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iman· Franz 

" . ahiyet ve mr 
ümulü Nedi? 
Almanya, l'ranıız donannıın 
•~ Şimali Afrikadaki Fransw
temlekelerinin Almanyaya U
mesini ve bunlardan Almaı:ın 
bttfadesıne müsaade edi1mesls
ıemt3tir. Muzakerelerln son a-
7• Jirdı.tt anlaşılmaktadır. l!
pl Petain bu tekll1leri redd'
•e, o vakit Afrikaya çekilec:ıe 
l'ramız imparatorlutu, lnıWı
paratorluk kuvveUerlle birlee<
tlr. Aka! ta de Almuı,.a, 1-
aız donanmasını ve Fransız -
temlekeledni de alarak Garbf.
der.izde 1naUWerle harbe~ 
tir. 

Hükômet Yeni 
Kararna~eler 

Hazırlıyor 
Ryatlan Mirakabe için Geniı Kaclrolu 

Bir Teıldktt Kuruluyor, HükOmetge 
Stoklar Vücude Getlrlmeslne laflanclı 

KORSAN 
Gem ilerine 

.Karıı Harp 
Bir Alman Harp 
Gemisi Atl&ntikte 
Hasara Uğradı 

Biri ele latınldı 

Ankara, 29 (TAN) - Milli kir nis~tleri tayin ve tesbit e
KorunmA Kanunundaki taclilitın dilerek, halka il4n edilecektir. 
meriyet vkiine Ril'meıi dola- Hükumet, bu maksatla memle
ysile, bu .:.ADUn hükümlerinin keti& muhtelif mıntakalannda 
tatbikına müteallik esaslar birer ambar ve depo kiralamak ıure

lngilizler Manıtaki 

Osler• t onlarca 
Bomba Yağdırdılar M. Zekeriga SEBTJ kararname ,eklinde hazırlana- tile mevcudiyetine lüzum Rördü-

rak, Vekiller Heyetine sevkedil- ~ü maddeleri stok yapmıya baş- Londra, 29 (A.A.) - Bahriye 

l ir müddettenberi Vichy · rniye başlanmıştır. lamıştır. Nezareti tarafından bugtlrı öğle-
ktbneti ile Almanya arası Verilen malfunata ıöre, bu İthalit ve ihracat plinımuda den aonra nep'9dilen tebliğ: 
an eden müzakereler 1 kararnameler halk ve milli mü- İngiltere ile daha sıkı ve şümullü Noel günü sabahı büyük bir 

nda müphem haberler .celi' dafaa ihtiyaçlan Rözönünde tu- bir. işbirli~ tesisi için tetkikler düpnan harp pmiai fim8'1 At
u. Bu müzakereleri evveli tularak, hazırlanmakta ve iktı- vapılmaktadır. Di•er taraftan yi- lantikte seyreden kafilelerımız

te Vichy hükftmeti namına sacil bünyemiz dünya hidiseleri- ne ithalit ve ihracat itlerini tam den birine hücum teşeb:,uıninde 
idare ediyordu. Sonra, nin lnki'8-f seyrine, yeni icap ve bir şekilde organize etmek ve da- bulunmuıtur. Kafileden bir va

enbire Lavalin azil ve tev zaruret1ere göre organize edil- ha verimli bir faaliyetle piyasa- pura isabet vakJ olmUf, vapur 
ildiJI bildirildi. İki gün mekted.ir. va hikim olmak için mühim ser- hafif halara ujramıştır. KafilPye 

an murahhaaıAbetz'in Vi Bu cümleden olarak, hallnn mayeli bir ofis ihdası etrafındald harp gemilerinin refakat elmekıe 
ıcelerek Mareşal Petain'le zaruri ihtiyaçlannı teskil etmek hazırldtlar da bitmek üzeredir. oldutunun farkına varan düs
uAü ve bu arada Laval'in te o!an her türlü iptidai .madde- Oahill piya'2stda ciddi ve fiili bir man ırih'atle çeJdlmiftir. Refakat 

AŞKI 
111111, ...... .. Roman 

Yazan: AKA GONDOZ, 
~ahtı \'m T A N - f !lhehnt n .. tr tH l b 

. llıAriınt bırakıldıjı haber verilnin maliyet fiyatlan ve yüzde (Sonu: Sa 5; Si IJ kuv'vetlerimtz derba1 dflşmAn ge-
u defa Pariste cereyan eden n_ misini takip ederek uzak bir me- Dabnlald muhare!.eye lttirak eden BieJaelleu Framas arİIİ.:!Wlın 38 lik topM 

erelere devam etmek üze'YJ safeden ateş açmaya muvaffak 
ichy hükıimeti Amiral Darla • K b olmuflardır. Durmadan değişen 
"nderdi. Simdi hA1l Amir~~ Dı ur Sa Q r a C a e JJ rüyet kabiliyeti btrdenbıre ezala-

ile Abetz arasın~ mu t::I rak gemilerimtzfn seyri yanın 
lşr devam etmektedır. y l K d mile döpüştür. Düşman gcmısı-
l'akat müzakerelerin mahb1 o u apan ı nin tam ortdma bir obüııı isabet 

akkmda '1mdiye kadar sarih b etti~ ve patladJlı görillmihtflr. 
~söylenmedi Bir çok ta, Aetıttmız .. ~ lf;tintilf 
ler, rivayetler, faraziyeler:s l y •• k l ba1arm ebeiriıiı~ tayin et-
ıürüldü. Ancak Ud üç gül a ar a s e g o T mek mümkün olamamı~hr. Re-

enberi bu müzakerelerin m fakat gemilerinden Berw.ck'de 
. mahiyet ve filmulil bakkıı bet kiti ölmlıftiir. Bu ha~ gemi-

a az çok vazıh malıimat ıı~ sf h1tftf he••~ uih"amTssa da (fo-

a ba$lamıştır. Bu ~bımata ICC Kemalpa•a Kazası ile Telefon irtibatı 1'anmanm fHU htımetin.iP kala-
Almanya, Akdenizdeki Frar ı' ~ Ol. ambaJa-

z donanmasının, ve 8imall At K .J:Jdi f l '-.t!!.t.,,.:.._ .., .1. • t y .:A:. iMlbeı-
daki Franaıa uıWemJekale •~n • •~•t ,,.,. .. ......,. .&.ayıa va ~~tşJ ı-. ra .. 

Ahn ya arrtne ~~ 29 AA.,,_ Kı ~ .._ı..u......: -ı. • ..;.~- Jc.liMl!..~"' taktlr ~ 
ı ve bunlardan Almanyamn t .kı' s;,ı. ""-:l~n ı.o ~ ken &IOC tonUltotuk "BiMlen, 

de edebilmesine müsaade ~~ bulnl\lf ?e Jtara. tamamen ıular kapıam:::~ U.. Alman vapUnı yakalanmış fl''kat 
mesini istemektedir. Buna m d b lıaddi d ..+T .. 1 ibad k.. .. ün.. üst k da ~ürettebatı ani bJr surette ate!e 
~il. harbin sonunda Fransay ~~ kadar V:.ye-:::i~ k~ korıtuf~Z:, b~ .w.,;:;1c;1:..uı: ~Tdt~den bu vapur harp geTI'i-
tıklalini, ve lmparatorlu~ttJ!bıata öre U1uibat k . rü iiftür VilA et jandarm al 1 lerlmiz tarafından batTnlmıştır. 

Darlan Vichy' de 

Yeni Alman 
Talepleri 
Belli Değil 

Bilinen Şey, iki T •af 
Ara11nda Temasın 

HenUi Kesilmediğidir 
Londra, 29 (A.A.) - Vıchy 

radyosunun verdiği malümıııta 
nıaaran Amiral Dar lan, diın u-

Frans1Zlara Hite 

Kurtula 
Çaremiz 
Dövüşme 

Vazifeye Dave 

aranti etmektedir. ı::!!i:e B :ıden ıc.!cabeye kadar o~~ :,mu~e kafıa müdm: Ke- Baden vapunınun konıan eemi•i· 
.~ son safhkası,ni abirııek •" . ı:.ıe ve ild taraf tamamen 111 al- malpa-da bulwımaktac:lıl' .Balı- nin iasestnf temin ettiği muhte-

pm Vich.J'ye avdet etmı~tır. General De Gaulle 
un yann at arara van ..- · mel -rül.mekted" 
..caıı tahmin edilmektedir. Vt.dadır. Karacabeyle Bun.ı ara- kesir va}Jlijinin vi1AJ4:timizıe IO ır. 

Kabine topl.antıantla r- kinden daha heyecanb bir 
Vichy, 29 (A.A.) - Havas: 1 D 1 be tradederek mücadeleye 

hy bükıimetinin vereceJı karaıda miinakalAt durmutsa da te- gönderdiif bir tel&rafta Delir- (Sonu: Sa S· Si SJ 
ütün Akdenizin mukadderatınıln ve telgraf muhaberab de- mencik ve Kille derelerinın de 
ytn edecek derecede büyük blıO etmektedir. ~pafll ile ~şmalda olduğu bildirilmekte-

Kabine dün akpm 17,30 da top- RUMEN PETROL den ba.slamalannı tal~ 

hemmiyeti haiz olduğu için. mu.Jton irtibatı kesilmıştu. Bu dir. 
ereler her tarafta büyük aıa.a merkezindeki vaziyet g~~n R allta 8eU ganlım 

lanmıştır. Bu içtimada bir çok Bu~nkü ahvalin Fnlml~ 
projeler tetkik 01unm1AŞ ve bu Sahasanda yangınlar rikasında öne sürmekte 
husustaki tetkikatın gelecek ıç- fırsatı bilhassa tebarüz 
timalarda da devam etmesı taKar- Londra, 29 (A.A.) - Müstakil General. mücadeleye 

ile takip edilmektedir. eki manzarayı almış bulun-* * tla beraber geçen tepliptaki Bursa, 29 (A.A.) - Kemalpa-
l p tain'in ü•\ri\1tecrübelerden istifade edile- p ve Karacabey eeylip mmtaka-

Roosevelt'in 
Nutku Merakla rür ettirilmiştir. Kabine bugün Fransız ajansının bir ha1:>enne baslamıva karar verdikleıt 

öğleden sonra tekrar toplana\!ak· gön.- Romanya petrol mmta&a- dirde. rütbeleri fikfl'leri 91 

M~ 8 m ,..~ vilA)9etçe çok esaslı tec:hirler lan halkmm Acil lhtiyaclanna 
vazıyette old~tu ve bır rılmq bulundujundan şimdJ- sarfedilmek üzere Kızılay umumi 

ilrlü karar veremedı~ anlatılı- :adar insan ve hayvuı zayiatı merkezi tarafndan viliyo!t emrine 
r. Fransada bu munaaebetl~ Ilı anlapJmaktadır. Sular 2000 Ura görıderllmiftir. 

Bekleniyor 
tsr. sında hemen hergi.ın yangınlar, in kileri ne olursa olsun ve 

Hariciye Nezaretini deruhte ftliklar ve marpndiz trenlerinin mazıdeki hatalanna bile 
etmif olan Flandin bugün Süft:- yoldan çılmıasile neticelenen boz- <ıızm. k::ıvıtsız ve sartsw 
ra heyetine ilk resmi ziyareti yap gunculuk hareketleri ITU«U bul- bu J{ibi kimselerle t~hirlW 
mak üzere Papa mümessilı Vale- maktadır. Petrol mıntAkasında caiını btldirmistir. Genen! cerey~ tebellür etmekte ol papnm bir bç mahallesi- Villyet bu paranın 1200 Unsı- Halkın Yüzde 60 1 utuı.:6:~::; v~v:ı~~ etmif bulunmaktadır. Su ru Kemalpaşa!• ve 800 l~asım da 
ri'yi ziyaret etmiftir. bulunan komünislerle Yahudiler ta~indf' ezcümle fUD]aıt 

yanın tekliflerini kabul ta- yerlerin halkı dalia evvel .Karacabeye gonderilmışttr Harbi Göze Alarak 
ltaftandırlar Bunlar ne oluna ___________ • 

Londradakl telalrler sürülıiıüpe de bozguncul'iık vak- sövlemistir 
Londra, 29 (A.A.) - Rcuter alan devam etmektedir. (Solla: S. I· 

