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1 Hadiseler arasında 1 
Bir iyi vata~daş 

nümunesı 

SON Amerika lntlhnbmds com. 
JıurlyetçJ parti J n:ımma cum. 

hurrel i nıunzetllğlne IK'~llmq olan 
\'Uki'nin radyoda bir nutuk vere
rek \l" J\merilmlılam lıltap ederek: 

- Son lntih:ıp mUc dele inde 
Rqzveltin rakibi idim; fn.1<at bugün 
bUtUn lmlbimJc onun arkı.smdayun. 
Amorlkq), \"C demoltnısl memle
ketlerlnl lmrtann:ık irin ytiksek sa. 
llhi.) et Lcıteyen Ruzn·Jt~ mUzaha
rct ediniz!" 

Demi. 
Bu soz açık~ gosteriyor ki ar

tık Amerika.da cumhuriyetçi \"Cya 

ılcmokmt diye iki parti y~r; 
bıiti n Amerikalılar lıtr tek ''1.'atan 
'c ın-.:ınlyt't" partl! 1 test.il ederek 
Ruz,e1 in sahsı etrafında toplan
nusl .. nlır. 

vıı J bu b'.lrel<eti ile yalnız iyi 
blr ~erlka 'l\foncla.-,1 olarak ''· 
ıif<> \nl yapmıs olmuyor; aym 7~ 
man la \'t\t:mJnn hıırfri • t t-h HJ<eye· 
maruz olan bütun mlllctlc1'e karı7• 
i:\ 1 b!r vatan ela' ntlmnn~l göster
mi bulunuyor. 

A. 

Anadolu AjansıQın 
bir tashihi 

DUnkll billtmlmizfa 24 üncü say
fası .sonundaki Belgrat habe'rlnde 
Bulgamtanm Bcrlin el~isinln Sof. 
yaya gid "rken Belgratta yapt•ğt 
beyanatta ''Sofyaya yeni lktıaat 
mllzakrrelerlne zemin hazırla.malt" 
ılzı>re mttiği fıkr:ısmda "Ilctmat" 
kelimesi yanlışlıkla ''ltUfak" oıa.. 
rak çtkmı tır. OzUr dileriz. A.A. 

Ek8erisi Sovyet İşgalin
deki araziden 

3000 yahadl blcrit 
ediyor 

Tokyo, 18 (A.A.) - Domel a. 
'.l.IlSm~ Yokohamadan aldığı blr 
ıaberc göre, önUmUzdekf aylar sar
ında üç bin kadar Yahudinln mes

;;:ür limnndan gcçmcsf beklcnmek
tf'dir. Bunlar ekseriyetle Polonya. 
nm S V\ eti r B"rliği lt!.rofmrıan lt-

.ıl edilen ktSnnlan ahnlf!.lndcn o
P Amc-rikaya gitmektedirler. tç. 

1 Prin~ • E t'lnyalt. lJtvanyalt, Le. 
tonyalı VC' Norveçli Yahudi muha
ırlnr da. vnl"dır. 

--0---
Blr tayyare kazuı 

12 kişi öldü 
Buda~te, 18 (A.A.) - Ste. 

fani: 
DUn Budapeşte Ue Nagyvarod a. 

rıı.smda yolcu seferleri yapan bil' 
tayynre Nagyvarod'da yere lnere.lr 
.kapııklarucışttr. Ü<'ll tayynre mU
rettcbatmdan o!ma1· Uzere 12 kişi 
<Slmll<ıtilr. 8 kişi kurtı.ı.lmrya mu
vaffak olmuştur. · 

Haile Selanenin 
ziyafeti 

Rartum lP. (A.A.) - Hal>eŞ~'lr 

imparatoru Halle Sclrı.ahı lnglllz.lPrl:ı 

garp ı;ö1Un1t'k1 za!erlerilıt tut• etnı '" 
tızere b r kabul resmi tertip etm!.f"lr. 
Bu kabul re.amıne 800 kadar dantıl 

S,Urak etmifUr. Bunlar araam •a b.&zı 

~at>eş 1"!0811 ile Sudnn hfik!!ıu<"U ırU · 

me!JSlllcn ve lııglllz kua ve ıı•va o~ 
dulan erkLıı' da bulunmakta 1dt • 

Kabul rP.sml, Ing11lz hUkQmctl l•:-ıı 

fmdan Hatıeşl.stan lmpara onınwı le 
kam ttne tııt.suı edilen Hartunı sara 
1Uld m lıt p altında )apılınıştır. 

Bul~ar - Alman 
görüşmeleri 

Eoftıa. 18 ( A. A.) - Bulgar 
hl' kOmet mcrlcezı ~imdi bazı 
dip'cmatik faaliyetlere sahne 
oln akladır. Dün Alman el~isi 
Fon Richthofcn, h:ırıci •e nazın 
Poı:of ılc uzun bir millakat yap. 
mı tır. Alman elçısi gp,cende 
baş\ ekil Fılof ile de görUş. 
miı;,--tü. 

Aynı zamanda maliye nazın 
BoJ !of, Sovyet elçısi La\Tenti. 
ef ıle ticari mescle!ere dair gö. 
rilli!llelerinc devam etmektedir. 

Söylendiğine göre bu görü~. 
meler iki memleket için memnu. 
niyetı mucip olacak bb tekilde 
ilerlemektedir. 
Kral, Filofu kabul etti 

Sofya, 18 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Kral, evvelld gtln Ba§vek.il Pro. 
fesör FHofu kabul etmlıtır. Başve
kil kend"slne vaziyet hakkmda lza. 
hat verml§tir. 

İTALYAN - BULGAR 
TİCARET ANLAŞ.'1.ı\SI 

8ofya, 18 (A.A.) - D. N. B. a
jansı blldirlyor: 

Namlar mecll8i 31 Dk~~un 940 
tarUıll İtalyan • Bulg:ı.r ticaret u
lqmMDJı tudDt etmtatt:r. 

lMı 

&LeSi mascJıde; - . Ru.,.a tarikiyle 
· ~Y•Yamal 

Fıkracılığımız üzerinde 
gitmesi 

Amerikalılar 
fıtemlyor 

Fıkra sanatı, ne ynlan sörli
yeyim, hfila bizde itnlaşılml§ 
değildir. Küç'J.k pasajlara fıkra 
deriz. Uzun sUtunda.- yazılmış 
giinlük yazılara fıkra ismim 
veririz. Aktüe. safhaları aşa • 
rak herhangi bir sahadaki - e. 
debi kalmak şartiyle - hususi 
bir yuı tarıım fıkra nevine 
sokarız. Nihayet bizim için 
müsaha:benın, her çeşit croniqu...: 
yazı!arm ayn ayn hudutları 
çizilmiş değildir. "işaretler,, 
''Fıkra,, • "GUnden gUnc,, ''E
debi milsaha.be,, , "Kendi ken. 
dimizi tenkit,. ilh.. bütün bu ı
simler altında yapmaya çalış • 
tığmıız nedir? Eminim ki bu 
nokta anlaşılmış ve edebiyat 
mcnsupln.rımızm pek çoğunca 
idrik edilmi~ olıııaydı "Pazartesi 
kon&Şmalarrnı,, bir "Perşembe 
müsahabclcri,, taklit halinde ta
kip etmez; ve biribirine ben. 
z.eycn sütunlar ve çerçeveler 
altında aynı hudut ve maksadı 
aşmıyan yazılar çeşitlenip dur
m&.7.dı. 

Garpte aonique adı ilk z.a. 
mantar günlük hayatı takip e· 
den aktüel, kısa, özlü ve alaka. 
lı yazılara verilirken son za. 
manlarda bir çok kollara nynl_ 
mıştır. ''ere>nlque locale,, adı 
aitında mahalli tetkikler neşre
diliyor, Croniq~e de Ca.mp adiy. 
le de darbe tesiri yapan pek kU· 
çük hacimde iğneleyici tenkit. 
ler yapılıyor. Hatt! bugün 
spor da dahil, her türlU hayat
tan h&ber veren yazılara cro. 
nique deniliyor. GörUlUyor ki 
edebiyatın bu sahalar U7.erinde 
duracak ne vakti vardır; ne de 
buna JUzum vardır. MUsalıabe. 
uzun, sa.kin ve rahat bir konuş. 
ma imkanı içinde muhavere sa· 
mimtliğf ne dayanarak biraz ge. 
~ ve biraz hususi sa.hala. 
üzerinde y:ı.zılıuı yazılara veriler 
isimdir· ki bunu bir başka yazı. 
muıda tetkik mevzuu yapabile 
cefiz. 

Fakat fıkra, aynca esaslı o • 
!arak edebiyata dahil, yazıcıla
rını edebiyat tarihinin içerisine 
ithal ettirecek bir edebi çeşit. 
tir ki büyiik ve şümullU bir h0. 
disenin ani reaksiyonlarını ve. 
ren, gürilük ha.yat cereyanlfrı3 
nm edebi bir göriinUş i~indekı 
akislerini tanzim eden fıkra sa .. 
natı edebiyatımız için hala ka 
vuşulama.mış bir merhaledir. 

Tanzimat devri içinde kUçül• 
kUçUk nesir öarça1an görllyo 
ruz ki eski tarzda, gayesiz. mü· 
cerret olarak sadece edebt bit 
yazı yazmak arzusundan mı. 
yoksa garpte görlllen fıkralara 
benzetilmek istenmekten mı 
doğmumur; bunu kat't ohtrak 
kestiremeyiz. "lclnt,, , KemAlin 
siyasi makaleleri arasma sıkı • 
mış edhne mahiyette bir ~k 
f Ikralan bunlarm örneğidir. 

- Ap#r inJyoruz .. 
One geçti. Merdivenleri indirdi

ler. Ha.an. bir arahlı: sUratle dö
nüp Iki tayfa ile heaplaşmak ar· 
&uaunu duydu. Batını c,evlrdl 
Sonra: 

- Bunlar her halde beni öl • 
dllrmek istemiyorlar. Bakalnn so
nu ne olacak •• dedi. 

Ambarda bUytlcek bfr sandık 
vardı. Tayfalar: 

- Bu undıfa gtreceuınJz.. de
diler. 

Huanm tereddUt pttfğf:nl t;l5· 
rUnce biri vanın11 yaklqu: 

- Vaktimiz yok, dedı. Sizin iyi· 
llğln.b için yapıyoruz. Sonra anlar
smu. Haydi, çabuk .. 

Haaan, bu sözlerden de blr şey 
anlamamış gibi bakmağa başladı. 
O vakit iki tayfa Uzerlne atıldı. 
Smwlu yakalayıp kollarını bağlar 
dılar ve aandığm içine fırlattılar. 

Biraz aon'l"a sandık havalan· 
Dll§tt. 

tNTtKA.'I ot iLERi 
Huan gtl.zel döşenınl§ bir evde 

sandıktan çıktı. Karşısmda ilk gör. 
dllğU adam, kUc;Ulı: Selimdi. 

Yumurcak korsan gUlUnuıiyordu. 
Fakat bu gUlllfte bir :ıstırabın iz
leri giilcnemiyordu. 
Hasanı kucakladı. Ellerini yaka

ladı ve öptU. 
- teUyerek y&pmadım, dedi. 

·Böyle yaparak ikimiz de haya.tlun
zt kurtardık. Kamaramda konu. 
fJUrken kaptan blzl dlnledl. Ben de 
sonradan farkına vardım. Eğerse
ni yakalamaaaydmı, ikimizden de 
tllphelenecet, ya.Jcalıyacsktı. 

- Peki, eonra beni eonnadı mı? 
- Sormadı, çUnkU senin denize 
a~ı gördU. 

- Nastl? •. 
- lçbn rast olmadı amma, yap. 

t=.. Ba.Pa blr tayfayı aoııbı .,..... 
~ det. attırdım .. 

Yazan: 
Rüttü Şarda~ 

Nihayet f ıkraiıın d~ makale· 
nin de ayn ayn fonksiyonları 
olmak lft.znndıi'. Halbuki Tan. 
zimn tta bunlardan başka "Da· 
ğarc.ık,, mUcllifinln heybesinde 
küçük miky~Jı ra.tıiar, Recai 
zadenin "Tefekkürat,, mda na. 
zım parçaları arnsma sıkışm13 
nesir halinde bir <;ok yazısı var 
ki bunlan muayyen bir kalıba 
iUı.al edip karakterleştirmek im· 
kansızdır. 

Tanzimat ed~biyau bu yuı. 
ların fonksiyonlarını idri.k et
mi.~ değildır. O baştanbaşa bir 
çabalama ve iıi<;ilik edebiyatı 
mahiyetiııdedir. Çünkü değil 
çok şey. her ş(ıy lazımdır. öy. 
leyse garpte ne görülürse kol
lar sıvanıp memlekete sokmak 
gerektir. 

racı sanat tarihimizin h8li u • 
!aşılmamış bir köşe taşıdır. 

Bugün, aynı yolu takip eden 
fıknı.cılanmızdan birj 11Felek 
Burhan., dır. "Vi.li Nurettin,. 
aktüalite ile beraber yaşayaıı, 
onu yazan ve kaydeden bir ka
lemdır ki edebi fıkracı'ık saha. 
smda:, belki, bu canlı din:ı.mlz • 
miyle anılacaktır ... Baltac.ıoğlu,, 
nun küçücillr italiklerini nasıl 
ihmal ediyoruz? Bu artist adam 
her hafta bu küçük fıkralann. 
da hem aktüel, hem problem
cidir. Bize 808}'31 hayatın akı. 
şmı, çok vakit, ebecll zaruret 
kanunlarına bağlayarak bir sa· 
nat çerçevesi içinde sunar du. 
rur. Ben bu fıkralann hiç biri
ni unutamıvonmı. Bu fıkrala.. 
nn bizi d~dilre dilştlndilre 
sUrUkleyen seyrine hayranım. 

Size gen~ bir fıkracı daha 
tanrt.acağnn: Hilanet Münir. 
Ondan çok şeyler bekliyorum. 
Vakit sUtunlannda garplılann 
cronique de ooup detlikleri da.ı
be tesiri y:;.pan fıkra çeşidinl 
onun kalemi bazan bize ne gU. 
T.el örneklerle veriyor. 

TOrk frkrac1lığmm teklmU-

V~lngton 18 (A.A.) - Sovyct. 
ler Birl;ğinin Amerikadaıı yaptılı 
mllbayaalar mes,elesi ile bunlann 
BUytlk Okyanus vasrtaslvle Alman. 
yaya kaçırılması ihtimalleri son tn. 
giliz • Amerikan mUzakereleıi ~· 
nasında muhtelif vesilelerle mev
zuubahis olmuştur. 

Bu nokta, dUn matbuat mUmes. 
slllerlnJ kabul eden Cordell Hull 
tanfmdan ifşa edilmiştir. 

Cordell Hull, garp yarını kUre
Binde lı:açakçtlığm kontrolU i<:ln bir 
İngiliz UssUnUn tesisi teklif edildi. 
ğine dair verilen haberden maın
muı olmadığını illve etmiştir. 

T una Konferansı 
toplanıy9r 

BOkret 18 (A.A.) - Gazı>t,.le!'ln 

blldirdlğlne göre, Tuna konfP.ranat 20 
kAınmuaanll'Je toplanacaktır. Bu kon 
feranaa, Almanya, SovyeUer blr11'!1 
ttalya ve Rnmanya 14tırak edecelcir • 

IUnü beklemek edebt fıkra ne _ 
vinin bUyUk bir haysiyet taşı
dığmı yen! ve genç yazıcı arka· 
dqlara hatırlatmak benim için 
zevkli bir borç teşkil ediyor. 

