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Bu kuoonu kesib 
saklayınız 

ı._--~--~-----=~-==~~ Antaky~da Kız Sanat Okulu açıldı 
Antakya, 13 ( A.A.) - t~~ün a.kiamyapıl· 

kız sanat okulu.'lun a.çılrş orenı 
~ Hatay için bir irfan ve sanat yuvası 
olan bu okulun açılrş töreninde başta vıı.li ~1-
mak üzere bütün memurlar ve kalabnlık bır 
halk kiitlesl ha.zır bulunmuştur. 

italyanıar. Af~i-. 
kadan ümıtlerını 

kestiler 
;yazan: ASIM US 

Orta Ş&J1(tald İngiliz ordusunun 
Ubyadan hareket ederek l\lı ır 

hududunu geçen h.alyıın J.·m 't'tlc
rlne karşı taarruz etmesi \C Sldl 
Baranı ile Sollum'o kırk bine ya· 
km esirle b<.>rabcr aldılrlan sonra 
baradakt ltalyan mUdafa:ı. kU\"\ et· 
lerinl Bardla'dıı muhasara. altına 
alması Uzerinc Afrika orduları 
ba§kuınandanı maresal Grazlanl 
MnS801lnlye bir rapor gondennl<di. 
Bir müddet C\"\ el njan tarın çol< 
muhta."llr §Ckllde haber 'erdikleri 
hu rapor hakkında elimize !;l'~Cn 
yeni taf llit Bardia'nm zaptından 
sonra İtal)anlıınn Afr .mdald as 
kert \-ul)etlerlni a)dml:ıtllor. Bo 
\"&Zlyetl bir cümle ile lıoliisa et. 
mele icap ederse ttall ıınlann ar
tık Afrlkada tutunmaktan kati o
larak ümitlerini kesmiş oldoklan· 
nr söyll) ebillriz. 
Vakıa nıarc5B1 Grazlaıü rapo. 

nnda İtalyan ordu onun fe\l<ali.
de fodakirlrk eseri gusterdJğfnl, 
mUmklln olan he.r türliı ~ayrcUerln 
yapıldığını anlatıyor, fakat neUcc
de orta ljarktaki tngllJz ordu uuun 
harp kablleycti bakımından ~ok 
yüksek oldub"tlDU da ithaf etmek· 
ten ~eldnmll or, İngiliz zrrhh krta
Jarmm, ha\a Jmvvctlerlnin ltal3an 
tırbh kıtalan ile ha\a kU\"'\etlcrl
ne üstunhiğilnü dola.~k ifadelerle 
tasdik ediyor. Fazla olar.ık Sidl 
Baran! ile Sollum'un 'o Kapuzzu· 
nun tabUyesl ile Afrlkadakl ttal· 
yan onlnsu için tehlikenin berta
raf edJlmftj olduğunu t.4".mln etmek 
cesarcttnl gösureml3 or. 

Kafile hal;nde sevreClen lng;J;z, ticaret gemilerini himaye eden bu lngiliz 
muhribi yol üzerinde te sadüi edilen bir mayni infilôk ettirmek suretile 

büyük bir gemiyi batmaktan kur taTmı§tır. 

Mar~I Grazlanl diyor ki: 
- tngllfzlerle aramızda cereyan 

eden mücadelenin sonu ne olaca6'1 
haMlmcla ... tah-
mn yürütmek olur; zira 
düşmanımız dün 8rt 'kötc-
inden en df'ğCrll l 'lıiilerlnt topla· 
yıp buraya gctlmdfllr. Fakat t. 
&JTUZOD başlangtemdan ffibal'CD 
geçen on lkl gUn zarfmda İngiliz• 
Jeı1n miılr fırkalarmm ileri hare
fttl BanJia•da tevkif edllmlş deni· 
leblllr. Bu neUce münhasıran İt.al· 
yanın hal'a 'e kara ko\"'\etlerl sa• 
yeslndc tcmln edllmI tir. 

Kati olarak unu ancderlm ki 
burada herkes kendine düşen \"&

zifeyl tamamlle son haddine ka· 
dar yapmıtfır. lngUfzJer tarafm
dan alman esirlerin adetçe çoklu
ğuna bakarak İtalyan askerleri· 
nln lnn-vctf , e harp kablllyetl bak· 
kmda lipbeye düşmek doğra dc
*'ldlr.,, 

F'lkrlmlzce yalnız marcsal Gra
üanl'nln raporundaki bu satırlar 
İngiliz taammmun ilk safJıamı· 
dan sonra İtalyan komandanmm 
manevi Jm'"' eti ne kadar sanılmış 
olduğunu göstenneğc kifidlr; ma
:rt'J§al Grazlanl tngtılz t.aammmun 
Bardia'da te\ kir edilmiş adcJcdllc
blleccğtnl söyluyor da bir türlil 
''t.e, ldf cdllml~r,, diyemiyor. 
Sonra bll! byan mücadelenin sona 
hakkında ~mdlden kati tahminler 
yilrütmek ,-akitsiz olur demekle 
harbin netfce&hıln ne kadar Umlbıtz 
olduiunu göst.ermı, oluyor. Daha 
sonra İngiliz taarruzunun Bardla 
önllnclc mo\u"kat olarak durdu· 
ruhnu~ olmuı sadece İtalya.o ha· 
\"'& 'e kara kan etlerinin eseri· 
dlr demekle ltaıyanm Akdeniz do
nanmasmm bu harpte hiç bir hlz· 
met gönnecllğinı söylemlş oluyor; 
ha suretle İngiliz donamııasmm 
büytık faallyctlcrl kar§ısmda ttaı
Jaa donanmasmm blr hayat 'e 
nıtncadlyet eri göstercml'llllş 
oldoiunu ~barUz ettlrl! or. 

Marefa) Gra.zianl bu limit iz ra
pora yazdığı zaman ttalyanın Af· 
rlbda \erdiği esirlerin mlktan 
ancak 30 bin kadardı; tn;Uiz b· 
arraz lcanttleri de daha Bardla 
kaprlarnıa hllc , annı clcğildt 
Şimdi 1 e tnglllzlerln aldıkları cslr
lcr 80 hin bulnıu tur; lngill2 ta 
arraz ordu u da Bıırdia'p aldık 
tan sonra Tobruk'u muhasara et· 
nıl&Ur. Banlla'n111 sı.&utundan 50n· 
ra tiç gUn tcehhürl«' nc<>rt'dllen 
214 numaralı reıımi ltal3 an tehll· 
ilnde a3 nen u atın okudnk: 

"nlalzcrne, insan, olil, ~aralı, 
kayıp itibarile İtalyan zaylah a· 
irrcJır.,, 

Reıuni hır İtalyan teblığiııde 
.ilendi auiaüımDm .ııc oldllill· 

Yugoslav kabine
sinde değişiklik 
yapılacakmış ! 

Başve~il dün Kral Naibi 
ile görüıtü 

Bclgrad, ıs (A.A.) - D. N. 
B.: Başvekil Zvetkoviç, bugün 
Belgrada dönmüş olan başvekil 
muavini ve Hırvat lidE!ri Ma
çek ve yine bugün Eelgrada 
gelıni§ olan Sloven liderj ayan 
azasından Kuloveç ile :tızun gö
rOemele:rde bulunmUftUr. 

Zvetkoviç, billhara saraya 
giderek kral naibi prens Pol ta
rafından kabul edilmişt::r. 

Dahili siyasetle alikadar bu 
faaliyet dolaymiyle, kabinede 
yakında. tebeddillat yapıla<:ağı 
hakkında p.yialar dolaşmakta -
dır. 

VI.,, .. 

Tobruk 
tamam ile 
muhasara 

edildi 
lngiliz 

kuvvetleri 
8 O kilometrelik 

bir cephe Uzerinde 
durmadan arflyor 
ljebre y~m beı 
ta1yare meydanı 
baıkmla alındı 

K&blre, lS (A.A.) - Ortaıark ln-

8 • d b • • • ı glliz hava kuvvetleri kararg&.ıımm 

ır en ıre ıngı le• te~~rı~ sonkdııun gecesi, Benlııa ve 

reye taarruza geçti !:ı~1::::ın~:.r:nı:ı:ırm~: 
1 na bomhslar dU,mtl§ ve y rde dağınık 

Amiral Platon bır halde buıuna:ı tayyareıer!n yakm 

İngiltereyi, F ranıız 
imparatorluğunu 

zaptetmek arzusuyla 
itham ediyor 

Londra, ıs (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Vişl birdenbire lngiltereye ta· 
arruza gcçmi§tir. Bir taraftan 
milstemleke nezareti miisteean a
mlral PIA.ton yan resmt gazete
lerden ''Le Joumal" m bir muhar
ririni kabul ederek İngiltereyi 
Fransız imparatorluğunu zaptet 
mek arzımı ile itham ediyor, eli 
ğer taraftan da i gal altında bu. 
lunmryan Fransız radyolan Si· 
yaınm tecavtlztlnü eu suretle izah 
ediyorlar: 

Bu hareketlerden mesul olan 
Japonya değildir. lngllteredir. 

itimada değer membalardan n 
lman maJUnıat gösteriyor ki, V .. 
nin bu hareket tarzı samimi de 
ğil ciltdır. Merselkebir'in ertes.i 
gfuın Afrika sahillerinde bulunan 
bir Fransız mUstemlekesinin umu· 
mi valisi ile g6rUşen amiral Pla
ton, her s bah kalktığında İngiliz 
lerin muzaffer olması için dua et 
tiğinl sövl~miştir. 

B. Çö;.çil 21 teşrinlevvelde l!IÖ) -
lediğf nutukta, lngiltercnin hiçbir 
devlete ve bilhassa Fraruıaya ka~ 

(Devamı 4 üncıüff') 

lıı.rmd:ı var.gmlar çıkmıı ve mrnwar 
OlmU§!:'lr. 

Tayyarclerfınlz BfJJgaziyo de taan 
ruz ctml§ler ve ağlr bir bomba askeri 

(Davamı 4 üncüde) 

T ransi iv an yada 
Romanya 
aleyhinde 
mitingler 
yapıldı 

Romanyadaki Macar
lara yapılan fena mua
melelere nihayet veril-

• eai 1,teniyor 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Tran 

silvanya ahalisi pazu günU 
Transılvanya şehirlerir..de bır 
çok mitingler akdebni§tir. Bu 
m.itınglerde soz elan hatipler 

(Devamı 4 üncüde) 

Yunanistana 
İtalyan taarruzunun 

hazırhkh 
olduğu hakkında 
Yeni deliller 

bulundu 
(Yazısı 4 iim:riıde) 

nun ifade edilmesi mareşal Grazt .. 
nl'nin raııoru ile tas\ir cclllcn ,, .. 
zlyetc gore artık ltalyanlarm Af
rlkada tutunmaktan ta.mamHe tt· 
mitlerini kesmiş olduktannı götıte
rfr ki Akdeniz sahasında harbin 
lnkhıııfı bakmnndan dönüm nokta 

51 dem•~ olan mllblm bir hidl&e-

Jllr .. 

lJsftc: Yanyada t t a l 11 cı n ta arelerının fJ.tfıkları bomba. 
Zar.dan h!ırttp o bır v, allta. l ılar t , an dı!lıirn 

len ~ i r ltalyan bonıbaraıman tayyt1Teai 

•• un 
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• • • • • nonu 
Dün l stanbuldan 
Ankaragr;ı. döndü 

Ankara, 13 (A.A.) - Reisicumhur ismet in· 
önü hususi trenleriyle bu sabnh Ankaraya avdet 
buyurmuşlardır. Milli Şef, ista&yonda Büyü~ 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalık Renda, Başvekıl 
Dr. Refik Saydam, Ankarada bulunan vekiller, 
C. H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, me
buslaT, Ankara vali ve beledıye reısi, Ankara 
mevki ve merkez komutanları, emmyet müdürü 
ve diğer mülki ve askeri erkci~ tarafından kar• 
şılanmışlardır. 

Arnavutluktaki 

İtalyan kıtaları 
başkumandanı 

General 
Soddu 

istifa etti 
Yerine Genel

kurmay Başkanı 
Cavallero geçti 
ltalyanların kaçarken 
götürdükleri imanlar 

SOOübuldu 
(Yum 4 lhlclk1e) 

Mü~takil Fransız 

ajansına göre 

Almanya Parisi 
açhğa maruz 

bırakıyor 
Bundan maksat Viıi 

üzerinde yeni bir 
tazyik İmİ§ ! 

Londra, 13 (A.A.) - Mu takil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Genera1 ~oddıı 

Bulgar ıs tana 
Alman kıta
larının nakli 
Haberleri etrafında 

Tas ajansı bir 
tebliğ neşretti 

Almanya yava§ yavaş Parisi aç
lığa değilse bile kıtlığa maruz bı
rakmal..ia ve vaziyetten istifade et· 
mek i~in mesuliyetı Vışı hükQme- Günler;n oe~inden: 

ltalyan propa
gandasının ileri 

hamleleri 

ti uzerine atarak işgal altında bu· 
lunan mıntaka ile işgal altında 
bulunmıyan mıntakarun arasını 
açmak ıstemektedır. Filhakıka iti
mada ~yan malumata göre Paris
te iaşe vazı}cti acınacak bir halde
dir. Birkaç haftadır Pariste et bul· 
mak hemen he.nen imkanızdır. 
Yana~ılmaz bir fiyatla tedarik e
dilebiıen -.egane sebzeler harpten İtalyan propagandası ordulann 
eV\el bol 0bol ıstıhsal edilen pata· gerıleme't'rine mukabıl her taraf
tes, ıcamıbahar ve havuçtan iba· ta ıl~··ı hamleler yapıyor .;e mu· 
rettir. vaffa.K da olııyor: l tanbulda 

Yaıruz bu işin garip tarafı kıt· fran ıı.;a o arak ı E.-Şredılen Be 
lığın ~r.cak Paris mmtaka:.ına ın· lu adındakı İtalyan gazetesının 

· ı ı İtalyan C\rdulannı metheden yazı. 
hisar etmış o masıdır. şgal altın· lannı Türk gazctelennın fikirleri 
da b'.l:unan dıger F ran ız ehırle- imış ~ibı alıp it il) an matbuatında 
rinde nakil kola}lığı oduğundan neşrettı.dıği ~ıbı Stelani ajan~ da 
bu gıhı yiyecek maddelerı nısbe- evvelki gür Bul~~r Baş-.;ekı!i Pro· 
ten dah2 mebzuldür. Almanya, fesor F !olun Rusçukta söy edı~ 
Donot ve Deat vasıtasıle matbuat- nutku kc>nd lerımn l!\lerine gelir 
ta neşrı}at yaptırarak Vışı hükQ· bir .,..Lıe koydul<tan sonra Bul 
mctinı Pans mıntakası halkını aç r-

bırakr.ıak istemekle ıttıham ve gar a ıan"-mdan evvt'I Anactolo a· 
ki jansına }elı tın~·or. Bu uret 

tazyik etmektedır. Alman tazyı Bul~ar c:ıyasetini Türk efld\n umu 
bir çok marşandiz trenleri· mi.·es ne } anhş hıı halde göster 
nin ışgal altında bulururuyan 
mıntak.ı<.an Pame sevkını intaç mek çartc.ini buluyor. 
etmi~tir. Almanların yaptıgı he- "LA1 a peynir gem s1 yurumez' 
ap gayet basıttir. Almanya, derler. Fakat ltahan propaganda 

Fran.;<mn ıkıye bölünmesıyle ta- cihazıarıı ı mU\ aUakıyetlen gos
hamınülu ımkansız manevi bır va- teriyo- kı lafla ı• nset dalavereler 
ziyet c· ,Yacağını ve bırçok iktısadi pekAHl vlırfitülcbilıyor. ~ 
müşkü~t ortaya çıkacağım bıliyor ttaly:; n propa~andacılaf!llm bu 
\C bu ::.t:retle İ"-gal cdılmiyen Fran muvaffnk1' et i faalı}etlerını takdir 
savı )0egane çare P an A manlarla etmemek elde d ğil. .,

1 . (Dtvamı 4 üncüdıJ.. ' HASAN KUMÇA~ · 
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1 Radyo Gazetesi 1 
fJçtlncl IOWJ9t· 
Alman llltlıadl 
cinlqmuı 

Hafta bııamdn dllnyanm siya.si 
vaziyetini gözden geçirdiğimiz .za
man Sovycıt. - Alman iktısacli an
laşmasının birinci derecede ehem
miyetli meselelcrln başında geldi
ğini görtirilz. 

