
Ticaret Vekaletinin tebliği YE.RUt K RUS B .. u Ankara, 14 ( A.A.) - Ticaret Veka.J.etin· 
den tebliğ edilmiştir: 

6 
Gümrük tarifesinin 179 uncu pozisyonıına 

dahil portakallarımızm 2-13477 sayılr karar
nameye bağlı ve ihracı lisansa taıbi tutulan 
maddeler meyanına ithali Vekiller Heyetinin 
2·14846 sayılı kara:rna.mesiyle kabul edilmiş 
ve portakallar 2.13477 sayılı kararnamenin 
sureti tatbikine mütedair talimatnamenin 
"ihraçlarına lisans verilen,, ikinci listesine a· 
lmmıştrr. 
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iki yeni tefrikaya başlıyoruz 
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Çerkes Kızları 
Yazan : Niyazi Ahmet Topçu 

faaliyeti 
nezaret altına 

!ı!cmlr'ket müdafaasma 7"ıwvcfli hizmetlerden birini gören !tıgiliz topçukwıHHC f<t.aliyctwıi gösterir 
canlı bir H'sinı 

Hitler Mustllini ile 
artık görüş,nek 
istemiyor mu ? 

Yazan: ASI lr/1 US 

B ERU •. '"DE llitler ile :"us~~r. 
ni arasında yııkmda bır mu• 

Jakat olacağı yolanda bir "a) ia. 
gıkımş, Yabancı bMm mUınl'ssııie. 
rlnin bir i~tinıamd:ı. bu ~ayla l :ııı:s 
men:uu olmus. Alman ha.ı iciyc nr. 
zareti namın~ söz siiyleıniye salfı. 
hiyet.li olan zııt bu hususta hiç bir 
mıı.Iiımat olmadığı cr.vabıru vermi..;. 

İtalyan ordıılannın Ama.vutıul • 
ta l"unaıılılardan, Libya. hudutlo11tı 
da İn.~ill:ı:lcrdcn çok nğrr darbeler 
ycmelde olcluğu bir Mrı.ıd::ı. Anadoltı 
Aj:l.nsınm Berlinden ıılarak dünkü 
ıo;azetelere tebliğ ettiI,>i bu tel~raf, 
rnih, er del'letleri ara..,ımlal,i miina• 
'-Clıcllerin adeta bir döı•üm nokla• 
~ma gelmi~ o!<l .. j'.:;'11 hlc;sini veriyor. 

Göricıe'nin Yunanlılar 1aıııfından 
zaptı üzerine Aimanyıula p,örüJen 
telac;;ı lıatırlıyo."llZ. o zaman Alma.o 
genelkurmay başkanı ttıılJ an g~· 
neUmrnıny ba5kanı ile derhal b.~r 
mtılikat yapıru5tr. O günden bugu. 
ne bdar AmaYuth•k cephesinde 
Mkeıi vaziyet salalı bulmamt!;ttıl'. 
Bllikis tta.Jya.nlar ltlcyhlne olarak 
her gün daha ziyade kötiilcşmcld:e 
devaın ediyor. Fazla olarak Alm:tT• 
1al' Mısırda Graeye.ni ordusunun 
M~ll' Ü7..erine ta.a.rnızunu beklC'rken 
İngllizıertn ileri hareketine geçe. 
rek Sldiba.rrani'de iki, üç fll'kadan 
milrekJcep bir kolordul:ırmı imha. 
etmiı,tir. İngiliz donanması Libya 
sahUJcrinde ttalya.n üsJerinJ, İngiliz 
hava kuvvetleri ttalya.n ordusunun 
bütün gt>ri ba.tJamn bomb:ırdonan 
etmektedir, 

Böyle bir vaziyette İtalyan de. 
D&nnıa.smm harc'Jd1t snhasma. doğ. 
nı =-ı: 11 :ırak İngiliz harp gemilerini 
arn~ rp bulması ve bunlarla. karsr. 
laşma.sı lazongelirkC'n !!izlenmiş 
oıau~ ~~st.ahkem Jim~ndan ayni. 
ma.dıgı .. gorülüyor, Diğer taraftan 
daha du?e kadar Akdenizde ve hi:• 
hassa. fahyad& ha\·a Jıaklmiyctini 
!"ilerinde tuttuldannı iddia edip 
dnran ttalyanlann dalr,-alar halinde 
üzerJerine ateş yağdıran İngiliz 
tayyareleri karşısında no yapa('ak. 
T:ırrnı sac:mlıklan anlasılıyor. 

O hnlde Görice'nin zaptı ti:zerlne 
AJmnnlıırm lıis~etfüilerl telaşın bu 
~n harli~Jerclm sonra ~·iiz knt. da. 
hıı arhnı" oiın'Hil talıii ill>ğil midir~ 
Ru fnkdlrdc Hitler ile J\fu~lini'nin 
h"•bı>c:-ı ,.,.."l'Pk Ud miittefik d~,·. 
IP.t .....,,0 srfa+'·\'IP.ı IU"l\larmd:ı yrnl 1 
pllnJar hazrr'"-nııı,.n zarnri eleği?. 

,ınltlir? ( .Douamı ! incide). 

i ngilizler 

2 . o 
italyan 

esir aldı 
General Vavel' in . . . 
emrı yevmısı 

Kahire, 14 ( A .. 4..) - Yakin 
Şark İngiliz umumi karargahının 
tebliği: 

Garp çölünde ileri kuvvetleri. 
miz, kendi hezimetinin c:;eri seyrini 
hafifletmeğe çalışan dü~nıanı geri
ye itmekte devam ediyor. Çok ge.. 
niş olan harp sahasının temizlen. 
mesi ameliyatı devam etmekte ve 
esirlerin adedi gittikçe artmakta
dır. Top, tank ve her nevi pek mili. 
him harp malzemesinden başka 
şimdiye kadar elimize geçen esir. 
Ierin adedi 26 bini tecm Liz etmek
tedir. 

Sudan cephesinde düşmanı fası
Jac:rz taciz harekatına deva medi. 
yonız. 

ZAYİAT ÇOK AZ 
Kahire, 14 ( A.A.) - Rôyter: 
Emin kaynaklardan öğrenildiği

ne göre, 1 ngiliz kuvvetleri garp çö
lünde Trablus garp hududuna doğ_ 
ru yaptıktan haekertte çok az za
yiat vermişlerdir. Seyyar !n~iliz 
kuvvetleri o kadar süratle ilerle.. 
mektedir ki harekat hakkında sa
rih malumat almak müşküldür. 
Bununla beraber plan mucibince 
taarruzun memnuniyet verici bir 
tarzda devam ettiği maIOmdur. U_ 
mumi ileri hareketlerine i~tir~ e.. 
den İngiliz kıtaatı .. ~raberler~:ı?.e 
iaşe maddeleri \'C muhımmat gotur 
mclcte ve ileri mısu~lar tar~fından 
zaptedilen mevzilen taknye et-
mektedirler. . . . 'k 

Alman ttalyan esırlcnnın mı -
tan saat başında artmaktadır. 

(Devamı 11 füıciiifc) 

İtalyanları 

Denize 
1
dBkmete-
sebbOsO 

' 

Bütün şiddetile 
ilerliyor 

Atina, 14 (A.A.) - Cepheden 
gelen son haberler Yunan kıtaatı• 
nm yeni ilerlemeler kaydetmekte 
olduklarını bildirmektedir. Mısır• 
daki lngiliz muvaffakıyetlerini ht• 
ber alarak yeniden teşvik bulan 
Yunan Iutaları, cenup bölgesinde 
büyük gayretler göstererek !ta!. 
yanları denize dökmeye çalışmak• 
tadır. Muhtelif mmtakalardaki va. 
ziyet şöyle hülasa edilebilir: 

Cenup mmtakasmda İtalyanlar 
Himara Jimanın:n akıbetinden er• 
dişe ebniye başlamış görünmekte• 
dirler. Alman baZI haberlere göre 
de İtalyanlar bu şehirdeki malzce 
melerini nakle başlamışlardır. A)• 
nı zamanda kuvvetli bir mukavce 
met göstc~ek maksadiyle şehrin 
ön kısrmlarmda bir hat vücuda gc• 
'· rmektedirlcr. 
ŞiDDETLi ÇARPIŞMALAR 
Gazetelerin verdiği haberlere 

göre bu mıntakada dün çok şidde•• 
li muharebeler cereyan etmiştir. 
Son gelen haberler Yunanlıların 
Hiınaranm sekiz kilometre yakm:1' 
na vardıklarmı bildirmektedir. H'. 
maranın cenubunda bulunan P:-• 
normon limanının işgali, Yuna.nl!• 
lara Hiınarayı görebilecek vaziyet 
temm etnıiş olacaktır. 

:Merkez mmtakasındaki Yunan 
kıtaatı Premti'nin batT 11imalinde 
arazi kazanarak bu bölgeye haklın 
olan mühim bir dağ silsilesinin h 
gali ile elde ettikleri vaziyetten i~· 
tifade etmel:tnctirTer. Krtaat mütr. 
madiyen batı • :;imal istikametinde 
ilerlemckte<lirl('r. Çok arazi kazar• 
makta olan Yımanlıla'.I:' civar tepe• 

(Devamı 4. üncii.de) 

5 ayda 46.383 uçuş 
A NKARA, 14 ( A.11.) - Haber aldığımıza göre, Hava Kurumu 

tayyarecileri motörlii tayyare ve planörlerle Hazirandan Ikin. 
ci teşrin sonWla kadar olan beş aylık m~ddet .. zarfında 46.383 uçuş yap.. 
mışlardrr. Bu 46.383 µçuşun 18.378 ı motorlü tayyarelerle, 28.005 i 
planörlerle yapılmıştır. . . 

Kurumun Paraşütçülük şubesı ıse aynı rnüddet zarfında 5.202 
,P.ar~üt atlarnx ~aptırnu§tır. 

alındı 

122Yahudi 
Yardım ve himaye 

için 

istanbula 
getirilecek 
Ankara, 14 (A.A.) -

Son alınan malumata 
göre, Marmarada bat
mış olan Uruguay ban
dıralı Salvador vapuru 
yolcularından 122 nü
fus kurtulmuştur. Bun
ların muvakkaten iaşe 

(Devamı 2 incide) 

rHiTLER' 
MUSOLiNi iLE 
GöRüŞMEVE 

iVECEK 
Alman barlclyesı. 
nbl yeni tekzibi 

Şimali llal
gada Alman 
tahşidatı 

Berliııı, 14 ( A.A,) - Harici · 
ye nezaretiyle teması olan 
mahfillerde bugün bir kere 
daha beyan ediliyor ki, B. HiL 
lerle B. Musolini arasında bu· 
günlerde bir mülakat yapıl. 

1 
masmın derpiş edildiği hak-ı 
kında yabançı memleketlerde 

(Devamı 4 üncüde) 

Sizi heyecandan heyecana sürükliyecek 
olan bu tarihi roman, para ve kadın uğrunda 
harcanan insan kudretinin bütün iç yüzünu ha
rikulade vakalarla gösterecektir. 

Korkunç korsanların maceralarını, Çerkes 
diyarının esrarlı hayatım bu romanda çok me
raklı vakalarla taki}:! edeceksiniz. 

Yarın VAK 1 T sütunlarında ilk 
· tefrikayı mutlaka okuyunuz 
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BIR KAÇ GONE KADAR 

Gaz maskeli haydut 
Büyük, Heyecanlı Zabıta Romanı 

İngilizceden çeviren 
.. ' H, MUNiR ~ 

'-···············································-' 

Baro reisliğine 
Mekki Hikmet 

seçildi 
Baro umumi heyeti dtin, adliye. 

de, birinci ticaret mahkemesinin 
önü.ndekl koridorda senelik mut.ad 
i~timamı yaparak, yeni baro reisini 
~miştir. 

Avukatlar saat tam ikide, üçer, 
beşer adliyeye gelerek. koridorla~. 
daki sıralara oturmuş ve ekseriyet 
hasıl olduktan sonra reis Hasan 
Hayri Tan'ın riyaseti altında tor• 
Jantı açılmıştır. 

Evvela azadan Hikmet Tekçe ta• 
rafından verilen bir takrir okul'. 
muştur. Bunda reis intihabmm ru:-. 
namede yazılı işlerden daha evvel 
vapılması yazılıyordu. Bu reye 
konularak kabul Pdilmiş ve reis i-. 
tihabma bruılanmrştır. 

Her avukat rev makbnzunu dol. 

durduktan sonra kupalara a.~ n 
seçilen bir heyet ta.5nif işin! bitiı.. 
dikten sonra neticeyi bildirmiştir. 

Bnna göre, eski reis vekili Meki 
Hikmet Gelenbey 167 reyle 1941 
senesi baro reisliğine ~ilınl§tir. 

Meki Hikmetten sonra derce<> 
alanlar arasında. birinci olarak, e• • 
ki baro reisi sadettin Ferit, 29 r-O) • 

le, eski reis Hasan Hayri Tan 6 
reyle ikinci, Neeatl Yiı.lmı ve Tr~ 
hir Tan 3 er reyle üçüncü, HU..cv. 
)in Sadettin 2 reyle dördfuıcü, e!• 

ki baro reisi Halil Hilmi, Kenan 
Ömer, Galip Bektaş ve Ali Haydar 
da birer reyle beşinci ııeçllıni§le:. 
dir, 

Bir haftada 10 muh
tekir yakalandı 

Neticenin bildirilmesini müter.• 
kıp ~ki reis Hasan Hayri Ta.n kür• 
sUyc gelmiş, ve bu kadar scnedcr. 
beri reisleri bulunduğu a:rkadqlP• 
rma teşekkür ve yeni r&ise muva.f• 
fakryetler temenni etıırlFir. 

Yeni reis Meki Hikmet Gelenbey 
de buna cevap vermiş ve eı!lki re!• 
se, arkadaşlarma. teşekkllr ederek 
baro rı>isliği ısrrasmda arkadaşlar.• 
nm nef'ine çalrşacağmt temin et. 
miştir. 

~en hafta Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen imzası ile mm· 
tak.a ti?aret mti~~lü~e ~ö~d.erilen emirde, ihtikar ile mücade
l~~n şıd~~tlendıı:Imesı ~_;~di~ıl~e.kte idi. o zamandanberi, ih
tıkarla mı:c~dele ıcap ettıg~ ~bı ş~ddetlendirilmi$tir. Yalnız, ge· 
çen haf~a. ~ç~d~ 10 mı:~te~ırın adlıyeye. teslim edildiği, bir 0 ka. 
d8:: da ıh~kar ıhba~ı uze:mde çalışıldıgı göz.5nüne getirilince. 
mucadelenın ne şekıl aldıgı meydana çıkmaktadır. 
Diğer taraftan., Ticaret Ve· 

kaleti, ihtikarla mücadeleyi şid.. 
detlendirmek için bir (Fiyat 
ba.şmürakipliği) ihdas etmi~tir. 
Vekalet bruJ müfettişlerinden 
Lıitfü Aral, şehrimize gelerek, 
çalışmasına başlamıştll'. 
Diğer müfetti~ler de faaliyete 

geçmişlerdir. 
Müfettişler, ilk iş olarak 

müddeiumumilikle temasa baş.. 
ıamı~ardır. Badema, fiyat mu -
ra.kaıbe komisyonları, sadece fL 
yat tayin edecek, !bunların tat· 
bik ve murakabesi başmürakip_ 
liğe ait olacaktır. 
tHRACAT YEKONU 56 Bhır 

LİRA 
Dünkil ihracat yekıinu 56 bin 

lira. olarak kaydedilmiştir. Ya. 
rmı gi.ın olmasına. rağmen fura· 
catm bu derece canlı olması, 
piyasada memnuniyet u.yandır .. 
ml§tıl'· 

F ransada kabine 
buhranı 

Laval 
çekildi 

Başvekalet muavinliği 
lağvedildi 

Vi~i, U (A.A.) - D. N. B. 
ajaıısmın öğrendiğine göre, dün ah 
Şanıki nazırlar meclisinde Mareşal 
Peteıı kabinede tadilat yapılmak 
U:ı:ere kabinenin istifı:ı.ııımı istı:-mi ' • 
tir 

Pierre Etienne Flandm. Yelli k::. 
binede hariciye nazırlığma tayin 
edilıniştir. 

( Dmımı 4 fı+wüde) 

Bundan sonra asli ve yedek idae 
re heyeti azası seçimi yapılnuş, fa. 
kat reyler pek fazla aza üzerinde 
dağıldığından bu intihapta en fazla 
rey alan azanın yeniden intihabı ve 
baronun adlivede temennilerini 
tesbit etmek ü~ere kurulan komlı"o 
yonun bir senelik çalışma neticf• 
sinde hazırladığı raporun okunması 
için gelecek cumartesi aynı saaltr 
toplanrlmak üzere içtimaa eon v • 
rilml~tir. 

Bahkesir barr 
• • 

re ısı 
Balıkesir, 14 (Va!.."1~). -

Mınta.ka barosu, kongre&~ bu· 
gün yaptı. Bütçesini tanzım et. 
ti \"e riya.sete Tevfik ~aranı 
seçti. 

Aza.Iıklara Tevfik Zerdeci • 
Niyazi ~· Esat Budak
oğiu, Şa.ınn GttJeır, Bu~ .Ye· 
ner, ömer Edip Ungor ıntıha 
~ildiler. .. 



dyo Gazetesi 
ıa.aıı ~illada 
ıı,ııı ıtaııa 
eıır abadı 

Mrikanın ~imalindeki garp~ 
:mncleki· Ingılıı ti r hare atı mK\JP 

ya elkarı um ;.nuye ıude &it
§ilmullu akisler bı akmakta 

am ediyor. 
Bu ~ atın ba ın a bulWları 

iz kumandam l;en r;u Vavel. 
neşretr.ıo o dugu emri yevnıt

til Atrikaüakı bu harekatın mana. 
_. tebarüz ettirme,,ı bakımından 
~ ehemmiyetl"dir. 

Bu emri yevmide eöyle denil. 
edir: 

.,ltalyan ordularmm hesimeti 
fji1mzca dolu vaziyeti, askeri va
jlyet üzerinde delil. dünya harbi. 
ldıı ve istikbali ilJerinde besapm 
tesirler yapacaktır'" 

Bu sözler taamuun 6nCede'> 
laaiırlanmıı olduiunu açıkça gös. 
Alrmesi baKımmdan da büyüktür. 

Buıünlerde aark radyo:a; uım 

=Sunusi hakkında propagan
bqlamıı olJDalan da bu 
muva11akiyetımn yalnuıca 

lakerl muvaıwa;ret d4P!, takat 
liyasl tasavvurlara doı, u da yürü. ._te oldulu ihtimalini verebilir. 

lngiliı.enn garp çötündeki hare.. 
inkip.f etmektedir. Esir mik

~mm elli bitu bulmUI oJdutuna 
'-ret olunmaktaclJr. 
~u arada bir çok aenera1 ve im. 

tlftılındanlar esar edildikten sonra 
?)llfm kalan ve karma kar1fJk bir 

&USUi. yolsua Çğhere kaçma 
bakan ltalyanlarm ırup 1111P 
• erek air edildikleri bildirili-

• Bunlarm Libya - Mmr hu. 
dudunda değil Libya toprakların. 
a bi.e mukavemetl~n f4.Lpıbe1İ gö
*6iüyor. 

Bir kaç gil:l evvelki JlelriyıtJ. 
--2a Mısır i§iııin halledilmıt ol. 
lılt.1imıu ve artık lt:?Jyanların Mı

-~ taarruza g~emiyeceklerini 
Taıüdirmi~ik. Bugün de bu lranaa. 
&bnizin teeyyüd et.mit old~ 
pıamaktayız. 

Bu Jtalyan &Oıcils4 'lnıilim a.Dtan Libyayı istila et9eler bile 
incak barbm bir devrni ta~ 
- olacaktır" diyor. Demek ki J. 
talya.-ılar da Lib> anm İngilizler 
tarafır.dan istill olunaaıimı kabul 
~ler. 

ltLyanlann Bari rad,om arap. 
p neorlyatmda ltalyan harbinin 
Jngiltereyi birçok kuvvetlerini i9-
rata mecbur etmit. AkdeniJ ve Şap 
&nizı yolu ile yapılan nakliyatın 
lmmut olduiunu yayıyor. 

Eier böyle o saydı. lngıliı'erin 
)!ısi;a bir tek asker bile getırme. 
IDiş oldukıamu kabul etmek ica~ 
derdı .. Halbuki lngiliıler deni.!ett 
Wkim oldukları ıçin ana vatandar. 
Mısıra yüz bin kişiye yakm bir 
bvvet ve bir kaç bini a,an motör 
ta vasıtayı getirmeie muvaffak ol. 
~ ve bu kuvvetlerle bugünkü 
parlak zaferi kazanmqlarcbr. 

Mihuer yine .iyai 
laaliyett• 

Bitler ve R"bentrob'un BerUn. 
len hareket ettiklen haberi teey. 

M ILLt blltçemi:iıı, Cumhuriyet 
ordwnuadaıı eonra ııe kadar 

sıeuuiumyet. verici bir yolda oldı..• 
twıu, YUidatımJzla aarfi.> atmmm 
.... blrfb'rln• denk gitt!.jtnl, bu 
alYUUenba ,._den gOne arttJt• 
aı aaym BqvelrUfnı!zin luymeW 
autuldan bir kere daha anlattı. 

BllYOk 1ar11Dtılar'8Jl tonra, k • 
amdaıld lrlymetU VUtflarla kene" • 
lllD1 derleyip toplamıe, kurtarmJt 
olan TOrk mJllett, devlet iflerlDde 
1Dt1Pmnu yoluna koymq, 1bım 
D1an mUU gayeye 9armlltlr. UJdn 
alleler arasmda muteeet henlls 
ltDyle bir netice elde edllemem)ftlr. 

Dllnyanm her yerinde o1~tu r'• 
lıl. harrter, ~tar tdrıtı bayat 
...-ıantılarl.> le ea!d rah t ctlnle• • 
fal kaybetınfş o :uı birçok tn.anlar. 
aedenl bir e.ı.l }e llzmı olan m • 
luam bir büt"'" T V 
piri gidenle <! nk ~etJnneyl i • 
llbanedlklcrl, 'lv.ı k n • t ehned • 
lerl için, 1tkm r ç0kmckt~dtr er. 
Gerek ba yıiz:len, g rek a'!'a a_rmda 
secim ve 1evgl olnu ar., erkP. i v • 
fa bc!ını hava! t.u'•lera ı&hf., b· • 
lıman •Delerde bu mk'1ltı pek açilı 
9larak gf}rllnmektedir. 

Orta halli bazı aileler araamda 
~ bir ankette fU 6rneklere 
Rat!adaı 

A" Ti 'lrWd'rteT, bir mert, bir 
dl'lldrhJan ft!'dlr. Normal 

•manbrc!a geçim dibgtbıdllr; 1'• 
Ma lll9ta1ık fala ~ fma.!Adel!t 
... • s s n Jarm Jllllnı'Jar. 

B AU. cpcs;w,.., '* adaıll 
olılafu hal 7'ldre 

.aıve ı.- bit • ~ 

ytıd edecek o1Ur!8 bu yfne ttaJya. 
nm vazıyetı mevzuu bahsoluyor 
demektir. İtalya yakında dahili bir 
buhran içinde ka.acutır. B~ Milı. 
ver menbaı lta1yanm arkadilp ta· 
rafından baştan başa itpl oluna. 
cağmdan bile bah!ediyor. 

Alman}·a Mihver ortağının yar. 
dnnına koşacak mı? k şıruyacak 
mı? 

Bu sual ötedenberi toruJmaktJ&. 
dır. Arnavutluk topraklarındaki 
Yunan muvaHakiyetı vt General 
Vavehn şımall Afrikadakı darbe. 
sinden eonra bu sual ıu eekli al.. 
mıştır: 

Bu heziınetler Almanyayı al!ka· 
ıandmYor mu, alakalaııdınYOl"S3.· 
baDIİ bakımdan aılkalandmyor?. 

lyi malGmat alan kaynaklar da 
A}manyamn, ltaıyan çekilmesi ne. 
tic:ıesinde İngilizlerin Mmrdkı kuv. 
vetlerini AJmanyaya kartı kullanı
lacağmdan korkmakta oldulu aöy. 
lenmektedir. Bu dostluklarmm ca.. 
nandan ziyade canı düşünmek esa
anıa dayandıltnı göstermesi bala. 
mından mühimdir. 

Y ugoalav • Macar 
anlQfmtıaı 

Kazazedeler lstanbula getiriliyor 
(.__._.ı ............ ı. - n s • 11119 a ......, .... _.. * 

iba .,... ..._.sm· ~, • , ....... ' '• •..,...,.. ~ ..... --.ar. • .... • ve ı teleri vnde te- ......... Salftdor ,,._...,, ald.ldeD •M•• uıaıı ,.... nak'edt"'* .... 
min edilmiftir. Bunlar, ıoo metre kadar ....,... 1ıatmqt1r. ,... ~ 8Um1cleld .....,. 
ft9••portauz bulunduk· Batma aetıce-.. __. ~ __,..,.. &Ouırtlbalt. dlDI ...,.. 
r- puplUl&D kwm•v, abli lıulmllf, Ule ,amDJma,ıtlr. 
lanndan nezaret albna ,.ııım ammr deD1aiD dlbbd bo7laDur _.. • ...., BAnıt 
ahnmıılardır. T eabit e- ... cam .. -.. JHmdald 111111, ---. bavaam .,.,,,,.r.tlDdla 
dilen ölü miktan 103 ...._ lradm.. u1ra1r __. ".., ..... ıJO ~ ....,.,... ,. 

telif et)'& ile dolwtur. GU1&rlD bir ısmnm• dılCıı.ıe. llbl1t 
tür. 120 kiti de kayıptır. cı::sErua ooann.oo ıam ,.,. demir atautw. l'akaı 
Gemide bulundurulan fellrlmlzdeki llu.eevt Cemtyett ta. J'8UWıl' demiri tarayarak lo ~ 

b• h!h. ı&Uyete geçmı,. IWYrldekl baftaJ& deriDUl9 lmdar a.hU• 7&klafauttır. 
ır ıı ıye memuru da lfte yelkellll. burada tu aıtmd&Jd ıca 

kayıplar arasındadır. ,a1ara oarpara11 parçaJ&Dmıttu. va 
Kaza sebebi baklanda Hı·ııer Musoıı·n·ı ı·ıe alyıuen m.uaıt o&&AJ&r. deıaıa. &Ua 

f&rak ,ytl&wet• baı••m•fl&r, dılerlen 
tahkikat yapılmaktadır. c1e c1aD1a cllSktlmtlflerdlr. cıv1 ue c1o 

Silivride 230 Musevinin bolul. arlık görU42mak la 1reıee1er, lrıamdelerba ıaraJ&ama· 
masiyle neticelenen vapur kaza. Y ıarma da lebeb o1m111 J'OIOUlU Od 

;:an ~a:ı~~pılacak yar- istemiyor mu? =:::sn.~ Ut oarplfllllCa mecbur 

Kurtulanlar 122 ki§idir. Bunla. Bneloe de ,JUISllDDm stlıl. pmı 
ra JAıım ae1eıı himayenin rösteril- ı.ttmaı ~ı:....-:~!.:=!'ı!r. ıWı b&cwtmı &DiQua kdavua ~ 
mesi yolunda "Kızılay c:ıemiyeti. 'ıu ecl• l&1'alar maaml nıdJeflr tam llulD l'4eD. deDIR atlaJUU 
en mühfm vulfelerden birini al. "° DIUM1'MI laltncle lerhl dit' • ab1le Pmaat. uayı Wı oluü swv 
maktadır. Fed bir vaziyette orta. tere plen bir lhtllftf'Jln ablcJho. rWJen baber YVllUfUr. 
da kalmıı olan Musevi kazazede. fl'akat llkrl ~ ta,tadu malllat iL& W&IW.LllLU 
lere )'ıyecek ve giyecek verecektir· ba tanda IJlr lhtlmall Uacle etmelr Kua .._ a1m1r ••mmu IDlm 

Kurtulan 122 ki~in lstanbu. tse, banan teblbl ......_ .... aer lca7ID&IWm. ıudlnDI Fwmaıadul. 
la getlrilmesi kararlattınlmıştır halc1e Od tef UMmc1a bir m11'b' aaGddelummal " Umu nl8l ıuadar 
Bunun için her türlü tedbir alın. ninnin• pJlf ftıtd dıltr>t.. ..,. maJarla tıeratıer ..,.. '°""la _.. 
lllJI bulunmaktadır. Getirilecek~ dlJ -na-ı• ___ _. ... mehel!hoe •Hmla1a-4I•. 8a --·•-
lan Museviler "Beyollu fırakaper. -..=uBltl= ;ı_ M_:lbd~-~ ----·-- ·-- ---ln edilecıekt ... ili_. ..,,. ..., - _._ ~ ID&AIUU &lıt uıa&ı anemcte,ıct 
ver cemiyeti,. nde isk ir li."8 ..,....de drlll• ..,... ou llUCUk ldlomet Jlk bot aruac» 

Feaketıedeler, bir müddet bu tılara nı--, lılr :rercle hlrhun' Olrll tll*ll illa mGtldlJltilı ut.Alta 
rada ikamet edeceklerdir, ~011111W6)8' ...... Ja.'mt hft••-••'" dolna JGreı- lrı•mdeleN '-'- • 

TAHKiKAT ~U79:aı •iniıiaalJOl'hJım, ""'"11 •&.aütUr· 1111111ar • .....-. ı-rıetUrU 
Silivri müddeiumumflili diln ts- urr _.,.,. wumı il. ._ oha o111 ........-. 

tanbul müddeiumumfliiine bir is. "ltt~ .... lıl ullk ....... o.... ----. m11ı..ı. lltaD 

l Hadiseler arasında l 
Peten ile 
Veygand 

B ta Amerikan pleteclll 
R&b&ta slderek .-raı 

Veygancl De görDpıUt w beJa• 
nat a1ımf. 

