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Lord Halifaks vazifesini haricl
)"o naZll'lığmdan Amerika. büyü'k 
elçiliğine nakletti ,.e onun yerine 
h8.rbiye nazın Edf'n g~ti; Baş
\'eldl Çö~l hariciye nazırını Va
ebıgtona. sefir olarak göndermekle 
İngilterenin Amerika.ya. bu harpte 
ne decrcelerde ehemmiyet verdlğt
lli gösterdiği gibi Eden'J de tek
l'ar bu ma.Jmma getirmekle bu 
genç <le, Jet adanımı vaktlle istila.
Ya mecbur etlen hiıdise de cıskl ha
riciye nazrrmm hnkl•mı teslim et
bıl!f otuyor. 

Lord HaUfaluı esasen hariciye 
nıesleğindcn yet1ıımi~ bir devlet 
ll.dJınu dcğilclir. O hayatmıiı büyük 
blr Jnsnmu zira.at lle geçhmiştir. 
lngtıterede büyii1• çütlik sahJbldir. 
Ya.flm etokl Başvekil Çemberlayn 
Lord B.alifak!t'm ahlaki meziyetle
.tini ve nıüşküJ vaziyetler iç.inde 
6ahsl teşebbüsü ile !da.re kabiliye
tını takdir ettiği için uldile İn
giltere i~in hnyati derecede ehem. 
nılyetf haiz olan Hindista.nda onun 
lahsmdan istifade etmek ist:emiş, 
llindistan umuıni va.liliğllıi kabul 
ebnesinı ı·icn. ctınıştf, İdare mcs
leğlııe intisabı bu suretle olmuşta. 
Hakikaten I..ord Halifaks Hindis
to.n:ıa. çok büyük zorJıık.lar içinde 
kaldı; fakat Çcm'>erla.ynin U.mHı· 
~rlnl hoşa. çıkarmadı; orada İligil· 
tere <levletino büyill• hizmetler 
3"aııtı. Dıında.n dolayıdrr ki Çem. 
berlayn Eden'Jn istifasından sonra 
ıtrluht~J.em lordu har:lciye nezare
tine getirdi. 

Lord Halifaks uzun boylu, yüzii
tıUn lıatlan ,.e gözlerinin bakış
~ Ue Avrupa kıt.ası insanlarından 
'Yn gibi zann0<1Jlen esrarengiz bir 
lngınz tipidlr. Al-TUpayı harbe sü
ıiiklenıcmck iı;in Çemberlayn Ue 
beraber çok ~alışmıştır. Hatta 
Fransanın kn.yrt~IZ &artsız A.Jman. 
J'& ve l~Jyaya. trslim olmasından 
sonra A vnıpa milletlerinin h:endl
'1erlnt idare etmeleri esasına. müs-

. ~t bir sulh yapılabilcooğini lld 
ilefa. resmen söylediği nutukl&rda 
tekrar ctınış, bu suretle Bitlerin 

1lda.resl altında. büyük bir Almanya 
ile konu.5nlabUeceğinJ anlatmak 
btemişttr. Fakat Fransaya. ka.rşJ 
b.za.ndığı zaferin sarhoşluğu için· 
.ıe hu sözlerin ehcmmlyctiol takdir 
etm.lscn Alman dc\'let rei<;i İngil
tercye de kayıtsız, şartsız t.eslim 
olmak teklifi yaptıktan vo red ce
'\-abı aldılctan sonra. Britanya ada· 
sma hn\a tnarnrz1a.rma. başlamış· 
tn-. n5::rliklo Lar<l llallfaks'm aç
mak i t<'rllğl arılasmıı. kapısı ka· 
pamnıstır. Bundan sonra artıli: 
tc'.ınır J.ord ll:ılifaks sulh olmak 
için mutlaka Hitı<.'rizın rcjlminJn 
yıkılması liizmt geldiği kana.attne 
''armıştır. Salabeti ile tanmmı!'J hı
gl!iT. ahliikmm mümtaz bir mümes
sili olarnk Arnerlkaya. giden Lard 
Unlifnl•srn gerek harpten eTI·eJ ve 
gr-rC'k lıarp içinde hariciye neza.ı-e. 
tirııl • ~dindiği tecrübelerle yeni 
vr 

0

ft'8°ndc tnglltereye kıymcUi 
bi rınctl<"r yapacağından şüphe edi· 
J~m"Z. 

llay Eclen'e gelince; ilk defa. ola· 
rnk hariciye nazın olduğu zaman 
siln.'il şahslyrtlnt göste~tlr. E
dt:'ıı'in esld Bac;n'1dl Çemberlayn
den y:rıldrğı n;ıkta mtıer'e lıınn-
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ÇôRÇIL 
Dün gece 

/talganlara 
hitap etti 
Sizi tek adam 

f el ak et çukurunun 
kıyılarına getirdi 
Londra, 23 (A.A.) - Röyte.r 

bildiriyor: 
-ViMt.on Çörçil, bu e.ık§am radyo

da, ltalyan milletine hitaben bJr 
nutuk söylemiştir: 

Bu a.k§am, lta.lya.n milletine ~ 
tap ediyorum.. Sizlere, Brita.nya
.nm ve Brit.anya commona.lllnJ.u 
kalbi olan Londrada.n hitap ediyo.. 
rum. 

Bugün hali ha.rpteyiz. Bu, eall
la.c&k ve müthiş bir hakikattir. Bu 
son iki seneden evvel, kim tahmin 
edebilirdi ki, İngiliz ve İtalyan 
milletleri, biribirini ta.bribe teşeb
büs et.sinler. 

Biz dalına, tte.ıyanlarm dostu 
olduk: Biz, ltalyan rlsorgimento.. 
sunun, ltalyan milll ha.reketlnlı1 
~piyonu idik. Biz, Ga.ribaldl ta
raftarı idik, Mazzln.i ve Cavounın 
perestişkArla.n idik. 19 uncu asn 
aydmlatan İtalyan milll birliğine 
doğru bütUn bu btlyUk harekete, 
İngiliz par18.ment.osu ve İıı8iliz hal
kı yardmı etmiş ve bu hareket, ln. 
giliz parl8mentosu ve İngiliz halkı 
ta.ra.fmda.n sevinçle Jt8l'§llanml§tır. 
Babala.rmıız ve btı.yUk babalarmıız, 
ltalya.nm Avusturya boyunduru
ğundan kurtulmasmı ve İta.lyada 
tall biltlln engel,lerln yXlalmamnı 
görmeyi btltiln kalpleri ile lstiyor
la.rdL t! ki İtalyan milleti ve gü
zel İtalyan memleketi, krtada bi
rinci derecede bUytlk devletlerden 
birisi, Avrupa ve h~tiya.nlık aile
sinin parlak bir uzvu olarak şeref
li yerini alsm. 
Şimdiye kadar h1ç bir zaman 

muha.smılarmız olmadık. Hünlere, 
barbar Hilnlere karşı geçen harpte 
arkada.şlarmızdxk. Geçen harpten 
sonra on beş sene dostunuz old~. 
Geçen harpten sonra kabul ettıgı
niz müesseselerin bizimkilere ben
zememesine ve bizimkilerden ay
krrı: olmasma rağmen. sulh ve hüs
ntı.niyet içinde h!l! birlikte yürü
yebiliyorduk. 1ta.ıyan milletinden 
binlerce ki~i, tn~lter~de m.Hleti-

'(Devams 4 üncüde). 

Ha v a muha~ . . 
rehelerinde 
italya 385 

tayyare 
kaybetti 

158 tayyare de yerde 
tahrip edildi 

Londra, 2S (A.A.) - 21 llkkt.nun 
gece ya.rw biten hafta içinde .Alman 
hava kuvvetlerinin lıı.giltere tızerlnde
ki taarruzları fevkalı\de mutedil ol
m~tur. 6 dU,,man tayyare& dU§Urlll
mll§ ve ancak bir lngiliZ avcı tayyare· 
al kaybolmuştur. 

115, 16 ve 20 llkkAnunda hiçbir tay· 
yare dll§UrWme.ml§tir. 17, 18 ve 19 ilk~ 
kAnund& hergUn birer Alman tayya· 
re.si dl1§1lrtıımll§tll.r. 21 ilkkA.nunda 8 
Alman ve bir lngillz tayyaresi dll§
mll§tUr. 

İlıgWz hava kuvvetıerlnln Alman
ya Uzertndeld §lddeW taarruzları de
vam eb:ru3 ve M.ıı.nnhelma. üç bUyUk 
hücum ve Berlln Uzerine de büyük bir 
cUreUe 37 inc1 tarruz yapllmıştxr. Kez 
kOr hafta içinde Almanyaya her gece 
taıı.rruz e~tıl'. ll'H6 UkkA.nun 
gecest Uç ve 16·17 ilkkA.nun gecesi 
de 4' İngiliz tayyaresi ka.ybolmugtur. 
Diğer gecelerde ve 20-21 llkkA.nun ge
ceal Berlln Uzerine yapılan taarruzda 
hiçbir :tnguız" tayyaresi kaybolmainf&I 
tır. 

Aynı devrede, batı çölUndekl bava 
muharebelerine alt kontrollü rakam-
l&r henüz elde edllmemtştir. Fakat 18 

llkkAnun gece yansı biten hafta. için 

(Devamı 4 üncüde) 

KORFU IJDl/S~ 

Yunanlılar tarafından işgal edilen Himara vt civarını gösteren harita 

Şeker fabrikaları- 1 

nın çalışmaları 
sona erdi 

tstuısaıat doksan 
bin ton 

eetcer fa.brik.a.IB.n kampanya. mUd 
detlerlnf bitirmişlerdir. Bu seneki 
llJtilısalitm 90 bin ton olduğu a.nJa,. 
ştlmıştır. Geçen seneden de 15 bin. 
t.onluk bir şeker stoku devredildiı
ği tesbit edilmiştir. Bundan başka 
hususi ellerde de 3, 4 bin ton şeker 
bulunduğu ayrıca hesap edil.m.iştir, 
Biltun bu rakamlardan, memleke
timizde 1Jir yıllık ihtiyaçtan fazla. 
§eker stoku !bulunduğu anlaşılmış· 
tJr. 

YUNAN 
KITALARI 
Himarayı 

işgal 
ettiler 

30 zabit ve 800 askerden 
terekküp eden 

153 üncü siyah 
gömlekliler taburu 

esir edildi · 
(Yazısı 4 üncüde) 

SADEYAGA NARH KONACAK 
Fasulye, pirinç satanlardan istenen 
beyanname müddeti bu akşam bitiyor 

yağlara narh konmasına itiraz e. 
der~k bazı ınektuplar göstermiş -
lerdir. Bu mektuplarla., yağ istih
sal eden mmtakalardaki taclrl~ 

Fiyat murakabe komisyonu, 
dün vali muavini Ahmet Kmik'm 

'reisliği altmda toplamruştxr. Bu 
tıoplantıda yağcılarJa kremacılar 
dinlenmiştir. Bir kıSmı yağcıların, -- (Devamı 4 üncüde) 

====== 
İng i liz topçuları 

,Bardia müda
faa hatlarını 
' dövüyor 

Sidi Baranide alınıP. 
aevkedilen 

Esirlerin adedi 
35949 

Kahire, 23 ( A.A.) - lngiliJ Uıt 
mumi ~Alımın t.eblili: 

Topçumuz Bardiya müdafaa 
hatları arasında bulwıan düpanl 
Clövrnekte devam etmiştir ..... ~ 
etrafındaki hamlıklamnız u:nuur.& 

etmektedir. • _, 
Sidi Barani muharebesind~ ae 

g~rek şim(iiye kadar sevkfdılmtı 
olan esirlerin adedi 35,949 a baU4 
olmuştur. Bunlardan 1704 taneli 
subaydır. Bunlard8;n ~aşka daha 
binlerce esir de ilerıde ~ kamp 
tarından sevkedilmelennı bekle. 
mektedirler. 

Ga.llabadm garp tara~ald 
nuntakada topçularımız faaliyet 
göstermiştir. 

Kenyanm şlına1 hududund& 
müfrezelerimizin taarruzu devam 
etmektedir. (Devamı 4 üncüde) 

Toptan et fiyatları 12 
kuruş düşürüldü 

1' ,~~· . " 
i ' 

ıt,}it:J! 
Perakende fiyatları indirmiyen 

kasaplar cezalandırılacak 
. ., .. ~ 

4. •qp~,, 
1' : ffe t,:: · ·< · . 

·~t;. 

'Bir pilot bnmbalan a·rmdk Ottre 'düğmlye basıyor 

Fiyat ınura.ka.be komisyonu va- ı açacağı umulmaktadır. Bu nedee 
ll doktor Lutfi Kırdarm nyru:etın- bugiln sıkI surette tahkik ve kon· 
de geçen hafta için.de yaptığı bir trol edilecektir. 

t.opla.ntrda et m~elesi üzerinde =================::;; 
ıneşguı olmuştu. O zama.ndanberi 
et fiyatları sı:kı surette kontrol 
ed.ilnıektedlı-. Bu kontrol ilk za
manlar fiyatların daha fazla fırla.
masnıa nıani olunmU§, son giln· 
lerde de düşUklUk temin edilmiş· 
tir. Et fiyatlarmdaki düşüklük 12 
lruruş kadardır. üç gün evvel can· 
lı et fiyatları kilo başına 31 k~ 
ken bu fiyat dün 24 e inmiştir. 
Mezbahada görlllen bu dilşilklü
ğiln perakende et fiya.tlarmda 10· 
il2 kUJ:'UI bdat bir tcaııe yol 

Eden haric;ye 
Nazırı oldu 

Lord Halifaks da 
V . _.0 na sefir . aımıı; • 

gidiyor ...... 
'{.f OAA 4 fhdlıJ 



[Radyo Gazetesi ı · 
A ık d car radyoı!U RomenTer tçtn en ağır mer an yar ımı sözleri earfe tmektedirler. Romen-

-·· d dl Ierln Sovyetlerle de aralan gergin aau.uver e ea ıe görülüyor. Romanyada komnn:ııt 

dol-arda oldukları ileri 11\lrillerek bazı Jdm. 
aelere fena muamele yapılma.kta 
olduğu yayılması üzerine SoYyet· 
ler gerek bu hareketi ve gerekse 
Romen ma.tbua.tmm Sovyet aleyh· 

-Biz~e nasıl bir gençlik ı esknaıı kurmalı? :1 

- ıarilıten : 
-----------~---------------..--------.. ___ .., _____ ..... _______________ ..._ıılllf!IS!!""'ll---

Kütahya saylavı güzide edebiyatçı 
lar ımızdan Bay Sadri Ertem dıyor ki: 

Gençlerjn idare edecekleri teşekküller Halkev
lerinde ·seviyeli bir temerküz temin edebilirler ... 

Enfiye tiryakil"ği 
Yetmi§lik bir enfiye tiryakisi: 
- Birader, diyordu. Dünya 

harbi her ~yin fiyatını arttırdı. 
Hatta birçok §eYler bulwımu ol. 
du. Fakat bu vesile ile bir haki.. 
kati bir daha öğrendim. "Yerli 

:A:m.erlkanm lngiltereye Y&l'dımı 
:Almanya.da asabiyet uyandırmağa 
başlamI§tır. Almanya ve İtalya 
evveli. Ameriluuuıı bu yardnnm 
dan endişe göstermiyorlardı. Çün
kU harbin kısa süreceğine kani idi
Jer. 

tan ne"riyatmı protesto etmişler- Bhd~ nasıl bir gençUk teşkil4lt 
dlr. Bu protesto doğrudan doğru- / kuı·ulmalıdır? Mevzuu etrafında 
ya Romanyaya olduğu gibi Alınan- açtılımız ankete devam ediyornz. 
yaya.dır da. Bugün de Kütahya saylav& ve gü-

kültür havasiyle doldurmak ınec- malı,, bulwımaz bir nimettir. Ne 
buriyeti vardır. olw-sa olsun '"yerli,. ye dört elle 

Radyo, matbuat, konferans, si- sarılmalıyız. Eğer yerli enfiyeler 
nema, tiyatro genci istediğimiz hü. olmasaydı halimiz haraptı. Sulh 
viyette şahsiyet sahibi yapmaya zamanlan bilirim, ki Avrupadan Bu vaziyet eylul ortalarma ta.

dar devam ett.i ve nihayet mihver 
Amerikan yardnnma mani olmak 
Sçin ~JU pakU yaptı. Fa.kat bu an· 
!aşma Amerika.nm tngntereye yap. 
tığı yardmu keamesinJ değil, bilfi.~ 
kis a.rttmnası ııeticesl:nl doğurdu. 

F ransad V • t zide edebiyatçılarımızdan Bay 
a azıye Sadri Ertemin fikirlerini yazıya- hizmet edebilmelidir. enfiye gelmez deliye dönerdik. 

Ruzveltin 3 UneU intihap devre
lllne ba.şlarlten meclise bir kanwı 
lAyihası vereceği bildiriliyor. Ruz
velt bu kanun IAyihası ile İngilte
reye ariyet harp malzeımeısi veril
mesi için meclisten müsaade Jstı· 
yecektir. Parlamentonun Ruzvelte 
bu salahiyeti vereceğine rnuhak· 
ka.k nazarile bakılmaktadrr. işte 
bunu a.nlıyan Alınanlar bir mlld· 
d ett enberi muhafaza ettikleri su. 
kütu bırakarak Amerilı:a.nm yaz-. 
dnn politikası karşısında lA.kayt ka
lamıyaca.klarnu bJldlmı.Jşlerdlr. Ja
pon gazeteleri Almanya ile çok ya• 
km doet oldulılarma işaret ediyol'• 
Jar. 
Eğer Amerikan yardımı devam 

ederse Alm:ınya ve ttalva kendi!~ 
rine karşı harp ilan ed.İ.lnıiş farze
decek ve Japonya da mihvere yar
dnn va.r.iye tinde bıılun~aktır. Bu 
vaziyet Ameri.kada hiddet uye.n
drrmış ve klistahça bir hareket o
larak tavsif edilmiştir. 

Romanyada Gerginlik 
P..omanyanm komşularile mfuıa.. 

s~betlerl gerginleşmekte olduğu 
bildirilmektedir. Gelen haberlere 
g5re .Romenlerin macarlarl1 mlbıa· 

VtşI hUkOJnet.in.bı vatlyett esra· 
rengiz olmakta devam ebnektedir. 
Söylendlğ:!ne göre Alrıııı.ıılar Vi§i 
hU1u1metine Alman tekliflerinin 
kabuIU için bir hafta mühlet ver
nıfşlerdir. 
Fransız bava nazın Berjöv söy

lediği bir nutukta Fra.ruıanm e,,.. 
velce elde etm.lş olduğu hakları 
müdafaaya karar verdlğinl ve 
Fransız bayrağmm dalgalandığı 
bir karış toprağı bile unutmadrk
larııu BCSylem.f.ştlr. Fransızca Tan 
ve diğer gazeteler de aynı fikri 
mllda.faa eden makaleler neşret • 
mektedlrler. 

G5ri11Uyor ki Fransız mUstemle· 
kelerlnden en ufak bir feda.kA.rlık 
yapma.ğ'a razı değildir. 

Yunan • ltalyan Harbi 
Yunanlılar cephenin muhtelit 

lttsmılarmda muvaffakıyetle ileri 
hareketlerine devam ediyorlar. Şi
malde en kanlı bo~nlar cere
yan etmektedir. Burada ilerleme
ler diğer bölgelere ıı.bbetle azdır. 

Timorfça dağları eteklerinde şid· 
detli İtalyan mukavemetine rağ
men Yunanlılar bir çok yen! mev· 
kllerf elde etmişlerdir. 

