
1"19\ev et eykel ve resim 
sergisi açıldı 

Ankara, 31 ( A.A.) - lkinci devlet hey
kel ve resim sergisi bugün sergievinde Maa.. 
rif Vekilinin bir nutku ile açılmıştır. 

· Törende Başvekil doktor Refik Saydam, 
Vekiller, Parti Genel Sekreterleri, mebuslar, 
Vekft.Jetler ileri gelenleri ve kordiplomatiğe 
:mensup birçok zevat hazır bulunmuşlardır. 
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BüqC.k Millet Meclisi bugün 

on beşte toplan ıgor 

Yunan 
harp 

gemileri 
[talgan ileri 
mevzilerini 
bombardl

man ettiler 

Soysuz 
Yalanlara 
Karşı 

Yazan: Fazıl Ahme.d Aykaç 

İnönü bir nutukı 
söyliyecek 

Utanmaz dünyada. arlanmaz bir 
&Sil"! •• 

Fikir, bizlm değil, Abdiilhak Ha
ınidindir. ll&yll sene evvel nıeşlıur 
~&ir ~öyle demişti: 

"Dünyayi bihayada bu bir asr-ı 
bihicab!" 

.!.rttk düşünün; za.marıımızı tas· 
"1r iç.in ne yazmalı? Arlanmaz bir 
e.snn şüphe yok ki en sıynk ve ı.;ır 
naşılc de\Tindeyiz. Doğrusu hazin 
talihsizlik! Filh3ldka yalnız mih
ver devletleri radyola.rmm ne~ri
Yatını dinlemek gönlünde biraz me
deni duygu olan insa.nı insanlığm
da.n. utandmnak için kafidir! Be· 
reket versin bu tiksindirici propa-

' -Rıuıda, yalnız adiliği ilo insanı o-
ğ\irten bir unsur olarak kalıyor. 
ltalyaıı ,·e Alınan ıııdyolarında. 
l'astladıı:;'IDllZ o türkçesi gülünç üs 
lubu ebleh ifade, gfıya. bunları 
s<iyletmekle, lehlerine proparı;anda 
yapt-Jdarını te,·ehbö.m etlen beyetı· 
Jerin ne kadar 'körükörüııe iş gör
düklerini göstermektedir. Kendileri 
tttrk~e bilmedl.klerl, bizim lisammı· 
znı necabet ve asaletinden hiç blr 
§ey anlamadıma.n için mikrofon 
-.. ... ~"'~ ğm!ı.k n hPlı.b '1 echel 
'Ve okuduğunu anla.maktan Aciz 
:tdm.tıelerln bozuk. sakat ve becerik· 
6lı: ralanlarlle Türk milletini alda
tıyoruz saıuyorlıırl 

~tırlarsınız; bir 7:am:ı.nlar İtal· 
yan radyosunun o enncnire bozma.
sı sözlerini kahkaha. ile dinlordik, 
Ve propaganda ile ze'ı.iı oyunu yap· 
tığ.mı sananların, n11ı;ıl hayale gel
mez bir Jın.maknt canhazlığı ettiği
ne şa ardık. Bcr1inde j..-.e <ıoysuz 

'e Idrli bir se!41e memlcl<etim~n 
iılrrkine bir !:.Ok sUprüntii atmnğa 
ı:nlrşıhı·dı ,.e çalı~dıyor! 

I'aknt son cinayet her şeyi ba!'i
tırdr. Suçsuz, dürüst ,·e ~.a.Ju;l•an 
\ unan milletine Jm..r<jı, bütün na. 
ınus ve §eref mefiıumunun yüzü· 
uu kızartıu:a.k surette \'aki olan te
cavüz, I~lnde ~<'r !'e\ gisi saklı
:ran bUfımum insanlan eJemlendir 
tııclidir. İnsanlık artık orta. 1:ağ, 
Uk ta.rıh ve hatta. taıt devri sahne· 
lerf ya..5:ımağsı. b.'lsladı. Günden gü· 
ne siroyetinl aı•ı.ırnn bu 'icdan n· 
bası, du.mın.dan al!:alaıı bir ahlaki 
terbiyenin bütün cihana şamil ufu 
llCtinden başka seY değfülir. Nice 
ilirn, fö,ir ve felsefe ııda.nu, bunu 
r-0ktan gördii ·re iimito;iz surette 
hn;;ndr. Fa.kat 0 kadar! l{udurnıu~ 
f :V\ nn sn.ldınsh Je ve ileriyi iyi 
~orttyor1un s n~n· lıorlroıı!; lıir kör· 
lükJe ortaya fırla~ an emperyalist 
lı;teJıalar, Hr gtin de kendi ba,.Ja· 
tını yemek üzere şimdi tekmil ma• 
81hn insaniyeti sömürmek istiyor 
lar. YP. ildde birde sıkılmadan Av· 
l'U_pa. nfaammdan bahsediyoPlttr. 
Yent dii7,en öyle mi'? Bütün kiireye 
i'tledeıU 'c insani bir dorumu, her 
gttn parmaklarmdan • yeni boğaz
lanmış milletlerin kanı damla.yan 
katil &iiriileri mi tt-.min edooc'k ': 

"Zehiy tesııvvur-i batıl, zehly ha
yal·i muhal!'' 

Eğer onlar kendi ellerinde biri
ken kan Pıhtılarını silmeğc ınu· 
Ya.ffak olurlarsa nc bü)iik ~C;} ! O 
zaman da alınları ilelebed bir kara 
l<'ke Ile damgalı kalacaktır! 

Bilmiyorum, '.l'Urkiyedc itah·an 
~ e A1man sözııne artık bir dal;ika 
l~k klM:I~r, zc.ka gaflet.f gös 
tercbl.ır tek fert duşünülebilir mi? 
Gerçekten içimizde öyle bir bed
b t 'arsa sa..'l!lnz. Zira fikirlerin 
tam erbestuğinc derin hiinrıet du
~ a · imiz, \lcdanların denaet ve 
şe 0 aUne lı.:mn en kfü;ük zaaf ve 
>ni :ım-ıh,..yı l<abul edeme1. 'e et
nı mt.•r. ~eıel.tlr. 

' vnJJı l: u nisi!ın \e kahraman 
" ıl r! biliyoruz; onla-

t n kücUk Yarlığı üzeri· 
ı lı r türlii bü~iiklükten 

(~am; 2 tnr.Mr) 

Ankara, 31 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi 
yarın saat 15 de 6 ıncı intihap devresinin ikinci 
içtima yılına başlıyacaktır. Bu münasebetle Rei

. sicumhur İsmet İnönü'nün irad buyuracakları 
nutku müteakip Meclis Riyaseti ve Riyaset Di
vanı intihabatı yapılacaktır. 

Milli Şef 
inyi:tuı anın Şark Orduları Erkanı 
Harbıye Reısinı kabul buyurdu 

Ankara, 31 ( A.A.) - ReisL ' Kabul esnasında İno"iJtere 
cumhur İsmet lnönü, İngiltere büyük elçisi Sir Hugcss:n ile 
şark orduları erkanı harbiye rei hariciye umumi katibi Numan 
si general Arthur Smiti bugün Menemencioğlu hazır bulun
saat 16,30 da Çankaya köşkün.. I muşlardır. 
de ka:bul buyurmuşlardır. 

.ta 
yı d 

10 ikinciteşrinde halkevlerınde ve 
rrıektepieroe toplantılar yapılacak 

Ank.<.m1, 31 (A.A.) - Ebedi 1 milletine beyannamesi ve ıı.k. 
şef Atatürkün ölümünün yıldö. şam neşriyatında Atatürkün 
nümü g-ünü olan 10 ikinciteşrin 1 cumhuriyetin onuncu yı!dönii. 
pazar günü hal_kevlerinde ve o. I mü münaschetile T~rk m.illetine 
dalarında, partı merkezlerinde yapmış oldukları hıtabesı oku. 
ve bütün mekteplerde ihtifal nacaktır. 
toplantıları yapılarak ebedi §e- o günü Ankarada halkevin-
fin aziz hatırası anılacaktır. de yapılacak merasimi takibt>n 

O günü radyo neşriyatında ebedi Şefin muvakkat kabirle. 
yalnız Anadolu ajansı haberle- rinin bulundukları bina umu. 

1 rini verecek ve bu haberlerin mun ziyaretine açrk bulunduru. 

1 
akabinde sabah neşriyatında lacaktır. 
Milli Şef ismet 1nönünün Türk 

Yunan müdafaa 
hatlariyle henüz temas 

temin edilemedi 

Küçük bir Yunan 
kıt ası 

iki italyan bölüğünü 
hezın1ete uğratll 
Atina, 31 (A.A.) - Atina ajan

sı bildiriyor: 
Gazetelerfa öğrendiğine göre 

askeri harekatın inkişaflan şayan; 
memnuniyettir. :Maamafih Elen or
dularz başkumandanlığı, harekat 
hakkmdn, her akı;am günde bir ke
re bir tPbli~ neşretmeği takarrür 
ettirmiştir . .Muhasamatm ilk günü 
olduğu lÇin, fevkalade olarak 28 
teşrinievvelde iki tebrğ neşrolun
muı;tur. 

tlç numaralr Elen tebUği 

Atina, Sl (A.A.) - Elen ordu
ları başkumandanlrğmm. 29 teşri· 
nievvel akşamı nesredilen 3 numa-
:a.l '.; eHI•tO.:J.." 

28-29 teşrinievvel gecesi ma
halli temas harekatı, ma.hd~t ol
muı;ıtur. 

29 tc§rinievvel giinli dii.şman E
pirdc, ağır ve hafif topçu ile kuv
vetli cüzütamları harekete geçir -
ıni.ştir. ~are.Jca~~ız, tesbit edilmiş 
olan plan mucıbınce yapılmakta
dır. 

1 
G~ı:bi. Jo.Takedonyada, vaziyette 

değı<:ıklık yoktur. 

Di şman hava kuvvetlPrinin fa
aliyeti pek az olmuştur. 

30 tarihli t<'bli~ 

Atina, 81 (A.A,) - Yunan or
dulan başkuman<lnnhğmm 30 ilk
te.'.jrin ak:ıam tebliği: 

Epir cephesindı>, kuvvetlerimiz 
ileri .karakollarm muayyen plan 
~ucibınce hafürp ~eri çekilme
sınden sonra 30 ilkt<'!irinde bütün 

(Df>rnııu .,ı. ün~llde) 

Yunan - İtalyan harbi 
karşısında 

. Aln1anyaya göre 
r ürkı venın vazı yeli 

Ruzveltin yeni 
bir nutku 

ÜBütün süratimizle 
s!lahlanıyoruz,, 
ingilterenin tayyare 
siparişi 26,000 i buldu 

Bcrliıı, 81 ( A.A.) - Yarı 
• re:;mi biI" tebliğde deniliyor ki: 

Bcı-liıııdeki kanaate göre. Tür 
kiycnin alakadar devletlere kar_ 
şı vaziyetinde bir de<Yişiklik ol 
duğunu kabul etmek için hicbi; 
:;ebep yoktur. 

Boııton, 31 (A .• \.) - Dl.in H.uzvelt 
Bo.5 tonda bir nutuk \•ererek ezel.imle 
şunları eöylenıiştir: 

.. _ Bütün silratimızle ilerlemekte.. 
yiz. Donsnnıamız harici mtidafna hat
hmızuır. En bil) Uk donanmayı inşa 

etmeğc başladık. 
Ruzvelt ııon yedi sene zarfında do

nanma içm yapılmış olan işleıi goz
de.n geçirerek, şiıntli ı::irlcşik Anıeri. 
lm tezgühlarmda 1933 ııenesıne naza
ı·au altı nıısli !azla insan çalışmakta 
oli..lugunu beyan etmi~tir. 

Bugün hariciye neza~elindc 
Yunan - İtalyan ihtilafı karsr~ 
smda Türkiyenin alacağı va~L 
yete dair ecnebi gazetecilerin 
sualine Vl'rilcn cevap i<'tc bu. 
dur. 
Diğer taraitan, Almanyanın 

gu~ra Türkiyeye bir nota veya 
ultını:ı tonı verd ğine dair ya_ 
bancı mcm 1eketlerde cıkarılan 
şayialara Bcrlinin siyasi maha
filinde hiç bir ehemmiyet ve_ 
rilmemektedir. 

Henüz \kdPnize açılmamış bulunan Italyanlarm ağır 
. .:ırhlıları bir limanda yatıyor 

Patrası bombalayan 
ltalyan tayyareleri 

Yunan renklerını 
taşıyormuş 

.t1liııa. 31 ( A.A.) _ Yuna. 
nıstana karşı habersiz İtalyan 
~cavü.zünün ilk günü olan 28 
ıJkteşruı giınti, heni.ız halkın bir 
şeyden haberi yokken, 8ivil 
Yunan ahalisine karşı İtalyan 
bombardıman tayyarelerinin hü 

inQiltere 
Yunanıstana geniş 
askeri yardlma 

tıaşladı 
İtalyan filosu İngiliz 

donanmasiyle hala boy 
ölçüşemiyecek mi? 

cumlan başlamıştır. Londra, sı (A.A.) _ 1.ogiliz 
Patras şehrine karşı yapılan resmi makamlarr, tecavilze karşı 

hücumlar İtalyanların hal'('ket verilmiş olan garantinin tatbiki o-
tarzlarını açık bir surette gös • larak lngilterenin Yunanistana ke
term.ekte<lır. limı:n;n eıı g niş manasil askeri 

Patras hiç müdafaa tertibatı mil.ıaheretlni vermE'kte olduğunu 
olmıyan açık bir şehirdir. Mu_ bHdirmektedir. 
hasamatın başlamış olduğun.. Yunanistanda mücadele başlamı" 
dan halberi olmıyan halk sokak. ve bunun üzerine İngiliz garanti
larda gezerken bom bardnnana si derhal harekete gecmiştir. 
maruz kalmıştır. Bir Arnavut haydudu hadiseslıı 

İtalyanlar şehrin hava taar- de>nberi Yunanistana karşı tatbik 
ruzlarma karşı müdafaası ol- olunıı.n tehdit ve sınir hürriyeti, 
madığmr bildikleri için, alçak_ 1\lussolini, doğrudan doğruya hiı 
tan uçarak sivil hl! lk üzerine tecavii:r. hareketine inkılfıp et~Jr-
ceman 200 bomba atmışlardır. mlştiı-. 

Emsali görülmemiş bir hon - Şimcüyc kadar, İtalyan filosu. 
har!ık1a . yapılan bu taarruzun denizlere hakimiyeti süphe götilr
ııetıcelerı feci bir feliiket ol- meyen lngHiz filosu il" boy ölcü!;
muştur. 

B' mekten bazı çekingenlik göster-
ırçok evler yıkılmıştır. Ha. m.iştir. Fakat §imdi Yunan sahille· 

len enkaz arasında ölüler aran. ri etrafında vukua gelecek hadıse
maktadır. Şimdiye kadar 110 ler, İtalyan filosu ile çarpışmalaı-a 
c~set çıkarılmıştır. Bunların 45 sebebiyet vermek:tE>n hali kalmı:va
~1 ço~u~. ~O şi kadrn, biri pa. cak ve İtalyan filosu, ihtiyatkar at ~~] ırı .de polistir. vaziyetini bırakmak mecburiyetini 
!t Işı 1 memış bir keyfiyet de hissedecektir. 

n.a ~~n tayyare1erin'n ekserisi-, tngı·liz hükfuneti Yunanista.na 
m ı unan re ki · · t · · olduk! rı erım aı:ımakta Metaksas hültfımetinin talebi ilze-

yar . arıdır. BW1ları Yunan tay rine dl niz ve hava yardnnı yap 
nı ~~ık z~nede~ halk. ucuı:ıları. mak için bütUn tedbirleri alırken 
y a a. a ıle tak~p ederken. İt.al. Yunan :rnrım adasına tecavüzün 
ban tılotıarı bırdenbire halkı umumi ve diplomatik neticelerini 
lao~ ardıman E'tmeğe bnşla,mış. de çok büyük bir alaka ile takip 

r ır. eylemektF•dir. (Devamı 4 üncüde) 

•'Birle~ik Amerikadan uzak bulunan 
arazid~ üslerin kudreti mühim su· 
rette takviye edilmiştir. Gayemiz her 
h:ıngi bir mütecavizi uzak tutmak, 
Iaımt sahillerimizden mümkuıı oldu-
ğu kadar uzakta bırakmaktır, . 

Son ilti ay zarfında. hilkumetınız 
Atlantikte bulunan 1ngillz arazisinde 

yeni hava ve deniz U!!leri elde etrnl§· 
tiT. Bu arazi, Terreneuve'den başlıya· 
rak AUantlk Okyanusunun Amerika 
ve Afrika kıtaları arasında dııraldığr 

uaDn Alrrıarl r o r v.k ve Bardiya 
yenıden oonıuaı~ndı bayram tayyare.ers 

yeni tertib Bu .... üıı Şeker Bayranunın birin- Dl.in münferid şekilde 
kuponlarımız ci gü~üdiir. Gazetemiz diğer refik- İngiltereye taarruzda 

noktasına. kadar varmakta.dır. !erimiz gibi yarın ve pa7.aı· günU in-
B.rl~ik Amerika, ordusunu inkişaf 4 lkinciteşıiıı Pazaı tesı gUn!ımh :ı tişar ctmiyecek. pazartesiden iti- bulundular 

ettumektedir. Zira., emsalsiz tehlike· itibaren yeni tertıb ki ab kuponlurı· cnren tekrar çıkacaktır. Muhterem Loııdıa, 81 ( A.A.) _ Hıl\a 
ler, Amerikayı emsalsiz tehdltlere I ınJZın neşrin<' ba;şlıyacagız TafsilAt okuyucularımızın bayramlarını tch- ve dahili emniyet neza.retleri-

(ll<>yı>mr 2 lnrjilrl O<>'iinl~li sayımızrla. ı ıik ederİ7:. 1 nın t bJ ği: (0P''ll01l ' ttnrfült') 

Kahire, Sl (A.A.) ~_.1n~-iliz 
hava kuvvetlerinin teblı,gı: 

lno'iJiz tayyareleri (iun Bar_ 
dia ~e Tobruk Uzerine taamız.. 
la,.d:'i bulunmuşlardJ·. 4 

Bardıada bir iaşlı deposwa 
hücum edilmiş ~ birçok bom

< \.-amı 4 Uneüde) 



lb ü emin 
en hed Ali 

Son sadrazamlarda Ali Paşanın 
nayafı nıçin tenkid edılmedi 

Roınıı, 31 (A.A.) - D.N.B. bil· 
dir-i;,ror: 

Cioı:ıaie d'ltalia gazetesi, kay· 
da deger bir ınakale.sincle Ywıan 
- İtaJyan ihtilafmd:ı Ball;an dev
letlerin.in vaziyetile meşgul ol
maktadır. 

Ostad lbnilemin Mahmud Ke. 
mal 1nal, "Son asır Türk şair
leri,, eseri ile, irfan hayatimI
zm en büyı.i.k bir bo~luğlınu 
doldurmuştur. 

Ya'nız Tür;ıiycde değil, dün.. 
ya ilim Ulemınde şöhreti olan 
üstadın, bu eserini Tanzimat.. 
tan Ct n hm ıyc.te kadar gelen 
sadraza.mk.rm hayatına ait o
lan diğer bir czcri takip etmiş.. 
tir. Maarif Vekfilet\nce neşri. 
ne ba.~lanan seriuin ilk kısmı 
çrkmış bulunuyor. 

