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Fiyat murakabe komisyonunun dünkü içtimaında Çörçil'in 

C l l f . l nutku: e ep er et ıgat arını Afrikada ufak 

l kl d 
. bir kuvvetimiz 

ucuz ataca arına aır karşısında 

Koy ve nahiye 
teşkilatları milli 
ihtiyaçlarımızı te

min edebiliyor mu? 
Yazan: ASIM US 

. d . Si1ahlarını terke-
t em ına t ver l den tam bir fırka 

Komisyon makara fiyatla
rını da tesbit etti 

gördük 
941 de tyl silAblaa. 

mış bir millet 
olacağız 

Bu bize şimdiye kadar 
karşılaşmadığımız 

imkanları verecektir 
Londra, 19 (A.A.) - Röytcr 

bildiriyor: 

.. 
agun 
6 

ay fa 

MttUd ida.re teşkllitnnrz devlet
~llk prensipbnizln lktısa.lli hayat 
sa.hasında tatbikine hizmet edecek 
mahlyetde dcğlldlr. Dün bu bah
si bu sütunlarda t.etkfü ederken 
malşetlerini billıassa fmclik mah
sulünden bekliyen Karadeniz Yllii
yetlerlmlzden bir misal gös~r
mJştik • .Hllli ihtiyaç balumwdan 
meselenin chemmJyeti cihetuc bu
gün yino bo bahis üzerinde dura
rak lktısn.t Vekaletinin l<üylüle.ri
ınlz arasında el ~ruı.tla.rını te~vik 
etmek için son seneler zn.rfmda 
"la.rt'cttiği büyük ga.yreth-rden is· 
tenilcn derecede semere almanın
ma.smr ikin<'i bir misal ola.ra.k zik
red~eğlz, 

Avam kamarasında askeri vazi
yet hakkında beyanatta bulunan 
Başvekil Çörçil, sözlerine Ameli. -
kadaki İngiltere büyük elçisi Lord 
Lothian hakkında. bUttin takdir his 
leri.ni parlak bir surette izhar et
tikten sonra demiştir ki: 

ltalyrm fayyorelcrı7c Arnarııt lııfja miihimmal taşm111or , 

E\·et, İktisat \'ekiletf de,·Jet 
bütçe inden yii.z bhıleı·ce Ura , ·e· 
ren!'..< el ie'L~3.Jıları yapıyor. Bun
ları pl\rasrz olarak köyler~ dağrtı. 
~ nr. J,lund n maksat. l;ny1'ilcrin 
topraktan yiyeccldt'rioi çıkardıkfü· 
n f1bl bo'.7 :Taman.larda giyocekleri-
ııi de kemli elleri ile yapabilmele
rine yardım etmektir. Nitekim 
aıtnw•, yetmiş yıl e\·yel Rumeli· 
den Anadoluya. blcret ctıııiş olan 
bir takım muhaclr köylüler aynı 
şekilde hareket edere'k kendileri
ne hem daha. ucuz, hem da.h3 te
ntlz bir hayat ,.e maişet temin e
debilmektedir. 

Fakat küvlerimtzde tetldknt ya
pan a.rka.da~lamnrzdan ö~rrendiği
tnize göre köylü)"Ü kaJlundmnak 
ma.ksadile de\'lctçc bu fedakarlık· 
tar ,.e gayretler bütün bütün bo
ı;a gitmemekle b<'raber gönülJeri
mlıin tam istediği neticeyi vere
mPmC'ktedir. Daha garip olan el
bet şudur ki Rumeliden muhaceret 
ile Ana.doluda. '°·crleşmiş olan bazr 
koylüler böyle İ•endi elleri ile ken
di giyeceklerini dokudukları ve 
pek temiz giyindikleri halde buır 
lann yerli komşulan gözlerinin ().. 
nünde duran bu canlı örneklerden 
bir türlü istifade edememem.ekte
dir, 

Hal böyle olunca. Nuh deYrin· 
den kalma usuller ile tarlalamıı 
ziraat edip giden köylüJerimizl biz 
na.<ıll olur da modern 7Jraat usul
lerine alıştırabiliriz! Türk milleti-

' Miirakrrbe komisyonunun dünkü içtimarndan bir resim 
(Ya.zıM 4 üncüde) 

İstanbul- Edirne tren-
1 a • 

e ı r ğ 
Sular Umum Müdürü Edirnede 

Edirne, 19 (Hususi) - Vekfile
tin su dairesi reisi ile su ve elek~ 
trik müteha.ssıslarmm iltl heyet 
halinde Edirneye gelerek feyezan
da hasar gören su ve elektrik te
sisatı üzerinde çalışmağa başla
dıklarını bildirmiştim. Çalışma ha· 
raretlE) devam ediyor, bu sabah da 
Ankaradan sular umum müdürü 
geldi. Umum müdür, umumi mü
fettişi, valiyi ziyaret ettikten son-

ra. vaziyeti gözden geçirmiş ve u
mum müfettişlikte kendisine ayrr
lan dairede salahiyeti fen heyet
lerile birlikte çalışmağa. başlamış• 
tır, Dün Uzunl<öprüden Edirneye 
bir tecrübe katan geçiril.m.iştir. 
Bunu !stanbul postası taltip ebııiş 
ve saat 22 de Karaağaca gelmiş
tir. !stanbul Edime treni bugün
den itibaren muntazaman işliye
cektir. - Oğuz. 

Birinci mevki tramvaylardan bir 
kısmı ikinciye tahvil edilecek 

ihtiyari durak yerlerinin mıkdarı da 
asgari hadde indiriliyor 

nin yüzde seksenini t.e~kil eden 1 
köyllilcrimiz böyle iptidai usuller .t. 
i~inde yaşayıp gittikçe nasıl olur • 
da memlekette istediğimiz yüksel• 
rnfah seviyesini yanıta.biliriz 1 

~ . . . 
Bir kaç yıl eV\'cl orta ve ı,tarki 

\nailolu vilayetlerinde zirai tet· 
J.lkler yapmaktan dönen bir müte
hıı-.o;ıs Ue görü1}ürken bu suali sor· 
ınuş ve bu zattan NU cevabı ahnıı:;
lık: 

- Köylüleriırilze modem usul
ır.rle çalısmak, yani köylüyü ha'ld
katen 'kıı.lkındırnbilmek için ziraat 
nıcmurlannrn faaliyeti kafi dcğlJ
ıllr. Bu me1';ele ancak idare amir· 
ll'ri, yani kaymakamlar n.srtasilc 
hn lledilebilir, Kazalara. tayin edi
kn lrn~·malmmlal' köylerde. cumhu
riyet hiftcfımetinin t:albik etmek is
tediği 11roğra.mlan adamakıllı ka.v
ramr5 insanlardan olın:ıhdır. Hiç 
olmazsa. me,·cut lmyrnııkıımlıı.r mu
ın v<'n mmtakalarda. fopJanarak 

• k~·;1rlilcrine köylüler hakkmda ne 
:.:ihi hizmetler yapmalan lihnn 
• 'Jiı!,i ~ii.;forilmelldir. t5tP bu şe
, l'ı'<' hazırl:ınrnıs olnn hükfunet 
..,.··mPSsilfoıidlr ki df'\ nmlı bir fa.-

•• ... <'f tll' 1<öv1iiler iit.f'rlnde mü· 
• c;lı- olahilir · ouln.n l.,tenllen yola 

' '> 'l.edebillr.,, 
rnevam1 4 üncüde) 

1 s fa ııbu l tramvaykırı 
Tramvay seferlerinin çoğaltıl - fazla tramvay çalışması imkanları 

ması ve yeni bir tarifenin tanzim temin edilecektir. 
edilmesi için belediye reis muavi· Bundan başka ihtiyari durak yer 
ni Lütfi Aksoy ve tramvay elek - !erinin tahdidi de görüşülmüştür. 
trik, tünel işletmeleri umum mü- İhtiyari durak yerlerinden yalcın 
dürü Bay Mustafa Hulkinin iştira- >lanları kaldırılacak bu suretle 
kile dün bir toplantı yapılmıştır. zamandan tasarruf edilecektir. 

İçtimada değişik hatlarda bazı Araba kafi gelmediği takdirde 
seferlenn diğer seferlerle birleş- birinci mevki arabalarının bir kıs
tirilmesi mevzuu bahsolmuştur. Bu I mı ikinci mevki arabaya ta.hvU, e
suretle a.yıu hat Uzerinde dalın dil~ektl.r. 

"Şimdiki halde Bardiya şehrine 
ve kalelerine gittikçe artan büyük 
kuvvetlerle taarruz ediyoruz. 

Tarihe geçecek olan bu mühim 
muharebe geniş bir çöl sahasında 
silra.tle hareket eden motörlU kuv
vetlerimizin eseri olarak düşman 
kütlelerinin ve düşman müstahkem 
mevkilerinin içinde ve dışında öy
le inkişaflar göstermiştir ki şimdi
den bütün tafsilA.tile bunu anlat· 
nı~o. im'ltan yokt1tr. 

(Devamı 4 üncüde) 

Sabık Fin 
reisicumhuru 

Memleketinden 
aynlmak üzere 

iken öldü 
Helsitıki, 19 ( A..A.) - Mtist'· 

fa reisicumhur Dr. Kallio 
Helsiınkiyi terketmeden evvel 
ihtiram krtasını teftiş ederken 
kalp sektesinden vefat etmiş. 
tir. Ka.llio 67 yaşındadır. 

BuaDn 
Başladı 

GAZ MASKELi 
HAYDUT 

Harikulade heyecanlı 
vakalarla dolu olan bu 
yeni zabıta romanına 

bugün başladık 
J ngilizceden çeviren : 

H. MÜNiR 

Bardi ada 
iki İtalyan fırkası 
muhasara edildi 

Bardiya • T obruk 
yolu kesildi 

Kahire, 19 ( A.A.) - mgi· 
liz umumi karargahının tebliği: 

Mısır: Bardiy:ıda düşmanın 
adeden fajk kuvvetlerini muva!
fakryetle yerinde tutmuş olan 
krtalarımızm ileri unsurları 
gittikçe takviye edilmektedir. ' 

Bu m.mtakada mağlup edilmiş 
İtalyan ordusunun geri kalan 
kısnnlarmrn vaziyeti şimdi 
ümitsiz telakki olunabilir. 

Alman esirlerin miktarı art. 
maktadır. Daimi üsera kamp
larında. şimdiye kadar 31,546 
İtalyan esiri sayılımştır. Bunla
rın arasında 1626 İtalyan suba. 
YI vardır. Binlerce esir de ha
l~n muharebe meydanından ge
rıye gönderilmektedir. 

t 
Sudan cephesinde, keşif kol. 

arımız, Kassala ve Gallabat 
mıntakalarında yeniden faaliyet 
ler~e lbulunmu!";lar ve düşmana 
za.yıat kaydettirmişlerdir. 

(Devamı 4 iltıoüde) 

Japon hari-
• CllJe nazırı 
diyor ki: 

Pasifıkte bir 
harp çıkarsa 
Bu, medeniyetin 
tamami le ınah

volması demektir 
Japonya Çindeki 

mücadelesinden asla 
dönmiyecektir 

. Tokyo, 19 ( A.A.) - D.N.B. A
Jansı bildiriyor: 
~aponyanm Vaşington büyük 

elçıliğine tayin edilen ve yakında 
vazifesi başına gidecek olan No. 
mura şerefine Amerikan - Japon 
cemiyeti tarafından verilen bir zi
yafette Japon hariciye nazırı Mat_ 
suo~a bir nutuk söyliyerek Japon. 
Ya ıle Amerika arasındaki müna
sebetlerden bah--etmiştir. Bu Mat
suoka, l\omuranm Pasifikte vukuu 
muhtemel her türlü ihtTlaf imkan.. 
lannın önüne geçeceği ümidini iz.. 
har ederek demiştir ki: 

(Devam1 4 ünciıde) 

Yunan 
topç~su 
Tepedeleni 
bombardı
man ediyor 
General Metaksas 

"ltalyanları tam hezi
mete uğratacağız,, 

dedi 
Atina, 19 (A.A.) - Y1man 

ba.şkumandanlığmm dün ak~:;m 
ne§rettiği 59 numaralı te1>1ıgı: 

(Devamı 4 üncüde) 

Günlerin peşinden: 
------------;......-~ 

Amerikan usulü 
yeni bir harp şekli 

Ruzvelt nihayet baklayı ağzm· 
sian çıkardı; mihver devletleri 
aleyhine harbe girmeğe karar ver
diğini ilıi.n etti: Böyle harbe giren. 
bir devlet ne yaparsa Amerika. on
ların hepsini yapacalt, bilhassa İn• 
gi1tereye para.sız olarak her tür
lü deniz kara ve hava sillUıla.rını: ' , . 
verecek sil&lı fabrikalarını ge<:e 
gUndUz bu maksat için çalıştıra
cak, Avrupaya ordu göndermeğe 
gcı:nce, bunun için Almanya. ile 1-
talya.n.ı:n Amerikaya harp ru.n et
mesini bekliyecek! 

"Bu heyecanlı havadisi nereden 
çıkardınız?., diye soranlara. veri
lecek cevap dünkü gazetelerdeıkt 
Vaşingtondan çekilmiş telgraftır, 
"Amerika İngiltereye ancak alt.m 
stoklarını ~alttıkça sililı vere
cektir. Parası bitince sn-tını döne• 
cektir.,, diyenler her halde bu tel• 
gra.ftaki Ruzvel Lin sözlerinl oklr 
yunca hayretten hayrete düşmila 
olsalar gerektir. Amerika devlet 
reisi İngiltereyi Avrupa ha.rp yan
gınında evi yanmakta olan bir ko:ın
şuya benzetiyor; yangın bu komşu• 
nun evinde söndürülcmeı.se oradan 
kendi npartmınnına sirayet edece-
ğini, İngiltereye silıih verrıek 
kendi evine sirayeti muhnk~~ 
olan bir yanamı söndürırıek ıçın 
kom!;uya ari~et tulumba vermek 
d .. k 1 - • .. ı··yor onun eme o dugunu soy u : . 1 
için İngiltereye vereceği sıla~ ar
dan para almrvacağmı, snd7ckc darp 
t 1 : ın ma.lı u re. en sonra ngılteren ~ 'lA.hla.-
ti küayet ederse kUllandı~ 81 

v. 

. . kira istıyer.eğinl 
ra mukabıl bır ·ıd lnmltere-
·ı· d. Bu şekı e .,. 
ı a.ve e ıyor. t iJterenin ya.. 
ye yardnn etmek ng . 

d h be gtrmekten başka bır 
nm a . ~ Jlai;an Kumçayı 
şey nudir? 
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Bizde nasıl bir gençlik teşkilatı kurulmah? -----------------------
1 Radyo Gazetesi 1 
Fransadakl siyasi 

buhran ve ngH~e .. 
ranta fstlf Ası 

mese1Eol 
Siyaııet dUnyası bugün çu man

zarnyı arzctmekt.cdir. 
Fran!ruı:n dahlli vaz.iyetf gittik· 

çc esrarengiz bir mahiyet almak
tadır. 

Son hnbcrlcre göre LavaJin po· 
lltik:ı sahnes nden henUz uzaklq· 
tınlamndığı anlaşılıyor. 

Laval Alman elçl!i Abiç ile bir
likte li'rr.nsız do:ı:uunas:nm Alman· 
lar:ı tczlimino Jalr bir nn:a,.~ 
ya.pmış vo banu MarJjj:ll Pctene 
knbul etUrmcJ: ı;jlnl üzerine alın~
tır. 

L:ı.valln tevkifinden sonra Al· 
manya ta.rn!mdan takip olunacak 
ık! yol v:ı.rdı: 

l - L.wnlln azllne açıktan açr
[;n IU:r:ı:: ederek Peten ile mUna:se
bctlerlni kcscrlordi. 

2 - Bu azil 1;,lnl dahllt bir ~ o
lc.ra.k ltnbul eder ve gizliden gizliye 
işi takip ederl::rdl 

Dunl:ırda.n ikinci yolu intihap 
eden Almnnya Pcten ile mllnasa
bcti kemsenin z:amanı gelmediği· 
ne inanmaktadır. Almanya acaba 
Petenl kandıramaı:ıa ne yapacak
tır? İşte o zc.ma.n Almanya Fran. 
say:ı Ito.rşt ı,fddet kullanacaktır. 

Donanma Almanyaya verilir de 
Pctcn ile Almanya birleşine bu 

Maliyede terfiler 
Ankara, 19 (Hususi) - Mali. 

yede terfileri bildiriyorum: 
Maliye hukuk müşavirliği avu. 

katlanndan Sa!fillattin ve İbrahim 
maa~ları 2ô0 liraya, lstanbul he
sap mütclıassıslarından Hüsnü 
260, Fikri, Mehmet Ahmet, Nihat, 
İsmail, 210 liraya, lımir hesap iş
leri mütehassıslarından Muzaffer 
210, İstanbul hesap mütehassısı 
Ali 260, Ankara hesap mütehassısı 
Edip 260 liraya terfi etmişlerdir. 

Varidat umum müdürlüğü şube 
müdür muavini Ali 50, kontrolör 
Mehmet 50, Mümeyyiz Hatice 35, 
tstanbul tahakkuk şefi Neanettin 
40, tahsil şefi Vahdettin 35, lzmir 
varidat kontrol memuru Hakkı 35. 
emlak müdürlüğü ~~ müdüTü 
Kamil 35 liraya terfi etmişlerdir. 
Sı1'-..hat .. Şurası a:zalıkl:ın 

Anlmra, 19 (ROStl t) - Yilk· 
sek e•lı ·11ı.t şürcwı azalıkla:-mzı. p~ 
fn:ör dokt<)r Refik Snl.m, genC"ral 
Tevfik tekrar tayin cdilmi4leıu\r. 

Yeni bir nahiye 
Anlmra 19 (llusu!öi) - Niğde· 

cin Ulu~la kanama bağlı H 
köylil Ç:!tehan ndıyla bir na.hlye 
kurulmu tur. Gziantebin Kl.lia ka· 
z:u;m:ı b:ı.ğ .ı M u.eıı.beyll nahiyetııi • 
nln merkezi de Murat.kuyucu kö· 
yllnden Balıklı köyüne nakledll
mlştlr • 

Almanyada bir hafta 
dansedilebilecek 

Bnlm, 19 ( A.A.) - Alman rad. 
yosu yortular münasebetile Al. 
manyadaki dans yerlerinde 25 Ka
nunuevveld!.!, 1 Kanunusani 1941 
tarihine kadar dans edi!eceğini .bil
dirmiştir. 

Suriye fevkalade 
komÜleri Sofyada 

Sof ya, 19 ( A.A.) - Suriye fev. 
kala:Ie komiserliğine tayin edilen 
General Denu dün akşam buraya 
gelmiştir. Garda Generali Fransa. 
ın Sof ya elçisi karşılamı~tır. Ge· 

nt-ral Sofyada üç gün kaldıktan 
onra lstanbuldan geçerek Suriye

> c gidecektir. 