ı.un FraıWz topraklannı terk lUUM xauıwıa axsww 

~ ::rG~ Lig Maçlarmda 
müdafaa edemiyece~ söy. G 
~~~:=. alalasaraı 

tıdncu:-c:ı:;::ı:nsn edenler O Yen ı· ldı· 
e donz,;:ıir~~= ı:!~ • 

Mımıe hükWııetin Afrikaya çe- maçlanmn 
donanmayı Afrika l devresine 

9-)Wltmne nakletmeyi, elde ka- de muhtelif 
haya kuvvetlerini de buraya a devam 

a.ıi.f-"'Mrt ve orada General Vey-
--.... 'm kumandumdald kuvvet. ir. Bu 
~ bakalann 

le birleterek yeni bir hükıimet übimmi Be.. 
unnayı tavıiye etmektedirler. 
Vaziyeti daha iyi kavramak t- q - Galatasa-

nazarlanmızı biraz daha ..- k811llaeması 
cevtrmeliytz. ue ve mae 5-0 

Alman ordusu Fransız toprak- :ktafın 1ıale
tffalnm qpl ederken firar baUnde le Mticelen.. 

ulunan. ve her ~ bir '9hirde ir. DiAer ne
pJanan Revnaud hükbıeti er- er fUJllardır: 

(Sonu: Sa I; Stl SJ koz, Fener-

ljijl,.__.,, m KorulllllCI 

IKRI t:nuna Dair 

eyt 2 - 1. ts
ulspor Altın 

1 - o yen
~rdir. Bura

resim Be-

' - Galataaa· 
na~an bir 
:ntaeJI tea. 
tiyor. Taf!d_,r aayfa.. 

adır. 

lngiltereye Azami 
Yardıma Taraftar 

ajansının diploıııatik mUhabirl bn 
diriyor: 

Vichy'de vaziyet, çok karanlık 
olarak kalmakta berdevamdır. Jı'a 
kat Amerikan kaynaklumdari 

, Vaşington, 29 (A.A., verilen sansasyonel haberlerin 
Roolevelt'in bu akf8mki konu,. telmi\1 ettiii gibi bir buhrana 
maaı hakkmda bilinen yegane şey varmışa benzememektedir ... 
bu konnımanın Ingilterey.e yar- Fransız nazırlan hill müiake-
duD tezi üzerine oJacalıdtr. Bun- (Sonu: Sa 5: ~il 1 J 
dan lnfiratçılarm nekadar çekin-

• dikleri 170 ilimin mihver devlet
lerini yenmek için ne yapır.ak a
zım geUrse yapılması isteğıle Re
iııcümhura gönderdikl.eri mektu
bu n9f11'tmif olduğundan dolayı 
Roosevelt'I fidetle takbih etmele
rinden anlaplmaktadır. lnf iratçı
lann bu mretle yeniderı ortava 
çıkmlf olmalan Rooııevelt tara
fından bu akşam söylen~k nut
ku harici ılyuet hakkmda yapı
lan lddialann sıklet merkezi ha
line eetlrmektedir. 

Maruf bir infiratçı olatl iyan
(Sonu: Sa 5; su SJ 

Adriyatikte Oç 
ltalyan Gemisi 

Batırıldı 

Hücumu Yapan 
Elen Denizalt1Sı 

Üssüne Döndü 
Atina. 29 (A.A.) - Bahriye 

••·'-arls+an Kati Nezareti tebli• ediyor: 
...... 24 ilkkinun Rünü, kumandan 

Blta....a.k Siyasetini Ni~es'in idaresinde bulunan 
~· "Papanicolia" ismindeki Yunan 

• denizaltısı, Adriyatlk cjenizinde, 
Terketmıyor Blrindlzi'den AvlonyJya asker 

ve malzeme na1'leden ve bir harp 
Sofya, 29 (A.A.) - T.ımes mu· ~misinin kuvvetli btmayestnde 

habtrf bildiriyor: bulunan bir düeman ~mi kafi-
Bulgariltanm mihver devletle- lesine hücum etmitfir. Denizaltı 

rine iltihak etm•i hakkında •- cüretkirane bir manevra TSP8-
bık 8afvekU ~f tarafından rak, ceman 25 ll8 30 bin ton hac 
yaRJlan tekliff qıebusan harictye minde, kafileye dahil üç büyük 
encümeiıl reddetmiftır. Encil· vapuru tahribe muvaffak olmut
men, memleketin kati ını.rette bı- tur. 
taraf tmım.- bakkmda bütün ~ ıemtJert batınca, dtq 
parı.me.ato amma aynca bır te- man torpido nıubripleri denlzal-
--1 lllm' 8flemlftit· {S-a: Sa I; il CJ 

GÜ N LER GECERl<EN 
11 Efendi.. he "Ç.eleli 

. Y..aıan : Refik Halid 

GHeteden ötrendlm: Bir pneimb, Pariste •ok 
yapmak l(İn FraDSJzca4an başb bir dilden dlılta 

hu vermesi leap ettltfndl'll •• kendlllae bu llaanda ıt11111a4llillf! 
•en Tllrk~yi •~mit· iyi etmls. Fabt mU.~k blJ ~ 
"Efendi tibm nel'eden l(ellr!,. 4ive sorunca afallamM. ceftJİ 
rememlş; ft'fta dmlş. tc-lndet1 helld de şöyle dt1'6amlşttir. 
yahu! Asırlardanheri kullandatunıı ha tihlri ltir itin merak 
t.e incelemedim: ude hen d~I, ilk okal•an 8niftnlteye 
ihııilnde otuTdulum hocalardan hl( biri •ta• ~p ta -
öpet,...eyi akhna ,etlnnedi. Ne haldir l»a? Okar :ruar 1Nr 
qz tasaVTar eder mlıinb ld bbhn (DIÖllJI) tellffnlle oln•lil 
mm (meslöJ alin (mon) edatı " latiaee f.enlor) bB ... ılll 
mefulllnbih ~kli olan 11e11lol'ftll idea .e (senler) aa da ,...ı. 
nbmda (senex) den ıelcUttni itilmesin! VaJa vaJa! Vallahi 
eap oldum! •. 

Ama mahcubiyet bunqnla da aı ........ ki... ..... --· 
yine M»rmuş: "Celebi kelflftfllbün ub nedir ve hallsl O.Mi 
dır?, Talt-bemlz artık blabBtlia •pa oıarm ... ! Yine kentlt 
tline: "Tua, demlttir, ftanan hak-IJl"ia da h)J bl)aıim Jok. 
baki Konya Çelebllerlnden bir d..tapı vardı: Veled 
babamıQ rıörlltilıt hOnnet ettiil Wr ı.atta: yeni aalrlerd• 
Halet Ct"lebiyi de tanırdım; akhma pftp te hl~ M1'ine so•rmı!Mftillll 
ayıp oldu!,. O delil. tanınmq muhanü ve 111titeff'kkfrlerhn 
h11nl(i11i tefencln nht Rumca (ahhentll) tlen ve <Celebi) nln 
~ (~lab) dan geldilfnl bilir• 8ere'2t Parlall hoca, elnı 
nehat tanf!SI rlbl terler 11llken talehenln haline en11119 olaak 
1Srar edip (ap) ve (pa'8) kelimelerini de sormaya blkqnıll!lllC 
Yenn mftnleliete fayduı dolsawak bir tul ..... Ttbrtıltll 
l~lnbitlnl'! 

Pro~r, '8ph811s ld ft"'"971 Mltb t.eeMIElerde 
kt>mmel hlldltlndea huam ... ......_ t(la•: "Efn•' ıı.. 
rlflfı ealdler alayım!,, tc.vH •11•wa ekma11& w ...,. 
bftnl• de ... ealdltite Mr .......,.. .,, ........ 
;en-. .... . 

Çelebi! 81,le olıilr 



J Yazan: Alf red Fabre • Luce - Çeviren: Ulunay 

"Bu Memleket 
Muhakkak 

kazaya uğrayanları siperlenien 
çıkarıyorlar. 

Biraz da bunlardan bahsede
lim. 

lzmirde Yol 
inşaatı için 
Faaliyet Arttı 

Turistik 

Şimdilik 

Yollar 

Asfalt 

Halinde Kalacaktır 

Sulh istiyor ... 
G6k)1lzQnde düşmanı görmek ta
b 1 bır şf'y olmuştu, Arbk her ıe
ce hrın O tune bomba atmıya te

ezzul bılc etmiyen tayyarelerin 
t lenle onlara asla zarar ,. er

m yf'n tayyare dalli bir ikl topun 
lf'mesıne alışılmı tı. Bu acaıp 

ha p soka çık nlan gez.inUlerln
den menetmıyordu, 

-13-
Evvela güneş bir endışb 

lgesı yaydı; onu askeri h<1reka· 
musaıt gorduler. Fakat cephe 

Askeri hükumet evvela bu e
sirleri giydirmeyi unutmuş. Hep
si sivil elbıselerinin kollannn lzmir, 29 (TAN muh.ıbıri bıl
esrarengiz harfli birer "bazu- diriyor) - Vilayet turistık yol!n
bend,, takarak öyle dolaştyorlnr- nnın inşasına, yenı mute;ı.hh1tler 
dı. Bir muddet sonra hepsine bi- tarafından kısım kısım devam e
rer kürek mahkumu gomleği dn- dilmektedir. Fransız şırketi ta· 
ğıtıldı. Bu kıyafetle üstüne un- ahbtidatını ifa eylem~iğinden. 
paratorluklar yıkılan ve hic ol- yollann inşası hazırlanmış o'an 
mazsa cici elbiselerle kadınların P.ro~amdan uzun sure:::ektır 1'u
teveccuhünü bile celbetmclı: tc- rıstı~ _yol~n Karşıya~adan ge ·
sellisinden mahrum olan ::on as- mesı uzcnne. burada ışlcven atlı 
rın duşk':'n muhariplerini pek gü-• tra~vaylar da tamamen 0kaldırıl
zel temsıl ediyorlardı. Yntak~arı- mış, Bostanlı, .~~ybey '- Soğuk
nın olduğu şehirde kuru o: üs- kuyu ~~mtl~rı ıçın beledıye oto
tünde yatıyorlar, sanatlannı yüz- busl.er~ ışletilme~e .b~şlanmıştır. 
üs~ü bırakarak ustü açık siperle- ~ıstik yollar şımdilik şose ha
ri muhafaza eyliyorlardı. l~dc kalac~k, asfal.t kı~m;na ta-
Çoğu ne bir yangın sondünnc- lıp çıkınca. ıhale edılec~;ctı:. 

kadar sakın bulunuyor k1 her· 
artık harbın başlamıyacağıru 

.zanediyor. Marttakı kabıne bUh
anı ve onu takıp eden parlamen
odakı karışıklık bır çokları la
fından bır eğlence musaadcsı 

yi bilıyor, ne de bir yara sarma- F'akır ltal.ka komur 
yı beceriyordu. Onlara yalnız Kömür fıkdanını ihdas edeıı!er 

ıb1 telilkkı edıldi. 
Izinli askerleri eglendinnek i

n,, geceyarılarına kadar dans 
ilıyor. Otomobil fabrikalarında 
nk yapılacağına butun kış otuz 

bin tenezzuh arabası yapılıyor. 

yüzlerine birer gaz maskesi tak- ve bu yolda ihtikara sapanlar şid
mayı öğretmişlerdi. (Bir dhdtik detle takip edilmektedir. Bir çok 
çalınca, hemen kafalarına maske- kömürcüler, fazla f iatla satış yap
leri geçiriyorlar, ondan sonra bir tıklanndan Adliyeye verilmişler
&.mir gelıyor, maskeler altında dir. Son bir kaç gün zarfında şch
sağırlaşan, körleşen, nefes alamı- rimize civar kazalardan 150 bin 
van bu srlsımlan tfoftiş edivor ve kilo kömür gelmiştir. Bir kısım 
onlara: .. Tamam! diyor. Her şey kömürcülerin yakın kazalardaki 
yolunda. Şimdi artık konuşun, depolannda bir buçuk milyon ki
okuyun. Tabü hayatınızı s:.ının! ) lo stoklan bulunduğu, fiat yük-

u arabalar denizaşın y'?rlerden 
tinlen ktymetli benzini Rarn
uıllet, Fontainesleau yolların

da luzumsuz gezintilerle sarfedi
rlar. 

Bir teırifat me••le•: sekliğini temin maksadile bunları 
CK. _. sakladıkları zannedilmektedir. 

Bu suretle açık havalı bir pa-
281' gunü bir milyon altın ccnebı

geçmiş demektir. 

Memleket sulh istiyor 

-
F aaJiyetleri bir şeye yaramı-

yordu. Yalnız mevcudıyct
leri bir çok idan meseleler çıkar
tıyo~u.Onlan bir kere bile ~elip 
gonnıyen daha yüksek amırler, 
en yakın beledıye dairelerinden 
onlara hergun gayet dakik ve 
sert talimat gönderiyorlardı. Bu 
talimat "yerinde rahat!,, emrinin 

H erkes tasarruftan bahscdi- butün teferruatını tesbit eciiyor 
yor. Hatta etsiz gunler ve butün bir günü doldu:abilı

e vardır. Fakat bu tedbirlerden yordu: 
l olan netice putün satın alı- Yoklama; yoklamanın yokla-

cak mevaddı haftanın uazı gun- ması; rapor; mafevke karşı res'Tli 
rme yığmaktan ibaret. O halde selıim; gaz maskelerinin tar1hte 

lak azalmamıştı. Bu haıi go- oynadığı buyük rollere dair kon-
bır müşahit defterine ŞU etim ferans! ... 

yı .kaydedebilir: Bu ince teferruatta hiç bir şey 
'Bu memleket sulh istiyor:., unutulmuyor. Her şey tanzını e
Gökyuzunde düşmanı gormck diliyordu: 
bıı bır şey olmuştu. "Bır casus gördünüz mü? He-

Artık her gece şehrin üstiıre men parmağındaki yuzugune, ve 
tomba atmaya tenezzul bıle et- ağzındaki dışıne baktnız!,, tYazık 
\ıiyen tayyarelerin gurti~ti.ılcrıle kı bu maceradan tamamen mah
pnlara asla zarar vermiyen tay- rum bulunuyorlardı.) 
are dAfiı bir iki topun glimleme- Gaz maskelerı muhım bir tes-

e alışılmıştı. Bu ncaip harp rifat meselesiydi. Biıtün re~mi da 
kala çıkarılan rah~t rahat gf'- ierelerın duvarlarına aske:-i ha
ılerınden menetmıyordu.Halk pisanelere gonderecek kadar ka
t günü so~aklard.a bir takım ğıt parçaları yapıştınlmı::.tı. Bun

ropaga~da .rı.salel7n toplnyoı;- lar şayet yuksek amir, bır gun 
rdı. Tuy gıbı hafıf olan bu n- olur da teftiş eder diye ihtıyaten 
elerde heyecanlı .!st~tistik!er. yapıştırılmış emırlerdcn ıbr.retU. 

egfried hattının muthı:ı resım- Bu suretle herkes ke"ldi:sine 
H~tler'in ameleye .hitnp ettı- tevdı edilmiş vazifesini sozüm o

i goste~. tatl.ı resım~er ~ar- na ifa etmiş oluyordu. Birısi va
Ve tabı ıtibarıl~. hepsı bırer zifesi başında bulunmazsa onu 

heser addolunabılı.rdı ... Bunl~- izinli addediyorlardı. Yalancı has
o kadar .alı~ldı k~ ar.tılt tehlı- talar tabip raporu göstere ·ekler. 
ıpretlerı bıle verılmıyordu. Velhasıl şahsi ve hususi yapıln-

Barp geri gidiyor cak her _şer askeri bir (mııan
sen) e tabı tutulacaktı. 

C anavar düdukleri pnslan
marnaları içın sulh za

ihnında olduğu gibı her peı şem
gunu ögleyin ötüyorlaniı. Ey
e abalıyı sıgmaklara ve ev-

nn mahzenlerine koşturan gü
tu şımdi onlara ayar etmek i

n satlermı çıkarmaya bir sebep 
yordu. 

Teblijın "söylenmeye deJSer bir 
y yok , cumlesi bütün cfknrı u
tan bir ninninin nekaratına 

yordu. Herkes bu ci.ırnleyi 
lıyordu. Bundan gayri bir 

e herkesi hayrete düşüre
tl 

"Rhln üzerinde mitralyöz sağa
' neden canım? Bu ~aganak

zaferf tacil edecek miyd!? 
ook! O halde ... 
Bu adeta askerleri eğlendırmek 

ut gülunç olmamak içın miı
ımmat sarfetmeye benzıyordu. 
aydi gıdın de böyle meselelerle 
ınizde ise- alakadar olur.uz. 
Harp geri gıdiyor. Artık o harp 
ği1 1915 te harp zenginlerinin 

lerf gıbi bir eğlence şeklı
girmişti. 

lr maluıl.leler araıında 

Y ollar yeniden otomobillerle 
tıkanıyor. Uniformaln· 

n adedi de eksiliyor. (lzhılilN 
elbise giyinebilıyorlnr. Bu 

14 - 1918 deki ağabeylerını is
ettirecek bir haldi.) Yarahla-

tesaduf edılmıyor. Emin bır 
tdbır olmak üzere cephenın tek

kazazedeleri vilayet hastane
ne gonderiliyorlar. (Bu suret-

baval tehdit Paristen haıp 
anzarasını uzaklaştırmış olu

or ) Fakat bir mahalleden diğer 
ıaballeye gidecek olan tehUke

kurtulmuş olmuyor. Çı~nkü 
nin karanlığında, otede beri

kazılan siperlerin jçiDe yuvar
ıyorlar. O zaman pa!ff konı
t .. kılit.ıwn lurlır.lık ::ıdaMları 

Filiyala gelince 

F iiliyata gelince: Herkes fır
sat buldukça ya i~i.ııe gıt

mek. yahut ta evceğizinde ter
liklerini giyebilmek, velhusıl bu 
acaip "yarım harb,, i biraz unut
mak için kaçıyordu 

( Arkası Var) 

Yaprak Dökümüne 

Dair 

Buıün bu sütunlarda ya:r.a· 
cağım fıkrada muhtelif 

hadiselerin gülünç taraflarını 
alıp ayn ayrı fıkralarla süsle. 
miyeceğim. Bir tek hadiseden 
bahsedeceğim ve zannederim 
ki bu bir tek hadise muhtelif 
hadiselerden ziyade okuyucuları 
alakadar edecek. 

Hadise, matbuat tarihinin en 
civch·li zamanına temas eder. O 
d vdvli zamanı yaşayan bizim 
neslimizdir. 

Bir kaç gün e\•vel bir yeni ga
zete ç1ktı. Saklambaç oynar gibi 
ır,örünmesile kaybolması bir ol
du. Böyle karabatak gibi bir ba
tıp bir cıkun gazeteler bana 
meşrutiyetin ilanındaki gazete
ciliği hatırlattı ... 

O zaman Bibıili denilen An.. 
kara caddesinde her gün yüz ga
zete cıkar, yüz gazete batardı. 
Hiç bir zaman kese kağıdı piya
sasında, bu kadar bolluk görül. 
memiştir. 

lsim namına ne izafetler, ne 
terkipler yoktu. 

"Feyzi Hürriyet", "Aksayi 
Emel", "Siracı Hidayet", "Ba
rikai Hakikat", "Saday,i tlm
met ... " 

Bazan bu gazetelerden hlr ka
(1 Wr iki sün çaktıktaa sonra 
birleşiyorlar. O zaman izafetler: 

"Sirac-ı-Aksaya Fe> zi llürri. 

Belediye, bu vaziyet ka~nda 
fakir halka meccanen kömiır tev
ziine başlamış; halkın da ihtiyacı
nı temin maksadile kilosunu üçer 
kuruştan satmak ve on kilodan 
fazla vermemek üzere satış yer
leri de açmıştır. 

Harirten mal talebi 
Finlanda ve Isveçte bazı mü

him firmalar, memleketimizden 
zeytinyağı, pamuk çekirdrği ve 
ketentobumu almak istediklerini 
bildirmişlerdir. 

Son zamanlarda hayvan ihraca
tı hemen hemen durmuştur. Bu 
sebeple et fiatlarında kilo başına 
10 kuruş tenezzül kaydedilm1ştir. 
Belediye et narhını yeniden lt.:s
bit edecektir. 

Bir tren kazası 
lzmir, 29 (TAN muhabiri bil

diriyor) - Menemen istasyonun
da bir teren kazası olmuştur. 
Gardofren Osman Torunay, istas
yondan hareket eden 1171 snyıh 
katara atlarken duşmuş, bır cyağı 
tren altında ezilmiştir. Y nralı 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Et Fiyatı Bugün 

Tesbit Olunacak 
Fiat Murakabe komisyonu bu

gün öğleden sonra ve Mıntcık;
Ticaret müdürlüğünde Yali mua
vini Ahmet Kınıkın riyaseti cl
tıııda bir toplantı yaparıı'lt muh
telif gıda maddeleri üzerinde et
raflı tC'lkiklerde bulunacaktır. 

Bundan evvel geçen perşem
be günü yapılan toplantıda t!t fi. 
atlan tetkik olunmuş ve i~timııa 
Kasaplar cemiyetinin murahhas
lan da çağırılmıştı. Bu toplantı
da o günün fiatlan da tesbit o
lunmuştur. Fakat bu fiatlar mu
vakkat bir müddet içindi. Bu mü 
nasebetle et fiatlannı daha esaslı 
şekilde tesbit edebilmek icin baş
ka ölçüler aranmaktadır. Bu cüm
leden olarak bilhassa toptan ve 

yet,,şeklinde uzun tetabüü iufat 
şekline giriyordu. Hele miuh 
gazetelerinin başlıkları sıra ile 
birisine okunsa, en soğuk kan
lı memleketlerde mutlaka dö· 
ğiişler olurdu: 

- Ge\eze! Boşboğaz! Dalka
'\·uk! Güllabici! Eşek! ... 

O zaman, biz. de bir gazete 
çıkardık. Bütün ömürlerinde 
gazete namına İkdam, Sabah, 
Terciimandan başka gazete glir· 
meyen bir kaç al'kada evime 
gddiler. ic;lerinden birisi bir be
yanname uzattı: 

- Bir gazete imtiyazı aldık. 
Sizin de i tirakinizi i ti~·oruz. 

Hepimiz birer Anatol Frans 
kesilmiştik 

tm(jy~ ~ibi idare ile meş· 
gul olacak~''öen tiyatro tenkidi, 
hikiye yazacak \'e roman te!ri
ka edecektim. 

Ya idarehane nerede? 

Ondan sonra gazetenin ls· 
mini sormak aklıma ael-

di. 
- Gazetenin ismi nedir? 
- $ükran ... 
