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Ekmek on para acazlayor 
Dün toplanan narh komisyonu un fiyatlarını 

tetkik etmiş, ekmek fiyatının on para ucuzlatılma
sına karar vermiştir. Yarın sabahtan itibaren ek. 
mek 14 kuruş on paraya satılacaktır. 
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1940 mali yıhnı 
Sarsıntısız . . 
geçırıyoruz 

.Yazan: ASIM US 
Türkiyo harp harici olmasına 

rağmen ikttsadi ve mali bakımdan 
harhin içindedir. Onun için 1940 
yılında. en büyü'k endişelerimizden 
biri de\•lotin mali mu,•azenesinl 
muhafaza etmek meselesi idi. Nor
mal olarak de,·Iet büt4;emizin ma-
88.rit yekunu 260-270 milyon lira. 
arasnıda. ilrnn fevkaliide ,·a7.lyetle
:rhı ncti~i olarak bu yckfınun 
hemen bir misli daha. artması za
nui görülüyordu; devletin normal 
Varidatını ,·erı;i ,·olu ile artırmak 
milınhiin olduğun~ göre bir misli 
artacak olan fevluı.füdc mas:nıflara 
karşılık bulrnal< hakiki bir gaile 
gibi görünüyordu. 
t,ıe geçen haziranda. başlıyan 

194.0 mali yılma bu tarzda. endişe 
ler içerisinde girmiştik; 1940 büt
çesini h:ızırlnr'".u:m fazla. masrafl:ırı 
ka.rı;ıla.mak için bir takım mali 
tedbirler almm:..kla beraber bunla
l'llı tatbikat sahasında arzu edi· 
len maks::ıdı temin edip etmiye. 
ceğinde mütereddit bulunuyorduk. 

Artık böyle endişeler içinde gi 
ren mali ~rılın yansını geçirmiş bu
lunuyoruz. Geçen altı ayda alman 
neticelerden sonra gr.lecek altı ay· 
'la almabilecck netic<'lcr hakkında 
maddi 'c ameli tl'crlibeye müste
nit bir fikir edinmiş ,·aziyette bu. 
lunu'\""oruz. 
Şimdi memnnni~·t>tle söyleyebl· 

riz ki ~ecen alb aylık tecrübeye 
göre 1910 ytlın<la. del'lctin bütç.e 
ilıtiy~l:ın sarısmtısız bir surette 
temin olunabilecektir. Zira. yılba.
§mda tahmin Nlilcn \'ariılatrn alk 
aylık falısiliıtında ı ~<sildik değil, 
fazlalık \l'rdır. Gclf'cCk altı u.y 
ıçinılo ta ıs'ılıı :ı bir 11İ '°' nokssn 
OL<;a bile normal biitçrde hiç bir a.
ç1kl~ nlnu~'a<'akhr. 

Fe,·knliicle mncıraflnr için kabul 
edilmiş olan fevkalade tahsisata 
gelince, tahmini olaral;; bunun ye· 
klınu da 216 mil:von lira der<'cesin
dcdir. !Uerkez Bankasının 15 mil· 
Yon sterlin karşılı~ olarak c; .~ 
Dıak s:ılfthlyetini kanunen haiz bu
Jonchığu C\~kı nakdireden ancak 
70 milyonluk bir miktar alınacak· 
trr. Iluhran {lola:vısilo memlekette 
i5 \ :e mübadele hacminin e'Jcsilmesi 
banka.tarda fazla miktarda p:ı.ra. te
ı·a~iimünü mucip olduğundan % 5 
fıuzU hazine bonol:ırmm miktarını 
1 ?O milyona. katlar çıkn.rmak lm
l<anr lıası1 olacaktır. Bir de geçen 
1939 ~·ıhndan 1940 yılma devre
dilmiş o1an 40 milyo.n Ura.lık bir 
hazine mc\'cudu ,·ardır lil bu da bu 
senenin fazla masr:ıflann:ı kıı.r§tlık 
göstertlebil~ktir. Bunlardan son
ra fe\·kaliide masraf olarak lmrşı· 
lrksız göriinebilecek miktar en çok 
40-4;) ınllyon arasında. bir rakam 
olacaktn- t..i bunu da kısa a\·anslar, 
lıesabı cariler ve fl8.ir mali muame. 
leler Ye bütçe tasarnıflan ile ka· 
Pahnak mümkün görünmektedir. 

De,·letimbJn mıı.Ii ltibarmm de
recesi lıaKlcmda. bir fikir , ·erebil
mek için clahlli lstllmız truıvillerine 
h_nlk tarafından gösterilen rağbe• 
tin gilnden gl'ıne artma.kin olması 
bir delil gösterilebilir: Hakikaten 
her biri 20 şer lira.hl< 200,000 dahi
li istikraz tah\ilinln evvelce pı!J.{ 
az mikfan halk elinde idi. Son za
r.-ıanlarda bu tah,illcrclen halk eli
ne geren ınlkta.r hemen y:ı.rısmı 
bulmuştur. 
Avrup:ınm en mamur memleket

leri harp felaketi ile bir harabe 
haline ~rerken memleketimizin bir 
taraftan bir sullı adası halinde kal
ması, cli~er taraftan il<trsadi har
bin sa.demelerine karşt asgari bir 
sarsıntı ile mukayemet gösterebil 
ınesi, del·letirrıizln gerek harice ve 
gerek rlalıile lmrşı siyasi sahada 
oltlnğu J<:ıdar ~tısa.cli ;,c mali sa· 
harla dahi itibarmı muhafaza ede
lıilmro;I ı-ükmnlarla kuşılanacak 
bir h~ıli-.cclir. 

Amerika 
44 yeni şilebin 
ingiltereye dev

rine müsaade etti 
(Ya~ısı 4 ii.ncüde),. 

Atatürk 
koşusu 

Dün 
canlı 

bütün guıdda heye· 
bir şekilde yapıldı 

Ankarada yüzlerce genç Atattrkln 19 
yıl önce ·ıeçtttı yollarda yarıştılar 

Cem.D Taner ' 

Ankara, 27 (A.A.) - Bugüı. 
An.karada Atatürk koşusu yapıl
mrştır. Bu koşu bundan beş yıl ev· 
vel Ankara halkevi t.arafrndan ter
tip edilmiştir. Ebedi Şef At.atür 
kün 19 yıl evvel Ankaraya ilk de
fa ayak bastıkları günden hazırla
nan ve geçen senedenberi bütUn 
yurda teşmil edilmiş koşuya bu se
ne Ankarada yüksek olullar, lise 
ve memek okulları, Türk.kuşu men 
suplan ve Gazi terbiye enstitüsü 
kız talebelerile de iştirak etmiŞ
lerdir. 

Ankara halkevi ayrıca Kocaeli, 
Eı:;kişNti:r, Bursa, 1stanbul ve Ma
latya ve bunlardan da dörder ki
şilik birer atlet taknnı müsabaka
lara davet etmiş bulunuyordu. 
Gençliğin 19 yıl evvel AtatUrk'ün 

(Devamı 4 •üncüde) 

Amerikalı bir tayyare r Bardiy.a 
yüzbaşısı diyor ki: 

Yaza Amarika ı önünde 
h rb irecektir l \taziyette bir 
Nevyork, 2r (A.A.J - Meksf~ deg-ı·şıkl ık yok 

kaya muvasalat eden umumi har- 1 ~ 
bin meşhur tayyarecilerinden A- İngilizlere durmadan 
merikalı yüzbaşı Eddie Riecken. 
backer, beyanatta bulunarak de. 
m.i;.tir ki: 

'~Aıne~ akında dünyanın en 
kuvvetli . i devleti olacak, ge
lecek yaz Aunanyaya karşı harbe 
gidecektir.,, 

takviye kıtaları geliyor 
Kahire, 27 ( A.A.) - Orta şark 

lngiliz hava kuvvetleri kumandan
lığı tarafından dün resmi tebliğ 
neşredilınemiştir. Noel günü lngi. 
liz kumandanlığının hücwn yap. 
tırm.adığı bildirilmektedir. lngiliz 
bombardıman ve avcı tayyareleri 
keşif uçuşlarından maada hiçbir 
hareket yapmamışlardır. 

Kahire, 27 ( A.A.) - Bardiya 
önündeki vaziyette değişiklik yok.. 
tur. (Devamıı 4 üncüde) 

Parti vilô.get kongresi dün 
iki celse _qaparak dağıldı 
Mektep taıebeler•al aıaa llallveıerıe ıınemalarıa oa 

be,er gtbı kapatıımaıı, elek-
trik ve bavagaıı Gcretlertnın lntllrılmeıl ııtealyor 

i1d (ntiba 

Parti reısının basın 
mensuplarına ziyafeti 
Be,at Mlmarotıa aaıauaaa şifle dedi: 

Memleketimizde şu veya bu noktadan ayrılık gay 
Tılık tahayyül edenler 11arsa bu nurlu "CJe ş~urlu 
birlik "CJe ahenk onların gözlerini kamaştıracaktır 

(Y ~ı ! ncide) 

Yeni idare heyeti 
ve kongre 

delegeleri seçildi · 
Parti vilayet kor.gresi dlin saat 

ı • de Refik Ahmet Se-vengilin 
reisU.,öinde toplanarak ruznamenin 

. mnzak eresini t.ama.mlryara.k dağıl· 
'mıştır. ' 

Celse açtlmca bir gUn evvel vak· 
tin gccikme:!l vilzilnden oknnmam 
geri brralulan kam dlleklerl okuzı.. 
muştur. (De""&Dlt 2 oelde) 

Amerikanın maruf şah• 
siyetlerinden 150 kiti 

Ruzvelte bir 
mektup gönderdiler 
Mihver dev
letleıinin 
mağlup 

edilmesi için 
Nasıl il arellet 
ıtıımıa Oyte 
yapınız 1 

Va§ington, !1 ( A.A.) - Be
yaz saraydan bildirildiğine gö • 
re, Ruzvelt, Amerikanın mo.nıf 
§&bsiyetlerlnden 150 sinin im· 
zasmı taşıyan bir mektup al· 
mıştır. Bu mektupla. mezkur 
zevat, Ruzveltten, artık mUsta· 
kar bir hale gelmiıı olan Ame
rikan politikasmm, mihver. dev 
letlerinin mağlO.biyetini ıntaç 
için nasıl hareket etmek icap 

(Deıııımt ~ un.cilde) 

Vunanhlar 
Lin'e 

girdiler 
Şiddetli soğuklara 

rağmen 

iki zata verilen biner Iİ'ra vüzünd 1 G~nlerinpeşirul~ • ...... . en ıtalyan , Yunan 

Yunan ilerleyişi 
durmuyor 

Atina, 21 ( A.A.) - Elen or· 
dularr başkumandanlığmm dün 
akşam neşredilen 61 numaralı 
tebliği: 

Mesut mahalli harekat, kıta
larmuzm ilerlemesini ve düş
man mevzilerinin işgalini müm
kün kılmıştır. Esirler aldık ve 
mühim miktarda harp malzeme
si iğtinam ettik. 

Atina, 21 (A.A.) - Elen or· 
dusu başkumandanı General Pa
pagos, Noel münasebetiyle kıta-
. ___._ (Devamı 4 ü~) 

Denız Bank erkanı ye- harbin~en 
•J k ·ıd . a~~~~ı~~k ~~ru~!!! nı en sorauya çe l l İtalyan - Yunan hıırbi ile çok · O ala.kadar görünüyorlar. BunUD 

sebebini burada.ki harbin 1000 
ile 2000 metre yüksekliğinde 
dağlarda cereyan etmekte ol· 
masıdır. İsviçre tıpkı Epir ve 
Arnavutluk gibi dağlık bir 
memleket olduğu için İsviçreli• 
ler YunanWarın İtalyanları 
mağlOp eden harp taktiklerini 
ica.bmda düşmanlarına ka.rşt 
tatbik etmek maksadiyle tet· 
kikler yapmışlar ve Yunanlıla. • 
nn elde ettikleri zaferlerde eşek 
kollan ile katırların ve cebel 
toplarının büyük bir rot oyna
dığı neticesine varmışlar. 

İstanbul Müddeium.umiliği, sa- Çap, avukat Suat Şatır, Neşet ı-
bık Denizbank erkfuunı, Deniz- Akol, memuriyet vazifesini sulis· • 
~anlan ta.~iyet~ esn~smda muhte. timalden eski Denizbank müdürü G 1 da madde 1er1 ne 
lif ve mutevali yolsuzluklarından umumisi Yusuf Ziya öniş mua.. 
dolayı yeniden sorgu hfiltimliğine vinl · d Tahir K k. ' ~ -mil · ti erın en ev ep, Vt: 

verm.ış r. Ank · ini ih al 
Maznunlar sırasiyle şunlardır: san, vazifes m suçun-
Denizbank hukuk müşavirle- dan Murad Güney, vazifesini ih. 

tinden İsmail İsa C3.Iliş, vazifesi· mal suçundan Baha Değerdir. 
ni ihmal suçundan Hamdi Em:ıı Tahkik olunan cihetlerden biri. 

/ 

si; iddiaya göre şöyledir : De-
nizbankm teşekkülü sıralarında 
Denizyollarma ait bir vapur kaza. 
ya uğramış ve 150 bin liralık bir 
zarar ika edilmiştir. Kaza. hak
kında bir İspeç raporu hazırla. 
mak icap etmiş ve hakem olarak 
da hukuk fakültesi Deniz ticaret 
hukuku profesörlerinden Ali Ke
mal Elbir ile eski lstanbul Deniz 
ticaret müdürü Müfid Necdet 

1 

Deniz tayin edilmiş ve rapor tan
.dm olunmuştur. 

Bu sıralarda. Denizba.nk teşek. 
-uı etmiş ve Oenizbank mnrltır 
ıuavin.lerinden Tahir Kevk ebln 

mriyle bu iki zata 1000 er llra 
.1akem Ucreti Deniııbank kasaııın

İstanbul Fiyat Muraka
be komisyonunun 
koyacağı fiyat 

Bitin memıe ır ette 
muteber oıac~k 
Ticaret Vekaleti, çok yerin -

de bir karar almıştır. 

Bu kararr. göre, tstan bul fi • 
vat murakabe komisyonu ·tara-
fından tesbit edilen bihlmum 
gıda maddeleri fiyatları, bil· 
tün TUrkiyeye şamil olacaktır. 

Bundan maksat, lstanbulda 
konulan fiyatları şayet beğen -
miyecek ohı.n bulunursa bu gi
bilerin. diğer vilayetlere mal 
kaçrrmalarma mani olmaktlT'. 

Hakikaten lWyanlann yıl• 
dırım harbi yapmak için Arn&· 
vuttuğa getirdikleri tanklar '-e 
kamyonlardan istifade edileme
miştir; eşek, katır gibi canlı 
nakliyat vasıtaları ise kamyon· 
!ardan ıpk hizmet etmiştir. ~
bel topları da ltalyanlann agır 
toplarından fazla işe yara.mı~
tır. Anla.şılryor ki. ftalyanl~r!n 
mağlubiyeti yalnıt ıı.."kerlerının 
süngü harbine daYan.amam.a ]a • 
rmdan ibaret de~ildır: d~ge!' 
bUvük bir hata erkini harbıye· 
terinin harp edilecek sa.h~a 
tanktarm ve k&ınY~l&rm 119 
ya.ra.yıp yaramryaca.gmı hesap 

ed ~·- oknalarnlır· 
/ 

Bir. YJtnQllt tıa7diye 1'olu 
dua :verilmiştir. 

(~~~~l 

Böylelikle. e-erek mil!ııtahsili. 
gerekse müstehlik menf aatlerl 
~özönUnde tutularal.r kabul edi· 
len grda maddeleri fiy,tlanna 
brşı hi~ir surette ~e alı
~. 

em_...., HOJllll& Eum95J" 
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1 Radya Gazetesi f
1 Parti vilô.get kongresi dün dağıldı 1 Hldısa er aras111da 1. 

(Ba§ tarafı l incide) 

Muhtelif kazaların 
dilekleri 

Eminönü kazası: 
Yerlere tilkllrillmesinin men'i, 

Siyaset dünya.sının bu a.k~ temizliık arabalarmm evlerde çöp-
:aziyc.ti şudur: !eri mun t.az2.ıru:.n alma lan, Şeh7a 

Siyaset ulakları 
kararı9or .. Baklllat 

aıı, blöf mi? 

llo:!l g._>ç r g.-çmez derhal heye- debaş nda ve Beyazıtta, bir umumi 
.ın V<!rı.Ci habe. ıer yayılma a baş- helanın i..ruıası. Kilçük.,azarda bir 
i.UlUŞUr. Bu hıi.b rler Uç k ı:na ay· j dispnns:?r yap:lması. KilçUkpazar · 
Ilmaktadır: 

1 
da am~le kad•nlarm çocı!klan için 

birer sefer mevcuttu. Bunlar bu 
kış tarifesinde tamamile kaldml -
m..i3tir. Sayın kongre heyethıin bu 
işe cllemmiyet vermesin! ve Şirke
ti Ha)'l'iyenin tarifelerin! dUzelt • 
mesi hwıusunda ikaz edilmeaini ri· 
r.a ederim . ., 

- Azadan Halit Y aşa.ro~!u da 
talebelerin o!tul hAıicindekJ vazi 
yetlerfni daha s!kı bir kontrol al -
tmda bulundurmak Uzere. ba.zr tek 
l'flerde buh•nmuqtur. Bu teklif -
liflere göre. o~ul talebelerini ka 
hul eden kahvelere on baş gUn 

müddetle kapanma cezası verilme
si ve aynı karanı ainenıalara da 
tatbik ediJmeılnJ ll!ltemiştir. Bun. 
dan başka aynca muhtarlrklarm 
tekrar kunılmuınm faydalı olaca 
·~ mUtaleaaında buhınmtlftur. 

Ekrem Tur da, Us okUl l\ğret 
nenl"!rlnin vll!vet blltcestndeın ala 
ınadıklan mesken bedeJJerl ve lu 
lem zamlarına temae etmiş, bun 
larm v:-rllmesi için viJ~vet bUtç"' 
!erin .. ••ardımda bulunulmasını i" 
temi.qtir. 

Bu mee~te etrafmda Maarif m' 

ıUrU Tevfik Kut i.&ahal vennig, bu 
nuauata viliyet bil~eıilıe tahsisat 
konduğunu, tedricen ödeııeceğiıü 
bildirmiştir. 

MUt.eak'.hen vali 8ÖI alarak d• 

Niçin mağlOp 
oldu.ar? 

,~{Dtir ki: 
~ İtalyanlar Yunan.istana taarruz et-

- Belediyemiz yapacağı l§ler mezdeıı bir buçuk yıl evvel Arna
ıraamda en önce aradığı vaııJf vutluğu işgal ettiler: bütün bu 
ı?arU ile a..lAkalı olanlar:n yerine rnUddet zarfında. hazırlrkla.r yap
~etlrilmemdir. Belediyemiz yaptığı tılar; harpte muzaffer olmak için 
programlarda. parti dileklerile il • ordularının muh~ ola.cağı her 
j.illdir. Burada okunan dilekleri şeyi burada topladılar. En aşağı 
dikkatle takip ettim. Bunlar yol, 9--10 frrkahk bir taarruz kuvveti 
~ık, vesaiti na.kiye, eu, mektep, tahı:ılt ettiler 
halkevlerlne ait ftlerdir. Diğ~r Wtan Yunanlılan:ı 

1) Almanya taı-afmda:;. Bntanya b'r ba!mn evinin kurulması ve si 
dalarınm ıst lii.sına teş&bbüa edi· nema matlnelerinln bıızı giinl"tde 
eceği.. Bu baben 1ngilız ve Ame- 16 da baı:I~ma.sı fakir C()('uklann 
ıikan kayna.klan vermektedirler. mekteplerde o!mtulma.sınm tcmın·. 