Cenupta Klisora llzerlndekl taz.. 
ylk artmaktadır. Yunan trtalan 
Tepedelene iki k·ıometreye kadar 
yaJd~mışlardrr. Bura~a ikt İtal· 
yan fı:rkasmm muv8.8ala yollan ke· 
ııilmlştlr. Klisora ile Berat yolu da 

eebetleri hiç de iyi detildlr. Ma· kesilml'J olduğundan Klborada.lti 
- 1 ·ttalyan krtalan ancak Berat'tan 

Zürihe bn:nb~.'ar 1 g~mek nıretile ricat e debilirler . 
1 ~ 11 _ !tal; anlar bu mm takada ço'lc 

at 11d1 
mfiş!tlil '\"a?.iy.-.tte olduklarnHiaıı 
multa.ba taarruzlara da teşebbi.ı8 

Olü ve yaralılar var 
Berna, 23 ( A.A.) - (sviçre A. 

jaru:ı, dun gece yabancı tayyare-
ler tarafından İ::iviçre bitaraflığı_ 
run ihlfil edilmesi keyfiyetinden 
bahsederek dün akşam Bale, Ber. 
ne ve Zurıciı'ue hava tehlike.,i işa-
reti verılmiş olduğwm bildlrmek. 
tedır. 

Zilrih üzerine infi'.ak bombaları 
atılmış ve lioeng ma11aue...,iıun 
ıbufUA bir kı:mu tamamen tahrip 
edıımıştir. Mt::ı:kuı maua1lt:<.le dOl'l 
kişi yaı alannuş ve haslahaneye 
ka.dınımıştır. 

Zürihten Stcttene giden dcmır. 
yolu i.ııerıne ele bouma:ar alıım1~ 
ve Stetlende uazı ato.ycıer twırıp 
ecııımi~tıd. Buıun >·aı gm:ıar ı.u.ra.L 
le sönaürülmliştur. 

tmckteditler, Fa.kat buna rağ. 
men Yunaııhla,. t edrici bir şekil· 
de ilerliyorlar. Avlonyaya 30 kilo
metre mesafede bulunan Hlm&ra· 
nnı d~tUğU bildiriliyor. 

Şimali Alrikada 
Lllıyndakl hareklta gelince Bar

diya etrafmdaıkl muharebeler de
vam ediyor. İngiliz kuvvetlerin1n 
çemberi gittikçe darla.şmaktadrr. 
Geri ile irtibatı kesilntlş olan ltaJ. 
yan kuvvetlerinin mukavemetleri 
ümitsizdir. Bardiaya İtalyan yar· 
drmmaı gelmesi mUmkUn değildir. 
Tobruk'a doğru serl bir çekilme 
vapmalan da milldln değildir. E~er 
bu mUmkiln ota~ bile tngll 'z vrhlı 
va motörlU kuvvetleri ric1t ede-
cek olan bu tt:alv'l.D kuvvetlerini 
kola•·ca mahvedebilir. 

B•ı Umltsiı varl•·et Lrlnde r.raz
zln.ni Musso4niye bir rapor gön· 
derr-:ı i;t'l", 

rum: 
"- Gençliği yetiştinneği hedef 

edinen her teşekkülün maksadı her 
genci kendisinin tasavvur ettiği 
ıdeal adam haline koymaktır. Bu 
adam müceffet bir mahlCık de~il. 
dir. Bir sosyete içindeJir. 

· Esasen gençliği yetiştırmek de.. 
mek .bir sosyetenin fikirlerini, his
lerini yan içtiınat olan genç ne.. 
sillere aşılayarak onları olgun, ce. -
miyetin ideal~eri ile dolu bir hale 1

· ....., Sadri Ertem '(/(_ 
' 

koymaktır. 
insanlar insan olduklan gün

denberi bir gençlik nıeselesi vardır. 

ramızdaki boşlu~ en kısa zaman
da doldurabilelim. Bunu bir genci 
günün a: tı saatinde mektepte, üni. 
versitede meşgul ederek elde etme. 
mize imk!n yoktur. Onun yirmi 
dört saatini yüksek bir fikir ve 

Bunun için gençlerin idare ede. Tiryaki, yeroen göğe kadar 
cekleri teşekküller halkevlerinde haklı idi 
seviyeli bir temerküz teıniD ede. Bu vesileyle. enfiyenin ne ya.-
bilirler. man şey olduğunu enfiye bakkm-

Beden davası bir taraftan hıf- daki bir kaç fıkra ile anlatalım. 
zıssıbha meselesidir. Bunun için Enfiye iptilAsı. Osmanlılar ara. 
sıhhatli genç yetiştirmek bir ahlak smda da çok yayıbmştı. Uçündl 
şian olarak bütün cemiyet taba. Mustafa enfiyesiz bir dakika du. 
kalan tarafmdan kabul edilınek ramaıllll§.. Büyük kumandan Na. 
iktiza eder. polyon bir gün enfiyesini çadırm. 

Hastaların tedavisi cemiyet ga. da unutmuş d& harp esnasmda 
ra.ntisi altında bu!unmahdır. zihni bulanarak P§km• dönmüt-

Beden davasının en mühim kıs- Napolyon ı.amanmda Pariste "Em.. 
mıru çevik olmak. sıhhatli olmak peryal" adiyle bir enfiye imal edl.. 
teşkil eder. lir ve imparatorun emriyle Paris

Bu noktadan "Beden Terbiyesi ten dı~ çıka.rıimazch. Büyük 
Umwn Müdürlüğü,, gençliğe ait Frederi.k. günde üç dört kutu ~ 
bir vazifeyi bugünden ita)'a ba§la- ye kullanırmış. Husu.si katibi hl. 
rruştır. Beden Terbiyesi Umum tıralarmda anlatı:r: 
müdürlüğünün bu vazifesini bir Frederik bir gün demi1 ki: 

Bu meseleyi halletmesini bil..-ni
yen cemiyetlerde çok defa muhte. 
vası.z bir genç ve yaşlı adam kav. 
gası başlar. Eğer sosyal hüviyeti 
fiziyolojik şartlardan ayırabilecek 
bir kudrette teşkil!ta sahip olabi
lirsek o zaman .bir cemiyet içind~ 
"yaşlar,. değil terakki meflıwnu 
yer alır. 

Ayni ideali taşıyan fakat tecrü
beli, pişkın adamla genç, ateşli ne.. 
~iller arasında ancak bir hamle 

<!ğlence sporu değil bir memleket "Bende ıslah olunmağa muhtao 
hizmeti ola:ak kadrolamak iste. bir §eY vardır. O da suratım. Yü.. · ı· j b• '• ıim. Gençliği yalnız fikir ve beden ıüm mütemadiyen ispanya enfi.. IS ~şar ir mec,ısj ~aku:ı.ınc:ıan teşk.ilat:aııdı.m:ak ka.. yesine bulanıyor. Bu enfiye~ 
Iı degıldir. Onu hayata mtıbak e· mek mustekreh bir §eY imiş . ., 

ku rupu yor d1:ıe_bninlirdırb.ir uzviyet haline koymak imparator Vilhelm de tiryakiler-

Fransada 

~arkı kalır. 
i .u dendı. Bir teftiş esnasında kutusu. 

Bu ham e farkını da cemiyetin 
inkişafı namına bir nimet telakki 
etmek icabeder. Gençlik teşkilatı 
meselesini böyle anlıyorum. 

B ı • Hayata intibakta onun şartlan- nu çıkarmış. altına parağmı O()yle 
u mec ıa muvakkat ru ben §öyle hillfuia edebilirim: bir dokundurduirtan eonra bir tu-

parli.mento mahiye· Hava muharebelerine iştirak e.. tam alıp çekm.i§. Orada hazır bu.. 
tinde , olacak d~n. bir pilot ne derec.? ~siy~t ~ lunan neferlerden birl hemen im. 

Gençlik teşkilatı davasını bu B 23 (A A ) 
şem'a içinde mUtalea edince der- ern, · · - D.N .B.: 
nal bizim cemiyetin karakteristli. Vişiden alın~ ha~rle~~ göre. 
ğini işaret etmek iktiza eder. Ma~eşal Pete~ın ~kı.z ~u!l e".Vel 

Türkiye gençliğinin ideal büvi· teşkıl olunacagım bıldırdığı istışa. 
yeti Teşkila.tı Esasiye kanuniyle rf m\'!clisi, sene nihayetinden evvel 
teyit edilen vazih, sarih bir niza. kurulacaktır. Muvakkat bir par.a
ma maliktir. 1 mento ro!U oymyacak olan bu 

Bu niı=ım yalnız hukukt kaide. meclis. 150 azadan terekküp ede. 
i-7' . aeğ~l.di!. Bi,r cemh:etin_ bünye- cektir. Bunlardan yüzünü sabık 
sını degıştııx.ccı~. yer.ı hır varlık mebus ve ayan azası teşkil eyliye
halkedec~~~ heyecan ve hareket cektir. Her vilayet, mfunkün oldu.. 
ınen~ar~x.. . • . 1 ğu takdirde, meclise bir eski par-

Tu.!.ıye Cum.lıunyetının ana .. . . 
hatları bir gençliği ihtirasla, heye- I4mento ~sı gonderecd"!-ır. Gen 
canla, aşkla oo~turacak harilwl&ie kalan 50 aza Fransaya hizmet et. 
bir kaynaktır. 1 miş olanlar arasından mareşal Pe-
Meseı:e bu heyecanı. bu ihtiras ten tarafı:ıf ~1 tayin edilecektir. 

başıbozukluğa bırakmamak, onu Bunlar aı asında ticaret ve sanat 
her fertte "rasyonal,. bir ~e müümessilleri de bulunacaktır, 
tahakkuk ettirmektir. 

Bunun için de gençliği: 
A) Fikir bakımından 
B) Beden bakımından 
C) Hayata intibak bakımmdan 

hazırlamak, daha doğrusu onlara 
bu kanallarla şahsiyetlerini kazan.. 
:!ırmak lazımdır. 

Fikir bakımından yapılacak 
teşki!Atlanma bence ha-- şeyden ev
vel, ucuz kitap, kitaphane, ve fi. 
kir mclıitlerl halketmclde müm.. 
kiln olur. Öyle bir entellektUel ha. 
yat yaratmak mecburiyetindeyiz 
ki dünyanın Ukir muhitleriyle a-

· Amerika bahriye 
nazırının sözleri 

h ..... 

Vaşington, 23 ( A .A.) - Bahri
ye nazırı Albay Knox, donanmaya 
radyo ile bir Noel mesajr gönder. 
miştir. K.nox mesajında bilhassa 
diyor ki: 

Donaruna..'l'lız, yük~k ananeleri 
mucibince önümüzdeki sene içinde 
de kendini istikbalin vazifelerine 
hasre::lecektir. 

hibı olmak. ve bu §ahsıyetı ıyı paratorun önüne gel.miş, bir ael~ 
kullarunak mecburiyetinde ise ha- çaktıktan sonra elini uzatıp kutu. 
yata intibak ettireceğimiz genç de dan bir tutam da o aı.nu,. Bu ıaa.. 
böyle olacaktır. bfililiğe fena halde kızan diler ku
Onu ne sadece mücerret mefhumlar mandanlar neferi azarlamak~ 
arkasinda k~n bir softa yapaca- mişler. imparator: 
ğız. ne de sadece rahatını arayan - Yok, demiş. AnJqdıyor, kl 
bir tenbel .•• Onu idealini hayatla nefer enfiye tiryakjsidir. Kutunun 
ifade eden insan haline koyacağız. altına vurmak, tiryakfler indiodft 
Ona lüksü değil, ar.cak zaruri kon- •'buyurun,. demektir. 
foru sevdireceğiz. Ve bu konforu Enfiye kuJlaıulan memleketler. 
yaratmanın zevkini aşılıyacağız. de enfiye kutulan da moda idL. Bu 
Bunu söylerken ilk aklıma ge1en kutular altın, gümü~. platin. m<li
arneli çare iyi sevıyeli talebe yurt. §İ., boğa. gergedan boynuzundan 
lan oldu. Tem.iz, lüksten uzak ta. yapılırdL On Dördüncü Lüi za. 
lehe yurdu genç insanlar üzerinde manında Fransada mlllt ve dini 
hayata intibak için Jazım olan i1k gümerde bu musanna kutular he. 
vazifeyi görecektir. diye edilirdi 

Bütün bunları söylerken ~ Istanbula ilk enfiye 1050 Hiat 
nin ve sevginin hakim bir kuvvet yıhnda, §()yle böyle üç ~ küsur 
olarak rootör vazifesini göreceğine sene evvel gelmiş.. ve Uç asınbr bu 
kani bulunuyorum.,. madde daima Avrupadan gellrmi§.ı 

Hasan Bed1etlin Vlgtn Yetmişlik ihtiyarın sevincine 
-----------belki hak vermiyenler olabilirdi. 

Romanyaya yeni 
Alman kıtalan geldi 
B~, 2S (A.A.) - StefanJ: 
Gazetelerin verdiği bir habere göre 

ayın 17 inci ve 18 inci g1.lnleri Tamıo· 
vara yeniden Alman tallm ve terbiye 
kımlan sevkedilmi§tlr. Bu kıtalara 

kumanda etmekte olan general Huber, 
Tamıpvar clvo.rmdakl bütün Alman 
kıialarmm Jrumand&DIJ#tna tayin e· 
dllml§Ur. 

Eğer yukanki tarihl fıkralar mev .. 
cut olmasaydı. 

NlYAZI AHME':' 

Romen lejiyonerleri tei. 
Korıa sımaam 

aatka 
BükTeş, 23 ( A.A.) - D.N.B. 

Ajansı bildiriyor: 

Bir ç..ık yerlerde elektrik kab.. 
loları truırip eJilnıi~ -.e bır Çok a
me.ıe yaralanmıştır. - Niçin?.. r----------------'!11-----..... ---" - Evvela ldetıerlnJ unutt~ 

g5zleri yereıden OY!WJUI. ağızlan 
açrk kalmıştı. 

Romen lejiyo.ıerteri kumandam 
Horia Sima, Buzau'da irad ettiği 
bir nutukta ezcümle demi§tir ki: 

Lejiyoner hareketi disiplin ve 
sevgi üzerine istinat etmektedir. 
Bunların biri eli~ itmam eder. 
Ehtt.uniyetsiz süitefehhümler hal. 
ledilmelidir. Muhtaç olduğumuı 
şey, teşkratımız dahilinde dair· 
den bir disiplin göstermektir. Ke.. 
zalik hükfunetle milnasebetlerimiz. 
de de disiplinle hareket etmtmiı 
l!znndır. 

Berne, 23 ( A.A.) - Ha,rldye 
nezaıetı ta, afından neşredılen bir 
tebıığde, 22 lıkkauun gecesi lsviç. 
re Uıerinden uçan ta}') aı eler ta1 a. 
fından lsvıçre bitaraiiığmm va
hun .:>Urette Htlfil edılmiş olmasın. 
dan dolayı, lngiliz hükumetı nez. 
dınde cıadı te~eu.oüsalta bulunma· 
sı için Londradaki 1.>vicre elçiliğine 
ta ıimat göndenldıği bildirilmeıı.te.. 
dr. 

Yaralanan eşhas i1e yaprlan ha. 
sarlar ıçın ta.:.mımı.t. tla lcl p fdı
lece.'<tir. 

--=...tor==--

Polonya umumi 
valisine göre: 

·po on;a Atman 
alacaktır 

Londra, 23 (A.A..) - .Rö)'ter aJanaı 
blldhı.)or: 

Alman l§gall a.ıtmda bulunan Po 
Jonya umumt valısl Frank, Cra.cov da 
ı;öylcdiğı ve Varşova radyosunun neı

rettlğl bir nutukta bqlle& §UD.l&n 

8Ö)'lemi§Ur: . 
Adolt Hltıer h!o kim.senin mnma 

ııaatine maruz kaJmak.sız.m dUnyay> 
idare etmek Uzere lntihap edllmlşUr. 

Allahm en bUyUk i.nayetidlr ki ona al 
mandıl' diyebiliyoruz. Polonya tkıye 

ayrılml§tı. i'akat 1918 den 1938 e ka · 
dar geçell 20 aene blı' daha avdet et 
mlyecektir. Bu memleket A.lma.ndJT 

ve Alınan kalacaktır. Bu memlekette 
matrur ve kuvveW bir Alm&A davı.· 

U kurmak arzu.swı.~ 

mak, IAzmı, ki .. 
-Ee .. 
- Bu da mtlmk1ln değil .• 
- Yok reis, yok, öyle deme .. Bu 

.işler şimdiye kadar tecrübe edll
mernjş.. Eğer tecrilbt edilse idi, 
ben da.ha kolay muvaffak olur
dum. Eğer ben yapamazsam, ben
den sonra gelecek vali, bu i!P kcr 
layca yapar. Yeter, ki benim gibf 
dU,Unsiln.. Haydi. §imdi ııor ba· 
ka!ım, b:Z. Tiirkle evlenmek ister ., 
Dı.l ••• 

Reis kı::Ia gen~ t~ice l onuş~u. 
- Diyor ki, be ni ee1r e ttiler . 

Bir esire böyle ~eyler sorulur mu 1 
~ I<endisi istiyor mu.! 
Rei1 l> 'r daha !!Ordu. 
Çan:ı o vakit gayriihtlya.rl başı• 

nı r asana çeı.irnıi:ıtl. 
AU pıışa· 
- Ben alda.nma.dmı, dedl Har 

sanla anlaşmışlar onlar .. 
H~ana döndU: 
- Nasıl yiğit Hasan, sen bu kız

la evlenir misin? .• 
Hasan sa.ııkl daklkalardanberl bu 

suaU belı:llyorm~ gibi heyecanla: 
- Niklhla almm paşa .. dedi. 
- Çok iyi llyle ise.. Burada ilk 

dUğ\lne. kaçırdığımız bir kızla bao
lanz. Yalnıı bir de kızm ailesine 
!!Orrnalt lbım. Onlarm da millaa· 
delcrlnl alalım •• 

Re!ıı: 
- MtlııaM.e edeTler mi. hiç? •• 

diyecekti. Sonra: 
- Neme l!zmı.. diye mstu, 

Ve kendi kendine f(Syle dUtllnd11: 
- Bu acıanı muhakkak b'r çok 

!)eyler yapacak .. Buraları yapmr 
memleket haline getirecek •• 

tıd &11n IO!ll"a Buaıı ile Ceu at-

No. 8 Ya; an: NIY AZI AHMET 
n -Büyük Tarihi Aık ve Macera Romanı .-

. ttıF 
lara blmnlş arks.tarma da dört ha· - Çana .. dedi. ' 
mal alarak köye gidiyorlardı. Ha- Genç kız gillilmsedl. Yanakları 
mallar renk renk kumaş, çeşit çe- pembe pembe olmuştu. 
şit boncuk taşıyordu. Bunlar, Ha· Çana'nm köyilnde karşılanış, çok 
sanın Abazalara hediyesi olacaktı. garip oldu. O:ıu ilk defa köy önUn-
J{öye gldec»kler , C.~na'yı ana v ıie P'i'ırPn b'r delikanlı, bir can:ı.-
ba.basma t~lim edecek: vardan kaçryormu§ gibı dl,.c kalka 

- Kızmrzı b'm kaçrrdnn .. Şmı· köye ko~~u ve avazı ç1ttı3'ı kadar 
dl de get1rdlın ve sizin izninizi a- bağrra ba.~ıra bir ı,::eykl" s<Medl 
hp kendiıille evleomek istiyorum.. l{3dmlar, çocuklar meydanlığa 
diyecekti. toplnnmrşla,.dı. MUthl§ hir gürUltU 

Hr -... ., ıı.yrılırken bir çocuk ıri· çıka~rak konu!'uyorlardı. Bir ta· 
bl sev· iyon:lu. Bir aralık rem y~ raftan da başlarını uzatmış, Çana-
nma yr ltlaşmı§: yı gözlUyorla.rdl. 

- Ih 8an, det?t'etl. Sen yiğit bir Çana, sanld bu köyden değilıxılş. 
delikanl18m .• Bir fenalık ya.parlar- kimseyi tanmıryormuış gibi etrafı· 
ııa UzUJUrllm. Yanına ııilft.h almayı n.a bakmadan s.tmı hafif b1r &il· 
unutma. .. Kendlni kolla .. Bura hal· ratıe kuliibe,ine doğru sUrdil. Çe
kı lcahmda bı.earu arkadan da vu· vik blr hareketle yere atı.adı. Ha· 
rur. matlara yaklaşmalarmı emretti. 

