
~ Bu kuponu kesib 
ı~sj saklayınız 

iktisat Vekili Ankarayı döıdU 
Şehrlmizıde bul~ ltbsat Vekili ~üsnü 

Çalaı- Ankaraya dönmuştür. Vekil, hareketinden 
evwı ' l stanbul Yerli Mallar Pazarına gelerek 
ıyünlQ ft pamuklu dokumalar grupları müdürle. 
rini kabul etmiş. kendilerinden izahat almI,tır. 

Mihver mahaf ili 
Rüsçuk nutkundan 

• • 
nıçın memnun 

değil? 
~azan: ASIM US 

llalgv Başveldll profesör Fllo
fma Rusçukta eıöyledlğf nutuk Al· 
lllUfa ile İtalya.da dikkate değer 
akWcr husule get1rm1~1lr. Bunu 
llavae ajanmnm dtiııkU gazeteler
ile cıJwı bir telgrafı ile Stefanl 
•Jansmm diplomaUk muharririnin 
eöı.Jcrtndea anlıyoruz. 

tptta. bvtçrcde gıkan Dieta.t ga. 
~ Berlln muhablrlne göre 
Almaa mahafili Rus~uk nutkunda 
lıerkcıso h~ gorünmek arzusu bu· 
ICIJOlmu~; bunun için do Bulgar 
bafwıldllnin ozan zaman yorlnde 
~ her baldo bu nutkun 
Alman p1inlan üzerinde bir tesir 
~kanaatinde bulunu· 
yormuş. 

H RV R l: 3 KURUŞ 

. . -.. 

Bugün 
6 

.Sa fa 

Peynirci/ere bugün 
son ihtar yapılıyor 

Piyasaya çıkarıln11yan peynirlere 
belediye el koyacak 

zoo teneke peynir Kırklareırne 
kaçırılırken yakalaıuh 

l''iyat murakabe komisyonu, 
:nıgün toplanacaktır. 

Komisyonun bugünkü top-
lantısmda peynir işi ile m~gul 
ola.cağı ve bir takım peynir top
tancılarını çağırarak kendileri -
ne kat'i ihtarda. bulunacağı an-

• laşılmaktadır. 

A kdenizde 
ingiliz donan
masile Alman 

5lıı.-• Malflm olduğu üzere tacirler, 
tayyar er eri 
arasında 

buzhanclerdeki peynirlerini pi· 
yasaya çıkarmamakta. ısrar et
tikleri takdirde belediye, bu 
sto'klare el koyacaktır. 

Bize kalırsa profesör Filof'an 
nuUnuıa. baldın olan ruh, her 
ınemıentta b°'ona gitmek emeli 
dei1Jd1r; o aözler biWM filin ,.e
:ra falan memleketin ho~una git.. 
ıneJctGı ziyade Bulgar milletinin 
Yüksek menfaatlerfnl mUdafaa ~o 
muhafaza etinek endl~esUe söy
lenmlaffr. 1'1te1dm o nutuktaki: 

Bardi?HJ kalesini nıüdafaa eden ftaluan toTJlaruiilıitı biri ir'itiıırırıı e(/i1iltktcm so1ıra . 
Bundan başka, bazı tacirle

rin, buzhanelerde.ki peynirleri· 
ni, narh bul~ıyan civar vilu
yetlerc kaçırmağa teşebbüs et
tikleri de sabit olmuştur. 

Muharebe 
nasıl oldu 

- BuJgarlstan ne Almanya, DO 
İtalya, ne de B11-..ya değlldlr; nas
yo.aaı eosyallzm, faşimı, yahut bol· 
ı:e\'hm denUen rejimler hususi ,..,,_ 
rlyetlert icabı olarak o memlo
~etıerc ~k uygun olabilir. Fakat 
Uulgar mlllett için bunlardan hlç 
biri uygun değildir. Bu1garlstanm 
kendi milli lhtlliaçlanna ore husu
e;lxetıerine göre ayn bir rejimi 
'ardır. Bu rejimi değf stlnneğe te-
;cbbtis etmek lstlyooeklere karşı 

mtl5amaha edemoytz.,, özU bunun 
mı ~ bir dcllUcllr. 

11\kat A vrapada yeni bir nizam 
l:unnak davası ile ortaya çıkarak 
gticüniln ,.ettiif her memleketı Al
man tahaklriimil altına almak 1 ti· 
YfJD mtıerlzm idaresi clbctte bu 
tlirlil sözlerden memnun olamazdı; 
hele profesör }llof'un nutkunda 
Dobrucadan bahsederken mihver 
c!edetlerfnln yanında Sovyctlcr 
IUrHğfnln do 7.l'kredllmiş olmasına 
hıhammUI edemezdi. Bilhassa Tas 
ejaosmm bir t.ebllğl Uo ''Eğer 
llalgartstancla Alman askeri \'8.l'S& 

lıunda Mosko\"anm mu\"afakati yok· 
tar; pyet bandao sonra gelecek c 
yine böyle blr muvafakat o1amn7~,, 
demefe cesaret eden bir SO\-yetıer 
IUrUğl ba memlekette Almanyaya 
kaqı bir nc\i siyasi raktp gibi , ••• 
rJyet almasına hl~ taharnmill cde
rııf!Zdl. 

Bunun fcin Bcrllnileld İs\içreU 
gazete muhabirinin ''profcsor F1· 
lof'aa nutkundan Almanlar mcm· 
n1111 J}eğildir.,, demi oinıasma hay
ret cfnıemek Jizımdır. Eğer bu 
''aziyete hayret edilecek bir cihet 
\·arsa o da Berlln mabafilinln Rus. 
fok nutkundan solfl'a dahi Bulga· 
ıisf&n üzerinde tazyftı pliinı tatbik 
etmekten uzgeçmiyeccğinl ifade 
etmesidir. Zira Alman1ann Bol· 
garistaııı her ne pahasına o· 
lursa olsun kendi siyasetlerine a
let yapmak istemeleri netice ltlba· 
rllo belki lıarp ateşini henüz harp 
haricinde olan Balkan \e Akclcnlz 
memlckcUerlno lruyet cttinnek· 
le kalmaz, Alnıan~u. llo Sovyctler 
!Birliğini de kıırtıı karşıya ı;ctirc
tıilir; belki Almanunm Butgaris· 
tan üzerinde haki~ olmak istf-.me
sl foı:Iıtcreyo kaeyı harbi kazana• 
mamak endi P.sl ile uzun bir harbe 
'layıuımak it:in A 1manyanm hn~·at 
sııhasmı A' rupnnm sark mmt.aka
larma doğru gr.ntslr.tmf'k <'melle· 
rinclen ileri gelmi olabilir. 
Rnsı:uk nutlm Jıııklmula Sterani 

ajansının dlplomııtik nıuhablr1 ta· 
rafmdftn yapılan tcfsirnfa gf'llncc. 
bu da ıırckate ıtf'~rr Mr nı:ıhh·f't
l.c411r: hn muhıı birin fikrince Bul
gar ordusu umumi harpten f'\"\'f'lf' 
nisbetlr. httı?ün daha M hnz•rlıklı 
lmJoı; umumi harııt«-n e\"\CI Uulg:ır 
onlnsnnun harp sd:'lhrında yap· 
f1wı biniik lslt'rc bakılınca buı:;in 
ond:ın daha lıüyük mmnffnlnyet
ler h<'Mrnlnnl". Profc,.ör Filof'un 
ı;ö~ledlı:i sözler no olursa ol un, 
Bulgarl!lltanm uzak del'..ril ,.akm 
bir zamanda kati h1r ~ ~& 
si lamn gellyonnu,. 

(Devamı ! incide) 

1 

............................. -............. ····ı 
Romanya ile 
Macaristan 1 
arasında ı 

Münasebetler I 
gittikçe 

gerginleşiyor 
ol'ıilaa1a11a .. am 
selerberUIE mi 7 
Radyo Gazetesinden: 
Romanya ile Macaristan ara. 

ı smdaki münasebetler gittikçe 

l
gerginleşmcktedir. Bugün gelen 
bir haber Romanyada umumi 
seferberlik ilan edildiği §3.Yiala
nrun dola:rnaJ..'ta olduğunu bil. 
di.rmektedir. 

İngiliz kaynaklarına göre Ro
manyaya her gün 10.000 Alman 
askeri gelmektedir. Şimali Dob. 
rucada Bulgar hududunda 3 Al
man fırkası vardır. Romanyada. 

1 
ki Alman askerlerinin miktarı 

.:~ .. ~~~ .~~::.~i.r. ' " """""""' 

italyan 
kıtaları 

Berata doğru . 
kaçıyor 

Atina, 15 (A.A.) - B. B. C: 
Yunan hükfunetinin rcsml ı 

sözcüsü İtalyan mukabil hücum.: 
la.rmın tardedildiğini, dii§man&~ 
ağır zayiat verdirildiğini bildir.i 
miştir. Esirler arasında iki <fe 
ı.a.bit vardır. 
Diğer taraftan dünkü tebliğ. 

de zapt.edildiği bildirilen dört 
tanktan üçü 5imdidcn İtalyanla. 
ra karşı hizmete girmLs bulun· 
maktadır. 

A tina, 15 ( A. A.) - Radrv 
Kolombiya bildiriyor: İtalyan. 
Iarın Avlonya ve Berattaki kadııı 
ve çocukları tahliye ettikleri ha.. 
bcr alınmıştır. 

Londra, 16 (A.A.) - Tilnu gazc. 
tesl Atına muhabirinden aldxğı L'U 
makaleyi ne§rclmcktcdlr: 

ıolsurruım zaptından sonra ltalynn 
ıa..-a nefes aldırmıyan Yunanlxlar bil. 
bassa Kllsura - Tepedelcn mmtaka.. 
smda ilerlemeye devam etmektedir -
ıer. Bir çok noktalardan kovulan 
dtışmanm Tcpcdclcnde vazlyeU giL 
tikı;o güQ]eşmcktedlr. Yunanwar Z&. 

ferden nznmt derecede tstırade etmek 
tedlrler. DUşman kıtalan Berat ısu 
Jtarnct.ındc ricat otmcktcdlr. Kllmra 
_ Tepedclen hattı Berat'ı muha!aza 
etmekte ise de eTpedelen de A vlon.. 
18.?'1 muhafaza etmektedir. 

ingiliz de~riyeleri 1 italyada 
Tob~~k un dış Münferitsulha 
mudafa~ . doğru adımlar 

.meVZI lertnl F CJ§İst meclisi azalarının 
y oklamıga sulh arzularına 

başladılar Musolini muhalefet 
Çenber gittikçe 

daralıyor 

Kahire, 15 (A. A.) - B. B. C: 
Tobruk mmtakaamda !ııgllb: kı. 

taıarmm tahBHildil devam etmek. 
tedir, !ııgiliz ağır topçu bataryala
n miltcmadt faaliyet halindedir. 

Kahire, 15 ( A.A.) - Royter A
jansımn husust muhab!ri bildiri. 
yor: (Dcııamı ~ üncüde) 

ediyormuş 1 
Grandinin İngiltere ile 
gizli aulh görüımeleri 
yapacağı söyleniyor 
L<m4rtı, 15 ( A.A.) - ltalya 

sulh istiyor mu? Nevs Ohro
nicle gazetesinin Lizbon muha • 
biri Davit Scott tarafmdan 

(Devamı 4 'üncüde) 

Yüksek Ticaret ve lktısat okulu
nun 58 inci yılı bugün kutlamyor 

Mektebin teessüsünden
beıi geçirdiği saf ha/ar •. 

Yazan. Hasan Bedr~ddin ulgen 

'Yü&e'TC I~ " • TiMret Mektebinin Sultmıahmttfeki bi· 
M.!ı ile bir mnıfınm dahilini oöateren f'eMm (Yazısı 5 incide) 

Son olarak 200 teneke beyaz 
peyniri, .Kırklareline kaçırmak 
isteyen bir tacir yakalanmıştır. 

Bu hareketin önüne geçmek 
için. Istanbuldaki peynir narhı 
diğer vilayetlere de teşmil edi· 
leceırtir. 

Diğer ta.ra.f t.an Istanbul fiyat 
murakabe komisyonu, Ba.lrkpa • 
mrmda Yorgi adında birisini 
t.opta.n peynir satarken peraken 
de fiyatlar üzerinden satış yap-
trğmdan dolayı ihtikar suçu ile 
müddeiumumiliğe vermiştir. 

12 Alman tayyaresi 
düşiirüldü 

Londra, 16 (i\.A.) - ltalya:ıra gön. 
~ olan \"C pike taarruzlarında 
kuHanxıan nazı bombardıman t~yya. 

i'clcrl Yunanl.stana yardlDl g6nderll
melno manJ olmak lçtn yapılan bır 

tc§ebbtla esnasmda lngillz UJosu ta.. 
mfmdan hezimete uğrablmıştır. Nazi 
bombardnnan tayarelcrindcn h ç ol. 
mazııa on 1ld81 dUşUrlllmUştUr. Uç 
İDglllz gemisine ls:ıbet olm•ış v bu 

(Dcvcımı ~ •ündlde) 

Kız Mektepleri Vo!eybol 

Cam7ıca lsf. 1~z li clcri ooloubo1 taJ ... '1mlan blr arada 
(l'azı ı 4 Unctide) 

ingılız Propa- c;;nıer;" oeşinden: 

ganda Nazırı - Gördesteki 
Badyolla bir heyelan 

lroaapnada d edl ki; licç~n ~ene ou mevsimde Gör-t 

"Fransada nevmı· dı· ı deste ~ir hoycl~:l o~du. o zaman. danbcıi bu hfidıse uzerındc tetkık-
ler yapılıyor. Şimdıye kadar bu 

Yerjne U··mı· d tet;kiklerin vardığı ~tıcc b rdır. 
Gordes kaza ıncrkezını he eJfın 

k 
. ' d tehlikesinden mac:un bir ~ re ııak 

aım Oı U •• • ,, ıetmck. 
Eğer Gorcles hEyelaru hakkın, 

daki raporlar bugimlerde alakı>dar 
dairelerce toplanarak e5kı şehri 
mOtehassıcJar tarafından g~tcn· 
en yere nakletmek için halkm 
kudretine hükOrnetçe yapılabılecek 
yardım imkanlannı füı,e etmek 

Londnt, 15 (A.>\.) - lnt,11 z pro. 
p:ıganda nBZin Ou1 Kuper diln ak. 
eam radyoda yaptığı mUsahabcdP 
Fransada hal~ ncr gün artmakta o 
lan 1ngUlz dostluğwıdan b:ıhsctmlş 
Ur. Gayet cmln membalardan alınan 
haberler, Fransada nevmidi yerine U 
mit kaim olmıı.g-a ~tııdığını \'e ln 
glltcre aleyhindeki garazl<Arlığın znı 
olarak yerine aklıselimin geı;Ugln 

bildirmektedir. h . Kupcr s6:ı:lerln·· 

devam ctml§Ur: 
l<Taruıxzlar, mUetakU ve bUr bir 

Frnruıanm lııgillz ?afcrl sayesinde ye. 
nldcn lruruıacacını anlamıı:ı bulun. 
maktadırlar. 

Size gene bir Frnnsxzm yaptığını 
ıuılatacağun. Bir nl:ırda gizlice bir 
tayyare imal ed~:ı bir Fransız gcncı 
fırtmaıı bl.r havac'sn istifade ederek 

urctiyle alınacak tedbirler karar .. 
laştmlmaz ve ou esac;lar üzeı:inde 
harekete geçilmezse önümüzdeki 
ilkbahar ve yaz mevc:im'erinde yi .. 
ne bir iş görül~iyeccktir. 

Heyelan dolayı ) le yıkılan. \C .. 
,·ahut huk<ımctçc tah iye ettidlen 
evlerdtn açıkta kalanlar bu sene 
oldu~ ~ıhi l"(e1ecek sene kıcmı da 
ızt1rap içinde karc:ılamağa mecbur 
olacaklardır. 

Gö-d~in he,'eHim ic:i artık tet.. 
kik devrint bitirmktir.' t~ idart ' 

havalanmıo vo Alman tayyarerln icraat safhac:ına j!innic:tir. 
(Dct:amt 4 füıcilde) JJASAN KUMÇAl'l 
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1 Radyo Gazetesi J 
Bomaay da seler
berli aylaları 

Dunyanm bugünkü siya.si man
zarası şuJırr: 

Birle).k Amerikanın yapacağı 
yardımı temın ıçin verilen kanun 
layihaları butün oünyayı alakadar 
eden mesele olmakta devam et
mcktedır. 

Son yirmi dört saat zarfında bu 
proje.erin kanuni safhası içinde 
)eni bir hareket kaydedilmiş de.. 
ğıldir. Yarın muhtelif nazırlar ha.. 
nciye encümeninde Hlyiha hakkın
daki görüşlerınl ızah edeceklerdir. 

Amerikndan gf'len haberler layi. 
hanın Amerikanın tarihte misli 
görülmemiş münakaşa ara yol a
çacağını bildirmcl~tedir. 

Bu yardım Amerikanın fiili o
larak harbe ginnesı mesabesinde.. 
dır. Çünkü Amerika lngiltereye ve 
teca\ tize karşı ıstiklallerini müda. 
faa eden bütiın devletlere silah ver 
mcği vadediyor. 

Amerika fiili o arak harbe gir
seydı de ancak bwuı yapabilirdi. 

Amerikada meclis içinde ve dı. 
'l<ında bu layihaya kar§ı muhalif 
cephe alanlar vardır. Meclis dışın. 
da.ki muhalifler çirkin yollara da 
apmakta mesela layihalar kabul 
olunduğu takdirde Amerikan genç
liğinin dörtte birınin muhakkak 
oleceği şeklinde dedikodular yap. 
maktadırlar. 

Halbuki Amerikanın gnyesilıar. 
be girmeden Mıh,crle milcadele e
denleri korumak ve bu şekilde har. 
bi Amnkadan uzaklaştırmaktır. 

Mecliste tayiha aleyhine vaziyet 
alanlarda bir şey goze çarpmakta. 
dır. Bu da muhu.lefetin bir partı 
mesele i olmadığıdır. Ruzveltin 
parti ı olan demokratlar arasında 
muhalefet olduğu gibi, cumhuri-
etçıler a•asında da Hlyihalara bir 

:ok taraftarlar \':lrdır. Son seçim. 
erde Huzveltin rakibi olan Vilki 
e bu taraftarla!' arasındadır. 
Bu Amerikan yardımının Mili. 

ver gazetelerindeki akislerine ge-

Berline gittiği ve bu sabah Bük
reşe döndüğü ı,;;,:-cnilmiştir. 

Romanya nasıl 
karışıyor?; 

Orta Avrupa v~iyeti hakkında 
gelen doğru bir halx:-r vardır ki, o 
da Romanya ile Macaristan ara. 
smda münascbetlerın gergin eştiği. 
dir. Bugün geıen bir haber Ro 
manyada 1unumı :ıeferberlik ilan 
edildiği şayialarının dolaşmakta 
olduğunu bildirmektedir. Romanya 
ve Macaristan Mıhverin yeni ni. 
zamma dahil olan üç devletten i. 
kisidir. Bu devletiere sulh ve refah 
vaadolunurken bunlann böyle 
birbirlerine girmeleri anlaşılır iş 
def,rildır. 