Tarih ve edebiyat sahasın
daki yUksr>k vukufu karRısında 
kendisine Oamaıılı tarilı ve ede. 
biyatmın Kut'b.ul Aktab'i diye. 
bileceğimiz l'stafün, bu son e
seri Hadikatül Vüzera zeyme. 
rinden Vcrd.ül • Hadaik'e zeyl 
olarak hazırlanmıştır. 

Böyle iken bazı münevvel'lc
rimiz, eserin zeyl olmadığını: 
zira VerdUI • Hndaik'da Alı 
Paşanın hal tercümesi varken, 
üstadın kitabına Ali Pnı:ıayı da 
aldığım ileri sürmekte, bir kıs. 
mı, eserin duha mufassal olma. 
sı Iaznn geldiğini kaydetmek. 
ted·rıer. 

Profci )r Mchmed Ali Ayni 
Akşa.nı gazetesinde neşrettiğ·f 
bir yazıda, bilhass::ı. bu ciheti 
tebarüz ettirmekte, üstadın 
Ali PaFanm hayatmr daha mu. 
fassal yazmamasını bir kusur 
savm~ktadır. 

hmülemin Mahmud 
niçin böyle yar1mıştır? 

Kemal 

""felur.ed .Ali Ayni'nin de bU
yük bir biyografi attmi olarak 
kaydettiği Mahmud remal eae. 
rini tafsil edemez miydi". Ali 
Pa.sanın hayatını daha uzun 
yazamaz mıydı? .. 

!şte bu noktafar hakkında 
fikrini almak istedik. Ustad bi
ze aynen şunlan söyledi: 

Maarif Vckdletlnce "Osmanlı dev-
inde son aaurazamlar., ismi verileı-ek 

Sudur,, namiyle hen yazdım ki aradan Bu g~z t . ··t 
1 

.. 
şımdJ. tam yirmi beş sene geçro~tı.r. büt"' e enm mu a easm_a gore, 
Bu eser "Hadikııt-Ul.\> u.zcra .. zeyille- va un Balkan memlcketlcrıru ltal
rfnden "VerdUl·hadayfk,, e zeyil olarak •• Ya kr.rşı koyarak Yunanistana 
yazJmıştır, hududu mı.. . yendir, faz· ı .Yardnn etmek mecb ıriyetiııden 
la talsila.tn tıı.hD.mmillU yoktur. Her ~~;tuımak hususunda İngiliz planı 
sadrazam .ç..ıı ayrı ulı· ı ... tap )a ... lırsa ım kalmrştrr. 
o vakit -mtimktin olan- her tUrıu Gazete, bunu isbat için de, Ar-
tafsllAta · ~~ı ı 1' ı~ut eseı·lm1 1 1 navutlukta isyan çıktı ı masalmm· 

gır~ r. §ş. h"d" 1 l t k·ı... .... 
ı"eceğim dlye rn.f y:gmıarı değ.!, ozlü _a ıse ere e ııue ugradıgını ve 
sözler ortaya koııur. 1:'ug~slavyanın İtal:,-:ıj·a kaışı va-
Şu mUhim noktnya Bay l'rofe ö U zı~·ct~ ser!.leşt"ği hakk ııdaki 

nazarı dlldmtıni eıt n .. ı, lst : r. n ikıncı m_<ısalın da bir İngiliz rüya
Tarlh ve t.ıracunı ail\'al kl~r ınla. • smdan ~baret. olclugunu yazdıktan 

ap rı sonra diyor kı · 
mız meydıında. Teıcümci hnli yazmak y · 
teşebbUsı.inde bulunanlar b . u?oslavya sakin duruyor ve 

1 
,.,, .. Pa~a ırn • ' u kitap hiç h!r şeye k[Lrııımrvo.·. Çünkil ! -

ar..... ··· ~ ' I as beli lin ' ıuzuın gl:hilıı.dU,, v : . cup o.z e 1 talyan hareketinin seb~nl<'rini bili-
tınden dolayı e lıyakat ve ehil- yor. YııgoslP•J-a pek ala biıi•·or 

ye . tayın kılındı., gibi bir l kl İtal•·anın B" llrnrı !"lJ·v:ıaetı· ~bir 
.tayda. tenıın el ' ~ • • • , 

H\ mlyen ltuıardan ba§ka sergüzeşt aramrror fahnt Balkan 
ınatml mat IJu'anıaz rıa, b:ıh.soıun:ı.calc r devletl~rile olun ınllr.; .. ~be~'(lr(' 
za hususi 1 ' bi ve s ynı:ı h:ıyatına dair vuzuh vermeye ve sulhu halls:ıne 

r Mtı aya, bir kaytlR tesadüf ede. bir esas iizeri 1c!e isUlmır ettir -
ınezle··ae ı; f nkl rf miz • ·e re erin cali siyasiye- meye ça.J.ışryor. Bu s"'h""lı:>iHr ki 

hekkmda yıı:ı:dıkları her söze iU- Yugoslavyani.ll eııJi9e gJ:;tcwıc· 
nıat Olunamazsa nerelere bno vurma· sine ve ha'!!"~ ... ~ ı.; · v<>ı;yet alma-
lıdu·ıar·? ' l ?na lüzum yoktur. 

Bay ProfesurUn -bililtlzanı, yahut Yine CJonı_ ~ d' itaia gazetesi ı 
malumatsızlık sebcblyl()- noksnn bı- eu:ıu da kaydcdiyoı· 1 i, İn"'iltereDin 
ı-aktığrmdnn babsettit;'i birkaç madde Buigaristanı rnilcadcle c.tt1rmek U
de-ı başka cligcr bazı maddeler de var.· mitleri boşa mkmr tır. Bulgıır·,.•nn, 
sa da.-yukıı:rda söyledi~!m vec;hile- dilriist ve meFuliyetlerini müdrik 
benim eserim zcyJ rn:ıhl.}etlnce oldu· siyaseti ile ihtilaflar çık:ıı-marlan 
tu 1çL>ı sözü, muayyen olan huduttan eakmmaktadır. 
dıfarı çıkarmalılağa. mecbu,. oldum. Bu şerait altında Türkiyen.i.n de 

Muhterem profesörün beynnatma İngiliz gencra'l"tin·n Ank!tl'l-lYT zi~ 
bakılırsa bu husustn. vukufu tam sa yaretlerine, Yunan lıiikumetu;in ve 

İngiliz siy~etiııin mübrem truıvlk-
hlbl olduğu anla§ılıyor. Bu halde Ali lcrine r ~ ··a h 

1 
• 

P~a. ve diğer zevat hakkında. -be· . agmen, mu 11 a ı> l'!lf'!i~lesl
nlm gizi z~yit şeklinoo değil- belU nı nazarı tibara almasma hiç bir 
başlı, müdellel. murassaı birer eser vU· 1 sebep yoktu_r .. 1etikl5Hni müdafaa 
euua getlrmeğı.ı himmet ederse -ır- ' etmek __ prensıı~ın~ sadık kalmakttl • 
tanı memleket namma- minnetten ~· Türk.lyenın ıstlkl.ılli ise 1 ngiliz 
olacağımı keına.11 lhltıs ile temin e . zıma.mdarla:ınm eııtrıl·~ls.rınn rağ-

. Y men, ne dogrudan dogruya ne de 
lerl~. ve kendı no.çl:ı: eı:ıerlmf, onun dolayısile mihver tarafından tohdit 
gcmısıne sandal, yahut kapısına. man- edilmemiştir. 
dal addederim. R · usyaya gelinco, Anglosaksonla-

Gazeteci arkadaşlann 
dikkatine 

rın oyunlarmd:ı. son koz trıl5.klrl et
tikleri bu memleket sakin bir hat-

1 tı hareket ittihaz etmiştir. Öyle ki 
İngiltere ve Yıınanst::ınıı. miin4'e -
rit kalmış nazarile bakılabilir. 

Jı.rincl cildi b"sılan naçiz eaeriın hak· Dasın Birliği İstanbnl )fmtakası 
onda ''Pro.esör Mehmet Alt (Gazete. Reisliğinden: - ·- -<ı 
"' ismJn alt mratı basılırken çıkma. Basın Birliği azalarına: Sovyet erin Y unanista-
ış, hangi zat olduğunu anlayama.- Taksim beledjye bahçesinde na tayyare verdikleri 
ım) lmzasiyle "A~_:;ıam., gnzetes!ne şeker bayramının ikinci günü do.., ru de"' il 

yazıla..-ı maknleyl ı;ordüm. akşamı bir arada yemek ye. ı g g 
.Muhterem Pı:°fesörUn, bu eseri o- mel\'. istiyen birlik azalarmm . Mos~-.xı_, _31 ( A.A.) - Tas 

kumak zıhmetinı ihtiyar emesi ve 1 kartlarım alabilmeleri için bir. aJa.n.sı bi!:d.irıyor: 
"Dal:.:ı fazla ma.Iflınat vermeli, bu Irk merkezi bugün akşama ka- Son •gunle_rd~~- Yunanistanm 
maddeyi de yazmalı, eu meseleyi de dar acıl. bulundurulacaktır. Sovyetler Bırlıgınden 130 veya 
tenvir etmeli idi,. tarzında tenvuatta 

1 
_ 150 askeri tayyare a!dığına 

bulunmam gibi "bu meselenin gizli ve dair Amerikan Nevyork 'T'imes 
ince ta.ra.tıar1 hnlckmıJa muhıı.rrlrinin gazetesinin verdiği bir haberi 
hepimizden zlyAde vukufu oıaco.ğtnda Aziz Türk Milleti Röyter ajarı.sı yaymaktadır. 
şüphem yolitur., diyerek teveccüh Ululuklar içeri5.in<le Ulu Tas ajansı, Röyterin bu ha. 
göstermeı:ıı de tc~eklctlre Hl.yıktır. günlerin cok ol~un. berinin tamamile uydunna ol. 

Bay Profesör ve kariler bilmelidir- M. Nuri Çapa duğunu ve hakikate katiyen te-
ler ki son sadnı.zamlann tercümel haL vaf uk etmediğini beyana me.. 
lerfni herkesten evvel- "Kemal·us- zundur. 

Stef aniye göre 

Dün va 
Hitler - Musolini 

mülakabnın 

S yasi ve askerı net ce,e
rinj yakında görecekmış! 

Roma, 31 (A.A.) - Stefa.ni a
jansı bildiriyor: 

Floransada vuku bulan Hitler -
Mu.ssolini mülaltatı hakkında ya
bancı memleketlerde yayılan şa
yia ve faraziyeler hakkında Roma
da §Urası bilhassa kaydedilmekte
dir ki bu görüşme mihverin haya· 
tında ve eserlerinde en es:ıslıların
dan ve en favdalılnından birini 
teşkil eyİemi~tlı- ve diinva pek ya
kında hunun siya~i ve askeri neti
celerini görecektir. 

ŞuraSI da ilfne edilmektedir ki, 
iki müttefik :Memleket arasındaki 
çok sıkı t<:şıfai mesai aynı zaman
da hususi me'3elelere de ıııımil bu
lunduğu cihetle, nı"lıver Frı:ınsa 
meselesinde de tarn'.lmen mtitesa
nittir. Ynni iki mihver devleti 
mağlupların şeref ve ha:, siyetlerl
ni k•rr-ı'l!(s·zrn J!'c"nsa\·a kr-raı har
bi ı b;dayetinde ileri ~iirdük!eri is· 
tcl:lcıri idame ve bu i"+,.,1•10rin Mü
dafaa ve tahaklaıkunda biribirine 
karı:;ılıklı olarak yardım etmekte-
:Jir'~r • 

Stefani A i~n:;ının 
bir sitemi 

Sur.iye fevkr iade 
komiseri söylüyor: 

Suriye işgal 
edilmiyecek 
Beyrut, 91 ( A.A.) - D. N. 

B. ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Fransanm Suriye fevkalade 
komiseri, Hitler • Peten müla -
katı hakkında ecnebi memleket.. 
Jerde dola~e.n şayiaların doğru 
olmadığmı söylemiş ve demiş
tir ki: 

Suriye topraklarının Alman.. 
ya veya İtalya tarafından işgal 
edileceği ve bunların burnlarda 
askeri ' üsler kuracakları doğru 
olmadığı gibi, Fransız manda.sı 
alt'TI~a bııltnıan bu topraklar 
istiklalinin tehlik~ve maI"tZ 
bulunduğu da doğru 

0

değildir. 
~ 

Beş Amerikan 
Destroyeri nereye 

giUi? 
Va§lngtoıı, 31 ( A.A.) - Fi. 

loridatlaki Eyvest'dan beıJ des -
troyerle 17 bombardrman tay
yaresi ve deniz ta:vyarelerine 
mahsus iaşe aemileı;nin hare. 
krti bPra(la hzt faraziyelere 
yol açmış ve bahriye nazırı 
Knox'un bu sevkiyatın nereye 
do~ y.,,.,1111.Yı h~ 1dnnda beya-

ı:uillll. sı 1 ! *-·A.} - 8tefani AjanSJ natta bulunmaktan imtina ey-
bikilriyor: lemeıııi bu faraziveleri kuvvetlen 

'filrl~ ma.tbuatr, İtalyanın Yunanlı! dirmhıtir. 
tana kaı·şı oıau lıareKdıııi II!evzuu Dö~en şayialarda Martinik 
bahsederken bittabi Yun-..nı.,L,llla en in ismi tabi! olarak ge"m('kte. 
derin :; .. ınpatilerinl Jzh::ır eylemekte- dir. H,,.,.,~i te,,.,.r..,fl1r, Fransız 

dir. Fahat 'fUrl< matbu.atı Atı.naya 1 ahali arasındaki fikir ihtilafları 
verilen 1ta.lyan notasıüm redcleclllen yüziin<len bu adada her an ka. 
aebcpıetini katiy"n nazarı itibare al- rY"-Jl{hk1'1.r Ç!kabileceğini göster. 
mryor. O scbep!erl ki 'l'ürk matbuatı mektedir. 
aynen dercetmi§tir. Adanın işp-aline karar verildi 

TUrk gaz ... teıen, efkA.n uro.umtyeyt ği takdirde beş destroyerin bu 
hakikati gizliyereK aldatmak arzusu işe kafi gelmiyeceği ve Fransız 
ile Yunaulılarm !\.rnavutıuk arazlainf: deni% kuvvetlerinin <le mukabe
ıs ldlometre giıdiklerine dair tngilf:c le edebilecekleri bildirilmekte i
kaynaklarınm yala.n haber.ini göze se du Portoriko bölgesinde yeni 
çarpar bir tarzda neşrettikleri haldtı kruvazörler de dahıl olduğu 
Yunan topraklarında bir hakikat ola.ıı halde diğer Amerikan harp ge.. 
İtalyan ilerıeytşinl slikntıa geçiriyor- mileri mev~ut bulunmaktadır. 
ıar. Keyvest'den hareket e<len des. 

Muhtellt makalelerde Yuııaniatanm troyerlerle bombardıman tay
kazanacağı iddla. ediliyor v~ bu keha yarelerinin Martinikte ihtiyaç 
net ''iyi bir general olan Meta.lraaa olduğu takdirde fRaliyete geç.. 
ı..a.zanmak1.an emin oımaşaycıı memıe- mek üzere Portorikodaki fiIO-
ketlni .barba sokmazdı,, gibi gl.llUng yu takViye için gönderilmiş ol. 
bir delile istinat ettiriliyor. Maaınatih ması muhtemel göriilmekt&
bazı askert münakkltler İngiliz yar dir. 
d.ımmın hakiki ~umülünün ne ola.cağı· 
nı soru~turuyorlar. 

VAIHT - Stefanl Ajansının şu tel
gra.fmz bile olduğu gibi koymuş olrna.
mız Türk m.atbuabnnı ortada çl'lklne
ceği blr hakiltat olmadığına delb.let 
etmez mi'? İtalya. notaı:ımda neler ya
zıl.t olduğunu efkarı umum.iyeye oldu· 
ğu gibi gösterml§ olmasmda da ayni 
delalet yok mudur? Bu notada ileriye 
sürillen sebepler kuzuyu yemek lstt
yen kurdun bulduğu sebcrılerden iba

ret olma.saydı, gece yarısından Jç sa
at sonra ve üç saat mUhletll bir nota 
ilo mı ortaya atılırdı 

Sll!Uıa. sarılmaktan başka devletler 
arasında her hangi bir lfıtlla.fm hal 
yolu göğ'e mi çekilmiştir 

Türk limanlarındaki 
Romen vapurları 

hakkında 
Biik"Teş, Si ( A.A.) - Rador 

ajansı bildiriyor: ' 
Deniz müste~arlrğı. TUrk li.. 

manlannda bulunan Romen va. 
purlarmm bu limanları terket
meğe davet edildiklerine dair 
gazetelerde çıkan haberleri k3-
tiyet1e tekzip eylemektedir. 

Romen vaı:mrlarr tesbit edil~ 
nıiş olan seyrüsefer tarifesi 
mucibince faaliyetlerine devam 
etmektedirler. 

Otele gelişlerinin henUz haftası dol.ma.m.rştr ki Er
doğan bir gece gayretle bir lıa:nııe gösterdi, yemekten 
sonra peçetesini masanın ken.arına bırakıp odalarına 
çekilmek üzere ayağa kalkan ka.rısnıa: 

rakmamağa. çalışarak sözlerini kimsenin işitip işit.me
diğini anlamak için ga.yrrlhtiyarl etrafına b:ılundt. ce

vap verdi: 

rinden istemiye istemlye ayrıldılar. 

Erdoğan o günden sonra Madam Nikolayevskfl.nm 
peşinden ayrılmadı; fakat bir taraftan kadının kocası, 
öte ta.raftan Erdoğa.nm karısı sabe.b akşam. yanıbaşlar
rmda olduğu için bu Jo pek yavq yürüyordu; tedbir ve 
Jhtiya.t, vakit yiyordu. 

- Benim dahe. uykum gelmedi, sen istersen gıt ya.t. 
ben biraz daha otura.cağım! 

Dedi. O alq~amdan .sonra Gfilserenin oda.sına. yal
nız çıkması ve Erdoğanm salondaki kadınlı erkekli ka· 
labahk içinde serbest kalıp Hüseyin Hüsnü Bey köşkü 
mensupJarmm Uuıı§tırdıklart yerli yabancı kadınlarla 
otele eğlenmek için gelen Yeşilköylü dilber Runı kız~ 
larlle, İtalyan kırması tatlı su frengi ta.zelerle ve otel 

ahbaplerile dansetmesl ddet oldu. 

Günleri gnrip ibir sarhoşluk içinde, hayatrndan 
memnun, yan baygın bir halde geçiyordu. Kendi ken
disine: 

- Allnbırn, ne gaflet, ne gaflet! .. diye söyleniyor
du, nasıl olup dn kendimi kendi elimle götilrliP o men· 

bu!!I şF::'ker fnbriluı.sınm dar muhitine dağ başına, kuıı 
' . 

uçmaz kervan göcmez yerlere hapsetmi'}im ... Ifıı.va, ha-

reket, hararet, ışık hepsi burada! İnsan bu 1ıayatm dı· 
!';tnda nasıl yamyabiliı·? 