. Fakat Hasan."ll kulakla.ıı duymu. Çerkez ve Abazaca bilen bir ta.· 
yordu. Çana içine lSyle yerleşmlştt, neeine: 
ki onun u~da ölmek HBMD için - Aç ı,u ytlkU ... eınrlnl verdi, 
b!r sa.:ı.dc ttl. DUşUnUyordu: Ça.na'nm annesi kapıdan fn-la.nu§ 

- B~n bir fena.hk yapmadıktan tr. Fakat kızma yaklB.§IDIYordu, 
90nm ne yaparlar.. zara:rsız fa.kat tiksinti veren bir 

Bir aralık: vahşiyi seyrediyormuş gibi. 'bala-
- Ya Çana'yr gert alırlarsa?. yordu. Konuşmuyor, bir ıey söyle--
Diye dUşUndU. Vücudunu bir a- m.iyordu. 

l~v ııannıştı. Atmı ıevgillsinJ:n ya· Kulilbenin etrafım diğer bdm• 
nma soktu. Gözlerinin içine baktı. tar aa.rmışlardı. 
içinin derdhıi anlatamadıfı için Çana yU.kten c;ı:lauı parça pa.rQa 
müthf' btr tıznntll ile kıvranıyor- kumaşları k~peğe et fırlatır gıbl 
du. Ah bir konup.bilse ve blr ıey- birer birer kadtnlara doğnı · fırla
Jer ulatabilae., Sadece; tl'Yord"- Köy lazlan w kadml•l'JQ 

Çana'nm !ı:r!att:rfl parçalan ka· 
panlar, onu 1JJmıkı ctiğsUne bas. 
tırıyor ve stl.ratle ka.çryordu. 

Çana bir taraftan gillllmsUyor
du. Fakat dudaklarının ucunda a· 
er bir bilkillil.ş vardı. 

Ha.'!la.n atından lnmem.lş, mağrur 
bir eda ile manzaraya ba.luyordu. 

Abaza kadmla.n fl:lı: önce gözle
rJni Ha:ıana dikmişler, ga.rlp ga· 
r ·p ba.ktyorb.rdt. Ça.na basma da
ğrtmaya ~laymca Huanı unut.
mn--la.rdı bile .• 
ç~a lşinJ bltt~·tPrtcn ııonra de

rin bir nefes t.la.N: doğruldu. O
mm:1s.rm1 gerdi. Annesi hAia hare
ket" l1 ona ba.kryordu. Meydanda 
ba.ctka khnse ka.lmamrsrt. Hasan 
ntrndan inmek üzere Vt"n kövUn 
b·r ba~~an dört.nala gelen lki · au. 
vari belirdi 

Bunlar, doğru llasanm yanma 
geldiler, evvelA onu başt.a.n ayağa 
ka.ıiar llh:dUler. Sonra yere atlzya.. 
rak Çana'nm kolundan tuttular, 
hı:zla kultl.bsnin lçine fırlattılar. 

Ha.."'Ul: 
- Hey. Ahbe.plar .. diye batn'

dı. 
Dil bilen hamallarda.n birl Ha.s

na: 
- Çarpşmaym., Evvell konu

ı,un.. dedi. 
- Söyle Gll!a.ra km bırahm

lar .. 
- Onlar lrı:r;m brdefl tmıoıer_ 

- Öyle lıle buraya nlıç:fD pldl-
ltmid anlat.. Ben Çana ile evla
niyorurn. AH pap da mtl!ıa.ade et
ti. Onun tçbı b'21 bura.ya gönderdi. 
Böyle 8'Urı.. _AWara. .. 

(DemnM .,. ) 

------
8,ulgaT harbiye nazın 

diyor ki: 
Balgarııtaa sllAb~ 
sarıımııa dalma · 

bazır 
Sofya, 23 (A. A.) - D. N. B. 
Harbiye nazın general Daııka.• 

lo!, meşhur Bu]p.r generali T<>oef 
için dik!en anıtın açılış merul • 
miııde ııi.iylediğl nutukta, Bulgar 
tıılllet'nin sulh tstedlğtnl, fakat 1.. 
carmda ıillA.ha l!artlmağa. dalma 
hazır bulundulunu ehemmiyetle 
kaydetmlşUr. 

Harbiye nazın. Bulgarlstannı 
hürriyeti için yapılnuş otan mUca• 
delede general Togaf'in Oynamll 

olduğu mUhim rolü anlatmıltır. 

ltalyan • FranllS 
hududu açıldı 

Roma, 23 ( A.A.J - Reaen bft. 
dlrildiğine göre. ltmyan • Fransts 
hududu Modane'de açılmış ve. ge. 
rek demiryollan gerek po!:~3 mü
naka' atı yeniden tesis editm!~tir. 
Taahhütlü m.eldım1ar da kıbul e.. 

c1ihnek.ted1r .. 



Po tike: 

A ita yardı mı 
e iman 

propagandası 
Atm.. IDDtbaatı ve ra,(holan 

1':1ıı, elfüı \içiincü defa 'cum
~~ aeçintlndenbcri Am<ı-
1"~ 1'agıP. •reye yapacajfı yar 
danı J."fiçilk güsternwk onun ehem
miyetmı s;.mltıruık hatta lıalk ara-. '- ' ı;mtı,.'!. .. ,. Ya.Nanın glilünçlüğiinü is-

ctmek, h-..gitt.ercııhı artdt bitab 
bir ha.le geldiğkıi anlatmak bir n
zife ıwtnı &lmı~tır. 

Hc1e llOft günlerde bu ,·a.rllım da,. 
cid bir ıı-ekiı al.m~·a, ,\iman 

matbtı3:tı ve radyoları i~i daha. 
ehem lri.r su.rette ııropugan
tla ateaf n.ltma a.lnu!;larJfl'. tngil. 
tsrcnln tahrip sahası hıı.ricinde ka
lan yerlerden maada Amerika gibi 
lmn-etU l.>ir membadan istifade et
mesi Alnıan lıaJ1o iizcrindc her 
eyden en.-cI nıanel'fyat bnkımm 

tl!ı..::ı mühim bir tesir· ~11ibidir. 
Aıneri.kanm :.vn.rdnnı b:.'!ı.h bir ı:;e

ld! altn~ bun~ beı•kes bir mantıl< 
'o hesap meselesi tclfıkki ederek 
İn;;Uterenbı iistünlüğünil kabul 
edeı?ıektir. İn~ilterf'ye yapılan rn 
hıltan mümkün olnu~·an bu yanlı
ını Almanyaıım So,·3 et Rusya.dan 
Yeni ,.e bol yar<lmıl:ır ~ördüğünü 
llcri stirerok zınmcn t~sirsizleştlr· 
meğe ~ılma!rtadır. Amerika gt· 
bi talırip !iahası Juı.riciııde kaJ:ın 
bir memlelretin tngtıtereye yardı
ın.ma. mffimbil Sovyet Rnsya.nm Al
nıcınyaya petrol ,.e gıda maddeleri 
haknnmdan J'1'.ptıl'r bol yardım 
stokl:ı.rmı ileri sümı.e.k mancdyatı 
ayakta tutmak balmnmclan bir ne
'i "yem bonısu" y:ızife!ıinl ;;öre
cektir. 
Diğer taraftan Amerikanın yap

tığı ynrdnnnı kalite&iıü manasız, e
hcmmiyetgfz bir şey gibi göst.er
mok U\zmıdır. Bunun için de İngil
terenin Amerikadan. alacağı gemi
ler hakkında müst.ebzt bir eda. ne 
Amı.>rilm İngilt.ereye cinler -ı·e pe
riler filosunu '\"eriyor.,, clJye alay 
etmek de Uctıza ediyor. Çüıdrii bu 
~emJlcrin çürUlclüğil, mod&<JI geç· 
mi'.;! seyler olduğunu abluka hattm
cln hizmet görenıfye41e~t Uerl 8ttr
m<.'>I< <lemt-ktir. 

Bu su.retl1l kurulan bir mantık 
Ahruınla.mı korktuğu abluka lıa.ttı
nm ~ürüldüğüne bir delil sa.yıla
biU·'. İngiltcrenln Amerlbda.ii al· 
dıi,t ynrdmıJıı.r Almaııyanm bir za
ten ~el;Jimle ele propaganda. mcY
zuu haline konulm.:ıJctadır. Bu te
lük'kiye göre fnı;iltere Alma.nyanm 
tehteıtmhlr tecavüzlerinılen, mu· 
kabil ltbluk.a. hattından o kadar 
muztarlı> olmu~tur Jd impa.ratorıu
ğun b::ı.r.r gemilerini Amerika.ya ter. 
lu~trnek mukabilinde yardmı yası· 
talıll'ı tedarildne me<:bur olmuş
tur. 

Uer .;:ltn, lıer mlll("te hltap eden 
muhtelif dillerde yer alan bu me'"
zular hitap f.'dile~ cıunialarm tın· 
l ti rohlyclerine giire bir şeldl ve 
hfü fret alanı.l;: fikirleri sarmaya 
,.~ Al·nnn -dav:ısr.u kabul ettfrme-

e l>i'mı t etmektedir. 
Niı;In Alman neşriyat o~lan 

bu meseleye bn kaı1ar c;ok ebem
mivet veriJ"orl:ır'! Mesı>Te basittir. 
Abllt.lia hattı bütün drlillr-.re rağ
men ml.Jıvcıin hayatı tızerinde mü· 
cs:-oir olmustur 

Bunn ş~tlj de Amcrlkıı. yardnnı 
dnlıa çok .J.-ıı\"vctli bir haJe koy
mnktallrr. Bu müthiş kuvvetin Y~ 
pacaı;ı tesirleri dalın önceden kar· 
Şllaınak için onu t •lızil etmek, et
mek, onu küc:.Uk ve manasız say· 
mak. hatta. onu bir zaf4'r delili di
ye ~österme'!i mümltiinc!ttr. Anea.k 
hütlin bu şiıldet!i mu!m.belclerin, 
bu propagamb.la.r seferberliğinin 
ifnde ettiği mana şudnr: Amerika 
yardımr İn~lt-ero lehine kahir bir 
harc-kettır. 've Alman propagan. 
dasmm t"a:ıifesfn! de bu kalıir ku,·
\'Ctfa mihver halla ''e <liinya 
üzerinde yap:ıenğı psikolojik fı.>· 
sirl<>ri hafifletmektir. 

S.\DRt ERTl~l\I 

Otomobil ve kamvon 
lastiği geliyo; 

BUt.rrlln Sl'hMnı!ze külliyetli mik· 
bu-c1a &f:omobil Ve kamyon l/i!1tiği 
geJeeekt.fr. Bu celen malardan bü
yfiılc ld.lıtlklerin Yüzde 25 i mer
kezde kalacak, yiizde 75 f vilayPt
!flrA gönderilect-ktfr. 

Bundcn başka vak'nda memle
lrntimire mllhim miktaı-da makara 
partisi geleceği de h'flber alınmış
tır. 

·.·. ,~.-.;:.~·~,,,.~t.- t!' ... . · ..... ~~. ,. 
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Eski nışanlısını vuran 
genç tevkif edildi 

Bir faıbrikada amelelik yapan 
Faruk Genç a.dmd<ı birisi, bahriye 
adında ibir kızla nişanlanmış, ancak 
kız kısa bir zaman sonra kendisin
den aynlmı.ştır. Bahriyeyi çok se
ven F'aruk buna dayanamamış ve 
evvelki gtin Bahriyenin Beyazıt 

civarında yolunu keserek, kendi.si 
ile evlenme>! için tekrar y'a.lvarma
ğa başlamıştır. 

Kömürden 
zehirlenenler 

Biri öldü, üçü 
hastahanede 

Beşiktaşta Yenimalıallede, Dere 
sokağında 3 numarada oturan Ab
dülkadir kIZI 40 ya~mda Zehra ile 
oğlu Nuri Armağan, evvelki gece 
odalarına bir mangal dolusu ateş 
yakarak ya.tmrş, fakat biraz sonra 
her ikisi zehirlenmişlerdir. 

Ana oğul baygın bir halde Be
yoğlu hastanesine kaldrrılmLŞlardır. 

Cumartesi günü, Ayvansarayda, 
Ali oğlu Ali adında bir amele ölü 
olarak bulunmuş, yapılan muaye· 
nesi sonunda kömürden zehirlene
rek öldüğü anlaşılmıştır. Adliye 
d<>ktoru Enver Karan Alinin def
nine ruhsat vermiştir. 

Bundan başka. Beyoğlunda otu
ran Halilin kızı beş yaşındaki Er· 
zan da mangala düşerek yanmış, 
Çocuk hasta.nesine kaldırılm.ıştr. 
Çocuk dün hastanede ölmüş, cese
dinin gömillmesine izin ve~
til'. 

O sküdar adliye binasını 
yeniden su bastı 

Teslim almması: bir seneyi dol
durmıyan yeni Üsküdar adliye bi· 
nasını yeniden su basmış ve kalö
rifer dairesi 20 santim derinliğinde 
su altında kalınıştrr. Bundan. baş
ka son gilnleırin devamlı yağmur
la.rrndan binanın damları da akma
ya. b~lamrştrr. 

Halbuki bins.nm. kabulü katisi kı· 
~ bir zaman evvel ya,Pilmrştrr. 

Aldıf.ı:mız m.aJQm.ata g{Sre, Vs
küdar müddeiumwn!liği nafia mü· 
dürlüğüne müracaat ederek va.zi• 
yeti bildirın.iş ve bu gibi mahzur
larnı binayı yapan müteahhit veya 
başka bir mütea.hlıit tarafından 
giderlmesi çarelerinin aranm8ıSllll 
istemitşir. Nafia müdilrJUğü va
zyeti tetkik etmektedir. 

Münakalat Vekili bu 
akşam Ankaraya 

dönüyor 
Münakalat Vekili Cevdet Ke

rim, dün öğleden evvel Üskü -
dara geçerek hususi bazı ziya -
retler<le bulunmuştur. 

Vekil, bu akşam Ankaraya 
dönecektir. 
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Babıiye kabul etmemiş ve Fa.ruğu 
göğsünden itince, genç, cebinden 
çıkardığı bıçakla kIZT dört yerin
den ağır surete yarala.mıştır. 

Bahriye Haseki hasta.nesine kal
dırılmıştır. Yaraları ağır ve hayatı 
t e'lıliked edir. 

Faruk yakalft.IlllllŞ ve dün de bi
rinci sulh ceza mahkemesi ta.ra
fından tevkif olunmuştur. 

Mavnalarda 
bekliyen mallar 

Dünden itihbaren 
çıkarılmaya başlandı 
Mavnalarda bekliyen ithalat 

eşyasının, sahibi haber verdiği 
takdirde, a7.ami üç gün zarfın
da ithali için alınan karar, dün 
den itibaren tatbik mevkiine 
konmuştur. 

Mavnalarda bekliyen ithalat 
malları, sahipleri tarafından 
haber verilmediği takdirde der
hal antrepolara alınacak, ve üç 
gün hitamında mal sahibinden 
ceza tarh edilecektir. 

Toptancılar elindeki 
kahveler bitti 

Halen toptancılar elindeki 
kahvelerin tamamen 1bittiği, 
birlikler katibi umumilikçe tes
bit edilmiştir. 

Gümrü:klerdeki kahvelerin it· 
haline devanı edilmektedir. 
. Mamaafih, perakendecilerde 
müıhim bir ihtiyacı karşılaya
cak miktarda mal bulunduğu 
da anlaşılma.kıta.dır. 

Basra yolu için yeni bir 
tarife hazırlanacak 
Bağdat - Basra yolu açrldık

tan sonra Ankarada Türkiye -
1rak ve Suriye . demiryolları 
murahha.slarmdan mürekkep 
bir komisyon, yeni bir tarife 
hazrrlamıştı. 

O .zamanda.nberi bu t.a.rii'erlin 
tat'bik edilmediği görUldUğ'Un· 
den yakmda yeni bir tarife ha
zırlanacağı haber alınmıştır. 

Şehir dışında randevu 
yeri basıldı 

Zincirlikuyuda, Gayrettepe
de A.nıerikan'bağı denilen ıınev • 
kide Sıtlrı adında birisinin evi
ni randevu mahalli olarak kul
landığı haıber alınmış ve uzun 
süren bir tarassuttan sonra ev 
evvelki gece basılmıştır. 

Evde yapılan a..rama sonunda 
bir kadmla bir erkek münase
betsiz bir vaziyette yakalan· 
mrşlardır. Ev mühürlenmiş, 
Sıtkı adliyeye verilmiştir. 

ingiltereden /••rap dlşlndttçeı 
i~!~~~~,!~- -cu;~;iesi t 
Kolaylık göat~liyor 
İngilizlerle ya.pıb.n ticaret an

laşması mucibince iki memleket a
rasındaki itıhalat ve i.bn.eat mUne.
sebetleri gi~çe inJdıııa.f etmekte
dir. Hükümet, bilhasea. 1nıgiltere
den ithalatta bulunacak tacirlere 
bir kolaylık olma.k Uıııere taka8 li
mitet emrinde bıiluınan akreditif 
he.saplarmm Merkee Banka.sına 

devri ve akreditiflerin, doğrudan 
doğruya bu vasıta füı teminini ka.
ra.rla.ştırmıştır. 

Yunan asker
lerine şeker 
On bin kutuau dün 

gönderildi 
Yunan ordusuna kışlık şeker 

hediycsi gönderilmek üzere 15 bin 
kutu §eker hazrrlanmış, KızıJaya 
teslim edilmişti. Bunun 1 O bin ku
tuluk birinci partisi dün göııderiJ
miştir. İkinci parti de yarınki çar
şamba. günü sevk~ecektir. Bu 
hediyelerin hazı:rl.aruşında bilhassa 
Bayan Lfttfi Kırdar, Bayan Naile 
Tevfik Sağlam ile Bayan Refika 
Hulusi Behçetin büyük faaliyetleri 
scbkat etm.i.ştir. 

Posta idaresine 
alınacak memurların 

imtihanı 
P. T. T. İdaresinin açtığı 

imtihan için yüksek mektep 
mezunlarından talip zuhur et
memiştir. 

Lise mezunu 58 tali•bin imti
hanı ayın 19 unda Beyoğlu pos
tanesinin kurs salonunda, orta 
mektep mezunu 181 talibin im
tihanı da dün yüksek mühen
dis mektebinde icra edilmiştir. 

Ka-zananlar, kazanış srrasma 
göre münhallere tayin oluna
caklardır. 

Standardizasyon 
umum müdürlüğü 

Ticaret Vekaleti, sta.ndardi· 
zasyon umum müdürlüğüne, 

iç ticaret mildür muavini Sa
uuıatttn euhruk: tayin ediJmiş -
tir. 

Balkevlerlade 

''Türk Tarihi,, mevzulu 
konferans 

Emin<nıü halkevinden: 
26 ilkkauun 1940 perşembe 

günü saat 18 de evimizin Cağa! 
oğlundaki salonunda üniversite 

Bir gazeJe, Cumartesi günleri, oğl~dcn sonrakı tatılııı kal.dırı .. 
lacağı haberini verdi. Kendi kendime Cumartesi tatili, iş s<ıhasm
dan acaba kaç ıoat alıyor? diye düşündüm. 
.. Otıki günlerde (9-12) ile (1,5-5) arası.uda çalıŞ1lı1. Bır gün 
oğleden ~onra tatil ol~, (3,5) saatlik bir kayıba >•ol açıyor dcmır.k. 

Hep biliriz, ki memlekette bir Pazar tatili vardır. Mcmıtrlar, 
işçiler bütün et1 ihtiyaçlarını, Ctınıartesi giinü öğlederı sonra almak 
zorundadırlar. 

Haftanın biriken işi.eri, o yarım günde görülür; alış veriş, o 
yarım günde yapılır. Fabrikada, tezgahta, şirkette, nııtcssescdc, 
dairede, kışlada çalışan yurttaşlarımı;?ın hepsinin programları bıı 
yarım güne ballıdır. 

