
ı den 25 e kadar kupon toplayıp tda 

110 
remize getiren okuyucularımıza Resim! 

ı-...;;..;::..._..ı Hafta Mecmuasmm 26 nUshe.lık t.kincl 

14 e.ltı aylık kollekatyonu ile bir hikAye ki· 
tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 2!'1 

~nı§ da ödenmesi lA.zımdır. T&§ra okuyucularımız 

Tcrtib 

l aynca 15 kuruş ödeyeceklerdir. _J 

E 3 KUR.US 

'* YIL: 24- *- SAl:"I: 8209 

Reisicun1hurumuzla italya 
Krah arasında 

-Atatürkün kabri 
önünde sefırler /;:ı IDARE EVİ: Anke.ra Cad. İSTANBUL •Telgraf: VAKIT• Posta kutusu: 48• Telefon: 21413 CYazt) . 24370 (İdare) 

Ankara, 16 (A.A.) - Reisi
cumhur İsmet İnönü, 11 Sonteşrin
de İtalya Kralı Üçüncü Viktor 
Emanuel'in doğum yıl dönümü mü
nasebetiyle tebrik telgrafı gönder
mişler ve buna teşekkür cevabı 
almışlardır. 

Askere giden 
ücretli rner11urlar 

Ber in elçim z 
Ankaraya gitti 
Bay Hüsrev Gerede birkaç gün 

Maaşlarını nasıl alacaklar? ı 
Talim ve manevra maksadiyle silah altına alman bütün ücretli me

lrıurlara yapılacak yardım hakkında Divanı Muhasebat müesseselere bir 

sonra Berline 
döneceğini 
söylüyor tamim göndermiştir. 

Her ücretli memurun vaziyetini tayin eden bu tamimin bir suretini Berlin büyük elçimiz Hüsrev 
Gerede, dün sabah §chrimize ı;el. 
mi§ ve akşam Ankaraya. gitmiştir. 
Büyük elçi, dün, bir muharririmi. 
ze şu be:ra.natta bulunmuştur: 

okuyucularımıza yetiştir meği fay dalı bulduk. 
Tamim şöyledir: rmdaki tafsilattan 3041 numaralı 

"- Memurin Kanununun me. kanunun da bu erkanı asliyenin 
nıu · maaş vaziyetlerini tayin maksadi. 

nn ve mUstahdemini tarif eden l , __ , le tedvin edilmiş olduğu anlaşıl. 
uıcı maddesinin 2 fıkrasında (De 1 t 1 makla beraber maaş kanununun 

v e iş erinde ücretle kullanı. J,.~ mezkür 3041 numaralı kanunla 
-· ve memurin sicilinde mukay. · 

Yet bulunmayan ve memurin hı. değiştirilen 25 maddesi metninin 
'"-·• ifadesindeki mutlakiyet mezkur 
"ıuı: ve selahiyetinden müstefit . 
o?nayan kimseye müstahdem de. kanun hükümlerinin odacı, bekÇ.ı 
llir) diye yazılı olmasına göre oda. gibi müstahdemin hakkında tatbi. 
cı, bekçi ve.saire gibi müstahdemin kini zaruri kılacak bir mahiyet e.r. 
de b zedip esbabı mucibe ile metninin 

u tarüin şumulli dahiline gi. 
rebilir ise de bunların daire ve (Devamı 2 ncide) 
tnUesseselerin asli erkanından ma 
dut bulunan ücretli memurlardan 
hak ve selahiyet itibarile farkları 
~lbedu~ ~ikfır olduğu esbabı mu. 

la}ibasile mUzakere zabıtla... 

Mihver devletle
rinde telaş uyandı 

Karadan, denizden, havadan 
lngiltcretJC ve Yıman~tana 
hücum eden ltalya, taarruz 
~biliyetini kaybetm.~, biui. 
k~ taarruz ~ti fftgfltaer~ 
Yunanlılara geçmiştir. 

VV ""'l'V"l~""""""""'"°"'"°"'VV'V'V'VV 

Yazan: ASIM US 
h.alyan ordusunun Am.&\'Utlukta 

\'unanhlardan, don:ınma.-;ınm da 
'l'aranto mü tahkcm llmanmda tn. 
tilb denb: tayyarclerlndcn yediği 
'kır darbelerin slyui ,.e askeri t • 
~~ri hissedllmiye başladı. tik 

11 .. 
1~. ~tarak Almanyanın te~i.şa. 

& ll~tuğUnU anlıyoruz. St~fanl &J&D-

'.?ln İnsburg'dan aldığı maliima.ta 
:::e İtalyan erkanı harbiy~l rcl~'ll 

reşe.ı Badoğli:rn Ut. Alınan erka. 
Ilı harbiye reisi Mareşal Kaytel bu 
~c buluı;mu,ıa.r; mlhYer deY. 
\etlerinin siya.setine müteallik a • 
~ meseleleri konu,uyorlar. Al. 
._. hükfurıcti n ba.</kumandanlığı 
~ltefikleri ttaıyanl;rdan bt'kle. 

hı crt ylldırnn harbi yerine ~·~· 
bı 11nı nıütea.kıp iki yıldmın ma~~ • 
ııır haberi gelince hayrete duş. 
) 3 olmalı ki derhal Mkerl nzl. 

, ' Güzide kadm edibimiz 

ŞükOfe Nihal 
VAKIT'dci 

Bn. ŞükU/e Nih<ıZ - -

Derin görüşleri ve 
hassas kalemile tanın· 
mı§ güzide edibimiz 
Bayan Şükufe Nihal 
Başar, bundan sonra 
yazılarını gazetemize 
yazacaktır. 

Okuyucularımızın 
zevkle takip edeceği 

... yazılarından 
birincisi : 

~t hakkında malfhnat allll!lk için 

~·harbiye rei§lerl araııımda bir Yarınkı· sayımızda 
~t hazırlannu~tır. Konuşma. \ ..._ maksat ~Uph~lz tt&Iyan ._ __________ .,. 

cı.Jlubtyctlnin kat'i bir hezimete ----------
~ gitmemesi için ~reler arr• 
"'IQır. 

aı Şbndiye kadar Uç sa.fıharp gemi. 
-.iı. 'tkiz mtthrlp \'e ytnnl bir deniz 
~cnıısı bybctmJ şolan İtalyan 
ilı ltı rruun Akdenlzde n Adrlyatlk. 
~ kiliz donanmasına nl!lbetle ~k 
'1lıı ttf bir vaziyete düşmüş bu. 
~ ':;or. Bunclan dolayı ge.. 
111 IJbyadald \'C gerek Arn&\"llt_ 
~I İtalyan ordularmı t.aloiye 
ı-., k çok zorlaşmıştır. Bu ordu. 
'ıuu zaman mühimmatsız ,.., 
,."ıı iz kalacak oluna harbe de. 
ltlıı f'bneJPrl lrnklnStz oıor: Onun 
~ bugün mihver dedetlerlne d: • 
tıı \"8.7Jfe mağlfıblyetin sebepleri. 
ııe,1"8.maktan ziyade denlzaşm me. 
llığeıcrde bir taraftan Yunanl11taııı, 
.._~r taraft.an Mnnn lstlll için top. 
l11n blış oları bu ordulara yardım , .• 
lıın: bulmaktır. Acaba bu :mı bu. 

bilecek midir? 
bıl~IJ'sa.t düştükçe ttalyanm on 
~lcton süngüye dayandığını ytttı:. 
'&le &esle ilin eden Musollnl'nln 
~re lhtf~ı yoktur; bu asker. 
ı.1-. ~ kln d~e ııtlihı ,.e mr. 
i&'lllnatı olduğunu da kabul etmek 
tı:n"dır. Sonra ttalya Akdenlzde 
~li~at sahası fcthetmPk dan.smı 
"'aı.ı en bir dc\•let olduğundan bu 
lttı Yett df! m\lttenki Almanyadan 
diJ. hla.rıııa heyeti L"'temcslne manf. 

• Ve İtalyanlar Almanlardan 

( Demm.t ~ 6ncllde) 

,,,C\,I DIMİ?ı vı "fUNAHılTAN 
r ~il IUTAll 

•• ... . .. -

ES RLER BARIÇ 

Yunanistanda 
tek italyan 

~~ı Vatanı müd~~~~ya 
GöRıCE ETRAFIN- giden Yunan gençleri 

DA MEYDAN D .. 60 k .. 1.k 
.MUHAREBESi un ış~ ' bir ka/ile 
DEVAM EDiYOR K onvansıyonelle gitti 
AtJna, 16 (A.A.) - Atina Radyoau 

bugUn ~ haberi verml§tır: 
BugUıı öğle üzeri, Yunan toprakle.

rında. esirler he.riç, hiç bir ttaıyan 
askeri kalmamıştır. 
G()RtCE ETRAFINDA MEYDA.ı.~ 

MUHAREBESİ 

Atlna, 16 (A.A.) - Cepheden gelen 
haberlere ı:öre, Görice etra.tmda dilıı 
.._,.~ OlaD nıuhanbe bastın de 
bUtün tlddetlle devam etml§Ur. 

. 2000 metre lrUfamda olup Görlceye 
tamamiyle hAklm bulunan !van de.f· 
le.n bu meydan muharebealnin hede· 
Cini tefkll etmektedir. 
Diğer taraftan Yunan ordusu tara· 

tından düşmandan zaptedllen harp 
ganaimlnln tadadlle l§t.1gal edilmekte· 
dir. Bu tadat henüz bitmem!§ iae de 
son yekfuılara nazaran bu ganimet· 
leri şu suretle tasnif kabildir: 

(Devamı ! nci.de) 

Manastır yeniden 
bombalandı 

Yugoslavlar mukabele 
ettiler 

İtalyan - Yunan harbinin ba~Iaması ·· · b l k l :ı: uzerıne, 
~ak ~ycı mem ebeet erde bulunan askerlik çağın-

a ı unan te asının vatani hizmete çağırıl
ması üzerine şehrimizde bulunan 1000 kadar 
Yunan tebeası gençlerin de konsoloshane vası
tasiyle anavatana gönderilmesi kararlaştı. 

Bu bbı ~I an,mnd& eo klfWJc Dk l•WcJ&J ve CumJaur1yet ~ da 
katile dUn akpmkl Konvansiyonel tereruıUnı etmişlerdir. 
treniyle YunanJstana hareket etml§Ur İkin 1 • 

Memleketlerinin mUda!aaama heye· h c bir ka!llenin <SnUmUzdckl 
canla ko§an Yunan gençleri, dUn 1.ıı: alta içinde hareketi beklenmektedir. 
tasyonda aileleri tarafından uğurlan· 
mışbr. 11'\ Aka 

Yunan gençleri a~Tılırken, bu kadar .t..Ji ,_, .• 
yıl beraber yaşadıkle.rı TUrklycdekl lr 
kardeşlerine bir ccmlle olmak üzere, 

lngtllz • Sovyet 
mtlnasebatma dair 

iFŞAAT! 

i~giltere, Rusyaya 
ademi tecavüz 

paktı teklif etmiş 
Londra, 16 (A.A.) - Röyter .A.ian· 

sı bildiriyor: • 

Ba bir u bad'a H 
mıdır? 