- bim o kadar parlak deiil. 
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Hisar Meydana 

Çıkarslacak, Çubuklu 

Karaman Ortaokulu 

Tamamlanıyor 
Karaman (TAN) - Karamar. 

ortaokulunun inşası tamamlan· 
maktadır. Bu yıl yeni binadn 
tedrisata başlanacaktır. Hususı 
muhasebenin yaptırmakta oldu· 

yolu Genicletilecek ğu Karaman istasyonu şosesi in-
,. şaatı yarım kalmıştır. İnşaata 

Şehircilik mütehassısı Prost, i!.kbnharda devam edilecektir. 

Parti idare heyeti reisi Reşat l\limaroğlunun diin Şi li R~lke\·in
de \'erdiği konferanstan bir intıba 

So~aziçinin Anadolu yakasının IZMIT RliiTIMI - Izmit 
imar planını hazırlamıştır. Bu lTAN) - Şzhrımızde inşa edilin 
olana .ı.?Öre, Üsküdar - Beykoz rıhtımın bu-ınc. kısmı ikmal e
volu aynen bırakıbnaktndır. Ve dıJ.Inıştir. Yapılmakta olan t~··vi· 
vol Üsküdar meydanından Bey- ye işi de tkmw edılir edilme~ bu· 
koz kôşkiıne kadar kısmen sahili nısı şehrin gezmti yeri olacaktır. 
takip etmekte, kısmen içeriden "i em yapılan Halkevi binası da 
gecmektedir. Cubuklu vapur is- rıhtım uzPtı.nJedir. 
kelesi ile Çubukluburnu arasın- Beledıve n.t.ngal kömürüne 6 
daki vol, denize rıhtım yapılmak kuruş, odunuı. kılosuna aa 50 pa
suretile genişletilecektir. Kanlıca ra narh koymuştur. 

Tok at, Edirne 
Ve Malatyada 
Parti Kongresi 

Bütün Dilekler Tetkik 

Edilerek Verimli 

Kararlar Almdı 
Ankara, 29 (A.A.) - Tokat, E

dirne, Malatya C. H. Partisi Vi
lfıvet Kongreleri bu mıntakalar 
müft>ttişlerinin iştirakleri,Jle top
lanmıştır. 

İdare heyetlerinin mesai ra
porlarj]e, iki yıl içinde başarıl
mış olan işler üzerinde verilen 
izahatı tasvip eden kongreler, 
delegeleri tarafından ileri sürü
len teminniler üzerinde çok sa
mimi bir hava içinde geçen mü
ıakerelerden sonra verimli ka
rarlara varmışlardır. 

Toplantıları vesilesne Ebedi 
Şef Atatürkün aziz hntıralan ö
nünde hürmetle eğilen delegeler. 
başta Milli Şef İnönü olduğu hal 
de. bütün büyüklerimize karşı 
duydukları sev.J.?i ve saygıyı iz
har ve teyit eylemişlerdir. 

Bu kongreler yeni idare heyet
lc>rile Kurultay dele~cleri seçim
lerini yaparak mesailerine son 
vcrmişlerd ir. 

Maarifte: 
-----

Ortamektep ve 

Liselerde Tat il 
Maarif Vekaleti, Üniversite 

sömestr tatilini 1 - 20 şubat o
larak tesbit etmiştir. 

Bundan evvelki sömestrlerde 
talebe yabancı memleketlere se
yahatler tertip etmekteydi. Ve
kalet bu sene bu kabil seyahat
lerden vaz geçilmesini alikalıla
rn bildirmiştir. Talebe, bu sene
ki sömestrde memleket dahılin
dc seyahatler yapacaktır. 

Lise ve ortaokullar da sömestr 
tatlline başlamışlardır. Tatil, 
perşembe sabahına kadar devam 
cdr>cektir. 

İlkokullar da yann akşamdan 
itibaren cumartesi sabahına ka
dar tatil yapacaklardır. 

perakende et fiatlan arasındn na
sıl bir münasebet bulunduğu, 
toptan et fiatına nazaran pera
kende et fiatının nekadar oldngu 
araştınlmaktadır. 

Parti idare vapur iske1esinde de bir meydan Bu yıl Izmıtte 3 milyon imo 
tesis edilmiş ve meydanın karşı- tütün istihsal edilmiştir. 

Heyeti Reisinin 
Konferansı 

sında resmi b1r bina yapılmak i-
cin yer bırakılmıştır. Sahildeki IZMIR VlLA YET BUTÇESI 
Köprülü yalısı aynen muhafnza l~ir (~AN' - Vilayet bütçcsi
edilecek ve belediye bu yalıyı nm bugunlerde tasdik edilmesi 
istimlfık ve imar edecE:>ktir. Ann- muhtemel goıülmektedir. But e
doluhisannın da tamamc:>n mey- dekı 300 b~n lıralık açığın milli 
dana çıkarılması için. etrnfında- bır müessesf>"len istikr.ız akdı su· 
ki binalar yıktınlncaktır. Hisa- rctilc knpatılması mukarrcrdıı. 
rın bulunduğu müselles şeklin- Bunun içın tesebbüslere de gıı i· 
deki m1ntakaya vapur iskelesi de şi;miştir. 

Reşat Mimaroğf u 

Dün Şişli Halkevinde 

Bir Konuşma Y aph 
Cümhuriyet Halk Partisi İs

tanbul Vilayet İdare Heyeti Rei
si Re at Mimaroğlu, dün saat 15 
tc Şişli Halkevindc "ahvalihazı
t'a,, mevzulu çok şayanı dikkat 
bir konforans vermiştir. 

ilave l'dilece~: ~isar B?J{azın h~r BIR MAHKUMlYET _ Izmir 
t~;afından .gorulece~tir. _Yan~- (TAN) - Uzak bir kazaya goıı
koydc de. bır vapur ıs~~lesı te~ıs derilmek üzere postaneye ver1Jen 
edıle~cktır. Beylerbeyı ıskelesın- 25 bın lirayı çalmakta maznun 
de bı.r m;yd~n ve a~a~sındn. res- e.skı posta mel!iurlarmdan Fethi 
mi bır bına ınşa ettırılecektır. Aydının Ağrrc(>zada devam ~en ğ 

Konferansta, İstanbul Valisi 
doktor Lutfi Kırdar. Vali Mua
vini Ahmet Kınık, Şehir Meclisi 

Poliste: 

Kadıköyünde Bir 

Evin Çatısı Yandı 
azalan ve kalabalık bir dinleyici Evvelki akşam Kadıköyünde E-
küt:esi bulunmuştur. minçıkmazında Aliye Elkana a-
Rcşat Mimaroğlu, konferan- it evde yangın çıkmış, binanın ça

sında, Türk milletinin sulh se- tı kısmı tamamen yanmıştır. Yan
vcrliğinden, insaniyete hizmetin- gının bacada toplanan ~urumla
den bahsetmiş, son iki senelik rm tutuşması yüzünden çıktığı 
diinya ahvalinin bir hulasasını anlaşılmıştır. 
yapmıştır. Türkün bu hadiseler- Bundan başka Hasanın evi ıle 
den ibret almasını pek iyi bildi- Fatihte Ali Kaşifin evlerinde de 
~ını söyledikten sonra, "biz yangın başlangıçları olmuş.c;n da 
Türkler, kendi öz maceralarımı- hepsi de ateş büyümeden sondü
zı daha iyi biliriz. Vazifemizi rülmüştür. 
fam idrak için, geçmiş günleri 
gözden geçirelim,. demiş ve bü- Bir otomobil kazası 
yük Türk inkılabını yiıdederek, Şoför Hnlil Erolun idaresindc!d 
nıilll birJiğın kudretini ve bu e- 2255 numaralı otomobil Fntihtcn 
nerjı kavna~nın kudretini teba- geçerken o civarda oturnn Sc.zaı 
rüz ettirmiştir. Yılmaza çarparak muhtelif yerll'-

Reşat Mimaroğlu sözlerini "ya- rinden yaralamıştır. Yarnlı Cer
şastn Tilrk milleti. yaşasın Milli rahpaşa hastanesine kalclırılını5 
Şef ve yaşasın Türk ordusu., di- suçlu tutulmuştur. 
ye bitirmiştir. • 

Reşat Mimaroğlu'nun konfe
ran~ını müteakıp, öğretmen Ke
nan Saner' "Şark ve Sulh,, man
zumesini inşad etmiştir. 

Bir kamyon devrildi 
Babaeskiden Lüleburgaza git

mekte olan bir kamyon Çilingir
dere yolunda bir arabaya çnrp
mı§ ve müsademe sonunda uçu
nıma yuvarlanmışt1r. lçinde bu

için 1unan altı yolcudan iki i ôlmiis. 
diğerleri ağır surette yaralanmış
lardır. 

Askerlerimiz 

Yeni Teberrüler 
IHTIKAR SUÇLUSU - lngi

Ankara, 29 (A.A.) -:- Asker- Uz markalı polis düdüklerini fa
lerimize kışlık hediyesi teberrü- hiş fiatla satan Osman Topçu a
atı etrafında bugün aldığımız tel- dmda bir di.ıkkancı ihtikir su
~raflar, Gümüşhacı köy kazası çundan dbdüncü sorgu hakimh
halkının 600 pamuklu, 430 çift gıne verilmiştir. 
yün çorap ile 97 parça muhtelif 
yünlü eşya ve yine bu maksada BEI:-E~İY~ CEZALARI 
snrfedilmek üzere 179 lira ver- Son yınnı dort saat zarfında 15 
diklerini. Zafran~lu halkının da şoförle otobüs biletçisi hakkında 
4000 çift yün çorap, 91 çift el- muhtelif belediye suçlanndan 
diven, 1596 pamuklu ve 450 lira dolayı ceza zaptı tutulmuştur. 
teberru eylediklerini ve bütün Aynca tramvaydan atlaynn 42 
bu eşyaların Kızılay merkezleri- kişiden birer lira peşin para <'e
ne verilmiş bulunduklarını bil- zas. alınmış. 15 dilenci yaknlnn-
dir:nektedir. mıştır. 

muhakemesı neticelenmiş ve beş lerm 
sene hapse m<ıhkum olmustur. ~lı 

- ~idi 
~------o-------~ D 

İneboluda Fidan Tevziatı lıı, 1 
Jlte 

Giresun, 29 (A.A.) - İnebolu· ~ m 
da bahçe sahiplerine tevzi edil· kı 
mek l.izere buradan 100 bin fın· lek 
cık f idam satın alınmış ve İne· by· 
bohıya f?Öndcrilmiştir. kar 

Edirne ve lspartada 

Atatürk Koşusunda 

Derece Alanlar 

~a 
hi 
~yl 

Di 
kn 
~ki 
lera 
lı h 
\-op 

Edirne, (TAN) - Büyük A· •dir 
tatürk koşusu Edirnede de 38 
atletin iştiraki ılc parlak bir şe
kilde yapıldı. Halkevinde topla
nan kalabalık .gençlik kütlesi o· 
nünde baslıynn 5000 metrelik bu uh 
koşu da (Muhaç) koşusunun ya- Vi 
pıld•ğı Kıyık - Taşlık - Ayşeka· hafa 
dın - İstanbul yolu ve Abacılar '1ti 
b~şı. - Halkevi yolunda icra e- al 
dıldL gil 

Nctic0 de Nihat rakiplerini ne- azi) 
ride bırakmak suretiyle 17 da- ükiı 
kika 8 saniyede birinciliği kazan ~~. 
dı. 7 dakika sonrn Halil ikinci ve 

1
~ıtu 

İbrahim de üçüncülüğü kazandı- 11~. 
1
ar. .::

1 

Baştan nihnyete kadar heye- lağı 
canlı geçen bu koşunun sonunda 'arı 
Bcil~c ba kanı, Vali Ferit Nom<'r ke 
dı>rece alnn genelerin ellerini sı- '-ba · 
karak kendılerini tebrik etti. 

İspnrta, (TAN) - Atatürk ko .. 
şusu buradn kalabalık bir seyir
ci kütle .. i önünde ynpılmıştır. 
Koşu.ya Cünur yolunda evvelce 
tcsbit edilen bir mahalden baş
lamlmış \'C 62 atlet iştırak et
nıiştır. 1500 metrelik olan bu ko
~uyu bırincilikle bitiren ı?cnce 
25 :irn kıymetinde bir saat ve
rilmiş ve SC'kizinciye kadar da 
kıyır.C'tli muhtelif hediyeler da
~ıiılmştır. 

\lütef errik : 

GütüN( 
T4~Afl 

zete varmış. Nerede çıkıyor hu? 
- Bilmem. Farkında detilim. 
- Canım bunların yeri Y'Ur· 

du yok mu! 
Köşedeki ça~·cı bağlrdı: 
- Onların idaresi filan yok

tur. iki üç delikanlı demin şu 
köşede konu m·orJardı. Bilmem 
nereye kayboldular? 

Kibrit Fiyatla n 10 

Para Ucuzbyacak 
Hükumet, 1 kiınunusanider:! 

itibaren kıbrit fiyatlarını 10 pa 
ra indirmiyc karar vermiştir. Sa 
tıcılar, ellerindeki kibritleri İn 
hisar idaresine inde edN:ckler 
veya bir beyanname ile bildire
"'<'klerd ir. 

Şirketi Hayriyenin 38 numara
Slna benziyor. 

içimizden, biiyük siyasi oldu. 
ğu söylenen Nihat: 

- E\·et! Bir mani ifade et. 
miyor. Bana kalsa ismini değiş· 
tirelim. "Minhacı Hürriyet" ko
yalım. 

Uzun münaka~lardan sonra 
~ine Şiikran isminde karar kıl. 
dık. 

- !darehanemiz nerede? 
Şimdilik idarehanemiz 

yok. Yann saat dl»rtte Ebüssii
ut sokağının kö esinde bulu a· 
hm. / 

Arkada lar gittikten sonra 
masanın başına ge<'tim "Kadro 
haricinde,, ha hklı bir hikaye i
le daha oynanmadığı halde Le
opold Kampf"ın "Grand Soir'' 
ismindeki piyesi hakkında bir 
de tenkit yazdım. Ayni zamanda 
Jü1 Lemeb'in bir eserini de 
tercümeye başladım. 

Bunlann hepsi gayet (MUk
ca. acemi ifadelerle yazılmış şey 
terdi. Fakat bir de bize sorun! 
Hele Nihadın azameti, (Deha) 
gazetesinin baı muharririnde bi
le yoktu. 

Erıeai ... idatthane ittihaz 

edilen sokak başında buluştuk. 
Dördümüz de başımızı yazıdan 
kaldırmadığımız halde, yazıla
rımı:r. gazetenin ancak iki sayı
fasını doldurabili)·ordu. 

-Ne yapacağız? 
- l\leshur muharrirlerin ya. 

zılarını alalım! 
- Pekala olur. 
Cenabın, Ahmet Hikmetin, 

•,ikretin neşredilmemiı eserle
rini, derhal bulduk, buluştur
duk; kopye edip gazetemize 
\'erdik .•• 

Ertesi gün Babıali caddesi 
karıştı. Bir kaç gen(, (lkardıkla
rı bir mttmuada bu eserleri neş
retmek istemişler. Fakat bizden 
daha "usul perest,, lik. göstere. 
rek eser sahiplerine müracaat i
le müsaadelerini almışlar. 

Nilıayet gazete çıktı 

Eserleri höyle ıelitigtbe) 
benimsemiklltlmiz. mec· 

mua sahiplerinin nasılsa kaJ.iı· 
na gitmie. 

Caddede koltuklan kl!rtlar
la dolu ko uşanlar arasında bir 
soruşma başladı. 

- Yahu! Şükran diye bir E•· 

Biz kulak misafiri olarak bttn· 
ları i itiyor, fakat dm•mama:ı.· 
lıktan geliyorduk. Eserlerin neş 
rine müsaade alanlar bizi bula
madılar. Şiikran gazetesi çıktı. 

Fakat ne halde? 
O zamana kadar dizilen yarı· 

lann tashih edilmelerinin adet 
oldukunu bilmediğimiz icin ga· 
zete deli sacmasına diinmüı,tii. 
içinde gazetenin isminden baş· 
ka doğru bir kelime yoktu. 

Nihadın (Avrupa ,.e biz) bas· 
lığı (Avrupa \•ız!J olmustu. He
le tiyatro tenkidinde (l\liiellifin 
tok sözü), (l\füellifin dokuz gö. 
zil) olarak dizilmi~ti. Bir Hint 
hikiyesinde (Mihrace filin hor. 
tumanu tuttu) cümlesi fMih1'11· 
ce filln hortumunu yuttu) şekli· 
ne glrmieti! 

İlk nüsha .hayret etmeyin
(Oll satıldı. Daha Babıali cad· 
desi böyle tabii bir mizah Raze
tesl ıörmemi,ti. Biz hu uıtıeın 
kerametini kendimb&len anne
diyorduk. İkinci, UçttncU nüs
halarda daha ziyade itina ~tik 
ve ... Battık! 

ULU NA 

Yeni Posta Pullan 
Posta pulları ihdasının yüzun

cü vıldöniımü münasebetile pos 
ta idaresi. dort puldan ibaret bıı 
c;eri neşretmiştir. 

100 bin adet basılan bu pul· 
lardan istanbula 3500 tane gcın 
derilmiş ,·e hepsi de satılmıştır 
Yeni pulların bir serisi 31 kuruş
tur. 

İSVECLE TİCARET - Bu a 
vın 8 inde fsveçten lstanbula bıı 
ticaret heyeti gelecektir. He 'C't 
burnda bilhassa deri, pamuk, ya 
pak ve tiftik ihracatcışlarile tc 
rnn!;larcfa hulumı<':ıkbr. 

--- ----- -=·== 
Kurbanınızı Hava Kurumu

na verirken, feliketzedelrre ve 
kimsesiz yavrulara yardım et
mi• olııcaj'ımızı da unutmıya
hm. 
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Bundan başka, .on zamanlar· 
da Romanyada Alınany11 alt'y· 
hinde gittikçe ku vntlenen bir 
hareket başladığı, beyıınnamt.'
ler dağıtılarak, bu hat"bin in· 
giltere tarafından kazanılacagı 
fikrinin gittikçe unuımileşt~ 
haber verilmektedir. 

Macaristanda, Romanyaya kur 
t• gittikçe çoğalan kin ve inti· 
kam tezahürleri göriilmektedir. 
Romanyanın, Trımsılvanya'raın 
Macarlar tarafınden işgal edil· 
miyen kısmındaki ıahalh e. mua· 
hede mucibince bil" takım imtl· 
yazlar vermesi mukarrerdi. 
Macarlar, Roman:vııınm bu imti· 
yazlan vermemelerinden şiki· 
yet etmektedirler. !\ılacar ıaze· 
teleri, bu hal dah:ı uzun zlUD8D 
devam edecek olıırsa. Macarla· 
rın bu yerleTi de i",ıal edec~k· 
lerini yazmaktadıdar. 

ltalyanın Vaziyeti 

1 talyan kuvvetlen .ı\.rnrıvut
iukta yem cephtt tft1S ede

rek tutunmaya muvaffak ola
mamakta, Yunan kuvvetleri de 
·hava prtlannın m&tsaadcsizii· 
gine rağmen· ajır, ihtiyatlı fa· 
kat sistemli bu ınuette ilerJ..,. 
mektedirler. 

Askeri mütehassıslar Himara· 
nın işgalinin ehemmiyetinı tc• 
barüz ettirmekte ve A vlonya· 
nın tehdit altında bulwıdutwıu 
sôylemektedirler. 

Bir Yunan denizaltısınm, Av· 
lonya'ya litmekte olan 14 gemi· 
den müteşekkil bu kafileden 3 
gemiyi batırması, Yun1uı denJa 
kuvvetlerinin ltalyanların ken· 
di denizleri olarak telakki et· 
tikleri Aclriyatik'te faaliyetleri 
bakımından ehemmiyetli oldu· 
iu gibi, ltalyamn Arnavutluk· 
taki kuvvetlerine yardım gon· 
dermekte oldutwıu göstermesi 
itibarile de şayanı djkknttir. 
Anlaşılıyor ki Jtalya, Arnuut
luk cephesinde tutunabilmek, 
Balkanlardan büsbütün atılarak 
Yugosblvya ve Bulguistaa fi· 
zerindeki prestijini ve nilCuzu. 
nu kaybetmemek için bilyük 
gayretler sarfetmektedlr. 

ltalyanlann Afrika cephpesin. 
deki vazıyetlerinde son ıünler· 
de büyük bu değişiklik olma· 
DUfbr. Şarki Akdenizde lagiliz 
hikimiyetl teessüs ettikttın son· 
ra, Trablusgarpla ltalya ara~ın· 
da münakalenin inkıtaa uğradı· 
iı tahmin edilebilir. 40,000 ~sir, 
30,000 ölü ve yaralı veren, harp 
malzemesinin mtlhim bir kısmi· 
le maneviyatını kaybeden 'e a· 
navatandan esaslı bu yardım gö
remiyen bir ordunun yakın bil 
•manda kendini toplayarak 
mukabil bir hücuma ıeçmesi 
beklenemez. 

'IDD .... ;yesinin ve ~ Diğer cihetten Habetistsndald 
ldmleriııabı aksillimelletinı ı isyan hareketleri ltalya için ert· 

lratmak ieap eder. En ni~ dişe verici bir mahiyet almakta. 
, k karar tatbik sahas~ umumi ve geniş bir kıyam hare· 

evvel lngilterenln

1 
keti haline gelmek temayülünü 

tedltirleri de unutma göıtermektedlr. lngilizlerin Kf!ll 
• ya yolile Habeşistana ~Ulh gön· 

Ba kanetli Datimal dermeleri ve ltalyan mafiltibiye• 
t.bı'Ja Wi7le bir ittıİaıu tinin Habeşler arasında yayıl· 

etme,ip istifa etmesi, yah 1DU1 bu hareketi kuvvetlendir· 
91111rı~ seçmesidir. Bö)Je mektedir. 

J'ah~=a.ı PetroJ Meselesi 
--'.la riyasetinde bir ka 

tew T •aıa muhtemel old 
Alwan kıtalaruun Fran 
ceaap kmmlarmı da ig 

lapayaya dojnı 1 · 
.. mlmldlndilr. 

anya ve Romany 

,. ' . 
( Korunma Kanununa. Dair Bir Etüd J 

M K K 
Refik Halcl'in 

. orunma anununun ~-;:m~==-_ 
Sanayideki ilk Tatbikatı ~J§.~~ 
3780 Numaralı MilU Korun- 1 '. :il !: :ı de günde üç saate kadar fazln ça- BuaJarSen .:.~ t.i:'.::t:;: 

desind::' ~::~t 1mı:::ı: Yazan: Sam~ Ağaojlu :.=a=>veıilmiftir. <