Bir amelenin gözleri 
kör oldu 

Gıı.Jatad& 86 numaralı denıir fabrt· 
ka3U1da ı:~ &mD•edcn Recep, d11D. 
fabrikaya gelen bir karpit t.~. 
çeklçle açarken, Jmrp1Uer bkC:Cnbln 
paUaml§, ve amele Recep birkao met· 
re ileriye fırlaıut§lır • 

ln111Ak sonun 1a. Recep ~den Tiı 
muhtelit yerlcr'nd n aJtrr aı.ırett• :va· 
a)snarak Beyoğlu butanes!De kaldı 
rılmışt:r. Amelenin iki gözü de kör 

cımu:tur. 

t{ sa haberler: 

takdirde şimali Afrikada bulunan 
general Veygand da general dö 
Gol ile birle~ir veyahut dö Gol da· 
ha bii -ı1)( rft•bel' bi~ kum:ı.nclıln o
fan Veyganda ilfhak eder. 

Du l§de a.s:l donanmanın lmirl 
ol:ın amiral Darlanm ne yapacnlfı 
mlihlındir. Amiral D:ırlanm Al· 
manya ile işbirliği yapmak tarafta· 
n olduğu görülüyor. 

Bütün bunlar bir kaç gUn iç!nde 
belli olacaktır. 

Şimdiki halde muhakkak olan 
bir şey varsa o da Almanyanaı İn
giltereyi istila için yeni ve c"ddl 
bir t~cbbils yapmak ta..<ıtavvunm • 
da o!duğudur. 

1036 da Amerikan refsicumbur
luğuna namz~I konulan Mister 
London Avrup:ıda yaptığı bir ae· 
:ı;nhc.tten nvdett•, Almıınyarun ı,u
bıı.t ortasmda lııaittercye tanrruı 
edeceği bana resmi makamlar tara· 
fmaan söylenmi~tir. 

DemI,tir, 

İtalyadaki rejim 
buhranı 

İtalyanın ciddi blr rejim buhra· 
nı İçinde olduğu görülmektedir. t. 
talyan gazeteleri halle arasındaki 
endişeyi yatıştmnağa ~ıyorlar. 
Bunlar Arnavutluk ve olmall Afri
ka harekAtmı büyük davanın kil· 
çük bir parçası olara.!t gösteriyor 
ve İtalyanm tonunda galip gelece
ğini söylilyorlar. 

önıverııte &allak ve lktısat Fallllteıı DoçeatıerlD 
de Zlyaeddlil ra1ırı fıadıkçıoııa diyor ki s 

Bence gençlik teşkilatı kurulurken yapllacak 
şey itimat etmek, yalnız ona rehber olmaktır 

Bizdı nasıl bir gençlik teşkilatı 
kurulmalıdır? Mevzuu tlra/ında " 
açlığımız anket mü1ıevverlcrimizlı \ 
gençler arasında büyük bir aldka 
uyandırmıştır. Bugün de Univer. 

G~nçl:k, bpl:ı ordu gibi sadece Türk ve 

site Iiulmk vı lktısat Fakültesi 
doçentlerinden Ziyaeddin Falıri 
F:.-ıdıkçıo;lımmı düşiincelerHıi )O. 

zıyorum: 

- Türk gençliğinin teşkilatlan. 
ması lüzumu hakkır.da mütalea
mz? 

- Mademki efkm umumiye.:ie 
böyle bir lüzum ileri surüiüyor. O 
hllde bu lÜZUmu scrdettlrffi bir ih· 
tiyaç var dcrn~tır. Filhakika her 
günden ziyade bugün gençliğin 
teşkilAtlanması, teşkilatlandınlma~ 
sı ıarureti a]ik~rdır. Bu zarurete 
lüzum görmiyenler, ancak gafiller. 
dir, Türkiyenin yarınım idare e
decek nesilleri bugünden ihmal e
denlerdir. Bilhassa teşkilat asrı ol. 
duğu söylenen ve bir çok gayri 
milli ideolojilerin soldan, sağdan 
muhiti sardığı görillen yirminci a
sırda Türk gençlerinin mutlaka 
teşkilatlandınlması icabeder. 

milli olmalıdır 
ri!ecek en yakın tarih şuunı, Ma. 
lazgirtte başlayan harekete istinat 
etmelidir. O tarihten bugüne ka. 
darki cehtlerin mahsulü olan sev
gili Türkiyenin mukaddes hudutla
rını muhafaza etmek, gençliğe ve. 
rilecl ilmi ve müsbet ta:-ih şuuru.. 
nun gaye~ini te)kil etmelidir. Bir 
defa bu şuur verilsin, diğer gaye
ler bu şuura örnek olacaktır. 

Te kilit ve faaliyet menulan 
ne obbillr? 

) - Gençlik ~latınm faaliyet 
mevzuu D.! olabilir? 

Doçent Ziyac:tin Fahri -" - Evvela gençlik hazırlayıcı bir 

ji akla gelebilir. Fakat burada da 
her türiil hudut fikrine mani olan 
ve Silinm~r. Hitit, Akad ve bilmem 
ne tarihlerini tarihimize karıştıran 
yanlış ve gayri ilmi telAkkilerden 
-ki bunlara telAklci denebilir mi, 
bilmiyorum- uzak kalmak gerek
tir. Bence gençlik teşkilatımıza ve-

Diğer taraftan Almanyanın da 
derhal bUtlln İtalyaya elkoymağa 
ha::ır olduğu bildirilmekted'r. Da- Tetklilta nıuıııl bir istikamet 
ha gimdiden mUtehassıs matlle bir vermeli f Dört kaçakçı 

yakalandı 

pre mılitaire teşkilat içine alm
maudır. Heden terbiyesi teşk.ilatile 
tesis edilecek alaka bu gayeyi te.. 
min eder. Saniyen gençlik iktısadi 
maksat ve ideallere yarayacak ne
viden bir zemın lizerinde çalıştırıl
malıdır. Bumınla bazı memleket
lerc;eki .. iş hizmeti,, nin tadilini 
kasdetmiyor\11"1. Benim maksadun. 
Türk gencini, senenin muayyen 
aylan zarfında köye, i' yerlerine, 
istihsal yuvalarına bat'Yalabilmdc.. 
tir. Hattt ilk tecrübeler için her 
sene bir ay kAfi görülebilir. Bu ay 
içinde Türk delikanlısı, mensup 
olduğu teşkilat bürosu tarafından 
gösterilecek köylü ailesinin y-.mın.. 
da onunla hemhal olur, çalışır 
Yalnu böyle bir şey, bizim içti
maı terbiyemizle ne derece banşa.. 
bilir. lşte mühim mesele. Evvela. 
bizim gencimiz, en babayiğiti de 
dahil olduğu halde. çok nazlı ve 
lüzumundan fazla §e}ıirli terbiyesi 
almıstır. Saniyen köyümüzle köy. 

ço!t Alman za.bltlerin!n ttaıyaya - Bu t~kilata nasıl istikamet 
geldiğini bit.ara! memba'ar bild'ri- vernı:!li? 
yor. Aynca Almanyanm ttalyaya - Evet, burada mühim bir me.. 
elli bin as~cr göndermek üzere ol- sele var. Gençlik, kendi arasında, 
duğuna da 13a.ret ediyorlar. cemiyetler kanununa göre, teşki. 
Şimali Afrika liarbi latianabilir. Yahut otoriter rejim 
Şimal! Afrika ha.rekU.tmdaki he- mevzuu bahis ise, ~kilAtm model 

ve kalıplan otorite tarafından vü
zlmetıeriı:de İtalyan kumanda he- cuda getirilir. Birinci yol şimdiye 
yetinın hataları vardır. kadar tecrübe edildi. Her nedense 

İtalyanlar taarrıız etmiş, fakat 
bir mukabil taıırruzu d~eme· semere vermedi. Bununla gençliğe 
rcişlerdl. Huırlıklan da taarruz karşı itimatsız olduğumu ıannct
lçindl Eğer kumanda heyeti bfr meyiniz. Belki işin içinde teknik 
mukabil ~ ihtimaline karşı kusurlar vardır. ikinci yolun tec. 
lllzumlu tedbirleri aldırnuş olsay- rübc edilmek istendiğini gazeteler. 
dl bu kadar Jma bir zamanda bu de okuyoruz. Bence yapılacak ~Y. 
kadar ağır bir m&ğlübiyete uğra- gençliğe itimat etmek, yalnıı ona 
ma.z1ardı. Bardia'da blll Uç ttaı- rehber olmaktır. Bu rehberliği 
yan ttimeni bir mukavemet Halle Partisine veya siyast, idart 
göstermektedirler. bir makama vennk lüzumsuzdur, 

Torbruk'tan bazı tt:ı.Jyan kuvvet- maksadı tmin etmiyecektir. En 
terinin çekilmekte oldukla.rx da bil· muvafık yol, Türk gençliğinin en 
dirilmektedir. i..ıı ve mütekA:.if kısmının b 1un-
~len haberler Rardfa etra!m - duğu yüksek tahsil müesse3(:Jeri

dr.kl mU,tıJıkem me\•kilenn hep· nin ~f \'e mlkf Or~rind n milte~ek
!iliıd,..n mtihl.-rt oldu~ınu göstermek 1 kil bir heyete bı.ı teşkilatlandırma 
tedlr. Burada t'.:ılreler halinde be· iş.ini tevdi etmektir. Bu suretlt ica
ton talıkimat vardrr. Bu ha.tlarm en bmda intifat rr.aksatl:ıra rol açarı 
dqmdaki kın!nı~trr. bir fırl:.acılı!dan gençli~i uzak tut-

Yunan· ltalyan harbi 
İtalyan • Yunan harbi Yunanlı

ların lehine ~ ediyor, Şimal· 
de kar ve tipi fazla olduğundan 
Yunanlılar ağır ilerliyorlar. Kliso
ra, Tepedelen ve daha cenupta bU
yük ilerlemeler kaydolunuyol', 

Tepedclen ve H.tmaranm dilştU • 
tüne da.lr Sovyet radyosunun ver· 
dlği haber teeyyilt etmemiştir. Fa· 
kat bu ıchlrlerin dtl...tq]tf:ISf her g1ln 
be-~leneblltr. 

OOn de YunanWu bir çok esir 
ve maheme almJlla.rdır. 

muş ve sadece millt olan bir teşki. 
lttla gençliği teçhiı etmi' oluruz. 

Tqkllltm ldeolo.flsl f 
- TeşkilAta nasıl bir ideoloji 

telkin ctmeii? 
- Galiba faşist, 905Yallst, sol 

ve sat, yahut ikisinin or~ası olan 
her hangi bir ideoloji ka,.tediyor
sunuz? Bunlann hiç biriyle ala!ca
dar olmamalıyız. Gençlik tıpkı or. 
du gibi sadece (Türk ve (Mit:l) 
olmalıdır. l~ bu kadar. Mutlaka 
bir ideoloji vermek l~z:msa millt 
tarih etrafında i§lenmit bir idwlo. 

GUm.rük muhafaza teekllltı Ue 
emnivct memurlıın Mustafa, İ!m&· 
il, Ahmet, Abdurrahman admdaki 
ı,nlırsların üzerinde 22 kilo esrar 
bulmu,tardır. Kaçakçılar, adliyeye 
t~ edilmişlerdir. 

-..-,,,,:-100 == 
Çam dallarını kesenler 

cezalandırılacak 
Yılba.şmm yakınlaşması münaee- Iümiiz, bu gibi ıençleri ve şüphe. 

betile Beyoğlu eğlence yerlerinde siz genç kızları nasıl t:ıtrnin edebi
hllZtrhk faaliyetleri artmıştır. Eğ- lir. Kaldı ki, anane ve örflerin1ız, 
lence yerleri o akşam eabaha ka· köylüye hizmet için gönderilecek 
dar açık bulunacaktır. Yılba.~ ge- erkek veya kız delikanlı'.anmıza 
ceai mUna.sebetile bazı kbnscle • eJveri~li değildir. Birçok ilk ınek: 
rJı çam ve de!n~ d~114:"°1 kl'se· tep muallimlerinin köylerdekı 
rck sııtt.ıkları gönılmuştilr. Orman münzevi ve küskün hayatı bu ha-

~~l~~~;~ k;:ı;r.~!":~~:b::: , l~ şa~.ididir. Binaenaleyh mü.5~-
,. · ~ j be. munevver namzedi olan Türk 
._,açların kcsılme;sfnl m<'netmek U· .. 1 k .. ·· k .. ı.. ·· anlac:. 
zere belediye alakadıırls.r:ı. emir 1 gencı ı e, o.~'!1 ve oy uyu . ~ 
verm tir. Ke6enleor hakkmda da 1 t~. ~u ... tı~~1, bulacaerğı hnıza..alde 
kn.nı.:nt taktbat yapıiaca1.-tır. mm ınceliğıne b . ..,lıdır. ~ 
T l d l atıl !:almamak ve meseleyı bu kad. 

ramvay ar an at ~yan ro !çinde düşünmek gerektir. 
60 kiti yakalandı Bazı alaylarda boş kalan asker-

Hemen her gün bir çok kı.şi !erln_lizin civar köy!erin. ~aı:nan 
tramvaylardan hareket halinde ışlenne yardım ettıklennı b~:at 
altadığı veya bindiği için ecza. mü:;-:ı~eı;fe etn:i~~~m. ':alnız b~z~ 
ıandınldığı halde bunun önüne askerımızle kö~lu aynı ta~aka~.a 

kt · mensuptur. Münevver gencımiz ı-
geçilememe edir. DUn de bu se, sözde münevverlik tesiriyle bu 
suçtan 60 kl§i hakkında Y.abıt anla~maya biraz zor yanaşır. Fa. 
tutulmuş, birer Ura ceza ahnnuş kat kısmen mecburllik, bu zorlu. 
tır. ğu bilabara gönüllü çal~şmaya 

Dün aynca seyri sefer nizam. kalbedebilir. Her halde bır <lefa 
lanna ınu~nyir ha.rekette bulu.. teşkil~tçıhğa ba~larnak lazımdır. 
nan 21 ~oför ile iki arabacı da Gerisi, kendiHğinden sökün eder. 
cezaya çarpılmıştır. HASAN BEDRETTIN VLGEN 

Reis yorgunluğunu şimdi ~
diyordu. Arbk lconuşaımya.cak ha.-

~ , , 
lS~~ke~~~:~~J 

ğı klUbeyt aa.rdtlar. Bir y"11çeri 
içeri daldı. Km, kuru bir saman 
yığını olan ya.tağmdan ya.n çıplak 
bir halde çı:ka.rdı. Atmm önUne a
lıp uzaklaştılar. Diğer sllva.rller, 
daha bir müddet köyün et:ra.fmda 
dolaştı, Köy delikanltla.n kendile
rini dışa.n atmıııtlar, bir ~ eğer
sbı a.tlara atlayıp mm mumdan 
k~turmuşlardı. Fakat klbyanm 
pl!nı muvaffak olm.Uf. Hiç bir ka.
uya eebeblyet verilmeden gtızel 
Abaza km ka.çmlmJlb. 

le gebnJştt. Ali pqa.: ' 
- Şimdi uyu.. dinlen.. Sonra 

J:onuşu.roz, dedi. Ve ilA ve etti: 
- Her ,eyin ~eei bulunUJ". 

••• 
BiR KIZ liçı:BllA V AKA8I 
Ali paşanın klhya.11 hiddeUe içe

ri girdi: 
- Paşa, dedi. Gene iki askert

ınlzi öldürdüler. Taha.mm.Ulilm ta
eryor artık .• 

Ali ~&: 
- Ne ya.pmak tsttyomm.. decD. 
KAbya. poe bıy:kla.."'tnl avuçlan 
lıçinde~: 

- Kmua lcmas .• Cevabmı ~. 
Alt ~. k!hyasmr derin derin 

sil!.dU. Sonra: 
- Kan ~ bq!Ad:r mı, U'· 

kasr gelmez. Hele Çerl:ezterin 
nefret.lnI tahrf:c etmek Nze htc; bfr 
w..a.:ıç tr.:mhı etmez. Bb, oula.n 
~ldUrmeğe değil, onlara doğru •e 
lyt yolu göstemıeğe gel<uk. 

- Ama a'81amıyorlar .• 
- Bü- gU:n ~lecek, anlıya· 

caklar .• 
Mubavereıa,i reis de aHılla ile 

dinliyordu, K enıJini tat:a.ın3.dt : 

Büyük T mihi .A,lı ve M acBTa Romanı 
ederek.. dedi. l'UADJS, adamlannıs baftaA aya. 

- Evet.. Be.n «h bunun llmıt>a- fa kadar eUAhlı olma.lı .• Hatt! g11. 
ıuymı. sel atlara blmnelidirleır •• 

Ali pa,a k!byaya dönd11: IUhya: 
- Klıbya, dedi. Şimd.1 auıa bo- - O vakit dedi &t1aıımızı ora-

1\J.M gk1eceılıt bir emir nrtyonım. da brra.?r.p gelmek lbmı. Çerkez
E::ı ce.ur adaml&rdaıı. on ka.darml ter gtlz~l &t göıilp de almamazlık 
yanma atıp Aba.sa köylerinden bl- eder ml f 
Jfıne git, töytın en gO.zel kızım &ğ- Ali pap retae d&ndil : 
nıın. Bir gece k6)'ü burp 1ı:m b· - Sen de gttmek ister ınJırin 

-· re!a •• Klbya Jmlaklarma fnanvnMNll - Yok, ben Plemem.. Beınbn 
gJbi .k!t. Reis hayretle baktyor. m.OCAdele edecefim bir Uık adam 

- Atlamadın mı! nr. Ondan backasılle Mı; ufrqmı-
- Anla.dım efendim fakat.. ya.caimı. Ko'rktufumda,n değil, &-
- F11utı ıu.. Eğer Abazalar ınm:!eın ht~ korlanuyorum.. Yalms 

U-ıerinb3 hücum ederlenıe ~r- hay&tımı, o canavar kaptanı yok 
1uz. Kan akma.amı istemiyorum. etmek lçlıı muhafaa eclea.ifaı. 
Bizden ~nen 016& bile siz &tdnrın~- Oğlumu kurta.racafmı. 
yin... Haydi .• Şimdi gjt. Blı' batta- - Haydi Uhya.. 
ya kadar !stedlldertm olmalı •. • .. 

Abaza ktmu kucağına alan aü· 
v:ı.rl tri vücutlu erlıek hat1&n bir 
~ gözUnU bmaştıracak kadar 
dhı~. Fakat ya kollan a.rasmda ta
fl(bğ'r bu harfkulAde gU.zelliğin ına
n8$11ı anlanuyacalc lt&dar uker, 
yahut kendls!ne alt otmıyan bir 
1191"Vetle hayal kur!ft&Jllt\ acı lkı
betmf. df1'ünebllecek kadar hıuıısa.a 
bir adamdı. Belki de bir Çerkez 
dellkanlıaı kadar mahir aUvarl ol· 
madrğI için at {lzerlnde kendisini 
gUçlUltle idare edtyordu. 

Bu Abaza ıaa. 111 anda, eğer bir 
Çedres deıtkanlmrnm kollan ara.-
11112.da ot-. idi, eaçlan okfanır, ku· 
1&klarma tatlı lfk ıUnnne.rt eöyle
ntr ve TOcudu yer yer pı:rkl&
nırdı. - Pa,a, dedi. Bu ÇerkeTbtanı 

, r.ılz.!ı edcee[4.:ıir:o inanıyorum. E-
• Dl!nl:U ihracat yekflnu 175 bin vet, lir gtın gel"<:ek ~~r şeyi an

ı.-n.;ı.'1 bulmu§t.ur. DUnlcU ihmcat esnıı- 1ı~caklar .. Fakat onhr, 8~tar. 
amd& bıılık \c kuru mcyv:ı .w.tılm.t~ur. , drr hep ltcn"i yörenr.klerhıin cstrl 

Btmun manamnr ne kA.hya, ne 
de reis anl~lardı. Sormaya 
da ce:Hıret edemlyortardt. 

