevkalade milteellim e · 
Hususiyle lti btiyUk vatanoerver 
devlet adanımı temayüz etti 
yüksok vasıflarını müteaddit d 
!ar }; sen takdir etmek ve ha 
ke.Jmak f'rsatmı bıılmuıtum. 

Çok samimf teessllrlerintin 
desine. itimat buyurmanm za 
nizden rica Pd.r'm. 

ŞÜRRÜ SABA 
Ek~J<~lans Şiikrii ıo:ar:ıeoğhl 

Hariciye Vet ~I 
ANKA 

BUyUlı: ı::0finin 11ahs1nda Y 
t:ının uğr dığı bUytik kaynı dol 
siyle dr>'St ve müttefik un 
milletinin de duvgularma tercfl 
o1nrak gö terdi.Tiniz mu'1abbet 
Ş"n" 1 heni fevk:ı r:de mnt"h 
ermfı:ıtlr. Jan H0tak'!asnı blHfln 
velini hasr ve tahsis ettii?i 
vaz:fl'va ma i('StP. kralın itimadl 
çıı~rıld·~m "U anda, Tilrkh-eyj 
nanl&tana bağlı ·11n çok ınkı dO"t 
h:ı.kk ndıı ayn• imanı h 0 lı\ erek 
nun f.'S"rfn! fdeme ettl:nıek yol 
~~ hiç bir gavretl ihmal etmiy 
~.,..,i :-atıülinize temin etmek 
riın. 

Par sle Afma 
araharı bır par 

(.Ba.ş tarafı 1 nclde 
da bu teşekkü!Un liderliğini d 
ruMe edecci!i §ayi1ir. 

Lavalfn dostıarındR.D Fen 
Paris radyosunda yen; partini 
çrlma ti>reninJ yapmı!itrr. Bu 
Fransanın istikbaIJnin Alman~ 
le b•rlikte çal şmağa bağlı old 
nu söylemiş, Vişl hllkfunetfnbı 
nu i!ltemediğlnc..en bahse 
Radyo, mareşal Petenden 
bUtün Visi htikOmeti erk!ıuna 
cum etmiştir. En ıtlddetll bil 
!ar hariciye nazrn Flandin'e 
ldl. 

GENERAT. VEYGANDIN 
NUTliU 

Lonılra, % A. A.) - B. B. 
Şimali Afrikada bulunan gen 

Veygand dlln Ceıalrde bir n 
sövleml§, Fransanın birliğini 
rniş ve mareşal Petene itimat 
meslnJ talep etmiştir. General 
rlliasmın baz· kısımlarında 
te,.'>ilAtm yenilenmesinde 
adımlar atıldı!ttıd:ın bahııe 
propa~anda yapanlan uhdJt 
rek nyialara lnanılmamnuu 
lem.I~tlr. 
AMİRAL DAVLAN p._.._.. 

Gt'.L'Tt 
LonıJra, 2 CA. A.) - B. B, 
İsviçre gazetE>lerıl Fransıa 

ye nazın Darlanm Vil'iden 
hareket ettığinl bUıllrmek 
bviçre radyosu bunwı Hitl 
m:ıreul Patenin mektubuna 
bile alakadar oldugunu .ıöylill' 

l\IAREŞAL PETEN NUTK 
Tmı:B ETrt 

Lonilra, 2 <A. A.) - B. B. 
D. N, B: Alman ajanm 

Petenin dUn radyoda blr n 
söyllyece&ini haber venciştL 
dn!tlkada mareşal yenJ teı 
eden partiden haberdar ol 
nutkunu başla bir zamana 
mışto-, 

tŞGAL TJ.m .nrnsı 
vı,ı hukQ.metının orta .ııgı 

dan Almanyanın Akdenlzde bir 
kete teşebbüs etmeat mtlmklln ol 
Vişl hUkQmeU üzerindeki AlmaD 
vtklntn arttığı görülUyor. tmı.: 
IJPteıerı Mareşa ıin blr telgratoia 
ıerin verdiği cevabı üıtlmatum 

kabul ed1 arlar. Fra.na121 mtıte 
n d3 Fransa.nm tam&Dlen l§ğalt 
ı:nallnden bahsediyorlar. ZaıuıoJUJI 
na göre Alman kuvetlert P'r 
ınamen ~ğal edecek ve bundaD 
ı~e valin riyasetinde bir bUkQnıe 
ı-utacakt·r. O zaman Mareşal P~ 
mantık&rı ıımaıı AfrlkAya 
IU?mgelf'cektir Bu sebeple CJe 
Veygandın bu aıc,am radyoda 
yeceğl nutuk bUyUk bir a!Aka De 
lenrnektı:dir. 

- Ankara radyo b'W.e 
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G AZETJ~LERlllİZDE çıkan dahali haberler n.rnsındı:ı. :ı:a.. 
num zamnn su 00..5hldar gözümüze ı;ıa.rpar: "Şehrimlztle 

Ufo mu \Ol'?', "A~\a.n...nrayd:ı tifo" "tifo değil mi! ,. 
Gcçan.crclc yine böyle bir lu..\llilis ~tı. A ı:uuı.dnrln.rm e\. 

" ell tclizjp etn • ._ısine rnjimcn sonradan İstnnhulnn blr kö~csin. 
de tifod:ı.n ild \at:ı.nıla§m oldiiğü nnlnşıldı. 

IIıı.tti' bu tchzfüi :cUtealtip, lılr n.l'!jnm ga.ı.etestnde, giinün 
l'akn \ "C ıırwi ekrlndcıı cspri:er çıkaran bir arkadaş da güzel b ir 
f.1..ll"Q. ynzarn.ı., biz.deki tt>kzip bastnlığınn i :ırct cttl 

Hakli.at Ye m:n a.knln.r h:ırşısmdıı. telwp bir de\'a, bir şila 
olamaz, Fes dilc;;er, kel meydana çıkar. Ve hangi İstanbulluya, 
"Bu clırln derdi nroır1 ey ''ııhı.ndaş '?., d~·c bir sual 6011Ullll'L, 
d ertler arm:;mda tifo c1"'nl.C'n sc~ y:ır tl.UınU flc karıştırır. 

&-.la\ yerleri bilmem, fakat ı~tnnbolda nıe\•slm mcnrun baş 
göst eren tifo lm.lru u ha· .ın yür~inl lnkın.ııktadır. t "'nl:&t buna 
:rn3Jnen '\C mn:ılrst'f bu bellirlan korunmnlc, k&~m~ elinde dc
ğllılır. 

Şt>hlrı.le bcı uğursuz hastalılı: Jın'.jgo terince, nliikadarlann blL 
ylfü bir h.,'lss:ısfl eti•, ın.zııu ... c!c:•:ı tedbirleri n1dık1Jınm mmnnunL 
yetle gorti~ o ruz. Buııu iıılı:fı.r ctm:!lı n:ınltörlük olur. 1'a Jnız, bu 
nlalm. nsıl mııh~dı istihdaf etmiyor. Asıl yapılacak "ey, sal~ 
nı, hn,t:ıl·ğı t n! mck dc_ı;n, tifoyu ebedi bir urette memlel,et
tl'n u.,...:ıldn-5!Jrnuıl<, ko\'lll!lk, - tabir caizse • köküne bibrlt s uyu 
<fökmPJttlr. 

Tifo, tre!tlrlcrde telm.ilc ek!;ikWdn hastalığıdır: f"<'nni blr 
urct'~ ) O!lllını) :uı lfır;ım lar h:-stııtr;;;ı ! 

Bltlm ff .rimlı.cc, l1fol u ~"Mrdt"n tıı::ıklnr:tmnnt< için yapılı:ı... 
cak şey şu:lur: 

er yıl, tifo fl"'tsı l~'n Nrtok pnnılar :ırfodlyonıı.. B undan 
bir fo~d:ı f"ldc ool mlyor i:lfil:ınndn. değiliz. Cu arada, ll!IJ:ıra 
' '"rilen Jl:ır.ı. ~T.n'llcla şehrin ılı~ındaJJ b:ılt~o , .e t>m;ta nlnr daki 
IAi;un' rı h::.stıhlt g"tlr"mlyec"k hlr şe!<lo konuln-ı; ~ ı ıln unut:: J· 
ma.nuı.!ıdır. Bu dn yapılır-.!\ ~lırimlzdc zaman :ı.nm:.uı bnş gli!tt..-. 
l'l"n tito v:ıl>alannın bir d:ıha b:ı~göstcnniycceğl muhııldmldır. 

