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HERYERDE 3 KURUŞ Reisicumhurumuz ingil" z 
elçisıni kabul etti 

Ankara, 21 (AA.) - Reisi
cumhur ismet lnönü dün öğleden 
sonra saat 16 da Çankayadaki 
köşklerinde lngiltere büyilk elçisi 
Sir H. Knçtchbull "Hugeı Sen" İ 
kabul buyunnuslardır. Mülakatta 
Hariciye Vekili Sükrü Saraçoğlu 
da ~u bul1mmU&tu:r. 

Emniyet Sandığının 
halka kolayhğı PAZAR 22 L KANUN 1940 -tı 
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Sanayicilerin vaziyetini tetkik etmek uzere H~ü~rr~iy~ye~t~s~ev~g~is~in~in~yh~·k~se~k,~un~u~tu~lm~a~z~m~~~·ca~h~iai 

Is a bula bir mebus i Büyük 
heyeti geliyor 'lşeref li 

vatan şairinin 
hô.tırasını taziz 

- -------

Almanya ile geni 
bir ticaret 

anlaşması yapıldı 

lakılip müze· 
sinde bir 

de sergi açıldı 
Y AKINDA Ankaradan sehrimize bir ''Sa

nayii tetkik heyeti,, geleceği haber alınmı~
tır. Heyetin, meb'uslardan mürekkep olacagı 
ve sehrimizdeki sanayi mahafilinde tetkikler ya~ 
)>a~ağı söylenmektedir. Bu heyetin tetkiklerin ' 
kolaylastırmak üzere İstanbul vilayeti hazırlık· 

OYOK vatanperver şair Namık Kemalin, 
100 üncü doğum yıldönümü münasebetiyle 

L.&.ı.Versitede, halkevlerinde, okullarda ve Güzel 
San' atler Akademisinde, radyoda sairin edebi 
şa~ısi ıetini, hayatını, vatan sevgisini, eserlerini 
anlatan konferanslar verilmİ$ ve bir de inkılap 
l\~üzea:nde Namık Kemal sergisi açılmısbr. lara başlamıştır. 

Akdenizde İtalya 
Y alıuz taarruz değil, 

müdafaa kabiliyetini de 
kaybetmiş görünüyor 

Yazan: ASIM US 
Büyük ve kiiçiih 1n~mz harp ge· 

nıileiinin Otrant bo;:;:ızmd!ln Adri
l atik dcnlzino ~ircrek Bıirl l 'e 

Hraç limanlarına. kadar wtmcsi, 
bundan ba"'l•a A\.lonya llruamw 
bombardm:ıan ederek buraya yüz 
ton tladar yül<sı-k infilaklı obüs at
mas ı artık Akdeniz me.,eleslnln 
k!ıti ~urettc İngiltere lehine halle
dildlğini gösteren bir bfi.<lisedir. 

An upa. harbinin ba~langıcında 
ltal.}aıau Almanya tamfım tutma· 
smda İngiltere ~e Fra.nsa. için en 
höyük tehlike bu memlr"ueHn coğ
l'a.fi 'aziyeti dolayısile Akd<'niz 
içinde oynıyncağı rolde görülüyor
du. Alulcnitl ''Bir İtalyan gölü" 
haıtne getirmek Iı;in ~alışıuı .lllusso
llnt 35 bin tonJul< büyük saffıharp 
gemileri yaııtımu~tı; bazı ıı.slrnri 
tnuha.rrirlerinin iddiasına göre son 
ıs.enelt! r zarfında te-ı;aht:ın çıkımş 
olan hu gemiler İngilizlerin al"llI 
h:ı<'iınık d biiy\ik zırhlılnrma kcy
fl;•f't~e faik idl. Sonra. jt.nlyıı.nla· 
!'tn yüz yirmiye yalnn d nnizaltı 
g emileri vardı. Nihn~ et ttalya harp 
tayylll'('Jerine de tngifülcrden çok 
evvel b:ışlaınış ,.e mülıim bir hava 
kuvnti vücuda. getinnlş~. Bu iti
barla İtnTvaıım Alman:ç-a. yanında 
harbe gt,,;,e!'li tngllfor~ln bu müs
tcrnJeke }olunu kati suretti? elin
den lcaybetm~I demek olacaktı. 
İtaly~ AkdcWıi lkiyo böldükçe İn· 
gllizler için hu , asıta ile şarktan 
garba, yahut ~rpto.n şarka. ns.kliya.t 
Yapmaya. lmkin ka.lnuyacaktı. İtal
~:anm elinde hiç durmadan bUtün 
A'kdenlzi bir hamlede alabilecek 
t aryarefor mevcut olduğuna. göre 
İngiliz donanmasmm her gUn ne
rede olduğu görülebilecekti. İtal· 
Yan harp gemileri ile olmasa. bile 
havadan tayyareler. deniz altın
dan denlzaltı gemileri ile İngiliz 
harp gemileri kolayca. tahrip o)u. 
nabilect-ktl. 

Almanyanm gcı:en ~onbaharda. 
Britaoyayı istila için yaptrğı hazır· 
lıklar muvaffakıyet nctice.ıııi , ·er
meyi:ıce mih,·er devletlerinin Ak
deni.zuelJ İngiliz donanma~mı çr 
.karm:ıJ' pliını i!;lte bu mlilahazo,ya 
btinat edl~ordu. İtalya. İngiltere 
aleyRılnılc> harbe ı;lmıek]0 bu plli.
nm tJth:ık1mk ctfirilmcsını kendi 
üzerine ahyordu. 

Bu cümleden olarak 1stanbu 
Vali ve belediye reisi Doktor Lutfi 
Kırdar Milli sanayi birliği rei~ı 
Doktor' Halil Sezer ile Sanayi bir -
liği umumi katibi Halid Güleryüzü 
davet ederek kendilerinden izahat 
alınış ve sanayicilerin isim ve ad
reslerinin bir liste halinde vilayete 
bildirilmesini istemştir. 

Okuilarda merasime, Maarif Vekaletinin 
g5nclercr .--.: tamim mucibince, ilk ders saati bu ite 
tahsis eclilmisti. 

Okulun toplantı salonuna Vekaletin hazırla
«lığı Namık KemaPin resmi asılmış ve öğretmen
ler talebeyi bir araya toplayarak büyük Aairin ha· 
yatı baklanda konferanslar vermislerdir. Bu tetkikler neticesinde, sanayi

cilerin ihtiyaçları ve çaltştn;a vazi
yetleri anlaşılacak ve yeni vaziye~ 
lere göre esaslı bazı kararlar ven. 
lecektir. ·(Devamı 4 föıciWe) 

Okullarda ve tiniversitede ol
duğu gibi, Güzel San'atlar Aka· 
demisinde de bir toplantı yapıl· 

;ııe·::.:"'·"'~·-mı"'-ştır. 

üniversite profesörleri, vali VP 

belediye reisi LQtfU Kırdar 
korgeneral Ali Fuat Erdim, 
bilyü'lı:: pirin torunları, kızının 
km, oğlunun refikası Bayar. 
Celile Ali Ekrem Bulayır, te· 
nmmış edip ve öğretmenler, ta
lebe h&z.rr htlunmuştur. 

Dt"1n üniversifec1c. Namı1• Kemm 1ıal.'1mıaa 1.-onffJrans veren t:ı-

ıle~t-aiğn-ad-~s-: ~~~b;d:ı;~w dim~~~=~~ ~c:,i:~iz 
d U .. ş m ek VATAN şairi Namık Ke-

y h d • ı milin 100 üncü yıldö-~ a u 1 erı u·· zere nümü gazetelerimizde hepimizi 
memnun ·eden fikir ve his te-s. ı·yas·ı, askerAı zahüratma Vesile teşkil etti. Bir lnglllz Nam.ık Kemal; yalnız bir şair, 

h tt 
ıbir edip değildi; ayru zamanda aya an ıazeteılne göre yüksek bir siyaset adamı idi. 
Şiirlerinde ve yaz:ılarmda il-

Ç l k ô r 11 ô C ô k iTALVADA CiDD1 :::ı~~~~ s=~t~~ 
ı IK uvata.n şairi,, olması da bun-

Top1antrda okul profesörleri, 
talebeler ve ·bir çok dinleyiciler 
hıı.zir bulunmuşlardır. Toıplant?
da güzide şair profeıJÖr Necib 
Faztl Kısa.kürek dil kurumu ta· 
rafmdan kendisine ya2rlırrlmış 
Namık Kemal adlı eserinden 
bir hülasa yapmış ve Na.mık 
Kemfili, şahsiyeti, eseri ve tesir 
leri bakrmından üç kısma ayı· 
rarak mütalea etmiştir. 

Bir buçuk saat süren bu de
ğerli konferans a.ltkadarla.r ta
rafmdan alaka ile dinlenmjştir. 

tl'ntverslt.ede 

1 
N~rk Kem8.lin en büyük a

nımı üksek tahsil gençliği tara· 
fmd~ üniversitede olmuştur. 

Ünıversitedeki mera.simde, 

tık olarak kUrsilye üniversite 
rektörll Cemil Bilse! çıkarak ih. 
tifall açmış ve demiştir ki: 

(Demmı ! mci<.~e) 

BUGüN 
6 

SAYFA 
! Bulgar vatandaşhgım KARGAŞAL dandır. Kendisinin "Siyaset 
• d k b d ki benim M.aşfıkai - Vicdannndır., 

laj=~~~f;1:A~:&~:~j,~: BAŞGöSTY ER4M,_i~ı söru d• ::ff~1~~, ı ı, ......... :u·~~n ........ a ...... k ....... a ....... z .... at· ....... i;e ...... k .. ... ,.:/· ·,·:~ 
5 diriyor: ( azısı un. .. V 1 
S Sobranyada, milli kon.ı.nma ========"========:=====.========;=======~ 
5 kanununun müzakeresi, mü- İNOILIZ ASKERi rargalu nezdindeki hususi mubabi-
i him sebepler dolayısiyle gece ri bildiriyor: 
; yarısı tatil edilmiştir. MABAFILI Trablusdaki İngiliz ileri hare-
i Mason locaları gibi gizli cıe- keti Bardiya harekatının başlangı-

i miyetlerin feshi Yahudilere Bard·ıa 'nın cındaki mütevali .baskınlar yerine u . 
=müteallik iki muhim madıde ka- şimdi iyi hazırtanmış muntazam zunköorü ve Edirnede tetkık ve 
i bul edilm;ştir. 1 t ı • • bir taarruz mahiyetini almıştır. , 
S Yahudiler, bundan sonra es 1m1 Oyle anlaşılıyor ki, Bardiya mü. t ' d b 1 a ak 
: harsı, siyasi ve askeri hayat- dafilerinin teslim olmas1 için daha em as ar a u un r 
: tan uzaklaştırılaca.klardır. Bun ''B" k .. onra bir kaç gün geçecektir. Çünkü ileri b h 1 
adan maada, iktısadi. sahada~i ır aç gun s kıtaalrımızı durdurmak için sahra ugun şehrimize dönmesi mu teme 
i nüfuz ve faaliyetlen de tahdıt · k 1 kt toplarını muhafaza etmişlerdir. 
: edilecektir. mu··m u··n o aca ır M UNAKALAT Vekili Cevdet Kerim Incedayı, dün,~ 

Bundan sonra Yahudiler, ' ' Bundan maada İtalyanlar Bar. deki tetkiklerine devam ebniştir. 
Bulgar vatandaşlı~mı iktis~ DiYOR diyadan Sollum'u bombardıman Vekil, dün, öğleye doğru. mmtaka liman reisliğine gelerek li. 
edemiyeceklerdir. Irk ve din etmeğe ve bu suretle İngiliz gemi- mana ait muhtelif işler etrafında mıntaka liman reisinden izahat 
bakımından baba.Si ve anası Yen . den 4 lerinin buraya malzeme çıkarına- almıştır. Bundan sonra Vekil, bütün binayı, her servise tahsis edi-
Yahudi olan her şahıs Yahudi 1 sına mani olmağa teşebbüs etmiş- len ~aireleri ayn ayn gezmiş, meınurlann çalışma vaziyetlerinı 
sayılacaktır. 9 Q Ü lerdir. tetkik etmiştir. 

Gelecek hafta mUzakere e· tO p 
1 

Dün Bardiya üzerinde uçan ln. I Vekil, buradaki tetkiklerinden memnun kaldığını al~dar-
dilecek olan UçUncü madde, lara beyan etmiştir. . 
muzır propagandalara. .. ~ esı· r al 1nd1 giliz tayyareleri, limanın üzerinde Cevdet Kerim lncedayı, şehrimizdeki tetkiklerine ö~i.in!~ 
alınacak tedbirlere muteallık ı kalın duman tabakaları müşahede hafta zarfında devam etmek üzere dün gece Trakya.ya gıtmiştir •. 
bulunmalttadır. İ Kahire, 21 ( A.A.) - Röyter A. etmişlerdir. Bu dumanların topçu Münakal~t Vekili, evvel~ Uzunköprüye, sonra da Edirneye gı.. 

- .. ----·-.... --: jansının batı ÇÖlünde İngiliz ka. ateşinden ileri gelmesi muhtemel- derek Devlet Demiryollarmm durumunu. tren hatlarının çatışına 
dir. vaziyetlerini tetkik edecektir. 