Sa.b3hm alaca karanlığmda on 
beş Türle a.Uıaı yıldı:nm sürati ile 
kllçil:k bir Abu& kl>y\lnQ buryor
Jardt. 

Kaçil'tlaıı. :im Myledi'r. Eve gel
dikten ııonra lee lf d~. Er
kek gene macora ~dedtr. Kan, 
onun h.Mreti ile tatlı rilyalar g~ 
rllr. A.riladql&nna_ pnıg mı.a.ra, 
koetlllSRml !Mhatttlerini &mıekten 
sevk duyar. 

• şchrirn!Ze yen•den ltaplama tııb- hclin''C Y11§~·0:-ı ..... B'.l b.,1;•8 n «'6z
ta&, anll!n. boyu, CC7.8.l Ubb!yc, kAttıt mek lL"':m .. Bı:gün b'ç blr Çern2 
mukavva., cam. tavşa.n den:rt, aatr&- ve Abaza !~'ilikten an!e.maz. Ya
gan, radyo ci.hlll n ı:ıvt geımı,Ur. be.nıeıltı:rt !~l,eline 8<>kmak ıntemez.. 

• t'a.?"J' el'f'-8 ml\esacsc~ ıa1ah ~ ' 1 .. r. Yıı.be::ırmm ~r.?dırler. Ken· 
t tmek llr.cre ı~ lchnMta1Jı 1 dl toprakla.rmdll lı:-,1\tflt~ yap· 

Mma ııtıtu.1 cOzdanlan otmadıtı mım tsterler. 
~ ~e m e.ııa:ı:eey. kabul eM!rrı•,... AD Pafll': 
ıut lr.uar~t:oumqta. - Ve ktmdl bmdUMt U.. Jt...,, 

, 

- Beş UıstUne paşam. 
- Y:llUllna. sllih almtı.tnayr da 

unutma .. 
- Nattıl ? .• Sl.l!h almıyaca.k mı· 

yız?. 
- Eiltnl7.de.n bir kua çıkar .. 
ReJa müdııhale etti: 
- Ne Çerkecle?', ne de .A.bamr

t.r, dedi llll&h8cs adama kıJmıC 
~esler. Yam ıllWınz bbfnl u
luılı yel"fıw tutmazhr. - 8r 

SUvari!tt, nnttalııtd.a dartmJa 
koşuyor, yeniçedlor ikide htr pJo
tovlanıu hav&ya ~aı.t~ 

Almacalr Jmm m Matftmııhı. 
H&ttJ. lc:1a.vus, btr '9011'1* olur 
41~ etraf tıll!h scelert il• ptla!"" 
ken lmm ~ 6nen.. ptmto, ~ 
nıt edl)ocda.. Ba lldam da bir ,.,,_ 
•idi .. Pan,. H ~· 

1111 ..--. ç.m.- mma ~ 

Ve,.,,. ... 'l'Odt dlı• T' .
konen &..-da llPmıl .Abua 
km, o uda Wr Çeıtı:es ftya Ab8r 
• delire"'- bıllarl anwmda 
.-n. ~ - wıı daö
blu:-. ... s.. ~·: = ftr) 

1 HAdiseler arasmda ( 

Almanyanın 
Britanya ya yeni 
bir ihraç planı 
Akdenizde harp vaziyeti 1t:ıl. 

ya aleyhine döndükten sonra 
herkesin zihnini işgal eden sual 
budur: ltn.ıya yıkılmak tehlike
sine maruzdur; İtalya yıkılınca. 
Almanyanm vaziyeti ne olur? 
Almanya ltalyanm gözleri önün· 
de yıkılıp gitmesine tabammtil 
eder mi? 

Bir riyavete göre, Almanya. 
ltalyanm bugünkü milı;kill va.. 
ziyetini dilşü.ilerek onun yıkıl· 
masmdan en1eJ tedbir almak 
istiyormuş; }ani 1941 §Ubatm· 
dan evvel Britanyaya yeni bir 
istilA. h:ıreketi yapmak teşeblbU
sünde bulunacalmıı~. 

Bu, 1936 senesi cumhUITeisi 
intihabatında cumhuriyet par
tisi namzedi olarak Ruzveltin 
kar§ısma çikan London'un iti
mada. değer kaynaklnrdan elde 
ettiğini ileri:ıe sürerek mey.fa .. 
na koyduğu nir haberdir. :ter 
haber doğru veya yalnış olabi
lir. Fakat 1talyanm vaziyeti 
müşkül olma{.- da harp içinde 
olan Almanvanm mutlaka bir 
çıkar yol a~yacağı da muhak~ 
kaktır. Onun için 1941 scnesı 
şubatmda Brıtanyaya Alma•t)d
nm yeniden bir ihraç haı-eketi 
yapmak planı üzerinde olması 
ihtimal ha::i.,....lnde değildir. 

Almanya itin denizler aşın 
harp sahalarında İtalyan ordu
suna. yardım etmesi bahis rnev· 
zuu olamaz. Arnavutluğa. gele
rek Yunanistan He mücııdcle 
ye girmekte de yine Atmnnya
nm doğrudan doğruya bir men· 
faati yoktur. Zira İtalya Akde. 
niz.de taarr11z kabiliyetini kay
bettikten som'S Akdenize doğ· 
ru Almanyaı•ın göndereceği her 
ordu kendi milli kuvvetini israf 
etmek dc:ncktir. Şu halde bun· 
dan sonra Almanya için mühim 
olan şey, sadece İtalyanın ı..rta 
Avrupasında yıkılmaması ve 
!ngil tere ta raf mdan A vrupaya 
cenuptan gelerek herhangi bir 
taarruza müttefikinin siper ol· 
mnsıdır. 

Bu itibarla Almanya İtnlyn. 
nın ytlulmasmdan evvel Brita.n
ya Uzerine yeni bir Alman isti· 
Ilsı teşebbüsil beklenebilir. Şu 
kadar var ki, Almanların bu i. 
kinci teşeb'oüsU birinci istila 
te~bbilsilnden daha muvaffo.kı
yetli bir netice vermiyecelttir. 

lngilizlerin Alrikadaki 
muvaflakiyetleri 

Mızırdaki İngiliz ordusunun 
garp çölünde İtalynnlcra knqıı 
elde ettikleri zaferin kıymeti 
nedir? Ba.zI Alınan gareteleri 
bu zaferi ehemmiyetsiz göster 
mek bahsinde İtalyanlara taş 
çıkarıyorlar ve İngiliz ordusu. 
nun ilerileyişini Afrika çölle
rinde birkaç kilometre ileri git· 
mekten ibaret gibi gösteriyor
lar. ttaıyanlarm maneviyatını 
kuvvetlendirmek şüphesiz bir 
mUttefik memleket matbuatma 
dil~ vazifelerdendir. Fakat bu 
şekilde yapılan neşriyatın fiili
yatta bir fayda verip Yenniye· 
oeğini clbette ya.km mm.an gös. 
terecektir. 

Bu münasebetle Deyli He
rald'm garp çölündeki ınuha:bi· 
ri tarafından yazılmı:ş bir mek
tuptan bazı satırları naklediyo
ruz. Muhabir diyor ki: 

"16 ilkkA.nımda garp çölUnde 
İngiliz askerlerinin İtalyanlar
dan aldığı bir mmtakayı gez. 
dim. Burast baştanba.şa harp 
j?animetleri ne dolu bir haldey
di. Bu ganimetlerin kty:metl mil· 
yonlarca. İngiliz lirası derece.. 
sinde yillisektir. Bu insana hav
ret verecek bir manz.ara tec~il 
ediyor. (":ı<>zUn alabildiği geniş· 
tikte ufuk eahnsı kamyonlarla 
dolmu.<mır. Yollar üzerinde iki 
ta.rafta ".alılar ile örtülmüş bir 
çok harp mUhimmat depoları 
var ki kilometrelerce i.mtidat e. 
diyor. Aynı zamanda bircok 
petrol ve benzin depolan gö..ıii
lüyor. MilyorJarca. fi~ek dDUs. 
binlerce kamyon ve tnnk ter te
dilmiş. Bu ı:;eylere ba!nnca, tal
yanların bir müdafan. harbi i. 
çin değil, bir tee1vüz h rbi irin 
ha.zırlanmış oloul·'arıra no:l,, 
~~ kalmaz. l{~ ra uörıl ' 
le!'in otur.m.alarma. nıa;J.r.ıı" "'., 
ra.k hazn-lrumııi!" olan ··" , r 

l• haktkatte ':»r fTE"h itv' 
!'ft.da her turlü yi • C(>1·. i 
t.cplallll!ll!J. Kon5Cr\·e k•·t··' '"t 

(Deuamı karşı.ki llll-'Vfada) 



·-,•iti ka: 

Fransada 
bır ışık 

Bir~ Peten enerjik bir 
lta.relıcUB dev~ elyaseüıMlo yeni 
ka.ra.ıiar alrrkcu bert ta.rart.&n 
da Fraasanın walıtelif yerlerin
den, blUıassa iiiı;al altmd&ld mm
tııkalarmda A lnınn alcyht.:ı.rlıjhnm 
yer )er kmdlnl hissett1nne-ğe baş
ladığı, ve yeniden 50 Fr1L1Ut1z. ünl· 
"~rsitelisfnin Alınan askeri mahke
mck'rlne verilcliğl haber rnrlliyor. 

İhtlyıır Peten Uo genç insanların 
t :ahürleri hugun ıınca.k sembolik 
bir mana üadc fldcbilirl<'r. iFakat 
~ylc anlar \·ardır td bu scmbollf'r 
yannm poı1:rcslnl resmedt'rler \e 
bw sembollerin nrkasmdan gf'le
cck günlerin yüzlerini ooeyretınek 
mimkiindtir. 

Fre.ıısa. ani bir darbe ile sukut 
etti. Fakat diinJ ı t.vihl hlr mille
tin kostooom:m bir tarlhtt-ın. mnh 
t.e.sem, tatlı, acı Y.atetli, matıuhi. 
yetu bir ~attan soam. hirdeııbirt> 
Y<>kolurnnneslni kaydeCınıl~ deı{il· 
dir. Arıabı saran, \'&tanda11la.rın 
ruhları tiatüoo bir kabus gibi çö· 
k~ panik havası ya\ a5, ycı.,·a~ bir 
6İs tabakası gibi kalkmaldn }'ran· 

sızbr btilılnm, t arctin deh~tinl 
ol!wı fecaati ile b"Önnr~rtcdlrler. 
Moo rn dilnys.nm her yerinde üni· 
vel'Slteft hlirrlyet ve l tililiılin bay 
rağıdrr. BUtün l tibdatlar onu vık
mak, 3erc sermek, bütün rnii.&tc\
Wer onu yok etmek için nıtiNMtele 
etnıi l('rilir. tlni~lt4'11 modern 
clünla tarlhinlrı ~enç çağlarmm, 
genç mlllctJerin istikbale doğru o· 
zıuınn genç limitlerinin diUdlr. 
ls~l altmitaki Fransada askeri 

lllahlu.•mclerde ,~ta.nb.rı ~lbl ol
lerl Jccıcooeu bir mıHıte,·lintn du
d:ıklarmdan !if)mcak emri maznun 
a:ındaly:l! ı H 'nde beklfyf'ln 50 ü· 
nlver'~ll h('11.i '\nnn sabah bir 
davamı dfbfndr ·~öı.bebe'klerlnde 
üç :renkli bir bayrajtm ı~ktannı 
taşıyarak kurşuna dizileceklerdir. 

lUti te,U onların mczarlanna taş 
koynıryac:ak, yattıktan ~ kimse 
tanmıı;ı Rt'ak, gelecek bahanla han
gi !Ü~OJin bo deftkanldarm b
nmdao renk aldığım ldm&o bllml· 
7ecc'kti... Fakat :fa1.e Fransa gözl&
rindc M~ \'e ümit yaııan bu deH
k:ı.nldann meçhul kemlkJerf üstiine 
kumlacaktrr. Taze FranMnm kur· 
tulıq mucizesini f.&7.e suonm nus
gu lçf :ıdo göreceğiz. Gt"n~ rn tazo 
çağ Fr:uıs:ısı baham böyJn taze 
bir dal j,,'"İ!Ji 1 azırl nlı'kcn • Franı.a
nm 9h lhtlyarlanndan hlrf oı- Pe
t~ de fazc lın\"an hi1iı1cdlyor. 

İlk hareJmU F~nsayı im ıhcYruk 
bir ihtirasın sürüklemek ist,cdiğl 
1ıaı-p badiresinden kllrtamınk olu
J'Ol'. lklncl hareketi diktatörlük 
beabahtlığmdan kurtulmak iı:l11 
~ği ha.mJedlr. İhtiyar marc-
1'531 Fr:ınsıa.nm mukadderatı üze· 
rinde kendisi ile birlikte mcsulf. 
l'et kabnı edecek blr istişare heye
tine lhUyaç hlssedfyor. Bunun ma
DMt dtinya şartlan, ,.e Fnuı!Wlm 
)'tl§Bdıir bugtinkU hayat göz önüne 
getirflbeek ohıl"l'lft. \'Uzahla anJa
§lkr. 

İhtiyar Peten mflıetlnl ~ine mil 
httntn aklL'teiiml lclnrc etmek ih. 
tlya1-, &12U8unn hiç bir icbar \'&• 

ld ohnMan duyuyor. Bu bir mlllete 
inanmak, milletin varlrb"lna inan· 
matr, )'alJlyacağma, inanmaktır. 
Seronnı \-atanmm mağlôblyet 

Yarası üstüne bir ~rgı gibi MnUt 

ihtiyar Pet.en bu kararlle aynı za· 
manda yarın için dünya nl7.arnmda 
F'ralJSanın a.lac:ağı ecpMyf df! işa
ret etmis oJayor. 

Bu cephe totaliterlere değl) de
mokl'al!IUcre mtitcvNrlbUr. 

SADRİ ERTEM 

Askere giden üniversite 
talebeleri 

Üniversite tnlcbelesi olup da 
manevra dolayısile askere alınan
lar hakknıda tatbik edileook mua· 
J!l{;le hakknı<Ja görU~ek üzere fa· 
külte profesô"rler meclisi bir top. 
Ia.ntı yapm:r tır. Askere giden tal~ 
belerin lıakkı ha.ki kalacak askcr
d geçen müddetleri dev~ müd -
detleritıe dahil olnuyacaktır. Yanı 
~~ta kalmış addedlimiyecekler -

Hükfunet 
0

doktorları 
Bazı hilküınet doktorlan hususi 

o~leri olnı:ıdrğmr mevzuu 
bahsederek hastaıar tarafm.dan va.. 
pdı.ı.n daveletıere icabet etmemek
t ler. Belediye ve sı'hhat işleri 
m dilrlUğU bu gibi doktorl11.r hak
kmda dd tle takibnt Y&Pflnı88IIU 
bildirmi tir. 

yrğınlıu- teşkil ediyor.,, 
İtaly&nlarm kaybettiği bu 

·. -~ · · · ~ .'6,r - ~-< • · · .. : · · ... · .... ~· ·e· · .... ~17-· .. :·' 
.,~pjl . u~ .. ~-·~· _,-~ ..... · ·ı· . ;: .:~ ,., ... ,. 
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üniversite fal ebe ., ~DRdlkçe: 

• . .•• • . . . ..• ... _. ':~.~-"":~ .·,...,. ' .. , ... ~...,--..,.. •'4 ..... . 

Bir piyango davası 
. birliği . Fena avukatlar 

tahn1atnamesı 

di, 1ıiç bir zararcı 'Uğramadan ba· 
şanlrmştı. 

O vakitler, bu hiıdiscyc müt. 
hiş bir azamet ve ehomnm 
verenler şimdi '1:ıir.kaç ki o
mctrcıik çöl,, fn ne kıymeti ola· Maarif Vekaleti tara

fuıdan hazırlandı 5000 lira çıkınca Nazar et o iv rsite gençliği için yapılnın-
bilir!. diyorlar. 

:;ına .karar vcnlen yen,i gençlik teş· 

ki ~ 
1 MM~ orta ıgı tanımam ıs ! 1 t:i%~ tn~~~~~~sdik edile-

.. İ rek Unıversıte rektörlüğüne gön-

Harp1 başladığı günlerde, 9a_ 
ğımız, yeni bir sildhı tatıefiı: 
~anda. Gerçi "800,, .. de
gerı, çokt<l#& anlaşılmt§, kk~ 
pek esk"'idenb~ri biçilımi§ttr. ra· 
l:cıt rildh ile birlikte mey(lana 
çıkz..~ tabyada yer w WJt:!Iİ,fc 
alı§? yenidir. 

MC§hur "Ezöp,. , en giizcllc 
e~ı [cnıayı ''dil,, de birle§tirdiği 

Euct, eğer mesele, yal 
toprağuulan ibaret bu ... , .... . ,.,,·"''" 
gerçekten de hiçbır 1..'"'11111 
tnıyaca.ktı. FaJ:at .. 
yılz binlerce ton/ 7 

Asliye birinci ceuı mahkemesi 1 Ancak, Naza ret paray! aldıktan j derllın1ştir. Bu talimatname hüküm 
~ün, ta):yar? I?iyang~sundan do· sonra Şar~'nun. ?rt:ıklıgını d.inle- lerine göre gençlik teşkiliitmm 
gan ganp bır hadl.senın muhakc - memlş ve ış adh~cye aksetmistir. dcıhal kurulmasına. başlanacaktrr. 
mesini yapmrştrr. ldclia olunduğu- Diinkii muhakemesinde Nazaret Fakültelerde teşekkül edect>..k 
na ı:-öre hlldise ~öyle cereyan et· inkar etmiş, bilet bayii ise, deftere talebe cemiyetleri mtimesaillerin
mi.~tir: ikisinin a.dr ynztlmış olduj:hınu sqy- den mütcşc-kkil ilniversite talelSe 

Nazarat ve Şarho adında iki ki- !emiştir. birliği, Reisicumhur 1.smet İnönü· 
şi, 30 ağustos Zafer bayramı ler- Duruşma karar verilmek iızerc niln yüksek himayelerindedir. Bir-
tibinden müşterek bir bilet alnm;· başka bir güne brrakılmı trr. liğin fahri reisi Maarif Vekili, ta-
lar ve bilete 5 bin lira dilşmüştür. bii reisi de iıniversite rektörüdiir. 

Küçük kız 
Annesinin verdiği 
fındığı yutamıyarak 

öldü 
Şehremininde oturan Bahriye a

dında bir kadın, dün, iki yaşında· 
ki çocuğu Aysele bir iç fındık ver
mi;ı, fakat fmdrk çocuğun genzi· 
ne kaçınurt.ır. 

Yavru rkmmağa başlamış, anne· 
si ve komşular kendisini bir otomo 
bile koyarak Guraba haStanesine 
götürmüşlerdir. Ancak çocuk daha 
yolda iken ölmüştür. Ceset morga 
kaldınlmr~. tahkikata ba.şlarunış

ttr. 