Romanyada 100 bin 
Alman askeri 

lngilizlere göre Romanraya her 
gün on bin Alman askeri gelmek
tedir. Şimali Dobnıcada Bulgar 
hududunda 3 Alman fırka ı \ar -
dır. Diğer bir haber de Polonyada 
Alman harektitını idare etmis olan 
General Litz'in şimdi Romanynda 
Sinayada olduf,runu bildinnektedir. 

Gariptir ki Romanyada Alman 
askerlerinin ınL'ta-ı yüz bini geç. 
miş olduğu halde bunların hala 
Romen ordusunun talim ve terbi· 
yesi için geldikleıi ileri sürülmek. 
tedir. 

/tal ya münferit sulh 
yapacak mı? 

Bu akşam gelen haberlere göre 
ltalyanın münferit sulh yapması 
mevzuu bahistir. Bu mesele faşic;t 
meclisinde münakaşa edılmiş ve 
ekseriyet bu teklifi kabul etmiştir. 

Muso:ininin şıddetli muhalefeti. 
ne rağmen sulh teşebbüsüne giri
şileceği ve ltalyanın harbe girme.. 
~ine esasen taraftarlık etmemiş o. 
lan eski Londra elçisi Grandi'nin 
sulh müzakerelcrmi idare edeceği 
şayiaları dolaşmaktadır. 

Ancak bu haberleri kaydı ihti
yata almalıdır. 

l nAcelrna: "-A-:ı.A ---ı~- Slovakyada Yahudiler 
n.aı ruu~JAGn Y"'-'~ d . ahd" I 

mn mües:.ir olacağını teslim et. hakkın a yenı t ıt er 
mekle beraber Almanyanın Ameri- • kondu 
ka yardıma gelmeğe vakit bula
madan harbi bitireceğini söyle. 
mektedirler. 

Bu da yardım gelmeden Alman
~arun ciddi t~bbüsler yapacağı 
manasına ahnmaiıdır. Bu t~
'1usün muvaffak olup olamıyacağı 
,,e ayn bir meseledir. 

İtalyan gazetelerine gelince; Ar. 
navutluk ve şimali Afrikadaki mağ 
ubıyetleri ltalyan matbuatı ilze.. 
ınde teskin wici bir tesir yapmı~ 
ır. Artik ltalyan1ar yüksekten at. 

mı}orlar. 
Geçen akşam Roma radyosun

an cenu'>i Ame.-ikaya İngilizce o. 
rak yapılan bir· görüşmede ltal. 

a .!ar İngilizlerin şimali Afrika
dakı muvaff akiyetini teslim etmi~ 

r, lngilizlerin teçhizatı mükem. 
ınddi ve iyi döğüştüler,, demişler
d .. 

Soma Romadan gelen başka 
muhim bir haber de şudur: Eğer 

rnerikamn yap::ıcağı yarqım yü.. 
zunden Amerika ile Almanya ara. 
ında bir hqrp çıkarsa. ltalya bu 

harbe gir.meğe mecbur olmıyacak
ı . Bu vaziyet karşısında üçlü 
paktın ~ olacağı sorulacak bir su.. 

dir. 
ltal}'arun Afrikadaki vazi}•eti o 

kadar sarsılmıştır ki .buradaki ka. 
dm 'e çocukların ltalyara geri ge
tırılmesi bile mevzuu bhlısolmak
tadır. 
Amerıkanın tecavüze uğrayan. 

lam yapacağı ~·ardımdan en ziya
de Japonya·end~ etmektedir. UÇ
Ju paktın yapılmasındaki hedef A
menkayı harp dışında tutmak idi. 
Fakat bu pakt umulanın aksi ~ 
tıcesini vermiştir. Japonyayı endı. 
§CYe dü5iiren mesele Çine de yar
dım edilecektir. . . 

Amerikanın yardımını Japonya
run ilfuu ha.rp telakki etmesi la. 
z mdır. Fakat Japonyarun bu yar. 

mu bu şekilde kabul etmesi şüp
eli goriılmektedir. 

Bir şayia ve üç tekzip 

Bulgaristana Aırnan askerleri 
eldıği hakkında haberi Bulgarlar 

da tekzip etmışlerdir. Bu haberi 
Berlin de } alanlamış, Moskova da 
~bi bir lisanla tekzip etmişti. 

Presboıırg, 16 ( A.A.) - Şarki 
Slovakyanm meı-kezi olan Pre. 
aovada ekser kahvelere sin~ 
lara ve umumI hamamlara .gir. 
mek Yehudilere menediıiniştii. 
I;>ahiliye nezaretinden, Yahudi. 
ferin, farika olarak san renkli 
bir pazu.bend taşımaları iste~ 
mişUr. 

---<>---• 
Franaada kömürsüzlük
ten tren seferleri azaldı 

Vişi, 16 (A. A.) - Stefani 
ajansından: 

Ha.ber verildiğine göre bu. 
günden itibaren işgal altında 
bulunan Fransa.da yolcu şimen. 
direr eervisleri bUyUk hatlarda 
gUnde lbfr trene indirilmiş ve i. 
kinci dereoe hatlarda tamamiyle 
kaldırılmıştır. Bu ta:kyidat kö
:ı:tıUrsüzlUkten ileri gelmektedir. 

- Yalan değil Çana.. Sahi sBy
lnyonım •. Ben Haaanm arkndaşı
ymı. Evimi, yerimi, anamı baba.mı 
bıra.krp buraya seni aramağa gel
dim.. 

- Kendisi nerede? .• 
- O esir kaçakçılarının aTaSDl-

da.'! Mağaranın yerirlnı btu haber 
veren Hasandır. Senin bulunduğunu 
haber alrr almas gelecek .• 

- Nereden ha.bel' alacak?. 
- Her ay geliyor .. 
Çana derin bir nefes aldı. Şitn

di kendine gelmJştf: 
- Ah, dedl aylardır neler çek

tim.. Artlk Umidim kalmamıştı. Ye
niden dünyaya doğdum.. 

l~ l\IAOERALAR 
Mehmet, adanılan ve esir kız

larla Soğucuk'a geldiği zaman Ali 
paşa onları büyUk bir merulmlo 
k~amı:ştı. Rnlelcr bayraklarla 
donatıldı ve toplar aWdı. 

Mehmet, günUn kahramanı ol
ı;nuştu. 

Ali pasa: 
- Afe'rin Mehmet, dedi. Yüzü

mü ağarttm.. 
Esir kızlara güzel bir daire ay· 

rıldı. Mehmet: 
- Milsaade eder.seniz yalnız bir 

tanesini kızlardan ayırmak isUyo-
rum: 

Dedi. 
Paşa gültirnsedi: 
- Gözüne mi kestirdin? .. 
Mehmet mahzun boynunu bUk-

tU: 

Tütün satışı 1 Hadiseler arasında] 
• •• Bulgaristanın 

~ge mıntakasında hır gunde tekz·b.i . 

d •• •ı k •ı b ld Bulgar ajansı da. dıle geldi· ort mı gon l 01ıu u u ~er~\~~~g~::~~nc~ 
'7 Esasen Bulgar Başvekili FilO-

Hazinece satılan 
gayrimenkullerin 

borçları 

lzmir, 15 ( A.A.) - Tütün ı 
piyasası dün mıntakamızm muh 
telif mahallerinde bir çok fir
maların iştirakiyle açılmıştır. 

Münakalat Vekili 
ızmire gitti 

fun Rusçukta söylediği nut~ 
Bulgaristanda Alman askeı1 
bulwunadığmı gösterecek ına.
hiyette idi. Bulgar ajansınJtl 
tekzibi bu vaziyeti bir kere da· 
ha tesbit etmiştir. 

960 mali yılına kadar 
müsait taksitlerle 

ödenecek 
Ankara, ıs (llılsusi) - Bedeli 

laksi tle ödenm'* üzere hazinec:e 
931 tarihine kadar satılan mesken. 
!erin, ziraate mahsus arazisinin, 
toprak mahsulıerıni hazırlayan i
malathane, fabrika ve mümasili 
gayri menkullenn bakiye borçlan 
940 mali yılından itibaren 960 
mali yılına kaı.laı eski kanun hü. 
kürnleri dahilind müsait taksit. 
lerle tahsil olunaraktır. Buiılardan 
borcun muaccehyet kesbetmesi ile 
hazinece henüz satılmamış veya 
bir cihete tahsis olunmamış bulu 
nanlar hazinece yapılmış masraf. 
larla birlikte 940 taksitini defaten 
tesviye şartiyle sahiplerine iade o. 
lunacaktır. 

Bunlardan 1st1tade edebilmek 
ıçin altikada.rlann kanunun mer'i
yet mevkiine girışinden itibaren 
üç ay zarfında mahalli maı daire. 
!erine mliracaat etmeleri sarttır. 

Kısa Ankara haberleri : 

• lktısat Vekaleti sanayi umum 
müdürü Kemal Bulkay ile başmü. 
hendis Halil yarın Zonguldağa gj. 
deceklerdir. Bunlar, hususi şahı> 
lara ait kömür ocaklarına vaziyet 
edilmesi hakkındaki kanunun tat. 
biki etrafında te'.kikler yapacak
lardır. 

•Hukuk ilmini yayma kurumu 
tarafından tertip edilen serbest 
konferanslardan birincisini bugün 
Vasfi Raşit Sevük verdi. Dil, Ta. 
rih fakültesinde verllen konferan> 
ta Dahiliye Vekih ile profesörler. 
hukukf.ular hazır bulundu. 

• Tlirk parasının kıymetini ko
ruma kanununun üç sene daha u.. 
zatılması, Hatay hükOmctinden 
devralınan mütekait \'e yetimlerin 
aylıkları hakkıooaki kanunla Mü.. 
nakalat Vek~letire 16 milyon lira
ya kadar taahhüt icrasına salahi. 
yet \"erilmesi hakkındaki kanunlar 
bugün Resınt Gazetede intişar etti. 

Buket gazinosunun 
kasası soyuldu 

Bir kaç gün evvel Buket ga. 
zinosunun sahibi eeıa.ı Ergun 
Polise müracaat ederek kasası. 
nm açıldığını ve içinde bulunan 
paralarının almdığmı iddia et· 
mi§'tir. Zabıta tahkikat yap. 
maktadır. 

r 

Dünkü tütün satışlarının dört 
mlly0n kiloya yaklaştığı tah 
m1n edilmektedir. En hararetli 
satışlar Akhisarda olmuştur. 
Fiyatlar yüz ile seksen kurus 
arasındadır. 

Bazı firmalar henilz talimat 
almadıklarını ileri sürerek pi
yasaya iştirak etmemişlerdir. 
mrkağaç ve Akpınarda. ilk a

çılış 70 illi 85 kuruş iken bir 
kaç saat sonra 50 ila 60 kuru
~ dilşmüştUr. DUn piyasaya 
iştirak etmiyen firmaların bu
gün mU.bayaata başlryacakları 
limit edilmektedir. 

Ayvalık, 15 (A.A.) - Bura
da. tütUn piyasası 75 kuruştan 
açılmıştır. Satışlar gevşektir. 

Muffla1 15 ( A.A.) - DUn 
Muğla ve Milasta tütUn piya
sası 80 kuruştan açılmıştır. Ge
ri, Borovalı ve yerli UrUnler 
kumpanya ve §irketleri piyasa
ya i§'tirak etmişlerse de piya
sada henijz bir hareket görül· 
memiştir. 

Amerikanın Londra 
ıefiri seçildi 

Va.Jington, 15 ( A..A.) - Ruz. 
velt, gazeteciler toplantısında, 
Birleşik Amerika devletlerini 
Londrada tem.8il edecek zatı 
seçmiş olduğunu fakat şimdilik 
ismini ifşa edemiyeoeğinl söyle. 
miştir. Ruzvelt bu zatın keyfi. 
yetten haberdar edildiğini ve 
rızası alınmak U7ıere, isminin 
henüz hükfunetine de bildirilme
diğini ilA.ve etmf§tir. 

Ne demeli? 
"Zimmetine 2353 lira geçiren 

.... malmüdürlü~ memurların-
dan ..... 

İşte bir gazete haberinin ilk 
satırı: Bu parayı zimmetine geçi
ren memurlar mı, o memurlardan 
biri mi? Vakıa sonunda muayyen 
bir memurun mahkQm olduğunu 
öğrenince zimmetine para geçire.. 
nin tek adam olduğunu anlayo
nız; fakat bir kar1ne'nin yardımı 
ile ... Yazılarımız daha kolay anla
şılabilmek iç.in bu türlü za'f-r te
lifler yapmamalı. 

"Zimmetine pa:-a geçiren' ... mal 
müdürlüğü memurlanndan. •. ,, de. 
memeli,.. 

Mal m(klürlü~ memurlarırdan 
zimmetine para geçiren ...... demeli. 

VAIKITa 
abone 
olunuz 

Çerkes Kızları 
1 .._ No. 27 Y uan: NIY AZI AHMET _ .. 

Büyük Tarihi Aık 11• Macera Romanı 
Mehmet, bh- eeY söylemiyordu: it fedaklrbklan, ceearetinl anla-
- Kızlanrı arasındadır.. tıyordu. • 
- Haydi gidip görelim., Ala· Bir lln.rtn.ln dlSrtnaıa geldJği.. 

Jnn oradan.. ni gördWer. Mehmet dikkatle bak-
Beraber çıktılar. Esir lmla.r, Ali tı. İçinde garip bJr helecan vardı. 

paşanm etrafını sardılar. Çerkezce Acaba HU&Jl mı idi?. 
bir şeyler söylilyorlardı. Gelen Huan değildi, fakat Ha-

Mehmet: sanın bir adamı idi. Yeniçeriler onu 
- Size dua ediyorlar, dedi. atJndan lndii'mfelerdL Pqayr gör-
Paşa, kızlıırm duasmdan llOn mek tetedlğ.ini al}ylemlttl 

derece mUtehaasls olıntı§tu. Bazı. Ali pqa: 
lnrmm çc.nesini ok§adı. Sevdi. Ali _ Gelsbı .• dedi.. 
paııa birden: Süvari paf8Jlln &ıUııde yere c;ö-

- A ..• diye haykırdı. Kızlard&n meldi. Sonra doğnıldu ve: 
birini yakaladı ve: _ Beni Haaan g&ıderdi, dedi ora.. Bir mektup •erdi. .• 

Mehmet &aşırmıştı. Çana boynu· Koynundan ~ardığı mektubu 
nu bükmUştU. .. ıızath. 

- Ça.nnyı tanıyor muydunuz?.. Alt pap yllksek l!fl81e mektubu 
- Hasan kaçırdıtJ va.kit gör- okudu: 

''Pqa huretlerf. .• mUştum.. ,_ 
- Benim aymnak fste<llğlm kız ~ter yolunda gidiyor. Kaptan, 

b idi. korsan gemüıt ile Potl limanmıı. u . kmıu 
- Bu mu?. Fakat.. geldi. :E81r mlarm bfr ge-
- Evet biliyorum.. mlye almdı. Bir kısmı daha gel-

medi. Ben artık onların en çok gil· 
- Evet biliyorum.. venllir adanılan oldum. Her eeyle-
- Evet biliyorum.. rlni biliyorum. 
- Basana haber gönderdin 

Bir m U d d e t t 1 r şclı· 
rimizde b u 1 u n a n MU -
nakalftt Vckıli Cevdet ı·erim lnce
dayı dün sabah Marakaz vapuri
le Bandırmaya gitmiş ve burada. 
ki umum mildürlük erkfuu ve bir
çok dostları taraımdan uğurları. 
mıştır. 

Balıkesir, 15 (Hıısusı) - Mü. 
nakaltit Vekili Cevdet Kerim ln
cedayı Dandırmadan trenle Balı.. 
kesire geldı, Vatı, komutan, rnemu.. 
rin, partililer ve halkevlilerle be
lediye mensupları ve birçok kala. 
balık halkın bulunduğu . garda 
memleket ihtiyaçıarı hakkında bir 
çeyrek kadar konuştu. Izmire ha. 
reket ederken sanıimt bir surette 
uğurlanmıstrr. 

Şu kadar var ki Ankara rat!• 
yo gazetesinin işaret ettiği gı
bi "Bulgaristana Alman askeri 
girdı mi, yoksa girecek mi?,, 
münıı.kaşaları olurken Roman· 
ya vaziyeti dikkati celbetmek· 
ten hali kalmıyor. BulgarlstaD· 
da bugtln Bulgar askeri olmnB' 
bile Romanyaya her gün mik" 
tan artacak şekilde gelmektt 
olan Alman askerlerinin hududu 
geçmeleri nihayet bir gUn me
sele.si olduğu için her taraftl 
bu vaziyet dikkat ve alakayı 
uyandın yor 

Maarif Vekaletinde 
değişiklikler 

Kaldı J.ı Romanyada dikkati 
uyandıran yalnız Alman askel" 
!erinin gün geçtikçe miktarlatr 
nm artmakta olması da de~· 
dir; D. N. B. ajansı 14 ikind
kfı.nun tarihi ile Bükreştcn ver 
diği bir telgrafa göre, önUmiiJ
de.ki pazar gUnti Romanya l& 
jiyonerlerinin kumandanı 1lf 
BaşvekH muavini Horya Siın• 
bütün şehirlerd .,ümayişler ter 
tip olunmasını nretmiştir. Bı1 
nümayişlerde Almanya ve tul· 
yanın A vnıpada kurmak i~ 
dikleri yeni nizam hakkın~ 
nutuklar söylenecektir. 

AnkaraC:an verilen matfunata 
göre. Maarif Ve\tih Hasan Alı Yü. 
cel dün Vekfilet umum mlidürleri
ni bir toplantıya çağırmış ve ken. 
dilerinden muhtelif maarif ışleri U.. 
zerinde malOrnat almıştır. 

VekAlete müteallik her türlil 
resmt muamclelerın günü gününe 
intacı ve müracaat sahiplerinin şi
kayetlerine meydan bırakılmaması 
da bu toplantıda görüşülen mese. 
leler arasında bulunmaktadır. 

Münhal bulunan yüksek tedri. 
sat umum rnüdibüğilne Milli Ta
lim ve terbiye heyeti ~sından 
Reşat Şeır.seddiu Sırer tayın edil. 
miştir. Vekfilet güzel san'atlar u. 
mum müdürü Mesut Kemal Bıt· 
km'ın bir lise muallimliğine naklı 
ile yerine eski Darüleytamlar u.. 
mum müdürü Tevfik Araratın ta
yini kararlaştınl.n.ıştır. 

Milli talim ve terbiye heyetinde 
münhal billunan il~ Aıalı~a da bu
günlerde tayinler yapılacaktır. Ve. 