B~ Yanya tarafkıruıda me. 
murı.yet vermiş bir Türküm. 
lsta.n'lmlda otururum. "askeri 
vazıyet., Zeri tetkik etmek mc. 
rcıkı.nıdır. Oralar ara..-i.sini iyi 
~ildiğim için ltalyaıı Alp fır. 
ka.smın /ıJ cçova'ya d"" ~ .1 l k . . vgru ' er. 
eme nıyetmde oldu.llu .. y 

re · ' ' ıJ ·· ., nu og. 
nıncc vllyük bir k , . 

dare hat sev ve ı.. 
y • aSt., yapılmakta oldu. 
gunu anltyort<m,· bir ltalt an 
memurunun J."tdağma c/;ı,ip 

(De\-amı 2 lnclde) 

•'- Vaki da,·et üzerine Bcrlln. 
den memleketime dönüyorum. l • 
men bu alişnrn Ankanıya gideoe. 
j:,1m. Ankara.da. bir iki gün kaldık. 
tan sonra t.ekr&r istanbula dönl'. 
ceğim, buradan da yazifeme ndet 
edl'ocğim. 

So\'yet Hariciye Komiseri Mo1' .. 
fof Ue maiyeti erkinı Berllne gel. 
dlğf gün, benim Bcrllnden ayni. 
marn mukarrcrdl. Bu clhetıe, l\lo. 
lot-0fu istasyonda istikbal etml'k 
fırsatını buldum. 

Almanyadakl talcb~mizln \azl. 
yeti gayet iyidir. • 

Almanlar, me\'cut Türk.ıı°lman 
ticaret anla.5111ası hükümleri dahi 
linde iki memleket arasındaki ti. 
<'&ri münas<'betJcrln ı;enl5lcyeceğf. 
ne kani bulunmaktadırlar.'' 

Son Haberler .. ~' 
lskenderiye 
bombalandı 
Kahire, 16 (A-o\..) - Resm! 

Tebliğ: 
15 Teşrinisani gecesi lskenderlye 

mmtakasına pazı bombalar atıl
mıştır. Yedi shil yaralanmış ve 
§ahst emvale hafü zarar olmuştur. 

Görıcede Jngılız 
tayyareleri 
Kahire, 16 (A.A.) - Resmen 

blldlrildlğine göre, İngiliz bombar 
dıman tayyareleri, dUn yeniden 
Görlcenln §imali tarktsindeld ltal· 
yan me,·zııcrlnl bombardıman et· 
mlşlerdir. Hedeflere atılan bomba
lardan bir çok yangınlar çıkmışbr. 

lzmirde kasırga 
lzmır, 16 (A.A.) - Karaburun 

kazasının Mordogan nahiyesine 
bağlı Hocaeglen köyUnde evvelkl 
gece kula ve fake.t §lddetli bir ka
sırga olmuştur. Bir buçuk dakika 
devam eden kasırga bazı evlerin 
klremltlerlnl uçurmu§, baZI ağaç· 
ları kökünden devlrml§ \'e bir kı· 
mm zeytin ağaçle.rmın da dallannı 
kırmıştır. 

İngllterenin Moakova BUyUk Elc;lsl 
tarafından 23 İlkteıırln te.rıhinde Sov· 
yetler BlrU~e butUn iht.UAtlara ma· 
n1 olmak ve iki memleket arasmdll 

(Devamı 2 incide) 
kacikatüdeci: 