Dft) le hnr<.>Icet ctıneı, bu • -ıhnda C'CZri bir lıhnmct gö ter · 
moz .. :~, ~ ~ 'mz tn p1üıub ~<'h•n bi.iyiilı. ~birlerden dl'ğil, 'icüçük 
yerl"'rıl~ 1 ile nclı tın~tulll'uş olan ha ~erllfü hust:ılıi;,'1ndnn, fu. 
zulJ ölümden kurtulıırwytzI 

Jt.lfı.fı vıilit cylemedem·i haaadda, 
Dikkcı.l e>yli~ a gbz iş vnkt'dir! 

J.AEnRl 

Onclördüncil Lui'nin saa merakı 

ış ıçin aJelfıoele yanına girince 

kaza eseri olarak üzerinde ea.at
ler duran mm ya çarparak de. 
virmiş .. Saatler biribirine karış. 

mış. 

Yaver bu vazıyete fevkalade 
üzülup telaş içinde bır mazeret 
ararken on dördüncü Lui §(>yle 
dcmtş: 

H A B E R - AKşa.m poswn 

SWn kocan:z kardeşiniz ' 
oğlunuz da mı askere gitti. O bal· 
de onsuz geçen gilnlerlnizln mU
him bir kısmnu ona hasretmek si -
ziıı iç.in en iyi bir meş.,.ale olacak 

demektir. 
Harp faclasmı memleketin bu • 

dutinrındnn içeri sokmamak azmi -
le sınırlarda nöbet bekUyen erke
ğiniz emlnlm şimdi Rrlık sade ken 
dinlze alt olduğu lç.ln değil asıl bu 
memleketin müdafii ve koruyucu -
su bulunduS-U için dabn çok dUı;U -
nilyor, daha çok seviyorsmmz. MU 

Miltemadiye.n onu dilITTlıirnekk vo 
özleıneklo geç!rdlğlniz eaııtlerlnl • 
zl ona b88rctmek 6izc t;<>k bUyilk 
bir teselli olacak ve onun avdeti· 
nt bekledlğlnlz eaatlerin, gllDlttln, 
baftalar:n, aylnrm uz.ınluğunu gc 
çirecekUr. :Uunun l ,in evvelü ~ n
pacağmız 5ey ayda muayyen üü 
günde onun eşyaları ıı dolanlardan 
ç·kn.nn.tz, alvil elbisele rini bava • 

landmnız. Onları tekrar do' h1 

yerleşUrlniz. Berabe r g"t.. • 4 

cşynlıır nrııı;mda sökükler v r .. 

onları cllklniz, tamir edilecek ş y
Jrır vursıı ta.mlr edlıtlz. Ve dllştl • 

nünüz ki n.skcrdcn döndUğU r.a • 
mım geri getireceği ça.ına{Jırlar 

mubnltkak çok yıprınınış, ço .. es
klıniş ve Uzülmllş, yırtılmış oln • 

caktır. BekCı.r kalnn crkckleruı ça• 
m~ıra itina etmediği, sökuk dik· 
mesıni, yama yapu.~anı bilmt"<I 
hcpımizin maUlmud.a Ouwı 

elinize para geçtikçe ona ça.ıu 

lı:k nlmı:z .•. 

Askerden ızı 1 aöncıu 

veya blisbütUıı avd~t • tl 

o he.r zamandan dtılıu ay.ı.O Uıl 

sP.v~cek, wıııd~ o unuı:ı.ktan ı.1 :rı -
lımruek.ltm ve Uf!l•J bır .,.ocuk ,.ıbı 

bak ılmakıaı, n11.:t:tA.'dc1.:' kUı . 

On un ıçln k ı dısım: plJnruıt r'Ob 
do şambr \ u t:V c keti gibJ ~ey • 
ler hıızırlwnauızı &ze l iye c • 

.. 
rncktir. 

Askerler için yün tfızlfkler, yilrı 

C'ldlvenler fanile don böbrt-klen 
,. bnrsnklnn soğuktan muhafnz; 

cd cek rUn kuşakla n5bett <tcmn 
mi~fer altına giyilecek ufak ifın 

tnkkeler. Altı Ust:U kaim ytınlü 

kumaştan ve tnmamlyle yün ~r· 

mcden yatıldığı zarnnn giyilecek 
terlikler, yün kulaklıklar, yün QO. 

rnplar çok IUzumlu Rt>vkrdlr 

BUtçe.sı dar olnnlan:ı bile bir · 
kaçını kolaylıkla yapabileceği bu 

gibi şeylerin onlarm nC'kndnr lşi· 

ne ynrıyacağını tahmin bile ede • 
me?.Slniz. Bütçeleri daha geniş o
lanların fnniledcn iç çruruışrr tnk.t 
mı, pamuklu, yUn süvl'ter .., avet 

y ' •ği hazırlnmalan daha <20~11. 

o'ur. Fakat bütçesi en dar aadın 

bll e !ı • ıı c1.1 e.sıu hır h rrl:asm.ı ı:-b • 

kfir 'l.~E'r" üc: çift db:Uk, iki Jm

lakltk. ~iT 1-ııc:-U \'l' t?JI 11 ôrllp hll• 

•ırl;vıı.hllı ~ 

~u mt-5J?ahı blı:i, tmdi!lntın hiz... 

;1Pn uzakta tııtuj';'U k.tymPUJ VIU' -

lrkla.rn rinbn ya.kln:;ıtıra.r.a.Jı:, kcndl· 

mizi nnln.rln beraber hls.~eunemi • 
ze çok yanyacak ve sadece hasret 

lçlndA hoş boş israf ettiğimlz ~

atlerl do bu suretlP dvnn olmak

tan kurtnrncaktrr. 

Hediyem.izin küçUk veya bUyiik 

olmasında hiçbir değer r oktur. 
Elverir ki onlan soğuktan muha • 
faza etmek için ilk hızla hep biı

~en seferber olnıakta devanı edo

litn. 
Su, dnmlaya damlaya efil Olur • 

muş, 

BER 
Yabancı dil derslerinın 

devam r uaşııyor 
Haberin birkaç eıne c .. "~. hergün forma fo 

ma okuyucularına verdiği ve takip edeni hiçbir 
muallime müraca.ate muhtaç b:rakmıyacalr 

surette hazırlayıp 

HABER METODU 
adıyla neşrettiği yabancı -l il dersler1nin ik:n\ i 
ısmına pek yakında yeniden batlanacaktır. 

tklm·I kısmı t.-lklp edc<'.ek dil Qtel'&klılan lnjl'lllsee, ••ır-aea. trnmo. 
aa dillerinin en gtlul romanlnrınd:uı bl.rtnl tUrll~ıertıe berabtır &:ar. 

Fransız Krallarından on dor. 
dUnc!i Lui zaman zaman garıp 

meraklara düşermiş .. Bır defa. 
eında da saat merakına düşmüş, 
bUtun arzusu bir çok nadıdı• 

r,aatleri bir masa üzerıne topla
yıp bir ayarda yUrlltmekmiş .. 
Luı bunun için işim, gecesini 
gilndüzünU fedn eder uğr..şır _ 
:rnış .. Bu merak o kadar sarmrs 
ln artık biç kimse onu bu mera. 
kından vazzeçireıne7 ol'lluş .. 
~l olacak saat!enn hepsi 
aynı ayarla işlemediı'P icin de 
on dördürcü Lui Uzülüp durur. 
muş .. Bir gün yaveri mühim bir 

- Aman aziz nı lX> .. yere üzü. dennı. 

ıhkb takip cdoockler ve bu dlllerdekt bllg UerinJ Unld.ecıeklf'rdlr. 
ll:ıht' r okuyııcıularıııııı ırnın!ilz. dlllnd P t.'ll.lp cdoorlderl romanm Banrl ~r 
hüsün "Oehrnnem" 1 olnmğmı öğ'rcnmMerdL lhber'ID ıroı-OUğO IUmm 07.e 
rlnc bu romandnn ön~c llferlm6nln K olomba romanı Terlleoek. Clelıe:ıncm 

ıtnu tnlrl rı rdet"-"lrtl r lüp durma .. Ben sana teşekkUr Feıcat :nze ı.. natrrlatm . 
etmeliyim .. ÇünkU btıtUn sanl· iBterinı ki k~ an • ı heı;ıln ny a· 

çilcnn beni senelerce kurtara. rına gımı~ butuııu oı. Eğer si.z.ln

madıklnrı bir meraktan sen bir ki birkuı; gun ıı;ın .izınll gclebilr· 
dakikada. kurtardın. sa döntışte eşyalan &ra.Stna mu • 

rr ı; zin bulunduğU'l\UZ mali vıızl -

.}ette dcğildJr ve onlar da erkek
krlni sizin kPndl erkeğinlzJ Bav .. 

lUğiniz kadar severler. Onlnr da, 
vnrlıı.rını, yoklarıru onlnn soğuk -

tan muhafnzn edebilmek içb1 har
cotmeğe hnurdırlar. Ve bir fieY 
ya.pamndıklan lcin de çarosl.ılik 1. 
çlnde kıvranıp durmakta.dırlar. 