Serveti Fünun devr.nde fıkra 
sanatı yine mUphem, yine be. 
lirsizdir. Fakat bu devirde bir 
şeyin edebi nesrin fonksiyonu 
tayin edilmiş gı'bidir. Raufun 
"Siyah İnciler,, i, "Kan Damla
sı,, , Hüseyin Cahidin pek ço. 
ğu bugiln bile realitemizde ya. 
şayan canlı mevzulardan mU. 
rekkep, romantizmin hafif dal -
galan arasına sıkışmış "Haya.. 
tı Hııkikiye Sahneleri,, bize 
hududu, rolU, safhaları · tayin 
edilmiş olan nesir ede'biyatınm 
karakterleşmiş örneklerini ha
tırlatır. Fa.kat "fıkra,, yı ara . 
yıp bulma!. yine pek gilçtür. 

Darülacezede kurulacak 
yenı pavyona dair 

Direktör B. Zafirin aazetemize beyanatı 

''Nesri harp, nesri sulh,, h.a.t
ti "Tiryaki sözleri,, her şeye 
rağmen edebiyatın edebi fıkra 
sanatına dahil midir? Bunu 
kestirmeye imkan ye>ktur. "Hac 
yolunda,, nın katagorik olarak 
bir seyahatname neviııe girme. 
.si gibi ~u yazıları da edebt fık· 
ra sIİııfroda görebilir mlyiz? 
Bazan geni~ bir konferans, ba. 
zan sükQn psikolojisi içinde 
yüzüp aheste, duı:gun fakat ze
ki edalı bir rnueahabeyi andı. 
r:ı.n Cenabın yazılan da fıkra
cılık tu:ihim.Lzde muayyen ve 
kat'i ·bir yer işgal edemiyecek. 
tir. 1' 11 , •• j 

Meşrutiyetin dalgalı edebiya
tı arasında ha.kiki fıkracı ola. 
rak bir tek isim zikredebiliriz: 
Ahmet Rasim. F.clebiyat tarihi 
içinc'!eki rolü bili tayin edile
memiş olan bu kıymetin biltUn 
iyi ve değer ifade eden vasfı 
buradan gelmiyor mu? KUçUk 
bir bakışı içine btıtlin bir gUıı. 
ilik hayatı alabilen, küçUk bir 
!iatırmda. akıp giden ömrllmU · 
ztin deveran vasıflarmı akset~ 
tiren. niha~-et kalp samimiyeti 
bütün fıkralanndan bir nehir 
haşmetiyle akan bu bilyük fık-

DUşkUnlerl Kurtarma Yurdu bl
naamda yapılacak yenJ teşkilltla 

bu mUeasesenln verimi arttmlacak
tır. Aynı zamanda müessesede Wm 
ve kalem mensuplan için de btr 
pavyonun inşa edilmesi dllJUnUl. 
mektedir. Yapılacak olan bu yenJ 
pavyon etra.fmda mOetıSeeenin di
'l'elttörU Doktor Bekir Zltir lı:endl
alyle g~rUıen blr mubarrirlndze 
ıunlan söylemiftlr: 
' '- Devlet mUeeseeestnden ve-

ıce demell7 
Faile All Diyarbakırlıdır ve Dicle 

ISirldlr. • 
Dicliye bağlıh~ terennUmcden 

yenJ btr yazmmda eekJ Dlyanbekl
rin bir adı da (Amet), (Amed • i 
Sevda) diye gösterilm.1§. Bunun harek_. arap harfleriyle yuıl.Jnq 
bir metninde yap·Imı:ş bir tertip 
yanlışı olduğunu bllmlyenler ola
bilir: 

(Amed) dememeli, (Amkl) de. 
mell 

•Arapçada (veçhe) diye blr ke
lime yoktur. 

Kendisine y&nellnen, y1lz tutulan 
herhangi bir 11eye araplar (viche) 
derler. Onlarda buna (v\lche) de
mek de calz ~rUlmUş. UJdn bu 
kel'meyi tllrkçede bilerek kulla
nanlar (viche). bllmfyereJr lı:ulla. 
nanlar (veche) derler. Bizce kulla
nılmam umumileşmiş bir kelime ol
mad·ğı için (veche) dememeli, 
(viche) demeli. · 

Büyük Tarihi Aık ve Macera Romanı 

yahut dJğer herhangi blr mUesse. 
aeden tekaü.t olmuş içtima! seviye
leri yilksek fakat khnseelz bazı eı
haa VIU'dır ki bunlar istirahatle ge
çirmek latedlkleri ha:tatlannm ao. 
nunu otel kötelerinde yahut baknn
arz yerlerde fena prtlar içinde ge
çlrm~ mecburly~tınde kalmakta
dırlar. 

Bu arada dul maqlan olan ka. 
dmlar da vardır. Bunlar da bize 
mUracaatla maaştannı terkctmek 
suretiyle Darillacezede balolmaaln
m latemelrtedlrler. Halen mUesse
sede bu glbtler mevcuttur. Bu ka
bil mfira.caaUartJ) çoğaldığını gö. 
rerek Darü !acezenin etrafındaki 
genlf sahaya ormanlıklar içinde ye
ni pavyonlar inşa edttf'Jr bu gibl
lerin bu arada eğer varsa, hlma. 
yeye anıbtaç kalem erbabtııttı veya 
yUlaıelr sanat erba.b"Tlm banndınl
ıruun içbı bay 'Vali ve b~eftlye rei
sine bir t~kltfte bulunmu.ıum Bay 
vall bu telrl!fl tetkik edec~klerfnJ 
vaad buyurmuşlardır. Mesele bun. 
dan ibarettir." 

Diğer bir zat aynı mesele etra
fında ~nlan ~vlemittlr: 

.. _ DUnyanm her yerinde Mvle 
blmaveve muhtaç meslek erbabl 
bulunabilir. Bundan bu suM'tle ha
karet manası çıkarmak doğru ola
maz, Nitekim son zamımlarda bil. 
lcftmet ve parti. bu kabtJ mllnt'VVer. 
!erden bir ooihınu tedavi ve hfma. 
ye etl'tlştir. Dokuzuncu harlcive ko. 
vuşu bundan b8.flka bir 21ey midir?" 

fer reis yqasaydı, ayaklarma ka
panır. ondan af dllerdim. Ne yazık 
\d &lmU4, 

Selime döndü: 
- SenJıi. onun oğlu oldu~u 

biliyordum. Baban benden sakladı. 
Sebebini sormadım. tstlvordum, ki 
seni babana llvtk bir korsan olarak 
yetfıtlreyim. ÇUyrılrU baban hepi. 
mizd~ cesur bir lronıandı. Biz. o-

Selim boynunu bUkerek dllşUn • nu bllmlyoraun. Onun uyuduğu bl- ğı 
dU: le belll deı;.;ldlr. Ona nuıl el kal· nun ceMreti, onun varlı ile le 

6• yarnı.rdık. 
- Bu, dedi, benim lc;ln c;ok eğ- dırlır.~ Şimdi i~ler de~11tl. tlrfnlz karar. 

Jencell bir iş olurdu, eğer babamm Sellin, kaptandan bahsP.derken lar verivonmnuz. Yahut verdiniz .. 
s5zlerlnl sövleme!'eydln .. Adam öl- bile ürkilyor. korku ile etrafma ba. Ben, bir gemim, blrc;ok tavfam, 
dUrmPk, adam dövmekten zevka- kmıyordu. Hasıuı, onun korkuıunu birçok etılrlerim olmasrna rai?ın(ln 
lıyordum. Amma ıılmdl 15yle değl. izale etmek IAznn geldiğini dllJUn- memnun df'~llm. Rahat dej?flfm. 
lim •• Günlerce bo~durduğum adam dil: • Kendi ba.~a 11' yamımam.. Hem 
için içim sızladı. Hıi.ll da 81zlryor. - Onu bana bll'alr, Selim, dedi. Hacı:tmn söylediklerini dinledikten 

- Peki, şimdi ne yapacağız! Onunla ben hcsantqacağnn. Ba- eonra hayatnndan li!Tendhn. Kor-
- Şimdi va.paca~mrz işler c;ok- ban, benim için blr nlııanm yapa- sanltın brrakmak i!ltivonım. 

tur. E, . .,lr krzlaT sı.tılmadan 15nce mıyacatJ eevlerl vaptı .• Benim için 
..., b fed Şimdi ben gidivorum .. Siz dUştı. 

kaptanı ele ge,.lrr>ceğiz. Gemide avRtmı a etti. " H nün. Benim haklnmda vereceğiniz 
kaptana blc; blr ""Y yana.mazdık. asan, son vakayı. reisin yara... 

v- 1 -•· "lilınil u 1 tmam-+ On ka.ran yamı gelir, öğrenirim .• Orada beni sPven. b"nlm tarafta- ana • ..,. u n an & MJı•ı. • 
nm otan, seni sandıkla kac;mın Ud lan da nnlatt1. ~nra: KRptan, geldiği gibi kapıyı ka-
kış' !dlr. Ondan bacıknsı hep kapta.- . - lşte, dedi onıın lntlkanıım patrp c;tktı. 

" alm k beni ~ d Selimle Hasan uzun milddet ko. nm ad:ınndır. Kant.andan korkar. a. m uvn;um ur •• 
lar. tltrPrler, ondan nefret edPrJPr. Kapı blrdenblre açlldı. J nwnnadtlar. nk söze ba~lrvnn Se-
Fa.kat • .,un blr tek eözUnden dı~a- Kaptan içeri glrivordu. """'' llm oldu: 
?'1 cıkamazlar. Hem bizim gPmlnin Selim, yerinden fırladı. - Gördtln mu Hasan. dedi. Ge-
içlnJ kant.an kadar kimse bilmez. Ha.san, sil8.hma davranmak h!te- mide bütün yaptıklanmır nruııl ta-
Oradn hlrc;ok glzli yollar, gi7.li oda- dl. Fa.Jcat sillbı yoktu. kip t>tm.lş. Demelt kendilerine gU. 

vendl!lm fki adam da onun taraf-
l:ır vnrdır. Knn~ n ka('"h'Jir, f&~~e Ka.p1 nn: 
tek başına bUtUn tnynflan öldUre- - Korkm&vm, dedi, ııhinle he- tan imlJJ •• 
bilir. Bazan ambarları su ile dol. saplruımıya geliyordum. BUtiln Jro. SlnJrll sinirli ~mlye başladı: 
durur, sonra :ine bo<ıeltrr. Oturdu- nuı::ıtuklarınm dlnledlğ'mi ~yle- Haa';:\!~t&ıı::~ım~~:::~~ 01• 
ğu yerden blltUn kııptlan kapar. mck istiyorum. Sonra da alzinle ko- du: 
Bunları bana da ö?{retmedi. Sıraııı nuşmak.. _ Çok iyi. Sultanahmede dofnı 
gelince öğrenlreln, dedl Huana yaklqt:J: •• ~-

- Genlde onun en c;ok sana i- - BenJ öldUrmek lıılteJlllD H• gidelim.. Blslm eve "'6 ......... Balra-
timadı oldn~na gl5re, gece vatar- ntn çok mert bir erkek oldııfunu lnn 'ftUde sat mr? .. 
ken boğabiYrdln. hançcrllvebilirdln. gösteriyor. Reis, ben!m çok eül ar. iki madaş yolda karar verdi. 

Selim, yerinden fırladı. YllzUnUn tadaşmıd-r. BlltUn ~nu1lmfls onun- ter: Kaptan yine bir oyun çevtrm~ 
ren'?f bir anda değlşmlfti. o~~- la beraber geçtl. Birlblrtmlse s..te- tatıyor. BfSi liendl taratma çekmek 
rek: mil•erek fenalıklar y&tımJI olabW- lltlyor. Bundaiı tımldlnl keıstJil n

- Be11. mi! .. diye haykırdı. Sen rüı. Fakat bayatta Jııianlar · dalliLa idi ldıııidlıl'a &dtlfteoek. 
plJba kaptanm .nwl adam old1lfa. f-..1* JÇU"lar. 1' b&7ltdlr.. il; ·· : · (.DIWAM Wf') 

Tarihten: 

Sebep aram 
isten1iyoruz 

TRA.1\1VA YDAN ş 
yürüdü Gaze:elerdt• 

mecmualarında, kahvelerdt 
de hep ondan bahsediliyor 
şi çıkıp ınsaf.ı bıı soz söY 
Sankı belediye, fazla para 
mak istemıyor mu? Oyle ya. 
caret. bır kazanç ışi old 
re ne kadar çok ış yapılırsa 
dar fazla kazanacak .. 
yok. tramvaylar eskıyor, A 
dan mal getiremıyonız 
de aldıran olmuyor. Nak 

- Tramvay yok .. Tnun~ 
Ve bu, her zaman böyle 

tur. lşte sıze altmış beş 
velki bir şikAyet: 

"Terakkivatı asriyedell 
tramvay ve omnibüs ara. 
lstanbulun uzak mesaf 
lunan birtakım ahalinin 
matlOba muvafık surette ih 
tına kafi oıamaması tte 
rüldtikçe teessür hasıl olu 

Şurası gaariptir ki bu 
İstanbul ahalisinin !el'llt 
fah \'e istirahati için t~_! 
muş olan bir şırketten iDB!~ia 
ğu ve bundan bütün ahalt~ 
fadesi l!zım geldiği halde 
buralarını katiyyen naıart 
almamıştır. Mevcut ara 
nilz kMi gelmiyor. lstan 
dimekapısı civarında bul 
halisi bund:ın ne kadar 
ve mUte5ekkir ise Silivri 
derece müteessirdir Qnlal'ı 
a.~rakla gidip geliyorlar.,, 

Lodoslu günler. KooıklS 
turan!arın çektikleri müşkO~ 
lfun. Bazan vapur yolcularP"'.. 
şiktaşa çıkanyor. Bir Ka 
-Ah, dedi. belediyenin 

t>lr alakası olsa ıdi, neler 
yacaktmız .. 

• •• 
Eski bir gazetede .. U!n 

başlığı alur.da okudum. •' 
ile ''Adana,, eski harflerle 
ğı \·akit birbirlerine benzedi 
postada birçok yanlışlıklar 
mektup~ar kanşıvorncş. aif 
cUmeni mahsus bunun ön 
çilmesi için ''Adana . nm C~ 
arab harfleri ile (U) ya çeVl 

Geçen gün Anka·adan . 
verilmiş iki kitap aldım. ff!. 
babundan gelı~·ordu. Fakat 1-

babım lstanbulda idi Post• 
tini tetkik ettim. Be\•oğlundJf! 
rilmiş. Fakat posta memunt 
kara caddesı .. nin yalnız ( 
sıru okumuş ve kitaplara 
seyahat yaptırmış. N. 

MUSOLIRI 
Yunanistanda yar• 
nanlarla görüşüy 

Roma, 18 (A.A.) - Stetaal 
rıyor: 

Başvekil Musollnl iklnclklDUIS 
H, 15 ve 16 mcı günleri Poulllel 
yeU dahlllnC:e müteaddit te 
bulunan askeri baatanelert 111Ş 

derek Ywıan cepbealnden döne.il 
hlarla gö~mtıştür. BqvekU 
kı.şlalan ve kamptan da ziyaret 
ve aiyahgömlekU kıtalarm bir 
resminde buır bulunmuttur. il 
bundan sonra bava mey~ 
oazı fabrtkalan gezml§ttr. 

Genç bir F ranAıS 
vatanseverinin hizırl 

Londra. ıs (A.A.) - Otul 
lnrmda blr Franınz pilotu, Ş 
Afrlkadakl İtalyan mUtareke 
misyonunun kontrolll altında 
nan tnyyarelerden altı kişili' 
tayyareye gizlice binerek C 
df'Tl buraya gelmiş ve General 
Golün hizmetine glnnlştir. So 
lot knptSl kllltU bulunan ta 
kendi~ndC'n daha genç ve an_. 
yıışmdaki b1r arlradaşmm 
ile kUc;Uk bir pencereden gU~l 
qirmi.c;t;r. Kimsenin na.sarı 

tini celbcbneden Oran hava dl 
füı.nmdan avnlmyYa muvaffak 
pilot evveli Cebefüttank'a 
t'r. Tavyare General Dö Gole 
lim edilmiştir. 