. , 
• 

~~~fil' 

I 
- f,.M,. e'lefM§ifti alnotm t~i"k 7«.ı.eamnalı. 
- Dem.ek ben 1ı.iç ekmek yiyemiyeoeğim ög~ mt7 
- Neden? 
- Buzhanede ~m da ..... 
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•• - Afa!üı kün kabı i önün 
Veni Japon elç~s·nin ihtiramı ü şerefine ~on 

guldakl:a merasn Ankara, 16 ( A.A.) - Japonyanm yeni Ankara büyük elçisi Şu
kurihara bugün saat 11 de Atatürk'ün Etnografya Müzesindeki mu. 
vakkat kabı ini ziyaret ederek Ebedi Şefin manevt huzurunda 

eğilmiştir. . . . b . t• nd b' ı· "fr . 

1 -~~s_a_ar_a_r_as~~ 
1 ,.;ııı ŞJm Zon- __ R_o_m_e_n_ 

[U:dağa ilk ayak kondukatoru 

Japon Btiyük Elçısının u zıyare ı esnac;ı a ır po ıs mu eresı 
ra!;i.mei ihtiramı ifa eylemiş, Protokol Dairesinden Kenan ile 5mnjyet 
Müclün.i Şinasi Turgay hazır bulunmuşlardır. 

/ 

Yerli fabrika arımız 
nasıl çalışıyor? 

Devlet sermayesi i!e kurul. 
muş fabrikalarımıza ait satış 
işlerinden şikayelier işitiyoruz. 
Bu §İkayctler öyle şeyler ki 
muhataplarımıza. itimadımız ol • 
masa adeta i.n.a nmıyacağız. 

Bir mi:;ınl: l<'"'ilfuı bez fabrika
sından su kadar n €-tre bez al
mak icin müracaat edilmiq. Fab
rikanın dc'1osunda arana;1 cins
ten birçok bez var. Müşterinin 
elinde de kafi d .. recede p'.!;ra sı 
ha:r.rrdrr. Bli •J,.. iken o para mu
kabilinde bu bez RJmamıvor. 
Sebep? Zira mnl"ye dair~~ il_e 
fabrika arasmda ıhir verı:: ıhtı. 
lafı çıkmış. Iht iliı.f 11~ 11e:111eme. 
diği için satı~ da ~esı11!:ı.~! B•ı. 
nu anlayan milf;tcrı :ruz1e bir 
ınikdar bez fiyat:nı_?- zam cdiL 
mek cııırctiie almaga da talip. 
tir. Fabrikanrn usulleri buna 
müsait görünmüyor. Hillisa a
lış veriş ya.pılamıvor. 

İkinci m•ı:ıa 1: Filan vilayette. 
ki köy enstitlisü talebeleri için 
ucuz kövlii elhisesi almak is-te.. 
niliyor. _Bu. elbiselerden iki yüz 
tan.eye ıhtiyaç varken otuz el -

biscdcn fazla verilemiyeceği ce _ 
vabı alınıyor. Scoop'> Bu nevi 
köylü elbi~leri maliyetinden a
Şağı fiyat ıld satılıyorınll§. o. 
nun için ya~nız Ankara gibi 
mahcint muhıtlerde satılaıbili. 
yormuş: Uzak vilayetlere gön. 
derllemıyormtL<;. Hem de her 
isteyene istediği kadar elbise 
verilemiyormuş! 

. Zıt~ediyonız ki, yalnız şu i. 
kı mısaı devlet sermayesi ile 
kurulmuş olan fnbrikalanmızm 
faaliyetleri ve memleket ihtL 
ycı~Iarına uygun olarak çalı~ıp 
calı~madıklan meselesi üzerin • 
de bizi derin derin düşündilre -
cek birer hadisedir. 

Fikrimizrc harp dolayısile ha. 
riçten ecnebi mamulatmdan 
mal getirmek müşkülatı yerli 
fabril<alP.rmm: İ<'in bir fırs-ıL 
tır. Bu f.,brikaları nihayet iki 
lıc sene icinde amorti etmerfo 
imkan verecek a~recede müs~it 
olan bu frrsattan istifade ede. 
mezsck ne vakit iş görebili. 
riz? A. 

bastığı günün 
yıldönümü 

Zon;uIWık, tG (A. \.) - Bu. 
gün Reisicumhurumuz ve Milli l Şefımiz İsmet lııönü'nün Zongulda. 

1 ğa. ilk ayak bastıkları günl.ln ye. 
dinci yıldönUmü ;ııUnasebetile Zor .. 
guld.ığm kara, denizi bayrak ve 
dövizlerle süslenmiştir. Cumhurl.. 
yet meydanında beş bin yurlda~m 
işUrakiyle yapılan umum! bir top. 
lantıda Parti Reis Veldli Halkavi 
Re1si, yurdun kurucu ve koruyu. 
cusu Büyilk M!Ul Şefimizin hayatı 
ve memlekete ya.ptıklıırt hlzme'. 
ler ve- bölgemize hediye ettiklcı-ı 
yüksek endilstri dbidelcrinin feyiz. 
li umran eserlerini teb:ı.rliz etti. 
ren çok h0yec:ınlı bir hitabede bu. 
!unmuş ve Halkevi salonunda ya. 
prl:ın umumi toplantıda bu mevzu 
etr:ıfı.~da süylovler verilınişti:r. 
Zonguldakl•l'U"ltl bu coşkun hisleri 
ve heyecaı.•.ırı vo sar.:rlma.z bağh. 
lık ve tazlınleri :mm Şefimize tel. 
grafla b'!dirilmistir. Zonguldaklı. 
!ar bu mesut gilr.ü milli bir h:ı;-. 
ram coşkunluğu vo hcyocanı için. 
de kutluyorlar. - -

Yakında 

Askere giden ücretli memurlar 
Milli Şefimizin 
resimleı·ini havi 

banknotlc.r teda vülc 
çıkıyor 

( Ba.ş tarc;ı 1 incide) 
taarruzu halinde metne itibar e. 
dileceği de hukuk kaideleri ica. 
bmdan olınasma ve §imdiye kadar 
bu şekilde cereyan eden tatbika. 
ıtrn k&nuna uygunluğu biltçe encü.. 
ınenince ltnbul edilmiş olduğu gibi 
odacı vcsa.lrenin kanun htikilmleri 
haricinde kalmasını temin eder 
eekilde yapılııcak tadi!At için bir 
layihanın tanzim edilip yüksek 
meclise takdim edilmek Uzere ol. 
duğu da mil1..a.kere sırasında he. 
yet,i umumiyede ha1.Jr bulunan 
yüksek vekaletleri milsteşan Ce • 
mal Ycşil'in ifadesinden anlaşıl • 
maITTna binaen sözU geçen 25 ln"d. 
de hUkmüniln odacı vesaire de da. 
bil olduğu halde bilumum müstruı. 
aemin hakkında tatbiki muvafık 
olacağı kararl:ı.ştınldıktaıı sonra 
askerliklerini yaptıktan sonra ye. 
dek subay olmak istiyenlerin va. 
ziyeti üzerinde yapılan mildave. 
lei efkar neticesinde: 

thtiyat subayla.ıı ve ihtiyat as. 
kerl memurları hakkındaki 1076 
.sa.yılı kanunun bazı maddelennı 
değiştiren 2754 sayılı kanunun 
5. maddesinde (Askerlik mükelle. 
fiyetbıi JIII num:ırnlı kanuna göre 
~aptrktan sonra 3. maddenln ba.. 

şmda yazılı tahsil görenler arzu 
ederlerse <'.vvelce yaptıkları hizmet 1 
hazırlık kıtasr hfametinden sayıla. 
rak bu kanun mucibince ihtiyat su. 
bay yeti~tirilir) diye yazılı olması. 
na göre bu maddede bahsedilen 
memurlnrnı vaziyeti krsa hizmetle 
siIAh eltmıı almıp da kıt'a hl1.mr. 
tini ifa ederek Yedek Sub:ıy oku. 
luna sevkolun.a.nlarctıın farklı ol • 
madığın~n rütbe! askeriye ihra • 
:-.ma değin bunlar hakkında maa§ 
lr.anununun 3011 savıh kanun ile 
ta.dil edilen 25. mnddosi hilknıilnlln 
değil, 1108 sayılı ma.'.l3 kanununun 
22 inci :naddesi mucibince muamele 
ifası icabedcceği umumi heyet kr. 
raıiyle bilcfuiUr. 

Mısırın siyaseti 
değişmiyecek · 

Kahll'P, ıe (A.A.J - Havaa Ajanm 
bildiriyor: 

Yem Mı.ınr Baııvekili HU.eyin Sırn 
Paşa ötedenber1 FraW!ız dostu olan 
bir aileye mensuptur. Babası gibi o 
da tahslllnl Partste yapmı§hr. 

~al!hiyetli mahftll•rde beyan olun· 
duğuna göre Mısır bltara.nık slyase· 
tlru taldpte devam edecek ve ancak 
hUkOınct rnerkezl veya Nil vadisi 
doğrudan doğruya tehdit edlldi~ tak· 
dirde bu siyasetten ayrılacaktır. 

Ank:ırıı, 16 (A.A.) - TUrldye 
Cumhuriyet Merkez Bıuıka.<;mdan: 

Banknot emisyonunun -kanun!
hadleri dahilinde buluııı:nıılt ve Mlen 
tedavülde bulunan bruılmotlarlıı blr-

1 
llkte tedavül etmek üzere, yakında 
Mllll ŞeClm!z Reisicumhurumuzun 

1 

reıılnılerlnl tııı;nyım banlmotıar 

-peyderpPy- tedavUle çıkıı.rı'ıne.~a 
başl:ınacaktır. 

Bu banknotlar, ebo.d, tezyin.at ve 
renk ltlbarllc hilen ted:ıvülde bu· 

ı ıunıın yeni hartli baJ:ıknotlarımızm 

ı= .. ~:~~~t~: ............ ,,, __ ı 
Amerika ispanyaya 

nota verdi 
\•a11ln:;ton, 16 (A.A.) - Harfdye 

nezaretinin MJdirJlğlno göre, Amerika 
Birle§ik Devletlerinin Madrid Büyük 
Elçisi, Tanca. Enternasyonal mmta. 
kasında aakert kontroıun tesisi hak· 
kında. İspanyol hUkfunetine bir nota 
verm~Ur. 

Bir Slovak heyeti 
Moskovaya gidiyor 

l'lloskov:ı, lG (A.A.) - Slovak 
mahfillerinden öğrenllel!ğlne göre, ıı 
ld§iden mürekkep bir Slovak ticaret 
heyeti ynlcmd.'.ı Moskovııya gelecek.tir. 

Musolini ile görüştükter.ı 
sonra Bükreşe döndü 
Roma, Hl (A.A.) - StdanJ: 

Koxıt. Cıano, diln öğleden eonra 
Romen Konducatoru general Anto· 
neskoyu ~a bul ctml~til'. 

üç çeyrP.k saatten fazla suren bu 
nıülflkatı mı!teaklp general, Venl'dlk 
sarayına giderek Musolin1 tarafrntl:uı 

kabuI edllml~Ur. Bu mlll4katta 11:001 

Clano d:ı hazır bulunmuştur. GörUçme 
le::-, takriben bir buçuk ıaat sl.irmUtı 

tur. Mihver slyasctin!ıı çerçevesı için 
de iki memleketi alO.kadar edC'n mese 
leler, b;ı gl:.lrüimeleıln me1':ı:uunu teı 

ifil etmiştir. 

YEN! ROME~ S!YMETİ 
I!om:ı, 10 (A.A.) - :Stl'f;ııu apnsı 

bll<Ji, Jyoı·: 
Rom:ı.n! ıı. elçili~! binasında general 

Antoncsk<J hal)Wl gazetecilerini ka· 
bul ederek aşağıda.ki bcyanatt.ıı. L .. lun 
muştur: 

Artılt mazi ge:;ml~e k:ınşmıştır. 

Rom.-ınyaııııı slyaselı dUnkti ı;fya~t 

dcğild!r. B..;gün, bambaşkadır ve yeni 
rejim sonuna kadar mihverle beraber 
gltmc,te ka.r.ır vermiştir. Dunu 1<lze 
askerce söy!Uyorum. Romen milleti. 
Romen ırlone. aittir. Bu milletin iki 
bin senelik bir medeniyeti ve b'ırbar 
larm bl.itUn Lstiltl.larma mukavemet 
eden cengaver bir ana.nesi v:ı.rdır. 

PAPA !LE GÖRÜŞME 
Roma, 16 ( A.A.) - Pııpa., 

general Antoneskoyu kabul ~t • 
miştir. General Antoncsko, b1l -
ahare pa--ı.lrk devlet nazırı 
Kardinal .Je göri~müştür. 

ROM.Al'.'YAYA AVDET 
P.,oma, 16 ( A.A.) - Rom~n 

hükılmeti reisi geı:.eral Anto. 
ne:5l:o, refakatind""ki zevat ile 
birlikte, öğleden sonra saat 
18,30 da Romayı terkctmiş ve 
istasyonda B. M~lini ve Kont 
Ciano tar::ı.f mQan t~y~ oluP,.. 
muştur. 

KRAL KAROLÜN E~1LAH1 
MÜSADERE EDlLDt 

Eclgrad, 16 (A.A.) - Bük. 
rcştcn alman haberlere göre, 
sabık kral Karolün Romanya. 
daki emlaki, Romen. adliye na -
zırmm emri ile müsad~re edil • 

elç!sınin tazimi 
. 
ıran büyük 

Ankara, 16 ( A.A.) - Iran'm yeni Ankara Büyük Elçisi Anuşir
van Sepehbodi, bugün saat 11.15 de Atatürk'ün Etnografya ~füze
sindeki muvak1,at kabrini ziyaret ederek Ebedi Şef'in manevi huzu. 
runda eğilmiştir. . 

