


~lfai'8 9-tesi ] 
ialfaaların şimali 

Afrlkadakl 
vaza1et eri 
~ dünyasının hfıd.seleruti ;a · 

~-'ltakip Pdenler n!zarlarnıı ye
& Mrlkanm şimal sahıllertne çe· 
~erdir. 

Bundan uç ay kadar evvel de oray;ı 
~ olan bu gcizler Grazzia.ni or 
dU!a.nı:ı.m Nil ve Sliv:ıyşe gitmesinı 

l:)ijjderken bu kuvvetıenn ~Uz yirnıı 

kllotn6trelik blr yol takip ettikten 
U>nra vardıkla.n Sidi Bar~nı'de dur
:ma6U!.da.zı bıkmışlar ve gdzlerinf baş 
ka ta.ra.fa. çevırmişlerdf. şımdı gözler 
ti:kl'U' §fllUlll A!rikaya. 1ngilizlerın 

y;;lfiinm akmma donmuştur. Bu akm 
nereye kadar devam edecek9 Bugü:ı 
h'erkıes bunu soruyor. 

Son dakika.da gelen haberlerden e
E!l' :ye1*rcmun kabardrgmr bır kaç 
~ealbi dalla esır dt1§tlığtinti ôğre
JJijr.onız. 

Bl!' Yuna.ıı gazetesi ~unları yazıyor: 
F:llllakika. !taıyanlann Libyadaki 

ord~ n15beten kalabalıkt.Ir, fakat 
~·~arı taarruzda daha ilerle· 
re~~~l? .. Bakalım İngiUZler ne 
unwa §Oyle bır levha gorUp dura
~: 

•'Bwıdaııı ötf>SJ Fransız toprnkları· 
drr . ., Lıb51ıada taarruz eden kuv\'etler 
araemcıa hür Fra.nSU: lruvvetlerı de 
vardır'. 

Bie §illıdiUk bu müta.lea.!a.n biraz 
mQM:f--! butdugiııımaı SO;Ylenek 
yenölr. 
Maıre.n ~usa vasıl olan lnglliz: 

hazekMm&~ doğrusu lngıliz ysl
dıln.ın ;ı:ı:iubfnefgelince: Beş gün evvel 
b8§,tıimış olan Ingüiz harekA.tınm e
~et derecesini belirtmek için 
~arm Libya. ve Munrdah"1 kuv
~ı tetkik etmek lhmıdır. 

İtalyanlar on Hazıranda müttefik
ler ~ <hs.rbe ginalderi zaman 
T.rabhlsda ikisi motörlü o!.mak tizere 

-~ ve but mist&kil birlik· J.. ~kkep olan bir ordulen 

~ 
~•mumda İlıgihz kontrolün· 

deıı ~- T.r..ab!u8a da1:ıa ikitfiıı; 
t~•(illika) neft' ' ••r-ve ibcı §e· 

kille bütün kuvvetlen yirml iki tii
l'DIİIİM:>Ulmu§t.ur. 

llmcr harekMmdrı.n Oııce .mııweut 

l~ kuvvetlerinin va.zlpti §11 idl: 

Bin mDtör-111, biri piyade olmak il· 
enden~ iki kıol

Fra.nsızlar& ~ Dl· 
orta. ve §8rkt ~&idi· 

ler. lt.a.lyan kııvvetlert MffıB'a,ıhareket 
ediaoe biri motörlü' olarak dört tü-
r.rıen ile hareket etmı§lerdL 

İtalyan taarruzu durakla.dlktan. 
:yıo1 yapildıktan sonra. bu cepheye üç 
ttimen aaha. ısevkolunmu§tu. EN tmıv
~ dort tümeni Sidi Baraninin 
§Sıl'lr, ge.rp v"' cenup kı.ıınnlarma, di· 
ğer ilç tümen de İngilizlertn bir ham
lede işgal etmış olduktan Bum Bum 
nuntakasmda kademelı bir ışekilde 
:Yfğllmzştr L!bya<ia.ki diğer kuvvetler 
a llı8I?ıt müteveccihen hareket et
mek üzere hazır bulunuyorlardı. 

:Mıslrdakı lngiliz ordllSUlla gelince: 
Bu kuvvetler Avuatraııya, yenı Ze· 
~ Hiiı.di5ta.ıı.. Rolle.nd& ve Htlr 
~ kuvvetlerinden iba~. 

1fiCüiz kııvvetl1!rinin kemmiyet itı

'baıri)ile az olduğu muhakkak, hatta. 
~İtalyan kuvvetl~rinin yansı 
kadar da. dıyebilirım. İtalyanlar Mı· 

sıra.jtaarruza. ~ladıkle.n zaman bu 
:nisbet üçte bir bile değildi. 
~izler kendilertzıden .sa.yıca us· 

um olaJ1 İtalyan kuvvetleri k~rsm
da zayiat vermemek için kuvvetlerim 

250 - 300 ldlometre geri)(e alarak 
Marsamatrulı Ue !skenderıye ara.sm· 
da bulundurmağa. ka.ra.r verm.i§lerdi. 
ltalyanlar Ingillzlerın bu R;erilemele· 
rıiıi fırsat bilerek dernal harekete g"eli 

ınış ve Uç ~U?ı zarfmdll 120 ~ilometre 
mesafede bıılunan Sidi Baranıye gel
mLŞ hııttA 7 kilometre kadar da içeri· 
ye girmiş ve orada durmuştu. ltalya.n 
kumandanlığı: lngiliı.ler bizden zayıf 
oldııkıarı ıçln ta.arnı<:: ııareketine te· 
§"bbus edemezler. Ancak bız istl"diği· 
ınız zaman harekete geçecek ,.e İn· 
g!liz ordusunu mağlup edeceğiz,. diye 
düş\ınmtişlndi. 

Son zamanlara. kadar lta.lyaıı. rad. 
yo Vf> gazeteleri de buna ına.nı:ruşfar 
\·e ınandınnağa c;alrşmrşl::ırrtr. Fakat 
netıce bılctığimiz gibi çıkmadı. lngiliz 
ler taarruz hareketin" &eçbler. Şim· 
di !ngılizler bıı taarruza ba§Jark"n 
harekata ne kadar kuvvetin ıştira.k 
E>ttıgini şUpheı<ız bılmıyorıız.. Fakat 
her halde 1ngilızfer bu taarruzu İtal
yanları mağl\ıbıyete uğrjltmak ıı;in 
bt.ıyilk hıı.zrrlıklarıa yaptıkları mu· 
ıı.a.kkaktır. 

İngilizlerin harp harekatı derhal 
So1lunıa varmış \"e 3 ltalyan .fırkası 
harp hancı edilmiştir. Esirlerin mik· 
tarı Ylrnıı bınl gPÇmL_i olduğUna ıı;öre 
mlihim netıceler elde edilmış demek
tır. 

Şimdiki halde Lioyada lngiliz taar
ruzunun tesiri dr§ında kalmış 15 - 16 
fırka vardır ki bunların altı fırkası 
Tunus hududunda Fran.•ızlara angaje 
edilmiş vaziyettedirler. şu halde ln
gillzlere kaqı koyabilecek vazıyette 

°'fn İtalyan kuvvetleri Uç kolordu ya· 
ni 9 - 10 fırkadan ibarettir. 

!nglllz harekltı durmamıştır, de
vam etmektedır. Bu taarn.ı:;r,un nerı>ye 
gjde<:eği mal(lm df'ğıldir. Geride kal-
~ 
:ımş olan bu ltalyan kuvvetlf>rinin de 
!ıngiliz O!'dusuna. karşı fjır ş&y yapabi
lecek vaz.ıyetl kalmamıştır. lngihzler 
stlrprizi yapmışlardır. 

Garp ı:ölfl hareka.tmda İngılız he.va 
kıwveUerinln rolü ise şu Uç eaas il· 
zerinde ve çok büyük olm.U§tur. 

1) 1ta.ı:yan hava. kuvveUıeİtni bıwıkı 
~ lıitmak. 

2) M'otôrlü İııgiliZ kııvıvetıleeıil:li dl§ 
nıamn hava taat"l't1Z1annıa k.811§11 kan· 

mak. 
3) !Ucat eden ltal)Wl-ltuırPllM:erini 
bo~ uğratmak. 

Gelen haberler bu ü.ç vaai*-'n de 
başarı.ıt&ğmı göııtermektedir. 

B1tarat müşal:ıltler Llbyıı.dıWd ltaı· 
yan hava. kuvveUennin 600 - 100 
tayyare a.rıumda olduğunu bildirmek· 
te<tt.rıer. Bu az bir kuvvet değildir. 
Fakat İngiliz hava. kuvvetlerinin ye
tişkin ve cesaretli olma.lan bu yedi 
yUz tayyareye tefevvuk etmelerinin 
sebebi olmuştur. 

Ingilizler İtaly&ııları bUtUn §lddeti· 
le takip etmektedirler. Donanmada 
takip har(•kı\tında çabuk netice alma· 
bilmesi için rnümkUn bütün yardnn
lan yapmaktadır. !ngilız donanması
na men .. up ağır VP, hafıf kuvvetler İ
talyanların geri çekilme yollarını, 

Sollum ve Bardi:ı. limanlarını şiddetle 
bombardıman etmektedirler. 

Bardla lımanmm bombardımanı bıl
hassa ehemmiyetlidir. Çünkil bu liman 
cepheye yakm olduğU için cephe bu 
liman vasıta.siyle beslenmektedir. 

Bardia lımanı iki kilometre derin· 
likte ve yarım kilometre genişl!ktedır. 

Yugoslav - Macar 
ebedi dostluğu 

Yugoslavya ile Macaristan arasmda 
yapılan anlaşma.ya göre Mihvere! Ma· 
caristan ile Mihver dışı Yugoslavya 
arasmda artık ebed1 bir dOfltluk hU· 
kll.m sürecek. bu iki devlet ilende her 
hususta ie~arede bulunacaklardır. 

.... -, ....... -- ... 
---~-

Ticnt ~ 1 Bir bakkal ihtikar 
· başmotettişı · d k.f d·ı.~· 
Fiyat miiPakabe suçun an 1ev 1 e !FUi 
komisyonunun 

Dün 8'Jl4ve altıncı ceza nıa.lıke· 
faaliyetini tetkik me&nıiLe titr bakkal, ihtikar yap· 

ediyor malt suÇUtı~rı. tevJHf ôlurtrnuı;tur. 
Ticaret Vekaleti ~ müfet· Bakırköyünd.P hir bakkaiıye 

tişlerirı<lcn Liıtfi Aral. §ehrimL mağa7-a..'Mlltm sahibi olan Yorrlan 
geçenlerde <I™"kiı.nma gelen Kadir 

ze gelerek İst.anlbul·fiyat mHra- adın<la hır m~·riy", <!Ukk:hıtnda 
kabe komisyonunun şimdiye ysırım cuvalikaplll'e varken: 
kadarki faaliyetini tetkike if><ış- '·- Yakttiı!.•.'WQlooından dR Mna 
lı:ı.mıştır. vı>remf?DI, bunlarr hatrrlt mü~teri· 
Başmüfettiş, dün, komisyo. )('rimetısak·la<iım.,. <lmnis ve Kadi-

nun şimdıye kadar karar verdı rin polisn•:mü~aatr iizerine yaka-
ği ve halen Ü?.erinde çalıştığ1 lanmıştır. 
meselelere ait dosyaları iı:;teye. Yordan, mahkemedP. yakahın<lr· 
rek tetkiklere başlamıştır. gı 7,;mıamhu~yolda ver<liği ifadesini 

Bundı:ın h()yle, fiyı:ıt mııraka - t.amamilf' tekrar etmi ve rrıahke
he komisyonu. mıntaka. ti<'<ırc>t m<' k0ndif.inin ihemen tevkifine kıı
müdürlüğüne değil, fiyat mıı- rar vererPk muhakemeyi şahitle· 
rakipliğine bağlı olarak iş gör. nıı <'f'lhi kin htrakmı.ştır. 
recektir. :Komisyonun lağ\•1 ' Bıınd:m başka ;!ec;enlcrde. sor· 
mevzuub;ıh~ değildir. gu hakimliğrnin karanlc tevkif o

---'>--

Ticaret heyeti 
Macaristana Salı günü 

gidiyor 
)facaristana gidecek ti<'aret 

heyeti mi.inasP.bctiyle Macaris· 
tan tle iş yapan tacirler, dün, 
mınta ka t ica rP.t. miidiirlüğünde, 
bir topla.ntı yapmışlardtr. 

Bu toplantıda, ihtiyaçlar or -
taya konularak heyet rıe7..clinrle 
bazı teşebbiis ve temennilerde 
hulunulmağa kar~ verilmiştir. 
Diğer taraftan 1\faca.ristana, 

Karabük demir ve çelik fa!'ori
kaları mamulatından pik demir 
gönderilme~ karar verilmiştir. 

Macarist:ın ile yapıl:nı hu~mıi 
bir ı:ınl~ma neticesinde bu 
memlekete pik demir gönderile
cektir. 

Bu mallar, üç partide gönde _ 
rilecl'ktir. Bundan ooşkı:ı Çe· 
ko~ıo,·a kya ile de hususi lbir ını ... 
1a.şma yapılmıştrr. Buna göre, 
Çekoslovakya.dan menıleketi
mi?.e 500 t.on çivi teli geleoeık
tir. 200 tonluk ilk partinin 60 
t.onu yOla çrAAr!lmışt!l'. 

Ticaı-et beıyetinin. salı günü 
Peşteye mütevecci'hen şehrimiz.. 
den aynlaca.ğr !haber verilmek · 
t.edir. 

Cezalandın lan 
ŞGförler 

Emniyet altmcı şube memur. 
lan dün de 3 otobüs ve 17 §Qf ör 
hakkında, muhtelif suçlardan 
dolayr ceza ya.zmrşlardır. 

Bu anlaşma ıle Yugoslavyanın Mih
vere ve yeni nivıma. yakl~tp yaklaş
madığl mevzuu ba.hooluyordu. Yugos. 
la vya ile ya.pıla.n a.nlaşrnalar ebedt o
luyor. Dostluğa gelince: Filhakika 
do.~tların dostu bı.zinı de dostumuz· 
dur, diye bir ata sozü vardır ama 
Mihvercinin dostu nlihvercidir diye 
bir tefsir olamaz. 

ltalyan ·Yunan harbi 
Yunan harekA.tı inkişaf etmekte· 

dir.. Mevsimin arzettiği büyük gtiç· 
lUkler dola.yrsfyle ilerleme biraz ha.
fiflemiş Uıe de durmamıştır. 

Yüksek sevk ve idareye sahip olan 
Yıınan ordularmm yeni bir toplanma 
yaparak yenl bir taarruz için hare· 
katı bilhassa durdurmuş olmaları 

muhtemelcilr. 
ttalyanlann mE>vzii mukabil taar· 

ruzlan tardedllrnlş, İtalya?l)ara yeni· 
d€n mUbim zayiat verdilrilmiştlr. 

Dünkün harplerqe de bir miktar esir 
ve birkaç top a.lmmıştır. 

lunan "Atlas" sııni ip0k fahrik::ısı
nın sahihi Rafaelin dn muhakr-me
sinl' diin ikinr.i asliye ecza mahkc· 
mPsinclf> ha~lanmış. T:.afacl v<'rdifö 
ifadf'sinde ihfikfır varmarlı<Yrnı 
sattığı jnrjet kııma:ı;lanmn ;Rli~ 
vı>t fiyatmın yiıks<'k nlduiiıınıı f!Ö\' 
1 ·mlştir. ,.. · 

Bu mııhakemP <lf' fiRhitl<>rin <lin· 
IC'nilmf>si için talik olıınmuı:tur. 

Aynca. Galata<laki aparltmanı-

Daraçata yakalanan 
hırsız tevkif edildi 

Galat.a.d::ı. Riı.eli K:ı~lı"inin otelin
de oturan Arslan adından birisi,• 
diln gece ot.elin yanındaki E'Vin 
hırsızlık malrnndilr daraçasma 
r.ıkrnrş, fakat evdeki kadrolar ta
rafından görillerek yakalanmrşhr. 

Arslan dün ikinr..i sulh ceza mah 
kemesinde sorguya ~ekildikten 
sonra tevkif olunmuı;tur. Hırsız 
demi:ştir ki: 
''- Çok S&riıoşt,um, oteldeki o

dama giriıyo:MUn, diye yandaki da
r~ya ç~. SlZ!NŞmt.,, 

Hacı Recebin kızı 
vefat etti 

Tozmpa.ran.d.a. oturan h&vlu tilc
can Haeı R«:Pbin 25 ya.,cımdaki k:I
zı Muazzez, P.vvelki gün fazla mik
tarda aldığı amir ilacı ile zehir
J~iş. ölmüştür. 

Gencı lfarlmm cwe.si adliye &'k

torıı Enver Karan ta.raimdan mu
ayanıe edilm.iış ve defndrı.e ruhsat 
vel"Jlm:işti'r. 

AJ.tın Fiyatı 
Dün altın fiyatla.rmda hiQbir 

değişiklik ofo:rıaımtştır. Dün de 
bir altmm fiyatı 22,40 lira idi. 

