
Tertıb I den 25 e kadar kupon toplayıp ida 
remize getiren okuyucülarımıza Resimli 

-~ 

5 
Hafta Mecmuasmm 26 nüshalık iklncı 

altı aylık kollekstyonu ne bir bik~ye ki
tabı vereceğ"iz. 25 kuponla birJiktc 2!5 

§ da öd~nmesl lAzımdır. Taşra okuyucularımız 

L~ ayrıca 15 kuroş ödeyeceklerdir. _J 

ticaret 

Hava Kurumuna teberrular 
,\nkıra, 'l (A.A.) - Turk Hava Kurumuna y&pıl

llakt:ı olnn yardımlar de\·am ed?yor: Beyrutta Uice&T· 
dan lbrahim ltr! kuruma 500 lira göndermıştlr. 

Uzunkoprtide çıftçi Hasan lrnruma ıoo. Karsda 
Sadık Uluhan ve oğulları 100, Samsunda tüccardan 
Yusuf Kıran ve oğlu 150, Eskışehir merkezi ve bir kı
ı;ım civar koylcrı 5!15 Hıa. Ankarada Aron Sref ôOO 
ura vermışlerdir. 

Turgutluda Kurunıa asli ı•e yardımcı Aza olarak 
kaydolunanların sayrsı 2(85 ı ve teahlıUt ettikleri para 
miktarı da 6192 lirayı bulmuştur. Türk - İngiliz 

müzakereleri ( Yazısı 
J ncüde) 

CUMA 8 il. TEŞRİN 1940 '"iZ 
,;, SAYI: 8200 Merzıfonda Kuruma aza yazılanıaıın adedı 1000 l 

c;-r>çmicoti" 

italyan 
muamması 

Yazan: ASIM US 
Yunanista.na taarruz edinceye ka

dar İtalyanın Anupa harbindeki 
va.ziyetı bir dere-0eye kadar izah 
edUebiliyordu; Uby:u.bın Mısu hu
dudunu geçen ttalyan ordusunun 
kahire ve tskenderiyc yolu ile Sü
Veyş ttzerlne yürüytip bu kanalı 
İngiliz donanmasına. kapatmak 
Jnaksadilo hareket ettiı';ri; 1''ransa
Yt lşga.U altında tutan Almanların 
da İspanya ü1,erinden Cebeliitta.n
ka. giderek Akdeniz ile Atlantik 
Okyanusu a.rasnu buradan kesece· 
ğt tahmin ediliyordu. 

Fakat aradan bir zaman geçince 
,lnihver devletlerinin gayesi Al<de
bizden İngiliz donanmasını c;ı'ka:r
bıaldan lbe.l'et olan bn pliinr tatbik 
~tmekten !;Ok uzaklarda. oldukları 
a.ııla§lldı. Da.ha. dtin lnJ.,>ili:.r. ikhsa.di 
harp nazm A ntm Ka.mara~ında. 
beyanatta. bulunarak İspanyanın 
kendi ihtiyacına kafi miktarda, 
buğday ,.e petrol verileceğini bil
dirmesi ~eral Frankonun IIitler 
ta.rafından yapılan son 7.lyaretc 
:rağmen Cebeliitta.rıl< meselesinde 
Alman \'C İtalyan planJarına uy
J:Un hareket etmedij:,rini ı:;ö~terdi. 
llu takdirde Mısrr hudutlarını ge· 
tt'n İtalyan ordusu tıiiyük fedakar
lıklarla l"üvey11 kanalınr zaptetmi~ 
olsa. bile Cebeliittarıl• boğazı yine 
tnı.rfliz ~emilerlne açık duracağın
dan Akdenizdcn İn~lliz donanması
ht çıkarmak neticesi tahakkuk ede· 
ll'lez. 

Vaziyet böyJe olwıca. İtalyanın 
\'unani~t.ıından bir takım üsler al
tnak için bu memlekPti harple teh
dU etmesinde ne mana olabilirdi? 

l."ğer Yunanlılar İtalyan ulttma
tomunu muka,·cmet ile karsılama
rnıs olsalardı, e~cr General Metak
Ra-. Sinyor Grazzi'nin i)nünde boy· 
'lluuu tnlkerek-tct'ilimı-"-"'osl cnni 
b h. . ·'"'"'" ,., , tıo.ıınsa)<h şüı,hc..,iz lta.Jya için ya-
paca'k bir ~ok şeyler ,·ardı. t~n 
hasta Yunani!ottant iıı~al altına al
dıktan ı;on.ra Dedcağacm tahliye 
edilerek BuJ~aristana teslim eılil· 
hU'si istenecf"kti. Bundw ı.onra. 
l~olgar me~Jo idea.lcilerinc <laha 
başka fütuhat ufukları göstcrile
~k Bolgar ordusu mih,·er ele' let
~ri hesa.bma harbe siirüklC'neccliti. 

Bundan ba<;ka ital~·a Yıınanista
nnı deniz ve ha.Ya üslerini eline 
geçirdikten sonra Adalar denbifülc 
yiyecek ,.e malzeme krthğından 
dolayı büyük 7,-0rluklar, hatta buh
ra.nJ&r geçirmekte olan 12 Ada ile 
de irtibat t-0~is ctınis olacaktı; bu 
ada.lan muhtaç olcl~ld:m madde
leri kola)·('a yctiştirmc'k jmkim 
hu lllJUlaLktı. 

Halbuki General ıuctaksas Mus
Motlninin blöfüne gi.i7ünü kırpmak
sızrn mukM·eınct ce' abı , ·erinco 
Val.iyet tamamen dcğismiştir. Bun
dan Ronra İtalya.om l.'" ıınanista.nda. 
de,·aın edooeği harJlfC göstereceği 
fedakarlık , c alacağı netice ne 
0hırsa, olsun asla fa)d:ı, nrıniyc
Cf>ktir, ttaıva. hir bataklığa. dü~müş 
. adaDurı kum.ıdandıkça çamurlar 
,iç.eri.sine daha fazla. saplanması ka
~Uinden ola.ııı.k kendi eli ile açtı· 
ı;t Balkan harbinde zarardan zara· 
ra. gldecektir. Bu harı>tc en büyü'k 
a&kcri muvaffakıyetler bile İtal
Yayı bu zararlardan yine kurt.ara
ınıyll<'aktır. Bu itibarla Yunanistan 
karşısmda. lıiç yoktan gaye ... iz bir 
harbe girmiş olan Jtnlyanm ,·azi
~·etı adeta bir mnammava benzi· 
Yor. • 

l:tınanist&nın istilası ita! rıı iciıı 
bir gaye olarnavmca, dorıan~msı ile 
l'nnan adaları~ zapt.ederek 12 A
dayı 7A>rluklardan kurtarmnk c:a
resini bulama~ mca nlha~·ct ~lısı
rtn l<Jtiliisr pİanı 'tahakkuk ettiği 
lakdil'fle bilo lngiliz donanmasını 
A.kdenlzden cıkarmak münrküıı ol
lllaymc:a. Yunan cc>phe-;indeki as 
keıi faaliyetleri bir setir hıuel,;r
tf yaparak giiniin hirinul' ıtahan 
Ordolarmm Fiyome taı-afından 
Dalma~ya. sahill~rinı• :ıt.ılnıa ... ı ihti
ınau ,-ardır. Mana tır üzerine on 
İtalyan taya)'TCSinin hir günde 28 
hoınba, atma..o;r bir tesad\if \e :va.· 
hut bir yanlışlık e"'eri ol~z. 
llrenner mülakatından döniiste 
l\fııssoJinJnJn Po ordus11nu tefti<; 
etnıesı, ondan sonm Fiyomc ta: 
tarrıarına giderek oralardaki ltaı
v21.11 nrdularmı da ~ö7.den gedmıe· 
o;I tribi hftdiseler derhntır edilirse 
'bıJ:ın Yunan harbinin )·akın 
bir zamanda bir 1talyıı.n - Yu· 

fDARE EVİ: Ankara Cacl. lSTANBlJL *Telgraf: VAKIT* Posta kutusu: 46* Telefon: 21413 CYıızı) ., . ., 

RUZVELT 
Seçimde kaybeden 

Vilkiye 
Milli müdafaada mühim 
bir mevki teklif edecek 

Ne,·york, 7 (A.A.) - Stefani Ajan· 
smdan: 

Rclııicumhur intlhabatmm bilanço
suna göre, B. Ruzveit., 39 hilk"Omet 
dahili.nd& ekseriyeti ve binnetıce 468 
rey kazanmı~. B. Villd ise 9 hill>ılmr>t 
dahilinde muvaffak olarak 63 rey elde 
etmiştir. 

Halk tarafından verilip şimdiye ka
dar malum olan reylerin miktarı H 
milyon 645.847 olup bunun 24.363.791:! 
ini B. Ruzvelt, •20.282.049 unu da B. 
Vilkl almışlardır. 

B . .Hull, B. Ruzveltin kazanmış ol
duğu zafeı-ln harici siyasetinin zaı_eri 
olduğunu ve bu siyasete devam edile· 
cegıni beyan etmiştir. 

Nevyorl;;, 7 (A.A.) - Vaşlngtona 
gitmek üzere Nevyorkta Hydepaık<.la
kl ikametgiı.hından ayrılırken B. Ruz· 
velt "Burada oturmağı teı_-cı~ eder· 
dim,. demekle iktifa eylemıştır. 
İntihabat neticeleri peyderpey gel

mektedir. Sabaha kııd11;r yalnız b_eş 
küçtik hükumet reylcrınl tamamile 
verip bitirmiş bulunuyordu,. 

Kongre için yapılan ıntıhaba~tan 
alman neticeler, mebusan mecUsınde 
şimdiden 264 azalık kazanan yani es
ki meclise nazaran 6 azalık fazla te
min eden demokratların daha büyük 
bir ekseriyet kazanmakta oldukiannı 
göBtermektedlr .. 

(Devamı 2 ncidc) 

Bir Amerikan 
askeri heyeti 

Dün tayyare ile 
Lizbona geldi 

ingiltereye gidecek 
Diz on. 7 <~-A.) - Ameri. 

kan askeri m üşahitlerinden mü 
rekkep yeni bir grup bugün 
Clipper tayyaresile _ Liz™??a 
gelmiştir. Bunlar harbın b~gun
kü hal ve şartlarını tetkık et. 
mek üzere Londraya gidecek-
lerdir. 

Aşağı yukarı aynı vaz!fe ~.le 
mükellef Amerikan askerı mu -
tehassıslarmdan mürekkep di. 
ğer iki grup daha evvel lngil . 
tereye varmış bulunmaktadır
lar. 

Sovg et 
ihtilalinin 
yıl dön ümü 

Din kutlandı 

Kalinin dedi ki: 
Rusya harbin dışında 
kalmak niyetinded ir 

'.\toskova, i (.\ . .\.) - D. N. B. nln 
husust muhabiri bildiriyor: 

Bolşevilt ihtilalinin 23 üncü yıldö
nUmU mUna.sebetiylc Kızılordu ana· 
nevi geçit resmini yapmıştır. Geçit 
resminde ba§ta Stalin Molotof olmak 
üzere bütün htikümet ve parti erkbı 
hazır bulunmuştur. 
Yapılan bu muazzam geçit resmi 

esnasında generallerin zari! yeni Unl
formalan ile erlere giydirilen kürk 
kalpaklar ilk defa olarak takdirle 
seyredilmiştir. Te§ekküller, mektep
mer, Moskova harp altademuıi talebe· 
ı ,-,rı, dahlll mOdataa ve hudut kıtaatı, 
bahriyeliler resmi geçide iştirAk et
miştir. 

Bunlardan sonra Moskova birinci 
fırkası geçmiş ve bunu süvari kıtaatı, 
motosikletli ve bindirilmiş piyade ve 
tanklar takip etmiştir. 

Bu re~mi geçit münasebetiyle bil
haı>sa nğır ve çok ağ"ır çapta. motör.ıu 
s1U\hlar tebarüz ettirilmek ist.enilmış
tlr. Projektörler. tayyare daii batar
yaları, torpil atan toplar, hafif ve a
ğır sahra topları da görülmüştür. İlk 
defa olarak uzun menzilli toplarla en 
modern tipte havan topları nıı7.arı 

(Devamı 4 üncüde) 

Yunan -ıtalyan 
harbi 

Bütün cephede 
topçu muharebesi 

oluyor 
/talyan tayyarecileri 

harbetmeden yere 
iniyorlar 

Atina, 7 ( A.A.) - Dün Yu _ 
nan kıtaatı zaptetmiş oldukla. 
rı mevzileri muvaffakıyetle tak_ 
viye etmiştir. En son gelen l'a
porlar, birçok noktalarda ltaL 
yanlar yaptıkları hafif hücum. 
larla cephenin muvazenesini 
boza.mamışlardır. Yunan resmi 
mahfilleri, vaziyetten memnun 
olduğunu bildirmektedir. 

(Devamı 2 incide) 

ingiliz 
tayyareleri 
Berline yeniden 

hücum ettiler 
Almanyada birçok 
şehirler şiddetle 
bombalandı 

Londra, 7 ( A.A.) - Hava ne. 
zareti aşağıdaki tebliği neşreL 
mektedir: 

Dün gece Almanya üzerinde 
tayyarelerimizin yaptığı çok 
geniş harekat esnasında bombar 
dıman ıtayyarelerimiz Berlin ci. 
varm<lak i Spana&u :Caön.k:il.8.n -
n a ve şehrin şimali garbisinde 
bir Cf>miryoluna ta.arnız etmi5-
lerdir. 

Bundan ba.5ka Leuna ve Hanı 
burgdaki sentetik petrol fabrL 
kalarma, Duisberg iç limanına, 
Dusseldorf civarındaki fabrika. 
lara, Halle, Pretzdh ve Köln 
yakinlerindeki vagon depoları _ 
na taarruzlar yapılmıştır. 

Askerlerimize kışlık hediye 

Sahil müdafaa tayyareleri, 
c:arşamba gimü gündüzün yap
tıkları ha:ekat esnasında d~
manm Grısnez burnundaki ba . 
tarya mevzilerine hücum etmiş
lerdir. 

Sal_bergende petrol ta.sfiyeha
nelen bom'bardnnan edilmiş ve 
yangınlar çrkanlmıştır. 

Halkevlerinde, Oniversitede 
mekteplerde faal iyete geçild i 

Haanstede tayyare meydanı _ 
na yapılan taarruz esnasında 
bir hangara isabetler kaydedil. 
nıiştir. Yerde bulunan tayyare -
ler de mitralyöz ateşine tutul -

, mufi!tur. 
Cuxhaven ii7..erine yapılan ta_ 

arruzda da tccemmü halinde 
bulunan gemiler üzerine bom. 
balar atılmıştır . 

Denhelver açıklarında bir va_ 
pur kafilesi de bombardmıan e
dilmiştir. !ki tayyaremiz kayıp. 
tır. 

