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Münakalat Vekılinin tetkikleri 
Münakalat Vekili~iz Cevdet Kerim İnce· 

dayı, dün sa'bah Hayd rpru; ayu. geçerek De
miryolları ldaresinde tetk klerde lbulunmll6. 
öğle yemeğini garrn Jokanta:smda yemiştir. 
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Vmamı fdare teşkl· 
lltımızın devıetçillk 

prenslploe gire 
yeniden tanzim 

edilmesi IAzım dlr 
ıYazan: ASIM US 

'.l'eşkilıltıesa.<1tl e Knımnıunm: trıu· 
clbfnce Türkll c eumhnri3 cii dp,·
letçldir; icra.at saha!'imda bu ele,·· 
lef.çillk prensiııiııin tatbiki iptida. 
lfenı.iryoJu ı;l~usetindo göriildii. 
\'ııktile ml'nılckt'tto dP\ lct biit4ı:l'· 
inden Tiirk emt>ği \O hilı.,risi ile 

dtıaıicyolu ~apılamıya~a.ğı k:uıaati 
ihikim iken garp ,.o şıırk hudutla
~ ile Simal ,.o oonuıı Jııulutlıı.n
nıma nihayet on, on ilri ~ ıl içinde 
r;ellk ra~L'U'la birlcştiıilnıesi fiilen 
bu kıuıaattn ıı.ksini ishat etti. Bun· 
dan sonra memleketin sruıayiles· 
mest programları yirıo aşnı İm·~
sip ile tahakkuk yoluna girdi. llil.
li. da bo yol ii:l.crincle ilerleme 
hamleleri de\·am ediyor. 

Tasarruf haf tası 
dün kapandı 

AnkaraHu u 
tesinde tOren 

•• u 
ıldı 

.1ıılwrn, 18 ( A.A.) - On bi- çcn on yıl içinde btııııırılan işle. 
rinci 1'asa.rruf ve Yerli malı rin önemini tebarüz ettirmiştir. 
haftasma bugün Hukuk fakül. Ulusal .IDkonomi ve Artt.rrma. 
tesinde yapılan bir törenle ni· Kurumu başkanı general Kazım 
havct Yerilmiştir. Özalpın sık sık alkışlanan bir 

Bu törende Ulusal Ekonomi konusrnasiylc de törene son ve
ve arttırma kurumu başkam Ba- rilmiştir. 
kesir mebusu gl. Kazım Özalp, Haftanın kapanışI mün-.sebe
Fakültc dekanı ve profesörler tiy'e Cumhuriyet Halk Partisi 
hazır bulunmakta idiler. idare hcv<>ti azasmdan Tra:b. 

Yerli malı kullanılması V" ta- zon mebİ.ısu Sırrı Day da bu 
sarrufun önemi üzerinde fakül. akşam Ankara radyosunda blr 
te dekam Baha Kantarın si>yle- konuşma yapmıştır • . 

' 
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Bu defa A \ rıııı:t lıarhinin bütün 
cihana. f:.'UTIİI lldısadi bir harp ma
hiyetini alınası üzrriııe nıHli ko
nınma kaunnunıı kabul d.tik; ~imdi 
lıu kanunun fo1bfünh iizerindo 
hazırlıklar yapılryor Jii ;\ine umu· 
~ hayat salıasınfln. lıtl~l:ıımn bu 
ıcraat da de\ lot~ilfü ııren,,ipinin 
da.ha geııi5 öl!;füle tntlıildnclen ba5-
ka bir ~Y değildir. 

di<Yi lbir hita'be ile açılan bu tö- Yurdun birçok yerlennden al
re~tle F'akiilte adına bir gencin dığrmız telgraflor, haftanın 
söylediği ııııtuktan sonra doecnt dPvam1 miiddetince hirçok top
Mahmut Knloğlu yerli malı Ye lantrlar yapıldığını ve milli e. 
tasarrııf Jrnftasıııın bir tnrilH'e. 1 konomi ve a.rttrnna mevzlılarr 
sini \'apınış ve bu hareketin baş j iii-:erinde konferanslar verildiği· 
lang~cındaıı bugüne kadar ge- ni bildirmektedir. 

Afrika-d.aki h<trbin cereyan e t t i ğ i mıntcıkayı gösteren harita 

Şu bahset tih'1nıi1, nıis:ı.lier a{:ık
Ça gösterir J,i hizim menılcket lda
:roslntlc §imdiye kadar ehemmi~ et 
'crdi~iı: de\ lct~ilik fertlcı in 
muldcdir olmadıkları halde nıut 
la1ia yapılnın..,mn ihtlynç olan sey
Jcr d de\ ll'tin nıütl'sehhis rolünii 
kendi üı.eriııc ahım .. Hlır, Ilnlbnki 
C"kser 5e}Q fertlerin keneli Jınsu.,i 
ı .. tiga sahnlannıl::\ tim lı-lin reh
hcrliğiı e ihf.lyaç giiriilt•n öyle \'U· 

:1.il eth-r 'r'Sf' ld id.'lri t .. 1 ilH •wın 
bu mak adı tcmın cdN'~k bir ıw· 
kfüla :kı)rıılnuıs olnıanııısı, bu fr"
kili.) jJc ft•ı11crin füh adi f'anlh et
leri aı "lllda. mııan en prog~nm 
'e an rı"a istinat eden mbtıa tı>· 
t1is c ilf>lll.-miş olmasr. niruıyet hu 
fe!'lkiliıtm Türk milletinin kıikıi ılt' 
mc..'k olan l•ii:\•lülerc ka,ıar ~idcı ır
nwı.i 'üziiııd~n bn 'at.ire> bir t ir
lii yaı;ılRmıyor. 
Maksadımızı j7,ah cdr.bilmrk idn 

bir misal an:edeliın: Knraclcniz s:ı.
hillerbıdo Giresun Ordu, '.l'rnbzon 
gibi ba:ı:ı \"lla,vetıerlml1. ,-ar ki bu
ralarda halkm t•kı.criyeU, ynlıut 
mühim bir kısmı sa.dece fındık 
mahsulii lfo ge~·lnir. Arazinin clar
lrğr 't' fabiatt ba)lm türlii zirnat 
~killl•ı·ine de pek müsait değildir. 
Fali.at 1ındık bııhçclı>ri her sene 
ı;alıiplc-rlnin arınları 'e;ra çıt· 
J•..,rnnlan ile i~i ııınhı;;ul 'ermez. 
nir sene bol malısul nlmırsıt <.'itc
,..,j :sene bir ~Y olmaz. Hudık nhlu
ğu zamım halk rahattır, memnun• 
dur; fakat olmadığı zurnan ıztımp 
'c yeis içinde foılır. Acaba hu İ!'}İn 
bir s;a~i , ok mutlurf Ekseriyetle 
lıayatnu f~ulıktnıı temin eden Iia· 
l"lldeniz alıollsi için hu nılıas-ııl alı
na.nıafüğı zamanlarda hiç olmazsa 

(Dern ıııı 1 iinciide) 

Sekiz ihtikar maznunu 
mahkemeye verildi 

Mani/ aturacı Rafa il ile 
ortakları tevkif olundu 

Ameri.ka 
ingiltereye eğreti 

olarak harp 
malzemesi verecek 

Ruzvelt bu planın ana 
hatlarını anlattı 

Va.ııingion, 18 (A.A.) - Reisi
cumhur RuzvP.lt, iho.rp mnlzemesi
nin eğreti olarak lngilt ye ve~ 
rilmesi plfuınını. ana ha rım sa-

.. :MahJp.Uf ı;:51dsı Ji"'nr.an"tl:ır 
yokuşutıcla 5 numarada maga... 
zalar.ı bultınan manifatura ta.
cir)erindcn Rafael Eli ile ortak
ları Moız Fis ve Hnyim Fi.s dün 
Kamil ad~rıda bir yorgancıya 
bazı kum ı:ıları fahiş fiyatla. ve 

,f atuı 8. ve '• 1 ~J<c; eli .. 
mil meşhut lıalinde yıtkala.rtmll§" 
!ar, öğleden sonra da adliyeye 
verilerek ikinci asliye ceza 
mahkemesi tarafından tevkif 
olunmuşlardır. 

( Dcvanıı 1 ütı.cüde) 

etec; le.re ımLı:ı. tını& tu-• 
.ReısJcumh unm .iziıba.tuıa naza 

ra.n, lngiltereye yardnn temin et
mekle beraber Amerikanın da mü
dafa.nsnu kuvvetlendirecek olan bu 
plıln yeni parlamentoya 3 kô.nunu
sa.nidc tcvcti. olunacaktır. 

Fransız Fası 1 ARNAVUTLUKTA 
hududunda italyanlardan 
İspanyol kıtaları mühlm · 

Amerika, İngiltercn.in ill'rlde ya
pacağı sipar.4ileri kabul edecek ve 
malzemenin imali b;ttiğt 74m.an da 
bunları İngiltereye eğreti vere
cektir. Harpten sonr-a İngiltere bu 
nuı.Izemcyi, iyi iıir halde fse iade 
ede<:ek ak.si t.nY :iroe yerine yeni
sini verecektir 

tahşıt ediliyor 
Lonclra, 18 (ı\ •. \.) - 'T'os lıil

diriyor: 
Niyuz Kroniklc g:ız lesi. Fran

sız Fa.cıı hududu civannd ı lspan
yol krtaatr tahşit cdilm<"ktc oldu
ğunu yazma].ctadır. 

Fransız Fasından gelen yolcula
rın ifadesine göre, Fransızlar da 
büyük askeri kuvvctJPr tahşit et
mektedirler. 

lUadrit, 18 (ı\.A.) - ~'rnnsa.nın 

İspanya büyük cicisi B. J.'rançois 
Pietri, lspanya hariciye nazırı B. 
Scrrano Suner tarafından kabul 
edilmiıüfr. 

iju pl8.n.m11.ınerlkay1 harbe da-

m. k tarda mal· ha kuvve~t~'siirlikleyecek mahi-1 yette ol ~adığı sualine, Rci-

1 d 
sicu~cıl~1.ti olarak ''hayrr'' ce-zeme a ın } .. .. ya~~ • nüştir. 

. . . '!} ~ .ızveıt, lngi..J,tereniıı esaslı 
Atına, 18 ( A.A.) - Du11 ~şaı;; ._"J- Ad ... ıeyi tedarik etmesi için A

r~~--redilen 52 numaralı rcmu ter;. a; •ml-a tarafmdan her §eyin ya-
lıg: -N>:~'f:\::;ı kta olduğunu ve yeni plii.nnı. 

Taz} ikimiz altında düşman "';~~\;unu başka bir tarzda geniş-
yiat vererek Kli<:.ura doğru ç< ı~ Qtmlekten ibaret bulunduğunu söy
miştir. Klisura'da yangınlar çı.~.ı.. lemistir. 
ğı görülmüştür. Reisicumhur, kanuni baknndan 

Cephenin sair kısrnıl:-ırında h~- bala tetkik edilmekte olan plaru, 
rekata muvatf akiyetle devam edil. (Devamı 4 üncüde) 
mektedir. Aldığımız esirler arasın-
da bir yarbay vardır. Büyük mik-

( Dcva m1 ~ iinciido) Günlerin peşinden: 

Meşhur ingiliz temaşa muharriri · dün Beyoğlu 
Halkevinde bir kont erans verdi 

Yüz akı ile verilen 
~ir hesa·p 

Ço~ Ahmet lıer sene koyun
lar kuzuladığı zaman ağasmm ya
nma gelir, sürüsü hakkmda hcsaıı 
verirdi. Bir defa yine böyle geldi. 
Hesap verdi ve dedi ki: Lorq,, Dansal'i diyor ki: 

,jBir temaşa eseri ; ne mükalemedir, ne süslü de
korlar dır. Doğrudan doğruya dramatik hadisedir .. 

~-

- .Ağacığrm, yardan uçtu üç 
toklu, arka.smılan gitti hc-ş toklu, 
dıılıa gitti gidenin ~ a11ST, iRlc ge
ri kalan birinin d crlsi ! .. 
Ağa çobanm bu hesabını dikkat· 

le clinlc<li, koyun süriisündcn an
cak P.ldn bir tek koyun derisi kal
mış olduğunu anlaymca ·kan haşı
na çıklı, hiddetine daynnammlı, 
yanmd:ı. dıırnn yoğurt kasesini 
kaptı. karşısında duran c 'banın 
\iizünP aldı. Fakat çoban aslfı. is
.lifini bozmadı. Yüziinden, gözün
den yoğurtlar akarak: 

_ Elhamdülillah! Yiizilnnin akı 
ile hC'.sabmıı verelim!,. 

Droi. 
Dünya hadis !Priu'ıı :ı.ldı ı <'kil 

o) le öst('rİ) or ki A \ rup:ı. harbi 
sonun a bazı nı<'mle-ketlcrin hukfı 
met r it ı i n"ya şefleri mili ti eri 
karşısında sürüsünü tamamen kay
beden çoban gibi hesap vererek-
ler... llu ·an Kumça~ı 

GAZ M S Eli 
HAYDUT 

Çok beyecanll ı.ır 
zabıta romanı 

_Yarın başhyor 
lngilizceden Çeviren: 

H. MÜNiR 

Afrikadaki harp 
1 

Bardiya 
etrafında çok 
ş·ddetli muha
rebeler oluyor 
itaıyanlar Derne'ye 

dotra çekiliyor 
20.000 esir Hindistana 

gönderilecek 
K bire, 18 (A. A.) - D a 

i g ı "!iM h&Rı'l~ göre .Bar
dia etrafında. çok şiddetli muha. • 
rebeler cereyan etmektedir. 

İngiliz motörlü ileri kollan, ~1. 
<le kendilerine bir yol açtıktan 
sonra, Bardia limanı etrafmdaki 
mildafa. tertıöatma .kal"§I §iddotl 
lbir hücuma. knlkışmr§lardır. fn • 
giliz pi~ adcsinin ileri kuvvetlen 
motörlü cüzütnmları takip etmek · 
tedir. laşe kamyonları, dümdar 
kıtalarnuı. kadar gelmektedir. 

Huduttaki Müsait, Sicli. - Ömer 
ve Şef!e:raen kalelerine kanıı yapr
ltın hücumda sürpriz taktiği kul -
lanılmrş ve bu 1baskma. dayn.na.mt. 
yan bu kaleler, dünkü tebliğde 
biklirildlği gibi dümüştilr. 

(Devamı 4 üncüde) 

Avrupadan Amerikaya 
giden gizli haberlere 

göre: 

Almanya 
ltalyanın tamamen 
mağlup olmasından 

evvel •· 

i ngiltereni n 
istilasına 
teşebbüs 
edecektir 

(l'azısı 4 tincüdc) 

voleybol maçları 



1 h AsDr,erlerimkf zel k l ı HAdisaıer ~:ra~;:a= 1 

azır anan ış ı 

hediyeler ;.!~!! ~ .. 7:!~ 
Bizde naslı bir gençlik teşkilatı kurulmall ? 

Üniversite tedris işleri miidü1ü anıanın ballranb 
vaziyeti 

Sfyuet dUnyasmm bugünkü 
2nanzamsı şudur: Vlc~i hlikfımcti 
l:ıir buhra.ıı devresindedir. Lav.ilin 
azil sebeplen hakkında gelen son 
luııberier, eeki nazırın koyu Aluı.a.n 
taraftan olduğu ve blr darbe! hil
tftmet hsztrlaclığma dair ihtimal· 
ler teenUt etmektedir. 

Fransanrn yıkılmasından evvel 
de arkadaş olıı.n A ves il" Lava) 

..,__. g:ZU bir komplo yapmak üzere el 
e e vermişlerdi. 

Bu komplo olabilir, bu da tah
~ oluna.bilir. Anla§tlan lla~ 
lPetene verllen haberler çok mil· 
lıim olacak ki marc!'!aJ derhal La

W. ali azlederek yerme Flıınd nl ge-
tirmlşt"r. 

Alman elçisi A vena Peten ile 
Lavalin arasını bulmak için bir te-

l febbüs yapmSt,~ karar vı>n:ılştlr. 
U..ıı.l>. Yeni harlc:iye ruwrı Fl!ı.ndenin 
rllk ae hastal!lt bahane ederek evinden 
ket d!şanya çtkmıuna.sı şavanı dEtl-Rt· 

2 tir. Flanden belkide I aval tararm. 
!dan çevrilen entrlıkalarm netic~i 

3 pi beklemektedir. Laval tekrar gc
~ gelebilir mi? 1ıte mUhlın olan 
nuııs<>le budur. Bu Pctendaı ~ya· 
)le s.skerl harekRtm neticesi.ne bağ
!Jı bir IAtir. 

ifl (nciltereye yapılacak 

1 

yardım 
:Amer:lkanm l.nglltereye yaptığı 

)"ardım meseleiliıde Oç engel mev
~ttur: 

l) Amerfka.ıun haklı olarak har
be gitmemesi. 

2) Amerl!:a.ıun İngfltereye mali 
',ardnnda bulunması için ltanunf 
lırıg llcr. 

3) 1.,giltcreye vnpılııcnk l ardım 
ilolayısile iktısadi bUnyedt? zuhur 
edeccı1t zara:rlı haller. 

İn!Jlltere asker de~ bol mlk· 
tarda atWı istemektedir. Rczvel
tin tatıyetJe bildirdiği planına. gö· 
~ İngiltereye her tnrın harp mal
teme8l ve:recekt.1r. Bunlarm bede· 
11 de etmdi ~dcnmiyeeek harp l!IO

nunda vaziyet Jyi olursa kira ve
recektir. 
Anıcr!ka yukarıld erıgeileıi ber

taraf ederek tngiltereye uam! 
ardımı yapaea.ktir. 

Sulh ihtimali 
Almanların bu 1'..rş sulh isteme
ri ihtimali lordla.r kamaraamda 

görUşUlmU;ıtUr. Bu eulh şartı ne 
labilir? Almanya Avnıpada hare

ket &e'l'beet.Let .lslly<>r ve buna mu
kabil İngilterenln mlllkl tamamlı· 
gma hürmet edecektir. 

Fransa yıllildrktan eonra harp 
edecek ve sulh yapabil ce.k iki dev-
et kalmıştır. M'hver yıkılmrşbr. 

in · t re ile Alınan)& arasında 
BU h yapılrraa bunu her devlet ka
:t:>ul edecektir. 

Yunan • ltalyan harbi 
Sovyet radyosunun verdiği bir 

\)ıabeı-e göre Tc.pedelen §ehrl ile 
Avlonya.yn 32 kilometre mesafede 
bulunan Hinnra dUşmUştllr. Bu 
!haberler doğnı ise ımsora'nm da 
!4U!Jmesi çok muhtemeldir. 

Bizde nasıl b ·, g nçlik teşkilatı 
ku!malulır. Meızım etraf.nda yap. 
tıgım_ız an.kete. devam ediyorıız. 
Bugım Onıversıte tedrıs işleri miL 
d~·,r.ü Bay Recep A iyazinin fikirle
rını yazıyomz. Recep Niyazi ayni 
mevzu etrafu da Maarif Vekaleti. 
ne de .bır 1.~P r v r, · :r. Eay Re. 
cep Nıyazı ıle şıı şe~ilde görii§tilm: 

- Gerıçlik tecl{iJ '\tı har kında 
gazetelerde yapı'an neşriyatı oku. 
dunuz mu? 

- Okudum; fakat ile:-i sfiriılen 
bu te5kil~t organizac;yon münaka
salan, mesele)ı b'z açık ve hu
dutları seçik bir şekılde, aydın.la. 
tamadı. Milli menfaat ve memle
ket bakL.ınmdan uz rinde durul
maı::ı Ulzım re en bu en eh mmi
yetli ve sumül!U ~ ·zu hal.kında 
bir fıl.ir edınem_d . 

