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V AKIT KtT AB KUPONU 

] 

l den 25 e kadar kupon t.oplayıp tda 
remize getiren okuyucularımıza ReaimU 
Hafta Mecmuumııı 26 nUahalık ikinci 
altı aylık kollekaiyonu Ue blr hikAye l<l· 
tabı vencegiz. 25 kupoııla birlikte 2:'> 

da ödenmeel lA.zmıdır. Tqn okuyuculanmız 
L ayrıca 15 kuru§ ödeyeceklerdir. _j 

Bağdad yolu Amerika ve 
Japonyaya da açıldı (Y~Z'·~! S 'ımcu.d~) 

CUMARTESİ 9 O. TEŞRiN 19-10 'tr \ JL: ;c., .,. :'la ı ı: &ZU k 

İDARE EVl: AnkarR Cad. tSTANBUlJ •Telgraf: VA KIT• Posta kutuııu: 46• Telefon: 21418 1 Yazı) • !!4aio 1 ldare) 

M illet 111eclisinde 
Yugoslavya 

teshm iyete mi 
gidiyor? 
Yazan: ASIM US 

nü, i.) eti m~hul olduğu sö~·le· 
Jıen, fakat ltalya.n markalı bulun· 
duğuna. t;ilphe olmıyan on tn~ yare
rıln Mana tın bombardıman rtmcsJ 
ile l'ugo la,· harbiye naıırı ~e
diç'in 'ıuifesinden • :n,u zama.nıla. 
tCkllmiş olması Jfomada memnu· 
11i.rctlc karsdanmıs; buna mukabil 
\ u~oslaYya efkarı umumiycsinıle 
ho!-lnutsuzltık uyannu<ı. Bunu ha· 
~r H!ren Hö~1er ajansıdır. 

Ama' uthıktaki halyan ordusu
nun ) unan hudutlarında. bü) ük 
''?rluklara uğradığı bir sırada bir 
l U~oslav kasab:ı!ilmın maliım se· 
kildr homhardrnıan edilntf'"ıi 'c 
harbi)·c nazırmın da çeldlrn rsi ha· 
zı nıuhitlcrılc l'uı:;osla,~·anın mlh · 
'er nüfuzu altında t<'slimh ete 
doğru ~ritnıesinin arJeta hasla~gı<'I 
gibf f.<.Iıikki cdilmistir. O kadar ki 
arkadaşlanmızdan biri dünku ba.ş-
1?-kaJesinde 1·u~oıola\)"&nm bu ha
line •«'ıdığmı bile gördük. 

Acaba hakikaten Yugosl&\') .. b ir 
1a:ra.ft.an Ahnannmn Romanyayı 
lşgaı ettiğini rı·ı,;.er tar.itan Jtal· 
"" , ,.. ·••nm Ama\'Utluktall Mattedonya-
Ya dol:'TU !'B.rlanak için harekete 
geçtiğini düşiinf'rek muhtem~I 1-
lalyan talt>pl<>rfne boyun f'ğmek 
Yohma mı girmektedir? 

. Biz hunu tahmin cbniyoruz; 
tUQkli ı·ugo!i!lavyada mllli i tiklal 
;~t~ki taan&nıi)<.'t. mcfhWbl&rını 
ki n ruha ile takdir ed~n bir ef-

n umunılyc hulunduğunn lıt ha· 
ınfm\ki lıiikiımctin de bu erkin u 

;:umil enin temayüllerini hesaba 

bi 
ta{'al• bir kara'kltrdc oldııiunu 
lilonız. 

i ~ ugosJa, yada halk ekseri~ etinin 
:.barak <'tUği si~ asi fikirlere sa-
~· fe, ka.lado azimkir bir ll.l! kt•r :i tak tanınnus olan gen~ral Ne· 

l ı; geçcnlrnie t}skiipte Baş,·cldl 
b;etko\ic'in de lıa1.1r bulunduğu 

1 
.r lçtinıada Yugosl&\')"&nın her 

ı:rhi !narruz ihtimallerine karşı 
it tt hır muka\·Mnct göstcrcct'ğini 
rrı~'"' euı bir nuhı'kla tcba.riiı. ettir· 
ta ı>ti. Onun için hu zatm Mana-<;tı 

ha, adan 'ulm bulan tt.ah·an ta -
arrı.ı • 

zuna karsı derhal harekete 
gctın<>k ve Yunanı tan ile f'lele , .&
~l"(ık tta~ya_J ı Amanıfluktan çı· 
fi tnıak fıkrıni llcıiye sünnUş, bu 
tf krc i•(' kablnn ark8'1a)a.nnm iş· 
la !"ak l'lmemis olması, bundan do-

Yı 'atlfesinden ç.ekilm1~ bulun· 
llta.5ı muhkrutldir. 

:Fakat z, etko\ iç hökümeti GEY 
tıeraı N'Cdiç'in derhal harcl<ete 
~hl ek teklifine mm a.fakat ntme
bo ı; ise bunu Ualyaıı taleplerine 

Yun f'ğmck u-.mayülüno atret:ek rle doğnı değildir. Zira Yu 

3
;81a\' Bas\'(' kili z, f'i ko,·iç de 

111
:e hah ettiğimiz t!skiip iı;tinın

ll a \rna\ utıuğuıı ve Bulgarista
..:: ~bubi Yugoslav~-ada.ki emtllc 

l~ ışarnt ederek şöyle demiştir: 
la U"oslıw milleti cenubi YugOR· 
la' t-0praklanm 'e biitün Y ugos
a ,. lıudutlannı kanı ile müılafaa:\·a 
ZIJıetml t' • l' ş ır.,. 

la alnız bu soz bugünk-ü \ ugos· 
ttı' hükümetinin hir ltalyan ta.ar 
to~u karsı ında boyun <'ğmekt~n 
laba, ~ bir tema.yülde olduğunu 
g ta 1<ifidir; bize öyle ge.li~·or ki 
J eneı-aı N'ediç'in l\lanashr üzerine 
<I 8Pılan 1\apalı taarruz karşısında 
.:rh.aı .harekete g~nıek teklifine 
ile;: '11cabı1 z, etim' iç hükumeti an<'Sk 
fi •ktan nçığa taarruzu beklemek 
b kıindedir; aradaki fikir ihtilafı 

111\dan ibarettir. 

0~ ugosla\J ıı htikfınietiniıı orgaııı 
z \'reme gazctC'sl gcç-.cn gün 
b\'""tko\'lç kabinesinin siyasetini 

ah ederken ~iiylc demişti: ' 'Yo
ri 0 la,") B ynlmz ortada" .i realltele-

1 dıl J te alır. A\ nıpamn kara
,:da iki l>ü~ük dC\let, .\lmanya 
l<onı itaJya, Yugosla\ yanın kapı 
bu Stı u olmu'jtur. 'Fazla olarak 

1 
devletler](' Yu"oslan·anın ik 

:ı.cı· e. • ra 1 trı~nfruı.tlerl <le \'o.rılır. Bel· 
"tıt hüımnıett bu de' let!crln sila

."rl ile ahenkli hlr sh·aset. "ta-
ne l,arar \ crmistlr • . ,, 

(Devamı 2 1ıcide) 

Din eac'lmealer 
latlllabatı yapıldı 

Ankara, 7 (A.A. ) - Bugün 
Biiyilk Millet Meclisinde encümen
ler intihabatının yaptlmasmı mU· 
teakip bütün enciimcnler toplana· 
rak reis \'e ma?.bata muharrlrlerile 
kô.tiplerini ~miıılerdir. 

Adliye encümeni reisliğine Mü· 
nir Çağıi (Çorum), mazbata mu
harrirliğine Şinasi Devrim (Zon· 
g-lıldak), katipliğine Galip Gülte
kin (Konya). 

Arzuhal encUmt"ni reLsli~ine 
Havrettin Karan (Balıkesir). Şem 
scddin Sarlan (Ordu), mazbata mu 
harrirliğine Meliha Ulaş (Samsun) 
katipliğe. 

Riitçc enciimeni ı eisliğine is-
met Eker (Çorum), reis mııa\·in· 
liğine 'I'alıc;ln Coşkun (Kastamcı· 
nu) Hiisnü Kitn~ı <Mıığla) mn7.
ba~ katipliğine ,.c I<'akihc Öymen 
c lstanbul) katiplif". 

Dahiliye encümeni reisliğine Ce· 
mil Uybadın (Tekirdağ), rei.8 mu· 
avinliğinc Atıf Tüztin (Çoruh), 
mazbata muharrirliğine Edip Er
gin (Mardin) ve katipliğe de Sa· 
lim Korkmaz (Yozgat). 

Divanı muhasebat encümeni r~· 
isliğine Faik Soylu (Niğde), ı'.naz
bata muharrirliğine Resuhi Bula· 
yerlı (Çanakkale), katipliğine Nu
ri Tamaç (Kaı;tamonu). 

GUmrük ve lnhi.'!arlar eneilmenl 
reisliğine genl'ral Seyfi Dilzgören 
(Mardın) mazbata muharrirli~ine 
İzzet Ercİaı (Konya), katipliğine 
Hüse ·in Ek~i (Ordu). hariciye 
enciimeni reisliğine Ali ~fozaffer 
Gökn (Konva) ma7.hata nıuhar. 
rirliğine Ah~ct' Şükrii F..:smeı (İs· 
tanbul), katipliğine Nıi1,ım l'oroy 
(Tokat). 

(!Jcm nı1 t ii ııcii<lc) 

1•rıffn J:e,~if ırmnııor 

- ---- Arnavutluktaki 
Şehrimizdeki itaıvan 

Vunanhlar 
çağırıldı kuman· 

ilk kafile bugün danı aeri 
gidiyor ı d Yuııanisltın Jıarl>l üzer İn<.', nH'm· a 1 n 1 

Jek0timlzılcki Yunan t<'baıı.,ından 
askerlik yıı.şmda olanlar. '.:unımis- Yer' ne Mar e
tana vazifeleri haşıM ç:agırı lmrn-

tırBu gibılcrıc, Yunan harbi~e.gö- Şal Bac•ogl ıO 
niillü olarak i.~Urak etmek ıstJyen 
bir cok Yunan tebaası emnıyct ta ,. edı" idi muctilr1üğünc müracaat ederek pa· y n 
saport almıştır. A l .1 8 · d. · 

Bunlardan 200 kisilik ilk grup v onya ı e ren ızı 
bugünkü vapurla Yunanistana ha- bombalandı 
reket edecektir. 

Yugoslav 
tayyare,eri 
Yabancı tayyarelere 

ate§ açtılar 
Loııdl'a, S ( A.A.) - lsvi.~re 

radyosu, Yugoslavyanın bıta. 
raflığını ihlal eden yabancı tay
yarelerin, Yugoslavya avcı tay
yareleri tarafından ate.,e tutul
duğunu bildirmektedir. 

Yugoslavya avcıları Yunan 
ve Arnavutluk hudutlannrn b& 
zı noktalarında devriye uçu~la

ı rı ya~ emrini almı§larda. 

A tina , 8 (.\ . ı\ .) - Muh1trehe 
bölgelerinden buraya gclPn maliı· 
mata göre, Yunan kuvvetleri cep
henin Pinrlus ve Cörico biilgı'l!.'rin· 
deki ilf'ri mevzilerini ıslah PtmL<1· 
lcrdir. Bu bölgclr>rde Yunımlıların 
hafif movzii ilerlcımcleri ka,.de · 
dilmektedir • 

Aynı za~anda bUtUn cephede 
topçu düellosu dcvnın etmektedir. 

A~inayn gelen ve henüz teeyyüt 
etmıyen bazı şayialara göre. Ar
navutluktaki ltalyan kumandanı 
geri alınarak yeıine genel kurmay 
başkanı mareşal Badoglio tayin e· 
dilmiştir. 

Atinadaki Amerikan mnhfille • 
rinde ısrarla dönen haberler Ar • 
navutlukta mUşltülA.ttan ve gale
yandan bahsetmektedir . 

(n.u..t .. ~) 

Beden T erbiyes ı Genel Direktör· 
lüğü bir senede neler yaptı? 

Ecrlcıı tcr1>i11csi rrcııe7 dirc1..-törii q z "1l<!rn <?emil Trıncl' ve rrcçcn kı., Atı1.-ara<7a katıak biriııcilik-
/P.rınc qircn bir qrım (Yazısr 5 incide) 

Ruzveltin 
beyanatı: 

Amerikan fabrikaların
dan çıkan 

Müdafaa 
malzemesinin 

yar ı c; , ıngıltereye 
,, ... l 
tum.aıRııı 

Vaşington, S (A.A.l Ru:ı:vclt 
bugün gazctecilct toplnntıınnda de
ıni§tir ki: 

Bundan böyle ııu ameli programı 
lcııbit ettim: • 

Amerikan fabnkalanndan çıkan 

ml.ıdaCaa mal;:cmeslnin yUzdc ellisi 
lnJ;"lltereye ve Kanadnya. verileccktır. 
Bu malzeme ara!lında bUylık botnlwr· 
dıman tayyareleri de vardır. 

ıngıltere ile 
A1nerıka arasında 
Pasifik denizinde 
ı,bırıııı yapılması 

Hakkında bir prensip 
anlaşmasına varıldı 

. Ncvyork, 8 ( A.A.) - lngi. 
lız - Amerikan tcşrikime.saisi 
hakkında yeni bir örnek daha 

Çemberlayn 
ağır hasta 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

I,onclı·a. S ( A A ) - Röyter j 
ajan~'· eski ~aŞv~kil Çember- Büyük taarruzlara 
Iaynın zcvcesınden ~u telgrafı 
almı~ır: 1 h 1 . "~m~rlaynin sıhhi vazıyett 1 azır anıyor 
bırkaç gundenberi fenalaı::mak. 
tadrr. Şimdi ağır hasta, yatı
yor ... 

Çcmberlayn, kabineden istifa 
smdanberi istirahat için çekil. 
mi~ olduğu sayfiyesinde bulun. 

Krop fabrikaları pek 
şiddetli surette 
bombalandı 

Londra, 8 ( ~.A.) - lngUız hava 
kuvveUcrinın bUyUk Laarnız hazırlık· 
Iarı ku\.-vetıo ilerlt'mekt.-dlr. SPcl!en 

maktadır. 

A iman Ya 
blnltırce swaç ıu aada pmdiy K d r 
görtılmenılş blr vU.sat ,.e mtieıısırllkto 
talim görm,.ktcdlr. 

Bir Amerikan vapuru- Havıı ncz.areunın pilot lalt.:bc kaHiı 
nun İngiltereye için son yaptı~· mtıracant bUlUn ln

gtlız gençltıl \e bilhassa 20 d n da.ha 
gelmesine müsaade a§a~ı ytiştakner arl\smaa mükemmel 

lJir akis yapmıştır. Tay)tlrC lmal!tı· 
etmedi nın gıltlkçc hır.lanma6l dolayısıyle 

Am 
teknisyen, clcktrlkçl 'iC telsızci gibi erlka-Almaaya unsurlara ihtiyaç da artacaktır. 

mAaasebatı ı.ondra. s (A.A.> - ııs ıkıncı~ı· 
U rln gecesi lııglllz bombardıman ttıyya· 

gergiale•U relerinin }'~endeki Krupps fabnka-
~ larına pek şıddeUi bir hUcumda bu· 

l'a§İııgtoıı, 8 (A.A.) _ Röy. ıunduklnrı hava nczareU tarafmd&D 
ter: , bıldlrllmcktcdlr. 

Haber alındı· - b Almanyuda pelrol hedeflerine "• 
. gına gore, ır Y.'ransada. islllA limanlarına ve düı· 

Amc:ı~an ::apurunun lngiltcre- man hava meydanlanna da taarruz 
ye gıdıp donmesinc müsaade edilnıl§tir. 
\'erilmesi meselesinde Alman Londra, 8 (A.A.) - Hava nezarc
hüklımeti Jno-iJtn. tr' f d k" tinin istihbarat servi.si dUşJil8Jll1l Bn· 

1 o l:l e c a ın a 1 tagnc sahilinde denlzalt.I tııısll olan 
mmtakaların harp harekatı I..oricnt Uzer!ndıı İngiliz tayyareleri· 
mı?ta~aları bulunduğu -!c Ber _ nln yapt.Jğı taarruz hakkında izahat 
lı!'ın ıstenilen tarzda herhangi vermektedir. •. -
hır tc_minat verecek vaziyette ol- (Dcvanıı 4 uncüdc) 
madıgt ~evabmı ita etmiştir. l 
h .Ak!11erı~a.n hariciyesi, Jtalyan Günlerin peşinden: 

u. umetının derhal verilen mü. 
8':1-1~ cevabının Almanyaya bil- Q 1 • t d· kı • 

Londradan gelen ve Nevyork dır!lmiş olduğunu, fakat buna n arın IS e 1 er! 
Post ile Vorld Tclegraph ve di. raı,rıncn, Alman hariciyesinin 

kaydedilmektedir. 

ğer Amerika. gazeteleri tarafın- ~:yn_ı ~~d~ hareketi reddetti. bı"taraf l ık 
dan neşredilen telgraflar, Ame. gını bıldırmiştir. ı 

"ka I ·1t Arnerik· s· l ·k d l · rı , ?31 ere ve Avustralya 1200 A ,a. ır eşı e". ctl~rı.. Giorııale d'ltalia gazetesi hvıçre 
d.<;legelerı a~asın<la yapılan gö. ç· 

1 
?'1t:rıkahnm tahlıycsı ı. gazeteleri Yunan mukavemetini 

ruşmeler netıcesindc Pasifik de. dın ngıJtereye bir vapur gön. metiıcdiyor diye kJDlll!l" yazdığı 
nizinde teşrjkimesai hakkında e;ı:ıe~ niyctind? b~lumıyordu. bir makalede "lsviçre hakikaten 
bir prensip anla.şması hasıl ol - m aşıngtondakı yuksck devlet l.ıitaraf mıdır değil :midir? Sora· 
duğunu bildirmektedir. ın~~~rlarının fikrine göre, Al - rız." demiş. rutaraflığmdan ıilphe 

Bu telgraflara söre, mezkur t"m Jl anın bu cevabı, pek muh. olmıyan 1sviçrelilere İtalyan gaze
anlasma. müstacel hallerde der. rlk e B~lara_k Almanya ile Ame. tesinin bu tarzda gösterdiği hiddet 

~ a ır.leşık devletleri müna. hi" şüphesiz bir zaaf ve aciz ala· 
hal kararlar verilmesini temin sebetle d " rın Plu gerginhği arttı - melidir. Eğer İtalyanlar Yunams-
cdeeck şekilde derpiş edilmi~- raca.ktır. tana karşı kendilerini kuvvctlı 
tir. b Dıplomatik mahfellel'in ha. görmüş olsalardı böyle hiddet ve 
Anlaşma hakkında tafsilat ve_ b er aldığnıa göre Lord Lothian §iddct eseri göstermeğe lüzum kal

rilmemektc, yükS:.k .. memurlar ~ gergin müna~c.betler dolnvı: mazdı. İsviçre gazetelerinin "Yu· 
bu ~us~~ta her turl.u beyanat - sıy~e \'c B. Ruzveltin yeniden nanlılnr kahramanca harp ediyor· 
tan ımtına etmcktedırler. se~ılmcsi ~cbebi ·ıe A ik ıar volunda ncsriyatlarına karş• 

Birl · • ~ mer 8 
'' • •· · "'ın d · 

Bununla beraber cıurası bir t ~şık devletlerine avdetini 1 sade gulmeklc ık a e erlerdı. 
. . ' ~ ı • ~rı ed k . nıyor kı, anlaşma Sıngapur üs. B . e_ce tır. Kaldı ki 'Stefani ajansının ltal· 

siinün Amerika kuvvetleri ta. vıs·~rlın.ın hattı hareketi dola. yan - Yunan hududundaki husu 
rafından kullanılmasını derpiş ı gö ıdc, .şın:dilik •. hiçbir vapur si muhabiri de İtalyan ordusunun 
eylemekted•r. dı n erılmıyecegı sanılmakta- muvaffakıyetsizliğini arazi zortuk-

=-=;=-=:-~~~~~~~~~=====r~. ::::::::::::=:=============== 1 w k 

lanna ve yo suzluga atfedere 
11..1 mazur göstermeğe çaltşmaktadı~; Hav a ~ uru nı - . acaba İsviçre gazetelerinin netn• _ U 1 Ç 1 n yatma kızan Giornale d'ttalia ken-

di resmi ajans muhabirlertnfn bi· 

Şehiı deki nakil vasıtaları bilet- ::.::=~:.::7~:: d:ı: 
taraf memleketlerin ga.zetelerin-

1 erine on para zam yapılacak ~s~y~~~:~:ıy::~~':u-::'~~ da olsa onların yine galip göster-

l melerini bekliyorlar! 
JIMUKUMÇA\"I 
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Sovyetler ikincltcşrin ihtilaliniı. 
23 Unc'l ~ ıldüni1 mli mlinascbctilc 
Sovyet' r Bl li i Cııı hurreisi Ka 
lenin in ııb} lcdigi nutuk içinde ilik 
kate değer b:ıZ1 cümleler var. Bu 
cümleden b"ri şudur: 

"Şimdiki enlernasyonal vaziyet 
bize cereyan etmekte olan hadise
lere alakasız bir seyirci kalmak 
hakkını veremez.,. 