miz Trakgaga gitti 

~~~;~~~gf~~~;~ Bayram tatilinde değişiklik yapıldı 
ltalyanlar Bardiyayı müdafaa- Cevdet Kerim lncedaymm, Trakyadan yarın şehriınir-e dnn-

ya devam etmekle beraber lngiliz mesi tnuhtemeldir. 

tayyarelerinin hücumlarına daha Sular Umum MUdUrU ve Fen Heyeti Edirneden döndü 
az maruz kalması için hava üsl_; Edirne (Hususi) - Ankaradan gelen Sular umum ~~W:O ileve 

fr \ i İngili7: ordusnun yanında bir M AARtF Vekilliği okull.an.n yılbaşı ve ba .. yram tatilleri .h.akkmd.a 
F n"'ız 0 .. dusu bulunması ve niha- B k 
y <'t fnr.illı hı.mı kun·ctıerinin yeni bir karar vermıştır. u arara gore Yılbaşı tatilı 30 Bı. 
}"~ıınsız h:ıva r U\ ,·etleri ile taln iye rincikarnından başlıyacak lkincikfuıunun ikisine kadar devam 
edilmiş olına..•" e«..-ıımın dayandığı edecektir. 
için Frnnsan!lt hirdPnl !re ~,kılışı Kurban bayramı tatili de 8 tkincika.nundan 13 tkincik!nuna 
'e mrıwrr <le' ıetıert ne knyrtsız kadar devam edecektir. Bu karar bütün okullara tebliğ edilecektir. 
şarts•z bir mütnrr.lie akdt'dlşl tn· Kurban bayramı ve sömestr tatili beraber rastladık1anndan Vekfilet 
~:terenin , nzl.ı ('finl çok zorlaştır- her ikisini tevhid ederek hu surette sekiz günlük bjr tatil devresi ver-

Q)eıza~ !~). !~~nl.~~üıımıdatJk.E~ 

rini daha ~~erlere ~~etm~e Su ve Elektrik fen heyetleri bugün belediyede umumf ıniif~şbu-
karar vemıışlerdir. Aden ın garbm- valinin de hazır bulunduk.lan son bir toplantı yaptıktan 90 ban!ket 
de bulunan bütün tayyare mey. radaki tetkik ve çalışmalarını sona erdirmiş ve .Anka.taya 
danlan Bardiya yakinindeki Ma. etmişlerdir. da bu!u-
nastır ~e çöldeki Elgubbi meydan- Buraça yapilacak acele işler için alakada;Iara. ~:ufassal bi-
lan da dahil olmak üz.ere boşaltıl- nan mütehassıs fen heyetleri tetkiklerinin netıcelertnl 
ınıştır. Şimdi en yakin ltalyan rer rapor halinde Nafia VekSletine sunacaklardır· 

f~ .. ~). ,~.-........... , ~---------------~--..... ... 



Büyük vatan şairinin 
hatırasını taziz 

. (B~ tarafı l incide) 
Nanulr Kmıiı.1 JIUnJyet atkım 
&elldn eden büyük lılr luaıulır 

IÖz!erini töyle tamamlamı§tır: 
"- Diyordum ki, Ke..al öl

memiştir. En büyük isbatı bu: 
gün sizlersiniz, gençlersiniz. Bı
lerek söylüyorum ki şiirlerıni ta 
mamen, belki okumuyorsunuz. 
Fakat gözlerinizde görüyorum. 
Kemal içinizde yaşıyor. ve . ya· 
şadrkça emin otunuz ki mıllet 
olarak, d ima lı\lr ve müstakil 
yastyac::ı.~7. ... 

Bizde nasıl bir gençlik 1eski1Alı kurulmall? 1 Hadise er aras!.!_ 

Lise müdürleı inden Tevfik ı.r~:!<!~~~u!n.-
A t d •• •• [ • dan aonııı Moskova hilkilınetinin 

f Q J Q l n U ŞU n C e e f l : Berlin aefirini değiştirerek Deka 
zanof'u tayin ettiği malflmdur. DUn 

Cesur, inzibatlı, dayamkh ve ~;~~=;~~:,~ 
n1 Sovyet scfirlnin Bcrline ilkkft.-

f eda kar bir geçlik .stiyoruz ! =~et~~ v:::ıı! o;:~~=~ 
ile itimatname takdimi, yani Al-

yarat&n inaandır. Paranın te· man devlet reisi ile ilk teması ara· 
mln ede~ ~ .. ...ı. ve ·-ıA•a, smda fiç haftalık bir zaman geçti-

""'6• ıı;UV\oÇ•..g :rıan.w ği anla§ılır. 

- Numk Kemilin yl\silncU 
vtldönUınünde burada onu an
mak için toplanmış bulunuyo· 
ruz. Bu büyük ve manalı top
lantıyı üniversite adına şeref du 
yarak ac;ıyorum. Bu mensime 
iştirak etmekle her birimizin 
ona karşı olan şiikranlarmı ifa
da etmiJ ola~ağız. Aramızda 
bulunan torununu. gelinini ve 
evl&tlarını memieket adma se· 
limlıyorum . ., 
ı Toplantıda hazrr bulur.an ai
lesi efradı davetliler tarafından 
eickf-t,lp alklı!lanma~ ~lan
mışlıı:-dır. Tonınlan bu vaziyet 
karşısında içten ge1en dugula • 
rmı ifade etmek üzere ayağa 
kalkmışlar ve salondaki davet· 
Jı!eri hürmetle seJAmlaınıtiar· 

Halide Edıbin çolc alkı Jo.nan 
sözlE>rindtın sonra kUrsüve I~e- j 
biyat fa..cUıte:,ıi doçentlerinden 
Ali Nihat Tarlan gelmi~ ve 
sözlerine şöyle ba.~lanııştır: 
Bl.,. k'"miiM"ll kemale kotan tarihi· 

misle hak:• ı kcm.i.Jlne ereceğiz 

"Ben, maalesef, o insan, ya· 
hut o insanlardan değilim; yani 
TUrkiye gen~lik teşkilatı nasıl 
olmalıdır? Sualinin teknJk ee
vaıbınr vermeğe iktidarun yok· 
tur. Ancak büyük kttçU.k her 
memleket meselesinin iyi bir 
şekild~. en iyi şekilde halledil-

aczi ve kısırlığı izale edemez; Almanlar Molotofu.-ı Berlinden 
fak at kudret ve yaratıcıbk, her avdetinden aonra tayin edilen yeni 
şey gibi birinci vasıta olan pa· sefirin gahsmdan pekçok şeyler bek 
rayı da yaratır, bulur. Eleman lediklerini ajans ve gazete neşrl
hahis mevzuu olunca başta, baş yatları ile hissettiriyorlardı. Mese
ft başlar gelir. Başa getirilecek IA 28 ikinciteşrin taıihi fle Tran· 
]erin, ~ yoksa yetir aocean ajansı Berlinden çektiği bir 
mek ietidad ve şartlarına sahip telgrafta şöyle diyordu: 
olanlardan ~lmeleri, en mil· ''Dekazanof dUn akşam Berline 
hiın meseledır. Her yeni teşek· hareket etmlştlr. Bay Stallnin 
külün en çok Uz.erine tltrenecek h~erlıd a:rk~ı ve adamı olan 
tarafı, iyi ve sağlam bir an'ane· • Dekazanof yeni vazifesine başla
nin ~ lmkln verec:?k maya b&Ztrlanıyor. Alman - Ru:ı 
giıbl kur.ılmuş olmasrdU'. Bu lee, doetluğu -madem ki Nazi - Sov· 
kurucu ve yürlitUcUlerin önce yet dostluğundan babsetmiyece
moral, ROnra da telmik kudret· tiz- bUyUktfir, kuvvetlidir. Çi1n.kU 
lerine bağlrdır; am takdirde Adolf Bitler Almanyası Uc ancak 
teşekkül, öyle - kötU bir rt.Lh b~yil~ ve kuvveUJ dostlukJnr müm· 
ve itlyadlardan 6rl\lme - bir kürıdUr ve işte bu hususta bazı ha
köt\l an'aneve l!lllhip olur ve yalcilerln dııha şimdiden nüak to
öylece ~nl.,.ler ki, 90nra<la.n bumu olarak telAk.k etilldcri Bul~ 
bunu" tem'.1lenmeel ve niUe'til· garlstan Berlln - Moskova dost
mesi hemen hemen im.kA.nsızla· luğunun bUyüklUğü ve sağlamı gı

du. . 
Bila.hare re'k'tar yine ~zlen • 

ne devam etme~ b .. ıtla.mlft ve: 
· ''- Namık Kemll admı bu 
çatı altında ilk dela anmıyoruz. 
Onu bu künrJde çok andrk. 
Namık Kemal, TUrk .ni!Jetinin 
retiştlrdiği büy\l'klerden biridir. 
Bir asrrdaııberi edebivat hare
ketlerinin başındaki yeni cere· 
yan hUvivetine istikamet veren 
kalem !!.bibi olmakla bU1rUk 
hürriyet a..cıkmı telkin eden bıil
yü'I( lnsaıınl'l' . ., 

RekUSrden sonra Edebiyat 
faküJteei İngiliz edobivatı pro -
fesörU Bayan Ha1ide F..dip Ad -
nan, Namık Kemalin ''insanlıık,. 
çephesini izah eden ~k entere
san bir aöylev vermiştir. Halide 
F..ıdip eöylevine şöyle başlarnJ4-
trr: 
.Namılr KoınlD• kllkJd ettfil .._ 
' t.a bagtlnktt tellkki edlleo 

vatan değildir, 
•·- Herhangi bir inaanm por· 

tresini çizmek güçtür. ~"UnkJ 
insan portresf tok l:a.r. rktrr. 
Bu meruiın iç• balıim de aöz 
söylememi iki gün evvel ben
den istediler. Bunu b.r şeref te
Ji.kki ettim. Fakat dil.şilndüm, 
çok d~ündüm. nihayet kara
rım §U oJch:: Namık Kemlli ea 
büyük devlet mile~eseısinden 
en basit insana kadar aevdiren 
ve onun aramızdan avrı'ma.ması 
na Amil olan va.sfflarrrdan bir 
kaçmı sfzc hatırlatmak isterim. 
Namık Kemal ~ret meyda.n!a· 
rımızclıın en 'ereflieidir. Nereye 
gitseniz. Aıı.adolunun en \icra 
köşednde göril!'llÜDU&. Namık 
Kem!J, ebediyveTı :ıf21ndir. Bi
zi teJJll"JU eden adamdır. 

"l\llinevver!er, Namrk Kem&
le niçin ba.~lanıyor,ar? Kon~ -
tu~uz zan'!!\,,, dl n ve b\ıgün 
Na.m•k KemaHn tak t~; ccn'1e· 
Jeri için şöyle ~;yJilycıriar: "!;ıi
ri e~\ı:imistir. Br>vle aiir olmaz',, 
Di~er bir kısmı da: "Na.mık Re· 
malin yazdığı tarih bngi.in'·u 
tarih usulüne muvafık değiJ. 
~ir.,, Namık Ke:na!in llze:-inde 

•- O, efsanevi bir pelikan· 
dır .k!. mcf".:i\resine ciğerlerini 
yedırırken zevk ve ne§'eden sar
hoş oluyor. Evet, o, yaradılış 
hazinesi ~inde öyle b;r cevher 
dir ki akıl onun sevrindeki kud 
retleri !hatadan lcizdir. Bu ku~ 
retleri onun yalnız mnddi haya
tı ve cismaniveti, yalnız fikri 
ve ruhi varlığı ilı- ölc-'i1 ~ez. A· 
sırlar gittikçe daha büyük in
kişaf arzeder. O kıymet oemi· 
yetin ldri.ki ile, teamüfü lle bü
yilr, namUtenaht büyür. Evet, 
o, kendi dediği giı..i ışıkları par 
1 .. ,~ ve actk biı güneştir. Daim&. 
pevidarchr. 

Bu güneş bizim, ufkumuza 
bundan ta.m bir asır evve~ doğ
du. Hayat, hadise halkalann· 
dan vücuda 1rl'lmiş bir ~cirdir. 
Yurdttnun feci marwırasr kar
~tsmda bir Kemal bağırdı: 
Vatmmı bağruta düptan daya· 

dı hançerini 
Yok im~ kurtaracak bahtı kara 

maderini 
Ona yiııe bir Kemal cevap ver

cU: 
ıraımıtrı hajrına M,YMlft hıı1 ee

,.ini. 
Bu!ımıır, kurtaracak bahtı 7.ara 

mnderini. 
Bfz Kt'!malden kemMe koşan 

ta:lhi.."llizle ha.kiki kemale ere
ceğiz. nuııa inanıynruz ve daht: 
büvUk Kemlller bekliwntz. Bu 
anda yurdumuz ve milletimiz i 
çin du~uz bu emu '•iz 
heyecanı tahlil edersek, onwı 
l~nde hüyüid~rimizin inkar e
dilmez teeirterini görUrü7.. 

fnsanlığmıızı kurtarar. ve 
kurtaracak olan işte bu heye· 
~.ır. 

Bu he~nımm bir kere dahr 
~~ iç\n buraya top~andık 
Nihat ~:ılerini ~ te.~if]e bitir 
miştir; 

"- Bilhassa Harp okutunur 
cilm~e kapısına altın yaz, i1e yazıl 
ma~ı layık o!an şu ~din bir mi~ 
!ine dün)'a eclelJi;oatında en:Jer le 
sa ı.if ~ıiebilir. 

Yara nr~atıdır ltnine trlt1 iıı 
Met't ise ı·Qtbrsidir askerin 
Altıda ıırdir, üstü dı birdi· 

ynirı 
Arı yiJitltr vatan imdadına 

~
·m ve edebiyat hiJ'atini al:m-
r bile c:ınl çıplak Namrk Ke- KA.hya: 
l1 ile karşılaşınca başlarını _ llas1l gtızel mi, dedi. 

~ğdiler. Bucnm bütün münev • _ Çok gUzel.. Ten, vücut, ri5z-
:verler meydanlarda Namık Ke- fer .. frı•anı P§yedfyor. 
milin heykelini gör.nek ister- - o.. Seni fazla ala.kadar et-
ler.,, miş. Ço!c dikkatle tetkik etmL.~in. 
. B~T'da.n eonra. Na'!"ık Keml- - Esta3furullah pa1a .• yani .. 

lm, Vat~n.. kas1desıni okuya· - Bırak şimdi ... Senin boşuna 
ra:, tahlıl etmi;Jtir ve: 1 gitti ml? .. 

-:- Bu. ~!ire nazire olarak - Aman paşa.. 
htkık ettır!lm. biltiln cfilnya e- - Anlathğma göre krı dllnya 
dwblyatında bır t k şiir lanı- g"' ll .. 
yorum. bu da, hır ln~ili& edibi- - Zatı devletlerine Jayık .• 
nin Vazife ka..cıidesid'r. Ali paşa bil' kahkaha attı: 

l'Tam'lc I<'em;Jin Vatan knsl· - Nnsıl. nasıl, dedi. Bana mll· 
de-ini tahlil ed0 n hatio bunda nasip mi "Ürüyorsun .. 
"V • ' "' . atM,. m manas1.u izalı et· Kahya lJlll!II:ll1 bir v"zlyet kanı1-
mıs ve dem' ~ r ki. qmda k Jmışt1, bil) ük bir pot kır-
\ "- Kemi'1 c:iha.n.~ir lıir o3- dığuun fark nda idi Ne kadar gU
mıınlı devleti dii!Jilnllvo:-. Fıı knt zel o'ursa olımn, a 1i bir Abe.."".ll. kt
bu.gUnkU manaaa, bir enı'>erya- ztru pnŞ&91na na:ııl lar:k bulmu1-
Jist dc,·lct mef1wmu değll-iir tu. DiU tutuldu. Kekeledi. 

u, srtkı selametle idare edile~ - Getirin bakalım, bir de bis 
lr' d 0 vJe•!dir. ·.,rn•'· J<erniU:n glSrellm .. 

telalrki etti€i vatan, bu<?iln te. Kahya tehl'kell muhııvercnin 
Llkki ettiğiniz vatan de~ildir. sona erişinden memnun, dışan !ır-
0 Klbede aivahlara bUrUnmiıf ladı. 
yaslı bir kadrndır. Fa'cat. mu- Kız hlli Hasanrn muhafazası 
~"kka.ktır ki vatan yine vatan· altında idi. Buluunnı yaklaştınm
dır. Yor. Bafka biri elini aUrdU mu. 