Nazire: 

Ne demeli? 
Arn.pçı:ı: farsça kaidelerle artrk 

t.erkip yapmıyonı?.. &!kiden kalıp 
hA.llı yaşıyanlar varsa 01ılıı:r da tf'k 
hir kelinrn demektir, hunlRr nasıl 
birleşmil}8e öyle kalır, öylı> söyle
nir. Fakat eski metinler içinde bıı 
gibi terkipleri. t.erkip krymetile o· 
kurnak lazım gPlincı:ı yine kai<lP
nin icabma uymak. kaideı;ine göre 
okumak ~erek. Mesela: Reyr-i se
fain. Gemilerin a~lemesi daha do~· 
w.u türkç;e ilP gemi işlemesi demek. 
Diin bir gazetı:ı hunu sevr-ü se
fa.in gibi yazmrş. Esasen bu şekil
df! söylenmeye hu t1>rkip (işleme 
ve t:{emiler) demek olur ki yanhs
trr. Se)'T·ti ~Pfain r!PmPmeli, seyr-i 
sPfain demeli. 

m:n, fotoğrafhane olaı-ak kulWıt
laıı ust katmm kira.5l'llt a.rttrran 
Pandeli Mm!l'lr~lu admda birisi de 
asliye a.ltrncı cenı ma.hkem.e&nda 
muhal«mıe olunmur-, bu da karar 
ic;in başka bir güne hrrıtkılnıI!'tır. 

ilkokul baş 
öğretmenleri 

Dün halkevinde bir 
toplantı yaptılar 

tJk okul bıışö~rf'tmenl~ri dün E
ırünnnü halkrvı ?'l<J lonunıfa hir top· 
hntı yapmıqlardır. Toplantıda ilk 
nkullarrn muhtelif iı;lcri etrafında 
görüşfümüştür. Verilrn kararlara 
~öre. talebenin <"ahı:ımrı durumları 
etrafına velilerle- ı:ıtk sık tcTYrn.~ e
dilmesi W' hu huı:;uı:ıta velilere 
i?.ı:ıhat verilmPl'>İ karar ;ıltına alm
niış1ır. 

Bundan bıışka anı<":ı ilk okul 
falehr-lerinin nkul harırindeki du
l umla"rilı> de öğrrtmrn \'e ailele
rin meşgul olunmR.Sı İ!itenmi!;tir. 

Okulların t::ıtil z;ım;mlarmcla ve 
öğle pııyr!oslarmda hilha~sa cadde 
ii?:rrindP hulunıın qkullar<la, tale
heler traıııvava yr; f'air nakil va
sıtalarmda takılrlıkları muhtelif za
manlarda yapılan şikasetlPrden 
a.nla.şılmıştır. 

(~ğretmenler nöbet m1111ilc tale
be:ı,; .ark sık dısarıda knntrol ede
rek kontrol neticelerini raporla 
okul idıırıılrrinc hildiretPklcrdir. 

Yunanistana 2000 ton 
arpa satacağız 

Yunanıstana Mt.ılacak 2 bln 
ton arpa için liAan~ f'mri gelp 
miştir. Hububat ve bakliyat ih... 
racat birliği. mensuplarmfl key· 
fiyeti bildirerek kimlerin ne 
miktarlarda m~ lr bulunduğu ve 
ne mikta.r malmı Yunanistana 
ihraç etmek istediklerini birliğe 
yazmalarmı istemiştir. 

Bugüne kadar2000 
köpek öldürüldü 

Sokaklaırda Aerseri ol.arak do .. 
1Rsan köpeklerin ökXrülmeıi 

hakkındaki kllrarm te.t'bikin~ 
dPvam edilmektedir. 

~imdiye kadar öldürülen ser
ı;eri köpP.klerin sayısı 2000 ni 
bulmuştur. 

Bir çocuk haşlandı 
Kumkapıda, $fıyhf'lüvar ma.ha1lt>· 

sin<le, 77 numuadıı nturlln Sirll
noşun 2 yaşmdıı f"~uğıı ERkimen, 
cliin odada oynarken, rıı.ııngaldı:t 

kııynayan hulıusık teMeresini de
\'İrmiş. ha.şlanm1ştrr. 

K!iyn::ır sulıırlsı muhtelif yerlP· 
rin<len yanan r,oc:uk, Cerr11.hpaışR 
hııstıınesinP. kal<lırılmıştrr. 

Kısa haberler: 
:+ Şehrimize- yeniden porsel"'n 

esya, hileği makinP•i. tenekP P.$Ya, 
kairt. mPYacMr kimyPVİ~'e, anPlin 
ooyRRT. makine gelmi~tir. 

:v. Şilede ~·apılmakta olıı.n yı:!ni 
köy okullarrntn inşııatmr tPtkik Pt
mek iizPrt> gidr-ın maarif mii<liirii 
Ra v Tevfik Kut diin ı;.ehrimi?!e 
dönmüştür. Okul inşaatınm mii
him hir kıı-mı nisan h8.$ma kadar 
ikmal edilecektir. 

Tefrika Nuınarası : 63 Yazıhaneyi kapryacak, g0çlııme ~ ile yeni bir İ§ 
tutacak; demek ki eı1 zayıf, kuvvetsiz ~ yalnız bulun· 
duğu hır srrada hayata talıammüle devamı etmek la· 
znn. Bu nasıl mümkün olacak? Yaln1& ve kimsesiz. 

Akpmları bir lokma Pkmek yiyebilmek için her 
gecP. çıplak vücudunu bir galon dolu..ı;u halka. teşhir et

meğe merbur olan eu kii<:ük h::ıle ı:ırtisti kadm hile Gül-

8E>r~nden dah;:ı met1'utt.ur: Çocuğu ,·ar: günün büttin 
yorgunluklarını, tztn-aplarm1, hii11ranlarmı dindirehil
mek içm bagrma hıısıp teı:ıPlli ve hulyııJ.ı:ırıı dalabilete~i 
'blr çocuğu var: bagrına basamadığı zamanlar hayali ile 
vakıt gPçirmekten, hzlemekten. istenı~ten asla '~z 
geçemiyecE'ği bir çocuk. 

Gecenin ıslaklığı Ylicudunu baştan başa. sararak 
tit.(.etmeğe başlamt~tı; içeriye gırerek balkon kaprsm1 

kepedl, t>lektri.k düğmesıni çevirmek ıçın oda kapısmrn 
yaMll6 kadar gitmeğe mecal ve kuvvet hissedemiyor· 

du; hemen orutktaki koltuğun iç.ine kendisini boş bir 
~ gibi ümitsiz, arzusuz, emelsiz bır ınean, bir yı
l' et ve kemik kUlçasi halinde bıraktı. Elleri buz gihl, 

~ler içindeydi. 
RenUz kırılmadığı, hayaun hakiki cehresini mar,

kE6inden sıyrrlını§ olarak gbrmediğı ılk gf'nçllk yılla

rmda. hadi.selen yıldızlı bir gök yüzü gibi masmaVi bir 
~ ile sa.rıh olarak telakki Rderdi. Çocukluktan iti

~~ duyduğu, dil.şi.indüğü, inandığı her şeyin ~"8.hltı 
ve kat ve e688MZ olduğunu şimdi bliylik bir actlikla 111'.1· 

lıyor. Yrldrzlı bir gök yiizUne benziyen aydmltk perde

:Mrı. arka.sr mlithiş ! 
Çocı*luktan itibaren srra ile babasını, annesini. 

~bıi, kocasmt, işirff ve 1'1ihayet ınanı .. larnr kav
~!!} bulunuyor. Hele bu sonuncusu Gül!'I rPl'li büs

bltt'ln ~aeız. bos ve korku.ne ~llde valnr7: brra.k

~ 

Yalnızlıktan korkuyordu. Cemiyetin ıçinde etrafı 

tehlıkelı ı:-urette boşalmış "" tek basnıa kalmıştı. 
Bır zaman aşk ruhumuzu kanatlanmış gibi hafif. 

pervMrz, ce~3Ietli ve hayatı! itimttt eder bir ha.le gC'· 

tirir; fa.kat zaman aşktan kuvvetlidir; Gülıı.eren dııı bu 

tecrtibeyı. yapmrş ve aşk günün birinde kendisini bıra

kıp gitmi§b. 
Aile, makul ı:;artlar ıçinde kuvvetimi?;, talıatnn:rz, 

emniyetimiz '"'' hayata karııı f".ağla.m bir s;lAiıımrzdır. 
Gül11e,.en bunu dıa denPdi: aşk kendiEini btra.kıp gittiği 
gibi koea~ıı da onu baş.1<a ka.dnılarla aldatıp tah'klr et· 
mekte.n ~ekinmedL 

Cı-miyPt. in~3.nlrk ı"in te.nüt veı karştlxkh emnı

y~t te.ş.kilatıdrr: G·ılsPren. ferdi taha..~:>-Jerin ıztmı.p 

veren yUkU altında ,.zilirken cem~·et v 0 iş hayatmm 
teminatına srğrr.ımk istemi§ti: cemiyet Gtilserenın g'.i
zellifu, \'(' sS,y',_'li istis.?43!" etmek ve OftU dıı.mga1a.Tl.1il~ 

için. elınden gelen her şeyi yapıtı. Nelııwe tublILIMl&k? 
Yalnız ve kimsesi..zdi:r. 

Gtilseren ıçinin derin ve htntini ımkanıs?Z bir hati· 
retle yanıp kavrulduğunu hi~sediyor; Sevgili :ıyrılrp gı

ciiycr ve unutula biliyor; koca alda.tiyor '""S brrakrhyor: 
eemıyete gü\•en olmuy<"r. iş havatmda C\lsun eı1· hava

tındA olsun kadmm sonuna kadar bağ~a:hileceği t&k 
'~rltk valJaıtz çocuğu olabilir; ah, jk ç.ocu~ olsa idi! 

Bn ?"O!l!ıL!lT okam&k l~ttmıd!. buhuwı. k!..."iı. 
~ muhın•rf.?in 1987 yrl.'!!d:ı 1--lta!' hıfl!nde M!!lmr, 
oı..n AÇLIK id.m.8 Mm&ıtmı da okuma.ları hür· 
metle t.e.~lye o1!mur. 

Sayla 1881111111 
K~t buhra.ru ba;la.ymca. ~ele 

t"!n k<!ndi a.ralarm.da. Ol?' uıa..ıu. ya.p· 
maları mesl~k tesa.nlidtSun bir 1ca.bı 
tdi. ~onusmalar müsbet bi{tt; ancak 
hır ''hukümet kararı,. nm bu a.ıııl.af
m~ya hır müeyyıde koyma&ı prtil~. 

Mu:'! yen bır hacunde ve ondan bü· 
j;ıh nlanların 6, bundan ktiçük ola.n· 
tarının da S sayfaaan fazla çıka.rma.
mala rını emreden kararname hatır· 
larda<iır. 
Bır zaman sonra bizzat h~et 

kat;-ıt tasarrufunda daha sıkı davra· 
narak bll kar- rı değiştlrııı; bu yenı 
kararı, haşınd::ı. Uç gazete taevib et
r:nıyordu. Bı.n (Tanı dı. Sonralan 
'Jan da kararı kendine elvenşli b'oll· 
nrnc oldu, sadece Akşa.m'la. Son Pos· 
t' hosnııt olamıyorlardı. 

Hem ıiA otekı gazetelerden her hat
ta. birPr say .. a daha ta.zla yazı vermek 
mıı~aarJesını ela<> etn:ıi§ olmalarma 
ragmen Bunun sebebini mtiın&kB.L!a. 
f!LnıeK llızurnauzdur. Bize görp okÜ.· 
yuculannı pek oaaıt g6rerı bir n.ı!l 
ha!<•ti... GCıya bir gün 4, DH- &j1n ;, 
saj !A vei"irlera" ga.z.e'tel&ri da.ım! 4 
sayfamış teEıri bıra.kıy<ıımDUş! Böyle 
olmadığının en taze deRlini, hesap ve 
ki ta hrrıda kendilerinden geri kal:mı
yan hir sabah gazetesinın bu son ka. 
rar iızerıne ayni ıntişa.r §ekllnl ılıti
yar <'tın~ olmasında buluruz, böyle 
dr>~ilse bu sabah gazetesini bu tekli 
ihtiyara mecbur bırakan vaziyeti ~· 
dı de onun lehine değiştirmek ic&bet
mfz mı? 

Hakikat odur ki bu son kararn.s
mE>nın ne~rınden evvel hızım noktai 
nazarımızı hiç bir esbabı mucıbe stiy· 
lemPden sorsalardı biz a&yfala.rı 
arttırmak içın zaman gelmediği ka
na.atıni gosterenlere ıştira.k ederdik. 
Şu her babın münhasıran ~1 ka· 
zançları zaviyesinden görmeye alt§an 
komşular, hızım bu iştirAkinıizl eski 
karar aankı b ze 1.ıntiyaztı bir m.ev:u 
\•ermış d" onu muhafazaya c&htedi· 
yormışız zannı altında kabul ve ınu
talea ederlermiş. Ne yapalım? Onla· 
rın ııuizıı.nlarından da utanmak bize 
dti§mez. 

Hükumet !stanbulda ka.ğıt et.oku 
yapmak ıı;:ın kooperatife 300 bın lira.· 
lık bir sern;ı.aye ayrrml§tı. Soruyo~: 
300 bın liraaıı.n 3 liralrk bir stok v'.1-
cud bulmuş mudur? 

Bizi ~ayfalan ındirmeye ııevkede?l 
~alnız ka.E;rtsızlık mz ldı? Bunda. hu· 
duct dışarısından gelecek mal mtkta· 
rmı eksıltmek !uzumu da başlıca 
!l.mıl deı;ıl midir? Boyle buhranlı bir 
zamanda. sizcJe;ı abuı cubur dolu say. 
talar 1stiyen olı;a bile bunu menetmek 
mılli bir vazife sayılmaz mı? Sa./fa
lar. eksıltme kararlan depo mevcut
larını arttıran bı.r karardır. Karar ve
rilalğı g\ln tatbik edileoılır, fa.kat r.n· 
'bar me>"c Jdunu tatbikte olan hır k:ı· 
rara gore a.yar etmı& olanlar gUl1 
gizli ve belkı d" urr:uma. atfederek is
tida ve takıp ettlklerı ır ltararm 
-hıç bir muhlet verilmeden- derhal 
merıyele konmasiyle sıkıntıya düıır.e· 
lerl ıhtimall yok mudur? Anbarl.a.n:;.J 
kAgıua doldurduğu anlaşılan bu mus· 
tesnalar, bu sıkıntı:> a. düıecekler ta
rafından gelecek ka.ğıt taleplenni red· 
detmemek gibi ahla.ki bir mecbun;et 
altmda olduMamu unUt."na.ma.lıdırla.r. 

Bununla beraber biz hiıkümeti ka.· 
grl tahdidin! bıraz gevşetmeye aevke
den sehPbı başka yerde arayoruz. 

Her halde htikflmet fa.bnkalann 
karnında değilse yolların bin ihtimal 
dolu çengellerınde asılan §U :kA.ğlt ru· 
lolarını anbara girınış buğday zanne· 
ctenıerln goruşlerlne ıltifa.t ettiğındeıı 
dolayt kararını rie;:\"Üitirmemiştir. Baf
vekillmızin Tasan"'ıf Ha!tasmı ~ 
o güzel nutuklarında. ıklncı ka.ğtt faO
rıkamızdan evvel i§lemeye başuya.ca.· 
gını mtijde~ gihl olduklan ıellüloz 
fıı 'nrikasınm bitmesiAlJ bıldıren h&ber• 
dır ki elbette bu kararın tadil!:ıde en 
kuvvetli amildir. 

Sa.yf a meselesinin iki ıazete ua· 
.srnda açtı~ı milnakaşanm doküldügil 
vadıyi görüp de müteessir olmamak 
ve kendinden başka gazeteler 8&Dki 
yalnız beyaz kAğit alıp beyaz kA.fıt. 
satıyorlarmış ş;ibi gôsterilme derecele· 
rinde etrafındakilerin akıl ve mulıa· 
kemeıerinden gaflet olundutunu aırı· 
ıayıp da. ıaşma.mak elden ıeımez. 

yara.hbi! Vakıt ma.kınellinm bir ilci, 
üç kırrıseye aıt ayn ayrı bır, iki 'WfYI. 
Uç gazete basmış olm&Sl gibi eın ta.bil 
bir ış bile meğer bır kımm tn.ııa:ııarı:ı: 
içinde bir yara olabiliyormUf! O 1n· 
:;anlar ki kendi gazetelerini Anadolu 
ıÇin bir Mba.h, İstanbul iQln bir lCll.\f
luk gazetesi halinde iki ga.zet.e cfbıi 
Eürmfl'k marifetine belıki tA!ıllJ8 etMk.· 
!eri gün başla.mıılardır. 

Belediye takip böl'OMI 
müdürliiü 

Belediye neşriyat şeti. ~ 
Mutluayın terfian tailriıp bll:ıcıBu 
mi1dürlüğüne ta.yin ~ 
memnuniyetle haber aldlrl(:;: 
ni ,·azifesinde de mııt<id'ı ilpt 
ler dilerız. 

Cafer Serimin cena....i 
getiriliyor 

Ölümünü dün teessur~ ba.· 
ber ,.eı·dığimi.z Cafer Serim'm 
cenazesi yarın deniz yollaırmm 
'apurıyle şehrimue getinıetWt 
burada gomülecektir. 

Yurddaş! 
Eline g~en her ~in kzymetini 

bil. 
~JluS61. E·leonomi ve 
ArtttTma Kurumu 



P o l itika: 

Memur meskenleri 
Türkiye hem madde, hem de ma· 

na balmnmda.n inşa ve ima.r mem
leketidir. • Yaratıcı ,.e yaıncı bir 
Jın.va f.enefflis e<k?<n Cumhuriyet 
Ttlr~ davasının bayrağmı ta
~ bttyük b1' feragat bt'k
lemektedlr. Bu feragat bilhassa 
konforsuzluğa. mııkavemet, yapıcı 
ruhlln. JŞl~ her seye ra~en bir 
meşale gibi her ağır şarta tab'lllen 
uhıktan .ufka İa.<jınıaktır. itira f e
delim münevverlerimiz ancak ba.
slt konfor ~artla.nna. intibak et
miş ~hJrlerinıizde yetismekte Ye 

va.tanın her köşesinde biı;met l•a
bul etmektedirler. 