Bu Sovyctlcrle Almanlar arum
da ~ apılmış olan UçUncU iktıaadi 
mukaveledir. 

Ancak §unu da kaydedtılim ki 
bu mukavele ~alnız iktısadl bir 
mukavele değil aynı z:ımınd• ild 
memleket arasındaki htıdutlan 
çizen ahall mUbadelcsi 15ekllni de 
tesbit eden bir anlaşmadır. 

Polonya ve Baltık devletleri il
hak edildikten sonra daha çok ya
kınlaşan iki memleket arasındaki 
hudutlar Rlmdlye kadar Si%il.ml§ 
değildi. Bu muahede ild memle • 
ket arasındaki yeni hudutları da 
tesbit ctml§Ur. Sonra Sovyetlere 
geçen topraklarda blr. çok Alın.an 
vardır. Al.mnnlarn geçen toprak • 
larda da Baltık memleketleri aha
lliıl yqamaktadır. lşte bu yeni an
latma De bu ahalinin mübadele 
ıekll kararlaşmıştrr. 

Siyas! mahiyette olan bu iki an-
181Dlaya Sovyetler daha çok ehem· 
miyet vermektedirler. Almanlar .ise 
iktısadi anlaşmaya ehemmlyet ve
riyorlar ve tabU bunun hususi &e· 

hepleri de vardır. 
Almanya lle Sovyet Rusya ara

sında eıya mUbadeleai kolay yapı· 
lamaz. Buna bir çok engeler var
dır. Evvelli. nakliyat meaelell: 

Sovyctlcrfn nakliyat aisteoıleri 
ıyi iglcmemektedir. AJ.maniarıa 

nakliyat sistemleri de harp dola
' ıslle bozulmuntur. ŞlmencU!er .hat 
lan da blribiıine uymuyor. Sonra 
Almanların Sovyetlere venblle
cekleri mamfU eoya mahduttur. 
Sovyetler de Almanlara mebzul 
mal ve'rCmw er.. Fa.kat bwıa rat· 
men Almanlar Sovyetlerle ticaret· 
lerlnin l milyon )'ilJı bin marka 
ballg olacağını yaYDlJllardı.. Tabtt 
bu milmkUn olamadı. Alma.nyanm 
Sovyetlerle yaptıiı ticaret anı. 
ması memleket dahWnde propao
ganda si!A.hı olarak kullanılmakta
dır. Almanyayı idare edenler buna 
lilzum gönnUalerdJr. ÇtlnkU geçen 
umum! harpte lngills ablukası Al
rnnnlan çok mUıklll mevkte dn,tlr
mUştU. Şimdi be Almanlar Sov -
vetlerle tlcıı.ret aıılapnHt yaptık
tan sonra lngiliz ablukaaı asli mU· 
essir olanuyacaktır hlsaini verme
ğe çalışmaktndırlar. 

Bu defa yeniden bir muahede 
imzalruımnsı sebeplerlnden biri de 
budur. Sonra Almanya Amerika -
nın İnglltereye yardımma Sovyet
lerlc yaptığı bir anlaşma ile cevap 
nrmektedlr. Bu muahede ile de· 
nıek istiyorlar ki: 

Sana Amerika yardım ediyona 
bana da Sovyetler yardım etmek-
tedir. · 

Fakat bu muahedenin Biy8ll :mü
nruıebetlcre hiç bir tesir yapmzya
cağmı Sovyet gazeteleri yumak
ta.dırlar. Bu gazeteler Alman dost
luğundan bahsetmekle beraber 
Bovyet Rmyanm harp Jraramnda
kl vuiyetin değigmbıeceiini blkli· 
riyorlar. 

Bulgar BQ§Vekilinin 
nutku 

Diğer bir h&dtıııe de Bulgar Bq
vekili profesar Fllorun Ruaçllkta 
söylemiş olduğu nutuk.tur. 

Viyana seyahatinden ve Alman
yayı ziyaret şayialarmdan sonra 
Bulgar Bqvckilinin. bu nutku all
ka ile beklenmekte idi. Bulgar 
Başvekilinin sözleri hor halde 
BuJgn.r hartcf politikumda bir de· 
g.ışiklik olıruyacağmı anlatmakta -
dır. Profesör Filof'un .azıert rea
list bir politikanın ifadesidir. Bu 
nutuk artık Bulgaristan hakkında
ki dedikodulara nihayet vermeli
dir. 

Bu dedikodular o kadar ileriye 
varmqtı ki Bulgariat.an& Alnwı 
a.skerleriniıı gelmi§ olduğu ve bun
dan Sovyet Ruayanm da maltimat
tar bulunduğu ~nıı& kadar 
varm:şll. SovyeUerin Taa ajaıw 
bu haberleri biraz asabi bir ifade 
ile tekzip etmiştir. 

ltalya müşkül 
vaziyette 

lngDtere ve Yunanistan İtalyaya 
ağrr darbeler indirmekte devam e
diyorlar. Bu darbelerle ltaıyanm 
siyul blinyeei ve askeri kuvveti 
sarsılmaktadır. ltal,J an b&Puman
danı Badoğlio ve diğer :tunwıdu
lard&Jl BOnra bu kere balen Anıa
fttluktakl İtalyan urdıiJmıun bat
Jnlmandam olan General Sodda da 
fStif a etm.lfilr. 

Du hıUfanm adıhl ~ 
DMılml Oıııtut .. Roen ileri ıll.rill-

-

t 

mekte ise de hakiki sebebin Arna
vutluktaki muvaffakıyot8lzllk ol -
duğu muhakkaktır. 

Soddu'nun yerine kumandayı er· 
kanı harbiye reisi Kavnlyero ala· 
caktır. 

Amerikanın yardımı 

Klwura'nın zaptından sonra bu 
mevklln §imali şarkisinde bulunan 
İtalyan kuvvetlerinin aynı mevki
de kalmaları çok mllşküldür. de
ml§tik. Son haberler bu tahmini· 
mWn tahakkuk ebniı, olduğunu 
gösteriyor. Yunanlılann son taar
nızları ncticeslndo thum suyuna 
doğru u.ıannn ltıya.n hattı 25 ki
lometrelik bir mMafe dahilinde 
yanlmış ve Yunnn kuvvetleri on 
ik1 kilometre derinliğe girmi ler
dir. 

Timoriça suyunu garba doğru 
gec,:en geniş btr cephe dahtlinde 
Bc:rat şehrine 15-17 kilometreye 
kadar yaklaşmışlardır. 

lt.alynn Yunan harbinin en en
teresan bir ciheti de Rimdiyc ka
dar 2,5 aylık hıirp zarfında Ama-

Fakat Avrupanm her noktaamda 
bugUn tehlike vardır. Bu tıa.rp, 1914 
harbı gibi bOtUn -SiıDyada hllkllm sU· 
ren de"ln bir kayn~manm harlct ll"• 
zahUrlcr1dlr. Mev ut tehlikeler aad~ 

ce maddi değildir Rynı zamanda nıae 
nevidir de. Bu eebfoble bUUln millet 
manoviyatmm sağlam ve ma.awı kaJ. 
mruıma dikkat etnıclldir. Ben, Jıılacar 
mWeUnll: kendlne has karakt.eriDe 
sadık kalmaaı l l.n çalı§mayı en lblriıı 
ct vazlfa telAkkl etmekteyim. Macar 
mmeu, mım baaleUert itibarile Kan 
paUar bavzumda nt.zım bir rol oyna.. 
mağa .nyık blr mllletUr. 

llkokul öğretmenlerinin 
mesken tah~iıatlan 

tık tedrisattan orta tedrisata 
geçen ilk okul öğretmenlerlnln 
husus! idare bütçesinden alacağı 
olan mesken tahaisatlarmm ken
dilerine ödenmesi için Maarif Ve
killiğine müracaatta buJunmuılar
dır. Bu öğremtenlerhı vaziyetleri 
alikadarlar tarafmdan tetkik edil· 
mektedir. Bütçeden aynlacalt ta
sarrufla lstihbltlan ödenecektir. 

Yeni Ticaret Müdürü 
vazifesine başladı 

. vutlukta üç ordu kumandanının 
değişmiş obnasıdır. Bu hareketin 
misline :tarihte tesadüf olunamaz. 
Buna sebep ise askerlikten anla -
mıyan liderlerin orduya mUdaha
leleridir. 

Bin scnclllt tecrllbelerle imtihan 
geçlrml.ş olan rnıın aeclyeml.zi feda 
edcmcylı. Bugtln harici ve dahtn yem 
"azlfclcr o.karaıamdn bulunuyonı.z. Faa 
kat en b0l1lk vazife bUtUn kuvveUerl 
millet hlzmeUne haırebnekUr. Bun-
dan aonra gelen fklnct vazifemiz. mub 
telif llaanlnnn konu§ulduğu memleke 
timizi Sa'nt, Etl'!nne'nl.n koyduğu· 

f'Saslar dnhlllnde aevk ve idare etmek 
tir. 

1941 bütçesi 
hazırlanıyor 

Vekaletler 1941 malt yılı 
blitçesi üzerinde luwrlrklara 
başlamışlardır. 

Yeni bütçenin ı martta Bü
yük Millet Meclisine verilmesi • 
ne çalışılacaktır. Devlet tahsi
latı dünya vasiyetine rağmen. 
muntazaman yükselmekte oldu
ğundan f evkalide tahaisat ha.. 
riç olmak ilfJere ~ni bütçenin 
300 milyonu bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Konservatuvar 
orkestraıınm konaeri 

varöır.,, 
lstanbulun kavuştuğu bl 

ce fidan karşISinda d!..tşü 

Hatay köylerine el 
tezgahları dağıtıldı 
Atıtcıkya, ıs ( A.A.) - İkb

sat vek!leti Halayın bazı mm
takaarmdald köylere dağıtıl
mak O.rıere yüz elli tc?.gih gön
dermi§tir. 

Bu t.eı.phlarm kuJlaulnıa.~ı -
m köylfilere öğretmek .için mu
ayyen na.hire merkezlerinde ay
nca kurslar açılaca'ktr:. 

. Bu suretle Hatayın c:ok eski 
bır eanatı olan dokumacılığın 
ihya ve inkişafı temin edilmiş 
olacaktır. --o---

Harict vazlfelerlmlzin en bqmda 
geleni mOstaJdl Macar devletini vakar 
temsil etın~kUr. 

tkt:ısadt !§!erden bahseden kont Te
lekl. lıu!'J)ten sonraki aatııayr hazırı• 
yabllmek için bugll'l gOdUmlU bir ik· 
tlsat al.atemi tatbiki lAzmıgeldiginl 

kaydetnıl-;tlr. 

Bundan sonra, bafVekll, milletin 
daha lyS ülr i.ltikl:ıale namzet old\ılU 

hakkmd'1kf kwıaa~ lzhar ederek, 
Macnrlarm, mlllt baaletlerlnl muhafr• 
za etmek prllle Avrupanm ~nlden 

tngiliz kumandanlar tanzımı aşıne faaı bır aurette "Urak 
Ankaraya geldi edccclucrın: ve :venı Avrupa lçtn ~ 

meW bir unsur olacısklarmı :16yleııılp 
. Atıkara, 1~ ( A.A.) - !ngi- ur. 

Diğer taraftan im.kin göriil • 
düğü takdirde, yapılması dil
şünülen mm etrafında da tet
kiklerde bulunulmaktadır. 

Dünkü ihracatımız 
DUnktl lbraCat tutan bir mil 

yon yüz !eben dokuz bin lira
dır. Mutad mallanmıs ibraç e
dilmiştir. 

Ne ümıu 7 

Konsen·atuvar orkestrası bu 
sene ilk konserini zengin bir 
programla bu akşam saat 21 de 
Fransız tiyatrosunda \-erecek
tir. 

Bu konserde J{en~ pivanistıe
rimizden Mithat Fenrnen, or
kestra, ile BetJıof enin Do Minon 
koosertosunu çalacaktır. Pro
gramda Şubertin bitmemiş sen
fonisi ile Seyfettin Asalın bes
telediği (Trabzon u~ağı) isimli 
eseri de vardır. · 

Bu eBrJp eaerlenkn maada 
Tschakovskinin meşhur beşinci 
senfonisi de çalınacaktır. 

Bu konseri değerli orkestra 
şeflerimimen Seyfettin Asal i
dare edeoektir. 

Küçükpazarda bir 
r;-ndevu evi basıldı 

ve onları, baba veya aI--'-
rine karşı bizim kadar, ,,..,,~• 

riyet nesli kadar mesut ve 
tivnr görüyorum. N. 

~1oda vapurunda 
b-ı:lunan kadın efy.,.ı 
Evvelki akşam saat 18 

köprünün Kadıköy ~k 
yanaşan Moda va.(>'lnınUD 
kamarasında bi1" 8iya1' 
mantosu ile ppka ~ 
bulunmuştur. 

Cantanm içinde 3 .kur\11. 
pan, 3 gelineik Pigar!81. 
kibrit çıkmıştır. 

Sahibi bulunamamış, za 
bu esrarlı va:ka etrafında 
ki'kata başlamıştn. 

Namık Y emAl'İn eseri 
bastırılacak 

lız orta şark kum:ındanhğmm 
:mümessili general Marshall 
Comvall hava vis mareşalı El· 
n;ıhunıt bu sabah Toros ekspre
sıyle şehrimize muvasalat et
mişlerdir. 