Bulgaristanda 
Yahudilerin hakları 

tahdit edıhyor 
Sof3·a, 7 (A.A.) - Röyter ajansın

dan: 
Eminönü Hıılk<'vinde tebe-rrudıı hnhınan üı: lnznnız Dahiliye nazırı Gabrovskl, ınillt 

· de de 
C. H. P. İstanbul vilayet idare h<' 

yeli rcrsliği, vatandaşların yU~ ç~rap, 
yün ddiven yün ve yi.lnlildcn ıçlıkler
d ·harct ~lan ilk hediyelcno halk
e~~ı\ne halkcvleı" bıılunmıyan yerler 

t . . k n·ıbivc ve kaza tir ıle par ı ot·.ı , • • 1 b"ll d 
l · ı · btız mu <a 1 n f' ınerı•cz erıne ına ' il 

teslım edileceğini bir beyanname c 
halka bildirmişti. 

· ·· ·· balkeDUn ilk tebcrrular, F;mınonu 
vinde makbuz mukabilinde yapılmıştır 

go~ıav ha.rbi şekline gircbile<'~ği 
kolayca. anlaşıll1'. Fakat Yunar.~~
tana karı;ı başlıyan lıarpto hiç. r 

· ·· t renıı ~·~ıı mm·aHakı3·ct ~rı ~os e •• 
İtalJ'an orduı.unun anM·atandan 
getirilc<'c'k büyük motörb:e kıta 
larla taln iye edll<likt.en "onra. dı\hi 
Yu)),osla, ·y;Ja karsı parlak bir b 
görebileceğine nasıl inanılabilir? 

l3uııdan başka. kız meklepJerın meclise ·Bulgar milletinin mtidafaa,,ı., 
fatı il yete geçilmiş ve Beyo~l~ ~k~;ı ın na müteallik yeni bir kanun layihası 
Kız San'at Mekt0bı"nde bir atol}f' açıl-' d f te~·di etmiştir. 
mıştır. Bu hususta UnivPrsilede e a: 
alıyet baıılamıştır. Hukuk :ak~Jte~ı Yeni kanun Uç kısımdır.: 
a Uncu sınıf talebeııinden seçıJınış hır l - Kanun. maddi veya ideolojik 
koınile, dekanhğa müracaat rderelf olarak ecneb!lerden muzaheret gören 
hediye toplamak husueunda mUsaade ..,izli te~kilatları menetmekted!r. Bu 
istemiştir. Bilahara smıflnn dolaş~ " 
komite, gençlerin coşkun alkışları ıle memnplyet, bilhassa franmusonıarı 
karşılanmıştır. Dığer fakültelerde d~ istihdaf ediyor. 
komiteler seçilmiştir. Oniversıtelı 2 _ Kanun, yahudilerın haklarmı 
genç kızlar. boş vakitlerinde çorap, tahdit etmektr>tllr. Yahudiler, bundan 
kazak, eldiven ve fanila örmeğe baş-
lamışlardır. • böyle idaıi hizmet:erde bulunamıya-

Toplanan heciiycler ayın 18 - 20 sin· caklar, orduda hizmet edemiyecekler, 
de teslim edilmiş olacaktır. kitap ve gazete ba~amıyacaklar, film 

H d. 1 yapamıuacaklar, aslen Bulgar olan e ıye eri bir araya toplayıp gön- J 

derme işi kolordu, vilayet "e beled}ye- ıtzmetkiı.rlar kullanamıyacaklarclır 
den seçilen birer mümessllden mUrPk- 3 _ Kıı.nun. mil1iyet aleyhindeki nı.u 
kep bir komisyon tarafınıian . idare zır propal!'andalara karşı ~ıddetıı 
NHlecekUr. Bu komisyona Vali Mua- 1 . derpiş etmelüedir. 
vini Ahmet Kınık riyaset edecektil". tedbırler 

Sudanda 
muharebe 

kızıştı 

ltalyan tayyarelerinin 
Londrayı bombalamala .. 

na mukabele olmak 
üz~re 

Roma bom
balanacak i ta l yanlar ani bir 

baskına uğradılar 
K11h!re, 7 ( ~-A.J - lngiliz N apoliye mütemadiyen 

umumı karargahının resmi teb- baskın yapılıyor 
liği: 

Sudanda: Lond1'(1, 7 (A.A.) - Italyan 
n- tayyarelerinin Londra ~bar: . u:ı saba~ erken tayyarele- dımanlarına iştirak ettıklerı 

rın hımayesmde hareket eden hakkındaki Roma tebliğlerin. 
bir İngiliz kolu ansızın Galla . den sonra Romanın açık şehir 
bati zaptederek bir miktar esir olarak telakki edilip edilmiye -
almıştır. Hava bombarduna.nı:.. 
nı müteakip yapılan siddetli i _ ceği hakkında avam kamara· 
ki mukabil hücum m-uvaffakı- sınıda Sir Stanley Reed tarafın-
yetıe püskürtülmüştür. dan irat. edilen _1:,i.r suale Bu~ -

Kassala bölgesinde: Ier yazı ıle :verdıgı cevapta şoy 
İngiliz seyyar kuvveti Tenıe~ 1 le demektedır: :;ı 

lai • Cebel bölgesinde düşman ı - (Devamı :2 nc"ıc) 
müfrezesi üzerine tazyikini de - B kil" · ı· nya 
vanı ctlirmektedir. aşve ımız spa 
Mısır, Filistin ve Kenyada: sefirini k a bul etti 
l(ayda değer hiç bir şey ol - Ankara, 1 ( A.A.) - Başve-

mamıştır. kil doktor Refik Saydam bu-
. Roma, 7 ( A.A.) _:._ Italyada gün saat 11,30 da Başvekalette 

bır mahal: İspanya elçisi Marki Duprat de 
(Devamı ~ ncide) Nantouillet'yi kabul etmiştir. 

Milli Piyango dün 
Ankarada çekildi 
ıı:nm Pil'.9:n~onun dördüncü tertip 

birınci çekilışı dün Ankarada 19 Ma· 
yıs Stadyomunda saat 18 de yapıl
mıştır. 

Çekilişe lslikl~I Marşile başlanmış 
ve kalabalık bir halk kitlesi hazır bu· 
lunmuştur. 

30.000 liralık biiylik ikramiyeyi 
183875 numara ka:ı::anınrştır. Bu nu· 
~aralı biletin bir paı·çası Dursunbey, 
dığer P_arçası da Dörtyoldadır. 10.000 
liralık ıkramiyeyi 151133 rıumR1a ka
zamnıştır. Bu numaralr bi!etin bir 
parçası İfitanbulda KUçUkpazarda 
seyyar satıcı Celaldedir. Diğer pan;n
eı da Birccikte satılmıştır. 

~-000 liralık ikramiyelerden biri 
~61225 numaraya, diğer 5.000 liralık 
ıkrarniyc de 294239 numaraya çık
mıştır. 

019533, 231452, 2i6154, 266870, 
278822 numaralar da ikişer bın lira
lık ikramiye kazanmışlardır. 

Günlerin peşinden: 
----~~~----~------

ltalyanların 
yıldı r ım ultimatomu 

Hüseyin Cahit Yalçın dünkü 
yazısında ltalyan ordusunun . 
Yunanlılar karşısrndaki hare
ketsizliğinden bahsed~rken şöy
le diyor: 

"Almanların icat ve tatbik 
ettikleri yıldırım harbi Alp 
dağlarından geçince İtalyanla. 
rın elinde bir kaplumbağa har_ 
bi oldu. On gündür oldukları 
yerde sayıyorlar. Madem ki . is 
böyle olacaktı, !talyan scfıri 

. Son dört rakamı l:.?654) ve (3124) b kl · d 
ıle nihayet bulan 30 numara biner lı · birkaç saat daha e cyıp e 
ra kazanmıştır. medeni dünyada kabul edilmiş 
:;oo LlRA lKil.\l\tt\ t~ KAZANAN bir iş saatinde ultimatomunu 

Nt:~L\.fü\.LAR tebliğ etseydi ne zarar görür. 
So }erdi?,, 

~ n dört rakamı (02621, (5460), d d -
( ı926) ile nıbayet bulan numaralıır Ramazan a oruç tutma ıgı 
beşer Yilz lira kazanmışlardır. halde akşamları muntazam su -
100 LiRA KAZAN~N :SIDIARALAlt rette saati saatine. dakik:ısı da. 

.. kikasına iftar eden bir bektaşi. 
1 

Son uç rakamı (197) ile nihayet bu kendisine. 
an 300 numara ylizer lira almıştır. i A ·

1 
t tm 

50 u - yo. sen oruç u uyor. 
R.\ KAZA~v \:S NUl\lARAL \ R sun, ne diye tutuyormuş gibi if. 

1 
Son Uç rakamı (917) ile nihayet bu. tar ediyoı-sun?,. 

an 300 numara elliş~r lira almıştır. 1 Denilince şu cevabı vermiş: 
ıo Lt~A IL\:l..\XAX KmL\RAL\.R 

1 
_Maşallah! Oruç tutmuyo-

1 Son ıkı rakamı 195) ile nihayet bu- ruz. bir de iftardan mı malı. 
a~:·ooo numara. o~ar ~ira. rum kalahm ?,. 

3 n rakamı (1) ıle nıhayet bulan Bize kalırsa y · t na uıL 
o.ooo numara ikişer lira kazanmış· . unanıs a J 

lardJI'. dırım ultıma tomu veren ItaL 
60 LİRA TESELLt :\IVKAF • .\TJ yanlar da ":\Iadem ki yıldırım 

KAZANAN NUMARALAR harbi yapmayacaktrnrz neden 
183870 183871 183872 183873 183874 , buna lüzum gördünüz?,, suali-
183876 183877 183878 183879 183805 ne bektaşi gibi ce,·a.p vererek:. 
1838Us 183825 183835 183845 183855 1 - Maşallah, yıldırım har~ı 
183865 183885 183875 180875 181875 yapmıyoruz diye yıldrrrın .. ultı_ 
18287"' 8687 8 8 matomunun cakasm.dan. m. ah.. .., 184875 185875 l 5 ı 7 75 D b 1 1 
18887"- rum mu kaiaJrm ?., ıye ı ır er. 

... 189875 103815 113875 123875 
133875 14387~ 153875 163875 113875 Doğru değil mi? 

193875 083875 283875 lla.atm Kttm-ccı1Jı 



:ı - VAKl1 8 lKlXCİ'!'EŞRtN 194.0 

ltaiya-Yunan harlıi 
( Eaş tarafı 1 i;ıcide) 

Dün ikindiye kadar münierit Türk _ ; r an uçan bir ıtuıyan tayyaresinin 
f\.lissologhi üzerine yapt1Jı akın 

kardeşllg- ·• dan başka hava hücumu kay. 

Hadise.er arasmda J 

dedilmeınic;tir. ' 
Cumhuriyetimizin 17 inci ytldö- Italyanl;rm pazartesi günü 

nUmü müııasabetile lran gazeteleri Lar~s...,a istasyonunu la.hrip et -
Türkiye ha~kında çok sitayişkara- tiklerine dair olan iddialarla 
ne neşriyatUı bulundular. Tilrk - halk alay etmektedir. 
İran kardeşliğinin lezahürüne ye- YUNAN 1.ıDBLIG! 
ni bir vesile buldular. Kardeş mil- A.t~n ıı, 7 ( A.A.) - Yunan 
let matbua~mın gfü;terdikleri bu başkumaııdaıılıguun dün akşanı 
hissiyat yakml Jı Türk efkarı u- ne:ırettiği 11 n ınıaı·alı tebliği: 
mumiyesintle derin bir memnuniyet Bütün ce-hede topçu rouha -
uyandınnı';itır. Aluhazreti htimayun rebe3i olmaktc.dır. 
Şehinşah r..ı a Pchlev1 ile Atatür- Epir e:enhesinin sol cen.ah 
kiln hayatında iki memlrıket ve rniıntehasınaa kıt.aatımız hafif. 
millet arasında teessüs eden dost- 1 w a . çe gerı a u ımıs-tır. . . 
lugun dlinya. buhranlarından za.- Bomba d·~"n tayyarelerını1z 
de olduğuna ~eni blr delil gibi te- du;man tal a c::itJerini rnuvaf_ 
Hl.kki edilmiştir, 1 

fakt retle bo~taıamı~tır. Tayya-
Tilrk inkılabı maziye ait hura- 1 ~l . dllşnıan topı aklarında 

feleri bir ta.rafa 'attı; komııu mil- kre ~ıf rnız ...,1 _ va rnırı:ıtı:-. Buru·n 
ı J 1 1 tl,_. . , ski ec:ı U('tt.• a. • -
et er e cen ""ının a.rasınıı. e a· 1 imiz l\sler ine dönrnü.-: 
sırların koyduğu ya11hş anlaşmaz- tay~arc er • ~-
!ık tohunılarmı ortadan kaldır- lerd~~· tayyarclerı· .,,.;;, d"' 
d · TU k' ·ed ı b ·h · Duşnıan . . ;; u.ıl u. ı, sonra r ı~ e o an u zı nı- .. lekd ıçıııd h' 1 · 
yet inkıVıbı lranda Alahazreti hli· zuı1 mem k.. e şe ır erı, 
~ayun Sehlnşah Pehleviııin getir- kasabalart .ve; oyle~i bombar -
diği inkılap sayesinde hakikaten dırna.n et.mışt r. Ôlu ve yaralı 
samimi bir karşılık buldu ve bu su· va.rdır. Ask~ri tesisata hiÇbir 
retle Tlirk ve 1ran tarihi ıınde a· zo.rar ,0.h~anu~trr. 
sırların başaramıyacağı büyük de- Garoı .. ıa rı>donya cephesinde 
ğisiklik bir kaç sene i<·inde tahak- l:ıtıt:ı trmız tarafmdan dün ya
kuk etmiş oldu, p~Ia: .ve 1:1 numaralı tebliğde 

Tlirk - !ran kardeşliği henüz b~~j ırılc·n taarruz esnasında, 
iki memiekcıt ve millet hesab~~ duşmrndarı nlman ganimet 4 
kendisinden beklenen bUtiln ıyı top, 8 'havan t.onu ve 22 mitral
neticeleri vermemiş olmakla. bera- Yöze l;a1i~ oımakta:lır. 
b~r. is~!kbale .. doğru pıı.:}ak •. ·aıı.dle- AÇIK ŞEHlRLER YE?\rtDEN 
rını gozle gormek mırr'!lmn olan j BOMBA!..ANDI 
bir hale ge!m4tiı; çün.ltU herw ge- Atina "/ (A.A.) - İtalyan 
c:en sene bu knrd~lik bag?run ' · v k hr. · 
gittikçe kuvvetıcndiif;.ini fiiliyat ile taY?'arelen olo~ a('.I şe. ını 

R! '2'}"~'t Y-·"' j 
rimiz.- mitralyöz ate~f açmak ( Ba~ tarafı 1 iııcide) / 
ve bombardıman etmek &urctile Ayan mecll.Bı.nı..ıd cuuuıuriyeı..ı.~r -t 