Fakat ,-atanın Jıer köo;;esinde 
konfor, ne münen'f•r ne de halk 
itin ki.fi derecede dc~ldir. İdeali
miz tertemiz, ışığı bol gölgeli köy· 
ler elekf:ri'k ziyo.sı altmda nzayım 
oa.ddelerin bol n.ydmhkh, sıhhi :rıes 
kenlerfn çevrelediği ka.-ınbalar, 
fabrika badlla.nnm ~öl~<'-.inde 
gözleri dolduran mcnner ,.e bt't-On 
bloklardan mürekkep şehirl<'rde 
ınesnt Türkiyeyi yaratıruı.ktır. 

Bir \ııtam yeniden müsl>E't illin 
görfö,üne gör; lıa.zırlanmı~ plan
larla. hallmtmek kolay değildir. 

Memleket içinde \'azife a lan her 
münn-"\·er Ya.tanda~ı ba planı bir 
köşesinden tutup talıa1•kuk eHir
nıeğc.:- azmet mi., oltın hir iclf'alisf·
ttr. Zahit, hakim, dokt-Or miih1>n 
d

• , 
ıs, muallim, nıc.:-mur huıa.,a. bir 

nıisyonun rn<'mlel;:etin b ir kö~esin 
de vazife kabul ctmis insanh\rm 
hiç olmazc.;a as~ıu-i m~rtebrde bir 
ın~ken konrorwııı ~ahip olma ları
nı memleket l!:intle ~E'yahn.t eden 
her insan deruni bir arzu o larak 
duymaktadJr. 

Bazı karakol Jmrrıandanlarma 
mesken ins:ı.,,. 1 ha1ikmda Bii:\ iik 
.\lil(ct l\focli~i he~·eti umumiy~sin
rle miizalı:t"re edil<'n bir kamın h ii· 
kiunetin hu nokta .-traf'ında ki dü-

iincesini daha bariz bir ~kilde 
tem ir <'Hi. -

l\luhterr•m Bas, ekilimiz l\leclis 
ıımumi he:ı:ctine ~lilli Şefimiz İs
met tnönlin\in mt'.mleket içinde 
:vapt1ğı seyahatlcrclen ıı.ltlığı in ti
balar nnısmda. rn C'ııken meselesi· 
nln ehemmiyetli bir yer tuttuğunu 
nımhla anlattıla.r. Aynı ~nda 

iş randımanı baknnmdan ehemmi
~·etı a<;Ja inkar eclil<'nılyeeek olan 
hu basit konfor l~l lı:ln htikfı~ 
tin bn etene btiU;e-.1 için beş milyon 
lira l!;ibi bir miktarı kabul etme,, 
fac;ın,·unında bulunduğunu fakat 
1ıaf4ıuır Yaziycti dolayısil<' bıuı
ıfan sa rfmazar ettiğini dt" <ıiiy l t>di
ler. Cumhuriyet htikôınetinln me· 
mur Yatanclaşm randımanı lizı>rin 
ılE> mfü~slr olan hu noktayı na1,aı·ı 
itibara almıs olmnsı ha kiki bi r "u· 
rette millPt lslC'rinin teferruatlı bir 
sekilcle t.an:a.ndıjtına bir <h'lllıl i r. 
Tabiah', ins:wat miisbct ilim te· 
13.kkilerine laymf't wrl'n bi r mC'ın
lekeUe in-.anİarm hasat t{'lilkkisi 
de tabii bir surette uhrc,·i olmak
tan ~ık:u, dünyeYi rdah csa~una 
istinat NIC'r. Şüııhesiz biz henilz 
menıif'i,etimizin her l•ö-.csinde rc
f a.h teminini ancak bir ideal olaral• 
teliliki <'debilivonı1.. Bu ideali ta 
hakkul.: cttim;~lı: için mü,kiill<'rh• 
karşıla..,aeağız. Ye bu rnüşkü lJeı-i 
(]aha bir za.man genç müneYYerle· 
rin idealist ruh hamleler! yene
cektir. Fakat hii1{fımetin ~füıt-ercli 
~ alaka. ruh Hibarile bir lokma · 
bir hrrl<a telakkisinin yerine insa.~ 
na insan J.,rihl hayat , ·ermf'k arzu
sunun Aeçmi~ olduğunu ~öster
.-rıcktedir. 

SADRİ ERTEM 

Maliye V eka leti Merkez 
muhasebeciliği 

Maliye Vek3.Jeti .Merkez muhıı.sebe
ciliğ'ine Saip Sunay terfian tayin edil
miştir. 

20 senedenberi maliye mesleğinde 

ve bilhassa 10 seneden fazla merkez 
muhasebeciliğinde çalışmakta olan 
Se.l.p Sunay ihtisası, bilgisi ve müte
vui elvıı.:-tıe Ankara muhitinin sevgi· 
.. k 

sını aza.nnı111 genç bir maliyecimiz· 
dir. Kendlatrıi tebrtk eder yeni vnzife
sinde muvatfakiyctıer temenni ederiz. 

~ 

Kavga eden üç arkadaş
tan ikisi Yaralandı 

Galatada oturan Şuayip, Kadri 
ve Mehmet adında üç arkadaş, 
evvelki gece b~raber~e .oturup iç
mişlerdir. Vakıt geciktikçe kafa
ları kızışan üç ahbap çavu.~lar bi'r 
aralik bir münakaşaya ,.e milnaka
şadan sonra kavgaya tutu.şmuşlar
dtr. 

Neticede Mehmet boş rakı şişe
sini kaptığı gibi Şuayibin b!l.'?ma 
indirmiş, Kadri de elinden yara
'anmrştır. 

Yaralılar tedavi altma almmJ.Ş, 
her Uç kavl.!acı hakkında takibata 

·· ilm' · 

. Ş'elıir Haber"lert . 
. ~-- . -, .... 

Asker ailBlerine 44570 
liralık yardım yapıldı 

istanbulda 500 liradan fazla 
maaş alanlar 385 kişı 

Asker ailelerine yapılmasına 
kara.- verilen nakdi yardım işi
ne devam edilmektedir. 

Şiımdiye kadar 24,570 lira 
yardım yapılmıştır. Bu yar 
dım büyüklere nüfus başına ay. 
da beş,· küçüklere 2,5 lira mik
tarındadır. 

Ayrıt>a evi oln11yanlara ayda 
10 lira da ev kirası verilmekte. 
dir. 

500 lira ve bu miktardan faz
la maruş alanların miktarı şeh -
rimiule 385 kişi olarak tesbit 
edilmiştir. 

Deri sanayicileri Ankaraya 
bir heyet gönderdiler 

Muamele Vergisinde yapılacak değisiklik 
münasebetiyle bazı temennilerde bulunacaklar 
Deri sanayicileri ile tacirleri, karaya gitmiştir. 

dün kendi aralarında toplana Dericilerin böyle bir heyeti 
rak Anıkaraya göl)derilecek he. Ankaraya göndermelerine se. 
yeti seçmişlerdit. bep. yakında Büyük Millet Mec. 

Bu toplantıda, mmtaka iktı. lısinde görüşülecek olan mua
sat müdür ü Ha!Uk Belsen ile mele vergisinde tadilat rnevzuu
Sanayi Birliği umumi katibi dur. 
Halit Güleryüz de hazır bulun- Dericiler. müzakereler başla. 
muşlardır. madan evvel, tktrsat Veka.J.eti 

Seçilen heyet ile birlikte Ha- nezdinde bazı temennilerde bu _ 
lit Güleryüz de dün akşam An· ' lunmak kararnıdadlrlar. 

Bir makinist 
kömürden 

zehirlenerek öldü 
Bir gece bekçisi de 
baygın halde hasta

haneye kaldırıldı 

Ramide yol inşaatında kulla. 
nılan silindirin makinist mua· 
vinliğini yapan 20 ya.$larında 
Ramazan Gören adlında. bıri:< i , 

dün akşam ~ırma kok kömü· 
rü dolu bir mangal alarak yat. 
mış, ve kömürden i ntişa;r eden 
gazlarla zehirlenerek ölmliştür. 

Bundan b~ka, Beyoğlunda 
Ankara gara.jmda gece bekçili. 
ği yapan Hüseyin de, dün gece 
garajdaki otom obillerden birine 
mangal koymuş ve kapılarını 
kapatarak yatmıştır. Hüseyin 
biraz sonra kömürün Garptığını 
hissedince kendisini dıŞan at
nuş ve yetişenler tarafından 
Beyoğlu hastahanesine kaldınl· 
ınıştır. 

Adliye doktoru Enver Karan, 
Ramazanın cesedini muayene. 
den sonra defnine ruhsat ver
miştir. 
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16 yaşındaki kızı 
kuyuya kim 
sarkıttı? 

Randevucu Barlk-
liya tevkil olanda 

Ahlak zabıtası birkaG gün 
evvel Beyoğlunda, Harikliya a.. 
dmda bir kadının ~!ettiği bir 
randevu evini basmış ve içeri · 
de dört erkek ile dört kadını 
münasebetsiz vaziyetlerde yaka 
lamışlr. 

E v de yapılan a ra.:rna sonunda 
bunlardan başka Harikliya ta· 
rafın.dan evin alt katındaki bir 
kuyumm içine sarkıtılan 16 ya
şında bir kız bulunmuş, kız ev 
l>asılrr basılmaz Harikliyanm 
kendisini kova ile kuyuya sar
kıtıldığını söylemişti. 

Harikliya, dün küQük kızları 
fuhşa teşvik etmek suçundan 
adliyeye verilmiş ve ikinci sulh 
ceza. mahkemesinde sorgusunu 
müteakip tevkif olunmuştur. 

Randevucu kadın, sorgusun. 
da, yakalanan kadın ve erkek
lerden bir kısmının kiracıları. 
diğerlerinin de bunların misa. 
fir1eri olduğunu, kii~ük kızdan 
ise hiç haberi bulunmadığını 
iddia etmiştir. 

Yerli Mallar 
Pazarları 

63 vilayete taksim 
edildi 

Yerli Mallar toptan ve pera
kende satışı için merkez mües
seseler müdüriyeti ve şu'beleri 
faali yete ge<}m işlerdir. 

Hazn;lanan projeye gör~. 
Yerli Mallar Pazarları ve fabrı· 
kaları nezdindeki nıağazalar 63 
vilayete taksim edilmişlerdir. 
Her vilayetteki mües3e5eler. 
ancak kendilerine ait mü~ese
lerdcn alış veriş yapaıbile~k
lerdir. 

tık defa olarak bu şekildeki 
satışlara pamuklu ve pamuk 
ipliği üz,erind~n ~~şlanırm~ır. 
Bunu müteaıkVben yunlü ve yün 
ipliği satışları organize edile
cektir. 

Diyarbakır. Samsun Yerli 
Mallar şubeleri, bu ayın sonun
da. açrla.caktır. Ereğli, Kayseri 
ve Na.zilli fabrikaları toptan 
satrş büroları da mağazalan 
tahvil edilecektir. 

Bütün şikayetler İstanbul 
merkez müdüriyetine bildirile 
oektir. 

=01==-- -

Emniyet müdür 
muavini değişmiyor 
Dün sabah çıkan gazetelerden 

biri Emniyet müdür muavını 
Selahattinin başka bir vilaye. 
tin Emniyet müdürlüğüne ta
yin edildiğini ve şube müdürle
ri arasmda da bazı nakillerin 
yapıla.ea.ğnu yazıyordu. 

Bu haberin asılsız olduğu 
a.nlaşılınıştır. Yalnız İkinci Şu 
be müdürlüğü vazifesini vekile. 
ten üa etmekte olan Zeki Aka. 
lın vekfilet müddeti bittiği için 
eski vazife.si olan H rlvan kay
makamlığına gidecektir. İkinci 
Şube müdürlüğüne kimin tayin 
edileceği henüz malftm değildir. 

Altın yüzüklerini 
Hava Kurumuna 
teberru edenler 

Körpe kalplerinde bile btiyitk
lerine örnek olacak bir şekilde 
yurt sevgisi taşıyan Antalya 
a.nbarı sahiplerınden altı yaşla· 
rmda Bayan Güler Sipa:hioğlu 
ııe, Boğaziçi lif'EISi talebesinden 
on iki yaşlarında Neriman Si. 
pahloğlu ve üniversite Fen fa. 
kültesi P. ~. N. talebesinden 
Bayan Mesude Sert.oğlu baıba
lannrn kendilerine birer arına -
ğan olarak evvelce aldrkları taş· 
lı altın yüzüklerini Türk Hava 
Kurumuna vermek suretiyle 
yurdumuzun küçük birer yar. 
drmcıları olduklarını göster. 
mişlerdir. 

lktısat Fakültesinin çayı 
Üniversite İktısat fakültesi 

taraf ınıdan askerlerimize kışlık 
hediye alınmak gayesiyle bu
gün saat on beşten on dokuza 
kadar devam ebnek üzere Tak
sim belediye gazinosunda bir 
danslı çay tertip edilmiştir. 

Yarın sabah derhal :'\evyor. 
ka gidecek ve cenubi Amerika. 
ya mUtevecci?en ha7e~et ed~n 
ilk n-emiye bıneceksınız. Gemı • 
ye ~rdiğiniz za~an ben size 
20 bin dol arlık bır <;ek verece -
ğim. Nasıl anlıyor musunuz? 
Bu gayetle vazrh ve kat'idir. 

Aşk ve macera ro n 1dr lı 

. _ Ben sizin paranıza muh. 
taç değilim.. Altmlarmız si~,e 
kalsın .. Ben sizden ve ondan ın. 
tikam alacağım .. ben .. 

_ Güzel. teklifimi red mi e-
diyorsunuz? Pekala öyley~e, si -
zin canınızın da bence bır kıy. 
meti yok.. Madem ki öyle artık 
söz benim değil dostum Bobun_ 
dur. 

Bob rolünü oynamak i<;in 
benim' bu işaretimi bekliyordu .. 
Yerinden kalktı, yavaş f3:va? 
Pepenin karşısına gitti dıkıldı 
ve koltuğundan kıpırdayamıya
cak· hale gelen Pepenin ko~~u 
dolu nazarları altında soze 
başladı: ~ 

- Belki benim kim oldugumu 
bilmiyorsunuz.. Müsaade edin 
de sizi uyandırayım .. Bana ~~ 
Spenser derler.. :\1e~hur ıG~I 
kaGakçısı, Marko :--;eil'in halefı .. 
Na.sı\ şimdi biraz birşey anlt. 
Yor musunuz? Hayrr mı ? Şu 
~alde ben size kısaca şunu s&y
lıyeyim, akılmrzda c:ok iyi tu
tun: ~yle sizin grbi kara liste. 
ye dahıl olan centilmenler A
merikada pek uzun müddet J•a
~atrlmazlar •. Hala birşeY. anla-

Yazan; 

Moris dö Kobra 
mıyor musunuz? Fikrimı daha 
açıkça anlatayım: Belki meşu:rn 
otomobil tenezzühleri hakkında 
bazı şeyler duymuşluğunuz var. 
dır, Hayır nıı? Hala bilmemek
te ısrar mı edeceksiniz. biraz 
anlatayım size: 1\ Iesela bir ge· 
<'e herhangi bir caddeden ge<;i -
YOrsunuz, kim bilir, nereye gi -
diyorsunuz, kafanızda nasıl ha
yaller dolaşıyor, o sırada yanr
nl7.da bir otomobilin durduğu
nu görüyorsunuz. :Bu otomobiL 
den ÜG dört kişi inip sizin etra. 
frruzı sarryor, gönül rızasiyle 
veya zorla sizi otomobile atı
Y?rlar . tik yapacakları iş. si
zın mün~bet.siz bir şekilde 
yaygara koparmanıza. mani ol. 
mak için ağzrmzr tıkamaktır .. 
Böylece size gecenin karanlığın 
da 50. hatta yüz kilometrelik 
kadar b.ir. seyahat yaptırırlar, 
S?nra s1~ı bir daha dünya yü . 
zunde kımseler göremez .. 

Kaybolur nı.usunuz, kaldırıl
mış mısınızdır, yoksa başka bir 
memlekete veya dünyaya mr. 
ıröc:"müş gitm~inizdir. bu ma-
1 lım değildir. Unutmayın Ame _ 
r ikanm ıba:ıta ginnGmi§ orman.. 

Çevıren; 

Muzaffer Acar 
!arı çok vasidir Mösyö Pepe ... 
O kadar ki, bir dişi kedi bile 
yavrularını kaybetse bulamaz ... 
lşte kara listeye yazılmak bed· 
bahtlığına uğrayanları bekliyen 
feci otomobil tenezzühü .. Hem 
merak etmeyin bu şekilde mua
meleye maruz kalan ilk kinuıe 
siz olacak değilsiniz.. Bu yoldan 
geçmiş olanların sayısını ben 
bile hatırlayamam. Bilmem ar -
tık bütün fbunlardan sonra yine 

• size birşey anlatama.drm mı ? 
Bu sözlerden sonra salona bir 

süktlt haıkim oldu.. Bdb Spen. 
ser yii.kseık boyu ile Pepe San
şeze bAkinı oluyordu. Bobun 
yüzündeki o acı müstehzi tebes
süm de silinmişti. Artrk tehdi _ 
dinin ciddiyetini bozan en ufak 
bir işaret bile yoktu yüzünde .. 

Ben yan gözle .Pepeyi _tet~ik 
ediyor ve korku ıle endışenın 
yavaş yavaş kendis~e .. h8.kim 
olduğunu açıkça ~ruyo~um. 
Boba bir göz işa:retı ettım ve 

orta.dan. . 
_ öyle zannediyorum kl, her 

halde Mösyö Sanşez vaziyeti a. 
çık göl'!lleğe başladı.. . 