Metresini öldürenin 
muhakemesi başladı 

Bir kaç ay evvel Amavutıköyün· 
de metresi Haceri kıskançlık yü. 
zünden öldüren inhisar amelcsiu
den Faik'in muhakemesine diin bi· 
tinci ağır cezada başlanmış, katil: 
"- Yapbğmım farkmda deği. 

lim! .. demiştir. 
Muhııokeme s:ıhitlerln celbi için 

başka bir güne bıraktlm~trr. 

Kız kaçıran kayıkçı 
mahkUm oldu 

Bir middet evvel SUtltkede bir 
kayıkhane jşleten llyae admda bi
risi, kayıkhane sahibiııbı kızı Be
tül'e §.şık olmuş ve Wr g\ln ktzt so
kakta zorla ka.çı:rmak istemişti. 

Asliye birinci ceza mahkemeı;ine 

veril en İlyasın mub::ı.k{'me>Si dün 
bitirilıniıJ. 4 a~· 20 gUn müddetle 
hapsine, 4-0 lira para ceZll.l!ı öde· 
mesine karar verllralştir. 

Vücudü yanan kadın 
öldü 

Evv~ gün, Galat.ada oturan 85 
yaşlarında ali krzı Latife mangal
dan sıçnyan bir kMlcımla yanmış, 
Sü?"p Agop hMtanesine kaldırıl
mıştı. 

Latife dün hastanede ölmü.ıı, cc· 
Bedinin defnine ruhsat verilmiştir. 

Altın Fiyatı 
Bir kaç glindenberi altm fiyat

Jarmda istikrar göze çal"pmakta
drr. Dün de bir altmm değeri 23 H
ra olarak tesbit edilmiştir. 

-1-

POLİSLER HAPİSAl\ı'EYE 
GİRİYORLAR 

B İR kaç polis hafiyesi ara
sında dostça tertip edil· 

m~~ bir alcşa.nı yemeğinden son
ra yatağıma girmiş ve henüz 
uykuya dalrnl!tım kıi, kapım ça~ 
lmdr. 
Açtım. Karsıma komiser Stan 

lep çıktı. 
- Haydi, dedi. aoele bir iş 

için sef bizi istiyor. Ye~i bir 
cinayet olmuş. Kaybedilecek 
bir dakika vaktimiz yok. 

Ben Stanley'in muaviniyim. 
Hiç bir yerde onun yanından 
ayrrlrnam. Onun emri al~ı!'da."1 
çıkmam. Stanley de, şefının c· 
mirlerinden zerrece ayrılmama
ğı kendine şiar edinmi§tir. Bu
nunla beraıber bazan şef, her ' .. 
hangi bir işin idaresını ~anıa-
mivle ona ıbırakrr. Stanley ın ze. 
ıraSı, bütün emniyet muhitlerin
ce kendisine birinci derecede 
bi~ itiıbar kazandrrmıştır. 

Ç-eyrek saat içinde ~wrlan: 
dnn ve, aşağ?da, beni bir taksı 
içinde beklemeği tercih eden 
Stan1ey ile buluştum. 

Az sonra §ef, albay Raymond' 
un yanındaydık. 

Albay Raymond ikimi1~ ?e:. 
- Oturun, dedi. Her ıkınizı 

ile allkadar edecek bir mesele 
etrafında yeni maMmat aldnn. 

Tüccarlarımız 
Hava Kurumuna üç 
milyon lira teberru 

edecekler 
Manifaturacrlar birliğinin ~mdi

ye kadar topladığr 100 bin lira. 
Türk hava kurumuna teslim edil
miştir. Manüaturacıln.rın, Tiil-k 
hava kurumuna iane ol:ı.rak Yerdi· 
ği meblağın yekfınu 300 bin lira
dır. Bütün piyasanın, hava kuru -
nıuna teberru edece&'i paranın ye
künu ise 3 milyon lira olarak hesap 
e~tir. 

Bir şoför muhtelif 
· yerlerinden yaralandı 

Necau adında bir §Oför, dUn :Ba· 
Jatta Agobun ga.rajm& ge.ktiği otomo· 
blllnl tamlre git:mlş, ancak ga.Mj lta· 
re.nlık olduğıından bir mum yakarak 
çalışma~ ba§lamı§tır. Mum bir ara· 
lık otomobilin beJlzln depoeuna dll§· 
mU§ ve bu suretle yangın çıkmıo ve 
§Ofor Necatı de muhtelif yerlerinden 
yanmıştır. Biraz sonra yeU,en it!aiye 
yangını ııöndUrmU§ ve Necati baygm 
bir halde Balat hastane.!lne kaldırıl· 
mı,ştrr. 

Seneba§ında İcra 
daireleri bet giin 

kapalı 

Birlik ve fakillte talebe cemiyet· 
Ieri çalL5ma kollan dört kısmı ü
zerindedir. 

ı - Kültür, neşriyat. 
2 - Memle.ketde tetkikler ve 

seyahatler. 
3 - Yurt gezileri, karşıIB§ma

lar. 
4 - Talebeye içtimai muavıc-

net. 
Gibi kollar olacaktır. 
He rfakültede kurulacak t&ld>c 

cemiyeti için "rei.<;liğe iiç profesör 
veya doçent ismi talebe tarafmdan 
namzet olarak gösterilece.ktir. Fa
killte tedris heyeti bu namzetler
den bbini reis olarak seçecektir. 
!kinci reisleri fakülte talebesinden 
olacalı:ttr. 

Btrliğin binası ve ça.WJma vazi
yetleri ileride tcsbit edileoektl:r. 

Necib F azılm konfe
ransı ve "Namık 

Kemal,, eseri 
Na.mık Kemalliı 100 üneU y1lı 

müna&ebetile üniversitede ve sair 
yükaek m~kteplerde yapllacak me
rasiırı arasında, Güzel Sanatlar A
kadenUııhıdekini konferanm güzide 
oafr ve edip N edp Fazıl Kll!aküre.k 
vereoektir. 

Yarın saat 11 de Fındıklıda Aka· 
demi biıwmıda ~ ols.n bu 
Jı:onferanm, iBtiyenler din1emekte 
eerbe9ttil-. 

Aynca, Maarif Veitfileti tanı.. 
fmdan ''Tilrk Dil kunımu vasrta
sile Namrk Kemal ihakkmda Necip 
Fazıla ~'R?Aı:nlan büvflk tetadk ese
rinin bir haftaya bdar neşri bek· 
lenmektedir. 

940 senesi bitmesi dolayısiyle 
icra ve ifl~ dairelerindeki dos
yaların tasnifi ve diğerlerinin 
devri için 30 ve 31 birinci kanun \ ============== 
940 pazartesi ve salı ve 2, 3, 4. 
ikincik&nun 941 pervembe, cuma 
ve cumart:eei günleri iiıtiyatl ted 
bir ve haciz ile müddete tabi jş. 
ler gibi acele mevat müst:ef5Jıa 
olmak üzere iş sahiplerinin di
ğer müracaatları kabul edilmi· 
yecektir. 

Sütçü Mümin çiğnendi 
Sütçü 1'1ümin adında birisı 

dün akşam Unlrapanı köpriisUn. 
den geçerken, henüz numarası 
ve şoförü tasbit edilemeyen bir 
otomobil tarafından çiğnenmiş. 
tir. Biraz sonra yoldan geçenler 
sütçüyü bayğın bir halde görtip 
hastahaneye kaldırmışlardır. Po
lis şoförii aramaya başlamıştır. 

, - " HABER 
Her gün mütenevvi 

münderecatla 
sekiz sayfa 

"'Haber', in btaalıuhm twı ~k 

okullAlt .(Uetesl oın-tıda elbett.e 
bir hikmet TIU"dn-! 

Bu hikmeti onun ha
kiki bir akşam gaze. 
tesi oluşunda ve doğru 
ve süratli haber veren 
yegane gazete bulunu. 
şunda aramalıdır. 

GAZ MASKELi HAYDUT 
Çok heyecanlı bir zabıta romanı 

lngilizceden Çeviren: H. MÜNiR-
Stanley, bu söziyle, bundan 

birkaç hafta evvel, başımızdan 
geçmiş olan bir vakayi hatırla
mış oluyordu. O zaman L~n~o~ 
Heyls adında bir banka katıbı· 
ni öldüren çetenin reisi ile, Bar. 
ney adında en azılı bir uzvunu 
hemen yakalamak üzereyken el 
den kaçlI'lllI§trk. 

Albay Ray:mond: 

- Evet, dedi. Na.srl da bildi
niz! Fa'kat bu defa kendilerini 
ele geçirebilecek bir ~pucu daha 
bulduk sanıyorum. J)unln size 
vakayr etrafiyle a.nlata.ynn: Diin 
Taymis nehrinde bir oeeet bul· 
muştuk. Bu cesedin kime ait ol. 
duğu hila belli değil. lyi giyin
ıniş, ~nç bir ad&m ... Fakat ken · 
disinin bir cinayete kurban git. 
nıiş olnıasmdan maada, hakkın
da en küçilk lbir malilmat bile 
elde edemiyoruz. Kalbinden ta· 
banca ile vurmuşlar. LlJdn i§in 
şayanı dikkat tarafı şudur ki, 
bu genç maktulün pantalonunun 
kemerine hUSUsi surette yapıl. 
mış bir cep içerisinde fevkala
de mtihim bir şey bulduk. 

him olan tarafı neresi? 
- Banknotların sahte olma

sı!. Lakin şunu da söyliyeyim 
ki, banknotlar gayet ustalıkla 
taıklit edilmiş. Eğer su içinde 
kalrp kısmen ibozulmuş lY>"·alan 
çıkmış olmasaydı, hakikılerin. 
den ayn-d etmeğe imkan yolrtu 
diyebilirim. Fakat mesele bu
nunla kalmryor. Banknotlardan 
birin.in üzerinde bir parmak izi 
bulduk. Bu parmak izi de mü.. 
him bir netice Yerdi. 

- Ne gibi? 
- Hatırlryorsun ya; LiDton 

HeyJe'i öldüren çetenin yatağı 
olan yere ibaskm verdiğiniz 7.a
man, bu çetenin reisi kaçnıağa 
muvaffak olmuş ve gidenen de 
tab&ncasını düşürmüştü. ~ ta
banctınm üzerindeki parmak iı
lerini tes!J.-.: etmiştik. ts:ıte bank 
notlar üzerinde gördüğttmtlz 
parmak izi, o tabanca.nm Uze. 
rinde olanların aynıdır. 

Sta.nlev gözlerini açmıştı: 
_ Demek oluyor ki. dedi 

Aynı ~tenin reisi, cesedi bulu· 
nan zavallı delika.nlmm da öH1 
mtı ile aıPJradar. 

gı.~ı, zamanımız( öz-ıl~ henı 
cl 11.şmanı yerlere .ı l>ir 7cı.ıv. 
vet, han de yanlı§ kullaınlırsa. 
geri teperek kMll.anant öldüren 
bir m,u.,.;-0et haline kCl!fdu. 

Belçtlca, Frmı8a çökü§leritade, 
Danimarkamıı sini§itıde s&ıün 
birinci manasını görmüştük. 
Son günlerde i.se, ikinci 'lt.ii.l'iye
tini tanıyoııız. 

hıgilizler, "Soma:ıi,1 den çekil· 
dikleri wkit, "Mihver,, rrropa~ 
gaııda.~ı. bu hadiseyi, BritamJa 
imparatorluğımun Afrikada yı· 
kılışı gwi tasvir etmi§ti. 

Rall>u,, 1.-i lngilizler bu Soma
li denilen dört taraf& d~ 
çevrilen bir avuç toprağı milda. 
f aaya elvcri~li bulmamtş. 8fld. 
hını, cepJumc..'tini, a.s1;,erini .utı
rak çekilmişti. Fransant7ı çt;kn_ 
Şii, lm 1.-ıt<ilarda yapılacak -mii
dafcuınııı nıW!terck p7anını da 
kendi.s-ile birlikte yıkm1şt.ı. Tw 
tıus, Oe:::xıyir, Fas kımvctlerine 
d.ayanmrıdan bir lngiliz AfriJ«ı 
harbi akla bile getirilmediği L 
çin, çelttUş akla ~1ntıdı. ll tJd,. 

ğmlan, eo biıı e . ·, 5 g 1., 
top, tayyare, tanlc katarla ı da 
var. 

Avttkatlar, ln nlarda 
öah8ctmiyorlar. Bil · or r, k& 
bıt gibi hadiselere "BU • t,, , 1 
mam kubbeleri gı"bi g çer. B 
kubbeler altltt!l~ f ısılt , · w 

ohır. N<181Z tahiatta ~l.z leleri. 
çok r.cre derin d rgtıı luklM do. 
ğıırursa, m ·zıet /ırtınala:mu da 
bu. türlii aldanı§lann lresa#zHği 
besler. 

Fena av11ırot, seri ııe merha
metsiz M.1..imden daha f CtUMlır. 
Buçl1lJar, 1' nuna bağh hdkM.· 
1crden ziyade. fatc bu türlü 1ro ı 
avukatlardan korkarlar. Çien'kU. 
onlann A.'t1'0<X:tkları /IOtlar. ,._ 
aayı alabikliğirıe arttırnta'ktmı 
'btı§ka §"YC yarama::. 

Yann, beıki de Somcli çcküisı 
ile. Mıs r bo::gıcnıt n ıha o 
cdikcek. O roman fena m'i da· 
f aalar ya an atmkat'hzrm ne ka
dar zararlı -ma1ıl Aklar o ğu 
mtıa lacak, fa1 'lt ne çere 1d 
~ i§ttm g ~mi.ş olacaktır. 

Hakkı Sttha ~ 

IGoNDEN GO 'E r 

' Bobstillerin ei n. 

ve Bayan Bobstil 
1 

I
• stan.bulun maruf caddele· 

rinden biriruieyiz. Bir Bob
stll aşağşya, öteki yukanya doğ
ru yürüyor. Vücutlarının alt kı&
mı ile, üst kısmı, biribirine has
ret çekiyormuş gibi fld bfiklUme 
yalan bir vaziyette. 81\llr.na.ra.k 
ilerliyOl"lar. 

Yaklaştılar ... Biri elini, burnu
nun hi?.asmda. bir sinek dolaşıyor
muş gfüi, şiddetle kaldınp küçUk 
bir kavis çizdikten sonra, ha.vayı 
iterek ötekine s~llım veriyor. 

Öteki, aynı sineği, kendi bur
nuna gelmiş gibl, asabiyetle ko
varak, bu alameriken selama mu
kabele ediyor. 

* *. B ir genç kız geçti: Bayan 
Bobstil!.. Bir file torba 

içinde omuzlanna yüklenmiş ha
fif hafif oynıyan kına rengi saç· 
larile, kuynığu maıkaslanmış top
çu atmı hatırlatan afili, kaypak 
bir yürüyUşü var. 

Bobeti! erkeklerden blrl onu 
gördü. Tanışıyorlar da galroa .. 
Çünkü: 

- Hello! diye haykırdı. Hel
lo Beybi! 

Bayan Bo'bstil, kulakla.rma ka
dar altlı üstlü boyanmrş dudakla-

Tiıns ile Bert Loder adında iki 
aabtkaiıyı nezaret altına aBu.ağa 
mecbur oldu!k. Blmlarm iki8i de 
yan~fük suçundan yatmışlar 
dı. Fa:lmt şimdi bu sahada ça· 
çall§mlyor da, bir takım ''bah
si mtlşterek,, 1i yanşlaroa para. 
Bal"f~a.rdı. Bu hal bizim 
dikkatimizi celbetti. Kendiierini 
~ladrk. Ü?.erlerinde mühim 
miktarda para bulduk. Buldu.. 
~ paralan iyiden iyiye 
t:etkik ettiğtınfzi ve bu zal:ıme--
tln lsn lqe. gitmediğin1 ~ 
meğ'e lUzunı yak .•. Paralar aeh
teydi 1 Hele Çarlinin ür;erinde 
~uğumuz paralardan birinin 
u~~e aynı esrarengiz par
mak tzıni de gördt1k. 

- Yok camm. .. Aman devam 
.._ Hadise ıi~ entere
~. 

- Evet... Y a.ptığmuz SIOl'Uf
twnıada, Ç&rli evvela, bu para· 
~rx bir ~in cebinden çaldl
gmı 9Öyıedi. Fakat biraz ta.r
yik görünce ifadeyi değiştirdi 

mu aralayıp, iki szra sed fil 
diflerbıi göstererek: 

- Hello yang men! 
Sonra cıddi bir mtikiieme: 
- Balala~kayı gördün mU? 
- H yır. Çaydaydım! 

* •• 
a (>,r nin düğmeleri yerli ye-w , pantolonu isknrpın-

1 in n rine düşen, . pknsı ba· 
§md ve kmvatmı blldih1miz ş · 
kilde bağlamış iki )'BŞlI adam ko
nuşuyor: 

- tJo gjdalllf g&orl.}·or nhıam? 
Om.un kcynfetine ''Bdbetil" deni
yor! 

- Bopstil mi dedin? Benbn 
oğlum o kıyafette olsa. alimal
lah, '·pcsWiırl'' çıkan:rmı. 
. . .. . . . 
Mı dentiniz ! 

HbWE.r ltlNtR 

Kömürden zehirlenen 
kadın 

Fenerde oturan Ali kızı Peri. 
han, dün ak :un odasına. iyice 
yanmamış bir mangal alını§:, ya.. 
tıp uyumu§tur. Mangaldan ınti
IU eden gazlar biraz sonra Pe
rlhanı zeltilLmi§, ancak it IPee. 
geçmede& kocası gelndl ft lıııL 
men karlSllll bayğm b · hllll\e 
hastahaneye 1raldırtmııtu'. 

20.12.940 
8.08 AJtı,na 
8.18 Hafif 

program 
8.'5 Yemek llst. 

1%.88 Su ıııem:ı.L 
1%.60 Ajans 
11.86 Türkülıer 
11.ft Kanpk J'r 
U.03 R.Mye Jnaar 
18.SO FnıııJ heVPt 
19.SO Ajam 
l9.SO Makamlar 

ceçWL 
n.15 K. ~ 
H.'5 TEMSlL 
21.SO Konu IJl3 
2U11 Orkestra 
!%.30 AJaM 
2%.4!S Oı:-kestnı 
25.00 Damı 

21.12.9 _ 
8.0S AJam 
8.18 Battf 

propam 
8.45 YcmeJı: Jı.t. 

lS.85 ~Pi. 
18.60 AJııos 
ı ı.os Türkçe l'l. 
ıuo &ncıo 
1~10 o Par. 
15.SO • 
o.ıs :c. ~ 

18.40 eter. 
19.00 lionuşm!l 
1 .15 Folld r Um 
19J!O A ıı 
19.45 prl 1 

20.411 J!'ası1 bey 
21.15 Koa~ 
2:.80 Ajaae 
%.UO Koncşma 

E - Cuma Cumarte . 
20 I. Kan. 21 1. Kan. 