Ford fabrikaları 
civan nda 

'lpllell lllr 1•• 
Detroıt, 18 (AA.) -

dahilinde Dearborn ,ehrinddd 
fabrlkalan cfvarnda çıkan bil 
bir yangmı ~ndUrmek için 111e 
bUtlln it!a•ye Jatalarlyle bUtliJl 
hunbalar meırlir .,ehre gaod 
mlştir. Bu yangm bUyUk bir IJ' 
ilk aetlccsınde çıkmıştır. ırud4 
umumi ile diğer adliye mensu 
JUl'lll mahalline g'derek tıııtn i 
de bir 8tıfkut olup cJın"'ıfel 
kib~ 

t 
1 



ı ı-

ı v, ~igeti 
Htlkomet bu yapaiılann değerini vere
rek Somerbank vuıtasile mal alacak 

HllkQmılt, bir araraame ile ı.. 
tanbuldüi yapair .tolrlarnu .,... 
yannameye tlbi tutmuttu. Bu ka. 
ranWnede beyan edlldiiin• &15..e 
htıktm•t, "' pıa sufDMla ytni bir 
if'arda ......... bu beyanname
lere vul)'et etmtt ollcaktır. 

Aradan 1& ctın petJii baJde böy. 
le bir Jt'ar vaki olmNtrir için bir 
ıa.n tacirler. mallumı, yurt da
hilinde •tmıya teeebbUtı bile et. 

Sıhhiye musteşarı 
Uaç buhranı olmaclıiını 

aöylüyor 
Şehrimillde balunan lllhhat itleri 

mu.ıtepn Bay Aaım Arar, dtln vi
Jlyete pclerek vali ve beledi~ rei-
81 LOtfi Kırdan slyaret etmJpJr. 

A.lml Arar v!.llyette ecal tlbbl· 
ye ifleriyle melfU} obnıq. kendi· 
iliyle ra~n ,..etedlere eeal 
tıbbiye bulıram olmadlimı 16yle
JDittlr. F.csa, ~ memleketler
den telırtmlse pbnektedlr. Ba)' 
Alna Aral' bu aktam ~'llkaraya dl5-
aecektir. 

Motorla ifliyen 
müeııeteleri kontrol 
llot.6rle Jtleyeıı bul müeaete. 

lerbı motarıerinin fenni kontroltııdl 
evvelce J&Ptırumyal'Ü ile bqla
dıktan IOlll'a yaptrilklln l&'W· 
mittir. Bq vasiyet ~ kasalara 
Hbep olmaktacbr. Badema bu kon
tıoller •tı...-enln faaliyete bq. 
J19wdan hce yaprlmuı bnrllt· 
tll'lbmltır. Bu karar alAbdarllra 
teblll ecll1mlltlr. 

- ı -

JD11lerdi. 
Don, veklletten relen bır emir

de, beyanmmelerle kaydet.tirllmle 
at.okların hOktmetçe satın almdJlı
bOdirilcliiinden aatq tetebbüıllerl 
durmuttur. HIYdUııet yapaiılan, 
deferlni vererek Slbneri>ank, nm
taaiyle aatnı alacaktır. Beyumame. 
lerle teebit edilen eelarimise ait 
yapalı atM1armm 800 • 'IOO toD ol
duiu llÖ~ leımnektedir. 

... ,.. .... t. 
Mte-0111 
156056 ite baktı 

l lNO aeneat l&l'fmda mUddeha
mumillğe verilen it yütnu 116.0M 
dır. !har, tevkif, lıt. kararlan, 
taJılrilrlt evrakı ve aalreden terek
ktlp eden itlerin bepei de intaç 
oıunmuetur. 

Jlabkemelere aevkedilea davala. 
ra pllnce, bunun her Mile ba sa
manda iatatiıKill bltiriUrken bu yıl 
beniz ikmal olunu"'mlltJr, 

... ....,.. 

I Örfi 
1c.. ulan 1111.11 

l'fti • 
%1 

öaıııt idare X-... 4h• e• A. 
il._ Artunllal cMbt V..,. .... 
-eti P)k. 

- -o--
Paıifke....-a 

tecrüheü 
eehrimisde ~ olan bil)'Ü 

puif konmma tecrübMt PfOll'Ull· 
Dl tellblt etmek ilsen Mlt ıtıntı vi
llyette kaymakamların 1-tiraldyle 
bir toplantı yaprllCÜtlr.TecrUbenJn 
aym IODQJıa dolru yapılma11 kuv. 
vetle muhtemeldir. 

AYrUpaclan kitap 
selmecliii için 

Doktor tılebesinın 
çallşmasında deği
şiklikler yapıldı 
Doktora talebellnln ~l1tmaları 

Jıcin teala edDa ..,....ll'lerde eon 
amanda kitap lbtlyacr futa. 
lattıiJ s&'llJmüteclfr, Bana Hbep 
de Avrupadan 1ıirgok Ulm kttapla
rmm plmemt9ldl!'. Ba vulyeU 15n
lemet &sere bul talebelerin bfrook 
aemlnerlere lftlrak etmeli muvak
katen 1ralclırdaClıkt. 

Bu llll'9t1e lr.bp tu&maf edile. 

etil slbl talebeden daha 1Jt " •· 
IUlı olarü 1ı&r Mmlnll'de çabptı. 
• tmHnım t..m edJlmlt olacak. 
tir. 

••• 
Konferam 

••• 
a..qw (1lellk a ' ıı ı ..._ 

• ı-: 
• Daımmuıı ~ stlBll 

...ı 11 de blulllman 88De1lk Jım. 
pwll yapılMaimdaa b,ıtJr ...... 
ham baJmn•Jın rica ohumr • 

1 

T ahiatın pusul ı 
Cf!Nfieı PQ.sa, 'latubtıWa wa, 1cu w lodotla ICM9 

"*'! .. 49Mifti. 80ta otı.,. '* sa Miltmitt ne Jıaclaf' ..,_ 
oı.ı...._ bir 'ktıre da1aa aörtliik. 

&lbMle)'itl. ayoklnntntı' altında bM.ılclr cdmlwor. _.ııı .. 
• ltıuıdan billıb' am der aarkıV'>r. ria"cir btc.ıdan bir 1clllo oa& 
viaiitriri kuitlQrdil. Yi..e o rieli11 iJölair.de l'IOGk bir """' 
rii.ıqdn uti. Bfl(.WklanK atm:clen t>ridt. DuMlan aiialewa Jıar. 
8ıt ol!t1' ektt. Donm tŞ 11tt'ler aev~di. Tertenus kar. bir 7oılo .._ 
at ici11ae btetk btctk comur oldu. Qitti. 

E<Jer meael6 t1tılnıa btı kadarla loalaatld • ~ .,_ 
mezdı. Fakat bfr 01ln icitlde °" b ~. """"' dt.reeeli1c tenllOllllt
e farkt, bizı de berbat ediyor. 

'l'tıbiat. şuurlu bir ..,,,._ tıibı. bt:te d ta #1'8K ,.,.,,.. 
Hakafl()rsuntez a.fınn alhRdcl tHtlldtk dMnın ricudtı•us. h * 
ai vrım"*1ık1a fl61tewfivor. Alnt11t.ıdG terlerin IJarı.dsiltM «S.. 
tihft)ı8Ulluz. Gece. yaraon tıs battaniye ~t~s. 8'm4i ..,. 
to 1/Ü1rtiir. Bu ter. wCl&duu.!tl wiiflG'fWfeftsril'. M~ Y. 
tiit1 l&aatoltklara 9e1k birer kul 1atıline osror. T"IHJ ile C*lar. 
araanıcte i'"1> cakan bu ~1dık ~ en aaiflam aiJt1tlni • 
lfilaotJet wre Wf'Nr. 

/d at1bulda Jaer daire, 1aer ,...kflt. INr ~ bir ta wrW 
Aeaabt tvtuvor "'"' BGfM'fll! rt11tat eler b6vle bir~ 
varM. baft fJMJlarda ~mm ne 1corlıı11C bir a~ cllatUfW 
:>rado a6rebUitV. 

Bw, mtn aa6l•6a Uino ,,........,. A4c sim deiU& 'l'r 
vekkel yelkemvle amir cletaiftai '1CC'IM4e ~ eolw 
hır. Ve h. whlu ClfClfls lcİba1catl• ""'1&n.t Wr ~ aiW 
lfe difilnillnte& Btt uMtllGduJsw lr.nrt#lerde df -.ıaou tir 
.,P.t1"1da1e ""' ,.«elam .,. •t .. mwc a&le Ollf'Nf', 

Halbttld bia, ti~,.__ 1'&_,. wtelllle1cetler ~ ... 
ır. MM«•• tllıtl'lll oltnak .,,......,... r.,....., .,, ... 
unflk riaqflr,_. ~. Bir ailltle tllJrf ..evaı. ....... 
9rV. Ba 1cGdar hnı,.,.. -... Jı:war""""8k. at1011A: t~ 
~. 

IWtııa tle~. fe1a&el tnAlflenle ......... ..._ 
Qa ClheodM cllloe, ..,.,.,,_ ,.. .... .....,. ......... 

"""· Gal4ba. 18tMl>tilt1a ~ do 6tl .. ,.. ~ 
1an catt bel oı.oü. • ..._ W hrdcl .,.,...... ..,,..,,.. • 
tici • ....,,.,_ de,..... ....... deöiWir. bclri ...... ... 
...,~ ""'° ~ ,..,_ .....,,. ....... ,,,,,.. ti' 
Nt1G bcaltONnC. ~ ""'"w.W bwülr. B,,.,.,. 411.; 
1'8 Jwa""'8i iairlfl tlwrlne °"" fliwr. - akr. SMıl fribi Mr ft. 
lrir. ama. olleoek wnl9 ............ bu tdaf UJdiffıt GlfM 
~...,,... tla............. ~· ,._,.._ 

1

11AKKI ou.a.n. uw.an \ 

1 GONDEN GONE 1 

Ga%ete ve mecmualarımızı 
kimle' çıkarıyor? 



t - V AKIT 11 bdNotlLlNUN ıh. 

Ç .. .1. tk ı ingiliz hava kuvveti' ing_ilizlerln Yuna- Yeni subaylarımız 1 Sovyet - Japon Ruzvelt muh 
orçı ın nu U <Ba§taraj& ı İIJCİ(U) n•stan yardımı Ebedi Şefin kabrine paktı yapılamıyor 

(~taraf, ı ıncideJ )'llp1n11la.rdu. Tayya,r.,ıer\le.n O'l b1.r1 ı hoş görm 
fazla _ ... A_ muhta .. bulUlluyonız. dönm~ e bir &V('.J tayyarea: yere AtJııa 18 (A.A.) Yunan Meraılmle çelellk llOüOftt ıa (AA.) - Moaıumı.dn 

wv.J .... 'D " inerken parçalanı:nı lir -., - or. ı 

Bu bahlst. büyük Britanya mweuert A,yni wıa ~c tı.ııva oartıannm dusu ba§kumandanlıfl tarafmdıın llOJdDl&r umumtyeıte ıu.ıyaı, bir Sovy•t • Ja. (Baş tarcıfl 
C'J&Dll&amm kend1&1nl. bütUn tıe..~e· fenaJ.ıgl dolnyısiylc barek!t birkaç dlin aqam nqredilen 83 numaralı pon paktı aktedllmestnt.n artııc lx\l:•.. tedbirle?" almak ıuured 
tin .,. terakkiyatm tlD ön soıfmda reco m&hd.ıt miktarda. yapıımııtır. resmi tebliğ: Ankoıra, 19 (R•l'll:J ) - Harp oku· mevzuu olamlyac&gı merkezlııdedir. bilir. Harbiye. ve baıııtY' 
~diki haloo yaptığı ~ tut.abllmcst TaArrw:11. uı;rayaı:ı OOf)ıe& hedefler Bugiln yapılan muvaffakıyetli !unun 'IO%I ır.nıfmı tıt•.ınn w;alebeDln CEBEV AN EDEN na dost mflletlcrden ~ 
lefn büyWt Amerika cuınhurl,yetl de· vunıardır: hareklı.t esnasmda tahkim edilmiş AııkaraGnn r.~lan dol&vWle dlln si satın almak saWıiY8 
mokrutsinın. kanunlarını no kadar ı:onuıoya ıki gece btrblri arkıem· bazı mevziler ~gal ettik ve 1000 Ulus a: .. y«Unmda u.eruim yapılDUf- MtlZA.KEBELER m:ı.ddcler, projeye lh 
bQyu.ı< bir :ıamfmlyctıe tadile u~tı da.ıı yapı.lıuı a.ıwııar ueUce.ıuıde flat esir aldık. Bunlarm arn...mdıı b1r- br. Haıt-ıyelller beft.'l muıka oldutu Oeoea tefrbıievvelde yeni Japan bil bır olmak üzere ithal 
tmı btlyllk bir heyecanla taltlp .. cııyo !abrlka.larıra, L'erlllLlle ve dığ'lr bir- çok subaylar bulundufu gibi "TM· ha\je l'lua mey.:ı.a.ıma geuııi§hırdlr. yUk elç1B1 general Tatekava M,,'ll:.>va Dün mebusan m 
rum. fabrikaya ıaatıoUi'!r kaydedllm~t!r. l:ana kurtlan" adiyle maruf ye- laUkW m&r'§Inl ·nllUı:Lldp bir talebe ya geldStt saman. So\ryeUer ue Jap-uı mevzuu edilen ve ]laDuJI 

Çörçil ş!izUnü bü,>1lıc Br:ttanyanm lnfilAk.Jar lngıltnrcyc '10nf'rken Alple· dinci frrkanm 70 inci alay kuman. tarafD!oıın nutuk toO)'ieıi.mlf, bqta ya a.raamda stıraUo blr a~ •.ece.vUz Birleşik Amerika devle 
berbangt bir istilA.yıı karşı mUda!aa 11 ıcçen bolllbardımru tayya.reıert ta danı Albay Meneı:ıgPttl de vardır. meıt~p konıutaru o~uğu l!Vde 10n pakta &ktedilecetS k&D&aU mevcut ıru gtliz ve Fransız flloiarJlll 
h&Zu'lıldanna llıUknl ettirerek Ingil· ratuıcıan gdnllmllflür. Bunlar Arnnvutluğa son g1lnlerde muf taifberdndeıı ayıılan bir ıruı: lunuyonıu. Gerek Mol<ıtof ıi'Tt"k la• mak hakk:nı vermekte 
~reııllı çok kuvvetli bir orduya malik Porto • tar~ eet da tez •f\hlan ve çıkanlnuş bulunuyt"r1n. Ebedi Şd AtatO..·lclln muva.'drat le&~ poa bariclye zıazın .Yateuoka ,111 meıı. dla eden bir makale 
olduğunu kavd,.tUkten onra demi§ petrol taat*e.tn:.nıucrt &lçaaı.ıw bo~· ŞİDDJ:.'TU KAR \"E YAGMURA rtne blr çelt>nk k,;)'mllftur. lekeUekt mlln&MbeUertn norırraı t'r taleaaı aorulan R.uzvelt. 
t1r k1: ba.rdıma.u etillmi§lir. Uoı:nııa ıanht>t e RAG tEN b&le setmemMt lÇ1D 11ebep o~ıımz nnı kendisine, Alm&D 