Vatan C«!raft bir tabir ae:riJ. k"n:l
1
nl yerden vere atıyordu. 

dir. Vatanı 0 icfn ö' 1ı a:.rn Klhva Huana: 
ister en ba•'t b. en fer a. + . - Haaan, dedi. Kw Jl&I• gör-

ır ne er, ı~~r mek iath-or. Havdi içeıi g relim .. 
en yüksek bir adam ollUJI va· Huzura idil 
ta t - da lf~ er. n cmragm el ile tutu'rnaz Rela Ali ı . .a rh rbJ bir k t h 'rf 1, . • · • Patanm er-.n il 
M-~e ,;• i t•f ' an ıçın ölür. gibi bir feY olrnuştu. Hemen her 
.. ~tçlk d n b~r . ~runa gUn yanmda. bulunduruyor. lcraa-
ö~üyonun,. der. ~~ımız da'ma tını ona da gösteriyordu. Rela, ge
dinAir uÇuna ö~vonw. r.tl11- ne Ali p14anm yanmd& kU. 
~l 6~ inandıpm!Z itikad. İçinde p.rip blr helecan vardı. 
dınJ ulnma lSlen Mehmetclfln Çocukluğunu. Cerkezieıtandan kaoı· 
W1radtdrr." ım1, eonra BoğnD;mde ~ 

Kemlle gôre, hU:rrtyet met· hayatı hatırlıyordu. / .. ,_.. .lala eüiktm ... C"..Arled dolu dAlu O'··ıet11o 

Tev/ik Arara; mesi h;in i~i titreyen bir ferd 
r . ....; sıfativle bu dava.da da töyliye-

Bugün de anketimizde tanın • cek bir te!< cüm1em vardır: 
Ml~ lise direktörlerinckn Bay Türkivenin gençlik teşikli.tı, 
'.ı.'evfik Araradın fikirlerini ya ne tertipte ve ne türlU olursa 
zıyoruz. olsun behemehal cid.dl ve 1uJkUı:f 

Uzun vıllar lise direktörlUfU olmalıdır. 
etmiş ve.halen Şişli Terakki ll· Her isin tkt sa.ftıd vradıl': 
s~i dlrektlSrU bulunan Bav Tev- ı) Teqkllat 'DlAnmm salUılyetle 
fik bu mesele etrafmda fikirle- tesb't\, 2) Bu boş c;e~venin, 
rini şöyle izah ediyor: bu pH\nm canlandınlıp ınlJhat 

~etklllt ciddi ve Uldkl ve inki!tafla Y.ıt"abJmasr. Tllrlri· 
olmabıl:r ye gen--Hk teşkllatmm birinci 

,.. .. / aa.fhMı ha'dmıdl\ &öyHvecek il& 
. -:- . Behemehal cevap verme- zUm yok ~emll'thn: iıkinci aaf· 

mı ıstıyorsunuz. Cevabım, zaru· ha.11mq, vellnC'e: En mUkem.met 
~~olarak, Pf'k umumt ve -: ta· tı-"'lti'Atl r va p,anlar dqb\, 
b.ı - noksan olac:ılrt.Ir. ÇiınkU c'-':n:n E'n .. ,.,a ohı•~-,'\ htl:ıfk 
bu muazzam dava Uzerlnde ne ediler~ tnı'!l~l(.ku't e-tt'rllen-.ez; 
yolunca bir &ra'ltırma. ya.ımıak P!>~rsıı'?.1~ıım- ve •er tl r,., "-"r:uın 
fırsatını bulmuşumdtır, ne de d n bt. ... ~fl esa!h fikir de kır 
cidil dddt durup ~üşUnme!<. m~•ten diJ§er çllrllr. 
Şu halde çok ehemmıyetle ıua· • 
linize, hele uzun uzun ve bilhas O..cıe elemaa. per!IOael, lmu 
sa te':nik bakımdan - ceva'P f; 110Dra para 
verrrr't, sa\iıh\vetim dışın1a~ır. ~ Şu halde pllnduı. teıfkRlt 
Bun& cevao verecek insan, gr proje'erlnden pek cok dah& 
rek memleketimi~, gerek ve mflhimdir. Onlarm tatbik ft ta· 
Jıi" o'mft•"s - Nt'P.f f'erf m~· hıtkk1ıku. Bu sanıada mun.ffa· 
leket'e"~"kf gen<;lik te"lki!A.tla· kıyet neye b&ğhdU'? Yine lki 
ını ciddi olarak tetkik etmig unusun.: 1 - F.eleman; 2 -

ve b:zim bünve, şart ve l\1,;.Ule- Pra. Ge'iı~rıel bir SITl.lama 
r'r.ıize ~ön- ""' va.,11ma.k lA.mn deiildir bu. Tekrar ediyorum. 
(!e'ece€inf fnceliverek mifsbet lJnce eleman, penonel, fDlall 
projelere \'armış bulunms.lıdır.,. eonra para. Para. yaratma: 

§tr. 
l'QlkDf.tta Utı.ılk göeterllmeel 

lbmı gelea nokta 

Su h"lde Tflrki'Vt'! ı?en"1iJr fpcı· 
kihltr, ne tert!p • e otursa o!sun 
en ziyade üzerinde durulacak 
nokta, muhakkak gef'inin \'e 
eeflerinin çe>k t\tizce ve lııabetle 
seçilme.sid;r. Türkiye gençlik 
teşJdlltı, üzerine muuza.m bir 
m~kül bir vuife aJacaJctır. 
GUnllmüzde ailenin terbiye kud· 
reU, umumt havatm .Urllklevl
ciliği, mektel)1erimizin inzibat 
bUnveat " bUtUn dilnyanm için· 
de btmalchfl Jrnıgm ve fnsaL.z 
ölihn dirim havut ~Une 
a1mınca bu teş\dllttan neler 

1 bekıemnekte o!duğu qlkft.rdir. 
Ankarat'ek, rr:erısim Vatan Şairi ctmır, ı.ınbatl•, t1oymat1cıı l'9 

/eda1rdr bir ~elik iatfy<>nuı. 
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vatanperver şair Namık Kemarın mavası, bol bol vardır; onu en 
doğum~nun 100 üncü yıldönümü Bununla bera:ber vatan Ş&t· yüksek ve müea\r kudrete 
olan bugün, bı.itün yurt 1çin<le yer ri olan Nannk Kemllin ''va· yllbeltecek ciddt, sl'kı blr teş-
yer bütün halkevlerinde ve ha1k tan,, ha.Jdcmrhki teıllk.ksJııi kfllt, TUrk fatikb&Jinln en h&kl 
odalarında başta üniversite olmak te~it edenler: ki garantfal olacaktlJ'. Böyfe 
üzere bütün mekteplerde toplantı- '?· va~ı güzel bir ka~a bir tetkillb, ancak andaki ge-
lar yapılarak hatırası anılmıştır. t~bih etmıştlr. Vatanı JNZCl l nlf, imanı eağlam, büyük yUrek· 
Her smıf ha\km iştira!< etmiş bu- bır kadma ben~tmek. ma~dut 1t Vl" yorulmaz .,efltt yan.ta.bilir. 

ve muayyen bır şekıl içınde Ne tertiote olunıa olı:rım ne 
lundukları bu topl?.lltılarda söz a. Y'.~d.esf !m_~n.;~uz o1~n büytlkJil- tUrfO olursa olsun TU~kive 
an hatip!er tarafından Nanuk l{e. g-unil kilçultur,, dJyenler var- t?enel!k t~ilAtı. t'.iddl ve haki· 
mal"in hayatı, şa~siyeti, e!:erleri dır. kt olmalıdır cerken kastım 
~trafında konle7'am;1ar verilmiş ve Vats.n mefhumunun ilmi su- bilaaasa budur. Bövle davalar 
!l:ençler tarahndan ~iirle:-inden par- ret .. ~ t:ıihlJ'ine gidilecek olursa irin !!'Uret!\ bir te!kiJat ve mas· 
ça1ar okunmuş \C eserleri temsil b<> 'd bu tilrlll tenkitlere hPı.k nıf yar.maktan•a biç yapmamak 
nrJi!miştir. verilebilir; fttkat şmu ds iti- daima daha ividlr. 

Ankara radyos-J da b11 akşamki raf ctme!c lfizımdır kf o bugün- Netice: Az' fakat &, ld\çUk 
~misyontl''d~ büyük vntanperve:- k\l T\lrk Ml;'inln vicdantnt. va.· fakat sa.ğ!am ve fu.1a olartı.lt 
'çin bir saal ayırmış bulunmakta tan fihini yerleştireo Namık d!ll bt .. k nlmak kaıbiliyctl!ıde 

Kem.ll o1Mtt~ur. bir te.o. -H:ot.,, 
idi. ._ HASAN KUJIOAY/ Ha<;an Be<lretlin Olqcn , ~ - . 
l. ~~~· /,e!ıan~Y~!'!!:;~j 

Bi.1yük Tarihi Aşlı ve Macera Romanı 
Kapı açddr. l'nr'e R:lhya. arka· 

da ktt, en arluı.da Huan ceUyordu, 
Pq3, km dikkatle sllzdU, Sonra 

Ha.sanı i.<1aret ed rek: 
- Bu mu~afrzı mı? .. dedi. 
- Evet .. 
- Demek kız karşı ge!I or .. 
K"l a, ·o'dnld vaka aı'\-

lattı. 
Ali paşanın ~ok hoşı•na qltml3 

olacak kehkPhalnrla srfil:JU. Sonra: 
- Anlıı.şılan. dedi, Hasan yenl

çerJerln en yakı31klıs1 idi. l"alUm 
yıı. gilzel kızlar, güzel e:rk~ se
Terler .. 

Reis söze karıştı: 
- Paşa. d"'di. Bu kızlar yaban

cıyı ,evmezler .. 
- Nasıl yabancıyı sevmezler 

mi?. 
- Evet .. Kendi milletlerinden ol· 

nuyan erkeği sc..,,.mezle:r.. Baş«a 
kabile erkeklerine bile güç all§U'
lar. 

Reis auatu. Derin blr iç c;ektt ve 
llAve etU: 

dl. Onlara kimse tatlı söz sliyle
,..,,.z hiraY. fazla parava satmak is· 
terler .. Alanlar .. Evet, :ı.nlar da 
onl:ı:rı bir sevgili bilemezler: 

- Seni para ·ıe satın aldmı .. 
d<>rler. Canlan istediği gibi eziyet 
cd rler. Çerkez kızlan kendi top, 
ro.l:lan için canlannt verirler .. 

r.ı:ıi 1 coq .... ,,., .. ht. Sö··ll\yordu. AH 
p::..~a da onu dinliyordu: 

- Çolö do~ru reis, dcd'. Ben bun· 
la:rı da bu di\"llrdan kaldırmak 18-
tiyonıın. lstiyonım, ki Çerkes ve 
ab:ıza kızlan artık esir pazarla
nnda satılmasın. tstıyorıım, ki bu 
diyarlara es'rcl konanlar gelme
sin. Ama gene lstlvonım, ld Çer
kezler 'sl!m dinlnJ bllsfnJer, lslAm 
dinini kabul et.111.ı,,ıer. Ttirklerl kar
deş. kendi m111etlerl bilsinler ve 
Türklerle evlensinler. TUrklerden 
kaçmasınlar, Türklerden korkma· 
smlar. 

Ali paşa bu ~yled.lklertnl yapa. 
cafma o kadar ln8.11DU:fb, ki .. ~ 
~leıi bile uyku uyııyamıyor, hep 
bunian dü.şilnllvo'rdu. 

dislne bir kaç odal•k temin etmek 
L:;Uyor.. Zevk ve safaya dalacak .. 
Soı:r:ı he?' GO.Yl wıutaoak.. diye dU
ınnmO,ta. 

AU pqa: 
- ~fmdf, dedi lşi.'llize geJeHm .• 

~5ylcdlklerhnls ~leccı:ı zatnanla
nn l~l. ReJll, HD Abazaca bilir mı· 
·~'!. 

- Pek as.. 
- :tonUI '11 m!a.. Bizden kor· 

kuyor mu?. 
r.e!9 kon ''!!t12.ğa h:ızırla:ı:b Fa· 

kat a!rll keli.mele.ti söylemeğ~ ge
lince ldeta utandı. Gar:p bir hisle 
saraıldr. 

- Ona de, 1d b!% fena adamlar 
değiliz .. 

Reis ktıa biraz daha yaklqma
smı lliaret ettl Tltreyeıı bir sesle 
evvell adını IOl'du. 

Abaza kıır: 
- Cana.. dedi. 
Sonar konuştular. 
- Ne latiyor reil, bir ~ 

var mı?. 
- Köyüne d&unek latl)'Ol' .. 
- Orada ıevdfğ:l bJr er~ek var 

mı i.mü, '! 
- Sordum ceva.p vermedi.. 
- Kendisini bir Tllrkle evlen-

d!nnck mtJyorum. Kabul ediyor 
mu? 

ReJI hayretle: 
- Bir Ttlrkle mJ mendlrecek

.ınJz T 

run delilini görmekte g ciknıly 
ccktlr. En iyisi Bnlkan m .. · ile 
hld!selcr '\'Uku buluncaya kn.d 
ve sarih bir """Yll'T yazmnmrza im
J:filı oluncaya kadar elmdillk te
mas etmemektir . ., 

Halbuld Dekazanof'un Borlino 
muva.salatmdanherl geç n Uç haf
ta içinde Almanya ile Sovyetler 
ara.smda bekfonen mühim mruıele· 
Ierln halli şöyle dursun, temas e
dfld"ğine dair bile bir haber gel· 
medi. 

Journal de Geneve'in son gelen 
nUshalanndan birinde Alman -
Sovyet milnasebetleri hakkmda 
B0 rlfndcn alman bir telgrafta ou 
satırlan okuyoruz: 

"Alman - Sovyet ticaret ko
misyonunun 11ef1 Sohun e yen-\ len 
Afoskovaya gitmiştir. Alman h.ui
clşe nazın Fon R'bbentrop'un a
damlarmdan biri bu defa matbuat 
menaupla.nna beyanatta buluna
rak Alman - Sovyet mUza.kerele
rlnln fyJ bfr mecrada gitmekte ol
duğundan ıilpheye mahal ohnadı· 
ğmı eöyJemJşti?'. Fakat bu beya
nattan anlaştlryor ki bu mUza.kere
ler hen!b netlcelcnrnemiştlr. Sov
yetlerin Bcrlin eıç·:sı Dekazanof da 
daha Alman hariciye na.zm tara
!mdıuı kabul edllmem&:tlr. Deka
uno!'un bugünlerde HiUer'e ıu. 
matnaıneainl V~'i zamtedlll• 
yor.,. 

levic-re gazetesinin verdiği ma· 
lfunatın son cfimlcsJ bugün fiilen 
tahakl:nk etmiş olduğunu, yani ee
firin ltimattıaınesini Hitlcre niha· 
Yet vermiş bı 1 nduğunu njaru5 tel
~armd:ın öğrendilr. Fa.'.1tat Sov
yet sefirinin B rline geJdiktC'n soıa
ra .Alman hariciye nazın tarafın -
dan kabul edilmP'!in'n haftalarca 
gecikınel!ine bir türlU mana Tere
medlk. Hele Almanya ile Sovyet
ler arasmdald iktıııarlf me8el"l~rln 
kAffe<Jf Molotof'un Berlln mll!J.· 
katlan esna ... ~da halledilmiş rar
zederk~ henUz bu mPseJı>Ierin bile 
,~t'cclenmem.iş oldu"hınu görünce 
~ Jr..a.nlnrm iki rnc>mleket ara.c•m
cla dfinyan.m mihverinJ yerinden 
o·;natacak derecede bilvilk ve es
rnrenm hlr taknn meseleler ko
r.tlAUluvormuş gibi neşriyat yap
ır.alarma hiç akıl erdirerr dik. A. 

Kavunnadan 
zehir len enler 

Tu·ahim o.;ıu Hüseyin ne 
Mehmet oğlu Hüseyin adında 
iki işci, diln Cadde"oo...<tınmda 
bir büfeden tavuk alarak yemiş
lerdir. 

Biraz sonra, bu iki klı)i, ze· 
hirlenme alaimi göste.rdiğindı>n 
Haydarpaşa n'imune ha.sta.hane
sine kaldırılmışlardır. 

22.12.940 
ı.oa AJau 
1.18 Martlar 
t.ü Yemek 

18.08 Rac!J9 ... 
18.50 Şarkılar 
19.SO AJan.a 

- Z:ıvalhdtrlar bu diyarın m· 
lan. df'di. H~m ~k zavallı .. Daha 
körpe, ırn.lip okşanmağa ıueamq 
yRllta iken brrs peılnde k<>şan tn
..nlarm elinde bir mal gftıf elden 
ele, diyar diyar dolqtmlılorlar. 
Ne mlhnete Jı:at:arunazlar onlar •• 
~ bir yıl blltyonnn, bOtlln esir 
'-'ar .,,, • .., ....... •üWMl&r-

- O!aca!c, dedl. HepG olacak. 
R~s. Ati pqanm her hareketl

nJ beğeıtlvordu. Fakat ıu kız ka· 
c;rrtm.a "ine aklı ermtyordu. Za