Zilkade: 20 1 Z ade: 2i 
Jüımn: 48 Kasım: 44 

VaklUer Vaaa&t l"lrant , ... u _.., 

Ottaeıef n 
uı Z.39 U! s.st 

do~ 

ötıe ıs.ıı us :ıs.JJ us 
İlıtndl ııs.sı 9.48 ıuı 1.48 

l'JAS JS,00 ıu• UM 

eyler 1ng·lizlerin mferi sa.dece 
birkaç kilometre mura'bba.ında 
bir ç8I pe.rçasmrn verilmesinden 
ibaret ol~ı ieba.ta kifi 
~ Nİdirl A. 

Stanley heyeca.nl&: 
- Korikanm Linton HeylfJ oe.. 

nayeti iJıe ıntınuebeti -ola.o bir 
fe)'! 

Sta.nley'in heyecanı artmıştı: 
- Aman devam edin, dedi. 

Ne buldunuz? 
- Bir de8t.e banknot! 
- Bir deste ~ ~ 

- övle olduğu anlaşıbyor. 
F'.'a.kat duııın; tıöyliyecelderimi 
henüz bitirmedim: Dün, haplsa. 
neden yeıd ~JŞ olan Qalti 

ve bu }>ara.lamı bir tütUneü dük
kbunda boodurıdmak üure, 
kendisine Pol Duranti adında. 
bir adanı' hesebrna çalı.san birisi 
tarafından verild;ğini söyledi. 
Duraııtt ismini nasıl Mrendiği
~i eöylemedj ; yahut 8Ö}iemek 
~.Fakat fev'kal!de shıir
li halinden ~ iyt a.nla.şrlıyerdu 
ki. Durantı korkule.calt bir a· 
~J. Şimdi ~ hAdiseden bi
zını ~tk9.!'8alğmuz mana 111-
dur: 

(De••ııu w) 

Akşnm 

r-. 19.11 .. ... 1.19 

1-lc 8.M ~.51 6.M 12.l)l 
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' iki İtalyan fırkası 
muhasara edildi Alman va 

ltalyaya kıtaat nukline 
mahsus 

lngi terede Çörçil'in nutku 
Beş milyon askerin (B~ tarafı 1 inoW0

) de, 1911 de iyi sfl§.hl~ olaca-
kayıt muamelesi Ben em!nim kı, esirlerin mlkta. ğımızı Umit etm kteylz. Yalnı.: h~ 

rını göstermek Uzcre ileri sUrUlen va kuvvetleri için değil, fakat ay· (Bcış tarafı 1 inci<.:e) 
tamamlnndı 30.0:o rakamı hak!.kntin çok du- nı zamanda ordu için mıılzemeJerl Renyacla, 16 kıUıunuevveldeki 

100 tayya 
verdi 

l..ondra, 19 (A.A.) - Bir kn~ nundadır. Tarn!muzdan kullanıl- artırmak lizere esli!1a fa.hrlkalarm· muvaffakıyetli hareketimizden e gfuıe kadar ask rlki hizmeti için ması mUnıkUn 100 top, 50 tank V<! da bUtiin gayretlerin yapılınası (\- sonraki vaziyette değişiklik 
beş milyon kişi kaydedilmiş bulu- büyük miktarda kıymettar harp a.stır. Düşmanın ateşt k8l"Şlsmda- 1 yoktur. 
nacaktır. 11/18 iklnc'ıkanun tarih· levazmıı şimdiye kadar aa!terleri ki blitün risklerimiz ve mlittebit Kahfre 19 (A.A.) _ Röyter: 

Londra. 19 ( A.A.) - Afi 
jansı bildiriyor: 

lerlnde kavdedllccek olan snnf miz tarnfından toplanmıştır. Ev· milletlerim;zin istihsali fazlalaş- Bardiada lnofüzlcr tarafın-
a.- 36 yasında olanların smrfıdır. Gc- velki gün Sidi.Omcrdeki muharebe· u_~ak için çalışmakta göstcrccei;-i dan demir bir 'Çenberıe muhnsa

çen ay, kaydedilenler 35 ynşı:nda de 800 esir daha alınmış ve bir biltun. gayretler, zafere, d.aba .ya- ra altına alın~ olan ltalyan 
olanlardı. B usmrf, orduya 381.643 topçu bataryası milsa.dere edilmiş- kın bır zafere varmak lçın bırer kuvvetleri iki fırka. kadar ta.h. Kıtaat nakline .nahsus 100 

kad1r Alman tayyaresinin kişi vermiştir. 1936 !!mrfmın bun· tir. Ç3lde cenahta çok milhim bir me~hale .te~kil edecektir. .!:>tlhs:ıl min edilmektOOir. 
Trnblu.s Garba İtalyan takviye 
kıtag,tı götürmek Uzere İtalyan 
limanlanna. gönderildiği söylen
mektedir. 

Her tayyare tam teohi?.atlı 
30 er nakledebileceğinden Al. 
man ta.yvnreleri her seferi"'de 
3000 kişi nakledebileceklerdir. 

İtalyanın Trablus Garbe de
nizden t.....kvive kıtaatı gönder
mesi r.aruretl ve bu kuvvetleri 
taşıyacak vaourlarm lnı;iliz 
donanması tarafından batmL 
ınak tehlikesi karşısında bu 
tedbirin alındığı nnla.şılma.kta· 
drr. 

dan fazla olacağı tahmin edilmek- mevki olan Siva vaha.."lllm garbm- netıcelennden memnun değıl12. Fa- Bard.ia etrafındaki İngiliz 
tedir. da kil.in Jarabub vahasında bir A· kat bu ncUceler muhakkak ki çok 

1 
. . • .. 

Kayrtlann[ ...... p•-n bu adamla- vustralya silvari bölüğil, yalın kı- bil Ukt'' 1.....:-:_,_ eline kuvvet en rrııktarı sUratfa gon· .,g ı.uo. Y ur, er n.ı.LüJZ.i.u yapa- d ilen i d kıW · l t.. 
nn heps'nin §imdi sllA.h altma ça- Jıç hücuma kalkmış ve ganimet o- c:ıklan vazifey~ ve fedak!rlrklara er P ya e arıy e san 
ğırılmıyacnklan ~Uphesizdir. larak toplar ve nakliye va.sıtalan 16.yık sillh:ar vermek için gayret- tenRsaatef · bfairzlteal~t a;kldtadırd.il 

F.easen bunların bir kısmı. millt toplamıştır. Çarpışmada İtalyanla- !ere devam etmemiz liızımdzr. . esm yı e e e ~e-
chemmlyeU haiz vnzifelerda ça. rm yüksek blr muharebe kabiliye- Bu aynı, kuvvetle, gıda madd&- mış ~lma.kla ben;.bc~', sanıldıgı
lI§mıı.ktadırlaT. 36 yaşmda olanlar, ti veya yüksek hasletler göster· lcri isUhsaH irin de varittir Geçen na. gore, seyyar ılerı kuvvetler. 
kfunllen kaydedildikten flônra 9 dikleri söylenemez. giln 1043 ve ~l944 den bııh~eder ·- Ba~ia - Tobruk yolunu kesmi~ 
mayıs 1940 tnrih:nde neşrediİen İtalyan tarihinin başka devirle- ken harbin o zamana kadar devam lerdır. 
krnl c-mimamcsinln hllltU.mlerl rinde ltalyanlnr bilyUk cesaretler ede~eğinl zannettiğbnl eöyle:rnek L<m_dra, 19 ( A.A.) - Harbi. 
yerine getirilmiş bulunacaktır: göstermişlerdir. Kendınile şimdiye istemedim. Fııkııt ziraat Için ve ge· ye mlişteşan B. Croft, Lordlar 
Ba.ııka smrfların kayda daveti fçln kad:ır kavga etmemiş olduğumuz, mi in~tı için, istikbali göz önün- kamarasında B. Çörçilin Avam 
yeni bir emirname neşri lazımdır. Allah blllr kavga. etıne~i hiç iste- de tutmak JA.znndrr. Fakat eğer k11.marasındaki beyanatına. mu

tıerlde neşredilecek olan yeni memiş bulunduğumuz ve kendi31ne harp o r..amana kadar sUrerse, kl kabil bevanatta bulunmuş ve 
emirnamenin tarihi malflm değil - karşı yalhız sempati beslediğimiz bu hlç de gayri.mümklln de-ği.ldir 16 kA.nunuevvcle kadar Libyada 
dlr. Bu suretle 40 yaşına kadar bil" milleti, askeri hasletlere mnni gıdat maddeler istlhsalimizi fazla ~ !n~Iiz kayıplarının 72 ölü ve 

Japon H ar'
.Cl·ye ifası mecburiyeti ilan edilen asker- bulunmamakla itham edecek deği- laştmnak Jçi nyapılacak her şey, 738 yaralı olduğunu bildirmiş

lik hizmeti için, bUtün milkcllefJe- Um. Fakat, 1ta1ynn1ar, belki bugUn en hakimane bir garanti olacakttr, tir. 
rln kayıt ve tesçiline imkan hasıl lsteklerile harp etmiyorlar. ltal· ParUi.mento, kısa bir tatil dev - isken.deriye, 19 ( A.A.) -

nazırının be Yan atı olmuş ola~aktır. yanlar o derece uzun zaman ken- -resine gJriyor. Bir etikOn hissi ve Garp çölünde tn~ili.z taarruzu. 
df me;nleketlerlnln idaresine her elde edilen terakkller karşısında nun başlangıcmdanberi ftalyan-

(Ba§ tarafı 1 inc-:\Zej Köy ve nahiye teı:.kilat- türlü iştirakten uzak tutulmuşlar memnunıyet hJ&cıi ile aynlıyoruz. lar ilk defa olarak bu sa:oolı 
lki memleket arasındaki müna- -:ı; ve disiplin altmda tutularak idare f~~;ı: -~~er herhangi bir kimlJe, İskenderiyeye bir hava hücu-

sclx:l!eri halen mevcut vahim ve ları milli ihtiyaçlarımızı edilm~lerdir ki, kahraman ordula· . ellül, en bllyUk tehlikenin, nıu yaprnrşlardır. Al!nn bir sa.. 
§ayanı teessüf vaziyete sokan se- temin edebiliyor mu? nn harekAtma esas teşkil eden ve öllim tehHkeelnin geçmiş olduğu .. atten fazla sUrmUştür. 
bepler muhtelif nevidendir. Maa. hUrriyetin tahmil eylediği dl!lplbı nu zannederse, bu, ha.kllcat bir fe- Resmt teblf .. d" ta 

sc.be J (Bn.. .. tarafı 1 incide) netic!!!linde en iyi tarzda kendJsini la.ket olacaktır. Tehlike geçme 1 • . ~. uşmıın I yya.-
matıh başlıca p, aponyanm -~ gösteren erkekçe heyecanlar duy- miştir. Uzun bil' çılonaz t hlik ı - re ~rmın eabah erkenden sken· 
bes.ediği gayelerin Arneriak tara.. Bu flldr yanlış bJr dUştınce de- mamışlardIT. vardır c e erl denye mmtakasmt bombala.. 
fından yanlış tefsir edilmiş olma- ğf1dfr. Şu kadar nr ki bo~Un mc"·· Kendslnln miktarca Q<>k dunun- Fak

0

at, daha yakın tehlikeler de dıkla~r bi!dirmektedir. Telef at 
sıdır. Amerika ve diğer memleket- cut olan nahiye ve köy ~ldüıttn· da bir kuvvet karşısında 8illlhla.- olabilir. Kış, bir mütecavize, yazın olmadıın gibi hasar da voktur. 
lcr efkarı umumiyesinin bir kısmı. nnı da aynı maksada göre ta,m rmı kullanma.dan terkrden ıı.sgarl avantajlarına tekabül edebilecek lta/TALY_AN TEBL1Qt 

Celepler ten1inat 
ver dil ar 

Fiyat murakabe komlayonu, dlln, 
lstnnbul vnli ve belediye reisi Dr. 
Lfıtfi Kırdann reisliğinde toplaıı
mışt:!r. Bu toplantıda komls)-or. 
bilhassa et ve makara mt'VZlll!Lt'I U· 
zcıindo dunnuştur. Et flyatlumm 
niçin bu kadar pahalı olduğu hak· 
kında izahat vermek üzere baı:ı 
celepler komisyon içtim.ama çağr
nlm~lardı. Bunların verdiği ~ 
hata g6re her ne kadar et fiyat
larında tereffil gBrUlmil§se de 80tl 

gllnlerd btt yük.9elmenin yO.zde 
ylrml beş nlzbotlnde b.lr ucu%luğa 
doğnı gittiği de ilave edilmiş ve et 
fiyatlarını da badema, n.şm derece
de t<.'refflilero tesadüf edllnıiyece
ğl hususunda komisyona temlna:t 
verilmiştir. Her sene olduğu gibl 
bu yıl da kft.nunuevvclden mıı~ 
kadar et fiyatlarmm yUkselmeal .. 
n!n ta.bil tellikld ldilmesf de aynca 
llnve edilm1.5tir. Mo.ama!ih, tutu. 
lan hesaplara g5re bu ytl, Unu
nuevveUn ilk haftasındnld et flyat
larmm, her ısene mayıs ayı içinde 
gl3rU!en yük8cltllği bulduğu da an· 
laşılmıştır. Komisyon, mahallinde 
tet.Idkler yaptmlnwıma. tarar ver 
mlştir. 

Diğer taraftan fiyat murakabe 
komisyonu makara satış fiyatlarını 
tesbit etmiştir. Her makaranın 
ciruıine göre yapılan bo fiyat mllf· 
redatı, uzun bir liste 3eklindedi:r4 
Komisyon bu listeyi bugtınlerde 
gazetelerle llll nedecektir, Maııına
fih, komisyonun makara satışla .. 
rmda yUzde 14 111 20 arasmda b1:r 
kar payı ayırdığı haber almmıottr. 

italya-Vunan harbi 
na hakim olan noktainazar hiUi.fı. etmek oarttır. bir tam fırka gördük. Bizim kuv- bazı avantajlar vennektedir. Ana. _ tt1i~ bır mahal, 19 ( A.A.) 
na olarak Japonya Çine karşı bir Scnelerdcnberi memleketimb:- vetlerlıniz, üç, dBrt, beşe kal'§t bir vatan ordulannında teyakkuzu .... -..A:ı.. ya ordulan umumi ka· (B~ taraf' 1 incide) 
tecavüz ve ihtiras harbi yapmıyor. de tatbtı{ edlUp gelmekte olan bir nlsbetfnde mücadele etmiş ve hlilA. gevşetmek, bir cinayet kadar bü- ~~ı:;cw•mm 195 numaralr tebli- Cephenin muhtelif noktala.rm 
Bu harpten Japonyanın maksadı ki'S kannno var. Acaba bo kanun da devamlı muvaffak!yetıerle mil· ~ük bir ihtiyatsızlık olacaktır. Ih.- gış. ima.it Mri'kada Bardf .. mm da muvaffakıyetli mevzii har~ 
imha etmek değil, fakat devamlı bugüne kadar n~ıl bir netice ver- cadele eylemekte bulunmuştur. tımaml h lıkl d tm 1 n - ketler olmu§tur. Aralarmda bir 
bir sulh ve refah ile adaletle mü- mi. tir! Umumiyet ltlbarile kanu· Aldığun en son haberlere göre, · r 

1 azır ·ar, · ev~ e e !· ta.kasmda btiyük muharebe de- kaç subay olmak üı.ere bugUn 
savata i tinat eden bir Uzak ~ark nan tatbikatı bizi memnun edebil- · dır. Kıtalarda bı~ mı~.tar ızne ~u. vam etmektedir • 

.,,; çölde sUratle hareket etmekte o- saade vermek mümk. un olmuş ıse. Bu mmtakada d:s_,,.., .. maki.. yeniden birçok esir aldrk. Büyük 
yaratmaktır. Bu büyük vaziJenin ınJş mldlrf Sonra kualarln köyler lan ve biltün bir hafta durmadan d b """ ak b fede d ı.ı~ .. cw.· miktarda ma12,e:ue de iğtinam 
tamam.anmasına iştirak etmek is- arasmcla nahiye tc klliihmrz ,·ar· harp etmi~ bulunan çok bUyUk ln- e, u, ır~ y ı_n ır mesa aı- neli vesaitinin kUlliyetli suret. edilın.i§tir. 
ti. h mill U ak Şar dır? ma tam kuvvetıle mevcut bulunan te tah 't edildi"'. h-~ • .1_ 

yen er et, z ka hoş Bu nahiye te,ldl&tlarmdn11 giliz ordusu, 16 kAnununevvel ge- tehlikeyi ve tehdidi her saat gözet- .şı gı <lllJÇI. \erl Ati>vı, 19 ( A.A.) -· Yunan 
gelmiş olacaktır. Maruz kalacağı şlmdJyo kadar elde edilebilen fııtl· ceBine kadar, er. cri.ıaş ve subay l ek iht' d lmadı~ mektedfr. topçusu Arnavutlukta Chimara. 
ta ık 1 1 b fad edl • n 11 .. bet l . ~ ·-" cm ıyacın a o gunız B ..... :ı.. ·-ı.ı .. • ...... ..4.. zy 'ne o ursa o sun ve u tazyi. e n r. u 6Ua ere mus o arak bınden aş t,'l ö!U ve,a...ut hissini vermemelidir . u ,......re J...,,, a.~a. ~ lintanı ile Tepedeleni ve bu mev 
ki yapacak devlet hangi devlet o. ıorett. cevap vermek QC>k mtı L.1il- yaralı vermiştir. Bu ordu, lngiliz, Sahil müdafaal~ tamdır. bils eden. bu makineli teşekküL kiin şarkmdakl Klisaomayı bom 
Jursa olsun Japonya bu yoklan dUr. Hintli ve imparatorluk krtalnrm- Iskoçyanm §İmalinden başlıyarak lerden b1rka~ma taratmnzdan bardımana devam etmektedir. 
dônmiyecektir. Esefle l'öyfemek kap ediyor ki dan milrekkep bulunmaktadır. Mu- adamızın dö t tarafında, muazzam muva.ffa.kryetle mukabil taarruz Cepheden alman son ha.be.':ler 

Cihan sulhu, mahalli sulh temin köylerlml7Jn yilzde ddksanı bir lda· hakkak ld başka kaYlplar da ol· miktarda top, mitral}'ÖZ, tahkim yap1lm~tır. Yunan kıtaıar:ırun yeni hücum. 
edildiğı zaman kab:l olacaktır. Ma- rl me\'ccdlyct teliikkl cdllemiye muştur. edilmiş mitralyöz yuvası ve diğer . Tayyarelerimiz d~~ ma· ]ardan sonra tahkim edilmiş 
halli sulh ise, mahalli yaklaşmalar cek de~ıle kfü;ükttJr; zayıftır; Biz bu hAdiseyi çok §ayant mem her türlü müdafaa vasıtası doludur kınelı vasrtalannm nıüessı:r su- mühim mevziler işgal ettiğini 
sayesinde temin edilmiş olacaktır. kendJ kendine köy kanununun bf'k. nuniyet tclA.kkl etmeliyiz. Bu hl - ve bunları iyi terbiye görmüş bü. rette bomba!'dmıa.n etmişlerdir. bildirmektedir. 