I Bu ada btltun sahilleri boyunca de.., blr t.utlyenancden çı.uın cluuıan· blldlrmlflerdi BllyUk elçi T&tl!lı.ow-:uı da sa.tın almak salA.biY _. 
muazzam eurettl! tahkim odllrnL' w ııı.r bir ao Layyarelürl ıııata ct.:ıılttir. Attııa, 1R (A.A.). - Büt.Un Ar- o•• ıen işçilerin Moılko~ ller tk1 tarafm User'.ı de ğint fimtt ettiğini aöylePI"""'" 
t.lhk!tı:ı.lArla mUcclılıezOJr BUtilD bu Padone c:lA t.ııyyure .ueyda.ru 20 ka navuUuk eephcsf boyunc.a Yunan mutabık tıu!WldtıCU b!r pıt.n ıctır llğ! le mllatahzlyane bir ee 
taUhkAm §()bekea! askerlerle dolu ol· dem 1rt.Uaııı4'a uçan blr t.ananı tara faalıyct:l devam etmektedir. Cep- k 1 

1 
unılıyordu.. Gen6raJ T&~Jr.OV'i, )tolo tir. 

duA"U glbl &)ak baasbılec.ek olan btr tından boml rdımnn ~ıwı.our. hedCD gelen son haberlere göre, ÇOCU ar na totl.a birçok gOrQfıuel• de t>Ulunmut· G3zeteciler Rei&i 
dll.ı;ınan lnn-vetınc dcrhal mukabil tu Pwı d C:ruaııı do b.a' a meydıu:.lıı.rı· göro, yağma.ktsı dC\'lUII eden kar ve tur. Fakat böyle bir paktın lln%a 0 ..,. hafta kcııdısinl «ık ilk 
olalı R.urvcltln mUmeasUl Hopkln5'1n na. auen tesınata ve karakol re.mı liddeW IOğuk, gon1o mikyasta ha- 'Y ti nablleceğt tarih. herhalde be:ı'lz C:?k den papalık mUmeuill 
mevcuttur. Buna. r&pUJ berhang1 blr !erine '"'nd~ taarruz cdilını~ur. Bom rckı\ta. mani olmıı.ktn. !aks.t mahal e m maaşa -··"'- le demokraailere yap» ... ~·-
ı.ua lhtımallnl gtiz tı::ıUndon umk· ... "" lf il<'rlemelor Ywıa.ıı mevıUeriDl _..,_, lara dair bulunu :taDtlJ 

bardıman f..\yy&rclerlııil BV t&yyarclo· gU d n{I,. { ~ı t-.L•-.ol. Bu ballanacak h·'·'··-da m"--'·•reJerd• tuı:namn lkUdar mcvkl1nd bulUllaıı rl ro!akat etmekte ldl n en e; .... e -.:. eşt.u·wl'.'&~. .JAPONLAR NE İSTİYOR\' U4A.W ıu.aa .. 
herkM lefn, v~ btltUrı tngUlz rrıllletl Ouinel- la Plaza hava meydaıu sureUe hnvn nt;ılclığı zaman yenJ bulunmadığı hakkmda 
1Çfı1, hata bı§kil ecı~ fikrindeyim. bir ilorleme nıOmifin olacaktır. Tür • leçt•ert lç"""1 tıuırıwn gobellk ()trennd1ğ!ne l'öre. Japonlt.r, Mı..n suale kahkahalarla gU 
Fena bir adam olan HJUer tc;,•., J."ilzcr- pek uçan Polonyalı bJr pilot tarııtm· Yunan 'N':mıi 8Ött0sU ıu mUl<'m- ve kaı.ı de,·ıet 'llf;Jrla luı.n!41'.u IAV!• wkonUll tannımuı Ye Çine yardm.m le cevap verm!ş ve ut1 
g&bmda.ıı bllytık BrttAnya.yı atıptır- dan mitralyöz ııt~o almlnljJtır. Bu mim txı.'lJCıme.tı vermiştir: bam lltlyUk MCl·Jt M,cı1.s1n1ı. Slhh!lt k..ılmeıA mukabllUıde BovyeUııre b ı. ifade eder bir teklld& 
mek lhUyar.ı blJgÜil olduğu den>cıede harekAt em"\a.amda ütd.ıgma.n tayyare YuruuıJ·.Iıı.r. hatla.rm ıi!Mlotmlt- ve ıc·.ıwıı ::ruav.me•. encUmeı ındc tet yUk feda.kArlıkla.rda bulunmata hazır makla iktifa etmiştir. 
hiçbir vak.it ınn-vetU oımamı,ıır Ken sı dU~llrülmU.tUr. ler ve Mphcnln c~up kı!mmda kike ~annu~"· dır. Deveran eden 1&,Ylaıa.ra n .. uran, Ruzvelt, Birleeik 

Regenab'Jrg da Ro:ne:ı polrolWlun "'"'- rd A 
d1at tıuıtın Avrupanm büyUk bir kıs- eevkedlldlgtta eıtyeh&neler 1000 ka· m~uw tepelt>r atnırela o-. ynı Mec&ul llk top,.,.rıfısma )etlft.lrlJ. Japooye. Merkez.1 Me>sollat&w SoV)'t!t Jetleri ordu ve do 
mma tıAldm vaziyettedir. Ordulan dem frt1t&•-'Cl8ll bom~clun&n edile- bflytıklOkto bir ttııJ,·aıı kPşlf ko- tnf'.si ,·,uk&r.er utan tn: lAyfb.\va ım nutua M.b&ll ol&ra.k Wt.ltld f!tıı1e~ mandıuılannıo ken~ 
Avru""'""" •~..ı. .... <Ff b'.r noktumda.11 luna rutlryan bir Ywıan kPştf ko. ge ..... llk .... - .............. A ., .. ~ ... •- j 90Y1eUere D&1reııde buı lcolılylık a.r ye yardım etmemesin! fi ..---- ..... _. rek tam !MbcUer k&y~edlıır.l,Ur 1 t•-' .~ -ı~ tml ""' ~ ......... ...,. .. a .. m -v..1 t'r ,...,,... .. 
herhangi bir noktasma. iltedlklerl gt· Bre!t 00 tczgMılar ve vapurlar bom u, wt.ıYBl\ ki" u kolunu e..u ş.. vı aJt.ırı.ı &lWleak •t> tekrar .. el1,7ml'!la 1 vwmeği k&bul et.ml§Jooı•dir. ~ıııı leyb bunu ~ edece• 
bl hareket edecek balde bulum;yorlar. b&rdıman edilmiş ve bU}'1lk b1r geml· tlr. mı& .oktor!ar ta.ır.tından :nu~ tı&klmıda bir anlafm&ya ftnllbi!ecc• takip eyiemeahlt tavslyt 
Xuvvett ile, pıt pou.ı 118 ve bunla· ye Ud t.&ııl Jmbet kaydolUn:nUftur. Bir İta~ıuı fırka&. ccmbo.nin edllllı·.t.~t bdar "'°"'::nlyelttt...I tanı e> IS da.hl anılmiftı. Fakat Japonya ne cWr deveran eden bit 
Tm ıı.....t .. den dalı& tena blr vuıta o- merkez bölgesinde c;ok b0y1lk st:ra- •--'· a.ı--•·•·-'•:r. ".~r ... .,.,.. bir • k6DdJal lçiıl bayeU ehemmly.t1 bJ'lZ bahaeden gazetecllere ~ ..-- Lortnot d6 denizaltı Uuune iki k&- •A4;ı,. eh 1 ... al MO.CGA ............... n ...... _. , 
lan :mahall1 Kıılalin&ı hUkQmeUor1 ile "".ı- enunJyett.e bir tepe~ .,g kilde -.ıı;ıayA uıta.,yaıı !Jetler hakkru bulunan ı.:ııt avı meaeleatnd• bl\•bir mekle cevap Vf!rmi!t "9 
buclln aeldz, on hUlmmeU tahakJıllmU re v= ~=·~· ııo kere taamı& ediyordu. B&ZI haberlere g5re, bu da da eyııı J:.Uklı.41.ı tatbik vlunacak fedakArlıkta bulunıuamaktAdır Dlter dim "tam bir 1talyan 
aıt.ma a.ımıı bulunıı:ıakt&Uır. Fakat tepeyi mlldafaa edeıı dUtma.ıı o de· tır. t:arattan So\tyeUer de hlç bir mn on \'adlıııl dlve tnvaif et.mi! 
Slovakya.da. Polanyada, Norveçte, edllml§Ur. Turruzlard&n UdAI aynı rece ııe~k eurette takviye alrvor. Rua .. .Japoı:ı b&rblnde.nberl J&oonhrm HARBİYE NA....nıWW'I• 
Danimark&da, Bollan""'"'"' Bel'"ika""' ıece lçtııde yapıhnıftır. BJrçok l:ıf!det du ki kar ve avnr zamanda nakUy(l ölüm Mlllda 'KJ erkokae hrıetna al4ıklan bu balık avı tıaklamıın k'Y- BE1'ANAT1 

.._ .. ..., 'Ar v& Mlbnua dok!&!', tamira.t tez- k .. ıı .... -".. d ğlık -..td "-' "• ,,..... .+ 18 (A.A.) Franada vcı Belkl de yakmda İtalya· .., no sanı ,.,. .. .,.usruen " &ı<LLJ e11.1 '" ÇO> •ru&rın& .cawrıta kooi-"'.na ve bedllmesfne rızs gl5iltermeınektrdlr .....,.nır..:on. 
da., Alman ~pli devam etUkçe D.&ZJ ıwan, zun leV1ıalar MkUmbanelert.. bu mUkemmel :rrovziı terketmlştir. et1&U .11.oa t&ZD'l!n.ı' " ayrı:.'tl fk"- ye nazrn Sti!Mon mebU"' 

deın!rbaneler, elekt.J1Jı: •rıtrall&n ,.. Ddlık arazide muhteşem eurette ıntye werııecekUr hUUJn bu ~ıt: har'ciye enC'tlmt'nl buzu 
dinine .. ~ lmanyaya lcarfı olan kUı nJ ·-. --·ı nk1 ol H d o kadar bOyWılolctedJr Jd bunu allmek ~Ica Uıtasyo ara ~ .... er v • ilerUyeın Yun&ıı )Ulttf kollan, bir da ka • .mı mUeyvı.ı. Ue be .... lıa pef. avagazın an tı~ beyanatta konsrreıılJI 
ıctn bir GOk ı:ıea!lleriıl ve belki dfı bir muttur• Bu akın pek te.ırll olmUftur. to~u a~lnf mUteakrp dllşınana kat b.ı: DnU'G&D ı..ı ~tronlar.ıı mll?ıL'll demokro&Jere yapılaca) 
çok a.aırıarm seçmesine nıuya.~ ba.!IJJ BUyük yaııgmlaı' CıkAnlnll§~. bum rapantk bu mevzii alm:§lar. rolleri vardı . lfçt~ kaııun1.1ı emttt• • 

1 
mütedair kılnun nrojeel":, 

ola.c&kt.ır. Emden .'.rkları d& hatta lçtıııie fld dır. tJtt ~(.<&ti glSıt.•ıı:\!:JeD par1on h&Le zehır enenler ~eniş me~ulivetlerf t.&ln 
kere ta&mııa Uğr'amleUr. ARNAVUT \7 AT ANPERVER kında ıwıurun tı:ı .,, .. 'ıeW c~ t!tı~ la verebileoe~nl tıC5yI-1_,,., 

B1naena?eyb WUer lçbı lnallteren!D 
ıauıa..vemetlnl kırmak ve Avrupa dev 
Jetleı1 ~ lwıı."1adıtı Andrleı1 toetr
u t..r aurettıı bağlamak büyük bir e· 
hemmJ.yeU balzdJr • .Fakat bir ,.yı 1a· 
temelde onu yapş.btlmek ayn &)Tt 

,eylerdtr. Biz bu adol&rm ;voıunu Av· 
rupa dlklatörler1ne kaU •urette kapa· 
:mış bulUlluyoruz. On!ıı.rm tehdIUerl 
bla1 alla. korkutamaz. HIUtrın Tem· 
muada lıııllt.ere)'i taW~ etmeDlıı zor 
Oıl.dUltJnu anıadıjı mur.akkakt.ır. Ke· 
sa.ile EytQI pllnoe bu lflıı daha zor 
olAcaltm kavradıtın.a da ,Upbe yok· 
tur. Hitlv .m1D olmalıdır kJ E)'lWde 
do &110 teakkJ ettıği ııu ıauıa ı,t ııu· 
b&tta, 14&rtta v. Nllacda daha kolay 
baf&nlabilecek bir teeebbü9 değlldir. 

ı-•akat wıuı.mayınu: l.'J d&Jml bir te· 
y&kkuzuıı mllkA!&tı eıwııyet ve sclA· 
ınetUr. Bu ada.mm blze kartı besle· 
dlli kini acWı:uzı aapı.ederU lııted1gi 
sfbı ve mUeMlr bir aur.tte t&tnıln e· 
c1eın1yccegı hakkmclakl imanımız, hcı 
blrlQ!Zln aıı.ıma • müteyaklda bulun· 
JD&Dıwla.ıı ,, •• bütün kuvveUertm1zlıı 

düfmazı iıazırlıkla.rmm her aU\meUni 
falllllUI blr IUtetle takip ve kontrol 
etmekte olmuınd&n 1lert reııyor. Bu· 
11111 &Ui?ı &:tııı4a mtlyonlarca ukert· 
1ll1a bulunduğunu ve cll%Ut&mlanmı· 
sm mülwnmel 8UJ'ette tec:hlz edilml§ 
olduauzıu bep bUJyonu: Bu kunreUer 
bU dilplıa.D lltilAama ka.rp koymaga 
ve onıs.rJ& muvalfa.ıdyetle dbttıfDıeğe 
muktedirdırler. 

Şazktakl qllia muatt~ 
lıahMden ~ fU!llan aöyleW,tlr: 

Buraaald taarrus ümJUer1m!zilJ 
fevkJnde bir muvaltakJyeU. neUcelcD 
ıı:ıı,ur. BucUn 80 000 kıı.da.r lt.alyan 
uker1D1 Mir eımı, buJunu,yonız. Bu 
J'&lc&mm d&b& artmak tııUm&U de var 
da. Mlllwıımel IUJ'ette teclıb edil.ın!j 
a veya 8 lt11yaıı tırkuı b.e.Jdld m~· 
DUt ile taatıye edllmif bulunmakta· 
dır. BOtun bwılar, bta, trıarıılmıyacak 
Jradu u a,yı&UA temlD ettik. Bazı 
klmlelerlD bu büyük zatuın kıymeti· 
Dl kQçUk ıl\ıme&e mll emayU olm&I&· 
n 1bt.J.m&l1 n.rdır. Ha!ould bu zatcr, 
Ubllktlıer lktih&m edlluek k&zaıııl· 

llUf büyt1ll b1r aafcrdlr. Alkerlertmız 
llu tehllkeler. Mve MVe gög11a ıer
mı,terdlr. 

İngiliz adalarmı mı.:hataza ederek 
~ ve Trabluagarb';.n vuıyeUuinl 
battan &1&'1 de811Urmete muvaffak 
olmak bu bar bin t&rUılnde çok mllhim 
bU yer tutacaktır. 

Bı. benlWwmeıı a11Ahlanm9 bir 
mlllet!z. Fakat 19'1 unut llerlelııkçe 
Wı1ceıı çok mükemmel alllhlanml§ 
lıılr mlllet 1 allDe gele<ıeg1z ve o za· 
mu ha.rp daha mtısavı §Utlar dahi· 
~ cereyan edecektir. Bu sene n1· 
b&yetlnde veya gelecek aene ba§mda 
Almanyanın karflamds ha.va •e kara 
ordulan techlzatı bakunmd&n geri 
bir vulyette blmıyacafınıw Umlt 
ediyorum. 