ten bu emri T8rdilt gQndenberi A· 
u paşaya kal"fl daha chqua 
bir tavrr tUmmlltJ. CUnktl: 

- Niçin hayret edtyo1'8UDUS T 
Ne olur ll&Jlkf... Blru evvel bura
da ne yapmq lstedllimJ 16yl~ 
Jren demenUıt m1 idim. Çertes ve 
A.bualar 'l'Urklert tnmel!dlr. Kıs
tan bW.tmle ..teamelldtr. 

U.&eel 
tı.11 Prognm ... ...,,...., 

19.43 FaaıJ beyeU 
ıo.u Tango ve 

Paao 
SO.SO Konutma 
10.48 Şarkılar 
IL13 Konupna 
ILSO Karmea 
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ADLiYEDE: fiörl.p dlşl.ndtlkçeı 
Politika: 

Amerıkan 
yardımı 

Yardımcı öğretmenler asli 
öğretmen olmak istedi 

~.inem~d~ ~·Nami"k-Ke-m"Aı,,cilere doğru 
Munasehetsız vazı- v ATAN babası Namık l~emalin, yüzüncü doğımı yılı, Ttırki-

. t k I • ~ .. ycde~ı .?!r e~ktri1' ahı~ı gibı geçli. Aldanmt)'orsam, bu nabtz 

Yeı e ya a anuuar z,e yurek .bırııgme ılk defa rastlıyoruz. 
Şalısıyetier hakkında, fik~rkrin uzlaşmaması, tabiidir. Fakat Amerikada lngilt.cr<"yi şiddetli 

hir :suret'.:e müdafaa etmek emeli 
J.:ünd~n güne ar1maktadrr. Bilhas· 
sa Hitlerin son nutku.ntlıı.n S-Onra 
Amerikalılar tngilh!re)i kendileri
n.in ileri hatları teliıkki etmekte
dirler. Amerl';rnnm bu telakkisine 
haklr.ı olan e:.aslar arasmda bir !;'.Ok 

noldalıır te-.bit eili!cbilir, İsa.ret 
edilnıesi ikt!za etlen ili; nokta Aıne-

Maarif Vekaleti bu dileğı tetkik ediyor 
Hasan ve Reşat adında iki 

genç, dün MünevYer adında b:r 
genç kızla tanışarak, kızı Şeh • 
zadebaşmdaki Milli sinemada 
bir loca.ya götürmüşler ve ora· 
da münasebetsiz vaziyetler'!" 
bıılunurken va kalanmrşlardrr. 

Maarif Vekilliği orta tedrisat ı mak istedikleri takdirde Taşra· 
müesseselerinin öğretmen kad· da öğretmenlik kabul edecekler 

• ., ı rı ·a:run ngHtcrcılcki Jıadiseleri 
l•om~u CYdcki yangın!\ benzetmesi 
'O bunu bizzat cumlıurrei.,inin ağ-
71J la tekrar etmesidir, 

rolarını son yaptığı tayinlerle I dir. . . . 
askere giden ve münhal bulunan I İstanbul da. yent .. !ayın olara~ 
öğretmenlikleri ~oldunnuştur. ı y~lmz yardımcı ogretmen tayı 

Orta. okul ve lıselerde gerek nı yapılmıştır:_~ .. _ 
askere gitme ve gerekse münhal Yardınıcı ogretınenler mu;ı 
olarak hiç bir öğretmenlik kal- hallerde ~alıştıklarından bahsı:e 
mamıştır. · bu_ vazife.le:~ asıl _olara_k tayın 

İki erkekle bir Kız umumi 
yerlerde B..da.ba mugayir hare · 
kette bulunmak suçundan adli · 
yeye verilmişlerdir. 

Amerika İngiltcreye yapılan lıö
<:umla.rı niçin koııı~u e\"indeki yan· 
gına benzetiyor. Bunun !'iebepleri 
Y?lnız Iıis"'i, ~·aJnız ktiltürel dt'ğil
rlır. Hıı J"ll'"dım arzusu bunlardan 
daha ileri, daha cidili bir tak-mı sc
bcp\e•e dayanmaktadır : 

l. - inı.,1lt.ere, Ame:·~tanm zih
ııl~·ct 'c dün:vrı:n anla,'"J<ı bakanın-. , . . . . 
l J, lıir ileri karakoludur. 
. !l3U h:ırlıi bu ileri karakolla, bu 

7ıhti~etin tanıamt"n aksi olan bir 
Zi! !lİ~·"t amsmda cerl:'yan etmek-
1 edlr. Amerikanın ile~i karakolu 
llkut edece!.: olursa Röncsanstan 

b0 rl de\"am Pden bP!'!C'ri tt>1"el.lror 
ısığı sönc-cclitir. · 

Amerilmnm b:ı ı~ığı kentli başı· 
O!l. ıJe, anı ~ttirmesinc i:n-:.iı.n yok
f ur. ('ünkU bu lı:ıyat tasanu~ ik
t '>" ıii. mıı1 i hlr L'\lum prensi}llere 
(13' an., mi• v:ıo;n·nbilir twriltf'renin . .. . ~ 

ına l\ı.1.ıi~ eti ise bu 1ıren ... iplcrin de 
11 t d::.a k:~Jkmrsı neticC'ı-.ini teYlit 
C't!C'r. İn!'::..., hürrh e ti inc:an "aht'li
:· ' tin.in mnh~ ny cm. teJftldıi roiimesi, 
hısamn ln:;an:\ mi.i•·ıı' i sayılması 
a C"k bir talam lldısncli lınr,.kı-t
l ri:ı !.a~ atiyetıtc izalı olunabilir. 

H. - Ha.lh 'l i di~er re.)i;..1ler ik 
t ••. aı Jıa:-ekctierc ltenı1ilcı-inc ~ö
r~ ~ıir mıına ,.e mahivet ,-ermekte 
'e ·;.-tısacli hadise i iktı ... :ıdi olrm· 
:ııı.n • aY"icr he ahına istismar et
ınektc<lirler. Diı;er taraftan Ame
til;a ikt ·sadi lıii.db.cyi bll7.at l~-tr 
":ıdi mnruula in:ıi af ettirerek bu· 
.l:"üııI,ü Jın.yatını ta~zlm etmf5tir. 

\m,,rlkanm kapitalist nizamı 

1 iiyle bir iktisadi zihniyet üzerine 
kurulmuştur. Totn.litcr rejiroleı· bu 
il,· ısadi 7.iimiyeti ~·im• kendi bün
!- esi içinde inkişaf ettirmelr1 tadil 
e~'TIP~<, frMil t>!mrlc, hatta onu 11-
tni manada sos\nlistleıotirmt»!< eme
linde değildir1c.-. Tamamca gayri 
ikt.r..l.di bir bünye kurmak ikltsa
ıli polifik:ıya hiıllın bir lıale sok· 
"illa!< arzusundadırlar. 

İngiltcreniıı m:ığlfihlyeti dünya. 
da H t;saili ni1.amm totaliterlerin 
anladığı manada hir diktatörlil~e 
tabi olma ı dem.iktlr. 

Bn halin nılmn gelme.,i Ameri· 
l:anın her milli, iktı~di biinyı.><oin · 
den en·cı in.hilale nğranı.'l;;t cle
tncktlr, Çün\;ü tota\ilerlerin te· 
lakkisine en avı.,n olan ikbsalli 
zihnivet Amerikadaki s<'kildir. 

lff. - Almanrn aJtm esasını 
lialdrrmak al"lltst~mladır. l'e nite
khtı para. mcnıumıınu bir ne' i is· 
1ihılat mana!'lma tahvil ctmi~tir. 

Matb:\ahr i!'lliyor Ye istedi6-i. lm· 
1hr kağıt basıyor Ye bunlar istilii 
rnmtakıılannda l Uksek bir kıymet 
.halinde tedavül t..>diyor. }'arm bu 
8 !!tl Aınerika için de zaruri suret· 
te kabul edilecek bir malıiyet ar-
10ılecektir, Halbuki Amerilın dün
~" altnılnrınm en çok ~mma sa· 
~iptir. Ve aftın ıa~-mctini kapitalist 
ıktısat nizamını muhaf&r.ı. etmek 
meü.iindedir. Bunu da. ancalt ge· 
len selin kur!ıtsmda. durmak !'iu.re
Ule temin edebilir. 

IY. - Amerikanm mf>nfaa.Ueri 
bu fttbarfa ,\meı'llka :c;aI.anndan 
dPğiJ, Ren boylarından başlamak· 
tadır. Diğer 1a.nırtnn tngiltereııin 
~ağlflbiyctl Ur.ak !Sıırkta da. Amc
r:tkanm mn.ğlfıblyet mıı.nıısmı üaclc 
~der. Cünkii ,Japonya mJh·rer dev· 
h~tler[ poütika.smm Uzak Şarkta 
bir mümessllfdir. İn~ltero Atlan· 
tik :ı.çdda.nnda. mağ\iıp olunca Pa· 
strık müdafaa.!llt adeta imkamm bir 
hale girel\ 

Binaenaleyh Rıu,·elt bugii.ııl.-ü 
ınanz:?rayı komşu elinde nngm 
tellldd etıneğe mecburclur. · 

SADRİ ERTEM 

Şehrimizde yeni tayin edilen edılmelerını ıstemışlerdı~. ~· 
öğretmenlerin nakil ile dolanla· . Maarif Ve~hleti bl~ dılegı ~~ 
rmdan maada yüzde yüz yardım kık etmektedır. 11erıde. ~u oo 

··- tm d"r retmenler hakkında venı hır ka-
cı ogre en ~ . . . . - . . rar alınması kuvv"etıe muhte-

Maarif Vekaletının verdıgı bır ld' 
1 b me ır. karara göre, geçen ders yı t .3:" 

şmdan itibaren yüksek tahs.ılı Bundan başka ilk tedrisat 
ikmal eden talebeleri lstanbula ta vilayet emrine verilip de s~
ancak yardrmcı ö~ctmen ola- ra . he~liyen . öğretmenler dı· 
rak tayin etmektedir. ledıklen takdırde a~ık b~lunan 

Orta tahsil müesseselerine Jğ 

1 

öğ"r~tmenliklere tayın cdılecek · 
retmen clabilme evsafını kazan lerdır. 
mış olanlar, asıl öğretmen ol· 

Eski bir vAızın evinde 

Merdivenl<öyü 
cinayeti davası 
Bir müddet evvel Merdiven

köyünde işlenen tüyler ürperti
ci bir cinayet da vasma dün 
birinci ağır ceza mahkemesinde 
başlanmıştır . 

Okunan tahkikat evrakına 
göre, katil Kastamonulu Mus
tafa Yurd, Kadrköy temizlik 
ameliliği yaptığı sırada, arka
daşı :Mevlu<lu bir gece Mercliven 
köyüne götürerek jçirmiş, ve 
sonra bıça.kla öldürmüş, başını 
vücudundan ayırarak gömmüş, 

30 tekke külahı 
yakalandı 

h l d kaçmıştır. 

U U n U, Katil Mustafa yakalandığı 
zaman, poliste ve sorgu hakim

i liğinde suçunu itiraf etmişken, 4 kişi 
Polis Fatih Testereci soka

ğmda ~ski vuızlerdcn Sülcyma • 
na ait eve her gün ml~tcaddit 
kimselerin git·ip çıktığmı gö
rünce şüphelenmiş ve evde bir 
arama vanmıstlr. 

Zabıta ~vin- bir 0•1a0mıh. üze-

Or. Fazıl Berki 
vetat etti 

Eski Kastamonu mebuBu doktor 
Fazıl Berkinin Ankarnda fevat et
tiği haber alınmıştır. Fazıl Berki; 
ilk me~rutiyet yıllarında donanma 
cemiyeti faaliyetleri arnsmdıı tn· 
nmmrş bir zattı. Tnnndan rah· 
met dileıiz. 

Hüdayi Karataban 
Karsa hareket ediyor 

Kars valiliğine tayin edilmiş 
olan !stanbul vali muavinlerin -
den Hüdayi Karataban vekaletle 
temas <-tmek üzere Ankaraya 
gitmişti. 

Hüdayi Karata.ban. dün . .A:fı· 

rine sarıklar sarılı 30 kadar 
külah ve mütead !it takkeler 
bnJmu~. içcrjdc ibadet eden !b
rahim Karanar, Meıhmct Şilep
tay, AhmPt Develi, nı::rep Deve 
li isirt1lcrinde"i !')a1nsları yaka -
Lanu:.;tır. 

Fransız edibi 
La Martin'in 

15 O nci ytldönünıü 
Yarın üniver:>itede bir 

konferans vcrilece1< 

Fransız edıh i Lamartınin yüz 
ellinci yıldönümü ııılhasebetiy
lc kendisinin Türklere olan 
sevgisinden uola) ı Türk Tarih 
Kurumu azasından Resit Saf· 
fet Atabinen ·rn edebi şahsiyeti 
hakkında da prore.c;ör Ahmet 
Hamdi Tanpınar tarafından ya
rın sa.at 17 de iiniversite Hu· 
kuk fakültesinde fransıı..m ve 
türkçe birer konferans verile
cektir. 

dün mahkemede inkar yoluna 
sanm1ş, bir ~yden haberi olma
dığını söylemiştir. 

Neticede, muhakeme ~ahitltır 
için başka bir güne bırakılmış
tır. 

Katil Mustafa, 450 in<'i ma..t
devle idam cezas1 islcneı·ck mu
hal.en~~ olunmaktadır. Yakalnn 
<lığı ilk zamanlarda de!ilik ala· 
mc!leri gösteren katilin müşa
hede sonımd~. hiç bir şeyi ol
madığı ve cezaya tam ehliyetli 
oluuğu anlaş1lm1~t1r. 

!kinci cinayet muhakemesinin 
suçlusu da ('ataıcada PTse:rin 
Erc.m adında 18 yaşında ·bir 
genC' ('obandır. 

Hüseyin Ercanın koyunları 
bir gun çiCtlik sahibi Bayramın 
tariasına girmiş, Bayram_ huna 
kızarak Rüseyini dövmüş, Hü · 
seyin re bir gec,. Ba.yramm yo 
lumı bekli.yerek kendisini öl
dürmüş ve söz de intikamını 
almıştır. 

Dünkü muhakemesinde Hüse
vin suçunu inkar etmiş, muha
keme şahit için kalmıştır. 

Şirketi Hayriye yeni 
vapurlar tahrik ediyor 

karadan şehrimire gelm.ıştır. 
Yakında vazifesi başına hare· Mangaldan zehirlenme 
ket edecektir. 

Onun yerine İstanbul vali Ay\'ansarayd& oturan Ahmet 

Şirketi Hayriye, Bebek seferle
rindn münakalı> Ye vapur ihHvaç
larnıı karşılaın:ık üzt•re bazı ted
birler a~tır. Bu cilnıleden ola· muavinliğine tayin edile~ m~l- ~ala.fatçı, liman . idar~sine ;ı~t 

kiye müfettişlerinden Raşıt Dık hır atelyede tamır edılcn bır 
taş. bal.en Zonguldakta te~tişler \ kayığın lba~al~ J'akıl::m man 
de bulunmaktadır. Mumaıleyh, galdan zehirlenmıı;.tr. 
bu ay sonunda ı:ıehrimize gele • Ahmet Kalafatçı, kaldırıldığı 
rek vazifesine başlıyacaktır. hastahanede ölmüf}tlir. 1 

ral~ her gün saba.hl arı sant 1 O a, 
öğleden sonra da 17 den itibaren 
her yarmı saatte bir Köprü il" Be
bek arasında kar:}ılıkh vapurlar 
tahrik edecektir. 
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Stanley, şefin bu istişaresine 
derhal cevap Yermedi. Bir şey. 
ler düşündüğiinü hissediyor
dum. Sonra birdenbire: 

- Grioms'e hiç hirşey yap
mayınız, dedi- Yalnız göz altm. 
da bulundurun ki. icabında ya
kalayabilelim. Ben, bir ba.şka 
plan hazırlıyorum. H.er şeyden 
evvel sizden şunu rıca edece
ğim: Edvard Brovn ve Tomas 
Smit adında iki otomobil hır~ 
srzının mahkOmiyet müddetleri 
bitmiş olduğundan . yar~dan 
sonra Pentonvil hapısanesınden 
tahliye edileceğine ~a~r gazete
lere bir havadis verınız. 

~·--------:.-.--------------------------, 
GAZ MASKELi HAYDUT 
Çok heyecanh bir zabıta r~manı 