Eler Pazar tatili, bir kanıtn emri olsaydı, mesele yoktu. Her
kes, ışini güci~nü ona bırakır, rahat rahat çalışırdı. Fakat buna 
şimdi imkdn yok. Şu Jıalde Cttmartesi öğleden sonrasına lıiç d<ı· 
kımmamak dalıa uygundur. 

l'almz, bugünkii dünyanın, hayat şartları, eskiye nisbc-tı'ı çok 
değişti. Avrupanın kan ve at~ş içinde oıtqu, her taı·af m ahengini 
bozdu. Milyonlarca adam tarladan, tetg41ttan hudutlara koştn'i\ll. 
du. istihsali azaltmamak, vet"imi ayarlMn<tk, ayarda tutmrTk için 
çalışanlarm çalışma saatleri arttırsldı. 

Biz de yer'vilziinde yaşıyoruz. Bizim de bıt türlü mecburiyet. 
Terimiz var. Eğ;r Cumartesi tatilini kald.rmağı dıtşündii.rın sebfp 
bu ise, günlük mesaiye yannışar saat eklemek, zararımızı ödeT. 
Oğle paydoslarırıdan da bu tasarrnfıı J'apm~k miimkı'liindiir. Hel~ 
Jaz saatinin tatbikine ba~lanıh.~ı bir memkkettl' bt.ı çalışma mtk-
rılı.şı hiç bir aksayışa da }'Ol açmadan başanlabilir. . . 

Umarız. ki karar sahipleri, hMise ve ihtiyaca daha dernı bjr 
nüfuz ve kaplayıcı bir gözle bakarak lm meseleyi halledeceklf;rdır. 

HAKKI SVHA GEZGiN 

~-=-===========================:: --
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IGoNDEN GONE 

Namık l{emaı · işinde ciddiyet 1 
K AFt değil mi diyeceksi· 

niz... Değil! !ki gün 
evvel doğum yıldönü.mü mü
nascföetiyle yazdığımız gibi, 
bir Namık Kemal klübü, ce
miyeti, mahfeli veya heyeti 
kurmak lfizımdır. Dün de mü
tefekkir dostumuz (Va - Niı) 
nun Akşam g:ızetesinde ileri 
sürdüğü fikirler, Nanuk Ke· 
mal hakkında "kulaktan dol
ma irfan., m kif i gelmediğini 
gösteriyordu. 

Bu görüş, münhasıran Na
mıık Kemal için değtldir. Yeni 
harfler hududunun arkasın
da kalmış bütün mef3ıhirimi· 
ze teşmil oluna;bilir. 
Şu hAlde Namık Kemalin 

eserierini, bütün hususiyetle-

İngiliz tiyatro muharriri 
konservatuarda 

Vali ve belediye reisi Lfrtfi Kl'l'
dar dün innalap müzesinde açılan 
N~ Kemal sergisini gezmiştir. 
Ôgleden sonra Türk müziği dinle
mek a'rZUSunda bulunan ve şehri· 
mize koni era.ns vermek il"Zere ge
len lord Dansali ile birlikte kon- 1 
servatuvara gitmişlerdir. Lord 
Da.nsal'i türk müziğinden fevkala
de müteha.seis olm'U§tur. 

Parti vilayet kongresi 

riyle yeni harflere cevinn4!fl 
bir grupwı teşckkı..ılı..ıne nm
hakkak ihtiyaç vardır. 

Hem şu hususta - velev 
Tevrad kabilinden olsa da· 
hi - (Va - Nu) ile fikir işti.
raıkimizdcn hayırlı bir netice 
çılrnco.ğmı ümit eıforim: Na
mık I{'.emalin ve o kıymette 
diğer meşhur kalepı ve fikir 
e:-ba:bımızın eserlerini , yeni 
harflere çevirir,ken, Arabr ve 
Farisi ibarelerden müteşeXkil 
metinlerini aynen nakletmek
te mana ve favds yoktur. E
ğer onların !is.anından bir .n·i: 
mune vermek istiyorsak, eu"b! 
bir teşhis ile hususiyetleı mı 
ortaya koyarak, o metinleı '.,n 
birkaç parça nakletmek ye
w... Geri yam, bugünkü li
seıınnıza ''tercüme.. edilrn('li 
dlr. Evet... Bir kla!'lik ı-ini 
"n~re Wıvil eder gibi., bu -
gilnki.i nestin kolayca anJayat 
cağı bir tamia ifademize çe
virmelidir. 

Bu bahiste daha birç<i~ fi
kirler ileri sürülebilir. Fakat 
şair E~refin, 1tirafnamcsinde: 

Beıı daha çok söy'lemel• ~ter
dtm ey Eşref, fakat; 

Sıısmağa mecbur eden kafiyfr 
nin fıl;,tlan:ıd1r! 

Dediği gibi; ıbizi şuracığa. 

Edebiyat fakültesi profesörle- yarın 
rinden sayın .. Mükr~ Halil Parti vilayet konfresi yarın sa-

nokta koyup sözüınüzli ikmal 
etmek zaruretine sokan, ''yer, 
fıkdanı,, dır. tara.f ındaı;t (Turk tarihı) ;mev- bah onda toplanacaktır. Kongre üç 

.ı;_uunda bı_r konferans verılecek 1 gün sürecektir. Kawa.rdan dele-
tır. DavtYtıye yoktur. geler gelmektedir. , 

HiKMET MÜNiR 

- Ben de öyle, dedi... Dünkü 
gazetelerde sizin mahkiim.iyet 
müddetlerinizi bitirip tahliye 
olunacağmız yazılıydı. Merak 
ettim: Şunlarla. bir tanışayım 
dedim. Size arkadaşımı tanıştı
rayım: Cimi Vest! .. Bu adam 
şoförlerin kralıdır. Benim adım 
da Levis .. Kısaca Levi diyenler 
de olur ... Sen, hiç benim ismimi 
işittin mi? 

GAZ MASKELi HAYDUT. 
bildiğim ve fark ettiklerim bun 
da~ ibaretti. Vest otomobili ga
raJ nevinden bir çardağın altı
na kovdu. 

LeVis: 
24.12.940 25.12.940 

- 1şitmedim. 
- Hayret! .. Hiç kimse size 

hapisanede benden bahsetmedi 
mi? Yahu ben; ''mahkCımlara 
ve sabıkalılara iyilik sever ce
miyeti .. nin fahri reisiyim. 

Levis bu yaptığı latifeye bir 
hayli kendi kendine güldü. Stan 
ley, yalnız şu E"özleri söyledi: 

- Benim bu anlattıklarınız 
arasında alaka.dar olduğum ta
raf, yalnız "iyilik sevmek., ta • 
rafjdır. Gürelim bakalım. )\e 
gibi bir "iyilik,. yapacaksınız .. 
Nasıl bir menfaat gösteriyorsu
nuz? Ve bu menfaat ne zaman
dan baslryor? 

- Hemen şimdi! 
Şayanı hayrettir ki. bu sıra

da Levis. cebinden bir deste 
banknot çıkardı ve ~tanleye 
sundu: 

- Bütün bunlar senin, dedi. 
Saymak zahmetine giriAme! 

~tanley, nazik bir gülümse
yişle: 

- Te~ekkürler ... dedi ve pa
raları iç cebine koyduktan son
ra) şimdi bu Jlaraiarı herhalde 
bRba:rıın hfl.yrma. vermivomın. 

Çok heyecanh bir zabıta romanı 
lngilizceden Çeviren: H. MÜNiR-

Mukabilinde ne bekliyorsun an
la valım? 

·Levis, ellerini kaldırarak: 
- Hiç, dedi. Katiyen birşey 

beklemiyorum. Eğ·er inanmaz
san otomobili durdurayım. Ve 
çıkın gidin! Arkanı:zdan ?elir, 
sizi arar ve bu paraları ıster
sem adam değilim... Fakat ç-ı -
kıp giderseniz, hayatınızda hü -
yük bir fırsatı da kaçırmış ola
caksınız. 

- Pekala devam et Seni din
liyorum. 

Levis eliyle bir itiraz işareti 
yaparak: 

- Hayır, dedi. Şimdi anla
tacak değilim. Evı> gidinceye 
kadar sabredelim. Ben bir bar
dak bircoe:v içtiğim zaman daha 
iyi konuşabilirim. Biraz sabre· 
rlelim. 

Stanley: 
- Olur, dedi. Bana göre. 

hava hoş... l<'akat evvelfı şunu 
anla~alım. Yapılacak işin ne 
oldmrnnu ö!ITcninrcye kadar 
her hangi bi; suretle. si7..e bağ
h değilim ya ... 

- Elbette değilsiniz .. Yalnız 
şunu banı söyleyin. Sizin han· 
ginizin adı Smit?. 

Stanley cevap venii: 
- Benim üwn. 

- Pek güzel... Hatırlaması 
kolay bir isim .. 

- Evet.. Ben de onun için 
sec:tim ya .. Şimdi nereye gidi
yoruz? 

- Göreceksin! 
Otomobil birçok ka.rışık >rol

lar geçtikten sonra iki kanatlı 
büyük bir tahta kapı önünde 
durdu.' 

Levis dışarı fırladı. Kapınm 
kilidini açtı. Sonra otomobil bu 
kapıdan ic::.eriye girdi. İçeride 
geniş bir avlu vardı. Etraftaıki 
eski ev enkazına bakılacak olur 
sa, sanki burası bir yrkıcınm 
avlusuydu. Bununla beraber, 
bütün ortalrkta. görülen şeyler, 
senelerdenberi yerinden oyna
tılmamış gibiydi. Ses.si,.;, garip 
bir yer ... Avlunun üç tarafın -
dan bir takını tahta binalar 
yükseliyordu. Kiralık evler mi· 
dir: bekar odalan mıdır? Belli 
değil ... 

Pencerelerin ancak bir kaçın
da perde görünüyordu. Perdesi 
olan pencereler de kir içindey
di. Soba boruları, yağmur bo ~ 
ruları ba.şlatı kopmuş bir hal
de a.şağıya sallan1yordu. Bn a -
radı bir vapur düdü~U işittim. 
Bundan da anl~ıhycrdu ~. 
neıMP pek UIJdrta' delftdi. ~ 

- Haydi bakalım, dedi. Ni -
h~yet geldik. (Kapılın-dan birini 
gosteroTek) buyurun! 

:rns Ajans 
8.18 Hafif 

progrum 
8.4~ ı·cm.el• 

Llstı>ııl 

Doğrusunu söylemek lazım 12.88 Tllrkçe 
l' p!Iı.klar ge ırse, ben bu maceraya pek ı2.M Ajans 

hevesli de;ildim. Onun için ka- nı.o,; Tilrkçt· 
pıda, ufak bir tereddüt göster- ııUlklar 
dim dersem yalan olmaz. Bunu ı s.20 Usnşık 
farkeden Levis: prognıın 

N 
111.03 Ca7lmnd 

- ı Te o!uyorsun? dedi. Cesa· ıs so Konuşnın 
retin yok mu? 18.4.; C'l!t\'ının 

1 . ,Sıwti 
çerıye girdik. Kapı arkamız-d 19.00 l uıani'\ 

8.03 Aj:ınıt 
8.18 Hafif 

program 
8.45 l'enıek 

Llsteet 
12.83 ~rkıl:ır 
12.50 Aj:ıns 
ıs.o;; Tl\rlüil~r 
13.20 OrkM<trn 
13.03 Oda 

l\lusll•lı.I 
11!.80 Konuşma 
18.~'i Cocuk tıMti 
19.15 r?C ıklar 

i ln mı\zlk 
19.30 _ ı ııns 

an kapandığı sırada, perişan c:~·rtaırm 
kıyafetli, yaşlıca, kır sakallT ve 19.ııo AJamı 
büyük gözlüklii bir adam bizi ll).t!S ~:' hen·t1 
karşrlaınağa ge1di ve sinirli bir ıo.l:; gaze~ı 
halde: . '!O 4.; K\\ııw 

19. t ' [. nsıl ltl'yrll 
2f!.l5 I"'\dyo 

Gaze ı.I 
20.45 (" çit 

ı nsert 

- Neredesiniz yahu? dedi. j He~·etı 
Ben de zannettim ki... ı ı .!lo Konuşnın 

'?'?.~O Ajan~ 

Levis keskin bir müdahaley- 1 ---·------· 
le: 

- Kısa kesı dedi. İşte bura
dayız! 
Kır sakallı. büyük gözlüldü 

ndaın başiyle bizi işaret ederE'k: 
- Bunlar kim? Diye sordu. 
Levis, ihtiyarı lemin etmek 

üzere: 
- İyidirler babalık; diye ce

vap verdi. Zararsız adamlar .... 
bizden!.. 
. ''.Babalık,. diye hitap edilen 
ıhtıyar; bu sözü isitti ise de, 
hiç de temin edilmişe 'benzemi
yordu. Bize kar~ı f?Üpheli şüp
heli ba.kmaıkta devam etti ve 
sonra : (Devomı ~) 

Ş5 

> 
~ 
<( 
....... 

\ uı11tıer 

c.illrıe~ in 
:.lıığıl"1J 

Öğle 

lldncU 
Ak!'am 
Yatsı 

lm8nlr 

Sah Çarşamb. 

24 1. Kan. 25 ı. Kan· 

l ztlkıııdC: 25 Zllk:ı<! •: 24 
1\U<;ITTJ: 47 I mı ... ıın: 48 

\R ... ttt t",an' \.,,ti l!:zıml 

8.24 :? 8'1 8.:?l 2.88 

18.14 ı.28 JS.14 7.28 

lö.88 9.48 15.M 9.U 

J7.4ü ıı.oo 17.46 1%.00 

19.'21 ].89 10."1 L89 

6.S6 12.ın 6.8J 1%.lll 
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Milli fabrikalarımızı tamamen 
işgal etmiş bulunuyoruz 

- (Ba§ tarafı 1 incide) tazyik altında. bulunduğumuz bir 
940 dan itibaren üç ay müddetle zamanda. hekimlerimizi buradan 
temdidine ait anlaşmarun, her iki geçirerek zaman kaybedecek vazi
hükıl.rnet arasında ham afyon sa. yette değiliz. Bunu teıati etmelt 
tışı hakkındaki munzam protok0- için takip ettiı;imiz usul §udur: 
Lun ve Tilik. Yunan ticaret ve te. Buralara a.ldığunJZ heJtimler zaten 
diye aniaşmasmm tasdiklerine ait hizmeti mecburlyesi olanlardır. 
kanun layihaları da bugün Mecli- Tıp talebe yurdunda. bulunanlara 
sin birinci müzalforelerini yapını§ öğı-etmek için konferanıııla.r açnu· 
oldugu maddeler arasında bulun. şızdır. Bu bilgileri bu konferans. 
makta. idi. larla öğret.ı:niş bulunuyoruz. Maa-

ij .. M. Meclisi yine bu toplantı. ma.ffü vakti geldiği zaman bütün 
sında gözcill ük hakkındaki kantul eksiklikleri tamamladığımız zaman 
layihasımn birinci müzakeresini hekimlerimizi bu kararlardan geç. 
yapılmış ve Türkiye Cumhuriyeti tikten ~onra gönderelim diye istir
Merkeı hıfzıssıhha enstitüsü ve hamda bulunacağım. MUessesede 
hıfzıssıhha mektebi teşkiline ait çalışan .arkacla.~lannmı istikballeri 
kanwı layiha.sının da encümene me::eksme ~elince, bunlar bal'mle 
~a~e ~leı:ı onun~ lllô:~desile S<?? I dahildi:ler, -~"retU lmıımdadırla.r. 
iki neşır rnaddelerı han!>- olmak u- Vekalet ucıııtten maaııa geçe
ze:.e diğ~ . m~e:~i~in birinci cekle:r araeuıda müı."saeaeyi .ilk sa
muzakerelerı b!tirilmı~tır. ~u. k~ , fa almt!IPl'. Hü.kfunet ilcretıerln 
n\Ul müıakere.aı esnasında ılen sı:ı- maaşa. tahvil !§ini tetki:k etmekte. 
rülen bazı mütalealar, ve enstı- ı dir. Bıı nıeyda:ııda. hallolunacaktır. 
tü:nilil basardı"ı ve başa.nı~ta b~ . 
lwıduğu l§ler Üzerinde hatipler ta. Yerb ma.Jı kumaştan elbiM gi-
rafın.:.an ıleri sürülen takdirlere yilmeslne dair kanunun birtncl 
karşılık olarak Sıhhat ~·e ~çtimat maddes~e müzeyyel ka.nun IA.yilıaı
Muavenet Vekili demiştır ki: 5~ müzakeresi esnasında. da ser-
"Arkada,ıanmııı hıfzıssıhha mü- dedilen mütaleala.ra cevap veren 

essesesini takdir yollu eözlerini nıilli mild&fa.a vekili Saffet Arr
§ükranla kar§ılar ve mutevaziane kan, mevzuu müzakere olan kanu
çalışmalarının tebarüz et~iril?1İ~ ~un bir ~~tin ifadesi olduğuna 
olu~undan dolayı nıemnunıyetimi 

1 
l§aret etm~ ve demiş!ir ki: 

huzurunuzda arzederim. Tem.in ederim ki bugtin mevcut 
Refik Saydanıın 938 senesinde milıt fobrlkala.rnnw tam manaıılle 

t.esis etmiş olduğu bu müessese ses. işgal etmJt bulunuyoruz. Bu .işgal. 
siz, sadasız çalışmasına devam et.. d.e. de devem edeceğlz. Bunun ha
mi§, bugün memleketin ihtiyacına r1cınde zaruret ha.srl oıu:ea. ona 
c.evap verdikten başka komşu.an. cevap vernıi§ olme.k tçln böyle bfr 
mııa da yardan edecek bir hale mtı.eı:uı.d~ !ıst!yor~ Yokea nı.em· 
gelıniştir. (Bravo sesleri allu~ar) , leket dah1llnde .ınını. malm:ıız vu .. 
Orada çalışan arkadaşlarmuz çok ken mili! kıı.b·Jiyetimls varlt~, 
mütevaıt ve sessiz sadasız i~letini fa;brlluı.larınmı ~lerke:n. ~bfe.tile 
gômıeye devem etmektedir. hariçten mal almak ~e gel· 

Bu arkada§lunnımı en bllyük me~. &;>nra. lll&lCımullinlıı ki bugll? 
ıeVkleri işlerindeki muvaffakıyet- v':Zly~t·ı:zıUı şiz<ı~ de ma.Ifiın~ur. GU
lerlle günden güne tekemınüllerl· ntin btnnde nulyonlatı mütec~~ 
~ hiaaedişlerldlr. B~ka ~ bir bir orduyu orttl.ya çtkaraıbU~ek ısın 
me.ddt emelleri yoktur. lfUeıııe~e- her halde ihtfvatlı ve ~U'lt bu· 
nın ı.tikl!Uyeti mesele&illi !.&tik· lunmak 1.Azrmdır. L~t!edıp .~u ka
bala terkeci"yol"\lll. Bu .ış Uıerinde nuııu çıkarueruuz mili~ fa~n.talar1. 
m.Uteda.vil ıennaye ve 18.ire ile mmn yapnakta. oldt!Jll ıınalAtbn 
beraber belki bet alt? ae-ııe eonra dalro! aurette fııti!ade etmeyi v.e 
yeni bir ha.ınle yapaeağu. o vakit onlan ltlet:ıneyl takdimen v~ tercı
bunu huzurunuza getirmiş oluruz. han yapmakla. l,ıerabo'r bu ınıUı<ı.a.de
augünl:li va::iyette bu~U ııeltil· den de istifade kapısm.ı a.çmıw o1u-
de Qıı.lııpıasrnı da.ha fe.ydalı, da.ha yoruı. . 
verimli g5rtiyoruz. Yani mektep- İze~ıı.tı mtıtea.ki~ .ka~un;ım mad .. 
ten ~tkrıııt gcnçlerimlzl buradan deler! okunarak bırıncı miiıakere
i'es!rmek çok iB.Ya.nJ al'Z\ldur, Bi· j sl bitlrllıni§tir. 
ılın de arzumuzdur. Fakat bugün B. M. Meclisi &'tleoek toplanbsı-
falan k:::zaınn hckim1 yokt:ır diye n:ı ç~""Şar.ıba giin4i yarıacaktU'. 

en 
ilk defa 

bombalandı 
Londra, ıs (.\.~.) -- Evvelki gece 
Yo.uııllk mıııtak&ııında lnıiliz bava 
ik\ıvveı.Ierinln yıptıtı o.lwı lıaltluAda 

hava nezaretinin istlhbe.rat 11ubesi 
llUDlan bUdlmıe~tedlr: 

Yunanhlar 
~Himarayı aldı 

Atina, 23 ( A.A.) - Yunan Qr. 
dulan ba~andanh~ının dün 
akşam neşredilen 57 numaralJ teb. 
uğı: 

Cephenin muhtelif noktalarında 
muvaiıakiyetle neticelenen mahal. 
1t hareketler olmu~tur. 
Dü~andan bır miktar esir al· 

dık. Bunların e.rasıruia iki de yar. 
Jevvelkl gece ağır bombard.mı.e.ıı tay bay vardrr. 