Bize öyle geliyor ki tta~yan~ 
Yunanistan üzerine saldırdıgı bır 
zamana tesadilf etmesi itlbar!le bu 
sözUn hu usi bir eheınnılYetı var
dır Aynı zamnndıı Sovyctler lide
ri Stalln'in ağzından c;ılttığma şüp
he olmiyan bu cUmle İtalyanın 
Balkanlarda tuttuğu tarzı. hareke· 
te karşı bir ihtar sayılabilir. HuJi
sa l\foskova Avrupa harbl karşısın
da bitaraf olmakla beraber bu bi
taraflığın hlı lıudııdu da olacaktır. 
Niteldm l\loskova htikflnıetı Tuna 
komisyonu meselesinde Alınanya· 
ya vorcilği nota ile bunu fillen .i&
bat da etmiştir. 

Almanyanın 

Atina Sefiri 
ltatya Yunanlstıına harp nn.n 

etti. Atinaclıı.ki oefirinl de nllıayet 
cekt.i; bununla beraber Almanya
nm Atlna sefiri Yerli yerindedir. 
Yerinden kalkrp nıemlekeUne gi· 
deeeğine dair de ortada hiç bir 
atft.met mevcut değilcilr. Avrupayı 
birlikte organize etmeğe karar 
verınlş olan mihver devletlerin.den 
bl.riııln hıı.rp ettiği bir memlekette 
öteldnln sefirini muhafaza etmesi 
manasız olınasa gerektir. Bu h&di
seye verilecek en basit bir mana 
ise !talyannı y unanistanda yap
tığı harpte zorluklara uğradığı 
takdirde .A.Jmanyanm yapacağı 
yardnn ancak söze mUnhasrr kala
cağıdır; Alınanyanm İtalya~'a ha· 
yat sahas.t açmak teşebbilsUnde fii
len yardım etmek niyetinde ve 
mecburiyetinde bulunmadığıdır. 

A. 

Kardeşinin kızına 
teca uz eden 
Dün gizli celsede 
muhakeme olundu 

Beykozun Bozbane köyünde çıtt
çilik yapan 20 yaşlann.da Sadettin 
rı.dmda birisi, geçenlerde evde 
kimse olmadığı bir sn-ada ağabey-. 
si Halilin 7 ya.5mdclrl kızı Vasfiye
ye -tecavüz etmiş, km kirletmiştir. 

Sadettin yaka.lanmış, dün sabah 
btr.lnci ağır ceza.da gizli olarak 
muhakeme edildikten sonra tevk:lf 
olunm\J3tur. 
Arkadaşım yaralayan 

çocuk 
Kadırga.da., 27 numara.da. oturan 

1smet dün ukadaşı Rifat Jleı be-
1'8.ber kUI tutmaya ÇI]r:mış, fakat 
bir meseleden dolayı kavgaya tu.
ıtuŞmWjlaı'dlr. 

Kavga. sonunda İsnıet sustalı 
çtUmınu çekmiş, Rifatı muhtelif 
ıerlerinden yaralamıştır. İsmet 
~~. Rifat hastaneye kal
İ!mlmıştir. 

llkbahar için 

Bır sulh teşjbbü- p sündan bahedıliyor 
Marlrit, 8 (A.A.) - !sp:m- :\Iilli' Şef, bir te:;;ri~i~ü.Jli nut. 

yol Efe ajansının Berlinden at. kunda harp içindckı dünyaya 
d~ğt bir te1grafta iikbahar için göre Tiırkiyenin, vaziyetini şöy
hır sulh te.~clıbüsü imkanından ıe izah etti: 
hahscdilme1·t'•lı'r · · J h · · · · " • · . .. .. "Bızım ıAıTTJ al"l"l vazıııetı. 

1 . Bu ~lgraf. Madrılte b~yu~ ı mi~ bir:e karşı awıı ilıi niııeti 
hır a.laka uy ..!d.ırmlştır. 0IDku qöstercn ve fotbik eden T1üfün 
bu aJansın J ·rlın muha hırı Al 1 dcvletlC'rZe cıı ;ıornıol müncıse. 
man harıe y: ~ez~rc.ti~1i~ı iny_ betlere m~t~ıi ılei'jildir. Kezalik 
~arını umumıyede ıyı akset- 1ı,arp hancı ı a~i11ctinıi~. bi.zinı 
tıl'mektedir. toprak7a11mt::ııı.. deniz 1·e hava_ 

Muhabir diyor ki: larmıı~ın nıuh 1ripler tarafındıı,,ı 
Eğer Ame• ika devle reisi B. biribiri rrleıılıi ıe 'f..·ul'lanılmasma 

Ruzv~It.' biiti'.n .A"n'.p:ı icin a~ı j i~tisnasız olarak nıa~ıidir .. Ve 
ve Buyük Bı ıtnııvn ıçm ~e ?1lit bız muharel e11e aırmedıkçe 
hiş olacak bu • kl§ ıncvsımmde kat'i ve ciddi olarak mani fo,
realist ve insanı bir siyaset ta. lacaktır. Son "'cnnanlarda htırp , 
kip ederse b"lki ılkbahe.~m. ha.. harekatı ba~'t veni ve. ilelcrle 
şmda sulhu .ade ed~cek ıht1yar dfkkate şrı11an inkit!aff.ar qös. 
Avrupanm b:1t~ d~ny~d~ ya.. ter11ıe.cıi, sitkıın ve seldmeti bi. 
pacağı i~te tn1?ılız mıll~tı!1ın 11'· zim için çok ehemmirıetli olan 
ki meziyetlerınden. ıstıfadeyi emnivct sa1ırımtzm içinde dos_ 
mümkün kıl.acak bır tarzı hal tımmz t.ıe komşunııız Yımanis· 
bulmak kabıl olacaktır. t<ın maale,<ıef bıu1Un ha.rbc sü. 

--<>---- rUklenmiş bulunuuor. Bmulmı 
Çarlık Rusyanın Londra doQan vazi11cti m'iittefikimiz !ıı. 
Ata•emiliterı·nı·n Kızı qütere hilkametı ilo miiştere. 

":r ksn tetkik ve mütalaa etmclc-

A nna Volkof 
te11iı. 

Bize arzetmi,s olduqunı bıt si_ 
yasi umdeler memıel,etimizi 
M.ro facialartnda,n buqüne ka. 
dar na8ıl masım bıılundıırdu, i. 
se varının emni11etine de a11nı 
veçhile hizmet edecektir ümi· 
dindeyi,z.,. 

1 O sene kürek cezasına 
mahkum oldu 

Londra., 8 (A~ A.) - Çarlık 
zamanında Rusyımm Londra ataıse
millterl olan amiral Volkofun km 
37 yaşında Anna Volkof buglln 
Londra.nnı Old Bailey mahkemesi 
ta.rafından 1 O sene kürek ce7A8ID& 
mahldlm. edilmiştir. 
• Mahkeme Ann.a Volkofun resmt 
esrar hakkmda.Jd 1911 tarihli ka
nunu ve mUdafa& hakkındaki u • 
muınt nizamlara muhalif hareket 
etti.,,&ine karar vermiştir. 

İia.kim, Anna'nm eski İngiliz 
faşistl lord Havhav · Alias Villl
am Joyce gizli vasıtalarla blr mek 
tup g~ndermeğe tevessuı ettiğini 
bildirm.i3 ve eski faşist rel.sJnt ~ 
manya.dan İngilliı harp gayretlnl 
zayıflatmaya matuf radyo ne§li • 
yatı yapan bir "hain" olarak ta.v
alf~ .. 

AYll.i mahlceme, ayn bir muha· 
keme neticesinde, evvelce Lon • 
dradald. Amerika büyUk elçflffin • 
de litip olan 29 yaşında. Tyler 
Gatevood Kendln de dü.şı:ruma 
faydalı olabilecek ve devletin em
niyet ve menfaatine zarar vere • 
bilecek bazr vesikaları elde ede
rek düşmana bildirmiş olmaktan 
suçlu olduğuna karar vermiş ve 
kendisJnt yedi sene ktlrek ceza. • 
sına mahkQm. etmiştir. 

Geçen ay yedi Norveç 
vapuru battı 

L<mdra, 8 ( A.A.) - Röyter 
ajansmm resmi Norveç mahfil. 
!erinden öğrenildiğine göre, teş
rinievv~l ayı içinde cem'an 32 
bin 708 t.Dn hacminde yedi Nor. 
veç vapuru batmıştır. 

Bu vapurların batması netL 
cesinde 34 ü Norveçli olmak U. 
zere lbaJıriyeU kaybolmuştur. 

Tilrkiyenin harp için.deki dün. 
ya ile münMebeti hakkında 
koyduğu teşhis f;fstemli bir si
yaset görüşünün. prensiplere, 
da.ya.nan dış politikanın inkişaf 
seyrinden bir parçayı teşkil e~ 
mektedir. 

Inönüntln harp i~indeki dtin • 
ya ile olan münasebetimiz hak_ 
kında ileri sürdüğü mütalealar 
gündelik icaplara. göre formül
ler değildir. Cumhuriyet Türki. 
yesi.nıi.n kurulduğu gündenberi 
devam eden devlet anlayışının 
sistemli bir surette yeniden i
zahıdır. Memleket vardır ki, o. 
rada haric1 siyaset prensibe 
taallUk eder tek söz söylemek 
milmkün değildir. 

ÇUn'kü orada harici politika 
devletin iç bünyesine göre de.. 
ğil. harici müessirlere göre her 
an te'beddill edebilir. Avrupanm 
büyük harp öncesi ve sonrası 
tarihinde buna misal olacak bir 
çok devletler mevcuttur. Mev. 
eudiyetlerini hariçten gelecek 
siyast reçetelere göre idame et
meyıi, düşünen ve bütün siyasi 
faaliyetin merkezi sikletini hu.. 
dut haricindeki kuvvetlere yUk. 
leyen devletlerde belki mütenev. 
vi politika. oyunlarına. şahit oL 
mak: mUmkUndilr. Fakat lbu ~ 
litikanm hiçbir zaman milli şi8.I'I 
ola.mıyacağı gibi, istikrarr da 
mevcut değildir. 

Cumhuriyet Tlirkiyesinin ha
rici siyasetinin en keskin hattı 
onun istikra.rlt ve millt olm~un.. 
dadır. Loza.n.da, ve Loza.nr takip 
eden muahedelerde, Ye hatta 
bugünkü harp halindeki dUnya.. 
da. Tilrk harici siyaseti aym 

gezintiye devama karar verilmiş. 
Erdoğan bunlan öğrenince gülümsiyerck: 

....................................... .__. .. 
Yazan: 

Sadri Eı·tem 

···············-·······-·· .. ········· ......... . 
hat üzerindedir. Bu siyasetin 
temelleri milli olduğu için is. 
tikrarlıdır. 

Türk harici siyaseti Türk mil-

Hamamdan peşti
maı çalan ıhtı yar 

Dün beş ay hapse 
mahkUm oldu 

Hırsızlıktan bir hayli sabtkast 
bulunan 80 yaşında Ka) serili lvlih
ran admda bir ihtiyar, geçenlerde 
"Şengül" hamamına gitmis, yıkan
dıktan sonra beline iki peştemal 
sarm!fi, elbiselerini üzeı·iııe giy
miştir. 

Fakat hamamcı ilıtiYarm karnı:· 
ru fazla şL~ görerek §.Üpheleıımiş, 
yoklayınca işi anlıyarak kendisini 
yakalatmıştJ.r. 

Birinci sulh ceza mahkemesine 
verilen Mihran dün be~ ay müd· 
detle hapis ce;asına mahkfun edil
mi§tir. 

---o--
Manifaturacılar ve 

Fındıkçılar An karaya 
1-leyet Gönderdi 

Manüatura ithalatçrları ile 
fındık ihracatçıları .Ankaraya 
birer heyet göndermişlerdir. 

Hükfunet, lstanbuldalti fm. 
dık ihracat komitesini 18.ğvetti
ğinden heyet, bu karann geri 
alınması husUfunda Ticaret Ve
kA.leti nezdinde teşebbüslerde 
mılunacakttr. 

Petrol Limited Müdürü 
Bükreşe Gitti 

Oğrendiğimize göre, petrol ti. 
mited müdüril Sedat, yeniden 
Bükreşe gitmi~tir. 

Petrol Limited. mtidürUnUn 
Bil.kreşte kaldığı milddet za.rtm
da b~mda bulunduğu birliği 
alA.kadar eden işlerle meşgul o. 
lacağı anlaşılmaktadır. 

Çifteden yaralanan 
çocuk öldü 

Fatihte, Sinanpaşa. mahallesinde 
oturan Osman admda birisin.in 11 
yaemdaki oğlu Bahri, geçeruerde 
Ça.reambl\ paza.rmda.n ge<;erken bir 
atm ~tesi ile ya.ra.lanmıv, katdml· 
dığr Şişli Çocuk hastanesinde diln 
sabah tilınUştUr. 

Altın Fiyatı 
Altm fiyatl:ırmdaki tenezzül 

devam etmektedir. Evvelki ~n 
24 lira olan, bir altın dün. 23,95 
lira üzerinden muamele gör. 
müştür. 

FIKRA: 
Eşekle deve 

Eşekle deve birlikte yola çık
Dll!J. E'ek, gözlerini izinden aya• 
m.ezken yine ayak kak.ar, gih sür· 
çer, gab boynuyla yerlert ölçer• 
mlş. Dc-ı·c ise hör.;ücüniln a.ıaıueti, 

}etinin rrJllt misak hudutlan kametinln yüceliği, gözti ayağı tö· 
içinde teşkilatı esasiye kanunu. z\inde değil de ilerilere nezareti ile 
na mal olan inkılap esaslarına beraber, sürçecek. sürçmeyecek 
göre mes'ud bir vatan halini yerlcrı seçer. geçer gldermJ§. 
almasına hizmet etnıeği vazife Eşek bu h~le hayran, der ki: 

bil · Cumhuri t rN' ki f - Ey biivii'"K arkada'un nedir miştır. .. ye ıvl~r ~es j bu sendeki tedbir, nedir b~ bcn-
tabi~tla muc~~ele ~~egı'. müs - deki taksir ki ben gözümü aya· 
~t ıl;rıe ve ılı~ zıedinml~ıy~~~e sa.. ğnndan a~'lrmam; ,.e böyle iken 
ıp o mayr eme ış ır. ya ta.~a çarparım, ya kaya~. Sen 
Ti.irk milletini muasır millet- ise zahirde rnstgelc atarken ne a· 

Jer seviyesine çıkarmak, onun yağın bcrtilir, ne mesh'in yırtılır! 
kültür hususiyetlerini muhafa. De,·e CC\'ap vermis: 
za etmek ve nihayet mes'ud bir - Ey dü~üncesb:, sen önüne 
vatan sahibi olmak emelimiz.. bakanım; fal<J!lt ayağını eşekçe a
dir. Harici politikamrz dahili ta.rsm, görünceye kndar bir yere 
inkişafmnzda varmak istediği- takıhrsm. Şunu M>yleylm kt ben 
nıiz idealin tahakkukuna hizmet gözümün erdiği yere kadar baka· 
eden bir vasrtadır. ron. Ağır ağır aya.~ a.tanm ve bar 

Bunun içindir ki, Tilrkiye 
sulhu istiklali ile bir tutmrur 
tur. Memleketi ateş hattına 
sokmamak hususunda büyük i. 

sacağmı f,'Cyi bir saat evvel görti· 
rtim; on:ı. göre yürürüm, 

tina canımızı ~ok sevdiğimiz i. Gelecek Cumartesi bir 
çin değildir. Bilakis mes'vd Tür. 
kiyenin ideal inkh~afmı hızlan- nutuk söyliyecek 
dırmış olmak içindir. Nevyork, 8 ( A.A.) - Röyter: 

Umumi seçim heyetinde Ruzvel. 
Türkiye istiklali ile sulhu bir tin 449 reyine kar::ı lehine 82 rey 

tutuyor, çünkü harpten daha almış bulunan B. Vilki, radyodaki 
kötü olan bir sulh 'J'ürk vatanı.. nutkunu, öniimüzdc:(i cumartec:i 
nm ideal davasına hizmet ede. günü saat 15.30 da söyliyecektir. 
mez. Biz hangi se~ple harp Bu nutkun, Vi.ki'nin Amerikan 
harici kalmak istiyorsak, harbe hayatındaki mfü:tal\:bel rolünü tes. 
de aynı sebeple atılabiliriz. bit edeceği tahmin olunmaktadir. 

Inönii harp i~indeki manzara.. Bu nutka intizaren, Vilkınin se. 
mızı sulh iştiyakı ile ifade etti. çim mücadelesini idare etmiş olan 
Bu ifadede mikyas memleketin cumhuriyetçi partinin umumi reL 

si B. Jeseph Martin, Ya~ingtonda 
emniyet ve istiklal;dir. Emniyet beyanatta bulunarak demi~tir ki: 
ve istiklalimiz tehlikeye dilşme. Vilkinin ma~lubiyeti, ''hiıyük 
dikçe harp bizden UZaktrr. Fa.kat haçlı seferde'' a.1cak mm·akkat bir 
biz, enıniyeti ve istiklı1.li tehli. muvaffakıyetsi7.lik teşkil etmekte. 
keye düşüren bir sulhtan ne is.. dir. Seçimin tam rakcrn!an tahlil 
tifade edebiliriz? Buna sulh de- olunduğu zaman. memleket, ml!li 
ğil, teslim olmak derler. Buna 1 zaferi elde etmcre ne kadar yakın 
imk!n yoktur. brlunmuş oldı..~umuzu görere.1' 

. . . hayret edeccl~tir. Vilki gazete-
Harp ve sulh ıçm .mıkya:ıunız j cilerle yaptığı görü.<•mede ''haçlı 

Lozan sulhunda.n.beT'ı değıE!1Tle- sefer,. de alen1darlık v a z i. 
miştlr. Cumhuriyet Tfu·kiyesinin f e s i n c devam etmesini 
haricl politikayı "milli misak,, isteyen binlerce mektup al ıış 
hudutları içinde inkişafın şartı bulunduğunu bildim1i~. fakat istik. 
olarak telikki etıniş olduğunun ba1 hakkında henüı hiç hir ktırar 
ell gllul misali geÇen sene 19 itti~az. etmemi" bulunduğunu ilthe 
teşrinievvelde An.karada imza e. etmıştır. 
dilen Ankara İttifak Muahede... -y----,------

1
-

sidlr. Bu muaJıedenin bütün UQOS avya tes f • 
tatbikat safhaları göstermiştir 

ki Cwnhuriyet Tilrkiyesinin 1m1 yete nı ~ g 1d1 yor ? 
bUtUn siyasi faaliyetlerinin he_ l • 
defi Türk hudutlandır. Bu hu- . . 
dutlann ıxıaauniyetini temin t. (Baş tarafı 1 ıncide) 
mektir. Ankara Muahedesi:ın Vremc gıueiesinin bu sözlcri.ıı~ 
ruhu da. bizi ancak kendimizi b~kıhı·sa l'ugo .. Ja.\'yanm her 1kı 
tehlike rnın.taka.sma girdiğimiz mihrnr dc\Jetiı.ıe ka~ı n~ı deı:: 
zaıxıa.n harekete se k tın kte ccde dostluk sı,rascti ta:.up ettigı 
d'r v e 6 - 7.annedilir; halbuki hakfünt lıöyle 

1 
• değildir. Yugosrn;ırya İtalyanın Dal· 

Son gUnlerin en karışık dün. m~ya. üzerindeki emellerini kör
ya eartıarı önünde cuınıhuriyet Jctmek için Almanya.ya fazla clf're
harict P<>litikası asla. tereddU1.e c-ecle ikhı,.ıuli imtiyazl.&r ,-a.at. etmis
dlişıneden preooiplerlne sadık tir. Almanya. .ile :ug~s!a,·ya am 
kalını . . il lô r . smda ge~~n. ~muı e~'lulc!c başhyan 
enıni ş :'e ~ıl~i. ıs~<> c .._ 1• ~ıl~i ,.e ilkt('tşnrun ortalamıda. nH•a)et 

Yetı, mılh ınkı..,afı kendısı- bulan müzaker~lcrden sonra imza· 
ne r hı..- · · t' e lll.~r edınmış ır. lanan bir :ıııla~ma. öteclenheıi mer'i 

. ~lli Şef 1nöniinün ağzından 
ıstıkrarJx ve prensipli milli si • 
Ya.setin harici safh:ısım böylece 
dinledik. 

