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V AKIT K tT AB KUPONU ""\ HERVERD Bugün Tertib 1 den 25 e ka.da.r kupon toplayıp ida 
remize getiren okuyucularunıza Resimli 

ı---ı Hafta Mecmuasının 26 nüshalık iklncı 

1 O altı aylık kollekslyonu ile bir bik&.ye ki-

10 

·---ı tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 2~ 
ı~uruıı da ödenmesi IA.zımdır. Taşra okuyucuıarmıız 
l ayrıca 15 kuruş lldeyeceklerdir. _J 

Koordinasyon heyeti toplandı 
. Ankara, 12 ( A.A.) - Koordinasyon heye. 
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Parti Meclis Orapu din toplandı 

Türkiy-enin vazi
yeti hakkında 

Başvekille Hariciye Vekili 
etraflı izahat verdiler 

Bir çıkmazda .. 1 

mede mevcut maliye ve iktısa t 
vekfi.letlerini alakalandıran iki 
takririn cevapları taalluk et 
tikleri vekiller tarafından ge· 
lecek içtimada umumi heyete 
arz.edileceği riyaset tarafından 
bildirildikten sonra söz alan 
hariciye vekilimiz Şükrü Saraç.. 
oğlu kürsüye gelmiştir. 

Yazan: ASIM US 
italyan orduları başkuman-

danlığr daha lld gün en·efüi teb· 
llğinde İtalyan orduları g-enellrur 
nıay asba.~kanı general Soddu'nıın 
9 i'ıdnciteşrfn cumar tesi günii Yu~ 
nan cephesinde hareket eden İtnl
Yan kıtals.n başkumandanlı6'1Tla 
tayin edilıliğini bildinnişti. 1Jçfüı
cü lt.nlyırn Alp fırk:ı..<ımm macerası 
Yeni bıı.sl.-uınandanm ise baslarna 
sından sonra rnkua g~ldiği~e ~ö
r e bu Jmmandan değistirme tedbi
ri ilk safhaya. mukadder akıbeti 
berC-uraf edememiş de mektir. 

İntizamını kayb<:derek ç.ekilen 
İtalyan askerlerinin A\'lonya.ya ih
ra~ olunarak kendile rine yardım 
için kamyonlarla. naldedilmir, olan 
fak\ iye lutala.rmı da. beraber sü
rüklemesi füphcsiz harbin bundan 
sonraki saflınlan üzerine de tesir 
.l apaca.I.ür 'e İtalyadan getirile
cek yeni kuwetlerlo vaziyetin ıs
lahı rnfünkUn olsa. bile 7.amana. 
~ıı3ıtaç olduğundan bu ancak Bal-
~rda askeri hareketleri im· 

kansız kılacak kış meY<ıiıni girdik
ten S<>nra. ola.ca'l.rtır. 

TürkçemJzdc bir atalar sözü u r
dır: Unıntadıf,'lll taş ba5 yarar, 
derler. Akdenlzde Roma impıı.ra· 
torluğu kurm.ak dava..!>ile ortaya 
atıfarı İtalyan ordusunun küçük 
Ytınanistanm kuvvetleri karşısın
da ~eı:irdiği tecrübe unutulmaz 
bir nasihat olarak kabu l olunsa. 
A"erekfir. 45 milyon nüfuslu İtal
~t-a 5--e milvon nüfuslu Yunanis
h'\ru çok wÇuk görmekle, büyük 

1 
ata. Yttrmış olduğunu anlamış o
aeaktır. itaJ:ı;a Yunanistanıı 
karşı açtığı ha~•~ız tecın·üzün ağrr 
~ ct4cesini ~örecektir. Çünkii bu 
< evlet Yunauistaum clcniz Ye hıı.· 
~~. ü;te1'ini işg-al "'tmclc h.terkrn 
h" lakis. hu de,· Jeti İngiltere iJe 
~rlestırnıi5 ,-e tngilizlere adf't:ı . 

1 tını:nistanın deniz Ye ba.,·a ilsle
rfni kendi elilc tc~ıim etmiştir. 
k l'unarustana. taarruz «>dinceye 

ad.ar İngflterenln İtalyanlara 
~"'51 en zayrf cephesi Akdeniz 

ı eııhesi iıli. Bo denizde İtalyanın 
n~iJizJcre karsı yalmı ta.n.rrnz füı-

lc · • • ı-~ olduğu halde İup;ilizlerin bi-
a ıı ltaiyaya ka...,ı müessir tııar ruz ti • .., 

slert mevcut dcğildl. 
t lfalbuki şimdi vaziyet tamamen 
e~ıne dönnı·· tü uş r. 

nı ı·unanistan ttalya. İ"in bir çık-az • > 
ti.od Sokaktır. Bu çı~ınıazd:ı.n \'al<-
t e geri dönm<>k çaresini araş-
ll'acağı zannolunur. 

, 

Başvelcilimiz Dr. Rr!filG Saydam 

Ankara, 12 ( A.A.) - C. H. 
P. meclis grupu umumi heyeti 
bugün saat 15 de r is vekili 
Trabzon mebusu H asan Sakanın 
reiıdiğinde toplandı. 

Evvelce verilmiş olup ruzna • 

Molotof 
Dün Hitlerle 

iki buçuk 
saat görüştü 

İzahatının mevzuunu Büyük 
Millet Meclisinin vermiş oldu. 
ğu son tatil kararının mebdein. 
denb~ri geçen zaman zarfında 
ki siyasi ahval ve hadisat te~. 
kil etmiştir. Bu hadise ve me. 
seleleri Türkiyenin durumunu 
ve takip etmekte olduğu umumi 

ı siyaseti yakmdan ve uzaktan 
alakalandıran bütün cihetleri 
iki saat kadar süren bir zaman 
zarfında Hariciye Vikilimiz L 
zah ebniş ve ondan sonra söz 
alan hatipler in bu meselelere 
ve hükumete tevcih ettikleri 
suallere Başvekilimiz Dr. Re-
fik Saydam bizzat cevap vere. 
rek icaıp eden izahatta bulun • 
muştur. 

İzahat ve beyanat tanıaıneı. 
umumi heyet tarafmdan t asvip 
olunarak saat 17,45 de celseye 
nihayet verilmiştir. 

General Veygand 
Fransa ya 

dönmiyecekmiş f 
Nwyork, 12 ( A .A.) - Av. 

rupadan gelen ve Nevyorkta do. 
laşan şayialara inanmak lazım 
gelirse general Veygand Fran _ 
saya dönmeği reddetmiştir. 

Nevyork Times gazetesi bu 
o:ıayialarla Librevilin general dö 
Gol kuvvetleri tarafından z~p -
tı Ye Hindi Çinideki kargaşa. 
lrklar ve Hindiçini umumi v:ı_:~. 
si Vis amiral Decouxnun i<ıti 

1 

fa~r ara~ında bir münasebet ; i, 
"',. '; tedir. 

='Jevyork Nevs gazetesinin 
Z:ırich muhabiri diyor ki: 

Bitaraf mahfiller general 
Vcygandın Fransaya dönmek
ten imtina ettiğine dair dola. 
şan şayiaları şimali Afrikada 
bir ihtilal çıkacağına işaret ad. 
detmektedir. 

Çemberlayn'in cesedi 
Londra, 12 ( A.A_J - Dün gece 

~eç vakit Çemberlayn'in cese-rlı 
ı\f oloiof köyillerin haberi olmak!'ızın Ham-

Berlin, 12 (A.A.J _ D. N. B. pshire Kontluğunda Odiham civa-

1

-- rrndaki ikametgahından kaldml. 

8 U
., ' '""""'"""' ................ , bilSdoirvyiyeotrle: r !3irligı·.-·. Halk k?~i- . ·ı . _ mıştır. Siyah perdeleri indırı mış 

g Dk 1 olan büyük cenaze otomobiii gün 
- 1 serleri heyetı reısı ve harıcıye batmadan ikametgahından ayrıl-

1Sa ımız a: , (Devamı 4 ii11cüdeJ mr~tır. 
i---

1 Ali Paşa zama- 'şebır meseıeıerı : 
1 nında bir kraldan Ana caddeıeraen işkembeci, kömürcü, 
1 alınmış tarziye eskıcı dükkAnları kaldırılmalı mı? 
l - ikinci snhüem.Izde _ Y~zan: Yekta Ragıp Onen . 
İ E debiyafta 

'~~ ~'.~-~;f~:. .. vefa ı 
llı 111 .. 1 .... 1 .............. ı 

Çok işlek olan ana caddel~r: 1 kanlarında camekanlar arkasın. 
de işkembeci, <lökmeci, eskıcı ı da sıra sıra dişlerini gösteren 
ve emsali dükkanların bulundu- başların kaldırı lması meselesi 
rulmamasr hakkında belediye 1 göriişülmı.iş. bunun çirkin bir 
zabıtası talimatnamesine bir manzara arzettiğ'i te.sbit edile-
rnadde konulması için Ş?hir rek işkembeci ~ dükkanlarmda 
Meclisine tekliftp bulıı.nuidu. koyun ba.~lıı.rmın te-~hir v!un-

\1eclisin ~"· f'n <!evre ktima- ması ~nedilmi~ti. 
lar1ndaı1 birinoe LŞkcmbeci dük.. (Det.wn'~ı ~ ncide ) 

Pindus 
dağlarında 

italyan 
fırkası 

nasll mağ-
lup oldu 
Draç ve Avlonya 

•••-i5iYllli>UA 1 
bombalandı 

Atina, 12 ( A.A.J - İtalyanların 
Yunanistanı i&tila teşebbüsleri yeni 
bir gerileme kaydetmiştir. Yunan 
ordularını ikiye bölmek teşebbü
sünde bulunan üçüncü dağ fırka· 
sının hemen tamamen imhası ile 

(Devamı 4 üncüde) 

ara'•(• 1 / ·7· . · . ngı 1z grmileri dalgalar 
1lCJrlı • Jr 

Ark Royal Tayyare 
Gemisinde bulunan 

ingiliz 
tayyareleri 
Sardonya 
adasında 

Kagliyari limanı ile 
tayyare meydanını 

bombaladılar 

Akdenızde ltalyan 
gemilerinden 
eser yok! 

Londra, 12 (A.A.) _ Ami
rallik dairesinden tebliğ edil. 
miştir: 

Ark Royal tayyare gemisin • 
( Deııan11 4 üncüde) 

Gener 1 
O Go 

kuvvet eri 
Şiddetli bir muharebe

den sonra 

frikada Libervil 
şehrine girdiler 

Bir Fransız tahtelbahiri 
battı 

Londra, 12 ( A.A.) - Hür 
Fransız kuvvetleri umumi ka.. 
rargahı aşağıdaki tebliği neş. 
retmiştir: 

Hür Fransız krtaları dün Lib
revile girmişlerdir. General Te. 
tu mukavemete nihayet veril. 
mesini emretmiş ve hür Fran -
sız kuvvetleri k~andanma tes 
llın olmuştur. 

Düşman propagandasının he • 
yecanlı haberleri hilafına ola~ 
rak Librevilde cereyan eden in. 
zibat harekatı pek az zayiata 
sebep olmuştur. 

General dö Gol, yarbay Par -
ranti Gabon valiliğine tayin et
miştir. 

Vişi, 12 ( A.A.) - Havas ajarısı 
bildiriyor: 
Yabancı radyolar Libre\ ille şeh 

rinin asi kun·etler tarafından hü
cuma maruz kalarak teslim oldu~u 
nu bildirmektedir. 
qa~nun merkezi olan bu şehrin 

teslımıne dair dün aksama kadar 
Vişiye hiçbir haber g~lmemıştir. 

Fransız hattıistiva Afrikacı u· 
mumi vali muavini general Tetu. 
10 i.lcinciteşrinde D akar :l u~ek ko 
miserine çektiği telgrafta, muharır• 
olmıyan kimselerin tahliye edılrne 
leri için istenilrn müsaadep· cev-. 
ben asi kuvvetler kumandanından, 
"her taraftan muhasara altmdasr
nız, lüzumsuz ve kanlı muharcbe
beden kaçınmak ancak sizin eliniz
dedir. 

(Devamı 4 iincii.de) 

Ce~a_hpa~a hastahanesinde ayakta tedavi kliniği açıldı 

Cerrahpac;a ha .. tanesinde 72000 lirnva · 
ı:;a edilt'n ayakta tcda vi kliniği ile asr'i ın, -
fak V l . . ki.. ınt.l c camaFıır ıanenın resmı ışadı dün 60_ 

başdoktoru Esat Duru~ov Lir nutuk söyle
miş, vali kurdelaları ke::mişlir. 

Binalar gezildi1rten sonra, davetlilere bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Resimlerimiz mera
simde bulunanları ve tedavi 1dlrıiğini göste. 
riyor. 

leden SPnra yapılmıştır. Vali, üniversite ~ 
törü, Şehir _:Meclisi aza]ariJe doktor}arm r~ K. 

zır bulundugu açılma merasiminde h t a. 

Bir hafta zarfında 

47 Almaıı 
fagyaı esi 
düşürüldü 

İngiltere üzerinde dün 
hava faaliyeti a z oldu 

as ane 

Drezden ilk 
defa 

bombalandı 
Hanıburg limanındaki 

birçok vapurla r 
batırıldı 

Lonclra., 12 (A.A.) - Hava ve 
emniyet nezaretler inden tebliğ e- h ~.onclra, 12 (A.A.) - İngiliz 
dilmiştir: ava nezaretinin istihbarat servisi, 

Dül:lmanın bugünkü (salı) hava evvelki gece İngiliz bombardıman 
faaliyeti pek az adette tayyare- tayyareleri tarafından Almanyaya 
nin münferit hücumlarına münha- v_e Alınanların işgali altındaki ara
sır kalmıştır. Bu tayyarelerden zıye Yapılan hücumlar hakkında 
biri doğu cenup sahili a<;ıklarında ~~teınnıim tafsilat vcl'erek diyor 
denize lii;,<.irülmüt-tür. mı; Lon- Bu .. . . 
1 b··ı .. c·ınde olınıı.k i.·zete ~ .. ~ı rıucum lar. İngılız hava kuv-. ru t.) ..,~w •. _... V<>Uer· • ~ 

• t ı., 1 bımıb~!ıır at:lrrısıııtrı j ının >-aptıgı gecP. hilcumlan· 
no~ a..... · om en ~iddntJ'l --'--' h' · · t ·1 . ir:s· C' ·ıl!d~· ;ı7dtr 1 . " .. ı e.-.-."n ınnı eş-
ı :ıs.,_r -..e • · • '· • · • • k.' t-ı:.if.Ur 

( DP,'Vosııı ~ ti.~) 1 • · 
! D~o0·mt !ı ~ ı 

75 lira ve recek bir 
hayır sahibi arayoı·uz 
Uzak bir kaza aballııinılen kimse· 

siz, fakat çok kııblllyetli bir orta 
tahsil talebesi ciğerlerinden rahat. 
sız görülerek belr.diyece yapılan 
yardımla ı,,tanbulıı. gönderılmlş ve 
burada Maarifin Valide bağındaki sa
natoryomuna yatırılmıştır. Bu sana
toryoınun parasu: kabul ettiği talc· 
be paraıırz yatılı talebeden ibaretur. 
çocuk bu ilrnitlf tedaviden yakında 
ve daha başında ayrılacaktır. Pek 
istidatlı bir gencin hayatını Jcurtar
mak için bu sanatoryomun uı; dört 
aylık tedavi ücretini Uzerlerıne ala
cak birkaç hayır sarublnl bu hazin 
mecburiyetten haberdar etınek ı.su
yoruz. btiycnler adresini &'azetemlz 
idaresine bildlrdiğ1 hııJde, çocu- S 
ğun l'ianıı tor.vomdıılu acı resi kendile-~ 
rlne bildirmek ve ıcımııuls ~ ~· 
ğun birkaç aylık tt>davlsl h..d\ ~-

.. , ..d!J- •tlr. mayelcriııe ~,. ... · 
A."-~J"-~ .... ~~s 
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-·[1ehlned Ali Ayrıinrn kurcaladığı masele!er: Ed~bi musahabe: 
i ) 

~ ,_,_,,__, ,,_, _ ~ ~ 

Dostluk 
Türk Edebiyatı, Tanzimat ba

şmdanberi sayfa sayfa karıştın!. 
dıkça büyük kusur ve hata yığın
ları arasında ne büyük ümit şOl~ 
!eri de arzeder. 

!~s!r?ağ Ali Paşa zamanında bir 
-

ve 
Xazan: 

arzetmez!er. Onlarda rastlanılan 
büyük fedakarlıklar diyebiliriz ki, 
romantizmin santimantal bir hava 
yaratmak prensiplerinden mülhem 
olmuştur. Belki Sezai bu şt1leyi id
rak etmemiştir, fakat edebiyatımı
zın bu dikkate şayan siması ~u 
noktayı sezmiş olsa bile mühimdı~. 
Zaten iyi yüksek ve insani edebı
yatın bazı va:>ıflan bütün bir~ Tan
zimat içinde kopuk kopuk. dagınık. 
biraz maksatsız akıp gider. 

kraldan alınmış _tarziye 
. 

Akşam gazetesinin 29 Teşriniev
vel 1940 tarihli nüshasm-:ia muh- • 
terem Ibnilemin tnal'ın (Son Sadrı- ·~ 
fizamlar) ünvanh eseri hakkında 1 
Profesör Mehmed Ali Avni'nin bir 
makalesi intişar etti. B~ makalede 
Ali Paşanm 1 Londra sefareti, ' 

' ""' 

2 Vezareti ve Yunan me-..elesi, 
3 Birinci sadaretinden infüalinin 
sebebi ve Kudüs meseiesi, 4 Hari
ciye nezaretiyle elçilerimiz arasın
daki mulıaberelerde Türkçe rerine 
Fransızcanın kabul edilmesinin se. 
bebi hakkında izahat verilmediği 
vesile.i tenkit olurken (Ricali 
Mühimmei Siyasiye) üm·anlı eseri 
dolayısiyle pederim merhum Ali 
Fuat Beyin ismi de karı!i'tınlmıştır. 
Bir de müdekkik prof e~.örün ''Ten
vir edilmesi icabeder,. dediği mese
leler arasında muhtacı tenvir bazı 
noktalar bırakılmıştır. Bu cihetleri 

Yalısımn k(I pı m 1a ( füııı,?cititü 
Fissıdık) yr.1,,dııı1u vJınanlı 
sefiri Kost~ki ı\f iiziiriis Paşa 

tavzihe lüzum gördüm. 

fir1erle birlikte bulunan elçimize 
tesadüf edince hiddetle "Ümit e
derdim ı<i Yunan kralı biraz daha 
ziyade riayete müstahak idi,,. dı .. 
yerek cevabını beklemeksizin ya. 
nından ayrılmıştır. 