General Veygand bu ..,..._ 
tn:da Afrikaya gittikten IOlll'& 
marepl Peten htıkGmetlnden 
ayn bir ıiyaaet tuttutuı& dair 
olan ayialan reddediyor ft ~ 
JOI' ld: 

- Benfm vazifem l'nmQa 
hlamet etmektir. Ba J'nna 
ID&Npl Peta l'zu o *· 
Ben Patent. hizmet için .A.frlb· 
da bulunuyornm. lıf&NP1 ile 
arammta lhtlllf bu11Jlldulam 
dair olan pylalar ~. 
dır ... 

General V9"1Dt!m ba beJa • 
natmda lamfmtyetf lllJ>bemıtlr. 
Şu kadar ftl' Jd. bundan 1ılr 
mUddet evvel ba atın J1De 
C?azeteeilere verdfit beyanatta 
Franaanm arul fedaktrlılt • • 
derek sulh ,..~ ll&Jı. 
ledljbü Alman paet.eJerl ,.. 
lllJllbr. Su halde nneraı v~. 
"l'l'clm bn bevanabm mant&1 
Peterıln fikri olarak a1abfltrls.. 
ffl!lne!Wr. Bu takdlide ınantal 
Peten htlkametf ile A1mmJa a· 
rumda Bitlerin tatecUll weldL 
de bir lfbirll~ - karmak 
na .. 1 l!'f1mkUn o1•bn'1'! 

laviçre gazeteleri Yugoslav. Ma
car anlapnası hakkında bir mua. 
bede ne de olsa bir muahededen 
ibarettir, ehemmiyetli olan teY iki 
komşu memleket arasındaki müna
sebetlerin durumudur. Anlqma 
liındiki halde maziyi unutmak ve 
dostluk tniı etmek gayesindedir. 
Bu muahede istikbalden ziyade 
muinin tasfiyesine yardım etmek. 
tedir •• demektedirler. 

tinabe evrakı röndererek Silivride ktemem811. ............... llltlerf 'Jal 1tmnmc11a ,.ı··mJJ.• bücUrt1ea 
wlmbulan denİJ faciası etrafında ·JCnnetr ~ •em•• ...... ..... MabtddlD Çalm admda bir de .... ,. ı·ıarvada dahı·ıı 
liman idarainden bul cilıeUerin ... ,........... .......,. YVdlr. kY&Uı &d&IDID owcb 

Romanyanın iktuatli 
sorlaldan 

tahkikini istemiıtir. "'"'~" .. •t.ı'9a "" ..... ...,... ···-·•"'· 'r&IDIS alUlde pa1to ı·hıı·ıat başlangıcı İstanbul müddeiumumllilf eor akdedairaa 11G llMIDlebMe ._. 911 .., ........... 

ıu blkimlili vasıtasiyle dün limaJ ı •fi hava 98 ara Jmvvfltleıl De•'"• uvau unu n DtYoat 
:..a-~·m·n ild mühim ... ı.. .. ·nın ma ı''mbl latt!l e4eçck bir bnet " Vallada M qHUR l"artnaelntn .. 

Romanyadan ~el•n ha~- AJ. autUCIN il"'.... ._..._.._ ...____. -- IUOIU _.... ,.11cenıının 
"' "" c:ıııı:'l'"'""' JQmatına müracaat ederek hazırla nı~ \'llcaılana _._JO"'u: ı.e .. ıaaı Vlkeor Rtelt olan Reffma 11'&. 

_.,._.Romen iktısadl anla!t""•sına I" -.. __ .__ L--L t'__._ in...__._ -- • caaa. llUl9lt UU7t -· :r- dığı .:ıı-yayı Silivnye ırö-t-~ "•- _. ....-e _... _.. mu11eme11.,. .__. -• -'•·nm ------' e-ı--'m .. -lhM- Romanyada iktısadl duru.. ~ • ....... U&I\+ " ..__....___._ ·--- _ ... _ - IDll&lr. VU& ....... ~ ~' ·~.. tir "'I ,____.., ... 4)01s .... ~ OIUUJlırt'"" Mr .w ,aımdldu: "-eli_.._ le-'-l..A. neerlvata 1-1a4ılmı. 
mu.o iyi bir plriklt inkıpt etme.. ·Kasa tıbldkatı devam •tm•kt.e .. ~. o ..._ td dlnJu111 tr-. ,._ -. ,au.uuv 
dı-~ne ı·~ .. -t •tmektedı"r. lktısadf ·---- L-. lerl n .. gemhı1D llOtUD 1Dllre"9tıatau - mareplı 1&hMlll Yumnfltaa 5' i<"'"" .. dlr. Yaka m•bımu ıttmll olu "'- - " -• btte~ ,. •·- n•--a ., _____ -•--....._ • '--'·-... -n bunu .. ı"za'-· 1·otay ... -·. ,__._ ftltlL....& ıuı 9'leD 1ld ta1lA aa ~i&& KUllardu __., lliUUT' wnu~ OIJJQIUI~ 
UiUUl&KMI •• ·u 1'11 uu mm vali anıavtDI Abmet Kmak. ı•nk • ~- ..._ - ,.tımalıı e&w1~ na ft\'& hı o1 hanııte 
Bir tek kelimt ile ümitsizlik.. tahklkatm IUr&Ue wepıımuma gereıı ... ,.._ lrencB elade o!a ,. ..... , caar. KMpwa. fWUU'j '°1MımlfUr. '~ mama 

Emniyet olmayınca in anlar en • Lskt.D lfiDlD lD~ oen1u et mmhafm elmlll. laattl Mam& tta•. "- 1117 deDtıen yelkeııü &emilerde ~.!: :: .!ı~~·d!;11':!; 
m<ıbrem ihtivwı,çlannı tatmin u.;n ---·- ...... -t ....... ur:. ,.... .. ,...... -1eee1r ..._ _ _.__ OlllfU'UD. l'ürk IUJU'IDa&D aıutudc1&& ~- .... - -- - .. - ~ .. _._,__ ••- • ı. _ _.__ 11ttvtalar cıkennak1a lttıMD et" 
bile faali- göstennezler. --- sw•....a-•- 1 mU .. _ .. H ft- ......... badi mit.,..._ ...... ea... -- 19'1 ...... ,.,. mece 001

-- &el ~~· - ... ~- -~ -.-. :... ... _ ba ----- -·- tı.ıu..•, eet>hede arda harbeder. Bir habere IÖtt ha.km Roman- _._ .. _cam .... _ ... ,_ .. v-'--·•da olaıU• ·~ hlle aı1tlr ~elldlr. Bn - --. YaıuD -- - '(HU -- ......... - ... -- .... ....ne ....._ __ ...... __.,... .... .... mu·-· ken milletin ce-'-e ~ 
yada paralannı bankalara yatır. tur. Batu ıem&. uruıvar tıudlrUI ~ Rltlew- hmt4'1ta ~ M11a ,_ - _._. ·- •Y- mtttesanfd bul~ .. lOmmun· 
mala mecbur edılmiı olması hiçte m bamU eoll •ld "abpp Salftdor -.n""!."• &lr~ls llte.'"'9 .,,._ fak olımao•m l'ada JVUıde demir 
iyi bir tesir yapmamıp. yelkeıılllldlr. Salv&dOr, ıoo aroe temi "" AJm&D,. De ttaın uumc1ald auım. 19lUDU demlıt &aradı. Bil ... dan beluıeyfediltni ajamlri:A 

Japonvo da nvni llt.oluktu: Aaad ıoo klfl ll&calc bir Mllauehfıtlertn ._. MI' •fhaya ~ n:;"~ .. ~=r: ~j=:!ı verdiil ba habll' " _,, _.. ....... ..._ ~ ..,. ....... ._ aem ....... 
~,. 'mi • ,.. ••••• .. ... ~ ~·-._..mareşal Badatrlfwmm 1911i1A-

ASJM UB mlJI t.erlrıltmeJıı mtbDktb1 oktutu bal ne ftalyada da'hfll ft'kl*' ~ 
Japonyarun da iktısadt sıkmt"1 ----------- de -- ..., U#dam. fmm meydan a1aealı yohmcla 

çin macerasına girdiktenberi rün dil~ !~rbüyük. ilerlemeler keyde- ı--=•ız• • Alın•- harbi ıuı&rUL&JILAllDi &o••, ll&U vtırUtUlen tahmtnlerln aoıra. 
aeçtikçe artmaktadır. Japonya mil ·-w- .._u .... Jufmlu ptera. bfT bldfeecllr 
yarlan:a yenlik harp masrah yap.. En cenupta Haymaraya kadar LondJa, 14 ( A.A.) - lnailia KurtullDIU uumc1& bir lra4tm dola Jd bundan ll01l!'I. ~ htXhr 
lllJ1, on binlerce Japon ölmüş, ~- ,elen Yunan süvarileri bir çok mil. hava ve dahili emniyet naaretJe. &cır, bir 8GIMD ;aluldlllF pat.eaa w dunc!ald heslM!tlerln ı---... 
merika ile münasebetleri bozulmt11 him mevkileri ip etıniı w bU rinin teblili: auab&eW .....ı eablp&elt nnaar. Ka bın.ka.ca~ akia1er ile ıı,;-~. 
lngıltere i e alakası kesilmi~ ve da. baylı esir a.mqlardır. Bugiln düpnanm fnailtere Ole- ftleJl ld&re .._doktor Koalta7D • daha ziyade artmakta .,_ 
bil~ istihsaH v.alm11 olduftundan Tepedelen tamamen tahliye ediJ rindeld faaliyeti ufak mikyasta , 8!~ ~-~ öl-==·.:· odefektbt • L 
Japon milleti de vaziyetten nwm. miştir. Düpesine intiıar olun. olmuştur. ,. __ , · ============ 
nun olmmu§tır. maktadır. Münferid bir dQşnan tayyaresi da Girim. lw'mDI " bir aocuawıu 

Bin Uzak Şarkta dileri yakın- Klisara kasabamdan Elbasana öA!eden aoma geç vakit merkezi kaybetttlbldlD ,.,. - bir 11a1 Ed b• 1 1 • 
da ve ikisi de Yftlf nizama dahl1 doğru yapılan harekat tedrid ol- lngilterenin garbında bir yere bom dedir. e ıya gaza ası 
olan bu iki devlet iktuadl IOrluk. malda beraber inkişaf etmektedir balar atmqtu'. Buı dükkAn ve omMITll Ab' llfTA U(SA• 
lara dikkate deler bir benzerlikte Mühim tepeler ve mevkiler Yunan. meskenler hasara ulramıttır. Bir. MYIL&&lADDI Betinci 1aym bai1D GIJdl. 
c&'Qlmektedir. War tarahndan sapto1unmuştur. kaç kip ölm~ bir kaç itip de ya. Dibi. pamro ...-üdlrıaatındt Bu ayıda AVDI Aqtt. F.Ml 

ltal)'an Y .. -.. ltalyanlann cenupta kuvvetleri. ralanım§tır. JaPlllD ~~-~~ .. ~· Battzmar, HUlamettiD Bamk. 
~bi ..,_. ni h11la çekmekte olduklan ıöril· HükQmet merked c:lftnDdaJd .... ası -- --- -- - Swl Den1f, B. t Dtmmc>, J.• 

lQyor ki. bu vaıiyete nazaran ttal. villyetlere de bir kaç bombe atıJ. mlfUr· :::.uar _:::, •:" • bidln Dtno. Suavi Koger, N. 
Yunan taarruıu muvaffaldyetle yanların Avlonya limanmı da ter. mıştır. As hasar VUkubulmultm. rede '° talı& tutulacaktır awa Mutlu, Nulret ()tylm, Ali Rm. 

devam etmektedir. BilhaN cenup. kedecek'eri anlaşılmaktadır. Oto ve yaratı yoktur. IDetıldlM • Mehmet s.,m, Y. 1L 8088Pb", 

AaDedetasarruf:7:·:.:.:::e~~ 
4t. Anne bin zahmetle QOC'Uklan Çocuk1arm tlhllll c;almda JalUD& B kin eve ba'1ı, kanama im·' aWra uYllDdJran ~her .,.. 
idareye ~ıamakta " fena sblR sQçlepılft1r. Utm au. ı.ı.. ll&D btr adamm Aue tutumlu bir 1 bllylk bir allb De ~ 
ll'f" h'r ıey artıramamaktadır. yazanı biriblrlne ~ bajlJdır. Bathaıa vı • kldmdır m•~ bir bitte IF• hbu Nine "Edem.yit ......_ 

rlp yal idareyi ona l6re dtlleltmfı. • ' er B&yıaiyle blras 4lıba tek&• 

D 1RT kişidirler. Geçim ftf.. (9 ;;4!'!!.e 'lliLat Jerdlr. Baba, aldıiı para71 ortaya ıi• fevblicle mentturtar. mUl ettilfnl g&atermelrt.edl. (). 
yetlerl iyi kU. Uldn babr• -,.. .. '"". R toyu. anne, ona gGre idare eder. o ""TA halde ,...rlar. Baba kuvucutanmm., blDı..a pl?ıQ 

nm e'9f ihmal etmesi d?"!!!'dakt t-. A tLE gençken 1811glnclller Dil bir avubttır. KaDJt-u en Delle hararetle tawlJe edldl. 
rafı vflzUn.,,_n ~P.rfMfll'""lt ~lr.:h .. ___ .. _.__ ~. 'Anne ODU aylara. 1t11fta1ua 
anne ne hsb11 avntdı. 1'•-ef .,... tunmedmı -~. On ,... ·~ Btsmetel tutntu ""ba b@P Yalan yere yemin 
ye b8tlln"O ailede bn1Ikbk ve r! • clGfer. Son amarıtarda parayı kra dah bir evJerl vardi, ebııcU Od oda .qa; IOfn.da ooculrtartvlııt ber • etmenin ceza• 
r.-&· '1a.11ta4t. dm eline a!Dut. blru oJa1m ld.areyi lı;lne 11tmm11lardır. Araya haat~. t,erdf~ Anne ae11•1'atr Her pyı 

Ç ..... t bl aD dl. A Vl"l .. na lrort!tuştur. lıldar ıtrmıltlr. baba lıtiyarlanr • • .. ..._.__ ,..__:._,__ _._ Eytlpt.e oturan BHml"8 adm-
,.., mesu r ev na. tir hayat QOk glS6i1Jetmltttr. Bil• ı'l-8Jtere ... ••m--• ...-.u~ ınu"a da bir kadın, kDmr 1IJrabtm a. 
baba f1rf de ~k... Geçtm M ~'U'lTURLAR. Orta batdıa tb tımitlerl ıeng 1m1arnun 1etltiP ma ._.... blle avnhr. "'~" ... '"1- dmda bindne nlpalama*a 1159 

yolunda ... Bir ırf'n pft-ı,.ftt hı--rna )'IJ'&rlar. 'Anne iyi bir kad· • 'terıcUlerbae bllrmumdadlr. Kaayyen =- dllına '*""• • vermft ve 8IS Un para ile bir 111. 
bir lıachn mu11atılt oldu: bfıbe ODA dır, idarelidir. Ba.ba da eve ba" • lar, wa • fi.il Jtllllltt ahnJlbr. 
lranarü e'Vden gitti. ytıvayı )el • dır. Dlf&l"da para harcamaz. Uktn F 'KIRCE bir aDecllr. ... Ba ubttn 111 ....,. ... • Ancak Rllm~ btr mlll&ıt 
fll-lr haknnm bın' tı. Anne dik ı muntazam blr bfttç~tm yoktur, ne cocutlanDJ C}Ok flllW'Ur, ae cima: 80llra DıÜ9IUl ftkrbıc1en VUftC1D11 
dike~k evi. c; ... tmıya g liree onu ~erler; fena sUnior 1çln lsterlel'H atnuya kalkar, ooeüJar ve lbrahıme ne Jb11ib1L Dl 
ç "•or • .,,"nıttla!'I bllyO'ktllr. bir ıey aymnazbr. bu vulyettea Wtlfa~e ~el'fllk •'·• B9e bamt ana baba. a """9 ile de oanamı &eri wrmlıltfr. 

G-:LfRJ.Jmt muayyen değildir, A ... - kalabalıktır. AraJannda bUditleıine hf"l' feV isterler. AmM ele a.llede bir IU4et ,.~. Bunun berine tbrahtm aJer 
lJ.dll dalı d41'6nceU. cldd!dlr L&ktn • •• D• havatnı tanztm ttc.!en ,... ht ........._ 1 -

ne trell~e onu ~arcarlar, yalım bir kiti c;alJiıp 6tel • a • ' • teter, "'11e ,. .Mr -n ne bile *" • . ne ..,,. .. ., eulh mükeDMS-
OC>k ~ldf~ saman hıc; bir tup.mıf teri bıwhr. Halalar, tev.elflr hep nlr~·_!ıer veenl e .Ue eocutla'.f. Jı:o • tmt dUı.mA~-a tm"'1,,,,,.,r,ar. 'F. btr dava •c:m~ BDmlw banda 

1 ,,_ Jar. ~ av u para 'htter, l8fll'IP yatan wn yemin etmltt;lr. 
)'a,pmutar aoııra ısrlmıtıya dt §'" • bu bir lrJı'nln b~ma ~lrmDıtUr. k.ılrrlar. AJ1e betbahtttr. ilkti. RGzll ~· olın ,..._"1""· DUn bu _ ....... uU :..... 
ler. Yqa111, gellfl ~t: b' • Sılr:mtı llODSUZdur, lltlkbal çok L.• • yahut heu.ph buek~t etmlven. .,...,_.. J9 ••ıaaM-
tJelert Yoktur. Para ıe11nce mDhlm ranlYktır. u• .... k'tldlrler. Ufak bir 8918!'1 ~'hf ,.... ... , '"'"'".otl"' .,_,.,v. n'-. el ceza mahkemealnde mullaJrr 
bir kllaunı baba dıı,arda ef?lencesl O ÖRT klfJlc!lrter. Maae uchr. \'ardır Baba ~ bir m... ""'" ne bda 1M1!'1.h olmlana ,..·. me edl'en Rflmm 8 ay mtlddet 
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Polit.ika: 

Harbın yeni 
bır safhası 
9• harbi blriblrlnden farklı 

hhkaç safha an~er: 
A) - Garpta sükfın, şarkta h. • 

ldEet'-8auı. 

Maarif Vekilliği 
Eski eserler dergisi 

çıkarıyor 

[Nazire: 

Ne deırell? 
Mektepten sonra tiyatroların, 

se::.li sinemaların halk tala.ffuzu 
üzerine yaptığı tesire şimdi oir 
de radyo katıldı. . 

Spikerlerin seçimine ehemmı: 
yet verenlere hak 'ere ... ek y nı 
bir müşahede: Dün b r genç 
halkm· (kıble) dediğı cıhete 
(cimUb) diyordu. 

(Cünub) dememeli, (cenub) 
demeli. 

1- YAIEl'I' 

J Girip dtltllldlllçe: - - - - -
Kaza mı? tedbirsizlik mi? 
S lUYR1 imlerinde bir gemi pa.rça.landı ve ytizleree t9a ~ 

Gazetelerde, gemi enkazını, cenazeleri Te JmıialaD -~ 
ı.eu anlıklarını ~öı;teı-en resimler ı:;önluk. Bu ttirlii ıeva.Jar -..ı • 
da ın~an yüreğinin ilk duygusu, keskin bir 11r.ıı olayOI'. ÖleDID, .,_.. 1 

olaıını ) alnız can ~ınuuu, gonlilde bu hissin doğmama& .,..,or. 
I;u ı.a\allılar, yerleştikl<'rl, belki de doğup btiytidtüdert. topraı.. 

lardıuı ç ıkarılıriı .. ı.armış. l''illstlnc gilll) orlannış. ~- harbi esnasında. harp, 
höyle Mr manzara gösterdi. 

B) - Garp cephesinde intizar 
Mflwıı, Fransız harbi ba..'jlaymca. 
Ja kadar &§ağı yukan sükun de\"am 
MU ve h&rbl Şarka n A' nıpa k· 
teu haıtebae ıtakletmek ar.1.usu nn • 
hulpa uumda yer tuttu. 

Maarif Vekaleti bir eski eser 1 ket dahilindeki eski eserlerin 
ler dergisi çıkarmagwa karar resimleri, tarihi kıymetleri ve 

ta.rzl bugünkü. .. b 
vermiş, bu hususta hazırlıklara yapılma arı... u-

fü~ın en azgın ~ünlorinde, onlan böyle bir yolculuit' ııorlqan 
nellır'.' bilmi.)·oruz! Fl\'mt hepslnln Yahudi olQıJlan, :mewılmMa IJ818• 
hatleri, bu yurttan ay::"lhşa bir çıkış değil, bir kopu,'j demek lizoııge .. 
cli;'.;iiıi göstcı lyor. başla.mıştır. lunduğu malıa~ler etrafmda 

Bu derglde, sırasile mernie- izahat verilecektir. 
M. K. kanununa 
muhalefet davaları 

Hele Karadeniz gibi, çetin dalgalı, yırtıcı bir su tıflöne, ... 
çarık lir .) <'lkenli ile açılmak, bu lnanışımm •laha ~ ~ 

0) - Norveçbı işgali ile Garı·., 
fa ....,....._ ba.,ıaması dem("kti. 
8- 1a•ıca aynı zamanda hava 
bçuc .. .._ deniz ku\'\etleri üz • 
ılııllle laildm bir nurm lcra ede< • 
il ~ tahakkukuna bir 
....... gibi göıtlndll. 

Harp malııadderatmm nazariye 
helrınnndan yeul bir babını \'Ucuda 
getlnııek isteyenler bundan istif • 
de ettiler. Bllha8fi8 İtalyanın ha • 
be Klrllinde bu nazariyenin tahal • 
kak ıetml§ gibi görünmesi bill ük 
teıdr Jera etti. Bu safha harbin ye. 
al latlkameüerde lnkhıafı ~in bir 
b.]l•p; vazifesini gördü. 

D) - Frutsanm lnlıilW ttnly • 
Din deıtaaı harbe glrm("sinl lntar 
eaa. lW,. harbe bu şartlar içimle 
girdi. 

t~ harbe ı:;lrmes~, ateşin 
Akılenlz sahillerine ,.c A frlkaya, 
Asyaya sıçraması ihtimalini ku• • 
Vetlendlrdl. Fllhakika Şarki Afrl. 
lra, Mısır, \'e nlha.) et \ma\'lltluk 
harp fllLhası içine glnll. 

Bu safhanın ba!fmda. ttal.)•anm 
harbe glrmeN ile mih' er dc>vl("tlr. 
rl harp sa.hasmı çok _gcnisl<'tmiıJ b • 
lonuyorlardı. Non-eçt n Ct"belü'. 
tarığa 'e Sth e.) se J a1ar genişlemls 
olan atf'S hattı ulhun mlhH•r leh"• 
ne ~.,':< yaklaşmıs olduğu hissini 
\ Prdl. 

E) - Fakat Fransa lnhllilinl 
lngnterenin sllih t:esllm etmesi 
takip Ptmt'dJ. 

Hala siJihlan Ue tnglltereye 
t.:ıa.rruzlar safhası ha..<ıladı. Bu taar. 
nızlar mu\ af fak olmadı. Bu "=' • 
b:ıyı geniş hatlan ile alaaLk olur. 
!lak mlh\ er mcddJnln cezr haline 
ı:::lrmlye ba"ladığı safha diyebiliriz. 

Bu •Un h- la harp lııı safh:ı kir.. 
d illr. Ba -nu.a lia~tHr 
' ıfl rı Runl rdır: 

İn:!i 1<'rC' 1 ı nır.u iı 1' im 1 " 1ı1 ı. 
Mu"io · i'nin inımdır ı 1 :n n !.i': ı • 

larmın ıner],cz J.u" ti erini" hii' · ' 
ola.cağı nazari) esi iflas <'tti. r ı 
iflası ~ ·ı ... tt-ren haklı hadis<'I r '. • ı 
dır. Daha temmuz a\ nıla it 
nıosu lnı.,.-fllz fil U\ la ilk tf'm .... nı 
yaptı~ zaman ltah an hına ı.w • ı 
\etleri tngillz d ni; '•""<'tir rint 
lımulan darlwvf inu: nıf"di, bilaki 
Jnağlfıbl tın ilk seldi olan firarı 1 
t4'rt'flı pftf. 

Akdenlzi tenılz'enl(' harC'l.ctl tta·· 
ya lı,:in mümkün olamadı. ,\ lulcnl. 
zln Şarkında \'C ga.rbmda İn~iliz 
denb: ku\'\ etleri oldukları ~ibi im 1• 
dr. Mısır üzerinde :rapılan ask(• ·• 
hareketlerde İtalya~ hna kon r • 
leıi de aınulduJu derecNle müc•. 
•lr olamadı. 

Nihayet ttaıyanm Ama\'1ltluk 
hareketi başladı. Amal otluk haır. 
ıtelcrinlu aldığı §etdl malômdor. 

Bir taraftan İtalya Amavutlukhı 
IDetgqJ olurken iki darbe ile deniz 
kavvetıer1n1n en mühim unsurlan. 
Dl ka;rbcttJ. 

Şlındl ba deniz darbesinin ak.<ıl 
f:eslri Garp çölündeki taarruz ha• 
reketly)e meydana çdanaktadır. 

~~·yt 8.§IP geçen İngiliz 
::--· ·"'wernun Alrlkadakl muuffr• 
)ayetleri denlzJerde eusen olduJ. 
: ~!:"ık vaziyette olan İtalya için 

Yuıt; tebllkeler hazırlamaktadır. 

İt&IY81lJn yeglne kolonisi olan 
Afrika sah1Uerl Uc irtibatı esasen 
Palna.k lpliğlne bağlıdır. Şap d<'• 
nhbacte lngtUz deniz 'e hau kuh ;:!': hlklmdlr. Akdenlzdeld lrt1• 

Rom lııeıllleeek olursa muazzam 
•le~ akıbeti ne olur! 

Bu 8ua11D 
t Jaa oevabmı de' am etm<'I • 0 0 mihver eezr harekC'ti saf. 
ha." ızab edecekti 

1 
r. MJhn•rin gr. 

çen yı med l!lenet1I idi; bu yıl t'ezr 
mlhl'erfn talihi olmuştur. 

SADRt ERTI!'M 

Liman işçilerinin 
hediyesi 

H dutl rım1z1 b k \ n kah -
n e 1 rimiz kin lim n me. 

M 
1 1 ?QO takım r ma"'rr. 

ri d 800 ri t corap 
t e dh en hediye ede-

üniversitede iktısat günü 
Önümüzdeki pazailesi 

günü yapılacak 
Ekono~i v~ tutum haf~.iyle \ Bilahaı: profesör Yusuf Ke

y,•rın ünıversıte lktısat fakülte- mal Tengı~k, lffet. ~z. do. si ve Yüksek lktısat okulunda çent Ziyaettm Fahrı bırer söy. 
(İktısat ve Tasarruf günü) ya. !ev vereceklerdir. 
pılacaktır. .. .. ı:aıe~ Akil Serdoğlu, lb-

( niversitedeki iktrsat gunu. rahım özkıraz da bunlara kar
ne saat 14 te lktısat fakiıltesin şıhk vereceklerdir. 
de baı:;lanacaktır. 1stiklal marşı En son olarak ömer ~lal Sa· 
nı müteakip rektör Cemil Bil- raç bir söylev vereoektır, 
sel. açıs nutkunu verecektir. 

Yeni Kars valisi 
Ankaraya gidiyor 

Kars vilavcti valilifrine tayin 
edilen İstanbul vali muavini B. 
Hiidai Karataban Drı ~iliye Ve -
kaleti ile temaslarda bulunmak 
iizere bugün Ankaraya gidecek. 
tir. 

Noterlerin teftişi 

Müddeiumumilik noter ve ic -
ra dairelerinin senelik teftişine 
başlamıştır. 

Teftiş, birkaç gün sürecek
tir. 

Okuyup yazına kursu 
Ba1.:ırköy hal~: 
Şimdiye kadar hiç o~amış 

olanlar için evimi?.de bır oku
yup yazına kursu açılmıştır. 

Dersler parasız olduğu gibi, 
kurs sonu~a muvaffak olanla -
ra diploma da verilecektir. 

İsteklilerin evimiz idare me -
murluğuna müracaat ederek ka. 
yıtlarmı yaptırmaları rica olu· 
nur. 

Yurddaş! 
İsraf, bozgunculuktur. 
Ulu8al Ekonomi ve Arttırma 

Kurumu 

IResi le 

Asliye ikinci ceı:ada 
görülecek 

Bundan sonra adliyeye veri
lecek milli korunma kanununa 
muhalefet davalarının, cürmü 
m(!fhut kanunu çerçevesi dahi . 
linde olanlar hariç ohr.ak üze. 
re tamamen asliye ikinci ceza 
m' ı kemesinde görülmesine ka -
rar verilmiştir. 