Turk gençlP'"ni o ani· e etmek 
rn.biri kutrunun b' ~ uk lu ub una 
gö e geni "iyen b r d il~ vU 'af 
arzeder. Eğer bu tfibirden kr tedi. 
len mana -ki ben bunu anladım
yüksek tahsil gençliği ise ö'çUyü 
buna ·göre ayarlama!. ve istenen 
şeyin etrafını çevi ır: ~;: lazımdır. 
Halbuki büyük bır ıhtimamla te.. 
mas edilen bu m ... vzu hud ıt .uz ve 
sebepsiz olarak ortada bırakılmak
tadır. 

- myte bir teşekkül hakkında
ki fikriniz nedir? 

- Görüşümüze göre her cemi. 
yetin kendi içtimat bünyesine uy. 
ırun te;ekkülltrl vardır. F~rtler bu 
teşekküller için:fe, bulundukları 
memleketin, siya t \'O içtimar ni
zamına göre yetişirler. 

Yüksek tcllsil gerJ~ i&1 rı) ast 
~de gırmi~ olanlar::l!ln murekkcp.. 
tır. On'ar da m c, tin ana ya. 
sasma uyan, m n up bulundukları 
cemiyetın ... iya • wn::l le:in.i tal.ip 
eden, yurdunun ve yurtda.:nın re. 
fahı için hazırlanan memleket ço
cuklarıdır. Diğer taraftan cemi
yette alacakları i§lere göre yetiş. 
mek gayesile bura'ara in,tisap et
miş bulunuyorlar. Yüksek tahsil 
müesseselerinin, talebenin ~ah t 
hukukunu, koruyan ferdi bulun
duldan cemiyetin isteği ve bu mü
esseselerden beklediği menfaat ba. 
kınımdan, hududu çizilmiş nizam.. 
nameleri, talimatnameleri vardır. 

1 
Recep Niyazi diyor ki: 

Gençleri yurdun ve cemiyetin ve bizzat ken· 
dilerinin faydalanabileceği ~ekilde, siyasi ve içti· 
mai hedeflerimize göre forme etmek .•. İste genç
liğin teşkilatından beklenecek gaye bu olmalıdır. 
Su .ha!de organizasyonun gayesi 5 - Talebenin mensup bulun. 
nedır? duğu ve.1<aletler, müesseselt-r böy-
1 üksek tahsll geı:Uğine yeti!ıme le bir teşekküle yardım edebilir. 

imk&nıan verilmclldir 6 - 1çtimai, ticari muesseseler 
1 - Talebeyi hazırlanmakta tebernmda bulunabilir. 

bulundukları yüksek ihtisas ~ube- Böylece ana \aridatmı temin e
lerinde yetişmelerine imkan vere- den teşekkülün icraata geçmesi 
cek surette yasama zorluklanndan kolaydır. 
kurtarmak, vakitlerini çalan, sıh. - tk yapılacak icraat için ne. 
hatlenni bozan harici tesirden ko. ler düşünüyorsunuz? 
rumaktır. Bu bir basit teknik i§. Oençlij9 tahsis eclllmeel mttm. 
bir idart mekanizmadır. idin olan ye.rler 

2 - Gençleri yurdun ve ceıniye- 1 - Beyazıtta imarethaneier 
tin ve bizzat kendilerinin faydala- vardır. Bunlardan birisi modernize 
nabileceği şekilde, siyasi ve içtimai edilebilir. Daşvekaletçe arşiv itti. 
hedeflerimize göre for:me etmektir. haz edilen Sultanahmet m:!dresesi 
Bu gaye de basitçe yurdu, yıntda- btma bir mısaldir. Bunlardan biri
şı sevmek. bu yolda f r~gati bil- nin -m~s.=ıa Be) azıt kütüphane
m~. idealist yetişmekle tnrif olu. sinin ~arundakı ima:ethanenin
nabilir. temiz, sıhhi bir yemekhıııııe haline 

- Talebenin yeti Emeci ne \ rısıta getirilm~i.taiebeye ucuz yemek ve_ 
ola:alc gföterilen teknik iş naı::ıl rilm-~i kabildır. Hu, talebenin bel. 
temin olunabilir? li ba~lı bır ihtiyacına tekabül eder. 

- Yük~~k tahsil genç'iği eçil- 2 - Yatı yerlerinin tedariki 
mi~ yurt çocuklarından teşekkül kabildir. Tayyare apartnnanlan
eder. Ailelerin, rnaarifın, çocukla- nın d5rdfr birden kiralanabilir ve 
nnızın yetişmesi için yaptıkları böyylcce her odaya iki, üç ta'ebe 
maddi ve manevi fedakftrlığın ne.. yatırarak, ucuz riyatle iyi ve temiz 
ticele.-i bu çocuklarda toplanır. bir idare ile yatı işi de temin edi
Maddl değerleri memleketin bütün Iebilir. 
servPtidir, dencbılir. Bu b::ı!.ım. - Bu teşkil~t yoksul talebel~e 
dan artıl< ai!e::ıin malı <leğil, bizim ne ya~alıHir? 
yani memlekE:tİn mahdır. - 1\:abiliyctlf yoksul talebenin 

her sene sınıflarım geçmek, mezun 
Yukarda arzettiğim gibi bun- oldukları zaman bo;çlannı &le. 

ların gıc!asızhktan, hastalıktan, iç- mek kaı;divle burada banndmlma. 
timai teS!rlerden kahve ve han kö. sı, him.ayc_i kabildir. Diiylcce ce
§elerinden lmrtarrlma~ı cuniyetin 
ve bizzat Türk milletinin jı::idir. miyet içinde bedava yasamak, iz-

"" ıe i nefis bahasına tahsil etmek 
Bu iş şehrin belediyesini, cvka. külfetinden çocukl:ı.rnruz korun. 

fım, kızılaymı, talebenin men up mu~ o!ur. 
bulunduğu veka etleri. memleketi Bu tclmL1t işler büyük fedakar. 
seven her y ırtdaşı aynı kun etle Iıklnra mu11taç değildir. 
alakadar eder. - Te~ilatm ikinci \e asıl ga-

1 - üniversite ve yüksek mek- yesinin temini için neler yapıl
teplcrin lstanbul §ehrinin iktısadi malıdır?. 
ve içtimai b\.ı.nyesiııde büyük rolle- - Gençleri yurdun ve cemiyetin 
ri vardır. faydalanabileceği §ekilde siyasi 'e 

lstanbul ~hrlne her sene mil. içtlmai .hedeflerimize göre forme 
yonlarc:ı l~ ithal eden bu mües.. etmek, ynrdu, yurtdaşı sevindir. 
seselerin belediye tarafından ko- me'k, milliyetperverliği gaye edin.. 
runması l~nn gelir; talebenin ko- dinncl" ideıılimizdir. 
runrnasma matuf teşekkül edecek 
her hangi bir idareye 50-60 bin 
lira ile her zaman yardım edcbılir. 

Her sene ihtisasını yaparak me
zun olan binden f az:la genç eleman 
yurdumuzun dört kö~sine dağıl
maktadır. Hükt1met mekanizmast. 
nm salahiyetlerini ve .bu günün 
mesuliyetlerini deruhte eden bu 
çocuklardrr. 

2 - lstanbulun yüzlerce medre. 
sesi vardır. Vaktile buralarda ta. 
!ebeler için vakıflar bırakılmı§tır. 
Evkaf idaresi yüksek tah il talebe
sine borç~udur ve bunu seve seve 
odeyebilir. Menı'ek~tte bu kadar \"asi ve 

3 _ Her vakit yüksek tahsil §Ümullü yerler fcğal eden yüksek 
gençliğini koruyan yt.l..tlar açmak t~sil mi~ess<"..sele~inin ~enç v~ ide.. 
suretile onu himaye ecı<ı. Partimiz a~ıst .teclns heyetıne duşen bır _,a. 
yine en büyük yardımı --,abilir. zıfedır. Maalesef yurdun her k~

sinden toplanıp gelen bu temız, 
4 - Her memlekette o~İ· memleket sevgisile dolu Türle C~· 

bi bu müesseselere kaydolı. 1 cukları dört beş sene süren tahsıl 
idarelerce senelik bir lira giD de~inde bir çok şeyler kaybet. 
bir miktar para da talebeden ~edirler. 

AaJmra, 18 (A.A.) - Askerleri· 
mile yapılma.kta olan latl* hedi-
19 teberrllleri etrafında lbugWl al· 
drfmnz telgraflar. Rize hallmım 
694 adet pamuklu ve yünlü e§ya 
vermJş ve bunu kmlav merkezine 
tevdi eylemiş <>lduklarmı bildir
mektedir. 
Diğer taraftan Şarkikarahi1Jar 

ka.zaar halkı da erlerim.ize 3100 
çift yUn çorap ile 108 parça da 
yUnlU ve pamuklu eşya tebcrı-U ey • 
lemişlerdtr. 

.Askerlerimize hediye olmak üze
re Beyoğlu kUa.&r aha.Ualnin bu
güne kadar teberrU ettikleri 5COO 
parça eşya, kızılaya teslim edil
miştir. Bu eşyanın hepsi yUnden 
el ile ve itina ile haztrlanmrş zarif 
hediveJerdir. 

lldnct parti hediyeler de tonlan
makta oluo bir kaç gt!ne kadar kt· 
:ı:tlaV1l tl>4!Ttm edil~r-ktfr. 

sr üzerinde yıllarca hilkıim süren 
sakat idare sistemi cemiyette ve 
ailede herkesin kendi kaygısına 
düşmesi anane ve itiyadını yarat
nu~tır. Bu eski rejim ferdt bir ego. 
izm gayesine, cemiyete ve onun 
hayatı menfaatlerine kar~ı rnkay
diye, daranır. 

Bu rejimin itiyat bakiyelerinden 
gençlerimizi kurtannak, diploma 
sahibi olmak, maişetini kazanmak 
maksadından başka gayelere tev
cih etmek, kendi menfaatinin yur. 
dun ve yurtdaşın menfaatine bağ
lı oldutunu duyurmak lAzimdır. 

Ç-Ocuklarımız yurdun ve yurt
da~ı!'l müşt~rt;Ic. iztiraplarını bu 
tahsıl senelen ıçınde birlikte yaşa. 
maya ve birlikte çarelerini a.rama
ya başlamalıdır. Kazanılması la
zım gelen bu itiyatlar ilmi formas. 
ronlanndan daha ehemmiyetlidir. 
tıim ilim için değil, ilim yurdun 
ve yurtda~ın :.:aadeti için<lir. Yük
!:ek akıl, iyi ihtisas. memleketin ,.e 
halkın fayda~rna f~ragatla tah"is 
edilmedikçe faydasızdır. 

HllUye& ve mllllyet.çlUlf nasıl 
anlamalı? 

Millet, milliyet, milliyetçilik ke
limeleri nutuklarda, toplantılarda, 
bayramlarda asılan bayraklar gibi 
yalmı birer sembol olarak değil, 
fiil halinde gözle görülür, elle tu. 
tulur birer itiyat halinde iöze çarp 
malıdır. 

Gençlik bu sıralardan itibaren 
memleketin içtimai yardım iı.lerine 
iştirfilc ederek bu itiyadı kazanabi
lir, hunu kazanmalıdır. 

- Bu manevi gayeyi nasıl te
min etmeli? 

lstanbul yüksek tahsil gençlili
nin ve bilhassa serbest talebenin 
yilzde doksanı İstanbul üniversite
~ine kayı~ıdır. . Binaenaleyh, ilk 
once bu ışe üniversiteden b~la
mak mümkündür. Istanbul Oni. 
versitcsinde birlik tesis olunabilir . ., 

HASAN BEDRETTIN ULGEN Yunanistan son gelen ha.berter 
şimal cephesinde lşkombl vft.düıhı
de çok milhlm bir stratefk mev· 
ıkün işgal olundu<'hınu bildiriyor. 
!Bunun Yur.ı. mevkli olmnsı muhte
m0ldir. E a h 1m olıın bu 
mevkün mı tından tonra bu Ş'"lır n 
de zn. lt muhtcıncldlr. Yuna.nliliır 

sil olunabilir. v ~Jsman!ı devletinin Türk camia-

====================--===-========~~ ~=============================== 
Kaptanla reisin bu bulu§JDUI -.·----- - ----· 

tekrar b rıc~melElrinC ve tekrar 1111' -----------... 
Reis, ~ 1m vnr di ·e Selimi sav-

Timovi :ı v· varm~ bulun-

denize açılmalıınnıı sc-bcp oldu. 1 
clıktan sonra klip §tcde bir daha 
bunl:ın dUırundU. S nclPrdir :ıade
ce k'n b s'ediği gUz"\l knn:mıı ilk 
defa 1111 sızln~ru-n.k batırl:ıdı · 

No. 4 Yazan: NlY AZI AHMET 1 
makta . rı:ı4 y ı ltnlyan 
mukabil tan.rııız-ı.ı pll.üllrtU!mUş· 
tür, 

Alı·ika hCJTbi 

- Şu c:ın ver adnm ôniltM çık
mssaydı barı .. diye dGı;ündü. Sonra. 
dıı.ha iyi oldu dlye dil: UndU. l{a· 
rım kaçmıştı. Selimi evvela baba-

1ng!lizlcr §imdi Bardia limanı nım diye sevmiş, sonra senin ba· 
C rin yUklenm ktedirlcr. Bu 1 ban öldll diye onu ağlatmadan 
tclırin baUmndalti yollar kesilmiş inandırmışton. Bu dıı o canavar a· 
oldub'Ullôıın dlişmeat yakındır. tn- damm ylizlinden oldu.. Artık kur-

. · erin ikinci !tedeflerin!n Tor- tulmalıynn. Artık deniz ben!m için 
bnık limanr oldugu tahmin edile- değildir. Bundan sonra kazanaca
b" ·r. ğun paranın benim için ne kıymeti 

lfa.rcl at haltı snhflde cereyan ve ne ehemmiyeti vardır. lhtiyar
etmektedir. B6yle dar bir sahada ladmı. Ya -:ski köylere, yahut Çer
hareket ed lmcsi İtalyanlar lehine kezistaiıın bir kö esine çekllir, ö
tse de İngilizlerin motörlil kuvvet- 'lümümll beklerim. 
lerl bUtUn mukavemeti kırarak ile:r Fa!tat bunu yapmak :için evveltı. 
tem - devnm etme!ctcdirler. kaptandan kurtulmak lr :ısmclı. On· 

ltalyanlarm harp harici edileıı dan nasıl kurtulacaktı. Çaresini ko-
tuvveU rl: layca buldu: Kalyonu ttrbıftu:J'UP 

21 fncl ·ıkolordu, b'rincl ve ildncl YBkmak.. • 
Libya fırltaları, 63 Uncu fırka ve Reia, bunu hattrlaymea bir ço 
birinci karagömle!tlfler fırkasıdır. culı: gibi sevindi. Evvell derhal ter 

Senhler Amerika.ya 
sefir oluyor 

Londra, 18 (A.A.) - Röj"lcr a
ncm:ıı f13%'1Ame:ıto muharrJrine 
r , a Y bı.gtou bUytlık e!Jllğine 

ta "hı «.lb::lck llsere ıamı geçen 
ı:ıa.hd&:.t. 'bt:- l:aç l:lt1 a.racnda hava 
8aD':I tenklor &. vardır. • 

Lok! Coro'wı da kıııbwde Seııık· 
ın ~rtM bava n~• cetJ 

gitl,neyi dtl§UndU. Sonra. bir gece 
da.ha be,tlemeyi mUnuip gördU. 

lç1 o b.r'a• rahattı, l:J. De.rlr 
t'erin n feı rlıyo • ve kara .. ığa dl 
u len gozleri P. ' ı 8alılllorde ._ 
Yetillikler, xr:in!minJ evler .,,,.. 
yordu. 

SOCTJr,trr: "K A • .Bı.'llNnE 
VEBn• N ~ALAB 

n 
Ferruh Alt pap Çetkrlı!ıtanm 

§ı-orma bir t.tırıu Vlkıf olamıyor· 
4•. Buraya ~ f1!n erberi b'n 

• 311& l>"me le•dm hıwu•mn•k· mu.IdllA.t ile kare~. hiç bfrl.. 
ta.dir. Dl !at.ed1t1 '1b1 yenemiyor. fa:kat 

- -
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ilmldini kesmiyordu. Kunuuıdanlan 
zaman zaman: 

- Paşam, 'diyorlardı. Bu Çer
kezlerle baş& çıkmak gUç .• Bunlar 
iyilikten anlamazlar.. Bizlere et
medik kötUIUk brrakmıyorla.r .. Biz 
hlll hllm ile muamele ediyoruz. 

Böyle denilir, a:k sık AU pqanm 
şiddetli yasaklarma rağmen Çer· 
kezlere işkence ediyor, ba.zıın 61· 
dilrüyorlardr. Falta.t Ali paşa, bu
ha benzı::r hadJseleri duydu mu, 
emli hlllfma hareket edenlere 
şiddetli cezı:ı.lar veriyor, onlan hap 
sedlyor, iyi kalpliliği ile tanınan 
P~. kendi a.ııkerlenne dayak bile 
atıyordu: 

- Dalına iyilik diyordu. Bizi 
Iövseler de, bimen adam ôldUrse
"r <le gene iyilik yapacağız. 

Ali Jl '!'JI tahammUlU taşmt· 
ordıL < .. J:-lı>rin yaptıklan ha· 
rket1Pl'8 ita-a l lr defa olsun al· 
ıirlenmlyor, sad •ee gillUınsUyo1'
:lu. Ev"t, bir a.&kerl şehiıt edildiği, 
~aç askeri k ~rnldığmı duyun
ca ,UlfunSÜYOrdU. 

- /t h yaramazlar .• Gene, gene. 
!191t ·u. Bu "C'rtme •. gene .... ler-

• ne ... astedlycrou. Bunu kireae 
-uı1:rvıınıtvorf•1 F:a::-illlıt bir gece 
Soğucu'k kalesi ön• nde ve deniz 
ken:ınrda l::r.ygın 1::~ .. halde yaşlı bir 
aJam bulunmuş doğı-ıı Ali 'D"e•nm 
huzuruna çilta:rı1mlıftı. 

Bu adanı yan ölil bir halde :idi. 
Konuşmak ic;i.n ellerlle çenelerini 
açmaya uğ'ra.şryordu. AU paşa he
men ıtca.k bir çorba pişirtti: 

- Bu gece rahat etsin.. uyu
sun.. diyordu. 

Yabancı çorbayı biraz l"JIDJ!ltŞ 
olmak i~in içti. Sanki bu <'orbtl. te· 
ahini de'rhal gösteren bir ilaçtı. 
Gözleri açıldı ve: 

- Ben y~trruık, rahat ebnek is
temiyorum. Beni dirleyinlz.. 

Bu adıım re_isln ta kendisi idJ. 
Kapta.>ım adamı reis .. 

- Bir geee, b1r gllndUJ:, tekrar 
l>ir gcce}i deni7.de geçl..rdün .. dedi. 

Ali pa,a: 
- MSJlaallah, dedi. İyi demscl 

inrlılein •• Demek otuz altı ıaaat dal· 
galaı~ mücadele etthı. QemJnJz 
fırtınaya mı tutuldu.. Battı mı! 
{'.ok U7.aktan gelmlt olmaJnrnı.. 

- Hayır, ne blr fn1.maya tu· 
tuldu ne de battı.. GemJ, h&yrr, 
korsan gemisi Nldn bir clen.bde 
yoluna devam ediyor. • 

Ali Paf&. bu aon ctımle Dzerlne 
allkasnu çoğalttı. Ynstıııdeld te
beesilm silindi. 

- Hnn .. dedi. 
Re'B aumnuştu. Ken<ltnf blru 

dahıı. tl)f'latb. 
- Hatn bir kol'MDDl eHnde m

memelt için Jmıdfmi denize ata.bil· 
dim.. l'lbt ooaiuma ta.ozrddur. 

Onun intilı:ammı almak için ya..cıı
yacağnn. Bana yardun edin· z. Si
zin korsan dUşmanı o!dujfunusu 
duydum. Bana yardım edlııiz. 

- Benden nastl yardım 1sUyor
•unuz?. 