A E KADAR BABIBDE 

s·r cevap 
Anatoı Frans. yaman bir a

d&.mdı, yaman bir kn!emi var. 
Bir de kusu.-u vardı. K., ·m düş
tr.anıydı. Kadınların devlet iş1e. 

tine karı§Illnsmı kabul erlemez
dı. Bunun aleyhinde kuvvetli ya. 
zılar yazdı. 

Bir gUn, tanıdıklarından bir 
~yan, An!ıtol Fransa rica etti: 

- Bir belediye UYc!;w,;rc nam
zetliğimi koydum. Bir konferans 
veriniz de beni 1 fülaf.,a e l'n 'z. 

l•'raruı g-..ll:imeeei: 
- 1 ~~ b nu ~:-:uvıam. Ya 

ko::ıferans srrannd:ı biri kall:ar 
da, yn.7'l•l{l 0 rımı 1'.,t-rr1 -tır"'n "P 

cevap veririm, giılünç olur u. 
r.uz. .. 

.Kadın israr etti: 
- Hi~ kimse o yaZ'larmı"rlan 

bahsetmez. 
- O zaman da ben gllhinC' o

lurum, yazılarımı kimsenin oku
ır.adığı anla§ılır ... 

Boz-:.z':lu!c 
Tanınmış hasMrrden biri, her 

nasılsa yanıl::h, bir hayır kurumu 
nun sergisine gitti. 

Sergide, güzel br yanlar elle. 
rinde tepsiler para topluyorlar
dı. 

Hasis. llcri litriyerek çılmrdı, 
tepsıye on kuruş bmı.ktı. Bayan 

Şekeri de var 

Bahçesinin bir yönünil çilek 
tarlası yapmıotı. :Pakat komşu 
çocukları rahııt vermiyorlar, giz
ll gizli bahçeye girip ı:U<!k çah
yor!ardt. 

Bir gUn çocukları çnğrrdr, en-
lerine k~ bir tabak çilekle toz 
~eker koydu. Çocuklar kapış :<a
pış yrrler ken o sordu: 

- Çilekieri çalmal~tansa böyle 
yemek daha iyi tleğil mi? 

Ço"·ıl.lıu bir ağızdan cevap 
verdiler . 

l·~esap 
- Garson, beş def adrr bira 

u:tiyonım .. 
- Altı defa oldu, hesap ettim . 

güldü: - Vrnlış geldin fa! Bum ı hı.hst· 
- Affedersiniz. Bunun üstünü ı ... ı;lşct;l. l:cdll·at !,'iflCSI orada. 

iade edecek bozukluğum yok.! ııı-

hakkak uzun bacnklı b1r fonilc 
don, içine gtyeceği ylın bir göm -
lok, vücudun önUnU vo nrkns nı 
sıcak tutacak fnnllc bir pl!Uitron 
hediye etmoği unutmayınız. Hck 
kendisine önU deriden veya divi -
tinden yapılmış kolları ve &rtı 
yUn örme bir :>C' k do tavsiye c -
derseniz onu çok sevindirirsiniz. 
Eğer size bö~le bir yelek satın al
mak, dııha doğrusu bunu ynpııC3k 
mnterycl satmnlıp böyle l'ir yeleği 
elinizle haurln.mak gUç geliyorsa 
bir yiln nulover işleme 'İ herhalde 

beeeri.rsini.z. 
A.skerlero Ilızrm olan şeyl~r, 

yiin kulaklıklar, yün çoraplar ve 
eldivenler olduğunu da dalma ha· 
tırlaym·z ve ltcndlai istC'r iz'nll o· 
larak gelsin, ister gclmcein bl' kt§ 
§ID so~uk ayları ona bu Hlbl !/CY
ler yollnymız. Tabli bu b diyeler 
bil~çeniı:in vtls'atına gl5re lacak · 

tır. Fa.hat evttlzin nsker ?lan er 
krğine bu gibi hediyeler yollamak 

slzln için yalnız b'r ze\k dq;u, bir 

de memleket borcudur. 
Hem eğer btıtccniz mUrııitse siz 

dr.imn şunu hatırlarn:ıJ·smız, ... Bu 

gtın l'>ilib altında buhnar. yurd · 1 
dcışlar içinde birçoklarmır kadınla 

BUGUN 

T 
Sinemasında 

Kayıp Aranıyor 

Sizin en bUyUk vn::ifen.lz onları 
da du tinmektır, Esasen onlnrln 

Sekiz ecne evvel Baba.eskide lııtas· 
yon memuru Şalmin yruıında evU\Uık 1 
olarak bulunduktan sonrn ocrcd01 ol· 
duğu bllıncmlycn 16 yoolıırında Meh· 
met kıı.ı Nefise Fili%! görenlerin ga 
zcteınlz mUreltiphanca!ndo kn,.a 

ın s".111 olmak dcmok sizin l:cndi 1 Musto!a Filize bildirmeleri ını~ar f ' 

olmak de • ııamına rica olunur. 

iYElilER Ş 
DICK POV/ EL'in 

"" bilylllc mu\-nffnlclyetı. , lnnnm dUnynaınm en p r1<1&ı L"lın ~ı. ru t· 
tnmrı tııvk \ '(l hf'!yl'A'.&n ı·nsırı:n ıdır 

U Ş H SERı UGü ' 
de görünü 

Tiirkçe Sözlü · Müzikli . Danslı Film 
Görtllm rr.! blr mııvıınaıd, ti dnıım -dl)or. 

Aynca: AFRlKA RARBlNE AlD eıı ycnl Ynlnn Şark DUnya Haberleı1 - l'Urkçe: lnglllzlerlıı S?Dl BAR 

A.1'1.'l'yl lşga.llert, lnsfllz tayyılrtlerlnln MUSA VVA'y: Bombardımarılan, KAPUÇO kale .. nln sukutu, '9AR 

DlA'nm kara, deniz ve Mvarl:ın çevrilerek Bombnrdımanı ve tşgal! LlBYA da alınsa s yısa esirler ve gaııa!.m 

scaııslar 11. 12,ts, 2.so. 4,15, 5, 7,45 ve 9,16 te 

HABER'in 
bulmacası 

Saldım pı; 

ı - Vıınl bir Uışa tıa10bu. tlört 
ctuvan vıı rtamı tılan şey. 2 - B.r 
•eyi bulmA~ ';8.Jıemamıık. 8 -
ı svir. )"alvarma. • - Va!ttU. 
IJLrc(ılle ChuıuıJlıı .,ynadıgı blr 

tllın kayma vuıtaaı. ıs - eır edil• 
tın lmııı.lt.ılaıışı, bir mısvııim. ~ -
\T'8.0 VU1.lılnde blr ~ıaıe, 7 - Ku. 
ıntıe. 'I - ow tc; t.ara.tı. bir eınır, 
tAı reni-;. Q - VUcudun wvazıma· 
~ıuı biri. dnğ®n yuvartıuııuı ltıu• 
Jl~ .. '1 .. İ;,.r P.d'.lt. 10 - Kavı:; • eu

'lıtı &le Uğl 'yer 
tuluırdan oşağr) ıı: 

\ - Siyahlanmak. ı - Ço~nı. 
.ak. ·onar taraf, ıı. - Bir mu ı· 
...ı aıcU. eskJ esnafın sardıklnr a~ 
rık. 4 - Gtrtlalt, aropQa •BU ı, 

6 - bıg!Uzee (gellı. rumcıt a•a· 
), 6 - lltanbul clvaraıcsakl na~ 

lAJ'da.D Olri. '1 - Sulb lçtndı- l.ı•j;'l . 
uzce ıgitmekı, J) - Çift<: QOcul{, 
"'1Tll,.turucu bir ınadde, a - Pir 
;c~ll ds.ns orkestrası, bir ~ınlr ıo 

- Ufaklar. bir kAğ1l oyuııu 
e numon•lı bulına.oamıun ıınw: 

\ - Keıı~Uk, a - Uludatı ı;ıuh. 
:S - Ldafel, lA. 4 - Em. llem"J&. 
S - O, Barem, S~ 1$ - lll.k, Naz L, 
7 - SU, P, SUo, 13 - tsc, tz. Yo, 9 -
Amerika, E. 10 - ~ez. Fenik. 
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S..,.. Pavle$a genç generalin 
u ~ GeYabma son derece şid-

1ode dtizlene-rck mukabele ~ti: 
- Si?; onu affetmlı.ısiniz, gene -
~ plan! .. Si7. bu ithamı asıl 

<endi yakmmız olan kadrnlara söy 

! y etı !.lirsiniz ! .. 
General Orenaki bu sder kıp. 