Dedinı. Bu ııözllm Uzenne çok 

r -------------------------------~~- -~~~----~------~----------~ 
Girip !_ltlntlü çe: 

ı - Ciha~giı:iik . 
efsanesi 

Tarih, bize bir takını clh:ıngir
l eı· tanıtmıştır. Oeı·!;i, cihangirlik, 
o zamanlarda ıhı nihaıret bir ı.:;önül 
mefkôr~i halinde kal.;,rş ,.c hiç bir 
~·a.J..it, hiç bir ta"lı b:ıs biitün ci-
h .... ·• 
anı kat>lı;ran bir hlıkirniyC't kura 

ıııamı'!tı. 

Fakat kenili ~·unlwıda, lmnct 
damarlarının ka~ na~ ıp t:ı~tıf;m.ı, 
komtıu Mmrl:ırtlan a.')3 a.-,:ı, tılke&i
le birlikte ntifu:ı:unun da. büyüdü
ğünü g-örcnler, yer ) üzü ~İtana
tmı ftll<' r ine almak ihtirasına tu 
tulthllar. 

"İsln•ııdeı"'i, lla~rndonya dağla 
rmdan lıaldırıp IUnt ornıanlarına 
"ürülde~·Pn, '-.\tilit" yı Orta .-\ ... ya
dan, ,\ ,·nıpanm göbeğine -.oka.o 
he}l hu ,·arılmaz ~aye deıZil miy
cli? 

\'a , ıız fetih 'ollarından bir me· 
~alE> ~ibİ l{eçti. · Zafc•r meydanlan
n a. ba."ia basa ~lı-.ıra girdi. Salta
natlar ~· ıktı. Nf' dmruınlı dağlar, n<' 
karh Y«'lle r, ne de t>ehenncm çöl-
l~r onun nzmini kırabildi O çöller, 
ki ku.~ın kumln.rı üstünde dizilen 
lskC'leUerlC' kapıl.arından aşan 
gııfillf'm kt>~dllerinclen en·elkilerln 
alm ~'a'l.l~ın ı okuturdu. Bütün bu 
korku nç -,eylerin hiç biri, th tlra.s 
hastalarını <lurdnramadr. Şairler 
iste.-l i~-< lf'ri l<adar: 

"C'ihnna sı~maz iken bir mezara 
sı~ch İ'ikf'nder ,, 

Ve: 
'·Jbret gözile baktım b1r muhte-

şem mezara,, 
"Silmiş o i m.i de' re.n' '•Raınsf.6" 

olmnma.z olnm~ ! " 
De;.inlPr, ldmst>nin ibret aldığı 

~·oktur. 
İbret almanı:\k, <'ğt'r ~uurun bir 

t<'k 'ardmuna dnsans:ı idi, belli! 
lıu l•atlar y:ınmı;·acaı.tm1. Ama 
hep biliyonı;, l;i ; cryüliinde hl<: 
kimse, <'ihan~ir olamndı. 

r-.ir!iğin t:ıbii göriildüğü, in..an 
haklonm bilinnıclliji;i, Jıli~rumılarla
rın ·.\llahlılı" cl:ıu ottikleri, mil
llct lel'in imi -.ürfüıü olduğu karan· 
!ık de\irkroe bile, asla gerçekle"' 
ıııi~·en bu lıul;rn, ne ya.zık, ki hala 
h.111 kafaları!:.\ yer bulnuı.kta.c"lır. 

Bu ba~lımla, ~<·çmişin bütün 
d •:-sl"rini "ilen ihtira" ı,nsu:ga.lıın 
u~ıldar. Gö.deri ımık ufakların 
yaldızlı sara:rtanna dikili, 'l.IWlan· 
dan, imkandan ve mohitt0n lıa.Jka 
bir diin:nıda ya.5arlar. Sanırlar, ki 
C'İhanm alın ,·azısını knrnJıy'D.Cak 
kalem, l;c•ndi ~llerindedir. Ye aıa
bPt, onlara kadar ~ ükselcmez. lü· 
fı'la:n, kcmli şıınlannın mahfa:r.n
~mdnn ibarc>t l>ir \11rlık sayarlar. 

Bn türlü mahliıklara "büyük 
adam,. cUyenler olmuştur: kendi 
kf'ndinJ yerlere seren insan ll36ıl 
büyük olablJfr? Anlamn·onım. Za-
nıannnn, bn türlü bü~·i:• tlcrtn Mr 
kere daha. lfliıı;;mr hazıriı··or. Ç.ok 
dcı';il, en fa.zlıı alh av SODn. bu 
o;ııı.hte güneşlerin utanç n• felaket 
bulutlan arl•a~mda batac·a~ı gö~ 
receğiz. Hakkı Süha Ge~ ' 

GONDEN G ONE 

" iktısat ilmini yayma Kuruınu,~ 
A :N'KAR.ADA müesses 

"Hukuk İlmini Yayma 
Kurumu,, gibi, İstanbulda da 
bir. ''İktısat İlı:ıini Yayma Ku.. 
rumu,, teşkil olunuyor. Buna.. 
"İktısadi Yürüyüş,, mecmuası 
kuruluşunun yrldönümünfü kut
lulayan, bir güzide heyet top
lantısında evvelki gün karar\ 
verilmiştir. 

Bu faydalı teşebbüse. '1k
tısadi Yürüyü~.. ü çrkaran iki 
gayretlı meslekt.a.şunız Arslan 
Tufan Yamıan i l e Selim 
Cavid Yaımıan'm ö n a y a k 
olması, a y r 1 c a memnuni
yet veriei bir haberdir. Her 
iki~i de genç olan bu arkad~ 
lar, cumhuriyet gen~iğinin 
ilme olan alakaamı müsbet sa
hada a.rttrrmalan itibariyle, 
adedinin günden güne <;oğal
masm ı beklediğimiz enmuz.ec· 
ler arasında buJunuyor. 

"İktısadi Yürüyü,'i Mecmua. 
SJ., ilk sayısmdanberi ~ittikçe 
zenginleşen metod.lu mi.inderİ
<'atiyle, iktısadi bilgi sahasm -
da bize. birçok kıymetler na.k
le~·Ic-di \'e mecmuacıhğm, hal· 
kı, yalnız enteresse etm<-kten 
ibaret kalmayıp. aynı zaman. 
da faydalandırmak demek o· 
lan Yazifosini, deYa.mlı ça~
malarivle tahaltkuk ettirdi. 

Ciddi sa.hada neşriyatın. iki 

hesaplı hareket eden Bob, ele 
g.eçen bu avantajdan istifade i
c:ın telefonu Pepeye işaret etti 
ve elinin yetişeceği bir yere 
kadar uzanarak: 
. - Haydi, dedi. istediğiniz gi

bı hareket etmekte serbestsiniz. 
Şimd~ Nevyorktaıki bütün ge.ze. 
telerm yazı işlerine telefon e. 
debilirsiniz.. Ancak size şunıu 
e:"'elden ve merdçe söyliyeyim, 
k~ "!\.1adam dö Ligera hakkında 
agzuu.zr açtığrmz takdirde size 
ancak kırk sekiz saat hayat hak 
kı veririm .. Ve sonra!.. 
.. Ben sözUn burasında vazıyete 

sükunet vermek ister gibi bir 
hareketle müda.hale ettim: 

. - Bob, dedim, Mösyö Sanşe· 
7.ı rahat bırakın. Kendisı ingiliz 
~ konuşuyor.. 1ngili7,ceyi mü-
-~mmelen biliyor .. Her gün bü.. 

tün ga~telerimizı okuyor, her . 
halde senin blöf yapmadığını ve 
hayatının kendi kararma ıbağl ı 
olduğunu anlamııştrr. 

Hasmınuza hfı.kim olduğu
muz bütün açrk.lığı ile görülü -
yordu. Koltuğundan krpırdamı. 
YkOrdu bile. Konuşmuyordu .. Fa.. 
at bu Btikutu da korkusunu a

çığa ~tan geri kalmıyor
du. Nıhayet son bir hamle yap~ 
mak istedi: 

. -:-- Ya polise telefon ederek 
sızı ihbar edersem?. 

Bu söz üzerine Bob, bir kah
kaha koyUverdi. Ben hiQbir za
n:~~1:. ~~un bu kadar vahşi gill
dugunu görmemiştim. 

(Devamı var) 

taraf için faydalı olalbilec.eğini 
gösteren bu deva.mır çalışma, 
irfan hayatımızın istikbali ne,.. 
mma, beslediğimiz ümitleri 
takviye etmesi• baknnmda.n, 
müteşebbi5:leri tebrik etmeyi 
vazife biliriz.. 

HiKMET MtJNIR 

14.12.940 

8.0S Prognru 
8.16 A.Jan• 
8.SO Program 
8.~ Yemflk Lbt 

18.85 Pty81!1l Şıır. 
JS..30 Aja.M 
14.05 Film Şo.rk. 
l•'-20 Bando 
ı a. ı o 1'felo41ler 
la.80 Neşrtyat 
18.03 Cll2 
J 8.40 Oyun hava. 
19.00 Konuşma 
ı9.ı5 :;;az eı,ı~rlcrl 
19.SO Ajans 
19.45 .Fasıl heyeti 
20.l~ Radyo Ozt. 
20.45 l\lubt. Şark. 
21.15 Kon°'ma 
21.80 Orkestra 
22.80 Ajanı 
2%.50 Cuband 

15.1294() 

9.08 Ajans 
9.lıs Program 
9.-lil "l" l'nK'k U.. 

12.83 Şarkılar 
12.50 Ajana 
13.0.) J\adm ktt

me heyeti 
ıS.2;J Orkestra 

18.03 n.adyo -
18.üO Saz~ 
19.30 Ajans 
101ii Faıııl he.t-..t 
20.1 r; Film paroa. 
~0.80 Jrnnuşına 

20-45 Türkükır 
21, l/j KonllflDlo 
21.30 Oda moıılll. 
22.00 cnz 
2'!.SO Ajan• 
22.50 Danı 

!il 1 ııı 
Şehir Tiyatrocu 

ı ti{,:- m 20.80 da Ilı Ilı 
l'Ppelıaşı Dram Kmmmda 

ııııı Bulunmaz Uşak 
rawn: J. M. llABRfF. 

• J(."" 
istiklal Caddeı;J Komedf hmamdoı. 

Bugiln gündilz saat 14 ne 
ÇOCUK OYUNU 

Gece sa.at 20,30 da: 

Pa, a Hazretleri 

:e Cumarte ·/ Pa:rar 

> 14 I. Kan. 15 l. KAn. 
:::I! 
C[ Zlllıade: ı ı 1 ~ilkade: 15 
t- Kamı: :r; hasım: 88 

\ 11.ldtler \. l\Nlli l!:7~'\nl Va.<ı ı tı Ezani 

O tin eşin 8.18 -ı.:n s.ıs 2.87 
doğıışo 

(>ğlr l:J.09 -.,~ , ..... ıa.ı ., ı.ıs 

!kindi lı'>.2tı ıı . .ıı ll>." 1 9.4~ 

Ak,run 17.41 12.00 ı ... 1 12.00 

1:'ıı.t.t11 19.:!0 1.39 19. l 1.39 

lmsaıı tı.80 12.-19 6.tıı 12.110 

Halkevıerin e 

konferans 

~işli halke\ inden: ü il t 
15-12-1940 pazar ...-; n ~a 

15 lıalkcvimizde Ba,·ruı . Melıha. 
Avni tarafından (Milli Blrhk) mey 

l b . k nferıuıs ve Bayan Da-zu u ır o . 
nailof tarafından da 1ı r piyano 
kon.c:;eri verilecektir. Herkes gele-
bilir. 



4 - VA.IDT H BIBINOIJU.NUN 1910 

Yngns:~v- Mac,.r 
t ~ d (Ba~ tarafı 1 incide) nak 1 Jmza.an 1 Bu mallar, kimde ve nerede 

(B~ tarafı 1 incide) ı görülürSe görülsün, kaçak mua-

Mısırdaki harp 
Ha.len elim.ize geçmiş bulunan (Baş tarafı 1 incide) melesine tabi tutulacaktır. Bu 

yüzlerce İtalyan subayı arasın.. Yugoslavya Krah ve Kraliyet hususta muhafaza teşkilatına 
da bir kolordu kumandanı ge-- naibleri namına Yugosl3vya ha. emir verilmiştir. 
neral ile iki fırka kumaxrlaru riciye nazın Aleksandre Marko. Bu toplantıda gümrük baş. 
general de vardır. viç, müdürii, gümrük muhafaza baş 

Sudan hududunda keşif kol- Macaristan Krallığı naibi na. müdilrü, ve Bul~ar konsolcslu -
la.rnnız, düşmafu muvaffakıyet- mma Macaristan Krallığı husu. ğuna mensup bir memur hazır 
le tacire devam etmektedir. si müşaviri ve Macariı.tan ha. bulunmuşlardır. 
tKt GENERAL DAHA ESİR ri ·ve nazırı Kont F.tien Çaki, Salvador ~emısind bulunduğu 

EDİLDİ Usulüne muvafık olarak tan. halde kazadan evvel denize at. 
Kahire, 13 ( A.A.) - İngiliz zim edilmiş olan salil.hiyet~am~7 layıp güçlükle canını kurtaran 

umumi karargahmm tebli~i: lerin teatisinden sonra aşagrdaıcı kılavuz kaptanı H~nü Eden, 
Mısırda: Garp çölün.de mağ. hususat kararlac:.ıtırılmıştır: gazetecilere şunları söylemiştir: 

l(lp edilmiş olan İtalyan ordu- Madde 1 - Yugoslavya Kral. Çarşamba günü öğleyin saat 
sundan geri kalan kısımlar, ile- lı~ ile Macaristan Krallığı ara. 13 sularında Boğazdan hareket 
ri kuvvetlerimiz t:ır::ı.fından pek sı~da daimi sulh ve ebedi dost_ ettik. 1 numaralı ıeılavuz ro
yakmdan takip edilerek ricatle- luk cari olacaktır. morkörü bizi Zeytinburnıu önle
rine devo.m etmektedirler. Madde 2 - Yüksek akit ta. rine kadar getirdi, bıraktı. YeL 

Esir edildikleri dün haber raflar mütekabil münafeebtleri. ken açtık. Uzaktan Ye~ülköy fe-
verilıniş olan üç generalden ni a1akadar edebilece~ine hük. neri görünüyordu. Vaziyeti be
rnaada diğer iki fırka kuman- mettikleri bütün me~f"'eler hak. ğenmediğimi kaptana ~yledim: 
danı gezy•ral de şimdi eli.mime kında istişare1erde bulunmak O da fikrimi kaıbul ettı. Gen 
bulunmaktadır. Esirlerin adedi hususunda mutabık kalmışlar. dönecektik. Gemide alatı sey •• • 
binlerce artmıştır. dı:r. ye namına birşey bulunmadı~ 

Fa.kat harp meydanının ço~ Madde 3 - İşbu muahede için rotamızı tayjn edip gemı. 
geni<1 olması dole.yısiyle şim~ı~ miimkün olur olmaz tasdik edile. ye yeniden l,,h· istikamet ve~e -
den "'rhangi hati bir raka.m zık cek ve musadd:ı.lt nushalar Bu. medik. Saat 21 ı::nlarınch •rıırrış. 
ri lrnıb:l değildir. daoe.-:tede teati edilecektir . . Mu. la beraber rüz~ar değişti. Sa-

Sud[l.tlda: Biit"il" hudut boyun ahede, tnusaddak nushalarm te. hile doğru, mlitemadiyen düşü· 
ca ır."'f!'e""'1 r:miz dUşnıanı mü~ ati edileceği gün meriyete gire. yorduk. Biz, denire açılmak 
te:n 1~iycn taciz etmekte ve ken ceJ-tir. istivorduk. Fakat zincirler, a-e
disin~ Z."yi~t verdirme -+roir. " Muahedenin altında her iki minin altını t?ramağa başlamr~ 

Kahire ıs ( A.A.) - B:::.tı co- nazmn da imzası bulurunakta. tı. Kurtulmak ümidi çok azaL 
IUntleki ha c1·at, i!erileme n1a. dır. mrı?tı. 
nma uvqun o1arak devam et- YUGOSLAVYA HAR ctYE Bu vaziyette gemidekilerden 
mektedir. NAZIRI=''1N BEYANATI birinin denize atlayıp yüzerek 

Havacılık müşahitlerine göre, Belgrad. 13 (.A A.) - Avala sahili bulması ve ilk vasıta ile 
İtalyan t'icati umumi bir şekil aj .. nsr bildiriyor: gemiye yardnn temin etmesi 
almıştır. Dün matbuat mümessillerini laznndı. Kendi kendime karar 

F.S1R GENERAIJJ .ER KIM? kabul eden Yugoslavya ha.riviye verdim. Elbiselerimi üzerimden 
Londra, 1.! ( A.A.) - Londra nazın Tsintser Markovic:, beya. attım. bir donil.a denize atıldım. 

askert mahfillerinde dün bildi- nata bulunarak demiştir ki: Sahili buluncaya kadar ne çek
rildiğine göre, garp çölünde ha· Macaristan hariciye na.zırı tiğimi bir ben, bir de allahım 
rekette bulurum İngiliz kuvvet. Kont Çaki'nin ziyareti mü.nıase. bilir. Sahile çıktım, derinliğe 
lerinin Sidi • BaıTani kasaba.. betile ,Macaristan ile Yugoslav. doğru koşmağa başladım. Mak. 
smda ve hemen civarında. bu- ya arasında bugün bir daimi sadmı, kimi görilrsem derhal 
Iura.n İtalyan kuvvetlerinin bil. sulh ve ebedi dostluk muahede. kaza yerine yardıma koşmasım 
yük kısmını çevirdikleri ve muh si imza edilmiş olduğunu sizlere sövlemekti. 
temel olarak esir ettikleri ümit bildirmekle bahtiyarım. Bu ha. Bu sırada bir kaptan gör
oluna'bilir. dise, Kont Çaki'nin ziyaretine dilin. Haber verdim. Silivriden 

Buradaki İtalyan kuvvetleri, daha büyük bir ehemmiyet ver. jandarmalar derhal kamyonlar. 
iki fırka kadar tahmin edilmek.. mekte<lir. Bu vesikanın akdine la imdada yetiştiler. Fakat iş 
tedir. hakim olan hava ve şahidi oldu. işten geçmişti.,. 