Iran Büyük Elçisinin bu ziyareti esnasında bir polis müfrezesi 
r:ısimei ihtiramı ifa eylemiş, Protokol Dairesinden Kenan ile Emniyet 
l\iüdürü Şinasi Turgay hazır bulunmu~lardır. 

uıgiliz-Alman barbl 

7GUNDE68 
TAYYARE 
DUŞURULDU 

ifşaat 
1 (Baş tarafı 1 in~) 

bir ''Modus Vlvendl., nln teessUsline 
vwwa.K IJzere çok mühim teklli'ler 
yapılı!lI!J olduğu dün Londraı.la teyid 

Londr.ı, 16 (A..\.) - Hava. neza· cdllmiştir. 
retının istihbarat , urosu bildiriyor: .U11 ~eiiilllcr meyanında Baltık mem· 

.1.>Un 17 ıJü~m;ın .:ıyya.rcsl dti~Urlll· lekeU1:rinin Sov;ı.ellcr Birliğwe llha
mU~ büil:ı muk:ı.bU uncak bir lngillz ltmm b!L.iil tastlik edilınesi, SovyeUer 
tayyaıCJl ve bir pılo. kaybcılllmiştır. Birllj';"ı.nlıı şiınaıki harp neticesinde 

uün ti~en yect. :;l.i: JUk de\Tcde dl.!ş· toplıuıacak olan sulh konferans na 
mıının tayy:ı.re zayiatı artmış bızlmki kabul edileceğinin İngiltere taratm. 
l.eo dikh.lt.! dc6er bır sı:.r~t..c az ol· dan gıı.ranU edilınesı \e Bi.l;ı. ilk Bri· 
m~tur. Haltr..ıkl Alman ve ıta.ıyanlar tanyanın s.ovyet Rusya nleyhlne her 
gUnJuzleri a..ı:cak gemi kafilelerine 1 !ıa:ıgl bir aevlet veya devletler grubu 
ta.a.rruzl~rla iktifa et.:nLşler ve dlg"er taraı:ınd:ın yııptl cak bir taarruza hlg 
akml:ı.n Lqe çok yüksekten uçan hlea· bir vakit i§lırak etmiycccğlniıı taa.ıı
serclımitt'lere inhisar eyle~tir. 1 lıUt edilmesi maddeleri vardır. Bu son 
M~zl<ür yelli gılıı içhıdc lnbiJ!z av- ı te .. lliiıı d.ı.lml bir ademi tecavUz pak· 

cıları 68 dU~man tayyaresi dU,UnnUş· tma fştırılk davetini mut.a.zammııı ol· 
terdir. Bızinı ise ıı.nca.k 8 nvcıı.ıuz \e i.luğu kabul olunabilir. 
tıç pılotumı.ız kaybolmuştur. Aııl;ışüt.1ğına göre, B. :Molotof'un 

ILUIDUUGUN Yi!;NfDEN Berlın se.>JJıaU mevzuu bahis olına· 
BO!l&Al'DDlANI dan çok zaman evvel tablatlyle vAkrt 

_ • bulunduğu bu tekll!lere §imdiye ka· 
Lonılra, 10 . (;\.A.) - Sal'.Wlyctll tlar hiçbir ı:eve.p verilmemiştir. 

m.J.hiıllerJcn ÖJ'renlldlğine göre dUn 
ı;cce Hamburgdaki havuzlar, petrol A.LllAN - lTALYAN ASKEBl 
tesisatı ve diğer hedefler 1n~lz tay· GÖRÜŞ!\IELEnt 
yaı-elerinln ~iddetll taarruzların& uğ· 
raml§latdlr. 

Keza d\l§man J2gall altında bulunıın 
arazlu~ki tayyare meydanlu.rı ve il· 
manl:ı.r da bombardım:ı.n edllml§tir. 

Dobruca ve Selfınikten 

Aln1anlar gerı 
çağır ıh yor 

Belgra.d, 16 (A.A.) - SelA.nl'ktekl 
Alma.n kolonislnl te.§kll eden 131 ld· 
tlllk bir kame, Atmanyaya gitmek ü· 
zere dUn buraya gel.ınlotir. 

&lgr.MI. 16 (A.A.) - Dobnıcada 
Alman ırkına mensup bulwıan ve Al· 
manyaya hicret etmekte olanlardan 
ilk grup, Belgrad ch'&l"Ulda k~ln Sem· 
lun muvakkat kampına gelml~ ve bl· 
ldh:Lra hususi blr trenle Almanyaya 
yollarına devam etml§tir. 

Niçin gidiyorları 

Roma, 16 (A.A.) - D.N.B.: 
Alman ve ltalyan başkumandanlık

ları §ellerlnin .lnsbnı:: kelek! askeri 
soru,melerl hakkmda sal~lyettar 
ltaly:ın matıfillcrlnde tam bir sUkünet 
mulıa!aza ealımekte \ yalnız bu gö· 
rUşmelerin hususi muhiyet1 üzerine 
dikkat nazan çı:kllmektedlr. Mihver 
devldlerınin her sahada tam l.şblrllk· 
Jerl gözöııUnd" tutulursa, lnsbruck 
göru~nıeleri, mutad Alman • lte.lyıı.n 
ı;örtlşmelen çerçeveai dahilinde tam&
mlyle normaldir. 

Yunan ltalyan harbi 
(B~ tarafı 1 itıeide) 

H aflr top, 182 ağu· mitralyöz, 260 
hnfit mitralyöz vıı otomatik ttırck. 
9000 tUfek, 200 harp levazlmlle dolu 
kamyon, 300 muhtelif esliha lle dolu 
sandık, 17 50 top gUllesi. 

-yUNANlSTA.ı.VJ>AKt lNGn.tz 
KARARGABI TEBUGl 

Atlnıı, 16 (A.A.) - Ywıanistapda· 
ki lngltiz he.va kuvveUeri karargtını• 
nnı dün geceki tebliği: 

mitıtir. B."rI!n, 16 (A.A.) - Yan reanıt blr 
Cunıe. ı;UnU hava kuvvetıerlm!zln 

tıınrruzuııa uğrayan hede!ler arasın• 
da Göricenln şimal mmtakaaınd.a ba· 
reket hallndo bulunan motorlu bir l· 
taıyan kolu ela vardır. Bu kol mu· 
vaf.laklyotle bomb:ıl~ ve mitral• 
yöz ateşine tutuımu~tur. BUyUk zayiat 
verdirllınl§ ve btıyük hasar yapümıo· 
tır. 

C'T.'FERilE"'I tK l'ı\Zl"'"ETİ meı.u,adıuı uildırillyor: .:ı.ı. • . h , , -1. Yunanlstanm en zlyad9 tehlikeye 
SONA ERDİ maruz mıntak3larınua ve ezcilmle 

Iliikreş 10 (A.A.) - Rador ajan. &:l~ilüe b..ı!unan Aıınanıa.nn mem· 
sr bildiriyor: leketlerlne oönmesi rnUnascbeUyle bu 

hareketl:ı h;ı.vıı. bUcıımlanndan kur· 
Resmi gazetede intişar eden bir tulmnk gayesi) ıe yapıldığı tasrih eclll· 

emirname, 15 teşrinisani saat 24 melttedlr. Anlaşıldığına gllre §lındtye 
den itibaren seferberlik yaziyctino kadar 8000 Alman bu ınrntakalardan 

hareket etmi§lcrJlr . 
nilıa.?"~t ":~rmekteclir. . • Du muna:ıcbetle Alman hU!·tıınetl. 

Mıllı mudafaa nezareti, mı~lı nıU. nin ikl Akdeniz yarım adası ar • 
dafaa için lüzumlu unsurları ı5:ıbet:- daki anla~m=lı.g-:ı. ı· :ı.rşı olan v~~~
tiği takdirde siliıiı altına ç:ı.gırab • I tinin dc~ı.mem•ş oldu~ llAvc olun· 
leccktir. maktadıl'. 

ttn.ıyan ordusuna karargO.h olan bil' 
çiftlik bln:uıına ve d~rda. duran bir 
çok askcrl nra\ıaya taarruz ecl1lmlıJ 
ve ağtr bir bomba binayı yıkmıştır. 

Bu mmta.ltada, Uzerinden ltaıyan 
kıta.atının geçmekte olduğu mühim 
bir k!lprU tnmamlylc tahrip olunmll§· 
tur. Kalabalık İtalyan kıtae.tmıı ant 
baskın yapılmıştır. tte.lyanlıı.nn zayia· 
tı muhakkalt surette mühim olınu§tur. 

--------------------------
Bu bir "hud'a ,, mıdır ? 

Tefrika Numarası 38 
_ Hemşire, bir şey nıi oldu, niçin ağlıyorsun? 

Qülcıoren hayretle cevap verdi: 

·- Ağlıyor muyum, bllm.em., farkında değilim! 
'Çantasını ı:ıçrp u~u i3lemeli küçWt mendilini çıkar-

- Bizim hanmı bu sabah bavulunu aldı, gitti. 

Dedi. Haberin bu kadar Jma ve tnbil btr sesle 
söylenmesi, cümlenin buraya gelinceye kadar düşünü
lüp hazırlanmış olduğunu gösteriyordu. 

tandıı doğruyu söylemek lazım: 

- OrMI öyle-... dedi, sahiden melekti, insan deği1• 
di; şimdiki gelinler içinde böylesini f:amG.anla ar::ı.sıı.n bu. 

Jamazsm ..• Bir kere baruı. k~ırıı ka1dıntı sert bir bakı:ıt::ı. 
bile bulunmadı leli ... 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
haber veriyorum ki yanılıy<YY'. 
ıar: ''Eğer Yanya milstahJ~m 
mcvkiine bir taarruz icrasına 
karar vermişlerse ba§lca bir 
yol tercih etmeleri Uizımdır.,, 

Ne o9 Yüzünüzü buru..ştu.r .. 
dumız. Demek, b-u hare7~tim. 
deıı memnıın olm.adımz. O 
ha!.(le beni aff edi~ bunu ya. 
pan ben değilim. Bunu yapa.ıı 
bir eski ordu kumandanı, bire. 
meleli generaldir ııe bu. gi::Zi 
söylenmi~ değil, neşir hii.rriye.. 
tine dayamZarak bir Türk ga
zetesine basılmı§tır •.. Ve bil. 
tün hunlar ordular sevk ve i.. 
d.are etmekte resmen tanınm~ 
1>ir ihti..9tı8ın tet}idine mazhar. 
<lır. 

dı ve gözlerine götilrdU. Mendil ml&.mxu§tı, 

* 
Gillserenın tasmı tarağmı toplayıp Erdoğanı brr:ı-

l krp gıtmesi hadisesi Yeşilkö:~d~ otelde yayılmadan 
bitişik Hliseyin Hi1snil Bey koşkUnde duyU}du. Erdo
gıın, karısının çıkıp gitmesi i!zerlne derhal giyİ.Ilml§, 
babasmm evine ı;idip bir vazife ü:ı eder gibi ciddiyet· 

le bunu haber vermişti. Dedikodunun nasıl olsa etrafa 

aksedeceği tabü idl; anası babası belki de Erdoğan:ı 
luzacaklardı, onun ıçin haberi ilk defa kendlainden duy

malnrmı istedi. 
Aile 6abah kahvaltısına oturmuşlardı. Hüseyin 

Uüsn U Bey, oğlunun içeriye girdiğini görünce: 
- o ... gel bak3Iım, kilçilk bey ... Sabah sabah böy

le eı-ke11dcrı tc6rüin1z sadece bizleri özlediğiniz için ol· 

mnmam.11... Bir kaç gUndllr göründUğtinUz yoktq. ~Y· 
rolıı.? 

Dly~.a.kalaştı. Annesi: 

- Senin yüztın sararmış, ne oldun, basta mmn 

yoksa'! 
Diye sordu. Leyla ile tlhan., ağabeylerine sessizce 

ve onun halinde bir fc\kalAdelik ıı.eziyorıa:rrnış gibi ya· 

n havret v<! ynrı dikkatle bal-tılar. 

Erdo;;.:.ın. <"line geçen bir iskemleyi _bauasuıın. ta 
n.nma çekerek oturdu. 

Önce Muhsine Hıırunı sük(ltu bozdu: 

- Nagıl gitti? 
Bu bir hayret ifadesi idi ve birden başka bir slız 

bu lunarnadığı için söylenmişti: 

- Basbayağı gitti; el"kenden kalkmış, araba. 
çağırtmış, bavulu da hazırlam.ı~. bavulu garsona verdi, 

arabaya kadar indirtti, kendisi de arabaya bindi, gitti. 

Sanki mel"ak edilen tafsilat bu lüzum.sın ve ufak 

tefek şeylermiş gibi Erdoğan münhasıran bwılnnn üze
rinde duruyor, hiidisenin ta.c;ıdığı biiyük manaya ve he· 

le eebcplcnne asla temas etmiyordu. . . 
Muhs'ne Ilammm ıı~kmlığı hAifi hafiflememıştı. 

Böyle zamanlarda ~deti olduğu vcçhilo kocasma dönüp 

bir nevi yardrm ister gibi bir ~dn. ile ontı ç:ıttt: 

- A ... Bey, ayol sen da hiı; a.JclınrUYOrsun; baksa. 

na ne diyor ... Bir ~Y söylcı~erıe ! 
Hüseyin Hüsnü bey ağır ve hiddetli bir eda jJe 

cevap ver-.ı. 
- Ne söyliyeyim, hanını .. Çoetlk dcğille~ ki .. KOıJ_ 

koca horil->e melek gibi kızı idare "demeyıp dnnltrr, 
kaç1rrT3a kabiliat hizım mi": 

Kaynata, demek gelinini ha.kir buluyordu. 
Muhsine hanım da doğrusu, ya'rm ahrette iki eli 

yanına gel~cek, kim<:ıenin günahınn girmek istemı>z, 

hakkaniyetten ayrılmamıya çalıf\ırdı; gelin de olsa hak. 

Böyleco Gülseren hakkında daha şimdiden bir ö1:.i. 
den bahseder gibi mazi sıygası kullanarak konuşan bu 
ıtile irinde demek genç ~adrnm varlığı ile yokluğu he. 