Okullarda paaif 
korunmA teıkilatı 

Gueteıerden birinin koyduğu 
şu ~ığa bakınız: (Kömür fik- . Büyük vatan~ pir N 
dam). Zabıta> abllkiye memurları uzun Kemalin doğumunun 100 lnel 

OkullaTda hava tehlikesinden Bı.:nı.n yerine biz, yerine göre,. zama.ndanberi gözledikleri Kilçllk- dönUmü milnMebetDe yurdun 
korunmak maksadile yapılmakta yokluk, azlık, darlık, kıtlık gibi pazarda Yenfhayat t'JOkağmda 41' yanında yapılan törenlerde 
olan pasif korunma teşkilatı ya· bir kel"me kullanırız. Bu kelime.. numaralı Sabrinin e\1ne, evvelki nen nutuklar, gazetelerdeki 
kında tamamlanacaktır. Th-ı okul ler vark"" hi b" f k ı ~ece bazı fÜpheli şa.hıalarm girdi- lıir toplanarak bir eser halinde 

uıu. '""''• ç tr mana ar 1 o - gini görmüıılcr ve evi basarak bir redilecektir. Aynea filrlerl, 
' . 'tı,. , , , . ,. ·•· 

VAK o Ta idareıcıi bu teşknatm ıstcnilen maciığı r.aıcie crıkdan> demekte, arama yapmıtlardır. kalelerı romanı an tenkltıert 

a .... on ~ şekilde J.k:ma1 edilebilmesi için tah eski fas-.Jıat tabiriyle, garabet Arama. aonwıda evde bazı ka· lanac"k. lmım k~ n-redil 
Y ._ sis:tt istem.işlerdir. Bu tahsisat yok m.Jdur? k 1 1 " ...,.. -~ 