Erdoğan bir gece oda kom.şuları genç Rus kadını 
ile pek sıkı, pek göğUs göğUse. 8.deta vücutlarmm sı
caklrv 1 en'p iç r lt, biribirlcrine sar..ıp kendilerinden 
g çmlş gi ı 'I) r eda ile dansNlerken Ma-iıı.m Nikolnye\•s· 
ka baygın bir ses~e: 

- N t h f bir kannız var Mösyö Erdoğan, dedi. 
o 'adar r:cnr '> l· · ,. İ"<'f' ve rrilzel ... ~'l"'"'l ih o krrfnt 

Urlı:elc vo ln.:.anfan uzak .. O bir ra.hibe alınalı idi! 
Erdoğan, o hnliııde bl!P tPdbir ve ihtiyatl nlden br-

- Siz ondan bin ka.t güzelsiniz! 
Genç Rus kadını vücudunu Erdoğıuım ~cuduna 

biraz daha ya.1da.ştırdt, sivri çenesini havaya doğru kal
dınp çıldn-tıcı bir kahkaha ile gtlldU: 

_ Sahi mi söylllyorsunuz? 

Erdoğ!l.ll - Siz beın glizelsiniz, hem de 11rc€k, se

vimli ve cana yakmsmız! 
Madam Nikolayevska., da.nt!la devam etmekle bera

ber fıkır fıkır gUinıekten katılıyordu, Parlak ve eihirll 
bir ışıkla dolu gözleriİıi Erdoğanm gözlerinin tA. içine 

dikti: 
_ Kadınlar tarafından erk~lerin güzelliklerinden 

ba.h9edllm.esi Met olsaydı ... 

Dedi. 
- Eyyy, ne olurdu? 
- Eğer böyle bir adet olsa.ydr ben de sizin 
Bu gımiş omuzlarmı?.In il.stUnde bir Apollon başı 

gllzclirdiğinizi söyleyecektim! 
Erdoğan, bütün sinirlerini bir an iC}inde yıldırnn 

"Uruşu ile dola.5an sıcak bir şeyin beynini yakıp dudak-
1 arrn:ı. doğru indiğini ve mücesRem bir arzu hallnde ora. 
da titrC'Rmeğe baş'adığmı hissetti. Ah; şimdi böyle bol 

r2,klt hir salonda, bu kadar gören gözü, işiten kulağı, 
dedikoduya !hazır ağzı olan bir yerde olmasalardı ... Ne 
olurdu, burası tenha bir köşe, loş bir oda., yahut hiç de

ğilse insandan uzak bir kır, bir deniz. bir tabiat deko
ru olsaydı! 

- Bana ce!\tıret v0riyoı"3unuz. ".1.farl~m. teııekklir 

ederim; bu iltifatmrzrtan istifadfl ctmeği bileceğim. 
Diye mırıldand1 ve cazband duı·duğı.ı için birlbirle-

Elrdoğan bir glln kendi kendisine vaziyeti ınuha· 
keme etti: 

Madam Nik.olayevakaya A.şxk. değildi, içinde ne faz
la. bir bağlılık, ne ~ddetll bir arzu hissediyordu; sadece 
hoşuna giden bir dJel ile eğlenmek zevki... SenP.lerce 
Anadolu kaaa.ba.ımıda malınuniyet içinde önıilr sürdük
ten sonra İata.nbuldaki bolluk ve imkAn Erdoğaıu tah
rik ediyordlL Madam Nlkolayevska veya bir başkası 
veya. hepsi blrdeıı... Her halde fmıatı ga.ırlınet bilm.et 
13.znndl; Y&mı yazıhane nıeselesi halledilir ve taa.hhUt 
işlerine girmeğe baŞlarsa muvaffak olmak için hele Dk 
,.;ıınuı.nlard& mutlaka !tin başında bulunJJ1ak icap ede
ceği için belki de yine k.lkıp uzak ve JS8d diyarlara git• 
meğo mecbur olac!lktr; fUAn azgın çayın tıstüne k6prtı 
kurmak, filin boş ovanm u~u:ı: bueakSIZ me.8a.felerin1 
kesip aza.ltnıak .içln yol yapmak, yahut dağ etek1erln
de tilnel açmalt gibi DhmetU, yorgımJuk verici, Ylpra
tıc1 bir çalrşma hayatma. atılacaktı. Para kazanmak ko
lay bir iş değildir. 

Rağında solunda coşkun bir eğlence !lemi içinde 
yaşryan insanlarla ara.smda ne fark var? Eti aYIU is.

ıeklerle titremiyor mu, sinirleri aynı ihtira.sııı ha.nıle
lerile eanıılmıyor mu, arzu dimağın? aynı kızıl yangızı 
alevinin miithiş çenberile sanp onu dilnya nim.etlerinhı 
lezzetlerinden Jstifadeye ~vik etmiyor mu? 

(Devamı Yal'), 

__________ .,...'"_'" 

Ruzveltin yeni 
bir nutku 

(tsaır tanr.fJ l Uıclde) 

karşı mUdafe.a edebilmek lçin eII1J1al• 
aız tedbirlere ihUyaı; gt>stermektedlr. 

Polonya ıııtilA edildiği gUndenberl, 
dalınl ordumuzun mevcudu bir mlsll• 
\inden !azlaema çıkarıl?lll§tı:r. M.llll 
muhafızlar da. dahil olmak 11.zere or 
uumuzun mevcudu 436.000 kişiye var
maktadır. Ordumuza dünya.nm eıı 

mükemmel teçhizatını vermekteyiz. 
Ml.idafaa komitesi saldbiyeUI ve e

nerJlk bir faaliyet gösteriyor, li Btrin· 
clkt.n•ın 1941 de 930.000 uker kışla· 
ıara y~rleştirilnıiş bulunmaktadır. 

Amerikan askerlerinin ana babala· 
rma hitaben Ruzvelt şunla.n söyle-
miştir: 

li:vlaUarmızm yabancı harplerde 
ı;;alı~mak Uzero gönderilmlyeceklertnı 
evvelce ı:;öylediğim gibi daima da tek· 
rar edeceğim. Onla.rm o kadar kud· 
retu bir kuvvet teşkil etmek üzere 
antrenm:ınlcınnı temin edeceğiz Jd, 
bu kuvvetin sadece mevcudiyeti harp 
tehlikesini sahillerimfzdeu uzaklaatı· 
racaktır. 

Birleşik Amerikanın bava kuv· 
vetlerl hakkında Ruzvelt şunları 
söylemiştir: 
''- Birleşik Amerticada senelik 

tayyare imalatını 50.000 e vardı • 
rac:ığız. Gece gündtiz çalrşmakta
yız. Bu ga:} enin tahakkuku için 
sliratli terakkiler kaydetmekleyiz. 
Geçen l'leneye n taran Kalifornlya· 
daki Boeing tayyare fabrikasının 
randımanı dört misline çıkmıştır. 

Doııglae fabrike.emm randrrns.nı 
iki misline ve Buffalo'daki ~ 
fa.brikala.rınm randmianı da on lld 
misline çtkmıı;ıtır. 

On ay zarfında Birleşik Ameri
kanın tayYare motörü imal6.tı yüz
de 240' a çtkmıetır. Deniz aşın 

memleketlerden gelen ıipa.rişler 
geçen kııJ ve ilkbahar zarfmda bu 
bliyük randrmana inzimam etmek
ted' r. İngilizlere şimdi millemadl
yen tayyare teslimatı yapılmakta· 
dır. Üç aylık hava yıldırım harbin· 
den sonra, İhgiliz tayyareciliğinln 
kuvveti, muharebenin başladığı ta· 
rihten daha fazla artmıştır. Muha
rebe1er csnasmda zayi edilen tay
yarelere rağmen bu kuvvetlerin 
:ırtınası, kısmen A.merlkııdan alı
nan tayyareler sa.ye.sinde wkubul-
muştur. • 

İngilizler glmdJ 12. 000 tayywe-
llk bir sipariş vermek üzere mü· 
za.kerelere girmek içtn mUtıaade 
istemektedir. Bu talebin milmktin 
olan hüsnUniyetle telA.kk! edilme ~ 
sini devlet mUbayaatma rüçhan 
verilmesi işleri ile allkadar komi· 
teden rica ettim. Bu yeni sipariıj
le Birleşik Amerikanın harp tay
yaresi ~iparişleri 26.000 adede var
maktadır. 

Ruzvelt, nıilletin imalat kabili • 
yetinin azalrnıyacağını ve Birleşik 
Amerikanın dünyanın en büyük 
hava kuvveti olan bir devleti ola
cağmı beyan etmiştir. Ruzvelt, bu 
sözlerinin bir intihabat mlicadelesl 
vaadi olnıadığını da ilave eylemiş· 
tir. 

Birleşik Amerikanın İngiltere 
bUyU.k elçiel B. Kennedy, bir çok 
aylardanberi bana., hepimizin u
zaktan tasavvur ettiklerlmi:ı:i an
la.tnuştn-. Bahsetmek ist~diğim 
şey, Avrupad& bulunan, tsve~. 1s
~çre Yunanistan, İrlanda ve dahıı. 
bır Çok müstakil devletlerin, nıı.zi
ler tarafından istikHi.llerınln vıkıla
bilınesı karşısmda dehşetle titre 
nıelertdir. 

Soysuz yalanlara 
karşı 

\ ._./ (Bat tarafı ı tncıae) 
mahrum bir Jmmıanyolacr l!l&ldır· 
dı. Fakat bts kuvvetin hak değil, 
a.ocak hakkın muhterem bir kU\"
vet olduğuna hıanmz. Göztirniiztt.n 
öntinde her gttn gt19CD. bin turlU 
beynelmilel şa.kavete ra~cn, 
gönWlerlınb bu imanından ayrıl 
madı. Çtinkü un bir mllletin kafa· 
sına haydut felsefesi yakışmaz! 

İşte yeni bir vesile; senelerdir, 
söyledlğimlzl yine ~kra.r edelim: 
bayll kti.~ mille1> büyük bela 
kartnmıda va.Jrtne, ıı.zlm ve smıU· 
mJyet dairesinde birleşmem~ ce
zasmı çekiyor. Bir kere bn o.ynbl< 
tesa.lllitcülerln cllrctlnl artırdı. son· 
ra da onlan, kenill lmvvetlerll~ 
mUt.enMlp hiç bir mukavem<-t kar-
11smda bırakmadı, Dünya tarihin· 
de, yeniden ~refl yük8e1en Tuna· 
nl!rtan, herkese taze bir mlfllal tcs 
klJ etmelidir. Ve her ıtün yalancı 
propagandaJarla idraki uyu~tnnı· 
Jan kavimle!' ~hakikati ly1ee nn· 
lamahdırlarr D\i!jman keıı°dllerin<' 
ıaldıraoak dakfkaşı kollnvor: 7.c· 
hlrD bı~ğmı arkasında 89.khy:ırn k ! 

Fazıl Aluned AYKAÇ 

Vatan borcu çalışına 
ile ödenir. 



:~şehir·- H-t:ıbe:r"lerr ka: 

L aval - Peten 1 
Yanlışlarımız: 

• METALlBAT! -Türkçe de
! ğil, arapça değil, osmanlıca 1 değil! Bu kelime necedir? 

fii!!üp düşündülçe: 
'. ~ ,_, ,,_, -

ihtilafı Orta okul öğretmen
i erinin ders saatleri 

i Arapcada bir (ma.tlab) var: 

i
: bunun cem'i (matalib) dir. 

Bir de (mutalcbe) var; fiil
den isim yapılmsa. mutalebat 

Bayram girerken 
Bu arife, lıiç de aydınlık bir ! te bunlardan ötürüdür, ki 

bayram sabahını müjdelemi)or. "Bayram,, ı eski tadıyle k&l'll
~la.k,, §Ip.rtılı b"r ha.va içinde. layamryoruz. Gerçi hiçbir ek. 
yız. Fakat gw ere asıl hüzün, siğimiz yok. Memleketimiz. 
~=:~un v~ hadi .. clerin kaynak. dtinyanm en büyilk nimet bol-

"-~ada toprağa &\det pttr. 
--~lan nihayet Almanl: 
;"~;ra karar 'enliler. Hi l ~ 
ıcÜ. rnUiakatı bunun son c 
Uil !'aut hu anlasmn.nın ifa • 
..,...__ illADada Ü>Pr&h"& a\det 
~•mı fikir 'o karuıat1 

v ardımcı öğretmenler de mecburi 
mütalaa saati alacaklar 

1 
olur. O halde (istek), (istek
ler) gibi doğruları gayri siya. 
st bir mahiyet an.ediyor da 

1 

mutlaka taleb veya matla.b'dan 
bir cemi kelime söylemek me. 

. an <lokülüyor. luğu içinde yaşıya.n bir Ulkedir . 
y ı:;;çok ~lkelcrin kan ağladı- Şerefimi~ uzak, yakın herkM 
~ ır .. devırde yaşıyoruz. Yer- hilrmet edıyor. Topraklarımız rzUnu kaplayan yal"gm l:nılut- hakkında biç kimae saygısız 
ka.rıbeyılln~dır toprağı yaka ya. bir söz söylıyemiyor. Askerlik-

ve r. llilhassa Layall.e, Pcı- . 
~IJC8nd Br&.5mda büyük bir il 

rakmda isek bari ya matalib 

\'arda. La' ııI Almanya i 
~ işbirliğinin tngiltert, Orta okul öğretmenlerinin Bu da bazı öğretmenlerin hu. 
:t harp ilin edilmesi , 0 Alman ders saatleri üzerinde Maarif stı5i ve ecnebi, ekalliyet okul
~. Ue &)'Dl sarıa. dövU!l!Ulmcsi fa· Vekaletinin bazı değişmeler yap Jannda ders almalarmdan ileri 
-~tandır. • ığmı ve mecburi ders saatle- gelmektedir. · 
~il ve Veygand bu nol.iai t'ine mütalea saati ilave etmek Okullara gönderilen bir ta. 
l'e mııhaJlttfrıer. Bunlara gö 3uretue çoğa.ltıldığmı yazmış. mimğe öğretmenlerin asli vazi. 
...___ l'?uısa İngilf.(!re ile ihtililfa gir ık. felerini ifa ettikten sonra hu. 

.~:=.~:~: .. :.:~~~:~'. ............ . 
Of<ullarda 

Pasif korunma teşkilatı 
dersleri 

a .slenıp büyiiyor. tc olduğu kadar, siya.set ve ik • 
• llkın "Çin,, d · tutuşan bu tısadiyatta da ilerlemiş bulunu. 
)angınlara, gitgide daha bir yoruz. Belki bunların herbiri, 
rokl~rı katılarak alev zir •jr. yurdu ba)Tanl senlikleri içinde 
endı, d.';Unan ağırlaşa ağırlaşa bırakacak kadar büyük müjde. 
artık du~t:iğü yerden kalkamaz lerdir. 
oldu. Fakat biz, öyle bir milletiz, 

~~lldlr. Yeniden bir harbe sll· Yapılan tetkikler neticesinde susi okullarda vakitleri kalırsa 
~--anıemelldlr. Şu halde Fransa hazı öğretmenlerin milta.le~ sa: ders alabilecekleri bildirilmiş- Okulhrda hava ~ıfücukmlarına 
;:'.,ııt fikrin ortasında bulunmak- atlerine icap eden ehemmıyetı tir. karşı y ıpıla":ı.k pası orunma 
-ur: Almanya ile beraber harbe göstermedikleri, bir kısım okul- teşkilatı ha'ckmda Maarif Vekil 
~.!"nmek fstiyenler, bitaraf larda müta.lea. saatlerinin sınıf Diğer tar:ıftan yardrmcı öğ. Jetinin gönderdiği pa.cıif korun.. 
~ muhariplerden hiç birine Jarın tevhidi suretile yapıldığı retmenler de mütalea saatlerin. ma. ta imatname hllkilmlerine 
~etmemek istiyenler. Lmıı.liıı teftişler neticesinde anlaşılmış. de muhakkak surette vazife a- göre sı ~a , alarm işareti fı.le. 
~ takviye edecek unsurlar tır. lacaklardır. ti. ve p :sif Jwrunma işinde ça-
•' llaıde Fransız olmaktan ziya- -- lışaca.Jc ekipler hazırlanmıştır. 

En sonr:ı. tutuşam da, bize ki yeryüzünde yalnız kendi re
pek yakındır. Kendi hudutları- fahınıız, yalnız kenıdi emniyeti
m~an korkumuz ·)ok. lçimiz miz, bizi mes'ut etmeğe yeL 
:~.~t: \:nk~yi1n akıp gic.işin', mcz. lst riz, ki herkesin yüzü 
~ 1stik~nıctini1 kendine çiı. ~iilsün, dünyada hiçbir saadet 
dıaı yatab c ~eyrediyoruz. Fa. yetimi kalma.sın. Ti uzaklardan 
kat ı:til~i "~ 1'1ıif· m dı ında gelen :l>'r inilti, bizim vlcdanı
dn h.r ıns&.nlığı ı \ar olduğunu mTzt sızlatır. İçimizi yaralar. 
u.~utm.uş değik:. Görüyor ve Öyle sanıyoruz, ki ~ büyük 

.... ::: ~~~~ıaı:~:ıi1:~- nin·ıver sı·ıe konferansları başlıyor h=r;: :::~n~d;a::~ Pctcnın yerini bir taz} ik ilo iş- U öğretmenler bu işte vazife al. 
ili etııMısl ve Fransanm harbe sü- mışlaroır. 

ıssedıyoruz, ki bu insanlık b yrama, herkesin kaıdi hak
~~rıpt' r. Vt.: ·udu•ıda kendi 1 ıua razı olduğu gün kaVl'şr.. 

e 1:fu!a a~tıir Y ralar kanıyor. cağız. Ruhlarda böyle bir sabPh 

~esi muhtemeldir. Fa.kat 

1 
BirçGk okullarda sığmalt ya-

ı.r,, ~nda Framanm Ucriun.ım-- Bu yılki konferans ar harp mevzuu pılmı§t"r. Her talebeye bil5.istis 

t· ~l~k~a, lıiddeUnden kendi ba§!amadan erdiğimiz bayram. 
~ me dişı!lı. ~"1lay n bir kap. lar, da:r.ıa eksik kalmağa mah. 