Buna se-bcp mahkemenin bu 
nevi işler üzerinde ihtisas kes
betmesinin teminidir. 

-o=---
Y ol kesenler yakalandı 

bit· 'e il<adır. • • • • 
~Ö'\ lencliğinc göre, bu yelkeull, baştanbe§a tahtadamme. ..... 

bir ;.;<'mile, .)'llrtlarından sürünenler belld girmek, dolmak . ~ 
kalabilirler. Fakat geminin tahammül kablHyetinl en lnae ıaoktıııtiliia 
kadar bilen kaptanın, bu kadar canı nMıl boynuna aldığma ,.. tle 
akıl Prdlrilemez. • • • 

Kıyıda baygın bulunanlar, kayalıklar arasından toplananlar, lfmdl 
Tiirk ~fkatinin kucağına sığınmışlardır. Ne yazık, ki bu biçarelertn 
bir kısmı, ana, baba, <'\lat \'e karele§ kayıbma uÇailılar. Çektiklerbııe 
lıir dr bu uıla.r katıldı. • 

Hadisenin adı kazadır. Herkes böyle diyor. Fa.kat mesele UsttlrMle 
lılnız durup düşünUncf', ortaya "tedblr.ıl:dlk" in çıkaeağmclan, ben Mla 
siiphrlcnmiyorum. J{azanm asıl çehresi budur. 

J\ıs kıyameti-<' yola çıkı!ll: dcnh:e dan.nıkh olmadığı, büyttk fada 
ile a.nl!lşılan çürük bir gemiye biniş; geminin hısafsız bir bptan eltn• 
ele butnnu!"ll ••• 

Bcnre. hiidise~I do!!ııran sebt'pler, iste bmılardıJ'. Aına khnbllir, 
claha Dfl Yakte !tadar, bu türlü ,-ak. alann ahuna "Kam'' d mgasmı 
'urup al"Unacağız ! ... 

• •• HAKKI S'OHA GEZGİN 
Kasnnpaşada, Değirmen so. 

kağmda oturan Hamit oğlu Nec 
mi, dün Yeni~hirde, Paşabak -
kal sokağından geçerken, 'henüz 
anlaşılamıyan bir sebeple sabı -
kalılardan Kenan ve Fevzi yolu
nu kesmişler ve ürerine hücum 
ederek kendisini kalcasmdan a. 
ğır surette yaralamışlardır. 

1:.ari itten : 

Yaralr tedavi altına almmT" 
Kenan ve Fevzi yakalanmıştır. 

Şüpheli ölüm 
Kartalda çimenıto faıbrikasın -

da amelelik yapan Mehmet, dün 
çalıştığı yerde ölü olarak bulun. 
muştur. 

Mehmedin cesedinde yapılan 
muayene sonunda ölümü şüphe· 
li görülmüş ve morga kaldınla
rak tahkikata başlanmıştır. 

8dis 

Park ve mezarlık 
B 1R kaç gün önce (Va -

Nu) bir fıkrasını ''Me· 
-ıarhk,, mevzuuna hasretmişti. 
Derhal eski bir guete kollek. 
siyonunda rastlamış olduğum 
aym mevzuu hatırladım ve 
"Basiret,, gautesini ~ 
bir daha okudum. Altmış sene 
evvel çıkan yazıdan birkaç sa
tır: 

eri 

"1861 BID88inde zuhura P
len kolera illelinden'oeri PUr' 
galtldaki Ermeni mezarlı~ 
öl\l gömülmesi ca.mbi hük~eti 
seniyeden menettirilıniş ve ş~ 
diye kadu meızkftr mezarlığa 
görnA1lnUJJ °'8Qıarm. başka bir 
yere nakli iç.bı verilen mUhlet 
de hlta.m buJ.nwe olduğundan 
Beyoğlu ehalisinin menafii ile 
o dvann teeyQni mucip <ıl 
cak tutUW lit maddesi ~~ 
1mıdai ymfdeu bir ~ saz 80~ -
'@Dek ~ ı'tıet &1maz değil 

AJ1iıı-. tlfne evvel bir gar.ete.. 
-.m Alılu gördüğU bu mühim 

f in~ birkaç sene evvel 
\ ?ı')··~iimis olduğu okuyucularm 

m -nuı~oıaa...cerek. 
, .. ~yazıda aynı de-

l rec~..JllJSdP! mr mevzua temu 
1 eder• !1' ki: 

Diin adliyede yemi baro rci..~i .'leçildi. l~ukarıki rcsimT ı den 1ı "dsi seçilme faali?•r.tinl "e köşede yeni baro reisi Mek1ci 
llil~fflfli*'1!eLi!Jor. TJr/fer resittı. , Tasan uf Hafta.~ı ,ııünasf;bctilc nıektcı Zerde tasatru/ mevzwu etrafında verilen temsillerden 

- birini gösteriyor 

1 "Aml!nf mezarlığı ı-.. 
ı ~ edecek talibine -
tıl~ bir.kaç glilll 
rna.b&lle-: heyetine vazetmek da. 

-86-
Pepenin bu tehdidi onun uıı 

senedenberi güldüğü bir eğlen. 
ceden başka birşey değildi. Kal 
kahalarla gülerken bana da şöy 
le söylüyordu : 

- Telefon edecekmiş.. Hem 
de polise .. Ha .. ha.. ha. Aman 
Aleks müşterinin bu saflığı be. 
ni bitirdi. Ne de büyük tehdit!. 
Aman yara:bbim.. Polise telefon 
edecekmis .. Ha!. ha! ha!. 

Ve Sanc::eze doğru dönüyor: 
- lster misiniz gidip zabıta 

şefine kendim teslim olayım? 
O da benim Kanadadan getir. 
diğim viskilerin müptelası olan 
bir dostumdur. 

Bobun sönmez. vahşi kahka
haları sona erdiktt>n sonra ben 
söze başladım, Boba: 

- Mösyö Sanşez artık. ~er 
şeyi anlayacak kadar ~ıdır.,.. 
Herhalde şüphesi kalan hıç bır 
nokta mevcut değildir artık . 
Haydi Mösyö artık bu işe bir 
son verelim ... 

Tekliflerimi tekrar ediyo. 
rı.ım: Rio dö Janeyroya giden 
bir gemiye bindiğiniz tak~d~ 
Nevyorkta derhal size yınnı 
bin dolar verilecektir ve artık 
bir daha Aınerikaya ayak bas
mıvacaksınız .. Anlaşıldı mı? 

Pepe biraz tereddüt etti, son· 
ra mmldandı: 

- Peki öyle olsun!. 
Ben de onu teselli ediyorum: 
- Herhalde iyi bir iş yapmı~ 

oluyorsunuz, bana inanın .. 
- Peki ama bunun garantisi 

Aşk ve rr1acera romanı 
Yazan: 

Moris dö Kobra 

nedir? 
- Garanti mi? MöSYÖ Şan. 

sez şunu iyi bilin ki, benim. sö
züm, sizin kadınlar vasrtasıyle 
kazanabileceğiniz paralardan 
daha kıymetlidir. Durun. halle. 
dilecek ufak bir teferrüat daha 
var. Madam dö Ligeranın size 
göndermiş olduğu mektupları 
hala sakladığınızı biliyo~. 

Pepe derhal itiraz ettı: 
- Oh, hayır.. .. . 
- Evet var diyorum. ~ 

biliyorum. bana bunu da kendı-
si söyledi. 

Bunun üzerine Pepe itiraf 
etti: 

- E\fet, haklısınız, var .. 
- Onların da hepsinin bana 

iadesi laznn. 
- Peki vereceğim .. 
- Bunlardan sizde çok var 

mı 

- Elli tane kadar olacak .. 
- Güzel.. Hiç bir mektubu a· 

lakoymadığınrza kanaat getir. 
mek için size mektup başına 100 
dolar vereceğim.. Nasıl giizel 
fiyat değil mi? Bana ne kadar 
çok mektup verirseniz, o kadar 
çok para kazanmış olacaksınız.. 

Çewen: 

Muzaffer Acar 

Mükemmel değil mi? 
Bob, köşesinde homurdandı: 
- Benim işlerim hiçbir za

man bu kadar kar getirmiş de
ğildi. Hatta elektrik sandalye
sine düşecek olsam kendim bile 
bu kadar kıymet bulmam. 
Sanşez yerinden kalktı : 
- Peki kabul ed~oru.m. 
- Talbii ketumiyet lizım Mös 

yö Sanşez, hayat ne de olsa 
çok tatlr birşeydir. Ba.km dün
ya ne kadar güul ve siz genç. 
siniz, herhalde yaşamak ister -
siniz. 

Bob da müdahale ederek mer 
hamet gösterdi: 

- Doğru, böyle güzel bir ço. 
cuğun genç yaşında ölmesi beni 
de müteessir eder .. 

- Mektupları nereye gönde -
rebilirim? 

Diye Sa.mjez sordu. ~vap 
verdim: 

_ Nevyorkta Riç Tovere .. 
Hem bunla.n kıymet.siz eşya gi · 
bi alelade bir tekilde gönder. 
meyin. Unutmayın ki her biri 
yüz dolar ediyor. Bu bd>e.d~ 
kalma ıniraStan da fazla b~r 
paradır. Sizi kovm.uyonım, Moe 

yö Sanşez; haydi artık gtıle 
güle ... 

Bdb kapmm yanında idi. Ce
binden sigar tabakasını çıkar 
dı, ve kapıdan çıkan Pepe San· 
şeze doi;ru eğilerek müstehzi bir 
sesle: 

- Sahi, h8.li gü7.el Korona 
larrmı reel mi ediyorsunuz? Hal 
buki ben sizin haya.tmızı kurtar 
dnn. 

Diyordu. . . . . . 
. Kapı kapandı. lyi bir iş ~· 

rıp muvaffak olmuş iki lise 
talebesi gibi Bob ile sarmaş do. 
laş olduk .. 

- Bob, sen altından bir in
sansın. Bu aı tık ölünceye ka. 
dar aramızda kalacak bir şey .. 
Sana birşey söyliyeyim mi, ne 
olursa olsun seninle poker oy -
naınaın, blöfün çok kuvvetli .• 

- Haklısın dostum. Blöf mil 
~edin? Ben onu her gün kilo 
ıle değil, ton ile piyasaya sürU· 
Yorum. Bir gün Kana.da budu • 
dunu geçerken huduttaki gerek 
muhafızlarından biri şişemde 
ne olduğunu sordu. ·Ben de sil -
k\ınetle bir saıbah losyonu ol
duğu cevabını verdim. Baktım 
ki adam şüphe ile bakıyor, o 
zaına.n bir hareketle kendisine 
ta;bancamı gö8terdim.. Bıraktr, 
geçtim., 

Biliyorsun ya senin Pepe de, 
Polise telefon edeceği zaman, 
aynı hareketle mani olduk .. Ne 
yaparam dostum, biraz sıkı ha· 
reket etmek llzmı .. 

( .Deuflmı wr) 

h 'yi ctmaz mı!,, Yaııi buglll\· 
JW dava. •• 

1sta.nbu1 şehrinin tarihini 
şövle kısa bir tetkik, ~ize l'fıir 
içinin hemen bemel1 bır mear. 
Iık olduğuıaı gösterir. Yüz. sene 
evvel Beyoğl\lllun tiinel c:ıvan 
servili mezarlıklardr. Asmab
mesçit, Taksim civan, Tepel:Jlııfl 
da öyie... Bugün buralarifa 
muazzam binalar yükseliyor. 

Zaman, mezarları şehir dıfl • 
na attı. Medeniyet de bunu mu. 
vafık buluyor. Fakat biraz ,.,ılır 
lı ve daha gtl7.el olmasını temin 
etmek de şarttır. 

Birinci pllna alınması ltımn 
gelen meeeleler arasında me. 
zarlrk işini de halletsel· p ,. 
rinde bir hareket olur ıa.s-
tindeyiz. Belediyenin bu hUMIL 
taki projeleri tahakkuk etse. .. 
Yani mezarlar daha az acıklı 
ve biraz daha parkmıSı olsa .. 

NiydM Ahmet 

. Pazar ip azar teılİ 
;: 151. Kln. 16 I. Kb. 
:ııııı: ------
' 7Jlkacle: 151 Zllkacle: 11 
1- Kamu: S8 Kaaımı • 

Vülller vuau ı.::ranı v ........ 
Otbletln 8.18 2.17 8.11 t.11 
dofala 
Otıe lS.09 'J.18 u.ı• .... 
ikincil 16.%9 uı u.ıt ... 
Aq.m ı·uı JJ.81 JUi lUI 

Yat.r ıuo ~ 
ıe.n ıa 

lımü uı 11.81 e.n U.H 
' 
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ingiliz - italyan 
harbi 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Halledilmesi icabeden meseleden 
biri de bu esirlerin nakli ve iaşesi. 
dir. Esirlerin büyük bir kısmı ci
var limanlara nakledilmek suretı. 
le donanma bu meselenin hallint> 
yardım etmektedir. 

Cepheden gelen yaralılar ltal. 
yanların arzu ile harbetmedikleri . 
ve bir an evvel harbi bitirmek is
tedikleri hakkında Kahirede ha. 
kim olan hissiyatı teyit ediyorlar. 

EMR1 YEV.Ml 
Kahire, U (A.A.) - B şkumandan 

general Vavel tarafından §imdlkt bR 
rektıtm <ışlııngı ında batı çölllnde 
kl latalara hitaben n°şredllen emriyev 
mlnln mctnl şimdi ne§redllmlştlr: 

Batı çölllndekl mUbaN'>elerln neti 
ce.sl harbin katı ve nihai hMlseler!n· 
den blrl olacal<tır. lrelyan kuvvetleri· 
nln makhure.ne hezimeU yalnız bUtün 
orta doğu vaziyeti Uzerinde değil, yal 
nız her taraftaki askeri vazıyet tize· 
rinde de değil, fakat bUtUn dUnyadn 
htiıriyet ve medeniyetin ll!ltikbali UZ'? 
rinde hesapsız •--sır yapacaktır. Her· 
ke.! bu kati za!erl kazanmak için 
kendi.sini dll~UDıneks!zlıı elin~en gele· 
nl yapmalıdır. Biz daha ıyi talim gör· 
mü;.ı bulunuyoruz. Daha. iyi nişan alı· 
yoruz, daha iyi techizata malikiz. Bil 
bassa da.ha cesur ve daha bUyUk kalb 
lere 11ahip bulunuyoruz ve daha. asil 
bir dava için dövUııUyoruz. İtalyanlar 
harbe .sebepsiz olarak ihaneUe girmiş 
terdir, zira kolay ve az pahalıya mal 
olan bir zafer umrull§lardır. Kendileri 
nl ıiddetll ve pah.alı bir hezimete uğ· 
ratacak hatalarını g&ıterelfm. Çörçll 
hepimize bu harp için iyi talller tem.en 
Dl etmekte ve kararlaştıracağımız 
her harekete ve düşmana karşı göate 
receğlmlz cesaret ve §lddet hareketi
ne netlceai ne olursa olsun hUktllnetin 
müzahir olduğunu temin eylemektedir. 
Orta doğuda uzun mUddet bekledik. 
Fırsat dllşUnce ağır darbe indireceğiz. 
Bu zulUm ba.dlnılerlne ve bu harla 
kuvvet bodblnlcrlne indireceğimiz 

darbeler ne kadar çetin olursa dünya 
ya. bUrrlyet ve barışı tade etmemiz o 
kadar çabuk olatak ve biz de hUr ve 
sakin yuve.larunrza o kadar ça.buk dö 
neceğiz. 

1TALYAN TEBLtGt 

Cumartesi gecesi Demeye şid
detli bir hücum yapılmış kışlalar 
radyo stasyonu ve sair askeri bi-

italyan-Yunan 
harbı 

nalara yük:.ek infilaklı tonlarca (Ba§ tarafı 1 incide) 
bomba atı.mıştır. Şiddetli yangın.. lere kuvvetli bir surette yerleşmel. 
lar çıkmış ve süratle yayılmıştır. teilirler. Şimal mrntaka!IDlda kar 

Bardiyaya tekrar hücum ediL fırtmaıarına rağmen. Peogradet'ln 
miş, Gubbi, Gambut, Durna, Tnıi- şimalinde ve batr • cıimalinde muh"• 
mi, bomba, da depolara tam i:;a.. rebeler büyük bir şiddetle (ievnm 
oetler kayocdilmiştir. Gazalaya da etmektNJir. İtalyanlara takvıyc k • 
hücwn edilerek yerde bulunan ta.atı gelmesine rağmen bu bölgedı:ı 
(Cr, 42) modelinde bir tayyare ile teşebbüs daima Yunanltla.rın eli • 
9 tipinde üç tayyare tahrip, imha rindeclir. 1talyanla:r mühimmatlar·. 
edilmış ve başka tayyare.er de k~l nı tayyare ile naklctmektedirler. 
lanılanuyacak derecede tahrip ediL Yunan matbuat nezaretinin söz 
miştir. söyiemiye mezun bir memurunun 

Tobruk ile Berdiya arasındaki ifadesine göre, tebliğlerde zikrecr. 
yolda d~~ kıtaatı üzerinde u- len nıuharebeler esnasında :ı.lmmı-ş 
çan sekiz 7mitralyözlü aycı tan:a. olan İtalyan e.sirleriniıı miktarı 200 
releri düşmana ağır zayıat verdır. ~ubay ve 7000 eri'! baliğ olmaktadir. 
miştir. llerı hareketi yapan kıtaa. Son günlerde alman eslı'le'l' bu ml' • 
tımızı setrctmeğe devam eden tay. tara d::ılıiI değildir. 
yarelerimiz (Cr. _42) __ t.~Pin~e beş !talya.nlaı::_ı 987 ö~U V"' 1

1
910 y::. 

düşman tayyaresı duşunnuşlerdir. ~lı olarak ıl: n etmi'.i olduıdan z. • 
Gladiator modelindeki ta are. yıat hakkında ~or;ııan suale bu zat 
·-=-..ı d .. d.. · l yy şu cevabı vernuştir: 

lenllllZuen or u zayı o muşsa da Ey b rak ml . do:ı:... u ,~~ d 
· 1 d " .. ··u ger U A. RI ~· Ouuı.y l 

pılot ar an uçu par~şu .. e a~ıyar~ İtaly&nlarm btrakmrıı oldııklnn 
kurtulmu~lardzr. Dun uslenne gen . · ti f 
gelmedikleri bildi ., ik' bo ba maJ .. eme mıktıırına rushe e evkr. 
dnnan ta. ·are . rııe~ ~. ..m r- . la.de küçlik olurdu. P.u m01zenıe 

• ) Y mız donmuştur. meyanında 120 ton, 55 tank da.fi 
,Sarin İtalyan Afrika ... mda Gu.. topu, binlercı> otorrntik sılfih. 2~0 

raya yapzlan hücumda tayyare kam.yon, iki tanl~. 15 bin nıoto~1•• 
meydanma müteaddit bombalar L Iet ve bisiklet, hi-rnk ytik ve arr• 
sabet etmiştir. Bir yangın bomba- ba hayvanı ve biivük miktarlarda 
s~run çıkardığı yangın neticesinde malzeme ve mUhimmat mevcut 
şıddetli in,ilaklar vuba gelmiştir. hulunmaktadır. 

Diradavac:ia iaşe istasyonuna 
hücum edilmiş ve atılan bombala. 
nn hepsi hedeflere düşmı.."ştür. 

Asmaraya'da şiddetli bir hücum 
yapılmı~sa da fena hava şartlan 
vukua getirilen hasann tesbitine 
mani olmuştur. 

Caproni Maiadaga fabrikalanna 
tam isabetler kaydedilmiş ve tay
yare inış meydanı şiddetle bom
bardıman edilmiştir. 

Fena hava şartlan yüztinden 
Arnavutlukta hava harekatı yap. 
mak mümkün olamamıştır. 

MUH,AREBE TAFStı.A.TJ 

Londra, 1 •(A.A.) - Bir İngiliz 
mbayı Röyter Ajansı muhab\rine §U 

beya.ııatta. bulunmw,tur: 

Sa!al ve Nibelvvada iğtinam edilen 
harp malezmesi muazzam miktarda· 
dır. Nibeivvada bir çok katır, erzak 
dolu lkJ kamyon, daha başkaca kam· 
yonlar, toplar ve yeni tanklar ele geçi· 

B \~~f \Nl) ' ·ı 1GJ T \ KDİR 
LonıJra U (A.4..) - Londra gr. 

zeteleri Yunan ordusunun boş dU"• 
matlığına n paı lak bir şekilde bar. 
ladığı seri ileri lrnreketiue devam 
etti~ni tebarüz ettlmıekt<idiı ler. 

Yunanlılar ~imdi tt.ıılyanla'r u. 
rafından tahlive edilmekte olar• 
L\.vlonya kapılannda hulunmakt.r • 
"lttlar. Diğer cihetten Amavııtluk 
c:ıahilinde ve Aya.sarandaya 1 !5 ml'. 
lik rnesafe~e bulunan Prlenno Jimr-. 
nr rlü~mu~tilr. Mfü:ıklilata ve hı>• 
vanın fenalığına rağmen Prcmetl 
mrnb.kıı.sında hıır~flt normal rr. 
kif~e devam eıtmektedir. 

Yt>ni Yunan ileri ha.roketi nf'f• 
cesinde sevktilceyşi ehemmiyetleri 
büylik olan iki sırt zaptedilmiş ve 
d~manın mukabil taarruza ı;~mek 
teşebbüsleri kendisine birçok esire 
ma.1 olan yeni bir bozguna sebep 0 1• 

makt:m başka bir netice verme. 
miştir. 

Roma, 14 ( A.A.) - 190 numa.. rllml.ştir. ltaıyaııla.r ayrıca kendi dok 

Havale.rm dalın bo7.Uk olduğu 
Pogradetz mmtakasmda Yunanı·. 
lar yeni muva.ffakr~·~tler elde eı. 
tiklerini bildirmelttcdlrlcr. rah tebliğ: torlarmm nezareti altında yaratılan 

Trablus Garp hudut mmtaka- . d& .tarketmtılerdlr. Bu yaralılar ıım· 
sında dün bütün gün muharebe d1 blr lııgUlz doktorunun yardımJyle 
devam etmiştir. Kıtaatımız tara.. - tedavi edJlmtktedir. 
fmdan öğleden sonra yapılan mu- &dl • B&rra.nl.n1n zaptı kUçUk kah· 
kabil taarruzlar düşman tazyikini ramaalık menkibesl olmuıtur. Du 
hafifletmiştir. Tayyare filolanmıı barekAtın Uk ıath&amr 11ahilln 20 k.1· 

fasılasız muharebe meydanı üze.. ıometre ıarkında bulunan Maktilanm 
rinde uçmuşlardır. zaptı te§k.U etmektedir. Bu mevki de 

Avcı muharebe.erimiz cereyan nız bombardımanından aonra !Jg&l e· 
eden bir hava muharebesinde dilmlftir. Bombardıman lt&Iyan kıta· 
Glo:;ter tipinde 6 dü~an tayyare. atmın en bUyUk kıamım k&çll'IIll§, 
si dfü;ürmüşlerdir. Bunların içind~ şehirde yalnız ltalya.n garnizonu Ue 
ki m~ürettebatın bazılaruun ölü bir mlkta ltalyan ıubayı kaımı11tır. 
veya yaralı olduğu anlaşılmıştır. Ka'8-n bu krtaatm bir kımı.ı tnguızıer 

Şarki Afrikada Sudan hududun. tarafından yakaııuıarak imha edllmtş
da keşif ve topçu faaliyeti olmuş.. tir. Kolun baklyeBl Sldi • Barranlye 
tur. Tayyarelerimiz bir ıırhlı oto- iltica ederek, ttalyanlıı.rm aylardanbe· 
mobili ve menzil nakliye kolllllll rt bazırlamıcı oldukları müdafaa sis· 
bombardıman ederek otomobili temlerlle çevrllmi!I olan ıehirdekl 
hareketsiz bırakmı~tır. mnmtaz styahgömleklUer fırkasını 

S NIN takviye etmlııtir • 
1NG1L1Z DONANMA I Donanma ve tıava kuvvetleri Sldl· 

ROLÜ 

Londra, 14 ( A.A.) - İngiliz do. 
r. .... -.ması, ltalyaya karşı yapılan 
f_.,;>!e mühim bir rol oynamakta.. 
d •• Şüphesizdir ki limanda yara-
1.tt ~n İtalyan donanmasının mü.. 
Jı!.:ı bir kısmının atıl kalrnasile 
ı.,.-:..··:ı.daki ordularına mühimmat 
vır ~-zak göndermek, İtalyanlar i
çi~ ~tikçe güçleşen bir mesele ol
l'll!!: tur. 

Londrarun bahriye mahfillerin.. 
de söylendiğine göre, garbi çölde 
Jtalyanlara karşı yapılan bomhar_ 
dıman cidden şiddetli olmuştur. 
Bu bombardımanları yapmış olan 
harp gemileri ise hiç bir zarara uğ
ramamışlardır. İngiliz donanması 
ayni zamanda 1talyanlann deniz 
münakale yolları üzerinde dalıni 
bir kontrol yapmaktadır. 

İngiliz donaıınıa:ıı Yunan ~for. 
berliğinin ikmaline de yardım et-. 
m.İ§. adalardaki ihtiyat kıt~larını 
sürat ve emniyetle Yunarustan~ 
taşımak suretilc, Amavutlukta~1 
~fosolini ordusunun mağlup edıl
mesine hizmet etmi~tir. 

TAYYARE FAAL!YETI 

Kahire, 14 ( A.A.) - Orta Şark 
İngiliz hava k"Uvvetleri umurnf ka
rargahının tebliği: 

Son 24 .saat zarfında İngiliz bom 
bardıman ve avcı tayyareleri ln
eiliz ordusunun garp çölünde yap. 
inalda olduğu mesud nctireli hare. 
kAta dunnadan yardım e1mişler
dir. 

Ba.rraıılnin Uzerine bir çelik yağmuru 
yağdmnağa başladığı zaman ordu. 
§arktan cenubu şarklden ve cenup· 
tan olmak Uzere Uç iatlkametten 
taarruza geçmiştir. Diğer bir İngiliz 
kolu Bogbuga doğru l~ kilometrelik 
bir mesafede denize vararak slyah · 
göınleklllerln ricatinl kesmtııUr . 

Garp rUqo.rmm piyade e!radrmı· 

zuı gözlerini bir kum yağmuru ile dol 
durmaııma ve ılddetıt a.teıııere rağ

men taarruz 11onuna. kadar devam et· 
miıı ve Sldl·Barranl çarııa.ınba. gttnU 
öğleyin tamamen temlzlenmJş bulu
nuyordu. En son sukut eden noktalar 
dU,,maıı:m şehir etrafındaki kuvntll 
müstahkem mevkileri olmu§tur. 

İngilizlerin ant taatTUZl&rı büttın 

Ltbyada derin bir yeis ve p.şkmlık 
uyandınnıı gibl görUnmektedlr. !tal· 
yan esirleri dilleri tutuımuı hayret 
içinde idiler. Bunlarm ekısertst Yuna· 
nıst.:;C!akl bll.dlaelerden kattyen habar
da.r de~lerdL 

Bitler Masollnl ile 
b111a,mıyacak 

(Baş tarafı 1 inci.de) 
çıkan haberler tamamiyle a
sılsızdır. 

ALMAN TAHŞİDATI 
NW'IJOTk, ı; ( A..A.) - Röy. 

ter: 

YUNAN RADYOSUNUN" 
- İZAHATI 

Londrrt, 14 ( A.A.) - Yunan 
radyosu askeri vazıyet hakkın· 
da şu neşriyatı yapmretır: 

Yunan ordusu cuma. gllnü 
bütün cephe üzerinde ilerleyişi
ne devam etmiştir. Havanın 
muhalif olması ve kar fırtına.. 
hırı krtaatnnızm cesaretini kır. 
madığı gibi, hUcumlnrmm §id • 
detlerini de azaltmamaktadır. 

!talyo.nlarm anudaııe muka.· 
vemet etmek ve bazı yerlerde 
mukabil tan.m.ıza geçmek tc~cb
bUslerinde bulunduklarını da tak 
dir etmek Llzımdır. 

Bütün bu tesebbü.sler dü§man 
man için için ağır zayiatla tar
dedilmiştir. Bu çetin muhare. 
belerin niha.t neticesi olarak, 
daha mühim muvaffakıyetlere 
yol açacn.k olan ehemmiyetli 
sb.'atejik mevziler zaptedilmiş
tir. 

Yunan krtaatmın kuvvei ma· 
neviyesi mUkemmeldir. Adriya
tik denizi sahillerinde muharebe 
eden krtalarrmız pek parlak 
bir zafer kazanmışlardır. 

Hücum o kadar şiddetli o1. 
muştur ki, krtaatımız :Muihhi. 
mara limanına. yaklaşmıştır. 