Bu tahkir hadisesi üzerine ha. 
riciye nezaretinde Kostaki· Bey<.' 
verilen talimatta sureti mahsusad:.ı 
Pireye gönderilen vapurun muva
saletini müteakip başvek!le bir 
takrir verilerek eğer yirmi dört sa. 
at mürurunda muamele-i vakıa
dan dolayı devleti namına oıarak 
kendisi sefarethaneye gelir ve kral 
tarafından padişaha bir m$tup 
Yazılır da beyanı mazeret olunursa 
Atinada kalacağı ve aksi takdirde 
avdet edeceği. bildirilmesi emrolUI"
muş idi. 

Şeker f abrikala
rımızın bu yılki 

çalışmaları 
Alpullu şeker fabrikası kampan· 

yasını bitirmi~tir. Eskişehir şeker 
fabrikası da bir haftaya kadar bi~ 
tirecektir. Bunlardan sonra evvela 
Tırhal, sonra Uşak şeker fa.brlka
larınm kampanyalarını blUrecek
lc :i öğrenilmiştir. 

Malüm olduğu üzere fabrikalar, 
muayyen devreli kampanyalarını 
bitirdikt en sonra blr müddet isti
rahat eder; müteakiben tekrar 
ııeker istihsaline başlar! 

Şeker fabrikala.nınızm yeni şe
ker istihsalatma ne zaman başlr
yacakları şimd iki halde katr suret
te belll değildir. Ancak, muhak· 
kak olan cihet, bu seneki şeker ia
tihsa.latmıızm 100 ila 110 bin ton 
arasında olacağıdır. Geçen sene bu 
rakam 94 bin tondu. Geçen sene 
68 bin ton pancar işlenmesine mu· 
kabil bu yıl 150 bin ton pancar 
kampanya faaliyetlerine ithal edil
miştir. Geçen sene 38 bin hektar
lık arazi pancar zeriyatma tahsis 
edilmişti. Bu rakam bu sene 50 bin 
hektarı bulmuştur. Blittin bu i.za..
hattan anJaşıldığma göre yerli ıe
ker sanayilmiz gittikçe lnklşa! et
mekte ve hariçten şeker ithali hu
susundaki ih tiye.ç nisbeti azalmak:· 
tadır. 

Beşeri edebiyatın; yani insanla 
alakadar bir §eYi değil, her şeyi, 
hep mukaddes olan insan zaafları. 
nı, faziletlerini tercihsiz olarak 
kardeşlerine anlatmaya çalışan 
edebiyatın içinde dostluk ve vefa 
denilen bir cıhet de var ki her vasıf 
gibi ona da küçük ümitlr.r halin
de edebiyatımızın muht~lıf devre
lerinde temas edilip geçilmiştir. 
Sade Tanzimatçılar <leğil, bütün 
edip~erimizin gı:ırbr, garbın hakiki 
ınsan san'atini tamyanlarunızın 
gözlerinden nasrl kaçar ki onlarda 
aşk, on!arda aile muhabbeti, onlar. 
da vatan sevgisi, hulasa onların, 
san'atkarl:ınnda görülen her türlü 
muhabbet ve vefa oüyük do:, ti uk. 
lara doğru açılmadıkça, geni~leme
di.kçe rahat edemez. Garp romanla. 
rınm bütün büyük aşk!an bu se-
beple beşeridir. Çünkü o sevgilerde 
fert uzviyetlerinin dışına hrlaıntş, 
vatan sınırlarının ötelerine ta~. 
aile yuvasına sığamamış bir mahı
yet kaynar, dur.ur. Kl~sik Fransız 
edebiyatı tphigcnie'nin vatan sev. 
gisinde hangi dar hudutta takılıp 
kalmıştır. Büyük Alm.an şairi, 
Doktor Faust'u, neden ınsanlarm 
ve dünyanın mükemmeliyeti uğru. 
na, beşer sevgisi için şeytanla, en 
felaketli mukavelelere stirük!emi~ 
tir? Bu insan aşkınm, bu dünya 
sevgisinin bu dostluğun, bu aziz 
~fanın ınuayy_en sahalara sıkış:. 
mı, şeklini tayın edebilir miyiz? 

Bir san'at mümtaziyetine bürü. 
r.emediğini söyleyip <lı:rduğumuz 
Recai Zadenin evlılt acrsıyle knna
nan mısraları, halb_uki hiç müna
kaşasız diyebilir.iz kı,_bu ~eri sev. 
gi ve vefanın b~:e~. o~egıdir. Fel
sefi endişelerle ortulrnuş, ani feve
ran ve inkisaralrdan ibaret obrak 
çok zaman dt.daktik birer mahiyet 
arzeden f..Iakoer şairinin ıztırabı 
ve ifadesi kudretli hitapları karşı. 
sında, onun sesi ne kadar müteva
zi, fakat ne kadar daha insani, ve
fakardır. Her güzel (şeyin) so. 
nu~a. her eğlence ve zevkin niha
y~tınde derhal oğlunu hatırlayan 
ve "Gözüm nuru oğulcuğum Neja
dun., diye büyük vefa ve aşkına 
dönen bu babayı, onun büyük ve 
vefalı hüznünü edebiyatımızır 
insani bir zineti olarak düşünmek. 
teyim. 

Evvela ~unu söyliyeyim ki, (Ri
cali Mülıimmei Siyasiye) , bizzat 
müellifinin mukaddemesinde yaz
dığı veçhile "ne sırf tarih, ne sırf 
t.eracimi ahval ve ne de sırf tenkit,. 
olmaY'lP "tarihi bir eserdir ve za
manın tarih-i si}'asisini yazacaklar 
için şayanı ihticac bir me.hazdır., 
netekim bugün bu vazifeyi gör. 

!erek elder.. ele dolaşmak ve busu· 
si mecmualara kaydedilmek o za
man mutad olduğu halde kütüpha. 
nelerimize intikal eden bu defter
lerde Londra memuriyetine ait 
evraka tesadüf edilmez. 

Ali Paşanın, Reşid Paşanrn Av
rupada sefaretlerinden edilen e.n 
büyük istifade vatana esaslı bu 
harnulei irfan ile avdetleri olmuş. 
tur ki bu sayede memleketimizde 
Avrupai bir tem~dün cereyanı 
başlamıştır. Her ikisinin sefarette~ 
ri esnasında tehaddüs eden ve bel. 
ki vaktinde ehemmiyetli addedil
miş iken zaman geçtikçe kıymetini 
kaybeden vekayie gelince hatırat 
yazmağa hayatlan müsait olmadı. 
ğından bunlar da tesbit edileme. 
mistir. Ahlafın hatıralarında ~u
haf aza edilmeğc layik mühim hız.. 
metlerine ancak yaz.dıklan talimat 
lar, mazbatalar, arz tezkereleri ve 
notaların mütalaasile vukuf Msıl 
olobilir. 

Babıali ayni zamanda her ne 
suretle olursa ois.un elçinin tebdıl 
edilmemesine karar vermiş idi 
Muayyen zamanda tarziye veri!
mediğinden Kostaki Bey Atinadan 
hareket etti. Yunan kralı 1'tarııye 
venneğe bir veçhile muvafakat f'~ 
demiyeceğini ve bu uğurda taç ve 
hükQmetini terketmek derecelerin.~ -----------

Balzac'm Goriot Baba'sı sadece 
fedakar bir babanın, evlat sevgisi. 
ni temsil etmekten na kadar uzak. 
ar. Her türlü kahra rağmen sev .. 
mekte, vefada devam eden bir ba
bayı, bir insanı koca san'atkAr bize 
bir örnek oıarak tanıtmakta değil 
midir? Sekspirin o sabırlı, cezaya, 
mükAfat görmüş gi.bi mütehammil, 
haksız darbeler karşısm<l.a muti, 
sadık ve büyük dost uşakları bize 
neler düşündürmez? 

mek1:edir. 
Pederim bu ~erinde mevzuu 

bahsetmediği meseleleri "Ricali 
Manıfe .. unvanlı diğer bir kitabın
da zikreylemiş ve tarih-i siyasi ol. 
mak üzere de (Mesaili Mühimmei 
Siyasiye) Ye (Edvar.i Islahat) i
simleriyle iki büyük kitab yazmış
tır. Tanzlmatın bidayetinden Meş
rutiyetin iadesine kadar geçen yet. 
miş sene!i.k vukuat bu dört eserde 
tesbit edilmiştir. 

Ibnilemin (Son Sadrr-azamları) 
Osman zade Taibin, tarizlerinin 
zarafetile eski edebiyatımız1n par
lak nümunelerinden birini teşkil 
eden (hadikatillvüzera) sının son -2-

kadar gideceğini,, söylemesi üzeri
ne Babıali Yunanistanı tazyik ha
reketine giderek uşimdilik konso.. 
loslarla kat'ı muamele olunmas~ 
ve ticaret.i sahiliyenln men' kılın
ması,, na karar verdi (26 Cemazi. 
yeJevvel 1263 tarihli arz tezkeresi). 

Türk edebiyatının bilyük muta
savvıflanndaki rekabet göti.irmez 
aşklar, bir zamanlar garbin bu mu. 
hayyel aşklarını ne kadar dilsiıleş
tinniş, bir hiç haline dilşünnüştü. 
Fakat Tazminata kadar sosyal ha
yat istikametince yıkılan biltUn 
faziletler, iyi vasıflarla birlikte o 
da kaybolarak yerini riyanın, 
sun'iliğiıı dünyasına terketti. I~te 
Ta""'.Zimat garba haktığı zaman, şu
urlu olarak beşert bir hususiyet 
olduğunu idrak etmese bile bu tilr
m dostluk ve vefayı da görmüş oL 
du. Sergüzeştteki cevher, nasıl bir 
aebeple, niçin dil.beri kaçırır diye 
sorabilir miyiz? Bu beyaz ve bed
baht esireye ~5ık olduğu halde 0-

nun kaçması için kendi vücudünü 
~ıame yollayan bir iniatl bize hu. 
dutsuz dostluğun örneğini vermek 
istemiştir. Kemalin bütün roman
ları bu bakımdan hiç bir değer 

Halid Ziyanın belki biraz rom:\
nesk hüviyetinde kalmış olan mer
hamet hisleri yer yer bu türlü ve. 
faya yaklaşmak ister. Hüseyin Si
retin aşkında ise bu büyük vefa. 
nm şfilelerini aramak boştur. Çün. 
kü bu ses kısıktır, bu ses halsizdir. 
Bu sesin kansına, !şıkına ait, bir 
maksada matuf olan ıztırabı, an
cak büyük beşeri vefanın eşikle
rindedir. ''Mehcure ile Hikmet., 
müellifi bu bakımdan ne katlar en. 
teresanclır. Onun bahsettiği sarhoş 
ve zalim kocalara rağmen o kadın
ların sevgiierini ne ile izah edebili
riz? Bir devrin kadın mahkOmiyeti 
ve istismarı temeline de istinat et. 
se o büyük kahırlara, işkencelere 
sefalet ve alakasızlrklara rağmen 
kocalanna karşı sabırlı. vefalı, 
hayret edilecek derecede dost ka
dınlar bize mevzuumuzu hatırla
tıyor. 

zeylinin yani Topal Rıfat efendi- A.U Pasanm vezareti ve Yunan 
nin (verdülhadfuk) inin ı.eylidir ~ meııelcsı 

Bu tazyik karşısında Yunan 
kralı Prens Metemihin hakemliği. 
ne milracaate ve Sultan Abdülme
cide bir tarziye mektubu gönder
meğe mecbur oldu. Fakat mekt'.l. 
bunda padişaha karşı hissiyatı 
dostanesinden bahseylemekle bera· 
her Kostakiyi ağrr bir lisanla it
ham etmekte olduğu gibi Avustur
ya, Fransa, Prusya bu ıamyey. 
kafi görerek ayni sefirin Atinay3 
avdetinde ısrar olunmamasını ilti
nıas eylemekte idiler. Babı~li bu 
sureti tesviyeye razı olmıyarak 
Ali Efendi Viyana sefiri Şekip E. 
fendiye gönderdiği 5 Recep 1263 
tarihli bir tahriratta ''Müzürüs'ün 
Atinaya iadesiyle Yunan hariciye 
nazırının kendisine vizite etmesin .. 
den başka türlü tarziyeye muvafa
kat,, olunamryacağını ve Prens 
:vt:eternihin "Atinaca imali nüfuz 
eyliyeceği memul-Ü fili olduğunu 
İleyan,, eyledi. Bu mesele de lngil
t.ere Osmanlı imparatorluğun':'· 
Fransa Yunanistam iltizam eylı
yordu. Met~mihin noktai nazaı;
yemizi kabulü neticesinde me.~.e 
Tanzimat ricali için bir muva.ffakı. 
yeti siyasiye suretinde tec:ltı ett_1 

Sultan Mecit bu hizmet!erıne mü
ka r :tten hari:iye nazırı Ali Efen. 
diye veze. ··et rütbesi vererek bunu 
bir Hattı Hiimaf(tn ile ilan eyledı. 

Bütün bir Me.5rutiyet, ancak 
''Kiralık Konak,, müellifinin eser .. 
!erinde bu türlü sevginin ömekle· 
rini aksettirir. "Naim Efendi", bu 
ihtiyar büyükbabanın Baba Go. 
riat'ya yaldaşan derin fedakarl ık 
ve vefakarlığı, gördüğü cefal::tra 
karşılık dostça mukabelelerini u. 
nutmak nasıl kal:lil olabilir? Büyük 
romancı, "Yaban,. da da ayni in
saniyet §t'l.1esini cizmi~tir. Ahmed 
Celal bir bozulmuş devrin, bir boı
guna uğramış vatanın, harap, katı 
ve çorak köyünde ne kadar asil bir 
vefa ve sabır ve aşk timsalidir. 

ve bir tercemei hal kitabıdır. Tabi. 
atile tarih.i siya:si değildir. Böyle 
olmakla beraber eserde siyasi me
seleler, imk~ dairesinde, yer bul
mu~tur. 

Bir kitab tenkit edilirken müel. 
lifinin çizmiş olduğu programın 
göz önünde tutıılmas~ icab eder. 
Şimdi makalede mevzuubah:; 

meselelere geçironun: 

Kostaki Müzürüs Atina elçio:i 
iken Yunan hükumetile geçineme· 
diğinden başvekil Coletti::. geri ça4 

ğmlmasmı istemiş ise de Re~id 
paşa devletin itimadmt haiz olan 
bu gayretli diplomatı vazife1inden 
ayımıamış idi. Ko~tal i Bey O:m3~ 
lr hükumeti alc} hinde ifsadatta bu 
lunup Ytman <levlcti tarafından 
evı;ela hapis ve biıa. ara kralır 

-ı-

~ Ali Pa5a11}0 Londra ~ef:l .. rctl 
• 

. Ali efendinin (paşa) pek genç-

Türk edebiyatını bu cepheden 
de incelemek, dostluğumuzun, in. 
sant muhahbetlerinıizin derce.esini 
tayin etmek gerekiyor. Bu lüzum 
en .büyük bir zarurettir. 

lik zamanına te::.adüf eden (27 ya
şında elçi olmuştur) Londra se. 
fareti tanzirnat ricalinden Şı-Jtip 
paşanınki gibi tarihte iz bırakma
mıştır. Hatta birçok yazdan tak. 
dirkArlan tarafından istin~ah edi. 

yaveriharpliGine tayin olunan K~
ratasus'un J..;tıtı >ula gelmek üzer~ 
elçiliğe milraca~tinde hariciye ne
zaretiııe danışnıada:ı pa~aportun_u 
vizeye cesaret edem~miş ve keyfı. 
yetten Yunan ba;vckirni hat>e·d~ 
etmiş idi. Kı al Otlıov hu hddi ·eyi 
fırsat adccderek 1817 sene.c:;i Ka. 
nunusanisinin 25 inci ak52.m1 sa
rayda verilen bir baloda ecnebi se- ( Deuıımı 4 üncüde) 

Tefrika Numarası 34 

Takip eden gilnler içinde, Erdoğan l§1n kolaymı bul
duğuna inanını§, bir yandan denizde, köyde, hatta otel 
civarında ufak tefek çapkmlıkla.ra devam ediyordu; ka· 
rısmm .ses çıkarmamasını huniarr görmediğine duyma
dığına, anlamadığma hamlediyor, bir Yandan is. ara sı· 
ra kansını tatmin etmenin zeki bir kocaya yaraşır hal
lerden olduğunu zannediyordu; fakat Gülseren hiç de 
yüz vermediği ve Erdoğanı yanına Yakl8.§tttmadığı için 
bu sonuncusu kadar kolay olınuyordu. 

Bir gece, yine suç tistü, otele döntip odala:rına. çı· 
kmca karısmm etrafında bir hayli şaklabanlık etti son
ra yaklı:ışrp onu öpmek istedi ve muvaffak oıarnı:ymea 
bütün koc:ı.lar gibi kızdı; kndmm gö.sterd.iği soğukluğa 
bir sebep aradı, kabahati kendisinde bulmağa. teıieb
blis b:ıe etmiycrek Güiserenin başkasmı sevip sevme
diğini, bı1şka bir erkekle mlin'.U!9betlere girmiş olup ol· 
madığını düşUnmeğe koyuhlu. Fakat kıskanç koca ro
m. onun asla bilrü.nemiycceği. hUviyetlerden biricUrı 
Böyle bir kavgaya 'ka1kışmnk tehlikeli olabilir, rahatı
nı bozarılı; ses çıkarmadı, yatağında arkasını döndü, 
uykuya daldı. 

Gülseren, Erdoğa.u eskiden sadece ba.sit bir hll· 
vtyet, mBl:ıdut bir zekft. ve kliltilr S"vlyesine sahiP "e 
bunun için de k~n<lisini tatınlıı etu:esine imkAn olmı

yan bir kilçilk ins an olarak telakki ediyordu; ona 

ehemmiyet vermiyordu, fakat resmen kocası oJduğıı 
için duyguanu belli etmlyor, Erdoğıına değll, fakat nile 
mefhumurııı k:ırşı ssygt göstermiş olmak için ttthammfll 
ediyordu. 111< arkmda. brhbaht obnu;ı ve neticede rast· 
gele, hiç bir şey beklemeden. istikbal için parlak bir 

ilmide dli.şmeden bu adamla malQ:rıı şartlar içinde ev
Ieıımi§U. Bir ı.o.ıaıım yolda bir duva.r kenarından ge

çip giderken başma dllgen kirenıitle yaralanması b!· 
di.sesi ne kadar önüne geçilemez bir kazadan ~ka blr 

§ey de~ilse Gülserenin Erdoğanla evlenmesi de trpkı 
bunun gibi idi; fakat hiç bir mana taşmı.am.aaı bir ta
ra.fa, aynı zamanda gittikçe tat.sızlasan bu hayat böy4 

leee devam edip gidecek mi? 