, " . 

Alman - l."uı;o!<lav ticaret siste
mini tamamen değistirnıi5t Ainuın· 
la.ra mühim i'ctıc;ııdi \"e mali imti
yazlar wı·iiml~tir. llu lmUJ azlar· 
dan ıtaıv:ı. d:ıhl <lalıil olmak Ü'Tl're 
dlğer m~mlel.ctlerin istifade ecl('~ 
m<.•mesi içiıı " ıı zi~ ade müsaad<'· 
ye mazhar usulii'' ıle l>aldmln•ı~ 
fır. Yugosla,·ya. hariciye na1.m 
Cincar l\larko' iç bu miinascbcth• 
matbuata. ,·c·rdiği be:rnnatıncla ~ii.r· 
le demişti; 

- Mehtap sa.fa.sm.a. çtkıyol'\13, aizi de götürelim. 
Dedi. Ahmet tz!me, ka.rmnını, teklifine derhal işti· 

t'8lt etmek nezaketini gösterdi ve Erdoğaıu arkadaşla
rma tanıttı. 

- Öyle ise ben misafirin misafirinin mi&afiri olu-

Fransız mı, Belçikalı mı, başka. milletten mi, belli de· 
ğil. l{a.dm .ince, zarif, sevimli. Madam Elkerımin nhbarı
larmda.n olacak. Gezintiye davet edilmelerinin 1'0hcbi 
de bu olmalı. 

''Yugo~ıa, yanın A lmaııy:ıy:t ilı· 
racatr 500 milyon cllnardan 19:~f\ 
ı1ene<ıi sonnncb ·~ milyar <liııa.rn ~ık· 
mıştır; ~·ani ihrar.nt miktarı <~ H 
den % 36 yn ~·ü•:tsdmi~tir. Bugliıı 
Alm:ın~·a l."uı:;oslaYya ihracatının 
% 60 ı•ıı n t"'akta.<lır. lld memlc 
keti birlbirinc bıı.ğhyan s mimi 
dostluk yalnız lrnr!5ılrklı anla~'" 
sayesinde semcı !erini ''eren cko· 
nomlk bir i~lıiril~ri de değildir. 
Bundan b:lşka t;İya"'i iı:birllği Yar
dil' ki bn almaıı nc1ircleri ile lıb:lm 
memleketimiz i-;iıı hın-p yninı• 
sulh ve muhtelif snrsıntıll\r \'Crlııc 
ynpıcı fo:ıliyf't demel•tir.,, ' 

Erdoğan böyle bir fırsatı kollayıp duııırken umma· 
dığı bir sırada ayağına gelen bu nimeti cana minnet 
blldl. Gerçi kocası da beraberdi ama, olsun, ne yapıp 
yapıp Nesrinle başbaşa kalmak im.karu belki kaza.ıula· 
billrdit 

Sandal Suriyeli zengmle ahbe.plarmı kotraya ta§ıdr. 
Bu oldukç9. bUyilk bir gemi idi; yelkenleri dolr:lurncak 
kadar rUzgft.r olmayınca makineleri harekete getiriliyor 
Ye bu suretle isliyordu. 

Ahmet İz menin Ercloğanla tanıştrrdığı ahbapla· 
rından biti Suriye hUkfunetin1n Balkanlardaki siyıuıj 
mümessillerinden im.iş. Yaznı beş on gliniinil lstan
bulda. geçirmek u .. ,.,M Sofyndan gelnili;. Suriye i e mu. 
hfm ticm1 mUnasebetlerde lıulunan bir TUrk ihracat 
muessosesinin sahibi, eskiden Galatasarayda sınıf arka 
daşı olan bu yeni ecnebinin !böyle yüksek bir ünvan il~ 
Istanbula reJl lı:ıi fırs t bi1crek bu gpz:nti) i tertip et· 
mlş. .Marırıarr.da doltteılırlten Ye~ilköy önlerine gelin
miş ve siynst mümessil mc>nsup olduğu hükümetin yiik· 

ıek memurlnrmdan ve p:ırtisinin şeflerinden olıın Ah
met !sAmcnln bnradıı. buluııduğıınu duyduğu lqin uğı :ı 
yıp onu ziyarPt etmek istcınıi". Xeticode hPp birlikte 

yorum.! 

Dedi. Kotra sahibi tüccar: 

- Ne demek, efendim, şeref verdiniz ..• 
Diye cevap verdi. Siyasi mürneAAil, yabancılrğı hic 

bell1 olmıyan temiz bir türkçe ile fakat bilhassa etne
bilik edasmı tebarüz ettirerek: 

- Dostlarmuzın dostları bizim de dosUa.rnnı1.dır! 
~eklinde bir zerafet göstermeğc çalı0tı; ııonra Ah· 

met tzame ile karısını ve Erdoğanr geminin arka gli

vert.esinde kurulu sofranın baıımda iyş ti iııretle me~gul 
olan ild kadınla gen!: bir erkeğin yanına doğru götürdü. 
Bunlardan biri siyasi mlimessil HUsoyin Bey Elkeriın'in 
ka.rzsı idi Dilnyaya ehemmiyet verme.a görünen, fazla 
boyalı, fazla süslü, biraz da fazlaca sarhoş bir FraJlSTZ 

kadnn. Şakrak, silr'atli, ahenkli bir surette konwıtıığu 
na dili güverteyi hir musiki temposill' doldııruyordU. 

Hü:!'eyin Bev E'kerim onunla her hald<' Gıılatasa· 

ıa dan ı:ıkı:p da ~iyaı-;i vr iktr.ı.,r!i ilh'11<>r rue-ktebinde 0 • ... 
k•ırnnk üzere Par:ibP ~itmiıı olduğu :ı:n.mı:ın evıennıış,ır: 

kadının pek genç oinıadığınt yüzünü nıaskeli)'en türlü 
rcnkTı>rdeki boya t;ıbali::ısınm aTttmlan ı;ermclt ga~ oY
muyordu. 

ı=ıorraJ.ıkl atekı k:.:1dıula genç ~rkek de karı koea 
imi!ller. Erkek BC'l<:ik:ı 

Temiz kıyafetli, traşlr, saçları iyi taran.nuş bir gar

son m~sanııı eil'afında dolaşıp hizmet ediyordu. Sofra
)'& yeruden tabaklar, ça.tallar, bıçaklar. kadehler konul· 
du. Şarap ''e meyva getirildi. Coni Vaı:~cr mark:ıh bir 
dski şişesi de konuldu. 

. Gemi demir almış, hafif bir seyr ile yolwıa devam 
edıyordu. l{oyun dtşmda tatlı bir serinlik halinde mev
cut rüzgar, geminin hareketi ile a rtanık bu sıcak yaı; 
gecesinin "tkrnhlr hnvasmı değiştirip ferah1rk veren 
insanm içini serlnleten tatlı bir ü:ki hnline getiriyordu; 
kadınların sa<;larında. okŞTyan bir el hainde dolaıııyor. 
erkeklerin <;ehrelerlne dokunup ge<;i\•ordu. 

Yeni gelenler içkiye bagladılar, Pskilcr içkiye de· 
vıı.m ettiler. Madam Elkerlm Nesrinin vaktile bir Fran· , 
sız mektebinde okumuş olmasını nlüka ile knrş1lad1: 
Erdoğanın Fransızca konusma."1?1d:ın h{)fJlandı. Geçkin 
hovarda kadın Erdoğanm sade fransızcasmdan değil, 
galiba kaşından gözilnden, krvrrcık sarı sa.çlarmdnn ve 
düz'?'tin çizgili pcnbe yüzünden de hoşlanmış olacak ki 
yn:nr ba~nıda yer gö.sterdJği gene adama doğru eğilip 
ona adeta. yaslanarak pervasrz bir tava içinde bol bol 
zeka VP tcrafet taşıyan t~Imihli hir li!!an ve eda ile 
"akram::ık!a devam etti. (Dcvrınıı ı•(lr) 

1·ugoslnv h:ıricl:re nazırmın bıı 
sözlerlndelli fion fıkra,·a dikkat e
dilirse Belgrat lıiil•fı;ııetinln ıtal 
yan taarmzunu. i<ıu;zı AJmanyacbıı 
mü:tahcı·et beklccli~i a!:tk':a gorıl 
lür. nu müzahcutin ta1ınldmk et
mesi de mfün!rtlndür. Zira. Alınan 
ya.om arzettlğlm!z n~ı;bile ı·ugos 
la\ yadalıi fütısac:i nwnfantlr:-rl bu 
yiiktür. Faknt bütün ümitlere ra~
men ma rus blr netice- ~ Kar a., ~ 
ni Ahnnnya İtahan 1· -ruı:I ııt'!l 
1: ırsı ınlV.ahorct g-<"ot<' {';! j '"' n 

I ' .ııtt Yugo.-..ıa, ynmn 1 'it:· ı l u., i 
··' hndt•~Iarı"r mlid:ıf ., n • · • 

ı -'nih ıı _.!lı>he l'f M nı · , • · . 



Ta.rihten: 

Tür t yyareciliğl 
Buıüıı bUtün uUnya anladı, ki 
~e hem müdafaa, hem de hü
::ı lGiJı yegane ve en kuvvetli si· 

1 tu-. Harp aahalarmda tan are· 
l.~ gösterdikleri muvaffakı) et, 
"""'Wll en ca.nh misalidir. 

'l'llrkün refah ve istikl3.lini dalına. 
~~·etU olmasında. bulan büyükle
~. bunu senelerce evvel söyle-
Ilı.iş ve bu uğurda her !.!iiçlüğü yen
~ için her tedbiı i 

0 

almışlardır. 
Şef İnönü 1925 yılmd:ı tay· 

Y9:e _için şunları söylemişlerdi: 
"l'ilrk vatanının aziz ve temiz 

~vasnu Tilrklerin tahtı hfıkimiye· 
d de 'Ve tnhtı emniyetinde bulun
~'Y!- vatan için csa.slr bir ha-

: lazunesi addediyoruz. 
f G~ medeniyetinin sanat .. ve 
~n gıbl baş!ıbaşıruı iki temeli uze· 

:tine nıUesses ve en ince tefcrrüatı 
tlafsinde cemetmiş olan tayyare, 
bı:ı.glln nıilletler'..n hayatında yalnız 
~ntniyet, yalnTZ masun, emin, mü· 
reffeh bir bayat noktni na.zarından 
d~. hatta iktısadi noktalardan 
da esaslı bir ihtiyaç halini alnu~
tır. Na.sıl ferdin en aziz, cn müb· 
rem, halelden ve tecavüzden ma· 
sun olması lazım gelen ihtiyacı bir 
~Vl.yi nesimi i.~e vatanın esaslı ili· 
~ b~rnda da hava muva
Balası kemali salahiyetle ihrazı 
llıe\'ki etmiştir.,, 

25 Sene Evvelki 
Zihniyet 

, t!~ .~ sene evvel bir Alınan 
·~e tayyare harbi" ni tas· 

V:l:r ediyordu. Fa.kat yaratıcı zeka• 
nı:n bu derece fa:kit olabileceğine 
bayı-et edersiniz. 25 .sene evvel bu· 
R1hıkü tayyare ·harbi, şöyle tasav
l'ur ediliyordu: 

"Beo dakika sonra 700 metre 
bir irtifada olarak tabiyenin tistün· 
de &eya;'bat etmekte idi. Dü~an 
lnevziinin üstünde bir büyük daire 
~de uçuyorlardı. Bir aralık ;~· 
~ doğru ibaktılar. Efrat sı· 
~ sa.n1m.ı.§ betonlu merdi
divenıerden yuk~ koşmakta idi· 
ler. Bu havai seyyahları yaylnn a· 
leşi ile istikbal etmek için efrat 
içtJnıa ile kıtalar teşkil edilmişti. 
.Beniken aşağıda, toprak üstünde· 
ki karın~ faaliyetine tebessüm e>

~'.'lordu. stll:kameti vermek i~in zar 
;J;_ ba.ngı nişang!Uı takSimatmı in· 

ap edecek. Rüzgiı.rm kuI'§unu ne 
taraf~ aevkedeceğini nasıl hesap 
edt\lilecek? O ,...;;lüyordu Evet bu ,,;;ı. . ' ,,.,~ • , 

.ır ":4seklikte onlar emniyet için· 

Hava Kurumu için 
Sehirdeki nakil vasıtal arı bilet-... 

lerine on para zam yapı lacak 
Dün Şehir Meclisinde 50 imzalı Bir Takrir 

Okunarak Kabul Edildi 
Şehir Meclisi dün saat on bes· 1 ması yükse~ heyetinizin tasvibine 

te birinci reis vekili Necip Serden- 1 ıırz ve tek~ olunur .. 
tin. b ~k· nlı.,..,nda toplanmış, ı Bu takrıı· ehemmıyetJe nazarı geç ın a~ a ..,. . . .. k 

Milli Şef 1nönü ile Ba 1' ,,.k;l Ref~k dıkkate _aı~rn.ak uzMe ~~ am~ ~~: 
Saydam, }.fccli" r"•"t Abdülhalı~ ,k·alc e_dılmı~tir.d Bb eletcli) c ~e:slıgı 
Rcnda ve Parti genel sekretcrı ısa bır zaman a u cmennıyı ne· 
Fikri Tuzerden gelen tPlgrafiar o· ticelendirccektir. 

kunmuştur. Bundan sonra Refik Ahmet 
Milli Şef tnönünün Lütfi Kırda- Sevengilin istimlak komisyonu ' 

ra cektiği telgraf şudur: 
"Belediyt~ umumi m<'clisinhı te· reisliğinden istifası okunmuş, 

miz duy~uların:ı te';'ekli:\!r edt•r, ba- kabul edilmiştir. 
~anlar dilerim.,. !kinci celsede reisliğe ma_ 

Bundan sonra elli imz:ılı ~u tak- kamca Beşiktaş azasından Ferit 
rir okunmuştur: Ba'burun seçildiği bildirilmiş.. 

''İstanbul umumi ml'clisi büfün t" ır. 
dünya milletlerinin hava silahına Müteakiben ruznameye geçil
ve havacıltğa verdikleri hayati e· miş, elektrik, tramvay ve tü. 
heınmiyeti. izahtan müstağnidir. nel idarelerinin 941 bütçe ve 

Umumi vaziyetin bu ibram ve kadroları bütçe eıicümenine, 
zaruretini büyük milletimizin nasıl yen.i tesis oluna<::ak umumi ten
yüksek ve hürmete şayan bir has- virat lambaları hakkındaki 
sa.siyetlo takdir ettiğini şü~ran ve teklif bütçe encümenine, köyler 
iftiharla görüyotıız. Son gunlerde de el dokuma tezgahlarınm ço -
İstanbul şehri muhterem halkının ğaltılması için bü~en~ 65 in -
bu mevzuda ibzal etti~i semahat ci faslının ibirinci köy bürosu 
ve müsbet mesaiıü ile bütün mem- masrafı maddesinden 500 lira.. 
lekette sevgi ve alaka uyandıran nın münakalesi hakkındaki tek
hava kurumuna yaptığı değerli lif bütçe encümenine. Sarryerde 
yardmı bu takdirin "Milli gururu hususi idareye ait ilk mektep 
artıran" mutlak bir bürharu oldu. binasının orta okula talısisi 
Gönüllere inşirah veren bu nokta· hakkında teklif maarif encüıne. 
YI hurada kıvançla. kaydederken nine, Kartalda Küçükyalıda te
iıu verimin mfüımir bir hale geti- sis edilen yatı okuluna bu oku.. 
rilmesi ve bu yardmım bütün şe-
hir sekenesine teşmili İstanbul için hın tesisinde nakten yardrmr 

dokunan Muhsine Zeynep adı 
yüksek bir iftihar vesilesi teşkil verilmesine dair teklif maarif 
edeceği kadar necip bir sirayet şü-
mulünü genişleterek parlak bir mi- encümenine, Çorlu meııba'hasm -
sal de vücuda getirecektir. Bu ka· dan kesilmiş olarak lstanbula 
bil maddi ve manevi faydaların getirilen etlerden alınacak mua. 
tahsisinde masrafı müstelzim. bu· yene ücreti hakkındaki teklif 
lunmaması ve şehir halkına fazla iktısat encümenine havale edil
bir külfet tahmil etmemesi itibarile miıı, belediye zabıtası talimat. 
tramvay, tünel ve vapur ücretleri- namesinin tereyağ, margarin i. 
le banliyö trenleri ve emsıı.li n akil maıa haneleri v2 yağ izaoo 
Yasıtaları biletlerine on par& hava yerleri hakkındaki kısmı oku.. 
kurumu ya.pt koymakla temini müm narak kabul olunmustur. 
kün olan bu :maksadın istihsali i~ Meclis gelecek - salt günü 
teşcbbiisat ve temenniytta. bulunul toplanm:ık üzere dağılmıştır. 

d~ idiler. Bittabi tesadüf netire~i 
~ IU'ak bu veya öteki kurşunun yo- 8 v d t 1 A • k 
kU Onlara miltevec<:lb alabilir, fa· a g a y o u m e· r 1 a 
kat tesadüf hiç bir tayyareciyi 
Orkutarnaz 

~ ... "'"'zi Ahmet ve Japonya ya da açıldı 
lımanımı~da bulu- Dün bu yolla j aponyaya 
llanecnebıvapurlar mal gönderdik 

L1nıanımıza iU1alat eşyası 
~elnıekte devam etmektedir. !s. 
<lanbuı limanında, harp çıktıi;rın 

anberi pek az görülen bir cc· 
llebi vapur kalabalığı vardır. 

1 Son günlerde gelen vapurlar_. 

11~ getirdikleri eşyanın isimlerı-
1 Yazıyoruz: 

l> .Alınan bandıralı Salzburg va
U?1ı, klınye'ri madde. matıbaa 

~~ art:balaj kağıdı, dokuma ma
l!ınesı, yUn ve pamuklu c1}ya, 
•0ınanya bandıralı Sulina va. 

~llııl, ıneşo parke tahtası, ev 
y Yasr, Sovyet bandıralı Zvanet
li~ bapuru, giyecek eşya, itngi -
bin andrralı lhlum vapuru 541 

Parça eşya getirmiştir. 

Basra. _ Bağdat yolu ihraca
tımız için ilk defa olarak dün 
Amerika ve Japonyaya da açıl. 
mrştır. 

Şimdiye kadar, Uzak Şark 
memleketlerinden bıı yolla it
halat e§yası getirilmişse de ih
racatta bulunduğumuz vaki de
ğildir. 

Amerika ile Yunanistan ve 
Türkiye limanları arasında işli. 
yen Yunan vapurlarının sefer_ 
lerini tatil etmeleri, B:ısra - Bağ 
dat transitindcn azami istifade 
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imkanlarının aranmasına sebc. 
biyet vermiştir. Bundan sonra, 
Amerikaya, ithalatta olduğu gi. 
bi ihracatta da bu yoldan isti
fade edilccek~ır. 

Dün ilk defa olarak bu yolla 
Amerikaya mavi haşhaş, Japon
yaya da ci va ve manganez ih
raç edilmİ!'tir. 

Bulgaristandankömürgeldi 
Bulgaristandan dün de 50 bin 

kilo mangal kömürii gelmiştir. 

Meseleler : --------
Ucuz şarap 

Hiikumet. yüksek dere. 
celi içkiler yerine zararı 
nisbeten daha az olan 
şarap istihlakinin fazla
laşması için şarap ima
lini serbest bn akını;ıtı. 

Bu luırar. bircok kim
seleri "C'\'indirmiŞti: "Bun 
dan sonra bir rekabet 
başhyacak ve şarap c.;ok 
ucuza satılacak., diyor. 
Jardı. Son günlerde her 
şey gibi Rarap fiyatları 
da pahahlaı:;tı. &'bebini 
tahkik ettik, bir şurapçı: 
''Bu sene üzüm olmadı. 
Yapamadık, onun ıçın 
rekabet edemiyoruz ... Ce_ 
yabmı verdi. Bir diğeri: 
"Mamul şarap daha çok 
kar bırakıyor .. dedi. 