İtalyanlar ne Tenedelende ve 
ne de sair mmtakalartla hiçbir 
muvaffakıyet elde edememişlor
dfr. 
Düşmanın kuvvetle işgal et· 

mekte olduğu mevzilerin zaptı 
için Tepedelende şiddetli muhar 
rebeler cereyan etmiştir. 
Düşman nihayet ricat ederek 

bir çok ölü terketmiştir. Düş
manın bu bölgedeki mukavemc. 
ti krrılmı'} ve mahut ltalyan dağ 
f::rkası ağır zayiat vererek püs
kürtülmüştUr. 
YUNAN' RADYO SAATLERİ 

Atin<t, 14 ( A.A.) - ıs kanu. 
nııevvel pazartesi gilnünden iti. 
baren Atina radyosunun ecnebi 
diller ne~yn.tr, orta Avrupa sa
atiyle aşağıdaki saatlerde yapr 
lacaktır: 

Türkçe: 19,45, rumca : 23.20. 
Neşriyat orta dalgada 499,20 

metre veya 601 kilosikli ve kı
sa dalga 42. ·1 metre veya 7075 
metre üzerinrlen yapılacaktır. 

ROMADA GİZL! TELSiZ 
!ST.; SYONU 

Atina, 14, (A.A.) - F..ıstia 
gueteai yazıyor: 

Birkaç gündenbert Rom.ada 

Tasarruf Haftası 
münasebetiyle 

MAARiF VEKili
NiN NUTKU 

Maarif Vekili Ha.san Ali Yücel, 
tasarruf ve yerli mallar haftası 
münasebetiyle bir nutuk söylemiş 
ezcümle demiştir ki: 

''On bir senedenberl ta.san-uf ve 
yerli malı davalarımt7.ıda millette 
uyanmrş bulunan iktrsadi anlayış 
ve du~ her yıl biraz daha gel'• 
şerek ku~etlenınektedir. Davanın 
esa.sınr ortaya at.an ve onu bUtUn 
halk.muza yaymıya çalışan ulusal 
ekonomi ve artırma kurumunu ter. 
:rik ve takdire la v!k bul urum ..• 

"Milli Şefimi~, senelerden.beri 
sözleri ve hareketleriyle telkin e•, 
nıiye ve tahakkuk ettirmiye çalr;j1 '• 
ğı ~u he.kiki' ti burada tekrar etmek 
maarif, vekiliniz sıfatiyle benim '• 
çin zevk ve hem bir vazifedir: Mi~ • 
Jet ha.yatı içinde milli şuura dayr. 
nan bilgi uyanışı olmadıkça, de'" 
let ve fert tarafından alınacak her 
türlü iler1cm4'l tedbirleri, geçici ve 
göçlicUdilr. Ne kadar doğTıı.. Dış 
gayesi sırf menfaat gibi görlln<:n 
ticııret sıı.ha.smdn. kendisinde bu 
<ınur uvanrnı~ bir vurtdaı.ı, bı.<ıavvur 
edilebilir mi kl içinde bulunduğu 
cemiyet ve halkın 7.arıı.rmıı. bir alrı:ı 
veri!' yapa.bilsin? Vat.ıınsever bir 
tikcıı.rm hakikt k~n. yalnız kerı. 
disinin değil, beraberinde btitUn 
milletin kazandrğıdn-. İhtiklin bir 
ihanet sa.y~yor.>ak, muhtekirin, yurt 
d..<ı~ı yalnrz kendi l<fu-m1 dUşi\ne~k 
so;"!TIU!; olmasmchı.dır. Biz hrrtıt7• 
lığı, sade maymuncuk~o. kas~ aça•.• 
'ımn hareketinde dcgil, nısbetsız 
kar temin etmek için vatanda.~m 
lı:esesinden fazla par:ı çekenlerde 
de buluyoruz. İstiyoruz ki, kanun, 
vicı'lan karanhğmda yapılan bu 
ırasp ve gareti tenkil etsin, k"• 
taplarrrmza kapkara çehresiyle SC• 

fil ruhunun "resmini koyduğumuz 
~mrlik kaÇ3.kı;;ısr, muhtekir halk 
soyguncu.:ıu, millet terbiyesinin d • 
şmda kalınrş bir betbahtLrr. Bunu 
söylemekle anlatmak istediğim 
nokta şudur: Cemiyete faydalı ve 
faydasız hangi hareket mevzuub2• 
his ise onda. analar ve babalarla 
hocalara dUşen vazüenin bilyUklf• 
~ ve ehemmiyeti. .. 

Her şey gibi tasarruf da önce 
iradeyi zorhyarak başlıyaca.ktrr. N'• 
tekim bizde de böyle oldu. Fakat 
yine her şey gibi irade ile, kena·. 
mizi zo'rlama.kle. bo.şltye.n 'bu harr • 
ket. 01;1. yfülanberi artık tnillt itiyat. 

Fransada kabine Ruzveltle 
buhranı i 
(Bat tarafı 1 incide) 

LAVAL ÇEKİLİYOR 

konuşan 

or 
Oenevre, 14 (A.A.) - Frans·z 

radyosunun verdiği bir habere gı·. 
re Lava! kabineden çekilmirsli". 
Başvekfilet muavinliği Jilğvedil111i • 
tir. Flandin hariciye nazrrlığuıa w. 
;in edilmiştir. ı..:ıı.. 

MAREŞAL PETENtN 
BEYANNAMESİ ,~ 

Londra, 14 (A.A.) - Laval'in 
htl.kOmetten çe~i Fransız halk • 
na. radyoda Mareşal Petenin beynı:• 
namesiyle bildirilmiştir: 

Mareşalin okunan beyannamesi 

Vaşington, 1 ~ ( A.A.) - Ba.. 
hama adalan valisi Dük de 
Vindsorun dün cumhurreisi B. 
Ruzveltle Tusc~ loosa kruvazö· 
ründe görüştlibrli bildirilmekte. 
dir. 

.ı. :'ELER I{ONUŞTULAR? 
ılliami, 14 ( A..A.) - Dük de 

Vindsor, reisicumbur Ruzveltle 
yaptığı mi"lakat hakkında ga
retecilere demi~tir ki: 

1udur: BütUn Antillilere şamil olmak 
Fransızlar: . 1 Uzere deniz üsleri meselesini 
Memleketin menfa.a.tıerıne U''• tetkik ettik. Keza Anti1 adala • 

gun olacağına hükıncttimm bir k .. rınm iktısndi istikbalinden ve 
rar verd~m. Plerre La'\al artık h,·. bu adaların iktrsad1 inktsafmda 
kumete d~il de~dir. Picrre E_f~ Amerikanın İngiltere ile nasıl 
enne Flandın hancive ne:t,a.retiııı işbirliği yapabileceğinden de. 
deruhte etmiştir. Kımnnu esa"·· bahsettik 
nin halefimi ta:V:n ~d~n diiroı.ın:il Reisicu~hur bu adalara bü. 
maddesi ipta1 edıl~Qbr. Bı.ıı:rlıl"ün yük bir alflka göstermekte ve 
dm ııı~yaıııı>t s<'benlen dolav1:5ıyle bu daların j leri hakk nda derin 
tedhıri alın.rya kamr veroım. Bn a. ş . . 
k Al -1 1 u h t hır vukufa malık bu1urunakta arar manya ı e o ı.ın m na~ .- • 
ıertmiz Uzerinde hiç bir aklq yar. dır. . . 
mryacalttır. Dı>vletin dUmenind' • R:eısıcumhurla ~nt~~yonal 
Yim. lAilli inktl~rı devam edece •tir. vazıye~ hak~ındakı mulakatmı 

umumı mahıyette olmustın-. 
Bu beyanattan sonra Marseyycz Dük de Vindsor. reisicumhur-

~"lmm~rr. 1 dan Bahama L. :aıarmt ziyaret 
~anunu esasinin dördüne~ marl,. ettiği sıra.laroia kendisile görü..c;... 

desıylt> M9.reşal Petent' taym ed • mek istediöini ve şimdi de l\Iia· 
len halef Laval idi mide bulm~duITTı icin hu seyaha. 

TEFSİRLER ti yaptığını c:ö,.1,.,...,1istir. 
* * • 

Londra, 14 (A.A.) - Mareşal 
Patenin beya.nııamegi okunduktan 
sonra konuşan Lyon radyosunun 
spikeri Lavalin kabineden çıkarı'• 
rnası hakkında şunlnrı söylemiştir: 

Devlet rei.5i htikunıettni daha 
mütecanis kJlmak niyetindF. Şirr. 
cliye kadar Lavalin uhde.sinde bı·. 
lunan başvekalet muavinliği bu sı • 
retle i~a ~ştlr. t"'tlhba'.l"at te"• 
kllA.tı tekrar doğrudan doğruya. 
bo.şvek!lete raptodilmiştir. 

Bu değişiklı"lr Almanya ile olan 
münasebetlerimiz üzerinde hiç bir 
akis yapmıyaca.ktrr. 

Miami, 14 ( A.A.) - Vind. 
~or <lüşesi ız-eoirdiği :ımeliyat· 
tan tamamiyle iyile.cımiçtir. Ge· 
lecek ha.fta Vindsor diik ve di.i
Flesının Nassana. dönecekleri 
tahmin edilm<0ktodir. 

---ıo:ı...--

Moskovadaki ltalvan 
sefirinin ziyar( ti 

MoBkO\-U., 14 (A.A.) - ltalya bü. 
büytik elçisi Rosso dlln akıııım Molo_ 
tat ile hıı.rıclye komiser mııa.vinl 

Vln.eklnkl ve Lozovakl';yi alqnm ye_ 
meğine davet e~tlr. Alman ve J&. 
pon büyük elçileri de daveuı ldi1'~r. 

-.o----
Japonyada hazırlık 

Spikerin beyanatma naza.ra.n, 
Napolyonun oğlu Duc de Reichr• 
tadt'm - ikinci Napolyon - kill• 
lerlnin Fran!=!aya n.a.kll mUnaeebr . 
tiyle Hitlerh'ı gönderdiği mesaja 
MRl"fıl81 Petoıı taiıümda.n verilen 
cevapta bu husus saralı.aten teyit 
edilmiştir. 

Resmt gazote yeni nazrrlann Ur. 
tea!ni neoretmiftir, Flandin'in ve 
Od~ mu..teşarm tay:in.Inden hnt• 
ka lralbbıede değişiklik olmamt§hr. 

Tokyo, ı.~ ( A.A.) - Başve. 
kil prens Konıoyenin riyaseti al. 
tmda yapılan seferberlik umu -
mt meclisi topfa.ntISında mat: 
buata sa.nsUr v32'1 için hükU
mete verilen salahiyet1er ta&lik 
edilmiştir. 

Bn batta: Bet M11nsta aatonn dolduran halk sinermınm en gür;el 
dchakAr lld artisti: 

ı armuz arasına. girmiştir. İrade 
ile ya.pıhşmdald gt1ç1Uk, itiyatla 
kolaylaşmış demektir. Bugtı.n ;ir. 
sanlık, tarihin en çetin· Ba'Vaflarn • 
dan biri içerisinde yaşarken Tüı-k 
milletinin, bu sa:vqm iktıaadt eer. 
plntllerinden en u mUteeesir olmr. 
sma rağmen al~ ver13te uğradığ·. 
mrz mtlşkUllerJ bu itiyatla yene~·. 
!eceğimizi blrıı.n unutmamaltyız. 
Hiç lıir maddenin t.a.m, isti.hIA.k <. • 1 
dllmedJkçe, va.zifcslni 'blbniş ıar• 
mamalryız, Yırtılıp atılan kD.ğrtlar, ı JOAN CRAWFORD -CLARK GABLE':d 
içi boıij.ılmış ktbrlt kutulan, bi~'• I (Met'um) kadın ve cAşm) rolleMni yarattıklan 

!:~:~~~~:::~~~~: =ı- M. A H K U" M L A R G E M ·ı S ·ı 
çıkarmamalıyız. Şimdi dUnyanm 
öyle ye'rleri var ki orada. in99.nlar, :E 

et kemiklerinden çrkarrlmtş suları E§l Mllkemmel aı,k ve ihtiras filmlnl takdir naznrlarlle ııeyretmek ve 
etin kendisi kıymetinde görilyorla; ı atkı~mak ı~tn 
ve yiyorlar, yahut bu kada.rm.r 't:"• ~ 

le bulmuyorlar. Bu ve buna bcı• ~ s AR AY sı·NEMASINA 
zer halleri dalına hatrrlryarak seY. :ı:;:: 
gili vata.nmıızın bize baJışett.iği n ·• ~ 
metleri, aziz ve mukaddes bilerek, il 
ziyan etmeksizin kendimize faydalr ~ 
kılma.hyız. 1 

Yurtdaşlarnn, 

koşuyor. tıAveten. FOKS JURNAL son harp ve dünya baberlert. 
Bugün saat 11 de tenıl.lA.tlı matine ... --

~ıı• Bu hafta : botun şehir Halkı -=\\ 
SUMER SİNEMASINA 
koşuyor. Ve ~11RE1LLE DALIN 1LE nrlmdaşları 

A1.ME OLARtOND ve GINETI'E LECLERF 
TAJtAFINDAN f(wlmlt\cle bir tAr:ı:da yaratılan 

Memleketimizide başla.mı.;ı ve 
hayli ilerlemiş. olan tasarruf terb·. 
yesinde öğretmenlerle ailelerin 
mil§terek çalışma vazifeleıi, daha 
büyük bir hızla devam etmelidir. 
Onlar tasarrufu hayattrı ve beka. 
nm bu bUyük S1lTill1, evlltlarm.a, 
talebelerine ve muhitlerine ne kr .. 
dar devamJr ve teferrtıatlı bir §C• 

kilde yayarlarsa., bizden sonrak· .. 1 = 
Iere intikal edecek olan milli hnz'. 
nelerimiz de o kadnr zengin olacak, 
ve Türk nesilleri o derece rcfa.h 

Aşkın Zaferi 
I.'ransızca sözlU tnüst.esna ve muhteşem fllmhıl alkı.lıyor. l\leftua: 
Rlr kadlnm bir erkekten nelor beklediğini.~ tııtfümnm ne olaoğıınu" 

Aynı kadını eeven llrJ erkeğin ölilmll.~ 
bulacaktır," 

tı&vewn YUNAN - tTALYAN BAR8l mıınzaraJarmı biitlln 
pan gizli bir tels.i:z istasyonun. tafsllntlle gösteren mm. 
dan ~lmekteYdL . ı· nug1bı eaat ıı de tenillAtıı matine llll!lmmldJ!8'• 
F~ıst nıakam1an ibu ıstasyo-

~1:.k~~Ji~:.çinıJ:~::!e ı~G~ .i ınııııımıııııımıımıııınııımııııooııımmııı~mmıı~ııı•ınımrmıınıooınımmııınıımııı~~1ı 1111 1ım~ıımıtınıı ını~mı1111r • 
de saat 23,45 a.e bu 1st:aeyonu ~ B D O .,., N 8. d 
'biz de dinledik. Spikeri erellm- ı· U IR9ma ÜftJ8Slnlft 8Q 
le şöyle söylüyordu: . M E Parlak 2 Yıldızı 

"Mayısta korporasyonlar mec LE K 
&inde 'beyanatta bulurııan Mu.. - CLAUDETTE COLBERT: 
solini müthiş o~usu ile övünü.. SiNEMASıNDA JAMES STEW ART 
yor, bu heybetlı ordunun zafer- fi ' 
den zafere koşması için bir ~ tanıfmdan temsil edilen 

:r~;ruyo~:.aş~:,!ege~- ,~ H AY AT g u·· ze d ı· r 
(Musolinİ he?' mman htı.k1ıdn") 
diyen 1ta1yan1ar artık: (Muso • Franlızc& aözlll oefla bir q1c ve güzellik filml: 
lini her zaman ha.klr deği.ldirl ~ 11 (teozllAtlı) _ 1 _ 2,80 _ 4,so _ e.so BUal"8 u cıa 

Düşman tayyare meydanları, 
petrol depo ve ihtiyatları, motörlü 
nakliye kollan ve kıtaatı bombar. 
dıman edilmiş mitralyöz ateşine 
tutulınu~tur. 

Da.ily Nevs gazetesinin öğ" 
re.ndiği:nC göre, Almanlar ta
rafından A vusturyada ve Al
manya.nm . cen~·ibu garl>isinde 
asker talhşıt edilmektedir. Bun
dan maksat, icn,'bmd:ı., ~imali 
!talyamn endü.stri mmtakala. 
rmı işgal etmektir. Musolini aleyhinde neşriy.:ıt ya.. 

demeğe başlanuşla.:rtlrr. Yekm • ı DtKKAT: Geceler t~ln numnrıılı bllotlerJ.n evvelden 
da: '~'A:usolini hiç bir ?.nm8J1 l'Wll aHJ!UlllTIIUHllllmlll!ll1 
ha.kir değildi" diyeceklerdir. aldınbııaa rica olunn.-. Telefonı 40868 ' uı~ 
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- tı'ena olmaz. Fakat. o par. 
tide peill1 vanı d& aramızda gör. 
!Dek isteriz. 

- ŞUpheeiz.. Zaten maçtan 
IODr& kendisiru gezdireceğiz .• 
U....en dönmiyecek. 

- Vatingtona. kadar uzana. 
mıımm? 

- Umit ederim ki daha u· 
llklara da gideceğiz. 

- Ne ili. Bana da iş çıkı. 
~ cıemektir. Bu yolculuğa 
-.ı de i§tirak ederim. Eğer 
illi mlmıuaam ! .. 
~Rica ederim. Memnun o.. 

Yuaut aonıyordu: 
- Hl1A bizim kata gelmedik 

ıııu 

- Bayır. On lekizinci katta.. 
Jır.. 

Valker, genç kadmla koııUJ• 
lllaaına devam etti: 

- Otelde bir işiniz mi var? 
..._ - Evet. Ben de ıizin katınız 
.._ lııeceğim. Bir Hind mihrace· 

mtllikat yapacağım. 

il - Ba, pı beyu elbhıeli Hlnt. 
De mi? 
- Evet. Elbiaeetne ba.kmaı

JID. Çok enteresan bir ~ 
N"'Jorka geldiği gündenberi 
t:etecılerden ilk defa benimle 

'Ul&cak. 
- Talllnlz varm11- Siz zaten 

lneam eöyletmesini bilirsiniz! 
-."'::" Bu adımla konU!"D'lak tein 
- Ulrqtım. Nihayet ~n ::._üçte görtlfebileceğini vaa • 

._-;;: BilyUk muvaffakıyet doğ
llU? Nevyorkta çok kalacak 

- Kimle bilmiyor. 
- Şehri gezme-?e mi ~Jml•? 
- Bu da maltlm değil. Nev-

Jorka geleli OD iki gtin l. ·u. 
llenüz bir yere çıkıp gezmemft. 
:e ınOmterl, ne tiyatroları, ne 

fabrikaları. 
- Garip teYI Herhalde Nev. 
~b bir maksatla gelmi~ir. 
~~maksadı ancak siz ~ 
uulrainiz ! 

- Öğrenmfye çalr1'acağr-:1. 
Aaan.onı tcıan eden c;ocak: 
- Yirmi ikinci kat .• 
»iye bağırdı. Bu katm yoL 

euau pek çoktu. Asansörde he • 
!hen hemen kimae kalmamıt gi· 
bt)'dl. 

Kia Neleon aa&.tine bakarak: 
- Bet dakika kalmlf. 

'--~ Yuaufun ve Mister Val. 
"Wl'lll ellerini 11karak ayrıldı. 
.... !UIUf odum1L geldiği r.aman, 
..._ ~ylenlvordu: 
ı..:- Çok civelek kır.cağız. Al· 
... "-bihine bağıştum. 

••• 
ltOCA YlTSUF LAHUR Mml
llA~E KARŞI KARŞIYA 
Mtı Nelaon biraz eonra (yir

ld ikil ıoumarab odanm kapr 
~ çalıyordu. 

Yuautun terctımaru kaı>JYI a. 
llDca n.zeteci kadını gördtı: 

- Buvunmuz Mis .. 
Kiı Nelson çok teı~.,Jıydı: 
- Miat.er Valkerl bir dakika 

18rebllir miyim? 
Dedi. Valker kapJya k()ftu: 
- Nl~in ~fyo~unuz Mis! 

L...:- Vaktim yok, Mister Val-
1111111'! Mehraee ne ~örUşttrken 
hriD blr muhave.,. vecti ara. 
lll~a. Sizi ve dolavısfvle nehli· 
!&nınm tan~ söyledim. 
~a: ''BUttın Amerikayı velve· 
~ veren bu nf"'1'!vanla glSrft~ 
inek fstP~m. P.:~ t•VP11111•t ecl~ 
'-'z. nelr meY",,,,,., ol,,n:rm!,. 
dedi. Ben de vaadettim. Çok rf. 

ederim, beni mehracenln ya. 
lllllda mahcuı> vazf vete dtı,nr
ınevtnis! PP.htfvanmTZ ~k ıııe· 
91mlt olduiu kadar da çok mu. 
tevazı bir adanıdT1'. Mehrace i 
le rörU.,,,~1rten ~ktnmlyeceğin! 
lbrt•t ederim. 

Valker bir dakika dflstındU: 
- Bir prtla muvafakat ede

rim .• 

- Yultlf .,,ehlfvttn. LA.bur 
lllebl'IClliyle cörilmlr~et1 hlmL 
ili C!ek•cekainl• ve bu 1-im 
. uhbı!ltf ıuetelerde lntifar e
decek. 

- Rsv h"v. 'R'ıı. ~fm f,.in 
de D'"m11!' bir f'D'ftt de~1t'1fr. 

- O halde timdi meeeleyi 
•lılfvana ~1111• 

Te:cD.,,,an zat~ 'hu k""t1ş.. 
'"""" cfln1fvnrda. Valkerln ip· 
retfvt~ Ynıı,,f11 •"'1"ttt: 

- Kamkf dafTWode oturan 
T'Uııd padi~ biri Be. 
ninle ı~ tnemı• Ga»-

teci kadın bunu eöylemerre gc'. 
miş. Haydi, nazır ol bakalım! 

Koca Yusuf: 
- Şakayı bırak canım, dedi, 

Hind µadişahmın işi gilciı yok 
da be.lınlle mi gürilşecek ? Al· 
!ah aşkına rahatımı bozmayın 
benim .. 

Valkerin ricası üzerine, Yu. 
su!, uzandığı şezlonktan kalk. 
tı ve neşeli bir tavırla: 

- Yahu, dedi, ben buraya 
güreş yapma.fa mı geldim, yo!t
sa onunla bununla konuşmaga 

mı .• ? 
Tercilman: 
- Her ikisi de olacak, dedi, 

burası bUvUk ve kalabalık bir 
memlekettir. Böyle göriişmeler 
herkese nasip olmaz. 

Mister Valker, kapıda bekli· 
yen gar.eteci kadma B<>rdu ~ 

- Ne zaman görüşmek isti. 
yor mehraoe .. ? 

- Mümkünse hemen şimdi.. 
- O halde hep birlikte gide. 

Um. Zaten ben de biraz eonra 
otelden çıkacaktım. Arabam ka· 
pıda bekliyor .. Sizi de matbaa· 
ya bırakırım. 

- Teşekkür ederim. 
Yu!Uf aendeliyerek ytlrildtı: 
- O kadar çok yemiflm ki, 

vallahi adım atma~ mecalim 
yok. Ne olurdu şöyle biraz kes 
tirseydim cıu kanapenin U7.erln. 
de. 
Konuşarak kapıdan çıktılar. 
Koridorlar birdenbire kalaba. 

lıklaşmağa buladı. Yusufu gör 
mek isteyen müşteriler, bir vah. 
şl hayvmı seyreder gibi, Urkek 
ve çekln~en bir tavırla biri· 
birlerine bakışarak: 

- Dilnkü kuduran pehlivan 
bu de~l miydi? 

Gibi suallerle gUlUJtlyorlardı. 
Yusutu yakından görenler 

derhal fikir 'Ye kanaatlerini de. 
ğiştirivor: 

- Bu ne sevimli. ne t.erbiye. 
ll, ne mütevazı adam... Halbu
ki biz dUn ondan korkmuştuk .. 

Diye IÖyleniyordu. 

••• 
Mehncenf n dalrelf &!Unde 

birçok Hintliler vardL Llhur 
mehracesi bu katm yarmmı lr 
gal ediyordu. Maiyetinde altmış 
kişiden fazla vardı. Aşçmt, oda 
hizmetçileri de beraberdi. Meh -
race, her gittiği yerde yalnız 
kendi aşçıamm pftlrdiii yeme • 
ği yerdi. 

(Dt'mtnt nrr > 

Doktor İhsan Klmil lurkmı gere 
-nl11 ",~·ıfu halde bir tllrlll evlen•• 
memfftl. .. 

Evlenememfttf. ama. evlenmek 
'stemlt, hem de çok arzu etmltti. 
"tncak f~de mesut bir yuva kurP• 
IJUeeeiine kanaati yoktu.. Her n•• 
"'ense. evlendi~ takdirde meeut c. 
'amrvacalmı. ailA yuvıısmm sind"• 
't& d1\neceJinf zannediyordu. İşte 
ia hisle. bugtln yamı .. ,. .. lr~ kn-. 
·•ın atlam~. knr"m11 beklrlar arr• 
·ma lrP""111", gilzel emellerine w. 
ıa @h\'lfl!Jtl. 

Veda etmişti ama, lınroı lSlllr, 
·lSzfl elSplUkte kalır, derler.. !wtP. 
lısan KlmfJln de glS.U mesut c;lff• 
"'roe klllmıc:fT. NP n.,.,,.,, uvtrnn bir 
~tft ~rse S!'Ziz1P11 dalar. tçf yanre 
--at, ne yalfln slSvlfvevtm hattl l-"• 
"U grbhı Mtttt1r 1nakanarak se•e 
4 ederdf. O da ne kadar lstfllrdf Kene;, 
'ilzel tık. temiz zekf, terbiyeli. 
ıuft b'r kann olsun ..• H•vrr. bu 
'ta"•r mıo.ı··•tt bir lrfl"mda aram,. 
vt fhtı<ın KAmn ıuıTıa fazla bulma,e 
dt. 'R'•"''ft dP~!3'n bfttUn b1' mez'e 
Vf''' .. ~ "•'-'""'!" rjafl'lıo""•1fvdJ. 

lyt am• tttte blSvtfll bfr kadm 
ıtl'ftdrlh ve b11lamrvaeafm11 emin o'• 
l'.fuftt lc:m ev1enmemJ11tf. f$fmdf de 
~1'zl'tıtl ,.,,...,,. anntttflt çiftlerden 
'l:'V'1'&1"' tyordn. 

!mt .,e,,terde tnt m ruttıdr~ 
Mr c:lft ftnlı. Hemen her ıabah Kre 
ıhk8vden lnel'lrn ftparda ba a3• 
.,," bn ,.fte&YI gftrtır, gıtbta eder, 

·~ 111S!ardl. 
yr .. an, ~ dr-ltft. 1Tlrt!. t ... 

...,~ RocıuıtyJe 1roauıınu1ren tnsr• 
1blt lobte cirfyorm• .-fbl bir baH 
~- N..ar w Mt otduhna da 
1-he edfJem..n. Erkelr de yan 
"l!kJI. eıq .. h'"'8tll..vcU. Vulvet. 
lerfne ~ 1la1*1 ..ırttıerİ de 
.,..._..; .. ~'"""""""· 8aadet tein 
·t1.n'd '-*- "" '4,..,..At? •• 
"'-" ~ 1ııa llfU drclllkot 

ı&sled daları 

T ""~""''a'arı ı11 .. ~c.; ... \ • [slanbul hayatı: 

Bi~ aile eğleniyor 
Gunle.uen Pazar. Sirkeci ile Ku. - Ah, nasıl, dedi. timdi (ÜMlce 

çükçek~~.e a.cı ında son seferi eğlendiğiniz ya.. 
}apmaga hazırl'.1J1an Banliyö tre. Aıle sırasiyle cevap verı)-or. 
mnde}ırn. Trenın kalkmasına altı, Kaynana hayırhah: 
) edı dakı;{a var. Dışardan aceleci - Allah kesene Halı! lbrahım 
a. ax se&7f'l, kalabalık konuşmalar bereketi versin. ~ ol oğlum. . 
~ lı~or. ::>esler benim de oturdu- Karısı, mahcup: 
.ı:.um vagona Yaklaşıyor. niharet - Teşekkür ederım. efendı .. 
. ..ı;ı açı.ı} or. lçe.rıye kitçük bır SAyende 
ıiaı!le gırı~:or. Baldız züppe: 

ue enıer~ bırer birer gözden ge. - Çok meni eruşte bey 
çı edım · ~ı~man, göbekli, ensesi Göbekli at menınun, yanaldan 
~adar .~sı de kalın olan bir erkek. gerilerek gühiyor. 
1 ahmınen 45 yaşlarında .. Yusyu. - insan eğlendi mı, eğlenmelı .. 
varlak bı~ kadın, ba~ örtülü, si)•ah Sonra kucağındakı dört yaşın. 
yeldırmelı, Yaşı muhakkak surette daki çocuğun üzerine eğilivor. 
kı~kı aşmış olduguna gore yaş talı. - Nasıl Gönül, eğtenaın mı? 
nunıne cevaz yok. Bir diler kadm: Güıeldi saz değil mi? Hele o peş. 
tahminen 35 yaşlarında, uzunca refler .. 