1 

nu- =:e~~ :;~~~=.;:: 
rağmen Türk iktısat tarihinde 2 - lnh••rlar idaresine aat lf ~lr.) Bua kendiai söyledl1 
~etirmiş oldulu zihniyet itibarile Sanayi Sahasında: lecek iki nokta vardır: yerlerinde tünde uç saate kadar -Ama yaptm ha? Demell U. 
bir dönüm ve bir başlangıc;nokta. ı - Nonnal lk•tea maksat fazla çahfJDAya izin verilmiftir. dlaini tamnoı. 
sı teşkil etmektedir. H ükllmet kanunuiı ilk tatbi- nedir? Kararnamenia tatWJda. Ul numaralı karar) - Tanımak ta W mı? Ba-

Bu zihniyet, dağınık ve azalan kini sanayi sahasında ve den evvelki ücretler ml? Y.... 3 - Darphane ve Damga mat· ıtln beraberiz. 
kendi başlanna, ve kendi menfa- Erejtli Kömür Havzasındaki lstih istihsal edilen madcleabı Juyme- bun it yerterincle günde uç saa- - Nuıl bünyesi de yuıJan P. 
at ve zararlariyle yalnız bırakıl- saIAtı arttırmak maksadiyle yap- tine gire verlbaesi IAma aeleD te kadar fazla çalıpn•ya ve bu bl kuvvetli midir? 
mıs bir iktisadi llem yerine tet- tı ve 2, 3. 4 ve 5 numaralı karar- ücretler mi? yerlerin hafta tatili günlerbtden - Ne söyltiyonun? Bir pehl
kıli.tlanmış ve hakiki bir vahdete 1annı bunun üzerinde verdi. Bu Z - it bnuau ClmhaıiJet istiana edilmesine izin Yerihmf" van cllti lriyandır. Yalan.,..... 
inkilAp etmiş bir iktisadi l1emin kararlardan 2 ve 4 numaralı ka. bayrammda çahpnıyaa lftiJeıe tir. (24 numaralı karar) tb bir tek saç yoktur. Ona m11ka 
ıo;ihniyetidir. rar sanayi sahasına 3 ve 5 numa- ile-retlerini verd.irmekWtr. Ka- 4 - Biltimum sanayi t, yerleri bil yuvarlak vatlı yüzü fi~ pW 

Kanunun altı aylık tatbikatını ralı karar ticaret ~asına taal- rarnamenin hWuntiae ıöre ile hafta tatW kanunundan istisna sert kıllarla doludur. Kıttıl ~ 
tetkik ve tahlil etmek için, bu ka· ltlk etm~ktedir. Ticari kararlan Cümhuriyet ba7ramma tellldaf j eclilmiftir. (25 numaralJ itaraı> lannın alhndald ıözlerl alrlftl 
nunla Hükdmete verilen sallhi· ticari salibiyetler kumında tat- eden ıtlnlenle P'lfl"ll diM&bMle . 5 - Her nevi iplik ve do~ korbnm .•. Eğer sakal ko~ 
yetlerin ilmi bir tasnifini yapmak bik edece~. Binaenaleyh bura- buluanı.ra ücret veriıe.ek ve imalltbane ve fabrikaları ile Su- mer•um Mithat Efendi ,... ...... 
icap eder Bu •lihiyetler eöyle da yalnız sanayie taaltlk edenle. binnetice çalqmıyanlara verllml· merbanka bağb biltimum fabri· uray etleesi gibi kalır. 
gruplandınlabWr: ri RÖl't'lim: yeeekttr. kalanla günde üç saate kadar faz· _ Demek hakiki Refik BaU 

ı - Sanayi Sahas~ Sallhi- 1 - tlcretll 1- Mükellefiyeti: Ucretli it mükellefiyetine ait la çalıpnaya izin verilmiştir. bu haf 
,·etler: Ucretli iş mükellefiyetini E- ikincı kararname yol, köprü ve 6 - Maarif matbaasında liin- _itte sana adeta resmbü .. 

al Sanayi ve maden ·mües1e&e- re.-u Kömür Havzasında tatbik iskele lnfalarma kiti miktarda it" de üç saate kadar fazla çalışmaya dlm. 
!erinin umumi kontrolü; eden kararnamenin birinci mad· çi, teknisyen ve sair müstahdem- ve bu matbaanın hafta taatilinden * * 

b) Tevsiat yaptırmak, imal ve desine fCÖre hedef kömür istilısa- len temin maksadUe çıkarılan 31 istisna edilmesine izin verllmıt- KadıkiJ vapurunda. 

!~e:T m'::J~~~ dejiştirmek; !!:1t!.emı::flı:ı::~~a~=~:~ 18~=e:!;uı edilen e- tir7 (28 :,~ ~ 1 J Tan- - Dojruau bu kadara ü ~ 
c) İstihsal ı:>roJtl'8Dlta,ım tan- maktır. Bu maksatla ihdas edi- aulara göre mükellefiyete tabi o- rnuı. 1940 a bağhyan gece saat bira";· pbi? 

7.im etmek; "Madde: 8. 16.. len i' mükellefiyeti için şu esas- 1an1ar §Wllardır: 24 te bütün memleket dahilinde- - 0 •le ya. Bö)'le Ilı 8'N ,_. 
d) Mecbur! i' mükellefiyeti 1ar v~zedilmiştir: 1- Yol, köprü ve iskele 111§8· lU saatlerin bir saat ileri alınma· re -;d.!ın iıamı almar mı? Ge. 

tatbik etmek; "Madde: 9,, Mükellefiyete tlbl olanlar iki lannda asıl meşgaleleri ziraat sına karar veril.mit ve bU IUl'et· ~ stln kendisine napWim. 
) M tnık yi - 1 lmundır: a) ZoJlRU}dak Vil8yeti olmıyanlar; le umumi hayatın bir 1aat evvel da ... __. i . d 

e e sana muesse.e e- ahalialnden olanlardan kömür iş- 2 - Istanbul Belediye hudut- baflamur temin edilmfflir. \34 ....,T ..... çın e.? 
~ 1~~yete RVketmek; "Mad· lerinde az veya çok ~alı~ veya lan dahilinde oturanlar müaıea- numaralı karar) - anır nmın 

bu ielerde cahşmayı Met edinm1' na olmak uzere inpat iflerinde 8 - Harp sanqUne mensup - Çok iyi tamnm. Ba JU ~ 
f) Sahiplerine Jilzumu olmıyan ailelere mensup olanlaradn c:alıt- çabfabilir ipiz kfm"'!Jer; fabrikalarda günde üç saatten faz nnklJlade oturdu. Ekseri~:: 

makine llit ve edevatı ihtivacı ma yaşına ıcelenler veya 1's!zler 3 _Zirai it vaziyetleri yerle- bı çalıpna'J8 izin verilmlftir. ("'9 parda bedrabeha~~--'- .._..-, 
olan müesseselere vermek; "Mad· b) Baıka viliyetler ballmıdan oL rinden aynlmaya muaait olan zi- numarah karar) leD ... e UDIUIAR. - ....... 

de: 17" makla beraber maden if}erinde raat erbabı. Bu .kararlar mucibince çalıp· edeJhn: Zayıf, hastalıkb, 1811 .._ 

g) İş eartlanm tanzim etmek; mesai ve bilgilerinden istifade e- Calışma müddeti 5 ay~ır. Mü- lan fazla saatler için fazla ücret nbll, alo çok ılvriee ..ı;n..,lt11jllliıt1 
"Madde: 19" dilebilecek ihtisas ~babı, sanat- kellefierin yaş haddi Milli Müda- verilmesi mevzuu bahsolamaz. kaş boJ'18 ..:t:S• tqır. ~ 

D - Ticaret Sahasuula Sa1'- kir ve itçi, bilUınwn vatanda.- fu ve Ziraat Vekiletlerinin mü- Çünkü zaten İ.f kanunu 8 saattt'n nun tm ocamma ev 
biyetler: lar. talaası üzerine Nafıa VekılleUnce wlald çahpnalan fazla ücret te- bir pata. •• 

a) Sanayi ve maden müeuese- M.ükeJlefiyete tlbi olanlar iki tayin olunur. Mükellefler Nafıa diyesi prtile kabul etmif bulu- - :~İm~....,.. 
leri mahsullerini •tın almak; kuma a~. a) Dalın! ıuret- Veliletince tesbit olunan normal DUyor. lllllD gı ' 
"Madde: 11" te it bqında bulunmak ~zere ücretleri alırlar, ücrete btihkak 9- Askeri (kara, bava, deniz) - Evet ... Refik Balid itte 

b) Mal ve iptidai madde stok- celbedilenler ki bunlar birinci bilfiil çahpna ile meputtur. fabrlkalannda if kanununun dur. 
Jan meydana getirmek; "Mad- 1111lfı teekil ederler. b) Muvakkat Bu kararnamede de müphem 50 inci maddesinin küçüklerle * * 
de: 13" surette çah'1Uk üzere davet e- ve münakaph bazı noktalar cö- Jraclmlara müteallik hükdmlerile Şltli tralllVQ'ında: 

c) Ticari evanuı ihtiyacı olan dilm1' olancbr ki bunlar da ikin- rülmektedir: hafta tatili kanunu bilkünılerin1n (Klla bo1lu, PflDNI " Jtlfill'ı!' 
müesseselere tevzilnl temhı et- et mnfı tetkil ederler. aJ Npnnal .,._ _._t ..- tatbik ~ izin veril- lak bnnh. uçlan llfar 
met; "Madde: 14" Kararname dalml ..rettaif• .ır? maifUı'. 'rtl num.r.ıı bnr) makiM ile kesilmlf, ıklbMle 

d) fthalitı tahdit etmek; "Mad. ~ bul~~~ ~~ ltl Zirai le ......... ;rerlella- ff&e lfln tanaimtne ait brarlar bn cwlı ıklWer, par4..aı1M~ 
de· 14" ~u veya YllU'UMın ta..,._ veya den •7ftlmara mlaait ••r da bun1atdan lbıaNttlr. alla eebbulma psetelerla e) İatihlAkl tahdit etmer. teabit etmemekte ve bu auretle n11rı G6rGIOyor ki h~ bU ı.u.. lan,. •• , mntMD'D' 
"Madde: 21" ' ~ı!'1 mGi>hem T>tr ll8a eotiriai:- cJ lstaaltul Be1ed17..ı hUtlatla· .asta bilbaua çal'fl"a müclettnl atiW ~ J;& aa.. ~ 

f) İhracatı tahdit etmek· "Mad- eaiı tarzı üna be n clahillndeld lpizler Deden ... eo'81tmak ve bu müddet lçin faz ... te okur. Otunnlaıtaa 1lbl 
cie: 27" ' j u:: ed ~ :e c1a· ~- tWıa edilmiflenlir? la ücret tediye etmemek BUl'f'tile men ,erinden fırlar.) 

g) tthaiat ve ihracatı tanzim na 5 kkat U:!iı· ca.. bırnı ~ Bilyük weJılrlerdeld ipls ade- maUvetı arttırmamak hedefini - Buyurunuz mulatere. 
etmek; "Madde: 34" muva benin ,;: f0:ileu m~ dinin yiiksekUii anan dikba., •· +"kto etmPldPdir. tad! 

h) Bizzat ticaret yapmak;_ n~ve ,.__ ıanl m~aktaad re aı bmna bu iatimanın min.iaa wih Alınan n:•... Kararlar: (Muh~ t1sta• tepkidir 
"Madde· 26" 0 uAu aşı ~· olmamaktadır. ...,.~ dutu ıannedilen bir hollllllftr 

i, Fu;t, kalite ve evsaf tesbit ki ~1:h~ t;:~Y~~ sı!: 2 - İstihsalin Tanzimi• ' - lılET&Ult SANAYi MU· llflla Jere çöker.) 
etmek; "Madde: 29, 31-32" retiyle mflnavebedir Ancak lk- • mıı:ssı.utNJ FAALlYETE Uıtada yerini tentı.leae 

j) Alebimwn nakliyat üzerin. bat Veklleti b 'nıann ihti- 4 -4 Numaralı kararname ile SEVKE'rMEK: Hükf.lmet metnlk duran ubdap aorv: 
ete tarifeler tesbit etmek; "Mad· ya~an ve köyle:J:ki iatfbaalin Ere~ Kömur Havaaanda istıhlıa· unayi mue11aelenni laaliyeıe - Kim bu? 
tle: 36" vaziyetine .c>re bu müddetleri ._ lin arltırıımuı ımksadile lkt11at .evketmek hUSUIUDda 18 ve 39 - 8eflk llalW. 

m - Ziraat SahUPMla Sa1L zaltıp çolaltabWr Vekiletine •Nıdaki aWuyeder numaralı kararlan vermif bulun- -Ya?.-
biyetler: Davete icabet • etmemek tein verilmiftir: mak&lıdır. Bunlardan Dirinc:.Wle - llalbulen .. ,.,...._ • 

a) Zirai q mükelleftyeti &ah· ID8'fU .ebep olank tabat hasta- a! Ereğli Kömür BaVZlllmda Yalvaç deri fabrikall Sümerban· •a? Daruta, ...,.. ..... 
mil etmek; .. Madde: 37" bk, akraWan birinin ölümü. lıııüyaz veya imal ruhat tezke. ka balJanarak faal bir bale geti- ra~ her hali '8ellk 

b) Ziraatin nevi ve ee.ltlerbü yaquı .ı. tipi " fırtına JCibl resi aahiplerinin ellerinde bulu- rilmif, Udnciaile Sllrtte bir un bealm.,, diye beims'er. 
tayin etmek; "Madde: 38" haller ~ubalıiatlr. Bu •beJ>- nan ve bulunacak olan ifletme fabrikuı tekrar ifler bir hale Jw. - Talaaf Hiil mi? llea 

c> Zirat istihsali tahclit tevzi &er zail olunca derhal it bqına malzeme ve ambar etYalarmı it- nulmU§tur. tö~le talavvar edeNüa: 
ve tanzim etmek; "Madde: 39..to" celmek mecburidir. t•hsalin intizamla devamım te- 1 - TEVSIAT YAPTDL\IAK, boylu, ne aa)'lf ne A'MD, 

iV - Kredi • .....,.... SaWai- Verilecek Ccretler• min maksadile ihtiyaçlara ıöre iMAL VE IŞLETllB USULLE- lmtıl aaçb, keslda Jllsltl 
yetler: - • tahAis ve tevzi etmek; l&INI DEGIŞTl&llEK: Bu llaba· calik0

- eşeli. YtiMll, 
a) Bizzat .cörecell işler için 21 oc;retler huauauııda kabul e- c) Muhtelif ~tiy.az vey_a imal da y8lmz .~9 numaralı kararname karh ... Tabii tavırh. .. Ve 

milyona kadar harcamak· AMad· dilen esaslara «öre ücret- nıhsat tezkeresı ahiplerinm bu- vardır. HükQmet bu kararname tiybunit-
de: 43" ' ıer çalqmaya mukabil oı.'rat ve- dutlan içinde Acil olarak ifletme- ile clildf iplili imali için mevcut -: Aldamyomm. ltfe 

b) Ticari, mıal ve ztrat sahada rilir ve emsaline göre tesbit eclL ye almmalannda fayda &örülen fabrikalannda icap eden illvo te- Hali• kaqmda dunıJ•. 
k~ temin etmek; ·~e: 12, len normal miktarlardan ibaret- kı11mları alikadar Ammen veya ailat ve inpat iflni Sümerbanka doya HJret! 
42". Ur İltirabat aylm için ücret ve- diler hudutlar içinde müfedahil vetDdf bulunmaktadır. J1. • 

Bu suretle tasnif ettiiimiz .._ ribnez. Cümhuriyet Bayramına iseler en müsait ifletebilecek l- lfte milU korunma kanununun Tıamva1daa indim. .. 111111....,. 
Wıiyetlerin haricinde pyri men- teaadüf eden günlerde çahema millere iflettirmek; ilk altı aylık tatbikatının sanayie ei)'e lirdim. Kocamaa Wr 
kul kira bedellerinin artıınıma- nöbfıtiade bulunanlara ı. Kanu- 3 - iŞ ŞA&TLAIUNJN TAN· ait kmımlın bunlardan ıbarettir. "Halis Vefa bowa.,, 
ması «{bi kanunun biaat emret- nu hOkümleri dahilinde ücretleri ZDll: it prtlannm tandml hu- Görülüyor ki hiikdmet memleket - Blr boza versene.. 
tW huauslann tatbiki ıfbi saJA. verilir. Kanuni tatil IÜJl]erinden ~da llükdmetin miDI korun· aanayü iltih•lini mütemadiyen - Vereyim iteyim. 
hiyetıer de vardır. Simdi bu .._ ~ edenler bu günler için ma kanununa istinalen aldıja ka· arttırmak maksadmı takip etmek - Vefa boma mı ita? 
18hiyetlere 11ttnaen kanunun al- ilcret alamllZJar. rarlar fUDlarda: . tedir. - Ne •- lnaamıı,.eallll!IM 
tı aylık (atbib.tım tetkik ecl&- Kararnamenin ücretlere ait bu 1-Devlet Demiryollan ve LI· dldaei ,.... yumkl atlllta· Bir bardak içince ....... 
lim: hükümlerinde miinı•plı olabL manian idaresindeki İ.f yerlerin- mmla ~.) maim marır.ı k•dla._.M 

------------------------------------------------------------------------------------------- -~·y!::kk~--;: ...... 
(BİR TASRiH) gitti. l'abt buna muvaffak ola- -Anlamadım efen..._ 

y an: Sevim SERTEL 

yatan çok ppnan bir kan koca, 
fUurlarmı ka)'betmiflerdi. Di· 
jer bir kadm da beyılnuftı. 

Reymonda tekrar dıpnJa aıt· 
tL Tekrar elinde bir kova su ile 
geriye ıeldi. Bayılan kadım a
yılttı ve bu leler onu d~a 
~ Tekrar aeriYe kasa e-

yanma aeJdili ~~ 
de bir =F." Bunu llJFf!l fı"'. c1amm wac1ı. :~ ~ 
nu &üç delllin atana bdar 
getirdi. Daha 10Dra da onu çDk 
güçlOkle JUbnYa çektiler. 

Bu muvaffakıyeti miltealdp 
Rqmonda tekrar geriye döndü. 
Adamın blmnı da qni t*J1de 
kurtantı. Bil da bitince -
müveui tekmr aplıya ve ke:r-
bolan ~ ... ~ 1MıllriQa 

maymca tekrar yukarıya geldi. - Dl~. Bir banlak ..._ 

Bir ~ ,,.,. ınır .Uyoram! 
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Günün Soor Hareketleri 
Dünkü Karşılaşmada Beşiktaş 
Galatasar ayı 5 - O M -ığlôp Etti 

~::~~a::?n En Meşhur J 
Yıldızı Carol Lombard 1 ::~ ~ 

8.ıs r(Pl.) 

Bir Tehlike Atlattı s.
45

; Us-

18.08 Orkes 
18. 40 Şurk.ılat 

19.15 Müzik ( 
19.30 Haberlet 
19.45 İncesaz ı....--
20.15 Radyo 

zetesi 

Tedavide Küc;ük Bir Yanlışltk, 
12.30 pı 

Az 12.33 

İkinci devre lik maçlannın en 
muhim ve heyecanlı ovunları dün 
K11dıkôyünde çok soğı k bir ha
vada ve oldukça kalabalık birse
yırci kütlesi önünde oynanmış
ı r. Bütün maçlar baştan nihave
te kadar zevkli olmuş ve şampi
vonluk turnuası bambaşka bir şe 
kil almıştır. 

kalmaktan. ondan sonra da çır
pınmaktan başka bir şey yapamı Kalsın Artistin Hayatına Maloluyordu 

12.50 Jır 

13,05 ~ 

13.20 (Pl.) 

20.45 Sololar 
21.00 İstekler 
21.30 Konuşm 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberlet 

Vefa 1 - Beyoğluspor O 

Vefa ile Beyoğluspor arasında_ 
ki maça her iki taraf ta büyük bir 
ehemmiyet veriyordu.Lik bidave
tinde epey sayı kaybetmiş fakat 
sonlarda çok kuvvetli bir manza
ra almış olan Vefa takımı milli 
kümeye girmek için Beyoğluspo. 
ru atlamak mecburiyetinde i4i. 

vordu. 
Son zamanlarda Amerikanın 

Dört dakika sonra Şakir güze) en meşhur yıldızı, Carol Lom-
stil'i ile sürdügü topu dördüncü hard'a nazar değdi. Hemen bü
defa Galatasaray kaleseine soktu. tün artistlerin aşık oldukları 

Dört gol yiyen Galatasaray 
bundan sonra gevşek bir tarzda Clark Gable ile evlendiği ~ün.-
oynadı ve maçın bir an evvel bit- den!:eri onu kıskananlar pek 

mesini Başiktaştan daha çok i">- co~~:disi gecenlerde gribe tu
ter bir hali vardı. Oyun Yavuzun tulınuş ve hastalık zatürreeye 
penaltıdan attığı beşinci 2olden cevirmek üzereyken. güçbela Ca
sonra bitti. Beşiktaş takımı şim roJ'u kurtarmıslardır. 
di en yakın rakibi Fenerbahçeden Bunu müteakıp ta, ciğerleri
beş puan ileride. şampiyonluğa ne günes suaı vermek icin kulla. 
doğru yürümektedir. Hakem nılar. ootasyumlu aletin icine 
doktor Tarık'ın idaresi her ci- yanlışhkla zehirli bir madde ko
hetten kusursuzdu. nulrr.ası yüzünden. meshur ar

Beşiktaş: Mehmet Ali, Yavuz, tist bu sefer de zehirlenmiştir. 
1brahim, Rifat, Halil, Hüsevin. Fakat. şimdi bu tehlikeyi de at-Dünkü oyun baştan nihayete 

kadar heyecanlı geçmiş ve Beyoğ
luspor Vefaya 1-0 mağ!up oL 
muştur. 

Dil kil F b h B k Sabri. Hakkı, Sakir. Şeref, Şükrü . latmıs hulunuvor. 
n ener a çc • ey oz maçından bir enstanfnııe Galatasaray: Osman. Faruk, Artistler vü~utıarıoı ince tut-

barçe, dünkü oyunu ile bundan ırıcı dakikada öni.ı açık olarak Adnan, Musa, Enver, Eşfak, Sa- mak için fazla perhiz yaptıkla
iyisini de yapamazdı. çektiği şütün direğe vurmMile liihadrlin, Halil, Salim, İsmail, rından, umumiyetle naturaları 

Beykoz 2 - Fenerbahçe 1 Beykoz: Kamuran, Bahadır, kale önüne düşen topa yeti~en SRrnfim. zayıf ve hastalığa müstait olu-