Bizim anladığımıza gö_ 
re. bir rekabet başlamış
tır. Fakat hu, fiyat art _ 
tırına rekabetidir. Ala. 
kadarlar, meşgul olursa 
herhalde halkın lehine 
neticelenecektir. 

ikinci · kağıt ve 
selliloz f abrıkaları 

İnşaat bitti 
tktısat Vekaletinin devlet fab. 

rikalarının imal kapasitesinı had. 
diazamiye çıkartmak huswmndaki 
programı öğrendiğim.ize göre kiiğrt 
'e karton sanayiine de teşmil 
olunmaktadır. Geçen sene bir e\'. 
velki seneden yarun milyon kilo 
az imalat yaparak 8,4 milyon kilo 
kağı t ve karton imal eden Izmit 
birinci kağıt ve karton fabrikası. 
nın imal kabiliyeti 12 milyon ki. 
loya kadar yükseltilecektir. 

Diğer taraftan, İzmit ikinci ka. 
ğıt ve karton fabrikasiyle . iielliloz 
fabrikasının inşaatları da tamam. 
lanmıştır. Şimdi bu iki fabrikanın 
da yalnız elektrik santralları ile 
su ve buhar tesisatlarının son kı. 
sımlan ikmal olunmaktadır. Bu 
suretle selliloz sanayi gnıpu ta . 
mamlanarak yakında bu grupun 
üç fabrikası da faaliyete geçmiş 
olacaktır. 

Imıitte yeni ikinci kağıt ve kar. 
ton fabrikası aynen birinci fabri. 
kanın kudretindedir. Bu iki fab. 
rikamız senede 2 ı milyon kilo ka. 
ğıt ve karton imal edecektir ki, bu 
miktar fazla israfa kapılmadan 
memleket ihtiyacının tamamını 
teşkil etmektedir. 
Diğer taraftan selliloz fabrika. 

mız da kağıt sauayi jçin lazım olan 
ham madde sellilozu verecektir. 
Bu fabrika 17.500.000 kilo selli. 
loz imal edebilecek kudretle bulun. 
maktadır ki bu, kağıt fabrikaları. 
mız için kafi gelecektir. 

- - -<o--
Ticaret ve Sanayi 
Odasındaki Toplantı 

Dün Istanbul Ticaret ve Sa
nayi odasında bir içtima yapıl" 
mrştır. Bu içtimada mrntaka ti. 
caret müdürü, mmtaka iktısat 
müdürü, ıbelediye iktısat müdü. 
rü, Ticaret Odası umumi kati
bi ve sair zeval hazır bulunmuş
lardır. 
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(j&.üp düşündüAçe : 
~ .. '"'ı ,,_,_.... 

RADYO UZDAKi KARAGÖZ 
[) l:.{ d:.H.Ll b~r ana 1,1; goru-;-u~ ordum. ~oz aıa::.ında "Radyo,, 

_ mııı da adı geçti. Programlarıııda hır çocuk saati bulundu· 
~unu · ila ğ m ıçın . .,andım i ı. bu anne, bana ınemnumyetmi ::ıay. 
lıyecek. Yazık, kı o~ le olmadı. h .. admcagızın ylizu, ansızın bulutla.. 
narak, karardı. Alnında ~ika) etli bir katlanı~ sezdim . 
. . l\Ieğcr çocuk -ean,larmdaki ''Karagöz,. oyunlarından ;-ikayetçi 
ımı~. 

~ füıd~oyu drn l'Ciı dinliyeli. yauum bır acaip konu~uyor. 
l lan. B ... ! l laaaan!!!. Beeeeee! ... Gıbi ktilhaııhc~ ağzını kullanroa
d~1: cun1\e yapamıyor. Hen de ı::ıter bteınez bu ,aatlerde radyonun 
<lugme~ını çevirıp ışırtını 'öndurüyorum ! 

Dıye acı acı dert yandı durdu. 
. Radyoııun buvük: akıllara durgunluk \erecek kadar bu~ ük 

bır kc~ıf, bir fen harika::-ı olduğuna ~uphe yok. Buna hep birden 
·:amenna!,. demi~ixdir. Zaman, bu ke..,fi, bin cepheli biı hizmet ha. 
lıne koydu. Ameı ikada süvlenen he\'ecanh bir nutuk, Lortlar 1-..a. 
mara 'ında cihaııi ehemmi) etle bır · İ\·a,i hı tabc, şurada bir ilmi 
mu:>ahabe, ötede \alanpenerane b"r ·konferan,, bizimle kendileri 
arasındaki binlt~ce kilometrelik mesafeleri bir saniyede a~arak oda 
ınıza dokülüyor. Bugünkü radyolar, sinema, tiyatro, konser, kon
feran.", ilim ve fen hoca..,ı, gazete, ajan. gibi birçok ayrı kıymetleri 
kendınde toplamıştır. Bir radyo::ıu olan adam, en uzak 'e en ı-.sız 
adalarda da en yüksek bir medeniyet çerçe\'esiyle kendini kuşatıL 
mış bulur. "Roben~n .. gerçi bir adamın muhayyile::..inde doğmu~tu. 
Fakat herke,in birer kaza ile onun çektiklerine u~rama..,ı kabildi. 
• .\ncak radrnnun kesfinden sonra artık vervüzündc "Roben~n .. 
uzletine imkan kalm~ı-;tır. - · 

. Radyoda çocuk saatlerini, bir program hfıdise'i yapan elbette 
~ı olgun bir mürebbi anla) ışıdır. Şu halde na..,ıl olur da bu seans
lard_a çocuk terbiyesini. çocuk dilini bozguna uğratacak, anaları 
endı:)Clere düşurecek ihmaller yapılıyor! 
k "Karagöz,, gerçi bir hususiyettir. Onun kendi ne mahsus bir 
o~uı;.ma tarzı. hatta hususi bir sesi vardır. fü·et ama çocuk saat

l~rı~de hikaye, masal söyliyen. oynayan karagözü, mutlaka pala. 
'abız .. !'<'rseri ruhiyle ortaya koymak, neden lazım olsun! .... 

. ~ız,}>u S<>anslardan Karagöze dair ilmi 'esikalar vermek gay. 
retını d~g!l: çocuğu eğlendirerek uyandmnak himmetini beklerdik. 

l\Iuhıtın ihtiyaçlarını gören mürebbiler elinde, "Karagöz'', 
ge~c;ekten kuwetli bir tiptir. Fakat hakiki mürebbiler, Karagözün 
musbet taranannı kabartıp, zararlı yanmı yumuşatarak çocuC:a 
sunar. l rmarız ki, rad\·ornuz bu dost secıini i\'i kamln·acak ve Ja
zrmgelen ı::;lahr yapacaktır. ' HAK!\! SVIİ.4. GEZGiN 

Ankaradaki Borsa Kalmak U zere 

istanbulda yeni bir borsa 
açılmasına karar verildi 

Haber aldığımı7..a göre lıükü_ ayında açılaC'aktır. Şehrimizde
met, Ankaradaki merkez baki ki alakadarlar, Istanbul bors~ı 
kalmak üzere lstanbuldı:... da bir için. şimdiden münasip bir binft 
borsa açılmasına karar vermi~- aram.ağa başlamı~lardrr. 
tir. MalUm olduğu iizerc. hükı'.'ı 

Bu h ususta l\faliye Vekaletin- met, bir müddet evvel lstanbıı 
ce hazırlanan proje Büyük Mil. borsasını lağvederek Ankaradr 
let Meclisine takdim edilmiştir. yeni bir (Ankara borsası) aç. 

Projeye nazaran, Islanbul 
1 
mıştı. Ankara borsası, merkez 

k~ı_:ıbiyo, nukut. esham ve talı- olarak çalışmasına devam ede. 
vılat borsası önümüzdeki nisan cektir. 

A lmanya ile _ticaret 
anlaşması 

21,5 milyon lirahk anlaş-
manın tatbikine geçildi 

. Bir müddet evvel, Almanya 
ıle ar~ınızcıa yapılan ve Anka
rada ımzalanan 21 5 milyon IL 
r~lık ticaret anla~~asrnın tat· 
bıkatına geçilmiştir. 

llk iş olarak Almanlar !zınir 
ve ha· l' · • ·. , 'a _ısı mallarından yarım 
mılyon lıralık tütiin mübayaa. 
f;ına .. başlamışlardır. Bu mallar, 
bugunlerde teslim edilecektir. 

na yolu ile Almanyaya götürü
lecektir. Almanlar, yine aynı a.n. 
laşma hükümleri dahilinde ol. 
mak üzere memleketimizden ku
ru meyva mübayaasma karar 
vermişlerdir. 

Bunun için Ankaraya. giden 
Alman ticaret :heyeti, oradaki 
temaslarına devam etmektedir. 

Içtimam mevzuu. gelen itha. Tüt ünler limanda bekliyen 
lat eşyasının tevzii i5.i idi. Salzbu rg vapuruna yüklenip Tu_ 

~ .................. ...-... ...-... ....... 
~w..v..----- -..-. - - - z..ıt:rww..-.... -• ' .. ,' . ' -• ~ ' ,,. t.:.~ 

8.00 Program 
S.03 Müzik 
8.15 .Ajans 
f..30 :Müzik 
9.00 E\" kııtlını 

tn lng.iliz vapuru, bilhassa pa
't'a~k ıpliği, teneke levha, fotoğ. 
~ :naızemcsi, otomobil 'e oto. 
f 0bıl lastiği, balık iğncs:, tele. 
~rı, .desten-. ~ay, dam için ke-

, çınko getirmiştir. 
v M'.acaristan bandıralı 'l'issa 
ıu~Puru da mühim miktarda sel. 
~ 0z getirerek !zmite boşalt.. 

Doloresin avrılısı üıcırindcn iki 
hafta geçmiş ·hulunu,·~:· Y~ benim 
yalnızlık hissim her gun hınız da
ha artarak bir azap halini alıyor. 
Bu hüzün 11" kadar J-;:ı.rışık lıisl~r 
mahsulü! Kaybettiğim lıir g~ı:~ k:_z 
mı? Duydu~um bir opera torun o
lümden kurtcınıış olduğu hir has· 
tasının ebedi) en kendisini. l~nu~· 
masmm verdi·•i teessür gıbı bır 
his mi? Hala s~dık aşka lfı)'ık ol
duğunu zannettiğim insanlığın .?ii· 
liin aşağılığrm duymaktıın mutc· 
vellit bir keder mi bu? 

Aşk ve rnacer9 roma n 1 

Eski aşkına dönecf"~ini bana ev· 
'"~lden söyiemi~ti. Bana vaad et
mış olduP:u Yalnızca dostlu~ idi. 
~ak~t !MRncla egoizm O kadar kUV· • 
'-~tlı ~ır hisdir ki ben de ~öv le dü
ş~nmu_ştüm: •'Evet güzel Dolore
sım, sız böyle SÖ\'lüYorsunuz ama 
h~ ~l • • ' 

Z<" Yavaş vavaş mazinizi u· 
nu1.lurmasını bil~ceğim.. Ölehlnin 
·yanında ben Muzaffer olacak o-

13.30 Program 
13.33 Müzik 
13.50 Ajans 
14.05 Müzik 
14.20 MUzll• 

18.03 :MUzık 
18.40 :Mlizik 
19.00 l<onuşma 
19.15 Müzik 
19.30 Ajans 
19.45 J.lilzik 
20.15 Radyo gaze. 
20.45 :Müzik 

1~ tekrar Tunaya dönmUştUr. 
n u vapurlardan başka lima. 
b~r~~·. Do~ruca Ti.irklerinden 
ll~ kışılık lbır muhacir kafilesi
hı getiren Romanya bandıra. 

Alba Yuliya vapuru vardır. 
-- o---

Oniversite talebelerine 
nakil vasıtalarında 

tenzilat 
~la.nbul üniversitesi t&lebeleriııc 

bu tilecek Universil e> hüvi> ellerilc 
"'d tU~ na.kil vasıtaJarmdan istifade 
1 ebılıneleri irin nlik'ldar Vekalet 

l' nezdind yapılan teşebbüsler 
a crnı b ılunm k' adır ."Pniver

ta'cb i ~ ı·rıra pa$O cılrnrmak 
form •t ı re ka1.lanmıyncak 

)!'be hüviyet 
n v ıta.i nakliye-

wd ado cJebilecektir 

Zavallı Dolorcs, onıı ne kadar 
acıyorum!. 
EğN erkekler bir lrndının se· 

vimliliğini görcbilmc>k için sPnC'lr.r 
sarfebnişlersc de hen onların ka
dının eski arııkına hiç df' layık ol 
nıadığını cabuk kcşfctmckrini ta\' 
!!iye ederim. 

Çabuk kf'şfolunan yara, çııbıık 
tedavi olunur .. I•'akal buna rağmen 
büvi.ik asklnrd:ı ne kadıır müs:ı.· 
m:ılıalar vardır?. 

Hatırlryorum .. Annemin kıı kını 
aşmış bir arkada"I vardı ve koca 
smd !l bahs dC'rkrn: 

- Evlendiğimiz zaman onu sc-

Yazan: 

Moris dö Kobra 
viyordum. O z:ımandıınbcri hana o 
kadar ıztıı ap çek lirdi ki şimdi kf'n 
disiııe tapıyoııım .. 

Derdi.. 
On doku~ yafitncla iken hu ı;öz· 

J('ri bir l antPzi zaıPıcderdim .. Ş m
di :ınlı~onım ki hata <>tmi ·im .. Er· 
kekleri hakkile üı.nıınak irin ka· 
dm !arın konıışma!iını dinlenıPli.. 

Bana gl'lince, ben tanıdığım kim 
seler arasında vaziyPti benimkine 
bcnziJ en birisini arıyor, fakat bu
lamıyorum .. 1!etrcsleri tarafından 
terkrdilmiş bir çok arkadaşlar "Ör
düm .. Bunlar ıztırap çeki)orlar 'e 
tabiatlarına görP ıı"lutmal.: için ya 
kendilerini irki:ı.·c vPriyorlar, ~·a · 
hııt da başka karlınlan !;e\'İ\orlar
dr. Fakal hunların vazivctleıindc 
mPvzuu bah"olan, her 'eçhilc ma· 
lik olunduktan sonra kendilerini 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
bırakıp k:ı~an kadmlar<lı. 
Tanıdı~ bir arkadaş nh•anlan

dıktıın hem<'n bir glın sonra miis· 
lakbel karısı_ndan şöyle bir telgraf 
alrmştı: 

•'Uzun uıun dü!".ündüm ve bu iı:;-
ten vazg-er·tim.. Tercih olunac2k 
bir ko\ un \'arken. pilici ne<lcn par· 
çalıya)·un .. Alla.ha ısmarladık Şarl, 
ı;ıınsın açık olsun .. 

lmza: Rel1y . .'' 

.ft':ıkal bu ll!l'ktupta da. hic_ deği~ 
1 
... 

1
•
1 
•• bir i.iıı1il, I:ıafı[ hır ııaıt 

Sl' WÇ ıı. •• 
\'ardı. Bir ırnr hafta ı_c:ııı olsun bıı 
·ırkadaı:; Bett)'nin ! ıne kollarına 
:IUşere~ini Un•il ~tm.ı«li. 

Benim vaziyrtım ıse bambaRka . 
Dolorese ne diyebilirim ki? Hiç! .. 

0 tam bir mertlikle bu vaziyeti 
bana daha ilk günden haber ver· 
mişti .. 

nun verı· . 1 . · nı a acağım 
• Hakkani~·etlc h~;:cket etmek 
hzımsa Dolorc·oıi itham e1.mcğc hiç 
clP hakkım Yok 

E" - .. 
. . ger ben usta bir ovuncu olsa 
ıdım d .1 • · aı ıe nP kadar acı olursa 
olsun bıı11ı · k · ı fıneye <;e ·mem ıcnp e-
derdi Pak t b . b t" d.~ 1 . . · a en u nn •ger erı 
gıbı kE ndi ic;ine gömülmüş, orada 1 
ı-;uurunun dcrinliklPrinde hakikate 1 
c.·o, 
" "unuvcrınıs \anlıs görüf\lPri ve 
vn .. :ııa . · " · · · nan ızz ti nefsi ile knrşılaw 
~nn-: nc·d m tin, ~ıkılmıs olan ümit-

ı,n acılıgıııı tatmış za,·allı bir in
'iandan Qa!jka bir şey değilim.. ı 

~· * • 
k. Eğer Doloresı diıı:ıünmememe im
;:ı-n olPa, kurtulr.ıu~ olacnğım.. , 
\.tırtaı mak İ<<tediğim gittikr.e düs-

mekte, mağliıbiy~tr :ıiirüklenmekte 
olan ilıti) aı on. Fakat tabii bu tn· 
lehime hiç lıir ses cevap vermiyor. 

~Devamı var) ı 

21.15 Konuşma 
21.30 Müzik 

15.00 At yaı ışları 
15.30 Mtizik 

22.30 Ajans 
:l2.50 Konuşma 
22.~0 Müzik 18.00 Program 

~ Cumar te ·\ Pazar 

> 9 11. teş. ı { 11. tes. 
~ --
c:[ :;ıı" al: it ::;enal: 10 

t- l{a'!lım: 2 linsım : 8 

\iakltlı·ı \ a ~ttı t:ı..:uıı \ a1'8tf e;ıanı 

Güneşin 
6.-l~ J. tı 6.·U J .44 

doğıışu 

Öğlıı 11.58 7.0fl l J.511 7.01 

tklndi ı.t.40 9.42 ı.ı. ıo us 
Akam 16.M J;?.00 JG.57 12.00 

l'Ht61 18.32 ı.ss 18.31 1.3-l 

l m sak 4 • .i9 ı ı .;!l 5.00 12.02 



1940 

sovretier BlrUll italya-Yunan hartii 
.l"alaa Bo-ıllrl (804 tarafı 1 incide) 

uaa Aynı mahfillere ıelen diğer ha-

Ti. moçenko berlere göre de, İtalyan ah-il Yu
nan halkına karşı taarruzlara de· 
vam için daha kuvvetli \'e daha 

dl. yor kı· •• sen tayyare teşekkülleri gönder -
mektedir. 

d 
A \'lnnya bombalandı 

Kızılor u mütecavize J.ontlra, 8 CA.A.) _ Reımi bir 
yıldırım gibi mukabe· membadan verilen bir habere gö-

lede bulunmaya re Yunanistanda bulunan tngiliz 
hava kuvvetlerine mensup bir 

imi.dedir bombardıman filosu geçen çaraam· 
Mosko,ıa, 8 (A.A.) _ Tas ajan- btı gilDU Arnavutluk sahilinde kain 

~t bildiriyor: Avlunyada düşmanın bir hava mey 
S.V)·etler Birliği müdafaa komi- danını büyük bir mu•:affakıyetle 

"' ri mareşal Timoçenko, Sovyet bombardıman ctmigtir. 
• htilalinin 23 üncü )'lidönümü mü- Yerde bulunan dUşman tayyare· 
nasebetile Kızıl Meydanda yapı· lcri bombardıman edilmiş ve mit-

ral~:öz ate11i altına alınmıştır. Bu 
lan toplantıda söylediği nutukta J .,. d 
başlıca ışunu söylemiştir: meyanda hava meyd~nın a bulu· 

· · nan bir çok tayyarecıye taarruz 
Sovyet milletlennın yaratıcı bil· edilm••tir. Bir kaç tam isabet kay 

:-, ilk bir it seneei daha ge~i. Bu, "" 
11 t 'h" d dedilmitttir. 

büyük ibtil arı ın e bolfievik 1ngilu bombardıman tar•arele· 
rartiainin, büyük Stalinin kiya.ııet- ed J rine taarruz en düşman avcı 
li sev".< ve idaresi altmda memle- tayyareleri bu teşebbüslerinde mu 
ketimizin zaferlerinin bir 11enesi o· lar:ık kalacaktır. vaffak olamamışlardır. Bütün İngi-

liz tayyareleri üslerine dönmü11ler-
Mare3al Timoçenko, bütUn l!laha· " 

!arda tahakkuk ettirilen terakki- di~·1 
!eri kısaca hatırlattıktan sonra söz· ı onun kumandanı dem~tir ki: 
terine şöyle devam etmiştir: - Düşman tamamile gafil av-

İhtilalin 23 ilncil yıl dönümünü lan~ıştır. Düşman harekete geç· 

~~;k~=~~·etka~~:decn\::U~~:~~~~ :~n~:e::ı~::akct:~~~~n~~~~u~~ 
Harp daima artan bir genişlik al· Bonıbalann yerdeki tayyarelerin 
maktadrr. Harp her an yeni mcm- arasında infi!A.k ettiğini gördük. 
leketleri ymi devletleri ve yeni Düşman pek ağır haısarata uğra
milletleri ic;ine çekiyor. Şimdiden mıştır. 
dUnyn nlifusunun yansından faz- Yunan Tebllil 
lası bu kıtale girmiş bulunuyor. Atina, 8 (A.A.) - Elen başku· 
Harbin ks.nunlart ıiddctli ve meı- mandanlığının perşembe akşamı 
hametall:di!'. Harp ölUm ve cı>zayı neşredilen 12 numaralı tebliği: 
rkiyor. Yüz binlerce kişi telef ol· Bütün cephede, topçu muhare-
maktadtr. İşçi ve köy!ünün eme- beai olmuııtur. 
ğile vücut bulmuı olan aayıam en Epir cephesinde, dlil!manm mev
yllkaek harst ve m&ddl kıymetler zilerımize karşı mevzil hücumlan 
mahvoluyor. tardedilmi,tir. 