Gifüeren, t&tanbuJa geldikten sonra bir aralık es
ki akrabalarını, ana.smm baba.sının ölilmün.ien sonra 

danlıP yanlarından ayrıldığı ve bir da.ha da arayıp 
sormadığı ~ki alrrabalarmı düşündü; bir tesadüf, alış 

veriş için şehre indiği bir gün, bir mağazada. bunlar
dan biri ile karşılaşması Glilser"nin ü:r.erlnde tuhaf bJr 
teslr yaptı; dargın da olsalar nihayet aralarında kan 
bııtlılığı vardı; zaten onlar Gtilserene hiç de dargrn 

göz.üyle bakmıyorlardı, darılıp giden kendisi idi. Çare
siz konuştular. IDç b1r şey olmamış, biribirlerini bir kaç 
sene görmeyişlel:'inde, haberleşmcylşlerinde hiç bir fev
kalade '3ebep yokmuş gibi öpilstüler, koklaştrlar, dert
lestiler. Tayı.esinin kızı, Gülserene aile iç:lıı1eki yeni 

ölümleri haber verdi, bir miras meselesiniıı halledile
bilmesi lctn bir zamandır zaten Gülsereni arıı.dtklarım 
söyledi. kendi.si hem ht~scdar, hem de hukukçu oldu· 
ğuna rr;1~e bu işle ala.kadar olmasında fayda bulunduğunu 

ilave etti. 

Ycııilk!Sydeki dal' hayat GUlsereni sıkmağa haşlıl
mrştı; Hiiseyin Hüsnü Bey ailesi ilk günlerde geniş 
bir tetld.!t mevzuu olarak onu oyahı.mrştl, fakat amdan 
bir ay geçince Gülseren, hele işsizliğe de airşma.m.uJ ol
duğu içln, boş oturmaktan dehşetli rahatsız oldu; ken-

dtsine yent merıguJJyetler aradı, bu sırada eski mek· 
tep arkada1ıannd:ın basılıı.rlle karşılaşmam GUlaerenin 

önünde Yeni blr ufuk açtı. Buluştular, topl:ındıl&T, eı!ld 

günleri. konuştular, biribirlerine yeni bayatlarmm ala

şını, hususiyetlerini, bidlııeler hakkmdaki görtl3lerln1, 
dlişüncelerini a.nınttı. Bunlardan bir taneal, bek!r bir. 

kız, hukuktan ç1ktıktan sonra geçen müddet W.,..de 
mahkeme stajını bitirmiş, avukatı1ğa başlamış: çatır çao

trr para k~zandrğmı söyltıyordu; GUlserene memuriye
tinden çek.Unıesini ve keııdisile birlikte çall§Il'laıınu tek· 
Uf etU. 

Anadolunun içinde iken Anadoluda.n aynlabil~ 
ğine ihtimal vermiyordu; fakat bir kere mezuniyetle de 

olsa işi bırakıp tstanbula geldikten sonra Ana.doluya. 

dönmek, tekrar sulh Mkimliğlne başlamak, hele Erdo

ğan lstanbulda mliteahhltlilı: etmek için yazıhane açar
sa oturulacak şehir hususunda bir karar verebilmek ve 

vaziyeti bir hat 3ekline bağlamak GillAereni uzun uza.· 
dı:va düşündürüyordu. Adliye Veklletinden aldığı izi

nlıı nıüddeti bitmiş ne Erdoğanm işi, ne de aile VUiyet,.. 

leri istikrnr peyda etm~mişti. Hemen kalktp, tek başı

na, Anadolu ortasındaki sulh· Mkim.liğine dönmek üze

re yola ç1karn mı! Teyzesinin kızmm ortaya attığı mi· 

ras mesele.sini latanbulda iken halletmek hiç de fena 
olmıyacak. Yapılan hesaba. göre bu işten Gillserenin 

eline de oldukça. para. ~ecek; hele Erenköyilndekf 

köşkiln ve a.raziniıı aatrlmaat 1§1 de neUceleninıe 'b1ı n.

kam daha fa.zla artacak. 

Şehir meseleleri 
(B~ tarafı 1 incide) 

Yine meclisin bir toplantısın.. 
da ·belediye zabıtası talimat. 
namesinin lokantalara ait kıs -
mı müzakere olunurken bunla· 
nn vitrinlerinde yemek teşhir 
etmeleri meselesi de görüşül. 
müş, bir kısım aza yemeklerin 
teşhirini · doğru bulmamış, fa_ 
kat neticede bugünkü şeklin 
değiştirilmemesi esası kabul o. 
lunmuştu. 

Şimdi yeni bir teklif, işkem· 
beci dilkklnlarmm birinci ve 
hatta ikinci smrf caddelerden 
kaldırılmasını ortaya koyuyor. 

Bu teklif ile ortaya yepyeni 
bir şehir meselesi çıkıyor de. 
mektir. Filhakjka birinci ve i .. 
kinci sm.ıf caddelerde sıralan. 
mış dükk8.nlar hiçbir ta.!nife 
tabi tutulınue değildir. B~ 
eczane olan ıbir dükkln bir se -
ne soı:ı.ra şerbetçi, birkaç ay son. 
ra kömürcü, helvacı dükk8.ru 
olmakta, müsteciıin keyfine gö. 
re tanzim edilip boya.nma.kta.. 
dır. 

Birinci smrf bir cadde olan 
Beyoğlu ve Suitanahnıetten Be
Ya.zrta kadar olan yol üzerinde 
sıralanmış dükkanlara §öyle bir 
göz atmak kafidir. 

Taksimde sol taraftan ca.d. 
deyi takip edelim: 'I'Gtüncü, ya.. 
nmda. birahane, altmda loka.n _ 
ta, muhallebici, sonra bakkal 
dükkanı, altında kundura ta
mircisi, işkembeci, köfteci, lo.. 
kanta. pastahane, eczane, ka. 
sap ..... 

Ç~:kapıda polis nokta.tm. 
dan sonra. Beyazrta doğru at
tar, kunduracı, birahane, rad.. 
yocu. eskici, fn-m, terzi, kö.. 
miircU .... 

Vitrini çok güzel tanzim edil. 
miş bir eczane veya. geoe elek -
trikle tenvir edilmiş bir kundtL 
ra mağazası veya radyo veya e. 
lektrik malzemesi satan dükkL 
nm yan •nda dükk8.ıını cephe.si -
ne 'boydan boya sıralanm~ odun 
ve kömHrlerin arkasmda lA.m • 
ba ile oturan bir kömürcü, ya.. 
but koskoca kazanın başında 
kollan sıvalı habre işkembe ta.. 
~n-datan bir adamın manzara -
sı, yahut bir eskici dükkA.nı hl9 
de göze güzel görlinmUyor. 

işlek cacdelerde dükkinla.rm 
bu ahenksizliğini gidermek için 
esaslı tetkikler yapılıp bir ka
rar verilmek lüzumu aşikardtr. 

Ancak işlek caddelerde bulu .. 
nabileeek dtikk!n.lar tesbit edL 
lip ilan edildi!·ten sonra t:ugtln 
mevcutlar hakkında da konto
ratla.r naz2rı dikkate alınarak 
bir mühlet verilınelMir. 

Bir kısmı esnafa blrinef ve f. 
kinci sınıf cr.dde'erde dükkan 
açmak milsaa<'lesi verilebilir di. 
ye de düı::ünli!·oru:m. 

1'tı takdirde 'Vitrin tanzimi. 
dOkkAnm caddeye uygun şaki!. 
de tefrişi mecburiyeti kon ır. 

Yek-ta I«ıg i· 



Tarihten: 

Narh ve 
dilenciler 

ipek kumaş çalan biri 
yakalandı 

Cemal, Niyazi ve İsmail a.dm. 
d!i üç kişi, Beyoğlunda "Per. 
vın,, apartımanmdan yüzlerce 
lıraiık ipek kuma.~ çalmışlar, 
dtpı yakalanarak yedinci sorgu 
h kimi ğince, tevkif edilmişler -
dr ... 

Bundan başka Sultanahmette 
ahveci çıraklığı yapan 18 ya. 
lll<la Dursun. tütüncü Ramaza. 

n!n dilkkanma kapıyı kırarak 
gırnliş ve bircok sigara ealmış.. 
tır. 

b ~~dan başka ! mail admda 
.rısı de Uzun rf;Ida bir dük

dan b'r palto ~almıştır. 
.'f!-er- İki hırsız da yedinci 
• n ceza hikirnliı?ince tevkif 

olunmuştur, 
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Seh'ir~· R~b_erle~i'· Meseleler: 
.. Görüp dUşündUkçe: 

:_ ·' .. 3 .. . ', . . . 

1500 eğitmen köyler
de vazifeye başladı 

önümüzdekı yıl kurslardan .2 500 
3 O 00 eğitmen 

yetiştirmek üzere teşkılat yapılıyor 
Koy okullarına öğretmen )etiş- mPzun olmu. tur. Eğitmenlere gön

tirmek u .. re muhtelif vilayetlerde derildikleri vılayet köylerinde va
köy enstitülerine bağlı olarak açı· zife vcr:lmi;;lir. Eğitmen kursları 
lan köy eğitmen kursları faaliyeti faaliyeti önümüzdeki ytl daha faz· 
tamamlanmı tır. Bu kurslarda di· la takviye edilerek 2500-3000 
rektörlUk ve tE'rblye şefWi vazi- mezun \"ermesine ga) ret edilecek· 
fesı al n ilK tedrisat müfettişleri tir. Eu hususta çalışına ve teşki
dün şehıimizc dönmüşlerdir. Kurs· 1 Jat programı tanzim edilmekte· 
lardan bu yıl 1500 kadar eğitmen dir. 

Bir arı hırsızlığı nasıl 
meydana çıkarıldı 

Yüz.erce arı cürmümeşhuda gelen 
po:ı sın üzer,ne hücum etti 

Sil lıic oturan Bo nak Ab- 1 rılmıııtır. 
dull h ndmda birisi, iddiaya göre, Binlercesi birden oğuldaya oluğ
~h·ardaki bahc sahiplerinden Ala- da)a Mari , e polisin üzerin ~ hU· 
rinin, b , ı dı :ı arıla1 dan .} iız)(>r- ı cum eden arılar, her ikisini do ısı
cesini ç lmı . ~ n ri i i zabıta} a ha- ı arak yüzlerini, gözlerini şisinniş, 
ber verml tır. Bundan sonra bir polisle kadın kaçmak surctile ca.n
polislc rı1arf n nak Abdullahm larınr zor kurtarmışlardı. 
bahçesine gitrrıL ıer. <;:.>ldı~ı arıları • Neticede BoE;nak Abdullah an 
istemi lerdir. hrrsızhğ:ı suçundan sekizinci asliye 

Abdullııh l Ö} il' 1 ir l d<:>n lıabe- ceza mahkemesine verilmiş, mu· 
ri olmadıgı.ıı soylC'mi " de öniin· hakeme e dün başlanarak şahit 
deki fıçıya bir tekme vurıılarak celbi için baska güne brrakılmış
içinc .sak adı"'ı arılar dı arı çıkn· tır. 

Türk - Alman 
ticari temasları 

Mektepten kaçan 
talebeler 

• 

B: r geç!t yeri 
Bakırköyünde:ı bir o. 

kuyucuınuz bize f.?.Ön
derdiği mektupta şoyle 
diyor: .. 

Yenimahallcde çok gu. 
rel bir istasyon ) npıl. 
dı. Fakat doğrusu hiç 
pratik değil. Şehre in. 
mek için tren durak ) e
rinden hayli uzak bir 
yere tünel yapılmıştır. 
Bilet almak için oradan 
geçmek Iftzım. Gelen 
trenlere binmek için de 
bilet alıp dönmek Uzere 
tüneli iki defa geçmek 
ve lüzumsuz yere bu me. 
saf eyi koşmak icap edi. 
vor. Cünkü bilet yalnız 
bir tarafta satıh) or. Du. 
rak yeı i öniinde iki hat 
arasınıclaki geçit daima 
kanalıdır. Maamafih ba
zı 'imtiyazlı ı;ahıslar bu _ 
r a d a n gecebiliyorlar. 
Halk tren kac:ırıyor, yo. 
ruluyor, bunu düşünen 
yok ... 

Meseleyi bfr de biz 
tetkik ettik. D.ırak ye. 
rindeki kapının açılması 
tehlikeli imi~. Ekspres
lerin geeme zamanları 
muayyen olmadığı için 
kaza i'nlenemezmiş. Fa. 
kat memurinr bu gec-idi 
idareyi vazife olarak be. 
nimserlerse halka bura. 
dan yol Yermenin müm
kün olduğu kanaatinde. 
yiz. l\Iesele vüzlerce va_ 
tandaııı alakadar ettiği 
için tetkik ve raresini 
bulmaya değer buluyo. 
ruz. 

• 
Üniversitede Neşriyat 
Bürosu ıslah ediliyor 

!stanbul rniversitesi talebe. 
sini kitapsızlık derdine. 1 kur. 
tarmak üzere ge<:en ders yılı 
başından itib .. ren Maarif \ .. . il 

Ticari tema lar yapmak üze. Okulun ıt"lk bulunduğu saat. liğinin fniversite idaresile te: 

Yıldırım 
harbi 

1940 ın e:..iğiııden, koca sakalı, 
O) ııııcı:" ılolu kuft si \ t' !pı,İ\ ri 
ltiilnhilr t,lr<'n No~ı B:ıb:ı lı"ze }e 

• 1 • '. 
nı .ır yılla hklil.tC', ~eni liıflnr, 
~ <>nı tertil-ıılC'r de ~ tirdi. 

'•\: ılclırıın lı.ırbi" i tc bıınlard.ın 
bi ·ıı· . . 

rı ır. lrı.'iun kc'-iricrl içiıule ~ ıl-
dıı·ımı andll'aıı Jıntt:ı Z!lrnr 'e zi
.)~n balısinıle' onu da gecen bir 
ı..urü · t ' 
1
• ıca lar 'arken, \ılılırımm hii.-
a lcsbilılf'rdc bir ur~rk olusunu 

d - ' ~g~uo;u ben, y::dırgn.)orurn. l cr-
lU~'·rıd!' en hiiyül' fır ınabrm yıl
dırıın kurh:ırıları ancsk bir kar. ç · 
tı, !>ir J,a'-· kJsi olılu*1ı 1 :ı.lclc iıı:.nn 
.) ıluırımlan tulını 'eı· bilecegiml:r. 
boınbaların sürülerle oliisii 'e şC:
hlrlerı>e harabesi 'ur. 

ı,, et, "~·ıldırmı harbi" terldbi, 
) eni tanıılı~'lmız mefhumlar<landır 
Danimarka, N on cç 'c Belçika gi: 
bi müdafaa.)& kalkı mıyan, )Dlıut 

Marmara ve Karade
nizde fırtına 

.Marmnra ve Karadenizdcld 
fırtına, hafif olmakla beraber. 
devam etmektedir. 
d /}{aradenizd.eki fırt.ma yüzün. 

en, Kar~denız dönüş seferini 
Yaı;an ~rzurum Vflpuru ZonguL 
daga u_grayamamıştır. 
ak Gemı:. fır~ı~aya rağmen dii ı 
. ~ ~uzerı lımnnımıza gelmic::. 

tır. Dıger d<>nizlerdeki scf erler 
muntazaman icra. edilmiştir. 

-.._-<>= 

Bir balıkçı boğulurken 
kurtarıldı 

Anadolufcnerinde oturan ve 
balık üzerinde madrabazlık _ 
Pan H ... o~ ya 

usnu glu Fikri, evvelki 
ge~e saat 2,5 sıralarında sanda. 
lı llP Yenikapı civarında bağlı 
buluna? rnotörüne gitmek üze -
r7 denı~ açılmış. fak:ıt sandal 
bırdenbıre su alarak ba•- şt 

F
. wuJ ll". 
ıkri karanlıkta "imdat a· 

ye ~ağırmağa bruıiamış, ctrıJ: 
takı ~~lıkçılar tarafından boğul 
mak uzereyken kurtanlmıştır. 

ilk ıı.test<" ;rlireği titrlyen memı~ 
~et 1 n.cn Jıarp, ) ıldınm, hızıyla 
geçti. 

l olon) a., Hab<"si tan ı:f bi \llke
lrrde <!c lı!!Zrrlıksızlık 'e sllihıııı:
lık on:ı ) rılım ederPk, 8)'111 IH"tl· 
cc3 1 'l rdi. 

.Fal. t nerede ıııüda.faa imandan 
doğllu Is(', nrl"flll<• s"?..:ha anlan el 
titrf'nır>dl nerede zinrlrden dislerl· 
ııi ~rcJrdata ~cml t:ı ~ı>len tankla
ra b:ıkuı ~01. kıpılmadı) sa, orada 
hsrıı, J,o lu lımlcsU. Şu halde ") ıl 
dırım harbi" ne Viihirum müdafa· 
alarm ı'Qğu r·duğu ıı!ç demek hak-

ıı. olmaz. 
nunun son iırııeğinl l'unanlı 

'lostlarııııız gu 1-erdilcr. 
Hece 'ııl, tl baskına uı{rayıuı l' u 

nan t-Oprakları, teslim olmadı. Er· 
kekler, siliıhlan·ıra"" hudutlara 
kostul:ır. 

Şıı Jı.-ıldc bir kere ılaJıa tekrar e
delim: 1 ıldırun harbi, kôtürüm mü· 
dafaalıırııı, korkak sini terin do· 
ğurduğu .igr 'llC bir ııiçtir. 

Hakkı SUha GEZGİN 

Erenköy Sanatoryomu 
menfaatine balo 

Dün Tic.aret ve Sanayi Oda. 
sında yapılan bir to antıda, 
bu sene Verem Mücadele Cemi
yeti t~r ından Erenköy sa.na • 
toryomu menfaatine verileoek 
balonun hazırlıl:lan görüşttl. 
müstür. 

Bu toplantıda, Veremle M.ü _ 
cadcle Cemiveti azası. Milli Sa
nayi Birliği rei.o,i doktor Halil 
Sezer, muıta.ka ticaret müdürü 
Avni Sa:kman, ve Ticaret Odası 
umumi katiıbi Cevat DtW.enli iha.. 
zır bulunmm~Iardır. 

Kasap ve fırıncı 
dükkanlarını kontrol 
Emniyet a1tıncı subc memur. 

!arı dün Balat ve Kadrköy SE'm. 
tindeki dükklinları kontrol et. 
mi ler, birçok kasap, fınncı \ c 
sair esnafı beledi suçlıı.rdan ce
zalandırmışlardır. 

Bundan başka seyrüsefer n i • 
zamna.mesine aykın harekett€' 
bulunan beş taksi şoförii Ue 2 
yük arabacısı da cezaya çnrpıL 
:mıştır. 

re Ankarayn gide ı Alman he. !erdi' t ı zı talebelerin okula de. mas ederek bazı mühim kararlar 
yetinden bir murahhac::, ~ehri- dı~arıdn. haylazlık. aldığmı yazmışhk. Alman bu 
mize dönm i dl· ~rleri Anka- la, v kıt ~ '.ııdikleri ~ılan ta.. kararlar sayesinde fa.lc:Wtelerin J G Ü N O E N G Ü N E 
rada kalmı lardır. kiklt"r n ticesinde tesbit edil. bir çok ders kıta.pları bugün , ... ---------------------! 