Romanynda hazırlanan bil 
nUmnyişlcrin oradaki Alınan ir 
gal kuvvetleri tarafından, bel· 
ki rle doğrudan doğruya Bel" 
!inden telkin edildiği şilphesiZ • 
dir. 

Onun için. daha iki gün fN• 
vel Bulgaristanm Rusçuk şeh
rinde yapılan bUyük halk toP
lantısındn Bulgar ~ekili Fi· 
!ofun söylediği nutku ha.zırla· 
dıktnn sonra: "Acaba pro~r 
Filofun nutkundan memnuu ol· 
mryan Almanlar Romanyada 
yapılacak olan bu nUmayişler 
ile Bulgarlara karşı bir cevap 
vermek mi istiyor.?,, Dememek 
kabil olmuyor. A. 

ktilette daha bazı değişiklıkler ola- M h h f I' R k 
cağı haber verilmektedir. V8~ ma a 1 1 DSÇU 

M h .1 k ıe ı"nı· nutkundan niçin memnull u avvı e mer ez r ... 
kurmaya bir İsviçreli degıl ? 

tirket talip (Baş tarafı ı inciM) 

Elektrik voltajını arttırmak 
üze.re şehrin üç yerinde tesis e
dilmesine kadar verilen muhav
vile merkezlerine lA.zım olan ~ 
ıisat malzemesi münakasaya. 
korun'U3tur. 

Münakasa neticesinde bir ls • 
viçre şirketi bu malz.emeyi ver
meği ve yapma.ğt deruhte et
mi~ir. 

Kaptannı gemlal eSir im ve köl&
lerle doluyor. Bereket edoce#J za. 
maru da bilmiyorum. Artık siz bi
lirsiniz. Aman, bu korsan gemisi
ni kaçırmıyalmı. SJsl bekliyorum.,, 

Paşa, Mehmede, Mehmet Çana
ya ve Çana her Dctaıntn yllzU.ne 
baktı. 

- Mehmet, sen Potiye kadar 
git.. 

- BruJ ilstüne. 
- Oradan bize haber getir. Bu 

işler hesapla yapılmalı.. Korsan 
gemlsinl nerede ve nasıl ynkalı
yabllecefiz .• 

- Çana burada kalsın.. Ha.san.
la beraber dönersfniz. O vakte ka
dar Çana bekler sizi.. 

- Mehmet, çerkezce Çanaya 
yapaca.klan işi anlattı, hiç merak 
etmemesini tenbih etti. Çok ya
kında bUttın tızüntülerde.u kurtula.. 
cağmı vaadettl 

KORSAN GEMfStNDE.. 

Hasan, kol"lan gemisinde idi. 
Kaptanı bir kac; defa görmftştU 
Selimi her gün görüyordu. KtlçUk 
Selim, yaman bir korsan olmu§tu. 
Elinde ince usun bir kamÇY, gemi -
ııln içinde dolaşıyor, tayfalara §id
dctll emirler veriyor, onla.n azar
Jryordu. 

Resmi ltalyan malıafillnln ff. 
ı;llnceh:rinl nakleden bu llade 111 
Almanların Sofya hWdlmctt be' 
rinde yuptıklan siyasi teıdrlu blr
leştlrlllnee mihver memleketleW 
n1n Bulgarhıtandan neler laWfldeo 
rl ve Bulgar onlusundaa neler bell'" 
ledlklerl daha iyi anlaşılıyor. DaJaa 
doğru u Sofyadakl A1nıan ve lt.1-
.ran diplomatla.nıun Bulgar dev ... 
adamlannm kulald&ıma ellJerekı 

- Bulı;arfstan ~ büyük lılf 
fırsat zamanı gelmiştir. BaJpr ,,,. 
dosu umumi harpten eneı rnl5-
yada Türklere ve YnnM••lara imi"' 
şı yaptığı harpleı1 hatua pıllrtf 
\'e arkasında Alman ve lW:yu .,.. 
dubrmm bulunduğuna ct&şaua.
bu fırsatın ne oldu.ğwıa t.akcDr e
debilir.,, dedlklerf Adeta lfJltlllr p 
bl oluyor. 
Eğer bugtln lt&lyuılar Ub,...a. 

vo Anıavutlukta mağlftp olımıcat" 
dı ve eğer Amerib blltlbı _... 
dJyetl ile lnglltcre t&n..f.ma g~ 
mlş bulunsaydı, nihayet tagpıe,.. 
Diıı donanmasmı Alıdenlzden p
ltarmak planı tamamen nya atlt' 
memı, buhıruıaycb belki Bulprt.ı 
bu tiıhrlklcre aldanabUlrleırdl. 

Fa.kat vaziyet artık k6rlerta 
gözlerine bUe aydmlık bir hale geJ. 
mi tir, Onun için Bulgar befveldll 
R~uk nutkunda ba tarlti iıellfa. 
lere JcarHı kestirme bir eevap Yflr" 
mlstir. 

- Şahsi dü&tinaelerlmb:I, c1af • 
gulamnm \"e her tiirlll ta.rargfrllı 
ve &Jeyhdarhklamnm bir tarafll 
bırakmamız limndır. Bbbn dtllll" 
noocifmlz yegane ~ Bulı;ıutlta
nm hayati menfaatlerini ghetmek• 
ten ibarettir. Hiç bir ecnebi mea· 
faatl bizi fJC\"k n idare etmemeli· 
dlr. Biz a.rzolanmıza glSN cJelfl, 

Fakat acaba bu habcrlcrl kim 
rapıyor? lngilizlerc göre J\lman
ardır. Şunu da kaydedelim ki bu. 

gunlerde Balkanlar hakkında he
~ecan'an?ıncı 53~ ialar çıkarılması 
beklenebılir. 

- Hayır .. dedi. 
Ali paşa: 

mi?.. Mağaradaki kızların kaçınldığı 
- Nerede olduğunu bllmiyo- burada çok mlllıtm bir hAdfseye 

Hasan, be.zan Selime dalıyor, o- lmkinlara göre kara.r a.lm&lr meo
na bakıyor, ve reisi hat.trlxyordu. bnriyefüıdeyh. Bizim menfaaUmis 
Reia ona Selim için neler eöy1e - memlckett bugünkü sJ.Wth DıUJif· 
miştl. Zavallı reis, ölmese de bu- tan uzak tutmak, memleketi Jııır
gtlnleri g6rse, kalbine inerdi. De- be girmekten :korumak, sulh ve stl· 
mek Selbn, ba.basmm kanmı ta§ı- kfuı lçtıu'le yaşamaktır.,, 

Antone konun da Berrne gide. 
ceği Belgraddan bildırılmi~. '~ bu 
habtt Bükreş tarafından tekzip o. 
nmuştu. Halbaki Anton skonun 

- Niçin utanıyorsun'!. Sana 
glizel bir dllğUn hazırlarız. Nere
de o güzel ı;ağmn bakalım n"li 
nimlzl görelim. 

rum.. Her halde bize gelecek. sebep oldu. Kaptan adamlarından 
Çanayi kızların arasından ayır- r.ıUpbelendl. Bir kaçını tevkif ede 

dılar. Kaleye doğru yürüyorlardı. rek geminin zinda.nma at:tmh. Ben 
•'-'lehmet, Ça.nanm mağarada yaptı- bir daha mektup ya.zamryacaiım.. 

yonJu. O da lrtlçilk yaşta korsanlı· Denıtc;tfr. Dundn.a sonra. tıad.IM
ğa. başlnmı!}tI. Kaptan kim bilir M l lerin inkişafı, Almanbnn tuttulr· 
va.itlerle Selimi aldanmJv ve onu lan ~olda dımuo edip ctmlyccck· 
hu hala ı:-etirm.işti lcrino bailı hlr meıaelcdir. 

(Dovamt t)(lr).. ASIM US 



("">'i ti ka: 

IYielek Ansaldo 
kendi kendine 
konuşuyor 

hal~ radyolan Bellld •I la. 
tf'mazfonall meem..,....,. A._....._ 
nun yazdılt bir ....aieyl öt.eye 1Je. 
l'iye netretmeııtedll'ler. Mabarrlr 
makalt"81nl ,.azaıtım fqlst gönde
tini tıkarmıt, Mnkl Milletler Ce
mlyf'ti kapmmda bir 11ulh meleğl 
ır;iltl konuşuyor. 

Muharririn mablesindea radyo
lar tarafmdan 'erilf'n kısmı ltal· 
~anın bir Akdenhı de' lfltl olduğu
nu, hal)anm Akdenlzdeld mlllet
IPrdcn hic birine kastı olmadığın· 
dan, \ ' OJ;O!ila\'ya İspanya ile bir 

kd<-nlz te8&11Udü muhafaza f'tti· 
Kinden, l'unan.1.<>tanı imha etnM't< 
nıak!'ladında olmadığından babtıe
dlyor. Bu pek sakin, hatti. maz. 
lfnn f'duJle IWylf'.DeD mlerlu ...... 
ka mda bir D«'\ 1 81U1limiyctln bu· 
lunduğuna şüphe )Oktar. Amaldo 
~uhakkak ki bugün ~ samimi· 
dır. Çünkü bu 88lllhnlyetl bulmak 
i(in Arn&\'Utlukta '\'e ııtmali Afrl
kada, Akdenlzde müt.enJi mağlô· 
blytlero manız kalmak, donuma· 
"mm yandan çdk fazlumı kaybet
mek, Afrlkada 90 bin kişlHk uyi· 
at \ermek, üç başkumandanı feda 
etmek liznn gPli)ordu. 

Ru hidlıtelertn zoru ilf' Ansaldo 
l'll&zlfım adam P.dulle konquyor. 

"'•kat iddlalannm hiç birisini 
hıtndan her,, hatta üç ay lW\-elld 
hatyan D<"Hrl)-ah ile mukayese C· 

dı>bllir mı·i Buna lmkln nr mı· 
dır? luleniz milletl<-rlne ltalya 
hl\yat hakkı tann·ormu!'I bunu 
imdi~ e kadar tanıcİı i"°, tanımak 

mec-buriyetlnd~ bldığl lçlu bu 
hal"f'k~tı yaııtı. ı·unan18tanm mu· 
ka, em<-t etml) <-ct>ğlni undıir lçlıı 
nruz bir ufrr kazanını olmak 

Mağazaların sınıflara 
taksimi devam ediyor 
istekler yerine getırılirse ıstanbulda 
"Lüks,, olmıyan mağaza kalmıyacak 

Bir müddet ene!, fivat mura. 
kabe komisyonu perakeİlde mani. 
fatura satışlanna meşr.u kAr nis
betleri korken mağazaları lüks ve 
normal diye ıki sınıfa ayırmış, 
lükslere yüzde 50. diğerlerine yüz_ 
de yirmi beş ni betinde kAr kabul 
etmi~ti. 

Ancak, hangi t:p mağazalann 
lük olarak kaotı1 edileceği o za_ 
man bir münakaşa me,·zuu olmuş, 
keyfiyet, manifaturacılar birliğin
den sorulmuştu. 

Şimdiye kadar komi yon, Ba. 
ker, Liyon ve C. K. M. rnağazala. 

nnı itik:; olarcl!< kabul etınıştır. 
Tasnife de\am edilmekle beraber 
iük ınıfa aynlmalan içın bir çok 
mağ~ sahiplen tarafından ) apı
Jan mu,-acaatlar da tavali etmek. 
tedir. 

Bu gidişle l tanbulda. hır a~ 
ıı.onra, lüks olmıyan bir tek manı. 
fatura mağaza ı bulmanın ımkan 
haricine çıkacağmı göz onimde tu
tan fiyat mürakabe büro u. mura. 
kabe komi yonuru~ müracaat ede. 
rek bu tac:niften 'azgeçmesini isti· 
yecektir. 

Metresini öldüren ibrahlm 
30 sene ağır hapse 

mahkOm oldu 
lkı ~ne kadar e' \el Fatihle, ya. 

nından kaçarak ba,ka iyle ~aşa. 
mağa basla)an metre1'i Fatma 
Binnazı, jiletle t', !eklerini \e gıq.· 
lağım kt>smek uretiyle öldüren 50 
yaşında Hacı lbrahimin dün bi. 
rinci aiıırcezada rnuhakeme ... i bili. 
rilmiş. hakkındaki karar tefhim e
dilmiştir. 

ilacı lbrahımiı "'Ul.,-u taanunu 
ckn \ e ka ten adam oldürmek ma. 
hiyetinde gôrülmii \e idam ceza
ı;.ına çarptırılmıştır. 

\ncak, metrc.,inin kaçması \e 
başka iylc raı;IJllla 1 ağır tahn"k 
C('bebi addedilenk ölüm ceza"-ı 30 
sene hapse tah\il olunmuştur. 

irin !!aldırdı. Fakat aetltC'Sinl ne T 1 b 1 .. ""' ı· ı k k 1 h k 
iz sorun, ne ben flÖ)ll)~yim~ . a e e ere ogre 1 ece şar 1 ar a -
ltah'llnın blr Akdeniz politika- k d v k t tk"kl :e~a~~;.!:ım;~~~~==·=:· ın a e aıetçe e ı er yapıhyor 

ı f'flll ma duanır. Faı izmln ltal
J"ada tN"A üsÜnden Mnra Akdeniz 
bir İtal~ an denizi sayılıyordu. 
Mar«" 0 011from MhlllertnJa harita· 
lımnı. bili kalıhrmadı ~ter Ko
mada mf') danlanla ıunbcbr. 

\kdPnlz milletlerine 'erih•n 
ha.\ at hakkı burada iiU"ahaUe a;Öll
f4'rtlmf!ftlr. 

Fa!!!lzmln slllhlaamaya bafladı· 
*1 fte.klkadanhf!rl dlHnden dtlttlr
me11lğl ıar Roma lmparatGrluiu
nu f"nlden 'kurmaktır. Vfl bu ytlz· 
df'!I M'lt('l<'nlenberl Akd<'nlz mll-
Pfll"J'I her şekilde tahrik rdllmek

tl'dlr. ~let'mualar, ~ewlf'r, ki· 
bplar me)dandadrr. Mürekkep 
klğrt, tı.ı~ an PnerJIKlnd«-n dalla 
ku\'\ etli olduk lan için elitleri an· 
!Jmda ltalyan ftklrlf>rlnl bili ma
hafau <'tmektrdlrler. 

Daha ltalya harbe glmıeden bir 
kaç hafta e\'Vf'I ltalya harlclyo 
nazırına bir ual ıııoralmu ta, ıtal· 
\-Um Dalma()'aya hllcam tıdf'<'f'ğl 
hakkında c;ıkan JJ&)ialar hakkmda 
mal6mat bt<'nmMI, Kont Clano o 
saman muhatahma şu ce' abı '«-r
di: 
"- Biz fütuhata büvbk kapı

dan J:iri) oruz, 

Maarif Vekilliği Şi>.hır ve ki>) 
okullarmda talebeye öğretilecek 
şarkıların milli terbiye. pedago 
ji ve çocuk tıe\'iyesine uygun 
olarak tertip edilmesi hususun
da bazı esaslar teebit etmekte· 
dir. 

Talebeye o~utula.cak ...-kıla.ı 
muhakkak 8Urette mana ve 
mefhumu bulunan gUltelerden 
seçilecek, çocuk eeviyeeine uy
gun ola.rak beete.leneoektir. 

Her ıbeetelenen l8l'kJ taJebe. 
ye öğretilmiyecektiT. Maarif 
Vekaleti tarafından tetkik edil· 
miş, öğretilmesJnde hiç bir 
mahzur bulumnıyan şarkılar-

dan olması tercih edilecektır. 
Her yıl okutulaeak şarkılar, 

Maarif Vekilliğı tarafından no ., 
talariyle birlikte ha:r.ırlanarak 
okullara tevzi edilecektir. A\TI· 

ca okul öğretmenleri tarafın
dan öğretilmesi istenen şaı kılar 
da. alika.darla.ı'ln tct.kikind n 
flOflra ~tilelbiJeooktir. 

Aynca talebeye okulda bir 
mueiki alatmm ça:lınması için 
de öğretmen tarafmdan dersler 
verilecektir. 

Fazla ka.bilıyetll talebelerin 
bili.hare Ankara musıki oğret -
men okuluna kabul edilm<>leri i
çin kendilerine deli.let edıle-

rtndtı11 te.nıt ..wtihal yabancı- cektir. 
lann ba denlzdflll ko'\'lllmumı ana _M_a_d_a_m_A_t-İn_a_h_a_k_k_ı_n· -
ettlifnl Tfl banlan Akdealz mil. 
ıetım yap1M1M ttalyanm ballu daki karar bozuldu 
k._dl bqma ya)NM'afmı ıMiyltlyor. Birinci asliye ceza mahkeme-
Balrk(I ~emilMtnln torik a\lar dhf si tarafından randevueııh.k su. 
tahtelbahir yalcaladıiı denizin k4". çundan 28 ay hapis cezasına 
nannda AntJ&ldo hakikat.fon kendi mahkum edilen Madam Atina 
kfındln~ gUHl1tç ~rler konata:ror. hakkındaki karar temyiz mah · 

l mulmadık hldlAeler IMtUlda kemesi tarafından lehine olmak 
ne akıl a11 fikir bırakıyor. Hayret üzere bozulmuştur. 
f!tml'llHlll ! 1 Muhakeme} e yakında tekrar 

• ADR8 ERTf .. M başlanacaktır. 
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1-- VAKiT 

Doıtaaaa ıwtatıa 1 ıırtp ~·--·dlll : 
Eyta kaçıran Ayıe - ~~ 01 
ıerbeıt bırakıldı s ' 

Sirkecide Ziya adında birıın- p ~J ı• C U 
run yanında hizmetçilik ya.pan ruhu 
Ayşe adında bir gen~ kız evvel· 
ki gün evden 21 parça eşya top 
!ayarak kaçmış, yn.kalanm!ıtır. 

Ancak dün birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilen 
Ayşe demiştir ki: 

"-Ben bu ~an çahna
dım. Aldım. zira ben Ziyanın 
metresi idim. Bu eşyalar ha.k
kımdır. Hatta kendisinin dört 
aylık çocuğu da karnmıdadır.,, 

Bu vaziyet karşısında Ayşe
nin bir suçu görülememiş ser
best bırakılmıştır. 

o-
Ayağı burlqılarak düten 

ihtiyar öldü 
Amavutköyünde sarraf Bur. 

mı sokağında 22 numarada otu· 
ran 65 yaşında Eminoğlu Nuri 
dün evinin antresinde ta.kunya ~ 
lariyle dolaşırken ayağı bur
kularak düşmüş, muhtelif yer. 
!erinden yaralanmıştır. 

Nuri, bir müddet 80rlra kal
dırıldığı Şişli hastanesinde öl
müş. cesedi morga kaldınlınlf5 . 
tır. 

---o--
Beıiktaı katili henüz 
yakalanmıt değil ! 

Dünkü Son Posta gazetesi 
Beşiktaş cinayetinin faili bulun~ 
muş diye yazmış iee de bu ha
~rin aslı olmadığı öğrenilmiı. 
tır. 