Milletler arasında sulh vatanı· 5·8 teşrinisıml gecesi, bir Elen 
ınızm emniyeti olan St.aliıtin haricf piyade ve fenni kıtaat mlifreze
ıiyueti Sovyetler Birliğini yeni si, 3 teşrinis8nlde Epirde cephe
parlak zaferlere götürmüştür. miz önünde to~u ve tank dafi ba
Sô\'YE'tler Birliği harbe iştirak et- taryalarmm muvaffakıyetli ateşi 
miyor. Enternuyonal meselelerin ile hareketten durdurulmuı olan 9 
hallinde Sovyetler Birliğinin rolll düşman tankmı, cüretklrane bjr 
pek büyiimliftUr. hareket neticesinde, tahrip etmiş-

Kwl ordunun kuvvet ve kudre· tir. · 
tine dayanan Sovyet lıllk6meti, Düşman hava kuvvetleri, gün· 
Bea&rabya ve eimall Bukovina ilı· dilz, Korfuyu ve memleket dahi· 
UIA!mı Romanya ile haamane hal- !inde bazı küçük kaHba ve köy
letmiştir. Beurabya. ve ti.malt Bu4 leri bombardrman etmiştir. Bir kaç 
ko\'İna milletleri hapiaten ve Ro - ölU ve yaralı vardır. Askeri tesi
men miltegallibelerinln elinden ata hiç bir zarar olmamıttır. 
kurtartlm11tır. Hava dafi ba\uyalanmm, >eep -
Mareşal Timoçenko sözlerini he hattmda bir dU~man bombardı· 

§Öyle bitirmiıtir: man tayyaresini düşürmüıttür, 
SovyeUer Birliği hudutlarmru Gerilemeler hanr 

tımnlyetinl müdafaa ve devletin Londn., 8 (A.A.) - Dün icra 

Ruzveıt 
Hariciye nazırı ile 

birlikte 

Avrupadaki vazi
yetı tetkık etti 

Vaşingt.o~, 8 ( A.A.) - B. Ruz. 
veltle harıcıye nazırı B. Cordell 
H ul~. • \ nupaclaki vaziyeti <lcrir. 
tetkıke tabi tutmuşlardır. 

.. B.'.' wnuıni tetk' ~ • rnda garp 
bu~'uk devletleri nezdindeki bi.ıyü:, 
elçıler me.;elesinin de görüşüldüğü 
zannedilmektedir. Malum olduiu 
üzere Birleşik Amerika halen yal • 
nız Londra, Berlin, Roma \'e Vi. 
şide birer mas!ahatgüzarla temsil 
edilmektedir. Birleşik Amerikanın 
Londra büyük elçisi B. Kennedy 
sabahleyin B. Cordell Hull ile gö. 
rüşmüştür. Gazetec' lere yapmış ol. 
duğu beyanatta, yakın bir istikbal 
için henüz bir planı mevcut olma. 
dığını ~)ylemiştir. Vaşingtonda 
zannedildiğine göre B. Kennedr. 
ai!e ·iyle birlikte Birlec;ik Amerika. 
da geçirmekte o!duğu "tatilden son. 
ra eski vazifesine avdet edecektir. 

B. Bullit'nin Franc;adaki ,·azife. 
sine dönmiyece~i de kar; (l;ibi gö. 
zükmektedir. \•a .igtonun Fransa 
büyük elçisinin de yakında tayin 
edilece~ tahmin edilmektedir. 

Fazlaca rahatsız bulunan ı\~. 
rikanın Roma büyük elçisi B. Phi. 
lips'in de ye=-ine ba~kasmın tayin 
edilec<'~İ zanl'lecliliyor. 

B. Hugh Vilson'un 1938 niba. 
yetinde geri çağrıldılbndanberi Ber 
!inde Amerikan büyük c'çisi bu. 
lunmamaktadır. 

Birl~ik Amerikanın Polonya 
büyük c'Icisinin, bu\ti.in 1-?n.drada 
bulunan Polonya hiiktimctının nez 
dine gönderileceği de haber alın. 
mı~tır. 

Arap memleketleri 
Birleşme projesini 

tetkik ediyorlar 
Kahire, 8 ( A.A.) - Al - AJı

ram gazetesine göre, Arap mah
filleri bugünkü vahim hadisele. 
ri karşılamak üzere yakın şark 
taki Arap memleketleri arasın
da bir birlik projesini münaka4 
şa ve tetkik etmektedirler. • 

Sudan Cephesinde 

Gallabat 
Hintli 
tarafından 

nasıl zaptedildi 

Millet mecfisinde 
. (Baş tarafı 1 incide) 

!ktısat encümeni reiall,ine İs· 
mail Sabuncu (Giresun), mazbata 
muharrirliğine Fuat Sinnen (Ri
ze), katipliğine Kasım Gülek, (Bi· 
lecik), maarif encUmeni reisliğine 
Ridvan Nafiz Edgüer (Manisa), 
mazbata muharrriliğine İbrahim 
Alaeddın Gövsa (İstanbul), katip· 
liğine Şehime Yunus (Kars). Loııdra, 8 (A.A.) - Sudan cephe· 

sinde Gallabatın 1ngllizlcı· taıatmuan 
zaptı hakl•ında §U tat&lidt vcl'ilmck· Maliye encümeni, reisliğine Atıf 
tedir: Bayındır (İstanbul), mazbnta mu-

Bu hudut kar:ı.kolunda İtalyan su· barrirliğine Nasuhi Baydar (Ma
baylarının kumandasında yerlilerden 1 müteşekkil kuvvetli kıtalar bulun· atya), katipliğine Hacer Dicel 
makta idi. tngll!zlerln bu l~t;"al hare· (Kastamonu). 
keti:ıe Hind kıtalarm~n i§tlr4.k etmi3 Meclis hesaplan tetkik encUınc
olmaııı Londrada büyUkü bir memnu- ı>İ, reisliğine Rifat Araz (Anka
nlyetle kaydedılmektedlr. ı' ra), mazbatn muharrirliğine Ke-

Loııdra, 8 (A.A.) - Gnllabntın İn· . • . . . 
glli..z kuvvetleri tarafınJan zaptı hak- ~an ürer (Manısa), katiplığine A-
kında tefslrntta bulunan Evening lı Zırh (Rize), murakipliğine Maz
Standard gazetesi unutulan bir vakla- har Müfit Kansu (Çoruh). 
ya diltkati çekmektedir. Bu v:ık!a gu· 
uur: Dünyanın en ml.~Mş beşinci ko· 
ıu ttaıynn imparatorh.Ju içindedir v.ı 
İngiltere hesabına çalışmaktadır. 

Habeşliler ne unutmuş, ne de affet
mişlerdir. Libya Arapları da öyle 
Grazianinln kol'kunç şı>ııretl Akdcni 
zln bUtun arııpları nezdinde epeyce l· 
Jerlemiştir. Nefsl ttalyada dahi bl
zlnıle beraber olanların adedi h!UA 
çoktur. 

Bunlar Almanları hiç sevmiyorlar 
ve Romenlerin Prusyıılılnr hesabına 
kendilerini öldUrecekleıinl dUşUnmek 
bunlar için çok nahoş bir ıeydlr. Gal· 
!abat tayyare, tank ve topçu hlma· 
yeslnde bulunan 1ngillz kıtalan tara
!muan Uç çeyrek aa~tte zaptedllm!ştlr. 

ingiltereye 
hava taarruzu 

Dün küçük mikyasta 
oldu 

Loııdra, 8 ( A.A.) ~ Ha;.~.~e 
emniyet nez:ıretlerının teb.ıgı · 
Düşmanın bugün saat 17 ye 

kadar lngiltcre üzerindeki ha,,. 
va faaliyeti küçük mikyasta ol. 
muştur. 

:Milli müd:ıfaa enclımenl, reisli
ğine amiral Fahri Engin (Snn:
sun), katipliğine Vehbi Bilgin 
(Konya). 

Nafia encümeni, reisliğine lz
zet Aziz Sami İlter (Erzincan), 
mazbata muharrirliğine İzzet Ara
kan (Eski.şehir), kAtipliğe Abdur
rahman Naci Demirağ (~ınıs). 

Sıhhat ve içtimai munvenct en· 
cümeni, rcisliğiı.e Hüsamctlln U
ral (Ağrı), mazLala muharrirliği
ne doktor Ali S'ih1:1 Dclibneı (Kll
lahya), katipliğ'ne doktor Fatma 
Menıik (Edirne). 

Teşkilatı esasiye encliıneni, re
isli~ine Recep Peker (Kütahya), 
mazbata muharrirliğine Necip Ali 
ırnçüka (Denizli), katipliğine Re
sai Erişken (Tokat). 
Z~~~t encüme1ıi reisliğine Rab· 

mi I~o~~n <lzmir), mazbata mu -
h~~~r~~~ıne Yaşar Özcy (Manisa), 
ka.ıplıgınc tevfik Tarman (Sey
han) seçilmişlerdir. 

lspartada zelzele 
.Isparta, 8 (A.A.) - BugUn ıehı'i· 

mızde 13 U 5 geçe şimali garblden ge· 
len bir yer sartınsıtr olmuıtur. Ha-• 
sar yoktur. 

iaglltere heııbıa• 
Amerikada 120 ticaret 

ge~isi yapılıyor 

Ncvyork, 8 ( A.A.) - N 
york Timesin Vaşingtondan 
rendiğine göre, deniz komis 
nuna ait olup kullanılmryan 
ticaret vapurunun lngilter 
IJatılmasr için müzakereler 
pılmaktadrr. 

Aynı zamanda husust 
!ara ait 80 ila 100 vapurun ın 
bayaası için de müzakereler 
reyan eylemektedir. 

Resmi mahfillere gelen h 
berlere nazaran İngiltere 
tic:ırct gemisinin Amerika 
yapılması icin tedbir?er almlf 
tır. Bunlar 25 milyon lngiliz 
rasına çıkacaktır. 

nk vapurların en kısa 
müddet içinde teslimi taahh 
.e?ilmiştir. Bütün program 
oır zaman.ela yapılacaktır. 

lngiliz hava kuvvetleri 
(Baş tara·tı 1 incide) 

Bir elektrik tesisatı ile deniz fn 
tezgAhlarına. tersane yaklnindeki 
lalara. kızal<Inra ve UU3se gelen 
mlryoluna tonlarca bomba atıımıo 
yUk yangır.lar çıkarılmıştır. 

INGb.lz PlLoTLARININ 
KAHRAMANLIGI 

Stok~olm, 8 (A.A.) _ Allehat 
mindeki lsveç gazetesinin Berlln 
hablri yazıyor: 

İngiliz pilotlarının bazı h!lrp m 
l<ibelerinln takcUr ve hayranlık te~ 
etmemesine lmk!ıı yoktur. Bunun 
misali Alman hava bata.ryalarma ın 
dan okumak için Ber11n üzerinden 
bir ışığ'ını söndilrmeden uçan bir 
giliz tayyareclsinin hareketidir. 

ln~!liz pılotıarı, yent-inşa edilen 
mahirane bir tarzda gizlenen he 
Ier de dahli olduğu halde bomba 
man edecekleri yeri doğru bir 11Uret 
bulmaktadırlar. Bizzat Almanlar 
ngifü: istihbaratının mükemmeli 
karş1J1mda hissettikleri hayreti 
yememcktedlrlcr. Bati Almanyunı 
katı bir mahremiyet içinde inta 
mi§ olan bir mUhimmat fabrikaaı 
mallt bagladıktan üç saat aonra 
bardıman edilmiştir. 

Münferit düşman tayyareleri 
batı sahilinde bir nokta ile or
ta lngiltcrede §ehir bölgelerin
de bir n~ktaya birkaç bomba 
atmışlardır. Bu taarruzlar ne 
hasara, ne de insanca zayiata 
sebep olmamıştır. 

.......................... 
Avcı ve avcı _ bombardıman 

teşekkülleri iki defa doğu • ce
nup sahilini aşmışlardır. 

Bunlardan kUçUk bir ~ısrru 
Londra bölgesine kadar nilfuz 
ederek birkaç lb-Omba atmlfllar -
dır. Ölü ve yaralı azdır, hasar 
da cüzidir. 

IMPERiO ARGENTiNA 
Tangolar ve Şarkılarile 

KÖYLERiN ŞARKiSi 
İspanyolca Sözlü ve Şarkılı Filminde. 

menfaatlerini vikaye ederek hu· edildiği haber verilen ham Yunan 
dutlarmı 1'inlandiya körfezi, Bal- gerile.meleri, tamamen mevzii bir 
tık denizi ve Tuna kıytlannda mü- mahiyet arzetmektedir. 

Gar.etenin öğrendiğine göre, 
ilk göriişmclcr neticelenince !\lr. 
sır hükumeti Suriye, Filistin, 
lrak ve tbnissuud Arabistanmı 
ihtiva edecek olan bu birliğe 
iltihaka davet edilecektir. Afga-
nistan ile Iranın da iltihakları Gaydanın makalesine Bu Halta s D m e r· Sineması 

him surette Uerletmittlr. Kapita· S:ılihiycttar makamlarda beyan 
li•t &lemi boyun eğmeğe mecbur edildiğine göre umumi vaziyet 

mümkün görülmektedir. verilen bir cevap 
Ürdün emiri Abdullahın ha-

olmuıtur. Bu, memleketimlıdn mü- memnuniyet vericidir. 
len Mısıra yaptığı ziyaret Ka. Atiııa, 8 ( A.A.) - Gecik-
hirede bu eayialar bahsinde çok miştir: 

dafaa kabiliyetini artırmak bakı- İtalyan kuvvetlerinin çember içi
mmdan fevkalade ehemmiyeti ha- ne alınmış bulundukları merkezt 
izdir. Fakat icraatmus her ne olur- mev7Jlerden Yunan kıtaatı harp 

büyük bir alaka uyandırmıştır. Sinyor Virginio G8:yda, Gior. 
======================l .n.ale D'ltalia gazetesınd~, "bu. 

aa olsun bundan gurur duyarak el- malzemesi iğtinamına devam et- imha edilmiştir. İki tayyare her 
de edilen muv&ffakiyetlerle iktifa mektedir. halde diğt-r ikisi de muhtemel ola-
ederek duramayız, Her tUrlU te _ Koywıla.r bombalanı\'or rak düşUrillmilgtilr. Mürettebatın 
u.dU!lerle dolu bugUnkU geı-gin Atlna, 8 (A.A.) - Dliı~kü akm· bir kısmı paraşütle atlamıştır. İki 
enternasyonal vaziyette azamı u- lan esnaaında İtalyan bombardı· İngiliz pilotu eair edilmiştir. 
yanıklık ıöstermeğe ve Stalinin man tayyareleri akınlarını Ama- SMt 3 ile 4.30 aruında hava 
di~kti!lerinl hatırlamağa mecbu • vutluk hududunda bulunan küçilk müdafaa bataryalarmıızın şiddetli 
ruz: "A•keri tecavüz tehlike.ini köylere inhi.118r ettlrmiılerdir. Bu llteeile kareılaşan düşman tayya
karŞTlamak, lıiı; mir tesadüfilrı ve akınlann kurbanlarını koyun sürü- releri Brendizi istasyonunun üzeri
h&rici düftnaltlarmımn hiç bir leri teşkil etmietir. Yollar üzerine ne ile; bomba atmış ve istasyonun 
nı&nevraamm bizi gafil avlamaanıa de hilcumuar yapılmış ise de hiç yakınma da iki yangın bombası bı
mani olmak için bütün milletimizi bir huar yoktur. ra~mışlardır. Bir kısım ray, bir su 
da.mil seferber halde bulundur • Yunanistan sanatoryomlannda tesı.satı ve bir vagon hasara uğra-
mak JAıı:ndır. bulunan veremliler, ''kendilerini mıştır. 'Hu11ust bir ikametgahta çı· 

Bütün bunlar bizi, memleketi . ölllme mahküm addettikleri cihet- kan yangın süratle önlenmiştir. ln· 
mirJn iktı•adJ ve ukerf kudretini le h~r türlil fedakirhğa amade gö- sanca zayiat yoktur. 

günkü Yunanistan. arazı bakı-
mından, biribirini t!'-kiJ? etmiş 
tecavüzlerin bir rıetıcesidir,, di-
yor. . . 

Bu iddia bel~• de S_ı.nyor Gay. 
danın zihniyetıne gore, kendi 
memleketinin Yunanistan,a kar. 
şı ha.şin tec11;vüzünıü Inuhik gös l 
tcrebilecek bır bahanedir. 

Fakat hakikat bambaşkadır. 
Yunanistan. Osmanlı impara- 1 

torluğuna. k~~şı Yaptığı ihtilal 
ile hürriyetını kazanmıştır. Fa. 
kat bu, asırlık mücadeleye kati 
bir nihayet veren karşılıklı fe
dakirlrk.~ar~an sonra. Yun.anis-

Seylrcllerlnl Gaeyecll)'OI'• Siz de Gidip Görtınllz. 

111.veten: Renkli MlCKEY MOUSE 

BUGON 

MELEK 
Sinemasında 

BÜYÜK V ALS'ın bile ıöhret 
ve muvallakiyet rekorunu kı· 
ran Senenin En Nelia Filmi 

B~LALAYKA 
Baş Rollerde.: Nelson Eddy- llona Maasey 

Bu;Un Seanalar Saat: 12.45 - 2.so - .ı.so - e.ıo n 9 dadır. 

artırmağa, her vasrta ile lı:tzıl ordu nUllü olarak Yunaniltan ordusuna General Perri'nin 
don&nma.smm t11.kviyeAine ı;alıtma- ithal edilmelerini" general Metale- beyanab 

tanın. ı:ur.kıye ile c;ok sıkı dost- ı 
luk ve. ıttıfak bağları tesis ve ••••••••••••••••••••••••• 
idamesıne mani olmamıştır. ğa mecbur ediyor. 18:'- bir mektup yazarak talep et-

Kml Ordu mukaddea vazife.ini mıılerdir. Atımı, 8 (A.A.) - Atlna Ajanıı 
yapmağa ve ı::ovyet mill~tlerinin S'llh altına davet edilmi• olan bildiriyor: 1939 ., General Vavel ile Yunan genelkuı:-
muhabbet ve ltimadrna llyık oldu- llnıfı meyanında 1935 hlikü· maylığ"ı aruında irtibat ıubaylıgı va· 
ğunu her s.n iabata hazırdır. met .d~rbeaine ~,tirak etm~ olduk- zifeslnl görenn General Perrl bugil 

Hüküm eti ve Sovyet komüniat t ları ıçın tekailde sevkedilen 100 Aulrmatoı gazete.tine ıu beyanatla 
partisini temin ederim ki Kt7.ıl Or- •~bay bulunmaktadır. Bunlar şim- bulunmuştur: 
du, sos.valiat devletimizin mukad - dıe' o.rdu kadr<>Auna ithal edı'lmi11 - hı .. ıcarııan Yunan milletine kar-rd ~ - ~ı .11onsuz hayranlı•ımı 17.h:ır etmek 
dıos hudutlarına tecın-iize diret e., ır. için kelime bulamıyorum. Büyilk ıı.r 
deceklere hük0met1 ve partir.in ve-

1 
Görlce h~üz İt.alyanlarda tıhan ııaati g C?ld ti zaman ötıncz an-ı· 

r•eeti ilk emirdfll her an y1ld1rrm I .ondra, 8 CA.A.) - Londra res nelerimize udık kalarak 
0

ve dabll bU-
gibi bir mukabl'lt-de bulunmağa a· rmı·c ~hfilleri Arnavutluktaki Gö- yük ve aaha l<ııv,·etıı mem:eketıer n cnuı h il 1 hareketleı inı iatlhkar ederek tereddüt 
m~dedir. olduğu en :ıı: talyllnlann elinde ctınekııız · n isUJ.ı.cıya karıı mukave· 

Yun: bild~rmekte-dirler. met etmc.l< ü7.ere kahramanca .karan· 

Edea lnn•ıtereye 
d6:ıdl 

. . arazl.l!lnde bulunan Slem· nızı verd nlz. Benim h~yr:Lnl•ğım, bü-
~1JCe1 c~v1annııa kür.ilk bir Yunan tun İngiliz seteıt ku\•vetınlıı hayran· 
1 er f!~ış ka,\'dedilmektedir lıtın. ıcade etmektedir. Memleketiniz 

Son rano 1 • eltin,; a "il parlak bı' r mla&l teşkil et· 
1 

• _ ... 
1 

r ara na7.aran ltaJv.... . ~ kö. ar l'n.nı ce"h . • J ...... mektecllr. Eminim ki onun isyan r 
Cebdit<Jrtk, 8 (A.A.) - Neş- 'k 1 ,, esınde bUyUk bir •eııi dün.}anın bir ucundan öteki ucu-

redilen bir ubliğde Ingittereye taır.yı era etm,.ktedirler na kadar bir boru ıeııi gibi ak3ede· 
do" R Ede . d" t"'- tt.Jyan Teb\11'.I.. cektir. nen nın un vebelita- Roma 8 ( ~ A ıı "" ttıııyan tayyarelerlnl.n tehdltıerlnı 

öyle dost ve ittifak bağlan 
ki, bugün iki memleket, bun. 
larla. elele Yii.rümcktedir. 