O 1 U n 
il n ~ yeni yıl blltçcslııe konduğundan (Kömür fikdanı' dememeli, m ar a erkekler mUnasebetsiz vn- tir. Büyük §airin eserleri Detı-"J 
~ tio ' ziyetlerde yakalanm]I, ev mllhUr- lirken yeni neslin bundan tam 

~~~~;==:;~=:=~;.:~=~y==ak=m=d~a=ok~u=:llara~~te~vzı;"~ed~ll~e~cek;;ti;"r~.~mesel;;;;A~(k;·öm~iır;" ~d~a;r;lı;ğı~)~demel;;;;';··=~l~ene~r;ek~S~a~b~ri~a~d~li~y~ey~e~v~eril~m~iş~tl~r~. naslle faydalanması için pa..,..ı.ıı.,~ 
Kaçakçılar, silihlarmı teslim e- izahı yapılacak, geçen lteıtmeleıl' 

decek klm.seler değildi. Çerlı:ezi.s- kerlcr epey yaklqm11lardı. Elle- liigatte maııalan da ~ 
tanda bu hareketi kimse yapamaz. rinde filintalar vardı. Kaçalcc;ılara Hazırlıklara denm edllmettecllt· 
eh. Mehmet bunu biliyordu. Fakat dofrultml13lardı. 
bqka çare yoktu, sözünü göyle ta- Mehmet, yanında Çerkez kw 
mamladı: ile ancak bu anda arkadaşlannın 

- Herkesin sillhı sonra kendi- arasına girebildi. 
•ine teslim edilecek .• Fazla olarak - Ateş etmeyin .. diye baykı~ 
Ali pqa. hediyeler de verecek. dı. Etrafı saralım. Kaçırmıyalım •• 

- Biz gj!fthımıY.ı teslim etmi.}'O- Büyük Tarihi Aık ve Macera Ro".'CUH İster istemez teslim olacaklar_ 
rus. Hem Ali paşa bizden ne isti. pa.masına belki birkaç u.nlye ka- Korkunç ormanlar aydml&mnll, gtt_ Aç ve bitkin bir hale gelen yc-
Yt'r Görilşecelt işi varsa. l:ın Çerkes kw, haydudun kanlı · net yavq yavq etrafı uııtmn1a bF.• nlçeriler bu emre de itaat ettiler. 

• Klmlnl Un .•• .,, 1 Mehmet: 
- e görllşs ?.. vücudu altından çırpınarak fırladı.· lamJIU_ ! 
- Kaptanla_. Mehmet, bir admı ilerliyerek la- Haydutlar, ancak bu :mllddet aar- - çeride her şey var dedi. 
lılehmet gfilümsedi: zı kolundan yakalam11, geri çek. fmda Jlehmetle lamı mağarada bu- BU tun mağara yemekle dolu. Biraz 
- Onunla da görti§ecek .• Ama. mişti. humıadığma emniyet getirdiler. sonra ziyafet sofrasında olacağız. 

o da1ıa gelmedi . Mağam kapısının önUnde: Ç'lhıktl mağara muazzam bir yerdl demeyi unutmadı. 
- Gelecek.. - Kaça.lnn.. Bl~ girinti ve çıkmtm vardı. İş tehlikeH idi. Eğer haydutlar 
- Bir daha gitmemek üzere ge- Dedi ve h1%la uzaklqtılar. Her taralı meplelerle aramak bir. teslim olmak istemezlerse ne ola· 

lecek .. AH paşn, bundan sonra Çer- Kaçakçılar yerlerinden fırlamıı- kaç Mat atırmOttil. caktı. Çarpışmak, esir kızların da 
lteziatanın reisidir. Vııllsidir. Kim. lardı. DJPrda topıanclxklan vakit biri: ölümüne sebep olacaktı. 
seye fena ifler yapurmryacnk.. TAM ZAMA 'INDA GELEN - Onu mutlak yakalamalıyız.. Mehmet, 900 defa onları ikaz et-

Ka.çakçılar böyle konuşıruı.dıın · tMDAT dedi. mek istedi. Tek başma ilerledi 
bir !ICY anlamazlardı. Onlar }ine İmdat tam zamanında gelmi!lli. Fakat tam bu aırada mllthi§ blr - Arkadaşlar, dedi. Size sö.z 
kendi llemlerindeydller. Yalnız bir Bu dn, kıla\'llZUn açık g8zllllllğil gürültü bo6lufu inletti. Bu bir top veriyorum. Hiç birinize dotunmı· 
kaçı. ~ldllrUlen arkada.şlnrmm in· snycsinde olmuııtu. MehmeUe Çer- sesi idi. yacağız. Hepinize mükafatlar v~ 
tikaınmr almak ister gibi dişlerini kes kızı haydutların bulunduktan Arkasından bağrışmalar du- rilecek. İsterseniz buradan isteıli· 
grCirdattyor. Mehmede hain hain yerden frrlıı.r f1rlnmaz karanlık yol- yuldu. ğinls ye-re gidebilirsiniz. Hiç blrt-
baktyorlardı. !ardan koşmıya başlnmışlardr. Te. Kaçakçılar: nize dokunmıyacağız. Bizim istedi· 

Mehmet, bu clruıyeti yapmrya sadUf onları dışarı çıkardı ve bu. - Geliyorlar galiba.. dediler. ğimb esir kWarı kurtarmaktır. 
mecburdu. Evvelfı korkutmak ln • kurtulmalarma sebep oldu. - Bunlar mutlaka Ali paşa as- Reislniz kaptan, Poti Jimanma ge-
zımdı. Şiddet göstermek icabedi • Haydutlar onlan uzun müddet kerlerldir. Top da getirmişler.. lir gelmez yakalanacak. Ondan da 
yordu. Fakat beklediği neticeyi ver mağarnnm içinde aradılar. Dl§&n - Kızlan kaçıralım.. kor:kmıuz olmasm. Size bir fena· 
mem~. • çtlttıklan vakit Mehmetle kız hayli Hep birden tekrar mataraya lığımız dokunmaa. Para istiyorsa-

Çttkes km yavaş )'avaş bir ka. uzaklaşmış ve gizl~runiye muvaffak döndWer. Esir kızlann bulunduk- ruz, Ali paııa, hepinize istediğiniz 
çakçrya yaklaşmış silahını i"tlyor- olmuşlardı. lan yerlere girdiler ve bağırdılar: parayı verecek. Orduda çalişabilir-
du. Haydutlar, dışarda Meh.medin - Haydi. çabuk, hepiniz kalkı- siniz. 
~çı. birden: söylediği kimseleri bulamayınca nız.. Haydut kaçakçılar, Mehmcdi 
- Vay keltak .. diye haykırdı.. şUpheleri btısbUtUn arttı. Tek ki- Bazıları ellerinde kamçı tatıyor, d.itılemek istemiyorlardı. Birl: 

Km kolundan yakaladığı gibJ a.ltı- şinin buraya gelmfye nasıl cesaret bunları p.klatarak genç kızlan bir - Biz bi'r tek kw teslim etme-
na aldı. Hançerini şlmşck lr.zı ile ettiğine hayret ettiler . koyun sUrilsU gibi idare etmek is- yiz, dedi. 
~ -ve kwn göğs "P pla • - Mutlaka sevdiği bir kızı kur- tiyordu. fıte bu cevap orada toplanan 
mak ~ere ha.vaya kaldmnıştı. tarmak için geldi Fakat lzhnJzı na- Eeir kı.zlar ses çıkarmıyor, ~ elliden fazla km birden fırt.maya 

Kehmedin piftovu ikinci defa sıl kelf'etti .• diyorlardı. ret edilen tarafa kotUfUyorlardı.. tutulmııi gibi yerlerinden sarstr. 
ıaırtd ve ıtiz1erin1 ebedJyen ka. Sabah olmue .. Saatler ilerlanlt- Kağara.daıı çık.Uklıan va.kit, a.a- (Devamı oor) 

Dolma bahçe 
ıtadyomunun intaatl 
Dolmabahçe &tadyomunım 

81 i§i §imdilik geri bırakıl~ 
Buna sebep de stadyomun ya 
cağı saha. üzerinde Guhane 
smm ra.stlamasıdtr. 8ahanm 
sı için Gazhanenin kaldD"llmAmı~ 
lhtiy~ vardır. Bu mUesıer=!r 
yere nakli hususunda kap 
hazrrlıklar yapıldıktan ve 
keyfiyeti tamamlandıktan atad1" 
mun yapılmaama derhal bat 
cakhr. 

Kahve tiyatlan 
Son günlerde kahve fiyatlan 

kisine nuaran oldukça artm..
Kııhve fiyatıarmda icap eden 
til!itr yapmak ve tesblt etmek .. 
zere belediye İktlsat işleri mBdllt' 
lüğU tetkiklere başlamıştır. J)lla 
çrkan bazı gazeteler taratmdl' 
yazılan kahveye nohut katılnıaJ 
suretile fiyatlarda tenzDlt ~ 
laca.ğı haberi doğru değildir. g..,. 
velerln içine hiç bir §ey katrlnd1" 
caktır. 

Bir çuval hırsızı 
tevkif olundu 

Yorgi admda birisi, Unka~ 
da. inaaat levazmıı satan bir d~" 
kll.nda.n 50 çuval çalmış, bunJalf 
10 liraya satarken yııkalanmı1tıt· 

Yorgi birinci sulh ceza mahke
mesi tarafından tevki! olunDlUf' 
tur. 

r 



iki Vekıl 
Dün, tet kiklerine 

devam ettiler 

idhalAt tuccarlan 
Ankaraya bir heyet 

gönderecekler 

._~imiz dokt0r Refik 
C..YQ11Ul.ID eo:ı:ı nutkunda itha-
~erimizin tanziminden 

·• malümdur. 
~ki ithalat tacirle -

rf. h~in bu hus1ıstaki di
ftlltiflerini telikki etmek Ü?..ere 
~ Anka.raya bir heyet 
..._eodklerdir. 

.Yaprak dolmaımdan 
zehirlenen ana oğul 

Amavutköyünde Züİfikar çrk
• ada 17 numarada oturan Sü
~ lla:riçetinin kansı, Leman 
... ~ dolması pişirmiş ve 
.. )'qmdaJti oğlu Halit ile hirlik
t. :r~. 

Bir müddet eonra ana oğul san
-... .ktvııuıınağa başlamış ve 
~~de 7.ehirlendiği anla.şı
~ Beyoğlu ha.sUın~ine kaldr-
l'lllutlardır. 

Altın fiyatı 
A1tnı f"lY8tlarmda değişiklik 
~. Dü.n de bir altın fiyatı 
23 lira idi. . 

llaaru VılllleU 
Köylüler ıçin eserler 

bastıracak 

IC6yltintin okuma ısevkini a.rtır
mall ft aynı samanda umumi klll
~tı yUkseltmek maksadlle 
.millf, zira!, iktuadi, içtimai, kö) 
edebiya.tile al&kalı edebi hikaye 
hır )"Mrlmuma karar veri~Ur 
811 1'!e tneegul olmak üzere Maa 
rif Veklletinde bir heyet teşekkUI 
eıtaittlr. Hazırlanan bu eserler 
WtJitiye dağıtrlacağı gibi, köy oda 
lannm lr:ütUphanelerinin de ba.~ıı. 
ca eeerleriıı.i teftkil edeceklerdir 
lftklyeler köylU arasından derle 
neeek Ye uygun lisanla yazılarak 
'budaeakttr. 

tık eserler önümüzdeki nisan 
" m&YJB &ylarmda neşredilmiş o
laea.ktır. 

Yirmi yıl evvelki Vıkıt I 
14. 1 . 1921 

Sultanahmet meydanın· 
da yapılan miting 

Parilt.e ı.kkül eden heyeti 
dliwliye TürJd · mukadde
ratı ti:aerinde ~ar vermek 
uifeaindedir. Bu münasebetle 
COllll Ietanbu1 halkı dün Sul
tanahmet meyda.nmda 150 bin 
kilinin iştirakiyle bir miting 
&krWınietir. 

Bu mitingde "İstanbul Tür
ktidir. Türk ölmiyecektir.,, 
tneY9llU etrafında nutuk!ar irad 
efirniştir. Bilhassa Hamdullah 
Supb.i, Rı:ze Nur, Beylerle Na -
ta,. hanımın nutukları büyük 
tliır aliıka ile kanplanmıstır. 

Toplantıda hazır bulunan 
lıılr l'ra.nsız hanımı ağlıyarak: 
~. Türkiye ölmivecektir,, 
diye ba.y'Jarmıştır. 

• Salı .;arşamb . 
14 11.Kin. 15 il.Kan. 

Zllltkıoe: J 61 Zilhlecf' : 1 7 
....... : 88 Ka..-rm: 69 

\ ...._ Y....u IC&ıuıı Vuu.tl tı::ıaıu ........ 
7.24 ınıa.. 2.22 7.24 2.20 

ötıe 12.23 7.20 12.23 7.19 
llcbıdl H.49 9.46 14.50 9.46 
Alcp.m 17.03 12.00 17.04 12.00 
Yatr. 18.311 1.37 18.40 1.37 
t11utk ~.38 12.36 ~.38 12.35 
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Şehir Haberleri 

Eski Şark Demiryolları Şirketi 
aleyhine açılan dava 

Dünkü. celsede şırket ve davacılar 
vekili müdafaalarını · yaptılar 

Y..:Skı sark demıı yolları memurh· j ıiıerindE' miihım lt'Sirlı>r husule ı::ı. 
rı tarafından, fıirkct al~yhine ıu·ı· lirPccktir. 
lnn tahminen bir buçuk mih-oıı •Iİ- Bıından dolayı şirketin keııdilt.;
ralık tazminat dı-t\"a8ınıı ;liin de dne ta7.minat \"Prmeı1i lazımdır. 
birinci ticaret mahkemPı.ınde dı'- Kaldı. ki şirket bu yolda bir zara
vam olunmuş, ı-:irket \'Pklli müda· ra da uğramı~·acaktır. Zira, lınti 
faasmı yııparak da\·acıların iddia· yazmı hükiımetı> dt'nederkrıı 25 
!arının ~·erinde olmadığını ileri ı.Ur- kıırnsluk hir kPserp franııızca bir 
müs, reddini istrmi!'tlr, ısim takarak 275 kunıstan ııntmış, 

B d hir cinıtıı~ a '·makine Ycd<'k ala-un an sonra söz alan da rncı· • 
lar vekili Ali ŞPvket demistir ki: tı" ismini Vf>rerek dünmnm para-

"- Şirket memurları devlPI dC>
mir~·olları idarPsi tarafından is(ilı· 
dam olunduktan sonra müktesep 
haklarını kaybutmislerdir. Bu da 
kcı.ndil<'rinin tekalit lükl<'ri hakkı 

sıııı almış, bundan başka bir (,;'Ok 
sf'nP!Pr kiı.rınr C'k<Jik göstererPk hü
kumete hissı> vermemiştir ... 

NeticPde mııhakeme. kanır Ye· 
rilmı>k iızerc 3 şubat glinü öğle
den !'onraya bırakılmıştır. 

Beşiktaş cinayeti
nin faili _aranıyor 
~irkaç gün evvd Be8iktaşta l larak va.ı:ııyan ihtiyar 7.engiıı 

h?gazı kesilmiş ve \'Ücudunda :\1ehmet Telliyi öldüren gençtir. 
bırçok bıc;ak yaraları olduğu Hatırlardadır ki, Mehmet Tel 
h;alde ölü bulunan takı:ıı değnek linin katili kim olduğ:ı anlaşıl
çısi .!evfiğin katil \'eya katilleri dığr halde tam yaka.lar.a.cağı sı
henuz yakalan.amamıştıı. rada ka<:mış ve tutulamamış.. 

Müddeiumumi muavmi Ziva tır. 
Yaz.gan, dün de miinhasıran Bu ihtimale kuvvM veren 
ıbu ışl~ ~~gul o~m~ışt:ır· .. sebeplel'den birisi de. cinayet 

tlerı sunılen bır ıhtımale go- ıtekillerinin aynı o!ma.oırdır. 
re, Te~iği öld.üren bir müddet Mehmet Telli de boı"~·zı kesi-
evvel yıne Beşrkta.şta yalnız o- 1 krek öldürülmüştü. 

Topkapı Fukaraperver cımıyoti fakırlere giyecek 
esya ve yiyecek dağıttı 

ra-..,.,m~.~~na~~~ 

Topkapı Fukareperver Cemıyetınln mli!eııislerlndeon merhum iloktor 
Galip Hakkı'nın öllimllnUn dördilncU vrldönlimll milnnsebetiyle dUn 300 fa_ 

kire Cr>:n1yet tarafındım yiyecek ve giyPcek eşyl' d11ttıtılmıştır. Galip Hak_ 
kınm hahra.cıı bu suretli! anılmıştrr. Yukarıdaki resim tevziattan hissedar 
ola.n birkaç kadını gôsterlyor. 
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Girip dl,bdlk91 : · öğretmenlerin 
mecburi 

ders saaUerı "Boz Kurt,, a saygı! 
24 saatten fazla ders 1 Sok'.tıld.ercı isim vvrifke-ıı, çul. 