Şimdilik polisin elinde bu ci • 
nayet suçlusu olarak zan altın
da bulunan on beş kişi vardır. 

Ancak hen.üz bir netice elde 
edilememiştir. 

Polis ve müddeiumumilik tatı 
kikata ehemmiyetle devam ~t
mektedir. 

20 sütçü cezalandınldı 
Bazı seyyar sütçülerin sütle

rinı koydukla.n güğümleri ll
yıkiyle temiz tutmadıklan ve 
sütün nevini gösteren etiket kul
lanmadıkları yapılan te!tifler 
neticesinde te®it edilmiştir. 

Bu yü?.den belediye aüt Wi • 
matnamesine aykırı hareket e
den 20 kadar sütçü cezalandml
mıştır. 

Badema süt meselesı daha 
sıkı bir surette kontrol edile
cektir. 

Belediye varidat 
bütçesi 

Belediye varidat bütçeıısi ha· 
zırlanara;k göriifUlmek Uanı 
daimf encümene verilmiştir. 

Encümen bugünden itibaren 
bütçenin !;lüzakeresine başlaya
caktır. Bütçe meclisin ıubat 
devresine kadar sUratle yetiş. 
tirilecektir. 
Diğer taraftan masraf bUt. 

çesi de hazırlanmağa baflan-
mıştır. 

---o-
Altın Fiyatı 

Altın fiyatlarmda yUkaelme 
başlamıştır. 

B:r mUddettenberi 23 lıra U. 
~rinde duran bir altın fiyatı, 
<!un 23.45 liraya çıkmıştır. 

Ayni şeyden balmderı lnr kaç mektup aldım. Hddıu 11'· Pa. 
zar ıüni4, lstanbulda Emınonu halkevınin ona.yak o/dulu bir solıolr 
koşusl4 yaJ!ılmış. Bıma şelrrinııım birçok çornğu girmiş. Falıat yt 
yer fena hareketler başgostcmıiş. Gerıde kalanlar, lıtndilnım ıe. 
çenlain ayaklarına çelme takıp dıqurmuşltt; kafalarına vurup yt. 
rt yuııarlamışlar 

Vakaları gozlerıyu gorenlrr, çok ao bır dil kullanıyorlar, kı 
haklıdır. Çiinkü spor, gelişi giizel bir pazı, bir gojüs ve bir baldır 
davası değildir. 

Spor halteri, lobudu, harekeıle11yle bır yandan vucudu ışltr, 
derinin allındaki adele hazınesim meydana çıkarırken, bir yandatı 
da sedye ve ahlôkı çelik çnçevelrr içine alır. 

Sporw, kuvveti zr1liim haline koyan şakuli bir hayvan olamaz. 
Onun gtrgin adeleleri, şişkin poıtları, )OY gibi tsmk lu11tlıtllni. 
bir yandan govdeyi, bir yandan da ruhu guzelleştirir. Maddi vı 
manevi varlıklar arasında bu muvaztmyi yapmayan spora, biziıH 
anladığımız môna verilemez. 

Soyunup meydana çıkan genç, levend vucudiyu, kuvvtl t ı 
taJıammülünü şöyliyen fıkır fıkır adeltltriyle olduğu /tadar yu. 
ıündt parlayan temiz rulı aydınlıliylt de gonlümüzdt yer edtı 

Onda Jıem sağlam bir yurddaş, hem mükemmel bir insan r ar. 
lılım seldmlamak isteriz. Güntşte l.tke, old.ulundan da kara goriın. 
dülü gibi sporm da da suç başkalarrndaltindtn daha çok ayıplanrr. 

Bir sokak koşusunda, nasıl oluyor da bu türlü ahlôk düşlrını ı. 
zalim ve kahpe ruhlular yer alıyor? Gerçek sporctı, kendini gtçttıı 
lwkesten evvel alkışlar. Çünkü hiç lıimu, bu gtç4in is/edili gay. 
reti, cevlıeri on"" /tadar takdir edemez. 

Bizim esiri pehlivanlarımız, ciritçilnsmiz, okçularımu gurtş. 
inine, yarışlarına asl4 hile lumştsrmazlardı. Kuvrııtin yanına rrdı 
asaleti, gönül ve fikir faziletini koymalı bilmiş!ndi. 

Şimdi/tiler, onların tonmlan olduklarını unuttular mı' .\asıl 
oluyor da, böyü 4dUiklere leneııül ediyorlar? Tutalı•, iti bir çel. 
me, bir yumruk sayesinde tıkntftsliltltrini dtsttklmiş olsunJar, bu 
çirkin hartlttllerini de kimstyt göstermtmiş bulunsrmlar. Ya iten. 
di vicdanlan? ..• Onu nasıl aldatacalt'lar? ... l'arın o yollardan gt. 

.çalerktn, kaldırım taşları dile gtlmiyectlt, onlara yaptıklan lı6tu. 
lüğü bağıra çağıra soylemiyıctk mi? .. 

814, sporcunun kendi kendini •üraltabnim aat bir nolttodtr. 
Fa/tat koşuları terli/> edenler de bu türlü lun'llııtlnı •tydan vtr. 
merMk. böyle bir alıldks1Zlılı yapanları kirli bir tırnalt gibi toiiİI' 
atmak zorurıdadırlar. Bunu da unutmıyalım. 

HAKKI SUHA GEl.GIN 

l'---G_o_·· _N_D_E_N_G_ o_· _N_E_ı 
Lafıa, Peynir Gemısi • 

L AFLA pe}Tir gemısi }'Üru

meı,. det'ler. Biz, çok iM 
edenlerin, hazan gemileri de yu. 
rütüyormuş gibi göründüğüne 
bakarak, bu s02ün manasızlığına 
hükmederiz. O bakımdan! 

.4.yine$1 iştir ki,inin iti/' a 
bakılmaz! 

M~hur mısraı da mana ız 
olmak llzımgelir. 

ecdadın sozlerindekı hakıkat 
büliin parlakhğıyle kendini ,.,.. 
teriyor. O gökleri inleten akisllr 
yaparak sölyenmiş yığın YJ11n 
l!flar, hele büyük !Aflardan _. 
ra, "Dut yemiş bülbüllere yar&
şan,, .bir sessizlik ortalığı sarıyor. 

Yakm tarihe kadar yine böyle, 
büyük laflar i~ittiğimiz günler 
olmuıtu. Haniva o llflann arka 
11? ... Ve nerede gemiler? ... Pe3:· 
nir pmileri? 

HiKMET MVNI 
Yakın tarihe bakınca, hayatta 

muvaffak olmuş görilnrn adam. 
!ardan bir kısmmm, çok lAf et
tikleri dikkate çarpıyor... Mu-1 
'affak ohnu~ vaziyet~ görünen Beyoi lu halkevinin 
kirn!!elerin. bır araya getirildiği kitap aeraiai 
takdirde .cildler teşkil eden mu. Beyoğlu balkevi tar&fmdaD 
azzam lAflan vardır. hazırlanan kitap lleJ'IİSİ busUD 

Fakat zaman oluyor: yine o saat 11 de ev ealonunda ~ 

tnhiıarlara memur 
alınacak 

inhisarlar umum mUdilrlilğU
ne almacak memurlar i~in bu 
ayın 22 sinde bir mıtlsabaka im
tihanı tertip edilmiştir. 

Jmti'ltana lise mezunları gire
bilecektir. Münhal memuriyet
lerde çalışnak isteyen üniver -
site mezunları ~ imtihandan 
muaf tutulmuşlardır. 

caktır. 
Sergide memleketimiale ~ 

kan nepiyatm mUhim bil' iDl
mı teaıhir edilecektir. 

Yirmi yıl evwelki Valııt 1 
11.1.111 

Cemiy~t• Belediye 
toplanbaı Bu 807.Un maftMI mUhlmdl, Fnn· 

Mnm inhilale başladıir, ln~lt.er. 
nln Ml'f!()e i~ tC811m olat'air --' 
~t Myılmaya çahşrldığı umu 
halya Dalm~ya sahillerini fit.
hatm küçük kapı ı M)'l)'Or ''" ona 
tMıe7.7.Ul etmediğini anhitryordu. 

Niha~ zafere doğru gıdiyor 
duk. GAZ MASKELi HAYDUT 

Levis, buna memnun oldu: 
Cidden, daha iyi olur, de

di. 
Kendiaini beraber gotUrme

diklerine timdi adeta seviniyor-

C.ml~U umumiye! beledi)'9 t.a.ıa 
n dUD Cemil Pafanm rt,...tiDdt 
toplanarak )'eDl bUtceyl tetkfk etm1f 
lerdlr. Yeni bU~e tenYirat, taulflt 
ifleri için tahma~ konmllflur. BU1IU" 
• barik maballertntn ,.mden ... 
edilme.il [tine enemmlyet vertlmlftll' MU\ affakıv<-tslzllkten eonn bu 

hal ''\k~lz polltUaulı" nm lcap
lnrmdan birf uyrlryor. 

\' c hlitUn 'kdf'Diz mllletlerlne 
hu bir ıwnlmlyet nılııalt diye gö&
lf'rllh or. l'unanhtana nud mana
MZ bir şt'klldf' uldınklılı malim· 
dur. l'unan bt-~u kitabı gibi hi
dktleri yakınd~ takip E'den ber-
1.f'"I de bllJr ki 1talya Yunan18tana 
l\lroıJllt:mnm '-atanma xfdH bir 
) ol dİ) f' u ak attı. Ba tllkf' l11~H· 
tel'(' t<>sllm olmadığı, Fransadan 

lami Mifadc olunmadıit için fil· 
tuhatın peık a(ık kabnı kapısı hlL 
"utuhat f'lllt'llerlne mani old11p 
'"'n Duçenin g !:&hm& utrayan 
\ unaniırtan dierlerl söldllmekle 
tt'hdit f!dllmlştt. Şimdi oaun yaşa. 
'l\«'ağından bahsedillyor. Duçc in· 
tikam ilahı gibi konuşuyor. Ansal· 
.'o bir melek gibi yüfka yiirf1<11 
ın.,an ı.,rfbl lif e<llyor. 

\ e belki ikl!ıl anuımdakl farkı 
aııan ne ıd) asettlr, ne inffalllanD 
nuzaUt'r olduktan bir llUıhr. Sa

ı•r uçsuz hueaJ.-sız mailfıbiyet
rdi r. tfal) an mağlôblyetinbı en 
ızln tt1eellisi Ansaldo'nun ba 80D 
•kah•'ll olsa gettk. 
'1~maflh Ansaldo, cepheye ıtt-

'1" 'C' reph('.dekl ltaıyan ordu. 
''" halini gönnemlt oıae.k ve 

h!,j ~onıleğe bakarak ,.trml 
'il f:ı.,lst fllf'blyatmı bir ~ 

'ndc h'krar dile ~ 
•ır, İtal3anm Akdeniz mUletle-

Stanley. tamamiyle muvaffa
kıyetlerle dolu ha~ atında bir 
kere daıba fJ1"8atı ele pçirmiş· 
ti. 

Fakat ne pahaaına ?. Bılhassa 
ben, neler çekmemilŞtim ? .. Her 
şeydf?;'l ~el. Leviain Ka.plana 
olan üıtıyacı kadar benim ) iye
cek ve uykuya ihtiyacım vardı . 

Eğer kabil olsaydı, eve dön
meği istiyecektim. Purantinin 
de. arkadqlarmm a.llaJı beli.si · 
nı versin ... Fa.ket ka.bil mi? Par 
tiyi Stanley idare ediyordu. Stan 
ley ... benim şefim! 

Yolda yalnız bir kere dur
duk. Bir benzin istuyonunda 
konaklayarak benzin almı~ık. 
lstMyondaki adam benzini dol
duractunnm. Stanle)in aramız -
dan sıvışarak, telefon bqına 
gittiğini gördüm. 

Stan.ley işini bitirip de döner 
ken. Leviı bunu f arketmiş ola 
ca.k: 

- K1me telefon ediyordun! 
diye sordu. 

Stanley kmaca: 
- KanmıL. dedi. 
LevİB mınldandı: 
- Ah bu kadınlar .. ~bir 

ye!'de kurtul~ fUllla.r -
dan ... 
Boş 80bklardan bUttm llilra -

timizle gidiyorduk. Yol~
muswı .onu plmi)'OI' ~· 

Çok heyecanh bir zabıta romanı 
/ngiliz.ceder. Çeviren: H. MUNIR-

O kadar ki, ben nıhayet uy
kuya dalmışım. Levisin sert ve 
kaba sesiyle uyandım. Stanle} e 
bazı talimat venyordu. 

- İkinci sokaktan sola sapa 
caksm diyordu. 

Nihayet sabile ya.klaşnuştık. 
Evler seyrekleşiyordu. 

Bir aralık Levis heyecanla: 
- Orada, dedi. HenUz gitme

mi& Işıklan görüyor musun? 
önümiU.de birkaç vapur ve 

motör vardı. Fakat bir tanesi 
bilhassa göz.e çarpıyordu. 

Levis iDha.t venli. 
- Yalnız, olduklan yerden, 

biraz açılmışa benziyorlar. Sa
hile daha çok yakm idiler. 

Dikkatle baktık. Levisin işa -
ret ettiği gemi. yat sisteminde 
bir motörlU gemi idi. Dümeni -
nin vaziyetine bakılmca, Holan
dada inşa edilmiş olduğu anla
fdıyordu. 

Sahilden çok uzakta değildı. 
Bu vaziyette Stanleyin ne yap
mak tuavvunmda olduğunu me 
rak ediyordum. 

Gemiyi, motörlerle birdenbıre 
butmnak fikri, bana bot gö
rtmmllyordu. Ne de ola, koı-

sanlık etmemişim ... 
Stanley. otomobilin 11ıklarmı 

!OndürmU.ştü. önümllzde yük
sek bir bina. göze çarpıyordu. 

Stanley, Leviaten eordu: 
- Burası nedir? 
- Tamirhane .. 
- İçeride kimle var mt? 
- Zannetmem. 
Stanley, alt dudağm.ı, dÜfÜD -

celi bir tavırla ıaııwak, ganiye 
doğru baktı: 

- Bu geminin tayfaaı ne ka· 
dardır? 

Levis cevap verdi: 
Bilmiyo:nmı. 

- Uzerine hiç Çlkm&dm mı? 
- Ha}'II'! 
Stanley tahminini kendi km • 

dine ya.pmaJs zaruretindeydi ... 
- Şöyle sahilden biraz yt1rU. 

yelim. Gemiyi daha iyi görelim 
teklifinde bulundu. ' 

Levis korkuyordu: 
- Sakın (!Kaplan) a rutla ~ 

mıyalmı. ÇU.nkU onun nere.len 
çıkacağı belli olmaz. 

- istersen sen otomobilde kal 
Hem, bir şey eoran oluna ce
vabını verimn. Biz ikimiz töy. 
le bir bakalım. 

du. · 
Stanley, çok sUrmeden tekrar 

döneceğimizi eöyllyerek bana i· 
1&Tet etti. 

Stanleyin peşinden o büyük 
tamirhaneye doğru yUrUdüm. 

Yıldızların ışıklm pek hafif 
olmakla. beraber, yine önümü.dl 
röreıbiliyorduk. 

Stanley bana dönerek: 
- Levia gelmer.ae, biz itimi

zt dsha iyi yürütürüz, dedi. 
Çllnldl, herif, bili korku için. 
de... (Kaplan) ın yüııUııU gör
se. eee!ni işitae, paniğe tutula -
ca.k, bıze yardım edeyim der
ken. engel teşkil edecek ... Bım • 
dan bıuJka. suratı o haldeyken, 
yeni bir kavgaya neeıl ta.ham· 
mili edebilir? Evet... Bu gece, 
mutıa.kkak bir bvga ya.pacaı
ğlz. 

- Yolma, gemiye çılrmağ1 
mı dUftlnüyol'llUD? 

- Pek 1lzmı olunıe, onu da 
~ 

- Şu halde fimdi mıkudm 
nedir? 

- Arbdqlardan Veyn plin 
ceye Jradtıır burada bekliyece
fim. 

- Veyn mi! 
- Plftt! 
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1 T obruk mu, as rası e a 
lngilı.z uevn}e k .. .ırı Iobrın.:. 

un <lJ~ mUdafaa mevzilenru } vfua· 
makta meşg.ul buh:nuyorlar. Bun. 
ların vazııesı dış istilıM.mıarı de.. 

~~·kıtaatınm şellır etraım- Dünkü toplantıda bazı yeni 
dakı ı;enben gıtgide daralmakta.! 1 b•t d ld dır. Topçu da ,evıı.mış olan ltal. esas ar t es 1 e . 1 
y<s,11arı ın..ıt t ıadıyen dövmeKtedir. 

lnıil!z a_lteri sözcüsü dün ak
şam ~u beyanatta bulunmu~tur: 

ltaıyanıann bır aydan uaha az 
bir zamanda :ığradıklan zayıat 
son harpte lngilızierin biıtun Mı. 
sır ve Fıhstin ~terlerindeki zayia.. 
tından veya 191 '3 de Hindenburg 
battı hµcumta ıaptedıldığı kaU av 
da Almanların ~ıı olarak uğradık 
mı zayiattan daha ağırdır. Bir 
aydan daha az bn mujdet ıçinde 
lta yanlardan :Jirç...•k ölüden başka 
80 in esir vereıişlerdir. Halbuki 
J n "ı ıızlenn 191411918 harbinde 
Mı ırda ve Fihstinde uğradıkları 
za1 ıat 54 bindir. Almanlardan ise 
l9 8 sonteşrininae alınan c:ir c:a. 
yı ı 71.99i idi. 

l.ondra, 15 (A. A.) - Tobnı. 
un vaziyetinden bahseden Tay -

ırJ guetesbıin Kahlredeki hususf 
n; •habiri §Öyle yazmaktadır: 

••Baroiyada oldui;'ll gtbl Tobru 
lrun zaptl için de topçu ve l:e3ff 
harekctelriyle ihtimamlı bir suret 
te hamlanmaktadır. lngUlz topc;u 
kuvvetleri dilşmanm mtida.faa ter 
tibatmı tara.ssut edecek r,ekildP 
umana hflldın bir tıtrtta bulun -
maktadırlar. 

Tobrukun müdafaa tertibatı 
Bartüyaya nispeten hiç olmazsa 
Uç kere daha mUhlindir. Bunların 
ınuha.fa:ası için daha bllyük kuv 
vetlere ihtiyaç vardır. Halbuk' 
Tobruku müdafaa eden devletlerin 
Bardiyadald kuvvetlerden daha 
az olduğu ~ylenmektedir. Liby-ı
dakı ltalyan kara ve hava kuvvet. 
lerinlıı uğrndıklan iki hezimetle 
mefluç bir bale geldilderi anlc.cpl· 

• maktnd·r. lngillz keşif taY)'arelen 
Tobruk'un garbindekl yollnrda hlr 
bir faaliyet görmemektedirler. 