•. • Vefat 1 

Bütün Xmlkl Perver Gençlik ... ~ 
RAY Vl!lNTURA ve Arkadaşlan CAZJ 

Paris Delilikleri 
Filminde. Musiki: PAUL MiSRAKl 
Bq Rollerde: 

ltfONA GOY A ve komik COCO 'ASLAN. 
Biltün tehir balkmm ntunda dolqacak 5 prln_ 

2 saatlik Caz · Neıı'e • Zevk \'e Kahkaha Fllml. 
Bu Sah Akşamından ttlbattn 

-
SOMER SiNEMASINDA 

Şurayı Devlet dördüncü dai -
re azalarından lhsan Pehlivan. 1 
Iının oğlu, Anadolu :ıjan11ı baş. 
muharriri Sa:Cri Daysuğ ile Su. 
r~yr Devlet mcmurlarınd.aıı 
~~nü Baysuğun yeğenleri Da
hılıyc Ve!<a.leti mahalli idare. 
I7r memurlarından Burhan Peh4 
Iıvanh bcklenmiyen bir anda 
~enç y~ta dün Yefat (Ylemi~ _ 
tır. Ailesine baş sağlıkları di _ 

ler ve acılarını paylaşmz. ılı•••••••••••••••••••••••••ll -
r:':~::.n ;eçti!i bildirilmektedir. t bl"ğ. • · • .) - 154 numaralı kernah metanetle ı.atıtifa! eden Atına 

CebE-Iitarık makamları bu,Un e J • • • .......... un l(ü..ıtern.e:.~e oh~u.ı-u me~une· ı r 
öğleden ıonra aşağıda.ki t bli -i Epı:- eepht'.a~ndekf hareklt de· tl büyük bir hayranlıkla mU§llhedP. e-
neşretmişlerdir: e g va.m etmektedır. Havanm muhalif dıyorum. Bütlın YUJUl.ll l"eoçlltinln Ve· 

Bu haf ta SARAY sinemasu1tja 
HAZIM .. VASFIRIZA-CAHIDE • ELEFTEPJYA 

B :Ed ı olmasma rllğmen ta\ . l<ar ve azimlclr tavruu heyec&Jlla kar 
. en refakatinde vali ge "iti i -~arelenmiz ıılıyorum Orta ~rktakl mühhn İn· 1 

nera.I Liddell olduğu halde d~ Prespa ~o . c ~anndaki yollarla glliz kuv~etıerl nereden gelirse reııtn 
öğleden sonra kıtaatı tef . - Korlu kııll'Sl &erine hücumlu 1 her dÜfmanı ezmete ıı:ıukt.ed!~ir. Za
!emiş ve bu krtaata tit ey yapmışlardır. Bu hıodeflere bir luıç j fer ıup.ıeaizdlr. B. Çön;Oln lö~·Je<U!i 

. .. ıar söyle ;.,..
1 
cesaret ve- defa tam iMbetler ltavd~llll~t· 1 ırlb! blz'er bunun .ııemerelerin~ payıa-

rıcı sozı.c: m.., ... r. btltlln tın- •Arelerimlz Uıl . ır, ıacıı.Au. Çörç!l bUyUUk bir harp ada· 
1'&ZJr Eden. orta tark kuv. nıU .· ) erine d~- mıdrr. J-'ııkat ırizln de bir Çörç!linlz 

vetlerini T.ivareti Pımasmda gör tılerdır. . var. Tarihlerin en nazik la&Uertnde 

Tarafından oynanan dayanılmaz derecede cWtınolll ve l'lleaCflll 

\(omedlstnde ııeyirclltrlnl kalıkahalarla gilldUrmekte devam ediyor, 

d 1r 
. d · , Cebel'• kt Altı tayyııred0n mlirekltep bir ı' tnıt"lli:t ,.e Yunanıııarm mukadderatla-

U l@rın en ~e ,__!~"rı a dUıJman tf'.şrklrUln Avhın,·aya hll· r:ıı ell•"ine te\·rll f'd,.bieeek iki cemr ER TUÖRUL MUHsı•N 
h&ft tehdftleı:ne .. _.9' atman emn etnu- tjp hl'l\'ll mUd"-fAA t . ,.,. mut~luıstılll hıı·r ll~llTT!•ıu lrulmut 1 Reı'ı"so .. r •• 
tıed!bhttrden bıJhı:.sea. memntl!!li• j la..7'ie &Yi"f taJ>'U:'lılef'Jaln ani Ol) 011'1111• ""I r')lc ('Ol''\!""• \ Prfefd!r. Ç'.arc;IJ 
yetıllıl "1tlftt•' t11r. ~- ı,l!lll•lcul kıu .-.. ı,,. tMfJllt:; ~-Ke2k:ıu tı1zlert TAt"r" rt\tttreeek· ............ 5'e:ııLr: S:ıat 1 - %.30 - ,,SO - 8.10 8ua.Je 9 da. •••••••• ~. 



UF 
Yaz an: ısk:ENDERJ.~ERTELU 

Kahraman 8skerlerimiZe 
yardım seferberliği 

-56- Her ev küçük bir atölge 
halinde çalışıyor 

Nedim Bey, Yusufu karşıki 
Odaya aldı: 

- O halde doktoru beldlye. 
~ 4e, hep birlikte yemek yi
Yelinı, olmaz mı? 
,...:- Hay hay.. münasip olur .. 
vuktor da bu saatte henüz ye.. 
trlek yeınem~tir. 

U 
'Yusuf sofran.m başında. bek

Yordu.. 
l""" 'etçi çarçabuk H üseyinln 

~atak çarşafını değiştirdi. O. 
anın içini süpürdü. 
liaseyin tekrar başmr yastı

: koyduğu zaman çok bitkin • 

Nedim Beyin oğlu bahçe ka.. 
Pl8nıdan: 

- Beybaba, doktor geliyor. 
Diye bağırıyc rdu. Tam bu sı. 

l'8.da Hüseyin l•esik ke.sik ök
SUııneğe başlarruştı. Birdenbire 
!>otazmcıa yapı.~an bir gıcrk 
liüseyini bir anda mecalsiz bı
l'akt.ı: 

- Su .• su.. 
Diye kıvranarak - hizmetçi 

ıııtiralı.iden su koyuncaya ka
dar - başı omuzlarmm yanma 
dilştü. 

Hizmetçinin: 
- Koşunuz.. fftlseyin pebll. 

\"an ölüyor •. 
Diye bağlrrnağa. başlaması 

bütün ev halkını teIB.şa düşUr
dü. Yusuf bu fesi duyunca, ye.. 
2Xıek masasının başından fırla.. 
Ylp kalktı. 

.":"""" Merak etneyin carı, ı .. ? 
Iiu~eyin c-aıb•ık ölmez.. D(, , ir 
gibı sağlam bir vücudu vadır 
onun. 

Diye söyleMrek odadan c '- -
tı. Doktor da ·"eriye girivr r-
du. · 

Büze~'1nin O' .sına. telıişla gi -
~Nedim Be'" 

- Eyvah, b; Yzımış. .. 
1o 

Diyerek Ff'üs 'yinin alnına ko. 
tıya SUrliyor. kollarını oğuş. 

tu:ruyordu. 
Yusuf, atkrdaşmır bu halde 

görünce !-!a.,.cqrdı: 

- Aman doktor 'bey göre-
Ylın seni... ' 
dt_Y°USUf s&Jthın ta.nı:amlayama. 
Odannı fçlı1: , kun b' 

sizlik sarınıc-ır .~kt ~ ~!: s~
nfn n.a'b1JTI .. """;. ·.:ı.. orı'... u~
:rıun·· ~ !.' .ı.ı ve ~"'aşını o -

e ı:><?ert'':= 
- Üınit )/l. • 

Diye D''tı,.t'·'. -:iı:. 
nı·Yusuf hf.!a :n: sözlere ehe:m-

1 Yet W>rnı; for ;-
~ - .~üseyin. . haydi y:ıpma. 

Pndı=ıı cok I: >yvermiss:in! 
bi Diye SÖyleniyordu. Doktorun 
k tdenhıl"e neza'kettc Yusufu sU

<tta davet etmesi, herkes gibi. 
:dun da bütün ümitlerini bir 

a ktrnu.~r. 
Doktor ayağa kalktr: 

d - .. Geç kaldınız... Bu Akse .. 
bi en onıce k~ke kendisine sıcak 

r çay verseydiniz. Göğsü ku· 
l'Uınuş ..• Biraz da fazlaca. ko. 
rıusnıuş galiba! 

ahmede getirmiş ve pehlivanlar 
orada. cenazeyi beklemişti. 

Nedim Bey çok vefaka:r, vie.. 
danlı bir adamdı. Cenaze ha.. 
zırlanırken: 

- Hüseyinle geçen gün ko
nuşuyorduk. Bana: ''Eğer bu.. 
günlerde ölürsem, Karacaahme.. 
de gömsünler beni .. ,, Demişti. 
Bu temiz yürekli adamın son 
arzusunu da. yapmak isterim, 
dedi. 

O gün ikindi vakti Hüseyini 
Karacaahmet mezarlığına gö
merek döndtiler. 

Yusuf üs.küdara inJ~rdu. 
Nedim Bey Haydarpaşaya gL 
decekti. Selimiye caddesinde 
ayrıldılar. Nedim Bey, Yusuf. 
tan ayrılırken: 

Talim ve ına.nevra ınalaıadile 
yurda karııt vazifelerini yapmak 
üzerine alman askerlerbnize kışlık 
fanilA, ka.zak, yUn çorap, gibi hedi
ye teberruu için Halk Pa.rtisi tara
fmdan vatandaşlar arasında bir te
berru listesi açılmıştır. Bu teber
ru.& biltün vatandaşlar şa.h8aJI. iş
tirak edecekleri gibi, halkevlerl, 
h&Ik teşekkülleri gibi içtim.al faa· 
llyet müesseseleri de halkı teıvik 
edecekler, ve bu gibi i,Ierin Yapıl
ması için icap eden kolaylıklarda 
bulunacaklardır. Halkevleri evvel.ki 
günden itibaren kendi mıntakalan 
dahilindP, faaliyete başlanuşlardır, 

Parti tarafmdan hazırlanan be-
- Sakın merak etme diyor- yannameler bütün evlere dağrttl

du, Hüseyinin taşını da 
1

ben di- mrş, Y;Jrtdaşlar bu mühim va.zife
keceıfün. Kırkından önce ban& ye çagırılmışlardrr. Evlere dağrtı-
gel de, dostları toplayıp bir 

1 

lan beyan~elerin muhteviya.tı 
mevHld okutalım. eudur: 

Sayın Ynrtta.~: 
Yusufun gözleri doluıydu, mn.. Şen ve l'!lıcak yuvalarmıızda emln 

temadiyen yanakların& damla- ve mtlsterih yaşarlcen blre bu em
yan yaşlan siliyor, teessürünü niyet ve rahatı bahşetmek için 
kimseye belli etmenıeğe çalışı - ı yort smırlarmr ceUk göğiislerile 
yordu. ıdperUyen ~ram.an asJcerlerf~~ze 

Hilseyinin !bakunsızltk yUzün.. k&ı'lı duydugumuz min?et -ı-e ş~
den kangren olduğu muhale- n.n hislerinin yeni bır te7.a.hürU 
kakt Ned" Bey ilk günlerde olmak üzere bu Jaılıra.manla.ra ~ 
alela~e bir 

1:kık hadisesi tellk.. hediyeleri .~unm.a.k husmmnda her 
ki tt' V• b ba.stalığr bir ope.. tara.ttan gosterilen çok samiml ve 

~ ıgı u . edavi tti heyecanlı arzuyu yerine getirmek 
rator va.srtasıle t .. .e rsey- tstıyen Cumhuriyet Ha.Ik Parttst 
C!_i, şütın;e yok, .. Huseynı lbu e. ba m~tla bütiln teşkllıtmı hb:
lım vazıyete düşmiyecekti. mete amade bulundurmağa karar 

Nedim Beyin bütün yardım- verml~ olduğunu aneder. 
larma ve 'himayesine rağmen. Hediyelerin çe5idt: 
Hüseyin ölilmün pençesinden Hedlye yalnız üç nev'e mllnba • 
kurtula.mamıştL sır olacaktır. Bu nedler normal öl-

Yusuf Istanbulıı geçtlkten ~Ufot'de yUn ~O'I"&':• yü~ eldJv~n ve 

od d"ndu" Tr -n.. her türlü gomlt>.dt>ırdir. Gomlok sonra asma o ... ve 6 ..... - ....__ 1... , al 
1 •. .. "lm d" .. edl W.III mana..<J m ce cet tıns gfylle-erce yuzu gu e ı, gureşm . · 
HU •nnf dil .. dil • ı eek bir şeydir. B tı ~ıra..<1Ue ytinden 

seJ.....,. şun • örme ye-Jek, yün troın,aştan gömlek 
Yusuf, Hüseyinin ölümlte, ve nihayet va4~ca lr pamnkJa dlldl· 

onun yoksuzluğunu gördükçe mlı, ve mamr adı ile içlik olı!blllr. 
bfiabiltü1\ müteessir oluyordlL Becllyeierln kalıul edileceğ11er 

lerı 
Yusuf, çok insan, çok cana Hediyeler bir tebermdur, bu t.& 

yakın, çok merhametli bir adam.. 
1 
bermda bulunmak lstiyenl.erln ha

dr. Güreşe hevesli olan herkese mlryacaklan hediyeleri Halkevle
e1inden geldiği kadar ya.rdtm e- rlne getirip ına);bnz mulmbfJinde 
der, ve ba~lı:alarınm iyilil\ne tetdlm etmek zahmetine katıaııma
koşmaktan yondmaz, bı:km&z- lan rlca olunur. 
dr. Bu beyannameler fizerine evler 

Yusuf Hiiseyinin kolu çolıı.k halkevlerl tarafından verllen mu-
l ald ~ ' ündenberi ani dört ayyen müddet zarfında. tebeITUları-
r ıgı g .. . Y 1 ru ba.ztrlrya.caklar ve makb~ mu-
beş yıl 1?uten:ı.adı~en ona yar~ kabilinde teslim edeceklerdir, 
dım etmış: Huseyın de lbu ve. 
fakar arkadaşmm gösterdiği 
insaniyete hiçbir zaman nan-
1{ör1frk göstermemişti. 

Gelibolu çardak 
güreşlerine hazırlık 

münasebetiyle 
Bir ay sonra .. 
Yusuf, mabeyin k!ti'bi ser. 

vet Beyi görmeden önce, Geli. 
boluda hazırlanan gilreşlere iş
tirak edecekti. 

(Devamı var) 

Emlnönll halk.evinde 
Eminönll halkevi beya.nameterl 

evlere dağrttıktan başka seçmiş 
olduğu bir kol ta.rafından ekseri· 
yeti kendi çalışma bölgesi dahilin
de olan trlkotaj fabrikalarm.a. mU
nı.caat ederek fabrkalarm bu saha
daki yardırnlarnıı :istemiştir. 
Beyoğlo balke\i dJklm evlert 

kunyor 
Beyoğlu halkevi de kendi muhi· 

ti dahilindeki evlerin aile reislerile 
yaptığı anlaşma.da 50 dikim ve ö
rlim evi tesbit etmiştir. Bu evlerin 
her gün altı tanesinde sır& ile dl-

kim ve örUm yapıla.caktn'. Her e-· 
vin örilm işinde 20 bayan ça.Jq&
caktır. Çalışacak bayanlar ve e\1'
ler kararlaştırılmıştır. Bu çalışma 
sonunda elde edilecek eşyalar al!~ 
kadarlara teslim edilecektir. 

Sanyer halkevlnde 
Sa.riyer ha.lkevi kendi çalışma 

sahası olan Emirg8.ndan Kavakla
ra kadar faaliyete g~miştir, 

Her eve bir örlim işi verecektir, 
Beyoğlu Akşam Sanat okulunda 
Beyoğlu akşam kIZ sa.na.t oku· 

tunda bu gibi eşyala.rı hazırlama.it 
Uzere okul idaresi ta.ra.fı:ııda.n bir 
atelye açılm&9I kararla.cıtırılnuştil', 
Atelye önfunlizdeki Pazartesi gü
nünden itibaren faaliyete geçecek
tir. Atelyede malzeme ve hazn.. 
lama işi tamamile talebeden olnıak 
Uzore yün işleri yapılacaktır. Ateı
yede 1500 talebe sıra ile çalışa. 
ca.Jrtır. 

Okullarda ve Vnlversit.ede 

Diğer tarAftan okullarda da bu 
gibi eşya teberruu için hazırlıklar 
yapılmaktadır. Çalrşma şekli h&
nliz tcsbit edilmediğinden faaliye
te bir kaç göne kadar geçilecek
tir. 

Kendisine memur aüıü 
veren adam yakalandı 
Nüfus ve sair dairelerde it ta· 

kip eden Muzaffer admda birisf, 
Lambo ve Mığrrdıç admda iki ki
giye gitmiş. kendine menı.ur sUsü 
verer<'k niifus kağıtlarım çıkar~ 
mak Uzero Lambodan 100, Mığır
dtçt3.n da 1:'i0 lira almıştır. 

Bundan sonra ortadan kaybolan 
muııkkip dün yakalanmrş ve birin
ci sulh ceza mahkemesine veril&
rek tevkif olunmuştur. 

Hikmet Onat rahatsız 
İstanbul mUddeiumum!st Hikmet 

Onat, bir düşme neticesinde baca· 
ğmdan rahataııl3llmıştır. 

Müddeiumuıhl, MuseVi ~ hasta.nea 
stncıe tedavt edilmektedir. Bay 
Hikm~t Onata geçmUı olsun deriz. _,,_ , __ ~~~~~~~..._ ____ __ 

- San.a qöre erkeklert1 en 
fazla sadık olan kadınlar aan. 
~ınlar mıdır, esnıerler mi, 

- Bana 80rnrsan en sadakat. 
lileri ak saçlılardır. 

6 - VAK.11 H lKL'\\,.ı._. 

Beden Terbiyesi Genel Direktör· 
lüğünün bir senelik mesaisi 

ruh TUrk gençliğinin vücut, fikir ve 
kablliyeUerinJn gelişJp yUkselmeRi 

~= onun _inkılapçı ve milll hava için· 
Be[etişUrilmesi için vücude getirılen 
ri ~n Terbiyesi Kanunu ile Cumhu· 

ye HUkOmetimiz büytik bir dava 
~e almış, ve bunu muvaffakiyetle 

Ba tmeyo başlamış bulunmaktadır. 
&itzilmda General Cemil Taner gibi 
ter e bir şahsiyet bulunan beden 
nı blyes1 <;alışmalarının kısa. bir zıı· 
#1 an zarfında. parlak neticeler verece· 
h nı~akkaktır. Netekim memlekeUn 
leer ı-atmda kurulan genc;lik kJUp. 
ri ri ve spor çalışmaları bunun en ba 
ll~ bir. delilidir. B~den terbiyesi teşki
tikı TUı-k gençliğini ruhça, imanca. 
d rice ve emelce olduğu gibı Ylicutçu tt vatana. nafi biı·er UZU\' olarolt ye
dişti~mek ıçln, Milli Şefin verdikleri 

re tife uygun olarak açrlc spor ı<aha 
ve alanlurr da vücuda getırm-. yolunu 
tutmuştur. 
Hususı idarelerle belediyelerden atı· 

nacak hisseler çogaldıh.ça memleketw 
her t~rafında kış ça.lrşmaıarı için ka.· 
Palı Jırnnastikhaneler de yapılacaktır. 