Daha eonra Ç6rcfl, topl&ııtıya rtya· 
•t eden GlukOY belediye rell1nJn Ue· 
rl dl"dOt11 blr DOkt&ya temu ederek 
fGyle cleıntottr: 

- Bu tu.ı.N1U cıo,11ıımem!z llmD· 

AJ..MANIARlN 60 'I:Al!YARES1 LERJ ATIYOR .kflmla.:·ı tatofk •>ıuu • .aktır. (BGftGTG/t l iJ'ICiMJ BAHR.JYE NA~:u. 
KAl iP SOZLERl Mana.star. 18 (A.A.) _ My- Le.y<.hll !wtrlaı.uku- !.fçln•.ı Satlk'-a Buradan da helAya ve eve yayıla. 

Londra. 18 (A.A.) - Almanlarm 
ltaıyaya yardım hakkındaki vaıttıert· 

n1 tatbik Mhaema koy:nalarmdan ya· 
n1 ancak dort gündeııberl en &§ağı 
elli tayyare kayt>. tUkıel tahmin edU 
mektedlr. 

Bunl&nD so ta tO tanem 1n,U1Z ha· 

va kuvveUortnin S1c.il>•adalU C&tanJa 
bava U..Uno yaptıkları b(JyUk hücum 
eanumda )"ii.W l2 llcincUWıunu ıa l· 
ktııciklnuna tıagıaya.ı:ı ~ece tahrip edil 
mlfUr. 12 A.1m&ıı ta.nM.nl&l da 10 1· 
k1Dcikl.nuı:ı ,unu orta Akde~ ar 
reyan edeıı den13 barbı earıumda d 
tUrUlmllft.Uı' Bwılara, ovvelkl &1lZ> 
lıl&lt& Q2erlnde dllfürlllen 10 tayyare· 
:nm eıı bU,yQk kıammı da ııAve etmek 
lUuıldu'. 

Bu arada .tngıılz avcı t&Y)'l'lr,.lorl 

Trabtua Garpte CaallyeUerl.Df' blç blr 
mukavemet görmeden devam etıııek 

tedlrkr. 
l'.'EN1 HÜCUMLAR ' 

Lo~ 18 (A.A.) - S&hll mu
hafaza tfı!lrllAt.ma mensup tayya.re. 
l6r, dUn öğleden sonra Holanda sa
hW a.çığmda dUpnan gemilerine 
muvaf!aJuyetle taama et.nıifler • 
d!r. 

Gece bareltltı, havrı.ıım fenaltit 
y1lzll!ıden mahdut lr.almıttır. Bu
nunla beraber Brest ve Cherbourg
da aakeri hedeflerle Fransaıuıı io
gal alt'lldakJ kmmmda llr.1 bav 
meydanının bombardmıan edlld!ği 
Londrada blldirllmlftlr. 

ter uja.nsınm Arnavutluk hudu. u bakımından bOLl.l .. teterrua.t ~07,ıs.. rak evdekileri zebirlemifUr. l1"§ington 18 ( A.AJ 
dundaki m~bırinden: nnnde tututmuıt.,r. UıUyarlı}a.rak ~ Sa!t U. altı amele ted. busar meclisi harici~ 

Arnavut vatanperverleri, top ıııamıvacak tı&le .re•m veya ,&ka.t1a. blrs1klik ve d!kk&tıılz.likle 61Ume se. yommda. beyanatta 
raklanru j~aJ ~n İtalyanla.ra naraıc ayru vutjete ttı~en lf~~ lllUn bebiyet suçund&D mahkemeye ve. bahriye naz1rı &lba.y 
karşı harbetıne!t üzere mUtc.ma· ceye kada.J' yevl!U~r. ntabeUtıde tıir ril~klerdlr. ları M>ylemıştir~ 

aylık bltlanacaktır Bu mevzuda t\a ln~ılt.ere kail surette 
diyen toplanıyorlar. il · b' .ııA 

ka':!m '"e erkek "- • U\tılavl haklara ed dikten sonra .z gıı:; 
Betırt c!vannda bü- Arnavut _. r= 

rcisi ile ~ra.ttar:Iarı Elbasan tabf tt tulmı.şlal'\!u. ........ "'r lllQIOd .. 06ı. :za uğrayacağız. _:/ıttl 
Nam bu cUmleyl ...-

milliyetperverlerine iltihak et- Buralardan bqka Ttıkardakı ,.ıct;Oe tmeıı 1ı1ı na...._ lbyatJ t'akat kuvvetle tallf:tlll 
mişlerdir. Bu iki reisin kendi bir nevi tekaüt .ty!ıı?1 olup ta. bel' nm tıar &fktaa f&l'&Cdaal Ur 
mınta.kalannda bUyUk nlifuzu tıanıt tıu ,.ı.üd&' •dl•: .ıüp -.•tide kD mmı BrR AYAN AZASJNlfl 
ları vardır. çilli 'tV~t br:akan ~·ıerın r>~lertne DF:.l Ll ARZUstJ 
Diğer bir Arna.wt grupunun çocuk.ın y.u,ı .. ,.....,, kadar rtm• iı· AŞK SEREl'ADI Net>yo~k. 18 (A.A.)" 

da Bdrat v., Elba.saıı mıntakas.ı çtntıı yrvmı>eai t.bleUnde bir :reUm 1\ mokrat ayan lr.asmdd 
Anıawtlarma pek y&kıDda il. maafl biıllanac&octır. b k uh ~ lcrd 
tiha.kı muhtemeldir. Pnııaıua 1 m ar.p en eı!li 

Ccphedt!kt vaz.iyete gelince, Anwibnm Met.le poUt.eıı ~ zamrınlarda ayan me .;_. 
dün gece cephel1lll bur tarafın- Gümüthanede kar ciye encUmenl aza.1115-.;. 
da ve bi!hassa merk07 mmta- amm ~· ı.ıu'-k JJ&üıa len B. CartH Gla&, •Mil"""• 
kasır.da şiddetli bir topçu ateşı bir buçuk metre ouc 1-: M°:!:'~ l'N 00110ı.u :::.rr~ta ezcümle ~ 

.venlmi§tir. GilmUlbaoe, 18 (A.A.) - Kop BugUn '13en A!Jranyaya dertısl 
Yuna.nlılarm Develi vadisin. ve Zlgana dağlarına yağan blr bu- L .A. I ilAn edllmesıne 

.le harekete geçtikleri bildirili çuk metreden fazla kar yUztlndeo ~ ;.n kat bu, benim §8.hst f 
yor. Fakat netice benllz öğre- lk1 rUndenberi yollar lı:apanııue ve ~ ~ Ve askert bakımdan ta 
nılememiştir. En şimalde Elba. nakliy&t durmuttur. DalmJ amel .rn_. \& k ı ... 1t'l~m 

t j .. ı 1 8 ; ... ---·-..'la U11110t:ye aYJ o up san le Liu arasında. büyUk l· her iki yolun açılma.sI .,...n ça ış. ,....wwuwıu ı da bllmlyonnn.,, ____ ... 
t&lyan tahfida.t.la.rın4 ra#meD maktad?r. .\ftro eeaile OJU..ud dlinyaamm Amerikat.• a;emil~ 
Yunanlılar t.aarrum ~ t>lm\yen mel•ııdllen olan t.atnn1ya nunta.kaaında buluruuı 
dır ve l.eiehbUsU elde tutuyor . diklerini ileri sfuı:nekte idiler. r.an.q aer.hıL- ftl41101uı11 ll'tırabmı~ gönderibıest lehinde fııdt 
lar. Load:ra 18 (A.A.). -Atma nd· tlaöt:D MJ'ITEK•'LY'a.m &ıedu meyan etmiş olan & 

lNGILJZ YARDIMI yoeu bildiriyor: ı.erw. Mart.ıı:wu. ıhut&m nı l•!• Glas, şunları tılve a+,.nm• ..... • 
Atina. 18 (A.A.) - SalAhlyet 1~54 ton Zinde Liguria ve 20 ysc..ı; OW1J .w ukJJd ~ .. : "Bitleri denizin dibınıl' 

U maka.ınln:r , Yuna.nlstana harp bin toa bamıfnde Lomb&rd1a ttaJ- &ev;ıl• Ryred.D4.- meyi ook isterdim ... 
1>lK1':-'Tı Şlır.dlu kAdaı ıelelı 
lıup lm'nallarulm en mutdnuDI 

malremeel ~etiren ılk Jngiliz yan trauatıantiklerl AdrlyatJJı: de. 
Vll.pur kafilesinin bir kaA; gün nhinde Arnavutlup asker nak!At
evvel bir Yunan llmar.me. mu· melı:te olduklan bir sırada torpU-.:==============I 1.."1:-A1•tedir 1 ""·'"- Terkw P.sramımt tlun.el vasalat ettiğim biıuuum& - enerek batrrıim1'1ardır. Bb ~ Altm f'lyatlannda d•- de 

r1 Yunanlı! Un dO ltal Bugtın ı.aat J ı de t.lım:U&t.u mattn.. wı geldllf ~k cıoırucıur f'&Jıat t.aııdl 
tını ın61Ully•tuer ~ vulteler dolayı 
a1)'le dU.Unctleriaı ve töalnrlm a.ruıo· 
da en mı.lhim mevkfl oir meeeleye ve 
remedtglra oın tıem awrur &Öl"f'Ceği 
n1zJ Qmft etmek tat.erim. 

Çörçll ııul.kunu, aJıuoıar anamda, 
fU sözlerle bfUrml§Ur: 

"Tam emelim HiUeriZml Avrupa· 
dan eökUp a.tac:ı.ktu_ 

AMERIKADA U'FANDIJWJQJ 
AIUSJ.EB 

N9V7orll. 18 (A.A.) - IUSyter: 
AmarUuı.nm "aUlh, vapur va tayya 

relerllıen lhUyaç Olduğuna da1r ~ 
çil taralnıda.11 yapılan telmJh, btJıün· 
kil Nevyork razeteleriDin llk aa)'faıa 
rmdak1 bqlıkların mcvzuunu teıktl 
eylemektefllr Hatta bu telmih, harbi· 
ye vı babrlye na.zırl&.rmm ııııume.sıı· 
ıe.r mecl111encllmenlnd dd lhta.r ınah1 
yetindeki ~yane.Uarını.lan daha &lya· 
de göze çarpacak bir ,.ıcJlde ı:ıeıre· 
dllmektedir. 

"Nevyork Taynı!a.. Te '"Nevywk 
DeyU Neva.. gazeteleri, lngllterede 
devlet ada.ınlannm eksik olmadığuu 
yazmaktadırlar. 

Herald Trlbune ve Dally Jıt!rror p· 
zetelert, nl.rlcuınhur Ruzvetun şe.hat 

mnmeunı oıan Ha.rry Hopkhıa'ln bq· 
vekil Çörçtlllı nutkunu ~yledlği Glu· 
goy toplantıamda hazır bulundııjuna 
lf&At etmektedirler. 

ler. arm e e ~ • fi.3Iklik olmamııtıt. Dtlıl 4•• F 1J 
Her i;!.irln harp leı:aznnı ile yan esltlerl vennlştir. 1 tmm fiyatı 23.4~ lira kU. ~ 

dulu bir çok ~liz vapurları, Atin& radyosu ııpikerl ttaıya.n e- ------ ----------------
bu kafileye dahil bu!..ınmalcta ı. slrlertnin lfadeelrlııf Ywwı mat- s .. MER s· d 
dı. Bu vapurlar Sicilya boğum buat nezareti taratmdan netredUen 8 ]Llfü!§!I U ınemasın a 
dn Ita.lyıs.n ve Alman tayyare - bir ubt•M .. de t~vlt Atmeırte oldu- .... .....,,tj 

lerintn hUctnnlanna uğramış1ar. funu DA~; et.mlftir. ı'İ:Ü• tMPl:RIO ABODTINA'Ja rekabet e4l.wı hpaııJ'ol lllQplllllr" 
fakat bom bardmıaıı hiçbir za-
rar g&-memişlerdlr. Bu İtalyanlar son günlerde 08ir 'il llTB••L1TA " AiTi.O E:'dilmlştir ve ek.wiııl "Tookana i::. ..., " 
Şimdi Yunan halkı her MVi lrurt.lan" a.dnu ta.eryu mefhur 1.1 iEH 

harp malzemesi ile yilklU kam. taıyan frr:tuı erleridir. =IH 
~ kafilelc.rınin geıçişlni &ey- M~ e.ttler Brlnd'rl tarlldvltı rıı 
retmekt.edir. kafile halinde Arnavutluğa gelfr. j , Sevil Berberi Bu kafileler BUyük Brltanya- lerken kafi eye dahli vapurlardan 11 
nm, elinden gelen her yardımı Ligurla ile l.ombardia'u'll torpil- İ 1 
yapacağı ve Yunn.niirt.ana her lcnerek: battıklarm aılSylemekte - !1 

1 
GQz.el ve bartk& ftlmlnde clAD9"dtJ'or '"' ,arln .O::rta;Jııal". 

nevi harp levazımı göndereceği dJrler. Bunlar, Brindb::fde vapura (=· Bqb eaat n de t.enzıı.wı maun. 
hususunda yaptığı ?aadin tat. binmeden blrc;ok askerlerin kaçtı. ıiff ••--nı:".;ımımmiı=::mııfiı:cmu· ::::111::::i11=uı!•=ı 
bile mevkiine konulduğunu gös- ğuu UAve e~lerdlr. •• :mm:::mnca:mmm. r.:... .ı:... llWJK.:. ı ı .. c:. 
terme.ktedir. 

Bu ilk partide bir ook mil.. •------------------•• ~-------~ hlınmat. elhise ve saır giyecelt BOTO.-. MATBUATIMIZIN MÜTTEFiKAN YAZOIKLARI Glal 
eşyası ile tıbbt m:ıddeler va.r-