1?-11• kendını vuran bir çılgın ha- kf.uri yarım sevinçlerdir. 
ları değil, toprağa avdet tarnfta.r· na ~ke aldırılması işine baş. 

ile yapacaklardır? f f d · ı k lanmı§f. ır. 
1.var. Hakkı. Süha ·GEWIN 

l"ıan..nm bir kere lngUtereJıin e r a 1 n a ver 1 ece Şimd'ye kadar şehrimizde on v . -
llltitenJd sıfatilo :mağlôblyetlııep- . . bine yr.km talebe maske temin ı·enı kı.fant'ara bı·r bakış. bit oldlddan sonra bir kere de Al- latanbul ünivenıtesı talebe- lemi), 11 martta profesör Gras-; etmi§tir. f ı • 
~ ortağı olarak zedelcn· tln umumi bilgilerini ?18'.11111.~ ta: (Harp ve i.mme hukuku),• Vekaletin emri Uzeril\C önü. 
::-ıne taraftarlık edecekler mi· ı trrmak· üniversite bılgılerm.ı 18 de profesör Şvartz (Harp müzdeVi ay başından itibaren B d 

t "talka yaymak maksadile verdi. ve husust hukuk)' 25 de profe- oklıllar Ja. ı~= sif korunma tecrü. ı· r ı· e a ,. . s t .. 
h l.avaun lr.glliz düsmanlığr meş· ·i serbest konferansları bu sör Hirş (Harp ve sigorta), 1İ belerinc geçilecektir. Bu tecrü- i l n 

tlrdar. Fakat Fransa.om bu~- ~l hep harp ile alakalı mevzu_ nisanda. profesör Orbah (~ be oku'da. verilecek ah\ıın işa.. 
lllanlık yiizUnden yeniden Jıara.p iara tahsis etmigtir. ?okuzuncu asır Avrupa e?ebı.., reti üz rine yapılacaktır. h 
:eı.:-ma sebep olmak toprağa•': Konferanslar her yıl olduğu ıatmda h~lk ve _harp) •. 8 rusan., öğrc::menler bu hususta tale_ Q' llQ tını çı• zen 
•QJJa tara.ftarlaımm arzu ettiklerı gibi bu yıl da salı günleri saat la profesor Halıde Edip (Harp beyi e\ velden tenvir edecekler '3 
rtdır.'o sUkftn prensipine do aykt- J.s,io dan itibaren verilecektir. ve Anglo Sakson edebiyatr),1 dir. n· ~er ta.ra.fta.n vekalet b~ b 

Gali Bu seneki konfer&M mevzu- 15 do profesör Muhittin Erell husuatn tabiat derslerine okul •• •• h kk J 
~ p bir AJmanyanın .neler"; lan §Ulllardır: (~ ~e Sağlil<), 25 de profe4 ~ilfreeatm:ı. icap eden ilaveler roşur a ın u a 
~ ;,lm~den ta.bmin miil. 5 ikincite§l'inde profesör !Kes. BOi' Sadı ıtrmak (Harp ve Spor), a.para1< talebeyi pasif xonın-
P dlr. MagUi~ ~lmaoyanm. ~ ıer (bftP ve ahlak), 12 de pro. Z mayısta profesör Ceı!ıil Bil- l m~ve zehirli ga.z.lar etrafmda ~n . haftaların en dikkate 1 hiplerine örnek ola.cak bir ma-
ı=: = =ô~;~:::<' ,,._ fcsör Bulov (harp tekniğinin sel (Hayat sahası), .)bil:gi s:ıhibi edecektir. değer kıtaplarmdan birisi bir Ji.ı..~ettedir 
illll anlamak için dee to; ne~ · siyasi ve içtimai tesirleri), 19 ı1 -------------------------- ,~k ~d--~i~nin _hayatına;' talı:. ''Onlar,: yalnız İstiklal h&r-
tney8 hacet yoktur. <l profesör Neumark (Harbin T t v k d M sıs edı~mış .~ır. ~ıta.p oldu. ~e i§tirak eden vatanperver 
Şu baldo Fransa. J.ava.lin nüfuz ı ıi meseleleri), 26 da; profc. an 1 ş 1 g 1 a 1 n 1 as F.;serın :nu;ll~ı edebi :hayatı- bir ~nin. . levhası değil; 

altında bir httkUmctl il.didar r • Dobesbergcr (Harpte ~k°" • mızda yem bır ımza. olma:kla be. narbı muteakip yeni TUrklye-
~ getirdiği tal.d.irdo yapılı ıinin teşkllatıaudrnlması), rabcr üs1fibundaki qıususiyet ve nin kuruluşunda, tıpkı bir ev 
ıha sn ı;.e .... pa-. taaıa :anuııuevvelde; ~Mest: ŞWt.. ı v • • t • • f.. ~-ik, mevzuunu ifadedeki .;::a- eder gibi, fikir ve rul1 
10!:.~~irku,"\c• o- fı =)~=~; aga go uren şo or iki1f:rm~ıı:::~·bir-:t ıeı-fuhiki~%J~=s;:; 
lok kendini kendi davası hcs . p )fesör Peters (Harbin psiko.. ihapeetti~ yilksek atmos. ~kiyemiz, hemen her sahada, 

- •ta.ıraya. olsun Almanyays.. 1 ik ve pedagojik meseleleri), Yolda namusuna tecavuz etmek . t dl ie, edebı~tıa ~k eskide!1 iıu idealist gençlerd~ ~ 
'11D bir kuwet olarak kabul ı de profesör Akil Muhtar IS 8 ~ old~u . gösteren bı. görmedi mi? Sarp daglar ara. 
1lnnektlr. :Bugün Fıımsanm ö .,.en (Kalb ve teneffils deve- rer~pucu vemuştırl .siıidaki bir tünelin açıl11mda, 
lcavvetı haiz olduğu Bitler mül~- ı nlarmm yeniden canlandırıL Bo.c;iktafita oturan Mustafa Şoför Mustafa dün adliyeye 

1 
. "Necmi Nurettin,, imzasmı bir demir yolunun dögenmeain. 

b.tac1an ,e La\-ı\lin talcplcrlnclcn .:ısı), 22 de: profesör Hauro. adında b 'r Foför, Hakkı admda veril.mi~, cürmü meehut f(anU- liatrrlayacak birçok Türk okU- de jş gören bir tekn,isiyen nuı: 
~or. i 7. (Harp ve yeni gıda mad- bir nr~.,aa ının kendisine tanı§. nuna. göre gizli olarak mul1ake. 1 yucula.rı bulunduğuna kaniim! jl:ijiyük Ye isimsiz bir vuife 

:Fransa ne yapabilir? u · ri için milletlerin mUcadel.~ tırdığı II .yriye admda bir genç mesi yapılmak üzere ikinci a- On beş sene evvel "Güneş ~te ettiyse bir vilayet ka-
Fransa henüz uav:ı.Iarnn kazan· 1 rı), 7 kanunusanide prof~r kadınla evvelki akşam otomobi. ~ ~em mahkemesine sevkedil- ~ecmuasında neşredilen bir 11: 8a'Dasmın yahut köyünün bir 
~ lddlahınnı k:ıza~kları ı ü.kenua (Harp 7-ehırlen ve 11} bi.nımiş; Hürriyet tepesiqde mıştir. ır altında rastgelinen bu imza. k<i§eainde, h8.Ikevleri yahut di-
lll~uı olan ktıV\·ctıcrle karşı k:ı.· ·ınya maddeleri), H de profe.. ir gazinoya giderek içmişler. Bir kadının parmakları ya h~ızalarmm bir tarafında. ger ~erde çalışan fikir 
flndır. , ·r Fuşe (Harp ve fizik), 21 öe c.ir. k ·ıd· tesadüf edecek olanlar şimdi amelelerı de yeni binanm kunı. 
• l'rans:ının elinde bir Fransız F~ 1 , ofesör Dember (Fi~k ve po • Buradan ~Iktıktan sonra şo- eaı 1 ' "Onlar,, ismini verdiği yeni ki- ~a ayıu !büyük vazifeyi al. 
~ Cezayir. Tunus, , c gMbi Mn- litika); 28 de profesor Rosen.. f.Jr kadmI zorla Maslağ:ı. ka. Dün IKabataşa yana.~ ara. ta.bile ka.rşriaştıklan zaman Dll§la.rdır. Onlar hem meçhul 
llltis 1Dli5tem1ekelerl urdır. :nu tı ı'er (Harpde eczacılık), 4 şu- <lar götürmüş ve karanlıklar i. ha vapurunda yolcu bulunan bu ~in,:ı. yüzde birçok şeyle; :ve hem değildir. Tarih isimle
.._ __ tenııekeler coğrafi vaziyetleri 1 r.a. profesör Arndt (Harpte :~de. kı::ıtdisine tccavUz etmek Rebia adında. bir kadmm ayağı 1 ve bırçok da san'atkar bir nıh rim bil tün bir nesil insanlanmn 
~dan harbin talihi il7.erinde 'kbıyal\m rolü), 11 şubatta pro7 ıv1:emiştır. vapurla iskele arasında. sıkış. hatırlayacaklardır. arasında. zikredecek· fakat bı.. 
~ olabUccek mahiyeti haiz· r sör Prager (Harp tayyarelerı Ancak o sırada yoldan ge. ~ v~ ayağının dört parmağı l ','?,nlar,: !Ukanda da :işaret r ıktıkları eserler e~ aydml&tr. 
~ LavaUn t~rl tatbik edilmek ı~alinde ilmt problemler), 41 cen iki kişi, genç kadının fer- kesilmiştir. y e~tigım gıbı iki formalık ibir C't meşa.leler gibi muhitleıi!M!e 
t&kı& il ~dlrde Fransa için ltr nartta profesör Von Aster yadmı işit.mi§, ve yetişerek ken Kadın, Beyoglu hastanesine , kıtap~ıı_:. Fakat muhteviyatında- I ırlayacaktır. . 
her ::.cı m~dafaası için tek fal'( (Felsefe tarihinde ölüm prob. ' disini kurtarmı§lardır.; l:aldınlmı§tır. 1 ki mıllı hava. birçok kalem sa.. İşte "Onlar,, kitabı bu &e-
hil e §imali Afrlkada bulunan _ kilde "muhiti kendine tevuu,, 
ıe ı::,raı \'cygandm müstemlekeler- edinen Borlu bir Türk 191cmin 
~ lngi)t.ereye ya1ııapwn - 49 - Seven bir kadına ıztırap çektirmek ~aptrğI :i§Ierdir. 
.. • İJıtlmal ihtiyar Peten de sana zevk nıi veriyor?. Kalemine bu geı:ııç idealistin 
_Jeııeraıı bUyük tehlikeleri lıls· D 1 b"tün hakika - Hayır .. Fakat bu adama kar- eserlerini alan Necmi Nurettbı, 
de:.~- için &imali Afrilmya gön· 1;:1.~:ğa 

0 ~:::~dil~ etmiftim.~ şı ibe.sleınekte olduğunuz hislerden yalnız bu eserleri değil, Borlu 
---.tir. · haki ~men enin değildim.. Fakat idealistin sahsında bütün Türk 

1-~_muı.-•.•--k yeni WisO"" ,.. 'akat bUtun hadiselen acı - şımdı artık bilı'vonım.. -
....... --vuy ..__ ıtatler halinde ylizUne vurmakla ,, Çocuklarıru anlatmış ve onları 

or. SADRl ER""""'' l·endisini bekliyen mUthiş bakika- Aşk ve macera romanı - Size Yalan söylemiş değil- kelimelerin.in !hassas belagati i-
---- .ı.~ 9 aJ-+ınnak arasında kabul olu- dlm .. Fakat ne yapayını.. le bim nakletmiştir. 

"9' s r i r ,Yazan: ı Çeviren: ""'-' 7 uıbilecek bir şekil vardr.. ua ın M - ~eın 6Unu iyi bilin, kabul edelim vı.uar,, kita.'bı jki formalık 
Yat111da bir çocuğa tekrar ettlın: Moris dö KoJ;ra uzaffer Acar ki ıstlkbaı bana müthiş bir ıUrpriz muhtevasında lezzetle okunacak 
otoınobil çarpb _ Pepe Sanşez'in ::C~~ bir Bir sükikt Sonsuz bir ihUyaUa - Aleks, diyor.. Niçin ben! saklamakta olsun bir dünya. taşımaktadır. 

kadınla evlenmek istecllgını soyle- hareket edi;or vo hisl!ediyorum ki böyle endifeye dileUrmekten zevk . - Yanı, ınese1A.' Pepenin başka KEN.AN '11ULtl81 
133Soför Alıınedin idaresindeki mek istemiyorum .. Fakat bu ka- Dolores yavaş yavaş kırılıyor.. duyuyorsunuz? Daha geçen gün b_ır k~~Ia Yaşa.makta olduğu ih
~2' . 11~araII otomobil dün dmlarla muhakkak evlenmek mec- Sanki onun güzel galatlarını yok bana limit veriyor, saadeti tattın- timalını ıni ka:ıdediyorsunuz ? 
~ti ıstasyonu önünden ge. buriyeti de yoktur. . etmJaim gibi bana hemen hemen yor, güzel bir hayat gösteriyordu· - Evet ... O zaman bile onu tek-

da~-....,_"'-' 7 Y~mda Ltıtfiye adın- - Aleks bu sözlerin.izle hıç de muhasım nazarlarla b:ıkryor .. Ge- nuz, fakat timdi zan ve tahminle- rar elde edecefrim ... 
~ """ - h reket yapı· · .. ·· G ili' rum · rinizlc beni altüst odiyonıunuz .• 
U . ~uga. çarpmı tır. r azik olmıyan bir a nye yurumek 19.zmı.. er yo · Anlıyor nıu.sunuz Kimseden 

l'fııd çUJc kız, muhtelif yerle.. yorsunuz .. Tabü Pepe'ji tanmıryor - Kızmayın Dolores, beni iyi Oh!.. korlan . ·· 
ı;,I 

1
.en. ağır surette yaralannmı sunuz?. Ben onunla bir h.a):at ya· dinleyin.. Farzedeliın kl .. SözUme - Bu siz.i bu kadar harap mı · t U.}orum .. O kadm ister genç 

~ D ı ı oldu -...1 dl k' eli .o: Dolore•? 15 erse zengin ve" a benden ,cri;.,.eı rıı~ socuk hastanesine kaldı. "adını, size ne kadar sanum. : ı,,... kkat edin, farzedeliın ı, · eu.yor ""· olsun Hen .. · . " o-
'-Ql~ ı:ı""'ö aka! .,. runu ani t tım Onu çok ıyi ta yoııun.. Farzedelim ki .sizin Pepe b . 4~ını alt edecek ve evvel-

• '!ı.'V .. r y anmı:ı .. ır, , a mıa .. . . . . b' Sağ eli ellinin üzerinde sıkılıyor, ce ana saadeti tattın..,... unutul· 

8 
o nıyonım ben Samımıyetini ır Sanşezinizde son bir kaç ay zar - maz ....,, 

İr tm b" - k k 1 ~rUbe ttiın O çok fmda bilyUk deı;.;0ıı..likler otmuıı gözlcrile soruyor: ln saatler Yaşatmış olan erkeği 
Va an ır arabacıyı ço ere er e " ·ı 6

- - Aleks, söyleyin, onun hakkın- <>tahn n~kd1an alacag-mı. . o muhakkak 
d • l güzel sevimli ve çabuk scvı en olsun .. Ve diyelim ki halen bir baş 
emır e Yaraladı ir ~uktur. Ancak böyle Cena bir kasmı sevmektedir.. Hayatındaki da yeni hiç bir şey öğrenmediniz Et za e e tahanımilJ edememiştir. 

123 hareket yapması irnkflnstıdır:...o bu yeniliğe siz ne diyebilirsiniz? değil mi? Yoksa sizin önünüzde ce- affot~tıı .... ~~11 onu daha şimdiden 
.&ı._ . 1 numaralı yük arabacısı bunu }apabilecek vaziyette degıl· - Bunlan benim fıkrimi almak rey:ın etmi'.I olan bazı hadiseler mi m. Goru~orsunuz ye. insanla-
~et, dün altıncı daire önün. . var:'.. nn zaaf.::ırınr aala ayıplamıyorum. 
~ gı:ı"erk 100 dir. Yapamaz.. ıçin mi tahmin ediyorsunuz? b' d _ Ce 
b_ 'b' ~ en, numu-aır _ Yavnım Dolores, a11k bazan E Yeniden geriye ır a mı atmak D 1 s:ıretinizl takdir ediyorum 
QCl.l" ıu.. F t'h t .,. - vveli bana cevap verin.. ikb' b' l o ores ' 
h"fl ol" - a ı ramvayı ile ft~_. ko"r edi ... ·or ve ,.u"'zdeki siyah, H f . ı:.zun, gülüyor ve n ın ır sea e ... 

.... if b ... n • ..a DUol. " ep arazıyedPn bahsedi~ oruı. mı 
çarpl§IIlıfI, u ,,. '"41~ ... ı. bir lekC''l·, gu"zeİıik, se,·imlilil: ı d ı · konu!;uyorum.. Güzel · Va.tınan BTl -1 k - " bu e e ım ki Pepe Snnşezin baş den b'r gö~leriııin üzerinden )eni· 

ttışın ı ı e avgaya tu.. veren bir ben gibi göriiyorsunuz. ka bir kadınnı ~ık1 olduğuna da- - Yok .. Hayır, hayır .. Hem gör endıRe lıulutu geçiyor: 
y,_ llltur. - Pepe'den §Uphe eder gibi bir ir elimizde deliller mcvc\ıttur v1.: müyor musun an:ı. .. t.akılıyoru~.. - Söyl · 
~vga esnaaı,,da elm' e bı'r de. ıo.u_._ b t ubcd•n "0Çlr kat'ı "ı e~ın. bu mevzu üzerinde ın· ..... ~ wau.uız var. sı'z'n biraz eV'lel ko"tU ı'ftı'ra d· .. 1• Seni "alnız r ecr " • · ır parçası · B'lA 1 Ah <:"ll " 

0 arak hiç bir §eY bilmiyor 
ıtıedi geçıren ı a • - - Oh.. ~iniz haller bir muhakkak baki mek iııteı.lim. sunuz değil :rni ? 
nı n çen 'ne iddetlc indir- - Evet, evet .. Niçin böyle ko- katten ibarettir.. - Salimi? - Hiç bir gey_ 
-..;;_~et kant r içinde yere DtlfUYorııunuz Aleks? - Tabir.. _ cıı--ı 
-.:_~ur. Oh d t yak Doloresin endişesi dakikadan U ou.e .. Fakat buna reğmen 

Vabn os uın, bu hiç size 11mı· O •am"n Dotores gUlUyor .. Ra· dm cadelc etme"' ... --... B•n bun· a.n Y3.lralanm1ı:1 Ahmet yor .. :Pepe'nln vtlphelerinlzi hisset· dakikaya nrtryor Nazarlarmda • ... "" .az;,.., "' 
Y lu hastan ' tır 1 W • d · mUthl• bir teli§ ve korku görüyo hat bir nefes almı gibi hali var.. an da geri kabmyacafmı ... 

mc ~ a ı mıu- tigme aır elinizde delil var mı? -. _ Çok fenasın Aleka, diyor.. (D ) 
Hayır değil mi? Ah ıu halde?. rum... evcıms t>ar 

Fransızcada harflerin 
okunuıu 

Fransızcayı iyi ve çabuk 6freDJnık 
isUyenler için pek gilzel yardımcı ki
taplar .bastırmı,, olan ôfrebnea Bay 
Hayri Ayman, bu de!a da :rnanzca 
harflerin okunu§U adiyle JdlCGlr, fa. 
kat çok lüzumlu bir e•r YilcUda re· 
tirml§Ur. Muharrir evveli. tellffuzu 
tarif ediyor: Seali ve ....U: harfler· 
den yapılmrı hecelerin dllzgiln ve pU
rllutız seslerle atızdan çılaJı demek. 
tir. tıte e er bu yolda konulm113 kal· 
deleri gösteriyor k1 banlara dJkkat et· 
mele dile ve ses uzuvlariyle ınUmkUn 
oldutu kadar, bir dlltn uıı vatanı 
addeolunan hUkfımet merkezi teıal· 

fuzlyle tela.t!uz etmek it1yadmı vıere
blllr. Fiyatı: :?O kunı§. 