· · Azalık kazan.ı:nışıaraa de. 12 ~u .. :ı. .. ..ı. 
kara kuvvetler.hm harekfttma kaı"ı ~~ u.zalıK temın eddn demo ... --- l 
iı::tirak ctn:ıiŞ ve dıi~manm Flo. ıar ekseriyeti muhatu.za. eJlyor•-r. 
rina nı.!ntakasmda, Prespa gölü Du i!ltilıa ...... ın uıkkıu.e aege \ ıı. tı 

Civarında. \~ Yanya _ K" ibaki Am~. ıkan gazet!lerinln )ıı.pu~ı t.ı.sı 
' k yeyi Amcrıltıı.n .ınillcı;wın kat> .. ı ~ •. ıa: 

yolu boyunaa ı tesisatıııa var - mlş o::nasıuır. 
nıı~t1r. u. vıı .•... .ı ... touat tarafmdan ~ımdl-

'fayyarelerimiz, bundan i.ıaş • ı ye katln.r hıç bir reisicumhur oamze 
ka. Volos ~-e .Patras limanların. u~.uP m~yesser olmıyo.n muza.beretı 

ı.· t cı· . gotmilştur. 
da,..ı evısatı, Larıssa tayyare , ıLKiNIN RUZVELTE 
limanını ve istasyonunu, Met- T~LunAiı'I 
hone V<:> :\Iisolonı .... o-hi'de askeri Nevyork, 7 (A.A.J - ıntıhal.ıat ne 
hedefleri (.Ömbard~man ctmi§ler ·tıceı,..ncıe ViUtl, .H.uz;.ocJte §u telgra~ a· çclmııştir: 
ır. ''Bir.eşik Amerika. reisliğine inU.lıa-
Bütüıı tayyarelerimiz. üsleri - brruzdan dolayı tebrUderimı takdlın 

ne dönmü:::lLl dir. Dir dü~man edeıi u. !ııti.ıc. ... &.i.a bu kal!ar ı;o.< A 
':J mcı 1kalmm iŞtirı\k etmiş olmasından 

tayyaresi dü;;ürü1m~tür. Diğer uolayz ııer ikı .... ıızın ue ııı~lilllun ı<a.illı 
bir dÜ§man tayyareeolnin da.ha gını bilmekteyim. Sıhhat ve sac.deti· 
düşürülmüş ı . .liması muhtemel- niZ içın temennilerde bUlunuru.ın Sa 
d mimı seuunıar. 

ir. hOLO!>Wu:A .RADYOSUNUN 
Düşmanm Avlunya tayyare .Hui. HAllt.aıt 

meydanına yapm!Ş olduğu hır Ntıvyork, 7 (A.A.) - l{olomı:ılya 
al·rn esncıs.ııda avcı tayyarele. 1 radyo.su bu _ukşaını<i neşriyatında şu 
. . b' a:·~ t 1. s:n; .lıacerı ve.ruı~t.ır: 
rım Z, ı: . ·"~man a~~·~:e '., · 1 R..ıis!cumlııırla teması olan mahal 
alevler ıçınuc yere duşurmuş, ıerde zd.lln.:JL....;ğ.ue guıc, ttuzvcll 
bir diğeri de don:ınmanm tay • milli ml.i.daıatı.c.::ı. milhım blr mevki 
y: re dafi bataryaları tarafın- t.:ıklL. etmek suretlle VUklnın teşı1kı 

d d .. ·· ··1 •· l'' mcsalslni ısLiJ uçekLir. 
an u~uru muş ur • ESK.t NA.M~IC'l.' LANDONUN 

SeUinik, 7 (A .. A.) - RCyter BL~-~"'IATI 
ajansının Yumın ordusu neı... Nevp>rk, 7 (<\.A.ı - Amerika Bir-

di 1 1 · h b' · d leşik c:!evletleı·uıın her tar !ında, ge 
nae n mu a ırın en: '· rnhlılI'iyetcilerde gerek deoıolt 
Y n1 l G 

.. . k ren. cu 
unru ı arm JOi'lCeye ar§I ratlarda ı:nım blrhk arzusu aUre.tlE 

yapmış oldtı~·lrrr muv?ffakıyet. ken,ll3tnı g0:ıteı:ııektedir. • 
li taarruz netiC'esiıı:le, Make. Bir çok şa.hsıye.tlerden sonra 1936 

d · ... f '" !t ı ·n seçiminde cuuuıunyet.çi na.razeai olan 
?1:1yaya ?ıı:ı~en ~ nz ... , a, \ .. .z: :- J.,andon da, millt b!rlil< lehinde bulun· 

sın gelrn1ştır. "\::ır?hıar, Se!anı- muştur. B. Landon, Ka.nsasda 'l'opeka 
ğe nakledilmişlerdir. dan radyoda söyle<ll~ı nutkunda de· 

Yaralı bir Yunan za'biti. bana ınlştir ~: 
1 

tı bir vakı 
b ltaı 1 . k f Am.erıkan birlik zihıı ye · 
azı yan. grup arının ıl ır. adır Bu zıh ·et lıugUıı B. Ruzveı 

sattan istifade ede,..ek teslim oL tin ·daveUni n~!k1İyor. oÜnyada mit 
duklarmı ve Yunanlıların :vanı- 1 ralyözlerm birliği vardır. F'aka.t dün
na güler bir çehre ile gelerek ye.da, ayn zamanda. htlr bir milletin 
B il G · ·· l y · ilham "·erici birliği de mevcuttur. 

e )a . recıa (guzk.el un~nı1s- cuıııhurıyetçiler ve demokratlar, mil· 
tan diye haykırdı arınI soy e. U mUdafe.a hususunda j.anyana dur 
di. maktadırlar. 

r. t M • 
, .. ,, "" 1 i ., '. . .. y ..... uı\ Japon 
kuvv atlerı 

B::ızı mıntakalardan 
çekildi 

ÇunWng, 7 (A.A.) - Japon kı
talarınm Çindeki hareklltı muhte
lif faraziyelere yol açmaktadır. 
Kuang.9.i dahilindeki Japon kuvvet
lerinin çek'lmesi neticesi olarak 
Nannig ve Lungçeunun Çinliler ta
rafından istirdat edildiğl bildirll -
mekteclir. ç:nıuer sahilde bulunan 
yang"euya bticuın P.tml.,lerdir. Bir 
müfrezenin pazar akşamı aehre gi
rerek sokak mubarcl:ıcleri yaptı~ 
haber verilmektedir. 

Çunkinge gelen haberlere göre, 
diğer bir Çin kolu diln Hind'çini 
hududunC.a k3.in Çenoııankuanı İ.j· 
gal etnıişlerdlr. 

Japon kuvvetlerin.in Yangtso va
disinden çekilmeleri Şanghay ve 
Nankin l:ölgrıierindı:ı Çinlilerin tek
rar faaliyete geçmelerini intaç ey· 
!emiştir. M&tangın ~<;al edildiği 
haber verilD'ektcrlir. 

Keza geçen ~·a:ı: Çunkinl!in bom
bardımanı için 1-Iankoda tsthsit e
dilmiş olan Japon tayyarelerinden 
yarısının Janonyadaki K:ıgpsima 
lissüne geri gbnderildiği oildiril -
mektedlr. 

Diğer taraftan. Domei ajansmm 
!çang'dan verdiği bir haberde Ja
ponların şiddetli harekattan sonra 
Nantinkuanı zaptettikleri bildiril
mektedir k.l bu haber Japonların 
pek yakında İçangı da tahliye ede
cekleri ha.kkrnda çungingden veri
len haberlere tezat te§kil eyle· 
mektedir. 

--0--

Atina radyosu 22, 1 O da 
Türkçe ne~riyat 

yapacak 

Y n:iıa :-ı 1!1-:. ~"' l 
konfederasyonu 

katibi 
Dimf tratosaa lagillı 
lşçlieril! e bitabesi 

Londra, 1 ( A.A.) - Yun~ 
mesai mıist~arı milli mesaı 
konfederasyonu sekreteri Di. 
mitratos düşman, bitaraf ve 
müttefik memleketlerin işçileri. 
ne hitaı.;en radyoda bir nutuk 

"söyliyerek ezcümle İngiliz ~i
lerine hitaben şöyle demi§tir: 

Yunan işçileri sizinle ve teş
kilatıarınızla mütesanit olarak 
çalıştıklarını teyit ve şanlı 
memleketinizin yaptığı muaz.. 
zam mücadeleyi hayranlıkla 
takdir etmektedir. 

Yunan işçileri hilr insanları 
sıfatile ya§a.mak hususundaki 
sarsılmaz azimlerini ilan eder. 
ler ve onlar, bu hedefe erişmek 
için hak kuvvetlerinin muzai. 
fer olması icap ettiğine vakıf
tırlar. 

İngiliz mesai nı:ı.zırr Bevin, 
Dimitratosa şu mesajı gönder. 
miştir: 

Büyük millete selamlarımı 
ve bu büyük milletin büyük za. 
feri elde etmesi için sa.mimi te. 
rnennilerimi yollarım. Emin o -
lunuz ki, lngiliz işçileri esir 
menziles.ine indirmenin Musoli. 
ninin__ şekavet siyasetine dahil 
oldugwıu bilmektedirler. 

Ingiliz işçileri, mümkün olan 
her türlü yardrnıla muazzam 
mi.icadelenize müzaheret için el. 
l~rinden geleni yapacaklardır. 

--~~ --
ispanyaya 60 bin ton 

~eker götüren 
1sbat etmektedir. Ba.cıka milletler yd~nıdHenaf.bfombairdıma.nd etmşle~
ve memleketler nrasmda dostlukla- ır.. 1 zay at var ır. . enı
rı düşmanlığa. çeviren bugUnkü ~hır,. Patra~ ~e I~?rent lm:~aru 
dünya buhranının Tilrk _İran ıle Mısolongı ae hucuma ugra-
dostluğunu ve kardE'ı1Ji5ini bir kat 1 mrş~~r. . 
daha kuvvetlendirmiş olmaıııı bu . Düşman tayyarele~ı Kore~te 
hakikatin bariz bir delili sayılabi- gıderken ve avdetlem~de Atına 
lir. A. 1 üzerinden geçmişlerdir. Bu mü.. 

Uç gün blribiri ardı s1ra ya.. BUZVELT VAŞINOTONA ı>öNDV' 
l k k ~ h Vaotngt.on, 1 (A.A.) - B. Ruzvelt bU· 

pı an ve fa at as .. erı edeflere gUJl ve..,ıngtonl\ dönmUş ve bu dönll§ 
dokunmayan hava akınlarından bir zafer dönUı,ıU şeklınde olmuştur 
sonra Selanik, milrettebatı fe- Beyaz Saraya giden yol üzerinde bin 
na hava sefercisi ve orta dere. ıerce halk reisicı.;mhuru alkı~l~mıı,ıtır 

A:_ıkara, '1 ( A.A.) - Haber ı••r V2 pur tOrpilJ8Ddi 
al.dıgımıza g?re, Atina radyosu Londr:ı, 7 (.\.A.) _ Londra. aaln.ht· 

~kçe n~n~atrru Ankara a.. 1 yettar ınah!Werln<len öğrenildiğine 

nasebetle Atinada iki defa teh.. 
Üsküdar Adliye binası like işareti verilmiştir. 

· B Ruzvelt söyled!ğl kıııe. bır blta.· 
cede nışancı olan ltalyan bom- bed~ biraz uzunca bir müddet için 
bardnnan tayyarelerinin akm. döndllğtindcn mUteveJllt menınuniye
larını istihfaf etmeğe ba.cılamış-- tın1, bildlrmi§tlr. 

Jan.S neşrıy.a~ıyle aynı saatte göre, lspanyaya 60000 t9nluk §eker 
vermer::ek ıçm saat 22,10 da h11mulcsi nak!elmekte olan Marat 
yapmagı kararlaştırmıştır. bir gemi 1.spanya sahilleri açıkların 

h kkınd KRAL BOMBALANAN YER-
a a LER! GEZDİ 

1'.skUdar Otımhurlyct l\lilddelıumı- Afüıa 7 ( A.A.) - Atina. a-
mılıf;lnden diln !111 tın>zlhl cldık: · ' · .... • ·· 

Muhter::ım gazetenizin li İldnciteş· Jansınm teblıg_ınıe gere, kral 
in 940 gün ve 8197 sayılı nüshaa:rnın !bombardıman edılffi mmtakayı 

l.ılrmci sayiacırnm birlncl sutunu ıı.lha· evvelisi gün ziyaret etmiştir. 
y..:tinde intişar eden (ÜskUdar Adliye Hal'k kralA. heyecanla tezaılıii.. 
lılnıısmda bodrum katını sular bas-

1 
ratta bulunmuştur 

mrş) başlıklr yazrda; geçen sene yenJ- VTTıo.T ...... ~.,'"A.,..'DA. OL ...... ,. 
ılen yapılan modorn Usküdıı.r adliye ı UJ.'laJ.'llJ..:>ı. n EN 1ı.1,. 
blnasmm bodrum katım su basnuş GIL!Z TAYYARroSI 
temeller yıkrlma.k ve mahzendeki ev- Atina 7 (AA) - Röyter· 
ralt çUrüınek tehlikesine mıı.ruz kal- y ' · "· · · ''daf · 
mqıtır denilmekte olUuğu görülm~- . unanıs ... anm mu aası em ~ 
uır. ' z:11de ölen ilk İngiliz tayyareci-

Her ne kadar be§ e.y evvel yenl bt- sı, askeri merasimle, Atina pro. 
naya nakıl arralıu·mda, binanın bod- testan mezarltinna gömUlmüş. 
l'llm katında kalörl!er dairesi olarak tür b 

yaprl:ın mahalde ııu blrlkJntlsi ve bir • . 
iki evrak mnhzenl döşemelerinde .su Bu tayyarecı, Yunan tayya. 
l>oruıarmdan sızan Yağmurlardan ıs· releri ile beraber Yunanistan a· 
Taklık görülmüş ıse de temellerin yı· ra.zisi i.izerindo 1talvan ciizU.. 
~;~':~si~~ ~~~n ~=:1 ~~~~:: ~mlarnıı bornbaroıınan eden 
olmamakla ber:ıber bunlar da da.ha o bır bombardıman tayyaresi 
zaman müteahhidine ~iı' ettrillrek mürettebatmdandı. 
ıza1e edilmiş ve binaenaleyh gazete- Haber alındığına "".. rn · 
nl:>:ıle inti!Jar eden su basması keytt· liz y . oore, gı. 
; ... tı hıı.kika•e muvatık görUlıııemi.ş ol- ve . unan .bom'bn.rdmıan tay_ 
cluA'undan key!iyeUn bu suretle gaze- r,arelerı, Gönce de dahil olmak 
l ni.,.dP ta.vzihan Yazılmasını rtoa uzere Arnavutlukta askeri he
ederim. defleri şiddetli surette bomba.r-

dmı.an etnıl§Ierdir. Laval Pariae gitti 
Cl"lte\.Te, '7 (A.A.) - D.N.B.: 
\'ışiden he.ber verlldlğtne göre, b&Ş

\•ekll muavini ve b&rlciye nasın B. 
1.aval, retakattnde bUyUk elı;t B. de 
Brinon olduğu halde bııglliı llAie üari 
ParfM hareket etmiştir. B. Laval ha· 
.reketlnden evvel nıare§&l Petenle la
.sa bir gör1.lfme yapml§tır. 

lTALYAN TEBLIGt 
ltalyada bir mahal, '7 ( A..A..) 