Gerek şehrimizdeki Alman ti. mi tır. basılmıştır. Bir kısmı da basıl. F 1 
caret müme ·sili. gettkse Anka- mak üzere Dev1ctbası .. ıevinde as u ye g ,. b ı· N 1111 met 
radaki heyet buralardaki te- Bu \'a~iyc.ti önlemek üzere 0 • bulunmaktadır.' Ayrıca henüz 
maslarma devam edeceklerdir. kul . d rc'eı i pol~le müşterek yazı işi tamamlanmayan kitap. FAS 

Haber aldığımıza göre, Al. bir Palı ma Ye murakabe prog. ların da bir an evvel ikmal edi ULYEY1 ne k .. dar Fasulye gerçekten bir "nL 
manlar, mcmleketimiır.dcn. tü. ramı tatbik edeceklerdir. ıe:ek ba.sılmnc:mm temini iç~ ' . hor göımüsü?,dür. Hal. met., oldu. 
tün. yarak, ve afyondan başka Polis okulun açık bulunduğu alnlrndarlara Rektörlük tarafın b_ukı fuk~ran~n havy2rı "zey- Ve bundan sonra sevdiklerl-
kuru meyva. da almak istemek. saatlerde kıı.h\ede. sinemada ve. dan tebligat yapılmrntır. • tın., "ldugu gıbi, bıftcği de fa_ mizden, kıymetli bir aile rlik. 
tedir. sair yerlerde yapacağı araştır. . .ü.niversite kit:ıp ve nesriyat su~y~ ~lm~k gerekir. Hele kıs nünden, aşktan ve eenthirden 

İlk yapılan mübayaat. eski mada okul talebesine tesadüf et. ışını daha muntazam bir hale va •.tı. uzerıne kırmızı biberi de bahsederken o kıymetin haki. 
anlaşma hükümleri dahilinde tikleri takdirde velilerini ve o. getirmek üzere mevcut bürosu ek~nız mi? Oh · keka! ki manasını tebarüz ettirebil. 
cereyan ctmi~tir. kul idarelerini haberdar edecek. nun takviye edilmesine' ve tcs - mı umıb·n ~u mevzuu de alı ı. mek i<:in, ne gül, ne de bülbü-
Kunı mcwa mübayaatınm !erdir. - n se ebı. fasulyenin. bak. lü misal getırmek maksadı te. 
. ,} · d Ank rada kilatm da genişletilmesine baş. kal camekanla d . 

eskı, geçen ayl~r ~. a Polis rahşma.sı bu şekilde ol. lanmıştır. 1istel r· d ~n a, lokanta mıne yarayacaktır. "Bir ta. 
imzalanan yenı Turk - Alman duğu gibi okul idare ve öğret med' :. ın. e, U.,,<YUne kadar gör- ~:;~ı·. fasulye ayarında,, demek 
ticaret anlaşmavsı ~_Ianna menleri de yapacaklRrı kontro: setti~;~mız ehemmiyetini h1s. cu. 

uyarak yapılacagı zannedı.!nıek- lü kararlaştırmak üzere dün Kira ihtikarından v . b~ktr olmasıdır. Fasul. HiKMET MVNIR 
. . enııt ır ta bag~ı k _,_ 

tedır. Eminönü Halkevinde bir top. mahkemeye verildi on bec:: , on uru&\en :l~llllll•P .. •••1111 ......... 
~. lantı yapmı~larclr·. Bu toplantı. bucuğ~c,f~~ beşten de on yedi ı~r , ~...,.., ] 

Derı sıparışı da okul idare]Pri biz,..a: ve ayrı. Pangaltıda, !{uyumcu lrfan St>bebin' aını · . .& t e 
Piyasad~ d~la~an . malumata ca <lıt tayin edilecı>k ö~etmenler ~k.ağr ~5. nuı;:ıarada otur~n ~- kilosu ya~ı~c~nca, fasulye~ın ı-fli .. ıııjf•••-• .. -•-• .... -•; 

kete 1100 ton deri siparişi ver- nnda sık c:ık talebeyi dışarıda mu- ye kadar Parsih adında birisine kuruşa iık~11w şımd.~ .~nrk beş 13. 11 .940 Çarşamba 
göre. hükumetımız bır rnemle- tarafından ders saatı zamanla. Jen,ı, evının bır odasını, ı;ıımdı - mi kuru k ~kt~ kadar yır.

1 miştir. . . rakabeye ka~. :erm~~dir. ~ lir~ya ~iralarkcn. son defa 10 Fnsul c lf,'1nı soyluyorlar .. 
Deriler. memleketımızc gel. Her talebeye bılaıstısna huvıyet ıı:a ~zerınden kontorat yapmış, yor bil~em 1 ~adan mı gelı- 8.03 Mtizlk 18.45 Çocuk sa. 

dileten sonra deri piyasasında verakası verilerektir. Talebe bu kıra ıhtikan sucile ikinci asli_ kendisini h~ ... i a~at her?~de s.11> Ajaruı 19.11> 1ocuklar ı. 
ferahlık ve ucuzluk baslıva<'ağı hüvivet verakasmı yanında bu. ye ceza mahkemesine verilmiş_ dından b'J kbr ı:ormek ıtıya. 1 • 89•800° EMnzkıkd 19•30 Ajans 

· " t · ı mec ıırıye vı:ızger e : . v a mı l 9.fı> Muz.ık 
muhakkaktrr. lunduracaktır. ır. ceğimiz b" . .~ • 112.ss MUzJk 2015 Radyo Ga. 

,a~ıA~'~%"'r.L,.-{;....*~ ·~~:~~~~ ;~ .. ;~~;~ta 
._. _. 14.00 MUzik 121.45 MU.Zlk 

- 59 - _ H , i18.03 MUzlk 22.30 Aj ns 
bolın ayır ... Hayır! .• Artık kay- l8.30 Kon ııjmR 22 45 M!lzlk 

Size basım önde. kalbim 
pıı.rçalanmıı; olarak Allahaısmarla· 
dık divorum. Vazifeniz ismime 'ka
dar blltün hııtrralart hafızamzdan 
kovmaktır. Bunu h<'n istiyonım .. 
Bana gelince ben sizi asla unuta
mama. - Doloreı;ı.,, 

KA~dı buruşturup cebime soku· 
yoru~. Şapkamı kaptp doğnı~~ a· 
sansöre .ve oradan da otomobılıme 
atlıyara.k aznmi süratle Rantamo
nikaya gidiyorum. 

- Madam dö Ligera mı?. 
Diye kapıcı soruyor. &>nra: 
_ Evet. diyor.. Şimdi ~ag.a31a

rm hazırlanmasını emretmüıti. ts
terseniz çrkıp görebilirsiniz. 204 

numaralı dairedir. 
Koridora dalrvorum. Hakikaten 

204 numaralı dairenin kapısı ö· 
nünde bir büyük sandık ile iki va· 
liz dunıyor, kapıyı wruyonım, içe.
riden Dolores'in sesi cevap ven· 
yor: 

- Giriniz. 
YüzUnU bile dönmilvor. Her hal· 

de beni de bagajlarını hazTrlamakla 
meşgul hademelerden biri zan· 
nettt 

AŞK ve rnacera 
Yazan: 

Moriı dö Kobra 
- Koridorda hazır duran ba

gajları çabuk :indirin .. 
Diyor. İşim çok aceledir. 
Yavaı; ve tatlı bir sesle cevap 

veriyorum: 
- Hayır Madam.. 1ndirmiyece

ğim, 
Bu sözüm üzerine Dolorc.s ~id· 

detle dönüyor. Ve karşılaşUğl 
manzara ile o kadar ha)Tete dfişü· 
yor ki Yere yuvarlanmamak için 
arkasını bir masa; a dayıyor. İki 
clile masanın kenarlannı asabiyet 
le sıktığını görü)orum: 

- Siz! .. Siz misiniz Alek.s! .. 
- Çok şliklir ki 7.amanında ye-

ti'1Jleğe muvaffak oldum. 
Dolores'in güzel elleri gevşi} or, 

bqı öne doğru düşüyor. Yaklqı
yorum. Beni bir hareketile durdur· 
mak ~'-Fakat beıa dl'8ecefbıf 

~viren: 

Muzaffer Aca1 
hissediyorum. Ku\'Vetleri birden 
balon gibi sönmüş onu ürkütme
m<:>k ıçin ~ avaşça kollarıma alıyo
l um. Bn.51 halsiz bir halde omu
zuma. düşüyor. Bo ·azından boğuk 
hır hıçkırığın kurtulduğunu duvu· 
; orum. Bu artık ıztırap çekıp ağh
yan bir za\·allı mahliık değil. KPn
dini kollanma bırakan mecalsiz za. 
vallı bir yaralıdır. 

- Dolores! .. Benim kücük sev· 
gili Doloı r!';im... Yine ne oldu?. 
Anlat bana hepsini. 1şte> hü; Uk 
dostun tekrar sana geldi. 

_ Ah!. Ben bahvoldum. Artık 
bu sefer kalkınmama imkan ;ok. 
H" kimse bana faydalı olamaz .. 

_ sen şimdi evvela susar nıı 
ıım !. Yanında ben varken hiç bir 
zaman uı:nitalzliğe düıımene sebep 
yoktur. 

k aktan başka ı;arcm yok.. Bt· 
~d ın beni sürükleven cere•1••na 
~ı e ' • ,)U 

Ö 
1 
Yım. Mukadderatım bu imiı; 

1 Y e ka7.azedeler vardır ki bun: 
ar kurtanıarnaz. Bir kadı; gece 
varı.s 
• 1 vapurdan d .. .,..., .. t" v uzakl u,... .. uş ur. apur 
d • aşıyor. Artık her şev bitmiş 
t::;ekur. lşte ben de bu vuiyet-. m. 

nU:- Fa.kat siz deli misiniz? Be-
zavalh Ynvrum. Her halde doğ

ru ve "' r k 
et ~o.,rıı kanlılıkla muhakeme 

rne · nıze mahal bırakm"-'Rn ,....,k 
ınUth' •,) ... ~ 
111 1

, ı~ h"ldi ... elPrle karşılaşın~ ol· 
a .ıırnız .. Havdi yavrum DolorPs 7 

Mesc>Je . · 'M h n dır?. Anlat bana .. 1'im 1. 

u ııkkak Pepe değil mi?. 

bu-; Ah utanıyo1"Um Aleks .. Hem 
"e amurıı tekrar karıı:;tırmak ne-
,} Y tar. 

ı:;" l Büvük dostunuza her şeyi 
~oy ernenfa lazım. Haydi be.kalım .. 

3 el Şurada yanyana otumlmı. Yağ 
ınur altında kalmış kuıılar glbi bl
ribirimize sarılalnn. Böyle daha 
sanıiıni, daha mcak ve daha Jruv
vetli oluruz. 

(.l>ıeuflmt ""'") 

14.11.940 Pertembe 

8.03 Müzik 
8.115 Ajans 
8.80 Müzik 
9.00 Ev kadını 

12.33 Müzik 
12.50 Ajans 
13.05 Müzik 
14.00 Müzik 
18.03 Mfü:lk 
18.40 Muzik 

l9Ui M 
19.30 Ajans 
l0.45 Muz. 
20.ır; Rll.d~o ga. 
2045 MUzık 
21.00 Mü.Zı 
21.30 Konuşma 
21.4 MUzl < 
22 80 Aj ns 
22.45 Mit tk 

:E Çarşamb .IPerşemb. 
1311. teş. l ı 4 ll. tef. > 

~ 
..: Şevval ıs 1 • 4 

·~n·aı: J 
t- Kal!lm 6 Hasım: '7 

Vakitler \ a~ ıtı l'.ır.aııı \l...an E.-al 

Gllnc,lıı 6.45 1.5% 6.441 iM 
doğuşu 

ötle Il.58 '7.06 U.18 '7.08 

lktndl 14.36 9.-&a J4.'8 9.44 

Aktaın 18.53 ıı.oo ıe.62 ız.eo 

Yat.r ı8.Z'7 u.a 18.%6 1.14 

İIDl&k 6.0I ıs.ı• 5.M U.1% 
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Dres.ıen 'ılk defa-Amerilia 1'aliriye nazrri Yun-an-ltalyan AD Pqa zamaaıad•l ingiliz tayyareleri uı Jiyor ki: • 111r 11raıdaa ..,..,, Molotof dun Hitler 
<s .. t•rot• ı incide) bombalandı Amerika harbı tan1J8 le konuştu 

~ ~U:a.d:::a ~~~ Uzak m~~::e;:r~!~rt~n~ld- korkutulamaz Yur:lılan~B~=/•cı!lı:! Sadn.az!!ı~fcıraf:a;;~LL fi 
limanı ve tayyare meydanını detli hllcum, Dresden civarmda. Almal)ya Türkiyeyi aldıkları zafer üzerine, Epir sahil na da elli bin kuruş zam etti. 

(Baş tara/ı 1 . 

bombalanµşla.rdır. Rulhland'da lilse Bergban sunt mıntakasmdaki İtalyan kuvvetleri Bütün bu meselede tebarüz etti-
H i f mm -asma. bir çok petrol tasfiyebanesini istihdaf et- korkutarak Mısıra yol de süratle geri çekilmde mecbur rilmesi lazım gelen en esaslı nokta 

bombalar atılmış, infilikla.r ve m.iştir. Bu büyük petrol tesisatı, açmak maksadını kalmışlardır. Reşıd ve Ali Paşaların hükfımetin 
;yangınlar müşahede edilmiştir. yangın bombası yağmuruna tutul- Dün gece Atinaya gelen haberle- itimadım haiz bir sefiri ecnebilerin 
Düşman bombardıman tayya.- muştur. Tasfiyehane binalarma güdüyor re göre, ltalyanlann bu ricati ha- arzusiyle yerinden kaldırmamak 

releri Ark Royal~ taarruz et- tam isabetler vaki olmuı ve şld- Kolumbia, ıs ( A.A.) - Ce- valann fena gitmesi dolayısile cid- hususunda gösterdikleri celadet ve 
m~lerse de hiçbir isalbet kay. detll infiliı.klar vukua gelmietlr. nubi Karolino - Bahriye nazırı dt mü~külata uğramaktadır. ltal- metanettir ki bu uğurda mühim 
edemeınio.lerclir. Bir saat sü?"en hücumdan sonra, albay Knox mütarekenin yıldö- yanlar Kalamas ırmağının vadisin-~ k if bir mesele-i siyasiye ihdasından 

Gemide hasar veya insan za- tasfiyehane mmtakasmda es nümü mün,ase'betile söylediği de çamura saplanmak tehlikesine çekirwemişlerdir. 
·atı olmamı tır. Bu harekat kara duman bulutlan çıkaran bil- nutukta ezcümle demiştir ki: maruz bulunmaktadır. Yunanlılar Vakarun kahramanı olan Kos. 

esnasında tayyarecı·ıerı·miz iki yük yangınlar büküm sürmekte Yabancı memleketlerdekı" h"" ı ricat eden ltalvanları Yakmdan ·eli - J taki Müzürüs bilahara Viyanaya 
üşma.n tayyaresini tahrip et- 1 

• d ilk d dise!er zamanın vahametini ka.y takip etmektedir •. Gen ~il~kte ve oradan Londraya sefir ta'-'in o-
mictir. Sair d;;.....,an tayya.rele. - Bizz.:ı.t Dresden şehri e e- da kifi gelecek şekilde teker. olan üç tabururı ımha. edılmi.ş ol- J ~ ...._. fa olarak bombıırdıınan edilmiş ve ımekted Tak lunan Müzürüs Pa~adır. Kuruçş. 
rinin hasara uğradığı zann~di}- bu hücum saat 21_15 den 23 e ka- rür etmektedir. Harp son .za- duğu da bildiri .. ır.. ıp ~· medeki yalısının kapısında (Enne. 
mektedir. Bütün ıa.yya.relerımız lek manlarda. Balkanlara yayıldı. meliyesi o kadar suratle ıcra ~ıl- catü fissidık) levhası hAk edilmiQ 

· t• dar sürmüştür. Gaz. su ve e - Orada İtalya k·u·ç·u·k Yunanı"sta- mı·stı"r ki Yunanlılar normal.. •• ••1a- ,, sa.limen avdet etmiş ır. trik tesisatı bombardıman edilmiş - 1 .. ı'JI'- olan bu emektar diplomat devleti-
Londrcı, 12 ( A.A.) - Röyter ve Dresden'in es~Iı demiryolu il- na taarnızla meşguldür. Al. vasıtalanndan evve . yurumu;;><er ne sadakatini de kendisine şiar e-

ajansmm Akdeni~?ki İngiliz tisak noktalarından bi?"Jndc bU- manya ise herhalde Türkiyeyi ve iaşelerinin tayyare ıle yapılma· dinmiş ve bunun mükafatını otuz 
kruvazörlerinden bınnde bulu. yük yangınlar çıkarılmıştır. korkutmak ve bu suretle Mısı. sı ihtiyacı hasıl olmuştur. altı sene müstemirren Londrada 
nan hususi muhabiri yazıyor: Danzigde bir demiryolu iltisak ra karşı karadan bir hücum İtalyanlar, Pindus ~a~lannda sefir kalarak bu esnada Reşid Pa. 