<rnııızı oldu. Zayıf ve kuru yanak. 
a rmdaki adnleler dnba şiddetle oy 
mm.aya ba.!3lııdılnr. 

Fa.kat kendlsinı tuttuğu belüy -

il. 
Yine mebwı Viladis söze o.Ulclı: 

- Affedersiniz, muhterem ba
·an Pa.vleska ! .. Beş on dakika sL 
-mı için sıkmtılı olabile<:ek siyasi 

'ir muhavereye tnhammill buyur_ 
•nano:r çok rica ederim!.. 

Bayan Pnvlcska önündeki beyaz 
bir çiçek demetlnl hiddetle tutup 
masanın ilstUn:e ataralt: 

- Ben bir şey eöylemedlın ki, 
V&l:ıski! .. Muhaverenin kma kesil
mesini istedim! •. 

- Fn.kat görUşülen mevzuun e
hemmiyetini takdir ~bniyorsunuz! 

- Ehemmiyetini bilmiyor mu _ 

ymn '? •• Pek alA biliyorum: Kadın 

parmağl!. .. 
Mebus Vila<lis parmağını dudak_ 

la.nna götUrcrc.k Pa\•leskaya yal
varrr gibi bir işarette bulundu ve 
mareşalin çatılmış yüzüne Urkek 

nazarlarla bakarak: 

- Rica ederim, sevgili Pavles
ka ! .. Kadınlarm politika işlerine 
aklı ermediğine son bir misal mi 
teşkil etmek istiyorsunuz? •. Mü • 
sa.ade ediniz de muhterem ve kry. 
meW dostumuz g~er~ Orcnski 
ile bu ~. sizlerin bu sıcak ve 

nUvazişli huzurunuzda, memleket 
için çok .mUhlm olan bu meseleyi 
kesip atalım! .. Biliyorsunuz ki, en 
n8%ik anları ynşıımaktnyız! .. Böyle 
bir zamanda memleketin en yük -

s - insanları arasında bu kabil iki
liklerin olması bir felfı.ket oluı. Bu 
nu takdir edersiniz, zannederim! .. 

Mebus Vlladis bu sözleri aşikar 
bir heyecan ve ciddiyetle söyledik. 
ten sonra general Or<'nskiye dön

dil: 
Muhterem general!.. Mureıınl 

müsaade buyurursa, bayanları ra
hntsız etmemek it;in şu bölmeye 
teşrif P.tmck liıtiunda bulunur mu_ 

sunuz'! Bir dakika sizinle hususi 

gö~'ieceğim!.. 

Maref:!:ı.I bu arzu~ u terviç ettiği
ni bir ha.s işaretiyle ifade etmiş -

ti. 
General Orenski askerce bir ta-

vırla: 

- Hayhay!.. 
Diye hemen ayağa kalkmıetı. 
Bunun üzerine mebus VUatiski 

ile yanındaki diğer mebus ve ge -
nernl Orenski Fransız hariciye me 
murundan özür diliyerek salonun 
sağ tarafındaki bölmenin ıı.rkası -

n& gittiler. 
O vakit mareşal de ayağa kalk

tı ve Fransız hariciye memuru i
le ild Fransız bayanına yandaki 
küçük salonda bir briç partisi oy· 
namayı teklif etti. Onlar da mem
nuniyetle kabul ettiler. Bu suretle 
masa bir andn dağılmış oldu. 
• Yalntt Uç kadınla demin hiddet. 
le muhavereye müdnhale ctmlıı o
lan bayan Pavleskn. bir de ben o· 

rada kalmıştık. 
Bayan Pavlesknnın bu vaziyete 

fena hnlde sinirlcnmis olduğu gö

rülUyordu. 
Onlar gittikten sonra yanındakı 

kadınlara: 

- Şekerim!.. Gördünüz ml\ 9 

dedi. Bunn tahnmmUI edilir mi? 
Kadınlardan biri bayan Pavles. 

kaya yııldıılı bir cigara uzatarak: 
- Pakat Pnvliçi ! .. Bırak onlar 

anlatsın! .• Dedi. Herhalde normal 

günlerde değili%!.. 
- Fakat ben haksız mıymı kar 

d im? .. l'\azik g~eral cennplan -
!11D amelini bilmiyor muyuz san 
lti! .. Onun gözii mnreşalin mevki· 
ndedır: .. Mmet harbe giriyor. o ne 

p ~inde! .. Sırf bu maksatla başın. 
f ı bulunduğu partJ ile böyle bir 

zurnanda hilkumetl sarsmak tııtı • 

yor .. Bir adam YA askerdir, ya po 
litikacı !.. Bu gem!raJ her iki.sıııde 

de doymaz gözlü ves elam! .. D<:ğil 
mi şekerim? •• 

- ı-~akat, bu söylenmez, sevgili 
Pavliçl! .. 

- Nasıl söylenııwz ! Ben hiçbir 
şeyin farkında olmıyıın biçare ma 

reşalin yanında mahsus işin iç yü· 
zünU imada bulundum! Generalin 

bu hareketi kendi an:usundun zL 
yade kadın pıırmağıyla yaptrğını 

anlatmak istedim! .. 
- Halbuki o da nlenen sizi it

ham etti! .. Bu zi~·afeUn b!IP. sizin 
parmağınızhı yapıldığını söyf,'dl ! .. 

- Delilik! .. 
Bayan P.ı\•lr>ska bütUn ihtlrııı:ıile 

böyle bağırdıktnn sonra birdenbi -
re kendi cinslerinden olmıyan bir 

ııdamm da orada bulıınduf.umı far 
kederek dargın bir gururla bana 

doğru döndü : 
-· Ah, pal'don! .. Sizin genera -

lin pek ~·akm dostu olduğunuzu 

unuttum.. Sizi ynrnlndrmsa özür 
dHmm! .. 

Dedi. 
Bayan Pn vleskaya en nazik gü. 

lüşümle glilümsiyerek hafü bir baş 
setamı ile de teliısa lilzıım olmıya

cağmı göstel'dim. 
Pnkat şilpheslz benim de yUzUm 

sararmıştı. Zira, ilk defa, böyle 
bir mecliste. Polonyanın en büym 
askerleri arasmda ne garip mtic:ı 
deleler olduğunu görmüştüm. 

Hele b:ıynn Pavkskaı1ın gem 
ra.l Orenskl hakkında söyledır; 

sözler bu esrrırengiz ı:iyafetın bir 
denbh'e esrarıru çözmüştü. 

Anlaşılıyordu 'ki general Orens 
ki, bir cinnet buhranına kapılmı~ 
tı. Polonyanm bir ölilrn ve rtirinı 

harbi eşiğinde <;a1kand?h'1 snntlcr
de. Polonynnrn hu zeki. gUzMP ,., 

nazik, yilksek generali delice hiı 

üıtirasa kapılmış görünüyordu. 
Hnrp kat'iyet kespctuği ıçın 

baffkumandnn oİmnk sevdasına dii 
müştü. 

İtiraf Pdc>rlm ki öğreııdiğirrı 
müthiş rekabet beni tin·ctmıı<I. 

MUthis rekabet. Çünkii bu hiı 

se, general Orensklnin sırf marc· 
Ş!ll Sigll islirkabmdan dolayı 
böyle bir zamanda hlikiimet(' dar-
be vurma.o;ı dc-nırk. Polonyayı yi
ne bfazat Polonyanm hançerleme
sinrll>n ba~kıı bir şev midir'! 

fDcı•amı vnr) 

\Bu sUtwıda okuyucuıarunızm ga 
Edem.iz yanındaki kuponla birlikte 
göndereccklcrJ 

EVLF.u"lME Tt-~l{LlFLEIU, lŞ AHA 
&LA, lŞ VEHME, . Al.iM, SA TJM 

glbi t1carı nıahlyetl haJa oımıyan kU 
c;ıük tıJbılan pnraaız n~roıunur.) 

I ş arayanlar 
•Llcc mezunuyum, busuet ıı.ıiıcıs.se· 

ııelerdc herı,rUn ôğleden sonra çaııııabl 
llr!m. Taliplerin Hn~r gazetesi vıı. 

sıtasik (6.G. l. y. Z,) ""Umıızuna mU 
racaatları. 