Orhan, Ali, Refii, Bedri. Kazım. Sarafim bu yüzde doksan okuz · vor 

Dün Fenerbahçe stadı. görme- Sabahattin Şahap, Abdülkadir. gol fırsatını kaçırmasaydı, belki Isbµıbulspor 1 • A1tıntuğ O Madeleine Carroll Asık 
ye alışmadı~ hadiseJerden birine ı .. 
fahit oldu: Beykoz on kişi ile, biJ Fenerbah~e: Cihat .. Taci, ı:-a- ı oyunun neticesi başk~ türlü olur 1 Dün Şeref stadında ilk maç 
hassa kaleye bir muhacimi koya- ruk, Esa~, F~kre!, Lebıp. K. ~ik- Gahtasaray ta~ımı yme ~uluna-, İstanbulspor ile Altıntuğ arasın-
rak sahaya çıkmasına rağmen, ret, Nacı, Nıyazı, Basrı. Rebıı. du. Fa~~t. Beşıktaşın galıp. ge.1- da yapılmış ve ilk devrede attığı 
lik .. Beşikta 5 memesı ıçın ortada kuvvetlı hır bir ,.,aol ile İstanbulspor ma"ı ka-
. şampiyonluğunda en çok u- ş Galatasaray O kt .. • mıyaca ı. zanmıştır. 

mide sahip takımlardan biri olan J 
·••·· F b h · ·1· t Gu··nu·· e ··h· B Beşiktaş devre ortalarına ka. 

.m.e~ur ener a çeyı mag up ~ - . . n n mu ım maçını e- dar tutturduğu temkinli ovununu Süleymaniye 2 - Topkapı O 
ıs. şiktaş ıle Galatarasay yaptılar. vavaş yavaş açmaya basladı ve 

Hakem Samihin idaresinde baş Beykoz - Fener maçından evvel r1·· el b. 1 34 .. · d k"k bu k b .... k h . 1 ı-.uz ır pasa uncu a ı a· 
Jayan oyun bidayette oldukça a- .?~'una ço uyu e emmıye bir kaç dakika süren bir tazyik-
Aır oldu. Fakat Beykoz takımı venlıyor v~ Gala~asaray ~az.a. ten sonra Şeref Hakkıdan aldığı 
her zamanki gibi bütün enerjisini nırsa Fenerın şampıyonluk umıt- d ·· 1 b' 1 k d B d le · d' ·ı· d ·ı· d a Ruze ır go çı ar ı. un an 
sarfediyor, Fenerbahçe ise pek rı ırı ır em ıyor u: . sonra Galatasarayın mukabele et 
mustağni tavırlarla hareket edi- Fakat ~enerba~ç~nın_ bu hıç mek için sarfettiği geyretleri gö-
yordu. Beykoz eksik olarak oy- beklenmedık mağlubıyetı Galata· rüyoruz. Fakat netice alınamı
namanın rakibine verdiği avan- saray - . Be~i~taş ma~.ı~~n b~v~~ yor ve devre 1-0 Beşiktaşın gale
tajdan mümkün olduğu kadar az ehemmıyetını çok kucultmuştu. besile bitiyor. 

İkinci oyun Sülevmaniye ilr 
Topkapı arasında olmuştur. İlk 
devrenin golsüz bitmesine ağmen 
ikinci devrede güzel bir oyun çı
lı:aran Süleymaniyeliler iki 201 
atarak macı kazanmışlaı~ır. 

B. Takımları 

B takımları arasındaki lik maç
larına dün Şeref stadında başlan
mış ve Beşiktaş Altıntuğu 4-2 
mağlup etmiştir. 

müteessir olmak düşüncesile bü. ~?.latasa~ay da dün çok fazla o- İkinci devrede Beşiktaş tak1-
tün gayretini sarfetti. Fenerbah- rı1ınal .hır takımla ~ahava çıkı~- mı çok üstün ve çok kolay oyna
tenin maşhur oyunculan da mü- c~ ~~şıktaşın şampıyonluğu go· mıştır. Rüzgarı arkasına alma
ıemadiyen dribling yaptılar. Bi- zuktu. nın verdiği hızla sıkı bir tempo 
rinci devrenin ilk dakikaları geç- Gündüzün hastalanması, Gala· tutturan Siyah beyaz takıma kar- Askeri Liseler Futbol Maçı 
mişti ki Beykoz sol açığı Kazım tasaraylıları cok müşkül vaziyet- şı Galatasaayın gayretli ve kıy
.uıt bir akışla ilk golü çıkardı. Bu te bırakmış, San kırmızı takımın metli bekleri karşı koyamıyor 
sayı da Feneri kendine getirip işi idarecileri de bu şaşkınlıkla pek ve Galatasaray kalesi mütemadi 
mühimsetmedi. Fakat, ortadan tuhaf bir takım kurmuşlardı. O ve tehlikeli hareketler karsısında 
birden bire akan Beykoz santr- kadar ki hiç sol iç oynamamış bir bir heyecan membaı haline rıteli
foru Şahap takdir edilecek bir "'dnci takım haf beki birinci ta- yordu. 

Askeri liseler arasında futbol 
müsabakalarına dün sabah Şeref 
stadında devam edilmiştir. Mal
tepe ile Deniz lisesi takımları 

Amerikada büyük bir şöhret 
yapan Madleine Carrole'un 

son zamanlardaki hareketi, her
kesin dikkat nazarını cekmektP
dir. Bu artist. yaz tatilini plaila 
60 rlo1ar1 ık bir knli.ihPde ııecir
mistir Halbuki Madleine. müs
rifliği ve lüks düşkünlüğiyle 
!;ÖhrPt bulmuştur. 

Son sene içinde ise, İngiliz 
artisti üzerine ne yeni bir elbi
c;e almı<:. ne de bir balova .ı?it
miştir. Madleine, kazandığı pa
ra'arı neden harcamlVnr: bunla
rı neden biriktirivor? f ste simdi 
herkes bunu merı:ık edivor. 

Sinema diyarından sızan ha-

Taksiler Dolmuş Usulile 
Yolcu Taşıyacaklar 

Bundan bir müddet evvel be-
1ediye, taksilerin dolmuş usulile 1 

yoJcu tasımalarına müsaade et
mişti. Fakat sonra da şoförler a
rasnda bu yüzden anlaşamamaz
lık cıktığı kin. kaldırılmıştı. 

Carol Lombard 

her şudur: Madleine bir Fransız 
tayyarecisine aşıktır. Harp biter 
bitmez, hatta mümkünse daha 
evvel evlenmek nivetindedirler. 
C. Chaplin'in Filmi: 
------------------ ----
Buenos - Aires. 29 (A.A.) -

Arjırntir. gazeteleri, hükumet ta· 
rafından. Charlie Chaplin'in bü
yük diktatör isimli filminin me
nt'-dilmiş olmasını tenkit etmek
tedirler. Hükumet bu kararı, İ
talya Büyük Elcisinin yaptığı bir 
te~ebbüs üzerine ittihaz etmistir. 

18.00 m 

:erli~ 

:>eye Uavet 

Fat erlik ıubeıl nden: 
Kıı:tı numaralı evde vey 
Fatın'nan cad. No. 45 te ot 
plyı.ıcJ'len Mehmet oğlu Mus i 

(332 - 212) i 
HaDsmanpaşa apal'tımanı l 

9 da n nakliye asteğmen Et 
ogln (38651) in hemen m 
caall .. 
ttAtLERlNDE: 

E" Halkevlnden: Mot&rcııt 
kurs ameli kı mı her hafta 
marttnlcrı saat (14) de ve Ç 

şamlllert saat (18) de Halke gıcın 
nln nd ki Turan garajında ~ ın 
pıl:ıc: ilk ders 1 İkinclkanun · · ir• 
çarş.KUnU başbyacaktır. Evv ter Rd 
dcrs!evam etmiş olanların berlb 
ame·sıara da gelınelerı ilAD inerikai 
lunı; hi~ biJ 

·~ ·ıeı ~rvatuvarın Ko 
tsı Belediyesi Konserva 

lkinebe konserini yılın ıon 
ol11r gUnU saat 18 de Fransu 
yaııla verecektir. Konserde 1' 
sek t. talebesi tarafından 
mu-.ın kH'ıslk parçaları ça 
cak•kunacaktır. 

---~------~------~ .. :, .............................. . 
i 6AŞI DAAM KISMINDA 
1 u u,am oyun yoktur. 

1 (0MEOI KISMINDA 
• Aksam saaı 20.30 da 
: !)ASA HAZRETLERi • .. , .......................... -

p 
tı 

. f 

J Tamamen yeni bir hale ifrı.ığ•rek tezyin edilen 

ş A R K (Eski Ekle 1SINEMASI 
Pek yakında: Görülmemiş büyilk Fı:tı' serisini göstermeğe bq· 

byacakl 

llk Süper Filmi: GUST A FLA tmERT '~ 
romanından iktJ edilen 

MADAM DVARY mü,cadeleden sonra ikinci sayıyı kım sol ici olmuş, arasıra birinci Dokuz buçuk dakika olmuştu 
da yaptı. Fenerbahçe vaziyetin ~kımda haf oynayan bir diğer 0 - ki .Beşiktaş santroru Şakir yer

ezaketini idrak etmeye yüz tut- yuncu da sağ iç mevkiine geti- den bir burun şütiı ile ve müda-
muştu ki devre 2-0 Beykoz le- rilmişti. Santrfor yerine de sene- filerin arasından ikinci sayıyı çı
hine bitti. "İkinci devrede neler lerce bek oynamakta oan Salim kardı. Fena teşkil edilmiş zavıf 

Jmaz" düşüncesile oyuna başla- konulmuştu. Galatasaray takımının bundan 
an Fenerbahçe, mütemadiyen sı Beşiktaş kale intihabım kay- sonraki vaziyeti müşkül, hali pek 

karşılaşmışlardır. İlk devre 1 - O 
Maltepenin lehine bitmiş ve İ
kinci devrede rakiplerinin üç go
lüne mukabil beş gol atan Mal
tepeliler maçı 6 - 3 kazanmışlar
dır. 

Öğre~diğimize ~öre şoförler, 
dolmuş usuliyle volcu taşımak 
için yeniden belediveye müraca- Dehakar p 1 N nin en güzel 
ata karar vermis'erdir. Soförle- Yıldız 0 G egr yarattığı bu filmde 

Basketbol Maçları 
ıu.tırdı fakat enerjik Beykoz mü.. bedince Galatasaray rüzgarı ar- dumandır. O kadar ki 21 inci da- Eminönü Halkevi salonunda 

aası karşısında bütün akınları kasına alarak akmaya başladı.! kikada Osmanın bloke etmek i- llün basketbol maçlarına devam 
akamete uğradı. Dakikalar J(eç- İlk anlarda yeni yerlerinden ak- çin çıktığı topu yakalayamama- edilmiş ve şu neticeler alınmıştır· 
tikçe bütün Fenerliler sinirleni- aamamak için oldukça canıı oy· sına mukabil Hakkı güzel bir Ü .. .. k ta "de G 1 t · 
Jôr, Beykozda da ümitler 

0 
nis- nadılar ve birinci devre bidave- kafa ile ücüncü golü yapıyor ve ~n~u ta 1 go;: 35 a ~6asa-t11ette artıyordu. tinde Galatasaray oldukça ümit kale içinde hemen yer almış olan ~~ t ur u u~ J1 ..,.j ve 

verdi. Sal{ açık Salahaddinin 16' bek Faruk bu vaziyete sevirri 1 .,4a 1a9 asar~yı- t . 1eyd~"' ulskp.?r~ Bu arada, Fenerbahçe büyük ·.> • mag up e mış e ır. ıncı 
fırsat kaçırdı. Boş kalan ka ,,-·----.. ·-·--·.. .. .............. - ................ ·--· ~ otategoride Galatasaray Kurtulu-

direğine vurup düşen to.. 

1
: p C tv ı• · ~a 29-24 li{alip gelmiştir. Birinci 

ıçeriye atacak kimse çıkmadı. UVan e e 1 kategoride Galatasaray Bozkur-
t.kip eden çok büyük fır- 1 du 41 - 35 yenmiştir. 
da heba olduktan sonra 1 Takımlar' M. G. 8 · M. A. Y. P. Üçüncü kategoride Galatasa-

M!Mtl'hAhçe Niyazinin iş olsun di- Beşiktaş 11 11 53 8 33 ray şampiyon olmuştur. 
attığı bir kafa ile yegane l(o- • 1'ener 11 8 1 2 38 ıo 28 

c;ıkardı ve bir aralık hiki- 1 G. Saray 11 5 3 3 30 17 24 
Beykoza kaptırdı ve bü-1 Bey· Spor 11 4 3 4 25 23 22 

JIQretlerine rağmen oyunu Vt efa 11 4 2 5 25 26 21 
kaybetti. ı · Spor 11 3 4 4 21 35 21 

-Oir kişi ile oynayan Beykoz ta- Altıntuğ 11 4 1 6 18 25 20 
ın kaleciliğini yapan Ka- Beykoz 11 3 1 7 13 24 18 

MPl'lııı da bu neticeden hayreti- Top kapı 11 l 4 6 16 4 7 17 
tidefememiş ve sekiz dokuz • Stileymaniye 11 1 1 9 10 37 16 
...._iP"--- d '-+ F ~ ,.. 
~,vrnum emıq1ırir. ener. ~ .. ---·--·-----··---···-----·-··-··----· ··-·-· ··-···~ 

- Bu adamı bir yerde gördüm gibi geliyor ama 
..,ede olduğwıu hatırlayamıyorum. Yandan )Ü
aunu iyice farkeciemedim. 

- Belki de bir yerde raalamıpınızdır. Çok mon
den bır hay.at yapdığmı, bir çok davetlere, eglen
celere ifürak ettiğını zannediyorum. Feride Ha
nıma bakılırsa, Istanbulun bütWı kibar halkı onu 
paylaşamıyorhım~ı~ 

~akieden: Muazzez 'l'ahsın öerkano 

kit evJeniyoruz:,, diye soracak yerde kesik ve .lıfor
kak bir sesle: 

Bu sozleri mutaci' hilafına olarak, helecanlı bir 
tavırla ~oyledıği içm bu ateşi Mithatm hoşuna gıt
aemiş ve onda, intizarın getirdiği işkenceye •Ja
Veten gelen bir üzüntü yaratmışsa da büyük bır 
ll'ade kuvwtile bu hissini yenmeye muvaffak t'l- - Senim luunn olacaksın değil mi Şermin? 
du. Korkmak istemiyordu. Bunca senelik tam bir SözlE'ımj mınldandı. 
Adakatine rağmen vaziyetinden emin olmamayı Genç kız bu sararan yüzü görmemek, bu titre-
k,r.bul edemiyorau. yen sesten uzaklaşmak için başını çevırmıştı; fa-

Kol saatine goz ucile baktı. On bire beş vardı. kat o devam ettı. 
lhırada daha fazla kalamazdı. Şermini saran kolu _Cevap Mw<Jrum Şermin ... Mutlaka ,.evap al-

ır samye onu kendisine doğru çekti ve helecanlı malıyım .... Biı1üu bu uzun senelerden sonra, sana 
b r seı1le kula~ına fısıldadı: olan .:ıonsuz sevgı ve sadakatimi bunca seneden-

- Ben ı;rtık g>tmeliyım Şermin. Misafirini ka- ber1 isbat crnktcn sonra._ Benimle evlenet:eksin 
.pıya kadar geçırmez misin? değil mi sev~ilım? 

Bu sozler J;enç kızı tekrar o müşkül mesele ile Yalvaran st-sinde korku, telaı ve heyecan -,,ar-
br,ı karşıya getırmışti. Bir söz söyleyemooen o- dı. Bu acı Sennme dokundu, gözleri yaşardı, b,r 
nunla birlikte salondan geçip bahçeye çıkcı. Ay, ilci samye gozıerın• ağas\prm gölgelediği yollara dı
ortaJtlı ayduılaııyordu. Mithat geçerken portman- kerck hareke?siz ~ı~ güne k~qar bu umıtsız 
&odAn aldıf(ı !Cap; Şenninin omuzlarına koydu. çehreden daha fed bir manzara görmemi~, bu 

-Şoföre oton.Cibih bahçe kapısının önüne gt'tır- yalv.ıran sesten daha acı bir sada duyma
mesm. soylem1~tım Bu suretle nazarı dikkati c~l- nıış olmasına ve Mıthatın bu heyecanım kendi kal
bt: med~n ortalıktan kaybolabileceğim. bır.d~ duymadığından dolayı çok zahm bır ınsan 

;:,eHıne ~uvvH vermeye gayret -ediyordu ama olduğunu ıtırai etrr .. esıne rağmen birdenbıre butun 
--•LL& bır ht:lecı.n içmde olduğu belliydi. Kapmm tereddudu zaıl c.ldu ve hakiki hislerıni t.an!ıl ede-

~-- 1ı 14 ri zaman birdenbire durarak Şer- bildı. llayn, Mıthatıa karşı bir aşk duymuy:>rdu, 
&eçtı AJ. lfljında ikisinin de yuzıi h1ç bıt vakit auymanuştı ve duyantaZch. Hatta o 

· - 11ıP.4i tektir gpç ~da, böyle bır feyi tahmin etmiş obriatSt~l-
iM~i( .fl'l~!ID~'fqı- ~~ biı' ~mt- l ayret cdıYoıou Şftpdt ~bıden.-c.> ~ 
·"'·~ptı~~·~t.t.:~ cttdi ki.. 

• 
Kurban parasını Hava Ku

rumuna vererek, kazanacatı
mız sevap, şuna buna kurbanı 
dağıtarak, temin edecetimiz
den mutlaka yiiz bin defa bü· 
yüktür. 

rin bu teklifi. belediye reis mua-
vini Llıtfi Aksoy'un riyaseti al- ı seyircileri hayrette bırak& ve gaşyedecektir. 
tmda te-:ekkül edecek sevrÜSC'· '--------•-•••-••••••••• 
fer komisvonuna havale edile-
rek. tr>tkik olunacaktır. Teklif 
muvafık bulunursa. dolmus usu-
lü tekrar ihdas olunacaktır. ı 

Son zamanlarda şehirde trf!m
vavlar cnk azalması ve bir kısım! 
ot\"ıbiislerin de isliyemez bir ha
le j?elmesi yüzünden. nakil vnsı
talarındaki kalabalık ta büsbü
tün artmıştır. Taksilerin dolmuş 
usulüne dönmeleri bu izdiham• 
klsmen olsun azaltacaktır. 

Pek yakında ip E< Sinemasında 

AL 1 C E F A Y &in en son filmi: 

MEDENİYET{ÖPRUSU 
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Alman • FranslZ 
Müzakerelerinin 

Mahiyet ve 

Şümulü Nedir ? 

Adriyatikte ı 
(Bap 1 incide) 

tının takibine çıkmışlar ve saat
lerec suren bu takip esnasında 
birçok bombalar atmıslardır. De
nize dalmı olan Yunan denizal
tısı mahırane manevralarla bu 
bon balardan kurtulmuş vc üs
c;unc sntiınC'n dönmüstür 

Korsa n Gemileri 
()laş, 1 tncideı 

Paaif ik deni.zinde dolafllll 
korsan gemiM 

,.. n kıymetli 

ı L ciııAŞ vrebıteti'i eD l y E s 1 

' Doktorun Tav' 
S A 1 

·-··-··-·-, ........ ----- Yazan: Rüveuc 

' nJOX 
• o lmaz, oğlum, olmaz ev-

. ladım! Sanki dünyanın 
ıuz? 

bir alS.'mi, bronşla. 
- Şan bir çekiçle 
KaJu. Sonra baş

nım gümüştendi ~a
belkıarımı çekicledi. 
ka tparcasının sivrisı 
lı?kıdıkladı; nihavet 
~\ ile kalbimin veri· 
11lunde bir halka ciz
t:-fıldişf bir sapla dilı. 
i gırtlağımın içınf' 

-, ' ı.ttun gamı kasaveti samur kürk 
!m~~ ~ sırtına geçmiş. Halbuki 
~ uskudarın en şakrak delikan

ıı~ı ol~alısın. Ne derdin olabilir 
ln senın? Paran da var pulun da 
va:r-, ı:ıaşallah genclikin de var. 
Benı dizinde büyütmüş olan fh· 

tıvar C.adımın çenesini sustur: 
mak Iç~n sigara paketini istedim
f - Syta.ra mı? Bir de sigara mı 
ı:mek ıstı yorsun. oğlum? 

- Evet sigara içmek. istiyo- ketsiz bir hayat geçiri 
rum. . değil mi? 

- İyi ama. evladım sana drt. 
kunan belki de işte bu' sigaradJeki Jfivaboda ellerini yı 

- Bana sigara paketimi ,get devam etti: 
- ~man Allahım. sonra glapılışınız sa~lam, fyi dP 

de bu ınatçıya laf anlatın. niyorsunuz. $imdilik hk biı 
Dad~m sigaralarımı geviye ihtiyacınız yoktur. Yal

sonra .. yıne çenesi açıldı: Bftleşeli şeyler okumanızı tavsi· 
~uln:ıuyornıuşum. Şemsipa ederim. Açık havada neşeJı 
şu vıran yalıda onunla böy:Yler. Bir mizah muharriri var. 
Yalnız kalalı beri bir kere Jlr, meşhurdur. bir virmi kndar 
dugumu görmemişmiş. D'ğlenceJi kitap yazmıştır. Baka· 
\"armış: Bir kaç zamanavım adı ne idi" Ha. Talat CPldek 
KJm da deği ir gibi olml Onu okuyun Üç ay sonra da ba
r •mın arasındaki laden na bir uğrayın. 

J1. ;. rınleşmiş, titiz. kaba, ' - Nasıl? 
~ '"'hey1 .olmuşum; berbatı- - Evet onun kitaplarını oku-
cıtner~ u asa. Neden bir hr yun. 

1
• velt e\1i RöstermiyormuşıJrp - Talat Celdck'i? 
gıcın~- _Hekime mi? Y" 

1 
- Evet. O Türkiyenin en şen 

~hn en ~yıöm . dadı. oyd e ndamıdır. Okuyun, size pek iyı 
?liğını ıra ıyle deme, ır a. ~elecek. 
,ster RO ve Insan kenam ar- - İyi ama profesör Tnlfıt Çel-
berika re şenlik ... B'iyordu dek benim. ' ' 
ınerika: aşın Nermi 
his bh ne oldu? Jı! O za. 
i\~ - Ne münaoJtuldu. 
uileı ı denize dia bak sen! 

p - Ölüp l{ita oturmuş 
a o sabahunu söylü· 

a aslan g 
du. 

arla kesmedi. 
fabfi .ırdu; ben sükut 

Sö:eni böyle susar 
il t~ordu~ınin tesir ettiğini 

runce,ndıi{ı için de büs
t~ ~ndı. ô Nihayet, bilmem 

>utun an adını işittiği. bir 
ıangı lendimi göstermem 
>~ofesaşladı. 
~ın ımirlm. Bir kere kafa· 