İngiliz deniz subaylarile tay - noktasına hilcum yapılmıştır. yolu açmak maksadile Roman. Metsovoya doğru kendılerıne Yol §anın Leh ve Macar mültecileri. 
falarının İtalyan filosunu ara - Bir ağır bombardnnan tayyaresi yada büyük bir ordu seferber açarak o tarafta bulunan Yunan ni iade etmemek hususunda Rusya 
mak yUzUnden pek yakında göz grupu, Gelsenkirchen'dc mühim etmektedir. kuvvetlerini kuvaikülliyeden ayı~p ve Avusturyaya karşı gösterdiği 
leri yorulacaktır. Akdeni?.de 2 bir petrol tas!iyehancsinc uzun bir Daha diln Almanya. ile Sov - imha etmek için herhal~~ en ~· tecellüd lngilterede fevkalAde tak
bin millik bir seyahatten İtal • hUcurn yapılm:şıt.r Tasfiyehaneye yetler Birliği arasında yeni lbir zi.de dağ kıt~a!'lnm kabılıyetl7rı~ dir edilerek Londra ahalisinin ken. 
yan deniz Ustil .~~~lerine te- bir çok defa tam isabetıe:r kayde- görüş teatisi haberi verildi. güvenmekte ıdıler. Y.unan .mıll~tı, di bindiği arabanın hayvanlarnıı 
sadüf etmeden d nmuş bulunu - dilmiş ve çıkanlan yangınlardan Almanyanm bariz hedefi dün. cepheden ge~en bu haberlerı sakı~ çıkarıp taşımağa kadar varan te
yonız. b:ı.zısı, elli kilometreden görülmüş- yaya hakim olmak teşebbüsün. bir memnunıyetle karşılamış!ır. 1 zahüratmda, mühim işlerde müta-

Deniza.ltılar da sahayi açık tUr. de Sovyetler Birliği ile başka talyanl~n m~fferer_ı Atınaya leasınm devletçe nazarı itibare a. 
bırakmış olduklanndan dcstro. Lorient denizaltı gemileri Ussil, bir teşriki mesai temini sure- girmek ıçın tesbıt etmış oldukları hnma~ı~a görmüştür. 
yerlerimiz de av bulamadılar. Uç saat süren bir hücuma maruz tile vaziyetini kuvvetlendirmek- tarihten bir hafta ~~ra. ta.arruzla- Garıpt.ır. ki kendisinin değiştiril-

Yegine tesadüf ettiklerimiz, bırakılmıştır. tir. Bu tehlikenin önüne sözle nnm başlıca ~e<!efını teşkıl ede~ memesı ı~ın bu. kadar uğraşan Ali 
İtalyan bombardıman tayyarele.. llamburı•"n bombardımanı geçıniyeceğiz. Yegane çare bu. Yunan me~kezını yarma hareketı Paşa !ngılterenın mağrur ve nam-
ri ol.muştur. O da sadece ltal - .. - na icaraatla karşı koymaktır. akame~~ ugramış bul~~uyor. Yu~ dar lstanbul sefiri kebiri Lord 
yanm deniz ve hava üssü olan Londra, 12 (A.A.) - Ha.va ne- Söylediklerimiz değil, yaptıkta. "?n sag~ cenahında Görıced~n Sela. Stratford Canning'i tebdil ettirmek 
Kakliyari mevkiine bir geçit zaretinin istihbarat dairesi Ham- rmıız ehemmiyetlidir. nığe d?.ı,,:.U olan İtalyan ılerlernc için bu zatın tavassutuna müraca. 
taam.ızunda bulun.mak suretile burga yapılan İngiliz bombardı- Albay Knox, sözlerine şöyle te.~b~u~~· ~e~e noktasın": kad~1: at etmiş ve muvaffak olmuştur. 
yerimizi ve mevcudiyetimizi bel manları hakkında aşağıdaki b.· devam etmiştir: puskurtulmuştu~. Solda sahı.l mu_ Bu mesele hakkında Ali Paşanın 
il ettikten sonra, bu taamı- batı vermektedir: Amerika. harp harici kalma. dafaalar:ım. te~dıt eden tazyilc ber gönderdiği Fransızca mektubun 
zumuz İtalyan filosuna. muka- Biltün raporlar ha.saram Doklar· ya mütemayildir. Fakat alçak- tara~ edılmıştı~. . . . sureti Benedetti'nin (Essais diplo-
bele için yapılmış, doğrudan da ve sanayi bölgelerinde toplan- Irk ve şerefsizlik hesabma de. Pindus vadılenndey kendılenne matiques • Nouvelle serle) sinin 
doğruya bir ihtardı. dığmr ve ıehrin pek ıı.z müteessir ğil. Amerika korkutulamaz. kur.ulan tuzaktan, dag_ . ~rrkasına 273 üncü sayfasında münderiçtir. 

Bu filonun lima.nından çıkıp oldağunu beyanda müttefiktir. _ " .mensup ancak 3000 kişının kurtu· Müzürüs Paşa memuriyetinin 
çıkmailığnu bilmiyoruz, fakat Son raporlara nazaran Valter- R e· k ·ı · labildiği tahmin edilmektedir. Zaill son senelerinde ihtiyarladığından 
bilaiğimiz şey, ona tesadüf et. hop adası üzerinde bulunan ve omen aşve 1 I nedildiğine göre bunlar, bütün tec· ve Mısır meselesi tngiltere ile 03.. 
mediğimi7.dir. Hava filosunun Alma.nyanm en büyük tezgihla- Jıizatım terkederek küçük gruplar manlı imparatorluğu arasındaki 
yaptığı hücum ise, Musolininin nndan olan Blohm ve KoM inşaat yarın ı·ıalyaya halinde Arnavutluğa varmağa mu· münasebatı bozduğundan geri ça-
ve Bitlerin İngiliz fı"losuna. de. tezgahlan ağır hasara uğrntılın:ıv- vaffak olmuşlardır g"'rnlmıc:ı ise de bıraktıgry ismin tesi. 
Dizlerden kovacakları hakkın- trr. İnşa halinde olan yeni gcml- •d• Dün bütün gün Yunanlılar mün ri say~inde vefatından sonra oğlu 
dald öğünmelerini pro'T\!lmn•da Ier tnhrip edilmiştir. Akınlardan gı 1yor ferit küçük müfrezeler toplamakla da Londraya büyük elçi olmuştur. 
ah ..1- tat:L.·k r-e- biri eanaamda o zaman Hamburg meşgul olmuşlardır. Öğleden evve! AALI TVRKGELDI 

:ısmw.. •ul için deni7Je bir te·-Ablarmda ~Raa edilmekte olan 500 k• •1:1• b• k f"l ld""'" "b 

1 
•aç ~oı:ıba düşmesi :ile netice. 26"'6dcnizaltıdan ~beşi tamir kabul Manoilesko hariciye heran 

1~~eclle~n~~ ~:ı~iı~ de g~~ (ikinci yazı Cumartesi sayımızda) 
enmiştır. etmez surette basan uğratılm13tr. nazırı olacak tizar edilmekteydi. Bu mmtakada 

Filomuz oldukça kalabalıktı. Volcan lnpat tczgA.hlannda mulı Bükrcş 12 ( A.A.) - Radar a- sayılmış ye tasnif edilmiş esir ade-
Kagliyariden ayrıldıktan sonra, telif zrunanlnrda isabetler kayde - jansı bildiriyor: di bini bulmaktadır. Evvelce daha 
aldığımız raporda., taarruzun dllmilltlr. Faşist hüldbnetin daveti üzerine birçok esir alınmış olduğu d3 ma
muvll.{tak.oldıığunu, birçok yan. Flnkenvarder tızerindeld bU)'Uk ~ deYle kondüJCatona WtYr lOmclur. Til1iinin edlldfliiMi tOr*. 
gmlarm çıktığr ve b!r tayyn. Deutschm·ent tezgftbJarı r' k zıya- kil general .\ntonesko, refakatinde Jtalpnların ölü ve yaralı \'e esir 
re meyda.nr ile hangarlara şid - de mutazarrır olmu~tur. hariciye nazın olduğu halde, Mu· olarak zayiatı 12000 kişi ile takvi· 
detli isaAJetler kaydedilmi§ ol. Elektrik fabrikalarında vuku solini ve kont Ciano ile görücmek ye kıtaatmdan mürekkep olan bu 
duğu bildirilmekte idi. -s-·· • bal •Y ı ak B d ·k· d" bulan hasarlar da yangın bom. üzere 14 teşrinisanide Romaya gi- fırkanın üçte ikısinc .ıg o m -

tın an sonra 1 1 üşman balarının tesirinden kurtulan decektir. · tadır. 
h~a gnıptm.un bize yaklaşmak f b .k 1 B'.k 1o (AA) D N ı:u:.~ nAŞKUMANDANLIGll\'JN 
ta olduğu bildirildi. Gemiler. a n :ı arın verimini azaltmış • u re~. ., . . - . • TEBUGl 
de herkes bunlara iyi bir kabul tır. B.: 
göstermek için hazırlandı. Be. Demir yollarmm ve marşan • General Antoneskonun Ro. 
heri altı tayyareden müteşek- diz garlarındaki malların tah- maya. yapacağı ziyaret esnasın. 
kil d-rt grup, yani 24 düşman ribi, her türlü tensile ve tanzim da ba.~vekil muavini B. Horia. 
tayyaresi Aydmı. teşebbüslerinin. iktihamma mu _ Sima ba§vekile vekalet edecek. 
Düşman tayya.reJeri taarruz_ vaffak olamadığı müşkülata in_ tir. 

Jarmı bilhassa. tayyare gemisi _ zimam etmiştir. Bu müddet zarfında. maliye 
ne tevcih ettiler. Fakıı.t blitün Blohm ve Koss atölyelerinin nazırı B. Antoncsko hariciye ne
bomba.lar gemiden uzaklara bar.ı kısmıları, tayyare inşaatı. za.retini, dahiliye nazın general 
düştli. na tahsis edilmişti. Bunlar şid- Petroviçesko da harbiye n.eza.. 

Tayyareler, toplarmuz fasr. detle bombardıman edilmiş ve retini deruhte edeceklerdir. 
... k "k 1 cd'l . t Bilkl't!f, 12 (A.A.) - Hın-aı: 

Iasız a+-i ıaltmda nihayet u- aşagr yu arı ı ma ı mış ay. 1 ""'S' 1 kili . rUta etmı, olan hariciye n:ı7.Irt .zaklaarp gı'ttilcr. Uzaklarda bir yare er hali.r~ çevrilmiştır. 
-;J Sturdzanm yerine, evvelce aynı vazl· 

ta~ binienb're arkns~ -. Hamburg'Cln. birçok vapurlar teyt yapmıı olan Kanoueıkonun tayt
d~ duman il?.ırak~ denıze batınlımş veya hasara. uğratıl. nl beklenmektedir. 
dıkıl~rek duştüğUnu gördük. mış veyahut da Elbc ağzına dö. lııfanolleako, H lkincltepinde Roma· 
Gemılc~e ne ha.sar ne de insan killen maynla.ra çarpmışlardır. ya resmi bir ziyaret yapacak olan 
ca zayıat vukubuldu. Demir yollarmda vukua geti- general Antoneıkoya refakat eckcek· 

_Bundan sonra daha uzun rilen hasarlar o kadar geniştir Ur. 
müddet ?~Ş11lan tayyarelerinin ki, tercihan yalnız eşya nakli. 
menzili ıçınde sefer <'ttik, fa. yatı yapılmaktadır. 
kat dilşman bizi rahat bil"a.ktr. 
Meydan okuyuşumuz ne gece G 1 d G 1 
ne de ertesi sabnh kabul edilme: enera ö o 
miştl. 

47 Al 
(Btı.7tarafı1 incide) man tayya- Şehri teslim etmeniz için \'eniden 

ısrar ediyorum. Yanndan · evvel 

Yarası düş Ur ül rıu bom~rdımana başlamırac·ığım .. 
!_Dea}inde bir telgraf almmı~ oldu-

(Btı.7 tarafı 1 incide) gunu bildirmekte ve halen sehirrle 
undra, 12 ( A.A.) - Ham ne· kanlı muharebelerin de~am ~tmek· 

zaretı bildiri)or: te olduğunu kaydetmektedir. 
"Yıldırım harbi,,nin baş!angıcm d D~ Yüksek komiseri, saat 22 

danberi dun İngiltere en kısa hava e Lıbreville ile hiçbir te!graf mır 
akınlarından birine uğramıştır. ~aberesine imkan kalma:nış oldu· 

Ha\'a karardığı zaman ufak mik gunu ve Port Gentjlnin olan Fran· 
ta b . 1 · .J- sı_z ~uwetleri elinde bulundu~unu :ya ır taarruz ) apı mış ıse ın: bıldırmekteydi. .. 

pazartesi akşamı ~at 21 de düş C 
marun faali}cti dunnuştur. Hasa· encvra, 1! (A.A.) - V~i-
rat ehemmi} et iz Ye kurban adedi den ha~r almdığına göre, Fran 
azd sız dcnızaltısı Poncelet dö Gol 

ı!~cıra, 12 (A.A.) - Gayri kuvvetlerinin Librevill~'e ihra.-

& ~ 
Dlglıtereaıa 

Moıkova. ııçııı 
Sovyet hariciye .komiser 

muaviniyle görüttü 
)fosko,·a, 12 (A.A.) - lngiıte

renin Mockova bUyUk elçi.el Cıipps 
dün akşam Sovyetler Birliği hari
ciye komiseri muavini V1'inslti ile 
göril§milştilr. 

Sovyet matbuatı, Molotof'un 
Berline yaptığı ziyaret hakkında 
tam bir sükilt muhafaza etmekte
dir. 

Hususi müesseselerde 
çalışanlar manevraya 

çağırılırsa 

Maaııarı mleaın 
taralıadaa verllecell 

resmt 1 " 1 ftRı cına. ~ani olmak için yapılan 
rapor ara. gvre sar gec~ k"t Ankaradan bı"ldı"rildigwinc göre, 

:tngilt 'r8 Uz rine tevcih edilen hare 3 esnasmda. batmıstır. 
hücumla.rııı kuvvetaizliği ve kısa- mürettebatı kurtarılmıştır. " hw,umet, manevra ve staj için ça. 
Iığr fena hava l&l'tlarma. ,.e kara ğmlan ihtiyat efradı hakkında 

Atına, 12 (A. A.) - Elen or
dulan başkumandanlığmm dün 
akşam neşredil:?n 16 numaralı 
tebliği: 

Bu ana kadar alman raporlara 
göre, pazar günü ve bugiln, Pin· 
dus mıntaka:Jmda, aralarında bir. 
çoğu subay olmak üzere büyük 
miktarda İtalyan esiri nlmmıştır. 
Her cinsten büyük miktarda mal 
zeme ellinize geçmiştir. 

Gllndllz, düşman, cephe üzerin
de ve memleket da!ülinde şiddetli 
tayyare faaliyetinde bulunm111Jtur. 
Cephemiz üzerinde birçok nokta 
g:ıyrimUessir bir surette bombar" 
dmıan edilmiştir. Dilşman ha\-a 
kuvvetleri memleket dahilinde 
b:ızr şebir

0 

ve köyleri bombardL 
man etmiştir. Hiçbir askeri hede. 
fc isabet vaki olmamıştır. Sivil 
halk nra.smda birkaç ölil ve ya • 
ralr vardır. 

hava kuvvetlerimiz, dü'Şlllan a
razisi üzerinde k~ifler rar:nış ve 
Arnavutlukta ~ya limanında .. 
ki tesisatı ve bu limanda demirli 
gemileri bombardıman etmiştir. 

sıvtLLERE ATEŞ EDiLiYOR 

Atina 12 ( A.A.) - Dahili Em
niyet nezaretinin tebliği: 

Dün Epir köylerinden birinin 
çatılanna kadar inerek uçan ltal
yan tayyareleri köy sakinlerine 
mityözle bir hücum yapılmıştır. 
Hasar \e zayiat hafiftir. 

Kiakis bö!gesindeki İngiliz m~. 
arlığı bombardıman eclilm · ~se d~ 

hiç bir basar yoktur. Bu taarruzu 
yapan münferit tayyare Arnavut
luk topraklarına gitmiştir. 

Tesalyada ve Kortu adasında 
askeri ehemmiyeti olmıyan küçiik 
bir şehir üzerine. de hiç bir zayiat 
\'e hasara sebebıyet vermiyen bir 
taarruz yapılmıştır. 

da, bir bombanın bir petrol depo. 
su üzerine düşerek büyük yangın
lar çıkardığını söylemiştir. Depo
larda.-da y.anpa .pkmııttll', 

nu akın esnasında ,'\ya • Saran
didc büyük bir geminin bulundu
b'll doklann üzerinde infilak eden 
bir bomba salvosunun bu gemiyi 
hasara uı,'rattıb'I zannedilmektedir. 
Burada da birçok yangınlar çık
mı~tır. 

Konispol limanma karşı yapılan 
bir akın esnasında, büyük nhtuna 
giden yollara bombalar isabet et. 
miştir. Bu nhtım üzerine dü~n 
bombalar nhtmu ve idareye ait bi
naları tahrip etmiştir. 

Bu akınlara iştirAk eden bütiln 
lngiliz tayyareleri üslerine avdet 
etmiştir. 

Atina, 12 ( A.A.) - Dün gece 
İngiliz bombardıman tayyare1eri 
Arnavutluğun başlıca limanı ola~ 
Drac'ı bombardıman etmişlerdir . 
Bir mahrukat deposu tamamiyle 
tahrip edilmiş ve çıkan } angın 160 
kilometre uzaktan gorülmli<.:tür. 

Dığer bir tayyare filosu da Av
lonya limanını bombardıman ede
rek bir cephane deposunu berhava 
etmi~tir. 

KORFOl'A BASKIN 

Korfu, 12 (A.A.) - Bugün İ
talyan tayayreleri alçaktan uça
rak tarlalarda bulunan kadın ve 
çocuklara mitralyöz ateti açmıı
lardır. 

Üç gUn sük\lnet içinde yaşıyan 
Korfuda dört a1Arm verilmiştir. 

DördUncU alarmda alçak bulut
ların nltmdan 4 İtalyan bombar
dnnan tayyaresi gözilkmil§ ve bun
lar fehre ve varoşlarma mütead
dit bombalar atmışlardır. Bazı ha
sarat olmuştur. Bir kişi ölmllştur, 
Bombalardan biri patlamaml§lır. 

Edimede sular 
çekiliyor 

• 

Edirne, 12 (Hususi) - Sular 
yarns ravaş çekiliyor. Tuncada su
lar 4,58 metreye, Meriçte 4,54 
metreye indi. Bosna köyü seddi 
mukavemet ettiğinden sular köye 
bir zarar vermemiştir. Umumi mü-

halk komiseri Molotof, .AlmlS 
hUkQmetinin daveti üzerine 
men ziya.ret etmek için bu • 
bah Berline gelmiştir. 

Molotof a, kendisini k8.l'fll6ıt 
mak U7.ere hududa. kadar git. 
miş olan Sovyetler Biı1iğbrlıl 
Berlin bilyUk elçisi Skvardze ı... 
le Metalürji endüstrisi ııa 
komiseri Tevosyan, harici,_ 
halk komiser muavini Dekano • 
sov, dahiliye komiser muavma 
Merkulov, harici ticaret lıailt 
komiser muavini Knıtikov w 
tayyarecilik endüstrisi halk ko.t 
mi8er muavinleri Balandin ve 
Yakovle-, refakat etmektedir. 

Almanya hariciye nazın Vod 
Ribbentrop Molotofu istasyon. 
da k:ı~ılamıştır. Bundan bq.1ar; 
ista3y:>nda mareşal Keitel, Al .. 
man teşkilat şefi doktor Ley, 
matbuat şefi Dietrich, S. S. şe-
fi Hımler, Bertin kumandanı 
general Seüert ve Berlin bele
diye reisi Steeg ve devlet, parti 
ve ordu erk&nmdan daha birçok? 
zevat hazır bulunınuştur. 

Selam ve takdim meruimtn • 
den sonra, Molotof ve Von Rib.. 
bentrop, istasyonun dı§ID.da bu .. 
lunan ihtiram krtasmm önUndell 
geçmi~ ve Alman hariciye na .. 
zırı, Molotofa Bellevue p.toeu.. 
na. kadar refakat eylemiştir. 

Molotof ile refakatindeki m .,. 
va.t, Bellevue şatosunda, FU:Iıre-o 
rin umumt katiplik dairesi tefi 
devlet nazırı doktor Melsener 
tarafından karşılallDUŞtır. 