ver P.nlcrin ilave saatleri dii§iimnek lci:::ım gcldi~/ine dün, 

l k bir l•trc daha i.naıuiım,. insan-
a ına<:a Zarda i.simle miisemm.anıtı tcza 

Maarif Vekilliği orta tedrı.sat dına alıımıı~:;dır. Bu. o kadar 
öğrctme_nlerinin hafta~a ~kutabi- , gücümü~ ;itmez. 
Jecrıklen d<'ts s:ıatlerı mıktarını Mr..~c/ıi, lıir "Emin, le kttrsı 
Pv\•Plce tesbit e<lC'rf'k bütün okul- /<ısırdım- ki gö-iinı{den sifr. 
lara bildirmiş ve öğretmen kad- m;_,..yi çak;r oıııııı~ elinden hırsı~-
ıoh~rını bu esıııo1 iizer~e ~.azırla • lar eldnımı' derdi. .. 
ma~a ba~lamıştıı. Tesbıt eaılcn e- n· ,, co z· l d 

·· b. ··- •. h ft d >•r na 1111., e komııtıa unu.:, 
sa.sa ~ore u· ogreuncn a a a "·1- ı.· I b" d ··7 • h z· l 

1 

, . :- ...:ı canı ır aru <rcczr. a mc< 
saatten fazla der.:ı veremıyeec>ktır. · ı· n ··~.. ··. ~ k / • · 't 

Razı öğretmenl('rin buglin, gc- u 1
•• "~~il. goı m~~, 1~ "?t 1r' 

rek resmi ve gc'rckse hususi okul- me.:., el~ fıf rrrdt. K endı liendınt· 
larda okuttuk.lan ders saatinin :.c: 
miktarı 24 ü aşmaktadır. Bu öğ· - Ar·ıı/ıcı lnmım neresi .<ur-
rctnwn!Prin bir kısmı 24 saat mec lim r 
huri ders saatini resmi okullarda Diye .~onu ve susardım;:. 
aldıktan sonra 5-15 saat arasın- Ôyle "mı/an,, lara rastlar<lı 
da da resmi okullarda ders aldık- nız, ki bir kedi bilr <{( ğiJlerdir. 
lal"I yapılan tdtisler neticeıo1indP ''Rüstem,, fer, çok kere Şehna
lPsblt edilm.iştir. Bu öğretm('nlc . menin meşhur k~~hrarnanı yeri 
rin uhdelerinde fazla ders saatin ne bir .zırmallı is1a:lcti h.at1rl4tı.1·-
ri alrnmasma karnr verilmis ve dı. 
gerek hususi, gcre-kr-ıe resmi okul Kadınl<ırd.a da utım ha/. 
kadroları karşrlaı;tınlmak suretile "Melahat., lar, "Sabeha:t., lar 

Hatta şimdi yalnız harita ve 
resimle de kanmıyor ve l>ı•tıla • 
nıı "maket.. Zerini i;J yapıyo. 
ruz. 

Ş11 halde btr yolun, b-ir oad 
drnin, bir .<ıokağın "rü-§eıJm,, , 
''ceniıı .. , "nevzat., deııirleri 
yoktur. Btt§larken, tek<irmilüniı 
bitirmiştir. Son şekli 1;afalard4 
belirince, kağıda, oradıın d4 
toprağa geçer. 

ôyle ise, şu "Kurtıtluş,. takı 
"Bozkurt (:a<fdesi,, nin hftli ne -
<lir? Bu sokakta kışın, oogr.af 
ya tatbikatı yapılacak kadar 
göller, 6ıdakır, yarımadalar, ya.
zın çöllerı vahalar göriilür. 0-
raaan geçmek, adama dünyanın 
azabını veriyor. Yapf§k~n ça. 
muru, oraya ''Tozkcparan,,. 
''Yaşmak sıyıran,, gibi "Lô.!tik 
ıı.şıran,, adını verdirse, layıktır. 

Hiç olmazsa, "Bozkurt., de
nilmi§ olmasaydı. Çünl.cii ''Boz
kurt,, , demir daqlarkı ku.-§atıl
mış bir efsane ordusıtna yol 
göstermiş. k"1lavuzluk etmişti. öğretmenlerin fazla ders saatlPri göri;1wrdıuwz, 1.·i giizellik 'IJt 

tesl>it edilecektir. Öğretmenlerden ta.zelikten en kii.çiik bir mıs1btı 
fazla saatleri alınarak başka öğ· crmemişlerdir. Aynı isim, bıt sokakta yol 
rctmenlere ilavn edilecektir. O~- "Ser1Jina::,, adlı dicclr>r, "Nur- şa.Jırtmak, yolcu batırmak ma. 
retmenin mecburi saati icap ettiği te-n,, isimli Arab halayıklara, nasına geliyor. lstanbulda. btr 
takdirde resmi okulda doldurula- hemr.n her giin testtdiif eder çok yerler, a8/tJltlanmakta ol-
caktır. dik. duğıma göre, yığ_ın yığın parkı 

Yalnız h11susi okullarda ders ve- Evet, anıa çocuk bir avuç et artıyor demektir. Bari şwnlarl.a. 
renlerin de yine ders ı1aatleri bu halinde doğar. Ona ad verdiği. l>tt qüzel ve biiyük i.<tim.li ~ 
okullarda da 24 saati RŞmıyacaktrr. miz gün, na.<ttl bir sima bağla· dö§en.se de, h~m halk 11.oput. 

tık okul öğretmenleri i<:in hnC· yaCffğını bilmeyiz. Verilen gü.. 81.(Zlııktan, hem (Bozkurt) mah· 
talık mecburi ders saati 24 dir, zcl, ~anlı isimler, biraz da on - ktlm edilaiği Ç1'1cı'rdan kurtuı. 
Hususi okullarda ilk kısım öj!rct- lartn bu hiit'iyete girebil.meleri .<ttJ! 
menlerinin ders saatleri miktarı da irin, birer duaııa benzer. Umanz, ki ç.ok hassas eller-
bu kayda uyacaktır. Fakat .~akaklar ÖT/le mi ya1. de olan belediye bu ikm:ımtzt 

Ekalliyet okullarmm daimi öğ- Bıtnlwr, çocuk gibi şckil.<ri:: hoş görecek ve en ı'(l.ktn bı'r 
retmPnleri okul talimatnamelerine d v 1 n-ha t kt l ""manda ora'.., 1.:yık oldumı ı·t: :ogmaz ar. urı opra a açı - ......., .,,. ı:o .,,. .. 
göre haftada 34 36 saat derıı madan kriaıt ii.-ıtündr. biWin en- kt" 

~:~:~~~ir~:c~~n~;re~:~::;:r ~~ .:le=r=i,=bo=11=lH=t=ıi=le=f=e:J=b=i=t=.:r=dı=·ı=ir=ler=.==na=t=ta=e=r=ece=H=a=·k=ı~=~=S=ü=b=a=G=E=~=lN== 
saatten fazla de~ veremiyecek-
lerdir. 

1 Ballr8'flerlade 1 

GONDEN GONE 

. 
Kitap Sergisi 
Beyoğlu halkt>dnde: 
Dördüncü kitap sergisi 16. ı. 41 

pe!'.§embe sabahı onda Tepebaşın· 
daki merkez binasında. a.<;tlacaktır. 
Sergiyi ziyaret serbesttir. gserler 
hakkmCta blllhıre izahat verile-
eektir. 

* * * 
Konferans 

Eminönü H alke\1ndt>n: 
16-1-1941 perııembe günü 

saat 18 de Edebiyat fakülte<Ji do
çentlerinden Mazhar Şevket tara
fından (Gençlik) mevzuunda bir 
konferans verilecektir. 

DavPtiye yoktur. 

* * * 
M üt;amere 

tstıklal liseslndt>n ntiAenler c.-e
miyrti ttisllğlnd<>n : · 

15. 1. 941 ça~amba günü akşa 
mı saat 20,30 da Eminönü halke• 
vindc tertip ettiğimiz müsamereye 
arkadaşlarm ailelf'rilt> birlikte teş
riflerini riea ederiz. 

"Yeşllay,, ve meyva suyu 
M EMLIDKET1MtZDE "Ye

şilay,, adı altıı•da içki 
d~manı bir cemiyeti'l bulun
duğundan halkımızın haiberi 
olmaması imkansızdır. Hele 
içki müpteliları... Her itiyad 
mCMUbunun, kendi dilşnanla
nnı taraması ta.bil o!duğuna 
göre, .ispirtolu içki kullanmak 
itiyadında olanların <la, "Ye
şilay,. cılan. başta saym dok
torumuz Fahrettin Gökay oldu
ğu halde, birer birer hatırala
rında misafir ettiklerini kabul 
edebiliriz. 

Ve bu misafiret, büvük bir 
yük teşkil etmez sanırım. Çün
kü "Yeşilay.. cemiyetine bil
fiil daıhil bulunan azar.m sayı
sı ibeş yüzü bulmuyormuş. 

La.kin şurada hemen tasrih 
edelim ki, "Yeşilav., cılara ''iç
ki düşmanı .. derken, ıınları iç
ki müptelalarına da gerçekten 
düşmBJl sayma:k doğru değil
dir. Onl.ar. içenlerin bilakis 

dmı. 

dostudur; maruz bulundultlan 
teiıdit silahına düşman keeil
miş, fakat hedefe daima dost 
kaJmış, ooların selametini ıste.
miş insanlar! .. 

"Yeşilay,, cemiyetinın bu 

Kanlı ellerini kafasından çek
ti ve dehşet içinde bize baktı. 
Sanki hayatında bizi ilk defa 
görüyordu: 

GAZ MASKEL.i HAYDUT 
Sonra da ben ... 
Çok sürmeden aynı usulü 

tatbik ederek en alt kata, ora
dan da avluya iru>S>ilmiştik. 

yaz, halkı meyva suyu içmeğe 
alıştırmak için, Sirkecide bir 
sebil kiraladığını öğreniyoruz. 
Derha:l memnuniyetle ka.I"§Ila.
ma.k l&zrm geldiğine ~üphe ol· 
mıyan bir ~! .. Fa.kat 
şunu da, hem "Yeşilay,, cıl&ra 
hatırlatmaktan geri l:almıya
cağız: İçkiye müptela olan in
sanları, meyva suyuna boğ
mak suretiyle. içkiden soğut
mak k&Jbil değildir. Meyva su
yunun yeri ayrı, rakı, şarap, 
biranın yeri ayndır... fügarayı 
terketmek için, sigara tiryaki· 
lerinin ağzm,a birer düdük tu
tuşturmak veya dişlerinin ara
sına bir çiğnem sa.kız atmak 
hakiki bir fayda vermediği gi
bi, rakıya müptela bir akflm· 
cıya da, kerahet vakti girdftl 
zaman bir kadeh, bir bardak, 
bir şişe, 'bir fıçı meyva suya 
sunmaktan bir istifade elde 
edilmez... Üstelik adamcağızı 
tazip edip, eski itiya.dmm yıp
randırıcı baygınbkJan içine 
yeniden sevketmiş olmak teh· 
likesi de vardır. 

- Kim, dedi. Bu }ıale sizi 
kim koydu? 

Çok heyecanh bir zabıta romanı 
- Kaplan! 

lngiliz.ceder. Çeviren : H. MONIR-
- Ah... hatırladım. Şimdi - Çakın var mı? 

hatırla.don. Barne~ ha:kikati - Küçük bir tane \"ar! 
kendisine söyleyince. Duranti - Aman çabuk ol. 
yemin etmiş ve sizi nıuhakkak Levis evvela benim yanıma 
kapana kıstıracağım stiylemiş geldi. Küçücük çakısiyle benim 
ti. iplerimi kesmeğe ~la<lı. Gayet 

- Evet. Budala Ba:·ney, bizı a.pr bir surette cereyan eden 
de polisle ber~bermişiz gibi gös bu ameliyeye nasıl tahammi"I'. 
tererek basımıza bu felaketi ge· edebildiğimi ben bilirim. 
tirdi. Fakat bir kurtulalım; o İki defa çakı elinden düştü. 
(Kaplan) denil.e~ı. hayvana yapa Levis ha:lsimi. O kadar ki bir 
cağımızı biz bılırız. defasında çakıyı yerden alamı -

Levis heyccanlar.mıştı: yacağını 1.annettim. Çok şükür 
_ Yani Kaplanı öldürecek buna da muvaffak oldu. Sağ 

misiniz? kolumu bağlayan ipi tamamen 
Stanley atıldı: kesti. Ben sağ kol~;.ı kurta-
- Daha fenasını yapacağız. rınca, çakıyı· onun elinden aldım 

o kadar ki ölmeği kendisi ıırzu ve bir deli gibi, telişl:ı, diğer 
edecek! ipleri kesmefe koyuldum. 

Duman ,şimdi. içersinde bu· Evvela sol kolumdaki, sonra 
lunduğumuz odaya doluyordu. baeaklarnndaki ipleri ktstim. 
Fazla zaman kaybetmenin sıra- Tamamen serbest kalınca. 
sı olmadığı anlaşılıyordu. Stanleyin yanma g-ittim. Onun 

Stanley: iplerini de kestim. 
_ Haydi Levis, dedi. Haydi Stanley rahat bir nefes almıs 

çocuğum. Bizi kurtarmanın bir tı. 
çaresine bak. <Kaplan) ı kaçır- - Tamatıı ! dedi. Şimdi kaç -
mıyahm ! ma.ğa bakalım. • 

Levisin gayreti artmıştı. ' Kaçmak zor olmadı. Kapıya 
Bera:ber yaka:lıyacağı:z, de· koşarak, açtrm. İçeriye müthi~ 

di. Ben si7.e yardım edeceğim. bir duman hücum etti. Stanley. 
Ve yavaş yavaş bize yaklaşı- bu manzarayı görünce tekrar 

yordu. kapıyı kapadı ve pencereye koş 
Stanley sordu: tu. Pencere, alellde bir çeçe· 

\eden ibaretti. Kolayca a.çabıl 
dik. 

Stanley aşağıya baktı. 
Maalesef. dedi. Buradan 

kaçamayız. Aşağısı çayırlık a
ma, atlarsak bin parça olunız. 
Tıkanarak. öksürerek. tekrar 

kaQıya döndük. Sofa.ya çıktık 
Merdivenlerden alevler vükseli 
yordu. Bundan anlaşılıy~rdu k 
ev, altından ateşe verilmişti. 

Levisi de bE>raberimizde gö
türüyorduk. Stanley bir aralık 
ona emniyet vermek içir~: 

- Seni muhakkak kurtaracıı 
ğız, dedi. Hiç korkma! 

Sofanın diğer bir ucundakı 
odada görülen duman o kadar 
kesif değildi. 

Oraya koştuk. O odanın peıı
r•cresini açtık. Aşağıda bir bal 
kon görülü:rordu. Oradan da in
mek pek .zor olmıyacaktı . 

Fakat Levis korkuyordu: 
- Ben bu halimle oraya na-

:..ıl ir.eceğim '? 
Stanlev: 
- Korkma, dedi. 
Evvela kendisi uzandı. Ben o

nu ellerind~ tutarak aşağıda
ki balkona atlamasına pek az 
bir yer kalıncaya kadar muha -
faza. ettim. 
Arkaıımdan Leviai sallandır-

Üçümüz birden koşmağa baş
ladık. İleride yoldan bir kaç o
t.Omobilin geçmekte oldu~ gö -
rülüyordu. Az sonra itfaıye oto 
mobillerinin sesleri işitıldi. 

StanJey .bize dönerek . 
- Siz, burada biraz bekle

yın. Ben muhakkak bir otomo
bil tedarik edeceğim, rJedi. 

Bekledik. On dakika sonra. 
Stan!eyin tekrar koşa koşa gel
diğini ~ördük. 

- auldum. dedi. Yangını i-
itenler toplanmış, yardıma ko

şanlar kıya.met gibi... Bir oto 
mobil bizi bekliyor. Haydi ço
cuklar .. CLevise dör.erek) haydi 
Levis ... Sen de bizimle beralber. 
geleceksin. , 

Hay allah senden razı ol-
sun! 

-Çabuk! 
Levis hala söyleniyor<hı: 
- Ba.rney sizin ıx-·is olduğu

nuzu söyleyip duruyord~. Gelsin 
de kerata. şu yardnnmızı gör -

•• 1 sun. 
Stanley mm yiiriiyor, hem 

soruyordu: 
- Demek Barney bizim polis 

olduğumuzu söyledl ha! 
- Evet. 
Otomobile giriyorduk. 
Stanley. Levisi de içeri aldrk-

ta.n. sonra: 
- Doirusunu istersen, dedi. 

Be.mey yalan söylememiı.. Biz, 
hakikaıten polisiz (Dwt.ımı 'Vtlr) 

Yani, ''Şerbet iç, rttktdan 
vazgeçersin!,, gibi bir pere
senk kullanmağa sapılma.em 
demek istiyorum. 

O sebeple, ispirtolu içkile
rin tahrip dehşetini müsbet 
delilleri ile ümen tı>şhir et
mek, herkesin kafasına o yol
dan nüfuz etmek usulilne, 
şimdikinden da.ha: çok hararet 
ve sürat vererek, milcadeleye 