* H.erhangl bir mücsseııede. bUroJıı 
vcyıı avukat )'Mmda kl\tıp olarak ıe 

ımyorum. DakUlo bUliim. lkl buçul< 
ııenc blr avukat yanında çalıştnn. Bon 
servisim vardır. leUycnlcrin Habt'r 
gazetesi vaeıtnsile Tiyns 19 Bmlnf 
mektupla mUracantlıırı. 
mat cdll!r, lstfkıımet ı-hU ciddi bir kıı 
dmım. Yeni eski yazab!Urlm. DUkMr· 
veya husust bir yeı'dc kayıt glbt. bıı. 

fit bir kAUpllk işini milnaslp gllı"!lıe 

cek maaşla kabul edtıbillr!m . Arzu r .. 
dcnlcrln Habcı· gazetesi vasıta,.ıı~ 

tH. Y.) nımuzuno. nıUrıı.cnntıarı 
• Onlv(·rslte hukuk fakllltem, !kır.er 

!mıf lalebcslylm; (\ğlcden ııonraları 

herhangi bir müessese ve~ıı cld•li b:ı 

avukat yanında çalışmak lstlyoru.11 
Haber gazele!:! \"asıuı.stylc Ba.~un 

A. A. H. rUmuzunn müracaat e-:ııı. 

mest. 
• Lisenin I inden çıktım şimdi bir 

avukıit yanında veya rcsmt ve hususi 
mllesseselcrde iş arıyorum trtJ11PTllP. 
rın Haber g.:ızetcul vasıt8~11c « M Y ı 

romuzuna mUracantlcrl. 

Satılık - Kiralrlt 
ııı Meclrtiyeköytınde ehven 

H A B E R - Akşam pes~ 

.. ' .. u 1.{ 

düny 
l adiss!ari 

Xa.ılolyon taar1111 Jtlinlannı dalma çrulırnıclıı ~iin ılo~'lnadnıı hazırlardı 

Nısırda yeni çevrilen 

Leyi~ B • n~e 

. 
Togo .Mizrnhlıtin bnşındıı bulun- ' terilmc>ğe b=ı!jlnmı tır. Bu M • 

duğu film miiessesesi bu yıl Mısır. 
da ~evı ilen filmlerden altmcısmı 

bitireli. Leyla Bintel H.if ismindeki 

, bu film on beş gUndenberi Knhire 
ve !skcndcriye slnemalarµıda gös. 

• 
9 donum yer satılıktır. lstıyenı •rhı 

Bcşlktaşta İhlamur caddesinde 32 'l•J 

ınarada kı:ru ltnhvccl Musta!ıı ,.e MPh 
met karcteşlerc müracantııırı. 

Miitefeı·rik 

senin bu senE• ç \ ırdı ı f ' , n 

rnsmda "Kndın klnbi"' ''Eın 'nr 
gece" büyük muvffal:ıyC't k ız:ı ı . 

mı~tır. 

Bu 8fil'kılı filme Mıs rın ı ,'. 

tanınmış artistleri i tırak ( tm t.r. 
Mısırın tanınmış s:ın .tkli.r arıııcl n 
Şekip, Firdevs Mohammf't, Env0r 
Vnkdi, Tahiyye, AbitissC'la"ı ı-;ı _ 
nnblusi ilti büyük sıncmn ) ıJ ızı o. 
lnn Yusuf Vehbi ile Levliı. :\tııı a
dın etrafındn topl:ınnrnk bu yeni 
filmi çevirmişlerdir. Mı ır baz t(l -

lerinin şarkın en bliyük Slll'atkarı 
ismini verdikleri Yuı:;uf Veh_ 

bl bu f i 1 m d e k i r o 1 ti. 
nü şöhretine ynkı. an mlil-crnırcl * Kimse yanına verilmcmı, '1_12 

yaş arasında bir ktz çocuğu evltıtltk şekilde oynamıştrr. E.9rrd •• ı ince 
alınacaktır. Sıhbatll olması şn .. :tır ve hassas kadm rollinii temsil e
Arzu cueııler Haber gnzctcsi Vl\>llto.. den r .. eylil Murat. kt>ndicıin1 butün 
sile (Ş.H.ö. ı nımuzuna mcktupıı.ı mil kalbiyle bu filme ba {'ıynbllmis, 
racıı.atııın. ve yaşattığı rotu, tıpkı hakiki bir 

"' 9 yaşındıı kimsesiz kalan bir ço· hayat sahnesiymiR gibi perdeyi' 
cuk iyi bir aileye evlt'ltlık verilecektir 
çocuğa ı.endl cvlAdı gibi bakmak ve akscttirebilmiştlr. Artistin sıcak 
tahs!llnc devam ettirmek şarttır Ço 
cuk haleo ilkmcktebln lklncı sınr!mcta 
dır. Jstlycnler Haber ı;azctcsı v~~·ıa
sile (M E:. 44) rumuzuna mek•t•nln 
mnrnca'.l: edebilirler. 

o Kelepir dencccı, bir l'lyaUa ~on 

sistem otomatik bir pres yedek 'll.IP!lr.· 
· rile birlikte 600 liraya sntıktır pr"s1 

görmek ve izaht.ıt almnk 1stlycnlt'r 
BP.yogıu ~ ~rıı mall:ır p:ıznrı lmr'jrfi'n. 

da postacılıır soknlt numara ~ ~ n fl. 
ru.cnat etnıclldlrlcr. 6 

• Yılks !i< mühcndlıı mrktebln.ı 'tc 
\·am !!dly.ırum. l~lyazlye ve Crancıt7"8 
r.er'll vermek istlyorum. Arzu •rlf"n 
k·rlıı Hatı...r gazetesinde> l\ft :\G ru•ııu 
zuna ınüracanUnrı. 

Aldırınız 
A;ağıda rumuı.ıarı yazılı olan o 

1<uyucularımızın namıonna gelt>l'I 
lıcktupları ldarchancmlzdcn bcrglln 
sabahtan dğleyc kadar \'l'YP snnt 17 
dt>n sonra aldırnıalnrı rica nhın•ır 
(H. Y. ı Konyadnn gelmlştlr. ( 1 l3 ü) 

(l,P.B. 13) 

vC" ahenktar sesi, aynca filmin mu 
vaffakıyeti için bir sebep tPııkil 

etmektedir. Film bilhassa d kor i. 
tibarlyle çok zC"npiııdir VC'! rscrin 
bir kısmı tnmamiylc yerli v mn. 
halli olarak köylı:>ı \'e b::ıcıit h'llk 
tabakaları arasında r,rçmcJcte \'C' 

:Mısırın ynbanC'ılaT icin çok mc -
raklı olan mnlınlli husush•NI !"ini 
tamamiylo göstermcktC'dir. Faknt 
filmin manzaraları sadece bunl ır 

dan ibaret de~ildlr Filmd Mısır. 

dnkt zengin ve tnmnmiyle muasır 
Avnıpai muhit de> o'du·u rnbi •· _ 

terilmiştir. 

Yine Mısır gazctPlerinin dcdi~ı
ne göre bu film Holi\'utta ç vıi -
len bu hıl'z filrnlPrd n hiı' dP a ı. 
i{I f?nğildir. 

Bu m'inusPbt>tl bu film Yu _ 

suf \·chbi ile Leyliı Muradın b • 
raber bulundukları bir <' <ım"Vi 

,, , . 
m ı1are e.erı 

... _, _____ ...-.,..... ____ ,, ___ ...... _ ... , ... _,_ 
Hu~ünkü ılilnya hfıdi<ol'lrriııl ta. 
l,ip <•clcnlcri nlakn<lar edPct•I, 'r 

lwııtlil ·rint• hiN.~k nmlm~ ('<;{' 

iml.f nlnrı 'erebfü•cf'k olan bir 
\azı: 

I 7G8 de Fransa kırk mılyon li. a 
ı 1t'1bılınde Korl'ika~ı C'cno\ adrın 
tınalmı 'ı. 1769 da, A •ncço . h-

rde NapoI."oa Bonapart do,:•ıu. 

' kiz co~uk'u t:iı nilf'nin Pfıadın 
in ı olan Nnpolvoıı Fı nnsada ns

' ri kolP jC" gondE>rildi v<.' 16 ya ın. 
topçu teğmeni olarak mcktC'J>" 

tl'n cıktı. 24 y:uımdn mütfvazı bir 
1 nbıışı olduğu halde Tulon schri. 
n! 1n~t1Izleı n c>llndcn kurtardı. 