,-areleıiA<len mUrekkep tir te§ekktil Dün bava dafi topçumuı tara.. 
Wt <1•ta olarak Verı•dlke ıfderek, ltısl· fmdan. daha iki ltalyarı tayyaresi 
ya.ıııe.nıı uıqamıyaoağımızı ~ttlk düşürülmüş olduiu ~bit edilmiş· 
lerl bir hede!e hücumlarda. bulunmaş· ı tir. 
tur. Bahlrı mevzuu olan htclet petrol Atina. 23 ( A.A.) - Himara. li· 
tasflye !"br!l:nları !le Dok.arın bulun· maru.ı.ım Ym~ kıtaları t:araifn... 
dug-.ı Porto Mar~heradır. Bu }ıedef dan işgal ooildiği bildirilmektedir. 
Yencdikil gı en bir demlryolıı u.ıerln<le 
bultlllan bir l~öprlliıUn yakaımdadır. 

MU&no:va '\ arıı.bilmek, bUyük bir 
eeyrllse!er kabiliyetine vı çok bUyük 
bir mukş.veınete mUteva!tkrftır. Vene 
dike varabilmek keyfiyeti ise ortaya 
yepyeııl. seyrüsefer meselesi n.t!ll1ttnı. 
T&yyarelerlınlZ sa.at 23.80 u biraz 
geçe Venedike varmışlar ve son tayya 
r• de gece yarı~oıdan a.z sonra heder 
ten ayrılmı§lır. 

Karanlık bir g-ecede yııptık.larr uzun 
seyahatten sonra mliretttb&t Ad.riya.· 
tik denizi üzerinde berrak bir hava 
ya tesadüt etmişlerdir llk vasıl o!arı 
tayyarı mılteaddit yangmlar çrkar 
mı~ va bombalaı'l bir petrol t'1sfiye· 
hane"I clvıtrmdıı lnfll!k etmeğe bft!!· 
Jamı§ttr. Bunu takip eden tay~rarel"r 
doktor ve !tıbrika tinalım üzerine son 
dıırece ağu boml;;ılarını muv:ıffakl· 

yetıe atma.ğa ba~lamışlardır. 

---40 5 

lngiltereye dUnkU akmlar 
Lond.ra, 2! (A.t\.) - Hava ve 

dahW emniyet neza:retlerinm teb
liği: 

Bugün, gündüz, düşman faali
~ett, İngilterenin şark Mlıill il2e. 
rinde bazt mmta.kalaı-a. nıilnfe:.it 
t.*ayyarelerle yıqıılan hücumlara in
'bt~ e~tlr. Pek a.z ölü ve ya.
rclı vardır, Pek az ha.Al' vukua. 
gelmJşttr. 

Atina, 23 ( A.A.) - Hfmaranın 
alnunası şerefine bütün bins.lann 
ü' gün müddetlP 'oayraklarli. do
nıı.tdnıası emredilmiştir. 

30 subay ve 800 erden terekküp 
eden 153 Uncu siy~ gömlekliler 
taburu bUtün levazım ve teçhila~ 
tile birlikte esir edilmiştir. Bu ta.. 
bur Arnavutluğa 6 KanunueV\elde 
gelmiş bulunuyordu. 

Atina. Z3 ( /!.A.) - Deyll Teı
gra,f &aıet:esinin J\tina muhabirine 
göre, .ı\vlonya yolunu Yunan kıta. 
a!m& kapamak için İtalyanlar son 
bır gayretle bu mevkii hummalı 
bir tarzda takviye ediyorlar. Fa. 
ka~ -Xunan ilerleyişi evvelce te:.bit 
edılmış olan pl~ mucibince ve u
sulü dairf.lindo devam etmektedir. 
Yur.anlılar kendilerine en mli'sait 
şar~lar altın~a düşmam muiare. 
ıbeyı kabule ıcbar etmekte ve bı.ı 
sureti~ ı:.e,ebbüsü daima t:llerincle 
bulundurmaktadır. 

Siyam • F ranaı~ 
hududunda 

Bangkok, 23 ( A.A.J - Siyam 
başkuman<lanlığmrn bir t~bliğinde 
Tha.kende'ki Fransız kuwctlerinin 
Nakonpanon ü-ıerine &ıkı bir ateş 
açtık.lan ve 100 den fat.a glille at. 
tıklan bildirilmektedir. Siyam 
toPÇU}an liddetle mukabele lrtm.~ 
leMir. 

Çörçil'in nutku 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

mizle beraber yaşıyordu. İngiliz 
milletinden binlerce kişi, İtalya.
da. milletinizle beraber yaşıyordu. 
Biribirimize karşı dostlukl&.rrmız 
vardı. İyi s.nlaşıyorduk, biribirlmi· 
ze karşılrklı dostlu.klıırnnız vardı. 
lyi anla.ştyorduk, biribirimize kar
§Ilrklı Ya.rdı:mla.r yapıyorduk. Ara· 
mızda d08tluk nıevcuttu, hürmet 
meveuttu. 

. Ve şimdi harp halintjeyiz. Şim
di, birbirimizi tahrip için çalışma. 
Ya mahktim bulunuyoruz. Sizin 
tayyarecileriniz, Londra üzerine 
bombalarını atmaya teşebbüs et
tiler, bizim ordularımız, sizin Af
rika imparatorluğunuzu parça 
parça ediyorlar ve parça parça e. 
dec.ekler. Şimdi, bu karanlık hik~
yenin yalnız bidayetindeyiz. Bu. 
nun nerede biteceğini kim söyliye. 
bilir? Şimdi, çok daha yakından 
kapışmak mecburiyetinde kalaca
ğız. 

Bütün bunlar nasıl vukua geldi 
ve bunun sebebi nedir? 

Italyanlar, size hakikati söyliye. 
ceğim; Bütün bunlar, bir adamın, 
bir tek a<lamm hatasıdır. ltalyan 
milletini, Amerika. Birleşik Devlet. 
!erinden yardım görmekte olan 
Britanya imparatorluğuna karşı 
hayat m~t mücad~leslne bir tek 
adam atmıştır. Bu adamın büyük 
bir adam olduğwıu inkAr etmiye
ceğim. Şwıu da inkar etmiyeceğim 
ki bu adam. 18 sene hudutsuz ikti. 
dardan sonra, memleketinizi inhi. 
dam çukurunun feci kıyılarına ge
tin:niştir. Yalnız bir tek adamdır 
ki, İtalyan tacına ve kral ailesine 
rağmen, Papaya, Vatikanın ve 
Romen katolik klisesinln bütün o. 
tıoıitesine rağmen, bu harp için hiç 
bir şev~ duymayan İtalyan mille. 
tinin arzusuna ra~?n, eski Ro
mamn varislerine mü§terek ve 
hunhaf barbarların ya,nıbaşında 
yer aldırrruştı:r. İtalyan tarihinin 
trajedisi bura:iadır ve hkab!ver 
delice hareketi yapan tani de i.§t:e 
bu adamdır. 

l3u hareketi i~n ileri !!UrUlen 
ınUda!a.aBı nedir? Bu, bittabi, zec
ri tedbirler ve Ha.beşıetan bakımı... 
daki kavgadır. 

Bira.z sonra ,İngiliz ve Fnı.n· 
sız c!emo!truileri ile Prwıya Aciz 
vaziyete dU§m~ Fra.naa.ya darbeler 
indirmeye ne !Uzum vardı! İngil • 
tel'eye harp ilbnıa ne lüzum var· 
dı? hıiiliz: himayesi altı:nda bulu
nan Mmn latuAya ne lüzum vardı? 

BJz !talyıı.n bltara!lr~dan mem 
nunduk. Ha:rbbı Uk sekii ayı zar 
fında, ltalya.n menfaatlerine kar· 
sr bUyilk b1r httmıetle hareket et
tik. Fa.ht bu baştan ba15a korlt
tu~ı·za hauılolundu. Bizler 1çtn 
<!eniyor ki. blztm. za.manımrz artık 
g&CDU111tir, hitan diifm.ütüz, bizler 
a.e~dan 19 uneu ~mı zıırııanr 
ge-:m,ls kBhne lib~rallznı formUlle· 
rini d!.:;iürm!yen eıısk!ınll geveze Lir 
milletmişiz. Fakat bizim hareket 
ta'l'ZimlZ, korkudan değlldl, za.a.ftan 
d"'~lldl. Franea cuınhudyett, ıim· 
dllnc, ma~ldp dtlp.\lıitll.r. P'n.kat 
Franııs. ltıılkııea1ıtır. Fakn.t fngltiz 
milleti, blltlln dUnyadıı.ki m.illetler 
Brlta.nya c.cmun.t>nvıüti, b ıı.kfko.ti 
ıııöylem~k lhmtgeıt~. tnıtuı dili· 
]fl konuııan dünya, ıtm.d! yürU:vUıt 
halindedir ve n:ı.od$m terııkkinlıı 
ve f'411ti. kUitUriiıı bftttln kuvvetleri, 
bımlarm trdırı<la yer almrıttr, 

Sizler ki dostlarrmızd'TIIZ ve ka.1'
Ierlen.izi o1abit!rf1n.1z, niçin, mu· 
k~dt'eT '.\'Oltmtlı!. ile!'l~e·c için şinı 
di ancak hare1·~te ge...,.•~ olan bu 
ç•~n seyri an111'1de yer aldmız? 

DlltUn bun,arda.Il sonrn, ıirl Yu· 
nanistana hUcum ettirdiler ve Yu
ruı.nist:a.nı istil!ya kaldtrdrlar. 

Niı;in diye soruyorıun? Falı:at 
bu nfçlnt ı!dıler de eorabllirslniz. 
ÇUnkU hiç bir zama.n tWn fikriniz 
a1mmadr. tta.lyM milletinin hiç bir 
zaman flkrl alınmadı. ttalvan OT'· 

dusı•nıın hic b!r ze.man fikrl alrn· 
mad1. Hiç kimseııfn fikri alınma • 
dr. J3ir adam, yalnnı bir tel< adam, 
ttııl,'1!.11. v1•erler1ııe, komşula.rmm 
bll~I tllbritı el""l'l'i?\f v~di. 

Hıristivanlığın mukaddes mer 
ke,,.;'li e1i:rıı!le tıı+an kraliyetin 
ve !talyını m.llletinin bu deh~et 
verici sua.Uer haklund1 bir göz 
sövleıneti icap eden l\aa.t mu
hıtkkak ki gelmi~tir. Bir çok 
fnııatlarda o derece h.lıraman
ca. harbetmiı, olan, faka.t timdi 
mul.\ıtkkn.k ki vazlfeejni istekle 
vA.nıt?ıımaktA. bulunan İtalyan 
nrclıısunun. bir dereceve kede.r 
!t.,,Jyetırn h3.vııtı ve İ"'tikfbali ile 
m••"'t'l olnı•":ır foap et"lı.el:tedir. 

Siuı yalr.t?J ııı•mu envliyebili· 
rim ki, ben. ÇörııiI, 1talye. ile 
İngiliz imparatolı1 ğu aral!lmda 
bu harbe mani olma.k idn elim 
dı;m ~e1eni vımtım ve bunu si
ze i$bat için, harbin bac:ılama
ımıdan eıvvelVi me§um ~inlerde 
~;nYor Mıl!K>1iyıfve P-önrtermiş ol 
dıı;;,nn mecı!. iı o~uvac• Xıın. 

Zfh,.ıa.n btı senenin 16 mavı -
sına ri'eu edin'~. ra.n~tz ce•>he
.ı. Jımlmıtbr. Fransız orduw 

ilkokullardaki muhtaç talebeler ... 
den yüzde 76 sına yardım ediliyor 
Gelecek sene orta tedrisat talebesi 

de himaye olunacak 
İstanbul ilk okulla.rmdald muh· Son yı:1m varlds.t.tle İetaııbul vt.. 

taç talebelere 1937 ytlmdan önQe ı l!yetı içinde ilk okullarda. okuyan 
muhtelif teşekiiller tara.fnıda.n ı 58,658 tal&bedeın muhtaç o!dukla.rt 
Yalntz öğle yemeği gibi ba&lt bir 1 tesbit edilen 12,982 e.lndeıı 10.4'9 
yardım biliyordu. tstanbul nuı.arlf adedine Yard.nıı ya.pı~. 
müdürlüğü, bu yardnnl genişlet· Bu suretle muh~ çocuklardan 
mek Uure esruılı tetkiklerde bulun- ytlzde 76 m himaye edilmektedir. 
muş, ilk okullarda. hlınaye heyeti 

1 
Bu ya.rdmılar, gıda. verme bala· 

teşkilatı kurulmuştu ve 19ST de mnıdan olduğu gibi bunlt.rnı an.· 
7781 çocuğa yardım yapılmışt.Ir. 1 smda hasta olan 13 çocuk pervan
Bu yardmı.a sa.rfoluıwı mebla.g toriyom& yat.ırılıxut, 101 i çocuk 
389.000 11.ra.dır. katnpla.rma yerlqt!rllınto, elbise ve 
1938--1939 yılında yardmı mikta- ayakkabı gibi eşya da a~b:r. 
rı 45.817 ve 1939-1940 yıhnda. da Önll.mUzdeki yıl, ya?dmı m!kta· 
72.856 liraya balig olmuştur. Bu n alnıaca.k yeni tedbirlerle gen!ş
miktars., birllk ts.ra.fnı.da.n ya.pılan liyecek yardım& uı.uhtao olan bil-
15.166 lira yardım. da il&ve edildi- tün çoculclara ya.rdıııı edilmfş ola.
ği takdirde bu yıJ.m çaJ~ı 88 caktır. 
bin 12 lirayı bulmaktadır. Orla techlat talebesine ya.rdmı 

Birliğin ilk teeekkül ettiii za.. Orta ted.rtsat ınU~rlnde o-
meıı.larda elde edilen ınebl.lg Ue kuyBJJ. Y&l'd.Iıtı.I. muhtaç talebeye 
bugün.kil meblf.g a.r&Amda. nt&bet • de ya..nüm yapılın.alt üzere tık o
ka.bul edecek kada.r fazlalık var • 1 kullıır<I. olduğu gtbf orta okulll!"" 
dır. Bu savede ynrdmı. gören yok• ı d& d& bu teşlc:llltın yapılınuı hu
sul çocuklarm aaym artmakta.dır. SU8Ullda. tetldlder yapılm&ktadır. 

henüz mağlO.p olmamışt?T. Bü- 1 
yük Fransa. meydan muhare~ 
st ha.IA biltil.n oiddetile devam 
etmektedir. 

Eden hariciye 
nazırı oldu Sinyo Muş01iniye o gUn gön

derdi ~m mesaj şudur: 
Başvekillik nıttdataa naz-.rlı • 

ğı vazifelerimi deruhte et.tiı:nm 
bu anda, Roma tcmlantrlarnnı • 
zt hatırlryorıım ve kendimde, 
sUra.t!e geniflemekte olan kör· 
fezin öbilr kıyrsmda.n ttatyan 
milletinin ısefi olarak ıiz.e hüS· 
nü niyet sözleri göndermek a.r 
ımıunu hi~iyorum. 

tnriliz ve ltalyan milletleri 
ara.amda. bir kan nehri alon&
SinI önlemek iein 90k geç mi· 
dir? Muhakkak biribfrimllıde 
ciddi yaralar a.çacağıı. biribiri· 
mizi pa:rçalıya.cağız ve kavga.
mrzta Al.rdf"Tttııı:l zu1mete ~
eağız. Siz eğe böyle ol.nıuma 
karar verivor1anrz, bayh• ola· 
~aktır. P'e.kat ben ıırunu !beyan 
ederim ki, ben hl~ btr ııa.ına:n 
ttaıvan milletinin dütımuu, ne 
de hatta, balbimin ll}lnden, Jca· 
nunu va.pan ttalyanm. mUJhıı.sı
mı oldum. Balen Avru,,ada btl• 
tiln !}lddetiyle hllküm tl!rmekte 
olan. bUyU.k meydan muhare'be • 
lerinin 8evri hakkmda evvel
tahmlıılorde buJ1ıpm&k manu~· 
dır. 

Fakat ~dan eminlın ki, kı -
tada ne olursa olluıı. lnciltere 
evveke de yamnıo olduğtunuz 
gibi, tek başnıa da kn.l .. , ııonu
na nda.r .ridecektir. 
Aynı ~uda bJr doı11eeye )la .. 

da.r emin ola~ ıaıı.ntdi~ ki, 
Amerika Birleoilc devletleri t&ra
fındı;m ve hak.ilcatte biltun .Ameri
ka tanı.fı:ndaıı. ,.ıttikçı i.l'tan bir 
milı:yuta Ya.rı!Dn ıörec~fb. Tar:lb. 
aayfa.Iarnıda kalacıJc olan bu h1ta.· 
hı, za.a! vo korku hissi ilı ya.pm.
dlğı:ma. hı.:..tımanızı rica. cderlm. 
.BUtı.lıı hitaplar!ll tıştilııde, btıtUn 
fu.r.!ı çağlalınm ötesinden, !Atın ve 
hı:rlstlyan medeniyetinin nıUftere1' 
vş.sirlerintn bir hayat memat mli· 
cadelN..nln de k8.l'Şl karşıya bulun. 
ma.ma!arı hitabr geliyor. Bütün hUr· 
tnetle ve ıerefle ıizde?l bt1rha.m. 
ederim, fed i~aret!n verllmeslrıde11. 
evvel beni diı.leyiniz. Bu feç! 4-a· 
ret, hiç bir za.nıan b!z!m tara.fı
nmdan verUmlyecektb'. 

Bu mesaja aldığını CIWJ.P itte> 
şudur= 

Mem.I~k•ti.nılziıı blri'btrbıe mqa
m oaflarda. yer almasını ırıue1p e· 
Ja.n tarihi mahiyetli vahim •eöç· 
lerı ınuhakk&lc ıi$n dt bildiğinizi 
eöyleım~k üzere, göndfnnif oldu~ 
ğunuz nı.eeaja cevap v~orum. 
Çok fazla gel'iye gitmeden, ne ai· 
zin menfaatleriniz• ve ara.ıll•ri· 
nize ne de diğerlerinkine hiç do
kunJ!l'.lda.n .Afrika to:ı.mı,&mda ken
disi=.e küçük bir parça temin e1' 
mekte olaıl !talyaya lta~l Cenev· 
rede :zecrt tedbirler organJıe et
mek iç~ büldlmetiniz i4ra!mdarı 
19S5 de a.lma.n teşeb'Qillü size h1'
trrJatı.rı:m, Bugün ttaıyarun kendi 
denizinde içinde buhıı:ıöu§ıı Jıakiıkt 
kölelik vaziyetini de siu ha.tırla.
trrrm. 

Hü.kfunetiniz eğer imzaısma hür
met için Almıuıyaya kaJ'§X hft.l"P i
lıln etti;;ne, §UTlU a.nlaya~ 
kl ttaıya.n - Ahnan muahedealnhı 
alm11 olduğumuz taanıhUtlere kar 
§I aynı hürmet b.lsşiyı.U, b~ 
İtalyan siya.setine reh'beTUk etuı.9 
tedir ve yarın da her türlli hldJ
ıeler ka.r§18D14& .rehberlik edecek· 
tir. 

BugU.n t~laıuıuş biJı hatoe bu • 
lunan bu cevap llzcnnde lıJ.9bir 
mütalea. yUrütmüyW"UJD. Bu ce. 