- Koman kaptanı yaknla.mak 
istiyorum. Onu ele gedreceğim. 

- Ama o gitmiş .• Bir kaç giln 
sonra İstanbula varmış olacak. Ben 
nasıl yardnn ederim .. 

Ali pa.şa doğru söylliyordu, Fa
kat bu dofru aöı onu tatmin et
miyordu. 

- Bana acıymız, çok acınacak 
haldeyim .• 

Ve reis Ali paşaya k:saca haya
tm.ı anlattı. Hattı\ gUnahlarmı bi
le itiraf etti. 

- Demek buraya gelirlten kor
aanlık yapmak niyetinde değildin? 

- Gem.iye girerken aldanmış· 
tmı. O fırtınalı gün epey leventle
rin canına kıyıldı. Bun.lan da içbn 
sızlamadan seyrettim. Kararnru 
burada, Poti Umanı &ıll:nde değiş
tirdim. Kalyoou ~ 01-
madr. Kaptan buna fl'!9t vermedi.. 

- Bu kaptan o kadar korkunç 
adam mı? •• 

- Beaim sençllltmdeın bin tat 
kortunç .• 

Ali pqa, relabı .azterbıden o
nun am.lmfyetine inanıyordu. Fa· 
kat M yardım edebtlbdl, ki.. 

- Rd, dedi. Derdkd an1ı)'onım. 
l'abt una bugtln ellmd.a reıe -
cet bir yardım bulaımyanm.. ta
tanbula rttm• de bot. Dllm&nm 
ını9"tll.. Onu ma11ap ~
li.em hııJ•r.abn da ttıplıeU.. 
r <~...,., 

navutlukta İtalyan ordusunun ug 
radığı hezimetin sebebini izah 
ederiren şöyle demiş: 

- lngilterenin Yunarustana 
yapmış olduğu A.ni yardımdan do
layı yüksek kumanda heyeti "a.ıı· 
kınlığa uğramr~tır . ., 
Şu bir satırlık iüraf ltalyanm 

nasıl yanlış bir hesap neticesinde 
Yunanistana üç saatlik bir ulti
matom ile harp ilin etmiş olduğu
nu gösteriyor ve anlas:ılryor ki İ· 
talyanJar Llbyndan Mwr hududu· 
na gire-rek :iptida Sollum'u, sonra 
Sidi Barani'yl isgal ederken bu 
memleketi zapt ile Süvey§ kana
lını kapamaktan ziyade orta pıtr 
taki İngiliz ordularnu hareketten 
menetmek maksadmı takip edi
yormua. Mıstrdakl !ngWz ordW!IU 
hareket edemeyince YunanJstana 
buradan hava kuvvetlerl aymna.k 
mümkün olanıryacağuu da dilfünU
yorm\l3. HulA.aa Arnavutluktan l
talyarun hUcumu karşmnda. Yuna· 
n.Jstanm yalnız kalacağını ve ne 
İngiliz donanmasmdan ve ne de 
İngiliz hava kuvvetlerinden yu
dım göremiycceğini zannediyor
muş. Tabii olarak İtalyan taamı.zu 
lizerlne derhal İngillzlerin hareke. 
le geçerek ve Ywıa.nistandald U.. 
lere elkoyarak Yunan ordu.su ile 
birlikte faaliyete geçince İtalyan 
başkumandanlığı hayretteıı dona 
kalmış. 
Vakıa ya.nlL5 hesap Bağclattu 

döner, derler. Falcat İtalyanlann 
yanlışları bakkal alı3veriel tlzerlll· 
de ya.pılmış bir hata değildir. O
nun için ta&h'hl de art.Ik imklnın
drr. Atılan ok geri gelmez. !tal
yanlnr da hatalarının cezaamı çe
kect'klerdir. 

Öyle anl::ışılıyor ki İtıı.lyada efm• 
dlki halde bu yanlış he&a.bm mesu· 
Uyetl İtalyan hariciye nazın Kont 
Ciano'ya yll.kletilınektedir. Kont 
Ciano, Atlnadan alınan hat&lı ra· 
porlarn kıymet vermiıı, hat.aya 
:istinat eden taarruz bundan çık· 
mıştır. 

Fatih Medreseleri 
Talebe Yurdu 

Fııtlh medreeelerlnin UniveıJıe 
talebeleri için yurt haline get,t~
mesi yalnız bir fikirden ibatet 
kalmaclı. Bu karamı tatbUcatın& 
geçilerek kap eden tam1rattn 811· 
ratle yapılması memleketlıpbıde 
münevver gençlik icin kıymetli bir 
yardım t0§kll edecektir. Bllhf1J!l5a 
bu hayırlı lşde cumhuriyet H.a 
Partisin.in müteşebbis vaziyette ol
ması memnunivetle telAıkld edle· 
cek bir h!disedir. 

!ngilterede ü..'1.lversite şehJrlert 
hep bu yolda eski b!nalardan iatl
fade edilerek vOcuda getirilmiş
tir. MeselA. Kembri~ Unlventte 
şehridir ki i~rlsinde altI bln b.· 
dar talebe bulunur. Bbde inlolıp
tan ewelki medreselere benzeti· 
lebilir. Zira kollej denilen bu ta· 
lebe meskenlerfnln en eskisi on bi
rinci asırda yapılmıştır. Ve o za· 
man buralarda eski İngili% papaz. 
lan kollej talebelerine dini ted· 
risatta bulunurlarm.ış. Bu mesken
ler zaman ile tekamUI etmiş, din! 
tedrisat yerine 80rlradan ilmi ve 
fcnnt bilgiler ktılm OlmlJ.!i, En eski· 
si on birinci Mrrda yapılmrıs olan 
bu tnıebe meskenleri devirden de
vire illl.veleı- ile genişletilmiş, bil· 
yUtUtmli'3, inktMf etm!Rtir. En ye.. 
nt kollej binr.sı altmı, IK'nel.lktl!'. 
Fakat sonradan yapilıuı ilbeler 
m"vkl cihetinden olduğu gibi ~e
kil ve Uelün itibarile de ~lkl 
!erden uza..lclMtmlmamıştır. 

Bu suretle Kembıiç aehrinf. vü
cuda getirmek için sekiz, dokuz 
nsrrn me.sa.lsi toplanmştır. Elkt bi· 
nslarl& yeni binalar arumda Jıa.. 
'l"ilmHidc bir ahenk temin edilmlş
tir. Sonra tabii olarak Usl\ip nok
tsamdan eski olan bu binalarm 
içerhıinde Webe hayatı devirden 
devire deği.cımiştir. Bütün kollej
dcld Univenite talebelerin.in oda· 
larmda mllmkUn olan asrt konfor 
bulunmaktadır. Her bir talebenin 
kendine mahsus oda.9tnda temJz bir 
yatağı, rahatça denlerlne çalışa. 
ca.k masası ve küttıphanest var· 
dır. A. 

Saatler ay batında 
geri alınacak 

An.karadan gelen b1r habere ga
re, hilldkmet Jllklarm karartJ1maR 
dolaymtyle alınmış bir karar olan 
yas aaaU tatbllmu de~ek ta-
1avvurmıdadır. 

Birer 1aat ileri alman aatlerin 
tekrar birer eaat geri almmumda 
bu ayın eorılanna dolru gUnlerin 
uzamafa baelamll bulunacafı da. 
mUeealr olmaktadır, Karamı &at. 
mtlsdeki ay bqmdan itibaren tat.. 
bit edilmesi ve eaatlerfn bltt.r 
aaat geri ;ınm111 kuvveUe mlih
temeldir, 



ı:.."> o ı i ti k a : 

Bizzat İtalyan gaz,t>tC'INi. in ,. es
ri) atı, R-0ma i~de nc~rl~ ot y a! ~n 
glırft radyo İta.Jyada. tabii h:n :ıt 
§arila.mun, daha doğrusu biı· b ;rp 
e8nasmda. be".ıdenen nı an:1.a ranıa 
hiJ.dm OlmadJğrDI "füı t!"rmp),f<>dir. 

Gazetele r bozgımrular<lan, h ;ya 
net eden sm1flard:uı , ıl:n:ıl ı kaY
rarnnrnıı:ı m~ul arlnnıln rdan bah
.c1mPktcdir. 

Harbe ıı;iren bir mrmlC'k<'t tek 
tek bir lm lb, teJc bir fikir hn..ı':ini 
~lrr. Halbuki ttnJ~·:ı knı-n. ~i)mlek
lıler Roma üzerico vtirüdtl!;lerl 
ı::ündcnheri nazari surı:t1t' t<•k ln
&aıı haline r:irnıi .o. Fa.:izmiıı bü
tün da\ asr bo itli. 1taly;ı lıpr!utla
rını diğer m emlrkr1 h•nll·n ayn-an 
~7 had ııt işareflNi cle~ildi. Gii m 
rttk im l<'lllnrr d ı·ı~ilıli . Pasaport 
.rolda,rnıı JtOli" le r oeğil<ll. JJutlut 
mnlırııo: l;ıtaJarı llcğilcl i. Sii l<iıttu. 

ila.l.)ra r;iikfı1• mc>ınlPl•Pti icl i. Htı
dutlıı.rr K"SSİ:t.lfü kskil cdi~·ordu. 
18 st·ucılir itah·adal\i ... alın<'"ir.rle 
yalnız Mnssolini siiyliiyor 'e mil
let sa<lC'ee dinli:rorıhı. 

Sükiıta a lrsm;s H~ wni nC'..,ilJ<'ri 

Celepler bugün fı yat 111urakabe 
koın isyonuna izahat vereçekler 

Belediye iktısat müdürlüğü
nün yaptığı tetkiklere göre, et 
fiyatlarında yül<selme olduğunu 
yazmıstık. . 

Geçe11 yıl, beyaz karaman 
topta.n 20, kızıl karaman 21.10, 
dağlıç 21, kTVIrcık 23,20 kuruş 
İken bu sene beyaz karnnıan 

Namık Kemal'in 
100 üncü 
do ğtıin yıh 

U niversite, HaJ.kevleri 
ve o!{ullarda yapılacak 

28.30, kızıl karaman 28, da·'T
lıc :H.10, knrırcık 30,JO kttnı;c'l 
yükselmiştir. 

Buna sobep olan amillPrin j· 
zah edilmesi celeplerden isten
mişti. 0:-lcpler bugiin fiyal mu_ 
rakabe komisyonunda izahat 
vereceklerdir. 

Fatih medreseleri 
Talebe Yurdu 

oluyor 
Üniver site 'fedris heyeti 

dün kararını verdi 

l Nazire! 

Ne dettTeU? 
Ciyiniım·ıj bir l lbisenin ~ ıı tıl· 

masmdan bahsoluıııın:ıa o elobe~ 
nin (parcalaııdı) ğı söyle-ıı ınez. 

Tas\·iriefkfmıı hır röportajmd:ı o
kurıu'tıınn =~ g bi ( pımtalon koca
man bır yırt ıkln parc'.lianmrı:;tı) 

dcnıemı:>li, mesrliı l pantnlonda ko
caman bir yıı tık bclirnıistı.) de
meli. 

•. * 
l\:;:ıt"lııı y<'ni vıı lhıinin adı Hü

da~ i'<lir. 
(Sorulacak yer) P de farsça 

c:ıy-i süal denir. Her ikisini de b z 
bö:dc söylecliÇ.imiz ;;ibi kaidele1'i 
icabınca da böyledir. Bunlarrn 
(lıüdai), (cai süal) olabilmcısi için 
{lıüda) ile (cft) kelimelerinin aslı ı 
hemze ile> bitmiş olması Eı.zmı g<'
lirdi: (icra') gilıi... Halbuki (bii
cl:1) arapc.ada ma.ksur den;Jen clif
h• ~·azılrr. Kelime farisi olan (hu
cia) dan alınmış farzohınsa, so
nunda hemze olamaz. (Ca) da fars
cadrr. Bunların nisbet halleri hep 
(yi) şeklinde okunur. (hildai) ve 
(efil süal) dememeli (hüclayi) 
(cay-i süal) demeli. · ' 

* * • 
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Erer'i kay be+ .ik 

<.r; .... tc! r. 1.cl)l .... n sı'adı Reşat Erer'uı öldi:6 wm yazd (J ıu 
:wu :,.or !ü,!ı muz g m, :.aten bu mukadder acı~mı vııregım ı ok. 
laıı :;apıwımıştı. • 

"he11ırı.ı., ı. r.dj bir tahta parçası halinden çıkararak, o :a ılahf 
b.r bcıağat ı·, rl'1ı, Reşrıl, bogazmda11 lıasta ıdi. B:r barda/ s l, 

<meal: y.wımı kımıt lariyle bır saa/le içebilıyor, güııdm g ı. J gıi. 
saall<'11 'aa!e eri; ordu. 

1 I asfalı!~. rmunısızdı. f! ekimlerı, dostları, kendisi, btı l bılı
vor/aı, 1akat yine bir m •ıcize gibi omm şi1as,m bekliyo1 la 

Hı1gwı, musiki mıtlıitimwle isLisnasız bir iman raıd . 11 
Rcşaıim .. kc ıııau .. da cşsız bir san'atl:ar olduğuna andıç . O 
tellere sıirimen yarmdan "Davud., un sedası vükstlir 
hmik1tfiide l fr istifle lıalkalmm lıava, lıeyccan -ve ateşi~ 

"Taksim,, !erinde kendine mahsus bir yol açmıştı. J\a[,a,ı 
la/ar, tiz!er diye tasnif yapmaz. Ahengi, merdiven rılus ı e , şlc
rirc lıağlmnazd·ı . "Giriş,, /eri, çok kere ansızın parlayan b r ıu: me 
kwılcımı ile başlar, sonra rulmmm lıalinc, lıeyecanmın r., ne go
' r, J:dlı çırpınır, kalı si!zii/ii.r, demin ı~mk dbkitk bir siten. ; .ı, im. 
./i fıkıriılı bir ka/t.kalıa halini alırdı. 

Ya sesler? .. Reşaılın kemandan çıkardıj!ı ses de bam 
Şlydir. Teller, o üstad yayın altında, bher hançere. birn 
rtr mlı olurdu. Binlerce kemandan hiçbiri bize bu sesi ve 
yiik garp virtiôz/erinin çıkardıkları seslere tat, lezzet ı •e 11 .rı ca
ıta yakın bir ürperiş veriniz, işte ancak o zaman Re~IJ f,11 çı .a d1Rl 
sesleri duymu~ olursuuz. 

Kendisi çok zor beğenirdi. Her taksimden soıırr.: 
- Cutlak! cırtlak! 
Der, yüziin'ij_ buruşturur<JJc. Rulzımıı,ı s 111alarırda k',n : r 1ıe_ 

ilahi ahenkler du ttyordu, ki ~hcntlimzzdc1 geçtiJimr ·ıağme. 
lcri be ğem ıez, omuzlarım silkip geçerdi. 

Bazı plaklar, o muht::şcnı san'atkfirm lıazı esrrl rır zaptet. 
il.defa dilsiz ieti.smis .i t1"la11la ruı a- anım programı 
ra!:ı.ntlan lmp~ ,:a, ;~·lft dikkate Hl- Vatn.npcn·er büyük ~air Na-
yıı.trr. mık Kemalin doğumunun 100 

f'niversitede okuyan talebe 
için yeni bir yurd yapılıncaya 
kadıı.r Falih medreselerinin krsa 

(Beynamaz) bir halk tabiridir 
Va:lna. (bi) fa.rscadrr, (namazsız>° 
nam;u; krlmrya.n demek için uydu: 
rulmuştur. Fakat namaz zaten 
türkçe olduğu için bu terkib fars
ca kaideye riayC't mccburiy0tindc 
değildir. 

(Binamaz) dememeli, ( b~~'nn
ma.z) demeli. 

miştir. Fakat 11c yan'ı. l,i bunlar, tekn'{• bir takım ;wksat , 1"'"ı1 
acizler yiiziinden, oriij wllerine sadık kalan ad1/ar. 

Br.!.~i lıeninı hilmec'fiim KÜzcl alınmış "taks·m, l ı 1 ardır.\ 
Bovlc i a·ıda eğer omm/a l>irliktc eserler "ni de l lıetmiş- , 
· '. af ıs!. , e fJile lınkkımız of11l(ız. Yerine asla komtlm ''lcal ~ 
lıüv, ·rmiiz daha gitti. Ona sazı, sazdaki deh(1sı icin oldu e kadar, 
bıiyük rulı11, i11sa11l gı için de ağlamalıyzz. Çiinkit Reşat. Jıcr ba
k1mdnn mükemmel IJir ı·arlıktı. 

J ,n.\Oro Fa-:ist ~:ızı•tC'sindPu bir üncü yJldör.ümü münasebetiyle 
k:ı~ satır: 1 cum:ır:tesi günü yurdun her 

0

ta 
''Ilu harp csna .. mda ttaı~·an hal- l'afmd:ı. töı-enler yapılac3.ktır. 

kmm o rlasma bir "'m ı r tnm hir \ a- f"nivcrsitede vanılacak tören
&a:n h:.ıinj <:ehr~ik :ı~.ıııı!;t ır . liu de fakülte profe.,fıı 'eri ve tale_ 
11ebcpfo bir \"?.1.a:ı h aın ı nıuamel l.'- beler söz alarak Namık K('ma
f!f ~~ıl~ak snretllc hu smıf fr.- lin hayatım, edebi luymelini, 
!~dtıt·ıuz \e m<'rlıamf'1sb imha memleketimize yaptığı hizmet· 
d~cce'ktır.~, leri anlatacaklardır. 

opolo eli Com a !;tınlan ;\·azr- Okullarda bir öğretmen bütüıı 
yo~ : . . , . . . . . talebeye (:\amık_ Kemalin) ha-

Bozgı.nruluk zilını~etı katı su- ·atı ve e.serlerinı anlatan bir 
rette f('rkt'dilmeJicUr.,, } , ,. k · 

B .. t.. a.zet 1 . konferans \ ere_e tır. 
tı un "' e enn ıııib.tf'l'ek 

d., H all,evlerinde de aynı zaman-
me, 1:u11 şu ur: d k K ı · · ·· 

'""ı1·ı ı"t · · d f· .1 ·t 11 t t•· ı· . ,. a Namı cma ıçın tor-enler " ~ ıçm e, .ış ıs ı .a ı ·~ m 1 a.kt 
de bii~ ük imtihanla ka.r<Jılaşmak yapı ac ~o...---
::ı:an1a.ru ~elmiştir. Ba7.r ı>ah•!>lar 
ooz.~ncu lisanile Jconuşmaktan 
çekinıtıemekt~rler. Bunlara ı,id· 
det ll ihtarlar ya;:nln.a l. , .e dinle· 
mczlerse merhameh.izce hareket 
edilınek lizımdrr.,, 

Konu~ ulan sözlere dikluı.t Mliyor 
musunuz.. Bu fies?erdeı hir facia 
deb,cUnf ~üren los:rnlarm 1:1.tırı:ı.bı, 
ff:ıl"Jadr, hattl luçJal'Iğı "eziliyor. 
BOJı;ün'i\Ü şart.J.ıı.r ic;inılı> Roma so
kaklaı;mda bozpınclan hıı.hsedili
yor.;a, bu bir lraç -.ahr ~ azr ile ~·a.
hut merhamet di l<'mnpl\I C' iinünc 
J!f:'(:JJebllecek bir Jıalf>ti ruhi'l"C' d<'
~ldir. Rn neşriyat bir ı>a ııil, ba-,
langycmı i fade MJ iyor. 

BozAuncn lar kimlerd ir'? ,\z ınlli
tarda i-.eıer bnnlan ~imdiyl'. katlar 
olduğu ~bi sükutun dm·arlan ar-.ı· 
!llmda ... u-.turmal<, imha <'İlllf'i. 
ın itml<i;ndü. 