H / "/ ·r.1- ~ • ··7 • yannr.tık olan Edvard boy~_u, ~antolu, oapkalı .. Bir t.ue Çocuk uykusuzluktan bitkin bır 
a ' sı~tte guttün en mu m maçrnı r-v- h~uz yınnı beşıru aşmamış, laya- halde babasının kucağında uyuya. 

ve .4.bdi fe~ı Bob Stil değil, mahalle Stil, kalmıf, horluyor, sanki inliyor. 
Çocuk Fıfıirgeme Kurumu ta· tepler b a ııı k et b o 1 mtL ~ıraı eV\:el bahsettiğİlll;İJ kırk ::-eş. Si§DWl zata içinin harareti mı, 

rafından tertip cdJcn boks maç sabakalan dUn nihayetlenmiş.. ~ erkeğın kucaimdaki ktlçilk ı;o.. heyecanı mı ne dokumnuı olacak. 
ları, bugün saat 14 ten itibaren tir. Dünkü karşılaşma ikinciyı cuğu da ~ba katar isek grup ta. ki, derin derin nefes aldıktan son.. 
Makeim salonlarında yapılacak. tayin için Kuleli ile Maltepe a. ~ı~lanryor. .ra: . 
br. ramnda yapılmıştır. \•a,,:psı ~ed.nl efes nefese bir halde _ Aman diyor, pı pencereyi L 

Birçok tanınmış boksörl.,.rimi. MUsa.ba.kayı 29-21 kazanan "' n~guhır 1 er. çayını. bunaldım. 
zin i§tirak edecekleri bu maç- I~uleli!er askeri mektep1er bas· . - akkak trene yetişmek t- KarıSI makul: 
tarm çok heyecanlı olacağı tah· kPtboJ ikincisi olmuşlardır. çın çok koşmuşlar. _ Aman efendi çoaık 6§Ümel 
min edilmektedir • lstİ§&re heyeti Melihin Dıye d~ıinec.ektirn ama bere- mi? Tam üzerine ~ 

Müsa.bakalarm muntamm oe. itirazını reddetti ke~ ver?.in şişman zat İ>öyle bir ha. Ka)-nana yardakçı: 
reyan etmesi için bölge boks ~i~sı~~~meme mahal vermedi ve - Bir aeydkler olmaz .. O tosun 
ajanlı~ı tarafmdaıı icap eden Fenerbahçe • Vefa maçındaki N ı babanm, toeım kmdır. 
tedbirler almm"<fll". hadiseden dolayı, Fenerbahçe - • ası yetiştik .. A~olsun dol. Bunun üzerine söz çocula inti. 

'l"ıl'" •• merkez muhaeimi Melihfn bölge rusu yaman §Oförmii§.. edi ka 
MUsabakalara bok! antreno. tin 9 Udd ti - Hem de kibar delikanlı 1·dı'. kal yor, ynana: 

l'tl Yorgoleskonun Galata.!IU&Y· ceza heye c.e ay m e e Aldıx helAı - Map.llah yavrum göılerini 
1 M . ·· ceza.landmldığı. ve Melih tara· al para "'olsun. bile"-·"'~. Tabit bir ırönnecP• 1 • uza!ierle yapacağı blr gos· fmdan bu cezava itiraz edildi. - Vatman da mert gx:ukmuı .... .,~ " 0 161 

t.eriş!e başlanacaktır. doğru. su .. E. fendi tramvayla trene eeYBalerı::,_: 
Ağır siklette 1lyas ile Tevfik. ğini bildirmiştik. yetısemezsın t.-.....ı..·ı b. · '-

"k' d d"" n•n a.ldığnnız bir habe- gö. • • o vuıvvl e ının. (\ - C-- .... ..._ OUt'" __ .. _en '""'-
1 ışer dakikadan altı ravn o. u ,.., ıaman belk' ..ı--· ti' ~ Ycu..-ı, ı- v-~ ,,..,. re, Melibin bu itirazı bölge ıs· ı .. ~uış . ___ ,.1., 

vü.şeceklerdlr. Hafif ılklette redd Hı:wnı:.j de trene .._~!im;. old .. ,· cuk uyur mu. maşallah tiılCJDdUG 
K l tiH- heveti tarafmdan e- ~t"' ,, ....... ,,..._. UL bil ..... -~. 
urtuluştan Edvard ne Ga ata. di~;' •• .ı. ... .J tarından fevkalAde memnun görü- e W.J~· 

saraydan Abdi karoıJaşa.caklar- ~"" u ı ş· hAı Annesi: ---o--- n )Or ar. ışman zat cu! treni _ ~ nazarlan delecek diye 
~UnUn en enteresan mü.aba· ikinci küme maçlan k~ndçırmakl cakihtirnk.alinin heyecanı j. akbm gidiyardu, hericesin gözü u. 

tehir eclil-•k çı e o a · ·ı. uflayarak. pufla. --=-:-.a- :.u dikkat -..:-:- mı. 
katarından biri bu çiftin dlS- - yarak: R:I~"'"' ~ 
vllşmesidir. Bunlardan bqka. Anadoluhlsan ve Kara.gUm· -Şoför ne kazandı ise bir Ban. !aJda herkes bir bi~. bir de çocu. 
yan ortada lmnallle Panayot, rilk ıııaha]arı mUsa.baka yapıht • kalar caddesinde, bir de Köprü \il.- PBal~~. · 
tüy ıiklette BUııeyinle Semiht mtyacak bir halde bulunduğun • tünde kazandı. Dedi. E~er oralar. uu. 
yan ortada Muhteeemle Halan. dan bugUn bu sahalarda yapr da da otu.ı kilometre gitmiı olsay. - Doğruaı ~Ade lübe yap 
hafifte Cevdet De Hidayet. tily laca.k olan ikinci lttlme ma.ç1an dı halimis dumandı. Helll olsun tık. 
ıiklette de SemJıh lle lmnail çar. ~ edilmlftir. verdiğim lira .. Yoka şimdi otelle'. Ben de töJle dü.tiıniiyorum: 
pıpca.klardır. de sürünecektik. - O liJe bakanlar, bunlar ne 

TEBLtQ 
lstanbul, 14 ( A.A.) - fst..ı.n.· 

bul Beden Terbiyeei Başkanlt. 
ğından: Bir haftadanberi de· ...... ,..,___. ~ 
stac!lar oyun oynanmıyacak bir 
vaziyete geldiğinden bu -pazar. 
gilnkt1 futbol lik maçları tehir 
edilmiştir. 

Kuleli Aıkeri mektep
ler basketbol ikincisi 

oldu 
Bir k~ haftadanbert d • 

v a m eden a ı k e r r mek-

- Ah, derdi, ah ne mesut fnl'Ar• 
lar. Ben neden blSyle bir yuva ~ 
ramadun. 

Pervane nım1111fa mettun ise, 
thsan Klmil de ~ıel kadmlara o 
kadar hayrandı. Her rftn teadDf 
•ttiff bu lnıdmm fevkallde gl5z P• 

lan gUzelllft artık dOnya evine glı• 
melrten tlmtdinf 1remıi4 olan doD 
tora mUthltı tesir etmişti. 

Sabahlan blrH geç kalk11. anıan 
vapunı kaçtraeafnn. meıut çitti 
!flinomtv~effm... diye te1'41an11". 
alelAcele givtnfr. Göztepedeld kllre 
k1lnden otomobille Kadıld~ve gelir, 
VR"Ura muhakkak yett.ırdt. 

Ne yant1t11 en bDvtlk zevld ideal 
olarak kabul etttft hayata ulqnıll 
olan bu mesut tnıamlan aevret:mek, 
kadının 1aran. baflryan gftı,.mttn~ 
dalmak, kendini biraz Jc;tn olBUD o 
ftlf'41ut erkek verinde farıetmekti. • 

thsa.n 'Kl~U ın.ıan da ~ztep'"• 
den lnmıoJ!dt. ll'alrat G kıt thu.n Ki• 
mD her "1tn me8Ut ç•ttt w bflb&tl" 
nnı- ve ırtızel hdrm g&rmekl• 1re• • 
dlnf avut.mu,, kqm petiftnf. M• 
harın gelclfltnf bl•etınemffti blle .• 

Ma'l'T!ll cn-t•'"....,"a bir pesardr. 
İhsan Rlmil o glln ~~leye do~ 
odaınndan erkm bahçeye tndlfi zııı. 
man vanmdald k&şke yeni ldrac·. 
lann tııııttndt'1nt ~~rd1L Akşam Uz-.. 
rln~ ""fnı :vanmdatd köşlrltn 1ra1"·• 
ınnda btr otomobO durdu, ldndaı 
c:'k""'•r hıor halde evin ııanım ve 
b~vt o1ıtt'ıı1rtt. 

Jh11&11 Klmll •• 16Aeaba Ulll ITı 
IJ.Dlıı.r? . " dfve baktı, fa.kat u d"• 
ha dnfnf yutae,.'rtı. Otomobilden 
tnf'Tlll!'r mesut ç!ft idi. 

thaan Klmfl ne kadar bllytlk bir 
ııevtnr duvdu, bunu tarif etmlyec~ 
fhTı . Saadet ayaklarnıa tadar P'• 
mlltf. 

Bir hafta ~eden thsan Klmn 
yent komfUlarlyle tanışm11tt. Ru+e 
~l&ID&D~. 

Boduri bugün 
tehir edildi 

DUnkU liUshıımııda. an! olarak 
vefatını haber :11;z4g; 
tuda.J' ldtlbll 
Bodurfnln 31Dmtı tflphell ~rUJ· 
dU~den ceeedbıin tıbbı adliye 
kaldmldı~ı bildirmfttfk. 

Yapılan otopet netfce8in4e 
Bodurfnin siddetll BOtuk algın. 
Jrmdn mcınfft anlaşılmış ve 
defnine nıhsat verilmiştir. 

Cenap bugün saat 18 da 
Taksim klliaesinden ltaldmlacalr 
ş· alfdekl Rum mezarhfma glS. 
mnterektir. 

- Aman oğul lira mı ~?. prip insanlar, ne geniş ana. baba 
§Oför yetmiş iki, dedi. ki eileneoekler diye masumu uy. 

Bu sözleri söyliyen, §işman za. ~~~rlar,. di1·e 

ta 1'oğulu diye hitap eden kadın. Tren hareket etmiş gidiyor, buı 
yaaı i~duUarını ap11 ola- iDii ıGııllAr ~~an ..pa. 
ar.. .., b7ID ftlde olemlr • mu uçmuyor, blll memı o pcıe. 
Net.ekim erkek de: ki eilencıe.. Kaynana da pek 8Ikm. 
~ ~ valde böyle zamanda tılı bir teY olacak ki damadının 

Diye cevap veriyor. ~·~~~ 
Hepsi o kadar gürültllUl konu. 1amu kaıp kamlpeye IDo)ıdaktln 

ıuyorlar ki bütün vagon halla on. an c11mwtmı daadil: 
larla meıgu1 oluyor. iki aç saniye _Ne lllildin bu akpm blka. 
hükt\t et9eler, t.ekrar öe batla- bm.. H•mm YBP.tm mı? .. 
drklan ıaman muhakkak yine bu _ Bir 

111 
delil valdıe hanDD , 

mevzu Oıerinde konupıyorlar. ni- ,.. . . ,__ 1:--- ,...;....._ 
hayet erkek: ~~ )'lllD1 _, "'llW.U ....-

1 - Amaa boy ... bit aıınıaı. .... 
Mes'ut çift ,~labil, ..... 

li1 mi?.. Kaynanasını &adinin. 
"''"" Klınl1 .} ptığma utanıyordu, gdzetleme itine bqladr. Allah onun keeninin bae.lrııtini 
ama, yine de mesut komplarnn Birkaç ak§am b!d!aea!s I~· eksik et;meı_ • 
her rece birkaç eaa.t ıö.etlemeh Bir ıtın İhsan KAmn yeni komtult>e Tren Yenikapıyı pçmif, Sa. 
ten kendini alamıyordu. rnn r.tvarete karar vm!f. matyaya dolru lidfyor, mıinakap 