Lond.ra. » (A.A.) - B.B.C. - tzı· 
JiJia k&bJDuiıldl bazı d.efttlkllkı.r 
yapıldığı bildlnlıulıtedlr. 1888 deıı• 

bori baricJyeııiu l>qıı:ıd& bull.IDU Lord 
JklJ.füt btlyülı Br11:.aDy.a..am Vqlq· 
toı:ı büyük alQilJ.la:ı. tayiu tdibn11Ur. 
Harbiye D&ZJ1I A.ııtoııi lilde tıu~ctyı 
ll&llrJzğma l'ltlrümiftir. YUlbaf.1 Da· 
vtd Korıenon l'ı&rbtY• usn olmut
tur. 

Lord B&lttakml Vqtnıton bllyWr 
•lçilltme tayiul vuttulniıı thtmmiye· 
tin! göstermektedir. Harp kabinesi 
aza.ın olan ,Lem! HalltııP Vafiııgton · 
da .tnııu. oolttal M.&arDU lu.b w· 
btlıeüUt. J..orduD ultlden ~ 
uınu.ı:ııı vaıı.ı olduau m.&11lnıd1U'. 

Çembeırll.)ID kabtn•stııd9 b&ı1ot19 
u.DJ'hll 111-pmlf olan lllda, ttalya • 
Habaftlt&n ihtl.lAfJ m.uılealn~ Çem· 
btrl&yıı.le araemd& nokt&t 11.UU'farlu 
bulunduğu için çekllmif tl. 

:Londra, .. (A. ... ) - ~ A.jan· 
mnııı d.lplomat!k muhabf~ 'blldirdl• 
gine gört J.M't1 H.$1!l-.ka Yfıs1 aene!Un 
ilk gilnlerüıd• lzıgilteren!ıı V&fln&toıı 
bll.yU1' eIOllllf vatitesinl itaya bqlı• 
y-.ee,ktır. 

Y eıU ııartclye nazın l:dmı T&Zifeııl· 
ııe bustın ~~lıya.oaktır. 

Ay başmdan itibaren ih
racat h!ansları l 1earet 
. VekAletmden Yerılec:lk 
Ankara, 23 ( A..A..) - Ticaret 

Vek:filetinden teblil edilmlştir: 
Halen bazı mmtaka T\caret mil

dürlilkled lle ihracat blıUJclerl ta. 
rafından vtrllmekte olan ihracat 
lisanslarının da, l Sonk!nı.ın 1941 
taı:llıinden itibaren do~ru<lan dol
ruya ticaret vekfileti tarafından 
verilmesi kararla.§tırılım§tır. Bu 
hususa dair haıırlanmı~ talimat. 
name neşredilmek üzeredir. Bu &U· 
retle yapılan değişiklik lişans mer. 
cilerlne münhaşır bulunmalctadır. 
vap, k_,ndl kendiaini ~ güzel a!l• 
le.tıy0r. 

Sulh ı.tiyenm kLn oldufuııu, 
ha111 #Jte,yeniıı kim oldutuzıu hel"' 
ke• gör~bUJ.r. Blr ad&Jn, Yalluıı 
biı' tek ~ b1ltlln bu rertrtııl.i.Jı 
vı ga.yret •eILelerl.nd.eıl IOM&, ttaı 
nyı ha.rp k~uım ~ine &t • 
ıı:ı.ya um~ buhmuyorQU.. 

Ve bugün ltalyarun vuiyet! rıe 
haldedir? 18 senelik diktatör ida
resindM sonra, Duce, kendisine i. 
timat etmiş <Jl&n mm~tini nereye 
sü.rilklemi§tir? 
Bugünürı Italye.nm kariıtm.da 

bulunduğu du iki tık nedir? 
Bu alır ild tık ıudur: Ya. deniz. 

de. hııvalıro• ve Afrikada bütün 
Britanya imparatorluğunun darl» 
!erine ve Yunan mUl~tinitı şiddetli 
mukabil hücum\lllB. mukavemet 
etmek! v~yahut İtalyayı İ§ial et
mek, talyan nıillctini esaret altı
na almak ve himayesine vermeli 
i~n, l3rennor yolu ile Atillayı ve 
onun yırtJcı ve ekül askerlerini ve 
Ge,<;tapo ajanları. çetelerini çalır
mak. O Atifla. ki kendisi ve nazi 
partizanları, ltalyan m.iUetme ka:-. 
ilt ırklar a~mda misli bulülUllL. 
yan en acı ve en açlk ı~tihfaf hissi 
ile mütehassis bulunmaktadtrlar. 

Bir adamı bir tek adam. ~ sizi 
buralara GeVketmiştir. 

Bu hik~yeyi bitirmeden bura· 
dan bırakıyorum. T! ki bir iiln 
muhakkak rurette gelecek ve o gün 
İtalyan azmi, kendi mukaddenı.tr. 
nı bir ~re daha kendl eline ala.. 
caktJr. 

Lord Halifaks 
ile Eden 
(B~ ta.ro./ı t incf.tle) 

mamak Ilımı geldiği fikrbıde bu• 
twımuı idi. Eden hariciye nezare. 
tinde bulunsaydı Cemberlayn Hl· 
nJJı anla§ID&8JDI yapaauız:dı, Ba b
ıwıtfnden dola.yı hariclye neıaıe
tinden çekllmJş olan Eden IGIU'a
dan İnglllı; ~fkammıumlahıde bü 
!mzannu§h:r. ÇörgB kabinesine har. 
biye nazm olarak g:lnnMl bımd:m· 
dır. Bu defa Lord Jlalltaka'a hatd 
olarak hariciye ner.a.retfıte l"Url1· 
nıeet bunu fillen te;vtt eder bir b&· 
dlse t.el&ldd olmıa.l>Dh. JbmcJe.a 
bıltk& Eden'ln Mnuoliaf hak1aıula 
._patlat olnıadıjr da ma.JGm,ılar. 
Onun için Eden hartot1e neıan
tfnde buhınılrıkça ne nubm, ne de 
fatlzm Ue bi? lıl.la!PD& ı111h1onm 
yapd:nıan d~ hatt.& koaU111Jnt.u:ı 
bfle beklenemem. 

Fabt Edeu'ln İqllb llJUI U. 
yatındaki §&he! ehemJyett. .ı,..a 
kanutıerfnln doğ:rulu.iq lı&dJtel• 
le anlıOJ]ıınt o11'laltnc1a delQdlrı 
yeni hariciye nazın İnglltaeb 
geııçHk neslln.fll ~ mtlmlllDldlr. 
ÇörçU meın1ekette milli btrDk "9-
011da gettnne~ l~n Ubera.1 ve 1fC11 
pantrerinfn ıefhtrfnJ lrablıaetfııe .t 
dılı pbt ].l;dcın'i de iptida harbtre 
num ve tb:ndl hıı.ıiclye namı JaP. 
malda ren" netıll arumda lıM"'"
ne kuvvetli blr müu'fıerefı t.emln 
ttmlftir. ASIM US 

Sade yağ 
(ll""J ta.ra.ft l ıNCide) 

ta.rafından, lataııbulda Yli• urb 
konduğu takdirde .A.nadolunqn 
narh bulunmryan yerlerine aevlı:l. 
yata ba•lJY&C&ft bildirilmekteyd!. 
Muroatih, lıo:mtlyoıs halen fe]ıJrde 
80 blıı. teneke il.de :yajI bulundu.. 
ıiunu, bu mikt&rm yan11ırım mft.e• 
a.Jıl:ıitlere, yansmm da b&kkatWra 
&it olduiunıı telbit etmitttr. US 
bin teneke iade yağ tae ıehrln er 
tı aybk llıtıyaomr k&Z"fllıyacafQı • 
dan k~on, pe11embı gUnkt1 
lı;tiınatnda aade yv.ğe. un koyma. 
fa karar vınzıiftlr. 

Fuulye, Pirino 1&taıılardl.J1 W 
tenen be~lerlı'l v~ mU
dett bu ütam blteeütir. '1'.., 
nitle yarm npllacü: " 
Pll'f"llbl g'\1lı1'ft ictJmamdt. komıa 
yon bu m&ddtlere de urlı kon. 
calıtır. 

Hava m,uha~ 
rebe:erinde 

(BOf ta,ra" 1 ~) 

de 88 ttaı:va.ıı ~ tüttp '" 
d.Umlt oldtı#U katı sıınU. te.lllt dl• 
ırılft!r. Gozı.e lıu mtıddet Urfaı4a ıo 
lıırWJ tayyartll kt.yboJmu,tur. 

tl.nıcU Mblt otmqtv ld, 1~ 11&1-
be rtrw11den~ ~ u. .. Jcu....
lerl muhare~rde 381 tt.lna tana 
"it dttrUrm~t•rıHJı. ıaa ıw,.. u.,.. 
yı.relli d• Y•rde tahıtp edilm!ftlo 

Afrikadaki 
harp 

<Ba.t tarafı 1. inolde) 

Lomlra, ZJ ( A.A.J - Londra· 
rıın S<L~biyett.ar mahfillerin<W, 
Dardiyanm henüz ttaıyanlum c.. 
linde bulunduğu ve pek yaJaMa 
sukutwıun beklenmctaıeSi 1'm».p
dtği bildirll.mektedir. 

ttaıyanlar burada. daimt mahi· 
~ .... 1 haU Wıkimat flı=:olardır· 
Bundan ba~ ınezk(Jr §dıriıı va.. 
zlyeti Sld! Barrarılrıin vasiyet.ile 
kıyas edlleıneı. Çünkü Sldi Barani 
anc;ak bir aydanberi ltalyadarm 
dinde bulunuyordu. 

Bardiyada fula miktarda topçu 
kuvveti vardır. Şmnn müdafaa 
hatlan her istikamette 12 kilomtt. 
re kadar bir mr.aaf eya 11ı1QIPl1ct.a .. 
dır. .. . . 

Kalıirı, Z3 ( A.A.) - Ceptian 
dönen bir subayın ifade!lııe göre, 
Budiyayı müdafaa eden İtalyan 
kuvvetleri ciddt bir &mette IUS\.\Z .. 
lukla karşılaşmaktadırlar. Bu lruv .. 
vetler, karadan her taraftan çev
rilmiş hu!lunmaktadtr. Yeg~ §allS 
lan denizden imdad adabilmelerin.. 
dedir. Halbuki bu tarafta da Ingi .. 
liz donanmaSI daJma mü't4fakkiz 
bir halde bulnmnaJrtadır. " 
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- Y~ Zübeyde... Sensiz, 

Nevyork şebrJ be.ş para etmez! 
Diye bağırdı. 
Gerçi garsonlar bu a.damı ça.

~u.k s_1:15turdular ama.. Gel gele
ltm Zubeydenin tepesi atmıştı 
bir kere. 

- Gözlin kör olsun. Zilınimi 
altüst ettin! 

Diye cevap verdi.. Şarkısını 
yarıda bıraktı.. Havuzun başın
daki tahta i.skemleler~en birine 
oturdu. 

Bereket versin ki, i§ığı çok 
mahir, çok zeki bir erkekti. 
Derhal işi şaklabanlığa, şakaya 
vurarak: 

- Bazan en sıcak Arabistan 
çöllerinde bile böyle soğuk rüz
garlar eser. 

Dedi ve maşulcasmı avutma -
ğa çalıştı. 

Koca Yusuf (Lübnan kahve -
Bi) nden ayrılmak istemiyordu. 

Set Zübeyde tıarkıla.rmx bitir
dikten sonra, omuzlarındaki 
ince kırınw tülü attı, yarı çqr 
lak ,.e bir yılan gibi kıvrılan 
ince. oynak vücudiyle sahnede 
dönmeğe. Arap raksları ya.p
mağa başladı. 

Yusuf, tam bir saat süren 
Zübeydenin numaralarını merak 
ve alaka ile takip etmişti. 

Perde kapanmca, t.ercümana.: 
- Hemen <ııkalnn, dedi, bun· 

dan sonra birşey seyredilmez. 
Tercüman hesap gördü ve 

kalkarken, Yusufa soğuk bir 
nükte savurdu: 

- Şam baklavasmm üstüne, 
fasulye pilakisi yenmez .. Değil 
mi? 

Lübnan kabveeinden cıka.r-
ken saat Gtı bire on vardi. 

Yusuf: 
- Hemen otele gidelim. Uy· 

kum geldi. Y&rm sabah erken 
kalkacağız. 

Dedi. Macestik otelinfn yolu· 
nu tuttular. 

• • • 
YUSUF GECEYİ NASIL 

GEÇt:Rnt? 
Terctiman, otele giderken, ge

ce laa.t sekizde intişar eden bJr 
ak.:Şam gazetesi almıştı. 

Yusuf otele vardığı zaman 
hemen soyunmuştu. 

TercUma.ıı ö geceden itibaren 
Yusufun odasmm yanmdakl 
küçük, tek ya.ta.klı bir odada ya· 
tacaktr. 

Yusuf~ 

gimizin kaba soğan olduğu mey 
dana. çrka.r. 

Tercüman gazeteyi gözden 
geçirdi. 

- ~tli propaganda yapı
yorlar. Efkan umu.miyeyi Cak 
lehine c,;evirmek için, bu da 
bahse tutuşakları tuzağa düşür· 
meğe malı.sus bir dolap olsa ge
rek. Zira, yarınki trenle Kali· 
forniyanm meşhur zengin sport 
menleri de Nevyorka geliyor
muş. Bunlar güreşlerde büyiı 
paralarla bahse tutuşma.k sure· 
t iyle kumar oynamaktan zevk 
alırlar. 

- Desene bizim sırtımı?.dan 
birçok kimseler para kazana
cak. 

- Evet. Birçok kimseler de 
kaybedecek. 

- Hele bir oku bakalım .. Şu 
Cak cenapları için gazete neler 
yazıyor! 

Tercüman şu satırları tereli· 
me etti: 

"Oak, Kcılifor>ıiyadıın hare
ket etmeden ~ g'iln evvel, 
meşhur Arjantin gür~tj,le
rinden (Hiyomo) ile dövüş
mil.ş ve hasmm& on yedi daki
k.ada bitab bir holde yere 
sermi§tir. (Hiyom()) sirkten 
sediue fle hastahaneye nakle
dilrrii§tir. Oak trene binerken, 
yirmi bin 1cişi tarrıfntdan teş
yi edilmiştir. Halk 1amdis-hıe 
zaf erkr temenni etmi~ ve: 
"'Tilrk pehlivaııının sırtını 1ıe-
1'e getirmeden dönme!) d iye 
bağtrmı§tır.. Slh.,. 
Yusuf bunları dinleyince es • 

nemeğe ~ladı: 
- Bu herifler benim uykumu 

kaçıracaklar. Şeytan gibi, gaııe
te içinde olsun odama giriyor • 
lar. Bir daha, allalı aşkma bu 
saatte bana gar.ete falan oku -
yaymı deme! 

Tercüman siga.rumı yaka· 
ra.k güldü: 

- Bunların hepsi palavradır, 
Yusuf pehlivan-! Hepet propa
gand~ tşte bura.da insaiıla.n 
böyle avlarlar. Bu havadisi ya· 
zanlar, şu dakika.da bunlann 
senin kulağına da eriştirilece
ğinden emindirler. Anlıyonıun 
ya .• 

(~''" ~r) 

- Bu gece bir hayli eğlen· 
dik, dedi, güzel saz dJnledik .•• 
Nefis 'Y'ftlekler yedik. Artık 
gti%e1 gihel uyuyabiliriz. Ahmet Ferit anlatıyordu: 

Tercüman bir koltukta otu· - Bir erkek yirmi beş ya-
ruyordu.. pda olsun da, bir daha dön -

. ~indeki gazeteyi gözden ge- memek ümidiyle lstanbuldan 
çınrken: aynlsm. Buna imkA.n yoktur. 

- Bak, dedi, bu~ öğle yfJ" Ben de ~ ... ~nlenınek i~ 
me'Hnde kuzu yerken rMmint Anadoluya. gıttigım zaman ı· 
~ekmişler .. Gazetelerine ııenden. çlınde hep lsta.nbula dönmek 
hen ııenden bıılu!lediyor. 1 hevesi vardı. Simavda. genie 

Yusuf gazeteyi eline aldı ve ı bahçeli küçük bir köşk satın 
kendi remniııe ba.k&rak güldü: alml§tım .. ~ihayet iki sene ka.-

- Şu Amerlkalılar QOk ga.- dar bu §lnn kallalbııda yaşaya -
rip mahlfıklar dedim yrı: B6yle cak, ~;111"& te~rar i§lerW:ıin ~a
fırsatlan hiç kaçmruyorlu. G~ ş~a .don~ektım. KU~Uık koş
ya. kuzu yemek bfr marifetmit kümiin hır tarafında uçsuz . ~u
gibi hemen gazeteye geçtrmlt • caktm tarlalar uzanıyor, dıger 
Jer. •Allah aktl fikir venıhı bu taraf bitişikteki çiftliğe bakı· 
ad:.nnla.n. ! ,ordu. 

TercUman, aynı gazetenin Anadolu kMa.balarmı belki 
bir ba~ka M.hifeafnde kocaman bilmezsiniz, buralarda bahçeleri 
bir klise gördü. daima yliksek duvarlar ayırır .. 

- Dur bakaİım bu da kim • Bizim köşkle yanındaki çiftli-
m i~? ğin arMmda. işte böyle yü.ksek 

Ve gazet.eyt tetkik edJnce duvarlar vardı. 
gllldü: 1 Bir aksam bu duva.rlan aşa.-

- Kafüorniyada. bfiyük mu· ı rak kulaklarrma. kadar gelen, 
\":ıffakıyetler gösteren meşhur içime akan bir prkıvı dinle~e
Cak yarm akşam trenle Nev· ~ş olMyd.ım.. ~l~i saadetime 
yorka geiiyormus. Bu gazete bir dıı.rbe mdınlmış olmryaeak
o~u ~et.b.ediyor: ''Cakm eırtını tr. Bu - şarkıyı eöyliyen bir genç 
hıç kımse vere getiremez. Onun kadı ve ben bu eıesi d!.nlerken 
kerpeten ~bi eağla.'11 parma.k. duvarları delmek, bu ~1 se -
J ... rı-:dan şimdiye kadar han~ sin sahibini görmek lçın çırpııı
pehhvan kurtula.bilmi§tir 7 di • drm durdum. 
yor. " 1 Ertesi gün yine y~dakl 

Yusuf karyola.sınrn kenarına. bahçeden bir cmltı halınde ge
oturm~ken, birdenbire kalktı.. len bu sese kulak verfvordum. 
Tercümanm y~ına gitti. Tek • Bu şirin Anadolu kasabasında 
rar gazeteyi elıne aldı: hemen yanrba.şmınıı cıvıldayan 

- Bugünkil gördüğünıüz ret! bu kuş acaba kimdi 1 Bin milş
me hlr, benzemiyor. Hasmnn bu- kül!tla. duvarda kUçUk bir de· 
ra~:ı daha heybetli, daha göste- tik at:abildim. Artık yanındaki 
rb:li rrkmıs. Allah ba.ğrşlu:ın, ba.hceyf kolayca ~özetliyordum. 
~k yakı~ıkh bir adam. 1 Sıcak blr yaz frllnU ~le üze-

- Gö~ü fazla çıkıktır. Gös- rivdi. Bıılı~e dolaş?VÖrdum .•. 
teri-, ~ever. Sen onun resmine Bu kere kıılm bir erkek sesi 
ba '~-na ! Kendisini görürsen, I knlakJanmı trrmaladı: 
der'• ::ıl ~ı:rö~üne kestirirsin! - Haydi, papıı.tvam, diyordu. 

- Kest>rmesem ne olacak, Artık Y3.bna zamanın geldi... 
• ..,mı ? DUıründUffün f~ bak. GözUnıU deU~e uvdurdum. Ol· 

H::ı' "" or ada fse, arşm da bura· gun ça~da temiz pak, bir adam. 
da. lV.tuftujumuz .zaman han • ı fi]iz gibi körpe bir km yatma-

- Turgudu ne zaman görüp 
tamştm' 

- GörmedPtt tanı§tım., feke· 
riml 

- No.stl olur canım' 
- O zmnarılar m(lskekmıe 

dolr.ıyl..!iyle sokaldar Tmranlıktı 
da ondan! 

lspitizma 
Bir çok ispirtizma. merakWa.rı 

toplanmışlar ruhlan davet etmeğe 
hazırlanryorlardı. Odaya bir yaban· 
Cl girdi 

- Ne istiyorsunuz? diye l!IOl'du· 
Iar. 