o sa.hada devam etme!· llznn· 
dır. 

Meyva suyu ıçenlere de, ay
rıca ''şifalar olsun., diyeceğim. 

HiKMET MliNIR 

14. ı - 1941 

8.03 Hafit prog _ 
ram. 

8.45 Yemek Hale. 
12.33 Türkçe 

plA.klar. 
12.ISO Ajans. 

13.05 Programm 
devamı. 

13.20 Karışık 
program. 

18.03 Cazban4. 
18.80 Çiftçinin 

aaatt. 

18.~ Müzik. 
l 9.00 Şan reeltall 
19.30 Ajanı. 
19.45 Fasıl heyeti 
20.15 Radyo P. 

zeteef. 
20.45 KUml! ile.. 

yeti. 
21.30 Konuf1M. 
21.4!5 Orkt>stn. 
22.:10 AjaM. 
2!!.45 OrlcN!ba 
23.000 Cazbant. 
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Av' s~uralya har
bi J 3 nazırının 

bey natl 
Japonyanın lngiltere ile 
iyi ı:eçinmesi menfaati 

icabıdır 
Slag pıır, ıs (A.ı\. ı - Avu.Qtralya 

harb' ;~ nazırı Spender Mı.sıra yaptığı 
ııeyahatten AvusrUyaya dönerken bu-
rada .;eçfrd ğı birlta<; saat esr;:ısında 

uzak şa ·k l..ıgiliz kuvvetlf!rl b~I. • 
rn il'tt hava mareiall Sir Rohert ile 
uzun kl')n ~mıı!a. da bU!unmuştur. 

Öyle zannedlliyur ki p.rkm mUda 
fau·na ıut mesele.er görüiUımilştür 
Bu m J :ıı.taa. a Avus ral a ve Smga• 
pur :ıav:,.ıl bir ıu 'a ı;oaterm.-.ı.ted.ır 

R.-:ıdyoda alS 1 ' b r nutukta Spen 
der a;ıor. au n büyük B tanya ü · 
dostl ht mUnasebetler1 tdame etmt • 

Yunan is tana 
ltaıyan taarruzunun 

hazırlıklı olduğu 
hakkında yeni deliller 

bu\undu 
.Ati na, 1$ ( A .A.) - Atina a

jımsı biJdiriynr: 
Gazeteler, İtalyan tıtarnı~u

n·m hazrrhkh ve kacıdf oldu~
n•ı <>'C:..ste .. en yeni deliller neşret 
m"'"t"rlirler. 

t·aıva kralının Arrınvutlnk · 
ta'd mümens;li ta,.af1r dan 28 
t""'"İnis:ıni-le A r.ıavrtluk istik
' fi.linin VY'flö-ümii mtina ~ebetiv • 
le /l. rn"\'Utlnra h"t:>rPn t'ceŞredi
Jeıı J"'l"e--a.irn m<'tni ~ıd•ır· 

28 te!>riııi- ni Arn·ı.,·uthı-!u 
Ak'"<"ni7 h..,v .. rıı:. n -l·i TY'e~ •m 
f,,~;Tiz .,,··r z nıı inı'lı-ı rin .... ;ri 
~nen '·n.n1I m·· ıı ·lrd,· İt:ılva· 
nın v::ın b:ı<" n h bnlrıı <tur. 

Serbest 
lrlcyıda 

Almany~ tarafın
dan işgal mi 
edılecak ? 

Japon yada 
ikttsadi Har-p Meclisi 

kurulacak 

General Soddu 
istifa etti 

Tokyo, ıs (A.A.) __ Stefani: Roma, 13 (A.A.) - Siefani: 
Mıyako gazetesınio verdiği . O~eneral Ubado Soddu, ken-

bir habere göre, preu:; Konoye, disı?ı .tedavi ettırmek Vd blr~aç 
İngiliz ve Ameı·:l<alıların Japon ay ıstırahat etmclt n:_<?rhurıye
yava karşı aldu.lan h.ı.ttı hare-1 tinde. bırakan sıhhi seı ~pler do
ket üzerine Pasıfikte Japon ti. r.Iavısıyle Arnavu't!uk orduları 
careti aley1' ~ ·e 1ö:rıen vuiyete g~ ıpu .k~andanlıgı~d~n affe-

Lorı1rıı. ıs · \.ı'\ > - Aııı.ıı.nyanın karşı koymak 'Çin bir iktısadi dılmesını talep etmıştir. 
hür ırlanda k"r~ıt•ndakl tıuttı nar.• hıtrp meclisi ıhdasına karar 
keti ı .:•;unda tı::' •• rarrıı buı.ıı.ıın ray vermiştır. 
mis <f:ı2~tes!nt·1 diplc:n atik mulıabln ---o---

V J l ki ingiltereye şu ~a ... ı·ı ,rı yu?IV' r: 
Alm::uılarm :ı'~r 'rlarıC:ıumı emniyeti 

mese, •cıl •;iP anr ı •vı• 3.J kad•.r oJriUk· 

tarı .... ıaı;ııma~: ,,. ı "· .aıan'LI' bırkaç 
boma.\ 1Ltıkte.1 a .. ııra tıınıa ı Eirenin 
lslila ... l'.lııı. mat.ı.• '>·r ı·.l(ıliz &uııı.a,,tın 

keşf.!• l,:lı>rilll dr::ıı ., .. ><:'mı J..tl'dırler. 
Z.?~~.ı ıt:iyı ı;r,ı İı.ve~lt> çıkaı:ı D "' 

mokra• en l(Jzu•'}··!ı,ln !''01 v~1.. ve Heı 
çlkada .-ap:la1 :ı f,Ja'ulcye benzer 
bir mll<lahlllelh" tc:ka•rtır t-deceğine 

dair -ıır "UJSr zıkn> :. ekte.dır. 

geliyor 

Bu kumandanlık har1 '..eki ya· 
rariığı dola:yısiyle erkkıharbi
ye reisi orgeneral U go Ca valle
ro tarafmdan d~te edilmiş • 
tir. 

Roma, 13 ( A.A.) - Si.efani 
aj'i.nsınm verdiği bir habPı-e g5-
re, 25 yaşında bulunsn Camillo 
Gaetani dükü Yunan cephesin · 
de ölmüştür. 

(8a11ıarafı 1 
ehemmiyette bUyük bir 
etmi§Llr. Rıhtuıilıı.rda ~ 
tır. Vapurl;lra da ciodl 
dirllmit olduğu zanDE:dllm 

Donıu:ımaya mdD&UJI tA,,,,,.. 
lermo ıızer!De bir akm y 
Llma.ıd'i buluııaıı geıııiler 

ba§lı '!'l. bf'defini teşkil e 
oomba ~()() tonluk bir ti 
nwı va.u ba§ma 'lll§mU,Ulf• 
leye oa~lı buluna.. ı;ı vap 
tam !Jıaoet olmU§ ve dil• 
sara ı.ıtramljtır. oe..,olarda 

çıkLu§ 11e lnfUAklar olaıUli-· 

ry ma inın.,-ı.t r . r k 'T\'l'f1e 
r:".lin ~,, .... ··n :ı't>··h: .... rt~ .lıiirnrte
le ett·ın lır>r'0f t,,...,q, .. ı{',.;.., ve 

aın bl :zat kendJ meııfaaU icabı old 1 - .. t ı .. , 1.. ı 1 • I · on ara ~· ~ " an "''Y·:--e crm 
ıunu tfikdiı' edece.ti tı.mldlni 17.har f! • ı b rtr~ı y · t d 

K~~i. tj.'J'l&D r!O·'yo~ ... g<ıı•t bir İ• 
vcç ıı;.c:eteal ı ıuı D:ı-._ı>.ıa ~yııeter 

gazet.,~ıuın bu..:R iı• n=P bir n"ı;ırlya • 
nı da ıurl ııUr:o-e'< "°· ıt deu,f"ktedir. 

Vaşing;ım, 13 ( A.A.) - Son 
c.evlet a ısı intinabatında mağıup 
olan cı.:.:nlıu • etçi narru..-.t Vılkı, 
yakınna Ingilt.!re,t gıdeceğıni ve 
JU mcmıcKetteı<.ı vazıyetı bizzat 
tetkik edt>c~ğıni söy .emıştir. Vilki. 
ıngılte~ec.e ilJ ve.> a üç hafta kala· 
caktır. 

Dük. Gaetani di Sermon ta 
ddk.t.ı ı suuuesınm eon mumes .. 
~muır. Bu aılt':i!en uu pı..pa ıle 
üll'!ili.lt kaJ d.uıa.Her, eUt:D.y&t, 81· 
y~t ve as.kel'U.k ileill!ll.le bU' 
ço« meşhur aua.ınhı.r yel.şuuş · 
ur. 

danlarıiı.ı ancak ku1laıııı 
cede !!&rap OlınUf mlild• 
tayyarı ıörlllmUt•Ur. 

nmda )lanmış oiard.k bıra 
yare ınllf&btıde -.tllD:ıı,Ur. 

·- '• .. l . ö le "trm r uran"" an ır . .,m.., VC! eoz er.ne ş y devar.ı:ı etn • 
.i, ba .. ı tadilat yapılmak §ar

tiyle, lngııtereye harp malzemesi 
kiralaı n.asına daır kanun layiha
sını tasvip -.ttığini sö :emıştir. 

Avcı ı1ıoıanmu..an biri, 
,;unda .:·~:nanm Uu tane ( 
Fiyat u.nureainl d~Urmlll 
bir tane ( C. R. t2) Fiyat 
tahrip .Jtmfııttr. Ayni hava 
aonkAil'.lllda da Derrıt-ye 

tir; 

Avıa.tt.ralya Ye Smgapur, imparator 
luıtwı müdataa.mı\111. biriblrlenne ba 
yatı bajlarla mer!ıut bulunuyorlar 
J ponya Ue hlç lr kavgamız yoktur. 
Bizler "-VUatralya..:!a pastttk denizinin 
nsfı oı.ın sulha sadık kalacak tnrzd3 
ha eket edeceğt.a. 

OrtJ.t.}IU'k vaz'yeU bakkmda Sp .. 
der. ıuı·•u mağlllb'.yr:Unin önüne , • 
CUmea olr vaki& olduğuııu söylem~ 

uı. 

---~r>---

Bir ha& zarfında 

lngiltere 
üzeıinde 

7 Alm1n tayyaras. 
dUşUrüldil 

Londra, 13 ( A.A.) - SaWıiyet· 
tar ı>ir menbadan öğrenildiğine 
aöre. J 1 ildncikAnun gecesi sona 
eren halla zarfında lngiltere üze
rinde cereyan eden hava muhare
beıeıi c:;;r.asmda 1 Alman tayyare
si :;ürülmüstür. Aynı devre zar
fında yeıinız ~ir İngiliz avcı tayya
resi kaı oolmuştur. Bu hususta şu 
tafsili! \'erilmektedir: 

5 lk:!1Ciklnunda 2 Alman, 1 ln
ailiz, ıo ikinciklnunda 2 Alman 
tayy.r.esi düşmüştür. Almanlar 
Port:ımouth'a hücum ettikleri 11 
ikincı.1~\&11 gece3i 6 Alman tayya
ıe.>inin kaybolduğunu bildirmi§ler
dir. t3u tayyareleı'C.ien dört tanesi
ni!\ lngı:ız tauvartle.; tarafından 
g5rülnıt.ğe bile vakit kalmadan tah 
rip edilmiş olmaları tahmin edile
bilir. 

Garp çölündeki tayyare zayiatı 
hakkında henüz el~ kat'i rakam· 
Jar om·.arnakla beraber Akdenizde 
eereyau eden ymi muharebelere 
ait bıaJı rakamlar şunlardır: 

22 Lkktnundan 5 lkincikinuna 
kadar geçen müddet ıarfm:la 33 
lta1J311 tayyaresi havada tahrip e
dilmqtir. Aynca, yerde de en az 
8 ltalyan tayyare.li tahrip edilmiş
tir. Ilı aakamlar kontrol edilmiş 
nkamlardır. 6 lklrcikanwıda, E
laden'<!e 40 ltalyarı tayyaresi yer
de bombardıman edilerek istimal 
edilemez bir ha:e getirilmişle.Wr. 
8 lkincıkanuncfa Benina'da yine 
yerde l ·~ ltalyan tayyare~i ta.'1rip 
edilmi~b. 9 lkiocikinunda 5 İtal
yan bombardıman tayyaresi Mal
ta üze:ioce tahnp edilmiştir. Bun
lardan b<ı~~a Yave!~o'da 2 ltalyan 
tayyare .. ı yerde tahrip olunmuş· 
tur. K.ez2!ik Berna'da tipleri ve 
mütarı tayin edilemiyen bir mik
tar ta,yyare yer,Je h3!;ar3 uğratıl
mış ve tahrip edilmiştir. 

v·q., •<>r ıııh·::ı~fr·e ınulıl'lef't•t 
f>ıipn Y•ırım1 ·'.,,.rn belini ktrmı.-
1-r:rt7. Th.!"""'in P'nri hılnr ve 
"l:o: hnrm Pı'J"'timiı rıl J ;;. ı vet"
hi1e .,....;,,..ıi Mr o.::prr+h t"t il{ e 

"""'!'":-iz Hı h~ '"Pht> ..,~ ır~;.,:"v
V"' de b.,eol-ımT<ıtJr ve şiddetle 
a!"'\'n"1:l f'dt>ce-ı\tir. 

Beııır., Nnrv ç ve &wikaı•ıt yaptığı 
gibi .aukac.ıehn" ıu.n.P' uıış bUlunı.nak 
tadır. 

Hır ,..,emleketJn •11ti.S edllruek üzere 
olduğ•mu göcı·e~ı r.ı ve Alınanyanın 
daha 1JD•'t! mür!ab·ı f' etmea! Uızumuna 

day:ı:ı!A..'1 Almı.o '''"""' raın herkesin 
malum ,Jur. lt.l.Jl~:;ı,t o<'lk! Je lrlanda· 
lıları ı ... tı!A eLJek 11!-. etıerı!ll!' iha . .. 
dırm·ı.k sıJt·ettle k.Jrk. tmaktır. tngıı 

töre !!:'reyi ıa~:·\ n'jle~i;,de llt gildır ve 
Alma.ıy .. nw btıWo h, ckAtwa karııı 

koymağa t.made bu'u.n:naktlidır. 

ln5ıllertnin mağifıbiyeti karşı. 
sında l'ır eşik Ame ika devletleri· 
nir. emniyetinin sarsılmıyacağı 
ha!tkı.ıcıa bir söz sadetmediğini 
söylernişt r. 

Vilkı, bundan sonra, hu5l ~i iş
leriyle rreşgul o:mak niyetinde ol
duğ'ı.l .. •ı d;l ilave etmiştir. 

Cenubi Afrika Birliği 
tayyaredierinden 

~afh:ı1 arrnın cıar<ıı1m:ı.z k ra 
rtrrıız :·'7erinde hi"bir te-~iri vok
tıır. Yunar1İlar. ıaihvt!:in tacıfi. 
ve hareh~t1eı+re l:ar<ıt kovduk -
1 arm~~n dn1ayı acı bir surette 
ni~!!lan ola"al{lardır. l\rı1avut 
m\llet;ne vant1i'?1 ("avretten. !tal 
V'l"l ka Jesleriyle birli'<te akıt -
ttı7ı kandan ve duc;e'"lin itimad 
ve havrrh.,hlı;;.rne: lavck olduk
larım i<-bat kin katl ı?ıdıklan 
fedakiirl!klarrhn doiavt teıek
k1\r ede-im. Müstakbel .nuhare
belerde bütün Arnavut!drrn u -
lilm gören kard~c;lerin: kurtar -
mak ve Arnavutlukla R:lma fa. 
şist imnaratorluituna daha 
vliksek mukadd~rat t~:-rıini icin 
fedakarlık ve kahramanlrkfarta 
b!rbirleriyle rekai'Jet edecekleri
ne kaniim. 

16 kişi bir kaıa 
aaıgar:staaa Alman nef ceslade 61dCl 

JUf818rlDID D8kll • Yoh.annisburg, 13 (A.A.) -
~woskova, 13 ( A.A.) - Tass Cenu~Ji Airika birliği hava kuvvet

ajansı a~ağıdaki tebliği mşetmek- !erine mensup 16 tayyareci bindik· 
teair: !eri tayya enin Tanganikada Mbe-

Ecnebi basını, istihbar ka} nağı za civa.·ıncla y~r\! düşerek parça
olarak Bulga.t:.taııın bazı mahtıl. lan.na·,ı neticesinde o müşlerdir. 
lerine a::rn, bir kısım Alman kı- Tayyareyı idare eden pilotun sisle 
taatırurı daha şimdıden Bulgaris- yolunu ~şırdığı ve tayyarenin bir 
tana n..lk.iedilmi§ olduğu, bu kıtaa· dağ yamacına çarptığı zannedıl· 
tın Bulgc.ristana nakıının Sovyet. mekt~!r. 
!er Birıığinin maıfunatı dahilinde ---o---
vc muvaıakatiyle' aevam ettıği ve 
nihay<!l Alman kıtaatınnı l.5ul~a-

Amavutlar; ristaııoa:ı geç~ı hakkında Bul
Bayraıhmz etrafmdı toplan- gar hu.\tımetınin talebine Sovyet

nnıs ve asil an'anelerinizi tama !er Bır:ıgınin nıüvafakat cevabı 
men müdrik bulunarak vatan verdiğ, l.<ıberini ı§aa etmektedır. 
d~anlarma impanto~ ve du- Tass ajansı şunu beyana mezun. 
çeye karşı olan ı;adakatinizi ve dur ıtı: 
yenmek azminizi bütün ağırlılı ı ·- Eğer Bulgaristanda haki-
ile hissettiriniz. katen Alınan kıtaıan varsa ve e-

~u.nan on:l~su bı~fmdan ele ger bun.arın nakli vuk.ubuluyorsa, 
~mJen ~ı?.er vesıka!ar Ar - 'bütün bunlar Sovyetler Birlığinın 
n ıvutluktakı İtalyan kuvvetle malQır..ı~ı haricınde ve muvalakat 
rini~ -~ bil~assa da:~ frrkasm!!1 o:ma.mzm vukubulmuş ve buJ
verdigı zayıatm fevkalıtJe bu- maktarur. Çünkü Almanya Bul. 
yük olduitunu isbat etmektedir. garistana .<iman krtaaunm gön-

Bir ta.bur kum:ındanı ~ 31 inci deril-nesi veya Bwgaristanda ika
fn-ka kumandanbima verdi~ meti ır·eSt.lesini as.a Sovyetler Bir
bir ranorda mevcudunun ytl1.de !iğim: ıleri sürmemistir. 
ellisini kaybeWı?i i~in yerinden 2 - Bilhassa Bulgar hüktlmeti 
kaldınlmasmı istemektedir. BuJ~:ıristandan Aıman kıtaatınm 