' HlTLERLE YAPILAN 
F MULAIVAT 

BerZin, 12 ( A.A.) - D. N. B. 
aj!"1~I qağıdaki tebliği neşret. 
mıştır: 

BugUn öğleden sonra, Bitler 
Sovyetler Birliği halk kom.i8er
leri reisi ve hariciye komiseri 
Molotofu kabul etmigtir. Ve u. 
zun müddet kendisile göıil§nlUş.. 
tür. Alman hariciye nazırı Von 
Ribbentrop mülakatta hazır bu
lunmuştur. 

Haid;v. komlaer mu.mm De.. 
kanozof bu ziyareti esnasında 
Molotofa refakat etmiştir, 

Hitlerin muhafız kuvvetlerine 
~eneup bir kıta Molotof geldi. 
gı zaman ve dönerken 11ellrtı 
resmini ifa etmiştir. 

Berlin, 1! ( A.A.) _ Hitler • 
Molotof milli.katmm iki buçuk 
saat sürerek saat 18 de nihayet 
bulduğu bildirilmiştir. 

RİBBE1'."TROPUN SOV ARESt 
Berlin, 1! ( A.A.) - D. N. B.: 
Hariciye nazın Von Ri'bôen. 

trop, Sovyetler Birliği halk ko.. 
l'r!-iserleri . meclisi reisi ve hari • 
cıye komıseri Molotof şerefine 
b~ akşam Kaiserhof ottJtnde 
hır resepsiyon verm~tir. 

Bu resepsiyonda Molotottan 
başka sefirler ve devlet, parti 
ve ordu erkanı hazır bulunmut
lardır. 

StokMlm, 1! ( A.A.) - Da· 
gens Nyheeter ismindeki İsveç 
gazetesinin Berlin muhabirhılıı 
tahminine göre, Alma.nlarm 
Molotofun Berlin ziyaretinden 
bekledikleri §ey, bir Sovyet tef
riki mesaisi suretile ln~ 
nin Amerika.ya yardımmı katfr. 
lam aktır. 

Muhabir ili.ve ediyor: 
lr!olotofun maiyetinde ukert 

erk~ bulunmaması ve bir çok 
san~yı şefle~in bulunması, 11i
r~ı meselelerın de bUyUk bir 
ıhtımama. mazhar olması muh. 
temel bulunmakla. beraber ziya. 
retin başlıca ticari teşriJdmeeaf 
ile mUru:scbettar olduğunu g&.. 
tennektedir. 

fetti~ General KAmn Dirile su ba. 
san sabalan dolaşarak emirler wr
miştir. Edimede iki ev yıla)aıq. 
nüfusça zayiat olmamıştır. Karaa
j:taç • Edirne yolu henüz açtlmadı
ihndan yolcular şehre arabalm'la 
gelmektedir .. 

müdafaa tertlbatınm. tesirine at- mışlardır. Bu da tayyare dafi top- mü'ıim bir kanun projesi hazırla
fedilmektedlr. çularmm tetikte bulunduğunu gös- ma\~tadır. . 15 Salı gece.si hava IU'tlan 0 ka- terlr ı Uu yeni kanun, sermay~ı . 
dar fena. olmu§tur ki ha.va hllcum- u;ndra, 12 (A.A.) - 9 teşri- bin liradan fazla olan hus~s.ı mu
lan b:ı lnahb ri Alman pilottan nisanitle gece yansı biten hafta esscseleri manevra ve staJ ıcın. a.s.. 
en mUşkill Ur gecelerin~en. blrlni içinde lngiltere üzeriıı~e ce'reyan kere çağınlan müstahdemlerınır. 
idrak etmişlerdir. Gcc nın ıllı: sa- eden hava muh:ırebelennde 47 Al- maaşlannı tam olarak vermıi!'! 
atlerlnde Lon ra~a yaklaşmağa te- nıan tayyaresi düşilrillnıliftUr. Ay- mecbur tutmaktadır. 

Düşmanın bu harekatı da hiç 
şüph~iz münhasıran sivil halkı 
tedh"ş gayesini gütmekte idi. Fa
kat ı- alkm maneviyatı tam ve mil. 
kemmel olmaUa berde\ramdır. 

A \'LO::\-YANIY PAZAR GCNKU 
Le1ıa ile Mecaa 

ıebbUs eden mUnferit bir kaç düş- , nı hafta içinde 21 İngiliz tayyare- Proje birkaç güne kadar kati 
man tayyaresi derhal tayyare <iL- al dilşmQpe de bu tayyarelerden ~!ini alacak \:e hemen Meclise 
f1 bataryalarmın ateıile karştlan- ıı llfnln pilotu sağdır. aevkolunacaktır. 

B01'1»ARDDL~"'U 

Atina, 12 (A.A.) - Bir İnıı;iliz 
bomhardıman teşekkülünün ku
manc1am, Pazar gunu Arnavutlu
ğun mühim limanı olan A ,·lony3 
üzerine yaptık!an hücum t.Snasm-

iPEK Sinemasmda dev .. edlJH 
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elediye m11hasehe ~ursiııııı bitfrenlers' Se~ir marızaralarıodan: 
dün diplomaları ~erıldi O .

1 
. ..., . . . ki . 

yal an: ISKENDERI. SERTE LU 

-60-
aı~üreş ıneydanmda müt.hfş bir 

" eQ. 1§ t~anı ve briibirini takip 
f'n boguk sesler yükseliyoııiu: 

taşıyor da neticeyi biran. evvel 
ömnınek istiyor. Acaba 'bu 
gÜreşte kim kımi yenecek? 

- Yaşa be koca arslan tr Ya§asın K9ca Yusuf! 
Çeıı)n~a..51 Adil Bey asık bir 
alt e ıle masanın üstüne iki 
1-ie~ı bırakıp geriye çekilirken, 

ll't Bey: 
du - l\aç.mayın, beyim! diyor
f e; Bu hır talih işidir. Bu ee... 
reşt ltaybettinh:.se. gelecek gü. 

Ne ~aza.nırsınız! 
ko edını Bey altınları oobiM 
ru Y:rak, giyinme cadırma doğ. 
~ 0~ağa tas;la.ıİııştı. 

teb ?kdım Bey, Koca. Yusufu 
rı e gidiyordu. 

* * • 
re Ybarım saat sonra ikinci gü-

ş aşıamıştı: 
Şi,J\.dalı Halil _ Katrancı güre. 

ili Ieıı:a.~erelinin nasıl yenildiği. 
diın d~'lunmc-kten s€rsemleşen 
r 1agiar. bundan son.raki gü
rnf!Sj-er:cte kimin galip ve kimin 
d .. ~11P. olacağnu kestirecek hal 
·;egıldi. 

ı\<ıaf lnız f:Urası muhakkaktı ki, 
bir r Halil çok çetin ~en 
ı~hlivandı. Hele iddialı o. 
lt .... 

PI§nıaıu, Katran,cx ile kapışır ka... 
~ecan ıu, seyirciler arasında he. 
tr: lı konuşmalar başlamış-

- Ratrancı dayanamaJ: .. 
lll~ liaydi canm1, neticeyi al -
"ereba~1 . nasıl böyle bir hilldlm 

1 ıyorsun? 

aıd:m B~raz evvelki güreşten ders 
a ... 

}'i - l\oca Yusufun Kurddere!i. 
ııltt~Ctıt:~eği belliydi. Er meyıia. 
ilin a caka sökmez:. Kurddereli~ 
~1: nıeydana çıkarken yaıptığ1 
a~Yl ~öıınedin mi? 
ıraz ötede iki kıı.clm: 

'l'p....ş~ Adalı Balili 1svınbuld:ı g!i. 
· a·ırken seyretmiştim. Yalçm 
1;aıar gibi çetin lbir sntı var

lne 0nıuı ... 'Kolay kolay yenil.. 
Z, 

,<:- İyi ama, hele şu Katran. 
'.ra d b' 

"Ucut a ır bak, a kuzum! Ne 
daınd' ne kol, ne baldır var a. a. 
ll - Bunlar Halile VIZ elir 
~~r~ı kasap dükkanı d~ğil.: 
bu. ın/danıdır. Ak koç, kara koç 
Itır. Ydandan geçerken belli o-

liU~ halde neti~yi almadan 
Se . verme! . 

de g~~r.ciler bir çoğu - h~ yer 
ııesi 

1
Uien eski bir gUreş an'a

ti 11.ıhi llla~ ~zere - aynı hale. 
dan, huheu ıçınde, neticeyi alma. 

~;... nıler Veriyordu 
ı· ... ar 1 k • ı bir kil a 1 Katrancn.ın şiddet. 
çııaırt ndesi, Adalıyı M kaldı 
:\>eır, gı~rd.u; burnundan solu
~1lıy0rd el'ınden kıvılcımlar sa-

c. u. 
~eYi 

\le " tüierden. IiaJil' t 
~even b. ı anryan 

- bikJ ır adanun: 

Koca Yusuf da i.ereddüt i
çinde kalmıştı. 

pir taraftan büyük bir se. 
yirci kütlesinin garip garip hü. 
kümler yUrUtmesi, bir taraftan 
da güreşin uzaması, Yu.sufun 
kanaatlerini de altlist ediyordu. 
Şeyh Efendiyi cevapsız bı-

rakmamak için: 
- Vallahi bu tamamile talih 

işidir; efendi haz.retleri! dedi. 
İnsan hazan Katrancının,_ ~a
zan da Halilin ga.iip gelooegıne 
inanıyor. Fakat, nıe desem ~ 
tur. Hele biraz daha beklıye.. 
lim. . 

- Çok sürer mi dersın bu 
güre~? . . 

Yusuf, yanında duran bır ili. 
tiyarm saatine baktı: 

- Güreş ba.slıyalı kırk daki
ka olmuş. Bir saatten fazla. sür
miyecek. Altmı..9 dakikada bera.. 
bere kalacaklar. Yarın tekrar 
giireşecekler. 

Mustafa Danış Efendi neşeli 
bir sesle ilave etti: 

_ Sen, bir çırpıda işi bi~-
din... Çıktın aradan. Halbuki, 
herkes sizin güreşi . me:akla 
bekliyordu. Keşke bugtin bıtme
seydi de, yarın tekrar Kurdde. 
reli ile güreşseyd1n ! . , 

- Ne yapalım, Şeyh Efen~ . 
Kısmet böyleymiş. Çatbuk ·bıtti 
bizim i§imiz. 

Gtilüştüler. 
Aradan on dakika daha geç.. 

ti. 
Güreş kmşmıştı. 
Seyirciler, mey?all.da. Adeta 

ikiye ayrılmış gifbıydı. H~r ı:a. 
man ve her güreşte oldugu gi· 
bi, buradakiler de bir taraftan 
Halilin, öbür taraf tan Katran. .. 
cmm galip ~elmesini istiyordu. 
Adalı Halilin taraftarları, da. 

ha çoktu. Katrancı, ·Adalı Ha... 
lile nisbetle sevimsiz bir adam
dı. Ustelik m:ı.ğnırdu da. 

Bir aralık Adalmm sırtı ye .. 
re gelir gibi olmnş, fakat çe. 
vikliği sayesinde yenilmek teh
likesinden çabuk kurtulmuştu. 

Her nedense bu roüsa!l::a:ka, 
halkı birincisinden çok daha 
fazla heyecanlandrrınrştı. Her
kes neticenin bir an evvel an .. 
la.s1lmasın1 istiyordu. Sabırsız. 
lananhrm hakkı da Yardı. Va... 
kit gecikiyordu. Bu giire.ı:ı.ten 
sonra, Yusufla kim giireı:ecek
ti? YuSl1f kiebetini çtkarmamış._ 
tı, arkasına bir havlu almış, 
Şeyh Efendinin yanında bekli. 
yordt1. 
'B"!'I ~eşlE>r o rrun bit{>rse, 

Türkiye başnehliva.111Iğı da o 
gün seçilmiş olacaktı. 
· Güreş devam ederken, Yaka. 
cı'klI Ned~m Bey boş durmuyor
du; etr1.f"ald k/;ylerd't'.\n gelen 
bil" "iftrPc ~~~1i1>: il" yany~ı:a O
turmuş, ibaıhs~ tutucımuşt1ı. 

(Devamı var) 

Resmimiz TTali. Dr. Kır&ırlc lJ1f'~~1eri, maiy"t menmrıt 
Kemali ve kursu bitirenleri gösteriyor 

Belediye muhasebe kursu.."lu bi· f evai.di ve hakl<m ~a.1ış~.tnı1~ ol. 
tiren 37 memura dün saat on duğundan mt va~.<1e soz soyle .. 
dörtte şehir meclisi salonunda va· ?neyi ve .şah«~i tJaıtlcrde bulun. 
li tarafından merasimle diploma· maya zait görilrfrm. 
lan verılmiştir. Doktor LOtfi Kır ilk kur.'J devresini rrı.uuaf fakı. 
dar bir nutuk söyliyerek ezliimle yetl6 bitiren arkttcla-$Ur,ra hak 
demiştir ki: kazandıkları dipkmta1an tevzi 

- Muhasebe teşkı1atımızda ederken kendilerine hayat ve 
çalışan bilhassa geııç ve mü.steit tatbikat salıa..<ımd~ lwrsa halen 
elemanları mesleki bilgilerle devam eden arkada.Jlara da 
1ıakkiyle ?echiz etmek maksa mesleki bilgi yolund muvaftakı. 
d!yle açtığ~"'!'ı~ kurs biri~ıci ted: .. yetler. t~menni ederim; ... ~ ••• 
rıs dewesını ıkm.al etmış olup Valının bu nutkuna .mr.u bınn 
ikinci devre tedri.satı devam et. ciHkle bitıren Sermet Ozeren ~· 
mektedir. Bu faydalı ku,rs ile kadaşları namına cevap vermış, 
yaTcı.nclan aldkadar o'larak devre yapılan fedakarlığı unutmıyacakla 
oonuntZa alınaın neticeleri tetkik rmı söylemiştir. 
ettim. Şayanı memnuniyet bul. Milteakiben vali kursu bitf~en 
<Zum. Kursıı muvaffakıyetle bi., 37 memura dipl?t;ıal.a.nnı dağrt
tiren arkadaş'l<ıra tanzim ettiği,. ıruştır. Kurşu bınncılıkle. Serınet 
miz kurs talimatnamesi esa.sen ile Sabri, ikincilikle Fevzı ve Mu· 
mevZUıat dahilinde imMn o'lan ammer bitirmişlerdir. 

Bir Musevi genci 
Küçük bir çocuğu 
çakı ile yaraladı 

Kadıköyünde, Yeldeğirmenfn 
de Mücahitza.de sokağında otu. 
ran 11 yaşında Cevat sokakta. 
oyun oynarken 21 yaşında 
.Menahim oğlu Yako ile kavga 
. etmiş ve yaşı ktiçük olmasına 
rağmen Yakoyu bir hayli döv -
miiş, hırpalamıştır. 

Çocuğa. karşı yumruklan ile 
birşey yapamryacağını gören 
Musevi genci ça.kısmı grkarar~k 
dönüp gitmekte olan Cevada 
yaklaşarak arkasına saplamış

tır. 
Arkasından tehlikeli bir ya -

ra alan Cevat kanlar içinde ye. 
re yuvarlanmış, bundan sonra 
kaçmak isteyen Yako yakalan. 
mıştır. 

Talim terbiye heyeti 
reisliği 

Açık bulunan Maarif.~~~
leti talim ve teıi'oiye reıshgıne 
talim ve terbiye heyeti azasın. 
dan Kadri yfu-ukoğlu tayin e. 
dilmiştir. 

Altın fiyatları 
Altın fiyatlarında d~in bir 

deği7iklik olmamıştır. Bır altın 
dün 24.30 ile 24.40 lira arasın
da muamele görmüştür. 

Askerlerimize 
verilecek hediyeler 

Dün ak§ama kadar 
4000 parçaya yaklaşb 
Kahraman a.skerlerimi7.e ve

rilmesi ka.rarl~ınlan kışlık 
hediyeler için halkevlerinde, o • 
kullarda., Universitede faaliyete 
hızla devam edilmektedir. 

Pazartesi günü akşamına. ke.. 
dar 2500 parça olan teberrü, 
dün akşam saat 7 ye kadar 4 
bine yaldaşmıştır. 

Şişli halkevinin meY.da.na. ge
tirdiği ekiplerden eşya. topla· 
ma teşkilatı dünden itibal'en 
tatbik mevkiine konmuştur. Bu 
te~kilA.tta.n mühim neticeler alı. 
nacağı umulmaktadır. 

Mesut bir evlenme 
Çocu:k Esirgeme Kurumu 

müfettişi Neşet Boranın kızı 
Bayan Aysel ile gazetemiz mu
harrirlerinden edip ve mebus 
Faul Ahmet Avka nın oğ-lu, Ga.. 
lat'l.S'aray klilbüniin klvmetli 
futbolcülerinden E<Jfak Ayka. 
çın evlenme merasimi cumarte
si günü yapılmıştır. 

IKJYllletli futbolcii arkada.şı
m,zıı ve eşine saadet temenni 
ederiz. 

ı encılıgın ıncelı erı 

Bild ..., 
gım 

ıer in 
tar,ıa•ğuTI dilenci
hususıyetleri 
Yazan: MUZAFFER ACAR 

Bundan evvelki bir yazımda pro· 
f~syoncl nıellcni dikn::ile r ile, hi
zım paraz't d\l <>·~c·ı ... r ıuı>omda hlr 
mukayese yanmı~mn Buı.rün de 
~mdı~ bir \;Ok dilc-ı;;ileri~ husu· 
sıyetlerinden ve dfü'ncil"'r hakkın
daki enterı>"::tn vnkalıı.rrl?.n bah.;e
deceğün. 

~ün dilenci de,\ ÜH'ı? nklmuza, 
fakır. zavalh, ckmo~e. on paraya 
muhtaç bir zn\•a'lı gelircli. Bngün 
ise dilenci dı>•·inre "??,.itrrıiin ön\in
de ham npnrtmıanı olmasa hile 
her halde bi.zlC'r.:ien daha iyi vazi· 
~ette, her ay için cebinde bir kaç 
lıra Pnra~ı bulunan. hrtta evinde
ki sanr.lrğınd:-ı "'l"l't 1;~,,,.;"d" ve 
ekseriya bir torba kinde bir kaç 
Yliz lira. saklıvan ml'lddi eıkmtmm 
ne olduğı.mu · bilmivt>n bir insım 
canlanıyor. · 

Hem. buctinUn dilencileri öyle on 
para va }'eya bir dilim ekmeğe muh 
~ç değillerdir. Tecrübesi kolay: 
Bır fıkal"aya on para veya bir di
llin ekmek varin muhakkak sura· 
tnnza fırlatır .. 

.. ~ bunların aym zamanda 
gonUlleri .. de çok zengindir. 