X:ırnll onun yıldrt.ı doğuyor: 

1705. lo"'ı an a bü.; ük ihtilali tü
un hız.ı)lı 1'ükünı siirdü~ii sırnlar_ 

da blrt;ok mu\ ..ı.ffakıyetleri dolayı-
! sile genPra!lığe kadar terfi ctmi 

olan N'lpol)ull P ı LtC' siıkOnu te_ 
m"ne mf'mur edildi. 12 sant sonra 
Paris tam bir slıkfın ic'ind' bulunu-
vordu . 

1796 da F'rar.c;ının kom ulan ı;i. 

ihlanmııı vP k<.'ndisinr tanrruzn 

•'lıırlanıvorhrdı. 

İt'll•, mn biıyi:k lk k smı Avus· 
•·ır nnın i• ali altım~a bulunuyor. 

1 
du. Bu dr-vl t Fran"n iC':n en tch

'. "lı r !· t . Piı .F rarı z ordusu 
l • 'l v T •na \olu• ı tııt u. Şima. 
1 

i ; I• • 1 ~ • IT<.'"" 1: !1? •n il::inC'i 
ir or lu d::ı 11 r<>J E ı ıpa.ı tın 

., ı., ı ·ı n t · ı i. 

AvJstur~a ltnlyada hnrb d n 
'> ulannı lir defa aı kn nrkaya tak· 

) c etti~ h ldı> her iıC'!Undc> el<> 

. . ' poJyon bunl...n T"'I <.Jiıh rtti Bu 
rl ıd ıı sonra Fnn. a fn~ılte • 

"! d lı rt rp f C't'11• v k" l'o tı. 

ı vi miiinfa'l r dilf n • Inr qm öle t'l· 
t fın'l hir 1 'iVi ordu ..ı ı;-öı "l<>rmr>k 

•.ı kl'li b r L olduü ınıfan kuv. 

\" ''i k w~umın Hindis''ln yolunu 

n 

t sur tiy! i ba.'llnnılmnk 

' ~ i !>: ,. ~ ş kanalı dnhn açıl· 

( J lu ~ .ınd:ın Asya mtinaka. 
.ı yolu!- la yapılMakt ıydı. 
, ı T :nmuz 1708 d Mısı· 

'1 aç !'tU. Ehramlar dL 
' •rı ı bozuldu, N pol~on 

h rini d.ırt kô P harp 

mı . 1 'ın 1 \'k ve· idare ct-
tı ~ ıvıırı • ıı· •d • kuvvC'tlPrini 

b ·, ıı \"°" rııhrl\ le bernbPr ur • 

d.ı '>'m k .ı r 'rıp:l ıı 'bu ııav l'l

t ı Fr·.n . •· ,.. lip g idil r. Fn · 
ı.- t N pal) '>h .1ıı:.ırı i tıl" \ n cal·. 
•rk n. Ruı; \'' Av.ı turya"'aı. I· 

tu'· Jıı kalmış cl.ın Fran ,!z kın· _ 

H ti ıi.ı ta rruz rttiln. Bı..nuıı 

.ız ı, n· "~< poıyon ı hnımbr v F ı· 

ranınl r di~·arnıı t rk< ıl ı k Pn . 

r· t ı:olu{:;'LI aldı. Bir darlıei h'ı -
k··ım<'t ~ ı aı ak idnreyi üç konc-uJ<> 

l!'vdi c-t lirdi. K •ndısi dl' birınci 

konnUl tavin cltirmistl. Dl'vlN ma 
kinecıindeki krırga aYh izale C'ttik. 

tr ı ronra kt\<'Uk Srn BPrnar yolu 
1 il<> lpları n tı, ve Piyemontf') c 

• ni bir , kılde inerC'k Avusturya· 
: 1 rı Mnrcngo1a ma;rlüb ftti. Bu 
zafer Fraru:aıım kUV\' tli 1-ir dl'\'. 

l • halin gclmrnini le>min f'lti -
"iıı:kn ıqo4 de Nnpol\·on imp:ıra. 

tor W n dildi. 

~ apoll oııu:ı yılıln:ı ıı:ı.rlıyor: 

Fakat Mnnşm oto s:ıhilmde, in· 
n'iJterC' hala kuvvetli ve tc-hditkür 
knlm-ıl<t ydı. Nnpolyon 1805 yı . 
tında ~fonsı gcçme>yi kararlıu.ıtır

Jı. BUtün tc>rsane ve tezgfıhlnr 

hümm'llı bir faaliyE'Ue gemi inşa_ 
.. ıııa h:l'"i:ı lıl:ır. Dov<'l' karşısında· 

ki bütün Iı'r'llilsız liman \'l' şehir_ 

!eri gPmi v" askerlerle doldu. At 
ve toplnr her tarafı knpladı. Fa -
kat İngiltere, Avusturya, Rusya, 

tsveç ve Napoli krallığı ilC' bir it. 
lifak aktcdrrck F'ransnya ka~ı 

c phc aldı. Napolyon, yıldmm sü
ratiylC" ~fans sahillC'ıinden Ren kı. 
yılanna n k r sevketti. Reni gccti. 

V<' Ulmadı Avusturyalı kumnndan 
Mnck'ı mnğlüb etti. Dü"'-mnnlan o
ıım1 manevralarını evvelden kc>s • 

T• ~ 11 .,.. 

tıı me • e muvaffak olamıyorlardı. 

Om.n ask rlt ri h r türliı ha.rekata 
aır ı!:tıLır. Napolyon, bizzat kendi 
ç.ıd rınLd ve gun do:;nıadan evvel 
plan'armı hazırlamayı ftdet edin -
n: i t.. Sonra harp meyd:ı.nında i _ 
C'ap c i n d ğişiklikleri yapardı. 

l'!rrı::ı z".ferindr-n sonra Napolyon 
Vi) an "l i. gal eth. Sonra, Oster
l't z'df' Avusturya _ Rusya kuvvet
i rile knn ıln1tı ve burada da düş_ 
manı önüne kattı \'e ricat halinde
ki Ru - A\·usturya kuvvetleri don 
muş Monıtz bataklığında toplandı_ 

l:ır. F kal buzlnr parçnlanmca ha_ 
taklız kt>ndil rinl' mezar oldu, 

Öte t .raftan Fransa, denizde ln
,ıl zk e r!ağlüb olmuştu. 1805 yı

l:nda Tnıfolgarda İngiliz amirali 
NPJson Fransız • fopanyol mUtte. 
fik doıınnmalannı mahv ve pPii -

an etme ti. 
Presburgda ımzalanan sulh \Wlll 

muddC't devam f'tmcdi. 1806 da 
JngilterC', İsveç, Psurya. ve Rusya 
tekrar nralarmda bir ittifak yap
tı) lll'. Fakat cereyan eden müte _ 

addit muharebelerde Napolyon pa.r 
lak zaferler kazandı. O zamana ka. 
dar Fransa ile bera~r olarak ha
rC'ket etmiş olan İspanya İngilte
re fü: biri ti. Napolyon Atlantlk 
sahUmdl' ~eni bir düsman kal'§lSDl 

da bulunuyordu. Pirene dağlarmm 
ötesinde mcsgulkcn yeni bir kom. 
binezonla karşılaştı: Avusturya, 
ln!!iltcre, İspanya, Portekiz Na • 
polyonu mnğlfıb etmf'k için birleo
mi«l erdi. (Ve Napolyon .mağlfıb e
dilince) e kadar trun bu çeşit yedi 
ıttifok nktedilmi.~tir.) İspanya işi. 

ııi onrayn bırakıp Vngramda lngi. 
liz v Avusturyalıları tekrar mağ
luo etti. Artık Avrupa alt üst e -
d·lmiş v büyükJüğünlin en yük • 
s k mert besine varmış olan Fran .. 
a tam t>Ui bilyonluk bir devlet ol

mu<;tu. 
~npol) onun yıldızı sönüyor: 

23 Haziran 1812 de Napolyon 
N mrn i gc çip Rus topraklarmck 

ılı rlrme~e bııı;lamıRtı. Büyük ~~ 
sız ordusu hnrbedecek bir dil.sınan 
nradı'n haldf' bulamadı. Ruslar, 
h r ııc yi ve her tarafı tahrip ed~ 
rek ç kiliyorlnrclı. Nihayet Mosko. 
vaya varınca Rus ordusunu kar • 
ısında bulup mağlfıb etti. Fakat 

burod..ı :ı Rus ordusu her zamaıı
ki takti ·ini kullanarak §C'lıri a.tet· 
Iİ\ Pl." k geri çehilmi'Jti Kaıı;mmdıı. 
) illn•z atı:>ş V<.' buz buhn muzaff~r 
kumandan, Rusları yendiği hMde 
sa - u ~ a ma ·ıub oldu. 