Sidi - Barranide esir edilen ~uz samimiyet esasen iki -------------

generaUerin isimleri şUDılardır: memleket arasında mevcut olan E I "'k Bankasının 
Cenernl Sebastino Gallina, samimi ve dostane miinas~betıe. . fTI a 

~enera.l P:reE!Ca.tore. general Mez ri kat'i surette teyit eden bu teberruu 
zari. mualıedenin ehemmiyeti he.k. 

Londra. askerl mahfilleri, ha.· kmdada beni &öz söylemek mec. 
rekatın, çok iyi ha.zırlanmış ve buriyetinden vareste bırakıyor. 
kara, deniz ve hr:ı.va kuvvetleri. Bu muahedc:nin metnini neşre. 
nin çok srkı işbirliı'fi !Je tatlb:i:k derken takip edilen gayenin Tu. 
edilmekte bulunmuş olan stra. - na. havzasında Macaristan ve 
tejik pl!'ll mucrbince mesut bir Yugoslavya hükumetlerinin tat. 
tarzda devam ettiğini söyle- oik eti'kelri sulh ve yapıcı işbir. 
mekb:lir. li~ siyasetinin yeni bı· tezahü. 

GRAZY AN! ORDUmJNUN' rü Jlduğunu tebarüz ettirmenizi 
Th1HASINA I>O('rRU rica ederim. 

Kahire, 1S ( A.A.) - Röyter: Bu fırsattan istifade ederek 
fnpliz keşif tayyareleri tara.- Macar • Yugoslav dostluğunun 

fmd::ı.n getirilen haberlere göre, sağlamlaştırılması yolunda iki 
!ta1vrnlıırm ı:?al'J> çölündeki rL komşu memleketin hükumetleri_ 
ca.ti, Sidi • Ba.rranı.nin ~1in- ne daima ve bariz neticelerle 
den trnı:ra gittikçe inkişaf et- yardım etmiş olan mıı.tbuat mü. 
mektedir. messillerine teşekkür ederim. 

( Ba.~ f ,araf ı 1 incide) 
CilıanbeyH: 18 (A.A.) - Ka.· 

zamız halkr kahraman yiğitlerimiz 
için ilk parti olarak 652 çüt yün 
çorap, 134 çüt yün eldiven, 157 li
ra nakit olarak armağan vermiş
tir. Bu miktar çok daha. artacak
tır. 

Burdurda. 
Burdur, 13 (A.A..) - Kahra

man erlerimi7.e ki§ hediyesi temin 
ctmf:'k için ba.şta cumhuriyet halk 
parti.si olmak üzere kızılay ve bü
tün teşekküller hummalı bir faali
yetle çalışmaktadırlar. Bir gün 
içinde toplanan yünlü eı:ıya mikta
rr 2.400 parçayı bulmuştur. 

İngiliz tayyareleri, Balı.il bo. Belgrad'da bulunmaları bizi 
yunca çekilen İtalyan krtaları - sevindirmiş olan Macar matbuat Alman AJ0 ansı gene bir 
ru, durma.dan bombalamakta ve mümessillerini bilhassa sel5.m. 
mitralyöz ateşine tutmaktadır_ lar ve Macar • Yugoslav yakın.. haber uydurdu 

Milli Korunma · 
Kanunu Mecliste 

(Baş tarafı 1 incide) 

~Ieclis bundan sonra nızna. 
nıesinde bulunan maddelerin 
müzakeresine geçın.iş ve bun
lardan gümri.ik muhafaza me. 
nmrları teşkilatı ve memurin 
kanun Jayihasmın müzakeresi 
esnasında söz a.l.ınJŞ olan hatip
ler tarafından ileri sürtilen ba
zı mütalealara ka.rşrlrk olarak 
verdiği cevapta gümrük ve in
hisarlar vekili Raif Karadeniz, 
mevzuubahis kanıun layiha.sın.. 
da tahdidi sin haddine gelmiş 
olan muhafaza memurlarından, 
hizmetlerinden istifade edilebi· 
lecek olanlar için beş sene müd. 
detle çalıştırılmalarında fayda 
olacağını söylemiş ve ouna ait 
kanun maddesi, verilen tadil 
takriri reddolunarak olduğu 
gibi kabul olun.muştur. Kanu
n un diğer maddeleri de okuna -
rak tasviıb edilmiş ve birinci 
müzakeresi tamamlanmıştır. 

Nafia vekaletine bağlı Derin
ce travers faJbrikasmİn devlet 
demiryolları ve limanları işlet. 
me umum mtidürlü°-iint devri 
hakkmdaki kanun lavihasr da 
Meclisin buf.iin birinci müzake
resini yaptığı maddeler arasın
da bulunmaktadrr. 

Meclis müteakip i~timamı 
pazartesi günü yapacaktır. 

Zeynep Kamil hastaha
nesi baş hekimini tehdit 

eden yakalandı 
Üsküdar müddeiuınumiliği garip 

bir tehdit hadisesinin ta.hkikatma 
elkoynı.uş bulunmaktadır. İddia 
olunduğuna göre, had.ise §Öyledir: 

Zeynep Klmil hutanesi başhe
kimi Eyüp Aksoy, bir mü<idet ev
vel hastanedeki kadm hademe
lerden birisinin, uygunsuz vaziyet
leri üzerine işine nihayet vermiş
tir. Ancak bu kadın hademenin 
d06tu Ulvi adında btriaıi bundan 
muğber olmuş ve Dr. Eyüp Ak.so
ya. kin bağlıyarak, kendisini her 
yerde takibe ve öldürmekle tehdi· 
de başl~r. 

UM cUreti.ni o derece ileri gö· 
türnıü.ştür ki. An•ka.radan, tstan
buldan ve sair muhtelif telgraf 
merkezlerinden: "Ey, doktor, ha
zırlan, btr kaç güne kadar ölecek· 
sin!., veya, ''Bir güııUn da.ha kal· 
dJ!". "Ya, dostumu tekrar l§e a· 
lınm yahut seni öldUrll.rtlm ! " gıbl 
cümleleri muhtevi teıgraflar gön
demıtye baş1amıftır. 

Nihayet ba.!ııheki.m, siıürlenıniş 
ve ÜskUdar müddeiumumiliğine 
bqvurmll§tur. Yapılan tahkikat 
sonunda Ulvi ya.k.ala.n.mış ve hak
kında tev~ kararı verilmiştir. 

Müddeiumumilik ayrıca, hüviye
tini de şüpheli gör:rnU~ bu cephe· 
den de taıhkikata. baı:ılamı:ştır. 

Ticaret Vekaletinde 
iki tayin lar. lığı davasına sadakatle devamlı Berfin, ıs ( A.A.) - D. N. B. 

Çölde hareket halinde bulu· bir surette çalışan Macar mat. !stanbuldan bildiriyor: Ankara., ıs (A.A.) - Ticaret 
nan İngiliz hava kuvvetleri, hiç buatmm · oynadığı büyük rolü Cumhuriyet halk partisi gru. Vekaleti iç ticaret umum mlidürü 
zayiatsrz denebilecek bir şekil. ve gösterdiği liyakati minnetle pwıun evvelki gün Ankarada. Cahit Zamangil'in dr.:ı ticaret dai
de ha.va. hakimiyetini ellerinde kaydederim. yaptığı bir içtimada. hariciye resi reisliğine ve Paris ticaret a· 
tutmaktadrrlar. Macaristan ve Yugoslavya i. vekili, geçen haftanın enterna.s- laşesi Cemal Ziya Arda.l'm iç ti-

Tasarruf haftası 
(B<UJ tarafı 1 incide) 

nin milli tasarru!a. aaa.det, kuv· 
vet ve şuur ile inanr.şındadır. 

TUrk milleti millJ tasa.rnıfu m11-
lt işleri arasında sayar ve muha
aebeai her sene vatan~lar ara· 
amda görüşülür. Gelecek sene 
için duygu ve taze kaynak almır.,. 

Bundan sonra" Cevdet Kcrım 111-
cedayr Başvekilin nutkundan bah· 
sederek Refik Saydamın milleti , -
her hususta a.ydmlatmış oldugunu 
ıtöyledi ve sözüne şöyle devam et
ti: 

"Ben de haddim olmıyarak hu 
husustaki düşünüşlerimi bildirmek 
suretile faydalı olmak vazifesine 
ça.lrşacağıın. Türk milletinin bu
günkü varlığı asırlarca devam e· 
degelmiş bir ta.9a.rrufun mahsulü
dür. Tasarruf bugünkü milli var
Iığımızr yapan kuvvettir. 

Bütün kaynakları kurudu zan
nedilen Türk istiklal harbinde or· 
dusunu, hükfimetini beslemek, 
şerefini kurtarmak takatini yine 
bulabilmiştir. 

İstiklal mücadelesi kanında ta
sarruf ettiği kuvvetten, ambarında 
tasarruf ettiği bulguruna kadar 
her şeyini vermeğe muktedir bir 
milletin eseridir. 

Bugün ise şrarımız, içimize ar· 
tan bir istihsal idealile durmadan 
~alışmak ve ietihsa.liınizi tasarruf
la harcama.ktrr. Yani programlı bir 
hayat bütçeli sarfiyat .. 

Bir 18.hza milletimizin ve vatanı
mızın istiklal mücadelesine başla
dığı günle bugünkü durum arasın
daki bM döndürücü tarafa baka· 
hm! -

Kendi emeğimiz, kendi paranuz
la medeniyet ve refah derecemizin 
bu baş döndUcü kuvvetli bu ha le 
gelmesi TUrk milletinin çalışmak· 
ta kazanmakta ve harcamakta ta
kip ettiği tasarrufun milli bir şu
ur halinde inkişaf etme.cq eseridir. 

Aziz vatandaşlarım. 
Biz vatandaşla:rmıızda.n ne zahi

dane bir hayat telakkisi içine bü
rünmüş bir ruhla gömülmüş biı 
küpte para biriktirmesini, ne ha
yatı cla.r ve basit görUp derviş ru
huyla yaşama.smt, boğazındRn ke
sip biriktirmesini beklemiyoruz. 

Bis medeni bir hayat ~inde ak· 
lı ererek ilme fenne ve ma1ifete 
dayanan çal~a w böyleci" elde 
edilen mecaainin uıuhassala.smdan 

taım.mı.f istiyonız. 
Yabancı ~ya.yı çirkin görüp 

yerll malıru evlat sevgiaile taşıyıp 
giyinen bir ruh bekliyoruz. 

Milletimizde bu şuur millileş
miştir. Fertçe ve milJetçe <}etin 
glinler icin her zaman hazır ola
cağız. 

İstiklal mücadesindc dünya.ya 
örnek olan bu millet milli bi'rlikle 
de yeni bir örnek vermektedir. 
Mlllf birlik bütün milli kuvvetlerin 
kaynaşın.ast ile hiç bir zaman hiç 
bir yerde boş olarak bir zerresinin 
bile sızdrrılmwarak milletçe dev
IetQe tB..!larruf E>dilmesi dPmektir. 

Milli Şef ismet 1nönünün etra
fmdn tek bir inl'lan gibi birleşmiş 
olan milletimize ebedi saadetler di
leyerek sözlerime nihayf't veriyo· 
nırn. 

Yurddaş! 

Türk ordusuna güYen<liğin 
gibi. Ti.irk parasına da gü\·en. 

Ulusrtl Ekonomi 1'1' Arltırnın 
K ın·u 111 u 
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Galatasarayh 
Boduri öldü 

Galatasa rav futbol takımı o. 
yunc:ularından Boduri, üç gün 
evvel ani olarak hastala.tıırn~. 
ve tedavi için kaldırıldığı has· 
tahanede evvelki geoe ölmüştür. 
Yapılan muayenede ölüm şüp

heli görüldüğünden ceset morga 
kaldrrılm ıştır. 

Boduri Beyoğluspor klübün. 
de yetişmiı;, mekteplilerin klüp· 
ler ile alakası kesildikten son
ra Galatasaray klübüne intisap 
etmiş, 1939 senesinde milli kü
me sampiyonu olan Sarı • Kır. 
mızr takımda soliç oynamıştır. 

Boduri lstanıbul muhtelitinin 
Mısır seyahatine iştirak etmiş, 
donüşte Yunanistanda kalmasr 
üzerine uzun neyiyat yapılmış 
ve genel direktörltikçe bir sene 
müddetle temsili in.açlara işti
rakten men' ceza.siyle tecziye 
edilmişti. 

Boduri memleketimizin en 
teknik ve en iyi soliçi idi. Aile· 
sine ve klübüne baş sağlığı di. 
leriz. 

Erkek mektepleri 
Voleybol müsabakaları 

Dün Eminönü halkevi spor 
salonunda erkek liseleri arasın· 
daki voleybol müsabakalarına 
devam edilmiştir. 

Günün birinci karşılaşmasını 

Yüce Llkü • Taksim liseleri 
yapmıslardır. Müsabaka çok he
yecanlr olarak üç, sel devam et· 
miştir. 

Birinci seti 15-6 Yüce Ülkü. 
ikinci seti 15-13 Taksim lisesi 
ve üçüncü seti de 15..2 Yüce 
Ülkü kazanarak müsabakada 
gal ip gelmiştir. 

Günün ikinci müsabakasını 
da Vefa ve Ha~Tiye liselerı 
yapmışlardır. Bu müsabakayı 
neticede Vefalılar ka"r..anmış. 
lardır. 

Bugünkü mektepliler 
maçları 

lstmıbul rrkek m.t!k:tepla'i 
futbol lik heye.tinde-11: 

14-12-1940 cumartesi günil 
~ikta~ Şeref stadmda yapıla. 
cak maçlar: 

Saha komiseri: C. Tiniç. .Bo
ğaziGi lisesi • Hayriye lisesi sa 
at 13,30. hakem Hfumü, Ha.y
darpaşa lsesi - Kabataş lisetri 
saat 14,45, hakem Hüsnü. 

Yunan- italyan 
harbı 

(Ba.cı tarafı 1 inciM) 
Londrn, 18 ( A.A.) - Londn 

salahiyettar mahfillerinden biıL 
dirildiğine göre, Arnavutlukte 
havanın çok fena olmasına. ral 
men, bugün her tarafta .küçük 
bir Yunan ilerleyiışi kaydedtt
miştir. 

I<elsire \'e Tepedelen.in Yunan 
lılarm eline düştüğüne dair he. 
nüz Lon<lraya malumat gelme -
mişse de bu iki mahallin d~. 
mesi, burada bir zam.an meeele
si telakki olunmakta.dır. İnıgiliz pilotları saatten saa.- ç.in olduğu kadar AHupanm bu yonal vaziyeti hakkında beya. caret umum müdürlüğüne tayinle-

te Gra.zyani ordusunun imhası. kısmı için de istikbalde bu yol. natta bulunmuştur. ri yüksek tasdike iktiran etmfatir. :...___ ~ 
na devam etmektedir. da çahşmağa devam edeceğiniz. Cumhuriyet ga.zetesine göre, funsada. bulunan Cemal Ziya Ar· ~-- -~~ 

Kahire, 13 ( A.A.) - İtalyan den eminim. vekil. ezcümle. Balkan mem1e· dal'a merkeze dönmesi için tebli- (~ UN 
kolordu kumandanı General Sebas. ketleri için harp dısmda kal- gat yapılmıştır. 1 BUG LA DAM OKAMEL Y A'dan, 
tiano'nun esir edilmesi, Mısırdaki hMiselerin seyrinden hiç haberi mak imka~ nın gittikce daha • p E K ROMEO v JUL YET' den 
krtaJara kumanaa eden iki ltalyan yoktur. ziyade fazlalaştığını söylemiş.. 1 e 

· · d kalknı ld _____ ,____ ~-·· dahıt Alizf'I, dııhn mliessir ve dünya generalının orta an ış 0 u- Delki, 13 (A.A.) - Mısırda tir. .#'! ~ d 
~.~ kted• B iki" g • d . . k" ,,., ~-· ·.: Sı"nemasın a ı•df'>bi,rntmm sı\Jtt'flll"l'lE'rlnd-5LUJU g~erı:n~ ır .. u , ene- garp çölünde yaprlan harekatta Vekil, il::ı.veten c-mıştır ı: B U O U N ~ 
ralden ikıncısı, muhtelıf harek~tta Hint krtalannm çok mühim rol oy. Almanya, Balkanla~ı!l. süku - M an on Le sk o 
buLunar. İtalyan zırhlı ot?,~obille. nadıklan resmen bildirilmistir. nunu bozmakta kendı~ını men - TAKS • M 
ri kolunun .. pazartesi günu ~~sı Harekatı idare eden tn~Hz fa attar görmnmistir. Filh'-' kika. ı 
esnasında .?l~n general Ma!ettidır. kumandam Almanyaıırn Balkan memlek€'t -ı 

Esir •. eclı:~ş olan ?eş İtalyan Londra, 13 ( A.A.) _ Londr::ıda ıı:n ile münasebetleri no~a~-
g~a.ı, dun .t~yy~e. ıle cepheden resmen ifşa edildiğine göre, garp dır. Bu mınta~a~_arda vazıyet~n I 
kalıireye getırılmiştır. 1 çölünde harekatı bilfiil idare eden ı k.arışmasımn •onurı"' ~ geçm~k ı. \ 