İngilizceden Çcvfren : H. MUNIR
vn'ım... (Beni göstererek) ınua- yeni işlemiş olduğu bir cinayet· 
vinim Fleks de, Tomas Smit! ten henüz eli kanlı iken, bir i· 

- Doğrusu yaman bir me kincisini de işlemekte hiç te· 
mursun Stanley! Pek ala, sonra reddüt etmez. Bilhassa Linton 
ne olacak? Heyls me..c:ı.elesinden sana ne ka-

- Hic ... Bütün mesele bun- dar kızgın olduğunu, seni görUn 
dan ibaret... Yarın salbah Bravn ce derhal tanıyacağını da unut· 
ile Smit Pentonvil ha.pisanesin · mamş.lısm ! 
den çıkacaklar ve 'bir kere da· - Ne olursa olsun. Bu tehli· 
lıa hürriyete kavuşacaklar; i!;te keyi göze almağa mecburum. 
o kadar. Esasen ben hunu, vazife ile bir· 

- Daha sonra? likte, şah.<si bir şeref meselesi 
Bu iki adamın meşhur bir hır 

sız çetesinin en azrlT a1.a.sından 
olduğunu ve iki sene evvel ta
rafmrzdan yakalanmış bul~· 

=======:.:::========:! duğunu yazdırırsmrz. G~zetecı ~ 
r-----ı~---------ı ler, bu havadise ehe.ıilmıy~t ve 

rirler ve gazetelerinin bir kena· 

- Daıha sonrasını henüz dü· 
şünemiyorum ... Fakat es:ıs mak
sadnn, hiç şüphesiz ki, Pol Du 
rantiyi uzun boylu aramak zah
metinden kurtulmaktır. Eğer bu 
blançomda isabet ediyorsam, 
kendisini kafeste bir kuş gibi 
yakalayacağrm.dan emin olu· 
nuz. 

yaptrm. Hem, mü.5külata 14,0ı-a· 
yacağrrnı neden düşüneyim? 
Cesaretimi kırmadan bu işe 
atılacağım. Bakalım ne olacak? 

- Pekala ... Nasıl istersen öy
le yap? Ben şimdi Pentovil ha· 
pisanesi müdürüne telefon ede -
yiın ... Sizi ne zaman beklesin· 
ler? 

:'e 
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rm.a. yazarlar. 
Albay Reymond biraz şaşa~a· 

yarak: . 
- Fa.kat iki sene evvel biz 

böyle otomdbil hrrsızları yaka
lamış değiliz. ~. . 

- Hayır. Yakalamış degılsı· 
niz. Bunu ben de biliyorum. Fa
kat halkın hafızası zaütir. Her 
şeyi çabuk unutur. Velev 1höyle 
bir hadise olmamış olsa bile: 
ona olmuş nazariyle bakarak 

1 

pek ala inanacaktır. 
- Şu halde Brovn ile Smit 

l kim oluvorlar? 
'-------------- - Bizler! .• Ben Edvard Bro· 

Albay Reymond başını tered· 
dütle iki YMa Eıalla~rak: 

- Fikrin gii?el a.mrı, dedi. 
Benim hoşuma gitmiyor. 

- Neden? 
- Ç.Ok tehlikeli! 
- Ne bakımdan? 
- Durant~ ile yiizyüze geldi· 

ğinizi fan.edın. O zaman ne ya· 
pacaksm? 

- Ama yaptınız ha ... Ben de 
zaten böyle bir Şey arıyorum.. 
. - La.kin ~unu da ~ ki, 

- Herhalde yarın gece, ak· 
şanı yemeğinden sonra gitmeli • 
yiz 

Albay Reymond tasdik maka-
mında başını salladı: 

_Pek güzel, dedi. Ben o işi 
hallederim. •:f.• 

DüŞMAN GELİYOR; 
Bir gün sonra sabahleyın sa· 

at onda, Stanley ile birlikte 
Penta.nvil hapisa.nesinden çıkr 
)'Prdu~ 

yanlış anlamıyalmı, bu uzlaşmazlık, ancak teferruat dediğimiz 
noktalarda kalır 

Büyüklüğü,,.;ü lıayatın.dan, eserlerinde1ı alanlar, .:aman ıçınae 
çığ gibi yürurtcr. Ruhlarla dbşemniş yollarda dünle J.'aıını birl~
tiıeu nadır adamlara karş1. herkeste sayğı doğar. Sevmese de takdir 
eder, beğenir. 

Namık Kemdi, işte bu türlü bı.iyük!erdendir. Onu yalnız Jıis· 
simiz, sade gönlümüzte tartamayız. Ona balıa biçerken, akıl ve vic
danımızın terazilerini, mihakl€rini de kullanma~ zorıı,zdaJı Z. 

Unun bir yanında a.llm kordonlar, mura5:,a m~aızua, Mırriyct 
dcğeıinde servetler, ikballer, mevkiler, bir yanında zincirler, zi.ı. 
danlar, sürgiinler vardı. 

Şahlanan rulmmı azıC1k uyu.ştursa, 
- Peki! 
Dese, her şey, ayakları dıbine yığılacak, Boğazda ya_lısı, Çam_. 

lıcada köşkü, Nişantaşında konağı, atı, arabas1, JzademcS&, l aşmdı, 
debdebe ve saltanatı olacaktı. 

- Hayır! 
Dedi. Magose zindan_larına, Mehterhane bodrumları~ı.a ;•kıldı~ 

Dağlı eşkiyalar, iinW katıller arasına atıldı. Jztırap çektı. ~ oksıil· 
luğu tatlı. Yalnızlıkla beraber kimsesizliğin de acısını çektı. Oım ı 
kadar saadetle işkence arasında pek az adam muhan•er kalmış ve 
yine pek az adam, onun yaptığını yapabilmiştir. . . 

Namık I\.emal şair, romancı, tiyatrocu, tarihçi, münekkıt, ıda· 
reci san'atlerinin hepsinden soyunsa da, ortada kalam ume/kureci 
Iümıil,, yine bir dev, yine bir dağ gibi yüksdir. Dünkü gazetelir, 
onun birer tarafım ele alıp işlemişlerdi. . 

Bu mşriyat arasına çok kıymetli bir tak.m tetkıkler de l:anştı. 
llakkı Tarık'm "[{.ronolo;ifl etüdü,, bunlardandır. . , . 

Ben, :>'ii:zfüıeii yıldöııihııündeki bu a{eşli amşı, yamı ıçon. bı_r 
miijde sayıyorum. Bizde büyüklerle dtf"in derin meşgı1l olmak ıhtı
yacı başlıyor demek. 

lngilizlerin meşhur "Hayyam,, ctları, "Şekspir.,_ c~leri'. frtm.. 
sızların "Rasin,, prestleri, "Viktor,, Httgo,, cııları gıbı bızım de 
"1\lamık /(emcllciler,, imiz, "Ziya Gökalp., cılarımız olaca_!.: 

Bu. tii.rlü topluıtıklamı en biiyük ha}'ırla'ı·uı.dan bırı da, ul:o 
runda t"plamlan şahsiyetin, yC11ideıı yeniye tetkikine, mcçlıul .eser• 
lcritıin ortaya pkanlmnsmn, gi.tli kalmtş kudretlerinin l>cl;rtılme· 
sine yol açmasıdır. 

ı"1eS€ld işte dütı, bir arkadaş Namık Kemal'in böyle Jıiç basıl· 
mannş ve tabii okunmamış bir k1t'asını 1•e'fdi. l'ine ay,ri yczıda, 
Na'ııık Kemı:Un "Enciimeni ŞC.ra,, ca pek b(lğenilen: 

"Fdck serm:-wci baranı c "•b etmekted:,.. ye~dc-n. 
''K.ibarm bahşiş-Ü ihsanı emvali gedfüfamhr,, 

Beyti11i okuduk. Halbuki birçok edebiyat kitaplarında, şairi, 
"Encümeni Ş1iraya,, sol:mı şalıadettıanwnin: 

"Zuhur-ı ren ?i k5ret pertevi mihri hüdadandır ., 
"Tele\'vün hey'eLi eş:;ada te-~iri ziyadandır.. , 

Beyti olduğu söylenmiştir. Bıt iki b.eyt iwrşı.Zaşıııca (Tarık ıııJ 
l;aNı c!rlflği'Jıa süp/ır kalmıyor. llcrsck!tlerle Lesk~fça!ılar, her l~ • 
cfo :•ıanzum bir fizir ı:~nımunu and1randcıt zıyade )'ıtkar~" 
lıal;:inıane fJeyt:ııi 11 cğenm• 51crdir. HAKKI Stn-IA GEZ.., r 

!GONDEN GONE 

Namı 
yeti 

m 
kur 

O ÜN, büyük vatan şairi 
Ka.mık !{emalin, değe • 

rine layık bir itibar ve şerefle 
YLizüncii doğum yılı taziz edil· 
di. 

Gazetemizde i~aret edildiği 
gibi Namık Kemalin bugiln 
yüz yaşında olarak aramızda 
bulunm.asınr isterdik ve yü· 
zünci.i doğ-um yılını öylece 
''tes'it etmeği,, arzu ederdik. 
Fakat hayatm seyrine ve mu· 
kadderata hükımedemiyoruz. 

Kararla::ıtırdığımiz ve.'.:hile, 
şef hapisa.ne müdürüne telefon 
etmiş ':e biz gece yarısından 
evvel gızlice orava alınmıştık. 
Geceyi iyi bir dairede geçirdik. 
s:ı-~a~eyin, beraberimizde getiı
dıgımız hazır e1biseleri giyerek 
ve kapıya kadar hapisanenin 
papazı tarafından teşyi edile· 
rek yola çrktrk. 

Öyle ~ediyorum ki, lngil • 
tere hapısa.nelerinden, ceplerin· 
~e tabanca olduğu. b.alde çıkan 
ılk (mah'buslar) bizleriz. Fakat 
bizim gibi, daima tehlikeyle 
karşılaşan ve hele, Linton Heyls 
va.kasında hayatının en büyük 
düşmanını kazanan zabıta me· 
!JlUr!arı için silahsız gezı:neğe 
ımkan var nıı? 

.. Hapisanenin önünde yalnız 
uç otomobil görülüyordu. Fakat, 
bu otomobillerin içerisinde bu · 
lunan ... damların bize baktığı 
kadar, biz onlara bakmıyorduk. 
Hele Stanley sanki senelerdir 
~a~ kaldığı hürriyetin ha· 
k~~ı zevkini taıd:ıyormuş gibi, 
gozleri havada olduğu halde, 
ve yü~nde canlı bir ne.~eyle 
tam bır kayıtsızlık içinde yürü· 
yordu. 

Stanley, bundan sonra bir tü· 
tüncü dükkanı önünde durdu. 
B.i.r P~_ket adi sigara aJdı. He· 
nuz dukkanm kapısı önünde}
ken bana da bu sigaralardan bir 
tane verdi. Yaktık. Stanley, ko· 
yu bir duman mah.rutunu hava· 
da üfleyerek yavaşça: 

(Dooamı oor) 

NamJk Kemal, ömrünün heı~~~ 
48 inci yaşında. dünyaya. goz
lerini obedivy0 n kapamrş ... 

Maziye aft. t"'me::ınilcrimiz 
arasında "keske Namık Kemal 
gibi birkaç ~ Ya.tanperverimiz 
<'!aha, -bundan yüz s 0 ne evv~l 
doğsaydı!,, diyebiliriz. 

Evet; bundan yüz sene ev
vel Namık Kemal gföi vat.111 .. 
sever fikir ve mücahede adam· 
ları zuhur etseydi, uğ-runda: 
c:a\ıştıkları gaye, el bette daha 
kola.y ta:hakkuk ederdi. . 

Maziye ait dii'•üncelerlmız 
ne yazık ki geçmiş ob~r. r~a·. 
na. rn'.iteallik old"lu!"n ıt>ın, o:fle· 
ce kalmağa mahk~~d ur· 

Fakat buciin ıçın. derhal 
..,.ercekleştircbilecef,imiz, bir 

; 0 k ·di<>-er tem:ıı i' crJ" bulu
nabiliri~. l\1esda fikir ve ede· 
biyat mensupl:ımnız ::-rasmd~ 
Namık Kemal ile me§gul olınaıs: 
iiı:ere bir cemiyet nir• n kur· 
mıyalıın? 
Ba~ka memleketlerin blı çe· 

şit l::üyük1eri idn 1· · :yıc cC'TTli" 
yetler kurulur. Ct'miyet o bu· 
yüğün ismini tn ır: c~"rı"rini 
tetkik eder; etür'ller n reder 
Konferanslar v~rir; sevgi :ni 
ya,,ar; içerisine do51-rııuş old•ı· 
ğu.,. devri gözden ge ... · .:r; c-na. 
dair yeni yeni ke~i tta bu· 
lunur;.. ve o cemi· in bu 
vasfı, diğer fikir ve· c 'ebiynt 
hadiselerivle me;gul o'masına 
da mani değildir. . 
N"amık F'emal için 1 ·v1° lJ1r 

cemiyet, birlik w y mnhf~I 
teskil edemez miyiz? 

Bu zcYkli ve f'ld iT ışe 
kim önar 1< olacak? 

llllCJIIET MONJP 

Eğlence yerleri yılbaşı 
t~rifesi istiyor 

Oteller ve bun:ı ibenz"r bazı 
eğlence yerleri sab:ı!ıla -ı, bel~ 
diueve müracaat ede k n 

.; • t tbik e • ve yılbaşı gecelerinde . a tarif 
dilmek üzere hususi bir e 
istemişlerdir. Udilrlü'ğU 

Belediye iktrsst ~,.'3 ohiınk 
yalnız !bu geAce~e :Xife lıa.zırln 
iizere hususı 'bir 
mağa baslanııstn' · 



, 
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Yunan-İtalyan 
harbı 

Atına, 21 (A.A.) - Ta.s ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler, !talyen1:ırm P 1 lermo 
koyundu çekilerek CMmaraya 
do~.ı rica.t ı>tti!;" 11rJ ya.zmaktA -
dır, 

Diğer taraftan ricatlcri e.snasın
d.a Tepedeiene yak~UIJ bulun • 
maktadtrle.r. Kliımra Yunan topçıı~ 
sunun atı;ıj altında.dır. 
Po~~d~'i:ı ~al"ntle 1 :··an 

kıtal .. rı Yunan kuvveile1'ine karızr 
ş\\Jd.,tij bir ınu4bil hücuma geç -
mi:ıl rdir. 

l:\.' ıi mc1zi'cr uptolundu 
Atlna, 21 (A.A.) - Yunnn ctr

duları ba~umandanltğmm dun ak
şam ne~rettiği ~5 numaralı tebH;; : 
L~hlmlze neti.!el('n :1 bir mu·uı.

rebeden sonrn yeni mevziler zııp
tettik, d:in.man::lan, aralarında bir 
de nl'b:ı.y bulunan b"r mik~ar sı·h1y 
ve C;r a"c!t::. Mil.hl: ı u.: _.._: ;ı ı!J 

r · - :j lte ~i batarya top eli· 
mlı• g.,:çıni~Ur. 

000 subay ve er ~lr edildi 
Atlna, 21 (A.A.) - R.esınt YUDan 

ııazcüsUnUn beyanatına görl', Tepede• 
len ve Iaisura dUn ıı.l~am Yunan top
çwrunun ateşine uğranır,tır. Yunanlı· 
Jar, Drlnos vadisinin biraz §hna:lnde 
çok ~lddetli muharebeler netlcestn~e 

memnuniyet veriei ilerlemeler kay· 
detmı,şterdir. Bu mmtalte.da Yuı:ıanlt· 
!arın elme 600 İtalyan sub:ı.y ve «rf 
esir dil~mU~tur. 

Daba şimalde ileri hareketi devam 
etml~ ve ye..~1 tepeler z:ı.ptolunmu.,tur. 

Havalarm tena oıu~u Yuna.n taarru
zunu işkal etmektedir. 

İtalyan tayyareler!, Krzılhaç işareti 
n1 ac;ıkça. ~ıyan bir haıstaneyl bom· 
bardıman etm~Ur. 

İtalyan e lrlert, siyahgömleklilerizı 
kendi arka~"H araıımda ~tl hafi· 
yelik yıı.ptıklarmı anlatıyorlar. 

İng:lltere tayya.rclerirıin 
müzahereti 

AUM, 21 (A.A.) - İngiliz ha
va kuvvetlerinin Yunaniste.ndaki 
umumt kararg!.h.nun tebliği: 

!ngiliz hava kuvvetlerine ro~n
sup bonı.bsrdnna.n tayyareleri, dün-