- İtalyan o1'!ulan umunı.t ka. 
~&ıımm 153 numaralı tebli _ 

iKalom.as ndıri krtu.tııınız t&
rafmdan geçilmiştir. Tayyarele.. 

tır. ALINA..."'li SON JtAKA...m..AB 
Es. edil · 1 ta · Vaşbıg-t.on, '1 (A.A.) - D. N. B. A-

ır mış o an yya.recı. janııl bildiriyor· 
lerden dördü, Brendizi • Selıl.. Maltın olan · soıı rak&nılar ~unlar-
nik - Atina hava hattı mensup. dır: 
la.rmdandır. 12i.215 seçim dairesinin 119.174 Un· 

T 1 · . de B. Ruzvelt 2ö.957 .977 ve B. Vllkl 
ayyar~ e~ı, geçen cumartesı de 21.592.173 rey almıştır. 

günü Selanige karşı yapıla.tı Bu llUI'etle, Ruzvelt devletleri tem· 
büyük akın esnasında Yunan sil eden Aza reyi olarak 468, Villd iM 
topraklarında yere inm eğe mec.. 68 reye m.a.llk bulwun~uıar. 
bur olmuştur. 
-içlerinden biri, bu akma iş. 

tirak etmek için Brendiziden 40 
tayyarenin havalannuş olduğu • 
nu, fakat 'bir çoklarmm hedef
lerine vasıl olamad1klarını söy. 
lemiştir. 

Mürettebat, uçus için alelL 
ceie toplanmış olduklarından 
biribirlerini katiyen tanımamak 
ta.dırlar. 

Buradaki bazı mahafil, bun. 
dan, lta.ıyan tayyarecilerinde 
Yunanistana. karşı hava akm -
la.rı yapmak arzusunun pek za.' 
yrf olduğun,u ve askert maka. 
ma.tm ".ihtiyıı.ri surette mecburi 
yere iniş., lere mani olma.k için 
bir takım tedbirler almak izti _ 
r2nnda. ka.lmı~ oldukları neti
cesini istihraç etmektedir. 

Esasen bu fstidlA.1, Yunan a., 
razisine birçok İtalyan bombar. 
dnnan tayyarelerinin inmesi 
keyfiyeti ile teeyyüt etmekte-

Sudanda muharebe 
(Baş tarafı 1 incide) 

Şarki Afrikada. düşman Gat. 
labattaki mevzilerimize taarruz 
etmiştir. Garnizonu.muz tarafın. 
dan püskürtülmi.lş olan dUsman 
azim zayiata uğramıştır. 
Düşman, biribirini müteakip 

hUcumlarmı tekrar etmiştir. 
Muharebe, henüz devam etmek
tedir. Tayyarelerimiz, müker
rer hticmnlarla kıtaatımızm ha. 
rekatm,a. iştirak etmiı,tir. Bu 
harek!t esnasında avcı tayya. 
relerimiz, dtişmanrn Gloster ti
pinde 6 tayyaresini dü~Umıüş • 
tür. 

dir. 
Bu tayyarelerin mürettebatı 

teslim oldukları zaman ta.yyıv 
relerini sağlam ve dokunulma
mış bir halde bırakmaktadır. 
Iar . 

lspartada zelzele 
Isparta, '7 (A.A.) - Dun aaat se

kiZde §ehrtml.Zde bir zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Roma bombalanacak 
(Ba:ı ta~·afı 1 incide) 

Kraliyet hükUmeti bu tebliğ. 
leri kaydeylemiştir. Ve buna 
ıbinaen Romaya karşı tam ha -
reket serbesti.sini nıuhaiaza ey. 
lemektedir. 

••• 
Kahire, 7 ( A.A.) - !ngiliz 

hava kuvvetlerinin dünkü çar. 
§3.mba. akşamı neşredilen teb. 
liğinde, ilk defa olarak, Napo
lideki askeri hedeflerin, orta. 
şark hava kuvvetleri tayyarele 
ri tarafmda.n bombardnna.n edil 
diği zikredilmektedir. 

Bu keyfiyet Akdenizde ve 
orta şarkta bttlunan t~liz .h~ 
va kuvvetlerinıin faa.}ıyetının 
bilyük bir genişlik i~tısab el 
mekt.e olduğuna. bir ışaret gibi 
telakki edilmektedi~-
Oğrenildiğine gor~, Napoli, 

üzerine ya.,ıı::ın bu hucunı, or. 
ta şark usıc~ınden ~taJyan ara
zisi uzerirıe ıcra edılecek hare. 
ka~J~; başlangıcını teşkil ey. 
leaıP_r. 

.........--=: 

Tefrika Numarası 29 - Deıı.t:r.e, denbe!.. 
- Dem. çı:kalmı ! 

dm. flfnlıl ~ b01Ullll18.lt 1çbı güneş doğmadan uya.
ur, her~ ıa4&m lib! 8'~lert de yorgunluğunu 
· dfnlendirıılele ~ erken Y&tardı. Fa.brika.dan. ayrıldık

tan IKJllJ'S ,.oıtı lılkfınliğt lıUnanmda d& bu Adeti devam 

etmıtd; flPld1 «'ndOılert bot ve j.stirahatte olma.snıa 
re,peıı ~ ~Yanuyor, gceleri de erkenden uy
:ıcu.u pUYordu: zaten bu yan deli çoluk çocuk alaymnı 
içinde fazla kalınak1ıa bir ınana bulma.yordu. Koeaama: 

Hüseyin Hüsnü ~y ~ bir zarııandlr yhıe 

'gtren belli değil, çıkan belli değildi; o akşam da. çoeuk
u.r nıehtaptan istifade etmek için b&hçede ayn 80fra. 
],urznu.şlar, köyün delika.nlilar:Ue ve genC$ kızlarile bir
likte yemek yiyorlardı, 

Hüseyın Hüsnü Bey bahçenin ucunda aahile yakm 
bir yerde ya.ptll"JXll3 olduğu eeki ~ kaıneriyenin .ıev
kıni çıka.rma.k için üç beş ahbabını: davet etmit, radyo
nun hopa.rJörUnü bahçe~e Verdinnıf, saz heyetinirı. ça
lıp söylediği eski §arktları dinleyip rakı içiyorlardı. 

Muhsine Hanımefendinin 'Yine l'<l!natizma~ depret
miş, odasından çrka.mıyordu. 

Erdoğanla kansı önce büyük ha.ru:ına uğrayıp hatı
rını sordular; 80nra bahçeye fndlltt, falnt HUMyin 

Hüsnll Beyin l90frasma mt otnrınak. yoba LeylA., İl
han ve arka.da41armrn ara.em& mı karşme.k lbnn oldu

b nu birden tayin edemediler. Leyla Glllsereni ke:ndi
ıenne yakm buluyor, aeviyordu; onu w;a.ktan göıilnoe 
kalkıp yanına geldi, ahp gençler kalaba.lrğmm olduğu 

yere g1Stürd11. E~. çaresiz önce babasmnı !l<>frıı.
ımta oturdu VO kısa bir zaman sonra da ilk fırsatta Si 

VI§&mık gençlcrfn ara.'!ltna karrttr. 
Yenil~. t~ildi, gülündü, kalkıldı. Mehtap ağndann 

yaprakları arasından tı.7.anarak dıığılmıs bir ışrk yumıı. 

ğı halinıiP- sofrnnrn iistilnl' dökülüyordu. 

- Sandal bulalnn ..• 

aekllnde sesler yükseldi. Sallile indiler. TöiDndan. 
fazla bir ay gökyüzünde lacivert bir enginin orta&nda 
yüzen gümüş bir yaprak gibl idi Sular 'hafif gxpırt.ılar-

1 & gelip kıyıya. ~a.rpıyor, dUmdü:z, dalgamz ve kıvrmbısız 
deniz ilerilere doğru açılıp genişliyor ve t& ur.akt.a ful& 
aydınlıktan hasıl olmuş bir sis tabakası ~tiıde kaybolu
yordu. Karşı: sahiller ve beri yanda adalar g6rUnme

yordu. 
LeyJt, köşkün bahçesi önUndeki iıı.oe uzun taıht.A 

iı*eleye b&ğlı ve sanki karaya <;e:kllm.iı gibi. hareke~ 
duran sandalına atlayıp ktlrekler~ yap15tı. Ark&c!a§J&I"I . ma 
da U9er beşer, ka.yığt çökertip . k«ıal'larrm • ~ 
ind1rkıceye kadar doldulılr. 

- Bataeabz, yahu ... 
- Ne ohıyorınmu?.:? 
- Hepimizi alır mr oo, c;tkm ..• 

- Olmaz! w fakat kbnse 
Gtb{ .asler bir lll!f?.dan wyıeni:ror. be 

lftf anlattı.cyordu. Sonra otelin nht['Tllrntl yan~ klP-
Yen boo. bı... --~d I .,x l . ·ı·cıtl 13ir kıstın geneler • w u· ..,.... a 6 .,z erınc ı ı,,, • • • 
kıyıdan d?V3nn dibinden itina ile yilrilyerek ora)·~ dot-
ru ilerlediler 

Gıilsere~. sı>ker fabrfknsındnld hukuk müşavir ll'lu

::.ı.vinli~i zamanmd:rn kalma hir itiyat ile sı:ıhnhlan Crken-

- Ben Y&~ için yukanya çık:Iyonım. 
Dedi. Bu davet değilse bile bir nevi ihtardı: fakat 

Erdoğan ertıJt gem! azıya. elmlştr, anlamamazltfa gddf.: 

. .. - Peki, allah rahatlık versin, haydi git! 
Dtye Cll'a.J:I verdl. 

• 

Otelin nbtnnm.Cla bekl61en sandalın içindeki Rum 
kayr)(cı. 8andala dolmak i&tiyen. gençlerle nı.ünakale 
edl:vordu ~ 

- Olma• be pqıam. tatuludW', nah §UJ'8.dald kot
l'aya, P!ecetlm. mttttertm ftl'; aimdi nerede i&e gele
cekler; blrııs bekleJiD, oa1an glSti1rdüktuı eonra ıe1ir 
Sizi de a.l.mJn ! 

Erdoğan, yalms bllp ta rdıtmıdan ot:eUn t,an.easm& 

çıkan merdivene dofrub.IJIQ& Ahmet Bey htme ile ka· 
r16IJUI1 ve diğer bam ~lerln inınekte olduklarmt 
g~rdil. olduğu yet'deı clm'dlı. onla.ra. yol vennek 1etedl 
Suriyeli zengin, Enlofanl& karı;rlaşmca sellnı.le.şt:ı:tw, 

ıı.yıtk ilıııtü ll-g beş !!Ös ~uştular. Noıırtn: 

(Deva.mı l"&l') 

da. blr Alman denızaJtısı ıarafmdan 
batxrılmlj}br. 

İspanyanın mübrem ilıtiyaçlarınm 
kar~xlanınalima mil.sa.it bir siyaset ta 
kip edileceği hakkında yapılan )y •:> n 
nat dolayısile bu h~diseye huı:usı b• 
aliı.ka attedilmektedir. !ngiliz m.ııkam 
!arı bu gemiye seyrisefetıno rulısıı l 
ye vermiş bulunuyorlurdı. 

Yeni bir sevkiyat yapılması l.lzım 
gelecektir. Bu münasobcllc tngılı 
makıı.mlarmın İspanyol itlıalatçıları 
na. lmkA.n dah!llııde olan en büyült ko 
laylikları göııtere<:eği tabildir. 

--oı----

lngiltereye yapılan 
Alınan hava 
hücumları 

Londra, 7 (.\.A.) - İngiliz hava 
ve daiıili enınıyct uezarctlcrı tebtı.gl: 
,Çarııanıba gUnti gilil kıı.VU.)Urkcn 

dü§ınan tuyyarelcri lngilterenin mulı· 
telif mmtakalarma bombalar atmış
lardır. Yorkshlre kontluğunda vuırua· 
gelen hasar ha.ti.ftıı-. Ağır yaralı oldu· 
ltwıa. dair de habeı: almınam1ı:ıtır. 
Şark kontluklarmda atılan bombaln
rm çoğu tarlalara dUşmU§se de 4 ev 
yıkılmıştır. Ze.ylnt azdır. 

Gece olduktan ı;onra düşman hti· 
cumu Londra mm taka.ama te\ cih edıl 
miştlr. Büyük bir binaya isabet ol· 
ınu,,tur. Ölü ve yaralı vardır. Londra 
dvarmdaki eyaletlerle cenup ve cenu
bu prkl k(lntlukları iizerine de bom· 
balar dllşınll§tur. 

Atılan bombalarm çoğu hasar yap
mamı§sa da bazı yerlcr.:le meskenler 
ve binalar hasara. uğramışt?r. BUtUn 
bu mmtnkalarda zayiat az olmu§lur. 

Cenubu garbide bir şehir Uzerlnc 
müteaddit bombalar atılDll§Sa da ciddi 
basar olduğuna dai.r haber gelmemi§· 
Ur. Bir ka.9 ölU ve yaralı V&l'dtr. 

!ıliclla.ncls'd& bir şehre karşı yapı· 
l.a.D bUcumda da çok az hasar oırouş 
tur. Zayiat tnlktarı da çok azdır. 
taıtoçyanm cenubu garblslnde bir o

tel ve bazı evler hıu!ar gönnUıtUr. Bir 
kaO klfl de ~lmüo vey& yaralanmrııtır. 
Şimdiye kadar alman raporlara göre 
eaır yerlere düşen bombalar çok hıı 
eara eebeblyet vermlştir. Zayiat mllt· 
tan bazı yerde biç, be.zr yerde de pel\ 
udır. 

Şehrimiz Sovyet 
konaoloshanesindeki . 

merasım 

gavyet iıtil3.Iinin ytldönümü 
müıuı.Sebetile şehrimizdeki Sov. 
yet konsoloshanesinde dün ge
ce bir baJo verilmiştir. 

Baloda Vali ve Belediye reiıSi 
doktor LO.tfi KII'dar, vali mua.. 
vini .Aıhmet, Emniyet müdürli 
Muzaffer .Akalm, belediye mek. 
tUPÇ\JSU Necati, doktor general 
Tevfik Sağlam, Fahrettin Ke
rim, Orlıan, a.jans müdürü Mu
vaffak, konservatuvar müdiini 
Yusuf Ziya, gazete başmuhat 
rirlerl. !konsoloslar, ecnebi mat .. 
buat mtlmessilleri ve bir ço'{ 
niizide şahsiyetler ham bulun. 
., Davetliler tebrikte bulundu'<
! an sonra, zengin büfede i· z 
cdilmtşlerdir. 