Da,. koymasın; ne edere
na<ma yaptırır. Zaten ben 
riklerinden başka bir şey 

hi 1 vakit bulamıyan biri 
ım. 

,randan dn şu meşhur pro. 
kendimi bir muayene ettir 
ıkri benı de okşamıştı. A· 
ıı.ı profesör. benim kendim· 

nadığım neler keşfede 

·~ 6\1 cıideyim, dadı . Ne va. 
ıı'~i l ediyor acaba? 
tıı.. He~ ogleden sonraları 

m. 

* rofesö~ali kıyafeti bir 
d şehir benziyordu, ama 
Yıeles;.ık bir adam değil· 
hni <ma alınca şövle bir 
var bi yaptı; sonra bir 
n ,ererek oturtur oturt
~ na ~eçi D nefes alma· 
cva başladı: Allah rah· 
~in babamla annemin 
tarda öldüklerini. han. 
dardan öldüklerini. be· 

yemekleri sevdiğimi 
yku ile iktifa ettii!imi 
yakın bir zamanda is· 

)]sun, asktan yana ol· 
nkisara uğrayıp uğra· 
soruvordu.. Tavrında 

Fransızlara Hitap 
(Başı 1 incide> 

"'Korkunç şüphe ve tercddüt 
sona ermek üzeredir. Mütareke 
sartlan Fransayı şüphe ve tered
düdiin içine atmıştır. Teslim ol
mak mec-uliyctini üzerin(' alnn· 
tarın kemali tcfahürle ilC'ri sür
dükleri hakimiyet ml'fhumu da 
bugjin o icap kinde yıkılmak
tadır. Dekor enkazı arksında, 
mil;Pt hakikati görüyor. 

"Bu hakikat. daha fazla ml'n· 
faatler temin etmek için tes1im 
olmak kC'yfiyctini istismara kal
kan düşmanın, kendisi ile işbir
liği yapar.ları miitemııdiycn tnz
vik etmesinden ibarettir. 

"'Bu yeni inhidam karşısında 
biz, hür Fransızlar. yüksek sesle 
ve metanetle konusmak hnk ve 
vazifesini haiz bulunuyoruz. Hak 
kımız vardır: Cunkü. biz düşma
na hichit zaman boyun cğmedik. 
c;Hfı.hlarımızla düsürdüğümüz tay 
vareleri. batırdığımız düsman 
gemileri1'i ve aldığımız esirleri 
düşünerek. bu hakka sahip oldu
ğJmtız daha ivi anlasılır. Evet 
hakkımız vardır. ~ünkü askC'rl('
rimizdcn. tayyarecilC'rimizle de
nizcilerimizdcn bin kişi. mütare
kedenberi Frnnsa uğrundn can
•arını feda etmiş bulunuyor. 

"Bu vazife de bize aittir, çün
'<ü teslim edilmiş. ezilmiş ve e
li. ayağı bağlanmış Fransa an
"ak bizim sesimiz vasıtasile ko
nuş:ıbilmektedir. 

''Almanlar Pariste. Bordeaux-
1a, Lille'de, Reims'de ve Straz
bur2'da bulundukca ve Alman
•arla ltalvanlar. Fransız milleU
'li hükümleri altına almak iste-
1ikçe, dövüsmektPn ba ka ynpa
"ak şev voktur. DL1c;manla uyu • 
'llak. onun kontrolünü knbul C't· 
mek kelimenin tam manasiyle 
vatana hiyanct etmektir ..• 

(Başı 1 ıncide> 
kGnı ikiye aynlmışlardı. B şta 
Reynaud olmak üzere bir takım 
nazırlar sonuna kadar davanmak 
ıcap ederse donanmayı da alarak 
Afrikava çekilmek taraftarı idi
ler. Mareşal Petain General Vev 
l!and ve Amiral Darlan ise Fran· 
sız t:opraklarım terketmeye mu
~aliftıler Ne olacaksa oz vatanda 
olacaktır. divor. ve sonuna kadar 
mukavemetin Fransavı imha et
mekten ba"ka bır netıce vcremı. 
vece{{ıni iddıa edıyorlardı O va· 
kıt ı?unlerce suren bu münakasa 
nıhavet Maresal Petain ve arka
daşlsrının ı?alebesile neticelen
miş. Reynaud ve arkndaşlnrı ce 
kilmeye ve memleketi terke mcc. 
bur olmuşlardı. 

O münakaşnlar esnasında Afrı
ıcada harbe devam edilebilece~inı 
ıddia edenlere şu sual sorulmuş 
tu: 

- Bugünkü harp. daha 7:h·adr 
bir sanayi harbidir. Afrikada or· 
dunun muhtac olduğu top, tiifck 
tayyare 'c diğer harp malzeme· 
sini 'etiştirecek fabrikalarımız 
yoktur. Harp sana~ iine dayanma. 
'an bir ordu, donanma ve~a hava 
kuvvetlerinin yaşamasına imkim 
~oktur. O halde Afrikada harbe 
naı.11 dC\'nm cdchiliriz? 

Reynaud taraftarları o vakit 
ou suale <'evap veremiyerck mağ
lup olmuslardı. 

* * Bugün, Vichy'de hala ayni 
münakaşanın devam ettı~i 

n; ,görüyoruz. Yalnız bugünkü va. 
zıyet o vakitkinden farklıdır Sı
mali Afrikadaki ordular General 
VevJ?nnd tarafından orj:!anize e
dilmiştir. General de Gnulle em
rinde bulunan kuvvetler ve müs
temlekeler de bunlara iltihak e
decektir. İn,giltere de, Afrıkada 
kurulacak bir Fransız hiıkume· 
tıne her türlü yardımı yapmnva 
hazır bulundultunu bildirmekte
dir. Zaten bugün Akdenize ba
kım bulunnn İngiltere ile ber:ıber 
calışacak olan Şimali Afrika Frnn 
sız hükumeti. müstakil bir varlık 
ha•inde yaşavabilecek bir kuvvet 
olabılir. Onun için bugiın icabın
da Afrikava cekilmeve taraftar 
olanların davaları daha kuvvet
lidir. 

Buna mukabil .Mareşal Petain'i 
dü ündüren ve kat'i bir karar 
vermesine mani olan sebepler 
sunlardır: Almanya ile anlaşıl
madığı takdirde Alman orduhırı 
biıtün Fransayı ış,gal edecektir 
Almanların elinde bulunan 2 
milvon Fransız esiri harbin sonu
na kadar kurtulamıvncaklardır 
Fransız milleti harbin sonuna ka. 
dar esaret ve sefalet icinde kala
caktır. Ve nihayet Mare al 80 
yaşında bir ihtivardır, kendisin 
ce macera tcliikki ettiği yeni ham 
lelere atılabilecek vaziyette de
i?ildir. 

Onun için Vichy hükumeti ga
ret müşkül bir vaziyete düşmuş
tür ve bir türliı karar verememek 
tedir. 

Fakat. bugün yarın kat'i neti
ceye varılacağı anlaşılmaktadır 
1\fareşal PetainAlman tekliflerinı 
reddederse. o vakit Af rikaya çe
kilecek ve Fransız imparatorlujtu 
İngiliz imparatorluk kuvvetlerile 
birleşecektir. Aksi takdirde Al
manva. Fransız donanmasını ve 
Fansız müstemlekelerini de ala. 

Son harp ı·aziyeti 
Atina. 29 (A.A.) - Yunan hü

k(1meti namına beyan:ıtta bulun
mıvıı mezun şahsivPt.Himara'nın 
C)imali Garbisinde Yunan kıtaa
tının hücum ve ileri harekctinP 
muvaffal.:ıyetlc dC'vam rttiklerini 
bıJAirmır.tir. Bu mıntakada Yu
nanlılar yeniden haro malzeme
c;i iı!tinam ctmi.,lerdir. .. 

Atina, 29 <A.A.) - Dün aksam 
ne rcditPn 63 numaralı resmi 
te>blij!· Mahdut mahiyette mahal 
1i müsademeler esnasında Yu· 
nan kıtl!atı yeni esirln almışlar 
vc muhtelif harp malzemesi il!-
1inarr- ptmic;lerdir. 

Yeniden esir alındı 
Atina. 29 (A.A.) - Dirna'nın 

Garbında Yunanlılar bir çar
oışmayı mütC'akıp 5 zahit ve 65 
ne fer esir almı lardır. Bu hfıdi-
edE' savımı ka\•ıt nokta. bunla

l"JD 5 muhtrlif cüzütamn ait ol
'l'lası ve ordunun üc muhtelif sı
nıfına mC'nsup bulunmasıdır. Bu 
'1n1. İtalyan saflarında nasıl bir 
kargnsalık hiikim olduğunu gös
' l•rmivP kafidir. 

Aulonyaya hücum 
Kahire. 29 (A. A.) - İngiliz 

tebliğine J!Öre. cenubi Arnavut
lukta. Avlonya sahillerinde düş
man uemileri ve askeri hedefler 
-nuvaffakıyetle bombardıman e
r1ilmi$tir. Ağır bir bombanın bü 
vük bir vapurun 50 metre kadar 
\'akınında inffüık ettiği ızöriilmü~ 
fakat diğer neticeler. fevkaladf' 
fenn hava şartlan sebebile miişa
lıı:>fip nluııJırrıı:ıııııstır 

lJI at buat Nazıruıın sözleri 
Atina. 29 (A.A.) - Matbuat 

llJ :-ın Nikoludis. M.sırda çıkan 
"Elahram,, J?azetesinin muhabi 
rınc be\•anatta bulunarak, bu 
h:ırbin Yunanistan icin bir istik
lal harbi olduğunu. 8 milvon nü
fush1 Yunanist:ının 45 milvon 
niifuslu bir ftalvart f mparator-
1ulhına istilnva karşı "havır., ce
vabını verdivini ve mC'denivet i
<';n ham <'ttiğini sövlr>mi~tir Na
zır bundnn sonra. Tiirk Yunan 
;ttıf"lkından bahsederek, demiş
tir ki : 
"- İk.i mC'ml<'keti birbirine 

"'altlıvan <'!'k sıkı doı:tluk ve it
tıfRk b:ığlannı pek ivi bilivorsu
nuz. Buna ilavetC'n divebilirim 
ki. Yunani!!tan ı?el'İrmekte oldu
<Tu imtihan. bu bai?lan uün ePC
'ikc;P kuvvptlpndirmektedir Yu
nn•ı1Jar ve Türkl<'r nvni hislere 
tübi olarıtk avni J?avelere dof!ru 
tnın bir tesaniitle bakmnktadır
lar. Sonuna kadar miitte>hit ola
raJc vürüveceğimize katiycn şüp 
'ıl" etmivoruz . ., 

Yunan Matbuat Nazın bundan 
<ıonra. büyük müttC'fik İngiltere 
'lrdularının Afrikada ftalvanlar;ı 
karşı kazandıkları muvaffakıvet· 
terin bütün Yunanistanda cok 
-fC'rin bir sevincle karsılandığım 
ov1iverek sözlcrine nihayet ver

.... ;c:tir 

rak Garbi Akdenizde İngilizlerle 
harbe girecektir. 

Onun için Pariste cereyan eden 
müzakereler harbin mukadderatı 
uzerinde mühim bir tesiri haiz o
lacaktır. 

Londra, 29 (A.A.) - Bir Al
man korsan gemisi tarafmdan Pa· 
sıfık Okyanusunda Nauru adası· 
nın bombardıman edilmesı, Lon
dıa matbuat ve bahnye mahfille· 
rın; alakadar etmekte:lir Bu 
mahfiller, Alman gemisi tarafın
dan yapılan bu hareketi:ı Jngifü 
donanmasınca Pasifik Okyanu
sunu korsanlardan ~mizlemek 
hususunda sarfedilmekte olan 
gayretj bir kat daha ıarttıracağı 

knaatindedirler Amerika:ılar ta· 
rı:ıfından Fidjj adalanna giden bu 
tün gemilerin rnuayyen b'r nok
teıda durmaya mecbur olduklan
nP dair resmen yapılan neşriynt 
ta aynı gayeyi kolaylştırmnya 
matuftur. 

Londrada zannedildi~iııe göre. 
bu korsan gemisi Tasm'lnya dP
nizine mayin döken ve 25 Son
tesrinde Port Brisbane İngiliz 
nakliye gemisini batıran korsan
dır. 

Daily Teler!raph ~azp•csfnfn 
Bahriye muhabiri ikinci bir kor
san gemisinin daha mevcut oldu
ğunu ve bunun cenubi Atlantik 
Okyanusunda yakın zamanda fa
alivet göstererek 6 Ilkkanunda 
lngiliz ticaret kruvazörü Carnar
von Castle'e taarruz etti~mı yaz
maktadır. Eğer 4 Sonteşrindc Jar 
visbay gemisine hücum etmiş o
lan cep zırhlısı da hala acıkdeniz
df' ise, Ingilterenin büyük deniz 
bcaretine karşı hareket eden üç 
korsanın mevcut olduğu anlaM
lır. 

Br son vakava J?elince. kona
rnn bilhassa Nauru adı:ısındaki 
tnj?ilİZ istasvonlannı hıhribe Ç8· 
1 ıstıib z:mnedilmektedir. 

Bu hadise hakkında .Japonva
.,ın vazivetinden bahseden t..on
-frnnın Japonva Büvük Elcili,i!i 
rnemurlanndan bir zat. kMıdi 
hiıkiımPflC'rinin bu bombardı· 
ınan h;ıkkında malum;ıtı oldu
~unu zan bi1e edemiyecei{ini 
c:öylemistir. Avni memur. Japon 
icaret bayraj!ını tPk1it etmenin 

'ıC'rkes icin tx>k kolav bir iş ol
~nl'r•nın rln ilAvt" Ptmic:tir. 

l stild üslerine hücum 
Londra, 29 (A.A.) - Press 

Association A iansına nazaran, 
tn,giliz ta;vynreleri tarafından bü
vük kıtada ve büyük infi1ak ka
biliyC'tini haiz yüzlerce bomba. 
istila limanlarına ve Fransa sa
hillerine konulmuş olan uzun 
menzilli top mev7Jlerine atılmış
tır. İşgal altındaki Fransız. liman 
!arına karşı $imdive kadar vaoıl
mış olanların hepsinden mühim 
olan bu son taarruz birbirini ta
kip eden dalgalar halinde eelen 
tayy:u-eler tarafından yapılmış
tır. Hücum C'nlais'den Boulog
ne'a kadnr bütün sahili ates al
tına almıştır. İlk bomba yağmu
rundan sonra, Fransa kavalık
lan arasında ve büvük toplann 
mevzu bulunduğu Grisnez civa
rında şiddetli bir vaneın parla
mış ve 1 ngiliz sahilindeki bin
lere,. seyirci tarafından ~örüle
'Jilmiştir. Bu seyircilerden bir 
kısmı bombaların dakikada yü1 
bomba süratile atıldığını tcsbit 
tmişlerdir. 

* Londra. 29 (A.A.) - Salahi-
yettar bir membadan öğrenildi
~ine J?Öre. Lorient'daki AJman 
deni7.altı üssü dün gece fngili1 
bombardıman tayyarelerinin hü
cumuna uğramış ve bu tayyare
lerin başlıca hedeflerini teşkil 

racu\ YALNIZ t t 
tup sa K AN S t K L O p E D S 
§ik deÇ O C U . natulabı\ır. Fakat ÇOCUK 

\ 

lil.l 

liın edılıitir. Çünku butün bbedi:l~:aunda izlnl bırakır. 1 
la et·!>ED1St Çocuiun ut (6) J lrııdır 

n n J~ T 1 b · · tenzilith fiyatı ' 
olduğunu a e e ıçın 

ri, 1.31.1\. 
cephanel 

tıcarct 
40 d_vl 
nişttr. 

kişı} C 

ardır. 
nayaiım 
son ve 

hakikattep;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
kü Vaşıngtc
muhavereleı 
mlzdir, iştır 
dır,, gibJ sözl 
edilınektedır. Y 
fıratçtlar blokunu 
den ibaret olacağına 
den bir şey saylemek ~u 
çoklarının zannına göre 
cumhurun bugün radyo ile ve 
ceğı nutuk efkirı umumiyey1 hu
kumet tarafından takip olunacak 
sıyasete gore ihzar ederek 6 Son- yıt 
kanunda kongreye milletın vazı- hed !: A..-ne 
yetı hakkında raporunu verirken utk:ın 
Reisicümhurun daha büvük bn Oığ sı olar • taın'ın m ..a.ı. 
kuvvetle söz söylemesini te:nın 1 'h verdıarbm\ 

erıne • ayır,, ı 
gayesıne matuftur. Reisu~ümhur- Fransız filosunun k d nın 
la çok yakından münasebeti o- . , ısme~ "\ Bu d 
tanların muhaverelerind .. n nla· şımdıden Toulon u terke.tığı ~ E'n 

- .. MRH'c:aı Pf"t:n,..,•1,, diR'er hükun m 
<:lldı~ını:ı an"' Rno~ve.lt f"ımıihP .. azasını şimali Afrik "tur caktır. 
denfzınde dolaşırken sıYaset gP- üze ta 1 haaya gboul mdı---ı 
misinin dümenin; tam olarnk re yyare er zr: un 
"Ingiltereye yardım., ıstikametı· nılduğu hakkındakı haberl"I 
ntt çevirmiştir. Ahalinin bu hare· ~~~~~di~d?a sarıh teyıtler mef" 
ket tarzını tamamen tasvıo cttığı ğ ır. Sa~ı 1 
de meydandadır. Bu sr>beple ıcü- Nısbı bır emniyetle yalnız .kurtuli 
çuk bir gruptan mürekkep olan cıhetler muşahede edılcbılır eden t 
infiratçıların bu cereyanı durdur- Vıchy ile Almanlar arasu~da rr da t 
mak için ne yapacaklarau ı.ayın zakere ınkıtaı yoktur, rnüzake bom 
hakikaten müşküldür. ler bilhassa Amıral Darlan vakineh 

Hal.kın arzwu tasile devam etmektedır ve. Fli;teşi nç 

Nevyork, 29 (A.A.) - Gallup 
Enstitüsü tarafından ve tiden top 
lıman reyler neticesinde Ameri· 
k& ahilisinin yüzde aıtmışının 
muharebe harici kalacak verde 
lngiltereye yardım edi!mesi ve 
bu yüzden hatta Amc .. :kanm 
harbe girmesi ihtimali•ıin bile 
nazarı dikkate alınması reyinde 
olduğu anlaşılmıştır. 

dm. Alman taraftarı temayullE~sait h 
ne rağmen henuz sahneye çıkıı edılmı 
mıştır. :ıtakası 

Vaziyette mevcut diğer sa• 
bır unsur da General Weyganc 
h818 basit bir ziyaret için gı 
Fransız Fasında bulunma1 yok~ 
Oniımüzdeki bir kaç gün iı 
ve bilhassa eğer bu akşam v\ Si me 
de Mareşal Petain'in riyaset • t tutu 
toplanacak nazırlar heyetı p .loos 

yeni Kararnameler maından sonra bir tebliğ n~ 1 aMnli 
lirse, vaziyet herhald~ sarat 

(811sw 1 hıddeJ 
fiyat mürakabesini başarabilmek 
için esaslı. kudretli ve ~nis kad· 
rolu bir teskilat vücuda ı?etiril
mektc. bütün mücadele sistemin
de bu fiat mürakabesine cok bü
vük bir ehemmiyet verilmekte
dir. 

Normal kar hadleri icinde kal
mıyarak geniş manada ihtikar va 
oanlar hakkında hükumet şiddet 
U takibata tevessül edecektir 
Fazla bir mübayaa temayülü ıös· 
terenlerle j!eniş bir buhrana yol 
açacak şekilde her türlü ticari 
muamelede bulunanlar hakkında 
sadece hapis ve sür~ün cezalarile 
iktifa olunmıyarak ihtikar mev. 
zuu olan her nevi mal ve ~$Va 
devlet tarafından müsadere edile-

etmiştır. 

Mısır cephesinde 
Kahire, 29 (A. A.) - ln~ili1 

hava kuvvetlerinin tebli~i: 26-27 
kanunuevvel J?ecesi, İngiliz hava 
kuvvetlerine mensup tayyareler 
Toleruk üzerine bir hücum vao 
mışlardır. Toleruk'da yanJ(llllar 
('tkanlmış, fakat hasann bütür 
ı?enişli~ini müşahede etmek mürr 
kün olmamııtır. 

* · Kahire, 29 fA. A.) - tngilb-
ler, Bardia'nın ~arbındaki mınta.. 
kayı temizlemektedir. Bardfa ö 
nündeki İngiliz kıtaatının hazır 
lıklan devam etmektedir. Di~e 
taraftan İtalyanlar da Tobruk'ta 
hazırlıklarda bulunmaktadırlar 

bedecektir. ... 30 <A 

H • J'şimdı 
avas'ın tekzibi iınleyi 

Vfchv. 29 (A.A.) - Havas ık hır 
dirivor: Salahivettar mah)e• Ya~nı 
Fr:ınsız - Alman münaseb "lenn 
hnkkındaki enternasyonal ha 
leri munevra olarak telikki \ 
mektedir Amiral Darlan'uı n ..lkal 
arifesinde işgal atlındaki ararne g 
ve seyahati, Almanya ile J'Tq7 • 
arasındaki fikir teatıleri cerç>e~erı 
c;f dahilinde cereyan etmftl 1 b 
Yabancı haberlerin hillfına.erilf>se 
!arak, De Brinon hali Padlr ay 
'lulunmaktadır. Bazılannm fil hı.,~d 
~asyonel kararlar bekledilf gon nd 
rnnrtesi Nazırlar içtimaı TJınlen: 
c;urettı:> <'Prt"van etmfırtir u:.luduna 

Almanga.nın niye~ •tedır 
Lor:ıdra, 29 (A.A ) - tJ!

rfiplomatik mahfillerinde haJPl"Z U 
lan kanaate -'öre. mühim ı Tr b
tarda A1man kılutınm !t{.,.1 to t 
tandan ~~tiğine dair ct.açtırma
rntıhtelif rivayetler ile l>ir m ı 
Rrenner'de. hazan Pfrene'dtd d hş:ı 
"llan askt"ri harekE'' <"ri vuk1ı. 
-fuğuna dair ya· .. J n $Pfdı 
tfitıerin sureti un"ı\llı'!l' l d d e 
•eşebbüse ~irişmeden evla bfr sek 
'lt-men daima müza~er@Y9 
vacaAı esnada ileri sürdiifT\dE' dd.iı 
'duman perdesi,, nden baek1edir 
Pv dPl?ildir. e göre 
Hıtlerin düşünr.elerj;ı 30 (AA -

receye kadar nüf..ız umumı kara 
'1'.'al(\m olmamakla alı teblı ı li 
rünuşte A lmanvav~ntak sın da B 
1 k"ld + .n e s11 se ı P r.ez..,.. .... , faa\ıyta 1 devaD 