'M .ko\•a döntişU Fransaya çok 
p h .ı;.. l m ıl o du. 400 bin kişilik 

bir orı.ludan Frar.saya ancak 25 
1 in k' dondii. Rus seferi Napol _ 
yon ıçın büyük bir felaket olmuş_ 
t u. Tab i bunılan dfüımanlnn isti
fndr ttılı:>r. R:ısyıı, İngiltere ve 
Pnı ~n ara mda yeni bir ittifak 
imz l .ndı ve r.ihn), t 1813 de Na
pol 'Hl I.on :ırt Lipsi.rada mağlUb 
PdıIJı. Ve tP.htn·a vı:>da ederek El. 

be ndru: ıra sürgün gitti. 
Avu turyıı imali İtalyayı te-krar 

z pt ttı. N pol}onun düşmanları 

Viy n da tplanarak A vrupaya ye. 
ı i ~ıl' nizam vrrmeğe çalıştılar. 

Fakat Napolyon birdenbire tekrar 
I<'n.rısadn göründü ve hrarelle kar 
ııılandı. Büyük ordusunu tekrar te
sis <.'dip 7.afı:>rler kazanmağa hazır-

lıınd'. H:ongre halinde tpplanmış o. 
lan mlıttefik generalleri müzake _ 

ı 1 n bir tarafa brrnkrp siliı.hn sa
ı ıldılar. Blüher ile Vellingtonun 

kumandasınfaki Prusya ve lngUiz 
oıd•ıl ı'l 15 Haziran 1815 te Brük· 
s ld n birl..nç kibmetre mesaf :- e 
yani Vaterloda ltalyan ordularile 

kıı.rşıl~ tılar. 

Bu sefer Napolyon talisizlik ve 
tabiatin iiJeUerirle de savnsmak 
mPcburiyetindc> kaldı. MUlhlş bir 
)'ağmur tufanı muho.rebcyl gec'k. 
tirdı. Nııpo1yon bir tnkviye kuv _ 
V"ti bl 1.lerk n, !ngiJi,.lere Pnısya 
tak\; ·e ordusu yardıma k~tu. Ta-, 
nrn.. ı. ~l'<;en Fransız sUvarilerl 

tuza a dili ürüldüler. Al'tık l\'apol -
yonun talli dönmüştü. Hatta o L 
na k dar hi bir d fa hatn Ptme _ 

m olan g<'n<'rnl Ney de büyük 
bir hata rnptı. N rol}on esir dü~
tti. Ve süıld ı~ ~ nt EIPnd" de 
öldü. 

Mecdi ııAıon 
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Necdet (Cici) 
(Galatasaray) 

Yazan: BEDRi GORSOY 

-· 
Fenerba.hçe - Galatasaray maçla. 

rmda, yakın zamana gelinceye ka. 
dar tribünlerden §U sesleri daima 
duyardık: 

Galatasaray galip vaziyette bu. 
lunursa Galatasaraylıların tl'ibil • 
nünden: 

- Yaşa Necdet .•• 
- Var ol Cicl ... 
- Bravo Cici ••• 
Şayet FcnerbahçelHer ağır bas

.ma:ğa, hele Cici Necdet de bir a. 
rahk biraz şa.şırmağa ba.şla
mJ!l8& Fenerba.hçelfier fırsatı hiç 
kaçirnıa%la.r. Tribünlerinden avaz 
avaz haykırırlardı: 

- Vah Cicl, vah Cicl vah! .. 
- Vah Necdet, vah Necdet .. 
- Vah Cici, vah Cici vah! .. 
Cici Necdet, Leblebi Mehmetten 

sonra, Galat.a.sa.raym birinci takı
znmda ,;o mım taımnmuzda sağa. 
çılc mev.künde senelerce büyük bir 
liyakat, meharet ve muvaffakı • 
yetle futbol oynam:ıvtır. Serf, e • 

nerjik, atılgan, cesur bir oyun tar 
zı vardır. Atletik meziyetleri (mu. 
kavemeti, koşusu, nefesi) fevkali. 
dedir. Sağ açrk yerinden, göğsünü 
dışarı doğru gere gere, 5işire şişi
re bir tank heybet ve azametile 
basım kalesine tehlikeli akışları, 

gözümün önündedir. Hiç umulma_ 

drk bir anda, çapraz bir akmJa ka. 
leye yıldırnn gibi hücumlar yapar 
ve çok goller çıkartırdı. 

Top ha.valeleri, ortalaYI§lan, 
pasları, geriye yardmıla.rı, oyun -
cu atlatışlan, deplasmanı, çalım • 
lan, §iltleri, kornerleri yerindedir. 

. ~ 
Kafa vunı§lan, sol ayağı zayıf. 

tır. Bazan ainirlenir, soğukkanlıll"' 
ğmı kaybeder. Beynelmilel ma • 
nıf oyuncularmıızdandır. Clcl Nec 
det iyi bir sporcu olduğu kadar, 
son derece terbiyeli, mütevazı, 

ve kendisini hepimize 11evdinnlş 

bir arkadaşımızdır. 
Bedri GVRsol 

Dün geceki boks müsabakaları 
İstanbul boks ajanlığı tarafmdan 

terllp olunan müsabakalar dün akşam 
Beyoğlu halk~ ı salonunda bUvtik 
bir kalabalık 6nUnde yapılmıştır. 

Birinci maç: Şevki (Deniz Lisesi), 
Recep (Alemdarspor), Siklet: Horoz, 
maç dört ravund, ikişer dakika Uzerl· 
neydL Neticede Şevki ırayı ile galip 
geldi. 

İkinci maç: 61 kilo. Sermed (Deıüa 
lisesi), SoUrl (Alemdarapor), İkişer 
dakikadan d8rt ravund. Sermed sa. 
11 ile gallp. 

OçUncU maç: Hafı! siklet: Nuaret 
{Galata :ıray), Nihat (Beglkta§), dört 
ravund ikişer dakikadan netice be· 
rabere .. 

DördUncU maç: Kilo66 Seyfi (Deniz 

l.JaeBl), Cevdet '(GllDel), Dört ra· 
vmıd ikişer dakika... Çok gUzeJ bir 

İUaabakadan sonra berabere. 

~ikcl maç: Semih (Galatasaray) 
Garib (Beyoğlu Halkevi), kilo 60." 
Dört ravund iklger dakikadan. Semih. 
neticede galıp. Altıncı maç: 66 kilo. 
Şerit (Alemdarspor). Beni {Beyoğlu 
halkevl). dört ravund ikişer dakika. 
Şerif galip. 

Yedinci maç: 61 kilo, Mu.zatfer 
(Galata ~nçler), HUseyin (Be,tktaf), 
Dört ravund ikişer dakika.. Fakat 
dördllncU ravundda Muzaffer abando 
ne ettiğinden Hllaeyin galip . 

Seklzinci maç: 68 kilo. Abdi (<.;a· 
Jatuaray), Hasan (Gllre§ klUbU), 

Voleybol maçlat"ı 

İstanbul bölgesi voleybol a. 
janhğı tarafından tertip edilen 
voleybol mUsaba.kalanna dün 
Galatasaray klübü lokalinde de
vam edilmiştir. 

Günün birinci müsabakasını 
Fenerbahçe • Kurtuluş takını. 
lan yapmışlar, 15 - 5, 15 - 6 
Fenerbahçeliler galip gelmişler • 
dir. 

!kinci müsabakayı Gala.tasa • 
ray • Fenerbahçe A taknnlan 
yapmışlar, Galatasaraylılar 15-9 
6.15, 15.12 kazanmışlardır. 

Yine aynı klüplerin B takım
ları arasındaki müsabakayı, 
15.9, 6.15, l:S-10 Fenerbahçeli 
leır kazanmtl'ardır. 

Dort ıavund lkışer dnkika. AWI galip 
Son maç: 80 kilodan Feyzi {Gala· 

taaaray), HA.mld (Galata Gençler), 
Maç ikişer dakll'• ·ll!A1 altı ravund 
olacaktı.Fakat üçüncU ravundda Fey. 
zl abandone ettıtlndl.'n Htnıtd ıralip 

geldi. 

-----o>---
Liseler futbol 
müsabakaları 

Erkek mektepleri voleybol 
müsabakalarına dün Şeref sta -
dında devanı edilmiştir. 