• • Tarihten: 

Arşimedin ruhu 
Itaıyı. komrilltl Ma.rccllus 

Ywıa.ntstam mahvetmek ve 
HipPOcrate'i yakalamak için 
bir fırka askerle harekete geç. 
mı,tl. MU.venih Piütark anla.. 
tıyor: 

Marcellua denizden hücuma 
geçti. Kara ordu.sunu Appius'un 
ku.nıandaama bll'a.ktı. Sekiz bü.. 
YUık gemiyi birl>irine beğla.yıp 
bllyük bir köprü yaımue, §eh· 
rlıı duvarlarını dövmek için bu. 
raya toplar yerleştirmişti. Ro -
nıalılar kendilerinden emindL 
ler. Şehir zapt.edilecekti. 

Fakat ilk hücumlar Romalı -
la.rı müthiş surette pşırttı. Hiç 
llinınadrkları bir mukavemet 
gördüler; ve şu haıber yayıldı: 
Arşimed, Yunan milletini mü.. 
dafaa için ordu kumandanlır,mt 
alnııştrr. Arşimed'in icatları 
Vardı. Makinelerini t.ec:rillbeye 
kalktı Muhtelif şekil ve bil.. 
Ytiklükt.e oklar, zihinlere dur. 
gunJuk getirecek bir şiddetle 
nıuaz:zam kayalar düşman or
dusunun üzerine ya.ğmağa baş. 
ladı. Donanmaya gelince du. 
Varların üstünde görülen varil
ler almış oldukları dafi kuvvet
l~rin tesiri ile gemilerin üstü.ne 
dUifJYor ve onları denize gömü. 
YC>rdu. Marcellus bu hali gö.. 
rUnce ~u raporu verdi: "Gemi
lerimizi oywıcak makamında 
tutup kuvvet ve iktidarımızla 
istihza eden ve üzerimize bin
lerce bela oku yağdıran bir 
hendese meraklıın herife muka.. 
Vem.et için tabtim. kalmad.L 
Onun.ıa uğraşmaktan usan~lrm.,, 

Bu hAdise, tam 2152 yıl ev. 
ve~ vukubulmuştu. Italya. bu 
~üddet zarfmd& birçok tecriibe 
gordü. Fakat Yunan mil!et · r ~e. 
Atşimed'in ruhunun yaşadı.~mI 
unutmuş olacak .. 

Niyazi Alvmet 

Fiyat murakabe 
komısvonunda 

20 bin sandık tenekenin 
tevzii işi konu§uldu 

v Fiyat !~Ura.kabe komisyonu, dlln, 

ı:ı!~~~!''~0~dfn relaliğmde top· 
gi!teredeı:ı et yon dün bilhassa hı.. 
nekenın te:ıi tı:ııen 20 bl:n sandık te· 
görUşn:ıUştu 1 !ş!ni, satıo fiyaUarmı 

Şehrimiz bankaları 
çek tahvilini kesdi 
Vazı,et bllbassa talebe veuıer1ııı 

mlşkll vaziyete so!lta 
Şehrimbdeki bankalar çek talı. 

1 
verirdi. Sulh zamanında pek kolay. 

v11 etmemeye başla.m.ışla;dır.Ba.nka I lılda, Fransız hezimetine kadar da 
larda1d kambiyo bürolan, Fra.nSB 

1 
mUşkUlatsız yapılan b~ iş, İtalya 

heıinl.etinden.berl müracaat eden I harbe girdikten sonra ımkiı.l!Sızlq. 
çek ııahlplerine, mür.slllerln, bade. maya başfanuşt.Ir. Bu vaziyette 
ma., havale suretile kendilerlııe pr. çekler, karşrlr~IZ kaldıklarından 
ra göndermelerini temin ~tine bankalar, karşılrgı b~luna.ınıyaıı v,. 
gitmelerini tavsiye etmekteydiler. ~kaları para.ya thvild~ tereddUde 
Filhakika bir kısan mürsillerin bu duşmektedir. Çek hamilinin, banka 
tavaiyeye' riayet ettikleri gtirül • larda evvelce yatmlmış bir mebltı. 
m.Uştur. Bir kmnn müşteriler de e. ğı bulunduğu takdirde çekler, der. 
lin çekle buradaki alacaklı veya hal paraya tahvil edilmektedir. Bu 
akrabalarına p:ıra gönderdilderin • karar ile bilhassa talebeler ile ya.. 
den bu gibi çek ha.milleri son gün. banct memleket kolonileri m\l.şktil 
lerde müııkül mevkide kalmııılardtt. pıevkie dü.şmtişlerdir. Zira, tale
Zlra, bankalar bu çekleri bozmr. belerin bankalarda bloke paralan 
mak kararını alınış bulunına.ktadır. bulunması ihtimali pek Uzaktır. 
lar. Buna sebep şudur: Akdeniz Şimdi, velilerinden paralan gelmiş 
havzasından tstanbula gönderilen talebeler, ellerinde çekler, banka, 
çekler, Londra Uzerinden keşide banka dolaşıp dertlerine çare ara ... 
edilmektedir. Banka, böyle bir çe. maktadtrlar. Bu talebeler arasmda 
ki tahsile alır, Londra ile muhabere İskenderlyeli, Mısırlı, Krbrrslr, L~n ... 
ettikten Mnra hamiline karşılığını dralı olanlar da vardır. 

Türk - lngiliz ticaret 
müzakereleri 

/ngilizler mal mühagaa
sına devam edecekler 

.Ankarada mUza.kereleri cereyan e· 
den TUrk · tngiliZ ticari konuısmalan· 
na alt baZI noktalar üzerinde de mu· 
t&bııkat ha.sil olur olmaz anlaşmanın 
tmzaıanmaama intizar edilmektedir. 
SAdece, mevcut Türk · İng!llz ticaret 
a.nlaşmasmın tatbikat şeklini ve bil· 
ha.sa& tngill:erenin memleketimizden a· 
laca.ğı maddeleri tcsbit için yapılan 

Ankara konuşmaları bir madde üze· 
rinde mutabakat hasıl olunca. diğer 

maddeye geçilmek suretile yapılmak· 
tadrr. 
Öğrendiğimize ;ıörEJ, +.ı4Ca.ra4a~ 

'Türk - İngiliz tıcaı et birliği relsile 
teııbit edllıni§ olan bir esasa göre gö· 
rüşmelerln devamı tngiıtzlerin TUrkl· 

ye piyasasından mübayaatlarma ma· 
ni olmıyacaktır. Esasen konuşmaların 
hedefi, TUrkiyenin her ihraç maddesi 
üzerinde ihraç edebileceğ'l azami mik • 
tar nisbetınden lngllterenin mUbayar 
yapmasını teııkll ettiğinden üzerinde 
konuşmalar ikmal olunmuş veya ea · 
tış mevsimleri gelmiş olan maddeler 
Türk • İngiliz ticaret birliğince piya 
se.dan mubayaa edilecektir. Aldığımız 
ınalflmata göre bu mübayaat hiçbir 
fiyat kaydiye mukayyet olmadan 6er· 
best fiyatları Uzerinden yapılacaktil', 
Nitekim .tiigillzlerin :tJ:mlrde yapbk· 
!arı ilk mUbıı.yaat da bu cıekil dahilin· 
de cereyan etmiş bulunmaktadır. 

Meseleler: 

Taksitle ahş 
verış 

Büyük Avrupa ~~~i 
başladığı günlerde butun 
dünyada müthiş ve ani 
bir buhran baş göster~ 
m.işti. Halk bankalara 
akın odeı·ek pa.rala.r..nı 
almak istiyordu. Türkiye. 
miz, her türlti telaştan 
masun kaldı ve normal 
vaziyet devam etti. 
.Eşya fiyatlarında bil

diifuniz yükselmelerden 
ba,Şka hiç bir gayri ta.bil 
hal görülmedi. Yalnız 
:.1arnan zam:m ta.1isitle eş. 
ya veren 'bazı müessese. 
Ier: "Vaziyet kötüleşti, 
taksiti kestik,. gibi haber. 
ıer yayarak halkı telaşa 
vermek istediler. Ticaret 
serbesttir. Kimsenin bir 
şey derneğe hakkı yok
tur. Ancak hadise haddi 
zatında bir memleket 
meselesidir. 

Hükumet müesaeseıeri 
bankalar hiçbir telaş e~ 
seri göstermezken, bazı 
ticari müesseselerin tak _ 
siti kestiklerin.i yayma. 
Iarmı katiyen doğru bul
muyoruz. 

iki ~ayıp 
Bay Zi~ ~ ve Zulfü öldü 

Teessürle haber aldığmııza gore ga· 
zeteınlzin (;tkmadığl günlerde BUyük 
MJllet Meclisi iki uzvunu kaybetnıl§Ur. 

Bunıarc1an biri Çankırı Meb'usu ZI· 
ya Esen'dir. 1878 de doğmuş olan Bay 
Ziya ilk devredenberi Mecliste Çankı
rxyı temsil eden yurdseverlerlmizden 
idi. 

de konserve ri.,,~~=on~ tevzı lşln· 
duğu habe lın rmı on safa koy. 
koıni r a mıştır, Bundan başka 
tnti tstiyon, halat mesele•lnt de görüş· Vapur büfelerinden 

fincan calan çocuk 

Deniz Ticaret tkincı kayıbımız, Diyarbakır Meb'· 
usu ZuıtU Tlğrcl'dir ki, Meşrutiyet ş r. 

~ıra, .. vaki şikA.yetıerden anlaşıldı· 
a gore geçen sene kilosu 35 kunı

~:0'1nıan bir cfııs halatlar, bugllıılerde 
... ıoo kuru§& zor bulunmaktadır. 

Mektebinde Meclisi Me!J'usanında rla tı.za idi. Mal-
"' b. .. ta feltlketlni gören hamiyetlilerden 

Samsunlu Dursun adında 18 yaşm- ır toren ' biri tdL 64 yaşında olduğu h11\de Di· 
da bir çocuk, son gi.lnlcrde bUtUn şir· Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde, yarb:ıkırda vefat etmiştir Ailelerine 
ket vapurlarına girip çıkarak vapur mektebin tntbilcat gemisine yeni isim ve Meclise taziyeUerim1z! sunarız. --o---

Dünkü ihracatımız 
1 °ıllnkU ihracat hareketi, son glln
~rl e az görUlen bir canlılık manzara· 
~ arzctnu~tir. t>Unktl ihracatm yekU· 

u, ıoo bm llradan fazladir. 
--o---

1000 muhacir 
daha geldi 

Alba. Yullya vapuru lle ~niden 
:h~ınize ıooo kadar nı.uhAclr gel· 

~tir. Bu muhacirler Romanyad&n 
gelmektedir. ' 

~a haberler: --------
d "' Şişlide Vasil adında. bir bakkalın 
~kktı.nına bir gece yarısı kapı kilidi· 

~ kırarak giren ve çekmeceden bir 

1 ayıı Para ıle birçok yiyecek mal ça· 
an 1 ilrati dtin adliyeye verilm.i;,, Ye· 
~nci sorgu hdk:'nligince tevkif olun
... uqttı · 
. ·~ Tı;ht..1l,,1lcde bir handa oturan l4 

~a.~ııırfa Melı1.1et adında bir ~ocuk, 
llYtıi huncıa oturan Ahmedin beş liram 
~/,~ir kat elbı cJJni calıp kaçmı~, dU.n 

lann büfesinden fincan, tabalc vesaire 1 konulmu!J, bu münasebetle mektep ta· 
çalmağa baıılamiştır. rafından bir ttiren yapılm.ı§br. 
Şkket bilf~cilcrlne bir hFıyli yaka Bu törende mektep mUdUrU Silrtlri 

sllktlren Dursun nihayet dlln yaka. blr nutuk irad etmiş, talebe tara· 
lanmış, adliyeye teslim ohınmuş~ur. tından tstikllı.l Marşı söylenerek 

Birinci sulh ceza mahkemesi küı;llk minin eV\elden yerine t.akılml§ olan 
hrrsrzx, yaşı dolayıl'lvle .r.ızu olarak fs~ı hazirun öntlnde açılmrııtır. Gemi ... 
sorg~ya çel<miş, ve tevkıiıne l<aro.r nin ycru isrnl HA.mid Naci'dir, H!mid 
vermıştir. Naci mektebin ilk milteşcl.ıbiıı ve mü· 

Erzuı·um vapuru 
Rlzeye gitmek üz~re Boğazdan dışarı 
çıkan, fnknt gecc!:?yin kaznn dalrc
ııiJJde husule gelen bir A.rıza yUzUnden 
gerl dönen Eı-zuruın vapuru, !stinye 
doklarmda t.Amir (;'ördükten sonra 
tekrar Karadcnizc c;ıkınıştır. 

-- ıt 

Altın Fiyatı 

eı:ısLiidi'r. Mektep devlete geçmezden 
evvel husu.si bJr mektep olıı.rak bu zat 
tarafından açılmış olduğundan Müna
kala.t Vek!letince biı· l•adirşlnaslık 
eseri olarak, mektebin, en·elce Balık 
Enstittlsılnden mUden•er olan ve Ba· 
Ixk tsminl taıııyan tatbilcat gemisine 
bu isim konulmuştur. 

Bandırma limanı 
tamir ediliyor 

Dün bir alunm fiyatı 24 lira !dl 
Evvelki gün, bir ara, 24,7:5 liı'aya ka· . Bandırma limarunda.ki liman ka· 
dar çıkan uJtın fiyatlarmda hissedilir zıl<ları tdmlr edllmeğe ba§lanmıştır. 
bir dUşükltllc başlry1tcag-t tahmin edli· Tl\mir işi bitinceye kadar meraldp bu 
mektedlr. Umana uğramıyacaktır. --

-54-
Ur.nlanını§tır. 

lir~ Rum,..llhisnrrn la otw-an ootısr · i t ih 
<>ttıatara, idareslndPkf 2200 numaralı "- Eve1 .. Arzu ve cın.s ye -
t 0 rnobU AUk Alipa~adan geçerken tira.cılart bu kııdına, orada, o hapi-

Bir §oför tramvay 
altında kaldı 

Çarşambada oturan şoıor Ne.simi, 
dün gece saat 1 lffi'D.larmda otomobili 
ile m.:ışrutlyet caddesi;;ıdeıı geçorlten, 
arabanın lluıtiğ~ patlamış, Nestmi ye· 
re inerek ttunlre bn§lnmrştrr. 

Ancak bu meydanda, arlmdan ge
leu :Z80iJ n maralı trauway vatmanı 
otomobili görmemiş ve şlddetıı.ı Uzeri· 
ne bindirmi§tir. 

Bu .suretle harekete geçen otomobil, 
lAstlği t...'\mir ile meşgul olııu §OförU 
altına almıştır. 

Nesim! mUhtelif ycrlerUıden ağır 
surette yaralanmıg, Beyoğlu bastaha· 
nesine ı,aldırılmrştrr. Kazayı yapan 
vatman tevki! olunmu~tur. 