1-.ii cuma gUnU, Geratiye (lUcum et,.. 
rnislerdir. Bombalar, yol iltleak 
noktaJa.fr eh·crma ve a.ynı ıaman· 
da tayyare meydanı hudutla.rı da. 
h'Jine düşm~ttir. 

T·pedelen mmtakasmda keşif 
,ezm"'kte olan Gla.cil.a.tör avcı tay· 
\ areleri.miz, CR. 79 tipinde bQm ~ 
bardmıan tayyarelerinden mürek
kep bir dil§Znıı.n filOıSuna. hilcum 
ctmlş ve bu tayyarelerden b1r ta· 
nesini düşilrmüştilr. Pilotlarnnız • 
dan bir tan~i pa1"8§11tle atlamrıt. 
t::ı.yye:resi yanmrşttr. 

19 · 20 kanunuevvel gecesi, bom 
b.a'" \zgıa:ı tayyarelerimiz, Brlııdizl· 
ılı; petrol depo!a.rma. ve dcntlr yol
l~•mn. muvaffakTyetle tetevvUç e· 
ı;.:ırı bir hücum yapm~lardrr. Fena. 
. ~:·;rUş ~era.iti ve hava dafl batar. 
.val!irmo ~lddetH ateşi, neticelerin 
ıtişahedesinf gliçleştirmiştir. Fa

J.-..at biitün bombalar, hedef ittihaz 
edılen mmtaka dahilinde infl&k et
mi§ ve büyük infilaklal' neticesinde 
gen Is yan gil'! lar çl'kmıı:ı tll'. 

Bütün bu barekfıttan t.ayya..~le
rimlzin yukarıda bildirilen bir t.ay
yc:-c'Miı harlc;, c:iğer hepsi, sallin€n 
il ' ·rine dönmlişlerdf'l". 

Donanmanın yardunr 
Lond,. 21 (A.A.) - Röytertn a..s

kerl mUharrlrl yazıyor: 
Adriyatik de::ı.zincte donanma, Av

lonyaya karr;ı şiddetli bfr hUcum yap 
tı ve Draçı da tehdı t cttL Filhakika 
denizden yapılan bl:!yle bir hareket, 
Arn:ıvutıuk harekft.tt için çok ml.ihittı 

neticeler verec 0 ktfr. Bu ehemmiyet 
blrka.ı; gün evvelinden de derpiş edil
miş blllunmakta idi. Eğer Yunanlılar, 
.Avlonya ile Draı: aras.ndaki dar ııaha 
boyunca. bir ileri hareketı kaydetrot"te 
nıuvııffalc o!?ırlaı-sa, Pos-radeç ile El· 
basan arasın lak! da,1larda da şlmdl· 

kinden daha çok seri bir eurette iler · 
ıeme~e muvaffak olacaklerdır. Böyle 
bir ilarıem.e, İtalyanların bu dağ!arJa 
kJ mtidaiııa tertilıatını kua:::ı.k VJ da· 
ba çolr nz zamana ve insana mal ola· 
cağı gibi toyle bk hareketle elde edi
lecek netice İtalyanları düz hat Uzerin 
de tardamelde elde edilecek faydalar 
dan daha ç;:ık ve kati mahiyette ola
caktır. 

Atirul. 21 (A. \.) - Atina a. 
jansı bildiri~ or: 

lt.aly::!.11 ra;Jyo:m ve gazeteleri 
Arnavutların Yrnanlıl:lrl:ı b"r1ikte 
lta!ynnb.~ k:ırşt h'lrlıett.:1 leri ha
berini bir müddettenheri te kzip 
etmeğe u3T~maktauu&ır. 

Bu iddi:ı.yn. ceYap vermekte ola.n 
Estiyr.. gazet.::si diyor ki: 

Halüld Am::ı.vutıarın bir bUC$Uk 
senedenberl memio1-ctlerini istila 
eden ve zuli.iL.ı yapan tlalyanlar -
dan rıc d~r~ceye kadar nefret et· 
tiklerini ve Arnavutların hararetli 
temennilerinin, İtalyan fırkıılarmı 
denize sürmekte olan Yunan ordu
eu llo birlikte olduğunu bütUn dil!ı· 
ya bilir. Maamafi.h bugüne kadar 

t,,rna~t!ar, lta!yon fukalarınJ ~'er n~vi eşya mu __ kab'linde ! isD~~~~reBm~~:il ı .l/ A 
re!'i!'X, ;~~~~·~:·,.~~~; 7:,; Em n 1 yel san d 1 g ı, ha k a azalarını seçti 

ER 
başına taşryan Yunan ordusunu tsta.."lbul barosu ı:ıvukatla.rı 
ancak t~mennilı>rile ta.kip etml~ler- o· . a' . . p a e k geçen haft3ki i~fimalarm ., 
d.U:· ÇünltU !tal:1-·.~nl:ır tarafmdfi11 u n ç r a v rece baro reisliğine Mekki Hih'' c· 
s l .... h10.n tecrıt c ılı>~ A ·:o·.utlaım Ge!cn"Je~i fecnıiı< n• idareme"-. 
;, ;.'lı "·tur. B.ıı un irin el" Yu - ~· •rl0lte tiı:ı iktisadi b\l.nye.sı-:.de mu..,.n bır rolü o.an ve .kıymetli mıt Jisi 57 q 'n.rmın in~ilıabı ~ün 
n.ı1 nl: ıı. mi s·ir bir~ ırtl.mla bu· de.ıterıe kıymetli taşlar ve g-ayri menkuller Uzerindeıı açtrgı kredilerle btrvkrlmrntı. 
unamamal:bdı .nr. Fakat YuMn her !!m:f hall,ın l<r.;cll l!ıtlyııcım l<arşıltyıın Em~lyet Sandığının ltredl 1m- Yine adliye dairesinin ticare' 

ordu.sunun vi~itliii ve mu ~avemeti ltlınlı.ırmı berılşlet.nek, yalnız kıymetli maden ve taşlarla bina ve arsalar ttZe· mahl<~mesi önündeld koridord:! 
cavesinde Arn:ıvutlanrı ötede be-
ride "Saklarlı1dan ~ilahl:ıri:c hatta rlnden det.;'11 rsv 19~yası kıyrneUi diğer yapılan iQtimad~ 108 reyle Sa· 

. d • stia e,.yası, halı vc~ııire üzeri.ilden de mı' Sırmalı 91 reyle Y• .. •uf Ke 
yuınız yum•".ık:nrile den ze o;,.rn B .. ' ....,, . l:ar..ıno.lı:ta olan zalirnlerc karşı bes ardiyaı ın tesıı·mi ll<razatta bııııınmak ıc;ın tetkıkat ya· nan Antel. 91 reyle İsmail A . 
!edikleri bi~lcri i?..a.h edecekleri pıldığmı ya:ı:mrştık. kan, 91 reyle Hilfeyin Avni Ki· 
giln g ı~cc.l>tir. k 1 Eınn!yet sandığı mUdUr!Uıtü bu llu· per. A5 reylr. Hamdi İ~koğ'lu 

Ya aşı Yor susta ki tC'tkiklerinl lkmııl ctroı~ ve :izalrklnra ~,.ilmis, yedek aza-
t~Jyacla kar"aıı;a!Jk "' · 

sandığın her eşya kıymeti mukab'!ln- 1r1tı3n da. 14.0 reyle Srtkı 'Ro-
Lonüre, 21 < \.,\.} - Müstakil (BWj tarafı 1 incide) cıa, kıımerinden muayyen bir miktar ral, !}3 re,·lc Şeref Adrıran in· 

Fr:ımıız :.ı.j-ı r. 13r bildJr.i··or: · dU5uı Ulerck, ikr:ı.ıııt yapalılleceği ka· ti hap olunnıuş,.,•ı·. 
Nev Kronikle razet"s:ııin Li"COD tayyare rııeyc.anı ::X,ıllllm'dan ıuo .. 

muhab ı indPn a ı'l'l"ll bir habe!"e kilomFtreden ,azla m ... safededir. naa.ıne varılmış ve ııu husus ıııındl· Rt1ndan sonra ida.re hoyeti 
göre İtalyada "İ<''li htrrr,a<>ıı!ıklnr Dıı;er ı,az;ı nber1ere göre !t:ıI- ğın ta.bi 1'uhııduğu Zira.at b11nkas1 !da raporu ile 941 bütçesinin müza-

.. r. j •1 . I re meclisince de tasvip olunmuştur. ker~sin~ "'~Cilmiş ve yeni reis 
basgos!ermjF;tir. Roma::l'l ve ısnir yanlar. ı en ngiliz kuwetlerini .., 
bn.zı anl.jı·I<>rde faşfotJerle, fııcı"st . tmol• ı"çı· t 1 .. t k Bu hııı;:ısta :yeni bir proje ha.zırllln :\1ckl·j Hikmet söz alarak eski 

'1'-'• "' _ ..... 13.aç e . ::.ı. n ayyareierını . :ı • mı,,l.ır. · 6 
ale7''t<illlarr ;-ro.smd .. er'·edeı er vu- ed ı B d 1 .. rem Hasan Sabri Ta.na eene· " .. .., vıy·e ıyor ar. u ara a Trao us Emniyet sandığmcta her türlü 11ı.y1i· ı· · · k'· kua gelmJ'ı:ıtı'r 1 . ı ,,. I!i" mrı-aısınden dolayı te§'ek ur 

· cepiı~:;ine ngılıı takviye kxtaötı ı yı kabul eclebil>:ıı.ck tc;in yeni depoıur ı ?ı:famafjh halen B M. ussol'nı· idn d _,. 1 de bu unmu~. Haf.an S:'lbri Tan · a mütemamyen gelmeh.1:e1ir. Bu , y:ıptlmakta"ır. Bu depolar sandığın d k l ı t · t" 
hnlkrn isvanmdan zit·ade fa;st n mu a.le e e mış ı r. 

~ " btaat Bardiuanın muhasarasında aıt:.ı:atında tesloı oıunmaktlldır. B d ht ı·t partisi i!e ordıı aro.smda çıkan ih- J un an sonra mu e ı avu • 
tU. _~fm r>h"'!"'mi1:cti va.:rdır. Bu ihtl- katı: bir rol oynıyacaktır. Sandıkta yeni vaziJete uygwı ola· kn+-1ar ~(iz ahr:ık adlive sara)'1· 

~ITEStı 

~{Uçül< ilanlarınızı 
parasız 

neşredecek 
ıiabcr gazetesi uknyueola.rm kil• 
ç:ik, M<at temin edBceğl hlmıet 

balummdıtn büyük lcüc;ill' U!nları 

para.sız nf':şrcclcceı.ttr. 

l~cı o1iuynccnun gönderecekleri 

118.nlara Haber gazetesinln bas ta• 
rafmdııkl lmponla hltlikt.e beı im.. 
ruFıluk damga pulu veya bunun 
yerine kaim olmak Uzcre posta pu. 
lu göndermeleri hDfidlr. 

Parasız neşredilecek 
ilan cinsleri 

1 - Doğum ve ölilm. 

2 - Nişa.n]anma. ve niklb1an. 1 , rak bir de teşkilM yapılma~a başlıın· h. ı· t ı d ~ b 
... ıa scl-ep bir taraftan scvkülceyş 4 TOP, SOO ES!R nm a a. yap ırı ma rgmı, aro 
?ııtel"rının i~lenmesi diJu taraf- u l · 21 'A A) 1 mı~trr. içtimalarmın adliye koridorla~ m '· 
t ,3 J~a ure, r • • - Orta Sarc l Ôğrc:ndlğimize göre Emniyet san· rında y"'n1lma."' rtlk .. H- 3 - A'- an.._ '·-'biJinden her 
3n \.4:ı bı:ı~ı generallerin azleclil- · " ' "mm a on ...... e uıu ..... "". -fogiiiz kuvvetleri umumi kararga. dıG"1 yılba~mda.n itibaren her nevi eş· · ı · · · t · 1 mcsidi:. ge~ı mesım ıs emıc:: er ve rapor n""ı· kü·,.uk ıııı.n. 

hının tebrgi: ya üzerine ödünç para verecektir. San ·ı b··t · k b l d 1 ~· " " 
Adılyatıı:te devriye 1 e u çe)1 aynen a u e ere.{ 4 - h ve lşçf a.rımıa 111nta.n. 

Bardı} a istihkAmlannı müdafaa dtğın kabul edebileceği eşyar.m bir de içtimnn. nihavet vermişlerdir. 
Londt'O.. 21 ( l\.A.) - Müstakil eden düşman kuvvetleri top at~i- ı liatest hnztrlanmı§br. 1 çtima kf nunusaninin 18 inci 5 - Erl{ek \"e kadın, evlenmek 

F.·aıuıız ajansı bUdiriyor: . . 1 • ed iııtiyenlerln eş a.r:ıma ilinlan. 
İLalyanlara k:ıışı yaprlma;tta 0 _ mızın te iri a.tında sars?lırken git- Ak . d cumartesi giinü Ö"'l en sonra - 6 _ Her nevi ~UtA.yet ve tcşek· 

lan yeni harekat bilt.üıı gazetelerin tikçe ta!~ıye edile~ kuvvetlerimiz ' denız e ltaiya ya bırakılmı~trr. Reis Meh'-i ....... r.ıe!ttupları. 
birinci sal•falarmda yer aJm2kUı ve garp ve şuna) garbı mmtakalarıru Hikmet Gelenbeğ bu ictimam 
herkesin aklına a.ynr mrsele gel - temizlemeye devam etmektedir. (Ba.ş taı-[" h 1 incu?e) i.iniv:rsite konferans salom· 
mekt:;;dir: Yeniden dört top ve 900 esir aldık. mr~tı.. FuJ.-..at A.kdf' .. ~:,~1 e vo Afrika.. veya Eminönü halkC'vi salonun-

ltaıyan dona.nmux ve hava kuv- Sudan hududunda müfrezeleri· da. harp hareketlerinin son inld· da :vapTlmasmı temin edecektir. 
vetleı.l ne yapıyor? ltalyanm mrş· miz taarruz faaliyetlerini devam !l'oafl:::rı a.rtrk tngtıt·,.•re l!;ln bu zor-
hur denizaltıları. deniz tayyarele- t•· · 1 d' lnk r.P.fh!l.!ınm hmamen gf'çmiş ol-

e -ı~ış.er ır. . . . . 1 dn~nnu göstP..nni,tir. tn;mı donnn-
rl ve torpito muhripler! nerededir? l\.enya cephesınde değişıklık ....... 1 A'·d-lztJe tc.mamil" hakim 

DeyH Tel~nf diyor ki: ..... " .. <:JlU ... 

Akdeniz !ngiliı do""nması ba..5- yoktur. olıl.ıUan ooş!ia şimtliye krtlar Ot· 
kumandam amiral Sir Andrev Ş!DDETLI B1R HÜCUMA ra.nt boğazı ile içerisine girilemeı 
Cunnİil8ham bir kaç gün içindn, HAZIRLIK bir tt.aJya.n gölü reml;kl edilen Ad-
Akde:nizin yaba.net do11E'J1malara ya- Kahire, 21 ( A.A.) _ Batı rö.. riyatik denizi d~ t.1gilb! donanma· 
:!lak edurn· b" öl ld • ·· ~ smm kontrolli altına ~rmistir. 1§ ır g 0 ugunu soy- !ünden gelen haberlere göre lngı"liz 
liyen B. Mussolinin iddislarmr yok ft.a1vanrn Yunanistana ta.arrnz 
et:ın~tir. kuvvetleri Bardiyaya karşı müthiş etme~l tizerlne bu mf"mlel<~tin trı-
!ngiliz gemileri !ta.lya.nlar i~in mu- bir hücwn hazrrlamaktadırlar. 1. ~ltere ile birleşmesi İngiliz do
fa7:ast olan Adriyatilcde de devriye talyan kuvvetlerinin hakikt mev- nanınasınm ı\.kdenlzdeld ~tn-:-e.iik 
gezmektedir. kileri tam olarak bilirunemekle be- vaziyetini ıslaha hizmet etmiştir. 

Zeva.hlre bakrlrrsa İtalyan do- raber Bar<liya önündeki Ingiliz ile- Glrttteı.-t Soda limanı gibt tngifü: 
na.nınasmm mücadeleden vazgaçti· ri karakollarıncian alınan malômat rlonanma..,mm Yıınanfstanda aldığı 
g~I anı .. cı1J ktadı üsl~rın bazdan fev'iiafildf' ehemmi· ...,.,, ma.. r. General Berti'nin onuncu ordunun 

yefüılir. Girit ad:-smm iş1tali 1nızj-
• bir kısmı ile köyde mahsus bulun. llzlt'lri İskend~riye Ü"l!"füıe nl<ih .. tle 

ıstanbua lbı·ı· ınebusı duğunu göstermektedir. Son za_ ttalyaya. dört yüz mil ynklacıtır-
• " manlarda General Be;ti'nin umu- mu~tır. Be l!!:ı. -ede tnj.?.illz donanın.,. 

h t · f · mi karargfilımm bir hafta evvel sı harp genı!.lerl ile olduğu gibi de· eye f ge 1 'Or Tobruka naklettiği zannedilmekte nlz t:ıyyareleri ile de ttlyanm a!ll· 