2) Alınan .kıta.la.rtnnı Fraruıada yenJ Akbıyık eaddeglııdeki çeQme-
oplanmakta oldukları bildiriliyor. ve terkoeı su~ vE>~lmesi, b!l.Zf ııo· 

Bu vaziyete göre Almanya garbi kaklarn yenıden ınşa ve tamiri, 
Akdenizde bir teşebbüste buluna- 1 cadde fü:erlerlndekl <:ukurlarm ıfol
cak demektir. durı·Jması. Si!Je 'm"l";"r1•p ı(d~ 

3) Bunlardan ayn olarak Al- yollnrm t''" ~..n>Jrl, t.-.:ı:r>vnv 
manyarun Romnnyn.Ca kuvvetli dnraklarrnm kapalı olmMı, elek· 

Parti re ı s ı n ı n 

mensuplarına z i vafet ı 

Yol ~terine en büyük gayreti 1 haz rlanmlarına meydan ve imkan 
sarfediyoruz. Ifong_re heyetinin vermemek için Meta.ksas hüküm • 
de takdir edeceği gibi bu it heın Une teminat verdiler: Yıman h:.ı
paraya hem de umana mütevak · kumeti de ttalvayı tahrilt etmiş 
ktf~r.,, olmamak için b~ teminatlara inan-

aU yapılan yollar ve yapılacak mış gBrUndU • Epir hududunda as
~ollar. ~akkmda da izaha.t vermiş· ker ta.hşldinden çeıkindi. Burada 
lr. Bilahıre aular tdaresı mUdUrU ancak gWI gizli birer ikişer nefer 

krtalar tahşit etmekte olduğu b'l· I trik ve ba "'"ZT ilcN>tlPlinin tı>n- 1 Basın Bir1iğı İstanbul mın· 
dirilmektedir. Bu krtalnr Macaris· 1 zm. ~aza da.hfJ!nde •eni ~ocuk halı takası tarafınd:ın evvelce verl-
ta.ndan {,eçmckte imi !er ~lı>nnin in :ısı milli bavram aeçit len bir ziyafete karşılık o1arak 

Muhtelif me.nıbal~rd~ gelen 1 ler ~1n IstanbuMıın mq nr.arnk gcc Cumhuriyet Halk Partis; fs-
haberlere göre bu ku~euerın mik mP.:ıı n temini ttJ'!ltımi Rığma tla tanbul idare heyeti reisi Bay 
tar. ilti yüz bin ile 500 bın nr.:ı.- rm halkın ı:-örebilec"~i qekilde fşa Rc.~ad i\1lmaroğlu tarafından 
sındadır. Macar kaynakları bu ha- retler.nıesl !=:ı•Jtanahrrıet ml"vdanı basın mensuplarına Taksim 
beri teyit etmekted'rler. Macar nrn Kenf letiJmeaf f~ln miltcbak' Bel~ 1've gazinosunda dün gece 
trenlerin.in !ntizıunnu kaybetme- binıtlanı yıkr'maeı, Rlbt~mpa~ bir ak".a.m yeme:>i verilmiş ve 
si de bu hareketin bir delilidir. mcdres--~lndek1 ktmaeeizlerln ~- bu yemekte vali ve ce!ediye 

Bü.tcreş bu haberleri t ekzip e t- ka tarafa nakli. reisi Bav T,(ttfi Kırdarla vali 
mektedir. Berlln ve Sofya da bu Fatih luızıı..~ı: muavini Ahmed, Emnivet mU-
haberlerı tekz'p ediyorlar. Demek Kal"3.gllmr11k di8naneerinin her di\rU Muzaffer A1·ıı.1m, beledive 
ki Bulgari&tana da Alman imala- zaman hasta kabul 1>tmesf. çocuk ,.c;qı muavini Lt\tfi ve Necati. 
rmın gelmekte olduğuna dair bir b'.lkım evintn te~li . Balatta umu- Partinin dün yeni se"lmlC'ri 
şayia çrkmıştır ki Sofya böyle tek- mt hela yamlınası, Samatvada oı- ''anılan idare heyeti Aza.lan da 
z:ip yapmak lüzumunu hi<JSediyor ta okul açılması. ka~ cfa"lllrıde bulunmuştur. 

Bu ha.beri yayan Amerikan~ veni terkoa c;eşrnelerf tesf•f, eo- -------------
Kolombiya ra.dyoımdur. Ve bu as- !caJdann tam'rt, Kocam• st"'ana21a A p • 
k~: ta.hşfdinin gayeleri §unlar oJa.. c;a:rırmm (lOCUk bahçem haline lf· nkara a rlı 
b.lır. raı?'f taJPb<>!Pr f,.ln h''"'""'İ t'":'l.,...,v::ıv 

1) Cenuba doğru bir tazyik. servisleri lhd<tsı. To"k:ınr haricin- ko gres' to d 
2) RUByaya karşr hareket. dt"' ' nnı.lıallelerde rlraatln lnk'şafı n 1 D an 1 
3) Yogoelavya ve YllZ'llnil!ltana iç;a köv ruıunımıın tatb:ki, eey- A l h b 

tazyik ile !talyaya ~ardnn. yar leblebicilerin bakır ve sair ma- za ar ep irlikte Ata· 
4) İngilterenin dikkatini buraya den almalarm"n men'l türkün muvakkat kah· 

çekerek garbi Akden.fzde &erb st- Kadıköy ka731;r: rini ziyaret ettı.ler 
c;e hareket ctm . Kurbağalıeerenin temizlenme-

Röyter ajansı da beşinci bir ih- si, meskün ye'!'l"Tde t3Ş ocakları Ankara, !7 ( A.A.) - Anka-
timaJ olarak Almanvanm linilmUz- ac;ılmMrnm men'i, umumt helA.lar ra vilayet parti kon~esi bu
deki gilnler iç!nde Yunan harbine fnqasr. Kad köyünde bir krz ort.'\ o- ,nln kazalardan gelen delegele
mUdahale edeceğinden baheetmek- kulu yanılma'1. ErenıkövUnde bir rin ve Ankara mebuslc1.rmm iş
tedir. Romanynya geçen kuvvetler erkek orta okulunun açılma.ın. eo- tirakiyle toplanmıştır. 
hakkmda verilen nıJktarla.r mUba. kaklara yangın musluktarnm kon· Kongre içtimaı açılarak ri . 
lağah görünmektedir. Fakat bu ması, sokaklarm tamiri uzun ça.yYr yaset divanı seçimi yaprldrktJ.D 
krtalarm, Macarietandan Roman - arazıs•.,:., halka tak!rlnıl havagazı sonra reis kon~enin içtimaı 
yaya geçmiş oldukla.n haberi te- elektrik !aturalıırmnı ~v ba.!Jmd~ ve bu jçtimam partinin banisi 
eyyUt etmektedir. Hatti h!lı\ da getlrilmeel. fakir halka p~l'8.81% kö· ebedt şef AUıtUrkUn yirmi bir 
geçmekte oldukla.n haber veril:yoT. mU rverilmeei, KadrklSyUnde asli- yı! önce Anka.raya ilk gelişle-
Bu hususta vaziyetin aydmlan- ye malıkemeııl teııılal. rinin yıldönUmilne teeadUf ey-
ması için dfı'.lia Dir kaç giln g~ Kartal ka7.ası: lemesi dolayısiyle deleg-eleri e-
mesi IAznndtl':' Muallim.siz kövlere muallim ta· cedi şefin muvakkat kabrini 

F ransanın vaziyeti yini Pend'kte orta okul blnruıı ya- ziyarete davet eylemi!? ve hen 
Fransamn va%fyctt f!srarP.rgiz pılm.ası, Kartı! şimendifer köprü· birlikte muvakkat kabre g-idil-

olma:kta devam etmektedir. sUniin genlşletlhr.est mi ve ebedi şefin manevi hu-
Fra.nsa ve Almanya nrnsm a mU- ı~nyer kıuası: 7':UM.Inda ihtiram vakfeqfncle:ı 

ıaker ler devam etmektedir. La· :.span•er ııç lma.sr, Kavakdere· sonra tekrar halkevine d öniile-
11 hnnJ nfn temızle"'m~ Y 'k'' d va n ... ~ !LI?lJ§ olduğu bu müuke· m • ı..t ""'• enı oy e u- rek mtizakereve başlanmırtır. 

relere a.miral Darlan devam edi· umı heL\ vanılmnsı ve ~utma mti· ViM.vet idare heyetinin iki 
ror. Fransızla.l" Alnuınyn ile müz.a- ~:e~e te ki 3

•: ~ahilbe ı\lmması, yıllık çahşmasma ve geren 
kere lınlinde o' uklannı bıkar et- in YÜkderedc bır Ik okul b!numm kon~rede ileri sürülmüc: ola 
m'yorlar a.ına ınevzuun n" o duğu .ııasr. Sanyere Amlrk surunun 1 dile~derin hUkfunet ve ~lavc~ 
nu da söylemlyorlar sUra.tıe gstlıilmesl, Hamidiyc u- t h kk . . 

Müzakerenin dev~ ba.k.ıl:r- Ytınun Ayazağa köyüne irsali, Be· ~ a ~ uk ettırılmiş olanla-
.sa Almnnya teltli!lerlnln reddi iıe bak - tstlnye yolunun bir an ev· a aıt ~P<?rlar okunmuş ve 
milzakero ka.pılar:nın kapanmt§ ol· vel ilmıa!i._ Yeniköy ldn ayn oto.. :ı~~Umen ıntıhapları yapılmış-
duğunu kaıbul etmediği anlqtlmak- blls aervıs·nin lhdam. . 
tadır. SIH•nt kazası: Kc;mpe, t.o~antısı vesılesiyle 

R lt t k Sinekli nahlyeelne ııu dispanser part1nın değişmez ba..~~{anı, 
uzve nu u inşam blr ebe ta vini çiftçiye zira. milli şef Inönüye, parti büvilk-
söyliyece/t at bankam taraind~ parasız to- !erine ve Türk ordusu adına o. 

Ruzvelt tarafından pa:r.a.r g11.nU humlulc buğday verilmeeinin temı- nun bUvUk mllmessili mareşal 
söylenecek ola.ıı mühim bir nutuk nl. Fevzi Cakm~ eevgi, bac!Idık 
her tarafta alaka ile beklenmek _ Şile kazası: ve ştikran duygularmın bildiril-
tcdir. Bu nutukta İngiltereye ya- Ağva deresinin tem.izletilmesi mesine riyaset diva.nmı memur 
pılacak yardnndan etraflı ıurett.e Teke nahlyestnde uyuz hutalrğm~ eylemi§tir. 
t&hsolun.maktadrr. önUne geçilm~ temini. Şilede ---n---

Amerikan efkan umumiye&bıde dispanser ac;ılmaaı, Yeniköy dere- Mı"llet Me ,. . . 
de harbe ~tırak &rZU8UDU glSsterir sinin tem:zletilmesi, onnan :reamf- c ısının 
bir temayül göze çarpmaktadır. le vakıf resminin tevhidi. 

Bunun ~n canlı m'.saU Refslcum· UCAkUdar kazası: dUnkU toplantısı 
hura yUz elli hnzal! bir mektup Üsküdar çocuk bakmı evtıı.tn 
gönderilmiş ohnasıdrr. tewü, fakir ~çi kadmla.rm çocuk· Ankara, !1 ( A.A.) _ Büyük 

Bu imza &a.hlplert Amerikan al· larma baloimMr, teşldl!t kurulma- Millet Meclisi bugün Şemsettin 
ya.setL'lln da.ha vazı:h b!T rna.nura r. seyyar aUtc;Ulerin sıla kootrolil Günaltayın başkan!ığrnda toplan
almasm.r ve İn.giltereye yapılacak Sivrütinek mücadelenin Ü.sküda~ mı~ ve ruznamesinde bulunan 
yardınun mihveri mağlO.p edecek teşmili, umumt tezglhlann maddelerden adliye harç tarifesi 
bir şekilde olma.smı istemektedir_ tamir ve Islahı, Beylerbeyin- kanununun yüzüncü maddesinin 
ler. de ve ÇengelköyUnde bil"Cr çocuk tefsirine ait mazbatayı kabul eyle. 

19H de de Vibıorıu böyle mU- bahçeslnln tcsJsl, Şirketi Hayriye miş ve bazı mebusların teşrii ~ 
nevver bk' :ıllmre tazyik et.mlşU. bilet tnrifeleril'Jn tenrilf Anadolu sunivetlerinin kaldırılması hakkm.. 
ltalyan - Yunan harbı· sahiline üskilda.rdan H'~ kad.a.r ~ t b' daki taleplerin devre sonuna bıra· 
Arnavutluktaki Yunanlılar lleı- 0 0 

üs servfsiııJn lhdut. kılmasına ait maıb:ıta!an da tas. 
Icmokt"'dJrter. Şimalde de harek!t Yıılon !<azası. vip eylemiştir. 
Yunanlılar ıoo:nc b~at ediyor. J?lr mekt~p in aın, Zit"&at ltetle- Meclis yine bugünkü toplantı. 
Bazt k15y ler L"'gnl oltınml!l}tur. ~~ ucuzlatılmam Yalovada ~ sında 8 lkincikAnun 1940 tarihli 
Cenupta Himara'nrn tqgalinden ~i~ ~Ppo!!unun inşası. istikraz taksitlerinin Frazu;a sefa-
eonra ş.l.nıale doih-tı hareket eden e erin okunm~mJ miltcalrlp retince istimaline müsaade oluruL 
Yunanlılar •trateJ'ik ·'---•yeti ce~ b!r milddet tatil edi.lm.iştit'. b'l ğ' 23 . 

0 "'"""'uı.u f ı ece ıne. hazıran 1939 tarihli 
hııiz bazt tepeler i,mıl et.mu,ler ve kinci celse anlaşmaya merbut protokolun i-
ltalyantarın bir mUda!aa hatt'lu Celse açıldığı vakit de dilekler kinci maddesi hükümlerine tevfi. 
ele g~i~lerdfr. T epedelen Uze- hakk nda azalarm mUtaleası sorul- kan Fran!'aya tesviye edi1en 7 mil. 
rindeıkl taamızlar da ilerlemekte- muştUl'. Kartal, Eyüp kazalan d&- yon Fransız frankınm tenzilAta 
cllr. Ha.rôkltm ağır gftm~ine ee- legeleri okunula.n dJieJderln mev- t!bi tutulması hakkrndakl kanun 
hep İtalyan mukavemeti değil faı- cut dileltlere ll!ve edllmeai isten· IAyihalan da mfizakere ve kabul 
la miktarda yağan kıırdll". ' mtj bu liste kabul edilmiş ve di- olunmuştur. ====================== !ek encUmene havale edilmiştir. Meclis gelecek toplantısını Pa-

Pamuk mübayaası Bllahıre Sarıyer delegelerinden ıartesi günü yapacaktır. 

h kkı d b• k Mehmet AU Göu;en Şirketi Hay-
a n a ır arar riye vapur seferleri Uzerlnde di-

Ankara. 27 (H::ısusl) - Afilli lekte bulun..'llUş ve demlştlr ki : 
t~rum:na kanununa: mllst~iden 1 ''- Şirketi Hayrtye Boğazda 
Ticaret Vek!leti emrme taheıa olu- geee ha.yatmr öldürm&ktedfr. Ak-
11an kredi ile müstah~ilden gayri ~ sıı.a.t 7 40 da.n l!lônra hi~ b'T 
kinıaelerden de pamU:. clmab 'ecek· va.pur 'ıoktur. liAlbu.kf ofm<li
•ir. Mllbayaa ialerlle lhra.ç .iolerw ye kad!ll' KöprUden Bofuıa 9 ıo da 
··rıınt Bankur ya~. 1 "iti cuma.raelli cUnleri dı9 12,'15 tA 

lngilizlerle yapılan 
mali anlaşma 

Anka.ra, '!'J' (Hoamt) - lngi
lhlerle yapılan eon mal! anla.sma
ımm Uıı&ditc::ne daiT' hJıU-"t llyihll -
• ikt.m..t encümeninde s&tlfillll • 
YOi'. 

Son derece samimi bir b:ı.va 
içinde ge~cn bu ziyaft:tte Re
.'.iad Minıaroğlu bir nutuk irad 
t mi!J ve demiştir ki: 

Parti reisinin nutka 
"-Scvg:li gazeteci ar1~

larım, hepimiz tarafından sevi· 
len valimiz, 

Hem size arzı ınıUı.abbet içiıı, 
hem de şuzına bir temas için bir 
Troç söz sö11lememe mllscu.ıdele • 
rini dilerim. 

Kitabı, yazıyı yani okıtmayı 
çolc .~evdiğim için - tilimlik 
ıddiası hatınmdan bile geç
mez - daima okuyan ve 11a~n 
gazefeci.leri de çok severim. Bu, 
hem hissi. hem filcri ve mantıki 
bir şmJdir. 

Gazeteci arkada.şlanm, 
Geçende sayın valimizin şere· 

f ine ver mi§ olduğunuz yemeğe 
beni dr dıwet etmiş ve sizinle 
yalrır.da?ı ilk tem.asımı temin 
bııyıırmtıJfmmz. O ak.1am, ikin
ci bir toplantıya da benim ve • 
sile o7mama müsaade istemiş
tim. O vesileyi sayın uaz;miz ve 
siz bana verdiniz ve lutfen bu
raya gel<liniz. Bundan çok mü
teha.,si.s ve müteşekk"irim. 

Par timizin, hepimizin parti
sinin nıatbwıtımızlrı ııe matbu
atınuzm h·ül~tlmetimizle müna
.sebıtinin aamimiyetini geçen 
günkü ve bugilnkü toplantı pek 
iyi qösteri1ror. Memleketimizde 
§u v::ya bu noktadan a:yrılık, 
gayrılık tahayyül edenler varsa 
bu nurlu ve .<ruu,rlu birlik ııe a
henk onların ·gözlerirıi kô.maş. 
tıra!:al. tır. Onların ba.Jlarını a
şa!]•ya cijdirccek ve seslerini ke. 
s-ıektir. 