~~~~~-~~~~~~-~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dlın mümkü ı olmaun.u m hatlar. 
bu'f\in İnırilteı eve do~bnurunde 
ruy" bir darhe ~ut"nk lnl'ili~ ın 
kün müdür? ()y~ ıntı· Sa 5: sa • 
bir taraftan tn,ıa------~ M. Vekaletinden: 

- ·'?14 eut!r. J\?.1t:1 ~., p"'.S.P, ~.J. .;sıceri Lisel erini1 

k: nerk::S ~:r~~l!f~a Talebe Alınıyor· 
_ ~W, Maltepe, Barsa asken liselerinin her üç ımıfma 1 rt 941 

1,acak olan 1eni derı clevrcai için maarif liselerinden naki\retilc 
ı 1naca~ır. 
_ Alınacak talebenin 5z Türlr ırkından otma11. 11~hi moayen sat
ması vı istekli adedi ihtiyaçtan fazla oldafu takdırde yaprlaı set
vnıda azanması ve kendi olnıllarmda bu •ene aldıklan illruıaat 
un dereesi l)"i olması tarttır. 
_ Bir aoe tahsili terkeden1er, her ne sebeple otana olsan yaı b0-

1 ve1a k;ültmıit olanlar, 1aılan, boylan ve acırhklarr askerieJer 
tında yalı hadlere uypn olmıyanlar kabul olunma~lar. 