{Ba§ taraf1 1 incide) 

AL IANY AYLA YEXt 
TİCARET ANLAŞl\I.\SI 

idi. ltalyün müdafaa hattında bir kerl üslerlnt ve deniz kuvvetlerini 
çok IIovitzer top'.l bulunmaktadır. vurmak fmkfınm1 elde etmistlr, 

d Nft~klm İngiliz deniz tayyarE'Jeri 
Hava çok soğuktur. Don urucu tta.Iyanm orta. Akdenizdc müsta'ı-
bir rfügar e~mektedir. kr.m btr deniz füı!'lil ola.n Taranto· 

MISIRIN GOSTERD!Gt 
ALAKA 

da üç büyük saffıharp geml!'llnl ha
sara uğratmesı hu ~yede ol::ıhil-

Kahire, 21 ( A.A.) - Mısır baş· tnl!itlr. 
Y:ırmiQı:ı vekili Hüceyin Srrrr Paşa refaka. Tarn...TJto darbesi İtalya için oka· 

'.' ·, '·j~; olduğu üzere bundan bir tinJe müdafaa nazırı ve Mısır or. dar ağır gPlıll kl tfa.I;ran erkanı· 
mücl<let C\ vel, bir kısım tadı Jer. dıl~U genel kıırnıay başkanı oldu- lıarbiyecıt donımmanm daha ziY24e 

.. T~caret Ve.~al-.. tı, Q;ördüğti lüzum 
uzerıne fındık ihrac:ıtmda Yer i 
ÇU\allar kullanı\masma mü-'aade 

Ti~ret \ ı"ı.,,il.l.!'tı"ne muracaat ede· burada tııtulınnıyacağmı anladı: _, - ğıı h· ld~ Bat. rölü harp meydanı- • da k t ıa h ·ı ı 
tek balt.·e ve sair hu,mlaıtla l:nlla- """ .ı:ı.arro:- n rnr n n arp genu er 

o1 m gezdikten sonra dün Kahireye oradan kaldıntarak garbi ~ kdeniıe 
rıılroak üzere çu,·al bula.'11:\'li'd<n- dönmü;tür. götürüldü, İtalyan b!lrp gcmiJorl· 
~bu yüzden ı.hraç hare1·etleriıı'n Tayya;-e ile batı çölür.e giden zi- nln bu tmretıe Tarıı:nto!lan N:ıpc>li-

d
• - ~teye ub~r~!!ıı ihhtimali bulun. y-aretçiler orada orta ~rk tn.ıı;i1iz ye götilıülınesl •~ h~;ı-atfo :\k-
ug'..ınu, ınacıM.Uey · hiç olmaz~a d h denizde artık tu.arrnz knb"li~,·eti ""O· 

50 1 ·ı k d ı 1 ı d ha\'3 kuvvetleri başkuman anı a • • o oya a ar yapı aca.~ ıur a n'.ı. erınfcı olduifunu ıttrnf "tme!ctf'n 
fınclık a .. ~acatın,:a ı· r.'."m lı •~n \"3 mera~li Longmore ve röl kuv. -uu '-' yer ı t-' •• UKw. - ~ bs..<:ka bir ~Y der.-rıll. Ni~eltim fn-
yapılmış yerli malı çuval istimali. \'etleri kumandam general Vilson ıtiliz h&rp filosu N:ı.polive ıtich-n hn 
ne müsa:ıde istemiş'erdi. O zaman- tarafından karşılanmışlardır. Mi- İtalyan filosunu takip ettibri halel') 
lar vekA!et, bu çuvalların, sık do- safirler Sidi Barrani ile Buk Buk mecbur olmadıkça. Iıarhi l:.abul et. 
kurunu~ olmasmdan dolayı hava- a-asmdaki harp meydanını geze- metli ve müS3.dcme netlceı!-i yinl" 
mn nüfuruna mani olup oimıyaca. rek ileri ha::-eketi esnasında içtinam fngilizlerin lehine çıktı. Tar:rnto
ğmı, bu halin ise fındıkların çürü. edilen muazzam harp malzemesi da.n taç:ın lld büyüt• ttıı.ty:ı...'l zııhTı-
yerek hariçteki itibarını kaybet- stoklarını tetkik etmişierdir. sı da. buraila hnsar:ı. u~·ad.ı. Bun-
mesini intaç edip etmiyeceğini mü- · 1 h d:ın sonra l\fısırdııki İncili? Jmn-et-
t h sl d · k İngiliz zaferile netıce enen are· .. e assı ar an sormuş ve bır aylı lorlıin Libyıı. tizcrlne nasıl ia3.lTtlz 

Bir otobüs ve 
tranıva y çarpıştı 

Her iki nakil vasıtası da 
ehemmiyetli surette 

hasara uğ:radı 

Dün akşam saat 19,1~ de Bahçe
kapıda işaret memuru 5nünde bir 
otobüs ve tramvay çarpışması ol
mu~ her ikisi de ehemmiyetli ııu 
rette hasara uğramrştrr. Hadise 
et.rafında yaptığmuz tahkikata gö
re vaka şöyle olmu§tur: 

Şcıför Malım.et oğlu Ali Hanır. 
fli'lr"!linrleki Eclirnı>kapı - Cihan 
gir hattma i~liyen 3025 numara!• 
otobüs tam virajı döneceği sı ada 
Taksim - Fatih hattma işliyen 
325 numaralı vabnan Halil Tan· 
ak idares'.ndeki tramvay arabası
na çarpmıştır. ÇarpT$:UB. şiddetli 

olmu..ı, fakat insanca zayiat olma
mıştır. Hadise mahalline yetişen 
za.bıta memurları derhal tahkikata. 
baslamrşlardır. 

Kumaş stoku tesbit 
edilec<?k ' 

Blltün toptanc.r ve peraken· 
de~i ku.-rn.a.cı tacirlerbda-.... , elle· 
rintlcki kumaş stokunu bildirir 
beyanmı.meler istenmesine karar 
verilmirtir. 

Tı:ıdrler, "lleıii"d~kl h-maş 
~tokla.rıru önümilz.dekt ay içinde 
hükiım,,_L~ bi1direcek1czvlir. 

D:ğ~r taraftan Şürrı"r Br.nk 
umum nıüdiirlil~ de, her. nevi 
kum~ş:ı ait stokl:ırrnı hazırla • 
mak faaliyetine ehemmiyetle 
deY:ı.rn etme 1ttcdir. 

. Bu stoklar. p~k y11.kmda. Sii
mer Bank satı~ r.1ağazala.r.ında 
satışa çıkarılaca!ct.ır. 

D · kkat edilmesi lazım 
,,.elen mühim noktala1 

ttlare, 5 numa.rada ı;&· 

tC'rilon U8.nlarm cfddlyetlne 
\\:ı.nas.t getinnezae nc~t. 
DlPZ. 

Talfplerln n.d.reslerinf sa.rlb 
blr ~kilde ya.zmala.n 18.zmı· 
dır. Şüphe yok ld blldlre

"eklerl adresler uıa.Jr 

fuz kala.caktır. Mektupla.. 
ra aynca kendilerinin anlı· 
ya.eakları bir remtz ve nu-

mara konulmalula. 

Gell'JCflk mektuplar için mtt" 
ra.ca.at yeri o~ Haber L 
diı.rehıınaıııl göst.erllebllir. 
Gösterilecek remlzJere ge. 
lecek mektuplar bu cirul 
lli.ı:ılara hasredilecek sa· 
tunda ayn bir şekilde bil· 
dirilecektir. 

Şayet bo mektupların bil
direcekleri adrese gönderil· 
meeinl a.rm ederlerse pul. 
la.nmış ve adresleri yazıl• 
m~ bir zarf göndermeUdlr
Jer • 

N ~rl istenen bfttün IIA.nl9 
nn 30.40 kelimeyi g~me
n:eRlne dikkat edllmelidir. 

Zarf iciue kupon ve beş 
1.-ıını~Juk damga pulu ko. 
mılnı.aşı nnutolmamahdır. 

N ~5rl istenen IIAnbı.r :sn ad
rese gönderilmelidir: 
Haber Gazetal 

''Küçük DA.olar servi.~ 

Posta kutusu: 2li 

t"tanbal 

bir tecrübe yapılmasını emretmiş- k§.t hakkında başvekile izahat ve. ttilderini ve hil 1 donanm 
ti. işte bu tecrübe. henüz hitam ril.miştir. Misafirler harp ~eyda. :m yard!rnı ~: ıtı::;;a.nınn 80~~ .Ai!~~ill~1lW]~!ll~ ·~~.WI ı1!1 'lij .~~~~ffit~IWl1 ~lli!ill • 
buiı::ıadan Ticaret Veka"eti, dün, nm:fan hatıralar götürerek tayya. fum'da. Sic'!i E:ırani'de na.oııl mağ (iT Yalnız büyllic a~ldara saboe olaıı._ Dalına heyecanlı avantD:rler 
şehrir.üdeki al§lrndariara gönder. re ile Kahireye dönmüşlerdir. lüp ettitılerlnl ve ne ınıciar esir ve 1 :P:'3 yaşan:ın ... Tu::ıa e:ıhlllerı bk çok fllm1ere ~vzn olmuştu. Fakat 

diği bir tamim ile 1939 malı u:ü ı; ... n·met :-JrJı!darmı bilivoruz. Şiın- ~ BUG·u·N 
hiIUınum tm<lrklann yerli ÇU\'alla L d H ı ·f k dl de tn-;mz harp gemiterı otrant = Ede go··ı·eceg""'ı·nı·z 
ihracına izin vermiştir. or a 1 a S hoğaznıd:ın gf'çerck Bari ve Draç ~ 

Diğer taraftan Ankaradan şeh. limanlarına lm~ar Adriy:ıttk denizi- = 
. . 1 Al • t 1 1 RODE SA.NDOR meşhw- Ç!GAN Orkestrumm aüslt'!di~l (Ttırkge) 
nmıze gelen ma funata göre • se f r Q ursa nl tat"l!mr~1ardır ve Avlonyn.yt n~ -
manya ile fmdık mübayaas.r husu- ı .. nrette bomha.rdım:m. etmişi"'rillr. = .. • a . T Ş k 
sunda bir an'a~ya vanlmış ve Düffüı bu ba•ek t C!in:ısmda l~o -- 1 u na ar ısı 
bu anla~ayı yeni Ticaret Vekili Edenin hariciye nazırı ı tt"Jya t:ır:ıfmclan hiç bir mukabele ~ 
:L\.Iümtaz Okmen imzalnrnıştır. Bu olması muhtemel g<inner.ıis1eTdir. Ilunun aı:ı?c mu11:ı· -- Bn'llara hiç beıuemlyeıı- Zevkine eı obmyan.- At.eşine kanılmJyan... 
anla~a mucibince Almanlar, 939 !'il Roma lmparatoriuğunu y~nidcn = Yepyebl bir şabeaerdlr. 
mahsulünden olmak üzere memle- Lon lnı., 21 (A .. A.) - 1.'a.ymis Jmrm:l.k cl:wa-;ile orfoş:ı (danış o- == DİiiKAT; Bu tomın evvelce bu ilimde gösterllml~ olıın ftlmlerle ldç 
ketimi:!den 4 milyon 6 yüz bin li.. gaz:tesinin parid.mento muhabiri. hn ita ynnm yolc ha'iııo ı;clmis, --= bir nıllnasebet.l olma.fJJ> memlelretlmlzd& ilk defa göstertlıı:ıekt.edlr. 
ralık fmdrk satın alac3klardrr. hariciye nazm Lord Halifak..cı ln- :ı.·:ınl A•trknizclo ftalyanm taarruzu .,....,.:; "Mt)'JIDt lLA11E: En son gelen dllnya harbinin mUhlm v:ı.kalan 
--------------ı giltcrenin A:ıneı:ika büyük elçiliği- c;ii:VI" iınr.mn. arbk müdafruı. kabl· ~ (Ttll:.KÇE) PAB..UiUNT .JUR..."iALDA ı 

F ranmz he.va nazırı ne u:ı··in edild.ği takdirde ~rin.e 'iv~ttnı de ka.yh"'tmış oınıası de- ~1!jll!Y9Ul!ll!l1Ur.m ;ıa Bulfiln saat u de tenzilAtb ma.ttne oıımum·uıa:ıııılllllll 
haıbi}:e nazm B. Eden'lıı getiril • m-r:fü. ASTh1'. US = m::lııı.:mııımrnrın .1 !iw uııumı Hlıl!!ı, 

Suriycye geli),.or :~;. ihtimal olduğunu bildiruıek.

1
, 

Kud~, 21 (A.A.} - Müstakil ftl'I Av S 
Fransız ajans.mm Kudüs mu.habi· Ruzvclt tay)rarclerin a it! S NE 
ri, Ft-a11sxz ha.va nazırı B. Berge- • 
ret'nin Rayak meydanını te!Uş et- yüzde yet::ni~ıni 
mek Uzere husust bir vazife ila İngiltereye verecek 
Suriye:ı;e geldiğini bildirmektedir. ı 
Rayrut meYdanm'.ia 120 tı>..yyare, Novyo.rk. 21 (A.A.) - D. N. B. 
bir çok menıu'!', yedek pa.rçıt stok- ajansmm hususi mı;habiri bildiri-
Jarı ve b0 nzin depoları mevcuttur. yor: . 
Bunlar 8Ikt bir muhafe.z.'l altında Va~ington1ıın h:ı.ber verildiğine 
bulundurulmıı.ktadır. göre, B. Ruzvelt. Amerl.kada im:ıl 

Tayyare meydanmm teftlşind')n edilen tayyarelerin ) }:de ellisi 
sonra B. Bergeret Şama ve lla- l yeline ylizd3 yetm!ş1nin lngiltere-
lebe ~ecektir. ]le verilmesine karar ve~tir. 

AS NDA: Bugün fevkalade bir program 
2 büyük ve muhf.eşem mm blrden 

Umumi istek üzerine bu menirıdc en ook 
beğenilen bil~ §:ırk filmi 

2-KIZIL 
RAKKASESAıt.OMI 

1 - Okyanos bekçi eri 
(R AL F BEL LA ~1 İ) 

Colombia Film Şirketinin 939 • 9-±0 senesi için 
hazrrl:ı.dığı büyük havactlık filmi. 

&51tfYlbaş:t h!>yecan ve dehşetler fiJıni Türkçe sözlü ve Türk Mmılldll 

Bugün saat U de tenzi.IAtlı matine 



Yuuf bP1t1vaiaı'I fkller iki. 
lel" yiyordu. Bir aralık, terctı· 
man, tepsiden ei!clükle bir kil-. . . 

abalcaleı 

'" 



8- n BIBll'fOJJr.111nnf llJll 

GE 
OÖRIJ' iM.EK 
İSTİYENLERE 

50 yaşlarındaki kadın
lar, nasıl 35 yaşında 

görünebiliyor/ar?, 
Meşhur bir cilt mütehassısı tara

fından ke§ft, sağlam ve genç bir cil

din un.surlanna müşabih olarak genç 
hayvanlarm cilt hUceyrelerinden ke· 

mali itina ile istihsal ve (Biocel) ta
bir edilen yl'.ni ve kıymetli cevher, 

cildin unsunı olan pembe renkteki To
kaloıı kremi terkibinde mevcuttur. 

Her akşam kullanınız, uyuduğunuz 
her dakika eımasmda cildiniz bu kıy· 

metli cevheri massederek besler ve 
her sabah kalktığınızda clldl.n1zin da· 

h& beyaz, dahtı. taze olduğunu g"re· 
ce.l<s!nlz. GündUzleri de beyaz (yağsız) 

Tokalon kremini kullanmız. Bu basit 
tedavi ve itina aayeslnde bütün ka· 
dmlar 10·15 Ya§ gençleşebilir ve oa· 
yanı hayret blr cilt ve tene malik o
lablllrler. - -Dr. Kemal Ozsan 

İdrar yollan hastalık· 
ian mütehassısı 

Beyoğhı laUkll!J Cnddesl No. S80 
Bursa Pazarı Uııttı Obanyan 

ApRrtman. Tel.: 41235 

Sinema ve Tiyatrolar 

~"ı·ı'ıılılı1n
1

1!1fl r{~tu!kı~.~~~~ il ve Ak,am AD.at 20.30 da 

Bulunmaz Uıak 
* • • 

btiklıll Caddesinde Komedi knmmda: 
Güııdüı; s:ıat 13,SO da '\.'e Ak!!ıım 

saat 20.80 da: 

Paşa Hazretleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün saat ıı de, Akşam 20 de: 
ı _ Gün doğarl<l'n, 
2 _ Taksi Haydutlan. 
çarp.mıın.: (Kara Korsan) 

Yeni neşriyat 

Namık Kemalin 
romanları 

Büyük vatan şairi Namık KemAl'in 
doğum YılJ veslleslle Baha Dllrdcr'lıı 
hazırladığı ,.o Çığır kütiipbaneıdn.ln 
Dll§rctmış olduğıı bu kitapta, OEZMI 
ve İNTİBAH rom:uılannın şalmılan, 
ınnha,•erelerl, tahlil ve f.ejblhlerl gös