('ok miktarclıı bı>l<'r bunların 
b4nulan sinirlerin~ u:azr.te .., iit ıın · 
la.nnm Yere!ıilecc~i biı· şifa :rolt
for. \'ine İta.Jyan ~azctt>lerin<• ~ii
re boz~uncular \C halnlt>r 1mslto· 
<'ama n l•;r <;mrf imi.,! 

llu hah !'!ad<'<'<' bir dı>ruııi hcr
t>ilmCr<'in, bir çalkantının lfade~idlr. 
Harp ~üphe ... ız bir millet i<:in imti 
handrr. Faltat bıı imtihan bıısla
rlıktan <ôiOnra. dtı\°ulla, zurna ile 
Uicı edilmrz. Aksi ~n!;kın Iıl< olur . 
f~t:lhnnn senr-lercc• "n ~1 hazırla
nthr. ı ('\"ha korkıın~tur. mr ~iin
liH< İl.::.'rnn ~azdr:>lt>ri Rom:ula ıı~ı
ııil, Jıanısmın e~mekte oldıığunu 
tef ... i~iz, tadil iz, oldu i{ıı ı:.ilıj ... :ı
tırları arasında ı:,fü;f<'rml'ldeılirlcr. 

SADRI ERTE~r 

Lutfi Ak~oyun imzasm.ı 
takl:d etmiş ? 

Son zamanlarda beledıve ı eis 
muaviı:i Lfıtfü Aksoyun im?.aEı
m taklıt ederek muhtelif yerler· 
ct.: memleketine parasdık y:i · 
zunden dönemiycn kimseler ic!a 
yardrm toplayan Enver ismi:1_ 
de birisi yakalanmıştır. 

Bu adu.m, muhtelif makbnz
l~r yaparak öteye beri~·e hi ı er 
lıra mııka;biJinde satmaktadıı·. 

Bu. vaziyet polisin <lil~katini 
çeokmis, ve suç üzerind~ yakı 
Janarak hakkında kanuni taki
bata. başlanmr~tır. 

o-

Bir döviz kaçakcısı 
yakalandı 

4 

Kara.köyde saatçilik ve ku
Ytmıculu.k yapan Hayik adında 
birisi. dün !\acar adında birisi
nin 30 dolarlık bir çekini 22.5 
liraya bozarken yakalanmış, 
döviz k:.ıC'.akcılığı suçundan adli· 
Yeve verilmistir . 

&yi ~in dükkanında yapıla...'1 
"''P rna 1a ôıner ıntı r1'.ıt1ık iki Al

h·p '·rıot•ı bulunmtıE, müsa
u • c ... imi::.tir; 

Maarif Vekaleti 
Vali ve Maarif müdürü

ne teşekkür mektubu 
gönderdi 

Maa r if Vekilliği 1stanbu1 va li 
ve belediye reisi L Qtfi Kırda ı· i
le Maarif :'.\lüdürü Tevfik Kuta. 
birer teşekkür mektubu gön· 
dermiı:ıtir. 

Mektupta; İstanbul köylerin
deki okulların sayrsmm arttı_ 
rılmasmcfa gösterilen gayret 
takdir edilmektedir. 

l\iiylcrde in~aatı devam eden 
25 ilk köy okulu \·ardır. Bu yrl 
bunların inşaatı ikmal edile
cektir. 

---Of----

Bir hükum et dok torun
dan şikayet 

Bir ha!';tanın müken·er mLi-
racaatlanna rıdhııen d~vetine ica 
bet etmediği iddi::ısiyle ~arıyer 
hükumet doktonı hakkınd:ı. ~i-
kivet yapılmıstır. · 

Bu iddia Sılıhat :\lüdürlüğiin 
ce tetkik edilmeıctedir. 

Oda meclisi toplandı 
Ticaret odnsr m<'rlisi diin lop

lanmı~. horsa hiitc:esini miiz:ık<>re 
etmi<?tir. Ro•·s::ı. l:iitcesi 110.118 li 
ra olarnk kabul olunmuı:;tıır. Ge
cl'n ı::ene 88.fl'iO fan. iıli. Oda Llit
ç.,.,i dı> 21O.11=> liradır. Orln mr>~
lit-1i i11tilııı.b1trn3 ~Priını;o.:, 40 miin 
lr> lıibi ,.:;ıni scı·iıııiıı" baı::lıı nm ı. ·t ır. 
lııtih:ıp bugiin ık dcY;ırn rdccek
tir. 
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llerlivor ve o zaman gri renk 
trki m;hli:fım elbi''t>Rini tanıya 
rum .. 

Senelerce ıröğsüt)dc t:u;dığı 
102 numara \'İne orad'.l elb!ı:e
ııin göğf'i ii7~1'indc .. Hayret E'
di~·onım. o anlatıyor: 

- Buı•u ":tkPıaıTr dii!'jÜr"nii~
tfun. Sonra 'c·lii~i"ndüm, vn7'!e" 
tim. f':>klama!?"n k;ırı:ı.r verilim .. 
Bu C'lbi~c bcni•n tel:! '{etimin ele· 
yer:den dünyaya geli2ir:•i11 de Pn 
kunctli sı-ıhidi<lir. Bu elbiseler 
orada o h?!i adada y:ırdmııma 

P"elmiı:; oJ::ın vabancmın teselli 
~erici· ~özlerini duvdu. Bu elbL 
Sf! Nada bana ümit gcL"rrıı bit 
cl'kfü~'İll. yaralı katbimi bir kar 
deş clos;tluğu, bir aı !rada~ ~arni 
n1ivcti ile ı:aran C'l'k"ğin · nımu 
şnı, :-'Özlr•rini dn·du. ·:. te · do« 
lum bu !"eh'-'ble ben bu elbisevi 
saklamu~;ı karar VE'r<lim. Simdı 
onu vine bit' k~~ye bıraka-;·:.ı.· 

bir 7 .... ımantla tamir edilerek 
yurd haiine ifrağ edilmesine 
karar verilmisti. Ka.rarm ne şe_ 
kilde tatbik edileceğini görüş
mek üzeıe üniversite tedris he· 
yeti dün rektörün başkanlığı 
altında bir toplantı yaparak 
bu vaziyeti tetkik etmiş, kara
rını vermiştir. 

Ekonomi hafi&sı 
dün kaoandı 

i 

Ekonomi ve Tutum Haftası 
dün okullarda yaprlan yazı mü
sabakalariyle sona ermiştir. 

HAKKI SVH/i cr-zcıN 

Medreseler kısa bir zamanda 
tamir edilecek. tenvir ve teshin 
vaziyeti düzeltilerek bfr ava ka. 
d"r açılaca ktrr. Bu da p~rtinin 
himayesindedir. 

Orta tedrLc;a.t müeSSGselerin
de, Ekonomi ve Tutum üzerine 
talebeye mevzu verilmiş ve tah_ 1 
r ir müsabakası yapılmıştır. 

Toplanan kağrtlar Ekonomi 
ve Tutwn Cemiyetine gönderil
miştir. 

l,_G_u_N_D_E_ N _ _ G_o_· _N_' ....... E_I 
ob~~~c b~r 

tarif edelB Bazı sinemalar hak
kında şikayetler 

Bazı sınemalarnı fıvatiarı ü· 
zerinde bcJo.r'iye tet!dkat yap
tırmaktadır. Bwın. sebep de ba
zı sinemaların ucuz yerlerinin 
mikdannı a?altılarak bu yerler 
diğer mevkiler\3 ilhe edildiği 
hakkında yapılan ~ikayetlerdir. 

Birçok sinemalarda halk ma· 
tinelerindP fazla kalabalık oldu
ğu ta.kdirde iki çe'7it bilet lnılla
nıldığı, bir krs1m halka tenzilat 
lı bilet kesilmetliği anla~rlmış
tır. 

Bu şik~_yetleri ortadan kaldır 
ma.k üzere belediye harekete 
geçmiştir. 

--<>---
vesikasız çalışan 

kadınlar 
Ahlak zabıtası evvelki gece 

Ziba ve Gahtadaki umum! ev
lerde ani bir ara.ma yapmış ve 
bazı evlerde ve.ı:;ikasız çalışan 
on sermave :rak~l:-ımıc;trr. 

Bunlar "nn;:ıyeneye · sevkolun
nıuş, ve umumhane sahipleri 
hakkrnua takibata giı i5ilmi!5tir 

---o~--

Tramvay çarptı 
Beşikta.c;t~ı oturan Nadire Ya

\'1.ız adında bir kadın. diin Sir· 
keci caddesinde karşıdan kar
~ıva gererken, ·.-atman ~~minin 
idaresindeki :.:!~ı5 numaralr tran1 
vay arab:ıı:;ının Rndamesine ma
ruz kalmıf'. b:ı<::md~n ağil' :1'.lrct 
le Yar:ılanmışt;r. . 

Kadın baygın bir halce Cer 
ı ah paı:ıa hastanesine knldıı·ılmıs, 
vatman yD kalanmı~tır. 

Öğretmenlerden müte~kiJ 
bir ~eyet toplanarak bu ~t
larr ın~r. En iyi 
yazanlara yer li malından hedi
yeler verilecektir. 

T ramvaylards.n 
atlamayınız 

Son yirmi dört sa::.t içinde 
şehrin muhtelif semtlerinde ha
reket halindeki tramvaylardan 
atlavan 53 kişi yakalanmış, pa
ra cezasına çarpılmıştır. 

Ayrıca seyrüsefer nizam.na· 
mesine muhaJif harekette bulu
nan 16 şoför de cezalandırıl
mı~rr. 

Avcılar köyü m ektebi 
neden kapalı? 

Adresi bizde mahfuz bir okuyu
cumuzdan dün !3U mektubu aldik: 

B:ı.krrky ka?.asma tabi A vctlar 
köyü okulu bir aydanberi kapalı 
bulunuyor. Mektep hademesine 
keyfiyeti sordum: 

- Hasta olan öğretmen rapor
hı. Onun için kapalı cevabını ''er
di. Öğretmen hasla diyP 100 talc
bt>si bulunan bir meıktep kapanır 
mı? Brnim bildiğime göre v~kil bir 
nıtırı.llim bulup 17.önclermek, \'I! 

taleheleri sene ortasında böyle 
yiizüstü brrakmanıak lazrındı. A
hi.kadar makamların nazarr dikka· 
tini çekerim. 

Aşk ve rTlacera ronld f)ı 

Ya.z.ın . 

Moris dö Kobra 
ğım .. İleride, c;ok tızakl:nda e
ğcc yeniden u.Luab cckerseın. 

~en bana yeni bir ıztırab verir 
sen... Gl.i!i\yotsun ya. dostum 
Alek"'. :s~\'gilir' 1'3.srl her ıhtİ
mali oüsiinii ~o: um.:. Evet e~eı 
bana ıztır b w•drsen. o zrıman 
tekrar yaral· nan izzeti nefsım· 
le sana bl"ddua rcl"'rscm. hemen 
b•ı elbiseyi ctkı·acn k, i;z.erinclr 
102 numnrayH bı.ka, .. ii, bu sol· 
mt:f:. ~n.r.,1111·~ c",;c:-ni~ ir·inde 
öliime yak1u ya"'adr~ım :riinleıi 
hatııirYacak. ypJn;zca $U üc ra· 
kama bakarak h:ıtıralanmı ye_ 
niden ya~ıyac:ağnn. 

<_..evııen. 

Muzaffer Aca r 
hte o zaman bir gece orada 

!J.ana cehenrı,...m olan hali adad· 
ki in~anlar:;-ı üt':ısrndan kovul 
duğum bir günde bnna elin1 u
ıatnns olan Prk<"ği dU-ünecel· 
ve seni affedeceğim .. A.ğlaya 
caıTıın. fakat . ·almz \'t yalnız 
ke~diın içiıı ağlnyıp, göz ya<:la. 
rrmı senden sakltyacağ·ım. lztr 
r.1 b cekeceğiın, ağlıya cağım, fa. 
İ-..cH göz yaş'.arımı ~n<lnn Eaklı 
y~ıcal< ·.-c daıma ~enı tapı::caı:ıı 
na ~eYmeğe de\·am e<leccg·m ... 

- Fakat sen cılgmsın Dolo 
res .. :N'a~ıl bunu diişünüyorsun: 

- Evet ben çrl31nım, ben çıl
gınım .. 

kendine mah3u bir kıvrıntı 
yapmış, kafa ileı ·ae vcı kollar, 
biribıriyle bdkı::a. ha rlıınır va· 
ziyette göbek hizasında. ileri 
geri ~idip geliyor... Yumruk
lar sıkılı! ... 

Aya.!Elar, iki parm::ık enin. 
de. J:aur.u~ıı \'e iri 1 • H an.
dair çenesini ll.l1dtrnn battal 
burunlu potinlerivle küçıli.k 
çapta birer tan.'b;: ! 

E NSESİNE kaşıntı tozu 
atılı.""'llş gibi sivtinmek 

hissi uyandıran kıvırcık, dol
gun, keçe gibi sadarr yaka.. 
sından içeri kadar uza.nmrş. 
Biraz kalkık kulaklarının, iki 
kulplu hir küçük vaz.o ~kli 
verdiği ince yilziinde çekme 
gözler; düşük bir bnrun! .• 
Yayvan ağz.'nm üzçrinden du
daklarını yiyecekmiş g;bi kıV" 
rılı~ içerilere doğru sokulan 
büyük bir bıyrk kalabalığı. 

Bu çehrenin altrnda, gırtla
gı çepeçevre kuşatmış, boro 
şeklinde bir yaka ve ona dü. 
ğümlü olarak. aşağrlara doğru 
~alsizce kendini salıvermiş, 1 
ınce, san renkte bir boyun ba- ! 
ğı! 

Onların içeri_,,i,.ı 1 n, k~ 
boynuzu gibi iki ~··:;l;: bileği 
uzanıyor, renk ren• <>orap çir 
gileri ... K!Vnk pa "a ... Ta
mam!. P.'.>h""til nwvda.,::ı. <'lktı. 

rııK~tET J. VrıR 

Cemal Yiğit ~oğuktan 
donmuş 

Sırt, arkada bir hörgiiç gibi 
Evvelki giin YemHe b;r b<ı: 

raka içinde ibwu~ıın Ye mc! -ra 
Satie davası yeniden kaldırılan cesedin Cemal Yiğit 

görülecek adrnda birinine ?.it olduğu Ye 
. . . _ 1 sarhoJ olarak oraya :ı p s:ıba-

Bırmcı agır ceza mahkemesi hın ayazından dondu u anla.şrl
tarafrndan Satie binası volsuz- ınıştır. 
lu~ maznunları olan ·Deniz j Bundan ba§ka. 3'eren salı gU· 
Bank erkanı hakkında verilen nü Davutpaşada'~i oo srnda öHi 
ka:ar t~ınyiz dördünci.. ecza ı olarak bulunan <-cyy:ır satrcr 
daıresince maznunların lehine o- Hamdinin de mü~t. 1a olduğu 
!arak bozulmuştu. hastalı!~ netiC'eı:ı·n·1 ii! ltiğU 
.. Ancak baş müddeiumumiliğin morg rnporu ile tt ~tit olun_ 
ıtırazı üzerine dnsya temyiz u- muştur. 
mumi heyeti tarafından tetkik -------
olunmuş ve bu sefer karar 
maznunların aleyhine olarak 
nakzen ilmiştir. 

Dosya dün müddeiumumiliğe 
gelmiştir. Maznunların muha_ 
kemesine yakında yeniden baş- 1r !anacaktır. 

.. -:: ~iliyorsun ki aşk her şeye 
goturur. hatta saa:lete bile .. 

Ve o gece Doloıes garip mah
busluk elbise-sini aldı ve uz:ı.k 

1 1 

~O.{ uzak bir koltuğun üzerine 
attr. M"mmırdu, gramofona hir 
Plii 1{ kovdu. ime plak üzerinde 
cl?lasma.ğ'a başladı. !\ Iükemmel 
fır orke<>tranm ahenkleri lrnlaJi 
arımızı okşuyor. Doloresin sr 

cak, olgun dudakları <lu<lakla. 
rım iizçrinde ateo:li temaslar bı
rakıyordu. 

Beni aldı. orlce~tranm ahengi-
11·~ uydnran~{. balkon kapısına 
k~_'ar _sürüklcJı, önüm~zd" gU· 
mu1 b r caıf:af gibi uzanan sa. 
·• l gölün nıa•ızaıasını işarc.t 
tti. 

Aı rk hir !rnmı~m .. yordu. I-\al· 
t>ı her z::ım:uıkind<>n siddetle rar
PI.Y?r, bu mayıs gecesinin haki 
ku t·n fi>\·kir.d~ki @zell iği kar_ 

yordu. .. / 

8.0S Ajan'I 
R.18 Program 
8.4/i Konu mıı 

ı:.3~ ŞnrlnL'ır 
12.50 Ajanoı 
ıs.o.; ı:;ıtrkılar 
18.08 lı:adyo ('az. 
18.ılO lfarı~ık 1')tır. 
19.15 l\Modller. 
19.80 AjanH 
19.t > Jııcı!J;::ız 
20.lii Radyo Gzt. 
:?0.45 Keman 
::1.00 Dinleyici ıs. 
21.30 Konusma 
21.45 Orkcstrıı 
2'?.30 Ajan!! 
22.45 Dan11 

20.12.940 
8.03 Ajanıı 
8.18 Program 
8.15 Yemek llst. 

12.33 :i1 z semai. 
12."0 A t!I 

ıs.o:; TUrl.ıil<'r 
1:;.20 J{ıırı it Prı; 
18.03 füıı!J o ı,unr. 
18.80 J !11 heyeti 
19.SO A ·nıı<J 
19.fi JI .am. G<"-
20. n r · ı,o Gzt 
2.?.4 3 T~'ISİL 
''l.80 J •ııı. ma 
21.45 Orkestrn 
2!? "'O /'. ·'l.11s 
2" .;}5 (' J Psfra 
28.00 P mı 

~ Perşemb .1 Cuma 

19 ı. Kan.jzo ı. I' ·n. > 
~ 

< zııı"""" " I zııı""" ıo ..... Kasım: 42 J{n"'lll: 4 

\'ı.ı.kJUer \'ıuıau rezanı \'ıı'l!!tl Ezanı 

Gl•n<>~ln 
8.21 %.89 8."2 2.39 

dui{n u 

Öğl• 13.ll s.ııı ıs.12 7.~'i! 

İkindi 16.Sl 9.'18 15.:'l 9. 8 

AJ•s.ıını 17.48 12.GO 17. 12..00 

Yatsı t!).2;? U!9 H>"'ı ı.so 

J.2.61 6. 12.öl 

ı:mıda kendini kol!a:runa at
ını~. bti)-iik bir hevecanla titri- ı 

- BiTTi - '------ - ---..: 
lmMI> _ a.sı 
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Amer"kanın Vişi'de 
ingilteraye yardımı Mareşal. P_ete~ 

(Bas fılrafı 1 incide) Ahnan elçısıle uç 
~
0

;ıı;~ Saat görüş Ü 
ac:"m c;tir 

n-

trr. 
Harp levnzmu lmald.tmm tesiri 

r esine dair B. Ruzv<!lt, İngiliz 
• pariflerinin icap eden fılli,ıafrnt 
<' de etmek :için :iyi bir vasıta oldu
ğımu aöylem.1!$ ve §UllU llt.ve et
miştir: 

HllJrfımct:.iq otoriteefni !kullana -
rak, ıma.lıi.tta g(>ri !kalan fa.brika-
1 rm idaroıinl ele alınası lilzumu 
henil% haaıl olmamnıtır. Mam~çilı 
bu fabriY..aJ rdan iki veya ü ti ne
zaret rut.mda bulundurulınAktadır. 