Mangal kömüı-ü geleli 
DUn 250 ton mangal kömürü gel

miştir. Bulgnıi~tan malı olan bu kö· 
mUrlerin ithali devam edecektir . 

ratnv:ıy ılirPğinıs çarpmr~tır, Çarı>ış sanenin soğuk duvarları arasında 
~a şiddetli <ı1muş, otomobilln jçinde .... atıadrg"'rm andan itibaren be_ nim 

Ulunan Cemile ile Hnytk vUcutıan- A..., k i 
~ın ttıuhtelif yerle:-lnden yaralanmış- şuurumu ma.ynledller .. Ço yı ha· 
ardır. tırhyorum ki, bir çok de~alar, çok 

"' Arabacı Salıh diin idaresindeld sağlam ve tamam dostlugumu t:t
r1k arahao;ı ile Unkııpanında.n geçer- kik ettikte bu soğuk arkadaşlıg:ın 

~Şk ve rnacera rornar1~ 

nen. Tcpcbaşında oturan 72 Y11Şmda bir · • 
•asıcıe ça .. pn:.ı<ı, yaralamıııtrr. altında kısn fakat müth~ ihtı. 
Yatulı terin\ ı altına alınmr!J, araba· rasın ihtiHi.cmın benı sarstı-

~nll"ı ~·akRl!lnmı. tır. ğmı hiss('diyordum .. Sabahları o
~::;;::;~:;=:=::;;::;;;;;;;;;=====;I nun, mertçe arkadaşlığıma itimat 

Cu · C t 1 ederek ine~ ipek pijamasile yata· 
ma umar e. • •·-d ld·g·ı· zamanlarda 

gmıa .,.., ar ge ı , . . 
8 lJ. teş. 9 11. teş. kendimde aynı a.teşli arıuyu, ihti· 

- rnsı hissedivordum.. O aynasmm 
:'f'\'\nl: 8 \ı:-evva1: 1 önilndA yan açık göğsünil pudra· 
l \a.•uıı: ı ~~sım: 2 lar'ten ben arkasmda a.ya.k~ a.~:· 

----.:..----------il nadan onun açık göğsünden ıçerı· 
\ uı 1 l"rm' ı· se\•re dal"rken de ayru ser· {llJ,., ~ 'ı""" l<,ı.>tıo •aı<at1 F.ZJln• '' • "' 1 

best dfü;ünlişlere dalıyor, damara· 

.\k,.anı 

l"ıt~ı 

i rn"'";" 

ıuo ı.ıı 6.41 ı..ı.a rımtn yandığ·mı duyuyordum .. 

-:.on ı ı.öl4 ı.oı th~rinde incı~ elbiselı:>r bulunur· 
ı ı. 'o •ı.12 14 40 !l.4S ken ufak bir harr>~ctile bacağının 
ıı:ı n~ ı !.oıı 16 •• ~-; 12.00 bir ko~"!lını. çorabının üst kısmm· 
18.ll2 ı.s~ ıs.~ı t.~4 dı:ı a~ık kalmış olan mat derisini 

4.l';fl 11 rııı :>.Ofl 12.0'? gördtigUm zaman da aynı atel}in 

._ ------------.:.; damarlarımı k:wurduğunu hısae-di· 
yordum e\'ct, r.1:. d~ n s kir~ ayım~ 

Yazan. 

Moris dö Kobra 
Kötü niyetlerin alevleri bana bir 
kaç dakika· le-in Iıakim oluyordu .. 
Derhal lıu kötti fikirleri kovuyor, 
fakat bir müddet .sonra yine onla· 
nn pençpsine dü;ıüyordum. Kaya· 
lar lavları, ancak knbuğun muk~· 
vemctini kaybedip mağliip olacagı 
g-üııe kadar sıkabilir .. 

Ben mağliıp olmadım; fakat bu~ 
nun için neler cekmedim .. Kanı
mızda beyaz küre~ciklcrin her gün· 
l·ü mticadelelerinden. mikropların 
bakterilerle daimi harbinden bah
sederler .. Ya. diğer harp, arzu ve 
hislerimizin ynptığı yıprandırma 
harbi? Bu bıçnk bıça a ne miit
hi!; bir miıcad lE'dir. H m bence 
mali'ım olan h r hııklkatı sizlerden 
n1>:re sakhyavmı. kctı li kendimi 
aldatacak değilim )a. Gliz~l aıkn· 

Çevıren: 

Muzaffer Acat 
daşrmm beni terketmesi artık bü
tün manileri ;v·ıktı.. Şuurum karşı
sında yalnra olarak wafmıt itiraf 
ediyorum: Dolorcsi sc-viyorum. 

Muhakkak ki ilmitsiz bir aşk .. O 
başka.smr seviyor, henı de sevgi
sine layık olmıyan bir kimseyi. Fa
kat ne ynpalım, mukadderat böyle 
olmasını istiyor. 

Kalbe gümrük kolcusu vazifesi 
gören mantık, muhakeme bana so
ru\·or: 

:.__ 1stiycrek hiç bir şeyiniz yok 
mııvdu? 

Bugün ona şöylP eevRp veriy0. 

ıum: 

- Evet. ''ar .. Bir zavallı ru:k. 
Bunun lizP.rine mantık. mulıake

me eline beyaz bir teb~ir aiarak 

inOnOnü dinlerken: 111 
insan sesi 

Mım Şef aıtmcı içtima devre8i · 
nin ikinci senesini açarken dünya 
faciasnım dekorunu şöyle çizdi: 

"Geçen içtima devresinin başın· 
da Zllhurunu en samimi tee.ssürler
le kaydetmiş olduğum Avrupa mu
harebesi, on dört a.ydanberi, bütUn 
!liddetile devam ediyor. Gösterdiği 
inkişaflar facianm Avrupa harici
ne de sira~et ederek bir dünya 
muharebesi şeklini almasını imkan 
dahilinde bulundurmaktadır. 

Son sene zaıfında bir çok hür 
ve müstakil ülkeler ecnebi istila-' 
sı:na manız kalmışlardır. 

Ancak Frans:ıdan sonra 1ngilte 
reye teveccüh eden hücunılıı.rm çe
tin bir .mukavemete çarpmış olma· 
sı, muharebeyi yeni bir safhaya 
in,tikal ettirmı:itir. Görünüşte bu 
safha uzun surecek ve insaniyetin 
sefalet rztırabı temadi edip gide· 
cektir. Bu hazin ihtimaller önünde 
büyük elemler duymamak, med.e· 
niyetin tereddisini teessüf ve tees
sürle kaydetmemk mUmkün de· 
ğildir.,, 

lnönti insan olarak, baba. ola.ra,r, 
cepheden g-elmiş bir adam süs.tile 
sulhun manasını anlamış olarak 
beşeri bir facia lınrş.ısıntl:l. mlllettn 
ruhunu kendl ruhunda bulmuştur. 
On dört a.ydıı- her gün tnsa.nlarm 
de~lerde karalara hasret çekerek 
h<ıgnlına~ı, gökten yere bir kaç 
trenin nakledcıniyeceğl knde.r ağrr 
bombalann atılması !'lehlrlerde im· 
lelerin, baealarnı, ~b~Jerln, ta
vanlamı ve insan bedenlerinin rilr 
giU' önünde nı:an sonbahar yaprak· 
lan gibi savrulmasıdır 

Müthiş facialar orl.smda. kan 
tutMmu~ bir insanlık mütemadiyen 
boguşuyor. Bu harilmlide manzara 
ka.~ısmda. 8:'.'dsedcn tek beşeri 968 
lnonfuıiin Bgıtnda. Türkiyeden ge
len sestir. 

Türkiye be§er tarihinin boğoı· 
malarJa. dolu olduğunu herkesten 
lyi bilir , .. e boğuşmak lizmı geldiği 
7.antan dövü_şün ha.rlkulildesini ya· 
ratmakfan <la geri lıalmaz. Fa.kat 
onll}ı bugiinkü beseri facia kar~ı· 
smdaki teessürü, t~siifü zayıf 
k"lllpll bir insn.nm kana bak.ama.· 
masınc1nn ileri gelen his-.i bir ak· 
sülamel değfülir. 

Beşeri bir fik'(in, şuurlu bir ha· 
roketin netic~dir. 

Harp faciaları arasmda medeni· 
yet tereddiye doğru gihn<:.~tedir. 
llarap olan bir medeniyetten sonra 
yapılacak sulhlar ancak faciaların 
dc,·ammdan başka neye hizmet ~
debilir! 

Medeniyeti asil bir kıymet telftl•· 
1.1 eden Türk milleti mcdcnlyct;n 
tereddisini bcseıiyetm I tiltbali 
için korkunç 1 ir annrşini!l ba .. tuıı 
gıcı telükid et!!'r, A unpa hr.• bini 
bu un iyetJrn .~örmt 1 , bu ı . 
tlen iHnb~i!rrl endi r ile ı. ·· le.ı 
etmclt tfürin 'c C' •suı· in"':ı. n :. o.ı.· 
pac.1:-ı muhnlwmerJn ı. •h .• :\r. 
Ilc!1crh etin btil b:ı ini 'ı.a!'1lnlıt:, ı 
se\·ke~len medeniyeti iın;ı'l I• a.r • 
ketleri yalnıı. tC"raI.l·i Yı:.' tr.J-i ~il 
mefl onı~nu ha.rbaroo sustu'"n • hl ı. 
beş<'riyeti geri hnilarmıı çeltilıne· 
ye icbar ctmelde :kalmıyor. ne. ·r 
fikrinin tek!i.ıniil ede ede ,·ardıf ı 
bir noh1nda anapreıısiplerl :rok <'· 

diyor. Her medeniyet; kendine• ı;c>· 
re bedihi telakki edilen ta~ın1 prcıı· 
siplcre inandığı müddc~c !Jahti
yar olabilir. 

Her milletin kendi mu.kadtlera.tr· 
na sahip olması, müsa.,·ı hakh dn· 
Letter, ve müsavi haklı fertlerden 
mürekkep bir dünyaıım lmnı~ı 
asrın ahlak prensiplerinden biri
dir. Son iki sone içinde ve bllhati· 
sa harbin b&~ladığı gündenberl ,..
rnn düzüneden fa:.ıla. müstakil -..e 
hür devlet bu beşeri hakkından malı 
rumdur. Artık insanlığın atanaca.
fl bir prensip hilldmdlr: 

Hak = W\"\'et! 
Loı.anda. yn..lnız Türk zaf.tni de

ğil b~ri he.klan da aynı Mlihl· 
yetler. aynı 'icda.n httrrlyetlle nıö· 
dafaa. cdt-n lnönünün Türk mille-
ti gibi bu dna.yetlerden nefret duy-
maması mümkUn mlidttr! • 

Hiirriyet l~ln dö\iişmüş bir mil· 
letin eocnldanyrı. tstikJiil dan~r
nm ateşinde yana yana bu zamana 
yeH• tik. llürriyetini JmybNkn 
milletlerin derdini biT.im kadar de· 
rinden itim duyabilir? 

Millet ":"Dnrıına, btikJal a."'kııı:ı 

eren ruhlardır l•i \icdanlarmda fol· 
<'iıı.J nn sıkletini hl scılcbilirl~r .. 
Cumhuri;\·ct Türki~·esi, tnöm ii•ı 
a~zrndan medcnfyc1in tercı1dh ııı ' 
YC b\i) Ük fikir pı·crısipJerlnin iil:i 
münc ·acı duyma'ktadır. 

SADRİ ER7ID :1 

GONDEN 
1 

GONE 

Türk kadını, 
•• or ve 

8 U harpte herkese bir 
iş düşü}or. Biz harp 

lıariciyiz. Fakat işten yakayı 
sıyıraınayız. Hele en çok iş 
görecek en mlısait bir zaman.. 
da bulunuyoruz. Kadın ve er
kek işleri bugün iGin biribiri • 
ne kaı I§InL'}tır. Biri ötekinin 
öteki berikinin va7jfelerini za~ 
maıı zaman göre.bilmek vazL 
yetindcdir. ı~ akat bilhassa ka
dınların meşgul olabileceği iş. 
ler var ki, onların layıkile ya.. 
pılmasnu, Tiirk kadınlarının 
mahar t1i ellerinden itimatla 
bekleyebiliriz. . 

Türk kadmı doktor oldu 
hakim oldu, öğTetmen oldu'. 
memur oldu, müdi.ir oldu, has
t~bakıcı oldu. asker oldu ve 
o.acak Bununla beraber unu-

göğsümUn üzerine bir haç çizi
yor Vfl iyilikle: 

. - Haycli, dıyor.. Hakkı bu f:lC· 
kılde vcrınezlf'r Bir taı nflı ask· l .. . 
arı kabul etmiyoruz .. 

~ :;. :>(. 

durmadan 
dik 

tulmamalI ki Türk kadını her 
şeyden evvel, vata.n evlatları. 
nı yetiştiren onun ilk ve en 
müessir milli ve içtimai terbi. 
yesini veren fedakar ve bece. 
rikli ev kadınıdır. 

Bu kadmlarmıızdan bir kıs
mının evlatları bugün hududu 
bekliyor. Hududu be.kliyenle ... 
rin hepsi, Türk kadmmrn ev
ladıdır. Evinde bütün hevesile 
ve çalıştığı yerlerde fıreat 'bul. 
duğu zaman o an'anevi ev ka
dmhğmm, istisnıai maharetinin 
eserlerini sür'atle ortaya koy. 
masmı bekliyoruz. 

Türk kadını: durma.dan ör 
ve dik!.. Meydana getirdikle -
rini orduya gönder. Gözü 
ve kalbi lıem vatan müdafaa. 
smda, hem senin aziz sinen<ie 
olan cengaver oğullarının, se
ni btitün kıymetinle bir kere 
daha gözünde canlandırma ma 
sebep olacaksın! 