Arktut~larımt bir hemmeslek 
gfl>i .sevgi ile, muhterem uali
mizi muhabbet ve hürmetle se· 
lamlarım.,, 

Bay Ziya Erden au tşterlnJ ve ma· ö d k ~' b• ,_ f k 
-" UdU-'' d k 1 işl inJ· l h g n erme aun:ıı.ue u- ır a aa-

aı-u m ı-u e <> u er . za lcer tonlavabilmlşti. 
~· b~ izahattan ;ıonra k!fı gö- Onun lc;ln bir beskm şeklinde 
~ıe~ck idare heyeti !'1-imJne ge- yapılan tta.lY&JJ taıım.ızunun kalı· 
c;ıım ş; ~lt azalar: Aziz Ak: Şe- karl bil' mağıablyet neticesi ver
hlr meclıs! azası. mUtcka.lt. Celil mesl herkesi mUtehayyir etti. Her
Dlknıen: İmar Bankası mUdllrU kee bu mağlflbiyetfn eebcbinl an
Faruk Dereli: Avukat. Şehir mec· la.mak istedi 
tisi reis vekilt Hamit OnguMU: E- · w ı 
debiyat fakilltesl dek.anı Basene ÇörçUln dediği ~I talyan as· 
rı az· M aır İbrahim K 1 kerinln Yunan harb!ni benimseme· 

g · u ım. eına miş olmumm mağlUblyet bahsln-
B~ybura: Deniz yolları umum mU- de ehemmiyeti şüphesiz bUyllktur. 
dlirtl, M?tat Nemli: Tüccar ve Ti- ı 
caret oda.r reisi Dr. Nurettin Ali Fakat bu hususta taly8lllarm harp 
Berlcol: Profe&a tabi aanatı baknnmdan bi'r takım yan-

Yedek azalar:rRefikPAhmet Se- lış hesaplar ve hareketler yapn:ış 
V-gl1 • M 11ı..... U M T olduğunu kabul etmek de lamnd:r. 

..... • 1•a lilll azası ev· E ki. b. r·· k 
fik Kut: Maartf ı'.nud.UrU. 'Re•at me r rr ur 
Yılmaz: D. Llmanlan td. teftiş askerinin tenkidi 
Md., Cemalettin Fı,.vJ: Avukat ve 
U. M. aza.et, Celil Kocaer: Da.niz 
yollan a.Vt•k.ıı.tı . Muhan--m Nail: A
vukat vl" U. M. aza!'lt Fa.l<l" Fıııı>n· 
<fal: U. M. AZMl. Hn~n Konar: 
tst 1?1.lmrllk muhıı.faza ba.şmUdUrll . 
Halit Yaşaroğlu: Muallim, U. ıı. 
aza.sı. 

Kurul:tav dele~Alerf · Faruki De
reli avukat. U. M. 2 ci re•ıı! Ferit 
Hıun:ıl E. C. mllrak•hl R,.,...,M On
gunq11 prof~ör. ed~bivat F. deka
nı. tbrahlm K".'mal B::ı•·1'.,-ı d0nl~ 
yollan U l'l"ll~Ur. Nnd Ali ).f,,"111· 

C. H P. Kadıköy kaza reJsi. Re
fi1> Ahmet Sevengil muallim ve U. 
M. azası. 
Kunıltav vedek delegeleri : Atif 

Ödlll llVtrkat U M ıt'l';:ı!n. } '!:iz Ak 
U. l..f 11~"' F:>~P F!""ndal U M. 
a"T.a..cıı Thı>Rn Namrk Porov U. M, 
!UI""'· R ltt YQ~Ju Mul'llb!ı, 
ldtan<-J, U 1:, ~!Jt. Y.ıwu,. Al-rı.fan 
n,,,. .. ..,t. ~i .. llııU tı.,ıı,,.vi '"" '"!. 

~,..,...,..,, mtıt-'r'n '4'fllf $ef ftıml':' t 

f,,ö7'11"'*' ·~ rnı~f ~enP.I &ekreter'
ne ı-eklı .. .,.. telg-flA.nt v •leon c~

V"'"'~- "1"1lllmustu-r. 
All·-1"-1,_ ~o,...•t'lrıan Mi11f Sel 

İSlT!et tnö1'11nUn Uılgra.fı .,,,~•ır: 

''Cumhuriyet Halk 
Partisi Vilayet kongre· 

Alman başkumandanı mareşal 
Voı Bravıtiç noeı yortu.~ mtinase
betile ordusuM lcar,ıı tıBylediği 
nutukta "Geçer 'lC bugünlerde 
faffno hattı önünde kl'lk: bu hat· 

trn Akrbeti nu<lC•mdur. Bu ecne de 
tncnltereye kanıı Manş den!?: sed
dl önündeyiz. Bunu ortadan kal
drncnihz ... demişti. 

Bu hl!susta filı:rlni BOrduf,umuz 
emekli bir Tilrk generali milt.alea
Stnt şu sı•l"etle hulasa etti: 

"Von Bravıdç"n . "zil şalnu!~ o-
la.bllir. Fal:at bir 'mmandanm 
a~a yakrsan el ;ette değil· 
dir. Bu tarzda ifade kuvvetten zi· 
yad<> zaaf n ifadesidir . ., 

Diğer bir denizci de aöyl< dt:
m '§tir: 

Reşad Mimaroğlunun nutku· 
na Peyami Safa cevap vermiş 
ve Reşad Mimaroğlunun şah • 
sında hem Cumhurlyet Halk sinin temiz duygularına 
P~tisi l~~~~.ul reisini, .hem ~e 1 te~ekkür eder başanlar 

"Almanlarm İngiltereye ya.nh
caklan Lhraç bereketinde muvat· 
re..k 013.m yaca ki arını anlamak için 
umumi harpte Çaııakkaleye hücum 
eden müttefik kuvvetlerin aldıkla· 
n neticeyi h:ıtll"lamak favdalı o
IUl'. O vakit ln~lizler ve Fransız.
lar denizine hlkimdiler. Öyle 
'ken Canakkalede ancak iki k.i'o
metrellk araziye lhra,e hare:keti 
yanab!ldiler . Bunun !IOD.U da ma
lGmdur. Şlmdi denizlere hakim o
lan lh~ hareketi yanmak i3tlyen 
Almanlar d0ğil, İnı(lizler olduğu
na göre, bilmiyorum, ne yanıla-
bilir?,, A. 

Turk ktilturuniln samımt bır • • ' 
dostunu ve mensubunu selamla.- dılerım.,, 
mıştır. Peyami Safa gösterilen Genel sekreter Fikri TUzerin 
arzu Uzerine amcası merhum telsn-a.fı da.: 
Ahmed Vefanın sevgilisine "Çahşmaya başl-yaıı. vırn,.,•t kon- • Kendir lhracma mUUaaade veril· 
mersiyesini okumuş, bunun Ü· gresmın hakkımda gB!t•rd'~ ısa • mtyordu. Bu aene rekolte ıyı olduğU 
zerine söz atan Servetı Fünun m~l tiuv::nılııra J)11 ypeı1~ ile te - lçiu Ticaret veklleti kendir ihracını 
sahibi ve Ordu mebusu Ahmed şek.kür eder, hepinirln gözlerinden aerbeat bı:rakmt§tır. 
Ihsan Tokgöz de İsmail Saf& öperim.,, • Açık bulunan 1zmir nU muavin· 
merhumdan, Edebiyatı C&dlde· Telgra.tlarm okumnasmt mUtea- Utuıe Malatya vali muavtnl Ekrem 
den sıcak bir hatıra Uslt)bivle k'p vilft.yet parti mUf'ettiıd kllrsU· Y&lçmkaya, tzmıı. mektupçulufuna 
bahsettikten sonra Reşad Mi- ye gelerek kongrenin mesüdne da Hatay vtıAyeU mektupçUIU Refik 
maroğlunun temsil ettiği Parti teşekkUr etnıil ve toplsntıya eon Kuaucu tayin edilınl§lerdir. 
ve memleketin büyük Millt Şefi verilmiştir. • Pazarteat g11nu Zeytınburııwıda 
İnönü hakkında matbuat namı- -------------ı top attp tecrübul yapıJacatmdan o 
na say~ıuını bildlrmi§ ve say- Nazire : ctvardan geçen ıemııerlıı açıktan geç· 
gı ile bağlılığını Şefe ibllğı. meal lbım gelenlere bildirilml§tlr. 

nı rica etmiştir. Ne demeli 7 • BUyük lıllliet lılecllsl bu lell8 yaz 
Arkasından Yuauf Ziya Orta.ç tawı yapm&dıfmd&n Kurb&ıı bayra· 

bir şiirini <>kumaya davet olun- Arahca bir kelimenin mana. mı tawıyıe beraber bir ıaı tatlH ya· 
muş ve Millt Şefin cunH:ıurreis1 smı ara.bca bir kelime ile ta- P&Call h&ber verilmektedir. Tatll 
intihabı Uzerine yazdığı ma.n- mamlamak için yine a.ra.bcanm Karta kadar olaca.km. 
zuıneyf okumuştur. b~lıca kaidesini biliyoruz: • DUnkü Uıracat yeldbı11 ııso bin 

Şiddetle alkışlanan bu nutuk- Tamamlayıcı kelime başa Ur&dJr. 
lar ve manzumelerden sonra fıı- gelir. Bu kelimenin l!IODU hemen -------------
tanbul basını mensupları vali umumiyetle ötre (yani u, U) o- 75 sandık yumurta 
LQtfi Kırdar ve Parti İdare He- kunur. Sonda.ki kelimenin ba- denize dökldü 
yetine mensup bazı uvat ile şında da arabcanm (hart-i ti.- . . 
beraber sa.mimi hasbihallerini rif) t bulunma.k eeas. Dün lımanda. bır kaza olmuş, 
gece yan!tna kadar devam et- Yalnız Türklerin hla i&im 0 - ve Galatad&. Yağ iskelesine ka-
tinnişJerdir. ıarak kullandıktan a.ra.bca ter- yıtlı Mehmedin kayığı Hilmi 

Bu arada gazinonun bodruJn kipler içinde (din) kelimesiyle 1 Altığa ait 75 sandık yumurta 
katında yeni yapılan ve yeni izafet teşkil edenlerde bir ·is- ile Galata rıhtımı önünden ge
d~enen bar kıammı ger.ım.işler- tisna carldir; ve hemen her çerlten, Rws bandıralı Svanetya 
dır. Barf ve nahiv kitabı buna cevaz vapuruna çarpmış. parçalana· 

Bar, ~kten ince bir zev. vermiştir. Bunlarda tamamlayı· rak batmıştır. 
kin, TUrk motitlerlnden ne ca. cı kelimenin eonu ötre (yani 75 sandık yumurta sulara 
zfbeli blr eeer vücuda. getire- u, U) okunmu. üstUrı (yani e) kanı,ı~k kaybolmuş, insanca 
biJeceflne bir lSmek tetkil et. okunUT: (Dfn Ytldm) manuı· bir zayıa.t olmamıştır. 
mektedir. Bu knmıa. hem bUyUk na CneemUddbı) dir; fakat 
kapı Yanmdan, hem bUytlk a&- TUrk adı olarak (Necmeddbı) 12 dilenci yakalandı 
lonun bir köşesinden birer met- denir. Emniyet 6 cı şube memurları 
hal vardır ve gönüle pek ya.km (Dinin kemlli) manuma diln Beyazıt, EminönU, Gala.ta, 
bir yuva vtıcuda getirmektedir. KemA.lUddin, muayyen bir phm Beyoğlu semtlerinde, sokak ve 

Do.vetlller arasmdaki gazete· adı olar&k Kemlleddin. Net.ekim köşeba.şlannda dilenen 12 dilen
ciler ve p.lTleT buraya bir ielm Necmeddin S&d&k da kendi a· ci yakalamış. adliyeye vermiş • 
vennlyı davet oluıımut. Buea.k, dmr blSfle YIA?'; bb de b&yle tir. 
Yu•·.;,. Kıı', SQ!bi~ rfbi tlfm• aö:vlerfa. Bundan baska trnmvavlat" "" 
ler 'ronUfQhnuftul'. DUn bf? ba1n1a1talede - bel· at1avan 35 Ifr:l'f ce.,..,lan~·r .... 

Ba.r kısmmm J?elecek hatta ki orada Utiı!.mtdir - ya.zıt.

1 
10 tı0för, bir biletçi ve 14 e-r. 

80ll!arma. açılacağl ta.hmi11 o- dığı gibi Necmüddin dmnemeli, hakkında da eez.a za.ptr tutut-
lunmaktadıı'. Neemeddin demeli. muetur. 



PoAit.lka: 

P~i:iitl~ ......... • 
yer:ı1 

:zamı 
Haıp 

dlllWlll ~ a.rru l<'fı te.. 
lc.errttr edl;yor: 

Yeni nban. 
Totalltede.r SÖJlii.yor: 
"'- Yeıil bir niam. . 
~<JUer t~ ediyor: 
.. _ l:"ea( bir niam. 
Papa idmı.r ~·or: 
'·-Yeni bk nizam. 
8<>t>)'IWsUer se6ilcni;yorlıır: 
"- l' eıı1 bir nfaam • ., 

Blribinııin tam nddı olım bu 
"Yeni nizam" iddlııısı lwu;iınkii 
d\in.J!80ın t'Q.l'tlan hJç bir ide-oıoji
~ nıemnun otı:ndMliğmı sarahatle 
J~oste~edir. Mihver de,·letleri
ı:tn attkd.ıt'?r ,.eni nizam uün:••anm 
ınihvere ıne..sup iiç de"1ct tarnfın
ıl:ın hıı;rat !'!&ha.la:rma. taksim edile· 
rek bu sahada bulunan dijier de,·
le1' erin bu liç devletten birinden 
c1irf'ktif alıne.yı ese.s olarak k:ıhul 
etmesidir. Bu dikQ:ıtnm ~:ı .. ıı "u
nıtde f'Ulpcl"y~ taksimidir. 

Demoloıısilcr nnmma lngiliz ruı; 
zırlan başta olmak üzere bir ı,:ok 
öeyler söylendi. Bilhatosa b~nu Çör
çll hile tekrarla.dl. Artık 19 uncu 

.asrr llberallzmi bu .iliinrava kafi 
«f"ğildir. Vatandaşıa.rn dalm c:ok 
ıak, mtisteml<'kc~rc- daha çok 

hUniyot vaadi bu ve-ni niı.amm 
fonnüKerinden biridl~. 

Sosyalist nizamı maliimdur. Sı
nıf mücadcsini kun·ethmdirerek 
te.&a.vvur edilen bir diin~yı yarat· 
ınaktn-. Romada Seııı Piyer"in hale
fi de dlinyAya yeni bir nizam \"er· 
mek enıeJTndecUr. Bu emelinJ MO 
·senesi noelindeki bir nutkunda 
fonnöl halinde ileri '!Ürmiisfür. 

VaUkana nazaran dün:vanm ni 
7&mt hırlsUya.nh>:< hayra~ etrofm· 
da t.opıaruı.ırtlr. 

Rwum için milletleri biriblrin · 
den a~-:Jr&n hin sedJ('ri y1kıtacs.Jı:tır. 
Kine kıı~ı zaf<'r kax:mılacaktır. 
l\llJletlf'.ri :rn.nyana yasatmaya im
kô.n bınlmuyan kuneıt slstıeoıiue 

" ka~ 1ıafer ka·tam.la.ca.ktır. 
Ha!i.km es:ı.smr mt'Ufaetin ~kil 

ettiği tı.~lil! . .dsbıe ~ Z!lfer ka
zandscaktu'. Dönya. ekıonomkbtd~ 
ki anlapnazbk!nra. ,k J&ffl!' ks.
zanılaookhr. - . 
Papanın aııb.d1ğı yeni oizanun 

ıınNuı.tları bnıiur. Bu ~l;t,kklnin 

Mt~ ola.bilmesi sncak iliihi bir 
hukuk, ilühi bir ah'W.k tcliik'kisine 
claya.nruı bir ıııuharebetleu sonra 
müınkfin olabilli-. 

Papanın yeni ı:i7.amı ilahi bir ,.J. 
zanı tasaVTUr edilmedikçe bir üta.p 
halinde kalmaya. ma...ltl..-ftmdur. in· 
ı-.anları 940 senesinde tekrar kili· 
elere oelbc-tme~{ mümkün d<'ğil

clir. Bilhassa onun arzu ettiği za
ferJPri 13lıle etmek i(>ln her şeyden 
"Wf"l <lö,iismek hir zarurettir. 
.r.ı ~ 
• ~ ncrooe, hangi t~kilat kadro-

sıı ıçhttle bu harbe ~ire<'e'!<tir. 

Papanm ı;üzel, hatta kısmen de 
">alrane olan hıı hayat tl"likklsi 
'8 lua A '"111J)3.ıun bazı semtlerinde 
mu, akka.teıı o!sun bir kordivnl te· 
"'İri yapacaktır. Frnıısa, 1tnJya, İs· 
Pauya esasen ı.;useıtln nüfuzunu 
talniyc edecek bir talmn mıınen 
scbepl<'rin tP iri altında bulonmak
fadtrJar. 

Fra.ııaanın katom{ tcı·biyeııine 
: 0 nmcs1 bunun mümes5Ulerlnden 

1rhHr c1enebilir. Fa.icat harp olan 
hir A l-rupa.da, aehğm, ~tal etin, 
1ztu.ahrn, ölünı ~mrl..-u.<ıunun hııri
~~lade bir kudret halim'" İıül<üm 
f-Urdüğü bi:- zamanda ldlisenin 
Inôn~nplan üıe..J'i'ldo yapııcağr fiili 
f&.ılr ne olabilir? · 

Nihayet kilise hiikUnıetl~rin va-
htnd . a morl:aırip :\. nupa lınlkımlan 
lklnct htr Yergi almnYa ıııenıur bir 
rnü~ese ha.lindf" d<>ğil midir? A"
:rupanm İ'ıshlcrine, fl<>fill<'rin<', fa
kirlerine, lın.~Jımnıı lrilfaenin ve
rrbilet'eğt ~v pek azrlır. Ona mulrn· 
hil kiliSf'.,nin takirfomen i'itediği bir 
çok ~yler \ardır. Cıınnn n(•lic·l'si 
sudnr: 

1 
Artık kilic;e iman vererı·~< iusan

ıırfla.n f~t \"e para foyla~·ıunaz. 
~ A \'l"Qpada kurmak ist<>

dfb nlmm bfıo halrlkat olmak imka
nmdan ziyatle AYrnpadaki htı711r
Mırhltlııılfl I*- ifadeslı:ttr. 

SADRt ERTEM 

Teşekkür 

Sevgili hayat arkadaşım Refi 
Bayarın ebedi kayrbmm rnrattı~ı 
hÜ"yük ;yasa candan iştir3.k edc>n; 
8~ ~ boilılıltlarmr gösteren ka
d~ dostlarına bilhassa min
ııettanın 

Sonsuz'. elemler'.miz.i vclakiı.r a
l'l.lcalar!Je kısmen tesr:lltyr> çalışan· 
hra ı,ükranlarrmı ayrı ayrı sun
rnaıt inılt!i.nmı bulrun:ıdrğımdan bu 
vıı.rifı:ıye gazeteruzın tavassutunu 
~ edorlm. Zfıkb.e r..efi Ba1·ar. 

30 tramvay durak 
kaldırıldı • 

gerı 

Onbeş yerde üstü kapah 
durak mahalli yapılacak 

~ . 

Şeker f iyattt11 
arttırn1ak yolunda 
Bakkalların iddiası 

varid görülmedi 
Bazl bakkalların şa~reri fazla 

fiyatla satmaı..~ istedikleri ya
zılmıştı. Alakadarlar. bu tek
lifleri tetkik etmişlerdir. 