Uçıü pakta gelince, Amerikan ledlı;t işleri blitUn gayrctlne raii;- dlsenin başka ht.iknmetlc:r.dekl nk- yük miktarda askerler Ocklenlek. Yunan ceplıeMnde 9 uncu or_ Klimomanın İtalyanlar tara-' 
milletinin bir kısmı, Japonyanm men vUcud getirmekten <"hıllr, sU!Amellcrl ~ok mUsaft clacak ve tedir. du mmta.kasmda topçu fan.liyetl 
bu pakta iltihak etmesine saik o- Nııhfyc müdürleri de köylerin lk· bize vaziyeti evvelkinden daha zi- Fakat, yalnız Majino hattını olmu~ur. ~~ =~~ =i~~~ 
lan sebepleri anlamamış ve Japo~ :a:!!.o1:;!:':k ~:~~~~:/:~d~~b~;~ i:~:n~ı~~1:::r. telAkld et.mele tutmanın kati geleceğini düşünmüş .. Denız kuvvetı~rlmf~ liUnk11 YunanJılar tarafından işgnl & 
yayı Amcrikaya karşı hasmanc ni. olan Fransız ger.el kurmayırun ha.. ~.. Lukova. mmtakasmdaki dilmi• olan Ostrovı'tza dagwl .. - .• 
Y ti be 1 ekl taht· tm' t ' yeti haiz o'madıktan lr.lı;ka yekli· ~ a '"'l d ...., '"·' e er 3 em e ıe e ış ır. ..___ Yaptr6 ... ,rz bu harek~t bı.z; eT tasına düc:m.ı'yelıın.· Karanlık ın;.,_ uşman tahkıma.tmı M~r su- nın öt-m· dekı' muha-ı...- mev-
B nd ._,.., hakik bund nu ~n otu7, otuz besl bnlıu: . w ,_ -s a-·- t """ ı~ .., 

. u drui uv~ ve b' ate I an kiiylcroen milrel<kep geni" bir için çok tehlikeler dogura.bileceA lerde Parise bir gidişimde manevra re te bombardıman etmicılerdlr. danı düşman zabit ve f'.frat e~ 
zıya e uynuyan ır §eY 0 anı.az. idare mmtaknsı tı?crlnde varlfo bir harekttf. Bu bUyük kuvvetin kabilıyetinde seyyal kütlenin ne Tayyarelerimiz, Ergiri, Mor· setlerile doludur. Öle."\lcrin bir 
Japonya Amerikayı ve sair ~evlet yapmakla mUJreleftir. Bo ltHıarlA çöl içerisinde 100 veya 130 kilo - işe memur edileceğini sorduğwnu gone .. ve Kolonia .mmtakalarmda kısmı açlıktnn ve yorgunlu.ktall 
len tahrik etmek arzusunda değil- her iki nevi tc!lildlAbn köy kı!lkm- metrelik bir harekette buluhmruıt hatırlıyorum. Büyük bir tee55ürle ki du~an tahs•datmı bornbar. ölmilştlir. 
dir. Japonyanın her şeyden evvel m:ısı lm!m:ırndan hl::metl hemen çok bilyUk manialara maruz kala- öğrendim ki, bir manevra kütlesi dl'Mnn ııtm;1lerdir. Atincı, 19 ( A.A.) - Atina a.. 
hLeatgı ıi<!Y· t:.eAteye ugramaoan e- hnmen ydktur dPn11eblnr. bilirdi. Sldi Baraniye k rşt ynptla- mevcut değildi. Bunu, hatların .Şarki Afrikada tayyareleri· jansı bildiriyor: 
serinı taınamlayabilme3i içın iş!c. O haldf'ı ne y&Jlmak lllnmdır! cak olan hücum benzin ve su stok- muhtelif kısıırJanndan çekmek i- rn.~z Ghed:ıref müstahkem mev- HilkOmet reisi B. Met.ak.su, 
rine başkalarının kanşntamasıdır. Kııymnkamlık, nlillk gthl li'lnre lanmızm ancak bu taarruzu idare- c.abediyordu. Bugün biz, burada, kıı ile tnyvare meyd11.nmı ve İs- di!n, zirat koopornsyonlar mill! 

Bundan Laşka Japonya Çin~e hayatmda. 07.tm zaman fillen .ec-,.. ye klifi gelmesi ve herhangi btr büyfiük bir ürat..e her nereye olsa tasvonunu borr,bardrman ed<>rck lronfedernsyona ~1:ııi komitesi· 
ve Avrupada de\•a.m eden harplerin rUbeler '"'"lrml"·• hugUnldi rum- teahhur veya muvat'fal~ıyetslzllğin gidebilecek ve ,._,.ı, büvük bir kuv. büyük vangmlar husule C'etir- ri t · diğer memleketler ve bilhassa A. ,..~..,,. harkatnnxzt çok bliyUk U:.hclitı c. ro b. \NA J • l rd' ..., ne yase etım~ ve söylediği nu-
merıka gibi kuvvetli bir milletle lıurlyet id:ırecıtnin f:ı.'l.llycttcrtne ma.nır. lııra.kma.cıı gibi bir çok en- vetle ~~: ı\taarruz hareketine _m_ı_~_.e __ ır_. _________ tukta ezcümle demi~tir ki: 
harbe gi::nıeden bitme:ini btiyo;. yakınılan karışmış olan bn7:ı nrka· dl§eler uyandmyorla.rdu. Fakat geçebılt:U:A ÇO büyük bir orduya A d 1

'Bugiln iki meydan muhnre. 
Ame."i!:anın Avn:pa ha~o:ne gir dac;larrmızın bize bıı hususta ver- bütnn bu manialar ve biltUn bu malik bulunuyoruz. Binaenaleyh, meri a a besi vermekteyiz: Biri, Arnavut 

. Am 'k .1 J dlğl fikir §odur: BngUnkU köy ve telılikeler muvaffak"-'etle iktiham herhangi bir kU\ı\'etle sahillerimize hık arazis'ndc, diğeri de ziraat 
mesı veya en a ı e aponya a- nnhlye ~ı:natıaru-.ı ~dmnal<. '"rt 1 ·ı ayak basarsa. d\Şnanımızı mağ. '' YUk k Ud f sahasındadır. 
rasmda Pasifikte bir harp çıkması, bunlnrm y<'ri"e er btı1 altı, yedi edilmiş ve en Iyi ~e ta.b yecı e- !Qp edece"imize itimat olunabilir. s". m a aa 
kü:tür ve medeniyetin tamarniyle rim'zden birl olan general Vilson E> - ' DU~ana karşı yaptığmuz 
m:ı:wolması demektir. ''öyden ibııret 1 3r tc~ Wl'ldt:.t ·ıı,. ile §öhrcU §ark ufuklarmda bir kat Maamaııh, parolamız, durma· • ' muharebe, muva.f!akı:yetle de· 

japonyanın müttefı"klerı'ne kar- mak, bn tc 1di3tın b:ı,1ma Cumba daha bUyUmUş olan general Vavc - dan mUteyakkiz bu.ıur.mak olmalı- heyet kuruldu vo.m etmekte olup ltalyanlarm 
riyet idaresinin ltöyler hakJand v dır tam b -'- ti! 'h bul--·'· '§I dürüst hareket etmekte olduğu lin hbnmetl ile limit ettiglmiz ne- • e;ı.uue c nı ayet ~-

ve edeceği hakkında Amerik·alıla. kabul etmf olıluğu prcn ipleri tlceuer elde edilml'}tir. Mareşal llitlerle Napolyon arasınd:ı her va~ing!on 19 (AA) N . tır. 
tathik \'e taldp edecek zlbnlyettf', Si Lo h h lıkl hangi bir mukaye3e yapılmasına I , k )T .' : : - C\. Ord i · 11 d bul 

nn müstakbel dış siya~etinin te.. bilgide, kablli:rettc birer aılnm ile r ngmore ııva azır arnnr- t l ül edemem rünkü ölüleri ~or ay~ıc: gazetesmın Vaşiag- umuzun yı e er e tm. 
meli üçlü pakt olacaktır. Bu bir zm en kritik zamanında, Yunanls- a ı.aınm • ~ 

1 

ton muhabıri bildiriyor· dıığuna hepiniz emin olabili ·• 
tehdit degwil, fakat anlaa,.,,.,,arnaz.. blr nıecli tovmaıc. bunlıtmı eline tana göndermek üzere kuvvetle - tahkir etmek istemiyorum. Fakat Birleşik ~rika d k . n~. Erkanı harbiye ve kuman-

>1'4'" mnııY)'Ctf mn~< atlıır itin sarfe<lllo- rinden mil.hlm blr kl1!mmı etinden Hitler muazzam hir kuvvete ma. !er . . h . ve e~o :ası. danlarnnız ·-.. i.'el..,...; .. i parl·'· 
lıklann önür.e geçmek irin sadece -.k hlr ı 't ı ' · ıçın ayatt bır ehemnw.-etı o. ....... ı · =.... öA 

ır '""' 1" r.c 'cnne '-·· çıknrmı3 ve fakat buna rağmen liktir ve bu kuvveti m .... ıa...'llctsızce 1 • • " bir şekilde yapmışlardır. 
bir muşahcdedir. mütemmim tehlikelere atılmakta kullanma)•a kadirdır. Şimdi veya.. ·~n h,arp~ mam:mesı imal~~mın ka· y 

Çin m~esj Amerikalılar için Zruınedlyoruz ld bu, Uzerlndc eebnt eulcm'stll". Mo.resal J..ogmore hut her halde bir kaç aya kadar b.ıl o.~ugu de~~cede tesrıı mesel~- dulaunrınanen.ordı'yı~le_:;nddiliıen~ rwb-~ın~ki. <>lordu. 
bir his m~elesidir. Japonya i,.;n i- ciddiyetle dunıın~a değer bir dü· " b' b .. sı hak.cmda dun akranı Ruzveltın " 

ır- ı · ço•.· bU··Uk tnk.:ıı·rıere Iavı:krtrr. kend'ıs'ın~ı ır "e'-·ler "apmaya u- · · • > ğu · b se Japon imparatorluğunun mev- ııüneetlir, eah ,.,ae~ tatbil.ahu "' • "" " . . . cı , > ., " harb·re nazın ıle ) apmış olduğu nu ıs at dınL5tir. Atalarımr 
cudiyetine dayanan bir hayat me. temin lr;in <lC\'let~c maddi feda.· Genelkurmny, harp komite& ve yuk .ihtiya ardır. konu~a. bir "prensip ıtilafıyle,, zm muvaffakıyetlerini gerid 
selesidir. karhklıı.r dA ya.pıJnbillr. Her halele meseleyi tetkik eden kurmay he- Bırçok bakımdan muazzam ısla- ndicelenmi~tii. Bu görüşmede har. bıra~ctrk.:, 

Japonya, yakında Çinde sulhun 1Juı;iln mevcut olan idare ~lıilatı- yelleri de, burada, tehlikeli vazi- hat kaydeunış. o,malua . ber_aber, biye nazın Stimsondan basl<a .bah. Meta.ksııs. ordudaıkl ihtiyat 
tekrar teessüs etın~ jmk§nından mızm milli hlinyeml:tln ıoo,tıım1a yctlerle kar§ıla~mı.şlnrdır. Temmuz gece tayyarele;ıne karşı hıç bır şa. riye nazırı Bnox ile her iki neza- askerlerin tarlala.nnın en iyi §e
ümidini kezınemi~tir. Nanking hü- 'e lbtivnçlanna lıa'dlmtt-n u:rgun ve ağusto3ta, elimizde 0 derece az yanı me.'llnunıyet çareye varama. retin müste arlan da hazır bulun- kilde sliıillmesine mUtealllk mü. 
kOmeti daha iyi zamamlann gele- olup olmndı~nı tetldk etmek za· bulunan ve evvcliı kendimizi mü- dık. Bt: hava hücu1ı1lanmn dc\a- muc:Jardır. • zakerele.rden bahsederek demi~ 
ceğinin mübeşşiri olarak kabul e. mnnı ~etmiştir. dafaa etmek ve bilô.hara tıuırruza mma in~~zar c~~liyiz ve bunlara ı ~Luhabir, bu müzakerelerin ne. tir ki: 
dil~bilir. ASThf US ge~mck için fötiyaermrz olan en tahammul cdcce.{..'lZ. ticesi olarak Stimson, Knox ve "Hayvan, araba, kamyon vel-

Japonya ve Amerikanın insani. iyi kc.litPrıen krymetli tanltlon ve lia\'a bombardunanlanna kar§ı milli müdafaa enürneni reisi KnucL hasıl her f]eyi mU adere ettik. 
J 'f 1 a e topları, Ümitburnu y()IU ile uzun sı"'ı-., 1•1 a.d3ki seraitin daha Zi'-·ade sen'deı1 mu"rekkep bir (v. u"ksek mu· - Tjhai -~er on·· tinde bunlann yete karşı o an 'azı e eri bütün bir Reynhate çıkarmak kolay de - ıs ıı..=ı • " B k' r.ö.I. 

gayretlerini top!arara.lt Pasifikte I ğildl. Bunl:ı.r almma.81 g{lç knıar- i)'İle<. "'<:eğine itimadım vardır. u dafaa heyeti) teş ıl edileceğini de hepsine müsaade vardır. Şimdi 
bir harp fclftket ve deh~tinin önG- b 8DJ a aSJD 8 lan teşkil edivordn. He.rbiy nazırı husu ta hiç bır masraftan ka~m- ilave eylemektcdır. Bu heyetin va- YE"~!:..11c d!! .. !lı:re..-ıiz. Ib.ly:ı.n or. 
ne geçmektir. G ve ben bu ~etlcclcrc vnrmre.ya mıya::abz. . . . . zifesi sırf ~!ahlanma gayretini ta. dusunun tamamen tahıibidir ve 

Matsuoka söz erini bitirirken iki ümrük hududu kadnr hevPcanlı gUnler f"C('ird'k. Kaydetmek ısted·~ım bır baska hakkuk cttırmek olacak ve kendi. tahrip edilecektir. 
memleket aklıselimine hitabederek kaldırıldı Fakat ri .. 1'1er almaıj'.ln bu hnrnren mese.e da~a va•d~r ve bu da At- sine llııım rreJcn sa1~hiyetler de ve- Krta.Janm~ yıldırım gibi f-
diliıyanm fevkalilJe vaziyeti dola- muvaffakıyetle rıkmak ıhUmali 1 Iantl.•te tıcarct fılosu kayıpları. rilc::ektir. teri yiirüyü3ıeri dolayısiyle •-
yısiyle her iki tarafı da hfıkim bir Berlin, 19 ( A.A.) - Bir ecnebi yo!:tur ve bu rlrl·' r, avrun kr.ma-

1 
Jır. . .. ::---=:::================:: kerl levazrm teşkil!tmm iaşeye 

muhakeme so~tıkkanhhklan~ı mu. ajans muhabirinin bi1dirdii'..'1ne gö- rasmm hlikumeti ve cr'·crt ku-

1 
. Bu. kayıplar, 9'k endı~e \erıcı mndafaasını ve id?.mesini bugün muvaffak o!ama:lığı muhs.riple.. 

hafaza etmeğe davet etmiştır. ~: Almanya iktı~at vekaleti beş mnndanlan tutması leı:ıp eder. hır. mıkyasta daıma dev~ etn;e~- karşılaştığımız asl•cri vazifaerin re Epir çiftçileri, erkek, kadm. 

Refı.1 .. 8 ,,_ ' 'er ve_rat ettı' gun:ıenbcri Hollan~adan gelen tik defo olnrnlt ~öıa13 aıı~m:ınla ~e~ı:'. Bu k~yırla; 1917 ~ene.:ı?ükm en h:rlncisi olarak telakki etmemiz ihtiyar ve çocuk sxrt.la.rmda ek· 
.,.~ 7 m~llardan gilmril!< ret:ımi alınma- milsavl bir tcslilıab malik bulım· 1 ımt.ıl: .dC\'re~nd~ıler kada~ bu.) . lazımdır. mek ve mühimmat ta rm~lar-

Sabık başve!dl C~lal Baya.rm dıgını bildirmi~tir. Almanya .ve duk. Bnlbuki biz, hiı.lô., teslihntm· degıl1ır .. F~~~t .b;r ~ne e~el ö!:il- Çörçil sözlerini §(>yle bitinniştir: dır . ., 
Refi Bayar, rea.süran~ müdür- Hollan:ıa cırasmaa günrük huou. da işba no!ttasmı a.r;mış tıım efüı.h- ne gcçebıldıı~ımızı sanmrs o\dugu. $imdiye kadar kurtulmuş kal-!============== 

sabaha karşı müpteliı. olduğu du kaldın·mıştır. Hollanda da ay. ıı bir millete kanii harn cdc>n an- muz bir tenJikı>nin a.rtmış bulu~- malda ve hnriçle en iyi dostlarımız yac;adık ve bize itimad etmiş olan 
hastalrktan kurtulamıyarak ve- ni karan ve:mic:tir. 1 cak yarı silahlı b!r mnı1efü. Fa.Yat dn~u'1U kabul etmmı.•z ı.azrm gel!- da <ial1il oldt·ını halele dünyada .bir m~eketle:;e karşı almıs olduıru
fat etm.i§tir. AI~an. haricive vclialeti bu va- , 1941 de, iyi slllihlarum§ bi"r m·ııet ~·o;, Bınvfan bövle fılotılla ve dı- ço'-\1annın muka,·cmette devam muz taahhütleri yerine getirmek 
oğ!u Refi B2.yar, evvelki gece zb•et1n. bır "Zollunion, yani güm- 01.,,. .. .;z ve bu, bize, şimdiye ka- ğer mü1afaa u 0 u!leri kavn;ıkla_:ımı. ku:lretimizden ümits!z bulunrtu);u üzere kuw"tli koll~mmm Okya
lUğü vazifesinden hnsta:hğma 1 rük ittıhadı olmadığını iddia ve bu 1 dar k!ll'§ıll\Şlltadırn.mız ımltiı.nlar ve- zı gi t~~çe fa-:lalaştıracağız. !'ak2 t j bir zaman1a:::ıbc:i terakkilcr kay., mıc:lar ötelerine kaôar gerdik. 
bina.en ıst:fa etmişti. Ailc:;ine hadi en!n Avrupa yeni nizamı ile rccekar. Amcril.-n Ilir'e"ik devlet- bu <llinya yo1 ıın1 •n, ha1en rurum.

1 

dctmi~ bulunmakla memnun ola. Ihşvc1\ilin ııutku, bir çok yerle. 
ve bab:ısı C~liıl Bayara taziyet· 1 hiç .bir alflkası olmadığım ila\e et.

1 
ıer'ndcn gelen vP gelecek olan çok lanna uğradığı deniz :ı.l!ılara \'C hm. Mul.avemet kudretimiz art. rinde şiddetle alkışlanmış ve uzun 

terimizi bildiririz. mcl<tedir. bUyUk m:fktarda malzeme sayesin- uzun mesafe tayyarelerıne ka~ı rnıştır. Adamızda emniyet içinde alkışlar arasında nihayetlenmistir. 
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. AM ER iKA DA _I 

Yazan: lskender F. Sertelli 
-23-

Söylediği sözleroen birşey anla· 
mı yordum.. 

Tercüman gülerek sordu: 
- Arapça biliyor musun? 
- Hayır. Nedenı sordun? 
- Bunlar türkçe söylemiyor-

lar da.. Arapça bilmeyince, söy~ 
lenen türkülerin japoncadan ne 
farla var? 