HİKMET MÜNİR 

Dolorese tesadüf etmezden e\'"" 

v~ı bir <;ok kadınlar tanmııştnn. S. l l .940 Cuma 
Şımcli keneli kendime bütlın bun-
ların. sahneye :ı ıldızın girmesini s.oo 1 ram 1 .on P.o r ım 
lıcklıyen figüranlar olup olmadık • 8 mz k 18.03 MU· iı< 
ları~ı soruj.orııın. s.1rı ~ · m: 18.30 MUııı c 

Fıtozoflaıa has kuV\'ctli fikirler 8.30 ?.•u J, 19.SO 'Jtı.n~ 
oldtıV. 'b 9 00 Ev ı,adını Hl 45 !JUzl'< b'ı gı i ku\·vetli b;r arzu olan 
aşkı ' • ı:.! 8(1 Pro~rrım ZO 15 Radv" ze. 

ar ~a \'ar,lır. Fakat lmvvetlen ı ı2:33 .MUzlk 20.45 Temsil 
~ahseclınce derhnl mani hatıra ge· l ı:.: ı \. ·ııııs 2t.3ü Kcınuş•ı a 
lır. Mukavemett:iz bir kuvvefn 1 13.0.ı :Müzik 2'.:.30 Ajans 
mevcudiyetini kabul ı:ıtmek milin- 1 14 00 Mfiı:!'c 22 45 :unz k 

kün olamaz, çünkii kuvvete krymet o 11 940 c rtesi 
Veren bu mukavemettir. Öyle zan ...,, • Uma 
~ediyorum ki bizzat yaratml'§ oldu- 8.00 Program lS.03 JJUzik 
gıun ihtiyari dostlunıın meydana 8.03 Mlltik 11>.40 lfUZllc 
getirdiği mania Dolorese knrsı riuy 8.15 Ajans 1 !l 00 Konıı~m& 
du~m sevginin bn"lıca fımi i oldu. 8.30 ?.!Uzik 19.l~ ı.ruzfü 
A " 9 00 Ev kadını 19 ııo Ajans 

caba ha.şka şerait dahilinde de ıU5 :MUzik 
ontı ., "'w Lo d 13,SO Program 2ı:ı,l" Rdd- --.,('ver mivdim? r.Jger n ra 3 k " " •- •-ı 33 MUzl 20.45 Müzlk 
veya Pari'3tP bir suare c nefmıda 13 50 Ajans 
bu kadın bana takdim oaılmiıı ol· 14.015 MUzll< 21·1~ Konuıma 

d 14 2, Mıızıı, . 21.so MUztk 
say ı ona ehemmiyet \'erir miy· 1 ~ 00 At vanşıarı 2!?.80 Ajaruı 
dlm? • · · • "" "0 K rn M Mil:ı:lk ı ~~ .. , ontışına 

( Dı.;t amı t•ar) ! ıs.on Progrum .. ~.tiO Mtizlk 



Yaktile; amcam Mikael, Ka. 
lifonıiya veya Nevyorka bir 
yOleuluk yapacaktı. Seyahate 
çılı:mad1.11 bir gün evvel amca
• Garo kendisini ziyaret ede -
ftk eeyahat eden bir adamın 
manız kalabileceği tehlikeler
den bahaetmek üzere sözlerme 
töyle başladı: 

- Trene biner binmez; va_ 
kit kaybetmeden kompartıma -
mna gtt. ve yerine otur. 

- Evet efendim; dedi, am. 
e&m. 

lhtiyar adam, sözlerine de
Vlllll ederek: 

- Tren hareket ettikten bi • 
ru l!IOO!'a, resmi elbiaeli i.ki 
memur biletini görmek ilıtiye.. 
Cllder, ded1. Fakat, een hiç o -
nııh olma; cünkü, gelenler, tren 
mmıuru değil, meshur dolanclı
nal&rdır. 

Amcam, sordu: 
_ Peki.. B"n bu adamların 

dıolandmcı olduklarını nereden 
bileyim?. . 

ihtiyar ad~, cevap verd1: 
- Bileceksın.. artık, çocuk 

delilsin ya .. 
- Evet efendim!. 
- Daha tren yirmi kilomet. 

:re katetmeden, çok yakı§Iklı 
bir genç yanma gelerek, cigara 
ikram ede<'ck. Sigara içmediği. 
ni eöyle · ciinkü. ikram edilen 
s garada muhakkak surette çok 
kuvvetlı bir uyuşturucu ımdde 
mevcuttur. 

- Evet efendim! .. 
- Yemek salonuna. giderken. 

fevkalade güzel bir kadm sana 
<:arpacak ve düşmemek için o. 
muzun.'.\. sarılıp büyük bir neza
ketle af diledikten soma. yoka -
na devam edecek. Pek tablt o
larak. güzel kadınla ahbap ot a' i tiyeceksin. Bu fikirden 
deı hal vazgeçmelisin: çilnkü, 
o gtiZE-1 kadın macera arayan 
b r ta vcıdan başka bir şey de
ğıld 0 r . Yemek salonuna gir ve 
yerine otur. En güzel yemekle. 
ri ısmarla... Eğer.. tesadüfen 
o gü?.el kadm. tr}aeada karşına 
dtişerse ... Sa.km güzlerinin içine 
bakayım deme ... İnsanlık hali.. 
Seninle konutacak olursa .. dil_ 
ıiz olduğunu anlat: kadından 
yatuıı sıyıra.bilmek için yegi. _ 
ne çare budur: ~k eeyabat et· 
tijim için bilirim. 

- Evet efendim! .• 
ihtiyar adam. biraz durakla • 

dıJrta.n eonra llÖzlerine devam 
etti: 

- Yemekten sonra kom.par_ 
bmana gitmek için sigara Sıalo.. 
nundan ıeçec~sin. ve kiğıt oy
nandıfmı görecekaın. Orta yq. 
lı üç oyuncunun parmaldarmda 
nadirata benz.eyen ucuz )'tWik • 
ler görecekain; üçü de ayağa 
kaDap, bqlarmı eğerek leni 
.ı&mııyacaklar ve aralarmdan 
biri de yanma. ya.kl~k bU. 
yilt bir nezaketle aenı oyuna 

Yakacığa vardıkları zaman 
akpm güneei Marmara ufuk
Janııda kaybolmak üzere idi. 

Yusuf, Nedim Beyin evin.? 
girerken: 

- Doğru söyle, gözünü se
veyim, diyordu, bana oyun et -
mıyonrun, değil mi ? 

Nedim Bey cevap vermeden, 
evın alt katında bir odanm ka
pmmı ac;b: 

- Jfte, Bandırmalı Hüseyin 
burada. yabYor .. Yavaş yürü .. 
Beıki uyuyordur. Zavallıyı uyan 
dırmayalmı. 

Yusuf kapıyı açJDC& Yerde ae
rili bir yatakta yatan BU.eeyini 
gördü. Odadan içeri gireme_ 
di. Dizleri bir anda buz gibi 
donup kalmıştı. 

Nedim Bey, merdiven. başın. 
da rutlmdlft oğluna 80l'du: 

- HUlleyin nasıl? 
- Sb sittini.& gideli uyuyor, 

Cevat Tevfik ENSON 
davet edecek. İngilizce bılmedı
ğini soylersin. 

- Evet efendim! .• 
lbtiyar adam: 
- Sözlerimi bitirdim: dedi. 
- Çok teşekkür ederim; de • 

di. amcam. 
Fakat, ihtiyar adam. bir şey 

söylemegi ıınutmuştu. Tekrar 
konuşmağa başladı: 

- Gece yatağına yatarken. 
paralarını cebinden çıkar; ayak 
kaplarının iç'ne yerle!'ltir· ayak
kabıyı yastığınm altına; başını 
da yastıgmın Ur.erme koy; ve 
uyuma!.. 

- Evet efendim!.. . . 
İhtiyar adam, &özlerini bıtır -

mişti. Vedalaşarak yanından ay
rıldı. 
EıUei günil, anıcam trene bi. 

nerek aeya1ıate başladı. Bileti 
kontrole. gelell zat!a~, <i<?landı _ 
rıcı değildiler· ZeJhirlı sıgarayı 
ikram 8clecek yakışıklı gen~ de 
ortada yoktu. Yemekte, o gü. 
zel kadın amcamm k8J'91sma. o
turm\18 değildi; ve sigara aa.lo. 
nunda da kiğrt oyununa tesa.. 
düf etmedi. 

Gece; amcam, pa.raamı aya.L 
kabJBma yerieştirdi. Ayakk.a
bDHQI Yaabğmm altına .. .8afml 
da Yaatığmm üzerine koydu; 
ve oyumadı. Fakat, ikinci ge. 
ce, parasmı ceketinin cebinde 
bıraktı ve mükemmel bir uyku 
<;ekti. 

::seyahatin üçüncü gününde 
bir gence "igara ikram etti. Ye. 
mekte. giizel bir kadının karşı. 
sına oturmağı arzu etti; ve o
turdu. Sigara salonunda poker 
oynadı. Bu suretle Nevyorka 
gelmeden. vapurda herkesle ta. 
nışrnış bulunuyordu. 

Amcam Mikael. Nevyorktan 
dönünce, amcuı Garo, kendisi -
ni ziyaret ederek: 

- Sizi çok memnun görüyo. 
rum; dedi. Herhalde seyahati
niz iyi şerait altmıda geçmiştir. 
Nasihatlerimi tuttunuz mu? •• 

- Evet efendim; dedi, am. 
cam. 

İhtiyar adam, ~erınt uzak
lara dikerek büyük bir sevinç. 
le şu sözleri mırıldandı: 

- Tecrübemden müstefit o
lan birisini görmek benim için 
çok büyük bir bahtiyarlıktır. 

Halkevinde bugün 
açılacak resim sergisi 
Yozgat llaeBi Reaim ôtretmeni Ce

mal Buıgöl bir müddet evvel, Ankara 
Sergievlnde bir ııergi açm11tr. Bu .eer· 
gide, Yozgat .t.ı.e.li birinci devresinden 
13 il& l& yqmdaki krz ve erkek tale
benin 2000 kadar eaeri teıhir edilmlf· 
ti. Relalcumhurumuz tarafından ziya
ret edilen bu reılm aergla1Dln latan
bulda da ktl,..ch mUnulp görUlmU, 
ve 700 kadar eııer CUmhuriyet Hant 
Part.ia1 del&lellyle fehrhnlze retirtl· 
miftlr. Şebnml.zdekl .ergi, bugün 16 
de Eminönü Halkevlnln yeni pavyo
nunda açdacak, ayın 17 .me kadar 
devam edecektir. 

Llll .. ,ıan tılllr 
edildi 

Beden Terblyeei btanbuJ Bölc-I 
Baıka•hpdan : 

Ebedi Şef AtatUrkUn öltlmllnUn 
ikinct yıJr dolayrılyle ıo lkJnclteırln 
1140 Pazar günü reıml ve buaual bü 
tün lpOr mUaabakalarile futbol lik 
m&çlarmm tehir edildiği tebllğ olunur. 

55-
babacığım?. 

- Yanına gitmediniz mi? 
- Sı~ ırk utradık. Bir şey 

istemedı. Bugün biraz daha ra. 
hatlamış olmalı. 
Yukarıdan bir kadm leBi du. 

yuldu : . 
_ Hanıya, opera.tör nerede? 
- Son vapurla P1ecek ..• 
_ O halde dOktora bir yatak 

hazırlayalım ... 
- Hayır. doktonın burada 

akrabasından biri VVı:nış. Gece 
orada kalacağını söyledi. 

Nedim Beyin kanaı ve ço
cuklan da Hüaeyinle Nedim 
Bey kadar mcW OlUYordu. 

Ymufun arkasmdan Nedim 
Bey de HUlleyinin 1&tufı oda -
ya. «irdi. 

Yusufun · · ini hialetnıit 
gibi birdeiı :.r:..rak r&ierini 
açan HUaeyin, karlısJDda Ymu. 
fu görünce, gör&leriDıiD içi gWdt1. 

Sovyet ihtilAfinin 
yıldönümü 

(Baş tarafı 1 incide) 
dikkati celbu.mı;,.ır. Mtlteakiberı ırıll 
waklı 260 J<aılar tankın geçU&1 sörW· 
mliftür. Bunlardan oıı ta.neai en büyük 
muftaııdı. 

RMmi geçitten aonra muhtelif tipu 
blrkaÇ yUi: bombardıman tayyare.s, 
ve avcı tayyarwı meydan Userinde uır 
gıt.teri UÇU§u yapmıtıır. 

KALlNtNPI NUTKU 
Moekova, 7 (AA-> - YUksek Sov· 

yet meclisi rıya.wet divanı reisi Kall
nin, Moakova 19brl iKl mebuıları Sov· 
yetinde, bü)'Uk 'l'efrinievveı 1Uay&.11ııt 
ihUIAliıiliı 28 önCtı yrl dönümü hak· 
kmda bir nutuk eöylenıı, ve demiı
tir kı: 

_ S0\')'9t iktldannm 28 Uncü sene· 
al, eovyetıer Bırllği tarihinde sosya· 
uıt yaprcrlık llalıaaında ve haı ıct aı
yuet ııalıasında büyük muvatfaki)et· 
ıer •nesi olarak güzide bir yer ala 
caktır. 

Jd.utevazı heaaplara lıUnat ederı 
tahminlere göre, 1940 aeııeainde en
düstri istıhaallnde 13,600 milyon ru b 
lelık tezayüt kaydedilecektir. Bu teza· 
Yiit, 1939 B(:Deslne nuanuı yüzde 11 
nisoetindedfr . .Maden cevheri ve ma
den komUrü iltlhaalinde fazlalık, aur 
madan artmaktadır. Demiryolu nakli· 
yall, muvatfaklyeUl bir aurette çalış
mış ve fevkalAde lfler görmU,tUr. 1' e· 
na hava prUanna rqmen, lyl tıılr re· 
kolte alınm11ur. Havanm Jcaprilleri 
ve harp, ıarbl AYrupada rekolteyi pek 
fazla azaltnı1ttır ve oralarda balkın 
ylyeceğlnl temin etmek 'fevkallde 
ciddi bır mMele hallDI alDUftlr. Fena 
rekolte pyri muU.rip Avnlll& mem
leketlerinde de kendieinl ptenniftir. 

Kalinln, bundan IOll.l'IL, endtlatrinln 
lnkl,af naakt hrzı faıılal&ftnm&k mak· 
ııadile Sovyet hilkQmetlnin bu 91!.ne 
• ..,uı...e ala gı tedbirler üzerinde mu 
fıuıaal izahat vermittir. Bu tedbirler 
ıunlardır: Sekiz uatlik lf gUnU ve 

· g!lnlilk ıı hattuı, idarenin müsa
ade& olmadan müeue.aeleri terketmek 
" muı,.,•ı, uevıet i.fÇ1 lhtiyatlan te 
ıiııi ve aire. 

Kallniıı, mu.teakiben, bazı haricı al· 
yaaet meaelelerlni me"zuu balıaetmıı 
ve demiftlr kl: 

Finıa.naiya ile harp; bur pyret 
ler aartmr mucip olmuttur. Tabiat 
. ... .:..ıerı, uımamlle Sovyet kıtalan 
nın aleyhinde idi. Geçilme& ormanlar, 
bataklıklar, kaim kar tabakaları bU· 

" 1'arebe eımumda .O dereceden 
p.p.ğıya dtl§mlyeD aotuk, aak rl te~ 

.. n ....... 11 tatbtkınl aektedar et· 
ınııtır. Fakat, flliyatta Sovyet kıtala
n, kendileri için mania mevcut olma
dığmr iabat eylemiflerdir. Üç ay so
nunda, Finlandiya, SovyeUer Birliği
nin teklif et@ prtJarl& ıulhu imza 
ya mecbur olml.lfUır. Satılnırı burju 
va matbuatı, KJSJlorduya blllıtan et
ınlfUr. Aakert ma.kamlanmızrn, mat 
buatta bu harbin haklld tablosunu 
göstereceklerini •nl)'orum. 

KallDID, Finlandiya barblne ı•tl.r!k 
edeDlM ara.ında on bbılerce kl,ınin 
DipnJarl& talut edSlmif olduğunu te 

--ı:J·==~.,...r~ 
ınuzwı ~alı.raınaıılığmı ve ccsaretıni 
Uıbat eder. Bu elemektir ki, bUtiln bal· 
kuDJS arumd& ordumuzun mazhar 
oldutu IDQllabbetlD ne kadar yerinde 
oldUIU millet öniblde tesabUr eylemit· 
tir. 