men hemen hiç bir fark yapmıyacaktJ. 

Leyla, bl'r iki yutkunduktan sonra söz söylemlye 
cesaret etti: 

- Ağabey, bugünlcde kavga filin ettiğinizi de 
duymamıiJhk! .. 

n;yerek Mdi~enin sebebini kurca.la.mrya. kalktı. Er. 
doğan zeki olınrya c;alı:ştr: 

- Hayrr, kavga filiin yok ... Sessiz, sertasız, kendi 
kendisine kurmuş, '4biz ayrr yaşasak daha iyi olacak!" 
dedi, çrktı, gitti! Deli mı ne?... • 

• 
RüseJ-;n Hüsnü bey hiddetini saklarnıya çalışıyor. 

du, yine tok bir sesle: 
- O öyle kteknnçhk kavgaları edecek, sen ben diye 

didi§ecek tabiatte bir kız değildi; kimbilir tahammülü. 

ne derecelere gelip a.şmıştır. 

Dedi. oğlunun isyan etmiye huırlandığnu hi.edeır 
~ıbi oldu ve bu sefer p«>~eteeini avucunun içinde Mıruş.. 

tıınıp sofranm üzerine şiddetle birnkarak ayağa kalktı: 
- Tuhh ... Yazık sana, kalp herif! 

Dıye söylrnerek uzaklaştı 
• (Delıamı var) 

Bu bir 81ıç mıdır? Hayır, sa. 
<lece kumanda hevesi içimfe 
kalmış bir generalin "Ben d.e. 
mcdim miydi?,, diyebilmelc i. 
çin çırpman hasta bir gurunı 
yasatmalı: meclmriyetiyle oy. 
'ıadığı "harp mrımu,, dur. 

• * • 
Bu eme1ili generallerin as

keri mtıharrirli1clerine bir§ ı 
deneme::. Gazetecı1er lncnlara 
okuyıtcu bulmalctadır ,· fakat 
8iltttn1arını /tal.ya ordusu 
1'.-umanda makamı yapacak k -
dar ileri gitrneleri bir 1wrP 
hııd'ası değ-il do cidr.li i 
Tiirki,ye toprakları bu "kıımatı
cl®a tahammtu ctmem('1frlir. 

• • 



-
Mihver devletler in

de telaş uyandı 
(B~ tamfı 1 incfde) 

1ardma bekleyecek yerde kendl 
dertlerine yine keadlJerl çare bul. 
~::,.ecbwiyetinde kalacaktır. 

_ ise ltalyanlarm M&erl 

. rşelilrRUTJe.r1 er l 
• 1 

Sarhoş bir baba çocuğunu 
ağır bir şekilde yaraladı 

Marigaf UsfUna 
düşen kadın 

Kalb durmasından 
öldü 

Dün Eyüpte ihtiyar bir ka. 
dın feci bir şekilde diri diri ya
narak ölmüştür. 

Vak'a oöyle olmuştur: 

y&üp cüişündüllçe : - -
Kasket davası 
G AZETELER, mektep ço-:ukla;ırun kasket taşunalarmı. den 

1 .ıa.rnanlannda sokakıarda gezmemelenni, kahve, gazino ıibi 

~üb.lyetlerlnl muzafferiyete fıe. 
1 ek lçln çare &ramak vesilesi • 
t~ nıUttcfikinln umumi bir cökUıı. 
k Uye uğraması ihtimall karfıamda 
ı::dHerinl tehlikeden koruyacak 

Mahmutp~da oturan Ali a. derek önündeki rakı 9i§esinJ 
dmda birisi, dün gece bir şişe ka.pm11 ve bütün hızile çocu. 
rakı alarak evine gitmiş ve bir ğun bqma indirmiştir. 
tepsi hazırlatarak bir köşede Şişe parçalanmış ve H"üseyin 

Eyüpte Babahaydarda Ca.mJ 
soka,,ı'fında 22 numarada oturan 
50 yaşlarında Şahsine, dün oda. 
sında kahve pişirirken birden. 
bire ayağı ka) arak manga.im ü. 
zerine kapaklanımı~, bir ihtima
le göre kalbi durarak böylece 
ö m··~•ur. 

yer erde bulunmamalarını temin ıçin, birtdkun tedbirler alındığım 
~~ııaı:. Bunların üçu ~e ayrı ayrı ~ese?eler~ir. Fakat Hadisenin 
et~Yesınd~ ~~lam!an ıfade tarzı, bızzat Mdısenin ta~ıdığı mahl. ii .~5°~ ustündedır. Bunları okuyan bir yabancı, sanır, ki Tilr· 
>~ bır hayH\zlık moda ı, bir disiplin l>uhranı \·ar. 

birler almıya çahşacaklanbr. içmeğe başlamıştır. başından ağır surette yarala. 

la Şiın~ harbin geçirdiği safhalar. 
1 bu:;unkü \"aziyetl klsa<'a hatır 
lıayaıoo: Lehistan taarruzu Ue b: • 
I\~ 1939 hArbi ıin ilk safhıısmtL. 
\' nya \ '6 İtalya hep mUtcarrız .:'.J etteydl; Frnnsanın yıkılışı Ue 

Eu sırada 12 yaşlarmda HU- narak kanlar içinde yere yuvar. 
se~·in adında ki çor11~ da bir lanmıştır. 
köşede kendi kendine oyun oy- Bu vaziyet karşımnda ~u. 

!f ayır, böyle bir şey yoktur. Gôsterıleıı titıı:lik, biıde çıocula, 
çocug~ temayüHerine büyütücü adeseler arkasından bakıldıiı, 
g~~~ıığı .som değer olarak görmek isteniidıği içindir. Bundan öUl-

k
ru u:, ki onlara ait küçiıciik ~yler bile biı memleket davası haline 

unl;.uyor. . 

rbin bu ilk safhası bitti O ,·akit 
~\'er de~Ictlerl zaferleriııla • 
~k debdebelii içinde bulunuyor. 
a Cihan etlln amamlyeel 

rltanya adaamm bir ihraç hare. 
lceta ile lstlli eılllm<"&lne ihtimal 
\'ertyordu. Batta İngiliz de,·let 
adaııı1an bDe bu ihtJmaU derplı 
edlsorlardı. 
it llarbin bu aafhasmda mllletlcrln 
ba."'1dJ kendilerini idaresi ve istik. 
fU~de emniyetin muhn.faı.n..111 için 
l'e t.emınat \'erilmesi esasma gö. 
.\'-~11' sulh yap·Iması mümkündü. 

-umya ve lta' ya bu fırsatı ka.. 
:::lar, Brltanya adasmm ve Lon. 

m merhametsizce bombardı. 
~a b~ladıln.r. Nihayet bu • 
el nıu\'affak olamryacaklannı anla. 
A. llctan sonra İn• iltereye karp bir 

namaktadır. ğun annesi Zehra, bağırarak Po· 
Ali bir aralık çocuğuna bir. lise koenıut. Aliyi ya.kalatmlf

şey sormuş, fakat çocuk oyuna tır. 
dalmış olduğundan cevap \•ere · ı Çocuk baygın bir halde has. 
memiı. başı dumanlı olaı1 ft 1 ta.neye kaldırılmıştır. 
de hırsından kendisini ka~ b, 

Beyanname dağıtanlar ' Belcd:ye Reis Muavini. 
mahkUm olJu nin teftişleri 

Halkı askerlikten soğutucu 
cilmleleri ihtiva eden bazı be. 
yanırnmeler dağıl.an ve hU.kO
metin manevi şah~iyeti ile l't'isi 
cumhura hakarette bulunan Ni
hat Özkoyuncu adındaki genç 
ile arkad~ı Faik'in dün ikinci 
ağır re1.ada nakzen göruten mu. 
hakemeleri bitirilmiş, her ikisi 
de birer sene 10 nar ay hapi! 
ce1.asma mahkUın olunmuşlar. 
dır. 

Be!ediye reis muavini Lutti 
Aksoy dün Kab~taş. Aksaray 
semtlerinde yapılan inşaat ~le. 
rini tetkik f:tıniş ve faıı.liyt:t et. 
rafında a.lak~darlardan i:-ahat 
almıştır. 

"1ırJ>a bloku Ya pmak \'e harbin 
:'1'1et merkeztnİ Akdenlze QeVtrmek 6 bakkale ceza verıldi 
~ üzerinde ralr~mıya koyuldu. 
ı.a;b şte \•aziyct bu şekle girince, 
&l'l'Q in, lnglltel'f'ye karşı ikinci ta. 

ln.~a~trn bir an ewel tamam. 
\anması için işe bir kat daha 
hız verilecektir . Aynı zamanda 
seyriieefer talimatnamesine ay. 
kın olarak hareket eden iki şo.. 
för hakkında da kanuni ta.kLba. 
ta J:!~ilm'fltir. 

z Bafhası da bltıni~ oldu. 
F&1cat bundan sonra ttalva l ' • 

llanıstan ile Mısıra. karşı yap
0

tığı ta.. 
::;: hareketlerinde mu\'affak ola 
"e : bllikfs l'unan ordularmm: 
ka İngiliz dona unasmm taarruzu 
l'ad 1'ısrn11a aiu' mağlflblyctlere uğ. 

111 br. Bu suretle A \TDpa harbi ' • 
1 lr inkfşa.t safhasına ginn1f bu. 
tıııuror. 

..ıı!:k harbin ba yeni saftıasmda 
b ya ile hıgiltere arasında. 

arp hareketleri Radece ha\'& mü. 
tıadeıesıne münhasır kalmıştır. Ka 
~ den.izden. hın"'aclı:.n İnn"ilt • 
~~Ye ve Vunani"tana hUcum eden 
b 31.ra ise t:ıamız kabiliyetini kay 
etını,, blllkb taarruz nevbetl la· 

~il lerle l'unan'llara geçml tir. • 

R'r Lonılra t~lgra.fmda işaret e 
dile ıği gibi artıl< te razinin keresi 
gerek kara.da, gerek denizde öbür 
~ıı. yntmıyıı. ba..~lamıştır. Bir 
Öb~te terazi bir kere bir taraftan ilk: tarııra yatmrya ~larsa de! • 
dJse k ekseriya ı at'i olur, Şimdi ha. 

1eıio inkişafı bu lstikamet.edlr. 1 
-... ASIM US 

Şoförlere otomobil 
lastiği veriliyor 

ik.Mı~taka Ticaret Müdürlüğil, 
bi: ~n~wenberi şoförlere otomo-

lastıt,'i tevziine başlamıştır. 
)'e Otomo?il lastiği almak iste
>-ttf1~r, -~•:er vesika ile Ticaret 
te durlııgune müracaat etmek. 
tin "e kendilerine ihtiyaç nisbe. 
tik de ve imza mukaıbilinde 1Aa. 

Verilmektedir. 

Deniz Harp Okulunun 

Be!cd;yJ tktısat Miidilrlüğ 
mem·ırları <iün şei: ·r içindeki 
l• kkaUarın a.lış veriş tarz.Iarı 
c:.rafı 1 •a vaptıkları teftişte ye
niden b i r ç o k bakkallara 
rcza verilmesi için ut ... ıt tuL 
n uş . &.rcır. 

Bu b~· kı•:ıl'a.r T~rlaba.qmda 
Koro, Yani, Koati isimli bak. 
kallarla yine İstiklal caddesin
de bakkal Dimitri, Karaköyde 
peynirci Ali Muhittin, Taksim • 
de Dimitridir. 

Hollandalılar bizimle 
ticaret yapmak istiyor 
Iiolandada.n, radyo, radyo ak. 

samı. ampul getirilmesi için 
şehrimiz:lcki Holanda ticaret 
mümessilliği tarafından mınta
ka ticaret mildilrJUğll nezdinde 
bir teşebbila vaki olmuştur. 

Ho!andahlar, buna mukaıbil 
memleketlml?AJen halı, tUtiln, 
kuru UzUm aa.tm almak iste.. 
mektedir. 

•~L" LE En blytlk l!eş'e 18,. ~ 
- - - haftasını yaşıs or gj 

E ÇONKıı ~ 

JOAN BLONDEL • MELVlN DUGLAS ~ 
ller llaJ&ta bli ..adet ....... .,_,......,. ...................... 

Her cilnUle bir atk vengeU takaa. 
Fraumea 

KADIN PARMAGI 
tilmlal newecıen örlllmUt blr fantazL. Beyecandaa ıaratdaut lıU -"' 

Kahkaha Ue sllalenmlı bir -.naı luuikaeı yaphlar. 
OUlmek ve meııut olmak lcln (L A. L E) ye kotunoz. 
Dikkat: Dünya Jaarblnln ea aoa n beye.auılı vakalan 

:ıımmmıım Bu&'lln saat 11 ele &emlllth matine. •••maıı • 
• /ı" ... · 1 

"· 
111 1

1
1 /11/Jı· /Wı l'ı'lil/•1 1 ... ' ' '/' 11'1 ..,., lı'ıtlı 'ı' ' fi 

, ANN SHIRLEY ve.NAN GREY il\ 1 RALPH BELLAlılY ve Holiwud'wı yar.ıııld 50 Yıldız'm 

Kız 1 alehe Yurdu 
Jrraııaızca llllzHl f1lrnln1 bu 33.b akşamı 

S O m e r Sinemasında 
gOrmlye huırlanmız. -~~~--~~--~--~--~~ 164 üncü yıldönümü 

'' ' j ,1,1 lıl! j rı 1+ 'j )! 'iti•, ,rl:ı ,,,ıt\ l~IJ, t' ··~ 
0 Re:vbeliadadakl Deniz Harp ~-
1~}~un 164 üncü dönüm yılı ,, r 
bü ~~ınciteşıin pazartesi günu BGT»N •llda BALBI 
tırYük ınerasimle kutlanacak.. il 

• ras~er sene olduğu gibi bu me- T AKSiMs nemasında uusteri mekıe oı&n 