B. Ruzvelt ıu ciheti de tebarl.iz 
ottlrmlşti'r ki "harp mü.st~sna ol
mak üzere lngiltercye .her tUrlU 
yardımda bulunmak proı.rramınm 
llOn safham,. diye tavsif ettl:'H bu 
plAn bir kanunun çı:llmuı:mıı icıı.p 
ettirlyo~ da bitaraflık knnunu
nun t.adilf veya ilga.smı 'ntaç ey
lemiyecelrtir, 
Rc1sicınnhunın son zamanlarda 

İngiTlereye para yardımı hususunda 
h<.ıdalac " zıtmış pC'k c k .} Jer 
olru<luğunu 8Qyledikten son'ra de
nıJıJtir ki : 

BUytik bir lıaıttn parıı va.rlığm
dan Yeya yoklu#undan 't zıuıı:lıp 
Ye)'& b.yd dildiği tarihte g rlibnUş 
bir lj('y d illl.İıl". Bugünl U ıharbf ka-
7.amn k kf..n banb1· pem u -
lmunM • 18.mn geld• lta1dmıde.ki 
dtl i.incel r ~ur. 1 1('n ;p:ı •.ına 
koyrrutk lctn bir çok e .r ı r ,-:ı..-dn-. 

Jr.gı tPreye yardım le-in ) ne 
m ·cut kanunu ilga ed 1'<'k Ame 
ıik&da a:ı.rf'etmesl tçirı 1.rı..g! • 
1 :ıra \'l'rmek olduğu mntaı~ 
l ' ı.ruı 'ara dar btr zıhniyet gös

lar. 
\ a n ltdi t bcrruaUarda bu· 

k dP. milmkilı:ıdür. Fakat bu
Uzumlu o~dı,©ına kant deği-

sıctımhur, İııgiliz eip&i§leri
wı"zam fnyd'llıtr temin ettl-
nku f brikalarda, silah ima

la nm ,. deniz t.ezgi.Jılaruıda mu· 
ıı a.m kolaylt!dar fataç eylediğini 
11 ·brn~. 

B. RUZ\ lt, ;rnw.kOr plAnm Uç, 
c1

4 rt h t lruıbcrl tetkik edilınek
t P oldu l"tı ·e hu plan gibi daha 
l .r ço· mı hnzrrlıınnbU c • 
;t:U bil rm \ d işt r ki: 

lngilız !eri aynen Ameri-
ka kuvve•ıtt· n kullandığt teOhi
mtı ihtiva etmektedir. Binaen· 
&Jeyh İngiliz '5!Jıariş1ıerin1 Ameri
kan m~lerln<> ~ahvil etmek de 
mll.ıııklindilr. Bunun ic;in kafi de-
rec d z: v lrr 

B. Ruzvr lngi't nhı Fimdi~ 
ka iar va ş ol ·· "'i'u t!İ1'lı>rl!jleri 
pek !lıi tı>diye. ed c k vaziyette 
olduğunu ve ) eni hfütünüerin an
cak bundan ııonraki Sİparilj~ ta~ 
m.il ol c:ı.ğır.ı b yan ctmiftir. 

Niha\-et b' e•ıru c"v11.p 01va1r 
da rcffıkwnhur öyle demiftJr: 

lle.seknin rutıu, 1n..'1ltereııin 
techiza.lıırz knlınamasıdrr ve bunu 
temin etnıdctir. 

İngilterede bir kadın 
idama mahkum oldu 

La val da bu gör .... n ye 
İştirak edikten sonra 
Vişi, 18 f A.A.) - ü.N.B.: 
Mareşal Petenle Alman büyük 

elçisi Abeç ara ında dun vukubu
lan mulakatta Laval da hazır bu. 
lunmu tur. Bu mı.i akat üç saa~ten 
fazla ıirmli tur. 

Mareı:;al Pcteıı bu mülakattan 
sonra Abeç şerefine bir oğle zi} a. 
feti vermıc;tir. 

/l:ev)ork, ıs< A.A.J -1'\e\york 
Taymıs gazet ınin Berne muha
birıne grıre, Mart.:~! Peten ile gb
riı. LU l n sonra Lava! dun akşam 
meçlıu bir !'oemt~ haı ekc:t etmiştir. 

il zı ·ına gore La, al gece} i 
kendı .... t a '-C mu.ıafızların 

• 1 "Çİnni~tir. 
1 > ı lı ı.> a a.ı \ 1man mahfille. 

ı:inden ~·ler · ı ı Jt ı a göre La\'a. 
lın ba ı •l • n terkedilmi-
yeceği • ı .ı neı ıinJe \'işinın 
teminatı ,.... ı m ' d'r. 

1..A\ • , (jl :rJ 
\ f!il, 1~ ( \, .) B. Uıval ht•-

susi olaral. ru . 1 r ~et et 
D'liştir. 

---o 

A' . . . •• rıkaua 1<1 harp 
(Emı m cı ı 1 incide) 

1 miJ ! ·, '8 l.A - Garp 
çolunde alman ltalyan e.:.iılerin
den 20 bini için .ı ündbtanda üsera 
kampları hazırlanmaktadır. Bu e
sirler pek rat;:mda • Iındi tana ge. 
leceklerd i r. 

[{ahir", 18 ı 1.A.) - Ort.1 Şark 
!n~ıl'z J:ı.ıvv~tl rı umt.ı'lli karı nft_ 

hı t rafından ncsıeuilen re-mi 
tebliğ: 

Mı5lrda Bardia mmt.ak:! ında! .. i 
harekô.t devam e~ktcdir. 

Kenyada kU\ \etlerimiz, cenubi 
ve şarki frika kıt:.ı.atmm da i<:ti
rakiyle 16 Kfmunuen" cı El
\"ak'a karşı mu,affaki~·etli bir hu. 
cum rapınışlc:ırdır. Du m:ın a 1\eı. 
lerinde11 elli ı oldı.iıiilmiı.ş, 120 c;j 
esir alınmıştır. 15 'top 'e külliyetli 
ma1.ıeme iğtinam ettik. 

Sair cephelerde değı ik'ık } ol~· 
tıır. 

Kalırre, 18 ( A. . - t gılıı ha
va kunetlerinin buıtur n ro' ımın 
tebli~i: 

DUn batı ı;oil{ irlc:kı ,JJ ılı } a '
murlar t- • a fa· I• eti ". ı n uhim 
urettc ta ıdıt ın il. 

beraber. I ılı:: ta a len \ •. 
~i gece \C un ~"iz D rd "' \'a 
taarruzda c!..: am eımı 'erdir. ~
h ' r dı m '· " r kararg hl<l'l t.ç 
yanğm çı' "'n mı~ "c pek çok rn J,. 
tard:ı ııa 1 \ c ' rı ıtalaı da ha ..;ara 
u 'ratılmıo;tİr. 
Yapılan keş I u,u :ıarı du/n3nın 

Demeye do •rıı ç ı m 1 te oldu~u
nu go tcrıni~tır. \\CJ tayrarclc. ;_ 
miz Bardıa 'e Tohruk ara mda 
ricat etm '·te o!:ın dil m:ın kıtala
rını mitrah·öz ate ine tutmu ... tur. 
Tayyarelerimız de' rire g(.'ZCf .en. 
(Machj 200> tip'nde bir 'e ''Cr. 
Rç., tipinde dc- d r b:r ta) rar -
yi ateşler içinde diısurmuc: erdir. 
Baska bir Meccl•i 'e Cr. 42 tana.. 
re ... i de tahrip edılmı--ti . 

Dün gece tanar crımiz Deme. 
ye iki defa taa TUZ e,m -d·r. füı
tün b mbalar tan arc m . ı "' 
diısrn · tür. Havanın ıcma ıgı ) t 
zünden tahribatı go m": mumkı.in 
olamamıştır. 

Şarki ltalyan Afrıka ınJ·ı. A • 
sap da iki defa taaıruz (t ık. nı. 
taarruz 16117 llkkamı,ı g1..c hu. 
yük bir otomobil n. '. •) e !• ı ' -
ra. gahma )apılmış 'c u u 
ba ar hedef ~ılen mınt , ... 1 L 
çine duşmüştur. 1 ci t:!aı ı., 
dünkü Salı gunu ~ apılm. t!r 
tim taarruzlar esnasın a • t . -
rine ~llumun ve Captız • •m .p.. 
tını .bildiren beyan"'l· r 

Millet Meclisinin 
diinkü toplantısı 

Jandarma Erat kanunu
nun bazı maddeleri 

değiştiriliyor 

in;;~Jnf;~~;~:n Edirn ede suıaı 
şiddetle _pr_otesto pek· ı İ 

edtldı Y 
70l'a 

Ankara, 18 (A.A.) - Bllyiik 
Z.Jtllet Mccli<3.i bugUn R f t Canı- Loııdra, 18 ( A.A.) _ Avam 

... z ., knnlı 'ın a topl rmı n. h.amara ıuda, Tancadaki beynel-
Celseııin açılmasını tnkıben, milel ·idarenin ilgası hakkmda so.. 

ruznamenin ilk maddesini teşkil rulan bir ::.uaıe·cevap veren harici. 
eden askeri tfı.yinat ve yem ka- ye mti~teşarı Butler, İngiliz konao
nunuruı ve kanunun birirci mad- lo unun keyfiyeti mahalli ispanyol 
d~inln tefsirine ait mazbııta mil- makamları nezdinde resmen pro
zakere edilmiş ve mü.znkere ınev. te~to eylediğini tasdik etmiştir. 
zuunu teşkil cdC'n m~ele ÜZE-rin- 1 
de divanı muhast" at relı!inin din- Butler. 1 K.anunuevvelde span. 
lenmesine karar verilntl~tir.. yollar tarafından neşredilen kanu. 

Gilmrlik muhafaza memurlnn nun tatbiki meselesini teshil etmt'k 
t~killıt ,.e memurin kanun lnyf- maksadile 1 panya hUkCımeti ile 
hası ile ruüia vekaletine b:ığlı De yapılan müzakereleri hatırlatmıı 
rlnce Tr<ıver:c:ı fabrika.sının devlet \C Jngiliz sefirine Tancadaki 1ngi
demiryollnn !etme id:ıre•fn(' dev- lız tebaa-=ının ferdi ve müşterek iıak 
rlne ait kanun liiy hası, ikinci mil- larının masun kalacağına dair te
zakereleri l'npıl:ırak kabul olun- minat verilmiş oldt ""unu "oyl('mı . 
murtur. tir. A' ni temi.ıata •o:e ı .. tı auı 

Bundan .sonra jandarma erat bakımdan :rni bır degi§iklll. ~:ıpıl. 
kanununun bazı mnddelcrlnin de- ma~ı da Dl~\ ztıu ba1ıı et r;ıdir. 
~rf 'irilmesi ve ycniden bn:ı:ı hU- T;utlcr -<izi ıi ne ı:ö) le d 'aın ct-
kÜil'ier ıUi.\•eslne. askeri izin ka- mi tir: 
nunun birinci maddesine bir M ~n "Bti:ı;i.ik Britan}a clçbi 1:) Ka
il!vesiııe ait kMun luyih l"rının nunue\ \ .:lc!e ittihaz edi en bir t.1• 

btrlncf mUzak ı lerlni yr •11• bl ıaılı tcu >İr ha'·kmda hpanya hu. 
na .,. arazi vergisi llllk ;rrı rin kum ... tı nezdinde bir te cboü te bu. 
t • · '1 giden · · n flrn" luııara'. btından tevellüt cdc.b: .... c k 

1 ohn ı- ·~ mi " • • la~ t mıka- bütün n ... ticeler üzerine nazarı dik-
tıı ı fY , .. ·M yı•, .. ıı ı in kı\"m 1 n- kati celbetmi"tir. Bu hareketi ile 
dirllmPsl h'lıt • t' ki kım ın ta \i- lngiliz hükfüneti me.zk!lr hMiseyi 
h !!mm rl'.ı. i ' ı . Ti d <'" .. mlll".a- ne kadar cid'li tel!kki «:ttiğ'ni go -
kere ve tı:.sviıı c• 1<"11\i ve d'ğer termiş olmaktadır. 
m.a.dd('lerinin •·ka ı•rnt m mUdU· Bundan başka alfı1,adar Jrııa;iliz 
rUnlin h •zu u ·ıe mu" kel'(' 'ne kn· tebaa mın menfaatlerinin 'ikaye. 
rar verilmiştir. sini temin .maksadile, bpanya ha-

BüyUk Millet .ME'cllc;i, bugUnkU rici\'e nazın tarafından \'eri!miı; o
nızna..'llesindP mfıvcııt buluna,, lan· umumi teminatın arih mfü~a
Türkf\•c Alma a ura. ındıı ti- sım ve ameli tesirini tel arilz cttır. 
cari ~Uba !"lcl ~ rn 'it<1d ·r husu- mek için siyasi teşehhi\ lerde hu
si anlaFmava b c'{Iı "b. l" listesin- lunulmu<:tur. Bu tesebbi~ıer çok 
dn i im tnshllı' vrıı 'l ma, Tilr- ı t 
ki}e -- Fnı.nsa 

0

ticnrct kontenjan açık bır lisanla yapı.mı ır. 
ve tedive anlMmalıırivle me11but- Hükumetin nıe yapmak t:ı~avvu
ları hükı mi ri in tPmd dine ve !J;· runda oldu&'ll haki<mda "Orula!1 di. 
vec'c> "'JP~ edilmlı müteharrik ğer bir suale şı..ı cevabı \~m11 tir: 
levazımın Türkirey ithtılleri mlld- •Sefirimiz'e ispanya hiik~meti 
d~in temdidıne ait olnn kanun araı;ında cereyaTl e m kt<> ol<m 
la:> :halıu ,,,m ela alftk dnr vE'ıtllle- 1 muz:ıkereleri. bugünkü sevirler · nr1c 
rin hu u• lnrlyle müza.kP.rc-.ini ten- bırakılmasrnın iyi olacalh miıtale. 
!!ip eyl<'miş YE' cuma gih:ıli toplan- a<:mdayrm ... 
mak Uzere kfrn:ı.e.. son ''Prmf ti.r. -------------

8 ihtikar maznunu 
(Btı§ ta.rafı l inotd6) 

Juhtekir uçluların mtiha.ike· 
me>J('n ge<; \•akte kadar sürmtiR, 
Ucü de bir suçları olrnadığmı, 
I"amil adında.iki ~ncınm ver
dıği 69 liranın pey parası ol. 
du~u. h a.bm bilahare görü
lüp faturn vereeeklerini, fa.zla 
fiyat ile mal eatmadıklannr ıle
ri ürmfr lerdir. 

Mahkeme. 'bazı hu.suslann taıh 
ki'·in"' J·ar:ır vererek dlll'UŞllla
yı b ta bir gline 'bırakmıştır. 

r k'idar miiddeitımumiliği ye
nici< n dört bakkal ve satıcı hak
kında ihtikar RUçuyla takibata 
giriş:nis bulunmaktadır. 
Bunır Kadıki vde B:ı.hnriyc 

c:ıdde iııd" 15 numarada bakkal 
Ta· '.l~ oğlu llya. Yaka caddl.'sin
d .. 58 n· 111"ar da bak rnl Sava, 
. loda c 1 lc 'ndc 48 numarada 
tuhaf'\ cı Abbas \'C yine Moda 
C"OO in 186 nun·arnda bak
ka I t·· d r. 

J3 ."ı rdıTt bir kı mı nınllarmı 
d:>ha f -la fiyatı satmak ms.k
ad;\ı" müı;t"'ril rit d n BJ.kln-

i"l • l':ir ı mr d3 fah fi~·atl 
mal s tnuva teşcl>hüs tJ'tı' ol
maHa mnznundur. .Müdd iumu
milik b11 dôrt kisiyi dün sor
gum r.ekmi , asliye P"r. ·keme i
ne vcım stir. Mulıa '' n-elerine 
bıı'?Ünl rde bruılrr r kt ı. 

50.01)0 Atman askeri 
b•·lur. ·1u;;u haberi 

teyid edilmedi 
:\fi Ajan-

50.000 AI-

Alman Propaganda 
nazın Göbelıin nutku! 

Alman a attı'tı 
adımı artıll geri 

aıı••z 
Bambarg, 18 (A..A.) - D.N.13.: 
Propaganda nazın Göbelıı dUn, 

BlOhm ve Vose :fabr.tka!an amelesi 
6nUnde lıir nutuk f:radetmi~tlr. 

Göbels nutkunda bilhassa şun· 
lan söylemiştir: 

lııgiltereye karşı ~ aptJgımız 
harp 80 milyon Alınanın hayat ve 
istikbalini tayin edecektir. Almon· 
ya attığı admu: art.ık ged alamaz. 
Cihan :hari>.inden yirmi serıe sonra 
Almanyanın katlandığı ho.~ aıı ha
tırhyanlar, dU§manlarımız mf'rol • 
ketimiz.i mağlup etmeğe muvaff k 
oldukları tnkdi:l'de .}ap:ıcnklan l h 
rlbat hakkında b'r fllfr edine- ilh 
lc.r. 
Nazır b;r <'Ok gı:>cC' nlli.rml nnn 

rağmen' siikün VC' di<>iplinlPrini tr'U 

hnf za ' ı t'k T11C8.'Ült'rin(' d<'vnm 
et•ikleri için, amelt>ve t ııekl:"Ur et
m'ı::t"r. 

Alman df."'niz tf'Slihat.ını trlind n 
güne taı \i e Pden amelemir., ln
giliz gece boınbnrdunlllllarrnı 1, 

Hamburgun harn f8ıj1ıtın1Atmı <.'ld 
dI su~tte ı:tekk>\'P. uğratınadı ~ ma 
en büyii': ı::a 11 ittir. 

İtalya Yunan harbi 
(Baş im af ı L incıde) 

darda malzeme iğtinam ettik. 

Atina, ıs r A.A.) - l'm.umi m
niyet nezareti tarafından neşredi. 
len bir tebliğde 17 ilkkanun gi.ımi. 
nun memleket dahi!ide c;ükünetle 
geçmiş o du&runu bildirmektedir. 

... *. 
Atina. 18 (A.A.J - lnc:tiliz ha\a 

kU\ \'etleri tarafJn<lan neşredilen 
resmi tebliğ: 

tir. . 

Den1iryolu f ·n· ratı bUJÜ 1lerde 
bitirılerek trenler işleyecek 

.EDiH!"E, (Uu&u!ll) - Se,rıM 

J&yuı!yle Edirnede haJıar gören .ısu ve 
elektrik tesisatını tetkik ve icap e_ 
den tedbirlen almak Uzer •ıu V • 
kUetı tarafından gönderflen iki ho· 
yet bugün §Cbrimlze gelmif \•e \>ele. 
diyede urnumf milfettl<>in de haztı bu. 
Junduğu topltfptıdan sonra lııe bas

~lardır. 
ögrcndJ{tlnı göre, elektnk i gc 

celi gUndUzlti ~!ayan is poatalıırı 
ıle <ın kısa bir zamanda ba§arılacak.. 
tır. Bugünler zartmdR. hafüın ve fnb
rlı<a.!arın thtıyacı otan petrol de 1s 
lnnbuldan fıızla:sıylc temin edllml 
t·r. 

B.ııın:ı kbyünde ııU!uıı zayıatr l'Ok
t ır. Halkın mUhlm bir kısmı şehre 

ve ch·ar köylere gcçlrllınlşUr. Bunlar 
vll:ıyctçc Hadınuığn saııru :ncıa ııçtr _ 
nlım QOY ı.:e istirahat durağında UJ.. 

Atmanyadan geti
rı lecek mihanik 

malzeme 
Devlet dairelerine 

tahsi& edildi 
Aıılwra. ıs ( A.A.) ....:... Ticaret 

Vekaletinden t<."· liğ edilmiştir: 
27 Temmuz 1040 tarihli Tür

kiye ile Almanya. arasında ticari 
mlibadelelere mütedair hueust 
an!3c;nıanın 3 numaralı IAhika-
mdaki p fuıfonun birinci gmbuna 

dahil bulunan nııhanik ve elek
troteknik kı-mı devlet daire 'e 
müe.:;seseleri ihtivacma. tahsise· 
dilmhıtir. Bu ··ı undan mal get'r
mek iç.in husu.si firmalar tara· 
fmdıın ı:aki talenler infaz ~dlJe. 
miycceği cihr>Uc 

0

mezkür taleple
rin bu 1'tırf."tl~ c \'aplanmrş telA.k
ki edlleceğı bild r1Jir. -...,...,.--
Almaayaına ısttıa 

te'8bb ıl 
l'<ı. tn(lioıı. 18 ( A • .A.) - Röy

trr: 
İyi malumat al n mahfiller, 

Avnıpadan V i •!tona gelen 
mahrem haberJP.rC göre, İtalya .. 
ıw1 tama.men irhıd'.llllından ev. 
ı:el Hitk!rin İ.lg· l •reye ka1şı 
bliyilk mikyasta bır is~~ hare
keti yapmnıııı ihtim ilet ıı ın: mev 
cut oklıtğu lu sovlern<"ktedtr. 