t.erilml' ve kitabın bo.~ı:ruı ki.saca Tan· 
ılmat romanının da. karakter ve va,.. 

sıtlan ilave edilmiştir. 
Tıınzlma.t romıınınm çerçevesi l9ln· 

de, Namık Kcmlil'in romanlarını gör
mek lstJyen karilere tavsiye ederiz. 

Usküdar tcra. Mf'murluğundan: 
939/ 2100 

Adet Lfrahk Lira 

1 2000 -a 1000 -
2 '1150 -' 1500 -8 250 -815 100 - 3500.-

80 50 - (000.-
800 20 - 6000.-

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

Kc,ldeler: ' Şuba.t, 2' Mayııı. I Kumbaralı ve knmbara.sn besapf 
ı Ağustos, s tıdncUeşrln larmda en az em lrası bnlunanJat 

tarihlerinde yapılır. lmr'aya dahli edilirler. , 

- j - -

Borcun verilmemesinden dolayı dal· 
remlzce tahtı hacze alman bir çlft 
duru beygir ile bir adet malızunıWı 

ineğin paraya çcvrilmeslne karar ve
rllm.iş olduğundan 27/ 12/940 tarihine 
mUsadl! Cuma gUnU saat 10 da :Os· 
kUdarda Divr dibinde hayvan paza· 
rmda saat 10 dan 11 r e kadar birinci 
arttırması yapılacağından yüzde '15 
şlnl bulmadığI takdirde 3/ 1/ 941 tart•, 
hinde iklnc1 arttırma ile satilacaflll· 
dan talip olanların mahalline gel~ek 
olan memuruna müracaat etmeleri 

- --- ------ ------·· 
UAn olunur. (34430) 

"VAKiT 

MUAMELE VERGiSiNE 
Tabl Miia.-Jerln 19ll den lttbaren Tntacaklan 

1 - 'J Nlimune Uzerlne Eyi KAğıda Basıhoq 

(iMALAT) - (MUAMELE) 
Gazetede çıkan bütün yazı ve lEMTlA 1THALl.A. T ve. İHRACAT)' 
resimlerin hukuku mahfUZdur 

ABOI'lı"E TARlFESl (SATIŞ) Detterlerlle (Ayhk BEYANNAMELER) 
Memleket Memleket Ve Defter Tutma Uııulünii Göst.erir Tebliğ 

1c;:tnde dııımd& Defterlerimizin 25,M,100 ve da.ha fazla. sa.hifelerl mevcuttur 

• 

Y il başı için vereceğiniz en kıymetli 
hediyedir. Büyük mağazalarda satıhr 

GENEL AOENTEst: lSTANBUL KUTLU BAN 11' 

Ta<ıra i~in aceııta aranıyor. 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
Taksitli Emlak satışı sekiz senede 

0/o 5 faizle ödenir 
~""" .... Mnbammeq 

SEMTi C1Nst kıymeti 
Kadzköy Haaanpaşa mahallesinde üç dükkAm mU,temll blr 11000 

eski Ta§köprü, yeni Arlfbey, lr!an· apartmanın tamamı 
bey, :.Ma.hmutbaba .sokağında, eski 8 
mü. 10 yeni 2, 12,12/1,12/3 en yeni 
2,12,14,16 No.lı 

Üsküdar Ta.haklar mahallesinde es- Ev 
ki Orta yeni şaırzatt sokağında, eski 
:ve yeni 5 No.lı 

Anadolukavağı, lskele meydanı es- Eski 89 No.lı dllkkb ve 750 
ki 89,91,93,95 No. taj 24,12,30,24,18 91,93 No.lı kayıkhane 95 
No.lı No.IJ odayı müştemll diğer 

dllkkAn. 

Ayvan.saray Atikmustatapaşa ma- Birer ve i.ki§er odalı evler 1000 
hanesinde Fırın ve Pazarcı sokağında 
en eski 12,12,12,12,12,12, 3 eski 14,16, 
18,20,22,24, 3 yeni 2,4,6,8,10,12,3 No.11 

1 - Arttmna 23/12/940 tarihine d~ Pazartest gQntı yapılacak ""' 
13 ten 15 §e kadar 4eva.ın edecektir. 

!hale arttırma sonunda en yilk8ek bedel verene yapılır. 
2 - Arttrrmaya. girmek için muhammen kıymetin yUzde lti 11 nisbe-ı 

tinde pey &k~esı yatırmak ıa.zrmdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalam sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % ıs faize tA.b1dlr. 

4 - Takıı1Uer ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa blrlnc:l d~ 
ipotekli kalır. 

:::; - Binalarm fotoğrafları Sandık cfablllndekl ıııa.tış se.lonund& teşh1ı: 

oıun:ıı al<tadır. Fazla taf8lla.t almak için salona mttracaa.t edilir. Aybk 9:) J55 Kr • 

Umnm Satrt Yeri: lNK.ILAP K1TABEV1 I:' k Al k v s t k • t 1 ~;; :!i 1~i : ıstanbul, Ankara Caddesi No. 155 Emla ma e a ma ıs eyen ere 
Tarifeden Balkan Birliği için ili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

.......... l ........ 

BORSA 
-Ankara 2 t-12-940 -
--ÇEKLER 

1 Sterlla 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 lwtçrc Frc. 
lC!> Florin 
100 Rayişmark 
100 Belp 
100 Drahmi 
100 Leva 
ıoo Çek Kronu 
100 PeQO 
100 Zlotl 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dlnal' 
100 Yen 
ıoo lııvcç Kronn 
100 Ruble 

lsuo 

29.6875 

0.9975 
ı.ms 

1.2.98'75 

!6.5825 
0.1125 
8.175 
Sl.187.~ 

Sl.0050 

Esham ve TahvilAt 
Ergani 19.75 
Sıvas - Erzunım 5 19.12 
Sn'llA - ErzuTWD 1 J 9.08 
Altm 22,60 

• 

ayda otuz kuruş ~Wür. P,osta 
b.lrUğine girmiyen yerlere aY{'la 
ye~ beşer kuruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 
ve telgraf ücretlnl abone parası. 
nın posta veya banka ile yolla.ıxıa 
ücretini idare kendl Uzerine ş.Jir. 
Tilrldyenin her posta merkeibıde 

V AKIT'o. abone yazılır. 
Adres değiştirme ücreti 25 Kl"f, 

iLAN UORETLERI 
Ticaret ııa.ııııırmm santim • aa· 

tm sondan itibaren JUln saytala· 
rmda 40, iç sayfalarda 50 kuruı, 
dördüncü sayfada 1: Udncl ve 
üçüncüde 2; birlnclde 4; ba§Iık 
yanı kesmece 15 liradır. 

Büyük; çok dtwamk klişeli, 
renkli tlA.n verenlere ayrı ayrr lJioo 
dirmeler yapılır. Resmi ııa.ıııarm. 

eanttın satın 50 kuru§hır. 
Ttcari Mahiyette 01.mıyan 

Kliç\Ut llft.nlar 
Bir defa 30; iki defası 50, ilç 

deta.ın 65, dört d1(ası 75 ve on 
defası 150 kuruştur. 

r ·-, 
Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Tak.ııım, Tallmhııne Palu No. 4 
Pazardan maada bergün ııaat ın 

teıı &onrıı. Telefon 4012'1 

• 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkın<la ilan 
Gtımtış yUz kuruşluklarm yerine gUmU§ bir liralıklar darp ve piyasaya 

ka.t:l miktarda çıkarılmış olduğundan gümU~ yUz kuru§luklarm 31 lkincikA· 
nun 1941 tarlhl.nden sonra tedavtllden kaldmlınast kararlaşt.ırılml§tır, 

Gllmtlf ytız kuruşluklar 1 ŞUbat 1941 ta.rihlnden itibaren artık tedavili 
etmiyecek ve ancak yalnız Mal Sandıklan Ue Cuıı:ıhurtyet Merkez Banka.sJ 
§Ubelerince kabul edilebilecektir. 

Ellnde gUmUş ytız kuru§iuk bulunanların bunları Mal SandıklıırUe CU.m· 
hurlyet Merkez Bankası oubelerlne tebdil ettirmeıert UA.n olunur. 

(70025) (10216) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnları 1 
6000 kilo kösole , 22.897.20 1717.29 
4000 kilo vaketa 15.686.40 1176.48 

m!.588.60 2893. 77 

1 - Cins, mlkdar, tahmin bedeli ne ilk teminatı yukarda yazılı kösele 
ve vaketanm 25 Biri.ııcika.ııuıı 940 Çar§amba. günU as.at U ~ pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır, 

2 - Şartnamesini görmek ve almak lstiyenlerln her gün •pazarlığa. i§· 
tirft.k edeceklerin de belli gün ve .saatte Kasımp~ada bulunan komisyona 
mtiracaatıarx. (11866) 

r-Maarı"f Vekı·ııı·g..., ı·nı·n ' . 100.000 kilo kuru fasulye 

T. Bedeli 
Lira Kr. 

28650 00 

tık t.emtnatr 
Lira Kr. 
2148 75 

1 - 4.12.940 tarihindeki kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmayan yu. 
karda cins, mlkdar, talımln bedeli ve llk teminatı yazılı kuru fasulyenin 

Lise h irinci' ikin c i s l n l f ;!p~=~::nun 940 ÇB.l"§amba günU saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi 

Fraılsızca kitapları çıkmıştır ,.U.:,:u~::'.klll•rln •·nı gün~"-:": Ka,.,,,,,..,. •oı-·c:,~~ 
T. Bedell tık tomlnat 

V A K 1 T Lira. lir§. IJra Ktı. llıale glinll ve ııaatl 
60000 metrG Amerikan bezi 12000 00 900 00 24.12.940 Salı .saat 14 de 
50000 metre sal~pur 7250 00 543 75 24.12940 Salı saat 15 de 

Kitabevinde Satllmaktadır 1 l - Yukarda mikdarlan, cinsleri, talıınin bedelleri, llk temlnatı, ihale 
g UnU ve saatleri yazılı iki kalem eşyaıım mezld4- gün ve saatlerde Kasım-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· paşada. bulunan Deniz Levazım Satmalma. Komisyonunda pazarlıkla eksilt-
mesi yapılacaktır. ... 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalMe nazaretli, 

havadar ve aydınlık bir kat kiialıktır. Ayni binada ayrıca kiralık 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi Idaretianesine mnracaat 

2 - Şartnameleri her gUn iş sa.atl dahlllnde mczkfır koml.Syondan be· 
<lelsiz alınabilir. tateklUerln 2490 sayılı kanunun istediği. vesalkle birlikte adı 
geçen komisyona müracaatları 11!.n olunur. (11994) 

:(. :(. ~ 

1 - Tahmin edilen bedeli (25.600) lira olan (20.000) kilo yünün, 25 Bi· 
rincikA.nun 940 Ç~amba günü sa.at 11 de pazarlıkla ek.slltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1920) lira olup !'}artnamesl (128). kuru§ bedel muk&· 
bilindş her gün alınabilir. 

8 - !atel\lile.ria ~90 sa~ kanunda. yazılı veslkaiarlle l)lrlikte ve belli 
gUn ve MAtte Kasmıp~adtı bulıınan komt:ııyona mUracaatları. (11966) 

tstanbulun her .semtinde her çe§it em.IA.k alm&k ve satmak içln eın k'8a 
yol satış salonumuzun ziyaretidir. 

Satıcıdan alman teşhir ücreU: Bir liradan aşağı olmamak tızere üc ay; 
i~in bin lirada on iki buçuk klll'U§tur. SatI§tan sonra başka. ücret almmaz. 

ı(11302)J 

inhisarlar.- umum 
m Od ürl ü~ğrün·den; 

~ ... ~-· ,,,,. ~ 4 .. ~ ·--

1 - Keşif şartname ve plAm mucibince idaremizin Paşaba.hçe fabrika." 
smda yaptıracağı yangın söndUrıne tesisatı ~l yenlden pazarlığ'a konmll§t'ur. 

n - Keşif bedeli (3239.50) lira, muvakkat teminatı 243 liradır. 
m - Pazarlık 24/XII/940 Salı gllnU saat 14 de Ka.bataşta Levazmı ve 

MUbııyaat şubesindeki alım komisyonunda yapilacaktır. 
rv - şartname sözü geçen Levazım §Ubeııi veznesinde& 16 kurup; 

alınabilir. 

v - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % '7,5 gtl\·en~ 
me paralan ve §artnamesinln "F,, !ıkrasmda. yazılı vesikalarile birlikte 
nı.ezkllr komisyona müracaatları. (11908) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdürlü
ğünden: 

Okulumuza ücretli bir riyaziye ve bir gemicilik öğretmeni &lm&· 
caktır. 

Şartlar: 
ı. - Riyaziye öğretmenliği için ilnivel'Site mezunu olmak veya 

üniversiteden öğretmenlik vesikası almış bulunmak • 
2 - Gemicilik öğretmenliği için nı<?Slek okullarından. mezun ve bu 

vazifeyi yapabileceğine dair elinde bonservis bulunmak, 
A. - Askerlikle ifüıiği bulunmamak. 
B. - ücret miktarı barem kanununa göre milll müdafaa vek!l&

tince tayin edilecektir. 
Bu vazüelere taliplerin acele Kasımpaşadaki Deniz gedlkll okulu 

mUdUrlüğüne müracaatları. (11759) 

flısanbul .L~vazım Amirliği~den verilen L harıCI askeri kıtaall ılanlari 
Beher kllosuna tahmin edilen flatl 8,5 kuruş olan 2400 ton sert ve :yu· 

muşak buğday pazarlıkla aatm alınacaktır. Pazarlığ1 her gUn Ankarada Lv. 
Amlrllği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 15 tondan aşıığ'ı olmanı.ak 
§&rtlle ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 2400 tonun katı teminatı 22,900 
lira, 15 tonun 192 liradır. Evsaf ve oartnamesi 960 kuruşa komisyondan ali· 
mr. Taliplerin her gün komisyona mUracaaUan. '(1527) (117'11). 

• • • 
15,000 ton §ehir dahili nakliyatı kapalı zartla eksiltmeye konmu§tur. 

İhalesi 25/12/940 g(lnU saat 15 de Ankarada Lv. Amirliği Satın Alma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 33,750 Ura, ilk teminatı 2532 lira
dır. Şartnamesi 250 kuruşa. komisyondan ıı.Imır. Tliplerin kanunt veslknla· 
rile tekllt mektuplarmı ihale aaatlııden blr sat evvel komisyona vermelerf 

(1589) (11510) 

Sahibi: ASIM U8 Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 
Umum neşriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevengfl 