Okullarda Bayr.
tatili 

Okullar, bayram mftp >ti
le bugtınden JtibaJ'811 tatlldlr. 
paarte8f ........ ltJbuım 
tekrar tedriati. IJll18•ra\:br. 
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Vllki diyor ki: italya - Y ~nan geçilmektedir. Fakat. ist.ihki! har bı kıtal arı, Yunanlıların berhava (Jkış tar:ırr 1 ın"ide) 

Ahnan tayyareleri 
Yatıştırma siyasetine etmiş olduğu birçok köprüyü Bu"'ün öğlcdcnberi ' düşman 

müzaheret etmiyeceğim .. '"' · (llaş tararı ı incide) yeniden in.şa etmiş ,.e yollarda- rnünf~rit tayyareleri İngiltere~ 

Ba.ltimorc, 31 (A..A.) - Cumhu
riyet partis: ıin rei!!icumhur nam
;~c>di Vilki burada söylediği seçim 
nutkunda batı yarı küresinde ba.rt
!it idameye çalışacağını vaadeyle
miş ve "yat~tırma siyaseti" ne 
müzaheret etmiycceğini bildirmiş-.. 
.ır. 

Vllki ~eçenlerde Sovyeiler Bir· 
liğine makine ve alet gönderilme
sini tenkit etmiş Sovyetl~r Birli
~n.in Almanyanr'n müttefiki oldu
ğunu söylemiştir. 

gUn ateşlerile muhtem diişman 1 ki bozuklukları t:ımir ctmi1?tir. nin muhtelif kısımları üzerine 
kolla.rmm hareketlerini durdur- ltalyan Tt"bliji:i taarruzlar,la bulunmaktadır. 
m.ak suretile mevıilerini muhafaza Roma, 31 ( A .. 4.) - ltalran Şimdiye kadar a~ı~ıan rapor-
et:mişlerdir. kun-etleri umumi kararg<llmıın ln.:·:ı göre, şark nlayetlerı_n~e 

Cephenin diğer kısmında bugün 116 numaralı tebliği: iki sehir ve Galles eyaletımn 
sükünetıe geçmiştir. Cüzütamlarımız, Epirde ılcrı cen~bunda \'e Midlandsin bazı 
Düşmanla milsellah çeteler de iş- hareketlerine dcrnm ederek, bir. ncktalarına bombalnr atılmış-

birliği etmektedir. ı· l 
Du··şman hava ku·~•ellen· Patras çok noktada 'l..a am.ts nehrine \'ar- tır. • • l' h Bu··t1·1·n bu taarruzlar netice mı~lardır. ·en:ı ava c;eraiti ve • 

şehrini gelişi güzel bombalamrflar ric~t halindeki dü~manın 'mu\'a~a- sinde znyiatm pek az vve has3.-
ve halkı mitralyöz ateşine tutmuş- la hatlarında yaptığı tahribat, kı. rrn da çok bafıf oldugu anla
l~ır. Bir kaç ev yıkılmıştır. füç 
bır askeri hedef olmP-'an Rı'on ve talarımızın hareketlerini ya\·a~la.t-ı şılmıştır. . . 

J maktadır. Lorıdra, 31 (A.A.) - İn~ıli:r. 
Lapente de bombardıman edilmiş- Çok fena hava c:;erailine Ye dü<;- bombardıman .tayyareleri, 30 /3~ 
tir. Bir kişi ölmilş ve beı< kişi ya- · ' A 'm ' h 

Vilki demiştir ki: ralanrmştır. .., maı: haya dafi bataryalarının şid. ! ilk~e~rin gece~.1 . anya nın n;u -
Bu kendimizi müdafaa için iyi detlı aksüiamelme raümen, ha\ a ı lclıf kısımları uzerındc akınlar:. ap. 

, Lapentada bir mektep harap ol- " d 
lıir tarz değildir. Reisicumhur ol- muııtur. kuv\'etlerimiz, Patras limanını' mışlar ır. . .. ·~ , 
luğum takdirde Kızıl Ordunun ma- Arnavutluk topraklarmda İt.al· bombardıman ederek ac:ker yüklii ı Hava ~a~tlarının ~~yrı musaı .. o: 

. ''ı·neleştı·rı·ımesine ~·ardım etmiy·e- düc:ma ·ı . . beti l masma rMrm<'n İngılız tayvarelerı. 
, J yan avcılarına taarruz edc>n tay- ~ n gemı erıne ıc:a er ;:a\'- · "" . . ·1 1 d 

- . B' A -erı'ka ordusunu ın d ·' . L .. .. .. 1 . nin dün gece ~uanş ın lfigo a tın a 
ceaım. :.ız .H..U• a- Yarelerimizden biri dönmemiştir. .\!) ıemış, epant ussunu, ~ eçu\O b ' ~ ı:r.ıanları ile Gıı.rhi Almar. 

işçi sigortaları 
\ Her İşçi sigorta olmak mecburiyetinde 
tktısat V<'kaleti iş dairesi tara

fmdan hazırlanmL':l olan iı;ıçi sigor
tası kanun proje<sini tasvip etmiş 
ve Vekiller Heyetinden -~~n pro
je önümüzdeki içtima devresinde 
görüşülmek iiıere Büyük Millet 
Meclisine takdim edilmiştir. 

İş Kanunu mucibince bundan çok 
evvel çıkarılmasr lazımgelcn i~çi 
sigortası kanunu bizde işçi ha
yatının organizesinde atılan adım -
!arın en mühimmini teşkil <'dece· 
ği için ne~ri g<ıri bırakılmıı:ıtı. 
Şimili proje tamnmile arzu edilen 
ı;ekli almrş bıılıır.riu~·-r·1an Türk 
iı-çislnin en e!ıcmmiyrtli ihtiyacına 
CCYap verecek ol:;n bu projenin 
Meclisten c;ıkmaı:ım:ı hararetle in
tizar cdilmC'ktC'dir . 

Yeni projeyle iş kanununun 

çerçevcııi d:ıhilinc giren i.' böliitll 
!erinde çalışan her iı;çi otomatrt 
bir ııekildc clcvlct İli<;i sigorta idll 
resine sigorta edilmiş olacaktı! 
işçil<'r sigorta bedelini ücreti fit 
rinden hissetmrden ödiyrcckliı' 
Fakat iş veren de sigort:ı bcd,..Ji 
ne İ'itirak edecektir. 

Bir defa işçi sigortasına sigor' 
talanmrş olan bir işçi icıindcn çıl< 
mıs ve nek::ıılar müddet olurs:ı n 
ııun işten ayrı kalmış olsa dahi )1 

ne sigortası devam edN!cktir. 1ı: 
sigortası iş kazasr, vrfat gibi h5 
diselC'rd<' işçi veya ailesine ~igor 
ta tutarım verrnl'.'klc kalm1yacııJC 
;işr·inin kanunun tarifi• daircsind 
çalrcıarrııyacak hal~ gelmesi takd: 
rüıde de sigorta bedeli verilccclı 
tir. 

ki~eleştirerek kafi derecede tat- CI\'arında Yunan kıtaları kampla- uı1u .. a~. •· .. :k"la· t ,·oJlarına kar~ı hu·· 
min edilmi1' olacağız. Yunan donanm11.5ınm faaliyeti rım Ye J(al d'·ind mühim vata muıı~ "< • ~ - .11111 

}, J ı (AA ) R. t . ama.;; ~·a :,., e ~umlar yapılmış olduğu hnva. nczr. a" 
Vl·ıı<i, •'\,•atı"lırma" nm harbe en \.OT ıt, 3 · · - oy er: tesısatı ve vol ıltı~k noktalannı " Yunan harp gemileri bu sabah · ' . rctinin teblii;rindc bildirilmektedir. 

!<ati surette müncer olan yol oldu- '"wJan _ Arnavutluk hududundakı· bombardımana tabı tutmuştur. d S f (AA ) H 
~unu bildirmjş, sözlerine şöyle de- ı A \'CJ!arımrzın hücumuna u~ra- Lmı .r~, . v· •. • - ava 

scnrnin f'n ı\Üzel filmi hu~iin 

\'ll.rn etmiştir: lta\yan ileri me,·~il~rini ~iddetli yan bir dü)man tayyaresi düşü- ne:ı:arclının teblıgı: . . .· 
.. .. bombardıman elmıştır. rülmüştür. Bizim ta)')·areleriıniz- Havanın rn~halefel_ı dola~ ısı-

Okyanusun obur kıyısındaki dün- c t .--ıı·d,,. baslı\·an bo b -d • kı h k t mal1dtıt . l ,1 · · d d. y . ;-ıaa "C'U ~ • • m a, I- d b. t · ·· ·· d ·· · t' le du··n "'CCC are a ' ıçın e ır h ı en ır anesı, us"une onmemış ır. 0 ,. • MELEK Sinem asında 
~ a a e\ er · eru arpler man bir saat süı müştür Bo b olmustur. Anvcrs ve I• lcssın. 
müthiş ittifaklar, kuvvet ve ae: ı d man Korfu $ahı'llerınd · ~k ar- B hl ı bo b ı d · k . 

1 
ta 1 v .. .. ı en mu em- azı sc r er m a. an 1 guid<'ki havuzlar şiddetli bom -

ıno rası a ey r ıgı gunun progra- mel bir surette gözüküyordu Bü Atina, 31 ( A.A.) - Röyter: bardımana tabi tutulmuştur. 
~~d1'.· Y~.bancı. memleketlerde yük bir halk kütlesi o:ah'ld · t - Dün saat 22.15 de Atinada EMden deniz üssü de bom.bar -
hurnyet muteca\1zlerin taarruzu - lann•ı--. bulun . . ~ ı e • op- 1 . ·ı . BALALAYKA 

I na. maruz kalını.ştır y 
1 1 

.1_ • • U}Ordu. Bombardı- a arm }iar~ti \td dıği zaman, u. dıman edilmiştir. 
tere kilçük adasr üz~ri ~ nı~ n:;i· manın devamı müddetince ne 1 taL zaktan hava dafi bataryalarının Dün gündüzkü harekat esn~-
ni müdafaa etmektedir~ ;üy~~ de- l)~a~ ~arp .. ~~misi ne ?e tayyaresi ateşi işitilmiştir. smdrt Chrrhur3 limanına hır 

NELSON EDDY, .. iLONA MASSEYı ~ l 
mokrasi ananesine sadık k::ı.lmak \atı) en gozukmemıştır. Korenl köriezinde Lepant ile taarr•: yaptlmı~tır .. ~ir AJm3:n 
bize terettüp ediyor. ' ~er hangi bir. İngiliz - Italyan Agrinion Ye Egina, dün !talyan tayyarc:ıi clüf/Ü;1'ü1rn.~ş .. ve .?u· 

Vilki sözle . . suretle bitir- denız muharebe~, hakkında haber tayyareleri tarafından bombardı- İngiliz tayyaresı de usı>une <lon-

Seanslar: 11 - 1 - 2.30 - 4.30 ~ G.30 ve !) ela \ 

mlştir: nnı şu yoktur. man edilmiştir. O~ledcn sonra Ati- memiştir. IJ 
İtalyan ta.yyarelerin *•~ nada alarm i:-;aıeli verilmesine, Londra, 31 (A.A.) - Hava ne-

. ,. ~ .... ~ ~ • • .. • ..... ..- . - ... . ... - t ... . "· • .;., ·. 

Reisicumhurun vazifesi Ameri- boml>a.rdnmmr •ili Egina uzerine hücum yapılma>-ı sc. zaretinin tl'bli:;\'inde 30 - 31 ilkteş-
kanm menfaatlerini korumaktır ve Atina, 31 ( A .. ıt.) _ Röyter: bep t~kil e~mişti~ .. Yukarda ismi rin gecesi düşmanın yapmış olduğu 

... - Hiç bir Kahramanın l :trihiııe yu11lnı:ıyaıı bir ~erer .. . 

bu hedefe varmak için de !ngilte- ltalyan ta_v,•areleri bütün gün . geçen. uç şehı .. rd .. e talı. h, a~ar vardı_r. hava taarruılannm Londra ile ln-
reye Yardrm esıı.strr. · J \ d b t 1 a şa iJt · k Yunan ileri mevzilerini bombala- .: tma a .. u un } a?ancı a~ . · - g erenın ı:ar ve cenubuna inhl-

- JlJç bir ~iğitln fednf<ftrhğmn. benzemeyen bir Ateş .. . 
- lliç bir İu<,an kuılrr.tinin ya~tamı) a<'af.'1 bir h:ırik:ı ••• -

T U R K Ç E . .!,~ 

.. 

ıngilterenin Vuna
nıstana yardımı 

(na, tarafı 1 incide) 

İngiliz efkarı umumlyesl, kty
ıneü her Lürlli takdirin fevkinde 
tarihi ve artistik: ha7.ineler teşkil 
('(]en F.l~n şehirlerinin bombardı
manı meselesi ile alakadar olmak· 
tadcr. Atin:ının serbeRL ~ehir bu
lunduğu hakkındaki Yunan dekll
rasyomınuna rağmen, Atinada beş 
alarm işareti verilmiştir. Fakat hiç 
bir bomba atılmamıştır. Yunan hü
küıı:ı.etinin talebine İtalyan makam 
!art henüz hiç bir cevap vermemiş
tir. Atinada oturan tngili:>: tebaası 
bu cevabm alınmasındım e\'\·el tah
liye olunmıyacaktrr. 

Manchester Guanl.ianın diplo -
malik muhnniri, 'rürkiye ile ala
kadar vaziyeti sarih .surette şöyle 
hulasa etmektedir: 

BL:im yardımımıza ilaveten Yu· 
nanüıtana Türkiyenin doğrudan 
doğz:ıya askeri yardrınr. hiç olmaz· 
ı:a bıday<'1lerde, beklenmemelidir. 
lki memleket arasında sıkı dostluk 
münasebetleri bulunmakla ve Yu
nanistanın mukadderatı Türkiye 
için büyük ~hemntiyeti haiz olm;k· 
la b0rabcr, Türkiye biliııirde 
Yunanistanın yanrbaşı'.n.da müca'. 
dele hususunda bağlı değildir. 

Türkiycnin, Yunani3tana karı..ı 
Balkan Antandtndan doğan ask;rl 
taahhütleri vardır. Balkan Antan
tı, mevcut hudutları garanti ic;in 
;vapılmıı; lıir mıntakavi anla~madır 
fakat bu anlaşmada, il.kit. bir Bal: 
kan devlı>tinin Ba1:tanlar harici 
h!r devl"t 1 arafrndan lıüc11ma uğ _ 
raması tak41:rinde bir Balkan dev
leti, Balkan harici mütecaviz lehi
ne harekete ~eçerse, J.aı.rııılıklı Yar 
dan yapılacagı hakkında bir kavıt 
mPt·cuttur. Bu kayıt, bilhas~a 
B::ılkıtnlar !ııuici bir de\·lete Buı'. 
garistanm yarJrmmn karşı konul
muş bulunuyordu. 

Çünkü Bulgar:st.an Balkan An
tantı a1.asından değildir Ye tadild 
bir Riyaset tutmuş bulunuyordu. 

Bu sebeplcnlen dolayı, Yunanis
tana karşı .} apılan ltalyan hücumu 
neticesinde Tiirkiyenin müdahalesi 
bPk!crunemektedir. Fakat, eğer 
Bulgaristan da YunanL<>tana hücum 
<'derse, Tilrki.re muhtemel olarok 
müdahale edecekıir. Türkirenin 
Bıılgari,tan tarafından yapıl~bilc
cck bir harekeli bertaraf ctmevi 
istihdaf eylemesi beklenmektedir.· 

Bir motor tutuştu 
Karakö~:de kaynakqılık yapan 

Osman. <lun .O:taköyde demirli 
buluna~ S~mının motörüne ta
mire gıtnııs. __f~kat kaynak ya_ 
parken motont tutuşturmuş.. 
tur. 

Motör krsmen yandıktan son_ 
ra deniz jtf a.iyesi tarafmdan 
söndtlt"llJmü.ş, tahkikata ~lan
mtştır. 

mı.:;tır. Fakat ltalvan kuwetleri mıl olmak uzere saat 21 den ıtıba- sar etmiş olduğu bildirilmektedir. 
hiç' bir yerde Yuna;1ıııarın esaslı reı: e\·lcrinde bulunm~lan. ve. S?- Ilu barnl7l:- · ~·~serisi gecenin ı 
müdafaa lıatlariyle temasa gelme • . l~a~a çı.~mam~ları emn ve_rılmıştır. ilk saallcrind<' .ıılmıştır. Taar-
miştir. 1 S~midı~~na gore, ?u ya::.agm sebe- ru;:;lar, fecirden \..,,c evvel durmuş GötJOLLÜ KAHRAMAN 

Üç günden fazla süren muhare- bı, polı:-;ın tahamyat .. yapma~ını tur. Taarru1.\ar. pek o kadar şid
be:erJen sonra ltalrnnların en de- kolayla~trrmaktrr. lngılız telJt>a.;;r. detli ol:nıımrştır. Ye haMrat ehem
rin ilerleyişi, salahiyetli mlhtWe. ~m, :-.ıüttefik devlet t~beası .. sıfa- miyetsizdir. Telefat miktarı azdır. 
rine göre, beş _ on kilometreden tıyle, serbe~lç~. g~ımel~rme m~saa- Çarşamba. günü beş avcı tayyaresi 
ibarettir. !talranlar Yunanlılardan de olunacagı umıt edılrnelüedır. kayb~t.tik. rilollardan biri Mğ ve 
fazla malik oldukları dağ toplannr Jlıı'ey~·ork, 31 (A.A.) - Trans salimdir. 
çok kullanıyorlar. Radyo ajansmm Tirana muhabiri r.crlin n:L"iıl bombalanclr 

Arazinin Yunan _ Arnavutluk Kont Ciano'nun Tiranaya gelmiş Londra, 31 (A.A.) - lngiliz 
hududunda dağlık oluşu ltalyan_ olduğunu bildirmektedir. Aynı a- hava kuvvetleri tar:ıfındıın sırlı 
lara harekete clveri~li ancak üç yol jansın . 'Roma muhabiri de, B. günü !lnnt 2 L d<>n Mnra Bcrlin ü
bırakrrıaktadır. Musııolininin bir kaç güne kadar z('ı ine yapılnıış olnn hücuın lar 

Şimal Şarkide, Filorinara yak- tayyare ile._Tiranaya gid,.,ceğ~ ııa· lınkkında hava nrzaretinin istihba
Jaşmaya imkan Yeren yüksek <lali;- yiasının donmekte bulundugunu rat ser,·isi ııu tafsilatr \'ermekte-
lardaki geçit Yunanlılar tarafındaı! yazmaktadır. dir: 
fevkalade ivi muhafaza edilmekte.. l'nnanic;tanm Londra c14;isl Ağır bomb::ırdıman tayyarclerin-
dir. ltalyanlar Amavutiukla Cöri- Rü,tü Ariı.sla. ~örüşfü den miitP.<ıC':tkil ~üçiik bir hava fi-
cede büyük kuvvetler tah:;;id etmi1- J,ondra, 31 (ı\.A.) _ TI.öyter: lofllasr, Lir kar fırtınası lın~ladığı 
!erdi. Hedef F ilorina üzerine yürü- Yunanist:ı.nın Londra elçi!li Si· esr.ada Berlinin merk~ıince bulu-
mekti. Fakat şu ana kadar bu is- mopulo~. bugün, Yunan elçiliğinde nan h<>dr>flerine hi.\cı1ma ba!'lamrş· 
likarnette hiç bir terakki kaydede- Türkiye büyük elçisi R. Tevfik tır. Seyahatlerinin son 150 kilo-