*~!u ~~n gij=m:1 I Tlrk lllmclUllDID ZAl'lll TACI OLAN • •• • 
wy.~:t:~ b-.ı hareketin ttaı. KAH VE CI G UZEL 1 yan iddialarım canlı ve maddi 
bir t>tırette tekzip ettiğini söy-

~~~i~tl~ btt1= ~t~ 1 iPEK ve SARA y BnytıkSi~::lf~ki;:tıerle devam ed. r= 
larda ya.ptıkla.n propagandalar IZMt 
ıa fogilizlerin verdikleri garan. !

1

.._ ____ R•D•E-•EL•H•AM-RA 
tilero ve sözlere riayet etme- · • Buıtm _. ıı * .......... .-taDe •c:11e1•••--•-jlııl""'"'. 



A ~UIUFj IH,FfALIK RADYOPROORA 
A M E R 1 K A O A 19 1 941 Pazar klulk program, 21.ao Kcmu,ma. n.tl4 lılllaik: prıu.ıar, 12.00 A~ n.&uuw c1mı - l"eaıu UatAAı, .u.au .t"ftlld'I• 

Yazan: lskender F. Sertelli 
-49-

- .. .ıo. VIJıloDun guete
... blr tehname gönderdim 

§eyden &ıee gu ~ gil
Y.el gu.1 konuşurdum. Hele bak. 
Ay parçası gibi çehreai var ... 
Tatlı tatlı bir teyler aöyleyip 
duruyor ama, ben anlamıyo-

• • Ktızlk: Rad)·o ııalon 01'keatruı il.il .rt. U.06 Koatk: tartb " tarlrtUer. " IMIDlılUC ... &7Ulo ıa.a 
9.00 Prognm ve memleket saat a· Memleket aat ayan, Ajana Mberlllt, 13.20/H.OO lılllaik: Kanflk Pl'Ol1'alD 1'Qftçe pWdar, UJIO &jaaa • 

yarı, 9.03 Ajau haberleri, 9.18 KU 22.f6 Mllzlk Raci10 M!on orkntnll lPl.) 18.00 Program ft memı.lıet •· H.00 llblk: 'nlrkge plblu 
IUl, t.ü/10.00 Ev kadını yemek u. programının devamı, 23.00 lltııdk: at &JUi. 18.08 llQallc: Ractıo 41h1as) mmm devamı. H.JO lllslk: ~ 
tat, 12.80: Program ve uıemıeket aa CazbaDd (Pi.) 23 25/23.80 YarmJd kuart.ett, lll.JO llO&llc: ŞUlu. tQrldl cumbur budolll. 16.00 lloaak: 
at ayan, ı2.aa MUZ!k: 1''aatl heyeU program wı kapanq. n takalmler, Jl.00 .Mllalk: lud be- prosram (Pi.) ıt.IO Jlllılk 

12.60 Ajana haberleri, 13.05 Mll.zik · yeti, 19.30 Memleket ... t &,)VI " Prosram " memı.aret aat aJllll. 
Kantık prkılar, 1a.2:s11uo MUztk; 22. 1 .941 Çartamba aJau h&berle&'I. 1uı: Ktlllk. reırn ıa.oa lılllatk: Rad10 cıaa r.·1uı1ıt-
Radyo Alon orkestrası, 18.00 Program .emaı ve prlular, I0.11 RadJO ıaae- 11.tO llllallr: SU ..wt. ltOO 

Meleleyl uaua uadJ)'a anlat. 
tm. Bunu okuyanlarm kafası:ı 
da tll ufak bir ietihfam bile 
belirmeıl-

- KePe bafka guetelere de 
birer auretlni gönderseydiniz. 

- sı. verebilirim. 

8.00 Program ve memleket ... t a· KGlmfma tt 
rum • ve memleket uat ayan, 18.08 JılU&tk: yan, 8.03 A.J&u baberlert, aıs: llU t.eel, 20.'6 Temm1. ıı.ao nupna, (OODOll .... leler.) 

Tercllman gWdil: Radyo caa orkutruı, 18.50 lılU&tk: (İktılat ••t1), 2Ul5 Kllalk: Radyo lloatk: Balll UlrktlleriDdla Ornffllr. 
atk H&tit procram (PL) U6/9.00 m. - Bu IÖderl aynen ona eöy. KU,terek '" ~k prJular, 19.30 Kem· y k H.+-.ı - alon orkutrul, n.ao lılemlellet -.at ııuo Memleket .. , ..,an ... ,... 

leeem, ktmbilir ne kadar hottı- leket aat ayan, ve ajana haberleri, kadim - eme --
12

.ao • .... - Qan, ajana baberlert, il.ti lltıalk: baberlerl. ıt.'6 lllUll& 11 .. tnelr 
- Ço1' llL Tefekkür ~·Jerim. 

eımm guetemiz biliyol'BWl•ıı 
ki tam bette çıkar. Ne zaman 
döleceğis nhtmıa ! 

ram ve memleket eaat ayarı, u.aa __ _ 
na gider. 1U5: Ktlzlk: Büyük. tuıı heyeU, Kllaik: Halk Ulrkllleri, 12.60 Ajana Radyo ııaloa orkut.ruı pl'Oll1'IUIUIUD tM prkdU', I0.11 RadJO 11--

- Haydi söyle baltalan. JO.ta Ktiztk: Çigan havalan (Pi.), baberlert, 13.0G llU&l.k: Şarlu!llr, ıa.• devamı, 23.00 Jıltbdk: Du8 abttt I0.'6 Kllsllr J'ud be,.U, 11.11 ICO' 
.Asanlör, daP tırmanan e- 20.ao llllzUl: VirtUözlvı (PL) 20.•6: u.oo JılUztk Ra4.Jo aloD orkestnuı. (P1.ı 23.Ja/tl.JO Yarmld propam" aupna tmbllopatya). 2uc Mast1& 

Iektrikli tramvaylar gibi, gıcır- Ktıaık: şarıa, Ulrktl ve ~ıer, l8.00 Propam "memleket aat aya· bpaıuf. Rad10 ..ıoıe orıce.truı, n.acı tılemlP 
- Qtleden eoııra. .. 
- Olle Y8'!1"flni denizde mi 

da.yarak. yavaş yavq kulenin 2ı.ıa KmıUfJD&. 21.ao llllslk: Klarl• ,. __ .__ ..... __ .............. ll&berlert tl.l9 
rd n. 18.08 Ml!ztk: ~o <Pt.ı 18.ao 25.1.941 Cumarteıi - - ..... - .. --tepeaine çıkıyo u. net ve pl)'a.l)o aeanaı, 21.60: Ktızlk: KonUflD& (Dlf pollUka 111. .. lMleri). JCaD'IP"" tlnctlla'ıe - Y~ lla 

yi~ğiz? 
- Evet.. Kareıld alı.ilde kıı. 

c;a.kçılan takip mUfre2';elerı:ıin 
bulunduğu karakol yanmhki 
<Vllburg) lokanwmds. 

Asansörde l!lekis kiti vardı. Ope~ aryaları lPL) 2UO Memleket 18.'6 Çocuk aaau, 11 ll lılflalk: Ço· 8.00 Program ve memleket 9Ut a• dalp p09tUlyle), 12.BO llGaflr: 

BiriJ?ö~~a~!11~ ibirild .a~:: -.at ayan, Ajan.'i haberlıert, 22 
OO lltl· cuklar lçln. 10.80 MemJeket nat aya· yan, 8.0a Ajan• haber!ert, 8.ll MOSllr llaDd (Pi.) 11.JG!•.IC Yarmld ,...... 

-AVV•w, ~ ~ sik: Caaband (Pi.) 
23

.26123·80 Yarm· n ve ajana haberleri, 19.66 MUzik: Hattı program (P1) 8.d/t.Ol' R9 lla· ram "k9119"1• 

müşteri. ıd procram ve kapan1f. ll'ul1 heyeti, JG.11 Radyo sauteat, 

Tercilınan bu sözü Yuıııufa da 
ayaen tercUme etti: 

- Bir demiz lokantıtsına gi • 
diıonız. Halik eever misin! 

Asansör iki sıra betM' kol. • 20.46 lıttızik• Radyo au heyeU - Bu A k l k tu~~ifil~rde )11.t 20.1.941 Pazarteıı eaırlert, 21.10 Konupna. 21.~ MUzlk va at ar sı ı, 
Nelsonun yanma oturmuttu. 1.00: Prosrua " memıeıcrt aat KOflD& va eemauer, n.e lllıını· RI· 

- Çok aevertuı •. Neden ~ 
da? 

- Ilı.. öyle yerlerde balık 
etSnclen baeD yemek bulun· 
.. da. Yl,.cetin ,emeği dil. 

Denime Bllratle giden bir kot• aıan. 8.03 Ajana haberleri, 8.18 Mll· yueUcumhur bUadow, 22.ao Kemle- k d b " l • 
alil: Hatlf PfO&T&ID (Pi. )8.'6/8.00 ket ... t ayan. AJl.u habeıiert. 22.f& ıy oı p 

:rte~::ma·dı·yledvre~:e:;;:; ~ IDY kadmı - Koımpna. 12.80 Pror yll~~. °!:.:~ :;! .. ~·26/JS.80 ay a an an ~ ;~ 
anu-ı ram ve memleket uat ayan, 12.JS ..-...... r·-·- .-- 6 
- Pehlivanmm. üln Dut" lltıslk: su eeerlerl. lUO Aıau ba· 23 1 941 p be (Baf tan.fa 1 iılcide) Daayum il" daft tüllıl 

....ıı .a.ı.- .L.fn- 8bıiD berlerl, 11.0l lltlalll: .... kılar. 11.JQ/ • • ertem ... tap -- Ba ~ 
manVMan. wıwuı we ,_.. ıuo llll&tk: Kanflk program (Pi.) temin edecek kanun, a ve mec- • mlftkklJt alt ~ 

lllldilm. . 
- Ne yapallllL-. Kmmetimiz 
~ 1wıı1r1a eç1Jm••· balık 
)Wla. 

mevcudiyetini_,_, 90k Jıot1a. ı&OO Prosna" IDllDlüet .. t aıa· 8.00 Program" memlellet .. , a· mualan (Madde: •> havai olmul lularla a.uDeıtal 
myor. n. 18.0l lllstk Karlflk prkıW, ll.1& ,an. 8.0I: AJau babıerlm, 1.111 llQ· ve mefruptmm avubtldl 'ftkar 'htlan ~.a':r.c.,. blldıl 

Dedi. Bu mada Ml9ter Val· lltlslk ....... "Step'ler (PL) ıı.ao: sik: Haılf propam (l'I.) U6ıtoo" ve ciddiyetine uymuı leabeder. a~ ~ .... __._ IÜlu: 
ker garaonla konUfUYOrdu. -·- k&dml - KoaufD'a 12.IO Pr-Jtrram " 2 - Gerek ı.tametciht.a ve ıe uç _,. ...-- • 

- Balıklar her saman tue Memleket ııaat Q&ft '" ~ baber memleket .. t apn, 12.11 lltıatk: rek bqka yerde olauD, yuıbane e - Bu1l1ardu ~ _._ Ymuf etrafı aeyredtyor. ytlk 
1111 pmilere, blrlbirlni koval• 
yaa motöriere hayretle bakıp 

mtdtr? leı1. lUG lltlslk: Rad10 IDCP .. _. ll'ul1 u,.U 12.00 ~ .ıaberıert, en qağı iki odalı olacaktır. Ant' tı: vudwıNlncle '* _, • ..-~ 
-·Evet Mi8ter •• LokaRtams Jeti. IO.ll RaQo ,..._.. J0.'6 llll· ıa.oo 11üa(lc. l'ull beyeuaba devamı, iki oda qpl olunmadtfı takd'rd" hlr JUi ••"n911 -~· 

dalıyordu. • b 
Tercl1man bu mada 1(1'1p ır 

d& bayat balık buJunmas. ilk: DlaleJlcl s.ı.lderl. ll.IO Kooupnı la.20/HOO llOslk: Kanpk Pftltıram bir it sahibiyle mahı-em konUfUlan T - Avukatlar -
- Niçlıı bulunmaz? Hepm 21.'6 Jıllslk• Rad7o oru.trua, n.ao (Pi.) ıa.oo proıram "memlelset •· 1ann diğer it aahipterl ve mOıtah- '<ltlp, claktDo" ~ 

varyete pılıit olmuttu: 
Mlıl Nellon. Ymnıfa IJy)e de

rla lıir hayranlıkla b&luyordu 
kL 

..nm' gllnilııe mi arfedilir. llemlüet .. t ~ Ajana baberlert. demler taraf odan lşftflmemesfnf ia ancıalr ıYUbt " ltaJl1er 
a....... 22.41 llllslk Dau •O&ltt (PJ.) tul/ at.,..... ıa.oa llltllk. Radlo aa or- temin ed.oeek surette tertibat alna- dam ~. llaameleel. 
~ ~ı~e M=ıe: ll.IO Yarmkl propam " kap&IUI. u.truı. tf'.tO llUllk: Rad7o taee ... 1IU1 olmuı lbmıdlr, ql, komlayonn. " aa.1111 1\111 
muayyendfr. O nf8bett.e balık heyeti, 18.ll KoDUflll&. ıı.ao Jıleuıle 3 - Yudıanelerln mOeaea ol. lann her ne ... w ~ 

Binlenblre .--- pldffer. 
*-sWOmm,.rek &dlne bak 
tı. '1'erdlman. bu vulyeti ile> 

si ..... ..1. ec1e..a- u-"-• L...-- kl 21.1.941 Sah ket mt &JUi. "AJau lt6lıllrlerl. duklan mahallerin meslek cfdcBye. olftll yudtanede • 
ı-6'9 .ı--. ua'-Wt w • ıt.ü KGDll: açımte mubteW prlu· tine uygun olmul lcabeder. 98 bunlarla benber ~-

fl plmes bile. 1.00 Propam '" Met'Pet IU& .. m. I0.1I Kld70 ,.. ... IO ta 110· Kapım bir otomobil praJmm 1- barodan matrat olaDJarl& ftA 

tillnl b'n ttinli; fakat bU1eY - O aman gelen mtlfteri19 .ran. l.OI AJau lıaberlerl, a.ıı: in· sik: faD .....,., n.oo lllztll: DID· çlne açılan, bir tlearetgllua lc:lnden yrth buhımmyalarla •Mil 
ne ftlinlnis' ilk: Baflf propam (Pi.) 1.we.00 _,__ -. -p11-·- --" _..._ _ _ Buraya.kadar balık yan. leJld lllelderl. 11.IO Kallfll.a Ullh· ıec;Uen nya ~lan oda&ar111 H u~· ~· ..._ 3- ...,a ... • 

~ lirdlD UJbdlD uya 
1111' .... aflldndL 

.a.. -'- bir mn..t_;u1 elbette sw lladma - Yemell u.t..s. ıuo bat mtt), ıuı lllllll: a.clYO orllw buna bemer yerlerin yurhane itti- manan awbt"!a mıb~ ... 
6"" 6- ,..-u,,. Proıram " memlebt mt •1&ft. trul. n.ao llemltll•t mt aıan. A· bur cafı delfJdlr. M\-Ptlerl '8thnılden _..U... 

Ve Yuau:fa eordu: geri çevimıeylz.. Bahta bemer, 12.11 lltlslll 'l'Orlcoe plllllar ıuo: JaM baberlm. D.D lılüalk: Cutı&lld 4 _ Yudıanede ammnt " bu ıt mhvlr wı maald-'» erlDl ft 
denls mahlrudarmdan bir lef AJam bal'erlerl, ıa.06 lltlıdlc: PWc· tPL) IUlllLIO Yuuald ,,...._ " llU8f kanmalan. alzamnamelf'rl w ter f!!lfham klttp .ey. "qka - Nevyork limanı çok blQ6ık 

ct..ıu mi? bulup ikram ederla. BalıJr mo • ıaıta fU'lulu' proırammm ....... ar=• bukutf kitap ve l'lalelert hıYI iri· kullanmak Hya banlvk lltlt 
törleri buradan mk mk geçer- ll.20/H.OO llOl:lk: Kanflll Pl'Oll'Ul ttnlıane bulundunna• mecbm1dlr tanmrmm edf'bf1.et"lr ~bal( - :mvet.. çat bllytlk. tman 

~ pmi tarla8mm içi.nelen na• 
RI ,.,ı bulup geçebtllr!. 

ler, ICıater! Bbi balıkan bırak. (Pl.) 11.00 procram" memıeut •· 24.1.941 Cuma 1 _Avukat, verdlit vazth nktr. .,.,.. bu1t111J1111Jı dAht 111.-.~udwr. 
mazlar. at a,an. Ut.Ol MllZlk: CUtınd fJIL) ıert taJllhn ettı~ adlf lrlfrtlar vP S - KHaf ortakl~ ~ 3d 

- Bu, kantanlarm işidir ... - Milzik ne zaman bqlar? 18.IO KonUfJD& (Çlftçlnbı aaa•J), ıs.ta 8.00: Progr&m ve memleket .. t muhRberelerl ve takfrı ve mDdafu yrı dahı sfvadP a.ubhh lif 
- Saat tam on ikide. lıltı!Rt: Çlttçlnlıı 1&att. 19.00 Mbllı., .ayan, 8.0I Ajana na~lerl, '4 l' il~· ettiği dava klftttannt btt '' tc:t11 ııhanede ~tılıı.n tt'•"'! ı;w.thmeğe değmez. Siz Jiarry'i 