Kahire, 15 (A.A.) -- Royte.r A
jansının garp ~ ündeki hususi 
muhabiri ~-azıyor: 

Askere gıden erlerin aileleri 1 :i - Yardım ta.lehinde bulu
ne vilayet bütçesir.den ayrılan o.ıınlann yaşları ve vasıfları 
tahsisatla şimdiye kadar 4 bine yardım edilmeğe layık olup ol -
yakın aileye yardım yapıldığı ma.dıklanrun tahkikati, 
nı evvelce yazmıştık. 4 - Tahkikattan sonraki 

Yapılan bu yardımlar etrafın- muamele, 
da bazı aileler ta.rafından şikll- 5 - Yardıma başlangıç ve 
yetler olmuştur. yardıram eonu. 
Yapılan şikayetleri daha esas- 6 - Yardım yapmakla nıU-

lı tetkik etmek ve aynı zaman- kellef olanlar, 
da yardım işini bir formüle 7 - Yardım mükellefiyetin -
raptetmek tlzere, dün vali ve den müstesna olanlar, 
belediye reisi LQtfi Kırdarın 8 - Mali va~ıyetler hakkın -
başkanlığında vllayette kay- da tahldkat ve belediye hudut
ma.kamlarla, belediy-0 muhasebe !arı dışındakilere yardmılar, 
işleri mUdilrll Muhtar Acarın 9 - Tahkikatın kimler tara.-
iştira.kiyle bir toplantı yapıl- fın<l<ın ve nasıl yapılacağı, 
mıştır. 10 - Tahkikata yapılacak 

Toplantıda bu işin ne şekilde itirazlar ve bunların tetkik ~ 
yapılacağnu gösteren 12 mad - killeri. 
delik §U esaslar tesbit edilmiş· 11 - Yanlış ve mükerrer 
tir: tahkikn.tm sureti halli. 

1 - Yardıma muhtaç ailele- 12 - Tahsisat. 
rin vasıfları. yani ne şekildeki Bu esas maddeler Ur.erir.de 
ailelere yardım edileceği, bir talimatname hazırlanarak, 

2 - Yardım talebinin nasıl yardım talimatnamesi hüküm-
yapılacağı, leri çerçevesinde yapıla.cakbr. 

Çocukları kurtarma 
yurdu ıslah ediliYor 

Çocukları kurtarma yurdu İ" i- ı terbiye ve ıslahı için yeni bir pro. 
§3re heyeti dün maarif müdürlü. gram takip cdıl~tir. Buna ~bep 
ğünde bir top.antı yapmıştır. Bu de evvelce DarillaCE'.zede vukua ge
tc?lantıda Kfiğıtha.neden Yeşilkö. len bir kaç yaralama h~diss:dir. 
ye rutlcledilen okulun tevsii ve yeni Talebe, atelyelerde daha sıkı bir 
bir teşkilatla çalışması husustan kontrol altında yetiştirilecektir. 
görüşülmüştür. Aynca talebenin Aileler, anormal görülen çocukla. 
ı !ah ve terbiyesi meselesi de mev- rını müesseseye a;. bir ücret vere. 
zuu bahsolmu}, esaslı kararlar a. rek tedavi ve ıslanma imkaıt bula· 
lınmıştır. bileceklerdir. Bu.,Wl için de tali. 

Müessesede anormal talebelerin rnatnamede tad·!5t yapılacaktır. 
iBr hastahane vapurunda bir. 

bç c;aat geçirm~ tı~tını l>uldum. ıt 1 ü f . ,. ·is na a ve F n 
Bu g ... mi aBrdiyada alınan halyarı a yanın m n ern f ny . ra • 
esirleri ı ıe dol !.1 idi. Bunlardan 
ba,.i<.a Tobruk dv--..rındaki ilk ha. sulhu·· sada açlık 
reketlere ıjtirlik eden Avu •·ıralya· 
lı, Jngıiiz ve Rodeı)ıtlı askeııerd"n (BCJ.§ tarafı ı incide) ı Pan .. , 15 <A.. A.) - D. N. B: 
bir kısmı da b11 'apurda bulunu. gönderilen \'e Portekize gelen bildiriyor: 
)'OrdU:- Yar:ı!anıl"a§ ve 90k yorul- ha:berlere göre bUyü.k fa§ist 1 Alroanya, l&gal altmda bulunan 
muş olan bu a:ikf'rler tedavi ve is- meclisi 8.zasmın bUyük bir kıs- Fransa mmtakalarına ve EW:Umlıs 
tirahat için bir ~aneye nal,;.

1
e- mının sulh lehinde bir hareket· Parla bölgesine, :!On ıama.nlarda, 

dilmektedir. Bunların yolculuğu, te bulunulmasına taraftar ol • 100 bin ton yiyecek patates, ~ 
bittabi bir teneııuh yolculuğu ol. dukla.rmı bildiren telgraf Lon - bin ton dikilecek patates yolla -
mıyaCdkUr. aYra11lar için hiç şüp- drada ihtiyatla knl"§ılanma.kt.a. mıştır. Almanya elmdi de meşgul 
hesiz bir ışken~ ~l edecek o. dır. ve ga_yrimcşgul Fransaya . daha 
lan de..'l.iz tutmasır,dan başka, has. Bu ha.001", doğru olduğu ta- 450 bın ton patates ve 100 blıı ton 
tahane gemisimn İtalyan bombar- ha.kkuk ettiği takdirde bliyilk ecke~ vermeye ha.zır olduğunu bi' 
dıman tayyarelen i e cleni.zaltılan- b" h t , nd '·tır dlrm.5Ur. 
nın hi!C'ımuna u>'•ramak thlikesi ır ayre U) a .ı~ıyaca.. · Belgnıt 15 <A.A ) - Stefanl 

t; Scott son yir.ı:nı dört saat zar- • • 
de vardır. fında Lizbonda u.lına.n ltalya.n njansından: 

lngılizlerle Avusturalyalı ve b 1 h beri 1 bildirmP.kte- Yugoslavyanm bir kaç _eyaletin-
Rodczyalıların kııvveimanedyesi 111:en k~ ı b a 1 e~timad §ayan de un "'e ekmek vesika ıle veril· 
mükemmeldir. tıeıyan yaralıların- dir 1• un ar lmi ıerfı.kk" edil mcktcdir. Blr kaç gllne kadar da 
dan bır çoğu da memnun g_orün: menbal~r.dan ge ş 1 sabun ve~ika ile her nileyc hafta-
ıneKte V€: harbin yakında bıtmesı mektedmer. .. . da bir kilo hesabiyle \•erlleccktir. 
ihtima ! ke.rşı,,ında sevinçlerini iz. Aynı haberlere gore, faştst 
har eunektedirler. Bir kısım lta1. meclisi azalarının bUyUk bir kıs 
yan esirinin ba~ı~larında meraret mı İngiltere ile ayn bir suUı 
e ketumiyet okJnuyordu. Bunlar nesi taraftarıdırlar. Mu 

gÜ\'el'tede yaln:ı dolaşmay: tercih solininin şimdiye kadar bu ha· 
etmektedirler. Bunlann en büyük rekete muhalefet ettiği, fakat 
arzularının lmlyaya dönehilmek nüfuzunun gittikçe azaldığı i -
olduğu gozlerinden anla~byordu. lave edilmektedir. 

ı..ondra, 15 <A. A.) - Hava ne. Gizli milza erelere girişildiği 
ur u istihbarat dairesi, ortcı aara takdlrdP, n~lltereye karşı harp 
logitiz umumi karargtıhıno>1.I1 veri a.çılm&.sma daima muhalefet et· 
len '\şağıdakl haberi neşretmekle. -:1 o an liran ınin bu yoldal.-i 
dir: c:;,,,. ,,.,,.°""ur 

lng liz avcı tayyareleri ltaıyıuı edileceği. tahmin edilmektedir. 
gC'neıall~ ile yüksek aubavlann "evs Chronicl gazetesinin 
dan mürekkep bUyUk bir grupu a- diplomatik muharriri parlarnen
J"a4tınnağa devam etmektedirler to azasından Vernon Ba.rtlett, 
Bu eneral ve aubay grupu Bar- t 1-
dhuun muhMarruımdan ve ıapt-n graf haklt•Iida tefsirlerde bulu
dan evvel mezkur ,ebri ·~rkc•me nara.k şöyle deme~tedir: 
ğ muvaffak olarnk sııhil boyunca ı ''Bu telgraf cok enteresandır. 
Tobruk latlkametlnJe fi r ede.n B mliddettenberi bazı lspan· 
d man kıt larm.ın öncUl r • ınu yol diplomatların& ta\'a !'>Utta 
t U etme teyd 'R ı araştı lar bulu malan teklif edileceği zan 
§ ilden iyi nctic ler vcrrrı~ tir nedilmekte idi. Ispanyol hükfı-

kl ·a. Hurr!~aııe Up'nd kı av- metinin harbe iştirak etmesi 
et ~ r 1 n "•ıhildekl yarlara hakkmda Bcrlin tarafından ıs 
teıTıuı edecPk karlnr alçaktan uça rar ile ''al)J]an talepleri kabul 
rak ;ııptıklan araştırma harek~t. etmediği temin edilmektedir. 
lennde ltal~-an suba •larmı gör tspa"lyol bUkumeti ltalya.n 
mlişlerdir Bunlar tngillz tayynrc- fa.şigt rejimi başında bulunan 
lerin g5rUnce rlcnlz kenanndakı lar arasında de,ı;işiklikler vuku 
mağnı hır. iltJca tmekteydiler buldu:fu takdirde \"aziyetin ne 
Bundan lkı gUn evvel bir Hurn hal b ğ h 1 k d •· k 
canC' •ayyar('ru kUçül· bir İtalyan , a aca 1 a < ın a muza e 

İngiliz roJaganda 
nazırının nutku 

(Baş taraf& 1 incide) 
teııadut etmeacı:ı u.g ve ıallm ln 
giltereye inmiştir liu Fransız tayya 
:rects1, vJmd! bUr Fransız kuvvttlert 
eatında mUtteııkıer~ davaeı uğrun.. 

da çarpışmaktadır Bu Fransız genr.I 
ınllyonlarca kahramnn Fl'tUUllZlD kal.. 
binde ta§ıd.ığt gibU bir arzuyu tabak. 
ikuk eltirmeğe mu\•aftak .>!muştur 

Bu mtıyonlarca l'n.LL&Z, kJmln zaferi 
için dua etmekte olduklarını ve han. 
gf ııaita mf:vkl •dvcaklarıru lsbat et.
mele için fıraat ~klemekt.eı.tir 

rinın yardımına mazhar ola 
caktır. 

İtalya su1h isterse .. 
L<•ıı..ıra. 10 (A .~ - Nlyuz Kro 

nıkl gazetesı ba ınııkalesind ,ımdlkl 

vaztyclt.o lıa)Jr.nın belki IUlh talebe.. 
hJnde rıuıunacağı.u fakat bu memle 
ketln lnglltercnın vaztfeal dlktatör
lerle çarpI§tnak '>ld ğlmu unutnıama 

ı !Azım geldlğf'\ı }azmaktadır 

Bu şerait altında. meacltı ltalya ha
.edanının mUzanan tı Ue Kont Gran 

dJ tarafındiın su.dl talep edUcııtı tllk 
dlrde lnglltere ili.! gibi bir vaziy~t ta 

A 
muhare esı 

· (Baştura/ı 1 incırh) 
~emilu hasara ugı amı§ l.se de fiJo. 
nun muhaiazasın& terkcdllen katile 
ıaşıdığı mtihim ııu.tftarda malzeme ile 
1uııanistana kact.u ııallııeıı yoluna 
devam etmı§Ur • .B'J lııgill.z filoau Ue 
nazı;or tara!mdan ltalyaya gönderi.. 
ıen takviye he.va ıru~Uert arumda 
Akdenizdc vuku rouıan ilk çarpııma.. 
dır. Bombard.unan tayyareler! Sic1l 
ynda bulunan bit' tisden havalıı.ıuruv-

1.ardı. 

Kız n18ktepleri voteybo maçıaı~~ 
Kiz mektepleri voleybol ma.ç-1 falso yapıyor. Sayılar 11 • 

1a.rma kal.abalık bir talebe kUt- berabere. Onaltıy ilk ı 
le.si onünde dün Eminönll halk- §tUllpiyona yolunda ~ıtıı_ı ı6 
evin e yap:ılınŞır. Güntın ilk ilerliyeoek. lsta:nbul 1i ~i 
maçı Kız Muallim ile Şişli Te- ya.pb neredeyse ma~ k ~~yo 
1-a.kJd lisesi arasında idi. cak, fakat Çam.lıcalılaT dJ '131 
Takımlar sa.ha~ eöYle ~- kolay venruyorlar onlar ş,s Havn ve deniz kuV\•oUerl a.rs.ımıda 

a.ıu gUn ııüren çarpı ma1ar oımuıt.ur. 
Aııl1J çarpı.ı,ıma cuuıa güııU vuku& gel
t:ıl§tir. Mul:areoe Ud t1alya.ıl dee~ 
yerinln görilnl"'"oı\ylc başla.ı:ı:ı.ıfbr. 
Bunl&.rdan biri bııUrı.lmış, d.lğer1 kaç. 
mıştır. Biraz IK'nra bombardıman 

tayyareleri gclml§ ve amirallik ma. 
k&mmm tebllg1.ndı.ı blld1ı1ldiğl veçbile 
lııgllls ı>emilerintı ka.r§1 yaptıldan 

hücumlarda bUyUk gnyreUcr ilSifet.
mlılerdlr. Tebllğ•la llluıt.,.ıous t.ayyare 
gemisine iBabct oldı:tu, &'cmlc!e tıaaar 
ve zayiat kaydetil!dlğl, Southampt.on 
kruvazörUno de rıır isabet olduğu ve 
gemide bir '<ııç ktşinı.o öldülü ve ya. 
ralandığı l;aydedi':nektodir. Bundan 
tıqkıı. Galla.nt muhribi blr mayne 
çarparak veya mr torpil laabet.1 llo 
hasara uğra.mıı. takat Umana gel
meğe muvaffak r lrcıU§tur. 

lar: nci sayıya. vardılar. l1 
K.,.,. M··-nim. McJ/Wst (K). 11 • 15 olduklarından ma.Ç 

- - ' ötecek. ~a H•ıf1iye,. Jfel.WJ Ne'l)lt(d, Um. 1 
Nih et, Mn-1 calıl ıV'!a.bi 

nın. Nennum. ay ..,-...ut ar ıı . 
Si.7li Terakki: &Uma (K). lerin.in ~ak bir ha.tasında t 

Nscld. Tiı-rkô.n. ~ Bıdika. tif~de edıp tlc;~nc~ ve--~ 1 &fhtm.. seti 1717 • 15 ıle ıta.zaruu-· 
Birinci sete Ş~şli Terakkinin bir ~ uğramadan ~ ~~ 

servis atı§iyle başlandı. tık an.. yonadaki yollarımı. devam y 
larda maç mnteva.zi bir şekilde ıer. 
devam ederken Kiz Muallım ta. • İstanbul li inden Seln'I~ 
knnı vaziyetin veha.metitıi kav· gür.el bir oyun çıkarm~qtı;~ _ 
ray:ırak sayılan çoğaltmağa Koskoca. Çamlıca ~i~fı _ 
~tadı ve ilk seti 15 • 12 galip başına mücadele etmiştir· 

1 olarak bitirdi. yanında iyi bir fasör ol!· 
lkinci sete, Kız Muallimin da. mac;ı kazanabilirdi bile. k 

ha açık bir sayı farkiyle kazan. Çamlıcalılara gelince. ÇO~~~ Ur 
masını beklerken her nedense yecanlı idiler. SUhey18.. Ntırl": y 
bugiln bir tUrltı iyi bir oyun çı. sa ve .BüyUk Necla her zıı.ıll,.aze 
karamıyarak rorlukla ve 15. 11 ki gıöı çok gU.zel oynamı§l ul 

nıuatrtoua en son tayyare ~mll&
rtnden bindir. Soı!U-ampton ise ıruv. 
\etli modern bir kruvazördUT. ttaı~ 
ı neş!"Cttlklcrl tebliğde dört İngi
liz kn.ıvagörtınl1n zsyt olduğunu bil. 
dlrmi~lerd.l. 

le ikinci seti alabilmişlerdir. p d eli 
Şişli Terak1d takımı mağlQp uvan ce v Urd 

olmasına rağmen giln . geçti~çe o. M. r1 ş· 
oyun baktmnıdan vazıyetlerinl Çamlıca 4 4 - tın 
dli1.8ltiyoriaı:. .. Ereıı.k5y 1ise8i 4 
Kız Muallıme gelince, bugun. İstanbul llseal 4 8 

lngtliz tayare13rl derhal ıuır.l bom
tıa.rdım.aıı tayyarelerine hUcum etmlf. 
ıe~r. Bunlsrm Slcllyadald ha.a 
meydanlarına ıı·- " ı:nıın yapılan 
bir akm netıcemncSe d8rt l: unkera 
yerde to.hrlp edllmlıtır. 

kU oyunları bizi hlç tatmin et. Kı:s Muallim 4 3 
med.ı. Her maçta iyi bir oyun Boğaz;çi lisesi 4 ı 
çıkaran MelAha.t ile K .. Hayriye. Şişli Tel'akkl L. 5 -
arka.da.şlanna. nazaran ıyi oyna. Cumhuriyet lisesi 3 ı 
maıanna rağmen çok iena idi. Kandilli Use..tü 3 ı 
Jer. lnlSnll l~ 2 ı 

Bu ara.da. glizU.mu.ze bir şey Işık üs 1 8 -
daha çarptı ki ~unu da yazına. 

Yoklamaya davet dan "geçemiyeceğim · B irinci ve 
ikinci sette Kız M al lmin sayı. 

KBdılWl A6ker'llk Şubesinden: arına iki§e?' sayı ilAve edildi. Biz 

1 _ Bu yıl Aııkerllk çağma girmlD buna tarafgirlik demiyeceğiz, 

337 d ,...,..,1uıann Uk yoklamalarm& fakat olsa olsa sa~lan ~ 
Oc.~ 1 talebenin dalgınhgtdJr. İkİŞC1' 

17 Ik1nclkAnun 941 tarihlndcn ittbarcn ·ıı. oo·ldi-· · · 
ba.§lanacaktır sayının ı t1.Ve ı gıne emınız 

3 _ Bu d~ğwnlular hattanın tek çUnkU bun~ benim gibi orada 
sayılı g1lnlerlndo <Cumarteai • pazar bulunan. dı~r arkada§lar da 
barlı;) 9 dan 12 ye kadar nUf\.ııı cüz· farketmı§lerdır. 