Bakkallar. çuvalla s;.tın al
dıkları şekerin beher boş çu· 
valr için evvelce 35 kuruş ve 
rirlerken son zrurÜınlarda 90 

· kıı.ruş ödemeğe medbur kaldık -
tarını. bu fa:cicm da ancak ışe-

Tramvav komisvonunun aldı- ması ve mecburi du.re.klardan ) kere zam ile tela.fi edilebilece • 
ğı yeni karariara · göre, tram- bazılarının yerl1>rinin değiştiril- ğini iddia etmektedirler. 
vay ihtiy&ri durakiarm~n:n 30 nıesı kar'\>;ından sonra 25 bin Halbuki, şeker şirketi, çuval-
tane-si kaldırılmıştır. kişi fazla taşrnabilecektir. 1 ları iade edenlere çuval depo-

Kaldırılan bu duraklar ekse- _Bt>lediye reis muavini Lfıtfi zitosunu geri vermektedir. 
ri zoonanlarda tenha olan du· A ksoyun başkanlığmd::ı:ki sey- Buna rağmen, . hakka~~ 
raklardır. Bundan başka ekse - rüsefer komisyonu dün sıabah ~~~.r çuv~ll~rmı. ıade ettıklen 
rısi Beyoğlu cihetinde olmak toplanarak yeni bazı kararlar gorulmem.ıştır. Zıra, bo§ çuval-
üzere 9 mecburi durağın yerle- almı!'ittr. f lar, piyasada ~50 ~atta. 160 ku-
ri değiıştirilmi!itir. Bu surE"tle. Şehirde yeniden 15 }{a.palı ~a kadar muşterı ibulmakta-
tramvaylar sür'atten ka7,ana- durnk yeri yapıL-ıcak.tır. · 
eaklardır. Bunlar, Osmanbey. Altınbak - Bu J><:krmdan bakkallar, çu· 

Halihazırda şehrimizde 155 kal. Sürp Agop. Teşvikiye, N'i- valları ıa<:e etmektense satma-
tramvay i~lemelüe ve bu tram- şantll~ı. Tepe~'lŞI, Eminönü, ğı daha karlı bulmak~dn-lar. 
vaylr.rla günde 40000 sefer ya- ı Feriköy, Tophane, Ortaköy, Ku· pm:aııarın ~:trşmdan .. kar._bek = 
pılmaktadır. ruçeşme, Fatih, E::-ya.zıt, Sultan ~mıy~n .hı tek muşteıı, ş: 

İhtiyari duraltların kaldırıl- ahmet, Türbed~dir. :ker şırketınd~ sa~ın ald~gı 
600 çuvalı, şırkete ıade etmış -

Bir kasapla bir şekerci 
ihtik§rdan yakalandı 
Bir bakkal 

.... 
çıragına 

Fiyat murakabe komisyonu, 
evvelki gün, perakende satılan 
etlere ~ami fiyatı koyduktan 
sonra, ilk olarak dün sabah bu 
fiyatlardan fazla fiyata et sa -
tan bir kasap cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. 

Bu, Şiışlide Halaskargazi cad 
desinde 317 numarada kasap 
Marıkodur. 

:M:ı.rko, komisyonun koyduğu 
fiyatlardan fazlasına sat.m&k 
maksadiyle etlere etiket koy
mamış ve müşteri gibi diikka
nına gelen merrıurlln'dan ôa yük 
sek fiyat isteıniı:-tir. 

da kaha/zati 
yüklüyor 

kar ilavesiyle ancak 36 kuruşa 
satılabileceği yazılıyordu. 

Su<;lu hem bu cevaba, hem 
de cürmü meşhut hadisesine i
tiraz etmi,ş, ''ben satmadım. 
Çırak satmış, o da fiyatları bil 
mez! .. demiştir. 

Muha.k~me, karar için kal· 
.tnı§tır. 

Hasköy değirmen
err. şir eti 
hakkında 

tir ki bu da mühendis mekte
bidir. 

Bütün bu tetkikler, ba.kknlla
rm zam taleplerinin yersiz ol -
d~rlı.ınu meydana çrkarmıştır. 

Bir keresteci 
tevkif olundu 

Mihal ve Vasi! Karadelio<flu 
firması, Sümer Banka metre 
muraıbbaım 50 kuruştan sat
mağr taahhüt ettiği keı·esteleri 
bilahare 55 ten. venm!k istemis, 
Sümer Bank müdürlüğü keyfi -
yeti fiyat murakabe komisyo
nuna bildirmiştir. 

Dün, bir murakip ile bir za
~ıta memuru, t.ahkikat yapmak 
uzere mezıkftr fa-maya gönderil
mişlerdir. 

Bu sefer de tnemurfora 60 
kuruştan ker~te satmak L~ -
diği görülen mezhih- firma, ih
tikar suçu ile adliyeye veril 
miştir. 

Mihal, dördüncil sorgu ha
kimliğince tevkif 'edilnüştir. 

Bir kamyon yandı 
TaJıta!rnlede, Vasile ait 2v84 

numaraJı kamyon evvelki gilu 
Divanyoltından geçerken. eksoz 
rborusunda bir lastiğin yal}ma. 

~ VARiT. ~ nmtNcmANtJN 1M-0 

Görip d.GşbdGkçe: 
_. zwa - _,.., - . • 

Cepheden gelen mektup 
Uşak belediye uisinc. uzak e1phtlerden bfr tMlım' mfklub11 

Relmiş . 
.. "Asker Mektubu., muı, her zaman l:ıir hususiyeti vardtr. Çün

kı4 asker, çok ehemmiyetli, pek derin sebtPl.er olmadan eline ko. 
lem almaz. 

l'a talimde, ya pusuda. ya ke§ifte, yahut da siperdedir. J{u
ınandansıı dakikaları, silahını temizlemek, kasatt'1"0$ttım ağıtffı 
masallanu:ık ve sonra da uz.anıp uyumakla geçi1ir. 
~ .. l!ş:ık .. belediye reisi,, ne ıtun ınektup, işte böy~ düşündü.. 
gum ıçın, beni alakalarnJırdı vı hn şeydnı önce onu okudum. 

Bütün öteki hatıadislere tercih rlmektı halth imişim. Btt mek
tupta seslerin en güzeliyle, Jıabalerin en muhteşemi veriliyor. 

Kar 1ıe buzla kaplı hudııllardon seslttun Türk mjeri: 
"Evden haber geldi. Millet, bizinı çacuklara bakıyormuş. Ar. 

tık arkada )'üreğimiz stzla)•arak düşünecek öksüzlerimiz, yetimle
rimiz yok. Tepeden tırnağa kadar vatanın emrirıdeyiz,. diyor. 

ıvfelımetçil:, zaten çocı#zl.arı sürllndiiğü, kö)•kri. açlıkla ba. 
kımsızlığın bastığı günlerde de, böyle idi. Vataı~. cefalı bir sevgilı 
olaralı tanınmıştı. Vatan, sevUir, sayılır, uğrunda zamanı gelince. 
i;ılemeden ölüni.ir bir sevgili i.di. Ondan hiç bir şey bek'lenmez, hiç 
bir şey alınmaz, Jıep verilir, sad~ verifirdi. 

ilk defadır ki, siWla s<mlarak sınırkıra koşan mfer, cnkasmda 
bir milletin ow.J destek, evine çatı, çocu~umz 11.ucak, larumna to. 
htmı olduğrmu görüyor. 

ilk defadır ki, vatana yalnız verilmediğini, ondan bol bol alm
dığım da duyuyor. 

Halinde biraz hay1et t>arsa, şaşmtya1ım. AsırTarnı işlediği, z.o
manın perçinlediği inanışlar, kolay kolay sokülenıez. Mehnıetçıla, 
ask~iiği şerefli bir feldket diye sit..eye çekerdi. k~'adon e,;ıu.~J et•· 
lenış, azıcık köy hayatının bir mticssi sayıtsn IJJle, m buyuk se.. 
~ep, askere giderk«n, 01kada hrr iki yavm b1rakmak emelindetı 
ıkri gelirdi. 

. ·'Kara urba'', kur'a!f. çıkan delik(l1lbJ'1, köy dalından ~r. 
"Fıum,, çöllerine, Yemen kımıJarına gömer ve oralardan lanhı n. 
lun!a~. ancak şakakları ağardıktan srmra dötıerlerdi. . 

Bugün, Türkiyede askerlik, en büyükten en küçüle k<Jdur bir 
tek istisnasız hrrkesin şerefle sanldığı bir vazifed"ir. . 

Ru birlilı, lıizmet yıllarını ay ;•aptı. Vazifeyi zev~ Mli'!f 
koydu. Huduttan mektup yazan neferin kısa sat11larmda, t§fe mı.
tün hıı tarih karanlığının S1slmdiği duyulabilir. 

Bztf{ünden bizi, ne mesut ")ların., !arın br.klediğine artık he: 
pimiz inanmtşızdır. HAKKI SUHA GEZGfr.: 

G O N O E N G O N E· 

'"Veni Aadm,, ın sekizinci yaş! 
B il' mecmusuım. eskimesi, "kı- da, böyle bi'r kidE"Jn'i bAiz bulu· 

nuyor. 

Aynı caddede şekercilik ya· 
pan Cemal de fahiş fiyatla şe
ker se.t.mak suçundan yakalan
mış her ikisi de adliyeye veril· 
miş~erdir. 

l!.ı""vvelki gün Divanyolunda 
bir ihtikar cürmü meşhudu ya
pılmı~ ve Arif adında bir lıak -
kal 36 kun.Jl!a satılması icap e
den toz şekerini 38 ' kuruştan 
satarken yakalanmıştır. 

Mıntaka ticaret müdür
lüğüne bir müracaat 

yapıldı 

siyle tutuşmuş ve kamyon cad- , 
de ortasında yanmağa başla
mıştır. 

dem" pcyd:ı. <>tmesi, yıldan 
yıla cilt cilt intikal ederek lbüyUk 
bir kollek.ciy()ıı haUni alması de
mek değıldir. Böyle bir muvaffa
kıyet, serma ve imkanının, ınal

zem-e ve baskı müsaadesinin ta
'bl! b.lr n~ttcesi olabilir. Maksaili 
bır es::w;a daycııımıyan bir heves 
veya hrrs'ı da ifade edebilir. Hal
buki ''kıdem" ancak favdalr nes
riyat.ın mı.ıniazam dcv~ma bağ
lanmam 18..zrrn gelen bir şereftir. 
Bu intizam, herhan'\i sebeple kU· 
çük sarsıntılara uğrasa dahl, ça
lışkan bir in<;an gayretimle görü
len ufak t"fek üı.krta cilvelerin
den farkf'.!7. olmryarı. bu sa.rsmb
ları. yeni<len h:ıvatiyet ka:r.anma· 
ğıı. na>>1zct bir bekleyiş idraki ve 
belki. daha kuvvetli h"mlelerc a
tılmağı müm!tiln kılr-.cak ıfüılenme 
ir.;aretle?i olarak görmek doğ!"ll
dur. 

İlerilik vasfını dıa.ima muhaf,,__ 
m efmjş ve fa.kat esas a.n's.nevi 
fl8ıtlleileriıın.i7..don a}Tllınamağı ga
ye ediıımiş terbiyevi. içtimat tez 
ler:indı> çok titiz davranıuı ''Yen; 
Adam" ın bi:r çok busumy~~r!n 
den biri de, nerede krymeUi lıir 
fikir görürse, söyleyenin şöhret 
deırGCP..siııi dikkate almaksızın, o 
fikri s!nesine çekerek müdafaa
sına atılmış olmasrdır. 

Münevver kütlemizin blrincı 
safında ve umumi.yetle halk:ımı
zm nurla.nmaısmı istihdaf ederek 
btlgi, metod ve faziletle çah.5aıı 
"Yeni Adam" a en yeni muvaf· 
fa.krvetlerle deı.:am ·temenni et
meğİ, hem. mesl{'kt bir vazife bi
liriz. İhtikar suçlusnnun dün dör -

düncü asliye ceza mııhkemesin~ 
de meşhuden muhakemesine 
başlanmış ve fiy~L murakabe 
komisyonundan gelen müz.ekke· 
re okunmuştur. 1 

Bunda toz şekerinin toptan 
35 kurUFa satıldığı ve peraken
d~ olarak nakliye masrafı ve 

-9-
Biz i~ri girince. hep birden 

dönüp baktılar. Levis kadına 
başiyle bir işaret verdi. Ve biz., 
doğruca içeride bir odaya gir -
dik. Burasr, mevhanenin husu -
si bir dairesivdi. Biz burava 
girmekle dt' kalmadık. Bu oda
nın karşı tarafında bir kapı 
daha vardı ki, Levis cebinden 
bir anahtar çıkararak o kapıyı 
actı ve bizi içeri aldıktan ı:;on -
ra tekrar kapıyt kapadı ve ki -
litledi. 

Bu benim hoşuma gitmemiş -
ti. Çünkü icap ederse. geriye 
kaçmakhğımız imkanı kapatrl
mrş oluyordu. Bunun1a beraber. 
Stanley bir§ey ~öylemedi. Ben 
de ı;ıes c.;ıkarmadım. 

Simdi, uzun bir odaya gir
rrı · • · 'k. Döıoemesi tabtardı. Du
v; vakın. bir ip yığını göze 
c:arpıvordu. Ve du\'ara cahl
mış birknc; çivi iizerinde. boks 
eldivenlerinin takılı olduğu gö -
rülmekte idi. Bu manz1raya 
bakılacak olursa, burası. boks 
antrenemanlan için kullanılan 
bir ~·er gibiydi. 

Az sonra Yan taraftan bir 
kapı arr!dı. İç~riye. korkunç su
ratlı, iri hir adam girdi. Srrtm
da bir yün ~i.iveter. ayağında 
lastik ayakkabılar vardı. Bur -
nu y:ıc;sı, ko~m:rn. kulakları f'· 

7.İlmi~ti. Ağ·rr siklet bir boksö
re. g-üreş~iye veya ikisine bir
df'n bcnziyurdu. 

O kadar korkunç suratlı bir 
adamı ömriimde görırıemi~tim. 
desem. yalan söylememi~ olu
rum. Kaşlarından biri ~~. 

Hasköy ucğirmenleri şirketi 
azalarından kalabalık bir grup 
bir iırtida ile mmtaka ticaret 
müdiirlüğüne müracaat ederek 
değirme!1lcr icaresinde beğeI'il -
miyen bstzı haı·eketlcr nazı:ı.n 
dikkati cclbettiğinden şirket u -
mumi '-heyetinin fevkalade bir 
içtimaa çağırılmasım istemiş· 
lerdir. 

Fevkalade içtimaın kanunu
saninin 20 şiT1Jc yapılmasına ka 
rar verilmiştir. 

Bir müddet sonra itfaiye ve
tismiş ve kamyonu sönclürmÜş
tür. 

Bir eskici başından 
yaralancl! 

Topkapıdn, tramvııy radde
sinde 25 numarada t'skicilik va
pan Ahmet Öz.kul dün, dükka -
nmda meşgulken bir otobüsün 
tekerleğini' sıkışarak fırlayan 
bit' ta:şla başından yaral:mmış, 
baY<;ın bir halde Gureba hasta
nesine kaldrrılmıştır. 

r • , 
GAZ MASKEli HAYDUT 
Çok heyecanh bir zabı!a ro•nanı 

lngilizceder:. Çeviren: H.MONiR-

biri yukarıdaydı. Bir gök gü
rültüsünü andıran sesi ile, Le· 
vise hitaben: 

- Na~ılsm evlat? dedi. 
Lcvis, gayet pes J)('.rdeden: 
- İyiyim "kaplan! .. cevabı -

nı vf>rdi (sonra bizi işaret erle
rek:) sana Edvard Bravn ile 
Tornas Sm iti tanrştırmağa gel
dim. 

"Kaplan .. dedıkleri aclam bir 
bıftck parçası gibi kaba ve kır
mızr elini uzattı ve ikinıizt' de: 

- Ho;:; geldiniz! dedi. t~eri 
gelin! 

Onu takip ederek yan taraf· 
taki kapıdan kt:çük bir odaya 
da1·pı girdik. Burası ter kokuhı 
\'e duyarları yarı çıplak kadın 
resimleri. ve çömelmi~ sırıtan 
hok!'!ör fotograflariyk siislüv
dü. "Kaplan,. bi?.e ver göster -
di. Sonra: · 

- Oturun. dedi. Gcldiğini;..J 
R"'if!e haber vereyim. 

Ve _g-Ö7,den kayboldu. 
Stanlev. Levü;~ hitaben: 
-''Kaplan.. sizin kapıcınrz 

öyln mi? dedi. 
T~vis, ~eytanca gülünu~iye

rek: 
- Hem na..cııl kapıcı oldui?;u· 

nu görüyorsunuz, dedi. Onu 
deviı·ip buradan geç.meğe kim -

se cesaret edemez sanıyorum. 
Yalnız bir defa bir ndam böyle 
bir tecrübeye kalkırnıal~ iste· 
mişti. "Kapfan .. la hir dövüşe 
başladılar. Herif, ıoo!'unda. ka· 
sap tokmağı yemiş külb:ıstrva 
döndü. .,, 

Levis bundan s'mra uzun 
uzun güldü. Adt'ta o gün1L1 
man1.a.ra r,özünde canl:ınmıs gi
bi başını iki yana sallayıp elle· 
rini dizlerine nıruvor •:e keYfe 
g-elerek tekrar gülüyordu. • 

Bu sırada, ben tekrar cebim
deki tabancamı hazırlavarak. 
bir kere daha müsterih Ôldunı. 
Yoksa bumda i:;,'miz, pek fena· 
ya vara.bilirdi. 

Bu mevzu üzerinde daha faz. 
la 1wnuşmaf-a vakit kalmadan 
"Kaplan .. 1ı>krar g·öriindü: bizi 
ır,ar. t ederek: 

- Siz ikiniz ic<'ri gelin, de
di ( Le\·isc dönerek l sen bura-· 
da bekli,·ecek<:.in. Emir ~'it'! 

Stanlev avağa kalktı. 
Tam karsrl'117. düşen perde 

ve d0ğnı yiiriidü. Ben heyecan· 
rlan kuruvan dudaklr.nmı. di
limle ıslatıyordum. Ve doğnı
sunu isterseniz, perrl ... ~·e dcğru 
d~l de. aksi ic:t;'rnmet<> a"it
sek. bizim iGin daha. hayırlı o
lacağını düşünüyordum. 

Hepim~..zin rnk ivi t:ı.nrrlıE'• ide
alist, vatanp~rYc; terhireci 1cı
mail HaJtkr 'R:ı.ltacw'!lunun neş· 
retmekte olduğu '"Yeni Adam" 
Mecmuası. hcni.i::: s<'kizinci ya.'lm-

28.12.940 
8.03 Ajn.ııs 
lU8 HnfU 

Perdenin arka.sına geçtikten program 
sonra, iki kat merdiven Nlrt:rk a.u Yemek Llı.. 
Bir ~ofada durduk. 13.SS 1'iirJ;~e 

Pl!lklıu
Ka,lan. bir kapıy:ı.. Üt'. defa JS .• 50 ,t jnnı> 

vurdu. Ac;tı ve bi7.i de içeriye 14.05 Tlirkte 
d:ı vet etti. Plılklar. 