Raporda şöyle deniliyor: geçmes: m~se~:~ ~ında asla 
Artrk ilk hatta kalabilecek Sovy~tler Bıı:Iıgıne muracaat et. 

vaziyette değiliz. 30 gtln süren m_en:ı~~tı~ Bn~aen.aleyh Sovyetler 
devamlı bir gavretteıı sonra ~ıooen hıç bır cevap alnui o-
a.dıunlamn hemen hemen yarı B ·r 13 (AA) y 
çıpJak bir halde Jı.a:vanm ~ir!de- mi ber ın, bad · b .. 1..ı,_.1 . ar~ res-

fnglllz Kralı 
Ruzveltin mümessilini 

kabul etti 
Lon<l'ra, 13 ( A.A.) - Ruzveltin 

şahsi miıılıe$ili Topkins bugün 
Buckingham sarayında kral tara
fından kabul edilmiştir. Yakında 
Vaşingt.or.ıa hareket edecek olan 
Lord ve Led.i Hali faks da kral ta
rafınrlan kabul ecilmişler ve ölle 
yemeğir.e alıkonulmuşlardır. 

Bükreşte bugün pasif 
korunma tecrübeai 

yapılacak 
Bül,.,.e~, 13 ( A.A.) - D. N. B. 

hildiriyoı: 
Bükre~te 14 Svnkanunda hava 

hucurr,l;:ı ına kaı·şı g<>n' ş bir pasif 
koru.ıı.rrıa tecrüie"i yapılacak ve 
§ehir karartılacaktır. Şehiıde ka
rartına11rn tam oıup olmadığı tıd· 
detli bir kontro:e tabi tutulacak· 
tır. 

tine karşı zorlukla mukavemet u meu an ı uuı ıyor. 
edebiliyorlar. Altneo.n kıtaa~ınm Bulgarlstana 300 köy şarkısı 

27 t~rinisanide bu fırkanın nakline ait olarak dolaşan ve son t 1 dı 
zırhlı fırkalar kumandıını gene günler<!e dünya matbuatı ve ajans- op an 

.Atiııa, 13 (A.A.) - l2 son 
kiı.ı.ıun a.4şa.mı neşroiu• ~n 78 
nwıuu·alı ~ una.n teoıı~ı; 

Ma..lıdut keşif iaa.ııyetı olm""" 
tur . .011 kaç eeıır aldık. 

Götürlilen YMnan ailelm 

..4 tina, 13 (A.A.) - Alaka· 
dar polıs ma.karuları taraım
dan yapılan araştırmalca- netı -
cesinde ı tal yan ordu.sın.un har
bın ilk günlerinde işga.l ettıği 
K~niça mıntak.ı.sında Yunan 
topraklarından çeıtili:ken ba.u 
ail~leri bütün efr&.diyl~ birliku 
alıp götürdüğü tesbit edilmil" 
tir. 

Bu suretle kaldırılanlar ara • 
smda ihtiyarlar, kadmlaı', !ı'O" 
cuklar1 memede çocuklar, pa • 
pazlar, muallimler, ilim adam· 
!arı. çiftçiler ve sair~ bulun
maktadJr. 

Bazı aileler biltUn efradiyle 
birlikte, bazılarının y&lmz er
kekleri, bazılannm kadınlan, 
bazı ailelerin de erkekleriyle 
beraber kadınları götürülmil§ • 
tur. 

Aldbetlerl m~hul olan rebi -
nelerin miktan 500 kitidi.r. 

T ransilvanyada 
(B(Jftaraft 1 Mcfcle) 

Romanyanm Macarilttn aley
hinde yaptığı ta.briki.ti §lddetle 
protesto etmitlerdir. 

Miekolede yapılan ve '8tve • 
kil Telekinin de ha.ar bulundu
ğu hWrllmet paırtia1 idare heye
ti toplant.wnda ~laıdan B. 
Ronkay bGtUn Macar milleti
nin Transilvanyalılann aıalerine 
kardeşçe iftiraık eWfW aöyle -
miş ve hükillnetin, Romanyalı
ların i!tiraya. müstenit tahriki.
tına nihayet vı:r:nesi kin, elin
den gelen her şevi yapması la· 
znn geldiğini ilive etnıiştir. 

Budapefte, 1! ( A.A.) - Ka • 
poovarda. yapılan hiikQmet par
tisi idare heyeti içtimıunda ia
şe nazın B. Laky, Transllvan
yanm Romanya hlldmiyeti al -
tmda bıra,kı1an 1.ısmıuda yaşı. 
yan Maearlann tazyik eailmek
te olduklarını .Vrlemiftir. ral Mangli, allbaya !1ll cevabı lan taratından neşredilen uydur· ·Köy şarkılarını de!''emek ü

vennistir: ma havadisler hakkında Berlin zer..- kôy1ere gi<lcn heyetler don 
YÜ2'Jbası Se?Tin raporunu o- salahiyettar ır.ahtıııeri Sovyet res- mektedir. Yapılan araftırmada Buraya gelen • yetlerden 

kıtdum. Ta.buru imkan ha.sıı. 0 mi aJansı Tass'm bir tek.zıp neş- 300 e yakın şarkı derlt>r.miştir. anlaşıldığına göre. Romanya 
lur olmaz geri alaca.Kız. Fakat retmek lüzumwıu hissetmesine • Bunların notahn basılacak- hü~tumet makamları, her tilrUl 
b11nun ~ için imkanı yok- hayr~!. etn:emel.:te<lırler. tır. Nisan ayında yine ayrrea vasrta!ara mür..ı.caat ederek, 
tur. Vahim bir vaziyet husulil- Ta3S ajansı tekzibinde, Alman- köy şarkıln.ri dcrlem·"k lızere Macarları ya Romanya ta:biiye
ne mani olmak için Mkı durmak yanın Bulgaristalia Alman kuv- bir heyet tetkik gezilerine çı- tini tercih etmek ya.but da hic-
ll~mdır. vetleri gorı.rlerilm~i veya orada kacaktır. re!i göze almak şrkları ka!'§l-

buıunduru lması meselesini Sovyet· sın.da bırakmaktadırlar. Bunu 
!erden ni .. bir zaı:ı.an istifscu· etmi~ lllıtakll Fransız te!D.iıı için Maca~l&ra .,.a~ı !'c· 
olma<lı~l'~l bildi~uektedir. na muameleler yapıl.ın&l'.tadır. 

Bt.Jgadstana P.ıman kıtaatının aıaasıaa ııre 

şan 1!<1 uıne (S. 79) Savola 
tahrip eıml.§ ve l'ılr bava 
3 tane ıG. 00) Pıyat ta 
ıtırmtı,tttr . 
Dllşm~ bomba deıılz ta 

nü terı\"tınJpe O.IDZijior. 
Şarıtt ltaılyaıı Alt~kaaılMllW 

Ussu, C' :.pnıni tesı.ıatı ve 
ruk iept•IB.9 bomoarunnan 
ı:,omail1'1 S.rbuadakı m 
terine d6 taarruz edUmlf ve 
yare m4!ydı..ıımcla divan (81 
Uplntte bir tayyare tıom 
mtı ve ıcltralyöz at.,.Uıe 

BU~fl:ı. cepheler.le bir çolı: 
lan yamlmıı ve bOtttıı bu 
tayyareıertmlz zayıat.ız 

Londra, ıs (A.A.> -
Libya cephesindeki huusi 
biri bildiriyor: 

Bugfuı artık htç trfmee, 
rleniz veyahut hava ,olu 
Tobruka girebilir ne Tob 
ka.bilir. VAkıa bir veyahut 
sahil boyunca bir gedlk 
lunmuştur. Fakat ya 
inat veyahut da intlza 
İtlyanlar, bu gedikten iltif 
memeyi tercih eylemiıılerdft 
dJ bütUıı ,edikler lıa 
Ve muhıuıara eden lm•"""'ıe• 
nıktm her tarafında 80 kil 
lik bir eepbe Ozerinde d 
artmaktadır. 
Şehre oa bet toometre 

fede klin beı tayyare bıit 
da.ııI buk-ııla dtlpnandan 
tır. İngiliz han Jmnetleri. 
lan ve piyadeye yola 
üzere blitün faaliyetini 
tedir. Son iki ay. zarfında 
rahat ytt.z1l görmemit olaJl 
hariç Tobrukun diğer be}'91 
a çok salim durmaktadır. 

Muhasara altında bul 
yiyecekleri belkf bir kaç 
tecek kadardır. Fakat iç 
ulJğmr göstermeye b 
Tobnıka su, hemen h mea 
mile, 200 kilometre fimali. 
Derneden yelkenlilerle 
idi. Fakat bir kaç gUAd 
bir yelkenli İngiliz harp 
ile karşılqmak Uıtimallni gi5S 
ne at•mamaktadır. 

Esirlerin dedtklerme -~ 
nenin. garbmdaJd ttaıya.n 
n, paniğe tutulmutlardn'. 
aileleri ile birlikte Bilı" ımuıtrıı 
maktadır. Zeytin atacı 
ları terkedilmiştlr. 

Hava gU.zeklir. lılemtap 
tır. İngiliz orduaun Libya 
yunca durmadan merhale 
ilerleyifini tutabilecek big 
yok gibidir. 

kabul t'dilip ed.ılıı.ıemesi hal:.kında C"ereyan eden !ıAdiRl•!re ba.-
(Baf tarafı 1 incide) Dulga• hükUınetırin Sovyetler Bir- (Baştarafı 1 Wıcide) kml·a Romanyada iht!liı lıU.. Bata1da ratıa 

llıllldl 
5 ikinciklnun<laııl>eri Martu 

bada Savoia tip!nde 2 tayyare 
yerde tahrip edilmi§tir. 

Bunlardan ba~ka. Gr.zalada 
2. Eltmimide yedi tavyare tah
rip olunmuştur. Krtcı!anmız, 
Gaza.lada daha r:vveh:e yerde 
tahrip edilmig 35 tayyare bul
muılardır. 

fi arazi ihtirası beılemediğf.ni be· ·; ıne milracaat ettiği hakkındaki bir i~birııği siyac;:!ti takibine icbar kfün sUrdilğUne ve hUkfuıı,...in 
yan etmiş ve 7 ağustOBta general habere ~eiince, ı ııss ajansı tekzi- edeceğ;m tahrni~ ediyordu. Al· vaziyete hlkiın bulunm~dığma 
dö GQI imza edilen anlaşmadan binci~ Bulgar hUKfunetinin hiç bir maıi.y:ı,' Fransanm ikiye ayrılmış h:l!mıetmek zarureti 1.uıl ol-
80111'11 '•Fransayı. eski azamet ve vaki: Sovyetl.r BJrliğine böyle bit vaziyetin<~ nihayet vermek için maktadır. 
tamamJyetle ihya etmeği" miltte- müracaat yapmaciığını ve binaen- Fram:ız donanır.asının teslimini Romanya 

0

bilkQmetiruu aldığı 
flklerin harp g8'feleri aramıa sok· a'eyh bu hususta Bulgaristana ve- ve butun Fransaya yani Akdeniz bir çok tedbirlerden şuuu istid
muştur. rilecek h;r, bir cevap olmadığını bil- limanhınna da Alman ha.kimiye- lal etmek mümkündür: HUkft-

Antakyadaki sel 
Hatay valU.I Şil.kril 

HABER 
BIBGull 

SSAYFA 

Süer dtln telefonla 
görilşen Haber mnn•ırTLL•

iza.hatı vermiştir: Vlşide herkes öilir ki, lngilte • dimıi~tır. tinin t~rnilini ,art koşacaktı. met, Viyana hakem k&rarmm 
renin Fransız topraklarmda gözü o- ._ Vi'i hükQmetinin halen göster- kendisine tahmil ettiği mükel. "- Yağmurlar 
yoktur. Buna mukabil AlsaslorPnl M h b • 1 · 1i diği cr.curane mukavemet karşı- lefiyetlerden tamamiylc gafil Antakya • Yayladaf 
ilhak eden B. Hitler Almanvası eş ur !r ngı z sında Ainıanlar ışleri tacil ederek bulunmaktadır. Mihver devlet· kaplayan sular da yani 
F~aız anavatan·m ve impara.tor- muharrİJ'İ öldü Pario; gazeteelrinin tes;•i altında !erine derin bir minnet hissiyle çekilmektedir. İn!aDf& 
lu~nu . parçalamak!~ metgulcıiir. Lo!'dra, lS (A.A.) - "Ulysse" 1 kalaca!~ ~lan Fransız!~ ye~~~ bağlı olan Macarlar fı1e kendi· olmadığı anla.şılms.kti.dJJ'• 
Yıne Vışı çok iy{ bllir ki. bunla· in müellifi trıandalı muharrir Ja· ı çare goıuken Alman ışbırlıgını !erini bu hakem karariyJe eıln van zayiatmm milrtarı ııa 
nn. parçaJ.anmasma ~ncak bır İn· 1 mes Joyee ZUrih'de bir hastane- hük~<:tler~!lden talep edeceklerini sıkrva bağlı addetmektcilirler. ise bu ane kadar maıem.at 
gilız zafen mani ola.bılir. I de ölmüştür. James Joyee, 57 ya.- tahrnm ettı:er. Fakat Alman he- Fakat bu Macarlaru meşru mmlljtır 

Siyam meseles~e gelince, o da §Inda idl sabımn büyük hatası evve!a işgal bakıarın'ı her türlü tauruzdan Yaihrt~rlardan hamt 
bunun kadar aşikardır. Almanlar- altınca bulunmıyan Fraı.:;anın a- korumak için icap ed-31 biltiln ı Def lilel · de 
la .T~po:ılarm Siyam'da çevirdiği Değirm..,.nderede man dilf"yeceğini zannetmiş olma- tedbirleri almalarına &tıJ~ mani ::.ya i:e stevu : 
entrikalan İngiltere ve Fransa - sidrr. Ilallıuki şimdi Almanlar o- ohm acaktı B b . ~- v~ 
harp baştamad<ın evvel bllivorlar- zelzele yunla.,nı değiştirmek mecburiye- Mac:r h r. . u ~!Mdan. ~n .~ış~.r. Bu 
dı. Ve bu tehllkevf ~nlemek için lzmir. 13 f A.A.) - Bu sabah tinde kRl'llışlar ve i~l a'tında bu- rettftp e!n~:':'• kendı&ıre etr · çevitdıği ~egırme:ı~erdeD 
mUttefikler arasında uzak ttarkta saat 10 .;ı; da OfaJ!lnnendere nahi- lunan .Fransada sun'f bir açlık ih- · tam f 1 v~ mes:ı ıy &- tamamen, üq taneıa de 
b'r çok konferan.~lar attedilmlş· yesin<lt üc: sanı ve süren hafif bir das etrr.i~!erdir. Bunun ise Vişi hü-- ~dır ~m ye t~ft~k :""'·u~ak-, harap olmuştur. 
tir. Bu torıhmtdarm sonuncusu yer sarsıntısı c•!muştur. Hasar kQmeti üzerinde veni bir tazyik 1 . k ~ ası ~ tıt.ca ak- . Antakya • Yayladaf 
1939 da Singapar'da yapıbqtır. i yoktıı.r. i vasıta~ı olduğund8 şüphe yoktur. 1 eatmi~yıeceuk .. ~~akta hiç tereddtıt bır .menfez de çökmilJ!tlı'• 

""'. zayıat voktur.. 
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ICOt4 YlltUJ1 ~ . 
AMERiKADA ~ . 

Yazan: ıskender F. Sertelli Kız mekteplerı voley-
-44-

~ dağılan halk arasın - baka neticesi şu kelimelerle 
da za ted.ilen şu bir kaç mu- halka ilan edilmişti: 
hav~ Amerikahlarm hayret "Türk pehlivanı Yusuf galip 
Ve hJddetine örnek olarak kay- geldi.,, 
dediyon.uı: (1) .. . Ve şüphesiz ki, sokakta da 

14_ Herif, Ha.rry'i oyle bır herke.sin ağzm<:l& bu kısa cümle
yere vurdu ki.. gökten bir ka· den başka birşey dolaşmıyordu. 
ya parçası düştü sandım.,. Sirkin methalinde: 
"- Bu oyunu· ilk defa görü- - Türle peh.livanım görecıe-

yonım. Harry gibi dev cüsseli ğiz.. Onu tebrik edeceğiz •. 
bir pehlivan, kendini hasmmrn Diye bağrışan ve elini srk
eline nasıl kaptırdı? Gözümle mak için bckliyen yüderce gü -
görmeseydim, Harrynin ha.vaya reş meraklısı vardı. 
kaldınlrp sonra teKrar bir lis · O gece Yusuf pehlivanı bar -
tik top ~bi yere vu.nıluşuna - !ara, gece çayına davet eden 
bin kişi şahadet etse - inan- yüzden f wa kart gelmişti. 
ruazdmı!., Valker varken, Yusuf patro-

"- Türk peiılivam c;ok ya- nunu bırakıp nereye gidebilir
nıan bir adammış.- Dev cüsseli di? 
değil, o, devin tam kendisidir!,. Mi.ster Valker, o gece sirk-