Bu ,!;ııretl . b"v1 b'r sergü-
7.ef;'le bir rrıi ~·M k ı;i feda ede. 
re~ini birer-:, d •fal it' tekru et
mifi olan H i-J ı·. "C'7.Üt" i yerine 
getırnı R ol ... 't r. 

\'a i11e-toıı m hf lleı inde Sôy
en 1; ;·"c g·· .. ı:-. r ., znm:.rnlnr la 
Arn riknmı, mhh'n mat ve tav-
'ıtt" inınlat!ıiı ('.o<!raltma ı 1Uzu
İnu11:ı müt l ir 1,· • • ar. bu mnh 
rem rn"n'"I rm d r ı .; cvledikle
ri ihth "il de·1 nı " t vellittır. 

F.'·Err'yı:-t 1" '"i al{ mnt al. 
m 1<ta ol rı 1 '\ftalık Tore;gn 
C' rret1 ''lnchnce rr ı>"'tesi bu 
mnhrem ra -.rı •· hakkında mm
lnu Yn'7.mn1<t:ı.1u: 
. l ı~iltnrc·"' Jrrı~ı:n va q; mik~ as
ta bir btila h1reketi ~apılması 
iht: rnll"ri. Almrınla!'lll ttalya
ya vnr<lmı <'trnc-h'i n " böyle 
mu~·~z m biı har le ti t rcih ct
ınel t; fiJ-rinc mü te :t bulun
ma1·tadır. 

Ba h E'. Pltl' Fr" '1 z OQl an. 
masınm da hesabn kn ılnıtş ol
ması rrıüml.üıdilr. '\l maafih, 
V ru: ; nf!t 'lnd a su c 'h t d hrı hr
la tılm a tsdır ki. a~ h bir kar. 

tira 1at t ı t n onra yeri rint ön 
dcrtımektedır. 

ı~ııyı ti arın hepal Boıına ld)> Unı1 
dlr. Y ıı J n sonra kar Up i baı 

ı mr v auhun t B1hrm altuı 7 ye 
dü nU ıse de suların inmek:... oluıu 

lrnn.n ted lrlen kolay!qtırmakta4n'. 
Dı er taraftım l!l1 tıuıaıım. utra

y n dem r yollarmda h&rareU• çalr
ılmaktadır. Tttnler1n aym 7lrmlsi 

ne kc.dıu alrtarma suretiyle gectt •r. 
rece ~ vo vaktinde alman t.edlılrleı 

say ıtnd bugüne kadar hiç bir bu 
talk 'ahasmırı kaydedllmedlfl mem 
nıınıyctlo öğrenilmlftJr. 

mzıl yrn devamlı himmet " •. 
ıtı.ımslyl feye%andan arar göreaı.re 
hcın ehlrde ve hem de Mq •• 
lp 1 J.:l ;>ardıma bqlamnl§tır. vııa. 
yet a' a Ed.lrne " JatanbUlda k11 
;>,ı .. tnr ısmarlaml§t?r. 

Umumi idare teskilatı· 
mızın devletcilH~ prenıi
bine göre y !"·elen tan-
zim edilınesi }fı7.1mdır 

(Ba~ tarofı 1 · • 'tfr) 
atııgaıi hlr malf t \ ı..ı ı 1 .ılnııtl. 
mllmküıı değil midir~ 

İtuıya ve t!;pnm a ttiH fın lık ) c·
fJ!ltirert bazı \ r ıpa 1r!'mll'lcetierl 
bu ça~yl bulmuı;tar. Hurnhrd&k.I 
fmclılı hnlır lcırlndo fidanlar bb,dP. 
oldnwo !!İl 1 l'lfmr<;;, yct l\l'i S!tntf 
ın t 't'l"l< mr fr1nie, '<ınl r~k 
8lk dil.il 1's ı i;il<lir; fiıl ınlRr ara 
sınctn Hd btı<'nk, Uç metrr torrat• 
• oa;'ı ı \ıtn'ır '" hu bo 1 ' a hPr 
~en bfıh~.e "ahlp~rl f&M l~c-. pata
t.<'s ~İM m:ılısıı11°rf yr .. l~ti•rbiHr 
11."'r. Fı clılc bol oldıığu z'"•11• 111:ıı1'dn 
hu i ln<'I nr\'I mnhı;nller ı 'r ı ı •tnpt 
dur. Olnuulr~ zamanlar lx Mr nl'
'1 nıalacrt ı;lgortMı U'l

0

'"'' ~ riir. 
(\, )P ise ncdt>n dolıın r J\ıthd"'· 

:nlı "R.hııı,.l'indıı ı;adttP ınııl ,.twı-f 

fın •k ımı 'ı nlilnc ha.~lı ol n ~' 1 • 
mız bu U"ul<leıı istif.ede ı 1 'or~ 
Acaba ha u al h'ır.de bil" • ıi• r m11 't 
81iphmılz lııı u~ıl hütttn fır !ık t lı 
ç d ol:ı.nlarm nuılftmu ,.·ı1ıttr. 

AncaJc bunlann M;1crhu1e bı ıı ulü 
bllf'fller de urdır. Hal W.iyk ll::m 
o bflenlerlrı d~ hu ıııınılr1°n 1 tff ll(le 
eWkleri ~· rHl~ JJ lwı'111"dlt11 
kftbna yanlı hlr gottnek tçf,'ldr 
bil nlel' ıı~ illmi) enk'r dt!urn edfıı 

lhnrkt.Mlr. 
''Hıt u~ııHi nictn tathik rtmiyor

sunuı? ., de\lr.re alınacak oervafl 
ela cks<>ri3 a bir göğfüı ~ectmH!4ı 
tm ih:ırf'tt.ir. Bu arada: ''Ah, ne o. 
lur, hUkiımet bunu yapmak icln W-
7.İ ınr,.lur l'l.,f\!,, dt~f'rl r b11la· 
nur. 

t te böyle fertlerin iktuııadl ı..
'atmıla, bilhaı;'<ıı. köyl<'rlmlzin bi
l nmıa tabiri il<" ifade ettl»zuiı 
jqJl'.rinde (h le f}fly1~r vardır ki ta· 
Jı-,l·kul• ettiril biJmc"I mutlaka itti. 
tnı.r.ıc& rehhcrUğlnt ihti)&f ıis· 
terir. 

'J'P ltW t•<>!lft..'-1:Vf> Kananmnuz -· 
clbinee T .. rkiye cumhurireöllla 
de' Jetd o1maııı bu rehberliği :f8P" 
m~ ft,.ofn kanuni bir fınJre.n Yerntlf 
tir. Nolui.'tft ol n ~·. me\ <.'al ida
ri teşkiliitım m henüz btl U.Uyaea 
l' 'a•> 'f'l'"<'oelc bir şC'Jdl ala!r.Alllllt 
()lrna!ttd!r. DogUnkü nahiye,, kay
l!tlkuınhJ· 'e ,•IJ"yfl!t t.kf'im&tr ha 

• um· ihti• ac haknnmdan t.etldı. 
edilerek :vf!DI baıtan tan7Jm ola 
rıuNn hi; §Üphesiz büyük ....aı.
d L do·nı ilk adım atılmış olar. 

ASIM US 

gün evvel mareşal Peten Vişide 
b'r bitaraf diplomata, Fran
SlZ donanmasmm .Almanllınn 
konb'Olu altına ginnesine hi-,: 
bir uman ra.zI olmıyaea~nı be
yan etmistir. 

tlünlerdı>noori blll llk bir mblnl&likla beklenen Jlılaearl11tanm 
m('Şhur <+r.on SANOOR.. Çit- Orktl8trur gcidt. 

·Bu akşam LALE sinemasında 
Teı;ll "'8Iana:ıa • tıl9ll ...... ~ .. 

llıııldll_, h • ..._.. Q!!'e!latıw llellılıeML. 

MAVi l'UNA 
Şidcletii kar fırtına~ına r;ı.ğmcu 1 

dün bombardıman t:ı\'"Varelerimiz 
Ayas.aranda ile Avlon~·a arasında- 1 
kı sahil yolunda dü mamn mot&'· 
lu nakliye kollarıııa hücum ttıni1- ı 

Hna ,..... ltlın4'•iıt bom- ' A a - 1 1 ı 
• . a n 'n ile ma- b:ı: ... ıman Jllllltioesi taiiı olarak miı· ı a 

• t icrirom o 
1
·1 mu,;,~:r~~~ ~311~a~i~~~ı~e ~~~~~ ;~ (~ürkçe) Filminde calacaktır~ 

•' r de ye nakli>~ \ aı.ıtn]• rı CI\ a- ı fnııam olun"' UrilkUp•n bmllk bir ihtln" 11... l<ıu'lal:ır '"'!' 
~ , 'a p tladı~gı ırörülmfi<:l ~ . korkıınç bir krskançlıtın rom:uıı lan bu fllml gorllııüz.. ..... an e. • • 

taraıı dan • <lklıye \asıtcılan a~nca mıt.raL tıtnoten: Yeni ge!C'n en son PARAMlJ"IM' JUaNAL T ) 
tard dilm ,ir. 0' ma ta\'yare i l )~7. a~~.İne tutulmuştur. ~U. l~~- Nomanb ;lerlerlnld liktfen eV'f'elMn kaputrıuı.. TPl: 4 ; 

~~f!·~~;n:e:işf ~zc~c at~:~. bom- ~~i ı~~r::~~n~b~:J~. erımızın ı-llllllbll ldllllldil m1:•11111Jllllili!S: ·-~ 
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Şehrimizde bu!unnn tıı.nrnmış ln. 
giliz tema~a. muhaı rirlerinden 
Lord D ans.ali diln hıı.lk <·vindc "te-' . maşa." mcv:ı:uu ii:ı: orındc şayam 

ariste şöhretini duydum. Gi. 
elim de onları seyredelim. Gö
lilecek şeylermiş. 

- Japonca anlamıyoruz. 0-
~ya varıp ne yapacağız? 
- Japonca a.nJamaP.:a lüzum 

pk. Gözlerimiz yeter ... 
- Ne yaman herifsin be'. 

Ciç de lılf altında kalmıyorsun! 
Biraz sonra kapısı elektrik· 

!rle süslenmiş kalabalık bir bL 
~ın önünde durdular. 
Tercüman arabacının par~ı· 

ı verdi. 
- İşte, (San yıldızlar) bura

a oynuyor .• Tam vaktinde gel· 
lişiz. Haydi, hemen girelim. 
- Bilet almıyacak mısm? 

, Kapıcı kapıyı açtı. t çeriye 
ıırdiler. Gardörop önünde dur
lular. 
Tercti:m.an, Yusuf a dör.dil: 
- Buraya. biletsiz giriliyor. 
~ paltomu, şapkamı <:ıkarı
rorunı. Sen de sadece kalpağını 
ııkar. 

Yusuf kalpa.ğnu gardöroba 
'erdi. 

- Zaten muşamba.mı <;ıke.r 
Jese.n de çıkarmam. Burada. her 
resin eğlencesi olacak değilim. 

- Şüphesiz. Biz buraya. gö -
ıiU eğlendirmeğe geldik. 

Salona. doğru yürüdüler. 
~u.su:fun sırtındaki muşamlba 

poYnundan kapalıydı. BUtün ı
Pkleri düğmeliydi. Altında ne 
Mduğu belli de~ldi. Yusuf ~ı 
~ık olarak salona girdi. 

:Sir garson yol gösterdi. 
Neşeli bir müzik çalıyordu. 
l:Ierkes kendi !leminde eğle -

niYordu. · 
liiç klıue Yuırufun kim ol· 
~u anlamamıştı. 

Derhal bir kenara. ~ekildiler 
Ve bir muanm önUnde oturdu
lar. 

Yusuf: 
- Çok kalabalık be. 
Diye eöytemvo:rdu. 
Terciimaıı: ' 

verdi bize bugün. Haydan gelen dikkat ve i'>tifadeli bir konfenı.ns 
ellbette huya gide<!ek. Bu, güreş vermiştir. 
parası değil. Hazır gelın i!oiken Konferansta vali vıı bf' lc<liye 
Amerikanın her yeritıi görüp re.is! Lfıtfi Krrdar, parti rC'i~i Rc>
gezrnetiyim. Memleketime dön- ı:ıat Mir.ıaı-o°'lu üniversfü• r<-ktörtı 
düğüm zaman, bana şurasını Cemil Bils('J v

0

c ı;ehriırlzin ma.l'ui 
burasını soranlara: - Görme. muharrirl<-> ri ilf' b ir rok m iine\·

dim .. bilmiyorum, dersem , gü· verler bulı.ınnıu!]tur. 
terler. Lord Dansali, e.5as itibarile , bir 

Sarı yıldızlar bir hayli numa- "temaı>a ı>seri,. nin nr. dE'mı>k oldu· 
ra yaptılar. Sahnenin perdesi ğ·u rtrafmdn dü!iiindüklf'rini ı:iiy· 
mütemadiyen açılrp kapanıyor. !('miı<tir. 

Lord Dansali'nin izah~tma ~öre, 

duy. uf b d tahmin ett.io·i bir tema11a eseri ne milkAl<'mPdir, 
us • ura a "' ı t ild' d k rd h kadar eafonemedi. Zat.en o bu-

1 

n:,, . czmDc: yır, ne de ::..... urd, ne sııtik-
t oü ın zoriYlc gel- n""'·r. O~'TUdan 051uy:ı rnma raya. ere man , . h.d. oa·-

misti. a ıs. ı. · 
Koca Yusuf "Sarı \·ılchzlar., Teknik diye mi.lnekkitll'r tarafnı-

dan <'..aıbuk bııktı: · dan oruı.ya atılan heyula, bir çok 
_'Aynı şeyleri tckrarlıvor. genç muhar-rirlcri, temn.sa sahnsı

lar. Haydi, yl'mekli bir yere gi· na yaklaşmaktan alrkoymaktadrr. 

detim de, bu akşamki "'• rtlak i- Halbukl teknik, bir t:eyi yapma. 
şini de vaktinde bitirel~m. tarzrdır. Müşkülatı yen.mQ ameli-

Dedi. "Sarı yıldız., batından yesidir. Lord Dansali tcma.,a mev-
çrktılar. zuu etrafrnda radyo piyeslerinden 

Burada bir saatten fazla O- de ba.lı~etmiş ve fakat radyonun 
tu.rmamışlar<lı. henüz şahıslan göstermek ve her 
Akşam yemek vakti gelmişti. birini scsile tanıtmak imkanı ol· 
Yusuf un karnı Ancak tjimdi a· madrğı için tiyatroya rakip olamı-

cıkmıştı. yacağmı söylemiştir. 

Yusuf, tercümana sordu: Fakat ''televizyon denen ve 
- Şimdi nereye gideceğiz? radyoda çalışan eşh~sı gösteren 
- Haydi Lübnan kahv~sine cihazın ilerlemesi neticesinde, rad-

gidelim. Orada hem Arap sazı yo temsilleri11in bir hayatiyet ifa
var. Hem de istediğin yemekle- de edebileceğine işaret etmiştir. 

ri bul~n '• JE. ~ Konferansçı, bilhassa., devriıni-
KOCA YUSUF "LÜBNAN zin, aktörler için yazılan piyesle

rini, hayati bir rolü old11ğu farza-
- Gö~~b.ı~~i yeri? dilen süslü dekorlamır, tuvaletle-

,., . rin.i tenkit ederek, "tema.,.c;a,. nm 
Kahve dedi<;.in böyle olur ışte... ne süslü son moda elbisele, M de 

- .Arap ~ çok neşelidir. §airane sözler olmadığını bilhasea 
Hele şu def çalan ka.dma bak, tebari.i.z ettirmiştir. 
Yusuf pehlivan! Şiir, insannı, tahayyül ettiğini 

- Ya darbuka çalan şi~ gösterir. H.eykeltraşı ~dolduğu.
adamın bağı:rıfma ne dersin? nu gösterir. Fakat temaşa, in
tnsan burada kendini unutur ea.nlara '"Vaki olan,, eeyleri tta.de 
be! Neydi o demin gittiğimiz eder. 
yeri Çekik kqlr, l!dizme ba.kıŞlı, Bir temaşa. eserlıün mUk81Pme 
incecik belli kızlar, ıadeta ha.va- veya güzel sözlerden. ibaret oldu~ 
da uçuyor giıbi nı.ksediyorla.rdt. ğunu söylemek, bir binanın nasıl 

(Devt.ınıt wr) olduğuna. dair bir sual karşısında. 

tuğ-laları güzeldır, demekle birdir. l<:ılarmıı dlııı dP l':ı.niuönü llalke~·t kazanmıştır. • -
Dııha z'~·ade tafi'iliit :isteyince, ı s:ılanwıcJa d'''"llnl t'dilnıiştır. Mtisabll- İkinci sette ş. Tı?rakkllller flk set. 

tu~Jalarıntn iyi pişirilıniş \'e güı:i'l lcılunu fofı.il!tı w ~lı'ndl:ye kadar ya- tekl oyı.ınlarmdan daha f ena oyna -
\'azc dllmis olduğunu RÖylernr kten pılan ın:ı.',·lıı.ra. ;i>rc (l\lan <'~dnllıii mı;;lar ve bunun netıccıılnde 15_-l ile 
ileri gilmemcktir. ıı.~ı.:ıda. lerl)oruz: kaybetmişlerdir. 
Şu halde, "temal!:a,, insanların Günün ilk m a!:t geçen senenin ~m Galip takımdan Süheyl:.\ ile Nemı . 

her günkü lıayalile alakadar va'kı· piyonu Çamlıca ile KatıcUlli arasındn de, mağlup takımdan da Selma ile 
ıılardır. Dramatik v8kralıır ... Dra· Jdı. BUytik bir h~yecanıa geçen bu TtlrkAn güzel oynamı;lardır. 
matik vikml.arla da.ima. :lrnrşılaşı- maçın ilk &ot.ini 16-14 ile Kandilli 

rız kazaumışııa da ık.inci ve llçüncU 9eL 
~k<ı»la vakrn bir misal ola r a k, te Çnmlıcaıııur kendilerini toplaıııı5-

gc1ı,..k~nıek tecrüoesine gire n 7o lar ve ikincı seti 16.9 ile kazandık· 
yaı; l~rmda kadar b ir adamı göste- tan sonra ıson seti de 15 11 ıie blti
mbillri.r.. Bu adam. filhakilrn bir· rerek gllnUn ilk maçını - galıblyetıe 
dcnbire rrenclt'.'$mhıtir. Kendi.<ıini bitirını~lerdir. 
daha arıı:htli. değil, fakat daha 

1 Bu heyecanıı ve nıühim maça ta... gı:mç hissed;yor... Dost arına ve 
biitün mulütine şetaretle atrlr~'Ol ; kımıar agağıdaki kadrolarla çıkını§· 

lardı: 
canlı canlr konı.ısuyor. H"'t' tarafa 
nefle ve m"'Sl.'rret f;R~I)'Or, gençli- Çamlıca: SUheyıa. (K), Hayrunni. 

sa, Nec!A, Nebahat, Nm1nn1sa, Nec.. ğiıti ilan ı:ıdiyor. 
Bununla da iktifa etmiyor. ı?eh - IA.. 

rin en büyük konferan!': salonunu Kruıdilll: Saime (K.), Seria, Sevim, 
angaje ederek bu hakikati binler- VUdan, S11lma, SUheylA.. 