~~~=::ba?:
1

:::: 1 BARBAROS devrinde VEfJDiK 
de Uriyle köprüden hareket e. ı 
ra~k, adaya gidecekler ve me- ı 
caıc:e saat 10,30 da b~ana. 

--------- filmini görmelidir 
Tlrlrçe sizli ve fark maıHdU 

Huazzam tarihi nım. Mehter muaUdal, aenk tUrklllerl _ oWbanlder
IJAveten: iki lusmılık komedL Bucün aı&t il de temaJAth ımllne 

Vak'a ·a zabıta el koymuş, 
ka Jrnm kömür haline ge!en ee. 
sedi, adliye doktoru Enver R'a • 
ran tarafından muayene oluna
rak defnine ruhsat verilmiştir. 

Ekmek fiy~tları 
3 O para inecsk 
Ekmek l.yatıanııda te.nziltt yap· 

mak tızere belediye iktısat 1.§leri mu· 
dUrlllğU taratmd&D vaki tetkikler lk• 
mal edllmif Ur. 

Yeni bulunan ekmek nQmuneat yQz 

de 86 rancllman vermektedir, Yanı 

ytı.ı kilo undan 86 klJo eJcmelc eı 

de edlleb~ektedir, Halbuki bun~ 
evvelki ekmek Uplnde ancak randı 

man yüzde 80 DiaJ>etindeydl. Bu auret· 
le ekmegın bır miktar daha ucuza aa· 
tılması mUınkUn olacaktır. Bu çe§Dlde 

ekmek daha fazla kepekli bir vuiyet· 
te bulwıacaktır. Yeni nQmuneıerın mil 
lıat mlldtırlllgu tarafmd&D klm7nı 
tahllllerl yapılDU§tır. 

Bu wretıe ekmtılc 80 pua daha 
ucuza 1&tılabllecekUr. Diler taraftan 
mWhakat ka.zalarmda ekmek ,ehlrden 
daha fazal tıyaU& atılmaktadır. Bu· 
nun aebebl de buralarda b\lldaym da· 
ha u miktarda bulunmuıdır. MWha· 
kat kualan on.. mQracaat ederek 
bulday la"mJflerdir. on.ı. mevcıt 
olan buğday, yalnız ııehlr kazalanna 
k&ft s•ldlflnden oilaten buralara 
buğday verUcmlyecekUr. Buralara 
•ahire boraaamdan buğday verilecek 
Ur. 

Dünkü tramvay 
kaz ları 

DUn akfam saat eekiz buçuk. 
ta 129 numaralı tramvay ara. 
baaı ile 145 numaralı ar -ba kar 
ıılıklı gelirlerken, istiklal 
caddesinde 806 n u m a r a. 
h .hususi otomobil araya gir. 
m11, arka tarafı parçalanmış, 
bu arada oradan ~n yolcu. 
lardan bir kişi de yere düşüp 
yaralanmıvtır. Tahkikat yapıl. 
maktadı:r. 

Yine dün, öğleden sonra. 8aat 
Ur.t.e Şi.~.lıane yokuşundan inen 
tramvaylardan biri, bir şarap 
~yoniyle çarpışmı~. bir hay. 
h ~ışe şarap zayi olmuştur. 

TramYaylar bu yiizden bir 
mUd1et seyrüse!erden a.lıkon. 
muştur. 

Burhnnettin Tepsinin 
teşebbüsleri 

d k Bugün, sevinerek haber vereoiliriz, ki orta mekteplerle lf!eler. 
e __ açak sayısı, binde beşi, yani yüzde yarınu gecrnez. Bu sayı ise, 
~kule~k. vehimlere kapınılacak şeylerdt:n değildir. Binde hiç, el
..h ~te hır gönül rakamı olarak zihnimizde yaşayor. Fakat bu türlü 

ı_ç,, ler, en bCiyük "hep,, !er kadar erişilmesi güç, hatta imkAnsm 
netıcelerden sayılır. Bunlan, dalına özler; hiç bir zaman 
kavuşamayn. 

. Çocuıc, ne yalnız ailenin, ne sade mektebin, ne de baştan ha§& 
~yet. ve devletin malıdır. Belki bu üçünün kuvvetlerini birlet
~rerek ış~iyecekleri bir öz, bir cevherdir. Bunlann ara<:ında Ahenk 
.daftsıl ?1duğu gün, çocuk, artık encli§e verıci mlnasmı kaybederek 
ı resı kolay, yumuşak bir varlık olur. 

Kasket, mektep çocuğunu damgalar. Bir taraftan seçme w ta. 
~.ıza yarar, bir yandan da ~ğu dizginler. Kasketli çocuk. 
kendını başıl>Of duyama.ı. Hatta bunların kordela renkleri w 81\ıt 
~lanna konacak mektep hususiyet!eriyle mürakabemizi derinlet
tınnek, meselA: Şu kasket sahibinin hangi irıektep talebesi oldulu. 
nu anlamak da kabildir. Bu aynhşın çok faydalı olacağına da ina
~o~rn. Bu mevzuu yakından işlersek, kasket &iymiyen, KiYmek 

ernıyen çoc:ukJan şu tip1tte ayırabiliriz: 
1 - Yaşlan, lise çalını geçmiş görünenler, 
2 - Süse meiakh, saç tuvaletine dil~Kiln olanlar, , 
ı l Bu ~amganın tanıtıcı ve seçtirici şahitlitinden çıe1dnen1er. 

ya ten:ı~ lıse çafmm astilnde görünenler, ya hastalık kurbanı, 
kurta -•~ mahkarnucturlar. ~baktık ise onları bunlaroan 

ra'-<U\ çare sayılamaz. 

örtü ~üs ~rakhlan, li1zel taranrm,, yapı~kan parıltılı saçlanm 
Jor d!ye kasketi !ICYmesler. 'Böyleleri hoca ve idareye daima 

~p~e yenrler. Çünkü bir erkek çocuğunun bir Şişli hanımı kadar 
süs ıhtıyacı ve tuvalete harcayacak zamar.ı yoktur. 

ba 
Üçüncüler, en f!'la1~ndırlar. Mekteplerde idareyi, evlerde ana 

.. ~yı, sokakta oemıyetı bunlar bizar ederler. ilk bakı~ta hiç gibi 
gor~nen kasket davasının işte böyle bir içyüzü böyle, derin bir 
terbıye ve ahlAk tarah vardır. işi yakından tanrmıvanlar, ulu orta 
konuşmasınlar. HAKKI SUHA GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 

Bir idare meselesi 
j DARE denen eeyin ne 
~ JDAD her 

fırsatla görüyor. Biraz eey. 
yal, biru uysal, biraz aör.e 
sohbete gelir ve idrakli olmak 
llzmı canım. Dün öğle vakti 
Üniversitenin ve mek teplerin 
cıvıl CMl gençliği ile tbir tra.m. 
vay arabasına dolmuş Jstan. 
bul dan karşı tarafa geçiyor. 
duk. Voyvoda. yokuşunda bir 
kaza oldu. Tramvaylar tesbih 
gibi bf ribfri ardmca dizildi. 
Bekledik, bekledik ... 

DünkU havanm da kaza. be. 
il mef'humiyle hiç de mtınaae. 
beti olmıyan bir gilzcUikte ve 
hattt sıcak olduğur.11 hatırhu"Sı 
nız. ~!erden biri pencereyi 

Sinema ve Tiyatrolar 1 

Sehir Tiyatrosu 
Tepe~, Dranı Kummda: 
C.Undüz 15.80 da. Akpm 
20•80 da: AYAK TAKiMi 

ARASINDA 

açmak fikrini ileri sürdU. Sıcak. 
tan. .hava..ı.Jrtaa. biru da 
beklemekten bunalan bOtnn 
yolcular bu fikri tuvip ettiler. 
Fakat biletçi de bir kumanda! 

- Olamaz! Bırak o penıce. 
l'e);? 

- Neden? 
- Tamim var. Bir tefrlnL 

evvelden aonra tramvay pence. 
releri asla açılmıyacak. 

Hepimiz "84tJk. Gerçi, o da. 
Ukanlı pencereyi dilediği gibi 
açtı ve herkee memnun kaldı 
ama, biletçi terter tepiniyor, 
••açamazsınız: taminı var. Bir 
teşrinievvelden itibaren ..• ,, cli19 
ua.biyetle haykınyordu. 

.!3urhanettin Tepsi belediyeye 
muracaat e&rek n.ısı:ından itJ 
haren üç ay mUddetle Şehir n: 
'atrosuna merbut komedi kıa
mında piyes temsil etmesine 
müsaade istemiştir. 

•• btlklAI Cad~t 
OUndüz ı3,ao ~~ KOllH'dt Krımunda 

""• Akşam 20.SO da: 

Biletçinin riayetklrllfmı be. 
fendik. Fakat bu kadar da 
••tefsir ve idare,, tabilfyetfn.. 
den mahrum kalmamalı ca. 
nım. Havalar hep böyle ,usıel 
gitse, camlar daima kapalJ mı 
kalacak? Ve yazm ortumda 
bf r fırtına kopsa, mevsim lca.. 
bmca pencerelerin muhakkak 
açık tutulması mı li.zrmd!r! 

Bundan maada bu avm 26 m 
cı. sa!ı. günU. aksamı, Aıbdülhak 
Hamıdin eserlerinden Tank 
Binziyad ile Ester pi~~erin
den parçalarla Senive Tenei ta.. 
rafından en güzide danıılar 
ve aynca iki perdelik bir revu 
oynanacaktır. 

DADI 

R~.;tR~ Tiyatrosu 

R.aııt Rlza Tiyatro.o 
'C?ılklnt Gllttl Slnt'Dla

'111cla 1, !ldnclt.eıtrta 
Aktamı: (BMI Öpünüz) 

HIEMET JIVNIR. 

9,03 Mart• 
B ... """O 8, 13 Ajane 

eyoglu H alh Sinemcuı •.so ıHarş1ar 

JUi ..... ..,.,.. 
19,'8 Ajans 
!0,15 Caı:buMI 

Bugün ıı ı 0,00 Ev kadrnı 
Arıyor, ı _ ~ ı - 1..orel llardJ tı l!.aa Mııhtelll 
Klll'tundaQ y.ı-~ Hıran:tan, 1 - 1 f&l'lolar 

-uıyan Süiarl 1!,50 Ajans 

YENi NEŞRty Ar 

PIAlda. 
20,SO Konqıaa 
20,'5 Su .erleri 
21,1ıs Konuema 
21,IO AJafrılDP 

mDslk 
'!2,!IOA ...... 
~,M :oaa 

mDdll 

di~~nma amirali geldiği tak.. ' 
açıı e merasim onun tarafından 
rrıS:cak, • bilahare merasimi 
Çel susa ıle Atatürk büstüne 
(d:'1.k konularak 164 Leli bakla 

nızcuerin pek · · bildikl · genu ıyı erı 
halk 1sıpaıarmrn zincirlerinin 
1-e ha arına verilen iaim) deni. 