Bakrrkoyde bir dilenci yakalan
InL'}tl. Bir ismi Marika diğer iıo.mi 
Zeynep olan bu dilenciyi çok ya· 
kından tanının.. Her cuma muay
yen saatte bizim evin de kaptsmı 
!:alar, dua ediyormuş gibi mmlda
nır, evdekilerin meı-hameti~i eel
beder, hazan bir kaç kuruş, hazan 
da bir eski elbise veya iskarpin 
alırdı.. Bu kadmnı. en büyük mera· 
kt tavuk beslemekti. Evinde en az 
on beş kadar tavuğu vardı. Tabii 
bunların Ymnurtalarnu da satar
dı. Sonra farelere karşı fevkalade 
s?:ınpati _beslediğinden boş vakitle
nnde eVJndeki fareleri başına top
lar, onlan kamlardan topladığı ek
meklerle be."llerdi. Rendi<Jine ge
lince, ekmek değil fırancala yerdi .. 

Şimdi bu kadını sapık diye darti· 
l!cezeye göndermişler .. Sorarım 
Bize bunak, s:ı.pık olan o mu, yok· 
ısa ona bu serveti temln eden biz 
ler miyiz?! 
Rastladığım diğer bir vaka. da 

şudur: Beyazrttan Soğa.naağa ma· 
hallesine inen (Na.şidln gişeısi ya.• 
nından) bir yokuş vardrr. Bu yo
kll§un başında şimdi talebe yurdu 
olan binada. bundan lld sene evvel 
oturuyordum. Camın altma her 
gi1ıı muayyen saatte 8.ma bir di
lenci gelir, yalvarır, dua eder dl· 
17~. gtinde en az üç dört ~ ki
şı.nın kesesini istismar ederdi.. Bir 
gün merak ettlıxı.. Pencereyi ru;tmt, 
adamın hare:'t!tmı tetkike başla _ 
dım.. Saat dörde geliyordu. Artık 
kalkıp gitme saati idi. 
Tanı bu sıralarda bir de ne gö

r~yim? Ama diye bildim'Yti:>; dilen
cı §Ö.,Yle etrafına bir bakı:p tenhB 
oldugunu ..... ,_ go. w.ıce ellni koynuna 
so~p altın b;r .S.."Ut çrl:.armasın m.ı., 
k ilene.inin bövle altnı ıoaatini er~ 

arrp Vaktini anlaması beni çile-

den çıkartmıijtJ, derhal kendisini 
kovdurn, pencerenin altından :1de
ta !{n<:·•rr:ıo:ıma uzaklaşırke-n: 

- Kim saatine baktı, ben ılrr.a 

b r Rdırn1m1 .. 
Diyor. Fakat gayı iihtiyaıi dö -

nüp dönüp gözlilklC!ri arl:;-ı::ndan 

arkaya göz fırlatıyordu. 
DHencilcrin paraya karşı fevka

lade haris oldukları lıepimi:::;n ma
JUmudur .. Bir dilencinin en i.ıüyi.ik 
'1eyecanı önüne atılan para.ıım mik
tnrını unlamak, en büyük zevki ce
binde toplanan paralan saynıaktır. 
Bir clilPnci bir kaç saat lcı gördük
ten ı:onra cebinde toplanın~ olan 
pa.ra..nm miktarmr o kadar merak 
eder, bunları saymak için öyle ta
hammülsüz bir azap içinde ınvra
mr ki tasavvur edemezsiniz .. 
Bazı dilenciler bu meraklarım 

izale için d&hiyanc bir usul de keş
! etmişlerdir. Bunlar tramvay, o
tobils biletlerinin dipkoçanlarmr e
line geç!rmekte ve sabahları işe ıµ
karken bunlardan dört beş tanesi
ni ceplerine almaktadır, MalCı.m 
olduğu üzere bir koçanda yüz yap
rak vardır.. Dilenci bu koçanları 
ceplerine koyup işe b:ıc:ıladıktan 
sonra daima bir ellerini ceplerin
de tutmakta. ve önleri.ne atılan pa· 
:rayı siyah gözlükleri • arkasından 
tetklk ettikten sonra lıer yinni pa
ra için bir ) aprak kop: ... ı maktadır.
lar. 

Bu şeltilde bir koçan tamamla
nmca, dilenti önünde veyahut cc· 
binde elli kuru~ toplandı~mr anla· 
maktadır. Paralarını sık srk c;ıka
rrp saym'lk lıcı·kcsin na;art dikka
tini celbedeceğindcıı keşfetmiş ol
duklıırı bu ıısul para hırsının tah· 
rik ettiği mercklanııı tntmin et
mektedir. BJr dilmıciye sordt•nı, en 
büyük heyecanının pnra s:;çmaı~ 
olduğunu söyledi. 

Dilenci deyip geC'meyin ! Frr • ~k, 
akar sahibi olan dilenciler hiı'lerlc 
değil, belki yüzlerle ~ayılır .. Ben 
üç evini kiraya veren bir dilrnı i 
tanırım .• Kendisine deli süsü vcr:ıı. 
a.:rona satmak baJ1anesile mahalle 
mahalle dolru;an Yorgi ismindeki 
bu dilencinin bir Bulgar işkembeci 
He ortak o!ara!t faizle para vurdi· 
ğtni herkes bilir! 

Sonra, öğle ve akşamları lotrnıı · 
talarm kapılarına gelip çuvalla ek
mek toplayan kadmlar görürsünüz. 
Bunlar her akşam birer cuval ek
mek toplarlar.. Acaba bu° ekmek· 
ler1 ne yapıyorlar? dive hic merak 
ettiniz mi 7 Bunlar ğunJc ·bir cu
val ekmek yiyemezler değil mi? 
Falrat her akşam çuvalla ekmek 
toplamakta devam ederler .. ÇUnkü 
bu parça ekmekleri domuz ''e inek 
besliyenler kilosu dört kunıc;tan 
satm al.maktadrrlar, Öğrendiğime 
göre son gtin!erde her şeyde oldu
ğu gibi bu parça. ekmeklerin fiya· 
tı da yiikselmi.ş, kilo.su dört kuruş
tan beş kuruşa çrkmış .. <l bi}'e b {~t et, Adalı arslan! 

b~ız ol .. a~lrıtıasr pek de fay. 
b~r kanı lll<!lnıştı. Halil, ense ine 

~· hlrdeçı d~ı-'ı'si yapı~mıs gi. K·· çnk hı-" a .. ye 1 ~~~r<lıııc•n sılkinerek, boynunu , uı 1\ 
~aıa. ll:ı~ıun ~ kohından kuı tar-
h ~u sır Vaıfak olmuştu. _lliilll_.ı-mu• :ı'llla ....... _ .... maıaıı:ı111111 ____ _. 

Ahbap çavuşlar 
Dünkü yazımda da kısmen bah· 

setmiş olduğum genç ve profesyo
nel bir dilenci mektupla dilenmek 
usulünü tutmuştur. Gencin elinde 
şöyle bir kağıt vardır: 

" ... Hastalığnnı tedavi ettirmek 
fçin Anadolunun .... kasabasın
dan ~eldim .. TedaVi oldum, mem
leketime gitmek ve orada tedavimi 
devam ettrinı.ek ihtiyacındayım .. 
Benden lQtfunuzu esirgeme~in .. ,.e 
saire ... ., 

lt aJireıetinada ınevlevi şeyhinin Köyümde onları herkes tanır. bu alış verişte doktor bor~!u 
l'earaJc, .. 'en biri.,i ayağa kal - dı. Şimdi her ikisi de .cır.ıüş bu... çıkıyordu. Zira komiğin en gu • 

hita~iiksek~ sesle, misafirle. ıun.uyor:a.r. Mesleklen ayrı ol_ zel nüktelerini herlresteıı evvel 
i~i- ~eh.~"~ag-ırıyordu: malda beraber, biri m.e~l1Ur dinleyip zevkleniyor, aktörü
~ ı:ı, gUrüıt·~ıarr §aşırtmlN'l'lak cerrah diğeri t?nırımı.'5 brr lrn- ınüz ise, daha ı:;imdiye kadar 

lleQ~rirn. u ~·apılmamnsmı ri - mE<li drtisti ol~n .f·~ ik\ z"'t bi. bir kerecik olsun cerrah dos.. 
atıı ile R . . ribirlerile gayet :yı arna.daştı. tunun bıı:ağı altm:ı yatmak şe-

~ kuvvet!<> . atratıcmın gilreşı Ahali onh.rm aılmdıı! oluşl~- refine nail olamumr§tı. Ha:bre, 

11 ~ı ~~n aynı aya:da. ol: rmı, her ikisiniı~ de ır.~ vU.. halinden, sıhhatinden rikfr:vet e~ 
be~ sur den - be-Ilıydı kı, cudundan istifade e<lc:reıt, ha- der, ve allahm günü, kendı 

rahere ~cekti. Hatta, belki de 1 yatlarını kazanma1arrım yoru. tabirlle Damc'.ı:le.sin r."ı::teri al-
bi Ce~i !(alacaklardı. . vor, ve t a b i i, divorlardt. tında bulunmaktan sı?J"'nırdı. 
t l'kaç p~ı.~~rancıyı sevnııyeri Biri apandisit ameli'ıatı yap_ Nihayet P,'iinün birinde sıra 
ardak aıt' Wan, toplu olarak makta ma:hir, di~cri insanı gı - kPdisine geldi. Anandisite tu.. 

ı - 'kat .
1
nda otururken: dıklayarak güldürmekte usta bıldu, a!"lcliynt 0 1mak icap et-

a'in. ~hıe 1 an~r, ne kndar çaba- idi. ti; ve hft.dise söı·Ic ıreçti: 
De-tn· Yenııecektir. 1 ~ · J ~ 

a~tnadaış~e de, thu da neticeyi ı İ~in dcffrıısı·nu söyll'nı5k .. ıa · 
hıçbir ~ Verilen hfüfü ... 11cr gibi zrm gelirse, k~zr::ı ayagı oylc 
.ı\~cak, UY'f1et ifnd etmiyordu. de ~ildi; ve iki :ı.h!)a.p, bir~hirle. 
~.e.ıliva 

1 
~stanbulun tanınmış rine muhta.ç idiler. Cerr:::h bol 

111 ti'> n a.r.rnrn b .. 1 ·· 1 k ~e~ı l!i:a: rh . tıy e soy eme· bol gülmekten., m 1· arnl::ın oy. 
ee :::-t'l'lf<ı .. i·~ de nvnı kanaate verin kahkaha ~tn,.,'ytan ho~la-

'ti ka ~ . tra",.Tnm yc~ile . . :ı bt·'"n 
tiıe "aatj _ ,.,ı~ırn..... ·· • nırdT. 1Zon111C lPP. v"Yar,I •"u -
" - b' .:ı o,;; , . , ı:::ııra - . 1 .. 1 a tu 
IDrıa b· ını rce ~. '.ircil'.l=ıı lrn,:ı_ maz bır hasta l ıı., e: lam,,, '· -
}{e.s b l' ar:du crı" vor ve her_ tulmu~tu. C:rr~h SISK9. .a .at 
ı:ıu. sa~ h~Yeran'ı g-üreşin. oonu_ ZP'1'jin: r.k'"'w ~;l"""":ı.n fa1·.,+ fa. 

e·r rrr Zlrkla b.~' 1iycrdu. 1 k:rdi. C('I:' h, '-oı . vl gül"b'L 
1'.u ıt ı ~rkada. cl,,.·a'1 l\oca sin, v ':ti r""e'i c-rM' i• c'iye. 
l! da aynı - ı ı ·· · ı 1 •· •• - " e:vred ... , "öı ·" ,.,.., .. r:ı-ı a { oı·u he .. ,,1 .... ,..,, """"<" ~,,. "8 t-

erken d · -·· .. 'lfan , .n•~ııı-.,M"- ur '·t.. .. .;ı ..:ı, 
1 • a.n1;,- F'~ .,rr • .• ,. , . • . -· r c • ~ u ' a .. -
il. \~, F; a !"01- ~"ıb<r\ hfl'"';..., •'ı:t P'~'.111 d'""l 
-- 1 vur ra'., durup din1enme' sizin 

!nn 7 c r,..,·rı.e .~ers n, koea ars. ite .r.i eerr' l'a muavene et-
l<"r!ıe' , : 1 ~ur~in onunu be't. 1 t:r· dı. · 

·•" :ı:-m 

• * ::: 
Ilir gece iki arkadaş bakara. 

rı1asasmd1 oturmuş şimendifer 
oyunu oynuyorlardı. Banko ko
mikte idi. Yani, kifıdı c:ekerek 
o'an cerraJıtı. Kol"l;;k c:d:-inden 
dört b.ne bnr.kı:o~ r.ık:ırarak 
mrısay:?. ko"du, v~: · 

-:- İ.şte ~5 .ıirnya oynuycnım, 
d"dı. Ama b.ı· "a. tim, teklifim 
var. E::ıç gıl11d4r midemde bir 
a~"l'J hi; dr~rcr m. Oyu ıu I::ı
zanırsa.n, bu ;35 lirayı ulırsm ... 
E ~er ka.ybC<ie"'cJ· cılurs n, bana 
bıınu nakLe-n öd:.:ıneyeceksin! 
Yalmz, ap.ctlht n.meliyatı ynp. 
mak için b:.rnu ?5 liralık bir kn .... 
eli ncacr.ksın.. h.abul mu? .. 

Cerrah giilUmsccli: 
- Bu. "l.l 'ı,-;...ıı k:ıri ?r l:o!:ıy 

bir iş değil.. Dur bakalnn.. de • 
di. ve elini masanın altına kay. 
dırmasile, aktör can acısiyle 
bağırdı: 

- Ne yapıyorsun yahu?. 
Ce:rralı, aıktörün sağ lböğrii. 

ne isabet eden yerdeki et ve 
yağ tabakalarını grdtklayarak 
cevap verdi: 

- Seni muayene ediyorum .. 
Sonra iskambil kağıtlarım e

line alarak konuştu; 

- Ama da yağ bağlamışsın? .. 
Bıı talb? kalım kesip doğramak 
biraz güç olaca.k... Gel, sen şu 
bankoyu elli brı:ı lira yap .. dedi. 

Aktör, sapsarı keı:ildi ama 
sesini çıka.rnıadı, ve ma<:anm ü. 
zerindeki otuz bes lirayı elli 
be~ liraya doJdurdu. . . ... 

Ar:ı~an bir mEddet geçti; ve 
kom!k am.-.Jh·at masacıma y-lttı. 
Cerrah da hııni lfltHn mrıhare.. 
tini kullandı. Hasta v rk<ldşnım 
a.pa"• 'ieit'"ii. ır'ı-·et r~ta bir a.. 
melivatla varcJr: onu car~r,uk 
iyi etti. Komik hastaneden ta
burcu edilir edilmez. doktor ar .. 
kc.dnrmm muayena.'1anı?Sine git.. 
ti. Gri-J ri "ııı::Iamrak: 

- Drna "vantr<Yın bıı iyili~e 
r.:ı c.ııI t~ekJ<lır ~ere~rrıf !bile. 
mivorum. Allah senden razı 
olsun .. Bunu asla unutmryaca
~r:n .. <leili. 

Cerrah heyecanlandı: 
de;- Meşhur bir komiği yenL 
dola s~eye kazandrrdığnndan 

yı cıdden memnunum .. Diye 
cevap verdi 

Bir rnUdd~t konuşmadılar. Ax-
kasmdan komilr d tt· . E - evrun e ı. 

ha ~eİbn~.imdi para meselesini 

Ce.;;.ah ~trldı : 
- Onu unut Se · gibi bU .. k . canım.. nın 

vizite Yll bır sanatkar için 
mu hiçieselesi mevznulr.Jısolur 

- ~akat ben. istiyorwn ki.. 

d -t ayır.. olmaz biz eski 
0$ uz. .. 

-;;!kin, . k~rcm et .. 
na . ah, el·nı dosh'nun ağzı. 

sıper etti, ve: 

Iaf;ı Çok rica ederim, bunun 
nıu.zı etnıe t'rh!~. d<"di, onu o -

annd:ı.n iterek, kapıdan dı
şarıya, çıkaracak oldu. 

Akt" k or, kn.pınm pervazına smı 
sı I Yapıı:ı ırra k b ıı Y !urdı : 

- Dur Y"'h • ı · 1:7'+. aııaı aşk .. .....,_ u.. .• .c.ıı.."lle ı 

1 ına .. Brr;ı,k söziimü t8mam. 
tYaYinl... Bari bir ihsanda. bu. 
d~dun, taınanı eyle.. Yüz lira 
di a 1borç ver de. bir yere gi-

.'P nekahet devremi geçlre-
Yll:n "· Ben demindenberi sana 
hunu anlatmak icıtiyordum ... 

llrrahim Ho!!i 

Bu mektubun altında meselıl Kı· 
zılay tarafından §U kadar para ve
rildi .. gibi bir yazr da bulunmakta, 
buftdan maada sözde yardımda bu
lunnıu§ olan kimselerin (bunlar 
dıüma mevki sahibi kimselerdir.) 
İmza ve adresleri de bu mektubun 
altına ilave olunmaktadır .. 
İnsan i.i.!ltü başı temiz olan bu 

muhtaç ( l) vatandaşa en az yirmi 
beş kuruş veya ya.rnn lira veriyor. 
Karlı bir iş değil mi? 

Dilencilik.. Bu çok k!rlı bir 1$ .• 
Hem de çok hileli.. Daha burada 
sayama.dığnn nice usulleri, kendi
lerin,. ha!'I si.;ıtemleri, cemiyNLti 
teşkilatları vardır. 

~f07..affer Ac·ır 

Sinema ve tiyatro:ar 

g Şehir Tiyatrosu 
Tepe başı Dram kısmmdn; 
Altşam 20,30 da: Al' \.I' 

TAKIMI ARASIND \ 
"'~ . 

İstiltllı.1 Caddeıılndc H'.omedi I-ı:ısınında. · 
GUndüz 14 de Çocuk oyunu. Akfiam 

20.30 da: DADI ---o-
Beyoğlu Halk Sinem~ 

BUKÜD s Film pırdell: ı - I,oyp, 
Hareli t~ .'\rıyor, 2 - Elm!le 8'i'.-ız

Jan, S - J<ıırımndnn ydmıynn dvaı-i, 



1 - VHf"T ıs 

ROIANVADAKi 
ZELZELE 

Petrol mın
takası 

harap oldu 
Yüzlerce köyden 

ezer kalmadı 
IJı.ol.ı ş, 12 (.4.. 11.) - ııava~ 

ajansı bıluiriyoı : 
Dün saat 8 :..:o da vukubulan 

yeı.ı zelzele h~k arasında panik 
tevlit e-tmıilir. Bu zelzele, pazar 
sabn1ıırıd~.'lberi üçu:ıcü zelıele. 
dir. Endişe cok büyüktür. ZeiZ('. 
leden ölenlerin adedi her an art. 
maktadrr. 
Focsani şehrinde alinlinin yüz_ 

de 70 i evsiz kalmıştır. Pangia 
köyü tamamen yıkılmL~tır. 23 
ölü ve 71 ağır yaralı vardır. 
Jassy'de 4 ölü 'e 6 ağır yaralı 
vardır. 