- Y oook. Bı.mda. haksızsın! 
Arapça bize yabancı değil. !Kıo
nuştuğumuz kelimelerin yarısmr 
dan çoğu arapçad.Ir. Ne de olsa 
biz İstanbulda da Aran sazı 
çok dinlemişimir. Bana yaıbancı 
gelmiyor vesselam. 

- Koyun.un bulunmadığı yer. 
de keçiye a.bdilrrahman çelebi 
derler. Dediğin doğrudur. Her 
halde Japon danslarına benze· 
lrle4 

.. ~ahneye yakın bir masanın 
onunde oturmuşlardı. 

Blll'a.da gürel et yemekleri ve 
kebapları yapan bir aşçı vardı. 
Müşterilerin çoğunu Şarklılar 
teşkil ·ediyordu. Nevyork fabri
~ala.rında çalışan Tilrkletden, 
lıınanda amelelik yapan Lazlar
dan bir çokları buraya gelirdi. 

Yusuf biraz ötede türkçe ko
nUŞan iki müşterinin sözlel·ini 
duyunca adeta sevinmişti. 

Sahnede Arap iki kadını şar
kı söylüyor, beş kişi de saz ça, 
lıyordu. Sazlar ud, kanun, ke· 
nıençe, def ve darbukadan iba
retti. 

Kaprdaki ilanlarda "Set Zey. 
n~.. adlı bir san'atkann rekla 
mı da vardı. 

Tercüman, garsona sordu: 
- Set Zeynep ne zaman çıka· 

cak sahneye? 
Garson saatine !haktı: 
- Dokuz buçukta.. 

. Ga.rson gittikten BOnra, ter
cUman. Yusufa döndü: 

- Saat şimdi sekiz. Bir bu
çuk saat sonra 'baş artist olan 
Set Zeynep sahneye çıkaca.kmış. 
Buraya gelmişken onu seyret
meden dönmek manasrz ol-..ır. 

- Elbette. Buradan daha eğ. 
lc-ıceli yer bulacak değiliz ya. 

• Oturur bekleriz. 
, - Vaktimizi de bol} ge<:irecek 
de[.:Iiz. Benim karnım actktı. 
Çoktanberi !'İŞ kcıilaibr yememiş
tim. Gözümde tütüyor. Bunlar 
iyi pişirirler.. !smarlayacnğnn. 
Sen ne yiyeceksin? 

- Listede ne yemekler var? 
TercU.man listede şu yemekle· 

n okudu: 

Yusuf: 
_ !şte, tam a.latu:rka bir iş, 

dedi, bizim Anadoluda. da çen. 
gilere para. atarlar. 

Seyircilerden biri: 
- y ll.'}a Zehra.. .• 
Diye 'bağırdı. 
Yusuf: 
- Kadının adı Zehra imiş. 

Onu tanıyanlar var. 
Diye mırıldanırken, bir baş· 

kası da yüksek sesle: 
- Haydi yavrum "Ene hub

bek kesir!,, şarkısını söyle .. 
Dedi ve sahneye para attı. 
Kadın derhal, müşterinin is, 

tediği şarkıyı garip bir eda ile 
arapça olarak söyledi. 
Manası "Ben seni çok seve

rim!,, demek olan bu şarkı 
Nevyorkta çok tutu:lmwıtu. Zi. 
ra, şarkının arasında iki kere 
kadın başını, arkaya. sarkıtıp 
yere değdiriyor ve bu vaziyette 
seyircilere puseler gönderiyor
du. Böyle iri vücutlu bir kadı
nın, belini bükerek bu derece 
tehlikeli bir hareketi kolaylrk. 
la yapması ve halkı iki bacağı· 
nm arasından selA.mlaması se
yircilerin, alaka. ve dikkatini 
çekiyordu. 

Bir aralık gaTSOn: 
- Zavallı Zehra .. Bu numa. 

r-ayı her gece en aşağı on kere 
yapar. 

Diye mırıldandı. 
Zehranm numarası Yusufun 

da ho!'!una gitmişti. 
- Ne yaman kadın! dedi. 

Belini nasıl kmyor .. ! Para at· 
tıklan kadar, alkrşladıkları ka
dar da var ya. A.şkolsun kad1. 
na 'be! "' ~ :(. 

Yusuf un rsmarladığı on por
siyon şişkebabı mulbte-şem ve 
büyük bir ta.bak içinde geliyor
du. Etraftaki müşteriler dik. 
katle bakarak gülüşüyordu. 

MU....oterilerden biri: 
- İşte .. Limandan çıkarken 

gördüğümüz meşhur Türk peh· 
livaru budur. 

Deyince, herkes işini, lafını 
bırakarak Yuşufun yemek yiyi. 
şi ile meşgul olmağa başlamış
tı. 

Yusuf: 

- Ta9.ke1ı.aıbI.. ŞişkelbaJbı. Şi~ 
~öfte .. Sal"alı ı?am köftesi.. So. Bu sabah, muhakkak surette bir 
""anır Ifaleb kebabı.. Lübnan aşk hikayesi yazmağa karar v~. 
haklavası.. Peynirli kadayıf.. miştim. Lakin, büyük hik~yecile-
T\adrn ~öbeği.. 1 rin ac;k hikayelerini güneşlı hava-

- _Yete~:· yeter .. !stanbuld~n l~rd.a 'yazd}~d~~ı okuduğum için 
rıktamn gunde~l}eri hasretım iıkrımı degıştırdun; hava kapah 
bunlara. ve gayet soğuktu. Düşündüm. ta. 

- Hemen bana da ~iske<babı sındım: ve nihayet, bir cinayet hi" 
söyle. Vallahi ağzrm ' sulandı kaycsi yaımağı düşündüm. Fakat 
·ım_di. Karnım acıknıı~ da ha- gene caydım; çünkü. cinayet hll<:a
h->rün yok. · yelerinin hepsı de a~·a~ı yuk~n ~ı~-

- .lıı.pon güzellerine daldın.. birine benzer. Bu hıkayelerın bın. 
·" "lr~mı bile unuttun! cik mevzuu: Caniyi yakalamaktır. 

\'u<;•ıf. yüksek sesle güldü: Vakıa, cani ele geçinceye kadar. 
- Ne de güzeller ya. Hepsi bir çok heyecanlı sahneler zuhur 

de ölü benizli şeylerdi.. eder. Fakat, yüüı?e yüz cani ele 
Terciiınan garsonu çağırdı.. geçer. Bunu ga:ete.erde •. arada ~·· 

''e kula<Tma bir şeyler fısılda- rad~ gayet muphem cın~yetlen~ 
dı. GaT"Pon yan gözle Yusufa tafsılfıtım ok.urken, kendı kendı-
bs.t-:ı.rak güldü ve gitti. 1 nize: 
Yu~uf sordu: 11Bu ci~a~et g~yet e~rılre~giz .. bi'. 
- Garson neden !rtildU "yle "ev dersmız. Fakat, erte~ı gunü 

n analı manalı?.. 0 0 ge·n~ gazetelerde, ?ir ~ü~: evve~ si-
- Anlıyanıadın mı? ze gayet e..;rarengız gorum!n cına. 

p yetin polisin yüksek zek~sı k~~T-. 
- .Layır... sında ba:;it bir mesele te~kıl ettıgını 
- <::etireceği §İŞ keba'b.iyJe ÇO- ve caninin çoktan hapse tıkılmış 

cuk bılc doymaz da. Ona: "At- olduğunu okuduğunuz zaman hay
k!ldaşım oburdur.. On porsiyon 
bır arada getir!,; dedim. Buna retler içind~ kalırsınız. 
giildti. Bugün si7..e ba~ımdan geçen ga-

- Vallahi yaman adam~ın rip bır vakayı anlat.mağa çalışaca. 
he! Eğer §U kebabı iyi pişirir- ğım. Bana kalırsa .. Bu hiltfıye aşk 
Icrse. ben Anıerikadan gidince. \<!cinayet hık<iyelerinden daha en. 
ye kadar her gece buradayım. tercsandrr; bir kulak çınlamasın-

- Buradan eok hoşlandın ğa· dan ba~ıma gelenlere bir bakınız ... 
!ib::ı.? Şişltelhabı iyi olmaqa bile, fü·et ; geç•.:nlerdc yorgunluktan 
·r1< <ırk gelecek gibi görünüyor- mı diyeyim, yoksa .. §.;;ab boı.uk!u
:.•m ! ğundan mı, sabah uyanınca, k~lak. 

- Burayı neden sevdiğimi an. 1 larınım şiddet!e çınladığını hıs~_t. 
:·v~~dm nu? Burada memle· tim. Lakin, öyle hafif bir şey d~gıl. 
rnt1mın havası var. Ud, def, dar İşin tuhafı, arada sırada hafı(~er 
bul~a .. Ala~urka ~arkılar, oyun- gibi oluyor sonra bütün şiddett}'
lar ... Ve nıhayet kerbablar, bak. le dernm ediyordu. Çarunaçar SO· 

l?~~lar .. ~unla~ .]:?ana yabanc1 kağa çıktım. ~kakt~.i tr~~~ar· 
ıe'?ıl. Benım bıldıeırrı. her za- otomobil vesaır vesaıtın gurültu. 
man aradıi?nn. sevdirnm ~eyJ,.r. siyle kulağımdaki çınlamayı unu. 

Bu sn-ada, şa.rk1 sövliyen şiş. ta.cağımı zannediyordum. Ne ge· 
man kadm avaı{a knlktr .. Göbe. zer? .. Nereye gitsem .. Kulağrmda
vini hoplatarak bir Arap raksı ki bu acaib çınlama beni rahatsız 
va,,tı. ediyordu. 

mazeret 
Saat sabahın üçüdür. Kadın bü 

tün gece kocasını beklemiştir. 
Geldiği zaman kendisine hiddetle 
kapıyı açarak: 

- Bu kadar geç kalmana da 
bir mazeret uyduramazsın ya! 

- Nasıl olur karıcığım, sebep
siz ve mazeretsiz bu kadar ge<: 
kalır mıyım? 

- Peki ne im.iş bakalım bu ma 
zeretin? 

- Şey! Hay şeytan canımı al
sın benim, unuttum! Hem de 
emin ol, o kadar güzel bir mazEı
retti ki! 

Neden evlenmiş? 
Çok zıen.gin '7e biraz da geç

kin olan karısrnrtı cenazesi pe· 
şinden yürüyordu. Arkad~ları 
kendisini t~lli etmek iatedi. 
ler: 

- Metin ol! Senden yaşlı ol 
duğu için, senden evvel ölmüş 
olması gayet tabii bir şeydir. 

Bay l\iyazi gözlerini sildi: 
- Hakllsmxz! Ben de zate:ı 

bunun için kendisiyle evlenmiş
tim ya! 

Kadın kalbi 
Kocası ile kavga ediyordu: 
- Sen benim kalbimi parçala

yorsun ! dedi. 
- Daha iyi ya! Pay etmek da

ha kolay olur. 

arttığını görünc.e, derhal giyine
rek, doktora gittim. 

Kulak mütehassısırun muayene
hanesine girer gırmez, doktor, elle. 
rinı oğuştura oğuştura beni büyük 
bir aynanın önünde duran koltuğa 
oturttu. Günün ilk müşterisi oldu. 
ğum için adam bana büyük bir ne
zaketle osrdu: 

- Geçmi~ olsun efendim! .. 
- Daha geçmedi, doktor bey; 

ıki gündenberi kuiağım müthiş su
rette çınlıyor. 

- Kinin \'evahut herhangi bir 
ilaç içmediniz ya? .. 

- Hayır, doktor; aspirin bile 
yutmadım. 

Ookto:·. gene etlerini oğuştura
rak cevap verdi: 

- ~ıe. a,;: L, •• ~cek bir şey değil. 
Şimdi bir şiringa yaparız; geçer, 
gider. 

Şırıngayı yaptılüan sonra, }m. 
laklarrmdan çıkan tamponları gös
tererek: 

- Bu tamponlar kulaklarınIZI i
yiden iyiye tıkamıştı; çınlama b~ 
yüzden baş gösterrni~ olacak, dedı. 

Kulakiarımı iyice pamukla tıka
dıktan sonra: 

- ~imdi, dedi, doğruca e\'e gi. 
dip istirahat ediniz. Yaıın sabah 
çıkabilirsiniz; göreceksiniz ki; çın
lamadan eser bile kalmıyacak. 

Doktora vizite parasını verdim: 
ve teşekkür ederek muayenehane
den ti.oğruca eve geldim; odadan 
dışarıya çıkmadmı. 
~"baUeyin uyanınca, doktorun 

aletlerle ite kaka kulağımın içine 
:, ... ·L~tırcıığ;i kat kat pamukların 
mevcudiyetine rağmen kulağımda. 
ki çınlama eskisinden daha fazla 
ve daha asab borucu bir §ekilde 
devam ettiğini merakla hissettim. 
Tabii, gene doktorun muayeneha. 
nesine gittim. Adam beni görür 
görmez: 

- Geçmiş olsun efendim!.. dooi. 
- Doktor bey, geçmedi, dedim; 

berbatlaştı. Etraftan nıııth·~ h]r a!kr$ tır O gece, kulaklanmı pamukla tı. 
·.,.ııı kcn.,11 .. V'" oa$ını>ye mU<rte- kadım; ve güç bel~ uyuyabildim# 
r;ı ,. tarafından bircok ])aralar Ertesi günü uyanrr uyanmaz, ku.. 
nllldI. • lağrmdaki çınlamanın büsbütün 

Doktor, ellerini uluşturarak: 
- Hiç merak etmeyiniz, dedi; 

dünyada çaresi bulunmıyan bit 
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Kır koşusu Müdafaaname 
Meşhur Fransız avukatlann 

dan Berryer bir davayı üzerine 
almış fakat mevzuu ehemmivet 
siz addettiğinden dosyayı tetkLlt 
etmek ihtiyacını hissetmemişti. 
Mahkeme günü dosyayı katibi
nin elinden alıp şöyle bir göz gez 
diroikten sonra miidaffaya baş
dı. Büyük bir talakatla ve birçok 
ezici deliller ileri silrerek müda
faasını yaptığı sırada et .. ğinin 
ucunun çekildiğini hissetti. Kati 
bi pürtelaş kulağına fısıldadı. 

- Ustad, siz mukabil taratın 
iddiasım müdafaa ediyorsunu7 ! 
Fakat Berryer'in kuvvetli bir 
avukat olduğunu söylemi§tik 

Kı.!ra.k tcıya - Zavanılar kinıbiUr böy'!e dört nala 
maya. brt§lamailmı evvel ne kad-0r kamçı yemi§lerdir. 

İşin içinden sıyrılmakta güc::lük 
koş. çekmedi ve dalgınlığını §U güzel 

- Dilenmenin wı~k olduğu
nu bilmiyor musun? 

- Evet a.1na, sadalı"Q. vermek 
ya..~a.k değil lri. 

Gör ümceler arasında 

!ki görümce aralarında kav 
ga.' ediyorlardı. Evli olanı bekar 
olanına: 

- Zaten sen iyi bır mal ol
saydın bu ya~ geldiğin halde 
bekar kalmazdın! 

- Vay efendim vay~ Sen iyi 
ve paluı.h malların abcı bula. 
madıklarmdan dolayı mağnzada 

bulu~la telafi etti: 
D l d - lşte, Baylar, muhterem mes 

a gın a am Iektaışım karşı taraf avukatının 
Bay unutkan karısına Taksim yapabileceği en kuvvetli müdsCaa. 

mey~anında randevu vermişti.Ka ancak bu olabilir! 
dın ı~ini bitirip kocasından evvel Ve bunları söyledikten sonra 
Taksn~ıe geldi. Uzun mliddet ayni ikna kudr~tile. bir az evvel 
bekledi. Nihayet beklemekten bı tesis etmiş olduğu talakat abide
karak eve döndü ve kocasını ça- sini on beş dakikalık bf r zaman: 
!ışma odası_nda harıl harıl kitap içinıie yıkıp ve daha kuvvetli ~öz 
ımrıştınr bır vaziyette buldu. ter kullanarak müdafaasını bıU.r 

- Canım insan kansına rnnde di. Ve neticede davayı kazandi. 
vu verdiğini unutur mu? Sen na 
sıl adamsın! Dalgın adam rUya-1 
dan uyanıyormuş gibi silkindi; 

. - Sahi unutmuştum! Diyerek 
bırden alelacele kalktı. Şapkasını 
ve paltosunu alıp Taksime gitti. 

--

s p o r - - • 
Mektepliler Voleybol 

müsabakaları 
/3tanbul erkek mektepleri 

uolP.'IJbol lik heyeti başkanlığın· 
dan: 

20-12-1940 cuma gUnU Beyoğ
lu ha.lkevi salommda. yapılacak 
voleybol maçları: 

Saha komiseri: H. R. Yalını. 
İstanbul er. lisesi • Işık lisesi, 
saat 14,30 ha.kem Turgut, Bo. 
ğaz]çi lisesi • Sanat <Akulu saat 
15, hakem Turgut. 

20-12.1940 cuma günü EmJn
önü halkevi salonunda. ya.pılr 
eak voleybol maçları: 

Saha ko.m.lseri: 1. H. Turgay 
Ticaret lisesi • Şişli Tera;.l{k 
saat 14,30, hakem Ahmet, tst' 
JAJ Jlsesi - Pertevniyal lisesi, s 
at 15, hakem Ahmet. 

kaldıklarını bilmiyor musun - Kalbiniz, bayan, fwkolıide 
sanki! Ancak ucuz ve kıymet· hızlı çarpıyor! • Bu haftaki lik maçları 

lstanbul futbol ajanlığından: 
22-12-1940 tarihinde yapılacak 

siz mallar kolay ~atılır! - Ya sizinki doktor/ 
- ---- ~~-----...::..:...:.:=..:~~--

Ku lakla rı n çınlasın 
tek hastalık var: o da kanserdir. 
Lakin, dün, A.merikadan gelen 
mecmuaların biri bu derde bi.e ça
re bulunmak üzere olduğunu yazı
yor. Kulak çınlamasr, bır ha,tah~ 
bile sayılamaz. 

Doktor, kulaklarıma ziya ak<:et 
tirerek esaslı bir muayeneden son. 
ra evvela başını kaşıdı. Sonra, ge 
ne ellerini oğuşturarak: 

- De.ikanlı; dedı; kulağmızd; 
hiç bir hastalığın mevcut olmadı . 
~mı size söylyiyebilirim. Bu kula! 
çmlama:i-l olsa o:sa .. asabiyetten ı 
lcri gelmektedir. Şimdi size bir ad. 
res vereyim. Kendinizi o doktor<. 
muayene ettiriniz. Asabi hallerdeı 
doları kulakta zuhur edecek çın 
lama ve ihtizazlar üzerine ilıtisa• 
ke::ıbeden bu doktor ayni zamand? 
.Fladelfiya Tıb mektebinden mc· 
zundur. 

Doktor, büyük bir centilmenlik 
göstererek ısrarlarıma rağmen pa. 
ra almadı. Bu vaziyet karşısında 
kendisine teşekkür ederek tavsiye 
ettiği doktorun muayenehanesini' 
gittim. 