Ilıkları eönditrnp ptsncerenln k• • KalktJ, aza.mt itlna. Ue pyindl.. mevmu bllA 0 ıeceki eiJenoe.-
narma yap11tıfı. yanmdald klS§k Biraz htrçm, biraz atıcı olmatma Sarfolumuı paraya aayaıı yok.. 
dolqan ıöl~elerl g6zlecllği, yanı • rafmen güze lik kellmeıdne bM1ln Uykusuz kalaıı yavruya aldıran 
dakf bahçeden gelen fmıltılara k • ~ınumı v~r ? 'hlr kadrm dftf{lk yok.. Tren Samatyadall kallayor, 
lak kabarttığı zaman yUrefinin hır klVft!e'!:le Z1yaret edemezdi ya! ~ bir akltnk. 

~~~lr heyecanla ~bğmı du • ~~:ı~~:~~~;: ·;~~= tl8~ Yedikuleye aelfyon1Z. bir haPfil. 
Yeni kom111lar tanışalı on b~ oldu, bir de el'kek kokun .ur11nau. daha.. Balwkbye yaklqırken. çıo.. 

dn olmam"~tı kt thsan T{lınıll vine Artık her şey tarnamıiı. Tabtl !lf cuk illa~ ti~yerek. uyanı. 
bir akşam gözetleme nöbetlndeken delil. dilnyanm en mesut çifti dr• )!Or. Annesi yt1zQnü ellerini tutu
yanmdald evden bir feryattır yU1•• ğflse bne muhakkak ki tıtanbuhm )!Of ~: • • . • 
tıAMi • "rJr<>~~sn ıtnfrll hfr kıı"' • en gllzel kadmrr:r ~reeektl - Uf, diyor, buı ı:ıbı kesilmit 
nm ıhmdın ..qan avısm ld1ftl"• thrr Klmit gözlerine eekeeell masum • 
ter d&ktlld11. thean KAmD dil• bu mllkemmel ziyafete Jrlderken Hepsi Y8V31 yava§ ayılıyorlar: 
tat edince eeet tanıdı .. Bu, o gbel htc bir c:t,.kin manzara, ekil bir Kaynana: 
kadınm seısl idi. Dinledi .. Aman Al• çehre rarmemeye rılyet ettill - Aman. Akm çoaJk haatalın. 
lahrm ne ktlfli?ler.. için ldmseve görünmeden evden mum.. 

Mesut erkeğin '11 ced evvelisire eıktt. der1W Janmdald balı~ Baklu: 
den baflaVOt'. ncD ıöbek rerlsine ~. Gtlllerden gtbel komfuaunu. - Ejlenoe barmımnwan IÜ· 
1 • .,.:ı.,. r.:ıı'"'ôrdn. gWierle ıtıaıtı bahçede gtsrecellni Hayır fllence baldızın burnun. 

tblan Klmll. bu kadar yabaı r• Umit ediyordu. dan dtiil '°°1lun alımdan ıelL 
c;ıtmachk ktlftlrler duymamJttı.: Fakat abl. gtızıet Iradm meydM" yor_ Bir kasyandır l:>a§layor. O 

-Aman duymıyaymı bari.. da yoktu.. pce abur, cubur ne yemi§ ise hep. 
Dedi w camı tapıyarak tgerlye Yalnızca balıc;enln arka taratn:e si c:1qanya çıkıyor. 

gtmt da Uzeıinde siyah. kirli btr entari, 1 Babada bir tellf: 
Ertl'9f BAbah dOıllndD: ayaklannda eski bfr terlik De dol,. - Eyvah çoaıt Jıaata]andı" 
_ Bu kadar güzel k"~'"m ağzt ıtAD bir ka.dnı ~ıd11. Yalclaett. x,.. Anne yavrusuna sarılıyor: 

"ıi'"lll bozuk olmuı, ne çıkar. dın da ona gelfyordu. Bu 1apearı _ Vah evltdım. sana neler o\. 
Dedt ve eeld tıP~netivf dnvmTVR suratlt. lrirll ~lan blrlblrlne kam• du. Utuciün m1i? 

'h14Iadıilzıdan o reee yine pencr. m11 nfı btr hizrne~ olm~. tb Kaynana çetrefille§İyor: 
re"'" önUndeld yerini aldı... san R~mn: _ Ah damat hiç pençıere aÇJk 

Biraz IOnr& yine yanmdakt k8eh -;- Bey Ue hanım evde ~klar bırakılır IDJ? Hem ne vardı sanki 
ten a~ T>ı>trrdTlım vPltlfıfl.,f duydu. mr. aıece yanlarm8 kadar sazda kala. 
As Rtmr&. btru yQklelen bir erkek D~ye 90raeak oldu, fatat clrlrln c:ak. 
.. ....,,_ mrtaa eunm pngırtm ltJl9 r,ehre g6rmenıeye niyet etmes!ne Erkek ha§mı iki eli arasına iL 
turdu. rafmen htzınetcive dftlratle bütr• IDll. düfilnflyor: 

thnn Klrnll artık evin ~t adıı. :. ~°!1akelli~~~· Kuıpmnda altı ay~ - Ne yapmalı timdi. cebimdt 
tnaktlll g6rftyordU. 0 ,Ur.el kadın auZ suıe. terbiyesine, nez8• topu topU be§ lira kaldı, bun1JD)8 
eline ne gece"" rne1111t ( ! l kocAı lı:etine, temtzUf!ne hayran oldufu naSil çocula baktırayım. 
nrn kafamıa fn'latryordu. Nefret k11.dmm ma.Jrvaisız 11Uratı vardı. 1 . ~ ._ 
ettt. ~anıt kaııadı. · Neye ufradıfnu anlamadan te1'8 Tren Yenimahall~e )amdi 

Fakat ertesi u.bah yineı vftzfttıtıt eve d&ıtlnee cttıısftndtl· Bf'ı man ben a§aiıya iDerkell 
_ Aman, bu eJllP•lsfz Jrııı~'!DDl ttln haVllllerf te~ '.VJkrJm...tı. 0 kendİft1! sôyJeniyorddD; Tatlı d5. 

bu bdtırerk nur telrllmn m1? l&ID&D haline, eudetine .Ukretti. - Bır aile ell~ER ACAR 
Dı,e dallndt1 .,. Ulam tekrar "11ZA.Jın:R ACAB nQf. MUlllV"· 
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NOTLAR: Gümrük ve i nhisarlar Ve-
Bu aençler. için 
ne yapabiliriz? 

kilinin radyodaki hitabesi 
iktısaden ne kadar kuvvetlenirsek o kadar 

Bir üniversiten gençten bir 
meıktup al don: Bir Anadolu şeh
rinde en iyi dereee ile li.<ıeyi bi· 
tirdikt .. n .svnra yü!:sek tahsil yap
ın.a.k üz~re lst.an.bula geldiğini, bil' 
akraba. yanında misafir kaldığını, 
lalti.'l tahsile devam edebilmek 
:ı,:ln bütün gayretlerine_ rağmen 
ma.dcii imkan bulama.dıı,~ı yazı-

yanan bir genç için çok acı b.ir ta- mesut ve daha müreffeh hayat süreriz .. 

~or. 

Orta Anado1uda doğup bUyüdü
,ü 2000 nüfuslu kasabada yük
ek tahsil yapmış bir tek insan 

\·oktur. Yurdunun bakınısızl!ğmr, 
erillğini çok iyi görUp biJ~n genç, 
ahsillnl bitirdikten sonra, onun 

dertlerile uğm~mıık içlıı yüksek 
idealler beslemektedir. Halbuki 
bugünkü durumile ne zekasmı di· 
dik.liyen bilmek, öğrenmok ihtira.
-ıı, ne de ruhunda büyüyen ideal
ler, taıtmbı edilmiş olmıyaca.ktrr. 

Kendisini dave t ederek göril.Ş· 
tüm, yirmi yaşlarında cidden zeki, 
temiz tam bir memleket ~ocuğu ... 
Gönlündeki UzüntUniln bir çoğunu 
çok samimi olarak ben de duy
dum: 

Ne ya.pa.bilirz? 
Ta.lehe yurdunda mecc:ltıi kc.la· 

bilmek için yer yok! Para ile ya
tabilmek icin de ayda 20 lira lıl· 
zmıdır. Çoouğu.n oturduğu yer, 
mektebe çok uzs.ktrr. Her gün yol 
parası, yemek masrafı I!zmıclır. 
Kendi::ıi iyi del"ecedekl tahsiline 
güvenerek tstanbulda bir himaye 
görebileceğini ummu§Sa da bunun 
ııXsile ka.rııtlaşnııştır. 

Şimdi tahsili bira.knıak, liseyi en 
iyi bir derece ile bitlrip zeka ve 
ruhunda ytiksek ateeıler, idealler 

dakarlrktır. Ankara, 15 ( A.A.) - Onbirin~ " 
Ne yapa.biliriz? ci 'fa::;a, ... J( ve Yedi Malı Haftası 
Önce, neticesinin ne olacağını münaseüetiyle Ankara radyo;:;un. 

pek de bilmediğim bir çok imkan· da Gümrük ve Jnhfsarlar Vekili 
!ara baş vurdum. sonra kendi ken· l~aif Karadeniz aşağıdıtki nutku 
dime şöyle düşündiim: söyylemiı;tir: 

Hükür.ıetin ye~emadiği bazı Aziz ö.irueyicilerim, 
dertlerimizin çares.inEl rokabile- Buıün Tasarruf ~e Yerli Malı 
cek vat!lnd~larnnız yok mudur? Haita,,1 içıı:weyiz. Her yıl olcbga 

Vakti uvırun olanların, korun - • 1,. ! r . 
maya m~hta.ç gencler.imiıle tek gibi yıne ~urwnun aa ıyctı göze 

çarpıyor. Her yerde bundan k<mu
telt nllkalanması. belki sistemsiz, şuluyor. Adeta bayram ) apılıyor. 
güç bir iş olur: ltı.kin blr araya ge- Bıuıun seb~bi size meçhul d~ği!dir. 
lerek, el ele vererek bir kaçı ya- Bilirsiniz ki 1'a-::arruf ve artırma. 
taıklr, meccani talebe yurtları a.ç- nın iktısadl talkrnmamıza büyük 
mak: böylece tahsillerinden bir ehemmiveti \'arorr. Bunun lçin<lir 
fayda umulan bazı kıymetli genç- ~ 
leriınizİll ideallerini söndürmemek ki hep ondan bahsetn1ek istiyoruz. 
vatanrı çok bliyilk iyilik olmaz mı? Tasartufü kısaca şöyle tarif edi-

(Fin) memleketlerinde ya.ptığmı yorlar. Tasarruf kazanılan ticrharı. 
etildlerdc gönnUştüm: Finlandiya- gi bir kıymeti israf etwemek ve q
nm yeni inltiş:ı.f ett!ği çağlarda nu ba~ka y~ni kıym"tler elde et. 
zenginler, hattıi. orta haJliler ev· mek _için .kullanmaktır. Şi.mdi bu
lerinin bir kmm1nr, hiç oıma?;Sa h!r nu ~ır ~ıs~l!e tatbık ~~lım. . 
ilti odasmı !':l.ektep, kütliohane vap- Bır çıftçının elde ettı~ı Il)ahşulü 
malt üzere hükümete, millete- hP.- satıp aldığı par?) ı vara f~a har. 
diye etmı~ıerdi... ~ıyarak ~laması Jrı pır ~y-

Bir çok medeni memleket zen- 1 dir. Fakat bu ~rayı clınde oo.,u .. 
ginleri, böyle yurtlal'da ve hasta- na tut~yarak ~stihsalaiinı, artira
nelerde hatta ikişer Uçer yatağın cak yem hır filet veya 'asıtaya 
d.'.ıim~ ~'.lrasmı vere~ek ora.ya ge- vermesi ve bu sayede gelerek tıl 
ıeceklerl kayırırlar, mUmkUn ol ~ daha fazla lnal~sul a~maya hazır-
d • k d bakımsız geri insan !anması veya böyle bır satı~ alma 
ugu a ar • · betm. ayı bır kre-kalma.m.asma çalışırlar.. I<:'l .. ıyors~ aynı par 
Yurdumuzda da bu şerefi h:za- di mue53esesıne yatırarak o~.an 

nacak, bu gibi yardımlarde.n zev'k ba~a şeki!~e. ~aydala~ı şup. 
alacak bir c:ok vat.ruı<laslarmnz hesız daha ıyı bır şcydır. 
vardır; kendilerine çok büyük ma- Çiftçi gelecek yıl da böyle ya
nevt zeıvkler vereceık olan bu g~bi parsa ve <laima bu şekilde hareket 
imkA.nlan hatırlar ve elleıi tutul- ederse onun sahip olduğu kıymet
ın.:ısı lazım gelen bu krymctli mem ler tedricen ahacak gittikçe mev
leket çocuklan a.dma, a!Ak'l..la.t"Dll cudu kabaracaktır. Bu çiftçi için 
rica ediyorum. Şlikfife NlhlJ böyle olduğu gibi memur için, 

\ e başkalarının kabili ret ve mesai 
bedell~rini yüksek kazançlarkı öde. 
mek me~btirifetinde kalan millet
ler fakir ktı!riıayn mahkfündur. 

t~te Cumhuriyetin :sanayileşme 
hareketi bu muUlhazadan döğdu. 
Bu hareketin tarihi tenidir. Fakat 
hz zaman ıçinde tfüy-ük adımlar 
atıldı. 

istatistiklerimize göre 925 yılı_ 
mn .buğday rekoltesi bir milyon 
ton civannda iken bu rakam ted
ricen yükselerek 929-930 yılla.. 
rında iki milyon tona çıkmış ve 
son serrelerde ise dört milyon tonu 
geçmiştir. 

san'atkar için, herkes için de böy. 
Tasarruf baltası Amerllla limanla- ledir. Ve sonra bir ferd için böyle 

mtlnaıebetne rındakl 115 vapur ~~~ir.gibi bir cemiyet için de 

Belli ba~lı hayva.nla.rmıızdan o
lan koyun at ve inek sayısı 924 
yılında an~ on beş milyon ka
dıu- iken son sayıma gö'l'e bu adet 
otuz beş milyona ya11ruim.ı:ştı:r. 
Devlı::?t bütçesinin yekunu da mü· 
kellefin halini göstermek bakmım
dn..n ayrıca tetkike değen bir me
seledir. 

Ankarada talebeler İngiltereye teslim Türk milleti her zaman tasamı-
Zafei· Anıdma çelenk fa riayet eden bir millettir. Onun 

Bu bütçe 924 yılında yüz krrk 
milyon lira iken dünyanın geçirdi
ği ilrtısadi buhran yıllarındaki te
mevvüç terden sarfınazar edersek 
daımi suret~ artınrş 940 mali yı
lı ilri yüz yetmiş milyona ya.ltlaş
mı,,crt.ı:r. 

edilecek mi? .bu vasfı diğer vasıflarından geri 
koydular . olmadığı gibi hiç bir deyirde de 

Anlc!lra, 15 ( A.A.) - On -p·. 1 Va!e>n~tcm, 15 ( A.A.) - I~gi!. zaafa uğr::ımamı:tır. Fakat geçen 
rinci tasarruf ve yerli nı:alı ha...• ı terenın tıcaret vapurwıa olan ıhtı- devirlerde ona biriktirccelt ve bi,.. 
tı- .:ıı münasebetiyle bugün şe:hr:. yacı gözönünde tutulmaktadır. İyi riktirdğini artıracak vasıta ve im
m~zde orta, lise, sanat ve ticaret haber alan mahfillerin bildirdilde.. kan verilmediği için onun bütün 
okııl'.aAJ talebeleri zafer a.nrtı E• rine göre, bitaraf veya işgal altın- gayretleri ve emekleri boşa gitmiş-

Bankala.mnızdald tasarmf 
hesaplan 

n .. ~de bir tören yapmışlardır. da olan devletlere ait olup Aineri.. tir. 
Bu törene iştirak eden mek- kan limanlarında bulunan birçok Bir ınlUetin 7.englnleşmesl 

Bu hu..<ıusta. bankalardaki tasar
nıf mevduatın.dan. da bir fikir alı· 
nauilir. Bu mevduatın yekftnu 15 
yıl evvel beş milyon liradan baş· 
lryar...k son senekrde ilç }iiz mil
yona ç~. Şimdi gerek bu 
va.k!ı:.lart gerekse rakamla ifade
si bura.d2. mümkün olmryan diğer 
hadiseleri ve umumi manzarayı 
nazarı itibara alrrsak sorulan su
ale şu yolda cevap verebiliriz. Hal
kımız jsrediğ.miz kadar zengin ol
madı. fakat 15 yıl evveline naza
ran daha QOk zengindir. 

te ıuer önlerinde bando olduğu 

1 

vapurların kanuna uygun olarak çarc!crl 
k. de Samanpazarından yürüy"• lngiltereye teslim edilip edilemi- Milli lktısat tarihimizin dönüm 
so geçerek Ulus mcytl3.J1llla ge • r~ceği meselesi tetkik edilmekte.. noldası cumhuriyetin kuruluşu ile 
m· 11er ve zafer anıtına bir ç._• dır. Bu gemilerin en mühim gru- başlar. Devrimizde bir milletin 
lc.ı 1c koyınuşlardrr. bunu Amerik~'l limanlarında b·.ı_ zenginleşmesi çarelerinin en büyü-

Çel~nk'in konma.stnı müteakip lunan 70 Danimarka vapurundan ğü o milletin ham maddeleri i51iye_ 
lstiklal maıv çalınmış, dii, t~. mü~e5ekkil bir grup te~kil etmek- ı rek onhn kulla~lac~ v~ i.stihlak 
rih fakültesiyle h:.ı.kuk fakült • tedır. edilecek hale gelırebılmesı1ır. Bu
sine mensup ıki kız talebe Her ·· ı Bunlardan maada Ameıikan li. nun adr sanayile5m:?dir. lşi gücü 
yasal bilgiler okulu \•c halkev. manh.ınnda muattal ka'.mış olan yalnız sanayi m~~leketlerin~ ipti. 
ne mensup iki gencin söyledi!.t: .. en aı 12 Fransız, 8 Norveç ve 24 dai madde yetıştırrnektcn ıbaret 
ri heyecanlı hitabelcrle mil.11 (.• İtalyan vapuru mevcut bulunmak- kalan ve mamul ihtiyaçlarını baş
k~nominin, tasarrufun büyük C• tadır. ka memleketlerden tedarik etmek 
nemi tebarüz ettirilmiştir. 

Bundan sonra bizatihi devlet 
zengin olmuş, vatan imar ~ilmi'l 

o 
Sovyet şehirlerinde 

alarm tecrübeleri 
yapıldı 

Moskova, ıs ( A.A.) - Don 
nehri üzerinde bulunan ve en mü
him demiryolu merkezlerinden biri 
olan Rostov ~hrinde dün bir ha. 
va alcım tecrÜbesi esnasında bir 
alarm i~areti verilmiştir. 90 daki
ka süren alarm esnasında halle ev. 
!ere ve kapı çerçeveleri arasında 
bannmıljtır. 

Bir kaç gün devanı eden bu tec-

- Bimen olmryan bütün le
ventleri denize dökeceğiz aıı.ladm 
mx reis.. Hepsini hançerliyerek 
da.lgalars. gömooeğiz. 

- Fakat evvela sillhlanalım .. 
- Vaktimiz yok.. Yarın gece 

kalyon denize açılmalı. 
Ufak tefek, kara yağız bir a

damdı bunları söyliyen. Karşısm4 
da.ki iri yarı, paJa bıyıklı reis, bir 
sual daha sormaya cesaret ed&
medi: 

- Her ne yıa.bamna olurBa ol· 
sun yapacağız. d~ gföi ~mı eğ· 
dl. 

rübeler Cuma günü başlamıştır. - Ben geldiğim vakit işler bit-
Kiev ve Bakil'dan l!IQnra Rostov, miş olacak .. 
Cenub rnıntakasmm alarm tecrü
beleri yapan üçüncü şehridir. 

Moskova, 15 ( A.A.) - Röyter: 
Leningrad ve Baltık parti kon~ 

feranslannda dün söz alan hatip.. 
Ier, bölgelerinin Sovyetler birliği
ni müdafaa eden hudutta bulun.. 
maları dolayısiyle olan ehemmi~ 
yetini tebarüz ettirmislerdir. 

Rigada bava kuvvetleri.nin eski 
kumandanı General Lokstınof ~öy _ 
le demiştir: . • 

Yeni ihdas edilen bır a$kerı böl-
gede çalışıyoruz.· "Bu bölge 1-:et?n.. 
ya, Estonya ve Litvanya.yı ıhtıva 
etmektedir.,. Bölge harekat ve. sev
kfrlceyş bakrmmdan büyük bır e. 
hemmiyeti haizdir ve Sovy~tler 
Birliğinin batı hudutlarının hıma
yesine memurdur. 

Leni•ıgr::ıd a ' P ~ bö'ge irıin kon 
feransmda Marec; l Bucl•vs-nrli de 
hazır bulunmu.tu~. · 

- - - 0>----

Yunı:ın Kr~J'rnn 
kızı öldü 

Athın, 15 (A •. "..) --- Kml C<ır
C".ın km pren.-;ro } fnrl v('f~t etNiış· 
Ur. Pr~ vefo! t milr.11.sehetile 
knl ~}- ~ r·•f'.n nı.at<'.nı tu
bıbmeıe• ~~. 

Korkunç bir fırt:.ma Hallci altU.st 
ediyordu. En büyük kalyonlar zin· 
cirlerini tarıyaralt karaya. oturu
yorlardı. Dalga1ar, sahilleri istila 
etmiş, yalılar boşalmıştı. 

- Haliç, böyle bir fırtma da-
ha. görmedi.. • 

Diyorlardı. 
Denizde çrrp~ bağıran, im

dat istlyen insanlar vardı. Fakat 
sesleri rilzgarm, dıı.lgalarm uğul
tusuna karışıp gidiyordu. GörU
lenlere ise acımaktan baı~ka kim· 
senin elinden bir şey geım'.iyordu. 

Hava akşam olmadan kararmJŞ
tr. Yağmur yUklU bulutlar, elle tu
tulacak giobi alçaktan uçuyorlar, İs· 
.tanbuJun yedi tcıpesbıden kalkan 
toz bulutu, havanın karanlığnıa ka
n~ınea koı-kunç bir 5.nın yaklaş 
makta olduğu hissini veriyordu 

fş~e bu anda, Tersane önU~de 
demırli ,!1ulunan knlyonlarda.n biri
nın gU··ertcsinde nmbnrhrmda 
mu t.hiş .bir b<:ığıuı~ ba.şlaılı. 

F:Jlerınde Yn.lın J'lala. ~ağa, 50111 
saldır.::n d~nızcller. arka.da~ları 
olmıısr !ılı.un gelen bir ltısnn to.v
fa.Je ra hilcum ediyor, bruşlarm.ı J~
rryor. göğtislerini dcl;.p yeTe :rı
~ aonra ktınımnuş ~hı~ 

Büyük T arihi Aşk ve Macera Romanı 
firlatılıyorlardr. - Ha:mu .• 
Boğuşma çok az stlrdU. - Hava b!ra.z daha kara.ıısın ... 
Kalyonun dtlşman tayfal.a.n te- Bir saat ölümle pençeleşen bu 

mizlenmi!}ti. Şjmdi reis, kaptan yusyuvarlak ufak tefek ad~~.da 
köşkünün kenarına tutun.mu."?, göz· yorgunluğa benzer bir eser gorun
Jerini süzerek &ahili görmeye ça.- müyordu. 1noo gözleri dur.madan 
]ışıyordu. dön.Uyor burnunun kenarlarında 

Genç bir çocuk yanma yak- derinleş~ iki çizgi, çok mü~ 
taştı: şeyler düşUndüğiinü anlatmak ıs -

- Ret-si mi bekliyorsun amca. tiyor hissini yeriyordu. Birden re-
- Evet, gelecekti. ise döndü: 
- Deniz çok azgm .. Galiıba ge- - Ya.vaıt yavaş demirleri çeke-

lemiyeceık.. lbn.. dedi 
- Reis güUlmsedi: - Sürükleniriz .. 
- O denizden daha a.zgm<lır, - Zararı yok .. 

çocuğum. Mutlaka gelir .. Bak işte, - Geceyi bekliyecek miyiz? .. 
bir sandal görUndü. - Beklemesek de olur.. Kac;tı-

Her ikisi dik.katle bakma.ya b~· ğmı.m kimse an1:ı.mıyaca.k .. 
ladtlar. Evet, bir sandal, dalgala- - Anla~alar da ne yapabilir 
ra gömlUe çıka geliyordıı. Bazan ter ki .. 
gözden kayboluyor, dakikalarca - Hemen açılalım .. 
görünmUyor, o va.kit genç: - Çalışaca.,,ffız. 

- Battı, bo~'Ul.du.. - Ya.lıuz denrirleri çekmeden 
Diye çrrpmıyorıdu. Rcis, gözleri- git, bütün tayfayı topla .. Onlarla 

ni kı.rpınadıuı bakıyor titremeyen konuşalım .. 
ağır ve donuk hir sesle: Reis UZ.'lkla!JtI. 

- Korkma .. O na bir şey ol· Kilçük çocuk, krsa boylu atlama 
rnaz .. d·yordu. hayran h:ıyran haktı. Sonra: 
V~ hakikaten sandal gene mey- - Amca, clWi. Kurtuldunuz .. 

da.na çıkıyordu. AWım aynı asık ve seıt yüzlo 
Boğuama bir 9aat kadar sürdü. <;oeuğa baktı. Uzun muddet cevap 

Sandal hsfyona yakle.şmca reis ve'mledi. Sonra: 
uzmı hlr1ı:ılat uzattı. Sandalın jçin. - Sen de biziml-e golecek misin? 
deki a.dam, çC'\·ik bir hareketle ha- diye sordıı.. 
lata y&pı:ştl. Sa.n<iala şiddetli bir - Elbet geleceğim. Ben am-
tekme vurduktan sonra tınnanma- camı brl"8.kimlm. .. 
gıı. başladı. Yukan çıktığı vnlcit ev- - Onu çok mu seviyorsun.? 
~JA etrafına ba:kmdx: - o beni ]ami~leriuWı. ba.h:a--

"J'aınam mı? diye ....... ınm. ya.rurıa göt'.iireoolc_ 

midir? bunun cevaıbnu da.ha ı:ar
buk verebiliriz. Bir taraftan dev
let sermayesi ile kurulan fabrika
lan mliesseseleri yapılan demir
yollarnu meydana c;~e.rılmış ı:ıa· 
denler:i ve sahip olduguınuz diğer 
bütiln kıymetleri hesap eder ve 
bilhass& değerle'rile gurur ve em
niyet .duyduğumuz cıim.huriyet or
dusu elindeki baha biçilmez si18.h
ları her tür!U harp vasıtalarını ve 
az.im yekfınlar tutan mühimmat ve 
ve teçhi7.at miktarlarnıı, diğer ta· 
taftan yeni kurulan ve eskiden 
mevcut olan bütün ~hir, kasaba 
ve köylerdeki çeşitli ümran eser
lerini gözönüne getirirsek bu su
ale derhal ''evet" demek laznnd1r. 

lşte: Milli iktisat ta.rihlmizin 
dönüm nokta& olan cumhuriyetin 
kuruluşundan bugüne kadar aldı
ğiınız neticeler bunlardır. Eğer 
bunları cumhuriyete takaddüm 
devirle kıyas etmek isterseniz o 
devirde bunlarla kryas edilebile· 
cek bir ~Y bulamryaca.ğnıız için 
buna mu•ıı'affak olaınıyacaksmız. 

Sadece g~en ciba.n harbinde 
giyecek maddeleri bir tarafta bı -
raknlım, yiyecek maddelerden bile 
ne kadar ıztırap çektif-imiıi blr de
fa hatirlarsmIZ bugünkü hali baş
ka bir zaman.la kıya.sa çalIŞmak

tan da va.zgeçe:rsiniz. 
Bazı ülkelerde gıda madd~I 

vaziyeti 

Bugünkti dünya. ha.rıbi başladrk
tan az zaman sonra dünyanın da
ha zengin tanınan ülkelerinde yi
yecek ve giyecek maddeleri vesi
ıra ile ve ehsapla dağrtılnıağa baş
landığı halde memleketim.izde bu
na benzer tedbirler almağa henilz 
lüzum hissedilmemiş ve stoklarla 
yapmakta olduğumuz ve yapabile
ceğinıiz istihsalatm hesaplanarak 
yokluk ve ıztırap çekilmiyeceği ne
ticesine va.rıl.nuş olınast sıkıntılı ve 
en çetin devirleroe bile kendi ken
dimize yetecek derecede kuvvetli 
bir ik~adl varlığa sahip oluşu
muzun ifade$idir. 

Bu manzara. şüphesiz gurur 
vericidir. Şimdi şunu halletmek 
lazımdrr: Bunu kim yaptı ve nasıl 
yaptı? 

Bunu yapan Türk milletidir ve bu 
mlinhasrran onun çalışması ve o
nun çalışarak biriktrimesi 're bi -
riktirdiğini i~i idare etmesile mey
dana gelmiştir. 

Çünkü bliyormı.nuz ki, bunların 
hiç birisini yabancı sermaye yap
mamış ve bunlar yapılırken kim
seden yardım istenmemiştir. An· 
cak bu neticeler ne kadar gurur 
verici olursa olsun bunların hep· 
si yapacağnnrı işlerin birer ba.:! -
langrcıdrr. AWan kuvvetli temel -
!er üsti.inde inşaat plfl.nlt şekilde 

(Devamı 4 ümciıde) 

Ka.rd~lerin nerede? .• 
- Esirleri kaçm:lıklan yerde .. 
_ Çerkezistanda mı?. 
- Evet .. 
Reis geliyordu, sustular. 
- Herkes ha.zrr kaptan .. 
YUrüdUler. Kalyonun ambarın-

da meşaleler yanıyordu. Gfilni yal· 
pa vurdukça bu nıcşaleler öne ar
kaya gidiyor ve her ta.rafı tirtek 
bir aydınlığa boğuyordu. 

Kaı>tan yüksek bir sandığın üs
tüne çrktı. Çevik bir hareketle ha
flIDI sağa sola çevirdi. Sanki etra· 
fmt saran tayfaların hep.sinin yüz
lerine ayrı ayrı: bakmışt.I. Tayfa
lar da öyle sanmışlardı. Halbuki 
kaptan sadece koyu derin gözleri
ni onlara çevirmiş ve ilk tesiri göz· 
leri ile yapmıştı. 

- Yolda..5lar, d<'di. Denizci fo .. 
vent her zaman ölüm ile karşı 
karşryadır. 

Yalnız düşmanlarla değil zaman 
"lu:- ki deniz en liiyük dilaınan:
mız oluyor, ouunla çarpL,ıyoruz. 

Yalnız şimdi etrafrmız korkunç 
dalga.laı·la çevrili. Ama ben hepi
nize güveniyorum. Onwıla bn.58 çı
kacağız. İş zamanında hepiniz iı;:e 
dört elle sarılacak, kaı~ı gelenin 
cezası ağır olacak. Si7.e bunu söy
lemt'k icin burava c.: ,<Yrrdım. Daha 
fazlıısm; reiıs sÖylcsin .. 

Kaptan hızla. drşa.n çıktı. 

Tayfalar bu sözlcrdt>n bir şry 
anlamnmı'ltt. Rı>1->: 

- I~onu.,acak znmanmuz c<>k 
:ı7. dedi. J{ıı.l vo u.nmzu teihlike
rlP~ kurtarmak 15.zım. Şimdi bu
radan harok(>t ediyoruz. Hepim.i:t 
daha. iyi günler görecP.ğiz .. 

* • * 
KATJYON BATU~I OXLERlNDE 

Tersaneyi frrtınah bir geee ar
kada brraka.n kalyon bin bir mü§
kli!A t ile Bo'faz:r ~~P.J"("lc Kara.de
nize ~ 

( Detıııt·ıu uar) 

1 H~diseter arasmda l 
~1oskovada bir 
siyasi ziyafet 

hadisesi 
I• TALYA'nm Moskova lbP. 

yük el~isi Sinyör Rosso, 
Sovyetırr Birliği merkez icra. 
heyeti n"!ill ve hariciye komiseri 
Molotof şerefine bir ziyafet ve .. 
miş, bu ziyafette hariciye kom:• 
ser muavinleri Vici.nıski ve V • 
zovski ile beraber Alman ve J t • 
pon sefirleri de bulunmuş. 

Sovyetler ile mihver devletleri 
arasındaki münasebtelerin şir • 
diye kadar geçirdikleri safhalar 
gözönüne getirilirse ltaıya.n s • 
firinin teşebbüsü ile Moekova 
hükumetine karşı gösterilen bu 
cemileka.rlığm dikkate çarprnr• 
masT mümkün değildir. 

Malfundur ki M.olotofun ı • 
~nlerde Berlin ziyareti esnas! • 
da cereyan eden müzakerelere 
ne İtalya, ne de Japonya. iştirak 
etmemişti. Bunun sebebi de Sr • 
yetlerin sadece Almanya ile m • 
nasebetlerini nonnal mecrada. 
tutmak istemesi, !apcmya \ c 
İtalya ile siyasi mahivette bir 
anlasmaya girmek, bilhassa. ü • 
lü ittifak ile alakadar görünmek 
istememesi idi. Nitekim Molotof 
Berlinden döndükten sonra ~o· • 
yetlerin Çine yardım etmek si:· .. 
setinden va:z:;geçmiyeceği ilirı • 
lunduğu gibi Macarlstanm i.\" · • 
1ü pakta iltihakı meselesi.iıdc 
Sovyetlerin rızası 'bulunmadığı 
Tas Ajansı tarafından nesTolm • 
du. 

Arada geçen müddet zarfında. 
Sovyetlerin ne Japonya ve ne dr> 
İtalya ile yakla.5Dlası ihtimr,. • 
rini gösteren bir hadise zuh<.ır 
etmemiştir. Hal böyle iken şimdi 
İtalyanın Moskova sefiri tar• 
fında.n Molotofa bir ziyafet ' .. 
rilmesi, burada Alman ve Japon 
sefirlerinin de bulunması tabii 
olarak her ta.raf ta alaka uyan<' • 
racaktır. Acaba. Musolini İtalyan 
ordularının hem Balkanlarda. 
hem de Mısır cephesinde uğr3.c • 
ğI mağlfı.biyetlerin tesiri aJfo • 
da sadece kendi teşebbüsü ile 
Sovytlerc karşı yaklaşmıya, bu 
devlet ile lbir ahlaşrrıa yolu arr • 
mıya mı çalrşıyor? Yoksa Sen • 
yetlerin askerl bir ya.rcbmmı t '·• 
min makııadiyle üçüzlü pakt Cl• 
kam 1ta1yan sefirinin vasıtas~· 
na mı müracaat ediyor? 

Hitlerin ibir sil8ilı fabrikasır• 
da Alman işçilerine hita'ben sör• 
lediği nutku na.syonal sosyali~ 
min bolşeviznıe karşı bir ideolr• 
ji anlaşması teklifi şeklinde tef• 
sir edenler olmuştu. Simdi ltr • 
Yan ~.efirinin Molotofa verdi<Yi 
bu ziyafet de fn~izrnin ,.·. 
ne bolsevizıne karşı id • 
oloji mücadelesinde bir ric'• 
ati gihi telakki olunacaktrr. 
Her halde mihver memlekctlr• 
r inde askeri zaaf P-Öze cı:ırntık"a 
siyasi yardımcı kuvvetler ar"• 
mak ihtiyacı artıyor. l\ T~ko\'"• 
da tertip edilen siyasi ziyafetin 
açık manası budur. 

Tancanın ilhakı 

•• SP Aı. 'YA hükfuneti Tl> • 
caVI işgal, sonra. buradr• 

ki beynelmilel idareyi ilga etti • 
ten ŞQnra resmen ilhak da etti. 
Bunun üzerine kgiliz kosolosu 
Gascoigne İspanya. hUktımetinin 
bu kararını protesto etti. Bu :: • 
retle 1906 senesinde Alceziras 
konferansında. Fastan ayrrltp da 
beynelmilel bir idareyo ta.'bi h-11 
tulan Tanca tekrat: !spanvot ida• 
resi altına g~iş oluyor. 
Vakıa İngilizler bu hareketi 

protesto ediyorlarsa da onların 
a.sıl maksatları bu mmtakanm 
İspanyaya ilhakın.dan ziyade 
tahkim edilmesine mani olma 1 

• 

tır. Onun için lspanyanm Tax• 
cayı ilhaktan sonra tahkim e'• 
mesine ihtimal verilemez. 

Hatta bu noktadan ba.kılırna 