Petrol st.oklan da alm~ . kumandan General Richard ~u- 1 f"ın her şey yapılacaga benzıyor. 
Kahire, 13 ( A.A.) ~ Ro~te~ gent Ocon~or'dur General Ocon- Yine hr>r ~ey gösterivor ki ~rıv

gar~ çölündeki mubahın bildın. nor, bildirildiğine ·göre, İtalyan li. vetıe:. Balkan.lara gittik~e da. 1 R AK K As E 
yor· . . . . yakat madalyasını hamildir ha 71Vado:: sarılı surette donmel- , 

ltalyanların Mısırın ıstılası ;çın Habe . b <l 1 · te olan silk(mdruı memnun bu 1 LO .. E 
idhar etmiş oldukları bütün ~~~ şıs n a ~yan.. Junmaktadır. · ı USA wa " 
levazımı ile petrol stokları ıgti Lon~ra, lJ _{ ~.A.) - R~~te.~: . Aııadoln ~ıiansının notu: 1 . . . 

n:ım edilırtl<:ıtir ve bunlar ilerle Bugun Ingılız askeri sozcusli, y~ptı<Tımız tetkikat C• ınılı , , Türkçe ıM>:ıltt ve Tll:rkçe mtidklt nım 
"' · Habe ·, d al ·ı 1 -1 •• "" ' ' ' Gö k trl'JA:ll dekoıter lem.ekte olan İngiliz kuvvetlerı şı~tan a d 11 o m?-1c uzerc r ivet rrazetesi tarafından hari - 1 ı; a.D'Jllli 

ne G<>k yaramaktadır. şayki ~t~lya~ Afri~as_ında ısyan fa_ ' ciye ve1"ili Şillnil Saraço~lunıın ! Bes~kA.r v-e m~k rejleörtl 
Bir haftadan az bir zamanda, al~ettının halen gıttı~çe fazlalaş- bevanatı olarak hi~bir ~Y neş.. Artakı Can 

kuvvetlerimiz, beş İtalyan fırkası. hm b< ~ oldu~na daır !-°ndrap rediJmdi~ini göstermiştir. oıroyueula.r: 
ru, mükemmel tahkim o: unmuş ~ e: e; gelmış bulundugunu bıl- -- --0---

mevzilerinden kovmuştur dınnıştır. R lt yen• d Müzeyyen Senar 
Taarruzun ilk üç günU esnasın- Bir İtalyan gıı.zet~ctsinin sözleri uzve ı en j &.driye, Samiye, Slll&n, 

da İtalyan hatlarının arkalarına Roma, 1~ ( A.A.) - Maruf ltaL seyahate ç~ktı 1 SUAD GtJN 
67 hücum yapmış olan Harricane yan gazetecısı Ansaldo dün radyo~ X(!Yyork 13 (A.A.) - Tusca- ı ÇALANLAR: Kemani Nubıu -
tayyarelerinin pilotları, Sollum'da da ltalyan kuvvetlerine hita ede- ıosa kruvazörü ile yaptığy teftis Ka.nun: Ahmet - Darbukıl: 
büyük yangınlar bük~ sürdüğü. rek şunu haber ve~iştir: seyahetini bitirmiş ol:ın Ruzvelt, 1 &. nmtn 

SINEMASINDA 

KIZIL 
Bugüne kadar tPEKF1L.'1 8tlidyosuııdıı yapılan TURKÇE SOZLtJ: 

. Filmlerin ı>n mtıkemmf"li vıı en !:Ok mu,-affak olanıdrr. 
1= Seanı1lar: l - 2.30 - -4,30 - 6.30 ve 9 da. 
ıl Bugün Mat 1 dt· ten7Jh\tıı•matına 

ı-•-••ı••-
ı .--=la Vacifeııin... Harple Saadetin... HayaUa ölümün... -, 

zevkle Iırtıı-abın çarpışma.smdan yaratılan bliytik F'iltu 
•'FRANSIZCA., 

Casus aşıklar 
HERBERT MARSHAL-GERTRUD 

MtCHAEL - LiYONEL A TVtL'in 
Kudretlerlle flüt!lenen .. Hakiki vakalardan heyecan a'9u 

Senenin, di\nyo.ıım en g\iı:f'l Ca>JtıR F1lmi 

Bugün LAie sinemasında Jlil ve uzun bir otomobıl kolunun Harp uzun ve çe_tın olacaktır. bildirilmemiş olan bir semte hare-

1 

tıe.veten: YUNAN . !TALYAN 
bütün süratiyle Tobruk'a doğ;ua Ansaldo şunları ılave etmiştir: ket etmiştir. harbL."le &id sineına. gazetelli 
gitmekte olduğunu bildirm~ted~r. Zaferin kd:ıy 

1
ve Ç~bu~ ?lac~~r- Ruzvelt, dUn, Bahama talmn •: Bugtın. saat ı de t.em:tlAtlt Ul(ltlne. DiKKAT: Dttnya harbinin llOll vakalMI Türkçe PARAMUNT ,JURNALDA 

İtalyan esirlerinin eksensı, bıt- nı tasavvur eden er şımdı sıze soy. dalarmd:m Mahaguana ada.smd::ıki. l ·---------.. -111 Saat 1 de cten.ziltttr halk ınatineai. 
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·OtA --u-uı, 
AMERiKADA 

Yazan: ls ke nder F. Serteııı 
17- Gar~nti 

~tadaki mıiist:erilerin bir 
C(.)ğu 

. - l.$te.. artlan dediğin b':iyle 
~ur. 

Dıver~. Yus\ıf gecerken. ar. 
ka.sib'ia.n alkı,.lıyordu. Ameri· 
ıta.l!.hu' Yuısufu cok sevmıslerdi. 

Yusuf aEallE<'rd•n f Pna hald .. 
•inirleniyordu. Adet:\. binmek ic. 
tentivordu. 

Ter cuman: 
- Yirmı ikıncı kata aya.kla 

~rknıa,2-a imkan voktur. deıii. 
da.ıre...ı.11z.e a anso.rle çıkmağa 
.nıe.cburuz. 

Yusu.fu lata tutarak rorla a. 
s.ınsöre bmdırdıler. 

\"alker, tercümana talimat ve. 
r'i~du: 

- Be?1 odada bır liki:>r iÇtik· 
ten ~)nra.. reklam ıslerivle merr 
tuı olme.k uu-re yaz.ıhanPye gi. 
deC'eğım. $en ru akgım p€'hli. 
'4c..'lı gezdırı~ n ! ı Pnı0cre gele · 
~ezsem. yarm ı:;a b hkı et:z.ersız 
de bulunmak uzere saat dokuz. 
da.k Tomatım atol~ine muha.k. 
ak eurette gf'lırım. 

"'*. 
YUSUF ELLt Ktşn ... tK 

ASANSÖRDE 
~uf o dakikava kadar hu. 

susı asansörle inip çıkıyorrlu. 
~USU.Si asansnrler iiC'retli olmak 

siz getittn1i!;tziniz. öyle nıi: 
F,\'Pt .. 

- 1'<"nc ıf!ini g0l'I'M1i1'iZ mi! 
- Hayır. Lirnar.de.n c•kAr 

kt-n rn.atbaad~n 11. ~llani!."1'iı~· 
tım .. hale-zpf N' t•ıaktan, M 1 
va '·rnda._T'\ S?"Cr"'mNl ım. 

_ Ea.:tı.a on Ura bor-- 'er' 
- P'akat strır8 1"ı:ırt-nmı ı'de

m"~İ utıuturı:ıı.n! 
- trrı:..-e. 11 yok. ho:ı.lc mendllı _ 

nı1> b;r duf2Un'ı. yaı 1y0runı 
- - -O-

~1emnuniyet Yusuf los hir zıva p'trı'i"l 1 
oturu~·ord11. Gen~ k"d·n ı;:rr1Tl 1 
Yuc:ufa ~evirmi~f'i, ınu J!:r re··11 Çqcuklaı ı kuı tarma y ı d ınci:ı 
yordu. bır ka'hn l"O(''lP-r. ı1oruynı : 

Yaikı>r, ~enr k2d.nR. Y\ı•ufo - .:ı...t-ıl \'a~-rum buu 1ı n 
;::-"'ct~rdi: •n°nnun musurı? /' 

- ~11.I rehliwınnııızla &nJı".. Kü ... ii'\ eor eri: 
tırA.'''Tl'l· - Oh me~11,unum bayan. ':ıl 

\ ' e Yı_ıc.\lfA diindlİ: nyz fıthahJart HU yuzamJzii .ı . 
-- ~lif' Nelrön... zuı'niizü yıkamağ::ı bu:i mc 
Orıl'l.r t<'"ala tJ"\-e;ı, ''aJl.•t-ı •tr.~ct:<'IH. 

t 0rdimarıtı ilaVP f?ttı: 
- J>Phhvlnırrıııq ı:ı'.i ·lP: ı-:u 

kadm ~ ... ev.,.ı'.>r} Hı v:rmi ı~ı ··a 
zotenin SbVyar mıılıal-,I'icJir. ( l.i 

70\.-i. "'llrı:kı:ı n l'lir 2'~ ,.b~P"'kiır 
y,..,ı rlıı "İrn'Iİ i\:i. 

Ter"iiman. Yı·cufA h11 ı· · -ı 

izahatı verirken. Yuc:l'f bir'" · 
hire o 'ırn •lal" net-o 't'n'n'lif'. öt "Jr .. 
duğı.ı kanPt-0 ye öyie yerl•ŞİJ' " 
turmuetu ki .. 

Bir aralık terrüma n::ı döN' 
- Bıı ntel kaç kııtttr? 
- Otur. re-s kadar \•ar an-

ac:a:ııcınr ntuznfl<'ll kı:ıta kP' 
çıkıyor. 

o----
On de kif.ta geçmiş 
H~rhaldE' Bay Cemil oJmürı r 

,,!!('';,\, 

- ·edf'n ~ 
- DUn hu Rkrnma yPrr0ğe 

.:1a' Pt PtiQistim. on d:ı l<ika geç· 
tı~ı halde 1ı~nUz gelmedi. 

. Y azlhanede 

Müdür - Xa.sıl siz ·ş b~ın· 
da mı uyuyorsunuz? 

' - NP yapavım mudur N>y, 
b
a beraber, altı kişilik Ye dar 
~kutuya ben™iği için. Yusuf 
d arda fena halde aıkılryor· 
u . 

- lvi \'a. Biz dl'> Fonur" 
kadar «;ık;e.k.. A•a.n~'lrf..~n i•· 
mı>~:{ olmaz mı? öt~kı katıtı· 
da göriirı'ii.ik .. 

• bu "'ere altı aylık olan kızım o 
kad:r ağladı ki gözüme uyku 
firmedi. 

. B:albuki şimdi otelin umumi 
ftSansörtine hinmJı:lerdi. Bu a
tanscır elli k'p.•\tk geniF bir ı:alo. 
~a benziyordu lnsan burada o. 
tıırurk!ll, a.san"'örde bulundıı~u
?ı.u farkPdt>mezdı. 

. Yusuf bu huyük asansöre "'i
rtnee, hemen kanapelerden bıri. 
~e ottırdu. 

Terruman eo du: 
" - - Burası r,11hat. rleğil mi'! 

- Çok rahı:ı.t .. 
Valker de Yusufun kar51~ın. 

~a.k koltuğa oturmuştu. 
. ~..ra:s;\; hareket etti. 
. Y J~ı4' nıU~adiyen gülüyor. 
~tı 

-. T\~J.-oca b:r salon. bir ip!P 
;v.arıva nasıl çıkıyor? Ya ip 
..;l)p...:;, •• ' 

... Terc'linlan derhal c-evap 't"T· 
91 
• - Böyle bir tehli .,. hu; bir 
za.tnan yoktur ve olamaz. Asım· 
Silrü yapanlar bu.nu hesaplamış. 
\ardır 