Mütehassıs doktorun muayene. 
hanesi gayet mükellefti. Ortad<ı 
büvük bir ameliyat masası vardı : 
Etraftaki beyaı, camlı dolaplar <i< 
envai çeşit aletıer:e dolu idi. Has
talığunı, ve tavsiye eden doktoruı 
ismini söyleyince, beni koltuğa o 
turttu. Uzun bir muayeneden son 
ra, kulak çınlamasının A.zsab bo. 
zuk!uğundan mütevellit .bir şey ol
duğunu ileri sürdü ve sekiz seans
ta kolayca tedavi edilebileceğinı 
il~ve etti. . 

- PekfilA, dedim; ne yapalım?.. 
Başa gelen çekilir .. 

Fladelfiyada ihtisa~ yap~n dok. 
tor evvela bumur:ıa: ıııte b~ ~:U 
soktu. Boru, kavı5h oldugu ıçın 
kulağuna doğru girme~e b~~l.adı. 
Borunun ucuna taktıg~ la~tıgı sı. 
kınca, kulağınıda müthış btr hava 
tazyiki peyda oldu. 

Bir kaç dakika scnra,. boruyu 
burnumdan çıkardı. Ukm, ~de 
de hal kalmamıştı. Hava tazyiki
nin kulağımı gıdıklaması gayet A-

sab. boz~~ b~r şeydi. Haydi ona 
tahammut edıyordum. Fakat, gel. 
g71~1ım .. lnce borunun burundan 
gırıp kulağa gıtmesi pek büyük 
bır mesele ıdi. üedik ya .. Baı;;a ğe. 
!en çekilır.. · 

Dordur.cü :-ean::.ta ku.ağımdaki 
;ınlama bü:ıbJturı arttı. Ceşinci 
.,e~nsta doktor beni bo~una bekle
rnı~ olacak.. Çunkü kularrımdaki 
çmlam:ını~ ka.oılı tedavı olınadığı
nı anlar gı bı olmuştum; ve bu ış.. 
len \·azgcçmlş bulunuyordum; ıa. 
.nanla, bu acaip konsertoya alrş-
11ağ~ kara;· vermiştim. 
lkı haf ta sonra, tesadüf beni 

ıhhıyeden miltl'kait eczacı Bican 
.~fendi ile kar~ıla)tırdı. Derdimi 
anlattım. Bana burnunun ucunda 
Juran gözlükelrin tbtünden baka- 1 
.ak gülümsedi ve: 

- Koı:ma e\':ad, dedi; merak e.. 
d~lecek bır şey değil.. Gayet fena 
bır nezleye tutuımuşsun. Evet, 
nezle kulağına inmiş. 

Bu akşam biraz kinin ile 
yarım aspirin yltarsın. Ayağı
m ~a .. ıcak sura koyduktan son
ra, ıkı ıhl':1llu1: iç; be;_şım da iyice 
sarıp yataga gır. Adamakıllı tcrli
yeceksin. Sabahleyin hiç bir şeyin 
rnlmaz. 

Hemen o akşam Bican Efendi. 
il~ söylediklerini yaptım. Sabah. 
eyın yataktan kalkınca kulağım. 
lak~ ç~nlamadan e5er k~lmamıştr. 
::,e\'ıncımden derhal Bican Efendi
ye bir teşekkür mektubu yazıp 
postaya attıktan sonra, Flade:fi. 
Y.ada tahsil eden mütehassısa git. 
tım. Apartınıanın kapısını ihtiyar 
b.ir kadın açtı; ve doktorun Ame
rıkaya gittiğini söyledi. 
. - ~ah vah .. Hanım efendi, de

dim; ~lr ar evvel doktor bey beni 
tedavı ~t.mıştl. İyi oldum; teşekkü. 
re geldım. 

- Evet.. Evet.. ~lum bana si1-
den bahc:etmişti. Kulağınızda çın
lama vardı değil mi? Hatt! bumu
mutlan .. 

- Evet, hanım efendi, burnum.. 
dan k'11lağıma su vermişti .. 

Kadm bir müddet sükQt tttik. 

lik maçlan: 
Fener 3ta.d1: 
Beyoğluspor - Süleymantyc. 

saat 13 ha.kem: Murufer Çizer 
yan ha.kemi; Neşet • Fikret 
Beykoz - lst. spor saat 15, ha 
kem: Hüsnü Savman, yan hs 
kemi: Necdet • Bahattin. 

Şeref atadı: 
Vefa - Topkapı, saat 11, ha· 

kem: Şazi Tezcan, yan hakemi: 
Muhtar _ Selami, Beşiktaş - Al
tmtuğ saat 13, hakem: Tarıh 
Zarengin, yan hakemi: Şekip 
Billend, Fenerbahçe · Galatasa 
ray, eaat 15, ha'kem: Ahmet 
Gündün, yan hakemi: Şazi - ~
mih. 

f inema ve Tiyatrolar 
1 ili 1 1111 S ehir T iyatrosı 
1 111 ı ili ~~~~ ~a:O.s:~:ınıı. 

ııııı Bulunmaz Uşal 
ı .ı:uı.n: .J. M. BARRIE 

• • • 
bttıdAI ca.ddeslnd& Komedi krıimmda 

A.k"am 2-0.SO da: 

Paşa Hazretleri 

ZAYi 
IHO-GU yılı için aldığım paeoyı 

kaybettim. Yruılaiıli alacağnndan, e 
kiılnln hUkınU yoktur. 

Tıp Fa.l<Ult.Mind" St61 ıraruk ()ru 

(34398) 

ten sonra: 
- Oğlum. dedi; sana doğrusunu 

söyliyeyim. Ogluın. ku:ak, buruı 
ihti a;;mdan para kazanamıyordu 
lşte böyle arada sırada sizin gih 
beyler gelip teda,·i oluyorlardı. Bı 
sefer dişçilik ihtisası yapacak; nıa-
1\ım ya. ~imdi platin diş ha~talığı 
va:: . lki seneye kalmaz gelir. 

Adam, Amerikaya gitmişti; ar· 
tık, yapılacak bir şey ka~m.ımıştı. 
Fladelflyada ihtisas yapan dokto· 
ra istediğim gibi bir de~s ~eren~: 
diğimden gayet mütee~ır?1~n 
partımanrn merdiven!erı~ 
hırsımdan, gayri ihtiy~n. dedim 

"Kulakların çınlasill··· .. 
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SA lN DOKTORLARIMIZIN VE. 

Hal~ ımızın Nazarı dikkatine 

UZUNLUGİ.J 4-10 ME.TRE:YE KADARI 
~~·~~i'l'JI <?.LAN.(AŞPEST BOZAN) OEHiLE" ŞERİTLERİ 

i OLDURUP y.u <;:u~TAN _DISARl ATAN 
TAM TESi RLi BiR M~STA11ZARDI~. 

S. ve 1. M. Velia /elV.m 8/fd N~ /u ve 
24- ,,_ !1.f() lori /U,- ruA.soltnt 411111011' 

- R E ÇETEi i LE S Arll .. IA. -

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdürlü· 
ğünden: 

Okulumuza ücretli bir rivazlye ve bir gemicililc öğretmeni alma· 
r:ıktrr. 

~artlar : 
1. _ Riyaziye öğretmenliği için üniversite mezunu olmak veya 

tinlversitcden öğret.menlik vesikası almış bulunmak, 
2 - Gcmicil'k öğt·ctıncnliği için meslek okullarından mezun ve bu 

nızifcvl yapabilf'ceğine dair elinde bonservis bulunmak 
A·. - Askerlikle ili~iği bulunmamak. ' 
B. - Ücret miktarı barem kanununa göl'c milli müdafaa vekale

tince tayiıı edilecektir. 
Bu vazifelere taliplerin acele Kasımpa.şadaki Deniz g e dikli okulu 

mUdürlüğüne mUr:ıc"atlarr. (11759) 

San'atkar işçi aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum Müdürlüğünden: 
Eskişehir ve Sıvas Cer atelyelerinde çalıştırılmak Uzere muh~lif dere

celerde tesviyeci, tornacı, fre:ı:eci, kaynakçr, kazancr, boyacı, döknıeci, de· 
mirci, sustacı ne birinci sınıf marangoza. ihtiyaç vardır. MatUlp evsafta 
olanlar lmtihanda gösterecekleri liyakat derecelerine göre tavzif edilecek· 
!erdir. Taliplerin bulundukları mıntnkalardaki işletme mUdilrlllklerine, Y..::skl· 
şehir ve Sivasta Atelyeler mUdUrlüklerine ve Anl{arada da Cer dairesine 
nı!lracaatıan IlM olunur . (8612 - 11783) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdür
lüğünden: 

İşletmemizde 40 lira aylık UcretU sıhhiye memurluğu münhaldlr, Tallp-
lerln evrakı mllsblte ile memurin mUdürlUğUne mtiracaa.tıarı. (11933) 

Bir kilosuna tahmin edilen flaU 6 kunış olan koruma, muamele vergisi 
biltün rüsum ve nııkliye değirmenciye alt olmak üzere 450 ton buğday pa
zarlıkla kırdmlacaktır. İsteklilerin yüzde on beş teminatıarile 23/ 121940 gU
nU saat 14 de Kars Askeri Satın Alma komisyonuna gelmeleri. 

(1643 - 11858) 

1 Askeri Fabrikalar ~atınalma Komisyonu ılAnları 1 
12000 Litre P etroJ Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (2760) Ura. olan (12000) litre petrol askerl fabrl· 
kalar umum müdUrlUğU merkez sa.tın aıma. koınlsyonunca 30.12.940 Pazar
tesi günü saat 14 de açık ekslltmd ile ihale edilecektir. Şartna.me parasız· 
dır. Muvakkat teminat 207 liradır. •(11803) 

j Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilQnları 

1 
ltsanbul Levazım amirligınden verilen 1 ; 6000 kilo kösele 22.s91.20 1717.29 

harıci askerı kıtaatı ilAnları 4000 kııo va.keta 
13

.
68

6.4° 
1110

·
18 

------- ---- -------------- 88.588.60 2898.77 
Beher kilosuna tahmin edilen flatl 8,5 kuruş olan 2400 ton ser t ve yu· 

:m~ak buğday pazarlıkla satm alınacaktır. Pazarlığı her gün Ankarada Lv. 
Anı!.rligi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 15 tondruı a.şağ'ı olmamak 
ıartlle ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 2400 tonun katı teminatı 22,900 
lira, l 'l tonun 192 liradır. Evsaf ve şartnamesi 060 kuruşa komisyondan alı· 
nır. Tııllplerin lın gtln komlsyona mllracaa.Uarı. (1527) (11743) 

lif llf ~ 

1 - Keşif, şartname ve plb.ı mucibince idaremizin PB.§abahçe fabrika· 
"mda y:ıptıracnğ'I yangın söndürme tesisatı işi yeniden pazarlığa konmuştur. 

U - Keşif bl!dell (3~39.50} lira, muvakkat teınlnatı 243 liradır. 
III - Pazarlık 2-1/XIl/940 Salı günü saat 14 de Kaba.taşta Levazım ve 

!1Ubayaat §ubesindekJ !Jım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname sözü geçen Levazım Şubesi Veznesinden 16 kuruşa alı
nabilir. 

V - İsteklilerin p!tZB.l'ltk için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven· 
me paraları ve ııartnamesinin ''F,. fıltrasmda. yazılt veıı!kalarlle birlikte mez· 
kür kom.layona mUracaaUan. (11908) . .. . 

Beheri 230 kuru§ olıı.n 15,000 adet balar matra pazarlıkla. satm alına· 
ca.ktır. İhalesi 24/12/ 94.0 Sa.1t günU saat 15 de 1zmlrde Lv. Amirliği Sa.tın 
Alma. komfsyouunrla yapılacaktır. Tutarı 84,500 lira, katı teminatı 151 nı Jira· 
l ır. Taliplerin kanuni veslkalarlle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(1657) •(11901) 

• • • 
MUteahb!d nam ve hesabına olma.k Uzere beher adecUne ta.hınin edilen 

rıa•t 2 Ura o!nn 10,000 IstihkAm modeli balta çeliği VekAletçe verilmek şar
tile açık eksiltme ile almaca.ktır, Eksiltmesi 25/12/910 çarşamba günü saat 
H dedir Jlk teınlne.tı 1500 liradır. Taliplerin belli vakitte Ankara.da M. M. 
V. Satmalma komisyonuna gelmeleri. (1601 - 11571) 

:{. :t. :{.. 

500 ton buğday satm alınacaktır. Muhammen bedeli 40.000 lira muvak. 
lrn.t ~emlnatı 8.000 llrntlır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. Amir• 
fikleri ve KaysPri fo n.-;kerI satın alma komisyonlarında görülür. !halesi 
G/ 1/941 pazartesi günü :ı H de Kayseride askerl sntm alma koınlsyc. 
nunda yapılacaktır. Talip' rın l<anunt vesikn.lariyle belli vakitte komJsyona 
gelmeleri. • • • (1647 - 11862) 

~ 1(. :f. 

:S0,000 kilo !ığrr eti pazarlıkla 21/12/ 940 günü sa.at 11 de Çanakkalede 
.Aııkcr1 Satm Alma komisyonunda satın alınacaktır. Tahmin bedeli 15,000 
llra, l<atl teminatı 2250 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(1661 - 11957) 
1(. -'ı'I :fı. 

2150,000 kilo ııığrr ctl almacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 3/l/.9U Cuma 
gilnU saat ll de Çanakkalede Askert Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Tahll'Jn bcd~ll Si,500 lira, ilk teminatı ö625 liradır. Taliplerin kanunt ve!'li· 
kalarllc tekli! mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver· 
:melerl. (1663 - 119l>9) 

lstanbul Bt;!fed iyesi 

Tahm in İlk 

bedeli ±cmlnatı 

97,40 7,30 

1354,00 101.~5 

2088,00 150 60 

9741 7,30 

12,GO 0,05 

n ı a .rc 

Fatih yangın yerinde Hoca. üveyis mahallesinin Şemsed
tli.n Sami soltağında 114 Uncu adada 30/ 1 numaralt ve 
19/ J8 metre murabbaı sahalı arsa. 
B-:ıyazıt yangın yerinrte Ta.vşantaııı mahallesinin BüyUk 
H.ıydar sokağında 679 uncu adnda l / l numaralı ve 
104/23 metre murabbaı sahalr nrsa. 
Aksaray !nebey mahallesinin , Naırukkemal caddesinde 

S!iS inci ad:ıda 15/ 42 numaralı çeşme yeri ve arkasında 
bulunan ceman 31i,50 metre murabbaı sahalı arsa. 
Fıı.Uh y&.'lg m yerinde Hoca Hayr.:?d<lin mahalh sinin Baş· 

mUftzzin sokağmda 86 mcı adada 19!ll harita numaralı 
arsa ya:::unda bulunan 3Z,4S metre murabb:ıı sn.halı arsa. 

U!.:t MUftUali rna.halleslnin Kara sarıklı sokağında 
19 uncu adada 12,61J metre murabbaı sahalı arıı:ı. 

Tahmın ~dı;:Ilcrl ile ilk t emlnat mikdarlan yukarda yazılı ılrsal:ı.r sa· 
almak tizere ayı ı ayrı açık artırmaya. konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
muamclAt mUdllrlUciünde görülebilir. 1hnle 6/ 1/ 041 Pazartesi gilnU saat 14 
de D:ıl nt Encümende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat, maltbıız veya 
mektuplarile ihale gUnU muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(119711 

K azanç vergisi mükelleflerinin nazarı dikkatine 

1 - Cins, mlkdar, t ahmin .Mdell ne ilk teminatı yukarda ye.zıh kö..qele 
ve vaketanm 25 Birinc!kAnun 94~ Çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla ek· 
si1tmes1 yapılacaktır. 

2 - şartnamesini gtımıek ve almak Istlyenlerin her gün .pazarlığa 1ş· 

tfrAk edeceklerin de bcll1 gUn ve saatte Kasınıp:ı.şada bulunan komisyona 
müracaatları. (11866) 

Semti Illahallesl Sokağı Numarası Cln8i Aylık 

Lira. K. 

Üsküdar Karadavut HAklm.iyetl 168 Arsa 5 00 
Milliye 

Kadıköy Suadly. Mektep ta.j •(32 DUkk!n 3 50 
(11 

/ 

Yukarda. mevkileri yazılı gayri menkuller 31/15/94.l soıı:ıuna. kadar mUd· 
detle kiraya verllmek Uzere müzayedeye çıkanlmıştır. !haleleri 30/12/940 
Pazartesi gUnU saat 11 dedir. İ.!lteklllerin müdilr!Uk vakıf akarlar kalemlno 
mUra.ca.atla.n. o(11952) 

lkn hedi~·t• llğinıl in ti ha p t>tllın. 

Hiç t-0re~dUUıli7. 

Bir OMEGA saati 
Genel acentalığı: 

İstanbul, Kutlu han No. 1/ 4 

Büyük mağazalarda satılır. Ta§rll 

içir.. acenta aranıyor. 

lle.,iktaş Sulh lUalılu•meı;I 8:ışkı1-

tipllğlnden : 

9'10/1463 

E vHke Ortal,iJ~ Je Ş"kcrcloğlu 

&<>krığında .')8 No.lı tı:ınl"do mu· 
kim iken h (llen lkamf'tglı.hı nwç· 
hul bulwıan Uyaya. 
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Adet Llmbk Lira 

1 2000 - 2000.-
8 1000 - 3000.-
2 750 - 1500.-
4 500 - 2000.-
fi 250 - 2000.-

85 100 - 8 500.-

80 50 - tOOO.-
800 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler: 4 Şubat, 2 !'llayıı;. 

1 Ağustmı, S nı:tnclt.eşrln 
tarlblerlnc1e yapılrr. 

Kumbarıı.lı ve lrumbaraım: besap. 
lo rındıı. en llZ clll lraııı bulunıınlal 

lmr'aya dııbU edlllrleJ'. 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde tevkaHl.de nazaretli. 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kiralık 
'Xialar da vardır • 

Vakrt Gazetesi Tdarehanesine mOracaat. 

Sahibi: ASJM US 
Basıldığı yer: V AKIT M athaa..'11 

Umum neşriyatı idare eden: 
Ref i k Ahmet Sevenail 

istanbul Oefterdarhğından: 
•10 mali yılına ait kazanç ı;ergilerinin son laksit mü<.ldctı Bırincil<3.nun 

&4ı0 ayı: sonunda bitmektedir. Mezkfl.r vergiler bu ay lçinde o:lcnmediği tak· 
dtrde yUzd4l on fll ve suretııe tahsil eclilece~nden icrat lakibata. ve ce?.1 llll

"o~Ino rruıhnl Jrol namak Uzero aHtkadarlann borçlarını mezkOI' tarihe ka· 
dar men11up bııitınrhıklan talı.' il ~ubelerine yatırmaları rica olunur. ( 11947) 

Esterin zimmetiniztlekl alacağının 

temini istifası znnnınJa t:ılılı hacze 
alınan yuknrda adresi yazılt hanenin 
:vanm hissesi 14/ 1/ 911 tarihinde clıu

remizdc birinci ve :!4 / 1/ !141 lıırlhinde 

de ikinci açık arttırma suretile 14 16 
ya kadar satılacaktır. lkametgllunı· 

zm meçhuliyetinc binaen 11~ tebli~ 
makamına kaiın olmak Uzere llı\n 

olunur. (34399} 
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