İspanyanın Tancayı illi.ak etme• 
si İn;;iltereden ziyade toolyamn 
aleyhine bir hareketolarak rela}:. 
ki olunabilir. Zira İtalyanın R'• 
mali Afri.kadaki iddiaları İn.gi .. 
tere ile beraıber İspanyanın da 
aleyhinde idi ve İtalyanın Akde
njz imparatorluğu aynı zam:u:• 
da bu devleti end.L~ye dü~i.m. 
mekteydi. Şimdiye karlar lapan. 
yanın Tancada müSbet bir hare. 
ket yapamaması İtaly.ıınm itİ"' • 
zma uğ-rama.k ihtimalinden. ileri 
gri"yorclu. 

Öyle anlaşı~r ki İngiWiıeriııa 
Mısır <'Öllerin.de t t:alveıt'l O!'ıciula. 
rP11 rz:rrıesi İEpanyarun da eesa• 
retini a1'ttrrm~. Ta.ncaıım r. 
haki 'bu suretle ~ oıl~ 
daha doğrudur. "4. 



.. 

'8.lpatta Macar hariciye nazın 
ile 1'111UiiaVJ9. harl~ nazın ta,. 
rafRlfıtn ebedi dosthı'k muahedesi 
im < ana11tn-. Bu muahedooin ru
hu Ui:I memleket al"8ffm(la. Aulh 
tDÖDlleebeUni td.aıne etmek ga.ytr 
sbıl glitmekt.e ve bu makNttla iki 
tal'at da herhangi bir hareket \-U

kuunda blrlblrile tm~re<le bulun
mayı taahhüt etmektedir. Muahe
deatn lnızuı münasebetile yapılan 
nıe~ !W>ylencn nutukln.r da 
bu ımıahedenln mahiyeti ba.k!mıda 
bir fikir vermeğe mÜsa.tttir. Nite
kim: 

•'Yugoa!a.vya hariciye nazırı Sin
aar Ma:rkoviç söylediği nutukta, 
Kont Ça.lti'n.ln Belgrat ziyaretinin 
Yugoslavya. tarihinde <;ok mühim 
bir ~n olarak kalacağını, Belgrat
ta imzalanan ebe<li dostluk mua
hedeısiyle 11:ıer iki m-Mllleketin d.ost
ça. ~-a:ıamak arzularmm nru:a.rı.y~t 
5ahasmdan fülivat sahasına geçlı
ğiru, Yugoslav ~illetinin ve hükü
rnetinin imzalanan bu muahedeye 
çok büyük bir ehemmiyet atfettik
lerini, bu muahede bel' iki memle· 
ket arasındaki münasebatı tanzim 
ederken Tuna haV7.asmdan ve 
Ba1ka.n~ harbi de u1,aklaştrr
dığmı onun için de bu mııahedcnin 
hem iki memleket arasındaki dost
luğu ve hem de sulhil korurnnk i<:in 
bir vasıta olarak telakki edilebile
ceğini söylemiştir. 

Macar haricive nazırı Kont Ça
ki verdiği cevapta, Yugoslavya ile 
olan müna.sehatm .snğlamla~masmı 
ve dostane olmnsmr yalnız Macar 
hükflmetinin değil aynı zamruıda 
Macar milletinin de arzu etmiş ol
duğunu bunun Macar parlamen
t06unda söylenen nutuklardan da 
ıuılaşıldığmı Macaristan - Yu
goslavya arasmda ıı.kWilen bu 
mua.hedPnin ebedi bir dostluk için 
ol<luğunu c::ünkii hunun mihver 
devletlPrinin düşüncelerine de uy
dıığunu söylemiqttr.,. 

Bu muaJıcdenin rkl memleket 
~~-e!iil içinden A"Örünüşödiir. Fa
kat l"ugosla.''YS ~hi mib\'ero 1?,ir
memi!'I bir de~letl~ Macaristan ~bi 
mlh\·eritı içinde bulunan bir dev· 
Jet arasnıd& im........ muahedeyi 
daJuı. genlıı bir cepheden mlltalea. 
etmt>k Zlll'Ul'("tl vardır. 

1'1:a4'al"lst&n mihvero iltihak et
miş, üçlü paktı lm7.alamıs bir dev
let sıfatlle A vnıJY.ld:ı ltalya w Al· 
manya.om direktifini kabul etnH·:~
tedir. Bina.enal..-hy onun yapacagt 
her hareket mihverin bir hareke· 
ti olacaktır. 

Yugoslavya, bütün arzulara ra_ğ
men rnihv<'re iltlha.k etmemiş, 
llle\·cudlyetinl tot.&lit.erlerin A vru
pa komblnezonuna sokmamıştır. 
Blnaenale~·h onun bakımından bu 
muahede sa<IC('ıe komtıusuyla hudut 
emniyetini ve sulh müna.<tebetini 
idame etm~k ma:n~smı ifade <>dt'r. 

Belgratta im7.ala.nan muahede 
ile yalnız l\facarista.nrn ıleğil, Ma.
carlsta.n \"'&.'4ıta.._oqh> mihver de,·letle
rlnin de YugoslaYyanm ~ivasi nıiina 
sebetıeri ile so'kı ·bir surette aJa
kadar olmak mecburiyetinde bu
lunduklan meydana ı:rkınaktadır. 

Bu \·azivet neyi ifade eder? Bu 
'"8.ziyt't Harih bi; surette mihverin 
şimdi)·e kadar yaotığı tehdit pro
P&ga.nd11..'i1 yanında filli hayatta. 
iimit edil<>n 'derecede km"•etli ol
madrjhnı Yugoslavyayı kendi çem· 
herlert lc:ine almak hususunda çok 
supleıııle hareket etmek me<'buri
;vetinde kaldıklarmı göıırermekte
dh-. 

YugO!lla,·yaya yapılan kurların 
azami raııdonaııı bu muahede<lir. 
Bu muahede ile mihwr memnun
dur. Fa1<at bu moahc-.de mihverin 
muJıarebe meydanla.rmda. olduğu 
gibi siyaset ~ha.<ımda da bir du
raklama, bir mcddin nihayet bula.· 
rak bir cezrin başlamakta olduğu
nu göst.e'l'nı.ektedır. 

Yugoıdav - Macar muahedesi
ni imzalatmak için mağrur Macar 
hariclye nazırmın Bel~a kadar 
~önderibnl' ohn&RI da milwerin 
valliyıeti hakkında sembolik bir 
ifadedir. 

SADRt ERTEM 

RalkevlerJnde 

Resim Sergisi 

F'ntiJı Halkeuinden: 
Evimizde 23.12.1940 t.arihind<> 

amatör fotoğraf Ye resim ~er' • 
~ı açılacaktır. &>rgiye istirak 1 • 

,ı .... ,.,eklerin ~erleri J:~lıul edilnı • 
Yil başlannuştır. 

Birkaç gün ewel Ankaraya git. 
rniş olan vali Ye belediye reisi Dr. 
LG.tfi Kırdar dün ~bah şehrimize 
dönmü.-stür. Vali gazetecilere de
miştir ki: 

de istifade edilmesi hakkında biı 
karar verilecektir. 

Bir gün tek, bir gün çift numa
ralı taksilerin çalıştırılma$ının iyı 
netice verip vermediği hususunda 
benden izahat istediler. 1\latlub 
derecede benzin ta~arrufunun te_ 
min edilip edilmediğini vilayl:'t ta
rafından etraflı şekilde etüd edip 
,·ekfilete bildireceğiz. 

''- Beledivedcn devlet hizme. 
tine, de\'let hi~metinden belediyeye 
geçenler tekaüdiye hakkını ka~
bederlerdi. l\temurlarm bu mag. 
dur vaziyetten kurtulf!1alar.ı için 
Bahiliye Vekaleti l\1eclıse bır ka
nun projesi verecektir. Bu lıu:.u~ta Tramvay, elektrik, tünel idare
mi.italea.ınızı bildirdik. Maçkadakı sine ve itfaiye teşkilf,tına malzeme 
!talyan sefaretine ait binanın be- bulamıyorduk Ankarada alaka
lediyece satın alınmasına muvafa- darlarla temaslar yaptım \'e döviz 
kat edildi. Bu binadan ne şekilde işir.ri hallettim. Bilhassa tramvay. 
istifade edeceğimizi burada karar. tara bandaj bulamıyorduk. Bunla
laştıracağız. Yıldızdaki binalar~n :ın _Amerikadan, <;iiğer malz~ıne Ye 

ve müstemilalm belediyeye nrıl- ıtfaıye hortumlanle beraber tecla
mesi kararlac:tırılmr"tır. Burada .riki imkanı temin edilmek üzere
bir otel yapılması ,-e):a diğer şekil- <lir . ., 

'~ Aşka gelip .. ,, 
Dükkan camlarını 

indiren kadın 
tevkif edildi 

Dün iki ev çöktü 
Nüfusça zayiat olmadı 

Dün Üsküdarda iki ev çökme 
vakası olmuştur: 

1 - Dün sabah saat altıda 
::\1ütea'ldit sarho~luk vakaları. ı Beylerbeyinde Abdullahağa ma• 

nın sabıkalısı Recep kızı 10 ya~- ı hallesinde İzbe meydanı sokak 
Jarmda IIidayet, dün de sarhoş.. Serfile ait 8 numaralı i-ki katlı 
Iuktan suçlu olarak adliyeye geti- ahşap ev <;ökmlistür. İnsanca 
rilmiş ve nöbetçi Sultana.hmct bi. zayiat yoktur. 

,rinci sulh ceza mahkemesınde mu_ 2 - Dün saat 14 de Osldida 1 • 

hakeme edilmiş~i~. . . .. da İnkılap mahallesinde Sa.niye• 
Hidayet kendısını şu şckılde mu- ye ait 29 numaralı iki katlı evi11 

dafaa etmiştir: .. • arka çatrsı çökmüştür. Vaka y< • 
- Ben, seyyar gunahkarım. rine yetişen itfaiye, kazanın nr. 

İçkiye ba) ılırım. ~e yapapayım. fusc;a zayiatsız c:avuşturulmasını 
alıştım bir kere. Dun gece de bo- temin etmistir. Ev maili inhidam 
yalı ispirto içtim .. "ac.ka geldım.. görüldüğfö{den tahliye edilmiş • 
Aksarayda berberlık yapan bma. tir. 
ilin dükkanındaki camları yere in_ 
dirdim. Cezam ne ise veriniz. Beni 
kanun terbiye etsin .. , 

Hakim, kadının hu halinin ipti
la derecesine varıp Yaıınadı~mrn 
tesbiti ile akli muvazenesinin ne 
şekilde bulunduğunun bildirilmesi 
için meseleyi tıbbı a~liye ]1a\;al~ et 
miştir. Hidayet, tevkıf edılmıştır. 

Kızılay Romanya 
felaketzedelerine 

pamuk gönderiyor 

Geçen ay Romanyada vu~ı • 
bulan .zefaele feJaketzedelerın.• 
Kızılay Cemiyetince yardım edi"• 
mesi takarrür etmi~. bu m( • 
yanda da be.~ bin kilo en iyi 
cins Da.ğmalı yataklık pamuJ· 
gönderilmesi de muvafık görü'• 
müş olduğundan Kızılay umumi 
merkezi bu pamuğu Ad anadan 
Kızılay merkezi marifetiyle mi". 
bavaa ettirmiş ve sevke hazu 
bU: vaziyete sokmuştur. Yakrr· 
da bes bin kilo pamuk Romar• 
yaya Sevkedilecektir. 

-87-

- Oh Bob sana ne 
m iite~ekkirim .. 

Bob omuzlarını silkti: 

kadar 

Mektep tamir paraları 
başka yere 

harcanmıyacak 

Bazı okul idarelerinin, okul 
binasmın tıamd.ri Jçtn aldzklan 
tahsisatı, 'bimun nıilltim ve zart • 
r1 ihtiyaçlarını geri bırakarak 
gelişigüzel sarf ettikleri ve !il • 
zumsuz bir takım tadillerle ıbm~· 
larm dınumlarmı boz<lukları g • 
rillmektedir. Bundan sonra ta • 
sisat alınır alınmaz okul idar • 
leri tarafından nerelerde ve ne 
g-i'bi tamirler yapılacağr tesbit c. 
dilecek, salahiyetli maarif müdL• 
ıii bulunan yerlerde. maarif 
müdürlerinin mütalca ve muv • 
fakati alındıktan sonra nafia 
mühendisliğine keşfi yaptırıla • 
caktJT. Bunun ihilafra hareket e • 
den okul idarelerinin şahsan m'• 
sul tutulacakları ve lüzumsuz 
yere yaptırdıkları işlerin bede. • 
li de kendilerinden tazmm 
ettirilecektir. 

S - V AKIT 16 BUt1NciKANt:.S ı9.ıo 

Yabancı okullar 
Tatil aylarında 
~ansiyon halinde 
kullanılamıyacak 

Görüp düşündükçe: 

BJr seyarıatin 
manası Yabancı okullardan ba.zılaı • 

l nın örntmen!erinin tatil ay!. • Bir ajans t:el~fı, \'indsör Dü-• ,.,, f" •• 

1 rında ikamet ettikleri sa~'. ;ye .• jniin "l\Ieı:lıuı bir iş ifo meçhul 
ri kendi talebeleri veya. oıgcr '• ~ıir semte,, gittiğini bililirdiler. Eu 
k~l talebeleri için pansiyon ha~• tıaberin üstünden varım gün geç 
ne O"Ctirdikleri ve bu pansiyoner nıı.><1cn, öA"rendil>, İli Diil•, ı\nı<>ri· 
tal;belere para mukabilinde ders ka yolundadır ve Ruzvelt ile gü-
verdikleri anl~ılmıştır. . . 1 riişm<"k i;:in yola çı.kıruştır. 

Sayfiyeyi, okulun bir temadısı ı Gerçekten büyü!> hadiselerin, 
haline getiren bu türlü hareke'• ! dilleri klsa olur. Yapıcı fikirler, 
ler teşkilatı gcni~lctmek bak. 1 u~an ınahfazasma ı;:-lrerlerl.:en, 
nıından yacancı okullar yöne.• nıüm.kün olduğu kadar az yer tut
rresine aykırı düştüğünden, okı • maya çah~ırlar. 
lun daimi yatılı talebeleri mü • nen bu haberde de hövle derin 
tesna olmak üzere, diğer talct • büyük' ,e geniş bir yü".;:lü.lük srze; 
!erinin tatil aylarında bu sayf .• gibi.)irn. 
yclere pansiyoner ~~arak kabul \'indsör Dülru, bir kaç sene e\'
cdilmemelerı ve ogretmenlerin \'el İngiliz kralı dominyonlar lıfi.· 
kendi talebelerine ders vernı • ı kimi \"e Hindistan imparat-0ru idi. 
meleri, sayfiye~e;ri hariçten g .. l insanlık haklarmı, gönül \"(~ ka
lecek talebeler ıçın ~ershane h· • rar hürriyetini t.a.ç, t.a.lıta, saltana
line koymamaları ıcaibettiğinin ta üstün tuttuğu için, bunların 
gözönünde _1:_ulu~d~_ması o • he~ini bir silklnJşte atmak kuno 
kullara teblig edılmıştır. tını gösterdi. 

j Açık iş ve memuriyetler 1 
• Köyceğizdeki krom madenlerin

de çalışmak üzere bir operatör aranı· 
yor. Fctbiyede maden işletmesine mU· 
rac.'.lat. 

Bu hareket, "Prens Dögal,, iken 
'ttc rne~hur olan ada.mı, bütün in-
11anhğın teSt>llisi haline koymuştu. 

Dük, iki üç yıl, pek se\"diği me
rasimsiz, sessiz bir ömür sUrdtik
t<>n sonra, hadiseler, ona tekrar 
l!;ine aldı 

tngilte.:e harbe girince memle
ketin bu kudret ,.e nüfuz sahipleri, 
\'icdruıla.ruım seferberliğine uya. -

rnk Is basma lıoc;i:ular. Dtlk de ~J
lo ~~ptı.- En:c>ıa Fronsnya ~n 
ingmz h"ll\ vetıcrini tef 'ş etti. Or
duda. ı;alıstı. Frnns!l.ya, tspcn~ ya. 
ı;itti, kendini, fa5ist ve n zı re· 
"imlerinin n imı tt:ın "YnD bir 
rıır~t> <' - er f' • ı · A nupa. ruz mı-' . na girmek lm.r:ın \ crilmcmı sc, 
l.Jundn \ imlsür Diikünün de hn)'ll 
JY.ı~·ı ,·ardır, sanr~orum. 

Simdi l ii"ük bir n.·m" tel!!rnfı 
s • linc bürünen son hnh<'r, umu 
~·orum, ld yann '•müttefik" Lrln 
s<>male.rmcb altın sorguçlu bir yıl
dız ~hi pa.rh~·ac:ık n ge-ni<1 n.' !!· 

ler il;) lllldıraca!;tır. Amerilm ile 
İngiltere hiribirlc>ri.ne kablolar, t.el· 
sizler, radyolar, deniz 'c lıa\'n pos
fa.larile bağlı ülkelerdir. iki inin de 
karsılıldı sefirleri, lmıısolosln.rı, a
taşeleri ,-ar. l\onuşmak lazım ı;e
lirse bıınJarı memurlar edt'bllir· 
fer. 

Ilüt.ün bu imkiinlar elde hazır· 
ken Yinıl.<;ör Uültünün 'kalkıp ta ' . Amerikaya. gidisi asta sekepsız o-
lamaz. 

Dük, bütün İngiliz milletlnln 
gözbebeği \"O bütiln dünya.nm, 
bilhassa Amerikanın bayddığı bir 
şaltsiyttir. Ruz,·cıt ise, dnhıı. biP 
kaç hafta C\'\'<'I. Pn Jmn·etli rn~ 
kiplerinin ~lindcn, Uı;iincü cumhur
rci<;liğini alan kudretli adamdır. Bn 
iki ı;eniş şöhretin hirlesmcsinden, 
onlann eaplarm:ı. uygun büyllk
lül>t.e hadiseler beklemek, hlç de 
ylllllı~ bir düsünce sayılam:ı.z. 

Ha.kk.ı Süha GEZGİN 
• Nafia Vektıleti 75 lira aylıklı si

pariş memurluğuna orta mektep me
zunu bir memur alınacak. İmtihan 

gelecek Perşembe günü Ankarada. 
Veka.ıete müracaat. 

1 GONDEN GONE 1 
• Maliye VekA.leti hesap mütehas

sısı muavini alacak. Yüksek mektep 
mezunları arasında imtihan 215/ 
J 2/940 tarihinde İstanbul defterdarlı
ğında. Mail§ 100 - 120 lira arasında. 
Mezkur defterdarlığa müracaat. 

• Ankara Dil fakUltesi Arkeoloji 
şubesi için imtihanla bir asistan alı

nacak. İmtihan 25/12/940 gUnti An· 
karada. Fakülte dekanlığına nıUra. 
can. 

• Ticaret Veka.ıeu ölçüler müdür· 
Jtiğüne 210 lira ücretli elektrik veya 
makine mühendisi aranıyor. Ticaret 
umum müdilrltiğüne müracaat. 

• Trabzon beledlyelli için 70 lira Uc· 
retli ayar memuru alınacak. Ayar 
memurluğu ehliyetname.si olması şart. 
~f.ezkür belediyey~ reşim ve J,sUdn ile 
muracaat. 

• Beden terbiyesi genel direktörlU
ğü için 60 lira ltcretlı bir kiitiplik ile 
&O lira ücrclli desinatör alınacak, gc 
nel direkti:\rlliğc miiracaat. 

• Ankara garnizonu komutanlık 

mahkemesine iki zabıt kı\tibi ıı.lına 
cak. 75 - 100 llra arasında maaş. 
lmtilıan 25/12/910 günti Anknrada. 
Komutanlığa müracaat. 

• '.Maliye Vekaleti merkez teşkila.
tmda çalıştırrlmak Uzerc l 2 inci dere· 
ceyc kadar ücretli ve ınaa~lı mcmu· 
riyeUere memur almacnk. İmtihan, 

7 ikincikanun günü Ankarada. Vck:ı
lelı> müracaat. 

Bundan başka yine merkez l<;ln 
cıaktilo alınacak. Bunların imtihanla· 
rı 15 İkincikii.nun günU Ankarada. 
yaprlacak. 

Amerika ve Bobs il 
A MERTKA harbe girecek 

mi?,, isimli bir kitab o. 
kuyorum. Amerikah bir gaıete<j 
tarafından. bazı nüfuzlu şahı;).. 
lan ~or.~uya çekmek ve halk ara· 
sında dola~ıp efkarı umumiye
nin cereyanını te~bit etmek su
retiyle yazılmıı;: olan bu kitap. 
ta. bilhassa A nupadan şikayet 
var. 

General Şükrü Nailinin 
elbisesi Bursa 

müzesinde 
Bıırso, 15 (H1,~ıs'i) - Bursa• 

ya ilk giren ordunun kumandanı 
merhum General Rükrü Naili'nin 
askeri elbisesi H~lkevimiz tar. • 
fmdan getirtilmiş ve Halkevir. I 
deki Seref salonunda hususi bir 
camekan içine konulmuştur. 

lzmir limanından 
ihracat 

İzmir, 15 (ı\.A.) - Ticaret o
dası tarafından · ... ·zrrlanan bir is
tatistike göre, son on gün zarfın
da limanınnzdan dış memleketlere 
G.!H3.373 lira kıymet.inde 1.965 
ton muhtelif mahsul \"-O 2i.512 li
ra kıymetinde 288 ba1 muhtelif 
cins hayvan ihraç etlilnıiştir. 

Amerikalıların bir kısmı di
yor ki: 

- Ah şu Avrupa ... Avrupa ol
masaydı biz Arnerikadakiler, ne 
kadar iyi yaşa) acaktık. J\.aç de. 
fadır a?I!lediyoruz. Kendi )'ağı. 
mızia kendimiz kavrulmaK, keJlot 
dı i!;imizdcn başkaya bakmamak 
kararını veriyoruz. Bir tür"ü ol
mıyor. Avrupa ~ üzünden bası
mıza gelmedik dert kalmamıştır 
Ah A \'rupa olmasaydı! 

Bu satırları okuyunca, bir A'
rupalı olarak hatıra şu fikir ge

liyor: "Amerikalı olmasaydı!,, 
Amerikalıların Avrupadmı şi-

1"8.yet ettiği gibi, AvTUpalılann 

da J\menkadan şikayete hakkı 
0lmak gerekmez mi?.. Eğer 
\merika olmac;aydı, Auupanm 
m gibi harplerde görece~ i yar. 
dırnlar bertaraf, yirminci asır 
medeniyeti, ilim \e irfanı birta
kım il~Yelerden mahrum olurdu 
ama, yine o Amerika yüzünden 
çıknus olan "ifsad edici,, birta
kım ".AlamerL~en,, münasebet
sizlikler alıp yüriimezd". 

Hiç olmazsa Bobstil çıkmazdı! 
HiKMET MVNJR 

16.12.940 17.12.940 
8.03 Ajans 8.08 Ajans. 
8.18 llnfif Prg. 

olduğu neticesine de ,·ardım. Ne 8.4:> Konu ma 
kazandrm, ne kaubettim? Her 1.2.83 Fasıl heyeti 

8.18 Program 
S".4a Ycmı-k Ll!. 

h J "'" 12.SS Türk,.., PL alde yeni bir ha'-·ata, sıraya !!i • l:!.öO A,._..s ~ 
J " IS.05 l l heyl.'ti ]2.50 Ajans 

mi~ bulunuyorum. 13•20 u.nrı 11, Prg ıs.05 Turl.ço Pl. · 
, Beni hakiki seyri.mi, gitmem ıs.o:ı caz ıs.20 Karı ı» Prg 

- Hayattır bu dostum .. Fa· 
kat haydi sen güze~ arkadaşını 
çağır, kimbilir şimdi merak ve 
endişeden nasıl bunalıyordur .. 

Aşk ve nld(..erd rorııdn• 
lazm olan yolu bulmak icin o zz• ı&.40 tnc• ~..1z ıs.as C'azbmıa 
mana kadar gitrniş oldugvum ''O'• I 19.15 \'iyoloıısel 18.30 Konusnın 

Kapıya vurdum, Dolores gö _ 
ründü. Memnun çehrelerimiz, 
derhal onun endişe ve korkusu
nu dağıttı. 

_ Madam dedim, size arzet. 
mek isterim ki. Mösyö San~z. 
gelecek hafta bütün mektup!~ -
rınızı iade ettikten sonra hır 
daha buralara ayak basmamak 
üzere Rio dö Janeyroya .müte 
veccihen hareket edecektır. 

- Sahi mi ... Oh .. 
_ Tabii büyük kozu oymyan 

Bob sayesinde.. . . .. • 
Birdenbire Bob benı bır koı;c 

ye itti: 
- Alek bu kadar gü7,el hr • 

herler bird~n verilir mi? Görm; • 
yor musun, Mlı.dam dö Ligera ~" 
yakta bile duramıyor. 

Hakkı vardı.. Doleresi derh~l 
kollarıma aldım .. Ağlıyordu. Gu• 
lüyordu. Gerginlik. kurtu~uş ge1 • 
ginliği onu altüst etmiştı. Kuk • 
ğma m!rıldanıyordum: 

- Benim O"üzel kızını .. Hayat 
bize yeniden "'gülüyor. Ben rolf" 
mü sonuna kadar ikmal ettim .. 
Artık si?..e giizel şanslar temenni 
ederek ortadan kaybolmaktan 
lıa,c:ka yapacak işim kalmadı. 

Bu sözüm üzerine 'biitün \.'ÜCl • 
ı du ile vücuduma yapıştı: 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
- Gitmek mi? Gitmek mi? .. 

Nereye? ... 
- Ben de bilmiyorum ... 
Çok korkan bir çocuk gıbı bo: • 

nurna sarıldı. adeta hıçkırdı: 
- Ben de sizinle beraber gc• 

le<:eğim Alek.. Artık beni bı_ral·· 
mayın .. Size çok rica ederım .. 
Çok çılgın imişim meğer .. Artık 
gözlerim acıldı. 

Ve daha· hafif bir sesle fısı • 
dadı: 

- Beni kurtar, içim .. Benim 
bir tanem .... 

XJX 

20 llfaıııs 1931 
Ben mesut bir insan~.. Bu 

belki kelimenin şark hikayel< • 
rinde rastlanan manasmı ifadr 
etmiyor a..-na, ben kendbnin hak• 
kiyle mesut olduğu.mu pek ala 
hissediyorum. 

1'?i derin tetkik ettiğim zamar. 
belki de bu Saadeti hak etmed·· 
itim neticesine varacağnn. Çür• 
kü bu sn.adete istediğim sekild.., 
13.zrm olduğu gföi ulaşmış değ"'• 
lim. Benim iyilik etme teşel)b: • 
süm uzun müddet alev halind 
gidip nihayet yere temas edir.. 

<_...evıren: 

Muzaffer Acar 
cc birdenbire infilak etti. Benim 
bu hareketim yine çıraklıktan 
ıleriye gidemedi. Zaratustra: 
''Kardeşlerim, yakın aşktan ker.• 
dinizi koruyun, size uzak aşkı 
ta\'sive ede~im." der .. Yakın a.'?k 
bi'ni saadete sürükledi. Garip! 

Benim bu iı::teki beceriklil"• 
ğim, muvaffakryetim ibeni egob 
min başka bir cihetine götürdü, 
merhamet, aşk, şefkat ve kend'.• 
me mevzuubahis olunca, düşen, 
maskelermiş meğer ... Bunu da 
bu teeril'bem ile öğren. 

Ben talihe, zenginliğimi ar. 
fettirmek için bu yola sürükler. 
miştim, fakat tesadüf bu iyi n: .. 
vetlerim ile eğlendi... 

Gariptir ki aşk. §71uru;n~ he· 
'·im olarak eski fıkırlerımın ~°'· • 
;ine bir başka his ~abn ;~~i. F • 
kirlerimi kaybetmış de~plım a • 
ma, yeni bir hayatl:da ~lan_mdda. • 

d fa vdasız o ugunu ı ıa 
nm a · k" b t d edecek kadar es. ıye mer u E:• 

<Jfüm.... . f' 
~ Eski derken hiç bır zaman :• 
kirleri kastetmiyorum.. Baba • 
ma karşı olan vaziyetim hep 0 • 

dur. Anca:k şimdi ~amak ~aı; • 
ka emeller için yaşamak lazım 

d · J Sololll.fr ı i!.4;; Çiftç 1 5:ın ti 
an çıktrm. rn.so Aj:ıns 19.00 Tem 11 
. ~ık ben de d.iğ·er zenginler ı 1!>.4."i ı~nsıı ııeJcti 19.:ıo Ajans 

gıbı hareket edeceaim, yani hir 20.1.:; mıd30 Gzt. 194a F" ıI heyeti 
d.. .. n "O "' n t 1 r.. 20.15 r. dyo Gzt. ıışunmeden paramı sarf edece • ~ .~u r '"r 
- · D sımaııırr 20 . .ta ımısııc Prg. 
gım.. ostlannı aldatmaktan :ıı.oo Dlnle~id ıs. 21.so I\:onuşma 
başka zevki olmıyanlar bana 21.so b.onuşma 21.ıs ::u il< 
dua edecekler. U!frvucenap satan 21.4"> nudyo orJ;:.ı 22.:;o Ajans 
kadrnlar benim icin: "i'\e sevimli 22.so AJ:ıns 22.45 Orkestra 

k k · 2'' •; ca .. h~nd 28.00 D:ıns mtWğl 
er ~ • vereceğini hiç fıkmadan ~· · ----------
verıyor .. " diyecekler.. Otellerin. 
gazinoların kapıcıları beni hüı• 
metle sel8mlarken "Eli ne acık 
iı:ıs~nın canını <;ık~rırn:ıdan ke" • 
sını çıkarıyor .. " diye düşüneccl • 
ler .... 

İşte bir kadın iyilik yapmak 
Y?lunda stajiyer olan bir kimse• 
nın hayatını nasrl değiştiriyor. 
Artık isterlerse hic ivilik etme• 
miş olanlar beni ta$a "tutsunlar .. 
Ben yaptıklarmıd~ hiç birine 
nadinı olmadığnnı açrkça s~vı • 
yecek vaziyetteyim. Ben mua· • 
'•en bir zaman icin bir mele~' 
ıaskesi tasrdL'l1 ~e bu maske ile 

> -

ç-eh 'r Tiyatrosu 
tstfül · ı caddffi 

Komı.>dl l{r mrod:ı: 

AI;:ş:ı..."'11 20.SO da.: 

Paşa Hazretleri 

P arnr tesi Salı 

16 1. Kan. 17 l. Kan. 

Zilkade: lG 1 Zilkade: 1'1 
1 Kn r:n: ::!l .-ı: sım: fO 

··ıadete v~dnn ... 
\ aldtler \'ns:ı t1 L1.ani \ asatf Ezanı 

Ben saadetimi seviyorum, 
8.19 ünkü ona ulasmak için kendi GUne~ırı 

::ıisterninıe cröre mücadele ettim. doğu,u 
U ı::- öğııı ıs ıo 1.:ıs 

fukta kavbolan -ı·enili~nin İ" • · 
• J lldndl 15.29 9. 8 

'll çıktıgıv hali adadan seyr<'den 
k . M 1u~ 

aza.zede gibi ben de gemi, tel• ~"nm ID.
21 

l".00 
1.89 

8.20 2.ss 
ıs.ıo 7.28 
15.SO 9.48 

17.42 12.00 
19..21 1.89 

rar görününce ümitsizliği ta• Yat 1 
12.50 

tım.... ı L.:tm:::s:ı::k;__ıı,;..s_z ________ • 
(Devamı 1·1ır) 

6.SS 12.50 



C - VA.RlT Olı6t ~KlSM 9t _________ __;..... Ciornale /Yltalia 

~rnavutlukta 
f unan ilerlemesi 
muvaffakıyetle 
devam ed· yor 

Atina. 15 ( A.A) - Yunan or
dul:chı başkumar.da.nlığı tarafından 
14 birincikfuıun akşamı neşredilen 
49 numaralı tebliğ; 

Taarruz hareketlerimiz muvaf. 
fakiyetle devam etmektedir. Mü
hlın tepeler işgal edilmiş ve birçok 
esir alınmıştır. 60 tan fazla otoma. 
tik silah, havan toplan vesaire iğ
tinam edilmiştir. 

EMNiYET NEZARETiNiN 
TEBUGI 

gazetesine göre: 

italya 
Fakir millet 
vasıtalarile 

harbediyormuş ! 
Afrika harbinin neticesi 

aylarca sonra belli 
olacakml§! 

Gon1ruk ve inhısar
lar Vekilinin nutku 

Dünkü lik maçları 
tehir edildi 

letrıııııı e71eri i(zm·indc .. . 
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AMERiKADA 
Yazan: lskender F. Sertelli 

-19- Günlen ile annesi 1 
....... . __ _.. ......... .....-...---__._ .... --·----·-·-.... -- ...._...··-·················-.. ----....... __. ..... , 

IK&pıda dıı:ran prta. lboylu, §iş. 
ca. bir Hintli c.;ok güzel bir 

iliz şivesiyle konuşuyordu. 
könce Yusufu selamladı. Yu

alaturka bir sel8..m vererek 
'dU.. Valker, nıehracıenin teş. 

lf a.tçısı olan bu adama sordu: 
- Meh~ hazretleri yalnız 

tnıdırla.r? 
- Evet, sizi bekliyorlar .. 
Teşrif atçı yol gösterdi .. 
Yusuf, sağnı.da Valker, solun. 

da ~rcüman ve gazeteci kadın 
oldugu halde geniş bir koridor· 
<lan geçiyordu. 

VaJker kendi kendine: 
.. - Bu tesadüfleri yaratmak 
lÇın, ınilyonlar sarfetsem, temin 
~eınezdim. Ne şanslı, ne tem.iz 
Yürekli ada.mm.rş şu pehlivan. 

l;>iyerek, sevincinden ne yaPf.• 
cağını bilmiyordu. 

Nihayet muhteşem bir kabul 
lalonunun önünde durmuşlardı. 

Mihracenin teşrifatçJSı ilk ön 
ce Yusufun koluna girdi: 

- Hind 8.detlerinB riayete 
?n.edbul'SUlluz, dedi, fakat bu mec 
~riyet sizi rahatsız etmiyecek. 
4uıhrac.e kiminle görüşmek i.steı. 
se! .ilk önce onu görmek, onun 
ehnı sıkmak ist.er. Teva.bii biraz 
geride, yani ikinci planda kalır. 
~ lyi ama, peh1iıvanmnz İn'!f• 

1 
lbilmez. Nasıl konuşacal • 

ar?... . 
- Siz arkadan tercüme edeı • 

Rlniz. Sesiniz çılonryorsa. bira.z 
da.ha yaklaşırsmız! 

Valkerin, cam srktldı. Fakat, 
~şrifatçrya belli ebnedi. Yusuf 
bıraz ilerlemişti. Salonun geniş 
ltapısından i~ri girdi. Kapmm 
i~ tarafında iki ta.1"8.fa altışar 
kı~ilik bir Hintli mulhaf ız taknnı 
Slra.J.anmıştı. Bunlar palalarını 
kınlarından sı:yırrp omuzlarına 
almışlardı. 

Bu mamara bit'denbit"e insana 
Jıek he}ıbetli görünüyordu. Artrk 
Yusufla irtiıbat kesilmişti. O. 
önden gi'diyordu. 

Mis Nelson fotoğraf ma.kin<• 
, sini göğsüne yerleştirmişti. !il• 

önce bu heyljetli ll&hn.eye Yuın • 
f un girişini çekti. Ondan sonra 
birı kenarda durdu. 

~usuf Mihracenin önüne vr • 
ıınca yerden alaturka bir selim 
Yerdi. La.hür mihracesi bir ko'• 
tukta oturuyordu. 

Mihrace elini uzattı. 
YuSUf koştu. lnee zekuiyle 
~ eli öpmek icabettiğini tah • 
tnın etmişti .. Yere eğildi, öpmek 
istedi. 

Mihrace elini öptürmedi.. F; • 
k~t. medeni bir Avrupalı gib;. 
guler yiizle iltifat ederek, Yl • 
B'llfun elini sıktı. 

Ve yukardan aşağıya siizıerek 
aYllen: 

- M~llih .. Maşallah .. 
Kelimesini t.ekrarladı. Mi•hr.-• 

~l Müslümandı. Müslüman TürJ • 
~ de muhabbeti vardı. Yusufa 

l!lordu: 
- &n Müslüman mrsm? 

. Tercüman arkadan a.ynı sözle• 
ti tercüme etti. 

Yusuf şaşaladı: 
- Elhamdulilllh, MUslümr• 

nan ... 
Ve tercümana dönerek, haj• 

retıe mınlda.ndı: 