Beden Terbiyesi Genel DirektörlU
~Un bir yrllrk faaliyctlnin bir hlllA· 
sası:nı buraya nakletmek hiç de fay
dadan hiıli değildir. 
ATICILIK: 
b Geçen bir sene zarfında Beden Ter-

lyeat t7şkiltı. tı faaliyeti sahası içinde 
en nıühim mevkil atıcılık tutmuştur. 
.Atıcılığa bu son blr sene zarfmda. 14· 
~ ~duğu ehemmiyet verilerek bey· 
~ el atış nizamnamesi, gençlik 
... A~pıerı atışlarının sureti icrasına .._..tal' 
mod 

1 
hunatnaıne, 10000 hedef, 2000 

e edef, 400 meydan defteri bas-
~· Yeniden 60 tüfek, 100 nişan 
bölg~ı!~2 gt ez ve arpacık, 150000 fişek 

evzı olunmuştur. 
ik Bir b&ene evvel fişek sarfiyat? 4:0 bin kai: 1 u S&rfiyat eski senelere nisbet yar!. e~yecek bi:r derecede artmış, 
k m Yonu bulmuştur ki, bu ra· J:.:1 son sene zarfındaki atı§ faallye· 
.~k bariz olarak göstermektedir 
~r ve Ka.ata.m • mel oll oııucta fki mtikem-

tttr1l v= 1 ile diğer bfügelerde her 
poligon yap~ı:! t;:pmaya müsait 27 
Al.'LET.lZlı: ş ' 

Genel Direktörlük te§ekkWUnden· 
bert atletizme büyük bir ehemmiyet 
veı:mektedir. Gençliği digcr spor §Ube· 
ler.u:.e hazırlayan ve bUtUn sporlarm 
tcmeıı olan bu gube memleketin her 
bucağmdıı. kUme küme hcveskt.rlar 
bularak memleket içinde bUyUk rağ. 
met . kazanmaktadır. .Atletizm teknik 
konute.&lıtin federasyonla mtl§tereken 
bamlııdıi:i: beşer senelik program tat
bik mevkime konmuş, illt tatbika.ttan 
çok iyi neticeler alınml§tır. 

Bu prog?ain, §imdiye kadar Anka· 
ra, tata.nbul ve !zmir gibi bir kag 
bölgeye inhisar eden atletizmi Anado. 
lu içerisinde en uzak bölgelere kadar 
.llOkmtı§ ve .buralarda tcra ecı.u- gn.ıp 
mUaabakaJan halk UZerinde ve genç· 
llk arasında iyi t.eairler ve intibalar 
b!rakarak, atletizmin tanınıp sevilme· 
smde il.mil olmuştur. 

938 • ~9 kışı ortaıımda bölgelerde 
te§vik mahiyetinde olmak üzere ~ 
k~şuJariyle ve .ııalonu mevcut 'olan 
bölgelerde kapalı salon çalışmala.rfyle 
b'.l~layan atletizm faaliyetlerini· ken· 
dı mevsimi için<lc: olmak üzere Ug ve
ya beş ~ehir mu~11bakalan, bölgeler 
atı.etızr~ birincilikleri, TUrkiye blrin
cılıklerı, Mars lon koşusu müsabaka· 
lan, Mısır teması ve Fenerbahçe ata~ 
dmcta. Mısır, Roınen ve Yunan aUet
lerinin de iştirAkiyle yapılan beyııel· 
milel atletizm teması takip etmiştir. 
Federasyonca tayin edilmiş derece 
hudutlannı kendi bölgelerinde ka.ı:a
narak tstanbulda toplanan 6 bölge at
letlerinin karşılU§maıan çok entere
san olmu;,ıtur. 

Geçen Ytl Atinada 10 uncu Balkan 
Oyunlarına iı1tirt\k eden millt atletle· 
rlmiz umumi tasnifte tlçtincU!Ug'\l ka
zanmak suretile senelerdenbeı·i vara· 

madığımız muvaffaldyetll bir netice 
elde ctmlşlerclir, DördUncU .AtaUlrk 
koşusuna 18 blilgecle 10~ atlet gir· 
mlştır ki bu rakam Türkiye atietiznı 
tarihinde bır rekordur. Yine bu dev
rede memleketimizde birisı Genel D1· 
rektörlük isnılne, di"'erl TUrkfyeye \'t 
üçüncüsü de Balk~ lsmıne izafe o· 
lun:ın üç krr koşusu yapılıruştrr. Bal
kan kır koşusuna Yunan ve Yugoslav 
takınılan ıııtırAk etmişlerdir. Mısrrda 
yapılan heynelmllel temaslarda 13 
atletimiz bu1unm1ı ve bu ı ıflsab3lra 
larcia ~ ·nçkrimi" bUı; lı, takdirler 
topla)ar, < memleketıeiine dönmüş· 
lerılir. Gul kupası seçmeleri, 3 tincü 
ve 4 t.ncü kategori müUsa.bakaları ve 
dtinyıı ~hv linin nılli;andcslzlı~i dola· 
yısile yapılamryan beynelmilel müsa· 
lxıl:al.tr ;ı;er:ne ilrn.me olunan bölgeler 
arası yarışm:ıları ve dalın sonraları 
yapılan pentatlon müsabakaları te
miz rekabet duygularmm tezahürüne 
güzel biı'er vesile olmuşlardır. Her se· 
ne mevsim sonunda, en çok muvaffa· 
kiyet ka7.a.nmış olan atletlerin isimle
ri bir şeref listeııine it~2 l edilerek 
bunların bütün yurtdaşlara. tenıttırıl· 
maları mevcut atletıerJmızin .ı;e,•k , .• 
gayretlerini artırdığı gibi at!Lu;m; 1· 
çin de yeni heveskArlar toplan·~ı;r tı.-

min etmiştir. İçinde buluml u ·•' ~ 
senenin en mtihiın harekctlermclt>ıı b. 
ri de şüphesiz lstanbulda ynpı n XI 
Balkan oyunlarıdır. 

Yunan ve Yugoslav aUetıcr rur: ı 
tirAk ettiği bu müsabakalarda n ·t
lerimlz çok iyi neticeler elde elııı.ış· 

ıer<ilr. 
B1S1TLET: 

Memleketin her tarafmda tılslkletlt 
karşı büyük bir sevgi ve allka var
dır. Ve gUn geçtikçe bu alAka artmak· 
tadır. Bunu yalnız sporculardn dt'tu, 
halkta da görmekteyiz. HattA KUtah· 
ya bölgesi şehir Ue yakın köyler arı:.· 
smda bu seri vasıtadan istıfadcyi ter
cih eden köylülerimiz pek çoktur. Fil• 
hakika. bisiWet resmi mUsabakalara 
da geçın,iş senelere nisbetle çok farklı 
neticeler vermektedir. On dört bölgede 
tertip olwıan 25 : 150 kilometrelfk 
seri müsabakalarına 186, .Aııkarad:ı 
yapılan 144 kilometrelik bölgeler ara: 
sı yarışmalarına 22, latanbuJ-Edirne 
arası gidiş - geliş 500 kilometrelik ko
şuya. 12 bölgeden 88, Çekmece gdlU 
kenarında yapılan Türkiye sUr'at bi
rincll1ğine on dört bölgeden 28, 1ııtan
bulda Topkapıdan başlanarak yine 
Topkaprda biten 150 kllometrelilc 
Tlirklye mukavemet birinclllğbıe on 
dört bölgeden 33, beş hafta devam et· 
mek üzere on iki bölgede 50 : 100 ve 
a.yrıoa. yirmi iki bölgede 15 : 71S kilo· 
metre üzerinde yapılan serf yarışları. 
n:ı 400, Ankarada AkköprUde J'll-Pllan 
vıtes yarışlarına mulıteli! bölgell{'den 
seçme 15, milli tak.una koşucu Se\:ınek 
için Ankara ile Etimesğut a.rasmda 
126 kilometre Uzeı inde icra olunan 
müsabakaya 22, zafer koşlLIU adı al· 
tında lsLaı:ıbulua tertip olunan 75 kr 
lometrelik koşuya sekiz bölgeden 26, 
Bursa _ Mudanya yolu üzerindeki 'für· 
kiye sür'at ve mu!rnvemct birlncılfü· 
lerine yirmi altı bölgeden Mı ko§t:Cı. 
iştirô.k etmiştir. Bunlo.rdan zaşk1 
Çorlu • Kilçtikçekmece arasında bi. 
motosiklet yarışı yapılmış ve rnıııi ta
kımunrz BUkreşte yapılan Bnlko.nyat· 
!ara iştirak ederek müsait dereceler 
almıştır. 

Bu meyanda bölgeler arası temas· 
Jarı, bayanlar ve kUçtikler ara.ım:ıda 
mtıb.telif yarışlar ve bisıklctli gczller 
tertip olunarak heveslileri arttırıcı \ 
teşvik edici tedbirler alnım:..5 ve o 
tedbirler gerek .sporcular ve gere,~. 
halk arasında mUsait tesirler vücuda 
getirml!Jtlr. 
DAGCILIK \"E KAY AKÇJLIK: 

Yurur: 

Küçük hikaye di - Ecel gelmiş, a beyim, de~ 
· Bu söz!erin hepsi bahane.. 

~· Böyle bir pehlivan iki sa .. 
n-...jat ebtıekle ölür mü hiç? Ahmet Cemali çok iyi tanı-

1 Bereket modaya 

Bu kısrmda memleketin coğratl va
ziyeti gözonüne alınarak çab§malara 
bir kat daha hız ve ehemmiyet veril· 
miştır. Geçen sene Tllrkiyedeki ka· 
yakçılarm iştirAldyle Ulud&#cla bır 
Türkiye birincilik müsabakuı: tertip 
olunmuş, ayrıca .Ankara ve Er7.urum 
bölgelerinde resmt birincilik m usaba.
kalan yapılmı§trr. 

Erzurum bölgesine iki kayak f!'f't 
için 12000 lira, Bolu bölgesine J 0000 
lira, Kayseri bölgesine 2000 Ura, Kıuı· 
tamonuya. 4000, Ankara bölgeııme 
2U00 Ura yardnn yapılmııtır, 
ESKRiM: · 

!'. Usu.fun ağzına üç damla rnn., iyi c;ocuktur. Az çok para. 

1:;?.enı akıttılar .. Çenesini bağ~ sı vardır, çehre züğürdü değil
tUı la.r .. Yüzfüıe ince bir tül ört. dir, gayetle temiz giyinir, son.. 

er.. Odadan çrktılar. ra hovardadır da ... 
de 1:'usufun dizleri belki ömrün. Böyle bir gencin kadınlar ta-
srı llk defa o gün titremiş, sar- rafından aranacağına şüphe e. 

n:ıı"'tr. Admı atamryordu. dilmez değil mi?. Se--; ~ürUyemiveceğim, Nedim Fakat hayır ... Ahmet Cema-
ıııt · dıvo11du. Hele biraz otu.. lin büyük bir kabahati vardır. 
"riıı~rn. R·ma da. birar. su ve_ nıodaya katiyeıı uymaz .. Halbu... 

ki kadınların nazarında bun,. 
boktor, ev sahibine: dan daha büyük bir kusur ta.. 
- Başmrz sa~ olsun... savvur olunabilir mi?. 

d Diyerek vizitesini almr,, ev. Aksi iste! Ahmet Cemal de, 
en cıkıp gitmişti. Yusuf: kadınlara. bilhassa genç kızla-

h - Ne kötü şey be! - diye ra biraz ra7Ja düşkündür .. Mu.. 
d Otnur<landr - insanın öliisün. hitinde birrok kadro, krz var-
e~/>!:ra alıyor f'U do1ctorlar. dır fakat bunlar sanki söz bir. 

ın·· erum ~!.· Hüseyin in öliL liğl etmişler gibi hepsi de Ah~ 
· une <>ok uzulmüştü. Yusuf su met (;cmali kötü gı'yinmekle it. 1Çe?'ken: ham eder ,.c fazla yüz vermez.. 
~ • 

1 
P bugiin seni görme - Ier.. Halbuki Ahmet Cemal, en 

beva ın. N cı·nı Bey! Bu ölüm yı.iksek lf'rzilenlen giyinir ve 
ana çol, 1 geldi. bir eıb·sc.,i tiO - 70 liradan a.. 
D"y rdu. Ne 'un Bey: şağ·ı çıkmaz. 
- lyi 1 i geld:n dedi Hi"-e Gc en ba;Jıı yolda rastladım. 

:YınUl en • k • ,,.. - • a· .anımı a ada§r se.ıı- yiıc s hı "lzlandı: 
. n. Zavallı ad n~ ağız, ölrrıek _ A1lah a::;kma, dedi bana 

eni "~ h. rl"ı·" .s i görd'ik- bir akd -.er .. Kadnılara bir tür-
nra C'"n w·rdı. ! Iü ke!Id'mi b"ı!endircmiyorum .. 

Yuc ı Bilhassa elbiselerimle eğleni-
u . Uf o ge e ı:: b·ıha kadar yorlıır. "O ne pantal0n diyorlar, 
~ ~.~dı, ert~~i ~_"lbah erken- ı yerleri süpıiriiyor!.,, O düdtilrü 
r purl stanrml gelere1r, r. k ti d-1 nasıl o-iviyorsun .. ?,. 

1 r:~ • "r~ı.d ıra Hü<= yinin ö. J Sorma birader bet.'bat bir hal-
ın.t.'lU bıld' · o .. ·· ~led 3 • N . 1• gun og en uE'yım, i~in fenası bu krzlardan 

c a. _dı 1 n y Hüseyinin ı b"rinı> dC' tut~ldum .. Ama o da 
naz ını Y, a kt n K raca d ğ rleri ""i ı beni beğenmiyor: 

_ Cem.al Bey, siz niçin Bob 
Stil, giyinmiyorsunuz.? 

Diyor. Ayıp değil ya: ş~. A:: 
merikan züppeliğine bır turlu 
kendimi uyduramadım. .. 

Ahmet Cemali ne zaman gor
dümse hep böyle sızlandı, dur
du .. 

"':jı • 

Onu bir seneden fazla. göre
memiştim.. Bu müddet zarfın. 
da taşradan .,.önderdiği mek· 
tuplarda da aynı acr şikayet 
vardı: "Söyle ne yapaynn? 
Bob Stil giyinemiyorum, kad.m
lar beni tenkit ediyor ... Olesıye 
sevdiğim Piraye de bana: 
-" Biraz da giyinmesini bil

seniz mükemmel bir erkek ola.. 
cakstruz.,, 

Diyor. Tahammül edemiyece
ğim, söyle ne yapayım?.,, 
Arkadaşıma sabretmesini ve 

modanın geçmesini beklemesini 
ya?.dnn .. 

. Fakat moda geçmiyor. Bilıl-
kıs azıyortlu. · 

Aradan sövledig~im .,.ibi bir s . • t: ' 
~neye yakın tir vakit geı:;miş. 

tı.. Fal.at Ahmet Cemal ile 
mektuplaşıyorduk. Zavallı ço. 
c~k bu_ mektuplardan birinde 
şoyle şıkayet ediyordu: 

' 'Ref"' . ~ ı,.·cır;im!. 

.,. Sana halimden $i.ki'1ıet etme
qı a.~ıa a.,..zıı etmezdim, fakat 
mccbımrnı. OünkU T:l nr'lime cm 
11nk111 <ıerıf bıtlu11oı.,ım. Va';itte
t ·m r·rıl. f cnn. l>nzıılrlu Refik ... 

Kazancım durdu qibi .. Elimde _ 
ki beş on kurıus da eriJ/or. Bil. 
mem ne 'l!aJ>aoaqım.. SendM 
derdime manen ortak olmanı 
rica edi11oru.m •. Korkma maddi 
bir 'tlardım isti·vecek deQilim .. ,1 Birkaç ay sonra. aldığım dı-
ğer bir mektupta da şöyle di. 
yordu: 

~'Bir kere talih ters dönmesin 
Refik .. işlerim öııle kötii qidi.. 
'//OT ki, qii{'lükle boqazımı 00.. 
yımt1.{orum.. Ben qil{inmesine 
o ktuiar titiz okın Refik. b-ir ae
nedenberi 'bir çorap bUe al.ama.. 
dını. Ne di'l.fcuim, Meta üsffihn 
dö7 .. -V.lü11or. El.alem içine cıka.. 
ooTc kıt1afetim kalmadı .... 

$on mektubınıda da şöyle eli.. 
yordu: 
"Artık bana. rııektufJ ~ .. 

~acaksm Re/lk. Qiinkil 1n'lUJ'f/'l/tm 
bir adresim olmnıacak .. Seraeri 
qi1Ji cliııar di1ıar iloUı..~m.. 
Bili1ıorwm lstonbula qel8em, qe. 
lebilsmn işlerim 1ıine düzelir, 
fakat ben lm dii,şlrlin halimle 
ah1Jap7arımm 1/ii::::iıne -;uıstl cı... 
karım ... Bilirsin, btt dünw dost 
dil"1msı deiiil, post d:ün'IJMldır.,, 

Bu son acı mektuptan t!!Otıra 
bir daha Ahmet Cemalden mek_ 
tup alamadım ... 

Böylece aylar geçti... Bir gl1n 
Beyazıttan Veznecilere doğru 
gidiyordum. Yan.mıdan birisi 
geçti. bu tip ha.na hiç de ya,.. 
hancı değildi; Ahmet C"Mnali 
öyle andınyordu ki .. 'B'cıktmı, 

ayağında yağmurdan ve kardan 
kı~lmış eski bir pantalon. U. 
zerınde de ütüsüz torba. gibi bir 
ceket .. 

. - Zavallı Ahmet Cemal, de -
dun .. Ne kadar da düşmüş. Son. 
ra sefalet <;ektiği öyle belli ki, 
saçia~ı uzamıı=ı, yağlanmış ve 
ensesıne yapışmış, biraz zayıf
lamış, omuz kemikleri ileriye 
fı.rl:ımış, adeta öne doğru me
yıll1 bir baston yutmuş 0 'ibi 
Yilrüyor. b 

Seslendim ve döndü... O da 
beı;ı.i tanıdı. Kucaklaştık .. Göz
l~rıne bakamıyordum, belki ha .. 
lınden sıkılırdr .. 

- N'asılsm?. 
D_iye sordum; ve cevap ver -

mesıne vakit bırakmadan ilave 
ettiın: 

- Üzülme: Cemal hayattır 
hu: hepimizin ba~ma gelebilir .. 

Onu biraz olsun teselli etmek. 
sefaletini unutturmak lazımdı .. 

Jf akat hayret! Cemalin göz. 
l~rınde sevinç, saadet alametle
ri Yardı: 

. -::- Biliyor musun, Refik, de. 
d1, oyle mes'udum ki.. Piraye i
~e Yakında evleniyoruz.. Şimdi, 
a~a bayılıyor, "Benim Bob 

Stıl Cemalim,_ diyor.. Meğer 
!e~alet hazan saadet de getirir. 
nuş.. Ancak böyle garip moda
Ja.1'\ sık sık icat olumnalı .. 

Cemil Nciat 

Mutlak bir nezaret altmda çalışmıı· 
yı icabettiren eskrim sporunun mcra
leket fennt esaslar dahilinde yu~ıln· 
bilmesinin her şeyden evvel ö,,reUd 
ve malzeme meselesi olduğu guzllnün· 
de tutularak Franaadan bir antr,.nör 
getirilmesl düştınülmüş, fakat ih\'all 
hazıra dolayısiyle buna şimdlli: ım
kA.n buJunıunamıştır. Buna ra~ men 
memleket eskrimcileri k&rŞilaşnu.,lar, 
Eaki§ehlrde bir eskrim kursu nçılmı.ş, 
es.Krim vaziyet levhaları spor l;IUp· 
rlne ve halkevlerine daıtıtılmıştır. 
GÜRE8: 

Geniı Direktörlük bu spor şub0~m 
de en uzak bölgelere kadnr uzanat k 
eskiye nisbeUe daha şUnıtillU ç:'J _.n ı, 
gayesini gütmüş ve bu sayede gUrc,;ı ı 
adedi hayli nrlmış, ortaya. yeni istı
datlar çıkml§tır. 
SU SPORLAIU: 

Genel Direktörlüğün teşeltkU:Ul'cl .ı 
itibaren en bUylllt alö.l;:a ve inki~nf
lara mazhar olan spor subel:ı• ın .. 
birisi de su sporlandU'. Bunwı bö; l • 
olmasının sebebi, su sporlarmın meu 
leket müdafaa. işleriyle yal;:u:ı n.ıa:. ı 
,.e rabıtasıd ır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun k npa
lı havuzunda ynpılan gıi't"ri }1.r • · 
!eriyle başlayan fn:ılivetı: Hal•.h"tn 
kurtuluş gününcl,., :.·apıllm Ye An' ı,ı 
Seyhan, İçel ve Hatay yüzUc!lleıinJrn 
40 kl§inin iştirAk ettigi 1,1ıısahnhalar 
takip etmiş ve :>ynl srncnin rne\·simi 
içinde on sahil bolgesJ ile )<nka,ra bht 
gcsi tarafından 4 hazırııı,, S ınükafnt
lt teşvik ve 2 bölge birincillıtl. m~lsa 
bakası yapılarak Genel DtrektörlUlt~" 
verilen program tamamen tatbik olun 
muştur. Bu müsabakalar& giren yü. 
zücU adedi 370 dir. Yine bu bölgelen 
yüzUcUleri arasından ~ilen 80 ki 
Turklye btrtncil1k mü.ııabak&laruı 
yapmışlnrdll'. lçlnde bııhındtığıım 1 

( Lıitfen sayfayı çctririni.':) 
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Spo 
Galatasaray Bugün 

İstanbulsporla 
karşılaşıyor 

rm yapılacak lık maçları tehiı· 
Milli matem mUnnsc ılc J_ 1 

edildiğinden, bugün Galntasa. 
ray - 1stanbulspor A takımları I 
saat 15 de Şeref stadıı,da hı...:-u
si bir karşılaşma yapuc. klar. 
dır. 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından :ılın~1ası gayet 
kolay· müessir bir müsıahzaıdır, 

arsa, Solucanlan 
k rit f3Y"' lt\İrlıd•r. [h•ul< so'uc~rıların n butul<'crdc ve Kl•tul<lrrdr 
ıc cb cı'ı~atı ıelı,ıkt'cr ı; ı orı n~ ~ ırır~'i< ~-.luc•rı lıı\l•lıl..uundıı Lurıu 

1 ul .,..m ılan b)<!a'•ı:!•r, 

Hckirnlerimir.e ve halkımıza tavsiye edilen bu 
mustah:ı:u her ·c~ancde bulunur. 

t<utuı:su 25 klJruş;tu,.. 