nml ,.ndtntme. OllJar da 4leni • 
zt yenmesini ve karaııJıkta 101 
b llDMIDJ bilirler. 

- ~ur QO)a~ lrMDpm•ı Oda lllUlllJdlll. ».IO llıdd9lllt ..- ., llll: 1111111t .,,, • ifil.) .... IW tatm"9 ,. -..,.ı.cte hhm- ... buıodan tard~flmlt '>! 
)'ille llirti)oll MU? 1Wlt "ajlu baberlerl. ıt.•& ll'QılOr .. bdl8I -T-.11 ......._ llN ..... ,.....,. .--111aa1u dHa n,.. ""9 hınmen a'ftlhfttı -~~":fllft 

(D9valt t1e1r) l'ud be,.u. m.e lıllllk: Kero - ..,.. ,. •s.n.ut llAl .,..., 11.11 muhabere ,.,.,.,.. w. ftdfelerdea me11"'-'tl"' •• -------------------=-----------------.-----------· Mr ,_...anede bulunT'tak •"!19"' Vatker: 

~:u.Jdafbk... Beşer dakikalık hikAyalar 
Yanın aaatllk bir denis ge-

Y ~ 

1 
dala ~ bttr ne .,eldi .e 

eşiı göz U yaramaz ==~t-:,"'="9-=u.~ 
AllUH'de ~ .. " bö~~ 

Yazanı Kenan Halu.i '8111ıue11ne ·~ıan ırapıc11n ıintisfnden 80IU'IL. Jimamn bu 
lDellıur balık lokantasm& var - Ah bu IOll deriler... Tıpkı 
lnJllar<h. aen:o.nin ilk deralerindeld ayni 

lıfJa Nelson, Yusufmı kafasın. heyecan gibıdir. BUUln gocuk. 
dald tüpheleri dagıtan bir ta- lAA· tuhaf bir tellt içinde g&dl
V'll'la Valkere döndtl: kllr· kendlleriDi birdenbire da. 

- Buranm bahtı hem meş - ha bUyUmUt l&lllrlar. llkbaha
hurdur, hem de boldur. I>Unya- nn aP.ç yapraklan aruma tJr 
mn en mUtlıit cıbwian ancak muııp Snufı dolduran beyu ı . 
ba lokantada karmlanDI doyu • fl]dan onları deli eder. Adeta, 
nıl>illrler. 811'& kapaklannda bile bademe-

Yımuf genif bir nefee almJI- lerin bir an evvel kendilerini 
tı. toplayıp götllrmeelni beldiyen 

Genç gueteci UAve etti: bir l&bll'IDlık vardır. 
- YWIUlf pelıJivant burp o· Siyah tahta iki a)'UlariJle 

J'8lı,te ithama kallap.n spor Dpl)'& doğn:. ytırümep çallfll'. 
mubarrtrl Joce Vll9on da olduk eon eaatin ktlçllk blr mual, 
oa hatm ayılır oburJardaDdJr. 1 hikıkl bir vaka, yahut bir 1er. 

Valker: güzett biklyeai ile bitmem bek· 
- Kendiekıl tanımadığımdan lenir. 

dola11 bahtiyanm dedi. Fakat, Nitekim felaele Blretmeni de, 
bbiDı Ymuf pebli~la bir ye • lisenin kapmmdan içeri girer. 
mek maçına gtrişneısini kendi • keıı bunu duttıntıyordu: ••Son 
&ine enim tarafımdan teklif e- ders! •• Bununla beraber ne bir 
debflininiz ! hik i.ye anlatmasına,.~ de içe~ 

GW .. rek motörden iniyorlar ıertrden herhangi buini dinlı. 
dl. yerek dere keemealne imklD 

• • • yoktu. CUn1d1 program bitme
m!eti Oatelik m talebeler er. 

BALIK LOKANTASINDA keklerden daha ziyade bu Jıare.. 
Balık lokantası.. vaktiyle bir keti bir itiyat haline getlrmlt. 

Framm balıkçm tarafından te- Jentı. Onun iç•n olacak ld ken· 
11111 edilip «mra bir Amerikalı- dı kendine dllfllndil: - Son 
ya devredilen bu lokantama bir ders!.. dedi: bem de on birinci 
gbelllği de. ,__ ..ıonumm amıf talebeleri... Artık Uleyt 
hemen hemen otus metn ta. bitiriyorlar.. Kapalı bir kat• 
dar ytlkseklikte bir l:uleniD te. gibi diltilndt!ldeıi mektep kapı. 
peeinde bulumıaaı ıdl. ' lan bu k6çllk kullara belld bir 
Lokantanın nhtlllllD& çıkar yahut iki aaat 80IU'a kapı!armı 

çıkmaz bir prllOll, mtıtteri}eri açaca.k .• Kenclllerinl aran bll
kartıladı.. Dar bir kapıdan bir yllk bir onnnda kanatlarını ya 
kaç hasımlık alt kata indiler. vaş yaVl.I 1amilda.tmıya ça111& • 

- ftte bir aaamör.. caklar; Dk defa bir uçma tec-
J'...r bl1annl cattı. ~ ~··· Belki c11 
- Bu eeytan arabalm& bin- birçoklan evlenecek.. 

...-nı de hiç iatemtyonmı. Ah 111 IOll ...,_ BaıtUn 
Vaıter kulalı vermedi. bm:'ar u-)n bir te)'ler elSylemek, 
A8UllBre ~ hazin bir iki kellıne. bir Ud 
Yusuf, tercnnıani: damlt: gözysşı. ve eonra. .• mtıt. 
- Ah. • Gluıdu. IU inglllr hiş bir alkıl... KulakJum tı• 
~ ~ ~ müm .kadı. Çl1nkil bu allat wlıırin. 
idin olaa.Jdı. • .den daiına mlamrdı. . 

Diye ~- Me~ tapımndan hJerl gır-
Tercomm mrda• eliti llUD9:ll eene ortumda. ta. 
- Oiıeme)'dJa • • ,apar- J.ıer hiç bir 'ftldt ODU atq. 

_, lamula.rdJ. Yabm Jol ilılttlnde 
- ili ... , ... ti .... 111r .... t••• ldlr: ... 

gtller; bqı f:fik ve dalma bh' Ull:lmnln altmdan hepdnl bl.. 
raı..te muadelealnt balletmele ror birer 1aydı. Tam elli yedi 
çal•şU' gibi geçer giJerdi. kişi ... Mevcut raporunu .lmala-

Fakat bu eefer b6yle olmadı cl1. Defterin tberine pencereden 
On birhıcl ımıf talebeleri kapı. b:r lflk parçaaı dUtttı. Kendi 
ya birlkmi,Jerdl. Daha dojru- ker.dlne: 
sa hepli de kapıcmm ldlçtık o. _., Son del'B!.... dedi. "Bir 
daaaıa u.klanmıtlardı. Demir hiU.ye anlatmumı ne kadar 
kapı)'l itip de bir adım attJiı iaterdlm?., 
aman bir kovan kap181 açıl- Sonra yine kendi kendine 
llllf gibi birdenbire &ıUne dol. a'ieta kilçWdUIUntl. içeriye bir 
na uçu verdiler. Hepe! de U4J • da.mJa gıbl glrdikten IOlll'& tim. 
l .. mı 1111118Jkı taramıtıar; ymi eh uidllfnl clu)'du. K11Jaldan
el1>.i8elerlni gl)'llliflerdi. Ne ba. nm etratmmı koca bir ..tatili 
W 191: hepe! de plinltk bllw vanSI. Dıpnda kue1ann lelle. 
luach. ilk et.fa olarak oalarm ~-duyuIUJOrdu. Kitabın IOll 
bOytlclOtUnll s&1lP '11"11' duJ· 711Praklanıu açtı: _ .. Son der
clu: almls. eledi: wtnm elçtllmem 

- ... eledi; biliyorum: IOll &Mfelell. .... 
denıl.. Bir taraftan han derli veri. 

S..nra numaraJarm ba .,.. yor i bir taraftan da bir blklye 
ne kadar kirik oldupnu d8'b. an'a!amad.tma lallHl)'OI'; ve 
d1l. Mektebin antreelne kadar ~ruau ,. kumm dlltUntıyor
blı iman kuf)arm cmltıaı onu du. Evden (ıkartren: ••Artık, dt. 
takip etti. Yalms bu malarda m1~; IOft den... Sayfiyede ldl
'b:ıflıa bl"8)' oldu ld felaefe öl· qilk bir ev kiraluak. Alaçlar t.. 
n~ bunun fulana varama bde olu. KUilar ..... 
dl. Talebelerden biri ukada Adeta. hemen timdi kulak 
b1dı. Kapıcnya ejntmenln ad • &rDta elSylemnlt gibi bunları 
N8i12e ,uılmJI bir mektup vw birer blrw duyU)Oldu. Karım 
tb. lhtfyarm sakalım hat!f~ .l:itellk l,fr d<' blllklet lstemlt.. 
okpdı; ve capkm bir ga& kırp. ti: -"Evet dedi. Zeklnm inki-
tL şat testleri psikolojinin..,. 

Blru evw1 de 18yledl~ gi- Bı"denbire kapı vunıldu: 
111 ah bu 8Dll clender ••• Sabmnz.. ımıtt.a hafif bir mmltı.. Fa.Irat 
lık ve ,aramazlıkla sOkQnet a- kel!dlll bunun farkına varma. 
rurr.dald bC\ilk tereddüt.. dt. Eaemı kapıya dolna çevir-

Felsefe &.!remenf nin 10D den dl: 
te.mde kllçllk bir IDM&l, ya.but - Giriniz! dedi. 
~ geçmlı herhan~ bir Sonra bu beklenmedik &lya. 
1ergthıeıstl biklve etm~ ta.. retc:iye ~ gös!Wderbıln al -
lel>eJcr blJlrdi. (.'llnldl hiç bir tından şöyle bir baktı. Gelen 
...,. programı bitlremes; den kçlCI leli: 
ara!armda koca bir mtızaken - sı. bir mektup! dedt. A.,; 
faslı aymb!J için eon eaathı ~le oldufunu 81SyliJerek verdi· 
eon dakikasından bUe istifade ler. 
ebleie ça1ışmb. Şu halde fel • Pciaefe 8fretmenlne me~ 
lef~ 61retmeni ! BI& 80D mmf l'l:1llek o kadar ldet defi]cli. 
talebeleri m:a bir oyun oyna • Hem de derll ortmnd• .. Acele 
JU&IJs!.. olar&.k .•• 

Blrdenlne: 
Zil c:eJar .._ mmftaft loe- - Belki de brmt tWI: bu 

rfy' bir damla gibi wis gfr. ıttıh&h fN anmaya pkacaktı.. 
di~i mman talebeler bir maki· y.tlıut. .... 
ne üıtizamı ne ,.,rlerfne otur. Btr um.,. içinde Ueta ..... 
- ... ~ .,,... lep .... r..tı pttı. ...... 

dagr bir yur ..... •rtlvle ywı.tıane ltPI 
.. Se ""'li • !il~ dahi 'Yll.88Jrtn'. ~ Va• m .... 

1MfJ be.en bpunü ft ee. 1 - Anbt, )'lt~an@Rmd 

bb~ koymü iMedi. Fakat bwıu ~~"':::::nd:''!~n•wlo 
y~oamamlfb. Çllnldl, daha •J· aahatle uunf 40 X l50 eb'a 
Dl dakikalardı puau kurmut bir bir le\'ha U11bDlr. Bu lf'Vhaılı 
avı.:ı gibi &ı manm bqmda 
be~:yen --'l ...K.lij bir __ ., (Avukat) kellmesivle 

3-ı• aveo .,-- IOVIUb ft oda DUmll'IUll bll 
mu·Ustllne dolru atılmıe: mek- Sabık. wbü rlbl bir llfab 
tubU el lnder çeklvermlftl: tAn vf'va munnm ftllfelerl 

-·'Sevgilim!_ ren baİ we mfattana ı.-.,. 
Ne fena bır dakika... Yetil aıubabere kftlJrtlarma ft 

göılU talebe mııfm ortuma nlvf'ld )'UÜtır. 
pldl: ve bUttn bunlar bir • • ıo - Ya.ahı• ....-
niye lc:lnde oluyordu: kP"l.fl mlh olmak eutttır. 

- Arkadqlanm: dedi. öyle YUThant ""8111'll bl'I, 
lmit ederin. ld le9lill etı'et- ev1lt llbl JakmJara WJa 
mer.!mizın b; ... bir vakit bizden ealnılara dnrl tlNllml ,.._. 
gizil bir feYI olunu. y aba "·-
-Hayır· hiç bir flYI .. l'a. d ~~~-·--

kat bu yalan!.. bu ..,. bUlmlda ,....._ 
BCtUn ULJf ayala llallamfb. )'akm1ara ftJ& lclbaetl pJuelMa 

lmkAm yok onlan •Ptedemi· tlhlcu clavuı qtın1ama." 
yor. oturtamıyordu. Repmi de, TaUmatnameam ohDlnanl 
gel~n mektubu dinlemek l9t.l. tealnı> ~ aftb.t .a. 
yoı ',.r; ayaklarım wnı)'Ol'lar· •avukatla Hbr " ba 
dl. Fakat aynı daklkalai'da ye. wyacü teldlde ..,,_ .. clmltllala 
til gözlll talebe bir itaret ver· df!lllek tnedlll. me.ell ldltllpJMıı 
eli: yerine etajer lıuD~ bllUI ... 

- Affedendnfz, dedJ. Mektu.. Jacabm IOl'dalar. Ba JVlcla 
trınuzun bu kadar huaud oldu- tayll bU'll'etll 1111n11ra11 
funu bilmiyorduk. tan IOftl'& amat AbdlllDaft 811 

tçlerlnden biri ceearetle abl. laJü dedi 1d: 
dı: "- llefrapt ....... lılr 

- Demek bir Dıanet... sfnltk ft rab itidir. .... 
Ofretmen· •ftemmel cllter, ..-
- Yal-.n. dedi. tnam,or mu· wya blutal u olu aftW 

mn.ız! Bfr 11&11taj_ lalı ft lla~ .,.-
Fa.kat zil talıncaya kadar ne (Ulf• ..,,,.,,. ...ıılrilllr.J 

Y~l 1özlll talebe, ne de Gtekl •. -==========I 
ter • e r d 1 t 1 teminatı din- -
ler.ıfdl. Buntanla beraber, met • 
tu.bu da iade etmedllıer. Yalftl'. 
dı: yırtuuz, dedi: tehdit etti. 
Hlc biri... Yabm ztl çalar çal • 

... taltbllerba --- bek. llllHden hiddetle ~ 
K/lridortar IOft eu.t1erin bJa.. 
bliılt lçlndtıydl. Son IMtler-
1'.üat ~ oduma da. 
ha ~itmeclea emıl lnllülanm 
~ bir emltı doldur411. Ba 
omJtııar adeta kollanna birer 
bnat takarak, bab98Cle, ,..tnm 
ca blrillcl mNf taıalalnta lıB-
e Mr allc elma - lllllr. 



ğaziçi, lstanbul lise-
• i 1 - O yendi, Haydar
pafa, Flayriye 2 - 2 

berabere 
Erkek mektepleri futbol maçlar:wı 

Şeref stadmda d vam cdilml§Ur. 
On en mUhlm m&<;ı H ydarpap. 

Hayriye araımıda fdi. Hakem Şazi 
BUc::anıtn idarulnde takımlar sahaya 

~le dfzilml§ludir: 
Jlaydarpafa: Sabri - Naunl, Sl leJ 

- hmet, 'l'ank, Kemal. - S!! 
t, lbrablm. Mujdat., Ercüment, 

Hayriye: Nenat, Semih. All, N-:e, 
Faruk. A.rtt, AU, 1'4ref, Şon-J, 

Soğuk alguiltklan •her 

türlü liast;~ıltlara yol 

açabilir~F~kat bir kate 

Gripin 
ı :-~ edilen bedeli (2,952 25) Ura oln (15000) kro a.."\dC~ tının 

22 lkinc~Anun 941 Çarııambtı gUnU saat l4 d pıı7.arlıkla eks ıtm si ~a
prıacaktır. 

2 - llk teminatı (1871) Ura. ('2) kuruş olup p.rtnnmesi her gUn ko· 
misyondan almablllr. 

3 - İ8te.klilcrln be11l gQn Te saatte K&amıplı§ad<ı. bulunan komisyonda. 
hazır bulu.ııma.lan. (2!il) 

lstanbul Valiliğinde'?: 

Diğer vUAyeUerden sıra beklemek üzere vlllyeUmlz emrine "ieril<'n öğ 