R .. t·· A · ı · metresi csnnsında kar fırtınaları 
memişlerdir. u~ u ras t e \17.Un bır görüşme-

de bulurunuştur. logiliz Jiilothrma çok müş~cülat 
Yunan ask<"rlcriniıı kahraman· hkla.n liorfu, 31 (A.A.) _ l{orfu ada- çıkarmrştxr. Rüyetin fena olır.ası 

sına İngiliz krtaatı ihraç edildiğine ve hava müdafaa bataryalannın 
Atina, 31 (A.A.) - Röyter mütedair haberler tamamen a~ıl- şid:.letli barnj ate!;leri hedeflerin 

bildiriyor: sızdır. tayinini 7.oıla')tırmıştır. 
Yunan askerleriııin kahra- Jngiliz pilotları bir miktar ayd!;J. 

mantıklarına ait haberler Atirı.a- T . J.atrcı fişek atarak hcdcnerini gör-
ya gelnıeğe başlaın~lır. o~ruk ve Bardı ya meye mııvnrrrk olMuı;lanıa d:ı, 

Tam mevcutlu bir İtalyan dağ il d:!\·am etmekte olan l;ar fırtınası 
fırkası dağlarda tiç bölük, • d b 1 d bombard1man ııet.iccs:nin görülme-
Yunan askeri tarafından sa:ıt- l yenı en om~aıafl 1 sine mani olmuı;lur. 
leree durdurulmuştur. Di 7cr . . Pilo!lanmızdım biri ya~mnkta 
bir yerde bir Yunan ta.kımı"" a_ 1 (~ltf ı.arı.ı.fı ~ _ ~ııdd~'.J olan ince kııra raı;mcıı lwdefini 
rızalardan mahirane bir tarzda b~nın. hedefe ısabet ~cttıgı, bu- tl'.'~kil eden bü~·ük biı· l'.'lektrik san· 
istifade ederek iki bölük ltal- yuk bır yangm çıklıgı ve depo. tralini ı:;örrıeğe muvdfnk olduğu
yanı hezimete uğratmıştır. mtn hara!' ol~u~ı görülmücıtür. nıı ve bu hedefi bor.ıbarclıman ct

Bu bölükler, kaçarken. tcchi- Yang-ın. ~a ellı kılometre uzak _ tiğini söylemiştir. Diğer bir pilot 
zatlarmın büyük bir kısmın· bı- tan scçılıyord_u. da, hkribrn 1000 metrC" irtifadıı. 
rakmışlardır. Tob~ukt.~ ~.a bon:balar hedef hararı?t derrcP.sinin sıfırın altmdıı. 
Şimdiye kadar Yunanlılarm I !ere .?u~~rn~tur. Erıtr~de Tekie 19 derece olduğunu ifade etmiş

ancak Yunan setir krtaatı har. zan u!..er.ıne yapıla!1 bır akında tir. 
be tutuşmu~tur. Fakat İtalyan- asken bınalarda bırc:ok :ı-·angm -
lar askeri bir gezinti bekleme. <:~karılmış ve Massauda depolar üzeri a~ağıdaki lebli~ ne~redilmi!;-
yeceklerini daha şimdiden anla- ş~ddf'~~e bo!11.bardrman c>dilmiı:ı - tir: . 
mıışlardır. j t: r· .• 1 ıne ~rıtrede J;-ereno~ as- Cenubi Afrika tayya:-cl~r~ 29 

Yunan kuvayi külliyesi hare. kerı kampıara .\'e bır a.em~~O- llktesrinde l talyan SonıaJı;;ındc 
kete ge ... tigvi vakit bugu .. n !tal- Ju ~epo~una ta.amız edılmışt:r. ı LUT Fema;-ıc'i a ... ke!İ bmpın;ı tı-

" hampbra b b ı d.. ·· .. ., · ı l k. Yanlar lehine olan askeri mev. • . ' om :ı .ar uşmuş. arruz elmis:cr 'e bıı mın~::ı rnc a · ı 
eudu farkı ortadan kalkacak- ve demıryolu de~~na isabr:t binalara ı-ı(;mbal:ı.r atmı~I~rdır. 
tır. Seferberlik ilerledikçe Yu _ eden bombalar buyuk hasarlar Ccıl'ıp Afrikn km·yctlrrıı~<' men. 
nanlılara mütemadiyen takviye yafm~ş~ır. · . ~up lıa~ka ı.ıyrareler .. rlr ke~ıf uçu~-
kıta::ı.tı gelmektedir. n~ılız t::ı..yyarelen .. Yu?an ve lan yapmı~la~ır. .~~~un tayyare

GARY COOPER R.\ Y ~JlLJ,A!\D 
Ronun l'HESTON 

( 

L E Sinemasında Bugün l " A 
= Giiniin C'n mühim hiicli<.;cı.i: 

Son Akut'niı Jı:ırlıi Tiirkçc PAR\l\ITJNT Juma.1 
- B'.ll7amda: Ilcr giin 11 ele tenzilaih h:ılk m::ı.tinelrri 
- Sc:ım,kır : 11 ~ 1 - '?.30 - G.30 ve !"I <la 

r.ecelf'ri Lüks Drılkon numaralıdır. Tel: 4:;so:i 

Bavram J>rogrumı olar:ık hlç bir filme n:ı~ip olmayan 1ıir 
n;ıffaffaluret lm7.:ınnn Tt'r.Kçı·; 1"0ZLt' w Ş.\IU\ILI 

ÇAN t\KKALE 
GEÇiLMEZ 

Filmi devam edecektir. 
On hc5 ~iinclUr :1 :~.ısl.:1:- ~ı·:l';ıncla ;riiz bin(lc•n fuz!:ı :<ı('yirri tarafm•l:ı.rı 

ı.:örii'<'n 1111 1 ılnl!lı soıı ı;iinlC'ri:ıclm i"lfif:ulc ediniz. 
Ovun sıwtıeri: 11 - 1 - 2.::o - 4 .80 - G.30 Suare 9 dn 
. •• •ii1l'7"'i1•t ft ~ Meıd eum•=:ı;~ WU111i1*8 5 W - -

,.,aJ&&sıc.....;zt8JWWWaesw ttl&f!IJ!aııema.:m::1ı:. 

Sakarya Sinemasında 
l~f';\ rnııı ınün:ıs('h<'fi,,·lt• fı•\·k:ılach' bir l'ro~ram: 

1 - lstanlıuld:ı birinci dt>fa olarak güzel bir Fransız filmi 

~ , Esrarengiz Kardeşlerin Köşkü 
~ı .\:'\OP.E ınn L~~ - S\ ' LYt.\ nı\TAiLJ,J: - ~1.AJWGEni·n: ::\IORE;\'0 
~ ,l:ırafm::ları O) nıınrnış Aşk ... Eı::mr ... Ye gülündü v:ıknlar ;filmi 

r1 2 - AŞK FfRTINASI 
~ DOROTHY LAMOUR - LEW A YRES 

tarafından f'rıın"ızc:ı siiılü razip \'r. hi.;si bir film -._ 
~ - YiııP. 1st:rnhulda. ilk dC'fa olar:ık 
RUDOLPH \!ALANTINO'nun 

Hayatr, Olümii ve Cenaze Merasimi 
Binlerce kişilik trenler şi- İ~alyan &ah ıl suları un'rındc kc kr ür.Jeri•ıc <:l<rnmı!;tur. 

m~e git kt d . B k ı ~f uçu~lan yapm1~lardı~ ~~~~~~~~~-~~~-~~--~~-~~---~~-~~~ 
h me e ır. u as er er, B 1 d b' . ~ B d ·· ··ı .a~ları tutmakla olanlarm ye_ C ~ ~~Gur': ~n b.'rt er-nasında l ayram a goru ecek en güzel film 
rl ını ıtlınak arzusu ile yanrvor. an . ttpınd~'ef ır. l~lyan tay 1 H 

e uıse erı ıcın e u - 1 1 . . d d.. .. ..
1 

.. . - _ 
~~n tası kerleri metin ~·e mane- e\iT' er ıcınl e . u.şurb~. n:ı.u~tı.ir. • . 
ar. Baki 1 ... : 1 ... ·d y yaresıne esa u edılmı~ ve a.. I AZIM VASFı CAHı.DE 

\tya arı Ytiksek "' .... k ... 1 ayyare erımız, uttın bu ha- Smd _ Pcr·h N d t • Kar k 
CAr-cc -r .. _.,,ozu u~or ar. reketlerden üslerine zaviatsız 1 .an - ec e .a aş 
R 

ıı; ı~chız yagmur yagryor dönmüştür. · 1 Elelterıya - Refik • K adrı 
om.a, v l (AA) St f · • · ·· 1 · • • bildiriyor. · · - ~ e anı J,ahıre, 31 ( A.A.) - l:ı1.1;1lıı lL nnyanı ınaı ılerN'<'<l<' ;.onılk :cıahn<'lrrl <> harıl.'lllaıle lıir lıoınetll _ ,.,. 

Yunan h . mumi ka~argahınrn te!l!iği: 

ha.b. 1 Ududundakı hususi ~hc;ırda, KanYacb Ye iFli<-tinde 
mu , ır er b' · · · · • ' ır haftada.nberi kayda değer bir ~Y voklur. ' 
Arna' ~tlukta hükilm süren fc_ Sudan' da, 27; 28 · Tcşrinien·cl , 
na lı~:a~~- fevkalade şiddetini gece!'i. muharebe keşif kollarımız,' 
tebaruz .. 1rn:ı.ektcdir. yeniden Ka~ı;ala mıntakasında. f~- 1 

Gece. _gunduz durmadan şid. aliyet Ri>-termi,lerdir. 28 Teşrını- ı 
detli yagmur, Yolları sele, selle c\·rel<le bir dücman ~rubu. muvaL ı 
ri ırmaklara: ovalan ·bataklık fakiyelii bir s~ıretle tuzağa düşü-: 
ve göle tahvıl etnıiştir. rülmüQtür Dü~man, on beş ölü Ye 

Askerler. ha?0.'artlar. otomo_ altı eslr b~rakn;ı~lır. l ki nakliye o-1 
bi:Ier \'C her v turlü makineli tomobili de tahrip ed_iln:iştir. Bi. j 
vasıtalar. yagmur altmr.Ia ve zim tarafımızdan lııçbır kay1p. 
çamur içinde ilerlemektedir. Yoktur. ı' 

:-~-;birler. ge<:it yeı:-leriııdPn · Nn1.,.n1'i. ': l ( 11 A. ı .\ks>ııı 

Akasga Palas 
Bugün ! 

ipek ve Sara Y 
Slnrmalarnıd.'\ 

birden 

Hususi ilave: Şehrimizdeki Cumhuriyet 
Bayramı Merasimi bütün teferrüatile 

U:ıyraında ı.ranslaı·: 12 - :? ~ .ı.ı:; - G.30 , -c !l '1a 
D!KKAT: Bugün ve Pazar günii 1PEK'te Yarm SARAY'da ııa.kıh 5aat 10 d:ı. lE'mJlatlı mntin(' vardır. 



ICOtA YU UF '(:ti] ·17• l 
Yaz an : 'SKENDERI.SfRTELU ı.ıı.94° Cuma 1 

Beykozda bir gece 
-50-

Sinema ve fiyalrofar 
Şehir Tiyatrosu 

ŞEHlR TtYATROSU 
Tepeba§ı Dram Juamı 
Bugtııı saat 20.30 da 

BIB .&NA 

••• 
İS'.l!KLAL CADDESİ KOMEDi 

AJqam 20,IO dar DADI 

8 00: Program . ve menııeket 1aat j 
ay~. 8.0ll: :Mtız1k: Hant program 
(Pı.> 8.ıll: Ajana haberleri, s.ao: MU· 
zlk Programmm devamı ·(Pi.) 8.50/ 
9.00: Ev kadmJ - Yemek Llsteal, 
ız.so: Program ve memleket sa.at &-

Nedim Bey seyircilere: 1 Paşabahçe önlerinden geçi. yarı, 12.33: Müzlk. ız.ııo: "'Jana ha- Beyoğlu Halk Sineması 
- Yarın yine böyle heyecan. yorlardı. berleri, 13.06: MOzik, 13.20/H.OO: MU· 

lı iki meşhur pehlivan.muz bu- Koca Yusuf bir aralık arka- stk: Karııık program <PL) 18.00: w büyük mm. iki bö,yWr p.beeer 
.. .:ı. ds:ıı:ı d ·· dil program ve memleket eaat ayan, birden: ı - Eblls.allb llulıarebelerl, ra.\iö. güreşecek. . ...,,..ma on : 18 03: Müzik: Radyo "Svi.ng .. kuar-

1 - VAKiT l mtNCITEPt?f ı• 

Türkiye grekoromen 
güreş birinciliklerine 

Diyordu. Yusuf, ertesi gün - Bu gece Beykom kimler tett, 18.30: M.llzik: Milzfk: Faaıı he- ı - Şlkago yanıyor. 
~k pehlivanların kim ol. gelecekmiş.. anladm mı? yeti, 19_00: MUzlk: Şarkıla.r, 19.30 : ------------- Evvelki akşam Beyoğlu Hallı:e- (Bursa), ya bir dakikada tu~-
duğu.nu bile sormağa lüzum - Anlamaz olur muyum, &- Memleket saat ayan ve Ajana haber. ıc 1 vi spor salonunda başlanan Türki· la, l\.!ustafa (Ankara) Turan 
rönnedi; giyinir giyinmez hak- facığnn! Di1n uframrştım: Be.:- lert, 19.45 MUzik: Radyo ince •az he· :E Cuma . umarte. ye _Greko-Romen güreş birincilik- (Trabzon) a tuşla. Kenan (E. 

Dün de devam edildi 

~-~ldı, Hüseyinle beraber ça. lıkesirli Halil ~~p::;.;11 
yet1. 20.15: Radyo Gazetesi, 20_45 : > ı il. teş. 2 ll. teş. ~~ıne dün saat 14 den itibaren dirnc) Niyazi (Ko)cal'~li) ye tuş. 

\&l,l"WLll çıktı. Mehmet iddialı &-...,.. ya. . • Temsil, 21_30: Konll§ma (lktuıat aa· _ -
1 

• e ~ynı salonda devam edilm~· la, Kadir (Seyhan , •<'Şet (Sam Yusuf 
'd ,1. Nedim Bey· Jarmn• M i r a·B yediler • :.:: -.,.,,al·. 1 tır. Dün ve dün akcam alınan neti- sun) a tu<>la. MU""ffer (İzmir) gı cra.en, · ..,,. k atı), 21.411: Müzik: Radyo salon or- cı .,.., . ., I Şevvaı 2 " 'l ,,.,. 

- Senı'n 8 ............ bundan son. den biri de ortaya on altın oy. mr-~·. 
180 

: celer şunlardır: 1 Dervic:ı (İçeli) ·ve tuı:la. Halil u .. ......,. h yıl bay kestrası, (Viyolonist Necip A§knı ı. t- .......,. Bızır: 181 ~ .; ~ 
ra dünyada hiç kimse yere ge.. mwı. Bundan sonra e;. . - darea1nde), 22.so: Memleket saat a- 79 kilo: (İstanbul) Muzaffer (İzmir) e 
tiremez, arslanım! Yeni titre- ram.da Beykozda bir gece gü. • Adnan (İstanbul), Nuri Ea'"-- tuşla, Cemal (Ankara) Musa Y""' Kurddereliler, Kara Ah. reşf,, yaptıracakmış. yan, Ajans haberleri, 22.415: Müzik: \ıı.ıı&tı ~ v ... ~ 
,..,":tıer senin yanına sokula.. _ Halbuki bana bilJ}ka türlü . Radyo saıo.n orkestrası prog:ranunm ~ıUducı aaaa IC&aaı hir) e tuşla Vahit (Ankara) Muh· (Eskişehir) e tuşla. Ali (Anka~ 
. ...,. anlatmışlardı be. Haniya f.stan- 1 devali1, 23.00 : M.Uzik: Dans mllzlğı GU.ne11Jı 6.Sl U4 e.a ı.n lls (!zmir) ~ tuşla, Bektaş (Sivas) ra) Faruk (Srvas) a tuşla, .Ma. ınazıDı"yaro.rdu. bulun ve Anadolunun bft...,...,.ı..u_ ! (Pl.) 23.25/23.30: Yarınki program .ı.,ğuşu ll.58 

61 
ıus 8.M İbrahim (Bursa) ya tuşla galip. l nol (İstanbUl) Tuğrul (Kon-

<l.S"~· ı k öfte 
0

· 87 kilo: ya) ya tuşla galip. Yusuf Çadırdan Çıkınca, yanı. vanları gu"'reşeccklerdi? ve :ıp:ınrş. IJdndl 14.47 9.41 l'-ü 9-'! 

na bir Arap haremağası sokul- - Yok canım, sa.na yanlış 2.11 .940 Cwnartesı· Akfam n.oo ız.oo 11.04. ıı.oo Mehmet Ali (Çorum), Şükrü 66 kil-O: 
(Sivas) a tuşla, tamail (İstanbul, Nevzat (İzmir) İamalJ (Sey. du~ Servet Bey seni bekliyor. anla~~ş~f°·Bu gece Beykozda s.oo: Progran1 ve memleket saat = 1::: 1~:!: 1~= ı::: Enver (Kocalli) ye ittlfakla gallp.

1 

han) a tuşla,) Adil (Bursa 
flaydi gel bakalım. ben güreşecek miyim? ayan, 8.03: Müzik: Hatif program Ağır stklet: Mehmet (Kocaeli) ye tuşla, 

Yusuf, birdenbire şaşırdı: _ Böyle bi~ey yok. ~~at,. (Pi.) 8.15: Ajans haberleri, 8.30: MU- _ BüyUk Mustafa (İstanbul) Meh- _Fethi (Ankara) Salıi.hattin (Es-
- Ben Boğaziçine gidece. sen güreşmek istersen, Nıyazı zlk programının devamı (Pl.) 8.llO/ met <fzm.ir) 9 7 dakik:ıda. 'tu§la, kişchir) e sayı hesabile, Zeke. 

~. Başka zaman gelsem ol. Bey, reddetmez. .. Belki de çok 9.00: Ev kadını - Yemek Uateaı, Kitapçı Parsih Mehmet Çoban (İstanbul) sam- riya (İçel) Siret (Konya) ya ~:·mı? memnun olur. , 13.30: Program ve memleket saat •- vefat etti sunıu Ahmet (İatanbul) a ittifak- tuşla, Bekir (İzmir) Ahmet 
_ Boğaziçine gitmene mani 1 _ Neden memnun olacak? ı yarı, 13.33: Mt.zik: :Muhteıı: tarkılar la galip. (Balıkesir) e tuşla, lzrıet (le.. 