~·t l • 14.20 Bando 
o an t>v frerı ı:irm,,den evvel • · ,, ' 15.00 Sololar 

benim \'U:mme bakarak, c-öz ııuıo Kon<ıerntu· 
kı:rptı. Ce~aretini kaybetme~iş, ardan nal·· 
bilakis ınarera ,-a he\·esle atıl· lf"n neşriyat 
makta oldtı<'.'1.ın'u ırösterıyordu. ıs.oa Caz "' ., • 18.40 Ko!,ımalar 

Onun peşi sıra ir,eri girdim. rn.oo Kon•ı~ma 
İlk jcim eı-rafı gözden geçir- 19.15 Raik 

mek oldu. Bir yazı masasının Tiirkillerl 

!: b. 19.80 Ajlln,ıı 
aşında ır u l~m oturuyordu. 19.4-5 Fa."rl ht>yetı 

Fakat bu adam Duranti değil - 20.ıs n:ıdyo 
di. oaıet~ı 

Buna ben memnun. cok mem
nun oldum ve giriştiğimiz ma -
ceraya, devr..m etmek için be
nim de C'0 '3aretim arttı. 

20.-l5 Tt>k ı;.arktla r 
21.l~ Konuşma 

21.ııo Orkı-.trıı. 
22.Sll Ajans 
22.~ CRzbıı.nd 

2!>.12.940 
9.0S Ajan• 
9.18 Harıı'ar 
l*-45 Yemek 

u .. t""1 

t 2.33 Sa ı. t':!leriırırt 
12.50 .\j31J• 
1 S.0'> Tiirkülrr 
13.2:i Orkt>iitrn 

J8.0S C'az 
18.!W F:ı!\ıl heyffi 
19.Si> Ajım!t 
19.~5 Diiğiliı 

Türküleri 
20.00 Ovun 

ha\-alan 
20.l 5 Slnr•m:ı ...-~i 
~0.80 Konmmıa 
20.-1/l Şnrlnhr 
21.15 "i:<'m·~rr" 
21.80 ~ehrnz~.d 
ız.ao Ajnn., 
2:?.50 Dnn 

Yazı maı::asımrı başında otu -
ran adamın bir fev1'-aladeliği 
yoktu. Hatta, bu e-ibi yerde, 
karşmuza <>ıkma!=ı beklenmiven 

~ -
1 
·Cumarte ·j Pazar 
28 1. Knn. 29 ı. Kıln. 

biı· ~ima idi. • 
lyi giyinmişti. Diş fırçası gi

bi bıyıkları vardı. Bununla be -
r~~er, yüzünde. bu temiz giyi· 
mşı ıle tezat teşkil eden bir 
başkalık göze c;arp:yordu. Asık 
rnratlı)dr. Gözlerinde merha
metsizlik ve hiyanet okunuvor-
du. Biw: · · 

- AkşamJnız ha nrh olsun, 
dedi. Ta'lı~tığnnız.a · pek mem· 
nunum !. t' arı\·omıu"suı,uz öy-
le mi? · 

~tanıey ce\• p v~rdi: 
- Ucunda para olma:: şarti

le i" "'Örmcı~e hazırız. 
Yao;;ı m:ısasındaki adam gü · 

li.im~: 
( Devam1 oor) 

> 
~ 

<l' Zilkade: 281 Zilkıl.d.e: ıD 
~ KllAlın: ı"il KA~nn: 61 

-

\1111\lUl'f ,. ıwıatt IG7.&IU \la.~atf f,1aıu 

OOneştn 8.25 %.S'7 8.2S %-'f7 
dOğll!JU 

Öğle 13.16 '7.28 ıs.16 7.t8 

tktndl 15.S~ 9.48 y.111 .... , 
Ak,arn n . .ıs ıı.no J7 • .ul 1%AO 

l"a~ı 19.26 l.89 ıt.'!7 1.19 

İmsak 6.Si ı:.~o 6.18 l'USO 

Altın fiya~ 

Dü.n de bir alt.mm~ ~ 
nra ıdı. 
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Balık·esir 
su altında 

Bursa ve 
ovaları 

Ruzvelt gazele
ci lere dedi ki : 
aıade 500 ta11are 
rapılmaıı tekllllal 

HükUmet ciddi bir Bir çok köyler boşaltıldı surette tetkik ediyor 
Bur84, 21 ( A.A.) - Mustafa 

Kemal Pa.ş& ve Karaca.bey hava
lisinde yeniden dereler taşm~, 
aeylap başlamıştır. Günlerden
beri devam eden lodos dağlarda
ki karları erittiği gibi birkaç 
glindenberi d& fasılasız denecek 
surette yağmur yağdığından 
:v!ustafa Kemal Paşa'nm orta.
smdan geçen Kirmastı çayı taş
mış, Karacabey ovasından a.kan 
Hanife deresi ile Kara dere bazı 
menfezleri aşarak araziyi istila 
eylemiştir. Evvelki gece Kemal
paşa ve Karacabey kaymakam
larından ve hara müdUründen, 
vilayetimize gelen telgrailarla 
vaziyet bildirilmiş ve Kirmastı 
çayının mütemadiyen ~ks~l : 
mekte olduğu haber verılmişti. 
Esasen bir hafta evvel vukua 
gelen seylap esnasında geçen se
neki tecrü·belerden de istifade e
dilerek alınan tertibat ve tedbir
lerin büyük faydası görülmüş 
olduğundan son seylipta da vak 
tinde alman tedbirlerle can teh
likesi bertaraf edilmiştir. Vila
yet jandarma alay kumandanı 
ile nafia müdürü, seylap mmta
k.asuıa gitmişlerdir. VilA.yete son 
gelen m!.lfunata nazaran Kir
mastı çayı Mustafa Kemal Pa
eada.ki köprünün gözlerini tıka
mış, su seviyesi köprüye yaklaş
ltll§itır. Karacabey, Feyzidede, 
Şevketiye mahalleelri su altında 
kalmış, halk tama.men kurtarıl
mıştır. Hi.ikfunetle belediye ya
nındaki mahallelerde heran teh
like artmaktadır. Bunların da 
tahliyesine başlanmıştır. Evvel
ki geceyi halk heyecanla. sa.baha 
kadar uyanrk geçirmiştir. Sular 
mütemadiyen yükselmekte ol
duğundan mür.hat mahalleler 
halkı sür'atle yüksek mıntaka
la.rdaki mahallelere nakledilmek 
tedirler. Sem dakikaya kadar hiç 
bir insan ve hayvan zayiatı ol
rna.mı:ştır. Diğer taraftan Ka
racai~y ovasmdaki dereler ınu
Aıbat şoSe.sini a..,,ctmıştır. Ha.midi
ye Jtöifuıe ait bir bent kısmen 
yıkılmıştrr. Sekiz köy halkmm 
çalışması ile bu bent tamir edil
miştir. Tehlike arzeden salih a
ğa. bendi de takviye edilmiştir. 
Göynü köyü halkı nakledil -
miştir. Bu köy ma.ruıuIUnün ya
nsı zarar görmüştlir. 

Karacabey bara. müdilrilnfuı 
verdiği malfunata göre, Karaca
bey §<>Sesindeki menfezlerin tI -
kanması neticesi kilometrelerce 
murabbalrk halka ait arazi ile 

• müessesenin bir kısrm. arazisi 
sular altındadır. 

Çörekli ve Çeribaşı mevkile
rindeki haraya ait ahırlara bin
lerce dönüm arazi su istilası 
tehlikesine maruz bulunmakta -
dır. Yağmur deı:am ettiğinden 
ımlarm daha ziya.de kabaracağı 
tahmin olunme:Jı:ta ve ona göre 
seyiap mıntakalarmda. icabeden 
ihtiyat tedbirleri alr-t"'lakta.dır, 

BALIKF~İRDE 
Balıkesir, '21 ( A.A.) - İki 

gUndi.ir fasılasız va~a.kta olan 
ya~urla.rdan vilayetimiz hu -
dutlarmdaki birçok nahiye ve 
köylerimizi sular basmıştır. Dün 
bu hususta yat>tığmıtz tahkika
ta göre, Kepsudun iki büyük ca
yr taşmış ve eski ziraat mektebi 
ile nahiye arasındaki arazi k!
mtlen su altında kalmıştır. Ça
yın civarmda~i biltün evler tah
liye ettirilmiş ve halk baska ver
lere yerle<rtirilınistir. Nahiye 
ile her tUrlU münakalat kesilmiş 
tir. Şehrittıize varım saat mesa
fede bulunan Tcnecik deresi de 
tacıarak sular köprllni\n üzerin
den gecmekte ve vesaiti nakliye 
işlememektedir. Diğer ta.raftan 
Surulukla Aksakal ara.~ında Ka
radere de ta~mış ve Manyas o
vası sular altında kalmıştır. Bil
hassa Bulca A.';a,..köyü önüne 
yaptırılan sed, suların tazyikiv· 
le yıkılmı5ıtır. Köyiin herhnntri 
bir tehlikeve maruz kalacağı gö
.zönünde tutularak' halk Man
yas ve Kulak köyüne yerleşti
rilmiştir. Şehrimizin ortasın
dan geçme!<te olan Cayderesi de 
ta$IDIŞ ve yapılmakta olan ka
nalizasvonun bir kısmını sular 
alıp götürmil~ttir. Ova kamilen 
sular altındadır. 

AKHİSARDA 
Akhisar 21 (A.A.) - Devam

lı yağmurlardan şehrimizin ba
zı dış mahalleleri su baskınına 
maruz kalmış ve birkaç kerpiç 
dam yıkılmıştır. Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Manisa , Akhisar arasında tren 
muvasalası kesilmiştir. 

lznıirden bildirildiğin& göre, 
şehir ve mülhakatında. çok şid. 
detli ve devamlı yağmurlar yağ
mış ve birçok yerler sular altın
da kalmıştır. 

. Yukartki mahallelerden kuv
vetli seller inmektedir. Gediz 
nehri bütün Menemen ovasını 
kaplamış, sulama kanallarından 
aşarak kaza merkezinin bir kı
sım yerlerini istila etmiştir. Yağ 
murun şimdilik devam şekline 
göre vaziyetin alacağı şekil 
meçhuldür. Sular büyük köprü. 
yü de asmıştır. Bandırma ve 
Afyon trenleri gelememiştir. 
Foçanın Bağarası mevküni de 
sular kapla.mtştır. 

Küçük menderes mıntakasm
dan gelen haberlere göre, Tire, 
Bayındir, Torbalı ovası, Mende
res nehrinin taşına.siyle sular al. 
tında kalmıştır. 

Seller rayları aşmaktadır. 
Tren ve otoraylar müşkülatla 
gelebilmişlerdir. Bergamada Ba
kırçayı da taşmıştır. Menemen, 
Çeşme ve Bergama ile 1zmirin 
muvasalası kesilmiştir. Berga
ma merkezinde 37 ev hasara uğ. 
ram.ıştır. Turanlı, Finik ve Ko
zan nahiyelerinde de tahribat 
vardır. Zeytindağ nahiyesinin 
Yeniköy civarında yeni sulama 
tesisatına dahil köprünün bir 
tarafını yrkarak geçen sular k~ 
yü tehdide başlamış, alman t.ed. 
birlerle tehlikenin önü almmış
tir. Büyük Menderes mıntaka.. 
smdan hiç bir haber gelmemiş. 
tlr. . 

Bazı otomobiller 
hakkında koordinasyon 

kararı 
AnJm.ra, 27 (Hususi) - tsü

mallerinde zaruret bulıman otomo
biller hakkmda. koordinasyon he
yert:.ln.iın karan vekiller heyetince 
tasvip edilmiştir. Buna göre il -
çüneü umumt mtifettişllk mm~ 
sile Çatalcada devlete karşı yol in
şa.atı taahhüdüne girişmiş bulunan 
müteahhitlerin servis otomobilleri 
kullanılabilecektir. Bundan başk.a. 
kanunun neşri ta.rlhlnden on beş 
gün geçmiş buhınma.snı.a rağmen 
nıeınleketten dışarı çıkanlmam:ış 
olan ecnebilere a.it otornobillerln de 
hududa ka.da.r gümeslııe milsa.a.de 
olunacaktrr. Sahiplert de harice 
giden otomobillerin hududa kadar 
gitmeleriıne de izin verilecektir. 

lkbsadi devlet 
teşekkülleri toplantısı 
Ar.':ia.n., 27 (HosU8i) - lktısa

di devlet teşekkülleri umumt he
yeti ya.mı Başvekilin riyasetinde 
bir toplan.o yapacak, Eti Bank ve 
Et1 Banka bağlı mtiessaııelerin 939 
bilAnçolarmı müzakere ve tetirik 
edecektir. 

Deniz Bank erkanı 
sorguya çekildi 

VCZ§ingto-n, 21 (A.A.) - Röy 
ter: 

Reisicumhur Ruzvelt, ga.zd:e
cileri kabul ederek demiştir ki: 

Altı aya kadar her gün baş. 
ta.nbaşa madeni 500 harp tay -
ya.resinin yapıla.bilmesi için bil
tün otomobil endüstrisinin elıbir 
Iiğiyle çalışması hususunda 
endüstri komitesi tarafından 
yapılan teklifi hük.1Unet ciddi 
bir surette tetkik etmektedir. 

Ruzvelt, Amerika limanların
da. bulunan Alman vapurlarının 
müsaderesini Alman.yanın bir 
harp hareketi olarak tel8.kki e
deceğine dair Alman hariciye 
nezaretinin resm.t sözcllsü tara
fından yapılan beyanat ha.kkm 
da.ki suale şu oevaıbı vermekle 
iktifa etmiştir: 
~Amerikanın resmt sözcüsü 

yoktur.,, 
Almatı ajan•ma göre 

Neeyork, 27 ( A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Associadet Presse göre, tn
gitereye yardım için Ruzvelt 
tarafından takip edilen siyase -
te kar§I hissedilir bir muhale
fet teşkili hususunda parlimen
toda teşebbilsler başgfutermek -
tedir. 

Ayan ·a.za.smde.n demokrat 
Mac Carran bir mtili.lı:a.tta da 
demiştir ki: 
Amerikanın ha:kild bitaraf

lığını yeniden tesis için ayan 
meclisinde bir hareket açıla.ca.k
tır. Amerikalılar tarafından 
harp malzemesi verilmesi ha.ki
ki bitaraflı.kla t.elif götürmez. 

Mac Carra.n harp aleyhine 
müteveccih müsbet bir siyaset 
takibi için ayan meclisinde bir 
grupun teşekkül edebileceği 
mütalea.smda bulunmuştur. 

Ruzvelte gelen 
mektup 
(B~ tarafı 1 incide) 

edene o suretle hareket edile· 
rek, idare edilmesini rica et
mektedirler. 

Mektupta, ilk bakıgta makul 
giıbi görünebilecek fakat ha.ki· 
ka.tte meş'um neticeler verecek 
olan delilleri ileri sürlllmek su
retiyle tevlit edilmiş olan ya
tıştırıcı cereyana mukavemeti 
teşçi için mümkün olan her 
şeyin yapılına.sı da talep edil
mektedir. 

Mektupta imzuı olanlar ara
sında birçok gazet.e müdürleri, 
profesörler, müellifler, siyaset 
a.da.mlan, gazeteciler ve rlllı
ba.n snufma meusup kimseler 
vardır. 

Bilhassa sinema. artisti Doug 
las Yuniorla kadın gazeteciler
den Dorothy Thompeonun ve 
"Yale,, üniversitesi sa.bık rek
törü doktor .Angellin isimleri 
zikredilmektedir. 

Mezkô.r mektupta, Ruzveltin 
pazar günü radyoda. söyliyece • 
ği nutka temas edilerek §Öyle 
denilınekt.edir: 

Sim.en, hakikat olduğuna. i
nandığımız bir şey söylemenizi 
istiyoruz. Bu haktka.t şudur: 

lanndan kanunen yolsuz sa.yıl. Elimizde mevcut harp levazrmı 
maktadır. ile kara, deniz ve ha.va kuvvet-

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
Bu ücret verilmesi keyfiyeti 

her iki zat ta memur bulunduk. 

Diğer tahkik olunan cihetler. lerimiz ve bundan sonra yapa. 
den biri de hemen hemen yine bileceğimiz bütUn harp vasıta
bu şekilde yolsuz görülen bir lan, ancak İngiltere ayakta dur 
ehlivukufluk ücreti meselesidir. dukçadn' ki, mihver devletleri-

.. . . . nin mağlO.biyetini temine mu. 
Maznunlar dun bırıncı sorgu hakkak surette kifayet eder. 

hakimliğine celbedilerek sorguya. Fakat İngiltere yrkıldıktan son
çekilmi~lerdir. Tahkikat mUmkUn il ra b~tUn bu . ~enıba~ar kA!i 
olduğu kadar kısa bir zaman zar- gelmıyeceği gı:bı Hende daha 
fında bitirilerek iş mahkemeye ziyade arttınlmasına d~ imk!n 

olmıyacaktır. Bu takdırde bü-
sevkoluna.caktır. tün dUnyaya. karşı kiti derece-
Diğer taraftan nakzolunan yol. de mukavemet edemiyeceğ:miz 

suzluk davası da yakında yenL de aşikfi.rdır. 
den birinci ağır ceza mahkeme. --"°"""--
sinde bakılmağa başlanacaktır. Bardiya önünde 

(Ba§ tarafı 1 inc1tU) 
Bu mıntakada harbetmekte olan 

lngiliz kıtalan nezdindeki bir harp 
Bükre§, 27 ( A.A.) - Stefani muhabirinin bildirdiğine göre şid

Ajansınm husust muhabiri bildi- detli topçu ateşi ve bazan şiddetli 
riyor: piyade ve keşif kollan faaliyeti 

Romanya hükfuneti, son zaman.. Noel esnasında da devam eylemiş. 
larda Romanyadan Türkiyeye gi. tir. 
den Türkler tarafından Romanya lngilizlere, dunnadan takviye 
milli bankasına yatmlmt$ olan ve j krtaları gelmektedir. Bu krta.lann 
yek!lunu 2· milyon leye baliğ olan J ekserisinin naklinde ttalyanıardan 
bir meblağın Türkiyeye nakline alınan kamyonlar kullanıllWlkta.. 
müsaade etmiştir. du, 

Romen milli bankasında 
Türkle ait mevduat 

Tunada seyrDsafer 
durdu 

Bükre,, 27 ( A.A.) - Stefani: 
Tuna nehri buz parçalan aQ.. 

Iilldemekte olduğundan seyrüsefer 
tatil edilmiştir. Kezalik. Giur:u ile 
Rusçuk arasında sallarla yapıl
makta olan servis cie tatil olun.. 
muştur. Buzlar, Karadenizdeld 
Tuna ağızla.mu tıkadılmdan bir. 
çok va.purlar Galas ve Sulunada 
mahsur bir vaziyette kalmı~ardır. 
Buralarda termometre sıfırdan a
şağı 15 dereceye dü§mü§tür. 