retmenlcr merkezde mQnhal bulunmaması ve nacllren vukubulan mUnhaller 
de sıra beklememek p.rtlle eı:nre ''erilen öğretmenlerin tayin edilmeleri yU· 
zUnden uzun za.mandanberi herhangi bir mUnhalc inha edlleın mektdir. Hıl.· 

len yalnız köylerde açık öğretmenlik bulunduğundan bu kabil öğretmE-nler
dcn köy öğretmenllklertnl iıUyenlerin bir f.sUda fle maan! mDdilrlU;tUne mü· 
rncaatıcrl ilAn olunur. 032) ,.-1! _______________ ,, 

...... Faruk. 
Birinci devrenin on yedinci ~ilki «n· 
da Faruk, yirmi yedinci da.klkaaln 
da Efretin ayağile Hayrlyel'lcr ıJU 
çıkardılar. 

önlediği gibi nezle, grip, broL~iti de 1 
kısa b!r zamanda izale eder. Harareti 1 
sUr'aUe dUşUrUr. 

Carlp ağrıların Amansız dllşn.anıdır. 

Maarif Vekilliğinin 
lklnci devre Haydarpaplılar Muj 

vasıta.aile ikinci Te onblrinci (':3 

f.Jdkaclla da 1kl gol çıkararak beraocı• 
temin etmiglerdir. 

Blriııcl ,Perre Hayriye lkinc' deı-re 
de Ha~ darp&f& iyi oyn&!UI§lardır. 

bılar'.~:adan lbrahlm Uzel or.ın1.ı 

euan dikk&U celbe~tfr. 
GIDOn Uk maçı Boğaziçi ile latruı· 

U.Ul arasmda ldl Bopzlçlıler I· 
de\Tenfn UçtıncQ dakikaamda 

9i1ttıklan b1r tek gol fle oyunu kaz:ın. 

l>lil!ı,..UıSır. 

ız mektepleri voleybol. 
müıabakalan 

ı--~ır; lstaabal Kız MelıUplerl Voleybol 
..--.. Heyetinden: 

20 • ı . 1941 pazart i gilnü E
••ıJD,lJ~il H:ılkevi salonunda yapıla. 

maçlar. Saha komiseri: Ş. öz. 
• Kandı ll L. - lnönü L. Saat 

Hakem: S. Attköne) ; Işık L. 
ll Terakki L. Saat 14.30, Ha
: S. Açıköncy. 
tasarayın kongresi 

latifa ed n ıdarc he~ eti yerine 
l intihap etmek ve beden 

yeın n zamlanna intibak etmek 
l>E~ll~re dun fcv alide olarak top

Galatasaray kongresi; çok 
-•rn·~tli cereyan etmi§. Birçok 

Dl§, ba§, slnlr, adale, romatizma, maı· 
sal c\'cında. knt'iyyeUe tesir ır!lstcrlr 

ve günde ile taneye kadar emniyetle 
almabillr. 

LUzumunda 3 adet alınır. Taklltıe· 
rinden s:ıkmmız ve her yerdE' pullu 
kutulan ısrarla lateyl:ılz. 

Eyüp Sulh l\lııhkt!metılnden: 
9401399 ~ 941 92 

Hayım v klll Avukat Danyd Bahar 
tara!mdan, mUddasleyhler Vll.tt'rya 
Mi§on, RafQl; Hazine ve Yani aleyh· 
lerine açılan izalei guyu dıt.vssında: 

Yapılan d ıru§nıasında: MUdJeial }h 
!erden kuyumcu Aleksi mahdumu Ya· 
nlnin Bal lta, Aznavur sokağ nd:ı 21 
No.lı hanede ikamet etmekte .ıten ya· 
pılan tebllğatta: MUddaaleyh Yanının 
lkametgllu meçhul olmasına ,;öre 
mahkemece tayın olunan :l6/2 941 
Ça!'§amba günü saat 10 buçuğa talik 
kılmml!J olt.'uğundan o gün ve o saatte 
mahkemeye gelmeniz " ya b.r vekil 
göndermeniz aksi takdirde gıyaben 

muhakemeye devam edlleCPğ\nden 

tebliğ mak2mma kalm olmak Uzere 
keyfiyet gazete ile bir ay nıUddeUe 
il&n olunur. (8f6~9) 

1 r söz almışlar ve neticede, 
g ç o duğundan kongre on r 

gun sonraya bıralulmııtır. VAK l T Yeni idare he~eti de o gün in
edilecektir. 

döaeyemedi diye mesleğini ya
ııau:vac:!A.lı: mıdır?" 

nale karşı reis Mekki Hlk· 
1ıazI izahat verdi ve yazıhane

mefrutatm mutlaka Ulks 
11zmıgelmediği, ancak, te

ve aade olmaaJ ki.fi geldiği; 

1 

Gaza&ede c;ık&n bO\tıD yuı " 
reılmlerln hukuku mah!Uzdur 

ABONE TABIFESI 
Memleket Memleket 

lcind• dışmda 
Aybk 95 JM Kr. 
S aylık 160 4%5 • 
fi &)hk t1& 820 • 
1 yıllık 900 1800 .. 
Tarlteden Balkan Blrllfl Sc;ln 

ayda otuz kurut dilfWOr. Poata 
btrUlfne gtrmSyen yerlere ayda 
yetmlı tıqer kurul zammedilir. 

Abone kaydım blldiren mektup 
ve teltraf QcreUnl abone paruı-
1110 posta veya banka ile yollama 
QcreUni idare kendi Qzerlne alır. 
Tllrldyenlo her poeta merkezinde 

V AJUra abone )'Ullar. 
Adreı değlıUrme UcreU 25 KJ1. 

DAN UOBE'n.l:RI 
'ncaret llAnlarmm santim • aa· 

tın 80Ddan tUbareD l1AD aayfala· 
rmda 40, le; uyfalarda ıso kul'Uf, 
dördllncU aaytada l; lklnd Te 
Oç11ncUde 2; birincide 4; bqbk 
)'ani keamece O liradır. 

BllyUk; çok devamlı kll§ell, 
renkli Uln verenlere ayn ayn in· 
dlrmeler yapılır. Resmi tılnlarm 
cantım satın ıso kuruıtur. 

-neart Mab17ette 01ımJ1U1 
Küçllk IJAalar 

Bir defa 30; iki defaın 60, Qc; 
detuı 66, dört cıeıuı 7:1 ve on 
defuı lfSO kuruştur. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

·repeba,ı Dram knmmda 
Glbldllz 1'7.30 da Alqanı 

20.SO da: 

Aptal 
Yazan: Dostoyefak1 

*** btlklll caddeal Kcımecll kıarumda 
Gündilz H de: ÇOCUK OYUNU 

AkfUll ıo.ao da: 

Paıa Hcaretleri 
-oı=--

Lıse birinci, ikinci. sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
1
, Kitabevinde Satılmaktadır 1 ' ~ 

lstanbul Garso,.lcr Cemiyetinden: 

Cemiyetin 1940 yılma aid ldare hey'ell muamelat ve hesabat Raporla 
rmm umumi hey'ete arzı, Uanm teklifleri tetkik ve idare hey'eliı in mUd· 
detıerinl ikmal eden nısıf Azuı yerine yenlden lntlhnp icram için Cemiyet 
kayıtlı Azanın 23 lklnclklnun 19U Per§embe gUnU aant 13 de Bcled!Je c1 
varıda Babı!ll caddesinde 10 No.lı binadaki Cemiyet MerkE-zlnde hazır bu 
ıunmalan ll!n olunur. 

l_stanbU·I B.tp. ed-:.1.y_esl 
1 ı an ı aHr ı 

"' 
latanbul Belcdlyoalnde mUnhaı bulunan ayar memurluktan lı;in a,.ığı 

daki evsafta 1~ Ura aall maqlı memur alınacaktır. 
Ayar memurluğu ehllyet vesikuma malik yagı 20 den ~ağı 40 tan yu· 

karı olmamak en qağı orta mektep veya aan•at mekteplerinden blr'.ııden 

mezun olmak ıart.tır. Seçme imtihanı olmı!k Uzcrc 20/1/941 Pazartesi gü· 
nllne kadar belediye fen i§leri makine gubesino mUracaauan ııa.n olunur. 

(256) 

Kirallk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade nazaretli. 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
odalar da vardır. 

Vaktt Gazetesi idarehanesine mQraraat 

,-------------Tlrlllye Cambarlyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulus tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ııe ticari lıer ruvi banka muameleleri. 
Para blrlktlrealere U.800 Ura ikramiye verl)or. 

Zlraat Bankumda kumbaralı ve thtıe.raız tasarruf he.saplarmda en az 
60 l1r&l1 bulunanlara 8eDede 4 defa c;ekllecek kur'a ile ap.ğıdald 

pllna &'fire ikramiye dağrtılacalrtır. 

' aded ı.ooo llnhk t,ooo 11ra ıoo acted ao Uralık s.ooo 0ra 
' " GOO ., 2,000 • 1%0 " tO " t,800 ., 
' • 230 • 1,000 • 160 • 20 " 1,200 .. 

fO • 100 • "000 .. 

DlKKAT: Heaplarmc:Jakl paralar bir .1ene içinde ıso liradan ap.ğı 
dQ§lnlyenlere lkr&mlye c;ıktıtı takdirde % 20 fazlulyle TerllectkUr. 
Kur'alar .1enede t defa: ı Ey10l, l Birlnciklnun, ı Mart ve ı Haziran 

Adet LlraW& Lira 

ı 2000 - 2000.-
a 1000 - 3000.-
2 750 - 1500.-

• 600 - 2000.-.. 250 - 2000.-
85 100 - 8500.-
80 50 - 4000.-

300 20 -6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiı olmaz, aynı za. 
manda taliinizi de denemiı olursunuz. 

Kc,ldelcr: t Şubat. ı Maywı. , Kumbarah ve kumbaraaa 11 .. p. 
1 Afustoa, 1 hdnelt.efrln larmda en aa elll lJ'UI buluualu 

tarlhlerlndf' yapılır. lıur'aya dalllt eıdlllrler. 

r-lstanbuı Levazım Amirliğinden verilen L harıcı askerj kıtaatı illnları 
~ağıda yazılı bakır kapların kapalı zarfl:. eJuiltmelerl 3/2/9U 

zarte.sl gUnU saat 10 da Samsunda aakerl a&tm alma koınlayonunda ya 
lacaklır. Taliplerin kanuni vc.sfkalarlyle tcıkilf mektuplannı ihale aaa 
den bir S."\at evvel komisyona vermeleri. ŞartLaıneal Ankara, tatanbul 
lmlrllklerlnde görUlebUlr. 

C'nsl Mlktan Tutarı Teminatı 

Kıuavana. 

Kevgir. 
Sı.;zgeç. 

Bakraç. 
K"pçe. 
Sapı tas. 
Ya~ ta n.sı. 

adet L•ra. Kr. Ura Kr. 
2450 J'T.2i:? 50 l .29U3 
200 940 70.!50 
242 8 S3S72 28i .90 

1000 u 11'5 687.38 
233 1 642.65 123 20 
2ll5 l .-114.iO 106.20 
266 2 600.40 187 51 

(1745 - ısı> 
• .y. • 

A§ağıda yazılı mevo.dın kapo.Jı zartla ekalltmeleri 22/1/IMl Çarp.Dl 
gllnU saat 11 de SUloğlu Aaker1 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
llplcrln kanunt vcslkalarile tekllf mektuplarını ihale saatinden blr aaı flf" 
l el ko~yona vermeleri. 

ctNst 

Sığır eU. 
Soğan. 

M.lldarı 

Kilo 
120,000 
75,000 

• • • 

6300 
1519 

0727 - d) 

Beher kilosuna tahmin edilen flaU 6 kul'U§ 25 aanUm elan 3000 ton atflJ 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı her gUn Ankarada LT. Amlrlitf -
alma komisyonunda yapılacaktır. 300 tondan ap.lt olmamak Uzere ayn afi' 
taliplere de ihale edlleblllr. Arpalar d6kUm halinde Ankara ve clvar Sa 
yanlarda teallm alınır. 3000 ton için katı teminat 21,230 lira, 300 ton S-. 
2818 liradır. Evsaf ve şartnamesi 960 kurup. komisyondan alınır. Tallplertf 
her gün komisyona müracaatlerl. (1761 - 240) 

• .y. • 

Cç tip binalara konulmak Uzere paratoner malzerııeal mubayaa edlJI" 
c ğlndcn taliplerin Ankarada M. M. V. ln§aat rubealne mllracaaUan. 

(li53 - 220) 
• .y. • 

Beh r kilosu 35 kurU§tan 300,000 kilo sığır eU pazarlıkla aatm almacaktltt 
İhalesi 3/ 2/ 041 Puartesl gUnU saat 15 de Çanııkkalede aakert aatm a 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin tutan 105,000 lira ilk teminatı 6500 
radır. Taliplerin bcUl vakitte komlııyona gelmeleri. (1781 - l'.6P) 

• .y. • • 
.Aşağıda yazılı me\·adm kapalı r.arfla ekailtmelerl hizalarında yazılı ~ 

saat w mahallerdeki aaker1 satın alma komlayonlarmda yapılacaktır. ~ 
llplerln kanuni veslkalarlle teklif mektuplarını ihale aaatlerlnden bir .,P 
evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komlsyonlannda görllllt-
otNst MUdan Tutan Teminatı !bale sttn. 8Ut " mabalU 

Lira Ura 
Tevhid 2Ş0:400 adet 15,200 1140 
semeri. 
Nakliyat. beher tonu GO Kr. 8Tf0 
Odun. 400,000 kilo 6000 4ri0 

8/2/Hl 11 laparta 

8 • .. ıı KJrklarell hU~et ~
'1 " ., 11 Çorum. 

(1779 - MI) 

kadife koltuklar, ıezlong
kwjtüyU yastıklar bulunamıya
yazıhane odasmm kapısmm 
odasma ac;ılamıyacağmı söy-

Beyoğlu Halk Sinemcuı 
Bus\lD ... t 11 de, pce aaat 20 de: 
ı - Kartaca ~ululftıbelerl Ttlrk~ lll•taı1hl .. •e•rin .. de .. çe•kl•l•ec•e•ktlr ................................... 1 ~11 ......................................... ... 

·-------. Gazlaııtep ~!!1nk okulundan Sablık Kötk 
1 v AK 1 T matbaası 

1 - At.et BkeJL 

Dr. Kemlıl Ozsan 

idrar yollan hastalık· 
ian mütehassısı 

Be7olla laUldll OıMldetll No. ~ı 
am. Pazarı OatO ObaayaD 

Apartman. TeL: 41W 

19M - 193C aeneslnde aldılmı p.ha· Erenk6y Sanatoryomu bitlFğlndc 
detnameml zayi ettim. Yen1a!n1 çıka· 13 numaralr 45 c!orUm Fıstıklı ç.am· 
racağnnch:ı eskis1nln hQkmU yoktur. lık, 4 d6nUm 'bağ, 2 d6nUm vİ§nellk, G 

Karaköy Halllpqa aokak No. 2 odalı konforlu bir k61k, h:ıvagazı. ( 
Muhittin ÇÖL. (MiMi) terkos, elektrik ve telefon tealaa.tmı 

Sahibi: ASIM US havidir. lıle•aha ı52 dönUm. 

Basıldığı yer: VAKJT Matbacı11 Mllramat: Fatih Karıunan cad 1 
Umum nevrfyatı idare eden: deBl 8 nulDIU'a komisyoncu O.· 

Refik Alı.met SevengQ man Noyan. Tf'Jf'ton: !-1714 

Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştı1 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği İşleri alır. 