- Sizlerden bir ricam var. l:ti 
gUn evvel ölen ka.rımm ruhunu 
davet et tirip kendi:fine bir ıey aıor. 
mak istiyonım. 

- Ne soracaksıntz? 
- Kol dllğınelerimi nereye 

koymuş olduğunu 90.racağmı! Allaıh 
rahmet eylesin hiç bir oeyi oldu
ğu yerde bırakmazdı! 

Şekerleme 
Yağmurlu bJr pa.za.r giln.11 bttttın 

aile efradı 80ban.m. etrafına dizil· 
m1ş konuşnyordu. Ailenin reisi bir 
divana oturmtl§ kitap okurken ha,. • 
fitten şekerleme yapmağa bqladı. 
Bir müddet sonra uyanmca evin 
küçUk km: 

- Baıbacığım sen gilndflı uyur-
san geceleyin - yapae•ksıD T dedi. 

Babası: 
- Yavrum ben uyumuyordum. 

~ilyordum ! dlye oak• etti. 
Bunun Uzerlne kttçUk Oiul atıl· 

dJ: 
- Fakat ba.b&clfım lnlan diJf11· 

nilrken horlu ım ! 

ğa. gönderiyordu. 
Artık o günden sonra gözü • 

mu her gl,l.n birkaç saat deliık -
ten ayırmıyordum. 

Bir öğle U1.eri, onu sarı ~ 
larını ~eşte kurutur b\Jldum. 
Bilmem neden i~fıne birdenbire 
garip bir yalnızlık ~ktU. Der· 
hal içeriye girdim, giyindim ve 
dışarıya fırla.yarak yandaki 
çiftliğin kapısmda. eoluğu al· 
dmı. Nihayet komşu.lan değil 
miydim'! Ziyaretim hiç de ga
rip görünmezdi. 

Kapıyı açan genç ktzla kar · 
şılaşmca hayretimi gizliyeme
cliın ve gayri ihtiyari: 
· - Oh, dedim, siz ı.;a.rışm de· 
ği1 miydiniz? 

GUldU: 
- Hayır, dedi, görUyorsunuz 

ki saçlarım kmldır. 
Ve biraz dargın bir sesle il!· 

ve etti: 
- Herhalde bu hatanız sizi 

çok şaşrrtınış olacak, merha.ba 
derneği bite unuttunuz .. 

Haklıydı.. Ben &.ğzım açık 
kalmıl'frm. O devam ediyordu: 

- San eaçlJ, mavi gözlil o
lan papatyadır. Halbuki benim 
11taçtarrm kml ve gMlerim yeşil. 
Nasıl güzel değil mi? 

Bana cevap verecek zaman 
hile bırakmıyordu: 

- Benim ismim GUldilr •. 
Ben bu çiftlik kapısından gi

rerken me'!er bir peri masa· 
ima giriyormu§um... Çok nazik 
olan çiftlik sahipleri bana bu 
fsiınlerin sırrını öğrettiler: 

- Kızlarımız ikiz. dediler, 
onla.n. avıran ~e hu8U8i:vet 
saçlarıyle gözlerinin rengi.. Fa
kat Handan t»k neseli Nal!n 
ise daha ağır başlı, sakindir. 
Komşuluk ziyaretlerim ~k i

yi karşılanryordu.. Artı1r h&
men hemen her gün beraber 
bulunuvor, d~ «ezintileri, meh 
tap ı.ııatalan tertip ediyorduk .. 
Ben genç kızlara k&l'§I çok sa.· 

Tezgahtarlık derıi 
- Oğlum, çok apt.alnuşsm ! Ti· 

carette muvaffak olduğunu gön. 
rniyecek miyim senin?.. Senden 
bir müşterı filA.n mukalı konıser· 
veden i&tiyor sen kendlsiııe sade
ce kalmadığını eöylilyonıun 1 

"Ahmak! şunu iyi kafana koy: 
Eğer dükkanda mlişterinin istediği 
eey yoksa. derhal ona ben.zer ha§· 
k& bir ma.l teklif et. Anladın mı? 

Bakkal (iş bilen) yeni çırağma 
bu tezgı\htarlık ~erşini verdikten 
bir müddet sonra idi. DUklı:A.na 

. genç ve jyi ttl:rkçe bilen bfr ecne
bi bayan girdi, ve alçak sesle ~r. 
rağa: 

.· .. v .. ,, ... _ __ ; ı- ~_, , ,. . 

Kuvvetli tı1k 
Bir delikanlı geng blr kıza k'Qr 

yapryol'Uu, Heyecanlı bir ifade 
ile: 

- Ah •• blliJeıı.iz, elsi o kadar_. 
viyoruzn ki her gece rüyama cirt
yoraunuı! 

- Göst.ardiğJniz al.lkaya. tetek· 
kür ederbn. Fakat başka bir rald· 
bin1z bana olan ınuhaıbbetini da.ha 
g(ael isba.t ediyor, 

- Ne tarzda 1 
- Beni o kadar çok eeviyor ld 

geceleri beni dUşftne d\i3Une ~
ne uyku girmJyor. 

Teılaiıl _ iki paket tem.b:llk k!ğT<h 
(pa.pier hygjenlque) istiyonım .. $işman bir arabacı bir doktora 

milraca.at etti. Doktor keDdlsnl 
iyice ınuayene ettikten 80Dra fU 
teşhJsj koydu: 

dedi. 
Çrrııık k!frtla.rm. bulundu~ rafı 

ka.nştırdı. Kalmadrğmı g8rUnce 
derhal u.stasnırn verdiği denı ak· 
ima geldi. Güıümscyerek: 

- Temizlik k!ğıd.ı kalmaııtl'§ 
bayan ! !sterseniz ~ok iyi cins zım
para k&ğrdm.ıtı; va'rdU', 

Zavallı çocuk hlJA mllşterlııin 
müthiş bir surette kızarak kendi· 
sine utanmaz, tet"biyesiz diyerek 
dlUtk!ndan çıkm.ış olmuma bir 
mana veremiyor. 

Lokantada 
- Garson, ym1ış ~rdini;. 

Sizden yeni km.muş bir piliçle 
~ senelik Bordo şarabı iste
miştim.. 

- Evet, yanlış mı? 
- Siz bana tue şarapla beş 

sene evvel krzıutılmll bir ta.. 
vuk ~nh:. 

- Bn yalafl MJy~ .. 
Bıınu g6zlerinü o1ouyonım. 

- 1'a'l«Jt baba... goUba y.sltt.. 
fll "" aiiylü.yomml G&lilldmtt 
olmadmt okuyanw.uıma kil 

Aşkla 
mimt davranıyordum.. Alte.t de 
bende bazı meziyetler gör
muo olacaklar ki bu ziyaretleri· 
mi mUsam&h& ile kal'lllıYorlar· 
dı. Nihayet genç ve r.engin ol -
dufum için de bana eeaaret ver
mağe de ba~a.dılar .. Siz benbn 
yerimde olı.ıı.a.ydmırı sanki ne ya· 
pardmız?. Hiç §Uphesiz benim 
gibi hareket ederdiniz.. Fa.kat 
bir kelebek çiçekten çiçeğe ne 
kadar d.olaşıl'8a o kadar Nrhoş 
olur. Niha.yet ben de bir nbah 
uyandığım zaman artık tama · 
men !şık olduğumu kabul et
tim. A§ıktım. fakat acaba 
hangisine? Şimdi gllleeekainiz, 
ama neden ya.lan ~yliyeytm, 
hangisini sevdiğimi ben de bil
miyordum. İkiBinf de 1.lama.z
.dnn ya!.. Şu halde ne yapa
caktmı? Uzun müddet kendımi 
yokladun.. Btı; kızlar biribirle • 
rint itmam ediyorlardı. Hlı!lerim 
Handanı, güz;el pa.patyayı ko. 
valarken, a.klı !elimim Nallna, 
bu güzel kokulu GUJe bağlanı -
yordu. Hangisiyle e\rlenecek· 
tlm7. 

Papatya., neşe veren tebes
st1.mleriyle gönlU.me &Çılan bir 
bahardı.. Gillün donuk yeşil ba· 
kışlarında. eıcak mayıs günleri
nin dfııledirici ağırlığı vardı. 

Bu ka.ranıIZlık i<:inde tecril • 
beyi biraz da.ha ileriye götüre
rek, karan fçimden yliksele
cek sese bıraktım. Günler bu 
üçüzlü ~k mmltrlan isinde sa.
kin g~iyordu. Bu 0.çlil anlaş
mamız nasıl bir komedi ile bi
tecekti?.. Artık hiç nüphem kal 
mamıştı; bu iki kız da. beni S&

viyorla.rdr. . 
Böylece on beş gUn gi~ bir 

mücadeleye göğüs gerdım ve 
nfhayet · kararımı verelim. HJs • 
ııimden ziyade aklın bağlandığı 
Gtil ile evlenecektlın. Bu kara · 
n verir vermez derlıal komşu · 
tarıma koştum.. Kapıyı Papat -
ya açtı. GUl !le evlenmeğe ka • 

- Siz idropflaıl.nit, e.zizlm ! 
- Bu da ne demek? 
:-- Yani vlieudunuzda toplamnJI 

eu var? 
- Su mu dedlın!z ! Fa.Ot ben 

ömrümde bJç 8tl içmedim. Hep p· 
rap içerbn. Ah şu meyha.neciler ah, 
mtta:n.Ian nuıl da dolıuıdrrtrlar? --o--

Tünel 
- An.ne, l'!IOft durduğumu latae

)'Onda inen b&YJ ~rdtln mQ ! 
- Evet. 
- İtte () adam, trentmı. bir ttı-

nelden geçeriren beni lld defa ap. 
tll! 

- Neden ben& btmu enelden 
a&y1emedhı ! Kendlalne baddlfti bil· 
dhi.rdhıı! 

- Sapa bir tllnelden daha p
~ 11.Metmift.lm de ••• 

Borçlu 
- Alacaklıla.mu tatmm edebU.. 

mek 1~ zengin bir kızla meaeee
iint &aylediler, doğnı mu ! 

- AlacakWanmm paraya lhtt
ya.er varsa neden onlar &eqia Mo
rer kızla evlenmiyorlar f 

Uyku aeraemi 
Htz1t hıdı ça.Wı tel6fon dokton 

1lf&lldm:b.. Telefonun öbllr bqm· 
d&Jd seı he~ecan fç!nde : 

- Aman drikt.Or, r;a.buk.. Oğlum 
yaıı.lışlılc.Ja seblrladf. Bir life m.tı
rekkep içti, 

- Derhal geliyonmı. 
- Siz celineeye bdar, daktelr 

his btr tef ~ IDl)'1S f 
- Mürekkep mi dedinJılıil? K• 

rutma k'lıdı Y\lttmwluz. 

karar 
Yazan: Cemil N ejatl 

ra.r vermiş olduğum halde her 
ne dense Papa.tyanın da hare
ketlerini gözden ka~rmıyor
dum.. Birkaç gündenberi bu 
kuda bir fevkalldelik vardı. 
Buiıu gok iyi farkediyıordum ••• 

O gl1n de yine gözleri parıl· 
dtyor. yllzijme ba.kmea gUa1 
yanaklumda kUçUk çukurlar 
meydana ~lerek gUlUyordu. 
Halbuki Gül, ne kadar bozul· 
mqtu. Yanaldan ııolm111. 
~h ye3U gözlerini dalmt bir 
sıs bUrilmUştU.. Sanki qk anu 
d&h~ ziyade kapamq, kendi l • 
lMnıne atmıştı .• Yirmi beş y&ft' 

m~ at~ı beni yine Papatyaya 
doğru ırilrttktedl.. GUJ eolup sa
rardıkça. Papatya ya~urdan 
l!IOıtra ÇTkan gO~ YU.k!elir 
gibi canlanıyor, hafif b&ııu rUz 
glnna

1
, ..... ._ tutulın\lf gibi nete ile 

M ~.rvrdU. 

Demin de aöy1edim, o gUıı, 
kom§U1

1 
anma giderken GW ile 

ev emnek kararmdaydmı. ıra
kat kapıda. Papatya.yı tetkik e
derken GUle karın ihanet etti
ğimi hi&'!lettfm. Bu ild Jm an· 
amd& kalmak bana ne mUthit 
bir azab oluyordu. 

Gül ile evlenmek karanmı 
Papatyanm taşkın neşesi bof. 
du, Papatya.ya karşı olan mey· 
Unu de GUIUıı sewsine duydu· 
fuın hürmet ka.rarttı ..• 

Şimdi, siz bu Ud k!l".dan harı· 
gisin.i tercih etml§ olduğumu 
merak edeceksinbt değil mi?. 

Ceva.bmı vereyim: mç biri· 
ni. CUnkii o za.ma.n aşkm ka· 
d~an nuıl değiştirdiğini bile
nu~l'dum. Bu iki kızdan k~ 
ve bir eene sonra alell.de bir 
ka~mta. evlendim. 

Şimdi de Papatyanm mavi 
nazarlannı, GUlün. gamlı ba
kı,tarnır anvor, sa.adetimin o
n.da gQzeJ Simav kMab&l!lmda 
kalmış olduğunu dttşUntıyor ve 
her gU.n rztınıb cekiyorum. 

- Sevgilim, .ıtmıbı feMnıe o. 
lM'ak ltayatımı on bin lirayrs 
.Sgorta ettirdim! 

- Peki 11'7!4 bmw neden bcr 
na aöyledin! Bir rirprl.z yap. 
Mydın da1ıa ıyı olmaz mıydı? 

Yeni aıJukat 
- Tebrik ederim. tık defa ola.· 

nk mahkeme huzurunda bir dava 
mUdalaa edec~ ! 

- Evet: Borcumu ödemediğim 
t;lıt beni mahkemeye veren terzi
me brp kendim! milda!aa edec&
lün.. 

Yemek Kitabı 
Bir yqıek kka.bı a1m&'k i• ld· 

taPW& llt.ınifti : 
- Ben bir yem.et pişirme kitlr 

tıl istiyorum. dedi. 
- Her ttı.rıtı yemek kitabmm 

ftJ'dır Bayan ! BfJyU.k mil olıruıı, 
ldl~mn T 

- Ooo! .. Çok kO.çttk olsun! •• O 
tadar u yemek yeriz ki bil! .. 

-Nebttebdau~ 
1uJ1M 'Mr'lt:ut dtına et•ğe teı-
vik ecPVof6UKMat 

- Kww.lum /abri1«JtöriİıJ/Üm. 
""1 .. 

Y emq, içmiı, aonra da 
elbiaeleri çalmıt 

8ub1.tahmet civarında oturan. 
Arif n Sabri &dmd& Dd arbda.
llD nine enelki gO.n, Burhan a· 
dmda birisi mUracaa.t ederek yiye
cıet ve yatacak yer Jstenıit. Arif 
ve Sabri kendialni doyurdukta.n 
bqka odt1annd& da ya~ 
dır. 

Aaeü BmtıaA ertesı sa.hah ltal· 
kınca bu iyiliğe mukabele olarak 
Arif Ue SabrinJn elb.iaeleıinl ve 
gömleklerini çalmış, bıın.lan aatar-
ken yakaJanm11tır. • 

Burhan birin.c! aulh ceza hlldra.i 
taratmdan .ıorfUIU!lU lllUteatip 
tevk!t olunmuıtu.r. 

Uç hırıız yakalandı 
Mustafa .AIJ, Mustafa Mdmıe

Jer, Yaku.p •e Necmi adında yeı
llz yurt.Buz, dört ki§i bir §ebeke :tu· 
rvak f!hrlrı muhtelif l!lemtıerlnde
ki bir ~t evleri soymut ve nlha
y&t hunlardM yalnız Necmi harlq 
olm.at ftzere dJferlerf yakalanarak 
adliyeye •erl1mJşlerdJr. 

3 hımz dllıı. birinci sulh ceza hA.
tlm1 tara.ftrulan tevkif olu.nuı.Uflaı'" 
dır, Necmi ararımakt&dır. 

AlbnFiyatı 
Altm. tıyattanndald dnşnktOk 

devanı etmektedir. Dtln de btr al· 
tınm defert 22,70 Un. ldl. 
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Bir . kadın 
Kocası aleyhine 
tehdit davası açtı 

Üsküdarda garip bir t.ehdit 
davası cereyan etmiştir. 
· Üsküdarda Na.kkaştepede bir 
köşkte oturan ve Süleyman a
dında birinin karısr olan genç 
.,.._. şık bir kadın, kocası aley
hinde açtığı bir tehdit davasın. 
da şunları söylemiştir: 
"- Geçen eylülün 29 unda 

kocamla evde yalnız bulundu· 
ğunıuz bir sırada kocam cebin
den bir tabanca çıkararak beni 
zorla çırılçıplak soydu ve bir 
resmimi çekti. Ben bayılmış· 
tım; iki saat sonra kendime ge
lince 'bana: "Eğer benden ayrı
lırsan, bu resmini mecmualar • 
da ncşre<lece~im ve bu yaptık: 
larımı kimseye söylerı:en senı 
öldürürüm .. , dedi. Ancak ara
dan bir müddet geqince, b1:1 _f<?· 
toğrafları beş bin liraya bmsı
ne sattığım da öğrendim. 
Şimdi kimbi lir bu fotograf· 

lan şuraya buraya d~ıtarak 
aleyhime boşanma. se'bebı yapa
caktır .. , 

Muhakeme, şahitlerin çağını 
ması için başka bir güne bıra~ 
kdmıştrr. 

-<>---
Abidelerin etrafı 

temizlenecek 
' ~ehir meclisinden geçerek kati
:ret ke.o.betmi<j olan ba.Zı semtlerin 
imar p!&.nla.'"l tasdik ettirilmek ti· 
zere belediye imar müdürü Bay 
Hiiınil tarafından Ankııya görü -
rülmtiştü. Bay Htisnü plılnlan tas
dik için Vekalete brra.1anrşt.Ir: 

Yeni plılnlarda bilhassa 5.bide -
ler ve tarihi eserlerin meydana çr
ilrılma.sı göz önünde tutul.muştur. 
Bazı planların tatbik.ine haşlandrk· 
ta:n sonra tarihi &bidelerin içlerin· 
de ve etrafındaki harap binalar yı
!kılacaktır. Bu suretle temizlenen 
Abideler M;inde ve kenarlıı.rmda çi
çek bahçeleri yapılacaktır. 

Karaköy ve Tophane tramvay 
yolu.>tun genişliycceği hakkında ya. 
prlan neşriyat doğru değildir. 

- ---<>----
Matbuat Umum 

l\of üdürü geldi 
1fatbuat umum müdürü Sellin 

Sarper, :müşavirlerden Server !s
kitfa birlikte dün sabahki trenle 
Anknradan şehrimize gelmiştir. 

seı:m Sarper kendisile kon~ 
bir muharririmize demL'.jtir ki: 

- Müdüriyete ait bazr i5leritn1· 
zi görmek için geliyorum. Bittahl 
bunlard:ın biri de gazeteci arka
daşlarımızla temas etrne~tir. 
Perşembeye kadar buradayız.,, 

La Martin için 
üniversitede toplantı 
Fransız edip ve şairi Lamartı

ııin 100 nci yıldönilmü münasebe
tile dün Mat 17 de üniversite hu
kUk fakült~i ~lo:ıunda bir top-
liıı.tI ya.pılınıstrr. Toplantıda biıi 
frBn8f1..ca. diğeri do tü:rkce iki 
tr.onfcrall.'J verilmiştir. Konİera.zıs. 
l&n: Tiirk dili tarih kurumu azasın-
4.an Reşit Saffet ve Güzel Sana.t;.: 
l&r akademil!li profesörlerinden 
Ahmet Hamdi Tanpınar vcrnıiş
tfr. 

Toplantıda şairin hayatı vo e
• e.r leri aıılatılmıştır. 