Büt.Un petrol bölgesi bir ha... 
rabe r..ıanza.rası arzetmektedir. 
Yolcuların söylediğine bakılırsa 
binlerce köylü yersiz yurtsuz.. 
dur. Ve yüzlerce köyden eser 
voktur. Öl<:nlerin adedi hakkın 
da takribi de olsa bir rak~ 
\'e~ınck imki\nsızdır. 
Bükr~te. carlton lılnMmm yıkıl· 

m&~ ı;ol< tect bir manu ra hruııl etmio 
Ur. Bln&nn:ı sığınıığına ilticaya mu· 
vaf!e.k olan otuz kadar kimse itfaiye 
.>1 vazlyetlerındcn telefonla haberdar 
etme) e nıu\'affak oımurın r ıır Son 
haberlere göre, bunların kurtnrılma 
ııından Omlt kesilml§tlr. Zira boğul· 
muı oımalarından korkulmakt&dır, 

En son tahminlere göre yalnız bu 
blna.d& 207 kl§I ölmil§tllr. BUkre§ moı 
guna HO ceeet geUrtıını,tlr. BUiıtreate 
hasara uğrıyıı.n 1000 den fazla evjn 
tahliyesıne mecburiyet basıl olmuııtur 

Biikre.J, ıe ( A.A.) - Ra.dor 
ajansı bildiriyor: 

;-.::ı.zrrlar meclisi toplantısın
da izahat veren Dahiliye Nazm 
general Pertoviçesko, 9.10 son 
tesrin gecesimle zelzelenin biL 
hassa Bükrcşte ve Prahova va
disir.de Gazatzi ve Focsa.nide 
\'ahim olduğunu söylemiştir. 

Eflakta. ve diğer 18 şehirde 
zel1.elenin tesirleri <J kadar va -
him olmamıştrr. Mcm.1ekelin 
j:>ıı.§ka kpumıarmda ise hemen 
h~len hiç hasar yoktur. 

lO teşrinisani akşamına. ka
dar 267 ölü ve 476 yaralı tes -
bit edilmiştir. 

~lzel~ yerle!'ine derhal dok-
torlar. fen. memurları, malzeme 
ve yiyecek gönderilmiştir. 

İçinde 22fj kiracının bulundu~ 
ı?u Carlton apartrmanı fclake.. 
tine gelince, meıruller tevkif e -
dilmiştir. 

Bu apartnnanm enkazı ara
smda.n şimdiye kadar 54 örü ve 
82 yaralı çıkanlmıştrr. Bük~
te yıkı1mak tehlikesine maruz 
bulunan 183 'bina tahliye edil_ 
miştir. 

Diğer 402 bina da he.sara uğ. 
ra.mıştır. Bütfüı eğlence mahal
leri lcapatıimıştrr. 

y .ABUDlLER ~"Y.l'E İŞTİRAK 
ıı:ftllYIXJEK 

Bükf'e§, 1~ ( A.A.) - Havas: 
Bükreş ra.sa.thanesi sekiz yer 

sarsıntısı kaydıc-t.miştir. Bunla. 
rm yalnız üçü halk tua:fmdan 
h issedilmiftiı'· General antones.. 
ko memlekete hitaben bir be. 
yanna.me neşretmiştir. 

Bükreş rasathanesi, bir he. 
yanna.me neşrederek, halkı te. 
H1Ştanmamağa. dsvet etmiştir. 
Rasatha..nıe, kaydedilen sarsıntı. 
!arının uazinin normal olarak 
verine ottı~a.sında.n ileri geldi. 

, i{ini ve yeni sarsıntılara bir işaret 
teş1<l1 etmediğini iza!l et?nP.~t~: 
dir. Rnee.~hane, Vra.nka da.ı;la. 
rmda bir volkanın f aa.li ·ete geç. 
miş olduğu.na dair çıkan şayia. 
ları tekzip etmektedir. 

Lejyonerlerin şefi Horia • 
Sima, gazetelerin 7.elzele f el!. 
kctzedeleri için bir iane a~acak. 
Iarmı bildinniştir. Yahudiler bu 
ianeye ~t.irak etmeğe mezun de. 
~ildir. 

Şehir Meclisinde 
Şehir Meclisi dün sa&t 15 te 

\'ıı,linin reisliğinde top}a.ımuş, 
mahalle aralarmdaki eeyyar 
• imürcülerin kalitee bo.11.ı.k ve 
" .. pheli ayarlı kantarlarla kö
m ür sattılclaın g&illdüğünden 
bunla.ra mani cluruna.k üzere 
muayyen paar yerleri teebiti 
hakkındaki teklif lktısat EncU~ 
nıenine havale edilmiştir. 

ffaydarpaşa.dan Uakildar& gL 
d cek v~aitin takip edeceği 

19~ 

Vllkinin 
radyodaki 

nutku 
"Ruzvelte en iyi 
gayretlerimizle 

müzaheret edeceğiz,, 
ı\ evyork, 12 ( A.A.) - Dün ak· 

ızarn radyoda bir nutuk söyliyeıı 
\ende. \"ılki, demı~tir ki: 

Ame;ika birleşik de\·letlerinde 
~-apı!an :seçim, bütün dünyaya, 
1aalıyet halinde bir demokrasinin 
mi.salini \ermiştir. 5 teşrinisanide, 
ellı milyona yalcın şahı:;, rer hak· 
kını istimal etmi;;-tir. O gün, parti· 
!erden hangisini seçmis olmanıZln 
ehemmiyeti yoktur. Şunu hatırlayı 
nız ki serbest hükümet sistemine 
imanımızın bu büyük tezahürü, 
kahraman Britanya adalarında, 
Fransa ve Belçikanın harap ~hir· 
}erinde milyonlarca kişiye ve belki 
de hattA Alman ve İtalyan millet· 
lerine ümitler vermiştir. 

Biz, Franklin Ruzvetti, sizin Ye 
~im reisit?iz olarak seçtik. Hepi· 
mız, Franklın Ruzvelte, yüksek 
vazifesinin layık olduğu hümıeti 
~rçluyuz. ~I~leketimiz için, en 
ıyı gayretlenm1ıle kendisine müza· 
heret edeceğiz. ônümüzckki dört 
sene ~da, millet işlerinin nA· 
zunı yw<sek vazifesinde Allahın 
kendisine yardımını niyaz edi)O" 
ruz. 

Önümüzdeki dört sene içinde. 
cumhuriyetçiler:n vazifesi, dürüst 
kuvvetli ve müteaykiz muhalefeti 
teşkil etmektir. Cumhuriyetçilere 
mu halef et yapmak zevki için mu· 
halefet yapmak hataı:ına dü~meme 
terini kuvvetle tavsiye ederim. Mu 
halefetimiz, Amerikaya karşı ot· 
mamalı. fakat müstahsil ve km" 
vetli bir Amerika için olmalıdır 
Çünkü yalnız müstahsil memleket· 
Jer. kuvvetli olabilirler ,.e valnız 
kuvvetli memleketler, hür olabilir· 
ler. 

Amerika Bir1C5ik devletlerinin 
hürriyet müdafilerine techizat ve 
malzeme vermesinin icab eyledi!!i· 
ni bir kere daha tekrar ve te};t e· 
den Vilki, nutkunun hazırlanmış 
metninden hariç olarak aynca şu 
sözleri de iHl.ve etmi~tir: 

Seçim mücadelesi esnasında gc· 
rek Ruzrelt ve gerek benim taraf?' 
mızdan, Amerika Birleşik devlet· 
terini, hücuma maruz kalmadı~ı 
takdirde, harp haricinde tutmak 
hakkındaki kati vaadi, Ruzveltin 
tutacağından eminim. 

M ısırPa rlamentosu 
yarın toplanıyor 

Harbe girip girmemek 
kararı verilecek 

Kahire, 12 (A.A.) - Mısı
rın İtalyanlara karşı harbe gi -
rip girmeme kararı perşembe 
günü parlamentonun açtlmasile 
taayyün edecektir. 

İtalya harbe iştirak ettiğin
den beri Mısırda efkarı umumi. 
ye başlıca ikiye aynlmıştrr: 
Birinci kısım halk. ba.<;mfa Ah
met Mahir paşa olan Saadist 
partisine meylederek derhal 
harp ilanı taraftandır. !kinci 
kısım halk i~e başvekil Ha.cıan 
Sabri Paşanın riyasetinde olan 
partiye meyyaldir ki, bunlar. 
her noktai nazardan ~frsmn 
kat'i bir karar \'ermemesine 
taraftar bulunmaktadır. 

Ahmet Mahir Paşa, parlamen 
toda askeri vaziyet hakkında 
bir takrir vereceğini beyan et
m~ştir. Bin:ıenaleyh, çok mühim 
mü7..a.kerelerin cereyan etmesine 
inti?.a.r etmek 18.znndrr. 

Şlındilik gerek merkezi hüku
mette, gerekse vilayetlerde ga.. 
yet sakin bir hava hüküm sür
mektedir. 

}~Ya.nnı Yuna.nistana teca
vuzu ve Mısır üz.erinde ha.va. 
f a.alir,e~n artması halkı telii.
şa. duşu;me~eh."te ve hayat ga. 
Y~ sa.kın 'bır surette ta.bil sey. 
nne devam etmektedir. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

-.,Oflu· Parmakbpı. imam 
.olııall No: 2. Tel: 41!53 • 
MaaJeM ~ ~. tiirlü söz 
UDelİyab ftkare IÇU> D4lr .. 1;1,. 

vollara dair teklif M'ülkiye En- liııı---------.; 
cümenine ~.edilırriftir. 

Meksikada 
Bır ınti ıat teşeb
llüsü meydana 

çıkarıldı · 

• 

Bir Alman vapuru 
12000 s~dık silah 

götürmüş 

Mek8ilw, 12 (A.A.) - Röy· 
ter ajansından: 

Meksika ihtilal fırkası :reıs1 
general Jara, Meksikada bir ih
tilal çıka!tllak maksadile gene. 
ral Almazan tarafmda.n bir 
komplo tertip edildiğinin mey. 
dana ~ıkanlmış olduğunu be-
ya.n etmiştir. 

General Alınamn, eon reisi
cumhur intihabatında namzetli. 
ğmi koymuş ve mağlup olmuş.. 
tu. 

İhtiliı.lciler, 27 ikinciteşrinde, 
yani general Avila Cania.cho
nun riya.seticumhur vazifesini 
ifaya başlamasından. üç gün 
evvel harekete geçeceklerdi. 

öğrenildiğine göre, ihtilllci ~ 
ler. ba.~lıca a~keri merkezleri, 
radyo istasyonunu ilh. ele ge. 
çirme!\'. tasavvurunda bulunu
yorlardı. 

Cam.alı haç işaretini ta~ıyan 
bir vesikaya göre Veser adın
daki Alman kargosunu geQen 
eylül ayında Almaza.nrn taraf_ 
tarları hesabına karaya 12 bin 
sandık silili ve mühimmat çr. 
karmıştı. Bir müddet S01V'8. 
Veser Kargosu, prens Robert 
namındaki Kanadalı muavin 
kruvazör tarafından :r.a.ptedil
nıiştir. 

YENi NEŞRIY Ar 

AK';U - Giresun Halkcvinin çıkar
dığı bu mecmuanın son iki aayıı;ı 
Cumhuriyet Bayramı dolayıslyle, bl; 
arada neorol:ınmuştur. Birçok resım· 
!er ve tllrlil mevzular üzerinde bir· 
çok yazılar zevk tle okunmaya değer 
mahiyettedir. (Dilimizde yabancı has 
isimlerin yazılış m~lesi), orta oku· 
hın Fransızca. öğretmeni Cevat Zeren 
kalemi ile pek mükemmel tahlil ve 
hallolunmuştur. Bu bahiste ekreı;lyct
le öğ"rendlklerl yabancı dilin ftiyadına 
ttıbl knlanlar arasındnn ayrılmı&ı ol· 
mıuıı bay ötrrebnen tçtp tcbnke 
hak kazandırır. Yalnız (Giresun) lm· 
IASinın da bu mecmuada muttarid bir 
§ekil almasını Uıtemek hakkımızdır. . 

Aksoyu okuyuculanmuıa 
ederiz. Sayısı 10 kuru§. 

1 

t&vaiye 

Adet Llrnlık 

ı 2000 
3 1/)()() 

2 750 
4 500 

8 250 
3~ 100 
80 tıO 

300 20 

Askerlik llanı 

Fatua Allkerbk Şube51ilden: 
1 - Askerliklerine karar verilmiş 

olduğu halde muhtelif sebepltrle y . 
dek Subay okuluna aevkedilemenı\ş 
olan yüksek, tam ve orta ehllyetna
ı.ıelilerle ylna kısa hizmet h:ı.kkmı 
hab: olduğu halde k8lllplara lııtırtık 
etmemif ehllyetnameslzlerin ı Mayıs 
9U de Yedek Sub:ıy Okuluna sevke· 
dileceklerdir. 1 

Bu sebepten: 

A - 940 yılında liııe ve muadili 
mekteplerle daha yüksek mektepler
den mez ıı.n olduğU halde taııslle de· 
vam etmıyecek oianlarm. 

B - Yoklama.ıımı yaptırdığı ve Ye· 
dek Subay Okuluna sevkedlldi~ hal· 
de mektebe geç gittiğinden "'eya sıhht 
sebepten dolayı mektebin bu devrl)li• 
ne y'1tişememlJ olanların, 

C - Sıhht mazeret hasebiyle ertesi 
eeneye bırakllanlo.rın hemen ~ubeye 
milracaatııırı ilAn olunur. 

Müddeiumumiliğe 
davet 

ı..tanbuJ !ılüdde.lumunıillğlııden: 

latanbul hAkim namzedi iken Dev· 
rek C. ı.t:. U. muavınlifine tayin kılı
nan Münir Husr~vin Acilen memuri· 
yetlmlze müracaatı. 

Balarköy halkevinde 
parasız tedavi 

Bakırköy .Halke't1nden: 
EVi.ın1Zde açılan Poliklinikte; Çar 

ııamba gtlnleri: Dlf, Cuma günleri : 
İd[&r Yollan, CUmarteal gllıılerl: Da
hfll ve Aaabf, Pazar günleri: Yiıııı 
dahill haat.aııklarm parasız olarak tc· 
davı edilmekte olduğu ilAn olunur. 

ZAYi 
Bakırköy .Aakerlik ıube&lnden aldı· 

ğrru aakcr11'.c teaı. -remi zayi ettinı 
Yenisini alac~daıı eaklııinin hUK· 
mü yoktur. 

SIO dotumJu temaıı tbrahlm 
(3411) 

MUaahccık: İcra l\lemurluiundan: 
940/16; T. 
Mahcuz olcp paraya çevrilmesine 

karar verilen Mlhalıccık kazasına bağ· 
lı Sazak koyü civarında 300 ton tah· 
min edllen Krom Madenleri açık art· 
tırmaya çıkarılmıştır. 

Mahallinde teslim edilmek üzere 
satılıp çıkarılan mezkQr kromtarm 
birinci artırması 30/ 11/940 Cumarte 
si gllnü saat H tayin edilmiştir. Ta· 
y1n edilen zamanda mahcuza. takdır 
edilen kıymetin yüzde 75 1 elde edil· 
m~ satış 6/12/940 tarihine le$adUt 
eden Cuma günU aynı ııaatte ı.t:lhalıc· 
cık icra dairesinde lklncl artırma su· 
reUle satılacaktır. 

DellAllye, ihale karar pulları ve tıGs
llm 11CTetlerı mUıtertye aittir. Satış 
pe~in para De yaprtacaktır. Talep vu 
kuunda müşteriye 7 gUnU geçmemek 
U.zare bir mUhlet verılecektir. Fazla 
maUlnı:ıt almak istlyenlerln 940/l~ 
T No. ıııyle memuriyctlmize müracaat 
etmeleri i16n olunur. (34010) 

ı.ıra 

- 2000.-

- 3000.-- 1500.-- 2000.-- 2000.-- 3500.-
'°°4>.-- 6000.-

.K.etldl'ler: 4 Şub.>t. ~ Ma~·ı" ' f\umbernlı ve kumber&8rz; heeap. 
ı A~ırtoe. S tldncl~rln larmd:ı en a:z: elll Irası bulunanlar 

tarih.lerl.nde yapJlır. kur'aya dahil ecllllrler. 

Sahibi: ASIM US 

Umctm ~,.atı ifilıft~: 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

!Ufik Ahıtı« S~l 

Baş, Dış, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılaTınaı 

derhal kuer 
lcabmda gUnde 3 ~e aımablllr, 

TA.IU..!TutatN UEN SAKININIZ. REB YERD!l PULLU &UTt1LABI 
ISBAJUA 1STEY1N1Z 

Türk iye Cumhuriyetı ~ 
• ıraat Bankası 

Kurulus Tarihi: 1888 
Sermavesi: 1 oo.o!>O.Oôo Türk Lira.ı 

Sube ve Aians 1''1edi~ 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para b~riktirenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

c.ır-t B&Dkaauıc;ıa lluıohılr&b " lbtı&r9m taaam.ıı baaapl&ruıcıa eo az 

60 Uram bulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a Ue ğtdakt 
p!Ana ıore lkramlye dağıWac&ktır. 

1 6deı LOOO Uralıll &.000 Un 
• • 600 • !.000 • 

• • 150 • LOOO • 
40 • 100 • &.000 • 
ıoo • 50 • a.ooo • 
ııo • •o • uoo • 
160 • IO • UOO • 

OIKKA T: Heaaptanndakl paralar blr eeııe lçlnde 6'l liradan &f&A'l 
ctuşmtyenlere ikramiye çıktığı takdlrde % 20 tazıaatyla vertıecektlr. 
Kur'alar senede t deta: ı Eytru. 1 Blrlnclka.nwı, ı Mart ve ı Hoı:iran 
tarlhlcrtnde t;('kUecektlr. 

-
VAKiT matbaası 

Kitap kısmını qeniden 
tanzim edip açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına diz.ğ-i i~leri alır. -
SANTA 

Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması 
gayet kolay ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARI A 
karşı gayet tesirlidir. Barsak Solucanlarının 
büyüklerde ve küçüklerde sebep olacağı tehli
keler göz önüne alınarak Solucan hastalıkla-

rında bunu kullanmaları faidelidir. 
Hekimlerimize ve lıalkomza tavsiye f'dllen bu mu.tahzar 

her ecı.abant!'do bulunur. 

Kutusu 25 kuruştur. 

Kiralık kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde te'\'ka.lldf mmtdi . 

havadar ve aydınlık bir kat lriralıkbr. ·A.,.._ bi.mda ayrıca ~ 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi Jdarehanaaine 1111rae:aat 

.. 