Şampiyonanm en 
mühim maçı 

danı ve 6 adet •ııce k.Ag'ıda ı:ekllmil 
vesıka fotc.ğrafla.riylf blilikte lfUbcye 
mUracaaUa yoklamalarını yaptırma.. 
ıarı. (Ta.hailde olaul&r okw ~· 
de.n tasdıklı vesll~a geUreccklerdlr). Güntin ikinci milsabakuı 

şampiyonanın en mühim kar§ı. 
3 - Gelmlyeruaı bakkmda Askerlik taşması olan Çamlıca • Ietanbul 

mtlkelle!iyet kanuuunun 88. maddesı lisesi kB.r§Ilaşmuıydı.. 
tatbik edlleookUr. Takımla.r saha.da.ki ycrlerinl 

' - şutıemıze mensup 312 - 33Ş aldıkları vakrt şöyle idiler: 
doğumlu ihtiyat ve ruhsaUı eratm 
yoklamaları c1a 11 lkıncUWıun 9U Camlıca: SühCllZli (K). Nu-
den IUbaren ba§laıı.ecaktır. nımıisa. Necid. Fahrünnisa. 

15 - Doğumlarını. göre ıışaCrda Nu:ld. Hattril~n~. 
ö terilen günler..ıe (Quma.rWıt ve 1stanbul üsesi: 8elfrnf (K). 
~a:ar hariç) 9 ae.o 12 ye kadar yok· 1 Vlker. Vefive. Scnuıha.t. Güzin, 
le.mwarını yapurmala.rım, 1 Ne.Bıc16. .......,1"bi . u maçm 6 .... ı şampıyonaya 

6 - Gclmtyon.ıeT bakkmda Asker. biraz daha yaklaşacağından hor 
llk mükellefiyet kn.cununun 94 Ur.cü iki tara.f da. heyecanlıydı. 
maddesi tatbik e<11lcceğt ucı.n Olunur. Birinci sete lstanbul lisesin.. 

11.ı.941 312. 20.1.941 818, 21.1.941 den Ülkerin servis atışiyle baş. 
aıs, 22.1.941 814, 2s.1.941 sa, 24.1. landı. tık anlarda Çamlıca daha 
941 816, 2 r.ı.0u füb, zs.1.U41 sı~. soğuk.kanlı lstanbulluların için. 
2e.ı.wı 816, ao.1 J4l 317, 31.1.941 318, de bUyUk bir heyecan havası e. 
3 .2.00 818, 4.2.941 3111, r;.2 ijU 319, styor. Fakat her iki tarafın sa· 
6.2.041 320, 1.2.c1.ı• 820. 10.:l uu s21. yılan arttıkça Çamlıcalıların da. 
ıı.2.04l sı2 ,12.2 941 322. ıs.~.uo 322, hP.yecanlanrp sinirlendiklerini 
14.2.941 323, ı1.2.0u 323, 1s.2.ou 824,, görUyoruz .Her iki taraf da vo. 

19.2.0u 824 20.2 oı•l 3211, 21.2.ım 32:>, leybol ma.çı değil de sinir maçı 
2-ı.2.941 826. 2:>.2 941 326. 26 ~ 941 327, yapıyorlarmış gibi. 
21.2.941 a21, 28 . ..ı .ıo 828, 3.s.ou 828, Nihayet birinci set Çamlıca. 
u.941 329, 5.S.94 • s20, e.s 941 830, nın 15 • 19 galibiyetiyle sona 
7.S.&41 830, ıo.3 1.+n 831, ıı.a 941 881, erdi. 
12.S.941 832. ıa.3.~u 332, 14 3 911 333. İkinci sete her iki taraf da 
ı 1.3 941 333. ıs 941 334, 19 ~.941 .334 c:ı.nlı başladı. Çamlıca.lılar elle. 
Ruhsatlı, 7().3.041 ~a:,. rindeki galibiyeti kaçinnak iste.. 

miyorlar. 1sta.nbul lisesi de 

Sinema ve Tıyatroıar 
mağlubiyetten ku.rt:ulmak ic;in 
bütUn enerjisiyle oynıyor, sa.. 
yılar karşılıklı yükseliyor. Se. 

Şehir Tiyatrosu yirc1 kızlar her iki tarafı da 
r pebaııı Oram kı8mında teşci ediyor. Fa.kat. ha:yrct! Ha. 

Akoom 20.so da: kem seyircilerin teşci etmesine 
Yaz.a.ı:ı: Ooetoyeftki metni olmak istiyor. Aca.ha oo-

Aptal den? Her halde kendiai de he.. 
yccanla ıyor da ondan. Zira az 
sonra, balkonda bulunan gaze. 
teci arkada§lara. da ihtar etmek 
ga.ra.betindo bulundu. Oyun bir 
müddet inkitaa uğradıktan son. 
ra tekrar heyecanla. devam etti. 
İstanbullular ikinci seti 15 • 13 

*** 
1 Uk.W Oıddeıd K<'tnf'dl lmir>ııııda 

Akfam ıtı.SO d&: 

PCl§a Hazretleri 
-o---

Beyoğlu Halk Sineması le kazanınca maç biL~Utün kı· 
Bugtln -.sat ı ı ılı J:OCP t ıo de: z~..ı. Her zaman iyi oyunlariyle 
J - Karta<1:1 lhlııırebeleri l'Urk~ na.zan dikkatimizi celbeden O. 
ı - At.et B()cı.-Aı yuncular bile zaman zam 

or 
ıri~ 

Uludağd yapıls.11 
kayak müsabakalar' vsi 

• J • Bu, 
netıcc erı c 

İstanbul bölgesi dağcılık &Y' arı 
lığından: an 

10-1--941 tarlhlnde uıu 
yapılıuı müsab&kalard:ı aşağı 
dereceler eld edilmietir. 

ı - hıiş mllsabcltalarmd& 
Erkekler 
ı - Ekrem Karay 2.23.1 

bul. 2 - Envar Tabul 2.30 4 
tanbul, 3 - Mukbil A;>kut 
!atan bul. ney· 

2 - Slalom mUsa.bakaJ.arltldS M 
Erkekler 
ı - Ekrem Karay 54.1 16' 

bul, 2 - Mukbil Aykut 60 1 
tan bul, s - Turgut Karay tı;t 
bul. 

3 - İniş Bayanlar (1500) 
1 - Jale Taylan 3.15 tetsJI 

2 - Hale Tnylnn S.52 !st.aıl 
3 - Meliha 4.44 Bursa. 

---<>-
Tebliğ 

tstanbol böl et \'Oleybot al' mıle 
Jı~dan: ak 

1 - Voleybol mU: bakalar! <Jf af1 
tat.asa.tay spor klllbll M.IonU' n 
Aynan.acaktır. 

2 - İ3tirak edecek klllp ve jk rı 
kmılarm 20-1-1941 pa.za,tt tını 
günü akşn.rnı saat 18 e kadar ~me 
latasaray spor klUbUndc Bay 'l.,.. 'l:CfC 

guda lld fotoğraf ve oytııııJ Hnr 
llatclerlle mUnı.ca.a.t tmelerl kı 
zımdır. .h 

8 - 20-1--941 pus.rtesi f' 1 
nllnôen sonra kayıt musmeıes11" 
p lmıyaca.kttı:. kı, 

k 
Yeni ne~riyat .. 

mu 

Yeni Edebiyat Gazetel1 gos 
Arkadaşımız Suat De ~u 

bUyük ihtima.mla.rla ha.zırıadil \ e 
bu fikir, san'at ve edebıyat ~mu 
ret.esi her nushadıı daha Olgıl~ tü ş 
l&§maktadır. OkuyucularnnJT n 
tavsiye ederiz. 

Olüm 
Romıı.ncı ve mulınmr arkada§~ 

İeltcndcr Falırettln Sertelll'nın tıa"" 
e8kl posta. ve telgrnt ba§mUdUrıcr111 

dan Bay Ali RAıuU Sertclllnln wP 
blr huto.lığı mUtMkip eten gQ11 ~ 
fnt ett!ğlnl t.eeawrle haber aldık- Jı.~ 
kada§ırnıza ve Ailesl.ne Rabırıar ~ 

ba§ Sll#lığt. merhuma do. Allab 
mhmet dJlertz.. 

sub3 ) gnıpunun deniz kenarmdR re.erde bulunmu tur. . 
maaıın bir mahalde saklanaığını E lett, ''e!i8:hd~ . kral~ ?-. 
garmüştUr. p ıot bu k~flnden e.ln. ad~ Musolınıye ıtıraz e~tıırnı 
kadar makamlara mal\lmıı vermicı tern1n etmektedir. Kuzeru dük 
ve onlar n vazlvetten bir harp D'ao.cıtc'a gelince bir çok tarB;f· 
gPmıs·ni hnberdıu etmişlrrdlr tarlan olan bu zatın sulh mU -
Harp geml!!i dı>rhRI htr moıorbot zakereleriyle aynı zamanda re· 
ind"rerek firari grupu arama " jim de~~ikliklerivle uğraşmak 
başlam ştır Kısa bir faallvetten üzere Habeşistandan geri ça
IOnra bu suımy grupu vakalıln ğrrTlması ihtimalden uzak de

kmacnkt.ır? Hu .. soıtnı çekncıı.gı v,. ~-------••m•••••••••••••ır. • m•ml!!••IBl-•!l!llllll!ll••f 
bazı ""mutedil ta~Uer,1kral haned& • 

m tlr. Bu ~rup içinde Sldl Bar- ğildir. 
!'8!1fdekı İtalyan kuvveUennc ku j Dük P.'aostc. Bart!ett'e göre, 
-r "da etmiş olan genPTal Bcrgen. mareş:ı.l Badoglyonun bir çok 
LiDa d~ h hı,.mal<tavdt viiksek rütbeli lta.ıyan zabitle-

nmuı mUzııhoreU ıhı eulh t&leb!nu.. Filmcilik tarihimizin en çok be(Jenilen fimı 
bulwıduklan tale.Jl~t.e kendi.erine ve... 
rtıccek cevap şu Qlablllr : 1 

••ttaıyada deva.nt• olarak taoılabl 

lecek yog&ne reıtm mllletlD serboat
çe intihap edeceği rejlmdJr ... 

tnglltcM ancalı serbeStçe lnUbllp 
edilmiş olan blr ~Uk<lmctle t>atlıca 

hedefi olmakta 1evam eden Alman. 
yayı ınağl'lp ettillt.en ııonra eulh mll 
zakerelerlno ~rfs,.hfll.,.. 

KAHVECi GÜZ 
Bal ımız 

·pE 
aa 

ve 
ılrdftil. fevkalAde rağb t 

SARAY Sinema1annda daha birkaç 
gün temd t e,. ilmi tir 



kO 4 YUlUFj 
AMERiKADA 

Yazan: t~kender F. Sertellı 

lan_ Mister Harryyi aram~zda 
1~rmek ı terdık. d~i. Gerçı ~u 
Jteeden itibaren onu kaybettı~ 

~ktır. Şa.mplyo~luk şer~ı 
eerikadan Türkıyeye geçti. 

bn' ıl ühim bir varlığımızı Yusuf 
· ivıı.n TUrkiyeye alıp götü
~)·ormu gibi. içimde bu gece· 
~p itibaren derin bir boşluk 
~~iyorum. Oanıt ederim ki, 
Şl!"mıert an milleti bu boşluğu 
ıf akın zamanda doldunnağa ve 
~rryden daha kuvvetli, daha 

tt""t'?iliyetli yeni bir pehlivan ye
datl ,,4!~irmeğe çnlışacak ve bu he -

:--~eti hiç bir mman unutmı-
11-".'.,,;acaktır. Yusuf pehlivana ge
§3P"J!;ı:xı• Türkler onunla ne kadar 

tihar etseler yeridir. 
Yusuf terclimnnn. döndü: 

s - Bu söz eöyliycn de gazete-
r. midir? 
· e - Evet . 
. i#. - Uzun söyledi. Neler yu
~ urtluyor? 

- U"un bir nutuk. Fakat 
;uı:...ı.· k güzel söyledi. Hele yemeği 
tıf1P':' tir de.. sonra ~tırnn. 
~ .i... YUSUf, bu sör.leri söyllyen 
J.Şl"";11zcteciye - yemek yerken -

~erek teşekkür etti ve alatur
bir selamfa elini alnına gö-

~UrdU. 
e Şimdi misafirlere mukabele 
ı ~ek aırası, bu mUhlm ~ 
f nusa'b8.kasmı hnzırlavan Mister 

1 1 lalkere gelmişti. Bilyük sirk 
~ ~ lirelrtörU ayağa kalktı: 
5 ! - Muhterem dostınnm ! Ben, 
2 

4 
Coca Yusufun bu gece galip 

2 ~~ini çok önceden keşfet-
1 ~ nı~tim. Her iki pehlivanın me
ş ıeJerleri ile sık sık temas edi-

10r ve egzersizlerini gözden ge
riyordum. Mister Harry'e bir 

aJ1 Tilrk oyunu öğrenmesini 
ııtf avsiye ettiğim T.Slilan. bana: 

'Bu, serbest gUreştir. Herkes 
,.,rendi milliyetine mahsus oyun

sr an yapmakta serbesttir. Bun -
~n oğrenmeğe !Uzum yoktur.,, 
;rvrubım vermişti. 

ğıd Ha buki, Yusuf pOhlivan, g{l
gUnüne kadar kendi mene -

st 'nden bütün Amerikan oyun-
arını öğrendi., Her sabah eg

~ 1"'rsizler yaptı. O, zaten çok 
O. ~vvetli lblr pehlivandı. Fa.kat, 

erikan numaralarını öğren-
21eyi de thmal etmemişti. 

ınd' Misafirlerden biri sordu: 
r,t - Yusuf pclılivan, güreş es

ts asında b:u oyunlardan istifade 
~ tmi midir? Bunu anlayabilir 

ınıyiz? 
Valker cevap verdi: 

46-
~iyafet bittikten sonra. -

saat ikiye doğru - lokantadan 
dn":'ılmaya başlc.!ılnr. 

Yusuf kazları silip :tl!>i\rm~, 
Ustüne yemi.' ve ko:1posto yi
yerek: 

- Artık odamıza çıkalım .. 
Demişti. Valker Yusufu ter 

cümanla odasına göndererek, sa 
at ikide Macestık otelinden ay· 
nldı. 

••• 
BlR "BURGU., MESET.ESl 
Ertesı sabah, tercüman, Yu 

suf un odasma geçti. Akşamdan 
ısmarladığı gazeteler erkenden 
gelmişti. 

Yusuf tercUmanı görünce: 
- Artık sabahları rahat ra 

hat uyuyabiliriz, dedi, ne mene
jere gitmek derdi var. Ne de 
ga.zetedlerle görüşmek. 

Tercüman sordu: 
- Bu geceyi nasıl 0 eçirdin? 
- Çok iyi. Kaz kızartması 

mideme ağırlık vermedi. O ka -
dar rahat uyudum ki ... 

Tercüman gar.etelerl gözden 
geçiriyordu. 

Yusuf: 
Şu gazeteciler kimbilir ne

ler yumurtlamışlardır, dedi. Dil 
lerinden anlasam da birer birer 
okusam. 

Bütün gazeteler Yusuftan 
bahsediyordu. BUyUk hacimde 
bir çok resimlerini dercetmı~ler 
gece geçen milsabakayı çok mü
balağalı bir şekilde yazmışlardı. 

Bütün gazeteler: 
"- Yusufun galip geleceği 

muhakkaktı. Arslanı parça.la.. 
yan, ve bir oturuşta bir kuzuyu 
yiyen pehlivan elbette galip ge
Jeockti.,, 

Diyorlardı. 
Bir gazete muharriri de şöy

le bir gillilnç fıkra y mştı· 
"- Yusufun yeml:K yediğini 

maalesef göremedim. Bunu gör
mek için kazancımın bir hafta· 
lığını terkedobllirim.,. 

Yusuf gUIUyor ve: 
- Bir haftalığını terke lü

zum yok. Bir yemek vakti otele 
gelirse, bedava görebilir. 

Diyordu. 
Tercüman bu sırada, günlük 

Nevyork gazetelerinden birinde 
"Joee Vilson., spor muharriri 
imzasiyle garip bir yazı gördü. 

Bu muha.JTır g<ıyn müsabaka
dan sonra, Yusuf un hasmı ile 
ayak üstünde bir millakat yap
mış ve Harry. spor muharririne 
şöyle bir iddiada bulunmuş: 

(Deucıma ııar) 

58 inci yıldönümü münasebetile 

Yüksek Ticaret ve Iktısat okulu 
nasıl kuruldu, nasıl inkişaf etti? 

.emlekete yüzlerce ihtisas unsuru yetişt 1ren bu 
değerli ilim müesseses.nde b4r saat .. 

Bug1ln deferU irfan ve ihtisas 
mUesaeııelerimhden, yilkııek 1ktı
sat ve Ticaret okulunun kuruluşu
nun 58 inci ytl dönUmUdUr. Yıl dö 
nUmU kelimesi heptnıhln dimağla 
rmda çe~ıt çeşit akiııleT yapar 
tllrlU tilrlü telA.kkilere yol açar. 

Bazılan insan yıldönUmlerinln 
anımmda olduğu gibi ufak bir 
doet topluluğu ile tesit edilir. Bıı 
tesit keyfiyetine yalnız ufak bir 
ldltle iştirak ettiği için bu kütle 
arasında anılarak tamamlanır. 

Fa.kat ilim ve irfan mUessesele
rlnin yıldönUmlcrirı.in anımı bl5yle 
değildir. Yıllarca evvel bu mües
seseyi tamamlamq, Kat;larma alı: 
dllJmUş, Mnat ve meslek hayatın 
da mühim mevkller işgal etmiş bil· 
yUk bir kütleyi peşinden sürilkler. 
Her biri anmı gününde hazır bu· 
lunmak, o çatı altındaki havayı te
nefftls etmek ve hatmılarmı ihya• 
ya can atar. 

YükBek lktmat ve ticaret okulu 
bugUn başta Maarif Vekill olduğu 
halde yUılerce mezunlannm ve 
taJebelerinlıı ietlraklle 68 inci )ıJ· 
d&ıllmtlnU kutluyor. 

• • • 
Okul, 18 fkincikA.nun 1883 tari

hinde Ticaret, Zb-aat, Orman ve 
Maadin nesaret:lne bafh olarak 
''Hamfdiye ticaret mektebi lJl.ııI,, 
namJle bugUnkO İstanbul lnz ilsem 
arkasmda kUçtlk bir evde tedrisa
ta ba§la.mışbl'. O zaman ka pltn· 
l.byonlann vermiş olduğu acı neti-

celer ve ticaret. snnat sahıı.smda 
gereken tedbirlerin . silrntle alın· 
masmı bir kere daha hatırlatmış 
bulunuyordu. Okulun ilk açtldrğı 
bu binada talebe snyuu 30 du. Sr. 
nıf eayısı da dörtttı. Üç sene son 
ra talebe ııayısı 115 i buldu, 1881 
de Uk olarak 13 mezun verdi. 1889 
tarihinde okul maarif nttaretinl' 
bağlannuş, 1893 de tekrar açıl 
mak Uzere !Ağvedilmlştlr. 