- Gökwzüne çıkıyor gibiyiz. 
Ir:saııın ic;ind~ bir boşluk hasıl 
~~~Y?r· Yukanya çıktıkça içim 

Terı'limım: 
- Y:.ıllndaki melek hoşun 

gitti galiba '1 - dedi faHıl 
o bizim katımızda Jne<'f'k. Da 
ha fazla cıkmağa !Ur.um var 
mı? 

Yusuf güldü: 
_ Çok güzel kıtdm ~ ! Allah 1 ea.hihine bağu;JMın· I - ~'' hl!'l"iJ uok mııf ,11 .. ar'.'tt;-
Valker, Mis :-.=eısonun bek:'ır m 11,.~~.rasını~ uartstn1 .Y1:Y'~ ln: 

olduğunu söyleyinre, Yusuf pP l" ıoı yetm~'ıo;m.u.ş u•?i öteki 
li\'arı · l/f.lrtflnt d,, tçkıu~ tıerdı! 

-·Allah hayırlı kısmetler - 'Ac vctpsm, hiç ~M.etıı 
· vrnir mi' versın .. 

Diye mmldandr. ------------
TP.;.ruman: Boreum n e b C:lar 
- BuradR iş haYJttına. Atılan 

kızlar ntm: ya~ml\ gelmeden 
e'·lenmeyi düş\inme.zler, dedi. 

Valker , Mis Nelsonl& komış .. 
maia ba.şladı: 

Gazeteler. pehlivannnıza 
karşı Am('rikan mı~afirperver. 
!iğini tRm mamt~iylP gösterdi
lf"r. Nevyork matbua.tına çok 
müteşekkirim Gii~~ten SônrR 
iyi bir netice alırsam matbuata 
hir gardenparti vermek niyf"tin· 
deyim. ( Deuamt vnr) 

Miist.erisi çok fazla. bır otelde 
bir müşteri otel katibine müra· 
c~at f'odip ~ruyor: 

- Borcum ne hda.rdır? 
Dunın bakayım... Kaç nu· 

maralı odada yattmız? 
- Ne odaaı evıım? Oda bu • 

lamadık ki. billrdo masaııımm 
Ü~findP ~ttlk. 

- Ya öyle mi? Hesabı ~k 
kolay .. ~ht"r saat için otuz ku· 
ruş vereceksiniz. 

Müdür - Övle:YP.. kı~ınızı a. 
Jıp ouraya getirın de sıZJ daıre
de uyutrn~m. 

Kelin tesellisi 

- EvPf, heni b'ı hal,Ç' .'loN ı 
ama. bir kılının b1r t:P.fJ olm.arlı' 

• - V!'\lIB ., 1940 

-- 0 " 
\ 

- Pulları yalamak S?hhi hir 
§C!J değildir. Brn b-ir mektubt.& 
pııl ıınpı~tıracağun Zlıman, zar 
fı>ı t tarafını yo7n.nm. 

- Demek zarfın 1ıi.!tündekıi 
mi'l.."roplcırdl:m daha, çok h~ 
1 ıyorsunu.z? 

Ressamın cevabı 
Bir adam ressama. müracaat· 

la resmini yaptırmak ister .. 
- Şu kürkle t'l'smimi ya.p.. 

tırma k istiyorum a.ma aca.ıba 
kür'k resmi yapınasmı bilir mi
siniz? 

- erak etmPvın bayım, ben 
havvan resmi yapmac::mı iyi bi. 
linm. 

Para nasıl kazanılır? 
Rır hır ız. C'"ld :ı b ko u.. J 

nrtlarnı~ ic'err. n ") kendi 
krnd ne: 

- Bır de 'l ı ... :ın ~ b 1iro 
lrn t"r y ~ para ka.za.nmad;ih. 

mtz-ı "'öykr' r .. 
~--

Kan .. rya nerede! 
h m - < um ne ıstıyvr. 

(.' 

t n \"2 d ' 
' tı ~t 
im - F ' c.. yavrum bu 

knY' rya drgı , M . • 

Ço :.ık - EH.. ı:ı. 
ruz k.<>d'n "" karnır'l 

--<>-· 
Tel"zide 

1.u terı - G1.lıba bu 
• b na h raz dar. 

TPr7.ı - f yır efendim 
9 UL 1 ama, ı;:ız hraz 
gelıyorsunuz. 

o 

arya.. 

elbı e 

Yasaklara riayetkar 
talebe 

- "/ooı"f'riP>ı hP11 P/ctebc bö ılc 
geç gcliyorsım, b<ıkn. m? ~ 

- N 6 11apa n m &ı11 ogrrt .. 
men, 1cahahat bende değil 1;i. 
Sokağın ba.Jıooa ''d.ikkat1 M~k.. 
tep, yatıa.s geç-ini::!,, diye bır 
levha asmı.~Zar. Ben do yavaş 
y iriidilfjiim için mektebe gr:t; 
kalıyorum. 

iyileşen ölü 
Gazetenin biri B. Cemal Ilabet 

dnr111 olilm "mii bi1d·rm~ti Kcn· 
di irı.i sokakta. gören Bayrm S l' 
uıa az kal.sın küçük dilini ,fil.ta~ 
cuktı: - Nasıl, siz ölmem~ 
miydiniz' 

- H<tyır, göniyorsunz~ ya 
iyileşip 1m1ktım. 

- Bayan, yarın akşam Be
nimle sıncmaya gelmeıJi klt8tll 
eder fnisiniz1 

- İyi ya .. akşama tekrar iş. B d k"k ı k h"k 1 YoSa.JVor sanryonım. 1 
~I yemek yiyebilirsin! eşer a 1 a 1 1 Aye er 

- Benim biraz yatnıağa çok 
910 modeli 

- Yarın gelemem.! Do!faı,mu • 
mım ellinci senei ~ 
1...."'tıtlayacağım! 

~tiyacmı var, Petro! Bu adam ------------------'bı~e neden yukanya cıkı- 1 •·HtKA YEC'f öMER SEYFETTt-
}'or · NfN HA YATINA DAİR HAKlKI 

- Odamızda bir likör içecek. BİR VAKA.'' 
~ra ('lkıp giderek. 910 tfıı Şellnik vrı İstanbuldıt en 
,_ - B.r likör içmek için bu ıy:i t~rzi!Pr yıın Rum, yan b.tb ~u 
ıt~ar uzun yolculuğa ta.ham· frenklf'riydi. 
rn~. edilir mi? Bana bir kadeh J~inızde Plbis@ liC'\JPıtoeuna merak· 
?~l, o dedığini küple \>erseler 1ı nlanlumız '\'an;a o vakitle?' hu 
YUıe çekemem bu zahmeti. te:zilnd.P.n hiri olan ArmRnın bir 

- Onlar bu zahmetlere alışık kat Plbi11P.)i kaça rlikti~ini rPk alil 
tir. Bir Anıerıkalı. zahmetsiz öğr~nPbilin!iniz. Kaldı ki terzi Ar· 
g~en h~yatı hiçe sa.yar. Şark.. mıı.n, olur olmaıo. kumaş11. el fliir· 
lıla: ne kadar rahat dü~künü mez. kenrlit1inf" miiraca11t rden mii§ 
!ıı.eler, Anıerikalılar da. _ ak&i- tP.rilerden Hint kumaı;ı heklerdi. 
~e - rahatsızlıktan zahmet- !ımer rlt> Bulgar hudut muha· 
~:ı - işkent>eli hay~ttan hoş- frzhğı v~7.lfe~inrlf>n .. ttf. ~~ıldlkten 
ıar..rr!a.r Mnrtt yeni 11ivıl kostum\ınt~ A'nnıı· 
' h.e;8JlSÖr henüz yedinci kata nll diktirmeğe kara_; verdı. . . 
gelınışti. Her katta duruyor, OmP.rin c;ocuklıı~u_n~anhm ılk 
müşten alıp bırakıyordu. Btı giyeceği sivil elbif;r ıdı. Artık ne 
kattan bmen gene bir kadın, haki bir cekPt, nı> ~"tr. nt: ~~l~ıık ! 
doğruca Yusufun vanrna geldi, Güneş altındıı hin r;n~ ~e.R"JEtıre.n 
~ ka.napeye oturdu. bir kP.rtenkPle derisı ~hı ınN· hır 

Ge ' d t ·ı· k Hel" Armanın ,.. nç .t!:a m. kimin yanında nın ı:ı: uma!iı.. . . 
Ott:rduğun\ll'\ f ' d d ~·ld' tinden Çtkacak 00\ 11" hır P]hıSP, 

..ıA• • arınn a egı ı. ö . b" " k d kPFkirı ,.ı> 7.a· 
Elinucnı r~eimli kitlibmı açıp men ır tıı: 11. RT 

goz gezdlrmeğe başlarlr. rif hir drılikılnlı vaıı.nrakt!. . 
Aı:ansôrün kapısın<la c1uran 910 ıfa ı>r\cek Plhısı>lennr vıne 

~-'"'Cuk her kata geld'k k LondrA hiikmedivordıı. Omnzlaı 
-s- • ~ ı ce. a.. ,, haf"f " kalkma-cmcı k3.ta geldie'ini Ytik~ok ses. 11aha o 7.amıından ı ç 
ı'e baı?rrarak \·olcul~ra • h 1..- ya mütema~ildi. Pantolon n; <la~. 

- • ar~r k . F k t Öm"rın hiı· 
'~!~·ordu. Herke~ ke'l<lı katına ne <:o genıft.. a ıı ... 
ya:..tlru:mca hazırJanıyor k Hin hir ~"t" harbi hnyıınrıı. dil$un· 
'l"~n ya.nma gıdip sıra bekli ~1: rlilği.i ı>lhi~P moo,.linde her nedf'~· 
.0'' 

y ~ pantolon pa.çalan hakkmda bir 

• 1•:ter Valker. Yusufun ya. 
.... ::- ·', oturan genı; kadını tanı • 
· •. Yava.~c.a basını uzattı. Se
.·..:n VPrdı: 

- ~~ • Teh~on .. Nereye gidi· 
··-t-,,_ · :z" Bu ne dalgmlrk ca • 

r. --- ) 
'"'.~-- • .,'im başmı kaldJTdı: 
- P '' •,ı:;!"+0r Yalker. siz 
• •• •" ?"'! 'Sl"ltz"' 

- ".:""·• Ci?'!",.l'lfü bfr avdı. ..._. -·~ı 4 e..-\ir. -
- 1.:~·.:.ur Türk pehltvamm 

fikri voktu. 
Arma'! pantı:ılon ölçüsünü almak 

lc;in Pjildiği zaman: 
- Aman canl'dtzım ! dedi; nf'· 

dir o aldığın övlt" ?. 
- Hic; befl.mn! Pa.ntoltmun o1· 

cütrlinü ahyımım. Hant ld paı;ala· 
l'T?ltt !. 
.- İstem~ caneağmm, c;ok g~ 

111§ o .. 
- Model ne fu odur belfmo ! 
- P1.nW~ ~da modıeI ot-

mat ~caı'.rmn! Vu fe(. da.r tut· 
BUi ııf4\V1 Mil! 

Arman mezuro elinde: 
- o ki gl!!li~ diyonmnuz, pan· 

tolon vazık Pdt"r"!ini7. beğimo .. 
- Rf'n karışma cancağıznn. pa· 

rayı veren dhdiiğU çalar. Ynk. k~n 
din içın dikecPkl!!en o b&şka nı0&
yô Arman. 

Rir haftıı sonra Ömerin 91 O mo· 
dPlı kC\11tümü hazrrdr. E"vela givdL 
~rk hir kn11tiim. Om11zlRr oturaklı, 
diiğmPler \ ı>rinde.. A vnııya şöyle 
bir haktı. YakuritnP 'Rulga.r çete· 
!erini takip e<l~n Ömf>r bu mu?. 

AcPlrı ı:ıcPle MrdU: 
- Cancağızım. pantolon! 
- Hazır beğjmo, o ki giyecck-

eini:ı ! 
- Tabii cancağızrm. Niçin dik· 

tirdim onu? 
VP Jtiyer giymez Beyazkul~ r..&d· 

de!\inde küçük bir tur yapmak ıçın 
Armanm çırağını çağm:h: . 

- Rir fayton rancağtzım ! dedı. 
Amıı. dikkat ı:>t şik bfr f.ıı.yton. 

Bu sıralarda ıfüklı:Anm bir tara
frnR <:"kilmit; pııravan arkMmda, 
ı \mer pantolon'u giydiği zaman 
Arman hirrlenhir~ arkal!!mı dön· 
ıfü: VP yıı.n t.arAftaki ikinci atelyP
~ P doğru; 

- Anıaldo, dedi: hitt., Anıa.ldo. 
• Arna !do A rmaıun ttalyan nrtA· 
grvdT Pannakla:rilı> örneri işaret 
Ptti: 

- Hişt, dedi: Arnaldo. Bir ark 
~ambıı.zt. Ha? . 

Arnalıfo: 

- - Bravo. bravo diye konuştu. 
E bilinmez mösvö Arman. Brılki. 
Yalmntdeki k~ğmden bqk& bir 
tak.rm hayvanl!Lr da ~liyor. !Af 
değı1. parayr Verdi; düaüfü çata • 
c.a.k adam! Hem l\e düdük, ne dU· 
dük?. 

Sonra ikisi blııieın. du pantolon· 
la bir Wmn hareke-Uer yapan, i&
ke:mlelerdf' otu!"mı! talimlerine ge· 
çerek pel'ltormtu ft\uıt~ eden ö
mere ,.ıdiler. Ôlner: 

- Cancağıznn, dedi. Çocuga 
haber vuın; fayton aramaktan vez 
geçsllı. Hem. bt>nım f"skı elbısclen 
de paket yapmavmız. 

İki gtln sonrR Sel.Anıgın Beıyaz 
kula ~nosund.i., l1mcr, butün bır/ 
gece kurduğu hır plan lızerınd 
hareket edivordu. Maksadı ufak 
tefek biri olan A~ dın m bu u V\"' 
lhi avlamnk. hir iki lirıı. zararla 
hu i,t en sıynlmakll. Nit<'kim daha 
kar§ldıuı onu görlır görmez elimi· 
ni oğuFtıırrlu: 

- Cancağızım! diyerc-k ilerle· 
di; hR.herin Vııl" mı? Benım yenı 

kostümü satılığa ~ıkardım. 
Sonra hirdenbir~ kahveciye 

döndü: 
- İki kahv", dedi: seninki nasıl 

ol~un c.ııncağrum ! 
VP hemen ilin·p rtti: 
- Şekerli. ŞPkerli 

Ya.nmdfll duran paketi acde a· 
... eıe öçzdü: 

- lşte <"ancağn:trn, dedi; elbısE>
ler hunlar .. Yepyeni. Hem de> gı

<'.Tt' gıcır .. 
Halhııki ÖmPrin satılıga çıkar 

dığı yeni kostümü almamak için 
f:ÖıleşenlPrdPn biri dtı Veli idi. Yü 
zünii ıııkşitti : 

_ ö. dedi: ne renk, ne renk 
_ Vallahi f!<ln moda ca.nca/tı 

zmı Bir defa bile givmedAn akl• 
ma ·sen geldin. Velıve ucut bir el· 

bi~ dedim. 
_ Teşekkür f'derlnt. rengi ho 

~uma !!'itti ömer ! 
_ Ben de beş lirıl}"3 "eriyn 

rum cançağızmı ~ Armana altı li
raya diktirdhn. tnanmav..an Mr. 

_ Te§ekkl\J' ederim. Başka b · 

rlnf bul. 
- Higde b~aEJlll bulm~ ca~· 

ca.~. Elbiseyi tıpatıp senın ıçın 
~Arman. 

- Şakayı bırak Ömer; benim 

dE> hk Yeni bir elbiseye ihtiyaann 
yok bugunlPrde. 

- De~ek karmvorsun bu kele
pırı?. H 'll ucuz ht>m Armanm e
lın f'n' Dur r~cagızım: sa.na bir 
'ılık daha. Dört liraya alıyor mu· 
ı;un? 

- Ltizuın•ı vok dedim Ötner! 
- llc; lir i ınc- geln or mu? 

• - B d va v ı n u temem ! 
- Yarım lira t"n ılat ciaha can
ınzım' lkı buc•ık. 
Öm r birdenbire ayağa fırladı: 
- .İki, ıted· 
- Bi'r bu~u·k. 

Dişçi 
- Dişçi ld.me derler? 
- Başkalarının dişinden gs• 

çmen adamlara.. __..: 

-Bir 
VP. bütun rakamları Arka arka- 1 Kadın - Nedc11 uyurken.._ 

) a sıraladıktan sonra bitkin hir 1 temadi yen k<mu§uyorsun? 
haldE>: Erkek _ A.f/edersin.1 S~ 

b 
-d Al, dıyA elbiseleri fırlatu: ı nıfi se1(tird 

e ava cancağıznn -------------\' 1' • 
e 1 Yı:-re du n k06tümleri ya-

,.aş · vaş toph;> ıp paket ederek: 
. - Tr f'kktir c>tierim Ömer, de· 

dı; son d<>fa soy üyonım ki i'!te
mem. 
:- Aınan cancağıznn; sen işit· 

mıyorsun to:aliba" Bedava divo· 
nım. • 

• ~u sefel' de oturduğu yerden 
\i elı fırlamıştı: 

.. r :-. Bu iç sıkıntsı renk için, de-
1· Üstelik iki mecidiye ver dü· 

ze-lt ?. 

-:- ./una bedava cancağızım. tkf 
"l'lecJ.dıveyf' altt Iırahk elbise •. 

- Te-sekkür ederim Ömt'r vu 
'C'c Allah aşkına.. , 

Ömer elini yeleğinin cebine at· 
ı: 

-:-- Anladnn cancağmm, dedi; 
s~ın ı>aran da yok. Al ıki meci

;Ye de benden... Allah belanı ver
ı;ın, 

Sonra: 
~ Bili~ mmmn caneağımıı. 

rl"dı: bir elbise ama tam 910 ~ 
dı>ll . 

gfrı•ıa ~. 



flsıanb ı Levazım Amirliğmden verilen 
1- harıci askerı kıtaatı ııanları 

Beher kilosuna. 25 l~uruıı fiat tahmin ed11"11 lGO ton lı:uru fasulye çuvall 
olarak pazarlıkla satm almacaktır. 15 tonda.ıı ~ğı olmamak Uzere ayrı ay 
rı talipfore <le ihale edilebilir. Talımin bedeli 40,000 Ura, teminatı 6000 lira 
cııı·. 15 tonun tahmin bedeli 3750 lira, teminatı 563 lıradır. Pazarlığı 16/121 

!l11.0 gilnü sa.at 16 de Ankarada Lv • .Amirliği Satın alnıa lrnmlsyoııunda ya 
prlacalttır. Taliplerin belli va.kitte komisyona gelmeleri. (1619 - 11690) 

~ :(. ;ı. 

P,ehcr kilosuna tahmin edilen !iatl 8,5 kuruş oı:-1n 2400 ton sert ve :ru 
mu~nk b•ıtuay pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığr Jıer gUn Ankarada L v 
Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 15 tonı1aı. ıı,uğı oımanıak 
şı:ırllle nyp ayn taliplere de ihale edilebilir. 2100 tonun katl teminatı 22,900 
hra, lfi t mun Jfl2 liradır. Evsaf ve §:ırtnamesi 960 kuruşa !tomlsyondan alı· 
nır. Taliplerin her gUn komisyona milracruıtıan. '(1"27) (11743) 

:(. :{. :{. 

Milleahhid nam ve hesabına. olmak ilzcre beher ndcdine tahmin cdıfoıı 
flıı.ti 2 lira olan 10.000 tstihkrun modeli balta çeliği Vekfilet~e ..-erilınek şar
tile aı;:ık ckslltme ile alınacaktır. Eksiltmesi 25/12/940 çarşamba gilnU sa.at 
14 dedir Jlk teminatı 1500 liradn'. Taliplerin belU vakitte Ankarada M. M. 
\'. !"-'atınnlmn komisyonuna gelmeleri. (1601 - 11571) 

:[. ::. :{. 

400,00 J kilo sı~ır eti kapalı .zarfla eksiltmeye konmuştur. Ihaleııi 
'.!IJ 12/910 Cuıııa gilnU saat 11 de Edlrnedo sanayi kışlıısında aat!n eıma ko
nıı-ıyoııundıı. yapılacaktır. Tahmin bedeli 124,000 lıra ili{ teminatı 7450 lira· 
,Jır. Talıpleıin ihıtle saatinden bir saat evvel komisyonu. vermeleri. 

'(1557 - 11328) 
:(. ~ :(. 

32'.! adet eğer takınıı pazarlıkla. sntm alınacaktır. Tahmin bedeli 15,760 
liı a, illt teminatı 386 t lıradır. Talipler in 23/12/940 Pazartesi gilnü saat 16 
rla t:r.mirJe llon10,ad:ı. a.Qkeri Satın Alma Komisyonuna gclmci1.ri. 

(1637 - 11802) 
~ :;. :(. 

15,000 liralık ınğır eti, !i ton sade yağı, 5 ton sabun. 10 •on toz "eker, 2 
ton kesme §eker pazar1ıkla satın a.lm.,caktır. Ta:ipl rin kanunı veı-ıkalarile 
20/12/940 günil saat l 'ian ye kadar Kırklarclinde Kavaf Emin hanında 
askeri satın aımıı. komisyonuna gelmeleri. (lC35 - 11800) 

1 Deniz Levazım Satına!ma Komisyonu iliinları 1 
J - T ahmin edilen bedeli (10.530) lira olan (30ı ton imim benzinin 

17 B idncikA.nun 940 Satı günü saat 14 de pazarlıkla t'kslltıuesi yapılacaktır 

2 - İlk teminatı 789 lira 75 kuruc; cılup, şartnamesi her gUn komisyon· 
<lan aımab!Jır. 

3 - İsteklilerin belli gtın ve saatte Ko.ı:ımpaşada bulunan komisyonda 
bazır bıılurunalar:ı. l 11674) 

Jf. :ı. ::. 
36 ndet knnı. ağaçtan roa.nıu1 masa 
111 adet l.am ağn~ıın mamul bekleme l.aıın~i. 

Yukaıda yazıh i i kalem eşya komi.<;yonda mevcut re,,im ve evsafında 
olmak Uzere pazarlıkla alınacaktır. 

.tstckillcrln bu işe ıı.it re!'lim!eri görerek en geç 17 Blrincil,lınun 940 Solı 
giinu saat 17 de kadar koıniı;yonıı. teklifde bulunmaları. (11758) 

:/- :ı. :[. 
36 ıı<let kazan kapak :;almastra~ "ekli beyzi., 4G5X3iGX30XlO m/m 
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440X360X30Xl O 
H5X355X25X S 
500X360X35X 1 O 
400X340X25X10 
1SOX275X.~OX !l 

100X310X28X S 

44SX360XS2Xl0 
150XZ55X25X S 
200Xl45X22X 9 
27ox22ox2 ıxıo 
430X::75X29X 7 
4ı>OXM0',.!5Xl0 

4.!0X::::!0"<'.25X10 
:-:ıox:ııo:·diXU 

280X200X2!!X G 
450X~155X2SX 9 
430X350X28X !l 

432X35:'!X::!1X 7 
460X360X25X 8 
4 10X310X2üX S 

4fiOX:l50X25X 9 
HOX!l·10X25X 9 
4:1 iX334X22X 7 
426X326X28X 7 
500X400X25X S 
390X330X20X S 
410X310X25X 8 
170Xl40X20X 6 
4 70X370X35X 9 
450J{36()X30::Kl0 
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72 " .. ., 290X220X27,5X7 " 
63 .. .. .. " " 455X355X27X 9 

200 adet Grafitli kazan kapak ııalınas tra.sı "§ekli dairedir,, 390XSOX9 m/m 
120 410X30X8 ., 
12 ,, ,. ,. ,, ,, ,, 280X30X8 ,. • 
İhtiyacımız ola.n yukarda mikdaı· ve eb'adı yazılı 36 kalem kazan kapak 

salmaatraamm 16/12/940 Pazartesi gtlnll saat 14.30 el& Kamnpaşada Deniz 
Levazmı Satmaıaıa komi~yonuncla pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

1::ıteklllerln teklif edecekleri flatm yüzde yedi buçuğu olan ille teminat-
ları ile mUracaatıan UiD olunur. (11785) 

.y. :\• .y. 
ı _ Tahmin edilen bedeli (880) lira olan (20) adet çiftli karyolanm, 

18 Blrfnci';:!nun 940 Çarpmba. gtlnU .saat l4 de pazarlıkla eksiltmesi ya· 

pılacaktrr. 

2 _ Kat'i tem no.lı •(132) lira olup §artname.si ler gün komısyondan 

alınabilir. 
3 - tsteklilerin 2490 sayılı kaıuında Jazılı vesikalar le birlikte Kasım-

papda bulunan komi&Yona mtıracaatıarı. (11791) 
,,. • .y. 

ı 1hUyacımız olan 7600 adet l{OXı(QXSxa m/m grafitli kazan ka· 
pak aaımastraamm "gekll kare,, 16.12.9'0 Pazartesi g11ııtl saat 15 de Kaann
pqada DonlZ Levazım Satına.Jma koıniayommd& pazarlıkla. ekı!iltmeal ya· 

pılacaktır. 
2 _ lsteklllerin tekllf edecekleri ıfiatm 1Uzde yedi buçuğu olan ilk te-

minatları ile birlikte mttracaaUarı ilAn olunur. (11786) 

Şubeye Davet 

Yedek piyade }'JJb. A'bdfilke
rim oğ. Sadık (3 O • 103), ma.. 
rangoz er. Hasan oğ. Saba:ha.t
tin tst. 330, er H°Ülleyin oğ. Ce
mal 330, demirci eri ZUbeya oğ. 
Behçet, mara.ng<>Z er Seyfi oğ. 
Feridun tst. 331, demirci er 
Ramap,n oğ. Şefik fst. 331. d&. 
mirci c lıfMmet oğ. Süleyman 
lst. 381, hemen 111beye müra.. 
"aatıan. 

J( 
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KAYIPLAR 
şaııaunı. att muııtırtımu zayi ettıın. 

Yenisini kazdıracatrmdan 937 tarihli 
mezkQr mühtlrlbı kıymeu olınadığmı 
fIA.n edeı •nı. 

Beyoğlu, Bahk ııoJrak JS'o. 19 
Ağdo Köınürcllotbı (HS4S) 

• * 
937-938 aeııestnde Gaıataaray Li

aelllnden aldıtmı diplomayı kaybettim. 
Yenlainl çıkartacağnnd&u ealda!n !n 

1ıtumıtt )'Oktur. 
116 - Şeklr tJluatb 

.(34348) 

,,---------------· -~ 
Türkiye e,,umaıırıyetl 

ZıRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarilli: 1888. - Scrmaye:o.i: 100.000,0UO Türk Lira ı. 

Şube ye Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari iter net'i ba11lm nmamelderi. 

l'ara. birfütireııJerc 28.800 lira ikramiye yeriyor. 

Glıa,ıt Bankasında kumbaralı ve ihoarsız ta.sarruı .ııesapıarı.naa en 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§a&rıdakl 

plAPa göre ikramiye dağıtılacoMır. 

4 Adet ı.ooo Liralık ıı.ooo Li rı 
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D!KKA 'l': HC's:ıplarındaki paralar bir sene içinde 50 Iir<1dan aşa~ 

dUşrııiyenlero ikrar,ıiye çıktığı takdirde % 20 fozlaslylo veıilect:lttlı 
Kur'alar senede 4 dcfn: 1 Eylül, 1 Blrincikılnur., 1 Mart ve l Ha.zira 

tarihlerin le çekilecektir. 
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Gayrımenkul satış ilanı 
İstanbul Dördüncü İcra Meın rluğundan: 

940 3032 
Ödüne alman p. ra mukabilinde ipotek temin olunan Kasnnpaşa

da Bedrettin mnlınllesinde anbar arkası ve çıkmazı sokağında eski 
71-71 yeni 49 ve 30 numaralı iki evjn yarısı b<ırç ödenmediğinden 

a~rk arttırmaya !}ıkanhl)t§tır. 

Jfudmlu: Sağ tarafı 'Seher Hanım ile çalgıcı Recebin müşlenık 
hanesi sol tarafı Ziba ile hissedarlarınm hanesi, a!'kası çıkmaz anbar 
arkaaı ve unbar arkası sokab'ilı:ı mahdut . 

Yaı.iycti hazıra: Mczkiıt' gayriınenkul lin bir tapu dahilinde olup 
4 1 ve 9 nn larataj r havi a lu;ap iki ev olup bunlardan tınba'r ::u kası 
sokağında 41 numaralı mahaliln evsafı •• 

Zen.in kat : Cepheden kanatır ahşap kapıdan girilir bir koridorda 
bir odu lıir hela. vardır.. ' 

Iliriııci kat : Buıarl.ı 1Jir oda vardır. Ve burası aycJa 6 altı lira kira 
getirmektedir. 

Diğer 9 ıııımarataj : Olan hane aynı mahalle kapıısı eski anbnr ar· 
kası çıkmazı halen tayyareci Zeki sokağındaki 9 nunıarataj hanen.in. 

Zemin lmtı : Cepheden kanatlı ahşap kapıdan girilir zemini ciınen
to bir ta§lrk merdi\·en altında bir hela vardır. 

Birinci J,ıı.t: Bur ıda bir oda vaıdır ve her iki hane ahşap olup 
bunlardan 9 numa"rat.ıjx rlerunundu clcl~trik tesisatı vardır. 

l\Icsaha:ıı : Tamamı (30) otuz metre murabba olup bunlardan 41 
numn.rıılı hane 15 on bes metre murabba ye 9 dokuz numnralı hanede 
15 on beş nıctı e ınuıabbadıı·. 

Ta kdir olunan kıymet : Ehli \'ukuf truafmda.ıı 1ı1.:r füi lıar. ııin ta
mamına (600) allı yüz Jiı·a ltı.>·m ... t takdir olunmuştuı· 

ı - İşbu gayrimcnkufün· artttrma ~artn:ı..mesi 16 -12 940 tari
hinden itibaren No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen nu
marasında hcrkP,sin görebileceği için açıktır. İlıinda yazılı olanlardan 
fazla malümat almak jstiyenler, .işbu şartnameye ve 940/30:i~ dosya 
numara.sile mcmutiyetimizc müracaat: etmf'lidir. 

2 - Aı ltırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetın ) üzde 7,5 
nisbetind~ pey veya milli bir bankanın mektul u tevdi edilecektir. 
(Madde 124). . 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların \' irtifak 
hakkı sahiplerinin gaytimenkul Uzerindek.i haklarını hususılc> c 
masrafa dair ı0lan iddialarını işbu ilan tarihinden itibarrıı 1v g'in için· 

\de evrakı müsbıtelerilo birlikte rnemuriy0tlınize bildirmeıeri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabıt olmadıkça satıs bedelinin 
paylaşmasından hariç kahrlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ı;;art· 
namesini okumuş ve hizumlu malümat a.lmıış ve bunl:ıı ı tamamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 10-1-941 tarihinde cuma ı:;iinü saat ı 4 den 
16 ya. kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda i.•ç d a bağmldık· 
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancaıc a"ttn ma b\•dcli muham
men kıymetin yilzde 75 ini bulmaz veya satış .i~t ~enin alal'ağma rüç· 
hanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bede i l'unlann bu gayrimen
kul ile temin edilmiş alacaklarının ınecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttırarnnm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek 20--1-941 tarihinde pazartesi günU saat 14 den 16 
ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimen· 
kul ile temin edilmiş alacaklan mecrnuundan fazla: a çıkmak şartile 
en çok arttırana ihale ediltr. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale )'a
pılmaz ve satış tal bi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse deıhal veva ve· 
rilen mUhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fee:holunarn.k ken
disinden evvel en yUksek teklifte bulunan kimse arzetmiş old ır,,'u be· 
de1le almağa razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa. hemı>n VPdi 
gün müddetle arttırmaya. çılı:arrlm en çok arttırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki farit ve geçen günler için yüzde 5 den hesap oluna
cak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme lııtcet kalmaksızın memu i
yetimizcr alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alrcr arttırma bedeli haricinde olarak valnız umu ferağ ıar
cmr yirmı seı.elik vakıf taviz bedelini ve ilıal karar pullarını veıme· 
ye mecb rdur. 

Müterakim vcrgıle , tenvirat "e tanzifat ve dellalive rPı:t..,:".ı0,, 
mütevellit belediye rUsumu ve müterakim .vakıf ic r.esi alıcıva ait ol· 
mayıp a.rbrma bedel nden tenzil olunur. İRbu ~Rvrirrıenlcıtl yıtkal'•rla 
f'"~terilen tıırilıtl'.' !atanbul dö~Ün"u icra men'lıtrhıihı o{lP,cı1,,rla iııbu 
ilin ve ,.ı.isterilen arttırma gartnamesi dairesinde satılacağı ilin olu· 
nur. (34346) 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: V AKiT Matbaası 
Umum neşriyatı idare eden: Refik Ahmet SevengiZ 

m~ Ali MUHiDDiN HACI EKiR ~ .... . ... 
:::: j: .. : ::·. . T· .: : 
~~~i ıcaret aneslnın i!~~ 