Madrid 27 (A.A.J - İspanya. 
da şiddetli soğuklar hüküm sür
mektedir. Bir çok şehirlerde derece 
sıfırın altında 15 şi göstermekte
dir. Bir çok vilAyetlerde bilhassa 
şimal sahillerinde kar yağışı devam 
ediyor. Şehirler arasmdaki yol•la. 
nn çoğu kapalıdır. Trenlerde bir 
çok gecikmeler vukubulmaktadır. 

İtalya -Yunan harbı 
(B04 tarafı 1 ~) 

tara hitaben ne§rettiği bir emrf 
yevmide e7.CÜ.mle şöyle demekte
dir: 

Yunanista.nm hürriyetini ve 
şerefini müdafaa eden sizlerin 
cesaretiniz sayesinde, memleket 
Noel bayrammı hür bir ınemle
ket halinde kutluyor. 

Hazreti f.sa ve Hazreti Mer
yem, sizinle beraberdir ve gay
retinizi ta.kdis etmektedirler. 

AlalUrk koşusu 
(Btlf tora/• 1 iMcid6) 

geçtlğt yollardan ~k ve heye
canla knpıalan Ankarad& b&yram 
ıtınledne m&baua blr hava yara.t
DU§tz. Caddelerin iki t.anfmı dol· 
duran halk gençleri coŞkım teza
hürlerle &ll09lıyordu. Ytilm&k okul. 
lar ko§u.la.rma emniyet !bidesin · 
den, lise ve meslek mektepleri. or
du evinden Tllrkkufu mensupla- 1 

n hnytlk köprü altından ve Gazi 
terbiye enatfıt.QsU. kız t&lebel~rl 
halkevinde.n b&f}adılar. Dikmende 
At.atürktln A.nıkaralılar t.arafmdan 
bUyWt teuhtlrlerle ka.rşllaııı-dlkları 
sırttan itibaren başlıyan bilyük 
kotU da dahil olduğu halde bütün 
n.tıabaka hWrlimM kona.ğı furtlnde 
bitiyordu. • 

Kofuya dahil olan gençlerin b1r 
mtısahaka.nm haklı net:lee8int ka· 
zamnalttan ziyade Atatnrk'Un kur
tulut davaımıa ~ 6nce 
geçtiği yolda onun izlerini taıkip 
etmenhı eevinQ ve heyecanmı ta· 
s:ı<llkıan yüzlerinden belli oluyor
du. Dört ytl2ıden f&zla mÜ88ıbıkm 
Lştlraik ettiği mtisaJba.ka. bilyillt bir 
mııiza.m i~.inde cereyan e~ ve 
gok iyi netice almmıştır. 

Mtlsaıbalr.alarm. sonunda. Ankara 
halkevinde atletlerin iştiralt ettfğl 
mtıs&bahıarm huzuru ile bir top
la.na yapılmrş ve k0311yıı ba§tan 
sonuna. kadar t.aıkip eden beden 
terıbiyesi genel direktörü general 
Cemil Taner ile Ankara halkevi 
rei!i t~l mebusu Ferit CeW GU· 
ven gençlere bu vesile ile aam!ml 
hitaplarda bulun.muşlar ve va.zi.fe
ler!nl hat?rlatmıgl&rdtr. Sporcula.-

Atina, ~1 ( A.A.) - Yun&.. rm heyeca.nlı mukabeleleri ve al
resmi söreiisü, dün a.kşa.m aake- kıllan s.numıda koşuyu kazananla
rl hareki hakkında aşağıdaki ra mük!fa.tıa.rı ve'rlldikten eoııra 
tafsilatı vermi~ir : ha.lkevi gençlere bir çay ziys.f eti 

İtalyanlar Şima.ranm şimdine vemniştir. Bugünkü müeıa;ba.kals.mı 
ve şimall garbisine doğru silrül- neticeleri şudur: 
müştür. İtalyanlar, bu mmtaka· Yttksek okullar 2600 metre: 
da, mühim stratejik ehemmiyet- 1 - Ali Göker Gazi terbiye en&-

te bir bat ile birçok tepeler ter- tlttll5ti) 9.29 dalcflrııda. 
ketmişlerdir. İtalyan hatlarında 2 - Burh&n Su:menı:a.n (Ga.zt 
kargaşalık emmareleri mevcuıt. te?lblye enstit.tıısll). 
olan Drinos nehri mmta.kum- 3 - CeW Belte:rı (02.rl tıerbiye 
da elde edilen arazi. Yunanlı- enstitosn). 
lar tarafından temizlenmektedir. • - Calıit Te-zer (Gazi terbiye 
Burada. muhtelif cllzütamlara enstitllstl). 
mensup beş ltalya.n subayı ile· 5 - Kem.al Toeun (Gezi tıemı-
65 er esir edilmi§ ve Uç muht&- ye EIM'l:iıtllsil). 
lif cins sil8h Ynnan1ılar eline Lise v~ meslek olmll&n (2130) 
düşmüştür. metre: 

Daha §imalde, Yunanlılar bir ı - Saıbaha.ttfn Sungur (İ.niUt 
sUrtl mahalU ~IŞmalardan usta okulu) 7 ,18 daldkada.. 
sonra ilerlemitler ve biı-çok köy '2 ._.... !smd Eren. Clne:ut uSta 

almışlardn-. Soğuk çok şiddetli- oıc:ıu). 9....,,.ç.ı M• ... 1u (l'N'.;A~.~·u) 
dir. Sis ve fırtına da vardır. ....,'-J. - ............ uo 

•• "' ' - liam1J& Zeybek (~t us-
ta okulu). 

Mana.stır, ~'1 (A.A.) - Röy- 5 - Ahm6t ônUl' (Gaz! liııeıd). 
ter ajansınm Arnawtluk hudu· Gazi t.erblye eutlttıstl kızlan 
dundaki hususi muha.biri bildiri- 1000 metre: 
yor: 1 - Suzan Aykut (5.51 da:kika). 

Cephenin şimal müntehMmd& 2 - Saffet Kuşman. 
Ohri gölü etrafında.ki Yunan s - Remziye GUnıoy 
kuvvetleri, Elbasana dofru yeni 4 - Fa.ha.met Ercan. 
bir llerleyif kaydetm.i§lerdir. 5 - l.Am1a.t Çağlrya.ıt. 
Söylendiğine göre, Yunan ileri Btiyt&. At&ttirk koşuo 12.000 
kıtala.rı dün, Pogradeçden Elba- metre ferdi netleelerl ı 
sana. giden yol iiz.el'inde mllhim ı - Must&fa Kaplan (Aııkat'a) 
bir noktayı teşkil eden Lin ka· 35.56 dakika. 
saba.sına. girmişlerdir. Şimdi, bu 2 - Rı:m. Maksut (tat.bul) 
Ueri kolları takviye edecek krta- 36.3'5 d'SJkika.. 
tar şimale doğru ilerlemektedir. 3 - Şevki Koru (.A.nbra). 
Soğuk ve kar Ohri gölüntın 4 - Ali Karadu:nwı (.Alııkar&). 

ga.rbinde, bilhassa Mokra da.ğla- ~ - Hilseyin Alb&yrakta.r <1&-
rmda cereyan etmekte olan çar- tanbul) · 
pışmalan mütemadiyen iz'aç et- Ta.kmı blrlnclsi: 
mektedir. Son 48 saat içinde 1 - A.nb.ra. 16 puvanla. 
şiddetli topçu ateşi mütemadi • 2 - İ.sta.nbul 34 puva.n.la.. 

d · bilh 3 - Ankara 2 puvanl&. 
yen eva.ı:n etmiş ve assa. dün Biıe .-ıen haberle"' g6ı-e bu-
şa!aktan biraz evvel ve sa.balı av 

saatlerinde daha ziya.de şiddet- gU.n bUtün yurtta At&turk kotUBU 
lenmiştir. Mitralyöz ateşi hiç ~ılmış ve binlerce geırıc; ıntıa&-
durm.a.mI~tır. baıkaJan. ifQ.rak etm.ftlerdir. 

Yuııa.n ileri kollarının Lin'e l&tanbulda 
girmesin.den sonra., Yunan kıta.- Ata.türkün Ankaraya ayak bas. 
ları şimdi, strateji bakımından t.Wnın yıldönüınü münasebetiyle 
çok daha mühim olan Şaaasaıı her sene yurdun her tarafında ya.. 
ve Sukus'a doğııı yf.lr!lınektedir- pıla.n ve şehrimfade de yaptlnıakta 
ler. olan koşu dün §ehrlmizde de ya. 

Noel gecesi, Mana.stmiarı fid- pılnu~tır. 
detli infil!kler işitilmiştir. Bu 1 Bi.rlnci k~u mektepliler arasm
infi.l!.kler, Yunan geri mevzile- da olmuş, saat 15 te 2200 metrelik 
rinden gelmekte ve bunların t- mesafe üzerinde yapılmıştır. Ko. 
taıyan bombardıman tayyarele- şuya Yükııek Ticaret mekttbl ö.. 
rinin bir hlicunıunda.n doğmuş nünde başla.nmr~ ve yine ayni yer. 
olduğu sanılmakta.dır. Yunan de bitmiştir. Neticede Kabataş li
ve İngiliz bombardıman tayya.- sesi taknnı birinci olmue, fert iti. 
releri bilA.hare İtalyan geri mev· bariyle de san'atta.n Ahmet birinci 
zilerini bomibardmı.an etmişler- olmuştur. ikinciliği Kabata§tan 
dir. Namık, tlçiincülü~ Işıktan KAni 

Lin - Şulrus mmtak&Smda bir almışlardır. 
miktar ftalyan esir edil.mit \re Saat 17 de de İstanbul atletim 
mitralyözl&r ve miibimmat alm- ajanlığı tarafından tertip edilen 
mıştır. ikinci koşu yapılmıştır. Sıra.servi.. 

Muharebenin şiddeti dUn ak- terdeki bölge direktörlüğü binası 

Alman - Fransız 
görüşmeleri 

Amiral Darlan 
tarafından 

idare ediliyor 
Nevyor'k, S7 ( A..A.) - Nev • 

york Times gazeteefniıı Vışi 
muha.birlne göre, La.val ile Al - '/a. 
man makamlan a.rumd& ba.i" 
lan.mı§ ve La.valin va.zitesind.eıı 
u.za.klaştırılması Uzerine iııkıtaa 
uğramış olan konuşmalara. de• 
vam etmek il7.ere amiral Da!°" 
Ia.n Parise gitmiştir. • 

Fakat evvelki görtl§'meleri 
şifa.hen idare eden Lavs.l, mtı • 
za.kerelerin ne dereceye ka.da.r 
ilerlediği hakkmda bir vesika 
bırakmadığmdan mUşkül!ta nal 
lamlm.I§tır. 

Muha.b:,·, bu usulUn deği§ti· 
rilerek Fransız • Alınan ıpüza· 
kerelerinin huausl bir encümen 
tarafından tanzim edilmesi ih • 
ti.mali bulunduğunu işaret v• 
hrtihbara.t bUrosunda.n verilen 
talimat üzerine Fra.nsIZ mat
bua.tının lisanını değiştirdiğini 
kaydetmektedir. · 

Zannedildiğine göre, istihb& 4 

ra.t bürosu bu ta.ılınatmda. ma~ 
buattan bitaraf hareket etme 4 

sfnl istemiştir. 
Hatırlarda.dır ki, La.va! z&4 

ma.nmd& Fransız matbuatı tn .. 
gillz aleyhtarlığı yapmakta idi. 

Bern, t:r ( A.A.) - D. N. B. 
nin bildirdiğine göre, Frans:cz 
bahriye nazırı amiral Darlan. 
Paristen Vişiye dönmüş ve der 
hal mareşal Peten tarafmda.ıı 
kabul edilmiştir. 

Amiral, mütealdben hıtrbfye 
nazırı general Huntziger, da.hl• 
tiye nazın Peyrouton ve m&llye 
nazzn ile de görüşmelerde bu
lunmuştur. 

Amerlk:aya. verilen t.emlna.t 
Nevyor~ S1 (A.A..) - Nev • 

york Tiınes gazetesinin Vaşi.ng
tondan öğrendiğine göre, Fran· 
sa büyilk elçisi Henri Ha.yer La· 
valin vazifeden affedildiğini 
hariciye müsteşarı Su.mmer Vel 
se bildirmiş ve bu suretle batı 
yarını ki.iresindeki Fransız m~ 
temlekelerinin er.cilmle Marti· 
nikin Amerika için bir tehdit 
olmadığım il!ve etmi~tir. 

ingillereJe verile
cek 44 şilep 

Nevyork, 27 ( A.A.) - A.merL, 
ka hükilmetinin 44 yeni şilebin 
I~Itereye demrlilmesine müsaa-
de ettiği öğrenilmektedir. Bu devir 
i~i, yakında resmen flln edilecek. 
tir. Kuvvetle tahmin edildiğine gö. 
re, Reisicumhur Ruzvelt, gelecek 
Pe.:ar günü matbuat mümessilleri.. 
ni kabul ettiği zaman yapacalt 
mühirn beyanat esn.asmd&, Jngil. 
tereye yapılması lbnn gelen yar. 
dnndan da ehmımiyetle bahsede. 
oektir .Reisicumhurun beyanatmın 
bu kısmını hazırlamakla mewıl 
bulundulu sôyl~r. 

V a#nıton, Z7 ( A.A.) - Salthi. 
yett&r menbalarda.n alma:rı haber. 
lere göre Ru.ıvelt, lnailiz kayıpla. 
nru telUi için Amerika Birletfk 
devletlerinin süntle birçok ticaıwt 
gemisi in~ ettnesiıü teklif edecek~ 
tir. Bu hususta tafslllt mime. 
meldedir. Fake.t program, çak bü. 
yük ge11işlikte olacak ve Ingiltert. 
ye harp malzenıeai kiralanması 
pllnı ile allkadar bulunacaktır. 

6nfinden başlayan bu kotura 181 ~ 
atlet istirak etmişlerdir. 4000 met.. 
re üzerinde yapılan bu kotu~"U Ko
lejden Konstantin. 13.17.8 li.k bir 
derece ile kazamm§tlr. 

ikinci Beyoğluspordan Manisa, 
üçüncü'.Jüğü de atletik yıldıııdan 
Eşref kazanmı~ardır. En çok at. 
letle i~tlrak eden Haydarpap Ata
türlt koşusu k:upasım kaı:an!mf, 
t.almn tasnifinde de ltaydarpatf 
birinci, Kurtuluj ikinci olmUflar. 
dır. 

şam aza.lmı~ır. Şiddetli top~u 'Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ate§i işitilmemiştir. Bu, birçok ~ 1 
. 

yerde dört metreyi bulan kar 8 H s u· - M E R -dola~iyle mühimmat nakliya • U afta Sinemasının 
tında vukubulan teabhura atfe-1 
dilmektedir. 

Her Sean9da SaloııUDu Battan ıı.e. dol~ 

DEANNA DURBIN'in 

i L K AŞK 1 
Mehmet Akif ihtifali 
Bugün vatan piri MeJ:ımed A

kifin ölümllniln döıy.Uneü yıldönil
mU mtınaaeOOUyle merhwnun me 
ı:an başında topla.n:lal"a.k batırur 'FUmtadıekf 11evtmuuıı, gUrAıl telli ve lfllta, ih~dan 
anılacaktır. Proteeör Ali Nilıad her yerde ~. ~ 
Tarlan ve bir genç nutuaüar .ay. Bugnu ~t 1 de tcmzlla.tlı mat.ine. z 
lJ,yeceklerd!ı'- .................... ı ......... illl .... 111 .. lliiıiı&J~ 



ICOt.& YlltUf 1 

AMERıKADA 
Yazan: isken der F. Sertellı 

-30-
- İlkönce umumi ayak oyun-

larını öğrenmek lazım. Ondan 
sonra hasmınız Harrynin, daha 
sonra. da Cakın hileli oyunları. 
nı öğreneceksin! Bilhassa Ca. 
kın hilelerini Amerikada b~im 
nıenejerden başka. bilen yoktur. 

Bu arada. menejerle Yusuf 
eg7.ersizlere ba şlaınış!ardı. 

Tomas bu sırada Yusufa Ca· 
kın hilelerinden birini tatbik et
ti. Ayakta kapışmışken, kolla -
rmı Yusufun belinden birdenbi· 
re çekip geri çekildi. Yusuf 
sendeledi.. Men~jeı in üzerine a
tı.hrken, menejer bir ayak oyu
nıyle Yusufun önUne düşme$iy
le, Yusuf da şaşkınlıkla mene -
jerin üstüne yıkıldı. Fakat, bu 
Yikılış tam değildi.. Menejer bu 
sırada sersemJeven hasmının sol 
baca~a sanlmtı:dı. 

Yusuf birdenbire kıçüstil ye. 
r~ ka.Tlıındı. Menejer bu arada 
.eoylendi: 

- İşte, Cak insanın sırtını 
bu ovunla yere getirir. 

Valker: 
- Cok tehlikeli bir oyun .. 
Dive mrrıldanırken, Yusuf 

kendini <:abuk toparlavıp baca· 
mu kurtardı ve yüzü.stil yattı. 
Ha~rnr kendi u~t:ine aldı. 

Biraz sonra. ava~a kalktık -
lan zı:ıman, meneier: 

- Çok kuvvetli olduğu için, 
kotav kolav sırtı ,1ere "'0''tleı. 
ll'akat, herhalde hasmmrn bu o
}'Ununa dUcı.mcmek icfn bu hl -
leyi ivice k·avraması ·lbnndrr. 

Dedi. Bu oyunun tehUkeli ol
duihınu Yusuf da, ba~mı salla-
yarak tasdik ediyordu. • 

- Yaman bir numara, dedi, 
bu bizde yok. Herhalde bu hi • 
leyi ivice ö~enmeliyi.m. 

Aynı numarayı bfrkaç kere 
te'·~arladrlar. 

Halk bu kıyafetleri görmeğe 
alışmıştır. 

Diyerek, Yusufu, en uf ak 
bir hakaret ,,.örmenin bile ihti
mali olmadığı fikrine imale et

. tirlnceye kadar uğraşmış ve 
nihayet tercilmanın vasıtasiyle 
kerıdisini kandırmıştı. 

Hakikat de bundan ibaretti. 
Nevyork balkı hiçbir zaman, 
memleketlerinde misafir bulu· 
nan ya.baııcılarm kıyafetleriyle 
alay ~tmemişlerdi. Bu yt.z.den 
hl~ bir kimse hakaret görmüş 
de~ildi. 

Yusuf belediye reisinin ge
niş me~er merdiveni~ evine 
girerken, içinde garip bır heye
can vudı. Hatta bu heyecanı 
nı gizlemiyerek, yolda gider
ken, tercl\mamna: 

- Yüreğim çarpıyor, diyor -
du.. Acaba. neden? 

!kinci katta, büyük bir salo
nun kap1smda Yusufu karşıla -
yan elli beş ya'3larmda. uzun 
bovlu, güler yüzlü, saçının be • 
yazı çok, zayıf bir kııdm, 
Türk pehlivanma: - Hoş gel· 
din! Diyerek elini srkmıştı. Bu, 
re:sin karısı idi. 