Okul 1897 de U-krar aynı imnilE< 
maarif nezareti tarafından nçtl· 
mıştır. 1908 yılında mUfredat pro~ 
ramma ilmi, maU, lhsalyat, alman. 
ca, lngHizce dersler ilave edilmiş 
1910 yılında cerbJ mali ve u.rra 
ft, daktilografi, stenografi \'O talı 

Talebeler daktılo dersfnde ( a11a1.·ta 'IJTOf. Hamid q~liıuor) 

mı kimy& dersleri konmustur. 
Daha sonralan 1914 yılmm sa.-

ba.h dcrtılf'ri koıuruş ticaretle me • 
guJ olanlarn bu derelerden istifa 
deleri temin olunmuştur. Bılfıhırc 

okul kmmı evvel, kısmı ıa.nl ola· 
rak iki kısma aynlmıştır. 

1923 - 1924 ytlmda İk 
tısat veklletıne raptedilmiş ders 
ve müfredat progromlnnnda yeni 
d~ tadll!t ve ıslahııt yapılmıştır 
Ylne bu tarihte okulun idare vP 

tcdrlıı ııckll değiştirilmiş ve .bir ta 
llmatname yap•Jmıştır. Bu talimat. 
name ile okul (UJCımu fıllvc ve tl
rarct), (YUk.sPk ticaret). (Ort 
ticnrct) olmak Uzcrc ile kuuwı u
rılmıştn', 

aörilnüş 

1925 - 1928 ders yılı mUfre • 
dat prograınlarmda yfne değişın• 
yapılmış ve (banka ve sigorta), 
(rr.uhascıbe ve rlyazlyatı ticariye), 
(lkttsat), (Ticaret ve Şehbendef\9 
ilk), isimlerlle d~rt ihtisas ~ubesi· 
ne nynlmı~trr. 

Ve 930 yılmda da bu ı,ubelcr 
blrlP~t"rllmiş ve ulQmu Atlvel Uca· 
rot kısm-nın be,incl ve altıncı 115-
mPstrJerl (Banka, slı:o:orla. muha· 
s be v riyaziye), (İktıs:ıt. tlcn. 
ret. ş hbenderlik) namlnril<' !ld 
ihtiıı,,q eubPslne avrıJmıq+ır. 

19"2 yılmrfa okul <YUk .. ,..1< iktı 
sat ve ticaret mPktebl), CTknret 
l'seci). l\:UçUk tlcar('t oltı•ln' ı~ım 
!erini alarak Oç şubrıye ayrılmış 
tır. 

103!'i yılındn vükcı k tlcnr t , •• 
lls" ktsmı aynen ipka edllr>r k l'IT 

ta tlcaret mektebi nN""rnlT'1
"1 ... 'n 

blr değişme yapılm·ş okul fört e 
neye çıkarılarak (()ıota tJrırc1 ,., 
kulu) unvıınrnı almrntrr. 

Okulda t.nlrıbe m~ktRrı ı ""1 ,., 
lmdnn sonra bllhasıı3 vükıı" 1 !T' t · 
bMlnmı,tır 1924 - J n'll:j 1"Tıl VJ· 

lmd:ı blrlnej sm fn kııvrtlı o1nn hı 
lebe 84 tllr. O vıl okul 8 rn~ıın 
vermiştir. 1037-lRAA ytlmda bi 
rlncl ımuftft 25~ tnlebe mevcuttu. 
bu yıl verilen mezun sa\-ısı 1 O u 
k17. ve 83 U erk(lk olmak üz r<' 
93 talebe idi. 

*** 
Okulun değerli ve genç 11rektl>-

rll B:ıy Nihnt Sayın· okulun bu
rrUnkU dun.nr:u etrafında bana eu 
izahatı verdi: 

- Bu hususta en çok saiahi· 
eti olan hakemlerden Mister 

:::Onsonu dinliyelim. 0, mütema
iiyen not tutuyordu. 

Orta boylu, tıknazca bir n
.Jaın ayağa knlktı. Bu, bcynel

s.i' milel öhretl ola.n Ameriknlı bir 

Beşer dakikahk hikayeler Bir beyaz Rus "- Okulun haklkf g<>yeN me· 
mur değil, serbeııt ticoret ha)'& • 
tında müteşebbis r.1 man yctiştlr
mektlr. Bu eııas göz önUne tutula. 
rak çalıırlryor. 

akcm idi. Aynı zamanda bita- -Çön:~ :arafı dHnktt sayımızda -
G'ranığı ile de meşhurdu. Mister 

- Oh, dedi 1~i bir alay ... 
uıı Conson dedi ki: Zinoşka. 
ti - Sirk <lirektörli Mister Val I _ Kir~ için dilsfuımP.yiniz• di 

e Jk rın b:ı.rıa söz söylemek fırsa- ye iJfı.ve ettl. Ne yapar ' • 
(jf'lını VC'rmış olmasından çok pansiyon ücretini öderiz. yapar, 
~memnunum._ 'Kl•a.ca şunu ha.'ber - Hayır, dedim. Pansiyon Uc· 

vcrcyı~ kı, Y'l.ısuf pchlıvan, retine bir defa yirmi gUn var. Far 
,earrynın yedi _oyunun~ - .tıp: kat s.!z, Çernoçka, biliyorum ki 
kı b1r Amerıkalı gurcşçı gı- 1 muvaffak olacaksmız! 

• ..-b - muk hıl Amcrlk.ı.n oyıın- - Belki! .. Fakat bfitUn bu 1.ş-
11r yle önledi. l.!..'ğcr bunları öğ - ler için bir tanıdık 18.mn. rr nmcmiş olsaydı, muhakkak Çömi'yi bu tanıdık için temin 

kı, }cdı oyundan birini olsun ettim; ve aynı haftanm dördUncü 
k ., 1 c·ck ve mnğlüp olacak- glinU, Tepebaşmdak:I ''Kuhut'' 
tı. Yusuf peh1ivan bu maçta birahanesinde Çernoçka ilk kltar 
müstesna bir zeka ve istidat tecrUbeslnl yaptı. 

ts" gostt>rdi: bUtün hücumları, 
mukabil taarruzlarla karşıladı ... 
Ve hic; bir oyunu karşılıksız, 

g"' tnukabc> esiz bırakmadı. Bunclan 
gııılı başka kuvvetçe de Harry'e Us -
fi tun b"r vazıyette bulunuyordu. 

Conson henüz sözünü bitir-
memi~i. Biraz ötede oturan 

8.ZCU>cilerden yeni hnfta.hk 
mecmua sahibi olan l\listcr Dav 
aon sôze karı b: 

~ - Yusuf pehl'vanın kuvvet -
~ liarry'e üstün bir vaziyette 

mlunduğuııu nereden lteşfetti
z? Elinizde na.<;ıl bir öleli var
ır ki, bunu öle bildiniz? 
Di}·e sordu. 
Sofrada güIUşmcler başladı. 
l-! bur hakem kısa, fakat 

1--" '. 
ız 'c makul bir ct'Vap ver ... 

' 
~ Elimde ol ü çok mUsbet -
· !u~un Hnrry>i yenmesi. 
h afırlerden lbır çÖğu: 

- Bu hakikat karşı ında ay-
a 61çü aranır tnı? ' 
)fn n5yle i er. D vson sus 
;fJnJt~m de artık s · · nü bi-
r. lştı. ~ndan fn.zla bir şey 
en:ıak 13temedi. 

Bir Beyaz Rus olruı Nikolayevi· 
çin k"Zt Çıemoçka.nm kit.ar konser
leri lstanbulda böyle başladı. Be
nim de ilk ve son mencjerllğtm 
böyle oldu. Çünkü Zinoşka o da
kikaya kadar hiç kimsenin keşfe
demediği bir tablatini ortaya koy. 
du. Kızının konser ve para işle
rine vanyed ettl Bunu da o ka· 
dar maharetle yaptı ki ilk gUııler
den sonra benim UçUncU bir el o
larak iı::tira.ktme artık lüzum kal
mamıııtı. Zino.ska ile Çömiyi ken· 
dl kendilerine bıraktnn. 

- Size bfr şey danışacağım, 
dedi; nomanyadaki Makslm bar 
bir kaç konser ve numara için bi· 
zi davet ediyor. Ne dersiniz? Gi
delim• mi? .. 

Şu, alıştığımız insanlardan bir 
dakika nynlmak ihtimali bile M 

tuhaftır? .. Çernoçka hakkında o 
zamana kadar ne düşUnUyorum?. 
Hiç!.. Hem de koca bir hiç!. Çör
ni bizim pansiyonda büytlyen bir 
filizdi. Evet! fa.kat ondan dah" 
evvel bir yatak ziyafeti için Zinoş· 
ka vardı. On odalı pansiyonumuz· 
da.ki diğerleri; mesel! All! Ba.
yanova Y&rdı ki ba§ka bir hlltlye-

de, bir yatağa girer girmez neler 
bildiğini, nud bir kadm olduğunu 
anlatacağım. Hulba bir çok ka 
dmla.r vardı. Üatellk ZinO§kanm 
bacakları •• Yirmi sekiz yqmda bil' 
kadın kadar kuvvetlt ve diri ldl 
Fakat bütün bunlardan, Zinaoka· 
um haca.klarmdan; Alil Bayanova.
nrn işvelerinden, Nataşanm uzvi
yetindeki inilUden bana ne? .. Ba· 
na Çernoçka lAzmıdı. 

Kendimde onu birdenbire bul· 
muştum. Adeta, Çernoçka, lçm~ 
ğe, yUrümeğe, konuşmaya, ve her 
tilrlU hareketime blllunedcn bir 
ıi.aap mekanizması halindcydJ. Şim~ 
di, demek ki Çöm! benden ayrr 
laca.k, eeyahete çıkacaktı. Ah, aek 
biltün başkalığına rağmen dairnn 
ve her yerde aynıdır. Şekil deği· 
şlr; fakat aşk değişmez.. 

Bir dakikada yaşadığım bu he
yecanlan Zin<>§ka anladı mı?. Bfl
miyorum, fakat birdenbire: 

- Tabii, dedi; iki hafta sonra 
geleceğiz!. 

- Çernoçka, ne dllştlnilyor? 
dedim. 

- Hentlz haberi yok, dedl Yal· 
mz burada 90k yoruluyor; ve az 
kazanıyor. Ama Ç(Srnl henüz genç .. 
Bunun farkında değil.. Eğer siz 
ikna edebilirseniz ... 

Bir saniye içini çekti : 
- Biliyorsunuz ki, dedi ; iki 

kadın hayatnnızı yapmaya mecbu· 
ruz. Bilhassa Çemoçkanm haya -
tmı yapmaya mecburum. Daha doğ 
rusu Çernoçka evlenmeğe mecbur 
Öyle zannediyorum ki bu kUçUk 
seyahat bize iyi bir şans getire
cek.. 

- Doğru Zlnoşka, dedim; doğru 
s5y1Uyorsun. .• Hem, Çemoçkanın 
bu gezintiyi mtemedlğinl ilmlt et· 
mlyonım. 

- Değil mi? dedl Ben de öy 
le ııamıederim. Belki Pe§teye de 
ufra,yabll.trla. Oh bı'i dalılr. b'1 

günler geliyor artık... Size öyle 
mUteeekkiriz ki. .. 
Akşam Çörni ve Zinoşka ile bir 

sahil gczlntlal yaptık; on gUn 10n
ra da Çernoçkanm Bllkreşe hare
ket cttlğl gUn aramızda ileri~ 
bir ~patlden başka çok, "çok §OY 
ler vnrdı. 

İstasyonda ellml kuvvette m· 
karak: 

- Muvaffakıyetlerlml hemen 
yazacağım, dedl. Siz de beni mek 
tııpsuz b•rakmaymız ... 

Zinoşka dil yanaklarını uza~: 
istasyonda aynlmamız böyle oldu. 
Her 3eye rağmen bu kadar bıuıit 
geçti. 

Çönıl ile Zino kndan bir ay 
muntazaman mektup aldım. Çlirni 
bana nelM" yuıyordu ?.. BUttin 
muvaffakıyetlerlnin nstl ııebcblni 
bende buluyor; kon.s~rlerlnl, Vi
yanadald heyecanmı, Zlnnııkanm 
paraya dUşkfinlUi?ünU: bul!sa ha
yatını ve hislerini anlatıvordu. Ya· 
nl Çemoçkıı.dan uuk. fakat bera 
ber yaşadığrm"'.Z g11nlerden yakm
dnn. Çünkü ba.şbaşa iken kendlml 
anlatacak httııbet kuvvetim yoktu. 
Fakat kalemle şimdi her oeyi s6y 
liye'hill ordum. 

Bir ay sonra b,ler hlrdenbf're 
değiştl. Yirmi gfin ne blr mektup, 
ne d~ ktlçUk bir kart nldrm. Gön· 
derd1ğim mektunlar Jo.dc Pdildf: 
cevapsız kaldı. Yirmi birinci gUn· 
dU. Çlirnl Ue Zinoşkanm lmr.alan 
m taşıyan bir kart geldi. Adeta 
Çömlden bir el gibi idi bu... MJ
lfı.nodnn davet edlldlklerinl, tııtan
bula gelmek için bir ay gecik c · 
ğlni yazıvordu. Netice, anımızda 
her ne oldu l.ee bund&n sonra ol· 
du. 

Bununla beraber ne yapabnlr
dlm? Çernoçka bu son vazfvnti ne 
hayatmı y&pmrş bir kadmdt. Os
teYk bir yabeuı idi. lıllıthmd.u: 

Yazan: Kenan Hulusi 
ve serveti vardı. Yalnız ona duy· 
gularmıı yumaktan, kendlml an· 
latmnktan hllA vaz geçemtyor
dum. Bir defa.smda: - Çernoçka, 
dedim. Geleceğin gUnden başka 
hl~ bir şey dllşünmUyorum. Bura~ 
da yaz ve çiçekler var. Pansiyonu 
iki aydanberl kapadım. BUtlln o
dalar boş; ve senin emrine ha 
zır! ne vakit dönllyonıun ? .. 

Bir gtın de, Ç(Sml vapura bindi
ğini AUnada iki konser verdikten 
sonra tstanbulda olacağını yt;-dı. 

Gilzel bir yaz sonu, Çemoçkn· 
nm tekrar tstanbula gelcceğı gün 
dil; eaat ona doğru, bir vapur, be
yaz ve bUyilk bir yapmk gibi gö· 
z1lktU, Dakikalar tıerledikcıe. bu 
yaprak, nhtımm 5te1crndc 1 lraz 
daha bUyUyor; hafif bir deniz rUz 
gtuı ile uçuyor ve sallanıyordu. 

Çomoc;kıı. bollti de vapunın gU. 
vertoslndc, ya.but yan korirlor'ar 
dan blrlndc idi. Elinde bir dUrbUn 
le, gözlı~rtnı rıht·m Uz('rlndP gez 
diriyor; en iyisi beni arıyordu. 

Belki de g6rUvor; ve Zinoşknva 
g6sterfyordu. Sonra fkiııi birden 
bakmaya çaluııyorlar; cmoc;ka e· 
llndekl bir mendili ynvnş ynvnş 

sallıunaya hanrlanıvotdu. Dnhıı 
fazla duram.adnn: kUı;Uk bir ro
morkla karşılamak iç.in hareket 
ettim. 

İşe bakm ki Ç5rni hakikaten o
rada; düşUndllğUm ve lı;!md"n 
gl5rdl\ğUm gibi, yan tarafta idi 
BenJ gl5rmUşU1. Şiddelll hcıyeca
nmd11.n Zlnoskanm ellerini çimdik· 
liyordu: 

- Çernoçka, dedim. Mntmıuı;el 

Çernoçka.. Merak etme... Pasa 
port muayenesi on beş dakikadar 
fazla tıllrmez ... 

- Oh, dedi; sizin romorke bir 
atlayabılsem ... 

Zinoşka kızmm bu asnhf hnr~ 
ketlerine bakıyor ve gillümstlyor-

( ..O.: •u 6 mctda) 

Okulun ilk tesis edildi~ zamu· 
la bugünkü vaziyeti anısmda bil· 
yUk tekfımUJlcr kaydedilebilir, 0-
kuln eon eenelerde gösterilen rağ
bet olduk~ artm~tır. Bunu kayıt
lı bulunan talebe mlktarile aJçebl· 
lbiz. Bugtın orta kısnndft 500, yUk
l!IAk krsmıda 980 talebe mc\•cuttur, 
Bövlellkle talebe kadromuz 1500 tı 
bulmnktndır. Okul iktmadf ve tl
ca rf mUessescJere memur yetıetir
dfj?f t:rbf aynı zamanda, en mühim 
vuifcsl serbest tJcaret hayatma 
rlMnan yetişmektir. Tale~fz l'ı~ 
ledr>n evvel tedrisatı takip e<lfıı.. 
rek öğlrıden Mnra ataj örmek ü 
zrre mlkııseselerd" vazife almr.k 
tnd'l'. Tnl"hcnln ~frtedrın sonra tn 
m mf'ln eerbr-st katrnasm!ll St'bclı 
meslPld ve pratik hf1~1eri,.I nrtı,. 

mnlt st:ıimı tnmtn etmek \'e Wı:> 
b ilk znl'T"'lnm'\a ie nh"l!'?ln ntıııtır
makhr. ~on smrf t:ılPhPR,i ilıtiMll 
kt'lrırt1arma R'\T'lma1<1arlır 0aim8 
dP~.,!'ll VP lnkfııaf "ren ikt .adı 
vatm bu ink1!'1:ıfl nruı ıt~rP. tnle 
bn i yrt' •il"l"'ek {iznre i!'"n ('<lPn 

blltUn trıcföfrler VP!tlil"t tn.ıoefın -
dıın nh-ırrne bulunu 'Or. tı>zıııı ta 
]r>hPlrr'l'T"lz iş S'lhasmda hll\'flk 
ll"l' , ffnkıvPt 't"'-".,l"'l"'rlnnrr 

Tnl b 0 1,..l"im1ze oltıı umuz \•nsrta· 
sile tıcnrl mt1r<ısesl'1Prc16, k"ndllc
rlne ö..,;lcden sonra ia de t in "
cııı.,.,,..kte>dfr. H('m"n hemen bil Un 
1ikııek kısım talehernfzln ~!';le· 

d n ııonrn vazifE'lf'rl vardlr. 
MlltıMcsenln llPrldeld vıTiarda 

daha fazln tektımUI edeceği şftp -
heszdir. Cumhurivet lıUkömetlml -
zln mPalck tnhlislne VPrc1f~ bUvnk 
ehPmmi ·et ve maarif vekAINJnht 
dP 't'rll ~ahşmaler:lle bu gibi mQ.. 
s~f'lc>rinln vcırlmlntn de ~ 

ğı tnbUdlr . ., 
••• 

Okulun. kooperatif, ne~yat btl
(lAtfen lNWl9111 cet>frıin'9J 
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du. Fakat bir ikJ dakika içinde bir 
şey oldu; Zin~ka polis romorkuna 
mon mcdrivenlerin ba§mda gö
züktü: 

- Çok fena, dedi. Çok fena .. 
Atmadaki Vlwye rağmen bizi h· 
tanbula brraknnyorlar. 