Sinema ve tiyatroıar 
Şehir Tiyatrosu 

ı cp ba .ı !Jrıını 
ı,ııı.nındn a •ı:am 

:ı0.30 da 
BIH ANA 

y. :{o :f. 

İ!itiJ,J"ıl CnJder.lndt· hoım dl kuınııııda 
~Ü!ldU/ t.1 1f' Çoru(;; CJYllllll 

,\k5ıu11 20.3'1 da: J>ADI 

Türk Operet Heyeti 
nıı nlqµrnı Kndıkoy 0!l''ra Sin n.n.· 

f!ıntla {;~tııtl l\luhll!I Sııh:thattlıılıı iki 
bli.) ııl, ı•fieri: 1 - Kt•rem - ,\ it, 2 -
Ef••nhı A5kı. 

---o-...----
Bu miis.ıbakadan evvel Be. 

siktaı:; B takımı ile Gal. a"aı.ıy ı 
B takımı ara ında da b;r mı:.ç -;:::-----------------------~ 
yapılacaktır. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

Askeri Liseler Voleybol 1 

Şampiyonası 
Askeri lıselcr arasında bir 

kac hafta C\"Vel baslarıan atle 
tizm müsabal:alaıı den·,. ha,·n 
okulu ve lıses'nin .nmpıyonluğu 
ile bitnuşti. 

Bugün de Bevoglu Halkcvi 
spor salonunda bu liseler ara
sındaki voleybol ı:;ampiyonasına 
b~lanacaktır. 

Müddeiumumiliğe 
davet 

1 tanbul C. Hıddciumıımiliğin· 
den: 

Mezunen 1 •anbulda bulunan İz· 
:mir ağır ccz ı !T'nh mesi aza mu
avinlerind n H ıı n Ertuncün 
940/36174 l''l.) ırnızla R ı!Pn memu· 
riyetimizc muı ncaat rtm •si. 

Toptan yaş sebze 
ve meyva fiaUarı 

8/l0/9JO <- uıı~t ı.:-Untı ıstaııouı nc
ledil eısl l'ıfori..r.,>z llaUııdo t(lpptan 1:>1t • 

tılan orla ı.t roocde .lll mP\, a , ı· 
setne iıyntlnrı: · 

ctNSt Kuru,, 
Bamya 40 
Sakızkabası-t 13 
Fu ulye (; lı 20 
ı;•asulyc A) kadın 12 
Fasulye B rbunya kırmızı 18 
Fasul) c ) ıı 13 
Domates r 3 
Domates ımık 5 
Semizotu 14 
Pırasa 5 
Ispanak 7 
Lahanıı: 5 
K rcvız 1 vk {I 

K revız Japrak 7 
BUber dolmalık 8 
BUbcr sivri 12 
Patates S 
K<-stanc kabağı 3.50 
Bal k ıbnğı 4.50 
Soğan 7 
I l'\tlıcan b:ış 5 
r. illıcan orta 3 
Patlıcan ufak l uO 
Patlıcan bostan 
Yeşil fia.la ta l 00 
Karnabahar 
Maydanoz 
Pancar 
Turp kırmır.ı 
Turp bayır 
Uzum Müı:ıkUle 
üzüm nı:ır.ıı.kı 
üzüm Siyah 

100 
li.1 

.75 
3.50 
1.25 
2.50 

15 
16 
12 

1'~Jma Amasya 30 
Elma. GlimU.,hane 22 
Elma lnebolu 10 
EJmn lnglliz (Taraklı) 20 
Armut Ankara 40 
Armut Yabani 8 
C<ıviz kabuklu 11 
Muşmwa fi 
Ayva 15 
Nar 8 
Kestnnc 12 
Muz yerli 75 
Limon ecnebi 420 504-576 600 
Limon yerli ıoo 200 
Portakal AJarıyn 100 2SO 
Portakal Alanya 150 200 
Portakal Mersin 80 450 
Portakal Mersin ıoo 450 
Kavun Hnaanbcy baş 30 
Kavun Haııanbcy orta 20 
Kavun Ha.s;ınboy ufak 10 

; 

nenin yUzmc müsabakaları daha 
geniş mikyasta yapılmılJ ve gcç~n se· 
n ,ı proı;raııın fuar ve grup mUsaba· 
l<alanylc at.ııunalar lift.ve olunarak 
yirmi bölge faaliyete sokulmuştur. 
Son sene içinde yapılan he: nevi m~
sab.-ıkado. mUsabıklar adedı yüzde ;:ıO 
nisbctlnde artmıştır • .Balkanlarda. yUz· 
m :xınınun inkişafı ve komşu dev· 
1 ti r ara md:ı mevcut dostluklara 
takviyesi maksadlyle AtinadS k~~ 
ınıı Balkan kongresine su sporları ~ 
dernsyonu ela ~Urdk ederek !ayda ~ 
kararlar almış ve hassaten birlnCl 
Balkan yüzme yanıılarmm mcınleke· 
umtzde ynpılması tekarrllr etmiştir. 

Genel Dlrektl.irlllğUn Sahal.nr ve 
T isler d:ılresince hazırlanıp tatbik 
mevkllne konulan plfınlan mucibince 
Ankaradakl Knrndenlz havuzu esaslı 

r tadilata tAbi tutularak nizami bir 
klc ifrnğ olunmuş ve İzmir Karf}ı· 

yal<a havuzu da ayni veçtılle ıslah edl· 
1 re'• memlekete iki g!lzcl havuz ka· 
zand:.nlml§tır. Alınan bir mualllnı 
Muğla, Antalya, tzmir, Bursa, tçı;l ve 
Hatay sporcuların kendi idar<'Sı al
tındn. teknik yUzme dersi ri vermiştir. 
onUnıllzd"kl ecne içinde bu dersler 
• aha ziyade DUmull ndirilcccktlr. 

• • • 
Beden T<'rb!y 1 Kanunu çıktıktan 

onrn kısa bir zamanda ba arllan ııu 
._ler, Türk gençliğinin h m vntan mU

d raası bakllllındnn ve hem de zinde 
v mhhaUl bir uzuv olarak yet~Urll· 
mesi yolunda sar!ecli;len himmeUerin 
hiç do boşa gitnıedlğinl apaçık ol:ırak 

özü UzUn önUno koymaktadır. Mllll 
~ir dı:vayı 1nanaralt yürUlI!! ·e " II· 
!!1111 Genel Direktörle mesai arkad ş· 
ı:ı.rma on candrul tebrllt ve muvaffo.· 
kiyet tcmennlsl bir insanlık borcudur. 

l'EKl'A RAGD• Ö.l'."E.N 

Devk. t O enıiryoUan ve Limanları 
işletnıe Umurn idaresi ilanları 

11 Panırtesl. 12 :salı nk anıları 
Bevoırıu HAl.1< Slnrma mda: 

. " AK'J'Ölt JilN 
-() 

Muh.ıınnıcn l>ed<'ıı 1240:.ı lıra l'Ul 3 mım tık <1000 Kg-. Kurşun levhn T"l 
Bııgiııı: ı - J)ı•fim• ,\ı~ıı ı: ı rkı;e. 

{ll 11 lll40) Paznrte .. ı ı,ur,u ıt tl0,301 ım buçuıtta Huyı.Jarpaş:ı.da Ga1 '.? _ Karı Davnsı: ıt~ıılıh, 3 - )ilki. 

Beyoğlu Halk Sineması 

binası dahıllndC'kl ~ ımıs~ , tarntıııı:Jan ı•dz.ıı ııklıı satın alıııacaı.tır. 
Bu ı!JC gtrmck ıstıyrn,erın ~3 'O) ııralıl' katı tcnıınnt "e kanunun tayin 

etliği vcsulkle blrlıl<tr pnımrıık glınıı 1<aatıne kadar komiıı) on.ı muraeaatları B o R s A 
ıeızımdır. ı 

Bu ışe nit " rtııamclcr konıısyoııuan pıırasız olarak d~ğıUlmaktadır. 
940 tıo22sı -Ankara 8-tt- -

••• 1 ÇEKLER-
on beı,ı tonluk alelflmum vngonlann tonajı :!S 10 !HO tarihinden itlbıırcn ı ı Sterlin ' 5.24 

on altı tona lblıiğ edilmiştir. ıoo ·Dolar 132.20 

Fazla ma!Omat almak üzere lstu yonlarn mUracnat ohınması. 100 !<'re. 
100 Liret 

('iö08 10623) JOO lsvi~·re Frc 2D.68i5 
••• 

Muhammen bedeli (2025) lira olan muhtelıf eb'alta 420 metre Yeraltı 
Kabloeu ile :;o metre Kurşun Sargılı Suplon Td \'C Uç adet Yeraltı 8uvntı 
(26/ll/J{l40) Salı gtinU saat Ol) on birde Haydarpa ada Gıır binası dahi· 
tindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile s..-ıtın alınacaktır. ı 

Bu (şe girmek lstiyenlerın (1511 lırn 1~8) kuru~luk ırıuvnkkat teminat 1 
ve kMunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar ko· ı 
misyona mUracantıarı lazımdır. 

Bu fı;e alt şartnameler komiııyondan parasız olarak uağıtılmnlctadır. 
(10628) 

Belediye Sular ldaı·esinden : 
ı tcıaremlzce bastırılacak 125000) knıton, (187liOIJ) makbuz. t4SOO) 

bordro için 13/11/940 Çarşamba gilnU ı;aat 14 de açık eksiltme yapılacaktır. 
2 - Eksıltmeye girmek istiyenler Taksimde Sırafiervllerdckl idare mer

kezinde Jewı.zun aervlsinden şartnameyi parasız olaralt nlabillı-ler. t 10630) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

3710 sayılı Belediye lstlmltılt kanununa tevfikan istımltıklnln umumi 
menfaatlere uygunluğu tasdık edılip mezkflr kanunun 8 inci maddcai muct· 
bince 2025 lira kıymet takdir edilmiş bulunan EnıinönUnde Çtılcbl oğlu Atfı· 
cddln mı:ıhalleslııln Mısırçarııısı derununda Erıak anbarı ııokağında Kadas
tronun 384 Uncu adasında 163 parsel ve eski yeni ll> kapı No.ıı K. dUkldl.ilın 

Tapudan alman to.sarru! kaydında 1/2 his.sesine sahip Ali oğlu Halil ::>adet· 
tine bu kıymet tebliğ edllmek istenilmiş ise de lkametgAhı tesblt edilemedi· 
ğinden zabıtaca yapılan tahkikattan ıınlcışılmış olmakla 3710 sayılı Belediye 
lstımllılt Kıınununun ıo uncu maddesinin tatbiki :>.aruı1 görUldUğtinden icıı
bedcn tebliğ varakal:ınnın harltasllc birlikte birer nüshasının bu dUltkll.na 
diğer ikinci nüshalarının alt olduğu Belediye Dairesine ve üç!lncli :nüshala· 
rının da umuma mahsus mahalle 20 şer gtln mUddellc talile edıldiği IU'uı 

olunur. !10654) 

Adet Uralık 

1 2000 
3 '1000 --

Lira 

2000.-
3000.-

~, 

ı 

100 l• lorin 
100 Ra~I nıı:ırk 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Le\"8 

100 ~k Kronıı 
10() l't~eta 
100 Zloti 
100 Pl'nKi> 
100 Le;\ 
100 Dinar 
100 Y!'n 
ıoo tnf'~ Kronu 
100 Rnble 

Altın 

0.9lJi/l 
1.6225 

18.90 

:?6.fı.!21'> 

0.6~2:> 
ll.17!\ 

31.187;) 
31.005 

21.10 

- Esham ve Tahvilat 
'l'ahvtıiıt iiıcrlne Mıııımdı• 

olmamı"! ır. 

KAYIP~ At 
/ 

Sandalımın 7116 sayılı pltikıısını 
zayı ettim. Kaydını sUdircccğimdcn 
hükmü yoktur. 

Knı;o ol;lıı Dlnıit rl. 
• • * 

:!2.1.1933 tarihinde lstanbul 'ficarC't 
Lisesinden almış olduğum mezuniyet 
muvakkat tasdlkrtauıcslnl ~nyl ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hllkmt.ı 
yoktur. 

i69 nıııııarada .1\e\ln (83083) 

KutahHI :O::ıılh Hııl.ııli Hfıldnıli~lııdt•ıı: 
Ha;,idiye mııhallesinden Okka oğlu 

Mehmet kızı Hnlıme Dilsiz ile Hrılk<' 
Eydcmir \·e AhmC!ı'ın şayınn ve mü;; ı 
tereken mutasarrıf oldukları mııhalkl 
mczk\ıredc k!ln hudut \ e C\'sıafı sair c 
si şartnamesinde yazıı GOO altı yUz 11 
ra muhammen kıynıeUi bır bap hnn 
kabili kısmC't olmadığından eatılaral-. 
şuyuun izalesine dair verilen karara 
binaen 6/12/940 Cuma gUnU .saat 14 
de mahkeme kalcmlnde açık arttıııııa 
suretile satılacaktır. Artırma şıırtna 
mcsl 15/10/!MO tan itibaren ı,ıçıktır. 
Alınak istıycnlcr ytiz<.Je ıo nlııbetlnde 
Lcıninul verme~e mecburdur. Muayyeıı 
gilntle u~ulen nidadan sonra en Zi) nde 
artıronın Uzerindo bırakılır. Müşteri 
bir hafta zaıfında parayı vermezse 
ihale bozularak 15 gUn mtiddetle ye. 
nldcn artırmaya çıkarılır. Bu ikinci 
artırmada en son artıranın UzcrlnP 
ıhalc olunur. İki ihnlc arasındaki fark 
ve faiz Cınce alandan tahsil cdıllr. l;ı 
bu goyri mcnkulUn ihalcf'lnc kadııı 
lıinlcmiş vergi ve cvlta! borçlarile be 
lcdıye resmi ''e deJlfıliycııl alana altlır 

MUştcrı şartnamede ya1.ılı bılttlıı 
§eraiti l<abul ve ltlraT. hakkını lsknl 
etmiş sayılır. Fazla mal(ımat edinmek 
istlyenler mahkeme kalcminrle !140/13 
No.lı dosyada mcvcud şaı·tnam<'Y• 
okuyabilirler. (38fli0) 

,,.---------~ 

VAK l T 
2 7!'i0 - 1500.-
4 500 2000.-... 
8 250 = 2000-

35 100 3500.-

80 50 = 4000.-

300 20 ... 6000.-

<ilf 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakta 
ya1nız Para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz . 

Keşidcler: 4 -.ub:ıt, % Mayıs, 

ı AJ;"llrötos, 3 lktn l~rlıı 
1::ırUılcrindc ;\ ııpılır. 

Kumbaralı \'e kumbara ı:ı hcsnp 
lannila en az; elli Jra ı bulunıuılar 

kur'aya dahil edilirler. 

• 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı yer: V All/T Matbaası 
Refik Ahmet Scv(J'ltgil 

Gazetede çıkan bUlUn yazı ve 
resimlerin hukuku maııtuzdur 

ABONE TARiF.ESi 
Memleket Memleket 

içinde dışmda 
AyW• !fj 165 Kr. 
s aylık 260 4%5 
6 a,)·lık 475 820 .. 
l yıllık 900 1800 .. 
Tarifeden Balkan Birliği için 

ayda otuz kuruıı dU~Ur. Posta 
birliğine girı:nlycn yerlere ayda 
yetmlş bcııer kuruıı Zllmnıedıllr. 

Abone kaydını bildi.ren mektup 
ve telgraf ücretini abono parası. 
nrn posta veya banka ilo yollama 
Ucretinl idare kendi üzerine alır. 
TUrldyenlrı bcr posta merkezinde 

v A.KIT'a abone yazılır. 
Adres deği§tlrmc ücreti 2~ Krş. 

iLAN UCRF.TLERI 
Ticıı.ret IJD.nlarının santim • sa 

tırı sondan itibaren llln aayfala 
rında 40, iç sayfalarda ım kuruş, 
dördUncU ı>ayfada 1; iklnd ve 
UçUncUde 2; birincide 4; ba.§lık 
yanı kesmece 6 liradır. 

BUyilk; çok devamlı kllşell, 
renkli ilAn verenlere ayrı ayn in· 
dirmeler yapılır. Resmi Utınıarm 
santim sabrı liO kuruştur. 

Ticari lllııblyette Olrnryaıı 
Küçilk UCUılnr 

Bir deta 30; iki dctruıı 50, Uç 
deta.sı 65, dört detası 75 ve on 
defası 150 kuruı;tur. 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır. 
En sıkışık z:ıın:ın:.J.ı sıze en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, 1C'zzct 
,c •cfıı~uı bakımından tntınin cdicı mahiyeti ve yüksek evsafı h:ıızdır. 
Mercimek, bezci~ a, buğday \•csair corbalık komprimelerimızı her 

:o,ercle bulabilirsiniz. 

ÇAPA ı~ARKA MUSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 , .. , 

T ·· rkı C mh r etı 

Ziraat Bankası 
Kurulu!\ Tarihi: 1888 

Sermavesi: loo.nno.ooo Türk Lirası 
~ube ve A i,.n~ ~"'~di • 265 

7.irai ve t;r~ ri her ,.. .... ·i ~- -'·~ mu~ meleferi 

Para birıktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Verıyor 

'·•raat Bankasllıaa ırum"D.rab fi: llıbarsız tasaınu tıesapıannoıı c.ıı aı. 

50 Urası buJuna.nlara senede 6 defa çektıecelt kur'a De a.şağıdakJ 
plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1 &del LOOO Uratdı t.000 t..ın 
ı • 600 • ı.ooo • 
' • ıı;o • ı.ooo • 

lO • 100 • l.UOO • 
ıoo " 60 • 6.ooo • 
120 • co • 4.800 • 
ı&o • ıo • ıı.zoo • 

otKKA'r: Beı!aplanndak1 paralar bir ecne tr;tncıe 6'l ılradaıı aşağı 

ıuşmlyenlere ikramiye çıktığı tllkdlrcıe % 20 fazlasiyle verUecekttr. 
Kuralar eened• c dcta: 1 EylQI ı Blı1ııclkll.nun ı Ma rı o~ ı F-lıı.ztrıuı 

tarihlerinde çekilecektir. 

/stanbul Defterdarlığından: 
Evvelce Galatada Kemanke§ mahallesinde Yadigllr Hanında Çolak r.ad 

biraderler !lrın.ıuıilo ticaret etmekte iken §imdikl adresleri meçhul vapu 
acentesi Rasim ve Nikolaya; 93:i yılı mUstahdem vergisi hakkında talebini 
veçhlle izahat vermek ve tekli! devresi zarfmda verilen bordroların yedlntzd 
bulunduğu iddia olunan tasdlldi suretlerini ve 935 takvim yılı muamclıU.mızı 
nntık defterleri ibraz etmek üzere tarihi ilAndan itibaren on beş gt1n zar 
lınQa Galatnda HüdavencilgO.r Hanında 2 No.lı itiraz komisyonuna müllı·acn 
atınız JOzıımıı ilAn oluıll'r. (10614 J 