Kız Liseleri Voleybol 
maçları puan cedveli 

:\la~ Oa. lUnğ. Prrn.ı.ı 

};l"f".nkiı~ L. 8 s 6 
btanbul L 2 2 4 
Çıunlıca L. 2 2 4 
Cumhurl.)e1 L. ;? l 1 3 
Kız l\Iualllm M. '! 1 J 1 

lnönU L. l 1 - • % 

!§ık L. 2 .2 2 
Bopzlı;-1 I..i8t"<ıi ı Z 2 
Kandilli Lbesl 2 2 2 
ŞIJU Terakki L. ı Z 2 

tfl k.lsiye iffıa etmek hevesine dü- Bugün Ça.nıJıca.lılar çıkıırdıkları O• 

şU,•or. yunıa. taııı.flarmı hiç de tat.illin et. c KAYIPLAR ) 
Fakat konferans gU.nU, binlerce me.rnL<ılerdlr. 

kiRi verine yatnı:z on iki ki<ti lo?Cl- Galip takını: kaptantan Sllbeyll,. ------------
mı~tlı-. Ve konferans salonunun d.1· naı bilgili oyunu 68.yesinde mağl~ 
rektörü, bu on iki kişinin karştsma blyctten kurtulnıU§tur, MağlQp takı. 
çıkarak, maalesef konf<ıra.ıısrn, vı>- ma gelince, bu nıaçı kaybetmesine 
rilemiyeceğini bildiriyor. Çünkü rağmen güzel O;>-'na~tır. 
konferans verecek zat ölmfüıtür... '.!'akımda aervuı aı.ı.,ıartyle Selma, 
!st~ bu, bir dramatik hadisedir. smaçıariyle de Saime tema.yllz et. 

"' Lord Da.nsali. hayattan, tl\rih- mlşlerdir. 
ten ve dra.ına.tik eset'lerden aldrğı GünUn iklnct maçı şL,u Terakki 11 
bir çok misallerle mevzuunu ta.v- sesi ile bu sene yaptığı iki ınaçta da 
zi.h etmiş, dinleyfoilerlni derin su- galip gelen Erenköy kız lisesi araam• 
rette faydalendnmrşt.ır. da idi. 

Konferansr mUteal<ip, halkavi Takımlar yerlerine dizildikleri za 
binasmm bir salonunda. verilen man şu kadroyu ı:ııuhafaza edfyorı.;'. 
çtı.y ziyafetinde, davetliler, Lord dı: 
Dansali'ye ta.mtttrtlmn.;br. Erenl{öy: SllboyJA ·(K.), Fa.ıilet, 

MUbeecel, Nemide, TUrkA.n, Vedia. 
Ş. Terakki; Selma., Tllrk&n, Ret. 

han, Sıdıka, Emel, Necla.. 
Sinema ve Tiyatrolar 

Ncmldenln servis atışiyle başla· 

936 - 937 yılında. Vefa lisesinden 
aldığım Uae bitirme dlplomasmı kay
bettim. Yenlıı.lnf alacağml için ea.ldsi· 
nln hükmü olmryacağııll beyan eyle
rim. 

Otmanbey&t .K&l.tpa§a Aparlllnııa 

8 No. BalQk Opzbey o~u 
'(34322) 

• • • 
.Kamnp&f&dan Çeom• meydaDID& 

gollrken bir a1ya.h çant& içinde Ha· 
vuzlu tabrika:ımdan aldJğim yol para· 
ıarm makbuzları ile nutus kli.ğıdıml 
ve aekerllk tezkeremi ııı:ayi ettlın. 

Yenlıılni cıkaracağnndan etıklsinlıl 

hükmü yoktur. 
Galata. Çeıtmemeydanı HacıAmA 
ÇıkmıW. H No.lı hmail Karal.a, 

(34391) 

Yazao: .J, M. BARRlE .. "' 

sanbul Levazım amirliğınden verilen ı 
harıci askeri kıtaatı ilanları ·------t.tlkl&l Qaddeslnde Komedi lm!llımda: 

Akpm IO.SO da.: 

Paşa Hazretleri 

Bir kilosuna tahm1n edilen tıatt 6 ~ ol&ıl koruma, muamele verg.lsl 
bUtUn rüsum ve nakliye detı.ı:menci,ye alt olmak üzere "° ton buğday pıı.
sarlıkla kırdmlacaktır. lııteklllerin yüzde on bef temın&tla.rile 23/U/9i0 ,ıü· 
nü .a.at 1' de Kanı ..Ukert S&tm Alına ko.mUyozıwıa celmeleri. 

(18'3 - 11&8) - Neyse, ~ııkta lbir yer 
~duk, dedi, ~ini çıkarma.! 
~i hiç kimse ta.mrnadr. 

Tercliman, ga.I"80na. iki çay 
~Y'~emişti. Ça.yla.r ~lmeden, 
ıOnaeki sahnenin perdesi açıldı. 

CE i ZLE R • • • 
Be.lıer kllcwumı. tabm1n edilen f.laU a,a kUl'Uf ol&D .2400 ton ısert ve yu· 

muıak bufday pazarlık.la •tın alm6caktır. Paz&rlıtı her a-Uo AD.karadı& LY. 
.Amirlltl •tm alma koınlayonanda yapılao&kbr. U tondan B§&ğı olmamak 
,artue ayn ayn tallpleı-. de ihale edlleblllr, 2•00 tonun ltaU teminatı 22,900 
Ura, llS tonun 192 llradır. Eva.f " ıartnameal 860 kurup. kom.llyondan alı· Birdenbire ddJlldan. dw,er gi

J- • beş ta.ne J a.pon kızı, büyük 
Jş ka.natlarina sarılmış olarak 

-Sahneye çıktılar ve uçarcasına 
takaetmeğe başladılar. 

Japon kızları çok güzeldi. Yu· 
SUf dikkatle baktı: 

- Bir vakitler lstanbula da 
J~Ponlar gelmişti ama, onlar 
~:ç _de 'böyle güzel insanlar de
gıldi. Hepsi biribirine benziyor
du. Bunlar ne kadar sevimli 
Şeyler!. 

Terclinıan: 
"-Bir insan sahneye çrkrnca 
~Yle güzelleşir, dedi, yüzlerini 

Yarlar. Buna. makyaj derler. 
- Her sahneye çıkan boyanır 
? 

- Kanmsa mutlaka boyanır. 
lrra.kya.j yapmadan sahneye bı
t'a.lanazıa.r. 

d 
- Dünyanın it'i gücü boya, 

esen e! 
.. "Sarı yıldızlar,, bir müddet 

böylece raksettikten sonra, Ja· 
Pon §3.I'kıları söylemeğe başla.. 
Qıla.r. Müzik onlara. iştirak etti. 
Burası büyUk bir bardı. Salon· 
da. ~turacak yer yoktu. Beş on 
dakike. sonra müthiş ıbir kala
balık bastnınıştı. 

Yusuf bir aralrk tercümana 
"<»'du: 

- Bura.da. bir çay kaç kuruş? 
Tercüman önündeki tarif eye 

- Yarnn dolar ... 
- Çok pahalı. 
- .Ama ettin, Yusuf pehli. 

Van! Yemekte hiç yoktan bahse 
tutuş1:1P beş yüz dolar kaybeden 
Amerikalıların memleketinde 
rak.slr, müzikli bir çaya. y~ 
dolar alırlarsa ... Bu, ~ok mu
dur? 

- Bizim bayranı yerlerinde 
davullu, zurnalı pehlivan gUre.~ 
!erine yirmi paraya müşteri ;_ 
lrrlar be! Sen ne söylüyorsun? 
"'urada iki yosma c;:ıkacak, dö· 
uecek.. İki zımbırtı çalacak di
ye bir fincan çaya. yarım dolar 
verilir mi? Yarım dolar demek 
bizim para ile bir mecidiye de.. 
rneırtir. Ben lstanbulda. bir be· 
Yaz mecidiye ile üç gün bayram 
~ezer tozardrm. 

Sonra birden, açıktan beş yüz 
dolar kazandığını hatırlayarak: 
. - Hanya. paradan kaçındığını 
ıçin söylemiyorum, dedi, Alfalı 

''V alkıt,, gazetesine yazı işleri 
müdürU olduğum ille sene kıdem 
li bir çavuş bir iki de!~r getir 
di. Bunlar 914 harbi.ne iştirak 
eden çavuşun hatrra. defterle.. 
riydi. BütUn hatıra. defterleri 
gibi gUnU ~Une tutulmuşt1;_l; 
ve birçok şa.haı meselelerden küt 
muhasarasına kadar askeri bir 
devrenin her türlü safhalarını 
aösteren ibir takım yazılardr. 
b • 

Aşağıdaki hikayeyi bu deftenn 
bir ya,prağmdan çlka.rıyorum: 

Smiko aşiretinin cevizleri 
meşhurdur. Bu cevizler 'bir yu· 
murla. bUytiklüğünde olur. Hiç 
muıkavemet etmeden krrılan ka
buklar altında kehribar rengi 
bir zar bulursunuz. Küçük 'bir 
tırnak teması ile ve bir gömlek 
kadar kolaylıkla. çıkan bu zar· 
dan sonra çıtır çrtlt' birşey, diş. 
leriniz.e daha götürmeden kırı· 
hr. Hele ağzınızda ise, dişleri
nizle değil, onu dudaklarınızın 
hareketi ile ve yalnız bir et uzuv 
larmızm eriteceği, neden yapıl· 
dJğını bir türlü keşfedemediği. 
niz bir meyva sanırsınrz. 

Smiko aşiret!, Fıratm ötesin· 
de bütUn bir yaylayı kaplayan 
bu' ceviz ağaçlarının hemen ya~ 
nıbaşmda <;adlr kurmuşlardı. Bir 

··n öç etmek lazım geldiği 
~di~de, belki bütün ağaçları 
sökerek, bu küçük adamlar, ko· 
ca ceviz gövdeleri omuzlarında 
bir insan kafilesi gibi değil, kı. 
sa boylu devlerden :bar~~ .bir 
kafile gibi yerlerini degıştıre· 
ceklerdi. 

Büyük harp, Smiko aşiretini, 
916 sonbaharında ceviz tarlala
rını boşaltmaya mecbur etti. 
Reislerinden bir kısmı şimale 
doğru büyük mağaralar için~ 
çekilmişler; bir kısmı a.skeı:-ı 
makamlara iltica etınişlerdı. 
Fakat ceviz tarlaları yerinde 
duruyordu. Bir silah hedefi gibi 
bütün dallar sıraya di.ıilmişler· 
di. Ama hiç bir silah bunu 
te<!rübe etmiyordu. Yalnız ateş. 
t~n habersiz bir iki kuş bu y(f' 
şıl kabuklan olgun birer mey
va zannederek gagalıyor; eğer 
hızla Vllrurlı...rsa yere düşer düş 
mez kanatlarını keskin bir u· 
çuşla i.izerlerine doğru açıyor. 
la.rdı. 

Cevizler yerde yuva.rlaruyor;. 

srece vakti ise Sm.iko aşiretinin 
büyüık fa.releri s:ırtüstü yatarak 
onları yer altı kulübelerine gö
türüyorlar; oonra. dişleriyle ya
vaş yavaş kemirerek ve ara. sı
ra bıyıklarmı buruşturup yeşil 
posayı dışarı atıyorlardı. . 

Srniko aşiretinin cevizlerıni 
kısa bir .zam.an içinde biz de 
öğrenmiştik. Falcat ceviz tarla.. 
!arı bir tehlike halinde önümüz· 
de boş ve büyük duruyordu. İ
leride sis içerisinde idiler. Ara 
sıra, yaprakların ibir tarafın· 
dan, ateş balazlarmm tarlayı 
baştan ba.şa yakacak kadar u
zadığı göriilUrdü. Belki de Er
menilere ve Kazaklara taraftar 
aşiret reislerinden lbir çoğu yer
lerini henUz lhrra.kmamı~lardı. 

Yalnız, Smiko aşiretinin ce· 
viz tarlalarını, gece büyük bir 
yaprak gibl kapadığı zaman, 
her iki taraf da uyanıyordu. 
Adeta tarla fareleriyle yarış e
der gibi müfrczelerden karşılık
lı birer ikişer kişi tarla kenar· 
larmı çeviriyorlar; çok kereler 
bir sincaptan daha u."talrkla ve 
ağaç dalla.rında.n atlayarak lll< 
aydınlığa. kadar bir ağacı gö
tlirebiliyorlardı. Fakat bunu 
müşkülatla yapıyorlardı. Çünkü 
Smiko aşiretinin reisi ilk cevizi 
koparmadan hiç kimsenin ağaç
lara el sürmeğe hakkı yo1ctu. 
Ceviz koparma mevsimi gelin
ce, bütUrı a•dret bir bavram 'ha· 
zrrlığına taşlar; bilhas5a ilk ce
v!zin vere düşeceği gün mer~ -
sım yapılırdı. Smiko aşiretinm 
reisi yeni elbiselerini giyer; da
vullar çalınır: ve eski bir an'a· 
neye uyarak en yaşlı ~viz ağa. 
cma tahtadan yapılmıs bir ma.n 
ken asılır; bUtün kabile bu 
mankeni taşlayarak Smikolarm 
ceviz tarlalarına musallat ola· 
cak kötü ruhu uzaklaştırmaya 
ça.lı~ll'lar<lı. 

Çok kereler de aşiret bunun
la kanaat etmiyerek, mankeni 
kurşunla delik deşik ederdi. Bu 
şu demekti ki, a.şiret reisinden 
evvel ceviz tarlalarına el do· 
kunduracak olanların akibetini 
böyle bir kurşun tayin edecek
ti. 

Hadise bu sıralarda oldu. 
Yani, ilk ceviz Snıiko a.5ircti 
tarafından toprağa. düşU.rUlıne· 
den evvel 

Ertesi gliııti merasinı vardı. 
Aşiret reisi !bir fırsatını bulur
sa ibunu yapmaya. hazırlanıyor 
du. Çünkü zaman müsait değiL 
di. Ceviz tarlaları, her dakika 
için düşma.nm tarassudu altın· 
da idi. Sadece merasim yapıla
cak a.ğa.ç t.esbit olunmuş ve do· 
natılınıştı. İş bir mankenin ha.. 
zırlanmasma kalıyordu. Fakat 
askerl makamlar buna müsaade 
vermedi; harp vaziyeti dolayı· 
siyle atış merasimini yasak et· 
ti. 

Erte.si günU, ileri müfrezeler, 
bir hadiseye meydan vermemek 
için ilk aydmlrkla merasim ye· 
rinde hazır bulunmak emrini 
almıslardı. 

Fakat gece idi. Nöbetçi mtif. 
rezeye kumanda vazifesini ben 
nlmışt!m. Karanlık içinde bir a· 
ğaC} gibi yürüyor ve belki de, 
çok kereler, ne basit şeylerin 
bizi harekete getirdiğini düşü
nü\'ordu k. Sağ tarafımızda Smi 
ko- aşiretinin ceviz taılaları 
uzuyor; ve hafif b ir rilzgar 
yapraklar arasında bir kuş uçu· 
yor gibi hışrrtıla.r çıkarıyordu. 
Belki de bu, rüzgar değildi. BeL 
ki yapraklar arasında gecele
yin bir kuştu. Belki bir tarla 
faresiydi. Yine sırtüstü yatarak 
toprağa düşmüş yeşil cevizleri 
dört ayağı ile kucaklayıp bir 
yumurta gibi kaçmyo:-du. Belki 
de Smiko aşiretinin kendi ço.. 
cukları idi. Yahut dövüşmek i· 
çin yola. çıkmrş 'bir iki Ta.'?nak 
Ermenisi... 

Birden, bir silah sesi duyu.L 
du; ve, bu keskin sadayi ağaç
lardan sürünürken çıkan bir 
hışırtı takip etti. Bir saniye 
durdum ve: "Yere yat!,. ku
mandasını vererek içimizden bi· 
rinin vurulup vurulmadığını 
yoklamak istedim. Tama.mdrk. 
Müfrezeden hiç birini görmedi
ğinı halde hepsinin seslerini ay· 
nı dakikada almış ve o~ların 
kime ait olduklarım tayın et
miştim Hepsi tamamdı. 
Büt~ gece bu tek silahtan 

başka hiç bir şey at~lmadı: ve 
hiG bir şey işitilmedi .. Yalnı~, 
ertesi sabah olunca, aşıret rer 
sini, merasim yapılacak ağacı:n 
üstünde vurulup düşerken bır 
dalda asrlı ıbulmuştuk. Bu haki. 
ki manken mera.sinı sonuna ka
dar ora.da kaldı. Kenan Hulw 

nrr. Taliplerin her gUn kottWıyona milraca&tl&n, (1627) (117..t3) 

••• 
50 ton gaz yağı pazarlıkla eatm almacaktır. Dı&leai 26/12/940 Pe.rpm· 

be günü 158&t 10 da Enurumd& .AJıkert Satm aıma kom.iayonund& yapılacak· 
tır, Tahmin bedeli 17,MO Ura kat! teminatı 2625 liradır. T&llplerin belli.,... 
kitte komisyona ıeımeıert. (1659) (11930). 

:f. !I(. .v. 
Hepsine tahmin tıdilen ttaU 27,800 Ur& olan Uste"1ne göre Eleıktrojel) 

grubu teferruatı ile 3 adet kaynak maklnui pazarlıkla aatm alma.eaktJr. 
lbıı.Jesi 23/ 12/ 940 Pazartesi günü saat 14. de Ankara.da. M. M. V. Satm Al· 
ına ltoı:nisyonunda yapılacaktır. Ka.U teminatı •oo:ı liradır. Evsaf ve p.rtn&
mesı 137 kUnı§a komlqondan alınır. Taliplerin belli vakitte komiayoıı& 
gelmelerı. (lMl - 11895) 

"' ,,. . 
Beherinin tahınin fiaU S!IO kuru§ olan 20,000 adet kıl .sa.m&n haran Jıa.. • 

palı zarlla eksiltmeye konmU§tur. 3000 adetten aşağı olmamak oartile ayrı 
ayrı teklüler de kabul edilir. lhaleıl •ıı;eu Cumartesi gUnU e:at 1l de 
Anl<arada M. M. V. Satın Alma. komisyonunda yapılacalttır. nk teminatı 
4750 liradır. Evsaf ve oartoameııi soo kuruşa komi.syOndan alma. lsteklll•· 
rın kanuni ves!knlarUe teklif mektuplarını thale saatilıden blr n&t eneliD.• 
kada.r komisyona vermeleri. (1855) (11899) 

İnebolu icra Memurluğundan: 
1939,58 T. 

lsta.nbuld& 1'1ohmet Tuncaya borçlu lnebolunu.ıı Yukarı Belli Köyünden 
.Bıçakçı oğullanndan .:1-fcmi'i oğlu Yavaş Mustafa.ya ıUt olup mukaddema 
Jıaczt>ılllerek bu d~ta para.ya çevrllmeıılıle karar verilen: Katyel ınezlrorda 
ev altr mevklinde tapunun Haziran 328 tarih ve 1 No. amda kayıttı cenu• 
ben dağ, yenılni kRya, yeaari tarik, şimali kaya ile mahdut dört dönümden 
lbaret bir lata tarlanın 24 do s. hlıısesl a"'a.'tıda yıı.zıh 11erR.lt daitesl.n.de açık 
artırmaya konuıınuştur, 

Satı~ (A<ıık Artır.mal 6. Klnunusa.ni 19·11 Pıı.zartesJ ı&a.t H de l.ııebolu 
icra dairesinde yapılacaktır. Taliplerin yevm ve va.kti mezlt{lrd& borçlu hill· 
sesin in muhammen kıymeti olan iki bin liranın % 7 buçuğu nisbetlnde pey 
akcasmı veya milli bir bankanın tenılnat mektubunu lı&.mllen memurlyeti
ml7..e mtiro.caatıan lazımdır. 