Yusuf salona. girince .şaşır

mıştı. 
- İşte, y 1ne onlar· 
Yusuf, salondaki kalabalı

ğın kısmı azamını gazetecilerin 
teşkil ettiğini f arketmekte ge
cikmedi. 
Tercümanın kulağına yavaş· 

ça. fısıldadı: 
- Göğe çıksak, orada da ilk 

önce bu yapışkan herifciklerle 
karşılaşacağız. Hikaye meı:hur
dur han va .. Zenginin: - Patlı
cansız tarafından bir su ver!. 
dediği gibi, ben de neredeyse, 
bu memlekette gazetecisiz bir 
yer yok mu? Diveceğim. 

(Devamı var) 

Gemi yolculuğu 

- Sizinle ayni kamarada yata
cağınıza göre size şimtHden gece. 
leri horladığımı, sık sık yatağım. 
dan yuvarlandığımı ve sabaha ka. 
dar da uyku»ıda konuşmakta ol. 
duğumu haber vermek isterim. 

- Öyle ise benim de uf ak bir 
kusıtrumdan bahsetmem icabeder: 
Ben de yastılımın altında daima 
bir tabanca bulundururum. Ma· 
lum ya uyku hali ... 

. 
- Bu beyaz ayının bir eşi de 

bizim salonda var... Tabii, poslu! 

Aptallar arasında 
Deniz kenarında idiler. CepJe. 

rinj~ para arı yoktu. Birincisinin 
aklına parlak bir tikir geldi: 

- Denizi şişelere doldursak? 
- E, sonra ne olacak! 
- Ne mi olacak! Şişelerdeki de. 

niz suyunu, c!enizi olmıyan mem
lekrtle:e göndeririz. Hem para ka. 
zanmış, hem de ya;;a olara.K: i~tedi. 
ği.:n ız yere gitmek imkanını temin 
etm:ş oluruz. 

Bu söz ötekinin de ak1ma uygun 
geldi. Şişe arama~a gittiler. Dön
dükleri zaman cezir dolaydyle de. 
niz alçalıp sahili kurutmuş oldu
ğundan ikinci arkadaş: 

- Gördün mü yüksek sesle ko. 
nuşmanm cezasıml Söyl~liğimizı 
başkası işitmiş ve biıden evvel 
davranmış! 

- Neden kulaklarını temizle. 
medin? 

- Henüz ihtiyacım yok anne· 
ciğim. Pekdla işitiyorum! 

Kadın bu! 
Parmaklarını keser1 er korkuc:.iy. 

1e kalem açmaktan korkan, sıcak 
banyoya ayakcıklannı sokmadan 
önce on kere suya termometre ko. 
yan birçok kadınlar kafalannı caz 
cavlak bırakabilecek ve müthiş ya.
nıklar te,·lid edip kendilerini has. 
tahanelere sürükliyebi'ecek olan 
ondülasyon makinelerinin altına 
tereddütsüz otururlar. 

ı:1ani 

Kısa boylu adam - Bilmiyo. 
rum,sizi toltatlamahtan beni mene. 
den nedir? 

Uzuıı boylusu - Ben biliyorum, 
azizim, Mukabilinde, ben4en bir 
tel:me yiyeceğ:nize emm bıtlwmıa. 
tııı/ 

Zamane dostu 
. Bugü .üa en tip k ş:ıhr ::ı.rırn:.li'.ln 

bı.ı de h'-' ı..e :::'e c., , ·1 rr • .., k \..! 1\. ..... ... ,_,.., .,..,,. oV l ""44•1•"'--

ıstiyen kimse:erdir. Bu r.evı ım.an.. 
lar yazdığınız kıtap halJ a nda ::ı ıze 
"haiikulade,, diye cevap verır. Bir 
akrabanıza ayni kitaptan bahse. 
derken "güzel,, sıfatını kullanır. 
Bir tanıdığınıza ise kitabın ''fena 
olmadığım söyler. Düc:;mamnıza 
ise .,beş para etmez,, der: 

Kahraman 
İçeri girdiği zaman herkes ken.. 

disini hayran hayran seyre koyul
du. Garsona sordum: 

- Çok meşhur bir genç galiba? 
- Evet efendim. Geçen hafta 

buraya gelen canbazhanede büyü' 
bir şöhret temin etti. 

- Nasıl? 
- Büyük bir .ırslan kafesinden 

Yusuf, çabuk kavrama~a ça
lrı::trğı bu numaravr kendisi için 
pek t.ehlikeli görmemekle bera
bt>r, onu iyice öğrenmekte ısrar 
göstermi~tı. 

ka"mıştı. He:kes korkudan nereye 
kaçacağını bilmezken bu delikanlı 
doğ:-u arslanın kafesine koc:;muş ve 
kapısını içerden kilitlemişti. 

-==================================-~_.:;_~============================::-\ 

Saat · on iki buçuğa kadar 
'?gzersiz'ere devam ettiler. 

J'rtesl gün el ve dirsek oyun
lar 1 hlimlerine başlanacaktı. 

Valker: 
- Bu~nlUk bu kadar yeter, 

· dedi, pehlivanımızı fazla yor
ınrırahm. 

Ve Yu.suf giyinirken, pat· 
ron, tercümana. sordu: 

- Geeeyi nasıl geçirdiniz? 
Tercüman nerelere gitti~;ni, 

YusUfun Lübnan kahvesinde 
nasıl Yemek yediğini anlattı. 

Valker: 
- Bu a.kşaın Nevyork bele

diye reisi, Yusufu akı;a.m ye
~eği!le davet ediyor, dedi. O· 
çUmüz birlikte tndeceğiz. 

~ . "' 
N'EVYORK BELEDİYE REİ· 

StNtN EV!NDE 
O ak.~atn üçü birden, Nev

l'?rk belediye reisinin evine 
gıtınişlercli. Beledive reisi o sı· 
r~da Vaşingtonda 

0

bulunuvordu. 
~ıvafeti hazırlayan M i s 
!3eens,, idi, yani belediye rei
sınin kansı .. 

Reisin karısı, Nevyorkta 
meşhur bir hayır cemiyetinin 
reisi idi. Kocası namına, Nev
Yorkta misafir bulunan Ttirk 
ı>ehlivanmı yemeğe davet et· 
t.nist•. 
Ya.Ik~~ kapıdan girerken, 

Alıster Peterson ile karşılaş-
tı. " 

Peterson, belediye reis mua
vini leli. Ona Nevvorkta "spor
cular hamisi., derlerdi. 

Peterson misafirlerini karşı -
ladı. Ve Yusufu ~örünce: 
''- İşte bir Türk arslanı 

gelivor ... ., 
Diyerek, elini hararetle sık

tı ... 
Yusuf buraya kaırtan i~leme· 

li. poturlannı, s~alı cepkenini 
gıverek, tam mılli bir kıyafetle 
gitmişti. 

Mis ''Beens,, Yusufun böv!e 
Ftelmesfni bilhassa Valkerden 
rica etmişti. 

Yu.cıuf, Nevyorkta, blitün 
Vilcudunu saran ve kanavan 
nıu.~amba ite gezm""e ah~b,ı;ı 
için, beledive rcisfnin evine de 
tnu<>aınba ile gitmek istemişti. 

Va!ker: 
. - Burası bUyil.k bir şehir

ıi·r. BtırnYa o-eı~.,., !:T•n+Hlar ~-
• ~ ...... , .... · ... C"'"- .... ~,., ... r..-- • .. 1t 

Genç kız, g ılUmsiyerek ~ar· 
şısmdaki iki yolcuya: - Bu 
benim ilk tren yolculuğum.dur! 
- dedi. Kompartımanda yalnız 
o iki yolcu ile kendisi bulunu -
yordu. 

Erkek elli yaşlarında. tahmin 
edilebilirdi. Yanındaki kız ise 
Sevim gibi sarışın ve güzel t ir 
kızdı. Sonra konuşmak vesilesi
ni ihdas etmiş olan erkeğe sor
du: 

- Halbuki siz, kim bilir ka· 
çın.er defadır trene biniyorsu
nuzdur? Bayan kızınız mı? 

- Hayır yeğenim! Ben o-
nun amcasıyım. , 

- Benim ise dilnyada büylik 
annemden başka kimsem yok. 
Şimdi onun yanına. gidiyorum. 

Tasavvur ediniz: Biribirimizi 
henüz hiç görmüş değiliz! Ak· 
denizin küçük adalarından bi
rinden, bir balıkçı köyünden 
geliyorum. Oraya ancak üç ay
da bir vapur uğrar ve yalnız 
iki Uç saat katır. Bir yaşından
beri bana analık ve babalık et-

. miş olan iki ihtiyar balıkçı ora
da kaldılar. 

Kız, biraz kaba konuşuyordu. 
İki yabancı yolcunun kendlsiy 
le alakadar olmalarından hoş
lanmış, onlardan hiçbir şey giz
lememişti. 

Erkek: - Fakat o ada.da do~ 
madınız mı? 

- Oo.. hayır .. orada bana. 
"Deniz kızı,, derlerdi. BUyülc 
bir vapur kazasından sonra be
ni mucize kabilinden sahilde 
yan ölli bir halde bulmuşlar ... 
Ailem hakkında hiç kimse bir
şey bilmiyordu. Beni kurtaran 
balıkçılar yanlarına evlatlık o -
tarak aldılar. Ve onların yanm
da, vahşi bir kız gbi büyüdüm. 
Ne okumak, ne de yazmak bili
yoı:-um. 

Büyük annemin bana yazmış 
olduğu mektubu kendim okuya 
madığıma. ve bele ona ken:li 
elimle cevap veremediğime o 
kadar üzüldüm ki I 

İki yolcu biribirine hayretle 
baktı. Erkek: 

- Fakat bilvük anneniz si
zin mevcudiyetİnizden nasıl ha
berdar oldu? 

- Durun anlatayım! Blr 
~n adarıı1:-ıı l:evaz, gll,;el bir 
·-:..'ıp· fY~1 ·ii . tf';., ... ıf.'\11"; .,,r.1,..,,1-ı 

... >-ı;ı~r···' " f · ~ncb' ' ar. f •·I çok iyi 2'İV:nmif! im 'ardt .. 
.. .,..,,rnlnrivle, Sonı'l.tralılar gü- - Anladım. Bir yat .. Zengin 
ı·ınç kıyafetleriyle _ge7..eı:.leJ'.'. bir jlja]lın yatı ... 

. 
- rta.II.nı.mtYol"W1'l. Eşini lüç göro
mediğim bir vapurdu. Yolcular
dan biri beni görünce nezaket • 
le konuştu. Sonra babalrklarım
la da konuştu. Benim onlardan 
bambaşka oluşuma merak et
mişti. Bilhassa saçlarımm ren -
ginin oradaki balıkçıların saç
larının rengi.ne hiç benzememe
sine hayret etmişti. Bunun ü
zerine kendisine benim mace
ramı anlattılar. Ve beni sahilde 
buldukları zam:ı.n ooynumda a -
sılı bulunan madalyonu göster
diler. Bakın, işte bu ... 

''Deniz kızı,. koynundan al· 
tın bir madalyon çıkard1. Ma
dalyonda şu yazı okunmakta 
idi: "Küçilk torununa: Ninesi 
Marta tarafından.,. Sonra de
vam etti: 

- Otuz yaşlarında. bir genç 
olan yolcu bu madalyonu görün 
ce hayret etti. Ve babalıklan -
ma aynı isimde kimsesiz ve 
çok zengin bir kadın tanıdığını 
ve kızı ile torununu bir deniz 
kazasında kaybettikten sonra 
çok büytik bir ıztıra;b içinde ya
şamakta olduğunu anlattı. Bir 
küçük deftere bazı ~evler yaz· 
dı. Altm madalyanm bir resmi
ni çizdi. Ve sonra gemisine bi -
nip gitti. Birka<: ay sonra için· 
de bir çok paralar bulunan bir 
me1dup aldık. Bu mektupta bU
yi.ik annem. Muhakkak yanına 
gitmemi ve bu suretle son dem 
!erine biraz neşe katmamı yal -
varırcasına rica ediyordu. Bir 
yaşımdaki halimi me'\{tubunda 
o kadar giizel ve bana benzer 
bir halde anlatmı~tı ki babalrk
larım nihayet o kadının sahici 
ninem olduğuna inanarak glt
meme razı oldular. 

Ve ÜG ay sonraki ilk posta -
ya bindirerek beni kaptana tes· 
lim ettiler. 

- Sizin adadan ayrılışını:ıla 
sizi ta.nıyan adamın geli~i ara -
rından c:ok cok zaman gecti mi? 

- Oo... Hemen hemen bir 
senelik bir zaman geı-ti. Kendi
si, arkada~arivle berab<>r uzım 
bir seyahate çıkmış olduğun
dan büyük ann0nıin yanına ça
buk dönmiyeceğini, fakat ken -
disine herı:ıeyi mektupla bildi· 
reı-e!Pnf soylemhıti . 

lki yoku tekrar gözleri 
rı1,ı~n ... 03i.(- .......... h · ,r,.·,,..P. 
ıa.r. Snnra vir.e erke't: 

- SergUzeştiniz bizi hakika· 
ten Jıeyecanlandı:rdı, dedi. Sizi 

• 'N 

Deniz 
bil)'ilk annenlzin yanına kadar 
götürerek bir yardımda bulun 
mak istıyoruz. Bizim de evimiz, 
büyük annenizin oturduğu ta
raflarda.dır. "Deniz kızı,, sevin
cinden bir çocuk gibi ellerini 
çırptı. Erkek daha büyük bir a
laka ile kıza sordu: 

- Acaba kendisinde bir fo
tografınız var mı? 

- Fotograf mı dediniz? Bu· 
nun ne olduğunu· biz ad.ahlar, 
bilmeyiz bile! 

Adam, kızın anlayamadığını 
görlince, manalı bir gülüşle : 

- Ya! ... Diye memnuniyetini 
izhar etmekten kendini alama -
dI. 

Tren, kızın ineceği istasyona 
geldiği zaman, erkek, bır t ~ı
graf çekmek için postaneye ka· 
dar gitti. Sonra üçü birden ka
palı bir otomobile bindiler; ih
tiyar ve zengin kadının oturdu· 
ğu villanın yolunu tuttular. 

Bu yolculuk esnasında, "De · 
niz kızı., na fenalık geldi ve 
kendini kaybetti. Gözlerini açtı
ğı zaman kenclini beyaz gömlek 
li bir sürü insanlar arasmca 
buldu. Candan yol arkadaşları 
ortada yoktu. Kız etrafındaki · 
!ere: 

- Büyiik annem nerede? Di· 
ye sordu. Onun oturduğu villa 
burası mı? Siz onun hizmetçile
ri misiniz? 

- Haydi kızım, sakin olunuz. 
Büyük anneniz birkaç gün son· 
ra gelecek!.. 

Kız, yalnız kalınca, etrafına 
bakındı. Bembeyaz, hemen he
men çıplak denecek bir odanın 
içinde bulunuyordu. Valizlerini 
ar.:oı r açmaz bir çığlık kopardı, 
büyük annesinin mektubu, para
ları kavbolmuljtu. Boynundaki 
madalyonu yerinde bulamadr. 
Feryatları üzerine odasına ko

şanlar evvela kendisini iyilikle 
tesldne çalıştılar. Sonra eh kt • 
ırm camın vakt'lar. Zavallıcık 
iki kurnaz do'andrrıcımn kur· 
b:ınt o~du<>urıu anlan.m:tı. 

Trendeki i1d volı-u 011un hi · 
kaves:ni dikkatle din1emic:1er ve 
zen"'in kadmm m::ı lma konmak 
iGin zavallıvı feda etmekten 
cekinmemislerdi. Erkek. istas
yontian timarhaneve blr tel-
~af' t"'n1'11j""'ı"t!' ve 1 .. rı- ,l f'll;- ; C""1.;.,.. 

B r aralı~ ha .. t'lre 
da. krzm paralan ile ödemişti. 
Genç kızın elindeki mektup 

ve madalyon ile kendisini tanı
tacak olan diğer deliller saye -
sinde ihtiyar kadına hırsız kızı 
ha.kiki tonmu gibi ka.bul ettir -
mekte gilç!Uk çekmediler. 

Sa.çlarınm rengi ve yaşının 
benzerli~i ve aynı zamanda a • 
çık gözlülüğü sayesinde kendi -
sini ihtiyar kadına az zamanda 
sevdiren hrrstt kız, onun bütün 
sırlarını ve son arzularının 
ne olduğunu öğreniverdi. Plan
larmm daha ziyade muvaffak 
o~ması ~çin, ortağının tazyikle· 
r ıne ragınen kız, son darbeyi 
vu"?ayı: geciktiriyordu. 

. Nıha.yet bir gün, uslu ve ses
sız hahyle gardiyanların itima
dım kazandıktan sonra zengin 
kadının asıl torunu timarhane
den kaçmağa muvaffak oldu. 

Fakat öteki hırsız kızr kendi 
y~rin! almış olan bir haydut 
dıye ıtham etmesi favda verme
di. Ona ihtiyar kadın başta ol
mak üzere kimse inanmıyordu. 
Göz yaşlan. feryattan, tehdit -
!eri boşa çıktı. 

Hele kaQmış olduğu timarha
ned::m bahsetmesi kendisini ha -
kiki bir deli zannetti:ııdi~nden 
derhal timarhaneye ha~r ve
rilrli. 

Zavallı kız. ırnrdivanların ya
nına yaklaı:ıtıklannr $!orunce, 
akhna son bir çare ~eldi: 

- Bilvük anne! dive bağır -
dı. Şu adaya ı?elin beni tıınnnı~ 
olan adamın nasıl bir adam ol
du~unu tarif etmesini l!'!tevin 
bakalmı! Cevap verecek mi" 
Ben keııd;sini rok iyi hatırlı
yorum. Ve yüzliniln şeklini en 
iııce tefern•atma ktıdar anlata
bilirim. O da anlatsın bRkalını 

İhtinar ka~TTI . ~al-ıtn torunu· 
nun vil.,.füıe h~ı~tr. fi'., ~at " be
c:•n• finfine e.:T..,,ic:. tiona kalmı$· 
h. Rıınu ne k'en"~~; . ne de orta· 
lb diioi\nrrıe"'hlprdi : 

-- Peni ııffed:niz. . . St:r.i al
...,~ ... b!>ı 1'n.,.,m•1,.,U7. ~rı ile;;; 
Hm O·hırl c:ı;-r; .,.~ • .....,'\ '• ;"'t:. 
••.,r'·•1t F., 1·at nl~"'ı"" IZ <1tıva 
d .. rt'i «:'',..... ~ı r;zi poJ!-::e tec:?i· 
Mcbilirsin;z! 

• ~ * 
. Altı av sonra. ''Deniz km . 
ıle ken~isini aaada ilk olarRk 
<>'Ö.,.iil") t:.ı""""'" otan ~endn di' 
~·1 -, ........ ; "f:'P.,T°"T'..:tT 

r ..., '· - ""- ...... ,..,, ,ı,.. c 
v-:ızm .... -TV' ,.,·ten ma!'I a tam 
bir şehirli ITTbi yaşamab alış -
mıştr. Nakleden: M~Q4.i.J.Q111J1t 

Dünyanın en pi§kin 
adamı 

insanların pi<=kinlerinden bahse. 
di iyordu. Arkaja~lar:ian biri Şllll:U 
anlattı: - Geçen gün meşhur b~ 
yankesicinin adliyeye götü;üldü. 
ğünü gördüm. Mahkeme kapısı 
(her halde başka mühim. bir dava 
vardı) çok kalabalık o duğundan 
içeri ancak vesika ile giri;ivo:du. 
Yanke3ici bu ma:ıza ayı görünce 
göğ ünü katıartıp ba:;rnı hayaya 
ka.tlırdı ve yanındaki jar.da mayı 
göstererek: 

_Bırakınız beııım!e beraberdir! 
dedi. 