Krs~ haberler: 

1911 

Spo r - ..... -'-' ... 
Kız mektepleri vo
leybol şampiyonası 

Aız L l&f"kri arasındaıd , ·oleybol 
pmplyoııasmo. dl\n de EminönU hal· 
kevt salonunda devam edildi; Bofıu.· 

Jçi Işığa, Kız .Muallim, CıımJıurJyete 
galip geldi. 

.ıuusabakalıı.rm tMsllli.tı \ 'O puan 
oedwllnl ~ğ'ıda veriyoruz: 

Günün ilk maçı kız muall!ı:n mek· 
tebl ile cumhuriyet kız lisesi arasm· 
da idi. Takımlar sahaya şöyle dizil
mişlerdi: 

cumhuriyet: Nihal (k), Bida.r, Hay 
rUnnisa, Semahat, Belkts, KAniye. 
Kız mual!lm mektebi: MelAhat (k) 

Hayriye, Nevzat, Meliha, Hayriye, 
Neriman. 

Kız muallimin servb atışile ilk sete 
ba.şlanınış ve mUBtakbel öğretmenler 
arka arkaya sayı kazanmağa ba§la· 
,ınt§lardır. Akabinde Cumhuriyetliler 
Bayılan dörde çıkarmııılarsa da kız 
Muallim tekrar M.klıniyetl ele altIU§ 
ve birinci .seti 16-4 ile bitirmiştir. 

İkinci set baştan sona kadar heye· 
canla geçmiştir. CUmhuriyetliler Se· 
mahatin güzel kurtanşlan ve Nihalle, 
Ktı.nlyenin servis atışlarile lklncl ııeti 
kazanmağa muvaffak oldular. 15·9 

Üçüncü set başladığ'ı zaman her iki 
taraf ta heyecanla oynuyor ve bu ee
bebten dolayı oyunun anlan tatsız bir 
şeklide devam ettikten sonra gene he· 
yecanıx bir şekil almış ve neticede 
rakiplerine nazaran çok gUzel ve bil· 
gill oyun çıkaran Kızmuallim mektebi 
1.içllncü seti de 15·12 ile alarak ilk 
müsabakanın galibi olmak §Creflne 
na.il olmuştur. Kız Mualllm me}rtebl 
bugUn çok güzel oyunu ııayeslnde ga· 
liblyeti hak etmiştir. Kaptanları Me
Wıat ile küç!lk Hayriye harikulAde 
bir oyun çıkarmışlardır. 

Cumhuriyetten Nihal, Semahat, KL 
niye b<!rmutat iyi oynamışlardrr. 

GUnün ikinci müsabakası Boğa.zlç'l 
ile Iştk arasında idi. Hakem Samlııin 
idaresindeki bu maça takımlar &§Bğı· 
daki kadrolarlle çıkınııılardı: Boğaziçi 
Nlluter (k) , Handan, LA.mia, Handan. 
Solmaz, Rebla, 

l§ık: Nuruclhan ·(k), Zizi, Zekiye, 
Nesime, Hilkat, Sallha, 

nk sete lııı.k lisesinin servis atışfü 
başlanm.ış neticeyi Boğaziçi 15·4. le 1 

al.mııılardır. İkinci set tatsız ve Bo
ğazl.Çinin kaU hWmlyeti altında g eç· 
İni.§ ve Boğazlçlller bu seti de 111~8 ile 
kuanmııılardır. 

Puan cedveli 
Erenköy S 
Kız öğretmen 8 
İstanbul ll90SJ z 
Çamlıca 

Cumhuriyet 
Boğaz.lı;i 

15ık 

tnönU 
mındlW 

Şişli Terakki 

z 
s 
3 
3 
1 
2 
2 

2 
l 
1 

l 

1 

2 
2 
2 

2 

Edirnede kır 
koşuları 

8 
ıs 

' 4 
4 
4 
2 
2 
ı 
2 

Edirne, (Busuı.i) - Beden Terbi-; 
yesi umum mUdlırltiğü.nUn tertip eW
ğl kır kO§ularmdan 5000 met.:niı.ıc 
(Mukaç) koşu.."Wlun ikinci kısmı bu• 
gün sa.at 10 da yapıldı. 
Koşu hall<evıılde başladı ve Yıkık-, 

Taşlrk - Ayşekadın - İstanbul yo-, 
Iu - Saraçlar caddesi ve AbacıİıR~ 
bll§mı takiben gene HalkeviDde bitil. 

.Muhitte ve bilhassa gençlik afa. · ' 
smda bUyilük bir alAka. ile takip edi· 
len bu koşuda birtncillği (17,12 daki. 

• lataDbul iillalat ve ihracat kada) Nihat, ikinciliği 17,13 dakika· 
birliklerinin te•·lıit edileceği etra· da Mehmet, UçUncülUğü Sabri ve dör-

ı:;a: ... 
fında Oazı gazetelerde çrk&n haoe.r:. düncülüğU de KA.mil kazandı. 
Ier, verilw. mtı.Ifuna.ta nazaran, iüı"- 1 Bu koşular her hafta devam ede-
kikate v.r.gmı değildir. cektir. Ayrıca ayın 27 .ııind~ yapıla· 

" hr sinemaların talebeye yap- cak olan Atatürk koşularına da ha· 
makk oldu.kları tenzilatlı ta.rif~e!f ;zırıamlma.ktadır. 
ri kaldırdrk.l:m belediyeye &ilr!yet " 
G.i&t•tir. tlan 

• Elan~ fiyatmr tesbit için 1stanbu1 ticareti sicil bürosunun 

• ; az - • • 
Böbreklerden idrar torbasına ka· 
dar yollardaki hastalıkların mik 
rop!anıu kökünden t emizlemel: 
için HELMOBLÖ kullanınız. 

ı_··- ··_ıs_ıa_n_b_uı_L_e_va_z_ı m_a_m_i_r_liğ_in_d_en_ve_r_ue_n_ha_r_ic_i _as_k"lll!erı-ı _k_ııa_a_ıı_i_ıa_nı_ar_ı _I 
Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkl~ <!i<:;iltme!eri hi.zaltıı mda yazılı gün, saat ve mahallerdeki Aslteri Satn 

alma komisyonlarında yaptlacaktır. Taliplerin belU vakitlerde ait oldukları komisyonda bulunmaları. Şal'tn.amc 

.~rl komisyonlaruı.da görülür. HELMDBLEU 
ctNst 

Böbreklerin çalışma kudretl.ı:ıl art 

brrr. Kadm. erkek idrar zorlukla 
rmı, eski ve yeni belsoğukluğunu 
mesano lltihıı.bmı, bel ağnsmı 

sık sık idrar bozmak ve bozarken 
yanmak hallerini giderir. Bol idrar 
temin eder. İdrarda kumların, me 
aanede taı:ılarm teşekkUJtıne mani 
olur. 

Sade ya#'f. 
Bulgur • 
K. Fasulye. 
Nohud. 
Yemeni. 
Kuru oL 
Tavla halatı. 

Kilo 

.. 
107,000 
916,000 
360,000 
175,000 

Tutarı 

Lira 
155,150 
137,400 

86,400 
24,500 
17,250 

Teminatı 

Lira 
9007,50 
8120 
6125 
9940 
1293,75 

İhale gün 
31/ 12/ 940 

., " .. 
,, ,. " 
,, " ., 

10 

11 

14 
15 
10 
14 

Sn-as. 
Sıvas. 

DİKKAT: I!ELMOBLô idrarınızı 

temizllyerek mavileştirir. 
Sıhhat vekAletinin ruh.satını haiz 
dir. 

P~R F,("7.ANE D"F: lHJLUNUR 

;ı-------
İstanbul üçüncü icra. memu:rln

ğnndan: 
94.0/ 2358 
Alacaklı: Yahya Balaban Anıba.r· 

lı köyünde: 

Borçlu: Reşat: Ba.krrköy Niyazi 
bey sokak tapu dairesinde 4 nu· 
marada. 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya. çevrilmesine karar veri· 
len ev eşyası peşin para ve açrk 
arttmna ile 26-12-940 tarihin
de perşembe günü saat 9 da.n iti
baren yukarıdaki adreste satıla· 
caktn-. Muhammen kıymetinin % 
75 ni bulmadığı takdirde ikinci a· 
çtk arttırması olan 28--12-940 
tarihine rastlryan cumartesi günü 
ayni saatte ve ayni yerde yapıla
cakttr. 

Yom torbası yerli 
lp yular başlığı ,. 
lp yular Bapx 
Çul. 
Belleme. 
Kolan. 
Un. 

.. 

.. 
Buğday kırdmlma.;ıt 
K('reviz. ı, 

Ispanak. 
Lahana. 
.Pırasa. 

Kırmızı mercimek. 
Nakliyat. 
Ekmek Sl'!Cr. 

M:ıngal kömUrü 
Pekmez. 
Kesme ııeker. 
Sığır eti. 
Sade yağt. 
Sabun. 
Toz şeker. 
Kesme ııeker. 

Mercimel<. 
Pilı\vlık pirinç 
Çorbalık pirinç. 
Toz §eker. 
Nohut. 
Fabrika unu. 
Sığır eU. 
Sade yağı. 
Kuru fasulye. 
Arpa. 

Çift 

Ton 
Adet 

" 

" 
" .. 

Ton 

Kilo 

" 

" 
Adet 
Kilo 

,, 

Kilo 

" 
Ton 

,, 

5,000 
300 
200 ) 

2000 
2000 
2000 
1500 
1500 
1500 
300 

1000 
2980 ) 
2980 ) 
2980 ) 
2980 ) 

) 

) 
) 
) 

) 

1850 
5000 
5000 ) 
3000 ) 

50tı0 ) 
5000 ) • 

10,000 ) 
2000 ) 

10 ) 
10 ) 
15 ) 
15 ), 

160 
1000 

70 
25 

200 

1162,20 
10,000 

· - 000 

26,250 

Kilo 2,458,800 196,704. 

lTi 
1500 

1968,7:'.i 

114,703 

27 " " 

27 O H 

24 ., " 
26 
26 .... 

26 .. " 

30 .. ,, 

26 .. " 
26 .. " 
so .. " 
26 ,, Jt 

26 " .. 
4/ 1/ 94.1 

14-
10 
14 

15 
17 

l4ı 

Konya Lv. Aınirllği. 

Konya Lv . .Amirliği. 
Konya Lv. Amirdl;l. 
Konya Lv. Amirliği. 

Kırklareli İğnece. 
hükumet cacld .. s!. 

.. Emln ha.n. 

J4:17 Krrklareli Emin han. 

11 SUloğlu. 

H .30 Gellboluda BolayiT. 
l4 
14 

15 

" .. .. .. 
15,30 " 
10,30 Erzurum. 

(1672) {12088) 

Taliplerin % yedi buçuk pey 
akçeleri ile 940/2358 nolusu ile ma· 
hallinde hazır bulunacak memura 
mtiracaatları ilan olunur. (34437) __ ..:.._ ____________ --,--! 1 

Beher kilosuna tahmin edilen:t.fi&~I 8~5 kunıt otan 2400 ton sert Te ya· 

muşak buğday pazarlıkla satın almat'aktlr. Pazarlığı her gün A.nkarada Lv. 
Tlrktye Cambariyetl A.mirıığt satın aıma komısyonunda yapılacaktır. l~ tondan aoağı olmamak 

, 
ıartile ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 2{00 tonun katı teminatı 22,900 

Z 1. R A AT 8 N K AA S 1 llra, 15 tonun 192 liradır. Evsaf ve 11nrtname.st 960 kunıtıa Komisyondan a.lJ· 
mr. Taliplerin her gün komisyona müracaattan. -(1527) (11743) 

Kuruluş tarihi: 1888. - SermayeSi: 100,000,000 Türk l--irası. 
Şube ve Ajam adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blrikttrenlere 28.800 Ura lkramlye veriyor. 

Ziraat Ban.kasmda kumbaralı ve ihbarm tasarruf hesaplarında en az 
~o lirası bulunanlara senede 4 defa c,;ekilecelc kur'a ile &§ağtdakl 

' 
' 4. 

40 
100 
120 

plAna göre 1kram1"e dağıtılacskt:rr. 

Adet 1.000 Liralık -1.000 

.. r;oo .. :ı.ooo .. 2ıso .. 1.000 

" 100 .. 4.000 .. 50 ,. S.000 

• 40 • 4.800 

Lira 

" .. 
" • 

160 • %0 .. 8 .200 ,, 
D!KKA T: Hesaplarmdaid paralar blr sene içinde 150 liradan aşağı 

dU.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla:ıiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa: 1 EylQl, 1 BlrtncikAnun, 1 Mart vo 1 aa.zlran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Limanları 
lüğünden: 

işletme Umum Müdür-

il- :,. :/. 
Mevcut nUınunesine göre 500 edet çf!t araba kotum.ile 100 adet saka 

ar&ba koşumu pazarlıkla .satnı alınacaktır. Çi!t araba kooumunun beherine 
75 ve saka araba koşumunun beherlne 45 lira fiat tahm1ıı edilmiştir. ~ep· 
.sinin katı teminatı 6300 lira olup ihalesi. 2/1/941 Pe11embe gUnU saat 13 de 
Anl<arnda M. :M. v. Satm Alma kom!Byonuııda yapılacaktır. (1639) ·(ll828) 

..... "' ,,,. 
310:37:S beygir takatinde bir adet Dizel Elektrojen grubu pazarlıkla aa· 

tın alınacaktır. Tahmin bedeli 48,750 Ura, kat! teminatı 7132 lir& ISO kunı§• 
tur. Pazarlığı: 27/12/940 CUma gUnU saat 11 de Ankarada M. Y. V. Hava 
Satm alma komisyonunqa yapılacaktlr. Evsaf ve §8.rtnaıne.si 250 k~ ko· 
misyondan alınır. Taliplertn belli vakltte komisyonda bulunmalan. 

'(1665 - 12010) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları . ı 
Mlkdan T.bedcll Teminatı 

L ira L1n.ı. Kr. 
40.000 kilo Yoğurt 

eo.ooo kilo sut 
10.000 750.00 6 lkincikAnun 941 Pazarte.!i 1' 
10,458 784.35 6 tkincikmun 941 Pazartesi 15,SO 

ı - Yukarda ınikdar, cins, tablllin bedeli, ilk temlnatt ve ekalltme gUn 
ve saatleri yazılı iki kalem gıda maddesinin hizalarında gösterilen ta.rfhler· 
de kapalı zarfla ekslltnıeleri yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfa.tı dahlllnde tanzim e~ek· 
lerl kapalı teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını en geç hiza.larmda 
gösterilen saatlerden birer saat evveline kadar Kasnnpaşada bulunan ko· 
misyon başkanlığına n:ıakbUZ mukabilinde vermeleri. (1190%1: 

~· · 2 adet çift ibreli hassas stop nç 
70 adet pırtldak (komple) 
4 adet DJ:ıı-J dlnn.mo 

1000 adet Pıı.klllmet sandığı (Resim vo evııafnı.a gö"') 

Yukarda. ciM ve miktarı Yazılı malzemenin her bir kalemi 26 Btrlncl· 
kAnun 940 Perşembe günU saat 14 den itibaren ayn a yn pa.r.:&Tlikla sıma· 
caktll'. t steldilerin Kasmıpaşada bulunan komisyona mtıraca.atl&n. (12082) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdürlü· 
günden: 

Okulumuza ücretli bir riyaziye ve bir gemiclli.lt l)ğr&tıı:ıeni alma· 
caktır. 

Şartlar : 

1. - Riyaziye Ciğretmenllfi için üniversite mezunu olmak .Y.,.. on bef gtinde bir defa. toplanan 124.7 numara.sile tescilen 15. 5. 9~ 
11am 1'o!nisyonu, önümüzdeki cu· tarihinde Erzincanlı Ahmet Ku
ma g1.iı:W toplanacaktır. Jat1a tesis ve mua.hharan Ali Koç· 

• Ke.smı.pa.şeda oturan Ahmet luyu teşrik ettiğimiz Ali ekber 
lJü.ıırı)et a.dmda birisi, diln bir lı:aJı· Tebrizi - Ahmet Kulat Anadolu 
vede oturÜrken birdenbii-e f~- ticaretha.ne5i koilektif şirketini 1s-
1~ıtUV b~ ııonra da Ölm.Ü4ıtur. tanbul beşinci Noterliğinden 

İşletme ihtiyacı için açık eksiltme usuliyle sekiz kalem muhtelif evrakr 
matbua bnstınlacaktır. Muhammen bedeli (1400) lira, muvakkat teminatı 
(105) liradır. İhalesi 6/ 1/ 941 tarihine rastlayan Pazartesi gUnü saat 15 do 
Galata rıhtımındaki umum müdUrlUk binasında. toplanacak satın alma ko· 
misyonunca yapılacakbr. NUmunelerlc şartname her gUn sözü geç<!n ko--

Unlversiteden. öğretmenlik vesikaaı almış bulunmak, 
. 2 -:-- Geınicilik öğretmenliği için meslek okullarından mezun 'ft bu 

vazifeyı Yapabileceğine dair elinde bomıervis bulunm.ıc, 
A. - Askeı.:likle ilişiği bulunmamak. 
B. - Ücret miktarı barem kanununa gl5re millt mtldafea .....,._ 

tince taYin edilecektir. 
Ahmet Hürmet.in kalb sekt'eeiı:ı.- 13336/ 801 numarasile musaddak 

"'·•n :ı:ı..u;.~ı anl•CTlm"'tır. . .. .,., .. _... _,,. .., mukavelename mucibince ikaleten 
--------,,-------~ feeıb ettik. 

ZAYİ - 928 senesinde Rumeıt Mü.nlesiı şirketin hesabatı umu-
fen~i ilık. mclc.tebindeı:ı alclıbın fa• IN.yest ve beaabr carileri intaç ve 
h:ıdefo:uncın.i .za)i ettim. Y:.;15ffii~~:· :taı. ziri sabik şerikler ca.ni-
ı;t!cmcain:ndan eskisinbı ~ "' ' ta.Ukan bma edilere.k he-
yo:l:tlU'. Huııit. (3.606' ~. bıt'bıhl huhılll üzeli.ne sabdt 
------------- teı1tl!'.2' uyekdlğerinin zimmet ve 
•••••lllliıııiilm•••• .. U.~ B>ra etmek ve tekmil 1 

D K "" O h~ ve .;ec&ibi hıma raci olnııtk 
T • ernal ~ ıı~ 7- 12--9•0 tarihinden iti-

ml.syonda görtilebllir. (11965) 

~ ~ • ' • ~ .. ' •• .... • • ;.. ~ 1' • • j' 

VAK 1 T matbaası . 
Kitap 
tanzim 

Bu vazifelere· taliplerin acele Ka.mnp.qadaki Den.b: geWt!l tılıtolu 
ınüdürlüğüne milracaatlan. (11759) 

• .. ._ ....................... _. ...... iiiiii ... 

Maarif Vekilliğinifl 

idrar y.eHo.n hastalık
İan mütH. .... ı 

baren baııa devir ve temlik eyle· K"•- L- • 
dikleri ve tevfika.u nııbbutiyeye ıLf:ll.p, mecmua, gazete -•• • 

gen iden 
açmıştıı 

kısmını 
edip 

lise hir·inci, ikinei sın·ıf 

F r11St1ca k1tlplan oMtttlr 
1 m~ ve miin!eriden ifayı T~tij]er f\~ntJM dizai işleri ahr. 
va.zil' Ye ftvee&ibe devanı etmekte rlll11 .. 111 .. 111iiiiıiiiİlllİiifiiiiiiıııiiiiıİİİİııiıliıiİlıilllllllll!!lllllllll 

~ lilttkW atckleııe No. -.ıo bulunduğum 118.n olwıur. 1 
*Drtıe Par.aıı tlıttü o..MJ!\n ı Sf~ Vemr Wı:elel!lll eeddııl-. 

.\fi,.,...._, Tel.: tJ 23ô j sind~ 1"'62-/6 ·~ ~u tf1'ı 

·- A Mt'!!lll&W"i!!l'jl!il'WW 1 ~ -~= (3«48ı) 
AJtNrbe.r ~ 

Sahiai: ASIM 118 

t1mum neıriJ'.Mı idıa~ eMlı: 

Baaddığı yer : VAKiT Matb<tMI 

~AMMt~ 

YA k 1 T 