be
- Türkün gA.vunı olur · mu 
? Elbette Müslttmanız.. 

. ~ercüına.n gülmemek için ker.• 
dını güç tutuyordu: 
~~race, Yusufu çok takdir 

lıttigmJ, gazetelerde bir Tlirk 
~hlivan~ Amerikaya. geldiğ·· 
1 0 kudugunu ve kendisini gö· . 

l
ek arzusunu izhar ettiğini, Y~· 

da gilreşecek olursa, böyle 
ere gitmediği ha.lde kendfa>'• 

seyrebnf ye geleceğini söyl< • 

Valker., Yuıru:t namına ta.mt • 
p.klı cUınlelerle ın:ıı.--ye t<• 
~kür etti. ~ıuca"""' 

Bu haber de Valkeri sevindi1. 
!lişti. Yalnız, mihracenin de bu 1 

rıühim m~a. geleceğini bütUn 
tueteler yazacak .. Oh, bir pat• 
on l~in bu ne mükemmel ve lYc. 
asız lbir reklimdı 1 

Mis Nel.son mütemadiyen r<• 
&im çekiyordu. 
Konuşma çok sürmedi .. Mil _• 

E
ce ~~di eliyle Yusufa bir Hin~ 
kerı ikram etti. Yusuf şeken 
arak ağzına attı ve tekrar tc • 
kkür etti. 
Lahür mihracesi bwıdan sor• 
• Y~n.trAdaki sadef kutuyu acr• 

fa.lt. ıç1?1den bir tesbih çıkardı .. 
Yusufa uzattı: 

- Bu değersi'z hediyemi kabul 
ederseniz, ~ Jrııeımnun olmum. 

Yusuf. krrnuzı mercan tesbihi 
alarak, mihracenin elini ısrarla 
öpmek isteyince, Hiııtlilerde 
memnuniyet alameti olmak tize• 
re, mihrace elini verdi.. Yusuf 
hürmetle öptü ve tesbihi alıp 
koynuna koydu. 

Mihracenin, güreşi seyre gel • 
ceğini vaadetmesi Yusufun da 
hoşuna gitmişti. Hele Mister 
Valkerin sevincinin hududu yol.• 
tu .... 

Aynı merasimle geri döndü • 
ler. 

Mis Nelson, koekoca Nevyork 
şehrinin otelinde geçen bu ka
bul hadisesinden hiç bir gazet< • 
nıin haberi olmayışına sevini • 
yordu. 

Koca Yusufla Uhür mihrat• .. 
sinin mülakatı matbuaıt alemin
de günlerce münakaşası süren 
mühim lbir hadise olmuştu. 

Mis Nelson iki mühim mi!'· · 
katı bir anda yapmış ve çok c • 
teresan resimler çekmiş bulum• 
yordu. 

Mihracenin dairesinden çıkar 
çılanaz, Mister Valkere: 

- Ben gidiyorum .. Allaha I' • 

Birinci Sınıf Köşesi: 1 

ALTANIN ELMALARI 

KüÇUK ALT AN YEMiŞLE
RE BAYILIR. HELE ELMA 
ONUN EN ÇOK SEVDlat YE. 
MiŞTiR. KIRMIZI KIRMIZI EL
MALARI GÖRÜNCE AKLI BA
$1NDAN GiDER. BtR TANE, lKI 
TANE, OÇ TANE NE KADAR 
BULSA YER. TUTUM HAFTA· 
SINDA KAÇ ELMA YEDt Bi-

~ LiYOR MUSUNUZ? .. TAM 10 
i TANE .. ÇÜNKÜ O, BiLlYOR Ki 
~ ELMA YiYEN ÇOCUKLAR EL
~ MA YANAKLI OLURLAR .. 
i 
i . ..... -.................. -................. _._., _________ ... _.;.._______ -----· -· ······ marladık. 

Dedi.. Valker: 
- Haniya beraıber dönece! • 

tik? Arabam kapıda bekliyor .. 
Diye seslendiyse de, Nelsonu~ 

bir dakika bile durmıya vaktı 
yoktu: hususi asansörle rüzgar 
gilbi uçup gibnişti. 

Maamafih Mister Valker de 
mihracenin dairesinden çıkar. 
çıkmaz, Yusufu tercümana te • 
lim ederek: 

- Ben gidiyorınn. Yarm f-' • 

bah menejerin atelyesinde bu' • 

Annesi: - K1zım, i.<ıte Tmmbara, 
Sen ele bfr;ktir ıXz_ra; 
Tutumlfı olanların 
Ba.şı gelme::: lıiç dara. 

Güntcn: - Ah ne cici kumbara! 
Her giın bım ona para 
Atayun anıwci{/im; 
Ba.ş m dii.şmcsin dara. 

Annesi: - Yavtıım, tııtıımlu ol. 
mak. 

şu.ruz. l'almz parada değil,· 
Dedi. Yusufun elini sıkarken f'.T , ..... ı'ı · · b k ı er 1•,.IJ ıe ıyı a. ·, 

ilave etti: iyi kullaıwıayı bil. 
- Bu gece tercümanla berr• Giinleıı: - ilk ödevim olacak 

ber şehri geziniz. Canınız sıkı• Anneciğim nrtık bu: 
masm. l/enı kwnl>aram el.olacak, 

Valker otelin yirmi ikincı l .. Olacağım tutumlu. 
tından asansörle alt kata inedu • A mıc.si: - Bir de wmtnıamcr/ı; 
sun..... Yerli -malı almalı, 

Yusuf odasına gelir gelmez. l1izim kendi paramız 
bndiıni lbir kana.peye attı : Yurdıımr~ kalmalı. 

- Ne nazik adam yahu! Gf • Giintett: - BC'fı de 1ıiç fmuta-
reşte bizi seyre gelecek. Benden ı mam, 
çok hoşlandı ~liba ! Kalsın paramız tamam. 

Tercümanla ltonuşmıya baş! • Kendi mcrlım dururken 
dılar: Yabanct mal tııtamam. 

- O kadar hoşlandı ki, en kıy• Muhittin Ertan 
metli tesbihlerinden birini sana 
hediye etti. 

- Çok mu kıymetli dersin? Ekonomi ve tutuma ait 
Benim büyük babamın elinde de 
bir kırmIZI mercan tesbih vardı. 
Hatrrlıyorum, Ramazanda elin • 
den düşmezdi. Müt.emadiyen c::c • 
ker dururdu. 

Tercilman tesbihi eline aldı: 
- İyi a.ma, büyük b:rbanm 

tesbihinin taneleri bu kadar iri 
miydi? 

- Hayrr .. Mercimek kadar 
şeylerdi. Hem de çarpuk çurpu' • 
tu. Bunlar çok muntazam. 

- Aynı zamanda da taneleri 
frndık kadar ... 

Tercüman tesbihe şöyle böyle 
bir krymet 'biçerek: 

( nr11rım ı ~·nr) 

Ata sözleri 
"Para biriktirmek için yalnız 

çok kazanmak değil; hesaplı 
harcamak lazımdır." 

"' • * 
"Eskidcın b11ğday1 bile dış:ıı • 

dan alırdık. Şimdi basmamızı • 
le kendimiz yapıyoruz. !şte Cm • 
huriyetin büyük ba.§anlarmda:n 
biri daha.'' 

... • * 
''Cklirinden fazla sarf etme!" 

* • * 
"Bu hafta mağazalarda.ki Y<' • 

li mallarımızın Çeşitlerine bak 
ve sevin." 

* • * 
"Türk köylüsü yurdumuzun 

eşsiz mahsullerini senin i"İn Y • 
tişriyor. Onları bol. bol ye ki; 

1 
köylfü~Un yüzü afüsün ! " 

* • ~: 

"Bu hafta bol, bol ~eker ye ve 
gençleş!" · 

* • * 
"Yerli malı. yerli malı.. Her 

Türk onu kullanmalı!" 

Ekonomi Haf tası Konularından : 

Türkiyede endüstri 
Fabrikaların sayısı çoğalıyor, demiryollarımız 

• her tarafa uzayor 

YU:dul!luz. <?smanlr impara. 1 rın hayatları da düzenlenmiştir. 
torlugu. ı<laresınde her ıtal~ım· 1 Bugün, çıkardığımız mallar, 
dan gerı kalmıııtı. Cumhunyet ihtiyaçlarımızı kar§ılayacak de. 
ilan edildikte~ sonra hükumet receye gelmiştir. 
:bu d~u dık.kate .ald1. M~- Savaş içinde bulunduğumuz 
leket:mızı zengınleştırmek ıçın halde, kendimizi her milletten 
birçok. tedbirler a!dı. . dalın iyi idare ediyoruz. 
Eskıden her şeyı Avrupadan Hükumetimiz, yurdumuzu bir 

al~rdık. Bu sı_ıretlc her sene bE:']"tan ölıür ba:;a bağlayan de
mılyo~Iarc~ lıra.mrz yalba?c.~la- mır yollan ve rn~~ler de yap -
rm elme. ~ıderdı. Bumın . onune mrrtn" Esk'.den aylarca sUren 
geçmek ıçın beser senclık en- yollar bu sayede birkaç güne 
dlistrileşme planı yapıldL inmiştir. 

A:~ zamand~ Wdokuma.,A ş~ker, Demir• yollarm:ı?.ın uzunluğu 
::<elhı:oz ve kagıt, . sun ı _ ~pek, 7,~00 kılometreyi bulmuştur. 
l\~crmo:, cam ve ııı~e .. çını ve Bır kısmı a.c:ı.faJt, ve betonla ya. 
kımyevı maddeler, demır, bakır, pılan şoseleriıniz ise 40.000 ki -
sömi kok, deri, kükürt fahri. lomctredir. Bundan baAkıt ynz_ 
kalnrı kuı:ul<lu. lercc köprü de yapılm;ıştır. 

Daha bır çoklarnı.m yapılma· Bazı yerlerde nehirler, göller 
f!ına başla~mı~tır. w • kışın tai'ar. köyleTi. tarlatan 
Cumhurıyctın ~urd~gu fa'brı. sula.r basar. Cumhuriyet hükO

kalann s:~yıcq 1 tOO u bulmuş- ~~tı bu dururnu düzenlemek 
~ur. Faımka ~apmakta. madeı~ ıçın sulama planları yaptı. 
1~ıetm~t7 . ~u~~r .. B~k: ~tı Set .:·~. kan,allarla. coşkun su. 
l>ank gıbı ıkı lhuyuk mıllı mu · ların onune ge<'me<Ye ba.şla.dı 
c:.s~~-en;..izi~ değerli başarıları .. c~·ruy~rsunuz ki7 ctt~huriyet 
gorulmuştur. .. hukumetımiz. a~rrlarca baknn. 

Bundan baslt3:' o:r.el ça!~~· s!~ kalaı: yurdumuzu ileri gö· 
larlıı kumlan mtiesseselerımızın turmek ıcin, büvük bir hızla 
sa~rısı da <lört misli artmrstrr. çalışmaktadrr. • 
AjTICa bu fabrikalarda çalı~anla 

Oykü: 

Kurtla eşek 
Eşeğin biri yolda giderken 

bir kurda rast geldi. Korkusun.. 
dan titremiye b:ı§ladr. Eyvah, 
dedi, bizim post elden gitti. 
Simdi beni kurt yiyecek. Aca· 
ba ne yapsam, n.e yalan söyle -
sem de kurdu aldatsam? 

0 sırada hemen aklma bir 
kurnazlık geldi: 

ibirlikU! gidelim, dedı. 
,. Kurt sevindi. Kerııdi kendine: 
Artık Yaşadık. Eğer köye co · 
b~n olu~am bütUn koyunları 
bırer bırer yerim., dedi ... 

..Kurt böyle aptal aptal dUşü
nurken eşek: 

- Kurt kard~ dii~ürune 
b •d' ~.ı - • 

it, -"t. _ Kurt karde!i neredesin? 
~" diye b-ağrrm~r.~~a b~~ladı. Sonra 

ı "":· • kurda şöyle soylcdt · 

~s .. 1 s~rtnna bin, seni çabuk 
gotureyım, dedi. 

!{urt eşeğin üstiine bindi, ko
§a koşa köye geldi. Köye gelin. 

İYi <JlNS SAATTiR 
UMU:Ml ACENTASI: 

btaııbul Kutlu han l / 4 Bütün 
büyük mağa.mlan1a -.tıbr. ı:a,ra 
lolll ..,.ta &IUl1•· 

_ Her tarafı gezdim; dolaş
tım. Seni arıyordum. Bizim köy 
lüler beni sana gönderdiler. Bi. 
zim çoban öldü. Seni sUrillere 
çoban yapacağız. Haydi simdi 

ce, eşek hrzlı hızlı bağırmağa 
b~şla.dı. Bu gürültüyü işiten 
kopekler eşeğin etrafına top· 
landılar. Kurdu alıp parçaladı
lar. 

---
Yurdsever şair 

Namık Kemal 
100 üncü doğum yılı 

dönümü anılacak 

21 birfncik!nttn lt«t f>tfy\ik 
yurtsever şairimiz N mııc Ke
malin doğumunun 100 CÜ yıl
dönümU dolayısiyle bütUn okul. 
larda ve halkevlerinde toplantı 
lar yapılacaktır. 

Bu konferanslarda şairin ha 
yatı a.nlatıl:ı.cak, şiirleri okuna
caktır. Namık Kemalin kim ol -
duğunu ve ne başarılarda bu. 
IunduğLmu öğretmeı1leriniz siz· 
lere de derslerde anlatacaklar
dır. 

Bı.ı değerli bilginin hayatına 
ve yaptıklarına ait yazılara 
hem okuma kitaplarmı ita hem 
ele tarih kitaplarmda rastlnya • 
caksrnrz. 
Namık !{emal. 1840 yılında 

Tekirda~da doğmuştur. Baba
sı mUnecclmbıı..şı Mustafa Asını 
dır. 

Şair. çocukluğunu büyük ba 
bası Abdiillatif Paşanın yarun -
da, Sofyada ve Karsta geçir
miştir. 

17 yaşmdayken lstanbuln r:el. 
mlş, ve türlli islerle ır "'U

1 ol 
mu~ur. Bu sıralarda 8inasi ile 
arkada.c:: olmur-;, onun (Tasvirı 
Efkar) gazetec:iııde yazı ynz
ma.ğa başlamısttr. 

Bundan sonrn, G\'.ııc Türkler 
Ce.nıiyetine girmiı:ı, Lorı 'r" ?a 
bulunduğu zamnn Ziya Pa a ıle 
birlikte Hürriyet gazet~ini çı -
karmı~ır. 

tstanbula. dönünce r~ tenin 
b~yazıcısı olmuc:tu.r. Bundan 
sonra · Vatan yahut Sil st're • 
adlt bir tiyatro piy<?'si yazm1ş· 
mışt.rr. 

Bu eser. tiyatroda o:rınr.dığı 
vakit çok beğenilmi , herkes 
Namık Kemali böyle bir eser 
vUcuda getirdiği için alkışla
mıştır. Fakat bundan pek ziya
de korkan padişah oı.u (1 ıb. 
rıs) adasına sürmi.iş ve (Ma~o· 
sa) kalesindeki zindana hapsct
mL5t,ir. 

Fakat padişah değişinoe tek· 
rar t stanbula geJnıiş ve bundan 
sonra Sakız adasına mutasarrıf 
olmuş ve orada 1888 yılında 
ölmilştilJ'. 



6 - V AKIT 18 JJtRtNCtlUNUN '19.{.(f 

50 yaşındaki kadınlar 

35 YASINDA 
Görünebilirler 

Meşhur bir cilt müteh~ssısı 
tarafından keşif ve genç hay. 
vanların cilt ve hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin ıuısurlarına müşabih olan 
''B!OCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, haliha:r..rrda cilt 
unsuru olan penbe renkteki To
kalon Kremi terkibine karıştın}· 
mıştır. Bu akşam, yatmazdan 
evvel sürünüz. Uyuduğ-unuz her 
dakika zarfında cildiniz, bu 
kıymetli unsuru mas edip besle. 

• • J~lll 

• 
~cek ve her sabah kalktığınız-
da cildiniz, daha saf daha taze 
görünecek ve gençleşecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağsız) 

Tokalon Kremi kullanınız. Ter
kil>indeki beyazlatıcı ve kuvvet· 
lendirici unsurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf maddele. 
ri ihraç ve siyah noktaları izale 
eder. Açık mesameleri sıklaştı
rır ve bu suretle cildinizi beyaz
latıp yumuşatacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç sene gençleşebilir ve genç 
kızların bile gıpta edeceği şaya· 
nı hayret bir cilt ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

Maliye Vekaletinden: 
1. - Bir scno müddetle hesap mütehassısları refakatinele staj 

yaplıktan l50nra İstanbul, Ankara lzmir, Bursa, Adana, Mersin, Sam· 
sun gibi vilayet merkezlerine tayin edilmek üzere müsabaka ile he
sap mütehassıs muavini alınacaktır. 

2 - Mütehassıs muavinlerinin aylık ticretleri 100-120 lira olup 
imtihanda muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hilkümleri dairesin· 
de ücretleri verilecoktir. 

3 - Müsabaka imtihanına girebilmek için memurin kanunun be
şinci maddesinde yaztlI şartlardan maada hukuk veya l.ktısat fakülte
lerinden veya siyasal bilgiler okulundan veyahut ticaret mektebinin 
yüksek kısmından veya bunlara muadil ecnebi mekteplerden mezun 
bulunmak ve fili askerlik hizmetini bitirmiş olmak şarttır. 

4 - Müsabaka imtihanı 25-12-1940 tılrihindc İstanbul def
tcrdarhğmda müteşekkil imtihan heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - !mtibana girmek isteyenler yukarıki şartları haiz olduk
lıırma dair olan vesikalarını \'e 4,5 X 6 eb'admda fotoğraflarını ve 
şimdiye kadar bulundukları vazifelerle ayrılış sebeplerini gösterir 
kendi el ynzılarile yazılmış tercümei hallerini raptetmek surctile bir 
istida ile İstanbul defterdarlığına 20- 12- 940 günü mesai saatinin 
hitamına kadar müracaat etmeleri icap eder. 

6 - İmtihan aşağrclaki mevzulardan yapılacaktır. 
1 - Hes:ı.p: kesri adi ve aşari, faiz tenasüp, iskonto, taksim, 

mütenasip. 
2 - Hı::ndese: satıh ve hacim mesahalan. 
3 - Vergi hnkkmd<ı umum! mammat 
4 - Tlcart usul de!tcrf. (11787) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdürlü
ğünden: 

Okulumuza ikrM.U bir riyaziye ı.'e bir gemicilik öğretmeni alına
caktır. 

Şartlar: 

1. - Riyaziye öğretmenliği için üniversite mezunu olmak veya 
üniversitPdCn öğrelmcnlik vesikası almış bulunmak, 

2 - Gemicilik öğrı>tmenliği için meslek okullarından mezun Ye bu 
vazifr>i yapabileceğine dair elinde bons ervis bulunmak, 

A. - .Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
H. - Ücret m.ıkliırı barem kanununa göre milli müdafaa vekale

tince tayin edılcc<'ktir. 
Bu va.zücleı·e taliple rin ncele Kasımpaşadaki Deniz gedikli okulu 

mUdürlüğilne mUra.cnatbrr. (11759) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
12000 Litre Petrol Almacıılc 

Tahmin edilen bedeli (2760) lira olan (12000) litre petrol nskcri fabri
kalar umum m\ldllrJUğü merkez satın alma komisyonunca 30.12.940 Pazar
tesi günU sant 14 dı<> aç1k eksiltmd ile ihale edilecektir. şartname parastZ· 
dır. Muvakkat teminat 207 liradır. (11803) 

~------- -Mevsim Münasebetile 

UHiDDiN . AC , BE iR 
Ticarethanelerinde 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERt 

l'f1EYVALI NUCA 
TAHtNHELVASI 

SARAY BAKLAVASI 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 
U11nam. nejriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevengil 

............................. 
Görünüşte, Ufak Açıhnca Büyük 

Sa.ym bayanla.rmıızda.n gördüğllmUZ teveccUh ve rağbete karşı §ük. 

ran borcumuzu ödemek için bu defa Amerlkadan getlrttiğiml.z en bUyUk 

makineler sayesinde F E M t L'i sıkıştırc::ı silindirlerle gayet kullanı§lı, 

ufak mJkropsuz bir ııekllde yeni ambalA.jlarla piyasaya çıkardığımızı 

saygılarunfzle a.rzeylerlz. FEMtL bayanla.n birçok rahim haııtalıklarm-

dan koruyan ve UzUntlllU işlerden kurtaran en birinci A.detı bezleridir. 

Her ticarethanede F E M J L ve B A G I bulunur. 

................ llllİll ..... ı ... 

.. 
Dev1et Oenizyolları : işletme_ 

umum müdürlüğü ilanları 
16 Birincikanundan 23 Birincikanuna kadar · 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hathrın - Salı 12 de (GUneysu), Perşembe 12 de (Karade

niz) ve Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata rıh· · 
bmmdan. 

Bartm lınttınll - Salı 18 de (Konya). Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci nhtımmdan. 

1\1'.adanya. battrna. - Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Perşembe . 
Cuma 16 da (Trak), Cumartesi 14 de (Marakaz) 
Pazar 9.50 de (Trak). Galata rıhtunmdan. 

Bandrrıma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marn· 
kaz). Galata rıbtrmmdan. Ayrıca Çarşamba ve 
Cumartesi 20 de (Saadet). Tophane rıhtımından. 

Kara.bip hattına - Sa.lı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı-
mından. 

tmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına. - Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Mer-

sin). Sirkeci rıhtı:mmdan. 
tzmJr slirat hattına. - Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtımmdan. 
1zmir aralık postası - Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhlmundan. 

NOT: Vapur seferleri hak.kında her turlii malfimat al}llğıda 

-- numamlan ya.zıh Acenrolerlmlzden öğrenlleblllr. 
Galata Baş Acenteııg-1 - Galata nhtrmr, Limanlar Umum 

Müdürlüğü blna.sı a.Jtmda. 
Galata. Şube Acentellğ-1 - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

Reisliği binası altında. 

telefon 

42362 

40133 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

(11831) 

im ................................ . 

...., ,, M• ' 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Memur ah nacak 
ı - Devlet Den'llryolları l.ata.syon amıfmda IBtlhdam edilmek üzere 

müsabaka ile orta.mektep mezunlarından hareket memur na.mzedl ve as 
kerliklerinl yapmıg ilse ve yüksek mektep mezunlarından iııletme ve ha. 
rcket memuru atajyori alınacaktır. 

2 - Mlliıabakada kazanan ortamektep mezunlarına 60 11.se mezunla. 
rma 74 yüksek mektep mezunlarına 100 lira ücret verilecektir. 

3 - Müsagaka imtihanı yüksek mektep mezunları için 25.12.940 çar. 
şamba, llse mezunları lçin 27.12.940 cuma, ortamektep mezunları lçin 28 
12.940 cumartesi günleri saat 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balı. 

kesir, Kayseri, Malatya, Adana, A!yon, lzmlr ve Erzurum işletme mer. 
kezlerinde ve Sıvas, Eskişehir cer atölyelerinde yapıla.ca.ktır. MUracaaUa.r 
bu işletme ve atölye mUdürlUklerl ve istasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya lştlrak şeraiti şunlardır: 
A - Türk olmak, 
B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak, 
C - 18 yaşmıbitlrmlşve otuzu geçmemi§ olmak (SO yaş dahil), 
D - Ortamektep mezunları 1çi.n askerliği.ni yapmamış olanlarm as. 

kerllğinl yapm8.9ına en a.z blr sene zaman kalmış vell.se, yüksek mektep 
mezunlan için de askerliklerini yapmış olmak. 

ıs - Müsabakada muvaffak olanların bilAha.re idare doktorları tara. 
fmdan yapılacak muayenede sıhhi durumları demlryol işlerinde vazife gör. 
meğe elverişli bulunmak. 

6 - Müracaat istldalarmıı. bağlanacak veslkalar şunlardır: 
Nüfus cüzdanı, diploma veya ta.sdikname, askerlik vesikası, polisten 

tasdikli iyi huy kll.ğıdı, çiçek a..,ı k9ğtdı, evli olanların evlenme cüzdanı 
6 adet vesikalık fotoğTaf. 

7 - Daha fazla malO.ma.t almak lstiyenlerln işletme müdUrlUklerine 
veya istasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - !stidalar yUksek mektep mezunlan için 23.13.940 itse mezunlan 
için 24.12.940 ve ortamektep mezunları için 26.12.940 günleri sa:ıt 12 ye 
kadar kabul olunur. • (8361 - 11531) 

:(. :(. :/-

Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gös. 
terilmiş olan Ankara hastahanesi maden! malzemesi 27 /12/1940 Cuma gUnU 
saat 15 de kapalı zarf usulll ne Anka.rada tdare binasında sıra ile ve ayn 
ayrı satm almacaktır. 

Bu işe girmek Istiyenlerin muvakkat teuıinatlan ile kanun11n tayin et· 
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri l~zrmdır. 

Şartnameler paraslZ olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar· 
paşada. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtııınaktadır. 

.:\Iuluı.rnmen Muvalckat 
:1-HLZE:\lENl N tSl\U Bedel Teminat 

Lira Llra 

ı No.lı Jlste muhteviyatı 8 kalemden ibaret kar-
yolalar, nakil arabaları ve taraça. !Jezlonglan. 12448 

2 No.lI liste muhteviyatı 19 kalPmden ibaret ına· 
deni komodinler, dolaplar, masalar, vesaire. 27681 

3 No.lı liste muhteviyatı 47 kalemden ibaret ma· 
deni kaplar, muayene masa ve şezlongları, vesaire. 23060 

Nafia Vekaletinden : 

933,60 

2076,08 

1729,50 
'(11726) 

24.12.940 Sair gUnU saat 16 da Ankarada Nafia VekA.leU binası içinde 
malzeme mUdürlllğll odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
3800 lira nıuha.mmen bedelli bir adet nıUstamel motörUn kapalı zarf usuıu 
ile ekslltmesl yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme rnildürl!.!· 
ği.inden alınabil!r. 

:Muvakkat teminat 285 liradır. 
İsteklilerin t.ekllf mektuplarım muvakkat temlna.t ve şartnamesinde ya

zllı vesaik ile birlikte aynı gün saat 115 e kadar mezkO.r komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri ıa.zımdır. (8462) (111585), 

* ................................ . 
FOSFA 

En Blrlnct 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur 
Her eczanede bulunur. 

1 
lstanbul Levazım amirliğınden verilen ı 

harici askeri kıtaah ılanları --------Tabmln bedell 24,000 lira olan muhtelif nakllyatm pazarlıkla eksiltmesi 
20/12/940 Cuma gUnü aaat 15 de Geliboluda Bolayır Askeri Satın Alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. llk teminatı 1800 liradır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeler!. (1633 - ll775) 

1(..,.,,. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiati 8,5 kur113 olan 2400 ton sert ve yu· 
muşak buğday pa.Zarlıkla satın alınacaktır. Pazarhğı her gUn Ankarada Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapılaca.ktrr. 15 tondan aşağı olmamak 
şartlle ayrı ayn taliplere de lhale edilebilir. 2400 tonun kaU teminatı 22,900 
Ura, 15 tonun 192 liradır. Evsaf ve §artnamesı 960 kuruşa komlııyondım alı-
nır. Taliplerin her gUn komisyona mUracaatıarı. (1527) (11743) 

1(. :(. :(. 

Hepsine ta.hmin edilen flaU 150,000 lira. olan 83,333 kilo aun't vazelln 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 20/12/940 .cuma günU saat 14 de An· 
karada :M. :M. V. Satm alma komisyonunda ya.prlacaktır. Teminatı 17,600 
lira.dır. Evsaf ve şartnamesi 750 kuruşa komiSyondan aımır. Taliplerin beJ.11 
va.kitte komiByona gelmeleri. (1627 - 11732) 

1(. ~"' 
200,000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmesi 26/12/940 perşem

be günü saat 11 de Çanakkalede Mst. Mv. Satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 60,000 lira ilk teminatı 4250 liradır. Ta· 
!iplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa· 
at evvel komisyona vermeleri. (1621) (11692) 

:(. :(. :(. 

23, O 00 kilo sade yağı almacaktrr. Kapalı zarfla. eksiltmesi 
27 /12/940 cuma günü saat 15,30 da İzmir Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yn.pılacaktır. Tahmin bedeli 35,650 lira ilk temina1ı 
2674 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin kanuni ve.<rl· 
kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bi• ~:,-; evvel komisyona 
verı:neleri. (1623) (11694) 

*** 168 Ton arpa pazarlıkla mUbayaa edilecektir. Eksiltmesi 25/12/940 Çar· 
şamba günü .ııaat 15.30 da Edirne eski MUşiriyet dairesi Askeri Sntmıı.lma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin tutarı (15,120) ve teminatı (2268) U
radır. Şartnamesi her gUn görUlebtUr. İsteklilerin sözü geçen gUnde korols· 
yona gelmeleri. (1577 - 11431) 
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Me\"cut nUmunesine göre 500 adet çift araba koşumlle 100 adet saka 
araba koşumu pazarlıkla satın alınacaktır. Çift araba koşum.unun bcherioe 
75 ~e saka araba koşumunun bcherine 45 lira flat tahmin edilml!}tlr. Hep· 
sinin katı teminatt 6300 lira olup ihalesi 2/1/941 Perşembe gUnü saat 15 de 
Ankarada .M. M. V. Satın Alma komisyonunda yapılacaktır. (1639) (11828) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilan1arı 1 

1 - Tahmin edilen bedeli (880) lira olan (20) adet çlftll karyolnııın, 

18 BlrtnclkQ.nun 940 Çar»amba günü saat 14 de pazarlıkla. eksiltmesi ya· 
• pıhıcaktır. 

2 - Kat'ı teminatı (132) lira olup ,,artnamesı her glln komisyondan 
almabillr. 

3 - İsteklilerin 2100 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile birlikte Kasım-
paşada bulunan komisyona mUracaatıarı. (11791) 

Jf. 1(. :/-

1 - Tahmin edilen bedeli 29.900 lira olan ''100.000" kilo 
kuru üzümün, 27/ 1. kfı.nun/940 cuma günü saat· 14 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı "2242" lira ''50" kuruş olup şartnamesi her 
gUn komisyonundan •'150" kuruş bedel mukabilinde almabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı: dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını havi kapalı zartlarnıı en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasnnpaşada bulunan ko· 
misyon başkaııhğrna makbuz mukabilinde vermeleri. (11623) , _________ .__ls:l_ 

Türkiye. Cumhuriyeti 

ZiRAA BANK S 
Kumluş tarihi; 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube Ye Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari Jıcr nevi banka muameleleri. 

Para blrl:•tircnlere 28.800 lira ikramJyo veriyor. 

Ziraat Ba.nkasmda kumba.ralr ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne aşağıda.ki 

plA.na göre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 ,, ı;oo .. 2.000 .. 
4 .. 2.;o .. ı.ooe • 40 

" 100 .. 4.000 .. 
100 

" 
l'iO .. G.000 

" 120 
" 40 .. 4.800 .. 

160 
" 20 .. S.200 .. 

DİKKAT: Hcsaplanııdakl paralar bir sene içinde 50 ııradan 

dUşmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.siyle verl\P ı ktlr 
Kur'alar· senede 4 de.ra: ı Ey'OI. ı Bırlnctkamm. ı Mar t \o ·ı P. 
tarihlerinde çekilecek lir. 

................................. ~ .... llmlillCl:.ımta:G:ı 