1 - Tayin edilen gün ve ııaatte yapılacak açık arUrma neUce.ıı.lııde veri· 
len bedel muhanırnen kıymetının yUzde 7:S gıini bulmak prtlle mal @ çok 
artıranın Ustünde bırakılacaktır, Böyle bir beck>l elde edilmezse en çok 
artıranın ta.ahhUdü Mkl kalmak uzere artırma 10 gUn mUddetle temdit edi· 
ıerek 10 ncı günü.ne müsadl! 16. KA.nı,uıaan.t 941 Perşembe gUnU aynı yerd 
ylne saat 14. de ikinci bir artırma daha yapılaca.ktrr. 

İşbu artırmada artık evvelki şartın tahakkukuna ltızum olmayıp artır
ma bedeli (salı§ mruıraflarmı tecav!lz etmek ~rtlle) her kaç J<uru§a baliğ 
olursa mal en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 

2 - Artırma. §artııamesi 10.12.94.0 tarihinden itibaren ı:ıerkes tarafından 
görülebilir. 

3 - lpotek sahibi alacaklılarlıı. diğer allkadarlann i§bu gayri menkul 
üzerinde.ki haklarını, hususile Ialz ve murata dair olan lddialarmt evrakı 
mUsbitelertıe 15 gün içinde memurtyetimize blldlrmeleri lA.Zımdır. Aksi halde 
haklan tapu BfcUU ile ab1t olmadıkça eatrş bc<leltnln payla.şmaamdan hariç 
bırakılacaklardır. 

4 - Arttnnaya iştirlk edenler artırma prtnamesini cıkum'UJ, artmnıı 
mahalllııi terkedenıer artırmadan vazgeçml§ sayılll'lar. 

5 - SatL, peşin para iledir. 130 ncr maddeye göre mi1h1et ta verileblllr 
Bedelimebf ihalenin icrasını müteakip veya verilen mehlin içinde lk!enmeme 
ihale feııhedilerek ahkA.mı kanuniye tatbik edilir. 

6 - Rllsum.u delhlliye ve tapu masrafları m~tertya aıttiı'. Bu gayri 
menkul lçin nıauyece tahakkuku muhtemel vergi •Dl tutanndaıı ödene
cektir. 

7 - İ§bu PYl'l meııkul ilAn tıı.rıııindeıı iUba.reıı ı:a.ruaı .wafmdaıı cö· 
rUleblll:t. ~ 
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On uılp nnlı: • • hepsi de ~ 

1 Parla!o ıoa moduı. Kutu.' ' ~ 
aıın ort11111dalı.J tlelilıtu 

~ · pttbllir.iolı. • 
.... [,,.elcc müınlı:üa • oldotu 

2 tunVllr edilcmiycn daha 
hafif dıba iace bir pudra: 
(havalaodırılmıt) : dır 

Telgraf, Muhabere Bilgisi Olan tık Mektep 
Mezunu Memur Alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - ldaremiz mlinhallerinc ilk mektep mezunu ve telgraf mu· 

;u:,bcre bilgisine "1.1lktf olmak üzere nlmacak mna.şh ''eya Ucretli me-
:ııurlar için mllsabaka imtihanı yapılacııkbr. . •. 

2 _ Müsa.ba.kada. muvaffak olanların idarenin teklif edeeegı yer
la."'de memurivet kabul etmeleri şarttır. 

3 - MnSa.baka.dı:ı. muvaffak olanlara 3656 say11I kanun hUkUmlC· 
me gare "'10" Ura maaş veya 40--50 lira Ucret verilecektir. 

4 - İdare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat başba.kıcr, 
~Uvezzi ve bakıcı ve müvczziler"m ''30" yaşından evvel idareye in
tisap etmiş olmaları ııarttn-. 

5 - ldaro,hnrlclnden müsabakaya girmek isteyenlerle halt'n ida
re dalıillnde bulun3.D muvakkat memur, muvakkat bnkICJ vo müvez
tilcrln 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesindeki ııartlan 
iıab olmnluı vo devlet imtihanına ilk drfa almnc:ıklarm "30" yqı
m geçmemiş bulunmaları lB.znndır. 

6 - HAien idarede mU~tahdem olanlardan mUsabnkf!'"<\ Mrrnck 
isteyenler 30/12/940 pazartesi akşamına kadar yalntz bir dilekçe ile 
n idare haricinden girmek isteyenler de yine mezkur tarih akşnmı· 
na kadar dilekçe ve ovrnkı mUsbitetelerile birlikte imtihanların icra 
Qlunacağı P.T.T, Merkez mildUrltiklerine müracaat edeceklerdir. 

1 - Müsa.b:ıka vltflyct P.T.T. Merkez mUdürlilklcrlndc mııhabe
roden 2/l/941 perşembe giinil saat "9'' da. V<' umumi bilgilerden 
3/1/941 cuma gUnU saat "9'' da. yapılacaktır. (11355) 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilanları ; ______________________________ .. 
YUz d<ıl•san bin Ut:ro benzin nlmııcnl< 

Tabmln edilen bcdell ~2.915 lira olan yUz doksan bin litre benzin e..skerl 
tabrikato.r umum mUtlUrlUğü merkez satm atma komisyonunca 2/l /!l41 
pcrtombe gllnU saat 16 da kapalı zarfla ihnlo edılecol<Ur. Şartname 2 lira 
66 kuruftıır. Muvakkat teminat 3895 lira 7:S kuruştur. Teklif mektuplannı 
met:ldlr J;11nde .ııaa.t 15 e kadar komisyona vermeleri. (11800, 

ır."' :to 

.. Kınkkalcde yaptmlacal< ln5a:ıt 

'rıJmı1D edilen bedeli (20.500) lira olan Kmkkaledo ya.ptmıacak inşaat 
A.Albd hbrlkalar Umum MOdUrlllğü merkez satmalma komisyonunca 
'3.119'-0 Pazartem gUnU sant l:i de kapalı zarfla ihale edilecek.Ur. Şartname 
(1) nra (8) kUl'U§tur. :Muvakkat teminat 1~7J>O liradır. Teklif mektupla· 
:mm mezkQr gtınde saat 14 de kadar komlııyona vermeleri. (11720) 

~ :ı-: 'i-
4%U5 ıon demir btırdaııı satm alınacak 

328fı sayılı kanun mucibince 42115 ton demlr hurdnsı mahreç istasyonla· 
rmda vagon dahilinde teslim ııartile :fenni ve ldnrt §artnamelcri vcçhllo ve 115 
tondan ai&Aı olmamak üzere l Mart 041 tarihine kadar beher tonu 17,llO li
radan aatm -.ımacaktır. İstekliler §artnameslnl her 7~ıman komisyonda gö· 
rebllirler. Ellerindeld demir hurdasını satmak istiycnler mlkdanna göre % 
15 l<at'l temlııaUıı.nyıe birlikte merkez sntmıı.Ima komisyonuna mnracantıan. 

(11723) 
:{. ,,. ~ 

2.000 metre nılkllbı cC\'l.z toınnığu alınacak 

Tahmin cıdilen bedeli •(7·'-000) lira olan 2000 metre mikAbı ce\•lz toır. 
ruğu askeri fabrikalar umum müdtlrlUğü merkez satın alma komlayonunca 
2/1/941 pe11embo günU eaat 15 de kapalı zarfla ihale cdilccckUr. Şartna. 
mc 3 Ura 70 kuru.,tur. Muvakkat teminat (4950) liradır. Teklif mektıır. 
l:ırmr mczld)r gllndo saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (11805) 

a'nhisarlar .- umum 
müdürl_üğünden: · 

l - Keşif, §&'tname ve pl4nı mucibince ldnnım!zln Pa,abahçe fabrika· 
sında. yaptıracağı yan&"In sôndUrme tesisatı tııı ycnld"n pazarlığa konmu~tur. 

n - Ke~i! bcdcll (3239.50) Ura, muvakkat tcıninatı 213 llradır. 
ıu - Pazarlık 24/Xll/!l40 Salı günU saat 14 de Knbatnşta Levazım ve 

MUbayaat §Ubesindekl Alım komtsyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname .eözU geçen ı..cv:ı.zım Şubesi Veznesinden lG kuruşa alı· 

nablllr. 

V - latekllıerln pazarlık için tayin olwıan S'\in ve saatte % 7,5 gth·en· 
me para\an ve oartnamesinln "F,, !ıkrasI!lda yazılı veaıkalarile birlikte mez· 
k!U' komisyona nıUracıı.atıan. (1100 ) 

Sahibi: 4SIM US Basıldığı yer: V AKIT MatbaaBI 

Umum neet'fyatı idare eden: ne/iT~ i1hmct Sevengiı 

--· 
Herkes. bilhassa çocuklar tarafından alınması 

o-ayet kolav ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kar§ı gayet tc&rlidir. Barsak eolucanlannm bilyüklerde ve .. i\çilk· 

Ierde sebep olacağı tehlikeler göz önilne alınarak eolucan hasta· 
hklfırında bunu kullanmaları faldelidir. 

HrtdmJerlmlze ve balkımn:a tavalye edilen bo mll&tab:ıar 

her eczanede bulnnıır. ~t.e Ue u.tılır. 

Kutusu 25 kuruştur. 

Nafia Vekaletinden: 
24.12.940 Salı günU saat 16 da Ankarada Nafia VekAleU binan içinde 

malzeme mUdUr!UğU odasmtlo. toplanan malzeme ekSlltme komlayonunJa 
3800 Ura muhammen bedelll bir adet mUıtamel motörUn kapalı 7.arf usuıu 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtnanıesl ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme m!ldOr!I!· 
ğUnden alınab!l!r. 

Muvakkat teminat 28:> liradır. 
!steklilerln teklif mcktupla.nnı muvakkat teminat ve prtnameslndt ya· 

zılt vesaik ile birlikte aynı gUn aaa.t 115 e kadar mezk~r koml.ayona makbuz 
mukabilinde vermeleri lG.zımdır. (8462) (11585) 

Deniz Levazım Salınalma Komisyonu ilanları 1 
6 adet Silindir bllok 
8 " 

Slllndir kaver 
8 .. Ekzost Uyüp ön 
s .. Ekzo6t UyUp arka 
2 " 

Redekıılyon konnma geçen erkek dişil 
2 ,, Redekslyon erkek dl§llıl 
2 Şıınzınuuı erkek dlşllırt 

267 ,, Gaz pakini 
40 ,, Yağ pakini 
12 

" 
Piston geçin pin teabtt yaylan 1le 

2 .. lnlet tüp 
l taktın Ağaç dahilinde bulwıan bilya.lardan birer adet 
6 adet Konnektın rot komple yatnklan ne beraber 
2 Vola.nt üzerine geçen m:ıro dl:li.şl 

• " 
:Manyeto kurma çakmağı 

12 .. Slplral yağ bo~ 
2 .. Adedi devfr ııaatt 
2 .. Su tuıumbcl-on 
2 .. Yağ bılumb&81 

2 
" 

D!atribUtör ve ıru tuıumbuı tedvir di,llst 
"gem p.tt digllal üzerlDde,, 

ı ,. Şanzmıan ıaftı 

~ ,, Yardımcı makine bllyalı yat.atı komple 
20 ,, EkzOBt ve ınıat valtı • 

l -Tahmin edilen bedell (10717.6i) lira olan yukarda ol.na ve mtkda.n 
ya.zıh 23 kalem mtılzemenln 20.12.940 Cuma günü aa.at l•,so da Kasımpafa· 
da bulunan Deniz Levasım Sl\tm Alma koml.ayonunda pnzarlıkla cl<alltmcaı 
yapılacaktır. 

2 - İlk tcmlııatı (803.82) lir& olup ıa.rbıa.mesi her gtin ıe nati dahilin· 
de komisyondan bedelBiz almab!llr. 

3 - !steklllerln 24.90 ııayılı kanunun isledlğl \'esal.kle birlikte adı geçen 
komisyona mUracaatıan tl!n olunur. (11849) 

"' ~ ~ 
ı - .MeYcut evsafı mucibince ıı.Imacak olan Uç adet §&!tın 20/12/940 

CUma gUnU saat 15 te Kıuıımpqada bulunan Deniz Levazım Satın .Alnın 
Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - !stekllicrln tekli! edecekleri !lyatm yüzde yedi buçuğu olan llk tf'· 
minatıan ile birlikte mezl<Qr komisyona mUraeaatll\n il&n olunur. '(11848) 

lf. • :(. 

l\likdarr Cln11i T.bı'dell Teminatı Eksllhnc gün l"O 11aatl 
Lira J.lra Kr. 

4.0.000 kilo Yoğurt 10.000 750.00 6 lldnclktnun 941 Pazartesi 14 
60.000 kilo SUt 10,4158 784.35 6 lklnclkA.nun 9U Pazartesi 15,30 

ı - Yukarda mlkdar, clruı, tahmin bedeli, ilk teminatı ve eksiltme gUn 
ve saaUerl yazılı lkl kalem gıda maddesinin hizalarmd& gösterilen tarthler
de kapalı zarfla ekailtınelerl yapıtacaktrr. 

2 - !steklllerln 2490 sayılı kıınunun tarl!atı da.bilinde tanzim edecek· 
lcri kapalı tekllt mektuplarını muhtevi kapalı zarf\armı en geç hlzıı.larmda 
gösterilen saatlerden blrcr saat evveline kadar K~ımpll§ada bulunan ko· 
misyon ba§kanlığına makbuz mukablllndO vermeleri. (11902) 
... 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AK T 1 F ura 

S.uaı 

Altın: SatJ ltlloram 
Banknot t 

Utaklık • 
OablldekJ Mutıabtr1"" 

tıırk Lf ruı . 
llartçtekJ MoJıablrtvı 

7200240 

• • 
• • 
• • 

Altm: "'&11 Kllosnm 5 Sfıi 616 
Aıtma t&llvtU kabU ıertıuı db· 
.-tz.Jer • • • • • • 
Dıter "3"1zler ve borç!u roı.rtnı 
•klyeler1. 

Bazhl• TalıTlllert 1 
Deruhte edUen eY?alc oakdlye 
llal'ŞtlttJ . 

ltalıwıuıı e • ı maddel•rln• trrtt
un Hazine taratmd&Jı Ylld tt.. 
~yat • 

Sf>nedat CIW!Uu 
tıcar1 Senedat • • • 

AI 
l 

e 

leıııluım " tabvfl&t cö~ı 
Deruhte edllen evralo nakdJ· 
yenin ıtartııırı eatıam .,. 
tabvtlat iUbar1 luymeUe • 

Serbeat Eııham n Tabvlllt: 

Ann~aı ı 

A!UD H d0\1.ı llzerlne &Vali , 

l'ahvl!At llzer1oe UIUll • 

Ra%1neyı kuıa Ya<l. a \'an.t • • • 

Razlneye 3850 No. kanuna ,ııre 
açılan altın karrılıklı avana • 
B.!aııedartar • 
Kuhtellt • • •... ~ 

• 
• a • 

101.335.986,99 
9.227.5&1,50 
2.286.115.4·1 l 12.819.666,93 

315.28q.n 

7.535.914,91 

-,-
31.040.626.0:~ 

158.748.563,-

] 9.922.695.-

259.50U0·1,09 

46.956.256,93 

8.473.164,9~ 

8.799,981 
i.808.722,-
5.5.'.?1.000,-

97.58 l.926,75 

315.289,73 

38.576.5 ıo.~14 

138.8:.!5.8G8.-

259.504.10 l,CY;' 

SS. 1 :!9. 121,Sf 

110.926.4 18,7:1 
4.500.000.-

16.057.210,9~' 

Yelrb 736.!'184.581,20 
ı Temmu 1931tarnıbıd<m1Ubaren. 

iLE SABAH, OGLE VE~ AKŞ~ 
Her yemekten aon.ra ıünde UÇ defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayuuz. 

, .... ,._ .............................. . 
MUAMELE VERGlStNE 

Tabi Müesseselerinin 1911 den Itibarcn Tutacaklan 
1 - 7 üzerine iyi ka!;ıda basılmış 

(iMALA.T) - (MUAMELE) 
(EMTiA tTHALAT ve iHRACAT) 

(1'ATI~) dcfterlerllo (Al"I.IK REYANNA.WEI.ER) 
'reblJ~ vo d1:.rtcr tııtm:ı n~uliınii giiskrlr. 

Defterlerimizin 2:1, 50, ıoo ve daha fazla sahıfelileıi mevcuttur. 

Umum ı;;ntı~ Yeri: 1NKU.AP K1TAR'P.:\'t 

tstanbııl, Anknrıı. Cııdılesl No.: 1:15 

Devlet Limanları işletme Umum Müdü1·· 
lüğünden: 

iıılebnemlzde 4.0 Ura aylık Ucrctll ınhhlyc memurluğu milnholdlr. TAllp
Jerln evrakı mUsbite ile memurin mUdUrlllğilne mUracaaUan. (ll!l3'1l , ..................... _______ __ 

• 

Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermay~ i: 100,000.000 Tiirk Lirası. 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari lzrr ncııi banka muameleleri. 
Para blrlktlrcnlcrc 28.ROO lira lknmılyc veriyor. 

Ziraat Bankasında .kumbaralı ve llıb:ırsız tasarruf hesapJarmda en &a 

50 Uruı bulunanlara senede 4 de!a c;ekllecck kur'a Ue a~ğıdak1 
pla.na göre ikramiye dağltılncsktır. 

Adet ı.ooo ı.ıratık 4.000 

.. .. 
ıoo 

:;oo 
250 
ıoo 

:;o 

" .. 
" 
" 

1000 
LOOO 
4.000 
5.000 

• 
• 
" • 

120 " 10 ,. 4.800 • 
160 " 20 ,, 3.200 • 

DlKKAT: Hesaplarmdakl paralar blr sene içinde 60 llrada.n apğı 
dU§mlyenlere 1kmmiye çıktığı takdirde % :!O !azJ.nstyle ve.rllec<:ktir. 
Kur'alar senede 4 defa: 1 EyliU, l Blrliiclkı\nun, 1 Mart ve 1 HazlraD 
tnrihlerinde ~ekilecektir. 

Bankası 14 / 12/1940 vaziyeti 
PAS 1 F 

Senıı.a1• 
bıtlyaı akçeetı 

Adi ve Cevka1Ac1• , • • ı 
HIJ.IUI! . ı • • ı 

ted&'t111dekl 8&1llcnottar ı 

uenıbte edllea evra'o oakdlY• 
K.&nuaUD 8 • t lncl maddelerine 
terllk&D B.a.21ln• ta.ratmd&.D Y&kJ 
tedtyat • 
o~ruııte tdtl• enalıa aa.kdlye 
tıaktyul • 
K a "'11ı tı ı.aınam e.n al tın ola ra.11 
ll:YtttD tedavül• Y&Zed!leD • • 

Vf'•kcmt mukatılll UAveterı t~a. 

\'azcd. 
Hazineye yapılan altın lmr11ılıli:lı 
avnnıı mukabili 3902 No.lı kanun 
mucıtnnce i!Avcten tedavuıc va
zedllen • 

MEVUUATı 

ntrlıı U,,.,.. 
.\ıtın: San Kllo~am 81 !> j.ı&j 
~M No. kanuna gOre hazineye 
.,,cııan avanı 01uluıb1U teYdl olu· 
nan &Jtrnlar: 
~w kUogram l'ı6 M ı 930 

Dövb TaalıbOdab a 

\.Jtuıa tatıvill ltabU dtıvl.Zleı 
Ol~er dGYizler ve &lacalW lQJ· 
r1ng bıt.klyeleri • 

:lllhteıu • _ , ı . , • 

6.188.666,15 
6.000.000,-

JGS.748.563,--

19.922.695,-

138.825.868,

l 7 .000.000,-

242.000.000,-

Llra 

15.000.000,-

12.188.666,15 

12.000.000.- 409.825.868,-

n.5:.!I.091.05 
•148.087.05 

78.124.167,90 

-.-

73.969.181,10 

78.124.167,90 

3:;,935.702,02 35.935.702,02 
111.940.996,03 

Fetrb 736.984.581.20 
ta'lcoato hadı9 ~ 4 AJtm ftzerlne avua ,r, a 