m~ Kırk Kath Saray Baklavası iiH 
UH H akiki bir lezzet abidesidir ıi~i 
•••il •••• 
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Devlet Denıiryollan e Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlara 

1\1 emur ahnacak 
1 -- DeYlet Dcmıryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek IUere 

müsabaka ile ortamektep mczunlannd ın bareltet memur namzedi ve as. 
kerliklerini yapmış !ise ve yUksek mek.c. ı mezunlarından işletme ve ha. 
rekct mcmııru .stajyeri alınacaktır. 

2 - MUsabnkada kazanan ortamclttep mezunlarına 60 lise mezunla. 
.na 7i yükBek mektep mezunlarına 100 lira Ucret verilecektir. 

3 - MUsagalrn imtihanı yUksek mektep mc~unları için 25,12.040 çar. 
aıııba ııse mezunları için 27.12.0 Hı cum:ı, ortamektep mezunian tçln 28 
~2.940' cumartesi gUnlerı saat 14 ele Haydıı.rpaJ:ı., Sirkeci, Ankara, Ua.lı. 
l<csir, Kayseri, Malatya, Atlana, Afyon, Iznıir ve Erzurum !§!etme mer. 
ıtezlerinde ve Sn·as. Eskişchlr cer atölyelerinde yapılacaktır. Mtiraca.aUar 
bu işletme ve atölye müdUrll\klerl ve istasyon ııenııuerince kabul oıunur. 

4. - .MUsabakaya iştirak şerruli şunlardır: 
A - 'l'iırl olmak. 
B - Ecnebi bir kimse ile evll oımanınk, 
C - ıs ya.şınıbitlrmlşve otuzu geçn:em!:i olmak {30 yaş dahil), 
o - Ot·tamektep mezunlar içUı askerliğini yapmam!§ c,lanlarm as 

kcrl!ğint vapmasını:ı. en nz bir serıe zaman kalmış vellsc, yilksek mektrp 
mezunları içın de aslteıllklcrinl yapmış olmak. 

5 _ M'is:ıb::ıkat.lo. muyaffak olanların bilahare icıaro dol.tarlan tara.. 
fından yapılaca!: muo.ycııcde sıbhl Juruınları dcmiryol i§lerındc vazife g!lr. 

ıncğe elvcri;:li bulunmak • 
6 - Müracaat istldalarıııa bağla.nacak vesıkalar şwılardır: 
Nil!ns cüzdanı, diploma •;cya tasdllıname, askerlik vesikası, polisten 

Las<likli iyi 'my kllgıdı, çlç;cl\ n~ı J{O.ğıdı, evli olanların evlenme cUzdıını. 

G adet vesikalık fotoğrnf. 
7 - Dıı.h:ı fa7.ln mnlCımat almak !stıyen!erin işletme müdilrlüklcri.nc 

veya istasyon ı;ıcfllklcrlnO bizzat ıııUrncaat etmelidirler. 
8 - İstidalar yUksek mektep mezunları iı;ln 23.13.940 liıro mezunları 

için U.12.910 ve ortamektep mezunları için 26,12.940 gUnlerl saat 12 ye 
kadar kabul olunur. (8361 - 11531) 

:{. :{. :>!-

A.~~ıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı a:}TI ayrı gös· 
terilmiş olan Ankara hastahanesi mauenı malzemesi 27/12/1940 Cuma gUntl 
saat 15 <le kapı:ılı zarf usul ile Ankarada ldnre bına.."l!lda sıra ile ve ayn 

ayrı satın alınacaktır. 
Bu işe girme!\ istiyeıılerin muvakkat teminatları ile lmnunun tayı.:ı et· 

liği vesikalau ve tekliflerini nym gün saat 11 de kadar Komisyon Relsllğino 
vermeleri ıazıınuır. 

şaıtn.ımeler paraSiıı olarak Ankata a. .Malzeme dairesi.1d n, Haydar· 
paııacta 'I\ ; ll'irn Ye Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

1\luuanımen Mmoakl. ';At 

:\fALZF.IHLNİN iSMi .Bedel Temin&t 
L lru L im 

ı X0.Iı liste muhtevıyatı S kalemden ibaret kar-
yolalar, naldl a.rab:-ılar. ve tar.ıca şezlonglıırr. 12148 

:.: No.lı liste muhteviyatı 19 ka!Pmden ibaret ma· 
deni komodinler, dohıplar, masalar, vesaire. 27681 

3 No.1 liste mııhtoviyatı 47 ltalemden ibaret ma· 
deni kaplar, muayene masa ve ııezlonglan, vesaire. 23060 

Maliye Vekaletinden: 

933,60 

2076,0S 

1729,50 
'(11726) 

ı - Bir sene muddetle hesap mütehassısları refakatinde staj 
vıı.ptıkt:an sonra İstanbul, Ankara İzmit', Bursa, A dann. Mersin, Sam· 
~un glbı vılayeL rncrkczledne tayin edilmek üzere müsabaka ile h e
sap mütehassıs muavini alınacaktır. 

2 - Mütehassıs muavinlerinin nylık ücretleri 100-120 lira olup 
imtihanda muvrı.ffnk olanlam 365G sayılı kanun bükiimleıi dairesin 
de ücretleri vt'rılecC'ktir. 

~ _ Musabaka imtihanına girebilmek için memurin kanunun be-
sinci maddesinde yazılı 5artla1dan maada hukuk Ycya iktısit fakülte 
!erinden veya siyasal bılgilcr okulwıdan veyahut ticaret mektebinin 
yüksek kısmından ·eva bunlarıı muadil ecnebi mekteplerden mezun 
bulunmak ve fili askerlik hizmetim bitirmiş olmak şarttrr. 

4 - Müsabaka imtihanı 25-12-1940 tarihinde tatanbul def
lJ müte17ckkil imtihan heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - in.tıı ·rmek isteyenler yukanki şartlan haiz olduk· 
!arına dair olan vesikalarını ve 4,a X 6 c ' dmda fotoğraflarmı ve 
şimdiye kadar bulunduklaı1 vazifelerle ayrılış sebeplerini gös dr 
kendi el yazılarilc yazılmış tercümei hallerini rapt('tmek suretile bh: 
istida ile Istanbul defterdarlığına 20--12-940 günü mesai saatinin 
hitamına kadar murncaat etmeleri icap eder. 

6 - tmtıhan aşağıdaki mevzulardan yapılacaktır. 
ı - Hesap: kesri adi ve a.,ari, faiz tenasüp, iskonto, taksim, 

mütenasip. 
2 - Hende e: satıh ve hacim mesahalan. 
4 Ticr.ri uaul defterı. • (11787) 

Deniz Gedikli Erb~ Orta Okulu Müdürlü
iünden: 

Okulumuza ücretli bir riyaziye ve bir gemicilik öğretmeni alma· 
caktı!', 

Şartlar: 

ı. - Riyaziye öğretmenliği için Universite mezunu olmak veya 
üniversiteden öğretmenlik vesikası almış bulunmak, 

2 - Gemicilik öğretmenliği için meslelt okullarmdan mezun ve bu 
vazifeyi yapabileceğine dair elinde bonservis bulunmak, 

A. - Askerlikle ilişiği bulunmamak 
H - Ucret mıktan l.ıarem kanununa .,,üt.., m;lli mü af a vekile

tince ta~ in edilecektir. 

Bu vazifelere taliplerin acele Kasımpaşru:laki Deniz gedikli okulu 
ınüdtlrlüğüne müracaatları. (11759) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyono ılAnları 
1:?000 Litre Petrol Alınacak 

Tahmin edilen bc'.lell (2760) lira olan (12000) litre petrol aakerf fabrl· 
katar umum mtldllrlUğü merkez n.tm alma konılayonunca 30.12.940 Pazar
tesi gtınU saat 14 de nçılt eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız 

dır. Muvakkat teminat 207 liradır. •(11803) 