Yok. Beytfcndile kon,uştuktan 1 Madem ki iddialı bir ?~r~.m!ş (Pi.) 13·50: Ajans h~l)urkr: l4.0ii: Eski kit:ıpçılanmızdan ve ya_ İkinci devre · tanbul) Şevki (Srvas). a tuşla 
sonra, gideceğin yere gidersin! bu. Halil ile Mc}'met bınbırının l ~Uzik: Muhtelif şa~kl~ar .pro.,~ıunı:; rı.m asırdan beri Türk lditüpa.. 56 kilo: g~~J\ilo: 

Biraz ötede bek.liyen Servet dengidir. Ben onlarla güreş. ı devamı CPl.) 14 '?O: ~ ... tuilt: H_ya.s • ?lesine gerek mektep kitapları Sam.i (~yhan), Nasuh (Eektşe· Aziz (Ankara) Nuri (Tiab. 
Bey Yusufun yanma sokuldu: mem. 1 cumhur B:ındo.!;U (Şef: nısan K.ıı..çerj gerekse diğer ilim kitapları bas hir) e tuş! Ahm t 

- , T b "k ed rıın' koca ., .... _ YU'''"f, vapur Beykoz iskele. 15.00: An'<ara Sonbııhar at yar:ş!D.rı il h il ( a, et (BalıkeBir), .s zon) a tuşla Rahim (Bursa) 
e n e _.,_ """' mak ve Y. ayn1ak suret e izınet ma Ankara) '\J'o tu l R c•- ' lan '· Artık, hı·ç du"';.;;.,.,,.,e .. Av- sın· e yan,.ı:ıırken, biletçiye sor- ta.bminlcrt, 15.10/15.30: Müzik: Film . .,~ ıı a, ecep u- Ali (Edirne) ye sayı hesa.blle, 

'i~ ....._, eden Tt.•foyyUz kütüpa.ncsi sahi. mır), Mehmet Ali (Sivas) a tuş· Saban (Samsun) Kemal (İ,..J) ?'\rpalı nıavrupalı vızgelil' sanal du: ve operet ıarkıle.rı (Pl.) 18·00 Pro· bi Parsfüin vefat ettiğini ha.- la, l\fehınet Koç (Ankara) Halit - ~ 
Henıen yol hazrrlığmı ~- .. o. Ben _ Bu va~ur bu;adan kalkın. g~ ve memleket saat ayan, 18.03: her aldık. Ailesine taziyetlerL (Ankara) ya ittifakla Şerİlt (!z- e tuşla, Beslen (Kocaelıi) Ah-
de herşeyi hazırladrm. ) 'lkında ea nereye gıdecek. MUzik: ~dyo caz orkest~, (lbra~ mizi bildiririz! mir) Sezai (KOeaili)' t la met (Konya) ya tuşla, Ahmet 
Parise gideceksin. Belki ora. _Sarıyer, Ana dolukavağr.. him özgür idııreslnde), 18.40. MUzik. Sille~an (Kayseri) H~e :ı~ • CJstanbUl) Mükrimin (Ka.yae.. 
rian da Amerikaya kadar uza_ _ Daha sonra? Koşmalar, 19.00: Konuşma CGUnUn ı (Bursa.) ya ittüakla 'Eın.:'~t.sU: rı) ye tu.~Ja, Mehmet (İstan.. 
'Hrsnı! _ Orada dcmirliyeceğiz. meseleleri), 13.15: MUzik: Zeybek ayan, Ajans haberleri, 22.50 Konut- 1 bul), Hasan (Es~ehlr) e tuşla bul) ~iya (İtmir) e tiJtla, Ce. 

Yusuf birdenbire vücuı.lunda _ Vay canma. Keşke İstan. havalan, 19.SO: Memleket ıaat ayarı. ma (Ecnebi dillerde - Ya.Iııa kıaa Naci (Konya) Kemal (Trab ) ' lal Atık (Ankara) Mustafa 
:la.fit bir ürperme duydu. He.. bula dönseydi. ve Ajans haberleri, 19.45: M.ll.lik: Fa- 1 dalga postasııe), 22.50: Mllztk: caa- 1 müsabaka esn'asrnda Kemalin~~oı: (Eskişehir) e tuşla galip. 
ınen yurdundan ayrılıyormuş Hüseyin hayretle Yusufun ko. aıl heyeti, 20.15: Radyo gazetesi, 20.411 band CPI.) (Saat 23.10 a kadar Yalnız 1 çıktığından hükmen galip. I HALTER GöSTER.1LERt 
gibi, gözlerini açarak mırıldan- tuna sarıldı: Mtl'!'.lk: Şark !ar, 21.15: Konu§lll& uzun dalga ile) 23.25/23.30: Yarm.ki ı 6l kiloda: 
dı: (Devamı var) 21.30: MUzık, 22.30: Memleket saat program ve kapanı§. Zakir (Kayseri), Ahmet Bu müsabakalardan sonra 

- Avrupaya gitmek kolay 

1 
memleketimizde mütevazı bir 

• ma, Beyefendi, memleketten Anadolu masalları G o·· 1 c u·· k şekilde yapılan halter sporu 
1ynlmak çok gilç. Gidersem, gösterileri yapılmıştır. 
·,ll§I!lla bir kaza. gelir de döne. ~u müsabakalara başta en 
.ıem diye korkuyorum. eskı ve meşhur haltercimiz ~ ;e-

,.- Haydi canını.. Avnıpaya Diyarbakır Erganisinden ay. çindc tunellerde, yamaçlarda lanmaktan, hem de bizi ~rça.. lerinden yanmaya başlamışlar. mal old_ufy halde _diğer üç tı!" • 
. ' r giden ad~ başına bir 1 rıldık, Bakır madeninden geç.. l>inlerce amele ve her tarafta !anmaktan kurtarmJtL S.tıı..... yıllıa.nıa ffNIPaini, ~ kadaşı ışt~ak etrnı~ler, ve m. u: 
.cnza ge!Sf'. gıdenlerin hiç dön. tik, Elazığa geliyoruz. Otomo. kazma ve kürek sesi... Çarpışma ile beraber hepimiz damla damla Gölcilfün dalga.. vaffakıyetlı bir şekıldc bu Fi 

nif'mest lazırndrr. Bırak nrtık , bilimiz açık yeşil ovaların or- Deve geçidinin bir dönemeci. otomobilden fırlamıştık! Baygın larma dökmüş, Turna da yU.re- başarmışlardrr. 
bu çocukluğu da., Çr.a !:•ı~ ı taamdan uçuyor, çocuğum bir. ne geldik. l\Iavi deniz tekrar a.. bir halde yerlere serildik.. Oto- ğinin ateşiyle bu dalgalan ya.k- , 79 kıw: 
gel bana. Cuma gilnii beklerim. denbire haykırdı: yaklarımızm altına serildi. Bo. mobil de kamyon de. kırıldı, bo. mış. . Bektaş (Srvas) Nuri moc~. 

Uzun uzadıya konuşuruz. _ Baba, baba. deniz, deniz... ğaziçinin a!tm ve gümüş pul- zuldu. Ne yapacağımızı, bu dağ Daha sonra bu çobanla o ka.. eli) ye tuşla, Vahit <Ankara ı 
Beykozda bir ıı:rece Tepeleri bulutlara saplanmış larla işlenmiş mavi canfes su.. başında ne olacağımızı dilşUnUr. dın geceleri bulUIJ!l&ya başlL İbrahim (Bursa) ya. tuşla, Muh 

• •• dumanlı dağların arasmıdan ma.. larr gibi. Fakat daha geniş, ken arkadan bir otomdbil gel. :_nışlar. Kadının kocası gün do- li.s Tinor (!zmir) Nuri (F.ski-
Yusuf, bayramın birinci gi1. vi deniz gözleri~izi _ _ kam~t17- Rumelihisa.rmdan, Boğa.ziçinin di, içinde birkaç yolcu vardı, g~ken ~ıkar, Erga.niye, El&zığa şehir) e tuşla galip. 

lÜ Haymanalıyı yendikten ve clı. Anadolu gtıneş1mn bmbır Yenimahalle sırtlarmdan boğaz bizi alıp götürmelerini söyle· gıder ve kerpiç evine de ancak 
87 

kilo· 
'araç~anebaşında mabeyin ka- ışığı ve binbir boyası_ altında ııasıl görünliyorsa, Deve geçL dik. Canları sıkıldı, ufa.k bir iki üç gecede bir gelebilirmiş! 1 . Mehm~t Ali (Çorum) Ce!al 
tıplerınden Servet Beyle kısa. parıl parıl yanan mavı, canfes dinden öyle görünüyor. Burun. yardımdan bile çekinerek oto. tşte bu köylünün buhınmachğı (Tramon) a tuflQ,. Enver (Ko _ 
ca ayak üstünde konuştuktan , bir deniz. lar, koylar, girintiler, çıkıntı- mobili sürüp gittiler. akşamlar Satılmışla Kumru ev. caeli) Şilkrü (Sıvas) a tuf)a 
sonra, arkadaşı Hüseyinle be- Deniz kıyılarında yaşa.yrp lar ... İşte, Şarkın Gölcüğü, Göl. Bavullarnnız parçalanmış, eş.. lerinde birleşirlernıiş. Fakat, galip. 
raber Boğaziçine gitmek üzere yıllarca denizden uzak .. kalan- etik denilen küc:ük denizi... yanuz <lağılmıı:;, dökiilmüştll. nasıl? / 
vap.ıra ·binmişti. .. lar bu karıjrlaşmanm yurek~er. Dcvegeçidi çok dolambaçlı, Bunların işe yarayabilecek o. Kumru ~oca.sı evde olmadığı Oçü!'<TCU DEVRE: 

Servet Bey Yusufu cuma gu. de ne çarpıntılar yapacagın.ı döncmc.~lerin sayısını yaratan !anlarını topladık, kalanlan at.. geceler gölün kenarında ve e~ 1 56 kilo: 
nü Çamııcada'.ki köşkünde bek- bilirler. Gö7'1erimiz bu maviliğe bilir. Otomobil bir sağa, bir so. tık, bu arada birçok öteberi de vin hizasında bir ateş yakar, ' Recep (İzmir) Halit (Anka.. 
liyecekti. _Artık, Yusufun Av. saplandı. Yanan dudaklarımı~ la baş vuruyor, baş döndürü.. kaybettik. Şoför de uğraştı, karşı sahilde bu ateşi gören ço. ra) J;a s~Yl, hesabile, Şefik 
rupay.~ gıtnıe meselesi kuvve- uzatarak şu canfe~. suları. bır yor... kırık otomobili yavaş yavaş yü- ban hemen ı::oyunur, yosunlu (~ır~ Nurı (Kayseri) ye tuş. 
elen fııle çrkryor gibiydi. yudumda içmek, bıtırmek ıste. Ayaklarnnızm altında mavi rüyecck bir bi<:ime soktu. Fa.. ~~yalarda:n G9lcUğe atlar, yüze la, ~uı (İstan~) Nact (Kon-

Yusuf o gün., Harrnıana ILyıgı.. elik. . . .. .. deniz, mavi ışrklarla yürekleri- kat vakıt da geçti, güneş aL ~·uze ateş~~ bulunduğu yere çı- ya) -~ a tuşla galip. 
~nr yendikten sonra, k~ de Oto~o~ıl Gezme ~ondu, ?on. mizi yrkıyor. Y:rnıaı;lardan Çi- çalmıya başladı, düşe ka1ka yo. ka:. 1aevgılı.sinc knvmıurmmı. M~abakalara yarın ~t 14 
ınannuştı ki, Avrupaya gıderse mıış. buy~ı.k .d:ılgalaıa . benzı~c~ cek kokulan dökülüyor, uçuyo. la düştük... .~~K~t, hır gi.in bu ış F.czil- d~n ıtıbaren devam edılecek-
sırt1 yere gelmiyecekti. . n~f~ı ?ryaı. bu mavı denızı ;uz, öyle yükseklere çıktrt'mıız Gölcük akşamm gölgeleri a- mış, .ht:_mrunun kocası i~l ~ak. tır. 

Yolda giderken. Hi.lseyınle gozıerırraze kapadı. . oluyor ki, ovalara baktıkça rasmda daha güzel, <lnha se. ınış \e oc alınayı kafasına koy. --o-
konuşuyordu: Gezinde _du:<luk_. ~ıyarbakır. gözlerimiz kararryor. Köyler u.. vimli, <biz ilerlcdikr;e. döndükçe, muş: .. Bu hafta yapılacak 

_ Haymanalıyı yeneceğfmi Maden, Elazıg, Bıtlıs, Malatya, zaklarda ufak birer taş yığını bizden uzaklaşıyor. }3ır gun evinden <>ıkımş Elıi- lik maçları 
umuyor muydun? .. . . y~lcuları bt~ras~m ip .. tanrrla~. gibi göztiküycr... İşte yarın tren Ana.dolunun ~;~a d?ITT:ı yoll~nmr~. orada bu. 1 

- Do~sunu ~hyeyım B_ır .~~'.'51 •• bır kuçük _deresı, Bizim şoförün ismi VakJfdı. bu en gtizel dağlarından Gölcük si da 'a~ıt ge<'ırmi.ı::, gece ses.. İstanbul futbol ajanlığından: 
ın.I: !çimde ufak bir şüı)he var- bır ııcı dukkam, kahvesı var. Diyarb'l.kır Erganisinden altın kıyılarından ~eçccek ve bu ye_ ~e __ evıne yakla~mış. kıırısmm 3-11-940 tarihinde yapıla· 
dı. Dev gibi bir adamı bizim Bütün bu yolların yolcuları bu- güneş, mavi gölcük, binbir bo- cıil .vamarlarr çmlntnrak can. Golcuk kıyısında vakhı'h ate~c c:ık lik nınçları: "' · ı · 1 yalı !!ök V"kıfı coşturmus, elle- acı a · ' , 
.J. u~ııf day1 acaba nasıl yere ran~ dın __ cnır e_r. , . v ~ "' " l:ı,.,r'l!!'a"'\k. <Şimdi yıllar var cı, ı1.2un uzun bak"uş ve l''<>ncrb:ıfı~e ıo;tadJ: devırccek ?! diyordum. Bıraz otebcrı !~ı~, çocıı~?ı ri direksiyonda türkü söyltiyor, ki trenler bu yamaçlardan aş- ~~a:ıııı kan;tdan g-öle atılmış Vefa - Altmtuğ saat ı ı, Fe-

- B('n, hnylelerinden hiç ÜG rlört n:ısır pışırdı, ~~. kü. bir aralık büsbütün coştu, se - tr, hatt~~ dofu sımrlnrına ulaş. uguna ve aradan kafi za. ner - SüieymanJye saat 13, G. korlun:ı_'11, Huseyinciğim! Ya bu çük der0nın kl'"a:moa, sö_ğiıt!e- sini yükseltti, kendincJ..m g~çti: tı.) ~an geçti~ine kannat getirince Saray - Topkap saat 16. 
ndarn biraz da oyun bil!!eydi. rin gölge:ıinde hır nargıle ıç. - Sıvaslr kız gelin o muş, Giiniin ışıkları ve akşamın m~~arak a-itmiıı, ateşi söndür- Şeref ~tadı: 
O z1nı.an kcrnısma hiç kimf!f! tim. . Urfaya gider, gidPr, gider. menpı·~<' renkleri ara~t.,..:ıa GöL uş... lst. "por - Beyoğluapor saat 
"tk:ı.ma?,dı. Yine ~.·vla, r~kt1k. Bırkaç kilo- Bir dön<"mec<' daha geldik, cüğ·ü büsbütiin kı:ıvl>~tıi!·. ortAteşi kaybeden !'Oban. gölün 13, Bel'liktaş - Beykoz ıııaat 15. 

l\.T d "'" a· Be t 1 edıkten sonra bu döndük ... o ne? Aman bile di. asında An:ı<l'lluhlsar ıınh:ısı: - .... eys_C' .. Ara a .. ~"e ım y me re . ı er. · . .. ~ill"di v. ayıa dumanları ve tu",.., · • mor dal"'alann i.is. I<"'"'~ d u ba 1 d dılkrcle donen De yemedik! Karsımrzda çimento ':.' "de saati Anadoluhlsar - Beylerbeyi sıı·ıt .-n ı yıne. ç gun yra.m 1 CC\'l'enın :ı ı. . . - . kO''U mavi chgv_ların göbeğinde kı - · er ce yol aramış, a. 
sure ı ,... ı h .. bo d•""" geldık Bu yüklü C$ki bı·;,,'11 .. k bir kamyon, _, ntıl"r" ı 

1 
11, r..umelihisar - Hi!iil sıı:ıt 13. . re{. \ TUres er er gun var. \"(' ynu ~cı:;ı u=.. • v J bıraktığım Gölrüf.ün acı tatlı •• q ı:apı ınış. kayalara 

ll'erl<es SE'ni g-ilreşecek za.nniyle geçidi gittikçe yukselen ~la. korkunç bir sarsıntı, bir garptş- bir masa!r var, bunu anlata. ~ar!1~ı~. r;rrpırımı~ vcı nihayet Anadolu - Alemdar saat 15. 
~elecek. rm ' 'arıa~larmda yıllar once nıa. 'bir c:ıJ·hk... ''ım·. . '~!::.~-arın nrıı~maa bo!!lılun Kua.gümrük saha~;ı: 

_, ta T,~ k bozuk .ı ' 9'ttm ~ 1' Do..,.b'"uspor - İslikliil s:ı.at 1 ı. , - Görmeyince ırlrmezler... Kurt lsm:ıil açtırmış, yer Ş- namyomın ornası - G""l .. ~.. 'k" k ı ki k '' ış ... 
Z 

1 
" kl ,,...,.,.. rnu", freni de bozul'muş, biz d "in ° cugun 1 ·ı flrşı ı · 1 ya a- Dı Eyüp - Demirspor saat 13, Dn-

•Or" "ıtdıra müşteri cekecek h
1

{, yol Gok 1.orlu a ~ap~, " ' srnda. Turna ve I<a~rn köyleri ke t ~et Yaprak bö~lle kapanır. vutpaş:ı _ Karagümrilk saat 15. değil Ya. - bugı~n bir araba geçecex genış- dük. o da karşımıza çıktL Yol Yar. Kargmdan Satılmıı, Tur. n. J.\11nı1"llnun kerpic evin- --
.- Kazı~. bacağı öyle değil. liktc. Bir yönü yalçın kayalar, dar, kımıMıyamadık bile! Yük- nad:ı.n K·ımruya abayı yakar. den de al bir ~ı"v vü~:sclmlş Ş d ilanları H h l" 1 l _ı.,' V0°

0

TIÜ korku lendi, bizi POl." C!':\'l
0

fdl
0

1 0Wffi0. hirC!ll d • 1 u be ye a vet , · up c ı yapıyor ar.. sert toprak ar. ·uır "· · _ - ... - ke~eyi verir... Satılmış köyün cı . ~~anlar, <;Ilgın kıvıl. Herne3 senı· d .,.;ı k ı Gun geçme- bilin ön teker.'ekl,,rı· bı"raz yol- mlar b b' · 
e 6--~k sanı. unç tıGUrum ar... x • .~ • ... • c:oban1, her gün Gfücüğün kıyı. d ırı ırıne karışmış, evi 