- N için, dedinı; niçin Zinoe
kıı. ?... Bu dıı. ne demek?. 

- Ah, dedi; bir hata ..• Biz, biz 
çünkü Beyaz Rwmıuşuz! .• 

Alelliccte merdivenleri tırman
dnn; Zinoşka orada, hemen pasa· 
port memurunun önünde dunı

~ ordu: 
- Ne var, dedim; niçin mUsa.a.

de etmiyorsunuz!. 
Pasaport memuru: 
- Atinadald konsoloshanenin 

bir yanlışlığı; dedi. Pas:ıportu vize 
etmiycceklerdl. Memleketi bir dı> 
fa tnrkeden Be,> az Ruslarm tek
rar girmesi yasaktır. Maalesef 
madamlar çıkamıyacak! .. 

SENi f 
SEViYORUM 

diye mınldandı 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kulla
nırsanız size de ayni 

sözü ıöyliyeceklerdir. 
- Fakat, dedim; ben kefil ola- Her genç kız, bu kelimelerin 

bilirim! Hiç değilse vapurun har&-
k 

· k ahengini duymak hUlyasmda.-
cüne adar. Bir gün.. d B d 
Lir gi1n değil, Çernoçkacık bir ır. una a pek yakında nail 

daklkn bile ad.mı atamadı. Ellerl olabilirsiniz. Kcşf edilen bu pek 
yan gilvert.enin parmaklığında, bir basit güzellik reçetesi sayesin. 
'sklyenin ilk hm diye tarif etti- de ve yalnız bir kaç gün zar. 
ğun 17 yaşındaki Çemoçkayı düşU fmda sevimliliğiııizi yükselte
ncrck. 1stanbulda ilk gUnleri, bel· bilir ve cazibenizi arttırabilirsi
ki de ilk konseri, yan.mda olduğum niz. En esmer ve en sert bir cildi 
halde beni ve ilk tunıe~i hatırla- beyaz1atıp yumuşatacak ve pe. 
maya çalışıyordu. restişe layık. bir hale ifrağ ede. 

lstaRbul Levazım amirliğin.den verilen 
harici askeri kıtaah ilAnlara 

...................... 
10,000 kilo koyun eU ile lSOOO kilo aığır eti pazarlıkla 11at:m alınacaktır. 

Ihales! 22/l/9il Çarfamba gtlnQ aaa.t llS de Çorluda a.ııkert aatm alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komll!yonda görUIUr. Tallplcrtn knU 
temlnatı.arlyle belli vakitte komlayona gelmele.ri. (1767 - 246) 

• • • 
&>O toıı .yula! pazarlıkla aatm &lmacaktxr. Tahmin bedeli 7 kunıo 75 

santim olup tutan 88,700 liradır. Katı teminatı 6912 lira 5<l kuııt§tur. lbale. 
111 28/1/941 Salı günü saat 11,SO da Çanak.kalede ukerl aatm alma komls· 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli va.kitte kom.i5yona gelmeleri. 

(1759 - 23S) 

•c• 
40 ton pirinç n.]maı:aktır. Pazarlıkla ekalltmesl 18/l/9fl Cumuteal günU 

aaat 10 da Anka.rada Lv. Amirliği aatm alma koın1Byonl!11da yapılacaktır. 
Tutan 16,000 lira, katı teminatı 2400 liradır. Taliplerin bclll vakitte ltomls· 
yona gelmeleri. '(1765 - 2H) 

~ 4 • 
Beher metre mtklbına tahmin edilen flatl 152 lira olan 307 metre mlklbı 

kereste kapalı zartla eksiltmeye konm111tur. Umum tutan 15,958 Ura ilk 
teminatı 1197 liradır. !balesi 3/2/941 Pazartesi güDU saat ıı de Dlyarba. 
kırda aakerl satın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kan:nıt veal· 
kalariyle teklif mektuplarmı ihale saatinden b1r .saat evvel ko111lsyona ver-
meleri. (1757 - 236) 

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen !lati 3S kuru§ olan UO ton plrlnç pazar. 

!ıkla satm almacakt:Ir. lbaleııl 3/2/941 günU aaat 11 de Ankarada LT. Amir· 
llğl satm alma koıniııyonunda yapılacaktır. tık teminatı 3885 liradır. Evaıit 
ve prtnamesl 250 kuru§& komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte ko· 
misyona gelmeleri. (1763 - 2'2) 

• • • 
Beher kllosuna tahmin edilen flati 6 kuru§ 25 santim olan 8000 ton arpa 

pazarlıkla satm almacakt:Ir. Pazarlığı !ıe_r gün Ankarada Lv • .Amlrllgt aatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 800 tondan 8.§ağı olmamak Uzere ayn ayn 
taliplere de ihale edlleblllr. Arpalar dökUm halinde Ankara ve civar ist.as.. 
yonlarda teslim almır. 3000 ton fçln kaU teminat 21,250 Ura, 300 ton için 
2813 liradır. Evsaf ve §a.rtnamesl 960 ku~..a koml..lyondan almır. Taliplerin 
her gUn komisyona mllracaatıerl (1761 - 240) Vapur Umanda on sekiz saat cektir. Keza, solmuş ve siyah 

kaldr. Son saatti. Zinoşke. birden- benlerle dolu bir ten ta7.e1cşe. 
bire aramızdan kaybolmuştu. Çör- cek ve saf bir hal alacaktır. 
ni beni içeriye, kamara.sına ~ek- Bu baptaki mütehassrsın bu 
ti. Ellerini bana doğru uzattı. A- nasihatini okuyunuz: "Tasfiye 
vuçlarmm ha§ parmaklan altına edilmiş, taze kaymak ve zeytiıı. 
düşen hafif pembe etini dudakla- yağının cilt üzerinde fevkalade 
rnna doğru götUrdUm: ve bir da- yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu 
kike., ylizünü. k<>C<l ellerimin ara· iki unsur. halihazırda diğer 
ema nlnrak Çemoçkayı kalbim ka- kuvvetlendirici, besleyici ve be. 
dar kendi içimde hissettim: yazlatıcı unsurlarla beraber be-

r-Maarif Vekilliğinin 

- Çemoçka, dedim. Hiç, ama yaz (yağsız) Tokalon kremi ter. 
hiç üı:ülme ... Emin ol ki bu 1§ o- kibine kanştmlmıştır. 3 gün· 
lacalı: ... Tekrar htanbula gelecek- zarfında Tokalon kremi cildini. 

Lise birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T sinB~:roç~~~anma doğru bI· zi, hiç beklemediğiniz bir dere. 
raktt: cede güzelleştirecek ve yumuşa. 

Rizf-B;~;:;/:~u:~· ~kli~c: tacUtır... Kitabevinde Satılmaktadır 1 
ğiın. <;eliyor musunuz?., c KAYIPLAR '\ ' • 

- Evet, dedim; ibir gfuı. •• bel- ) _ 
ıd... -----·----- Devlet Limanları l§letme Umum Müdür· 

lüğünden: 
Ç<-rnô<'kıı.nm setin ellerlnI ve m· 

c:ı.k kalb'ni bflll hissediyorum. Zi· 
noqkanm akıbetini başka bir hika
VPrle nnlıı.tacnğım ! Kenan HulU~I 

su, içlmai yardım kolu, teşck
ill "rının de hizmetleri pek bUyük
ıiı N ı;riyat blirosu şimdiye kadar 
·r çok ders kitaplarm.t butrrarak 

•ı.!ebeyc maliyet fiyatına. satmayr 
"'min etmiş, kitapları bastınlamı· 
•an d~rslerin de notlarmı bastır -

mak ı:turetile bu ihtiyaca cevap 
ermlştir. 

İçtimai yardun kolu, Bum faa
liyctile yardıma muhtaç olan tal~ 
bt>leri himaye etmektedir. Bu ko
lun değerli ~alrşmalan sayesinde 
yardnna muhtaç olup da yardnn 
görmemiş bir talebe yoktur. 

*** Pek yakmda da milessesede ak· 
şa.m ticaret kurstarmm da tesis e
dilmesine çalışılmaktadll". Bu kurs 
lara mektebin eski mezunlan de
vam ederek yeni ticari blgileri. 
tc:ıret çalışmalarm.I takip ederek 
bılgilerinl yenileyeblleceklerdir. 
Bu kurslarm çal~ma programı tes
bit edilmlftir. 

••• 
ÖnUmfü:deld yıllarda yüksak ik· 

trsat ve ticaret okulunun d:ı, ytlk
sek kısmmm diğer yükseki tahsil 
mUesseselerimiz gıöi dört yıla çı
kanlmnsr dUşilntılmektedir. Mrı.ıı.rif 
Vekilliği bu hususta tetkikler yap
~aktadll". 

Okul dört yıla çıktıktan sonra 
J'se krsmı başka btr binaya nakle
dılerck vüksC'k kısmına ve lise kıs
mına na fazla talebe almmast im
k· n ırn tr>min f'd'lmfq ola~aktır. 

B., .... rı~n ··hat S3 mr gibi PnPl'

j'k hi .. mildUrlP dev rli '!lmfesör 
'""' r .ı .. .,.,n vli~cı<>k flrhcıat ,.c ti
C?'"Pt nl .. •lumm hundan sonraki 
,-11,,. q nq mı>mll'keto b1nlrttP 
""rıc ""Hc:tlrmr>k ımrPHle bt1,'ii1c 
11· ....... ,,..r h., nnıcni"tna bu vesill' 
·ı • h1r Jr"r" da.h:ı kani ohıvonız. 

~Hekim! 

met A'<koyunhı 
m rııUmhan. Palu No. t 

n mıtııda tıerır1\n ııaat uı 

... ., ""'""' Tf'l~l'Tl A012'7 

~!.'K'!I--~·---

Kirahk kat 

latanbulda TUrklyc 111 Bankasında 
3/7/935 tarihlnd~ açtığını (58647) 
Nolı K. C. hesabımda kullandığını 

tatbik mUhUrUmU kaybettim. YenUıL 
nl çık.ar.ı.cağımdan csklslnln hUkmU 
yoktur. Luoa I<"Uezof 

(84629) 

*** İstanbul UnlverB!tesl Tıb FakWte· 
sinden aldığını bQv1yet varakamı za· 
yt eWm. Yenl.slnl alacağımdan eski· 
alnln hükmU yoktur. 

2JZ7 Safiye Yanılmu 

*** Niltua t.ezkerem ile nskerilk tez. 
keremi, gemici ~eremi ve ehliyet 
kAğıdımı zayi ettim. YenUıinl alaca· 
ğandan eskisinin hl\kmU yoktur. 

HnSEYlN EROL 
(lW622) 

Satılık Köşk 

Ke§lt bedell Uç bin on ~ lira.dan ibaret Galata rıhtım.mm köprll ba· 
aın.ıa.n merkez ~!etme binası önUne kadar olan kıammd.akl asfalt. yolun ta.· 
miri ffl açık ıelaılltmeye koaulmuftur. MuV'BJ[}(&t temıoatt i(2M) Ura {12) 
kuru§tur. lhalest 2U.941 tarUıtne rutıayan. CUma. güııU saat on ı>eote GL 
lata. rıhtmı.mdakl u.mum mlldUrlUk blna.aında toplanacak oıan s&tmslma ko· 
m18yonunda yapılacaktır. Şartname ve teferruatı her gQn sıszo geçen komla· 
yonda g6rUlebHir. (lfl) 

r ............................ , .. 

V AKIT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Erenköy Sanat0ryomu bitl§lğinde Tabiler namına dizin isleri alır. 

13 numaralı 45 dilllüm Fıstıklı i:.am· l .. ••••••••ı••••••IİIİllllİl••lllliıilİI•••• 
lık, • dönüm bağ, 2 dönüm vi§nelik, 6 
odalı konforlu bl.r kBıık, h:ıvagazı, 

terkos, elektrik ve telefon tcslsatmJ 
havidir. Men.ha 62 dönüm. Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Müracaat: Fatih Karaman c:ld· 
desi 8 numıu3 komisyoncu Oı· 
man No~ıuı. Tcl1>fon: 2-1711 

A K T l ,. --Ura---. 
bt:ınbul DordllncU lcra. ~lcmurlu· 

tundan: 
Di0/35~5 
Beyoğlunda. Kumharacı yoku§undıı 

7i numarada muıtlm iken fkametg~ 
meçhul bulunan Dimitrl oğlu Panayot 
Menaato&ı: 

Mchmed Çetınkayanın zimmetinde 
alacağı olan para için haciz olunan 
B yo~lunda Şahkull mahalleai.nlD 
Kumbaracı sokağında e11ki 55 müker
rer yeni 77 sayılı gayri menkule 
13/11/9-lO tarihlnd<J ehllvuku! tara· 
fından 3500 lira kıymet takdir edllmlf 
icra ve ifUl.s kanununun 103 ncU mad· 
desine göre tarafınıza tebliği muktezi 
ihbarnamo mıı.halll lknmeUnlzln meç. 

·~asa: 

Albn: Safi Kilogram 72.603.011 
Banknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • 

Dahllde.kl lluhabirJer : 
TUrk L!rıuu • • • • 

Barlçt.eki Mula.ablrler ı 

• • 

• • 

Altın: Satı Kilogram 5.010.7:>6 
Aıtm:ı. tahvili kabil serbest dö· 
vizler • • • • • • • • 
Diğer d!Svizler n borçlu Kllring 
bakiyeleri • • , • • • • 

Bazlne Tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
ka!'§tlığı • • • • • • • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine tev!i· 
kan Hazine tarafından vlkl 
tediyat • • • • • • • 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari Scnedat. • • • • bul bulunmam haSebUe icra h!Ud.mll· 

ğlnce 30 gün mlldclctle UAnen tebllği· 
Esham ve tahvUAt eUzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdi· 
yenin ka.rfılığı esham ve 
tahvlllt lUbart kıymeUo • • 
Serbest Eabam 'f9 Ta.bTillt : 

Avanslar: 

ne karar verilmiş olmakla bu mllddet 
zarfında 9t0/3M:S dosya numarasmı ... ' 
hft.milen bir itırazda bulunmadığınız .,. ' 
veya borcu ödemediğiniz surette mab· 

8 
\ 

cuz mezk<ır gayri menkulUnUzUn ka
nunun tarifi dairestnde açık artırma 
11t1reWe paraya çevrileceği 41&.n olu· Altın ve döviz üzerine uans • 

Tahvillt Uzerlne anna • • 
• 

nur. (34621) 

ve odalar 

• 
Hazineye kıaa Tad anu • • • 
Hazineye 3850 No. kanuna göre 
aı;:ılan aıtm kar§ılıklı &Tana • • 

• • • 

• 

102.121.943,69 
12.4 75.689,50 

2.407.332,73 

279.540.09 

7.048.029,54 

-.-
31.850.395,45 

158. 7 48.563,-

19.923.781.-

260.334.664,09 

46.237 .996,93 
8.400.268,08 

8.8.59,14: 
7.808.722,-

424.000,-

114.584.926,75 

117.004.965,92 

279.540,09 

38.898.424,99 

138.824.782,-

260.334.664,09 

54.638.265,01 

Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade nazaretli. 
havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
odalar da vardır. ' 

Hissedarlar • • ~ • 
Muhtellı • ı ı ı ı • • 

122.826.507,89 
4.500.000,-
9.824.526,58 

747.131.676,57 

Vakrt GazPte~ Trlarrhanesine mrıracaat. 1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren • 

• 

Adet UraW& Ura 

1 2000 - 2000.
a 1000 _ aooo.-
2 700 - 1500.-
, ısoo - 2000.-
s 2:10 - 2000.-

!5 100 - 8500.-
80 00 - 4000.-

800 20 - eooo.-

Türkiye it Bankasına para yabrmakla 
yalnız para biriktirmit olmaz, aynı za"' 
manda taliinizi de denemit olursunuz. 

KP.Şldeler: ' Şubat. S Hayn. I Kumbaralı .,. lnımlıuuD il-' 
1 Ağu.ıos, 8 IJdncltefrln larmda • u elli lrUı ~ 

tarlblerlnde yaplbr. km'aya dald1 edlllrler. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu illnl 

ı - 25/12/940 tarihinde yapıı:n eksiltmemnde teklif edildl 
tı galı görillcn 20.000 kilo yUnün, 22/K. San.1/&il Ç&1"§8D.b& gtlJll 
H de ikinci pıı .. a.rlık eksiltmeısi yapıla.caktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli ''24.000,. lira. Ok temin&tı .. 1500,, 
olup şartnamesi her 'gün komisyondan ı>ar&IDZ olarak almabllfr. 

3 - İsteklilerin belli gün ve N.&tte Kaamıpapd& bulunan 
yonda hazır bulunmalan. ( 

Türkiye Mahdut Mesuliyetli 
Basım istihlak Kooperatifinden: 

Umumi hi!yet, esas mukaveleml.zln 16 mcı maddesi muclblnce 
11t1rçtte 9U Şubabn 3 Uncll Per§cmbe gtlnll saat 11 de KooperaWln 
Caddesinde Orhanbey Hanındaki merkezinde l~tlma edecektir. Saynı 
lımmızm t;corifleri rlca olunur. 

"lDARE 
RtI'.l:NAME: 
1) İdare Mecllat Raporu voe Bl!Ançonwı okunmam 
2) Murakipler raporu 
3) İdare Meclisinin lbraaı 
f) Dahili talimatname. 9 ncu maddeye bir fıkra llAve.ııl 
5) Yeni Meclisi İdare aeçlml 
6) Yeni murak!pler aeçlmi ve UcreUerinln taylnl 
7) Yıllık rlatumlarm tevzilne karar veril.mest 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Mat 

Umum neşriyatı fdare eden: RefiTt Ahmet SerJenqil 

Bankası 7 / l / 1941 vaziyeti 
PASt F 

Sermaye 
bıtıyat akfeal : 

Adl vo !evkalldo • 
Hu.suııl • 

• • • . . 
TdevWdekl Banknotla~ ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine taratmdan vak! 
tediyat. 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi • 
Kaqılığı tamamen altm olarak 
llAveten tedavuıe vazedilen • 
Reeskont mukabili lllveten teda. 
\•azed .• 
Hazineye yapılan aıtm karoılıklı 
avans mukablll 8902 No.ıı kanun 
mucibince lllveten tedavfile T&· 

zedilen. 
MEVDUAT: 

Türk Uraaı: 
Altın: Sati Kilogram 876.809 

3850 No. kanuna göre Hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olu· 
nan altınlar: 
suı Kilogram :s:s.541.930 

Dtil1z Taalıhtıdab: • 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll
ring bakiyeleri • 
Muhtel!!. • ı • ı • • • 

6.188.666,15 
6.000.000.-

158.748.563,-

19.923.781,-

138.824. 782,-

17.000.000,-

249.000.000.-

14.000.000,-

78.409.730,75 
1.233.302,56 

78.124.167,90 

-.-
31.823.888,09 

Ye~n 

tıkonto h""dl ~ 4 Altm Qzerlııe a...-au ~ a 

12.188. 