_ Siz zengin olmak şartiyle ta. 
momiyle aptal bir adamla evlen.. 
meli göze alır mıydınız? . 

- Hakikaten cevap verılmesl 
güç bir sual! Sizin zengin olduğu
nuzu bilmiyordum! 

• 

- Doktor, eve gittilim zammı 
/enalaşıyorultl. . 

- Garip şey! Eviniz rutııbetlı 
mi? 

- Hayır, kanm eli sopalı! 

Geçinmek meselesi 
Birbirlerini sevdikleri halde bir 

türlü anlaşarn.ıyan çiftlerin hali, 
bir lisanı yeni öğrenmeğe başlıyan 
iki kişinin şu halinden farksızdır: 

- Ahrnedin köpeği nereye kaçtı? 
- Bu meYsimde güneş saat beş 

buçukta batar. 

lhtiscu 
. . .. 

••• 

- Hangi nevi işlerde ihtisas sa. 
hibi~i,,iz? 

- Oo ... Beıı mi? ller ı§te, ba· 
ymı! 

Sürat 
Müthiş bir facia olmu5tu. Ma~ 

ak caddesir.-ie ağaca ça:pm~ş hır 
"' t<mobilin külçe haline ge'mı:; en
kazr \'anında tanmmr\·:ıcak ha!t 
•e m·~ bir ce.- t dunnordu. Polı.: 
\·erden kalkrna-;ı çah"an aclamın 
iizerine do~ yüı_-ü:iii: -:- ln~n 
bu kadar sfrratli gıder mı? Yı 1-
nm 'tibi gitmeseydiniz bu kkaza ?!· 
mazdı? Söv1evin hak?Vım aç Kt. 

. - 'd·,·o·"'··n •z' ometre ı;ü·?t1e !"' • · b 
• • •• .. 1 ' "'m ,,, .., ., 

. d'. Ben mi ~~atte 3-4 k, o. 
~:1~· takriben··· Ben yav2 gidi
yordum. 



B &(, Dif, 'Nezle, Grip, Bomatiwma 
. Nevrllji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keeeı:' 

icabında gOndt 3 llft alınablllr. TAKLfn!RIND!N SAKININlZ. 
HF:R n:Roı:: PUf.LU KUT!'f.~RI ISRAIH.A ISTF.'ı't ... ı z 

llısanbu Levazım amırhğınden verilen L harıcı asker~ kıtaatı ıllnlar. 
A1&1Jda yazılı mevadm kapalı zartla ekailtmeıert hizalannda yazdı gUn 

w aauerde ElAzıt Aaker1 Batın Alma Komllyonuncıa yapdacaktrr. Tallp
Jerln kaDUDl vealkalarile teklif mektuplannı ihale saaUeriDden bir 11aat 
.vna koml8yona vermeleri. 

MUdan Tutan Teminatı 
ctNSI Kllo Ura Ura Kr. .ihale &1lnll "' .... 
Plrtnç. ı50,000 18,l500 1387 50 4/1/941 10,30 
Arpa. ,i l5()(),000 42,l500 3187 6 .. .. llS,50 
Pirinç. 40,000 llS,400 ııısıs 6 " " 10,30 
Arpa. 2ı50,000 21S,OOO 1871S 7 .. .. 10,30 

• • • (16M - 11897) 
Beherlne tahmin edilen flaU bir kUl'Uf dört 11&11tim olan on beı milyon 

taM muhtelit numarada nal mıhı 3/1/941 Cuma gUnU aa,at 11 de Ankarada 
JL U. v. Satın Alma komisyonunda p&ZarlıkJa aatm almacaktır. htekllle
riD 18,100 liralık kati temlnatlarile belli vakitte komisyonda bulunmalan. 
Şartnamem 780 kurtlf& komlayonclan almrr. (1681) (121H) 

,,. .. 
NUmuneıertne göre 500 çift ve 100 tek kO§Um takımı pazarlıkla aatm 

almacaktır. Çift kQşum takımın& 75 ve tek kO§Um takımına 41S lira tahmla 
edllmiftir, PazarlılJ 2/1/941 Perwembe ıunu u.at ıı de Ankarada ıı.u. v. 
Saba alma koml.lyonunda yapdacaktır. KaU teminatı 6300 liradır. Şartna· 
m..a 248 kuru§& korniayondaa almJr. Tallplerln belll vakitte komlayona rel• 
mi1ed. (1675 - 12110), 

• • • 
lleherinln talıınin tlatl 850 kurut olan 20,000 adet kıl saman baran a.. 

palı artla ek.ıltmeye konmUfhır. 3000 adetten 8fatı olmamak §&rtlle &Jft 
~ telr,liner de kabul edilir. llıaleai 4/l/9U Ownarte.ı gUnU aat 11 de 
Aıikarada K. M. V. Satm Alma komllyonunda yapılacaktır. nk teminatı 
'TSO llradrr. Evsaf ve prtııamelli 3ı50 kuru§& kombıyonclan almrr. hteklile
~ k&DUD! vealkalarile teklif mektuplarım ihale aatinden bir aaat evveline 
Jraiar komi.iyon& vermeleri. (1655) (11899) 

• • • 
.Afatıda yasılı mevadm pazarlıkla ekailtmeal 30/12/940 Pazartuı gUnO 

-.t llS de Kırklareli Kavaklıld5yde Batm Alına komt.yoaunda yapılacaktır, 
~ beD1 vakitte ~ plmeleri. 

OINst lllldan Tutan Teminatı 

mı. Ura Ura 
Sa.bun. 6000 2700 403 
z.eytüı Y8'L aooo 1950 203 
Toz f8ker. IOOO 2220 333 
Kuru fuul" 15,000 aTso 563 
Jfobud. 10,000 1IOO 2215 
ıreicimek. eoeo 1320 118 
Kakarn&. 5000 1!500 225 
Patatea. 10,000 1000 150 
Yemek tuau. 10,000 675 T1 
Pirinç. 3000 11'0 171 

(1891S - 1247') 

• • • 
Apğtda yazılı mevadm kapalı zar11a eblltmelert hizalarmda yazılı gtın. 

aat ve mahallerdeki Aakeı1 Satın Alma Komisyonlarında yapılacaktır. Ta• 
lipleriıa kanuni ve.lkalarlle teklif mektuplanm ihale saatinden bir saat ene! 
aft olduğu komisyona vermeleri. Şartnamelert, komiayonlarmda görUIUr. 

Clbrl!ll Mlktan Tutan ............ bWe sön, mat ve mallalll 
Ura Ura 

JlımdurL 3000 c;lft 24,000 uoo 13/1/941 15 Kayseri 

~:i· 1 adet 17,063,80 1279,80 14 .. .. 16 Çanakkale. 
200 ton 70,000 5000 14 .. .. 17 Çanakkale. 

)Sabi, bakrr. 30,000 adet 17,625 1322 13 .. .. 15 8am8Un. 
(1693 - 12,72) 

f 1111iz Levazım Sabnal• Komisyonu i?lnları 
ı - :Mevcut evaatı mucibince almacak olan 13 ton Koetik llOdanm 

.,a.o PazarteaJ g1lııU aaat lUO da Kuunpqada bulunan Deniz Levazım 
~a komisyonunda pazarlıkla ekailtme.ı yapılacaktır. 

1 - la~klilerfn teklif edecekleri flatln ytJzde yedi buçuğu olan ilk temi· 
natıan Ue mezkOr komisyona mUracaatıan UAn olunur. (12•22) 

... . . 
l - Tahmin edilen bedeli (12500) Ura olan 100 ton ııodanm 2.1.941 Per

.... sUntl n.at 15 de Kuımpqada bulunan Deniz Levazım Satın Alma 
:As) J onunda puarlıkla eksiltmeli yapılacaktır. . 

1 - nk teminatı (937.50) Ura olup ,artııameai her gUn ı, aaatl dahi· 
n.d9 mezkQr komlayood&D bedelıılz alm&blllr. 

1 - latckliler!n 2490 sayılı kanunun ıatediği veaaikle birlikte adı geçen 
...,_. mUracaatıan UAn olunur. (12423) 

Belediye Sular ldareainden : 
1 - :tdaremlsin l'erlköy atelye8l 1çin açık ekalltnıe ile bir elektrik kay· 

.a makineli aatm aımacaktrr. 
2 - Ekalltme 6.1.941 Puarteal gOnO aat 10 da Takatmde Smuıervller

cllld idare merkezinde yapdacaktır. 
a - Ekalltmeye girmek ı.tiyenler alınacak maklııenin evsafını ve sat· 

nıt pterir ,artnameyl idare merkezinde Levuım •rvlainden alabilirler. 
(12•36> 

V A K 1 T matbaası 
Kitap 
lanzim 

kısmını 
edip 

qeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namlJMl dizii ieleri ahr. 

1 
1 

.. K•ı•zı•ı.•y~la!llltan•b1tu•l •D•e•po•a•u•D•ir•e•kt•ö•r•liı•. iun• •• •d•en•:-- '.ı••••••-26 ••• •••• 
15/1 ve 16/1 No. lu 
OYUN 

KA G ITLAR I 
Mağazamızda Düzinesi: 1922 ve 

Destesi: 181 Kuruştan 
Perakende ola rak sablmaktadır. 

Atlrea: Kızılay Han No. 20, Yeni Postane k&r§ıaı - lııtanbul 

Sizi Saadete Götüren \ 8inema ve Tiyatrolar 

PUDRA ~lf~ .t~~T 
RENG .N·z •.• 1 ' lııtlkW Oacldeııl Komedi kısmında: 

Bu&1bı stındttz mat 15,30 da 
ve Akpm -.at 10,30 da: 

Hangisidir ? Paşa Hazret leri 

J'aa renkte bir pud· 
ra. yüzUnUze '•makyaj· 
lumnı" ve çirkin bir 
manzara verir ve a1z1 
daha )'&Ilı göaterir En 
muvafık rengi bulmanın 
yegAne çareaf, ~U· 
ztın bir taratma bir 
renle ve diğer taratma 
bqka renk pudra tec
rübe etmektir. Bu tec· 
rUbeyl Tokalon pudra· 
smm yeni ve cazlb renk· 
!eriyle yaı>mız. Bu yeni 
renkler gayet modem 
"Chromoecope" maki· 
neai sayesinde karıttı· 
rılmqtır. SibrAmiz bir 
göz, bem"'n kuaurııuz 
bir itina Un renkleri in· 
tlhap eder ve artık 
••ını:ı.kyajl&nmlf" man· 
saraya nlhaye verir. 
Clld ile gayet gUzel bir 
tarzda imtizaç eden bu 
pudra, ldeta tabii gibi 
gösterir. Tolralon pudra· 
sı hususi bir usul da1ılllnde ••Krema 
ktlpUğU" ile kanıtınlınıştır. Bu saye
de bUtUn gUn sabit kalır ve ne yağ· 
mur ve rüzgArdan, ne de fazla terle 
meden kat'lyyen mUtcesalr olmaz. 
Hemen bugünden Tokalon pudraamr 
tecrübe edln.z. Tenfnlzfn gUzelleıtığfnl 
görecekalniZ. 

Makslmla BDyllk Salommda 
Yeni Prosnm 

ı - Safiye ve Arkadqlan, 2 - .il 
kl§llik Revü heyeti, Havayan adalao 
rmda bir gece. S. Atilla idareıdDdıl. 
Zen&'fn mlzanııen dekor, koetUm, Oı· 

marteat, Pazar 8'Unleri ııaat 16 ~ 
t.emdll.Uı matine 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Buctm 11 ele, Akpm 1 de: 
1 - Kara Konan: H kmm. 
2 - Bene& llınalan. 

~ i 
VA K l T 

Gazetede çıkan bUtUn yazı ft 
reıümlerin hukuku mahfuzdur 
ABO~ T..UUFESI 

Mcnııe ... et M .. ıııleket 
içinde dıımda 

Aybk ~ iM Kr. 
1 ayldl ı&O 415 • 
ı ayblc 415 ıtıo • 
1 )'1IWc 900 1600 • 
Tarifeden Balkan Blrlltt için 

ayda otuz kuruı dU1Ul1lr. Posta 
birliğine glrmlyen yerlere ayda 
yetmlı beter kuruı zammedillr. 

Abone kaydmı bildiren mektup 
99 telgraf UcreUnl abone paran. 
aın poeta veya banka ile yollama 
Ucretını idare kendi llzenne alır. 
Tllrldyealn llfor pomta merk..Uade 

VAH.iT'& abone yazdır • 
Adrt'• detfıUrme UcreU 25 Krw. 

i LAN UVRICTL.ERJ 
ncaret IJAnlarmın ıı&Dllm • .. 

tın 90nıtan IUbaren 111.n aaytaıa· 
rmda 40, tç sayfalarda 50 kunl§ . 
dördllncU sayfada l ; ikinci ve 
U~ncUde 2; birincide 4; baılık 
yanı kesmece 5 liradır. 

BUyUk; çok devamlı kllıeıı, 
renkti tıAıı verenlere ayn ayn in· 
dirmeler yapılır. Resmi llAnlarm 
1anum ııatın 50 kuruştur. 

TIMrl Matılyette Olauy
Küeük lllnlar 

Bir defa 30; iki defası 60. Oç 
defası 65, dört dt'fası 75 ve on 
deta111 t:ıo kuruştur. 

~ahıbi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT MathcıM1 

Umum neş{-iyatı idare eden: 
Refik A lım~t SMıenQil 

1 Askeri Fİbrikalar Satınalma Komisyonu ı l4nları 
IO T;enekf'd Alınacak 

icap eden malzeme askeri fabrıkalarca temin edilmek, yıilnız takım· 
!arını kendileri geUrmek üzere ISO tenekeciye ihtiyaç vardır. Tal!p olanların 
imtilıan eclllmek Uzere fi~k fabrikuma mUracaatıarı. (12083) 

Yozgat Memleket Hastanesi Baı T abipli
ğinclen: 

Hutanemlzde iki kadm bir erkek h:ıst:ı b"lncılık açıktır. Ayl k Ucrct 
otus liradır. Evl&f n ıeraJtl haiz olanlar bODMrvla ve hUa:nUhııt kAğıtlarmJ 
latldalarma Df§ttrerek yazı lle baftabtpllte mtıracaaUcrf Uln olunur. (12Ut) 

Türk yavrularının sıhhatli ve gürbüz yetiıimi 
ne bütün memleket hudutları dahilinde her 
şeye rağmen tevahkulsuz çalışan 

ÇAPAMARKA 
9.U de 26 3a,mı ldrı\k etmekle bahtiyar olacaktır. 

Tarihi te.l"I: J915 · iL Nuri (lapa 

BEŞiKTAŞ, ÇAPAMARKA 
.,,. . . ' 

0 
• r ~~ .~ 4 - --· 

Jst an b ul Be l e diyes i 
ı ı ı a nı a rı 
Tahmin ilk 
bedl'll teminat 

5000,00 375 00 itfaiye ic;ln alınacıtk 1 a1et Deniz Kottlrbotu. 
1092,ISO 81,IH Kasımpa~a Halk Hamamı ıu deposunun Uınirl. 

Tahmin bedelleri tfa llk teminat mlkdarlan yukarda yazılı ifler ayrı ayn 
açık eksiltmeye konuıınu,tur. Şartnameleri Zabıt ve Muamell.t lıllldtlrlllfll 
kaleminde görülebilir. lhale 13/1/941 Pazartesi gUnU ııaat 14 de Daimi En· 
cıOmende yapılacaktır. Tallplerin llk teminat makbuz veya mektuplan ve 
ı(8u deposu tAmiratı için 940 yılına ait Ticaret Odan veatkalarlle) iJıa1e gOnO 
muayyen ııaatte Daimi Encümende bulunmalan. (12'82) -"""'---------------

TlrldJ• cam11arırıt1 

ZiRAA T BANKASI 
Kunılu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türle Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Ziraı vı ticaTf lın ntvi banka muanulılni. 

Ziraat Bankasında kumbaraU ve Uıııarauı taaarruf buaplannda en u 
50 Uram bulunanlara MDede ' defa çekilecek kur"a Ue qaCıdald 

plAn& sGre lkramtye d&tıtdaC9ktır. 

' aded 1,000 liralık ,,000 llra 100 aded IO Unlık &.• llra 

' " 500 " 1,000 " 120 " 40 " '.l80 • 
4. ,, ISO ,, 1,000 ,, 180 ,, 10 ,, 1,111 .. 

40 ,, 100 ,, ,,000 .. 

DtKKAT: Heaaplanndaki paralar bir eene lçinde 50 llradaD aN• 
dQ~mlyenlere ikramiye çrlttığı takdirde % 20 Cazlaaiyle verilecektir 
Kur'alar senede • de.a: ı EylQl, 1 Blrlnclk&nun, ı lılart ve 1 Bulru 
tarlblertnde çekilecektir. 

Telgraf, Muhaöere Bilgisi Olan ilk Mektep 
Mezunu Memur Alınacak 

P. T. T. Umumi Mudurluğunden : 
1 - ldarembı münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf mu· 

habere bilgisine vlkıf olmak üzere almacc.k maaşlı veya UcretU me
murlar için müsabaka imtihanı yapılaoaktır. 

2 _ Milsn.bakacfa muvaffak olanlarm idarenin teklif edecelf yer
lerde memuriyet kabul etmeleri ıarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hQkUmle
rine göre "10'' lira maaş veya 40-50 lira ücret verilecektir. 

4 · - idare dahilinden mUa:ıbakllya iştirak edecek bat bqbaJaeJ. 
başmllvezzi ve bakıcı ve müvezzilerin '•30" yaşından evvel idareye in
tisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - idare haricinden mllsabakllva girmek isteyenlerle ,, .. , .. ., lda· 
re dahilinde bulunan muvak~at mmıur, muvakkat balacı ve mtlves
zilerin T88 sayılı memurin kanununun dörc!üncU maddee ndeki prtları 
haiz olmaları ve devlet lmtihanma ilk defa almaco.klarm "30" yqı
nı geçmemiş bulunmalan lA.zmıdır. 

6 - Hal~n idarede mUatahdem olanlardan mtıaabab..., rtrmet 
iatevenler 30/12/940 pazartesi aks&mma kııdar yalnız bfr rıetroe ne 
ve idare haricinden vrmek istryenler de yine mezkflr tarih alqamı· 
na kadar dilekçe ve evrakı mU.&bi!etelerile birlikte imtihanlarm icra 
olunacağı P.T.T. Merkez mUdUrlllklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka vi!Ayet P.T.T. Merb• Jtıtldflrltıklerhıdııı m l:Rbe
reden 2/1/941 pcrscmbe gilnil saat •'9" da ve umt'lnl bilgilerden 
3/1/941 cuma günü saat "9" da yapJlacalı:tır. (1135&) 