"- Hasmını yere vurduktan ten c:rkar c:ıkmu Macestik ote -

sonra, Uzerine atıldı. Onu yene- !ine gitmek ve gece çayını ora· 
ceğinden emin görünüyordu. da içmek üzere otel Iokanta
lfasrnmnı üzerine müthiş bir sımla gündüulen yer ayn1:nı;ş
HipPopotamua (2) gibi çöktü tı. 
ve Harrynin krmıldamasma ma· Va1ker çok memnundu. 
ni oldu.,, - Yusuf, Harry'i yendi. 
"- Ga:ıetedler bizi aldattı- (Cak) r nasıl olsa ynıer. Her

lar... Harry'i yenecek pehlivan halde ikinci güreşimiz de bu 
henüz doğmamıştır, dediler. geceki kadar kalabalık ve ba
halbuki Türk pehlivanı, Harry . raretli olacaktır. 
gibi on tanesini yenecek kadar Diyordu. Sirk bo§aldıktan 
kuvvetli imiş., sonra. Valker sekiz on dostunu 

"- Kim n~ derse desin... Macestik oteline davet et.ti. Ve 
Türk pehlivanı alnının teriyle, gece yarısına doğru sir:kten 
bazularmın kuvvetiyle maçı ka- ayrıldılar. 
zandı; hasmını kendine mahsus * * * 
bir oyUn]a yendi. Bu oyunu ZAFERDEN SONRA MA.Jl!l:)· 
yapmak da 'bir kuvvet işidir. TİK OTELİNDE ... 
Iiarry gibi bir adamı havaya Koca Yusufun midesi zil ça-
kaldınp tekrar yere savurmak, lryordu. 
Oyundan ziyade bir kuvvet me- O kadar acıkmıştı ki... 
selesidir... Tercümana.: 

''- Hakikati itiraf edelim: - Bu gec.e çok i§tahh ye-
Cihan güreş şampiyonluğu A- mek yiyeceğim ama, acab& 
Dıerikalılardan Türklere geçti. ot.elde aradı~ yemekleri bu· 
!Koca Yusuf bundan sonra sırtı labilecek miyim? 
Yere gelmiyen bir cihan pehli - Diye soruyordu. 
vanı olarak her yerde övünebi • Tercüman: 
lir. Aramrzda. gururla. dolaşmak - Artık böyle bir gecede ye-
yalnrz onun hakkıdır. Dedikodu- mek a.ym:f edilmez, Yusuf peh
Yll brra:kıp kencüsini tebrik • livan! Ne bulursan onu yersin! 
delim.,. Cevabını veriyordu. 

Yu.sufun tercüınaıu o akşam Yolda giderken Yusuf, ter-
.sevinçle pehlivanın eUni sıka- eüma.nın sözlerine bir hayli tu· 
cağı yerde boynuna sanlmıştı: tulmuştu. 

- Ben zaten bu neticeyi bek- - önüme domuz eti de koy-
liyordum, Yusuf pehlivan! di- salar, yiyecek miyim? 
yordu. Seni A.merikada hic; Dedi. Tercüman güldü. Mis-
kimse yenemez. Ve yenemedi. ter Valker söze karıştı: 

Mister Valker de durup du- - Biriniz somurtkan .. Biri -
rup Yusufun elini sıkryordu. niz neşeli. 1'\e oluyorsunuz? 
Sirkten çıkan ga:r.ete muhabir- Tercüman: 
Ieri ko.sarak matıbaalarma git· - Yine gırtlak meselesi, de 
mişlerdi. . di. Yusuf benimle kavga edi-

Ert.esi günü, Amerika mat. yor. Karm çok acıkmış. Ne yi
buatı günUn en mUhim bir ha- yeceğini düşünüyor. 
dise.si olan <Harry - Yusuf) (Dwamı var) 
güreşinden kimbilir ne hararet
le bah.~edeceklerdi. 

Sirkin önünde binlerce halk 
toplannuşb. 

Sirkin sokak cephesinde, 
meydana karşı asılmış büyiik 
bir ilan ta.belasının iizerinde, 
her maçta olduğu gibi, müsa-

( 1) Giire§in ertesi giinfi in
tişar e<ien NcV'york gazcteleriu 
den ... 

(2) Tarihten e1melki deııirler 
de Nil ve Frat gilJi biiyiik ne 
hirlerde ya.rıycm biiyiik Ciif>iseli 
deniz ayg,rları. 

bol müsabakaları 
Erenköy Boğazıçıne, Kandilli 

Terakkiye galip 
BaYRın ve yıl~ı tatiller! müııa. 

sebeU;le ttılür ed.Umlf oları kıa mek_ 
teplerl voleybol rnaçtanııa. yirmi gün_ 
lük b!~ fa.sıladan amnıL dün tekrar 
Eıninö':lU b&l.keVi.ııde devam edildi. 

Şişli 

Gtlntln lik maçı Kandilli kız l!ııeııi· 
le Şijl1 'hrakki &ra81.nda idi. 

Kan.dllll .lisesinin eervis atı,ue ba~· 
ıanan ılk sette sayılar kargılıklı yapıl 
mıştır. Neti~d• Uk seti ll>-12 Ue 
bitiren i{aııdUIJ IJ.iee• ikincj sette daha 
canlı t•YWU:Wt ve bu aetı de 1~-S ile 
kaza.JW'alıı: Şifli Terakkiyi yenmi§Ur. 

GUnlh bu ilk maçına tıı.lumlar a§a· 
gıda.ki kadrolarla cıkml§lardı : 

Kandili!: Saime. \'U.ıau. Halide, Sel 
ına. M4.'~t, StllaeylA. 

Şlşll 'l'~rakkl: Selma, Eintll. Tirlrb 
Sıdıka, .Rdban, Ayfe. 

Her X takım aa fena oynamıştır. 
Buna s~beb de ııahanm pek faala kay 
gan ol~ hll. Oyuncuıar ayakkapıa. 

rmı çıJunp çorapla oynadıkları halde 
sık $k kayıp d11fll:1orlardL 

GUnlln tJdnd maçı flmdly. kadal' 
hiç ma~:tıp olmamlf olan Erenköy kız 
ti.sesi u, Botazlçl arumda ldl 

Bl.rlnci •ete B<>lutçt Uaeal, Handa 
nm sel"V!.I atıfile b8§ladr. Sabanm 
çok fena olmwmıa rağmen llk setin 
soıı.lan gll2.el oldu ve Bofazic;:Uller kuv 

ve oyuncuıard&kl beyecan 10n radde
ııine vardL Şlı:ııdt her lk1 tal-at 4t, ,.. 
yılan Karşılıklı yapıyorlar. Kim son 
u.yıya dsha evvel vıuabilh-ıe bu arkı 
m~m #&Jlbi olacak.. 

Soğukkanltblll&rnı: lllltlmkim mert. 
tıe mumı..faza etmete mun.tfak olan 
ıı;renköyl!ıler son sayıyı raklpJ.eriadea 
>!vveı v-.-.~rıv, l\çlliıctl ve aonwıcu 
seti 16--·13 lle DlUnın EreaköyUller 
oöylece bu maçı da mqlüp 01.ı:n&duı 
oiUriyorl~l'. 

QUniln bu mllhim mU..ba"aı ta.. 
kımlsr !öyle çıkmJtlardıı 

&jazlçt: Nllttfer, ffa1t111ın. ......_ 
Llmi&, H&JM1aa, Solmaz. 

IErc•tl<iyı 8ükeyJA FaaQeıt, NtWlcle, 
Ttirkb. .. ~ .. Bedia. 

Puvan cetveli 

Eren.k~y lrıs L. 
Çamlıca kız L. 
İ&tanbW b L. 
Kız Muallim 
Boğaziçi ll8e.s1 
Cumhuriyet L. 
Şişli Tetakki 
Kandilli 
lnönll 
Işık 

M. O. il. P. 

4 ' - 1 
3 3 - 8 
3 3-. 
3 2 1 5 
• ı 3 5 
3 1 2 4 
4 - 4 4 
3 1 2 4 
2 1 ı 3 
3 - 3 3 

vew ra.ı:Jplerini ilk ıtette 15-12 ile ( 
yendiler. 

:lkinci •t. 'b&flandığı vakit Erene 
köylWertn k~ topladıklarını 
görüyoruz. Süheyll bil&il1 oyunu ile 
netic'Jyi kendi taraflarına çevirmeğe 

muvaffak oldu 1~9. 

Sinema ve Tiyatrolar 

UçllDcft 11ett. her Ud taraf da cuı.ıa 
bqla cmtadı. Sete Boğulçlnln aervts 
atışile !Ja,:J~tı. Boğaziçllller ilk 
anlaııb ttrviaten sayılan bete kadar 
c:ıkarma,fa muvaUak oldula.rea da E. 
rerıköylf\:t'l' rakiplerinin ııayxlanna 

yeti§mP~a muvatlak oı . ıca ıeyircl 

Tebliğ 

tl'tanbul bölgeeil güret aJanlıim
dan: 

19--1-941 pazar gUntı (Kafa· 
kol, burgu) namı altında tecrübe
siz gilre1Çiler arasında bir güreş 
müsabakası tertip edilmiştir. 

1 - MUsabaka İstanbul gilreş 
kltibünün Fatihteki salonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Tartı 12--13 e k&dardtr. 
3 - Müsabaka tam saa.t 14 de 

başlryacaktır. 

4 - İki kilo tole'rS.nB vardır. 
5 - Hakemler: Sedat Şahin, 

Ahmet Gürkan, Vefik GU.rka.nlar, 
Refik Blikülmez, Yusuf Aslan, RC· 
şat, Salın Arıkandrr, 

6 - Hakem kusuna devam et· 
me-kte olan hakem namzetleri de 
bu mUsa'bakada staj göreceklerdir. 

ır"ııa ~ıı,, 

$elıir Tiyatrosu 
Tepelıqr Dram laammda 

Aktam ıo.ao da: 

Beyoğlu Halit. Sinemtm 
Bugtbı _.t 11 de, Alquı 20 deı 
1 - KJSKANÇLDl 

lhtikir yapan bir 
kömürcü 

Büyilbdada k&nUrcWtllr yw.pan 
Vangel, W,5 kunJt olan· nwıgaJ U
mtirünll 7,5 kuruıtan ısatınıı, Y&'." 
kalaıımıştır. 

Vangel cilrmümetıhut kanununa 
tevfikan asliye ikinci ceza mahk&
mesine verilnı.iştir. 

ZAYi 
tııts.nbul 'l'icaret ve Sanayi Oda. 

anıdan O '111939 tarih ve 15490, 10491 
ve 104.92 sayrlar f.& almış olduğumuz 
men'ş"3 şehadetnamelerinin (B.) nuı. 
halaruu 2ay1 ettığımi:ı:den ve yenile. 
rinl alıı.ca~m'ızdan eskilerinin hllk.. 
mil olmRdığmr beyan ederiZ. - Yor. 
dan Vordanldhl ve l..eıllyoe. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4/l/1941 vaziyeti 
AKTlf"' 

Kaaa: 
Altın: Satt Kilogram 72.603.011 
Banknot . 
Uta.klık .•• 

DnhlİdckJ l\Juhnblrlrr : 
Tür!< Lirıı.sr • 

Rarlçt.'kl Muhabirler: 
Altrn: Sııfi Kilogram 4 . 786.856 
Altma tahvili kabil serbest dö· 
vizler. 

Diğer dövizler ve borçlu Kliring 
bakiyeleri . 

llazlnc Talnillerl : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
kaqılığl . 

Kanunun 6 • 8 maddelerine tevfi· 
kan Hazine tarafmdan vdk! 
tedlyat • 

Senedat Cilzdaın : 
'I'!carı Seneda t . 

Esham ve tah,·ilAt cllz.danı : 
Deruhte edilen evrakı nakdi· 
Yenin kıı.ı-şıltğı esham ve 
lahvl!A.t itilınrl kıymetle . 
&>rbeat Eııham \'e T.,h,·llllt : 

ı'\~11r: 
Altm ve döviz Uzerine avans 
Tahvtltt U:ı:eı ine 11.van.~ • 
Hazineye kraa vad avans • 
Hazineye 38150 NQ. kanuna göre 
~tlan alttrı karşılıklı avamı . 
Hi!ı.sedarlar • 
MubteJU • • 

102.121.943,69 
13.026.993,50 

2.349.895,58 117.498.832,77 

133.408,37 

6.733.096,31 

-.-
J2.234.899,0·1 38.967.995,35 

158.748.563,-

19.923.781.- rnS.821.782,~ 

262.269.881,72 262.269.881,72 

4 B.2s:3Afl6.m~ 
8.409.2~0.:~6 

8.859,11 
7 808.722,-

-,-

114 584.926 75 

y .... ı 

54.692. 746,29 

122.402.507,89 
4.500.000,-

11.225. 759,86 

750.515.914.25 

1 Temmuz 1938 tarihinden 1Ubaren. 

PAS1F. 
Serma,e 
ihtiyat~: 

Adt ve !nkallde • 
Husus!. 

Tde\-üldl'kJ Baııknotlar : 
Deruhte edilen evrakı na kdlye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediyat. 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
iltveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili lltvetC"n teda. 
vazed .• 
Hazineye yap•lan altm ka?'fılıklı 

avans mukabıli 3902 No,lı kanun 

mucibince ilfı.\'eteu tedavülo va· 
zedilen . 

MEVDUAT; 
Tİirk l.Jrası : 
Altrn: Safi Kilogram 876809 

3850 No. kanuna göre Hazineye 
:ı.çılan avans mukabili tevdi olu· 
nan altınlar: 
SA.fi Kilogram ô~.M 1.930 

Döviz Taahhildatı : 
Altına tahvill kabil dövizler . 
Diğer dövizler ve alac klı Kli
ring bakiyeleri . 
Mlllı1elli' -

6.IBS.666,Jf 
6.000.000.-

158 748.563,-

19.923.781,-

138.824. 782,-

17.000.000,-

249.000.000,-

t.tn. 

15.000.000,-

12.188.666,15 

14. 000.000. - 418.824. 782,-

78.126.262,4 
1.233.302,5 

78.124.167,9' 

-.-
32.254.076,3' 

Yekfı.ıı 

79.359.564,97 

78.124.167,90 

32.254.076,30 
114. 764.656,93 

750.515 .. 914,25 

İskonto haddi % 4 Altın üzerine avana % ~ 

Türkıye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

ıo sene ve .ıalıa fazla mUddettonberl sohıııleri t&rll.fmdan &J'll"111MA1fı

tın•1.ı..ıı doıayı 2999 sayılı kanunun o&ı incl 1aıı.-!.de1I muclbl:nce •ulıtellf 

wııkıı. ve nıüesııeseler ta.rafından Maliye Vekı\Jetı heaa.bma muhaf...za edil. 
mek üzere b&Akaıwza devredilen PMtJ&rm ıaikt.an -.• ~ttr. 

lgbu paralar 'bankanıı.za. devredildikleri lılrihten lUbaren lld aene içinde 
l&h.lpleri qya n.rtılert t&rafmdaıl evrakı nıUıbite lbruı ~ idare 
merllealmUıe veya tubelerimlze mttre.caat edüerelt almmadrltl•n takdirde 
1'794 ııayıJı kanunla teşkil olunan Amortı.;mıın f:&ndığma b:ıUkal edecektir. 

• Bu mllddetilı. hJtammdalı IOllJ'llo va.ld ()l.ıca.lr mllracaııa.ı~ JlllkllJUb 
~dolunacağı ilAn olunur. •(201) 
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1 - GtlmrWder Umum KQdQrlllltı 'lO Ura IDUflJ N9flr !flert 9Ubeal 
KQdDrlQltl lçbı mtl•btkf acdJIUltır. Afalıda 7U111 prtıan bata olaDJar bu 
...... ııa,. bba1 oJuaurlU'. 

A. - llemurta lmDWPID11D ' Onctl maddalnde JUdJ prtlan bals bu-

B - Hukulr. !ktıat raJdlltelerl, .,,.... BIJsller Okulu ..,. YQbek 

nm.t w 'l'kaNt mektebinden Ye)'&lmt lıaaJara muadil ecnebi taıdllte '" 
1'kl* m.ekteptm .... olmak, 

C - l'ranmcl, lqWsce Yeya AJmınca d1UertDden blrl Ue 7Udmlf Dl· 
mtdl. mail n,a &1IJDrQ9 mOteaJUk bir mınsuu Tllrqe,. t.erc:llme)'8 bak. 
kDe llUlktıedlr olmak .. - TtlrlcQ8dlD 1ıa u.aaJardan blrl8IDe ten:tlme ,._ 
,. ..... 1r '"Türlr '" ifade ~ a.ttlD olanlar De 1Ubrda )'8Slll ,.. 
lıua dlllerdeD lılrdtD faslt'N Yalaf buhmWtr terelb edilir._ 

1 - Tulmrdald prtlan llala f9tekJflum 11/1/Nl CUmartelll stlDtl IUt 
11 • kadar dlWIGe ft ft9lkalanm VeMJet Zat '" 8lcll ı,lert Klldtlrtotaae 
ftl'llllled JAmmcbr. 

Bulldall &acekl mGl&bakı,a llrmlf oltDJar bu mGababJa da ıtnblJlrler. 
a - JmtUaaa Z0/1/Ml. tarDdDe n.u&JlUl Puute11 .at 1"80 da AD-
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2 - llt.tklD~ sOn ve mtte teklif edecekleri beclellıı 
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