ırakılacaktır. ı 
~ISTANBULDA EŞSiZ BiR MUVAFFAKIYH KAZANAN BiR l o?ıa"!~kulda Türkçe 

FiLM ye lnUbarrt 
1 
okunıa kitabındaki pir 

okuma r erin reainı ve hayaUarm1, 
ı ötrenıır::rçaıarınm eaaa fikirlerini, 
ıert ve lıl al gereken kellme ve cumıe· 
Gramerin ııartt VektleUnln Yem Tllrk 

11,05 Halk 
türküleri 

H,10 Salon 
erkMtrıult 

11,0S cu 
orkeatraııı 

Pazıır /Puartesi 
de~ tnerasimien sonra, en kı. 
1'1Utk 1 deniz emekli subayının 
c lerj unu müteakip ~enç deni&. 
hurı n retnni geçidi b~layacak, 
bUt an sonra da ge~ ihtiyar 
da u~ deniz mensupları bir &rL 1 

1 egtcnerek muhtelif eğlen.. 
i ~t~~-~t geçirecekl~r ve ee- ı' n aw°!"1an anacaklardır. 

verneep· bır arada yenecek öğle 
ra~nı müteakip mektebin 1 
di \re be;e ~onunda bir kome. 

1 nıeras. ır pıyes temsil edilerek l 
h ıme ,'Ve bu g(lzel gU.ne ni. 

'Yet venlecektir. 

SO r. dlJN JJUOIN İ p E K Sinemasında 

LEYLA ile.MECNUN 
DIBBAT: Yana mattaelel'llea ltlbarea 

SEVEN KADIN 
Baş Roı·erde: HEDDY LAMARR-ROBERT TA YLOR 

ttva eden 8 J_öre gramer deralerloJ lh· 
bu uer 

0 
3ök Alp Arkmm yazdıı'tl 

dancı ki:;- okullar l<;ln yazılmıı yar
ridlr, dfye~:~ en olguıılarmdan bt· 

l!:aert oku 
•e orta Yllculllnmıza, öfretmen 
ederta. okuı talebelerine tav8iye 

Devlet Kutu 
u~-=-., JMduıaam. ook.. 

K1llMIM .__m lsr ,,...__r c1l - - . ,,.,.. . 

1 

:& - 17 Jl. teş. 18 11. te,. > 
:.ıı: 

IŞevvaa: u er Şen'al:n ... Kasım: ıo Kasım: il 

Valdt.ler V ... tl llr.aaf v ....... 
GUneı;ln 

8.50 %.00 uı ... 
dotueu 

Otıe Jl.118 '7.01 ua 7.11 

İldadJ ıu' "" ..... U& 

Akfam 11.41 ..... llM alt 

Yatm il.il 1.11 ı.&M UI 

t-11 ...., ıt.1' ... il.it 
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Kısa haberler: 
• Nütıa ayımı gününde muvııffa· 

kıyetıe çalıp.n kaymakam ve sayım 1 
memurlarına .Başvcl~rüet lstaUstlk U· 
mum mUdUrlllğtl tarafından birer tak 
dirname verilmJştlr. 

• KAğıt ve tatbikatı lthııltıt birli· 
ttnfn muhtelit işlerini görüşmek nze
re dU:ı Ömer .Abid hnnınd"'"i blrli'::ler 
merkezinde bir toplüntr yapmıştır. 

• Yeni ıı.nla§ma muc.blncc Alman· 
ya ile iş yapmak f.,tıycn tacirlerden 
talepname istendığı nıahlındur. Ta
lepname vermek mUddetl dUn bitmiş· 
Ur. Mıntaka ticaret mUdUrlUğll, mu· 
ayycn cs:ı.afar dahilinde Almanya ile 
f§ yapmak istlyenler arasındaki tev· 
ziata, bu ayın 21 ine kadar devan1 
edecektir. 

• DUn bazı gazeteler, gtlmrUkler
deki Alman menşei malların ve bu 
arada terklbınde yüzde otuzdan faz· 
la odun bulunan sun'l ipeklilerin itha· 
llne dair .Ankaradan gümrüklere emir 
geldiğini yazmı~ıarsa da, bu doğru 
değildir. 

• Sayım gUnUnden bir gece evvel, 
LAlelldekl lılr fırının kalabalığından 
istifadeyle Müeyyed adında birisinin 
arka cebi.tiden 3~0 lira çadan 12 ya
§md:ı. Mustafa adında bir yankesici 
dUn ikinci sulh ceza mahkemesi ta
rafından ti y mtiddetle hapis cezası· 
na mahkum edılmlşt;r, 

+ oun öğleye doğru kdprUnUn O'•· 
kUdar lııkelcsınde fect bir kaza olmuş, 
Sabri adın:ln birisi iskeleye yanaşan 
Şirketi Ha;>Tfyenin C6 \ e 78 numara· 
lı vapurlıınnın arasında aıkJpr&k, 
ezllmJ~, ölmUi1tUr. 

• Beşil{tnşta, Posla ceddealnde o~
ran 9 ya~lnrında Istepan adında r 
çocuk, dUn bir ar~ıı oyun oynar
ken, fçlnd.ı s~ı bulunan açık ağızlı bir 
kuyuya dUcımtiş, boğUlmU§t'.ır. 

• Ortaköyde, Çevirmeci aoka-
ğmda 12 numn~aıta oturan 1~ yaşında 
Azadiyo ııdında bir genç kız, dUn ev· 1 
leriııi.tl tarııçasmdan s ka!t seyreder
ken muvazenesini kaybederek yere 
dtlfmll§tU:-. 

Spor 
Kuleli Maltepeyi 
Voleybolda yendi 

Askeri liseler voleybol şam. 
piyonasına diln Beyoğlu Halke
vi spor salonunda baŞJa.nmıştır. 

Kuleli ile Maltepe arasında 
yapılan dünkü müsabaka çok 
çetin olmuş, neticede Kuleli li -
sesi 15/6; 14/15; 15/5 ile ga.. 
lip gelmiştir. 

Askeri Liseler Futbol 
şampiyonaaı 

Bu sa.bahtan itibaren Şeref 
stadında askeri liseler futbol 
musabakalarma. başlanacaktır. 

Çekilen kur'a.ya. göre bugün
kü ma.ç Kuleli ile Maltepe ara.. 
smdadır. 

BORSA 
-Ankara16-11-940-
ı-- ÇEKLER 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 ureı 
ı oo lsvltre Frc. 
100 Florin 
100 RayiOJD&rk 
JOO Belp 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Krona 
100 p~ta 
100 Zloti 
100 Pen«6 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 tıweo Kronn 
100 Rohle 

M% 
lsı..20 

0.9950 
l.81ll 

lS.8'6 

%8.40 
o.&n3 
S.17%.'~ 

ın.9115 

30.98 

- Esham ve T ahvillt -
TahvtlAt ttzerlnfJ muamele 

olmamıştır. 

.,LY,ı;4,..R.ı,J4,..~ZLA.L>4/.-,.:~.w,:l.,LM ..JJAl..~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~111111(, 

Böbreklerden idrar torbuma kadar yollardaki haetahklarm mDuoplumı 

kökilndea wm!Uemek itin IIELMOBLÖ kullanmn:. 

HELMOBLEU JJ~ --~. 
Böbreklerin ı;ıılıı.;mak kudretini arttırır. Kadın, erkok ldmr zorhıklannı, eekJ .~N,-W"ı'IJ 
'e ~·f'nl bt-l!loğukluğunu, m••saııe UtlJıabını, bt-1 ağrısını, sık sık idrar bozmak /• 

lnrın, rııet.a11ede t.a .. ıarm teş<'kkillüne mani olur. / . 
DİKKAT: HEI.~OBLÖ idrarınızı t('mfzllyerek mavlleştirlr. • , 

Sıhhat \'ekAletlnln ruh911hnt tıal1.dir. illa~ EOZA!loı"EDE BULUNUR .ıA ur.•1 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
KunıluA Tarihi: 1888 

Sermovesi: 100,000,000 Türk Lirası 
~ube ve A iant1 .. ~oedi ~ 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

Gıraat BankaemcSa lnamhılrab n lhbaraıs tuarruı haaplarmcıa u u 
IO Urul tıuıwıanıana 118Dede • defa çeldlecell kW"a U. &f&lıd&ld 

plln& g&re tkramıye datrtı\acaktır. 

• 
' ' '° 100 

l20 
180 

&de& LOOO IJrJ.Wı C.000 
• &oo • ı.ooo 
• 160 • ı.ooo 
• 100 • &.000 
• 50 • 6.000 
• '° • 1.800 
• IO • s.ıoo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

OIKKA T: ResaplarmdakJ paralar bir ııene içinde IYl liradan qafı 

dllfmlyenJere lkramlye çıktığı takdirde 90 20 fazlulyle verttecektlr. 
Kur'alar eenedı • defa: 1 EylOJ. J BlrlncJkADUD, J lılart H ı Haziran 
tarthlertnde çekUecektlr. 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

iplik fiyatları 

Numara : 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

- - ---
Kuru§ : 315 335 4i0 490 530 565 585 610 635 

Bez Flyatlan : 

Tip E. 85 E. 90 B. ':'5 B. 90 

Kuru§ 854 SPl 825 945 

Yukardakl fıyaUar tktısat VekAletince teslııt edilen .salı§ fiyatlarıdır. 
Sipari§ sevk ve kabulü Fabrikamızın l Mayıı 938 tarih ve 6 sayılı 

tamimi esasına mUstenlttir. (10931) 

HAS8AS 

UMUM? AC~ALTGI: 
İstanbul, Kutlu Hıuı 1/4. 
SATIŞ MACAZALARI: 
ANADOLU PAZARI, Slrltecl 
ZAFER Ticarethanesi, Eminönü. 
A. Baroççi Suıtar.hamam, 
BASRİ TUMER. Yeni Valide han 49 
Panciris ve Savaldls, Karaköy. 
Alberto ASSA NTE, lstiklll caddesi 
Taşra için ac,.nta aranıyor •• 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk HA· 
klmlltlnd :ı: 

940/1444 
Elektrik L~letmeslnin &yoğlu Kum.. 

baracı yokuşwııia Adilbey Apartıma· 
nı altında ıs 11&.)ılı dUkkAnda Muhittin 
Batu aleyhine açtığı davada tesbit 
dosyasuını blrle§tirilmesine karar ve
rildiğinden ve imzasını inkAn halinde 
tatiktap istenildiğinden ve gelmediği 
takdirde istiktaptan kaçınarak imza.
smı kabul etmiş sayılacağına dair 13 
gün müddetle gıyap karan tebliğine 
karar verilmiş olduğundan muhakeme 
gUnU olan 14/12/940 saat 10 da mah· 
kemeye bizzat veya bllvekAle gelme· 
p1z muameleli gıyap karan makamma 
kafın olmak üzere ilAn olunur. 