4 _ Bu taları taııyan isteklilerin butıınduklan yerlenn ııskerlşa
. den dıi' kaydukabal tartlarile müracaat yollarını öfrenmel vt 

crı~ore ae 1vdukabu1 kAiıt1armı hazırhyarak 20/11 KAnun/941 dıu. 
na ·'"eri"- ıbelerl •olu1ıa ba kiiıtlan rinnek istedikleri olftre 
ren a.... '"' 1 

• kl"l ı d dermeleri vobtlann balandutu yerlerde bulunan ııte ı er n 'nt 

, Devlet pemiryollan ve Limanlan işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli 206500 (İki yilz altı bin beı yüz) lira olan (20) kam· 

yon 3 otobüs bir tank kamyon ve 1edekteri 11/2/1941 Sah rünü ıaat 15 de 
kapalı zarf usutiı ıle Ankarada tdare binasında aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 11575 (On bır bin beı yüz yetmiş bet) liralık 
mııvakkat temınat ile kanunun tayın ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı ıüo 
saat 14 de kadar Komisyon Reısliğıne vermeleri lazıpıdrr. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpap veznelerinde aatdmalı:-
tadır. (12073) 

-
lstanbul (evazım · Amirliğinden Verilen : 

,,,. . ... . . ,.-;•:. . 
.. : · Harici ·A.skeri Kıtaatı ilanları 

• _.. • v • ",, .. • 

',· ... . . ' ~II.Klnan/94clen itıbllren dotnaca okul müdürlüklerine mür•C<\rı 

L.IL~ja::n~o1·u-nu_r_. __ .,
7
_" _ _ .. _

1
_
2
_
11

_
4
_ .. __ -::::::::::::::==-===::- d x 8 cb'adındn 40 adet brnnd:ı be•••1-t zı 4/1/941 Cumartc 1 günO saat 10 dıı 

!ı.:;;;;;..---•••••••••••-- ' Canakk lede askeri satın alma ko-

nunl ve lkalarılc tcı.dıt mektuplarını 

'hııle saatinden bir saat evveJ komls
yonı vermeJerl. (1678 - 12111) 

Kızııa.:t._i __ bul Deposu D irektörlüguw··nden: mısyonunda pazarlıkla satın alınacak-
"ISUlll tır. Tnhmin bcd('ll 10 800 lira, kati 

151 Ye 16 .1 No. il ı m natı 1620 lir dır Taliplerin belli 
un \ e s attc komi yrıno gt'lmt'lerl. 

(1698) (12502) 

O Y U N 200 ton buğday ~lınııraktır. Kapalı 
rflo eksiltmesi 2911/941 Ca~mbı 

J( ; - 1 T L A R 1 nO saat 9 da Sllrt'de a~kert satın G ılmt komısyonunda ynpılalaktır, İlk 
cminau 1950 liradır Taliplerin kanu
ıl vesıkalarile teklif mektuplarını Mağazaıda Düzünesi: 1922 ve 

Destesi: 181 kuruıtar 
ikende olarak satılmaktadır. 

ldre•ıılatl Ban No. !O, Yeni Postane 
karfU& • /"""6ul. 

hale SB'ltlnden bir sanı evvel koml~
ona vermeleri Şartnamesi komts-

nda görülür (1682) (12135) 

• 

• 
40,000 kflo kayun eU kapalı zarfla 

eks:iltm ye konmuştur. İhalesi 10/1/ 
941 Cumo günü saat 15 de tunlr Lv. 
Am!rlıf:I satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 20,000 li
ra ıJJr temlnab 1500 liradır. Taliple
rin kanuni vcslkalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir &aat ev
vel komisyona vermeleri. 

(1674 - 12109) 

Göz Doktoru -

~emal Tarkan 
aUun. Tramvay dural> karp-

1Jrıdlt Kamerpalas No. l. 
TPI 49313 

... w ... 

Sat.tık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
1 - Bola Karacaıa depoıanda lıtifte mevcut 1675 adet muadili IS0/772 

M3 köknar tomruia açJlr arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomraklann aynca bat lresme paylan mevcut •e kabuklan I0'1ll· 

mut olup hacim kababaz orta kutur üzerinden besapla11DU1tır. 
3 - Tomruklara ait satıt prtnameıi Ankara Orman Ummn llüdürlil· 

tünde n İstanbal, Ankara, Bola Cevirre Müdürlütünde Ye Bolada Devlet 
Onnan ltletmesi Revir Amirliiinde cörülilr. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli il Hra 58 brattur. 
5 - latektilerin % 7,5 muvakkat pe1 akçe.f ile 8/1/941 c\iııl1 saat 15 de 

Boludalı:I Revir Amirlitine mürcaatlan. "'12463,, 

Sahlık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
l - Bola Karacasu deposunda lıtifte mevcut 2821 adet maadill 1723 

'30 M3 köknar tomruiu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomruklarm a1nca bat kesme payları mevcut ve kabalı:tırı ıoyat

mut olup hacim kababaz orta kutur üzerinden hesaplanmı,tır. 
S - Tomruktan alt satq ıartnamesl Ankara Orman Umum Müdilrlti

tünde n lstanbal, Ankara. Bola Çe.irre MildürHlldednde ve Boluda De.· 
let Orman tştetme.i Revir Amirlitinde cöriılür. 

4 - Tomruklann muhammen bedeli l 1 lira 58 bra,tar. 
5 - lsteldlledn ,r, 7,5 muvakkat pe1 akçesi ile 8/1/941 &iinü •at 15 de 

Botadalı:i Revir Amirlitine müracaatları. '12418" 

Maliye VekCiletinden: 
Gümüş Yüz KunışlukJann Tedavülden 

Kaldınlması Hakkında bin 
GilmUt ,.U. brutlaklarm 1erlnc rf)m8t bir llraldıtar darp • • pf,,asa11 

lı:lfi mıktarda çdıarılm11 oldatandan stımtl, :mı lnlrutlaldann 31 tlrinclkl 
nun 1941 tarihinden ıonra tedavülden lratdırdması lrararlattınlmıtttr 

GümUt :r\lz kurutluklar 1 Sabat 1941 tanhlnden itibaren arta teda•il 
etmlyecek ve ııncak ,.ınn mal sandıklan ile Cumharl:ret llerlra Banlraa 

inmı>kle b\. raber. dı 
ia AkdenizclP bir nee 
' inmı versin ve f• 

k •o Nlt b' .. "e u~u Pn • 
•arsın Derha l 
~ir darbe in ar ara 
lı~ karşısır 

'Tlikyasta bi d • 
·mkiını h<'nü .. f 7 

Her iki ihtin\f" er l 
"lın ve Afrikanıı. 
'~rile don;ınmada-

meıt zarureti varı 
'{('len itimada şa)" e 
rnüstt"nidPn bu l- ,,. 
0rkanının simdı4an 
-ien ve hi'ha!;sa S 
lci Fran~1zlann 1 

'1akkında bir fik 
'din-tür 

Tsrzı harrkt"t 
re alevhind<'ki 
ien Amiral D 
•eri tabii ola 
· ıva11dırm11kt 

1-Don 

ve Geniı 
Başladı 

subelerince kabal edilebilecektir. 'Tlany 
Elinde lfimBt ,UZ kıırutlııklar balananlarm bmılan imi ..,..,. .. ,il• tecflJj c 

Cumhuriyet Merhz Bankaıı ıubelerinc tebdil ettirmel~rl illn ohmar, da 1ma plea seyllplan 1'11' m 
.. 70025,. .. loza e.. tanıı vu (Yuua z ad aaybmud 

•oır . 



:. 

Günün 
~Dünkü Karş 
Galatasara 

İkınci devre lik maçlarının en 
rn ıhım ve heyecanlı ovunları dun 
Ktıdıkoyunde çok sogı k bir ha
vada ve oldukca kalabalık birse
' ırci ktitlesi önunde oynanm· 
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~"'> 1 - Beyo~lAKİKAT ! Sayın üster"ler"mizin n zan dikkatine : Her Akşam 
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et 
tı 
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Taksim R · ST AL Salonunda 
Memleketimizin kıymetli okuyucusu 

Bayan Mualla ve kemani Sadi 1 • 
yı 

dlnliyeceksiniz. 

SAZ H E Y ETi: A OKUYUCU L AR : 
Pırlantalı ve elmulı saat derncı<, btr kelıme ıle s ı N G E R s A A T ı demektir. Çünkü: Kemani : DEMiR ALI Hanende : HAFIZ IBRA HI M 

nt ' ve elmaslı saatlerin blıtun hakıkt evs'lfı meşhuru t'ılcrn.olan S 1 N G E R saatlerinde toplan-
• Bunun çln- S:ıat altıc ğınız zaınnn. trr<'ddutsuz S 1 N G E R saatı almalısınız \e saatin üzerindeki 

Klarnet : şU K RO : ABDI ve NUMAN 
Bayanlar : BEL KIS, FA i KA CA N 

SUZAN, NAD i RE 
N G E R markasına, milcsscsemi:tın adresine dikkat t'tmenız lazımdır. "'ilmbil~ : CE MA L 

Kanun : ISMAIL 
Udi ve hanende: SelAnlkll AB DI L 1 L 1 Ş E K 1 idaresinde 

y t kıp eden her asri kadın iç!n kıymetlı tnşl rtlc ve nefis işlemesile haktkaten nazan dikkati celbe-
ylı bır harikulade S 1 N G E R saatine :ıhip olmak Adeta bir saadettir. 

Plyanlst : AN J EL W POGAN NI kad ın ORKESTRASI 

GE • Hoşa gidecek en EDIYE a a 1 . e bQyQlt varyete. Her gOn 4 ten 7 ye kadar halk matinesi ı konsumas-
makbul \'e en güze} yon 13,5 kuruş, Yılbaşı gecesi için bt\yük sfirpriz. Elli yaşında ve elli 

.o 82 • A 200 ELM AS VE 11 P IRLANTALI 500 LiRA, EMSALLERi G lei 15 SENi!: GARANTiLi DiR. ntim boyunda canlı Noel baba yeni ı;enenll.! tebrik edecektir. Sabaha h kk•t : S!ngcr saaUerl istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır - istanbulda şubcmi7 •adar dans. Tabldot (250) kuruıı. Mnsalarınızı evvelden kapatırnz. 
ra yoktur. Adres: SINGER SAAT MaQaı. ları. lıtanbul, Emln6nü. No. El , ı 'z Tel : 40099, ; 

lık-------------
mil 
me._ 
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9 KiŞiLiK CAZ • 

~ır ~ENGİN VARYETE YENİ DEKORASYON 

~e;,y 1 L B A Ş 1 G E C E S İ 
' Sabaha kadar Eğlence - Kotion - Varyete 
na Dans - ve Sürprizler. 
tnj< 
mu Masaların şimdiden temini 
t HER PAZAR saat 17 de tekmil 
c 
T Varyete Programile M A T 1 N E 

l 

m 
Telefon : 439i7 d------

l" 

l 
f 

~: • t Bozan) dediğimiz barsak kurtlannın dcvaııdrr. Bunlar ııihr ctile 
q pastrrma ve sucukları yiyenlerde hlisıl olur. Uzunluklarr dört 

nez., den on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar. 
~u ~ O F U J bu kurtlann en birinci devasıdrr. Sıhh3t Vekiletinin 

0
;.a esini haızdır. Her eczanede bulunur. Reçete ile satılır ............................. ~.rım--~· 

~ı tanbuJ Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
dnf· Umum Müdürlüğünden : 
kı - 600 metre yontulmuş bordür Uışı paznrlıkla satın alınacaktır. 

tıJ - P • k l~/l 041 Salı gunü sı:ı:ıt 15 Metro haııının 5 ıncl katın-

' tcmlnnt rnaktucn (135) liradır, 

111 in p r ız olarak verilmekte olan ıartnıımelerl lcvıız.ım
nunt \ ıkal:ın ve muvakknt tcminatlnrı ile Utin cdi-

omi yonda haz.ırbulunmnl rı. (124&6) 

Q 

-Bu adn:rtı 
nerede oldug-un 
zunu ıyıce fark 1 2000 - Bclkı de bır 
den bir hay.nt yrıF 3 IOOO 

cd re 1 ırak c 2 750 
ıııma bakılırsaJ 

4 500 
paylaşamıyor' 

Bu sozlcr 8 250 
tavırla wyı< .. 35 100 
nıemış ve 
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KiBRiT ve ÇAKMAK 
iNHiSARI ŞİRKETİNDEN: 

SAYIN HALKA İLAN 
1/1/941 tarihinden itibaren yeni bir i§'ara kadar, beher kutu kibritin 

Perakende Sas;-ış Fiatı 2 Kuruş 
olarak teshit edildiğinden, fazla talep edecek bayilerin Şirketin en yakın acen
teliğine veya doğrudan doğruya İstanbul 'da, Karaköy Palasta 5 inci kattaki ad
resine bildirilmesini sayın halktan rica ederiz. 

AMERİKAN TÜRK1Ş lNVESTMENT KORPOREŞON 
Türkiye Kibrit ve Çakmak /.n/ıisarı Salıibi imtiyazı Şirketi 

TORKIYE 
KiBRiT ve 'ÇAKMAK 
iNHiSARI ŞİRKETİNDEN: 

BiLOMUM KİBRİT 

PERAKENDECİLERİNE iLAN 
1/1/1941 tarihinden itibaren beher kutu kibritin perakende satış fiatı 2 ku

ruş oalrak tesbit edildiğinden, fiat farkından dolayı bir zarara maruz kalmama
lan için, ellerindeki kibritleri 31/12/940 sah günü acenteliğe iade etmeleri Vl' 

1/1/941 tarihinden itibaren fazlaya satacak perakendeciler aleyhinde kanuni 
takibatta bulunulacağı bütün perakendecilere ilnn olunur. 

A~IERIKAN TüRKlŞ lNVEST~tENT KORPOREŞON 
Türkiye KibrU ve Çakmak inhisarı Sahihi imtiyazı Şirketi 

Diyarbakır Belediyesinden : 
ı - 18208 lira 94 kuru$ ke$if bedelli Belediye Aıd Mczarlıfına alt iki 

bina, yol, anıt ve tczyinau ve dq kapılan inşaatı 23.12.940 tarih inden itiba
ren 21 gun muddetle kapalı znrf usuliyle eksiltmeye konmu,tur. 

2 - İhale 13.1.941 Pazartesı günü saat 10 da Belediye Encilmeninde ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat t eminat 1365 lira 68 kuru, tur. 
4 - Kapalı zarflarm arttırma ve eksiltme kanunu hükilmleri dahilinde 

13.1 941 Pazartesi rünü saat dokuza kadar imzah makbuz mukabilınde be
lediye riyasetine tevdi edilmesi mecburidir. Saat dokuzdan ııonra verilecek 
zarflar kabul edilmiyccektir. 

5 - Talıplerdcn aranan vesaik: 
A - Ticaret odasında kayıtlı bulundutuna dair bir vesika. 
B - Evvelce yirmi bin liraya kadar ınşaat yaptığına dair vcs1ik. 
C - Bu taahhüde rircbileccfme dair Nafıa Müdilrliitünden verilmiş 

bir vesika. 
6 - Daha fazla malBm•t ılmalt ve keşif varakaıile prtnameyl g8rmclr 

ıstiyenlcrin Belediye Fen Mudürlü&\ine muracaatları ilin olunur. (12078) 
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Ticarethaneleri 

Merkezi : Bahçekapı 
Şubeleri : Beyoğlu, 

' 
Karaköy, 

!.lZaJ. veya 
~yana c 

bir i 
•ğımı : 

Kadıköy, f 
,._ Mısır Eli ._.,.,.. 

·- ~·-----F'--Kaykl1 Lokum, Keswne şekı:.~~ Wıeyı.811 
Baklnvusı, İki kavrulmu.. ... Uğıı. - , 

'- Bülbül yuvası, Talıin Helvası. 

Türkiye Cümhuriyeti 

~İRAAT BANKASI 
rula;ı Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 T ürk Lirsı. Sube Ye 

Ajans dedi: 265 

Zirai , .e Ticari her ne\'İ banka muameleld. 
Para biriktirenlere 28.800 Jira ikramiye l'erior. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasa1TUf h9nnda en u 
SO lirası bulunanlara ,eenede 4 defa çekilecek kur'a ıle aşaıcı plAna gö
re ikramıye dairtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 L ira 1 
4 .. 500 .. 2,000 " 
4 • 250 .. 1,000 " 

40 •• 100 .. 4,000 .. 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Li' s.ooo Lira 
40 4,800 
20 3,2-00 .. 

O/K KAT: Hesaplarındaki paralar bır sene içinde SO liı •15&it diıf· 
mlyenlere ik ramiye çıktıiı takd•rdc % 20 fazlaaıyle verillr. 
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