Yor ve koı;ıuyor. ki bıı vollarda. araba, otomobıl d~n f1rl:ıdı ! M'lkine işliyor, sar- lnnrıa iner, nürüsünü yeşillikle_ _e. I<urnruyu da. koc·.asını da Eminönü yerli asl~crlik şube..,in 
- Yarın acaba Haymanalryı çarprşdıası, devrilmesi, :yuvar. 8uıyoruz. Aşağ"Ira b'l.kmak ~ıl- re yayar. es'ci bir meşenin göl- ~ak~nıl":.. den; 

tckrnr ı:rlirc"tir"cek nıi? lan.maı;ı eksik olsun. Bır yıl dırmak içiıı kil.fi. l\ayalardan, gcsindc, yos:ınlu bir kayanın k" Şundı Gölcü<Yün klyılannda.. Eminönü şubesinde kayıtlı re 
U - . ~l'.'~tte. Bo.~ bırakır_ mı? sonra tren Diyarbıı kırda ötecek Guçurumlardan, dikenliklerden ı'ic;"i;rın"' oturur, ayaklarının aL ,"aı ,Y05 ·~~1.u_• ka~~alnr bu ncı ma.. dek subay 8 . sınıf hesap memuru 1

~ <>'Ul· l"'ln razarhk tm J 1 kta kor ,ölcük kl'-'J!arrna kadar yuvar. ~ l n d '"l . l" Q vl 
'"" ·. " ~ e ış. ve bu ycllarda yo cu u . - .; tmda <'l!'pman d·ı!galarla. baaı. ·· uşnncesiyle kırıhp par- Su eymanıye ı sman Nuri og u 

re - lf?~ .nına, b~.n o.~unıa giL ku kalınıyacak. (Bugün _demır- 1
v<:f'1'lak. ııarcalanmak iştm de- nın iic:ti•rnen <liikt:.'"'n rü.zglr. <'alnıuyor. CTölrilifün mor dal. İbrahim Etem (33377) in çok ace 

t ... ~c<'k .{imse gormuYoruın or- yolu Diynrbakırı da geçtı.) gı N larla y~:reğinin atc..,ıni sevgili- §al.:ırında parlayan damlalar le şubeye müracaati • 
.. ıj'-: Divarbalur Erganisinde:ı Ma- l asıl ucmadık? Neden par- sine ~h~tırrrıaya "<'lrc:1r>nr~. ~tılmrşla T(11mrıınun kara ya. j • * * 

lJ"ey,in güldü: .. .. .. dnnc Ye E:3ı-ğa kadar ge:tiji- ça an~ı·ı·"k? l1te ııçın:tdl'k, işte b k 
1 

b zı arına :ığhyorlar. Her akşam . Eminönü yerli askerlik ~besin ~ .. - Auam sen de. Dtt~undu. 1 miz vol'rırda bütün kaya.lnr. parçnlannıadık munru alevli altm a ışı ir tnenekc:;e buh·tıarrn altınfl:m, den: 
~~ ~ı.ccye baki <?nunla glirt>-y. <.lağfa; delik deı;ik edilmiş, tu. !\-:.mvon otomobilimize öyle k-ıc1ınmış, bir ı;ün kocMiyle ~.r:~. kavalarm arasmd<'n Göl. Şubemizde kayıtlı bilUnıum ~a. 
ıİ;"".". .ın, baspehlıvan. -nraına~a "c·~Ier a<;ılmıı:ı. vadilere. ova.la- caıpmıs ki, ön. kı<'•mları otonıo. Ergan.id"n dönP.rlerken geç kaL cugu dinleyenler kovuklaronn, itil ve ya" haddine ulrı. ~ ıl.ı~ı 

··u>n 'ar ., NTcd Be / bi'ıin Yanı·ı 1 • · b 11 nıı"'l'.'r. ,y,-argm '.'alımda bu ~o- k ... , 1 " 

1 
kend ı ...., 1. mı· ını yın ra raylar dökiilmüş. yol kenar- • ' ı:ı..-ı a' u arı · pa1"- •• .u ".fa -ı.rdan. dp.1,,.at:ı"dan ... Thi 1 Jij kesilmi" emekli enn ı enn 

0:3. ,c:"dı .,· kt f"l .. t . . l . . .. ıamI" k l bana ı·usUamıslar, !"eceyi Kar. Se\ ·ı· . :-... "' --·'-"'k .. bi, ll · ~ır e. 
1 gos.erır g~- anna a,~ıar ~hi <'imento cu. c... v· apısım parça amış ,.e ~ 0 ·gı ının hıçkırrk.larınr ve ka- den bazı hususat BlK~ua u~re 

""n rn ~rıne irı varr bır pehh- ı Yn,llal"l \•ıhlrrıı:), l\falı\tya • Di. otomnbile> f"'t'' ır ~'": Bu ~apla - ~rnd'.l gcrirmeye mecbur ol- ra :vazıh ko<'anın korkunç in11.

1

4 ikinciteşrin 940 tanhınden ıtıba ~" ~"~~ektedir. Böyle olun. yarbakri- "demiryolun,un durak nış otomobili asılı bir vaziyette muşlar. Bu geceden sonra ka- tilerini işitirler... ren şubeye mUracaatlan ilan olu 
•·· onunıa kim olsa güreşir. yerleri kurulmuş, derelerin i- bırakmış. hem otomobili yuvar- dın çobana. c;oban <la kıtdma i~. Sadri A!/do!Jtm nur. 



•. mm ..... .-iiiiiiil~~!!!l:i:a:'.ı:tls~;:-.r;.fi.ssıiii= .. ====-,~!!!!~~~~~~~~~IJ!ll~~ım<=~RR"Jımı 

TiR !.. Şark Sanayı KıJmpanyası KIT, v 
l Possiyonluk b!r komprime ile (Su Vl:' ate~ gayri barlçtcn hiçbir 
madd nAve etmeyi dtl§Unmekslzln) 15 kuruş mukabilinde 15 dakika 
gibi kıım blr zanı:uıd& zengin ve 1.şuıı..'l.11 bir BOfra haZU'lıyablliralniz. 
Manıt v~ me bW: lokantalarımızda dahi bu derece nefiıı bir çorbayı 

her zaman bulamıı.zsmız. 

J.?t\yU1t yardım ve ta~;rlası 1.§lklr olan çorballk sebze kornprım .ı r!r':!.ln 
ftnl'!lcrc1:1 n"faııet \•e tıuıell~ nıuhafn:ı:t\ r.tttıı-tnc ş:ı.hl n?ırnbıınıı:. 

A KA 
llJ!:BCtMEK, BEZELYA. ?\OBtiT ves&ir hubullat sebze \C çorbalık 

komprfmelerlnl kil rtrılzde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmi§ servet gibidir. 
Bilhassa dar ve aıkı§ık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aneler için oldll~ :kadar yolcular ve sporcular için d~ Jıer zııman ~c 
bcr )'Qrdc sıcnk bir yemek temini kabildir, Baklcallannı.zuan ~ ~ınmlıl, 
bir komprunc 0/100 gramlık bir ltomprlmeyl 15 kunı§tıuı alab\llrsinlz. 

BEŞtJ<TAŞ: ÇAPAMARKA Tıırihi t••sl~!: mı;; 

Bilecik Vilayeti Daimi Encümeıunden: 
rv~ot hizmetinde kullanılmak Uzere az kullruıılmış arıza.sız 93~ mo. 

deli blr adet Şevroıe binek otomobili pazar.ıkla satın alınacııktır. 
J.luhammen bedel azamı 2500 Uradır. 
tlıale 13.11.9'10 çaroamba gü.DU aa.ııt ıt de Vllt.yet daim! cncUm nmc 

toplanma odamnd3 yapılacaktır. 
.li:alej'i ml\teakıp teslim ve tesellüm mcamelcsi yııpılıı.cağmdnn muvak. 

kat tcmtıınt parasına !Uzum yoktur. 
Bu model :o.·e cvııaftıı. otomobili olup d& aatmnk isteyenlerin otomobil. 

lertyle b!rllkt.o sö:ill ~n !bale ~U zıunanmda dalml cııcilmende hazır 

'bulunmaları. (10392) 

Adet Uralık Lira 

1 200o = 2000.-
8 1000 ""' sooo.-
2 'lCIO = 1500.-
.... 1100 ... 2000.-
8 ~ -~ 100 = 

80 ~ = 4~.-
::00 - 21) = cooo.-

Türkiye İ§ Bankasına Para yahrmakTa 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda talünizi de denemiı olursunuz. 

VAK I T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gnzete basar. 
~ahiler namına diz~ işleri ahr. 

T. A. Ş. den: 
tktısat Vekaleti Sanay. Umum Müdürlü.~ru 2S E~ ifil 19 ~ 

turih ve 12486 No.~ı tezkere iyle vaki .1lan tebliğe na..aran mam11 
latnnız Pamuk İplik ve Kapot bezi fintlan a~'lf('ıda gÔSterılmıştıı . 

tpı..tK VATtm SAi'Ll RtlKl Lt:J (KıYrahJ 

12 

14 

16 
20 
Zt 

90 •·m 
85 cm 

7:l t1nl 

Kunı') 

,";1>() 

lPl:I 

6:i~ 

70\ 

KAPO'f 

TtP U. 

----
R"" ~·~ 

7(;1J 

Ku:nıJ Kııru'l 

196 

\-
690 

790 

BEZLJ:Rt 

T1P f:. 'l'IP G. 

819 
710 

r~rek İplik , .... ı;:-cre'; 1' 00t fiatl:mmız be:ıer top iç,ıı Fabri
i>Jda ttSlim p~ ı.ı J'atı l ıUp 1mha'ai ve nakli'}e ma .ıaflan 
!..cı iye aittir. · 

• 
~·w,...._.,._ • ...,..., ... ..,. ....... 

VAK I 
Uazctcut: çıKaıı buttın y11:r.. H 
re.simlerin hukuku muh uzduı 

AP .. 01\E TAltıı"E8I 

sabah, öğ e v 
Her ) cnı.!kt..en ı;unrn gundc Uç defa uıunto:r.ıuwtn dir.;lc.rinJzl 

f1rçnlııvrnv 

I 

n11arKa1aruı 

P" ;; rti;,,iiCfi;r. 

Meınlcket Mem!C"kl"t 
içinde dışı:-Ja ~ ~ )evlet Demiryolları ve Limanları 

işletıne Ufhlum idaresi ilan an ----- --·~...:...:.--.._,...----· ---' 

Miknatislenmcdcn 
müteessir olmıyan iyi 

cins saattir. 
Umumi aceııta: 
lstan'bul, Kutluhan 1-4 
Satış mağazaları: 

A. BA ROCCt. Sultnnhamam. 
PANClRt~ \.'f' !"A\'i\1DlS, Oslat , 

KarAkv3'· 
K. r'...R.E\'\'Ai'li •• lrkecl 

: ALl.ERTO ,\S~ASTF., htlldtıl 

mı.ld.est. 

AzJLYA~ Biraderl.,r, lııt1kl 1 t·1'd· 

de!ııl l!S7 
Tatra lı:lıı aerntıı nrnnn··•r. 

,ı 
tJııkUd.ar A '<liyı• Hukuk JIJ.lkimlliciıı. 1 

den: 
940/1183 

Ayıı.k !f., 15; hı 

3 a~lıı• ıeı;o 4%, .. 
il aylık 47o> ll%1 • .. 
ı 5 ıııı.. !IOO ıuou .. 

arifeden 13nlk::ı.n l:lırıııtı ıçın 
ayıla oltu t-;uru au.;Jlılı. !'o .. tu 1 
bitli itine glrrnlyı·n yerlere n yt.ln 
yetmiş t>eş~r lrnnış zammedılır. 

Abone kay.:ıım tıııcılıen mcktuı 
ve telgTıı! i;crc-t.ıni ullonc paraıı 
ııın posta veya OO-nka ıle yollama 
Ucı etlnı idare kendi llzcrı.ne olır. 
Tı'rldyenln tırr posta mrrkr:r.lnı!" 

\'AKIT'a abont• yn7.Jlır 
AUJ'eS değiştirme UcreU 25 h.r~ 

lLAN U~.HETLl':t.ı 
·rıcııret ll~uılarının ııantım • ın 

tın sondan ttitıareıı il.An wırfnta 
nr.ja 40, ıç sayfalarda ~ kuru~. 
dlSr.:!UncU sayfııda 1: ikinci ' 

1 U~I ncUdc ~. birlııcıdc 4; tıaşıık 
yanı kesmece !'I ıtradır. 

1 il;. Uk; çok de\ mlı ı.~eıı, 
reı.ltli 11~ verenlere ıtyn ayrı in· 
dlrmeler yo.pılır. Resmi tıAnlıırm 
sıu;ttm satırı 60 ımruştur. 

Tfrnrl r.ll\hh·rt~ Olmnon 
ti.llı;tik 110.nlıu • 

nır defa 30; iki defası Ou, UÇ 
defam 65, dört tf,.fıuıı 71'.1 \'I! on 
de!as:ı 100 kuruştur 

vaıat nesrıyatmdan . 1 
Seçme 

Hikayeler 
Oö:"dlinctı Kıtah 

1 atıra defteri 
adıyJe neşredıld• 

ll·, Kitr.h1n· 
Kenan Hufii~i 
Hikmet r\1üniı 
~ekta Ragıb 
Osmar Cemal 

;en1llerl r. :! 170 lırn 'ile 140 Urn Ucre it doktor!ult) r mU'lh Idlr 
656 -ı.~··• t adUl ~anunu h!JkU.nteri muclbt:ıt'e bu U.:retı ol'lbUet'ek 

cvs ı haiz o, :ıl .. rm 7.T.Ş. ı;anı 1940 günUn kadar idaremiz z:ıt i lerı mU-
dtlı t;Unc tun .... csa ı·ı ile birlikte mUracnaUnn. ı 1037!'.i) 

Her nevi Banka .Muameleleri vapat 

Hesabı car. ve mC"V<'uoıı hc!>ap!art kllsadt 
TıcJri krediler •'t' vcSJıl.lı krt'dıler k~ı 
Türlove ve Ecnt>b• aıl'aılcke11cf dLt>ruıe_kei!de""scl'll?d.at ıslcontOSll 
~ r.nrrlen 
Esham 1.'«! t3hvılaı. ıılfl'\ ~ f'Cll.lll Dzcn!\: ııv;ms{ 

f';vasanın en müsait şıırtlarKe ( kumbarah f1l'V3' 
1<urrıbarası 2 l ta~rruf he~ lan ııçılır. 

?ıı11>LOrcU Ckrcm veklll a,•uKat Ali 
R.ıZa Sl'yhan tnratındnn Kartal M&ılte· 
pesilldc Ka:-n.ığrıç sokağında 11 No.lı 

1 M\ azzez Knptnnoı!lu' N rı Uerıurag üöt\ ~t o uuıu ıuan: 
hanede Sadık ynnında m•ıklm iken til· 
hal ikamelg!lhı Mcı;hul Hediye alcy. 
hine ıı.ı;ılan tesclll lnlak davaaınm 

23/10. 9f0 tarihli celsesinde mlldda
aleyba Hediye mahkemeye clmedlğln 

den .bıı.kkında gıyap ko.nı rı verllml§ 

ve m'Jhakemc 4/J2ı!HO Çarcamba gU· 
nU ll&dl 14 de talik edUml§ olduğun· 
dAn müddeial .. yha Hediye mUddct zaı
tı.nda iUrnzla malıkcmvlc bulunma
dığı ta~dlrdc mahkemeye kabul edil· 
miyeteği ve d!l.vanın gıyabında cere· 
yan edeceği ililrı olunur. ı:ı8016) 

r.ııO'C""'!:=:==~:::ı::=:::aı2 1 Göz Hekimi :· 
il Dr. Murat R. Aydın . 
fi.Berı>ilu • Pannakkapı.. imam 1 

aokak No: 2, Tel: 41553 

IMuayene n her türlü gÖ'l 
ame,!jyab hkıı.n. için paraaı:ı .. 

..... ,.. •• 6 ..... 

btanbUl Aıliye ~ ı~ı Tlcattt MH!ı

kemeetndeıı: 

RJZa Derviş taratmdan Htiscyin 
Avni Kaymak, Mehmet şaru, Mehmet 
Kaymak ve Ali Rıza Akev aleyhtcrin• 

ııcamc olunan men'i mQdabalc davııaı· 
nrıı emayı muhakemesinde: )IUddca· 

wm. ve 
aleyhlerden Mehmet J{ııyınJlu-
Hliaeyln Avnlnin tkarnctPhıarmm 
meçhullyeUne binaen hakıunda uıı.nen 
tebliğut lfamnn. ve ınutıııkemcnin 
11/11,; 1940 saat 1~ e t.oJlklnO ırnın.r 
verilm!~tlr. Bu l}usWltAld dant ye 
mahkeme dlvanhanesln° talik edJlml§ 
olmakla keyfiyet tebliğ makamına 
kalm oımnk uzcre ııan olunur. 

(33918) 

1?8 sa\ talık ht. kıt:ıhır kı' 
met 10 kunı-;tur 

şağıdakı '":ıı:ı rı ıı; TUrl> cıdlkanlıla. t latn.nbul '"t .1<1nd.ı yarını. 
ııur n t U(;t:nı.acaktır. 

- J:a~• 18 - 23 araım:ıdn olmak ............................. ______ _ 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşrivatı idnrc eden: 

~ - Bilnycslııln uç•ışn m lsatd olduğu S udyum doktoru tarafından! 
tn.-,dll: ed ım,.,ıc, 

a - Türk mektep! ın•I en az Orta to.ha.l görmUş oldut,unu ,, 'ki 

isbat etm!ş bulunmak. 
! liracaallar sıra n, kayıL ve uçac:ıldara Uç gün evvel yu• ile h'l):ı.r 

Celili~. 
Basıl 1ığr yer; 'v Al\IT Mrı.t1ıa<!f:t 

Refik Ahmet Seı1 _m_1_fl_''-----

os A ~LI A 
30 NiSAN 19 O T ARiHiı~DEKI VAL.JYE1 

AKTiF =· ş. ı·. PASiF 
msse senetıe.rının Odcnmesi i~ 
teıın:eıniş olan kısmı. 

Kıı:sa.d&ve Bankalarda bulunaı 

pa.raJ'.ıl" 

KJS& va.deli avcnslar ve röpor 

lal'· 

Taııs!l olunacak senetler. 

Cüzd;ı.nda bulunan kıymetler. 

BorçJ ı cari hesaplar. 

Rehin mukabi inde avansla . 

Kabcl yolilc borçltılar. 

Gayri menkul mallar ve mobilya 

Müteferrik. 

5,000.(. • 

9.52U t 11 

85o.t > 

s.S68.G 11 

t.921.8 J 8 6 

7.914-1· ~ 6 

·•.800.Tl l ıo 9 

1.20U ıl 10 8 

681,11 ~ ı.ı s 

lM.t<?l e s 

33.Sn.tı i 12 11 

Senna~'c. 

Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
Bk<:esi. 

• 
Tedavilldc bulunan bar'motlar. 

Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler. 

Alacaklı cari hesaplar. 

Vadeli bonolar ve cari hesaplar. 

Kabuller. 

Müt.eferrık 

lst.erUn ş. 

10.000.000 

1.250.0 o 

810.,&0S 10 

199.61'7 s 

2().685.509 6 

1.U9.S05 • 
l.!~l.618 10 

418.GSI 16 

35.U7.985 u 

Kuyuda muvafık oldu u t!l.Sdik olunıu 
Umum Muhasebe Ş c Muavini 

A. A. MAYER 

fl'""urkiyo Umum M:ildill't 
PH. GARELLI 

p 

JI 

6 

11 

8 

o:ı 

11 