Günün birinci müsabakası 
Haydarpaşa • İstanbul erkek li 
sesi ardSmda yapılmış, netice. 
de Ha.ydarpaşalılar 6 - 1 galip 
gelmişlerdir. 

lkinci müsabaka Boğaziçi • 
Vefa liseleri takımları arasında 
idi. Hakem Şazi Te?.Canm ida • 
resinde oynanan maçın birinci 
devresi 1 - O Boğaziçi takı. 
mınm galebesiyle bitmiştir. 

ikinci devrede bir gol daha 
çıkaran Boğaziçliler müsabaka . 
dan 2 - O galip çıkmışlardır. 

Galatasaray kongreıi 

Galatasaray kulübü azalan 
dün klüp lokalinde toplanarak 
yeni idare heyetlerini seçmişler 
dir. 
Yapılan seçime göre, riyase . 

te Tevfik Ali, umumi katipliğe 
Adnan, veznedarlığa Fuat, mu -
ha.sipliğe Fnat, ıteknik azalığa 
Leblebi Mehmet getirilmişler. 
dir. 

~ HABER okuyuculanl . . 
ıçm 

90 derste yabancı dil dersleri 
kitabı kuponu: 1 

(Bu kuponun 30 tanealnl ~tiren 
okuyuculanmız be.heri 250 ,er ku. 
ruıluk tranaızca, ingtllzce, alman. 
ca deralerl kltaplanndaD birtnt 
(80) kurup tedarik edeblllrlftl') 

-
Maliye Vekaletinden 

Dantelsiz bir kuruıluklann tedavülden kalclırıl
maaı hakkında ilin: 
Detelabı 11mrufluk1arm )'Wine d&Dtellf 1 kunl§luklar darp ve plyuaya 1tAfJ 
miktarda Çlkanlmrf oldU#UJldaa daDteıahı 1 kuru§luklarm 81 Mart Hl tarllı1n. 
den .anra tedaTOldm k&ldınlmuı kararl&ftmlmlftır. Da.nte.l.llz bir ku~ 
1uklar 1 n1an Hl tarUılDden itibaren artık ted&Ytll etmlyecek ve bu tarih
ten itibaren ancak bir Mne mUddeUe yaJmz malaan.dıklarile cumhuriyet mer
kd bukuı ,ubelertnce n cumhuriyet :merku bankaaı fUbeld bulunmıyan 
yerlerde Ziraat bankMI ,abelerfnee kabul edUebllecektır. 

Elinde da.ntel8ls bir kul"U§luk bulwwıl&rm bunlan mall&ndıklarile cum. 
hurlyet merkez ve Ziraat 1-Dkalan ,ubelerlne tedbll ettirmeleri lllıı otun
nur. (9033) (12323) 

--

~-----1941 iKRAMiYELERi 

T. iş Bankası 
941 küçük 
Tasarruf Heaablan 
IKRAMtYE PLANI 

ı adet 2000 Liralık - 2000.-Llra 

1 "· 1000 " - 3000.- .. 
2 .. 750 .. - 1500.- " 
4ı " 500 .. - 2000.- .. 

8 " 
33 .. 
80 .. 

300 .. 

250 
100 
50 
20 

.. - 2000.- .. .. - 3500.- .. 
- 4000.- .. 
- 6000.-. 

Kqldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atua· 
tOB, 3 İkincltefrln tarihlerinde yapılır 

lntilsarl.ar r umum 
.... '!'_O_d_or~ .. ğ4'o ... nden: 

I - Ketlf ve ıartnameat mueltımee idaremizin Ahırkapı bakmıevln lake. 
le tamlrl l§l açık eıc.tltme uaullle ihale olunacaktır. 

n - Ke§lt bedell (8612.15) Ura muvakkat teminatı 271 liradır. 
ın - Eksiltme 10.2.Hl puart8lll g11nt1saat16 da Kabe.taşta levazım ve 

mUbayaat 111be81Ddeld a1mı komı.,onunda yapıl&caktır. 
IV - Şartname hergtla lnazım ıubeal veznesinden 9 kuru§& alınabilir. 
v - latekllJerin eludltme lc;ln taytn olWWl gtın n saatte kanunt vesika· 

lan ve yOzde T.& penme p&ruile birlikte meskdr komisyona mUracaatlan. 
(:S47) 

htanbul Ekmek Yapıcı Esnafı Cemiyetinden: 
%S.1.M l pertftDbe sftntl yapılan 11111111111 1teJe& toptantamcla ekııerlyet haeıl 
olmadıtJndılft. tekrar toplantmm 1 fOlıa& Hl pertembe «ünü ııaat 10 dan 12 
ye kadar belediye clvarmcla BalılU1 c.dcleelade 10 nmnaratr f!A...ı eemlyf'ltlf'rl 
blnaamda yapdaealdlr. Omıılyetıe byıtlı uanm o gön ve saatte cemiyet •ner. 
kezinde hazır lıuhınma1an Uln olunnr KAttbl omnml 
RUZNAME: 1- Cemiyetin l MO Jl)ma alt ~t ve beeaplannm t.etklk 
ve idare heyetinin lbruı, 1 - i dare lleyeUnla m8dcletlerlnl lkmal eden nı-

81f uaeı yerine yeniden lntlllap len& 

BORSA 
Sinema ve Tiyatrolar 
rıırı Şehir Tiyatroau 
~~ •- o--. 27 tKlNClKANUN -19'1 

nr. :u.:::,= .. ~ Dpulf 

l SterllD 1.24 
100 Dolar 132.20 Emilia Galotti 
100 Frc. 
100 Liret *** 
100 laviçre Frc. 30.80 

laUkW OM!deıll Komedl lmmmda 
100 nortn 

Gündüz H te Çocuk 0 )"11DU 
100 R&ylfllı&rlı 

Glbldlb: 15,SO ela Ak,am 20.SO du 
100 Belr• 

Kiralık Odalar 100 Drahm1 0."71 
110 (Aya ı .6225 Der sön slpde çocuk t.emslllert 

100 Çek kroDu için bilet verlllr 

100 Çek krona 12.9371 
100 zıou 

2 ŞUBAT 

~~ ı·!.~f.!~!.!~~'I 
1 f Düğün havalan l 

i Derler••: SADi YAVIB ATAMAN 
ili Okuyanlar: VASftU, SULBIU, IGBITD 

1 ~~~::~ ::: ~ ~~ftlBtalldl 
'W • 

Devlet Demiryolfarr ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedcll (1530) lira olan 200 kg. Dor•yağı (6.2.1941) ~-• 
gUnU saat (11) onblrde Haydarpapda Gar biMSl de.hllindeld lıomiayon 
fından açık eksiltme uaullle satın almacaktır. 

Bu işe girmek laUyenlerln (IH) lira. (75) ltunı§luk muvakkat u 
ve kanunun tayin etUğl vesalkle blrıtkte eksiltme gUnU aaa.tine kaı:!ar 
mlııyona mUracaatları IAzımdır. 

Bu işe alt !J&rlnameler komisyondan parasız olarak oağıtılmakt:ldır <S 

Bronşitlere KATRANHAKKI EKRE 

' ·ı'GrBıJe ~amaarıretı 
ZıRAA T BANKASI 

Kuruluş tarihı: 1888. - Serrnayesı: 100.000,000 Türk Lirası. 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zırai ve tıcarı her neı·ı banka muameltltri. 
Para biriktirenlere IH.800 Ura ikramiye ver17or. 

.ıtraat Bankaamda kumbarall ve lhtıarauı taaarruf hesaptarmdıt. • • 
00 ııraaı bulunanlara 11e11ede ' defa çekilecek kur'a De &falldald 

plana cöre lkr&mlye dalttılacekt:Jr. 

100 mded ao Unbk a. .. -
1%0 • '° • &.-. 
llO • ff ..... 

, aded ı.ooo Uraldl ,,ooo Ura 

1 
' • 600 • t.000 • 
' • ı60 • 1,000 • 

tO • 100 • ..... • 

100 Pengö 
100-Ley Beyoğlu Halk Sinema.ı 

otKKA T: Reaaplarmdald paralar blr sene içinde C50 l1rad&D 
dtişmiyenlere ikramiye çıktJtı takdirde % 20 fazluiyle 99rllece 
Kur'alar 8lnede f defa: 1 EyHU. 1 BlrlnclkAnun. 1 Kart Ye 1 100 Dlııal 1.171 ...... 11 de. Gtıtıe 8 del 

100 Yen ı.ım 1 - Tılt Parçaaı 

100 hveg lrronft 31.01!2!'Ç t - K\ZJI DerlWer. 
tar1hlerfnde c:ektlecektlr. 

100-Rable 

.. 