(34068) 

( KAYIP!-AR -- ) 
1320 sene8inde MWkiye Mektebin· 

den aldığım §8.hadetname zayi olmuı· 
tur. Yenisini alacağımdan eakiainin 
hUkmU olmadı!J. 

bplro Zahartadla *. * Gemici ctizdammı zayi ettim. Yeni-
sini ataeatnndan eeklslnln hllkmll 
yoktur. BU.yln S.U. 

r 
(M081) 

QocWs Hell.t.mı 

Ahmet Akkoyunlu 
l'aUlm, Talim.hane Palu No. t 
Pazardan ınuda bergtln saat ıe 

ten IO!lr&. Telefon t0127 

t!Jfanbul Vll&yet1 Boyoflu Knzaeı 
Nütua Mcmurlutundan: 

HtlMıytn ağa LAle sokak 8 Hı\Oede 
12/24 müseccel Klrkor kızı Fatma 
Ayselln İstanbul on birinci asliye hu· 
kuk mahltı:ımeslnln 12.10.940 tarih ve 
940-769-763 kararlle admm Annlk 
olarak tash!lline karar ''ı:•rtlmlş oldıı
fundan Kıuıuuu mcd nlnln 26 mcı 
ma:idesi mucibince keyfiyet ilAn o· 
lunur. {34060) 

1-=~:::===i Dr. Murat R. Aydm · 
Beyoğlu . Parmakkapı. imam 

;ıokak No: 2. Tel: 41553 

I
Muayeıu H her türlü söı 
ameliyah fa.kan için paraıı:ıı-

ICOtA YUIUF 
Salih, ın kaim bileklerile 

Küçük Yusufa iyice sarılmıştı. 
Fakat, bu sarılışın o derece ça
buk bir çözülüşü vardı ki... Se. 
yirciler de, Salih de ıbirdcnbirc 
şaşmvermişlerdi. 

Yusuf lastik top süratile bir. 
den zıplayarak ayağa .kalktı: 

- Ey .. şimdi sıra Jumd~ ?. . 
Yusufun ibu soruşu, ıkıncı 

galebenin doğurduğu .~i~ gurur 
dan başka birşey degıldı. Yaz an ISKENDERJ.5UHELU 

Salih meydana çıkar çıkmaz, 
Küçük Yu.su.na selamlaştı. Yu.. 
suf o kadar sabırsızlanıyordu. 
ki pehlivanlar meydana gelir 
gelmez hemen kapışmak isti
yordu. 

İstediği gibi de yapıyor. ilk 
hamlede hasmının maneviyatını 
sarsıyordu. 

Salih bu kadar büyük bir ka. 
labalığın önünde ömründe ilk 
defa gilreşiyordu. Dostlarına, 
ailesi efradına ve çoluk cc :ı. 
ğa karşı fıyakalı bir dolF:ş_ına 
yapamamış. çalnnlarını göstere. 
meden kapışmıştı. 

Halbuki, Salih, kendi köyün 
de hiç de böyle gürcşnıezdi.. 
Meydana çıkar ç:uınıaz selam 
an'anesine mübalftğalı bir ria. 
yetle el • ense peşrevlerinden 
90llr&, ftc; eağa, Uç sola, bir ile. 
riye, bir gerise dc.ğru dola~ma
lar. ondaa aonra. da sahte ka. 

64-
pışmalar yapılır ve pehlivanlar 
bu. suretle yavaş yava.5 hıza 
gelır... Ciddi kapışmalar en 
sonra başlardı. 

Küçük Yusuf, Çorlulu Salihi 
bir sabah kahvaltısı yer gibi. 
beş altı dakikada sırtüstii yere 
çarpmış ve halkm: 

- Böyle güreş olur mu be? 
Yola mı çrkacaksm? Acelen ne? 

Diye bağırmıun üzerine, he. 
nüz yerden kalka.nııyan Salihi 
kucaklayıp kaldırdıktan sonra: 

_ Misafirler. ~ni bır daha 
yenmemi istiyorlar! haydi. sı. 
kıc::ı sarıl belime! 

Diyerek, kendin~. pelte gibi a
yakta duran Salihın kolları ara. 
sına atmıştı. 

KUçilk Yusufun maksadı, hal. 
ka hem kendi maharetini ve 
kuvvetini göstermek, hem de 
Salibin ne kaba soğan olduğu. 
nu anlatmaktı. 

Salih, tekrar Küçük Yusufun 
tongasına düşmti.rıtü.. Bir anda 
kıskıvrak olmuş, boğuk boğuk 
bağırmağa başlamıştı.. Anlaşıl. 
maz laflar arasında: 

"- Beni boğacak mısm be .. ? 

Benim de çocuklarım var!,, 
Dediğini duyanlar, Salibe: 
- Öyleyse (pes) ~e de kur. 

tul! 
Diye bağırıyorlardı. Vaziye· 

tin vahametini ve Salibin şaş_ 
kmlı~ının derecesini düşUnUn ki, 
zavallı pehlivancık. pes demeyi 
bile hatırlayamadığı için, tek. 
rar - ikinci defa olarak -
sırtı yere gelmişti. 

Küçük Yusuf kalkmıyordu .. 

Ve başını arkaya çevirerek: 
- Görmeyen varsa, görsün.! 
Diye bağırıyordu. 
Küçük Yusuf aceleciliği ve 

çevikliği hakem heyetini bile 
şaşırtmıştı. Hakem, vaktinde i
şaret veremiyor, hatta sağa so. 
la bakmağa yetişemiyordu. 

Servet Bey: 
- Yusufun bu tavn hOŞWna 

gitmedi. . 
Derken, şeyh ef endı: 
_ Hoş görün, beyim! diyor. 

du, insanlık bu. Bu kadarcık 
bir gurura kapılmaması kabil 
midir? • • • 

Üçüncü güreş: 
(Küçük Yustıfla Çanakkaleli 

Mehmet) 
Arasında yapılacaktı. 
Bu, bilylik crtanın belki de 

en çetin güreşi &lacaktı. 

Hakem: 
- Çanakkaleli Mehmet peh

lı vam er meydanında bekliyo. 
ruz. 

Diye bağırdığı zaman. Servet 
Bey, oturduğu çadırdan, dUğUn 
ve güreş mürcttiplerini tebrik 
ederek: 

- Doğrusuı en küçük nokta
lan bile ihmal etmepıişstniz. 
diyordu, eski güreş ldetlerini 

--- ~ ,, " . .. ' 

Baş, Diş, Nezie, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser 
lcabında günde 8 kaşe almabUtr. 

TAKLiTLERiNDEN 8AKININIZ. HER YERDE PULLt:J Kl1'1'1JLARI 
ISBARIA ISTEYtNtz 

OSMANLI BANKASI 
TORt< ANONiM ŞiRKET\ 

TESiS TARiHi -1863 
Sıataım w Tarlti,. Cilmhrırivm ile ınürıbkil muk•mtmamm 

2191 Numlfalı 101611933 t•n1ıfi lunırnf• tJ$dılt rdilmıstır 
ı 141611933 tanhlı ?qJ$ Num1r•h Rr.:;mJ <J•ut~ J 

Sermayesi: 

ıhtıyat akçesi : 
t0.000.000 tncma LfraSt 

t.250.000 lngllla Llrau 

·orkiyenin basltca Şehirferind(ıı 

PARIS, MARSILVA Y1! NIS"de 
LONORA vt" MANÇESTER'de 

MISIR. KIBR15. VUNANISTAN. IRAN. IRAK. FiLiSTiN 
-. MAVERAVI ERDÜN"de 

Merkez w Şa~lerl 

VUGOSlAWA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURIVE. LÜBNAN 

filyafJeri oe bOtOn i>Gnyada Acenta ve Muhabirleri vardıe 

Hn nevi Banka Muameleleri yapa. 

Hrsabt car. ve mevt'uat hesaptan. lcü,adı 
Tıc.ırl krediler w ~ıklı kredıler kuşadı 
Turınv. ve Ecnebt memlekeıler llunne keşide sent'da1 1$1ıontosıt. 
Borsa nurlen. 
Esfuım ~ tahvili•. ıln,. ve ~ıaa Gzenne avans 
~il ,.JahsiLitı te uire. 

En vü~lc eırinıyet şartlarını haiz lıiral.lt 

Kasalar 5crvıs.ı ~rdır. 

ı~an1n en mOsait tartlariıfe ( kumbarah veya 
kumbarasız) taurruf heupfuı açılır. 

.., ........................... . 
V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

geıliden 

açmışltı 
Kitap, mecmua, gnzele basar. 
Tabiler namına dizği itleri alır. ........ -................. ... 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Laddesının en muteber yennde tevkaıade nazaretlı 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kira ık 
<>dalar da vardır. 

Vakıt Gazete • Idarehanesitıf' mOracaat. 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Matba~• 

Umum neşriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevenqll 

bütün ıstılahlarile i-hya ediyor. 
sun uz. 

Mustafa Dan.ış efendi büyük 
bir tevazula boynunu bükerek 
gülüyor ve bu gibi takdirkar 
sözlere, mutad tebessümlerile 
mukabele ediyordu. 

Nihayet, Çanakkaleli Meh. 
met pehlivan meydana gelebil. 
mişti. 

Mehmet pehlivan da iri göv
desi, kalkık omuzlan, şişkin 
bazulariyle Küçük Yusufun ya_ 
nmda pek gösterişli görünüyor. 
du. 

Seyircilerden biri : 
- Sa km, yanlışlık olmasın! 

Koca Yusufla güreşecek bir 
pehlivan, Küçük Yusufla nasıl 
ka.pışll'? 

Demekten kendini alamamış • 
tı. 

Küçük Yusuf birşey söyle.. 
medi. Mehmedi görünce: 

- Merhaba, eski ustam. 
Diye selUın verdi. Küçük 

Yusuf kadi:rşİ.IWJ bir adamdı. 
Eski dostluğu ve eeki u.stalarmı 
unutmamıştı. Fakat, Çanakka. 
leli Mehmet öyle palavralara 
kolay kolay panuc bırakan peh.. 
livanlardan değildi. 

Güreş ha§lamıştı. 
Binlerce seyirci, bu güreşi 

büyük bir alaka ve heyecan i. 
çinde takip ediyordu. 

Küçük Yusuf, diğer ha nn
lannı yendi~ gibi, <:: .:ba9ale. 
li MPhreedin iri gövdesini de 
yere serip ~w-. edebilecek 
miydi? 

Bu boğrn~ma da pek çetin ve 
insafsızca oluyordu. Küçük Yu -
suf, Mehmedin sert hamleleri -
ni şayanı ha•.,..et bi,. çeviklikle 
önlüvor ve Mehmetli eık sık 
müşkül vaziyete sokuy. _ .!u. 

Küçü:t Yp-··" daima ayaktn 
güreşmek istiyor, Çanakkaleli 
Mehmet ise ha ... · .. ::ım önUne 
dfü;<-rek yerde görüşmeyi ter -
cih ediyordu. 

Küçük Yusufun bacakluı u. 
zundu. Bu sayede ayak gi.ireŞ. 
lerinde daha çok muvaffak olu. 
yordu. Çanakkaleli Mehmede 
gelince, onun aksine olarak ba
calrlan kısa ·..-ıi; bu Rebe!l1 " a. 
yakta güreşten - kolayca ka • 
<'·namadığı için - lıoı:ılanmaz. 
dı. 

(Devamt var) 