Bu Mil• Sovyetler Birliği arazisi 
ve balkl Uç cumhuriyetin ilUbakile 
mUblm aurette artmııtır. Bu birleı
menln bariz vufı vardır. Tarihte bu
nun bir milallni bllmlyorum. Leton 
ya, Eatonya. ve Litvanyada ylmıl 11e

ne al1ren kapltalilt. taıaakkümU ve o· 
nun Sovyetler BlrUıtne karşı idame 
ettiği kin propaganduı Sovyetler Bir 
Jiği mllleUerlnln muhabbet duyguları. 
nı baltıramam11tır. 

Diefr taraftan bu aene tarihi bir 
hak111Zlık da tamlr olunmutıur. Beaa· 
rabya Sovyetler Birliğine tekrar ilhak 
edllmiftir. Beııarabyalılarla Şimali 
Bu'kovlnyaWann ne kadar sevlnçle 
Sovyetıer Blrliğlne iltihak etml 901· 
dukl&rmı ııöylemeye !Uzum yoktur. 

Bu aureUe takriben 23 milyon kiti 
sovyetıer Birllgtne iltihak eylemif tlr. 
Kmlordud& hizmet etmek terefl de 
dahU olmak üzere bunlar Sovyet va
tandaılığmm bUtUn haklarına mazhar 
olmutlardrr. Bu, Sovyetıer Birllli mıl 
Jetleri arumdakl hakikl kardefllğin 
ne kadar bUyUk ve eııaalr oldutunu 
göatermeye klfidlr. 

Bugün hemen hemen bütün dUnya 
harp halinde bulunmaktadır. BüyUk 
devletler içinde kati bitaraflık muha 
faza ederek harp haricınde duran ye
g&ne memleket Sovyetıer Birllğidir. 
Böyle bUyUk bir harp tablatUe bit&-

Sevinçle başım kaldırdı: 
- Hoş geldin ağacığmı ! 
Yusuf, eski a.rkadqmm se

sµti duyunca gülümeedi, ve ge. 
niş bir nefes aldı: 

- Nasılsın be Hüaeyin? Ne 
oldu ana böyle? 

Htilleyin başını tutamadı, tek. 
rar yastığm üzerine blra.kb: 

- Sorma, YU8Ufc;uğum ! Na -
sılsa bir çocukluk ya.ptım. 
Keşke kolum çözülmetıeydi. U -
zun yrllardan sonra içime tek • 
rar güreşmek hevesi düştü. 
Giirefltim.. bu hale geldim. 
Yuaıf yatağın dtbine bağdaş 

kurarak oturdu: 
- Sahiden çocukluk yapmll

ım be! Bu aenin ye.ptığmı be
bekler bile yapmaz. Uzun za. 
man idmansız kalmış bir vticu
da gttvenip güreş meydanma 
çıkılll' mı! 

HU8eyinin benzi auktu. Ren
gi bdmumuc:lan farbadı. Cftm. 
leleri kMit kesik ~. ge
nİf :nelee ala.mıYoırdu. Belliydi 
ki, ıztınıbı dlnmmıiftl. 
mı.eyin içini çekerek gözle-

rini yere indirdi: • 
- Tekrar iyileşip k&}kaC&ğ'I. 
mı~' Y....rcuium! 

Sinema ve tiyatrolar 

• 

Şehir Tiyatroau 
repebaşı Dram 
kısmında akpm 

20.SO da 
BlR ANA 

htlkW <JIMidf'!lll Komedi kısmmda: 
AkfMı 20.SO da: DADI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
1l Pa7.art.tııal '"' 1% Salı Ak&UD)Mı 

Beyoflu Halk Slmınıaernda: 
AKTOR KIN 

Beyoğlu Halk Sinemmı 
Buıün nat IS.SO da: 1 - Deftne 

Aıta.ıı: Tllrkçr, 2 - Kan Da~: 
Rmkli, S - .MlkL 

Zayi 
Ev\'elce soy adımı.z olan ''Sarrca,. 

nm, latanbul ıı inci asliye hukuk 
rnahkemeaınln 26/ 1/940 tarihli kara· 
riyle (Küfralı) ııoyadına tebdil edil· 
dığt llln olunur. Abdlllbek.I ve Kaenu 

(339i2) 

ilin 
9.12.1939 tarihinde Tıb Fakülteli 

Di.§ Tababet mektebinden aldığım hU· 
viyet varaka.mı zayi ettim. 1' enJalnl 
c;ıkaracağlmdan eskiJılnin hUkmU yok· 
tur. 439 Numaralı OH~NJ:Ş 

(38969) 

1 TANBUL lKlNCI iFLAS 
M&MURLUGUNDAN : 

lılahkemec:e iflAaına karar verildi 
tlndeD dolayr muamelltJ dair mhce 
ldare edilmekte olan Galatada Ömer 
Abid hanı 2 No.da un tAclrf Mazhar 
Cemal in alacaklrlarile akdetmif oltJu • 
ğu konkurdato mahkemece tasdik ve 
ka tııa,ması üzerine ifllııın kaldrrıl 

muına 6 11 940 tarihinde kaıar ve· 
rildıği illn olunur. (289) 

Betik taş Sulh icra ll~murlufundan: 
Bıı· lacagm temini için Kadıköytln

de HUnklrimamında Fıstıklı c;ıkmazı 
2 sayılı evde haciz allına alınan bir 
adet radyo 14/11/ 940 tarihine tesadüf 
eden Perıembe gUnll aant 13 ten ııon 
ra İstanbul belediye mUzayede salo· 
nunda açık arttırma suretiyle par ı~ a 
çevrilecektir. 

Alıcıların ayrıl gUn ve saııtte orllda 
bulundurulacak memuruna mürRcant· 
lan 111.n olunur. ( 288 l 

Cezalandırılan yerler 
Beyoğlunda Orman SUthancsiude 

kaşar peyniri 120 kurll§a Sl\tılruğ.n 
dan ceza zaptı tutulmuş. mUrakl\be 
komiııyonuna verilmışUr. Bundan baş. 
ka Beyo~lunda Yeni.spor gazlo08unda 
da çay ve ıhlamur 10 kuruşa v rlldl· 
ğındPn buraııı da cezaJandırılmı§tır. 

Sirkecide Valde lokantaarnda da var 
yetesiz zamanda varyeteli tarife tat. 
blk edJldığlnden burur hakkında da 
zabıt tu~~'Jr 

Sahibi : ASI \1 US 
Basıldığı yer: VAKiT Mathaa.!I 

Umum neşriyatı idare eden: 
Re/ık Alımet Sevenqil 

raf 1nemleketle e de dokunmamazlık 
edemez. Hiç degııae deni&den olan 
harici tıcaret mUhiın ııurctt s kteye 
ugramakt.aaır. -Bununla beraber, he 
men hemen bUtun dünyanın ııllrükl ıı 
mlf bulunduğu bir harpten hane;: kal
mak da muazzam bir bahtı• arlıktır. 

.Eı'akat bu vazıyet k ndl kend ne ha 
ıııl olmll§ bır §ey değilılır. Bu, bizim 
dllhill icraatımızın ve haıicı sıyaaet 
muvafrakıyetlerimizin bir netlceaidır. 
Bu, bizi idare edenlerin faaliyeti n ti· 
ce11dir. lktısadi idare, harici ve aske
ri siya.set hep Stallnden gelmekte<.llr. 

Şimdiki entcrnaayonal vaziyet bıze, 
cereyan etmekte olan hAdlııelere ali. 
kaıırz bir ııe)ircl gıbl kalmak hakkrnı 
vermez. Bu vaziyet her Sovyet va· 
tandaıına meaullyetll vazifeler yükle
mektedır. Sovyetler Biri gı. dünyanın 
yegl.ne soııyalıst devlet dır. B zlm ilk 
ve ba§lıca vazı!emiz ııoııyalıst vatanı 
mızın lk!.JB&t ve müdafaa kudretini 
kuvveUendırmektır Her Sovyet va 
t.andaşı kendı ıı ha.ıımda bUtUn kuv
l et ve azmını, b tlln kabllıyeUnl va 
tanımızın kudrctıni daha ziyade ar 
tırmağa sarfetmelidlr. Bu sur tıedir 
ki Sovyetler Birliği entemAIYonal 
proleterlik önUnd vazlfealnl yap~~ 
olacaktır. Komünizm ugrunda ha 
mücadele l§te bu ol caktır. 

Bir ay evvel Beykoza gittiği
miz geceyi hatırladıkça, ~ za_ 
man dünyanın en ~es~~ bır a. 
damı olduğumu ~ÜfÜlluyorum .. 
Ve şimdi azap çekıyorum. • 

_ Umidini keame .. 1088.n og
lu demirden sağlamdır. Ne ce. 
falara ne ıztıraplara talıa.mmül 
eder de yine birşe;>" olmaz. 

_ Jki kolum bırden kınldr, 
Yusufçuğunı! Yatakta sağdan 
aol& ıkrmıldayamıyonım. Hain 
alc;ak, be~i .öyle bir yere vurdu 
ki ... bu gıdişle mezarı boyla.ya. 
cağım· 

Yusuf kaşlarını çattı: 
- Ona .alça~ demeğe hakkın 

yoktur, Hüseyın ! Seni güreşe 
tetvik eden o rn udur? 

- Hayır. Ben istedim.. gii
reştik. Halbuki o benden kuv. 
vetliymiş. 

- Sen de o zaman ne kadar 
kof o~duğunu anlayarak (pee!} 
demelıydin ! Neden demedin? 

- Pes diyememim. O, ben. 
den hafifti. Benden ·· te · .zd. gos nş.. 
81 ı. Onu birkaç oyundan fJOll. 
ra yere çarpacağmıı mnuyor- . 
dum. 

- Evdeki heeap Ç&.l'llya u. 
yar mı hiç? Hlli ı&steriee al. 

, . "' 
FOSFARSOL 

.. •rlDcıl 

Kan, Kuvvet vı ıştiha Şurubuür 

Adfıt Unbk Iba 

1 2000 - IMO.-
3 1000 = 3000.-
2 760 - ıeoo.-

' :ıoo - llOO.-
8 2aO -... _ 

3lS 100 - llOO.-
80 50 - 4000.-

soo 20 - eooo.-

Türkiye tş Bankasına para yabrmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za. 
manda taliinizi de denemiş olunımuz. 

Keşidf'k>r: 4 Şubat. ı Mayıs., Kumbaralı" lnunlarMIS ~ 
1 Atmıtoa, 3 l1dn~lfefrln la1'11141a en• elU bul llalanaalıu 

Larlhll'rincle yaprlır. lmr'aya dallU edlllrler. 

Maliye Vekaletinden; 
Gümüs vüz kuruıluklann tedavülden 

kaldırılması haklanda ili.n 
GUmUı yüz kuruşlukların yerine sttmtlt blr llrabkıar darp ve plyaaya 

klfl mıktarda 1;1karılmıı olduğundan JOmllt ytlz lrurufluklann 81 Uctnctk&· 
nwı 19U tarih nden aonra tedavOlden k&ldınlmam karar)&ftmlmııtır. 

GUmUş yüz kuruşluk! r ı Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavtll 
etmlyecel\ ve ancak yalnız Mal Sandrklan lle Cıurıhuriyet Merkez Bankam 
~ubelerlnce kabul ~dllebUecektlr 

Elinde g!JırıUş yUz kuruşluk ou.ıuna.rıl&rnı bwılan Mal SaııdUc.larUe Cum· 
ııuriyet Merkez HankUI ıubeler1ne tebdil etUrmelert U&n olwlur. 

(700215) (10218) 

Bolu Valiliğinden : 

ı Bolu \ l~) ctl nıer zinde yeni yapılan (50) yataklı hutahane bt· 
naar kalorifer \e b n)o tcsiaatı kapalı zarf usulUe ve 14870 Ura keılf bede
llyle 22.10.940 tanhınd n itibaren eksiltmeye çrkanlmııtır. 

2 - Bu ı l r 21 11 9t0 tarihinin Pertembe gUnU saat 16 de VUA)'e\ Dal· 
mi Encilmen ind ılıat edıl cektir 

3 - Eks hm ... şartnamesi. ~uka\elc v buauıd prtname ve keııt hU· 
ıa.saııı Bolu Nafıa müdUrlUS-Unden 75 kunıı bedel mukabilinde alma.bilir 

" - lsteklıler Tıcaret Odaaı ve ehliyet veaikaı&nnr- teklif mektupları
na koyacaklardır. 

Muvakkat temınatı (1116) liradır. (10358) 

d!l'lryor mısın? Tıpkı Çorluda -
kı güreşçiler gibi sen de kılığa, 
kıyafete, cüseeye mi kıymet ve
riyorsun? Bazı pehlivanlar var. 
dır ki, çivi gibidir. ~ 
sırtmı birdenbire yere getin':e
rir de ne olduğul1ıtl, nutl yenıl. 
diğini anlayama mm! 

- Ben de öyle oldmn. Yu
suf! Gözlerim bir anda karar -
dı: Ne olursa oıeun. tahammUI 
edeceğim, dedim· Fakat, herif 
öyle çevik, öyle ~ rllretti 
ki .. Altına dtıştilğüm wnan, 
ne kadar kof olduğumu anla. 
dmı ama, artık iş işten geçmif
ti. Öh!ıem de - pes - diyemez 
dim ve demedim .. Kolum, kana
dım kırıldı ... Mahvoldum. 

- Güreş de tıpkı muharebe
ye benzer, Hüseyin! Bunu aen 
de benim kadar bilinin! Bu 
me~ yenmek de, yenilmek 
de :mukadderdir. Bazan böyle 
kol kana.t kmlmak da hesapta 
vardır. Ben bir vakit koca Ha. 
lilden yediğim bir tekmenin a -
Cl8Jlll alb ay çekmiş ve belimi 
doÇultamamıştmı. 

Nedim Bey, Yusufa: 
- Onu biraz yalnız bıraka_ 

lllll da yata.ğmr temizlesinler. 

Neredeyse doktor gelir. 
Diyerek hizmetçisini çağır. 

dr. 
Yusuf başka bir odada Ne. 

dim Beyle beraber yemek yıye
cekti. 

Yuıuf, Hüseyinin kollann. 
ka~ine ~k mUteeasırdi. 

- Ketke bir kolunu kayb L 
seydi. Tek .kol ile hiç olmazsa 
kendini idare eder, zahmet 
çelemezdi. 

Diyordu. 
Nedim Beyin hizmetçisi oda

ya girince, Yusuf kalktı: 
- Eh, bize biraz müsaade et 

de yemeğimizi yiyelim, dedi, 
ben de sabahtanberi ağmna bir 
lokma yemek koymadım. Kar. 
nım iyice acıkb. 

Hillıeyin cevap vermiyordu .. 
Sadece bqiyle lfaret ederek 
gWilyordu. 

Yusuf odadan c;ıktı.. Arka-
dan Nedim Bey de yilrtldi1. 

Son vapur dUdüğü ~u. 
Nedim Bey: 
- Vapur iskeleye yaıul.flyOr, 

dedi, HUBeylnin yatafm temi&. 
lemelrte geç kalm.Jll)ar. Dok -
tor neredeyse Jrelea. 

<DeNtM Wll") 


