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ıı.. ~-~ yine §ahsi fikir

._ De~ve ~ 
l01t~':. söyledllf natuk 
.;M..~ _tarafından 1n· 
~~crtne ,.....ıım 

l&L7"".. 1111reuıe TeTllen 
l'etle:rt haiz bir Cum

~, ~ ~ılrtığı •ıçın 
·~ ~ ~ .. , el bir kanon 
~. ı.a~ııdedlr. Omm için 
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lngiliz Baıvekili 

Çörç·ı 
Son siyasi vaziyetleri 

izah etti 

UÇ DENiZ
ALTI 

BATIRILDI 
Hedefimiz 
müşteıektir 
Londra, 18 (A.A.) - Röyter: 
İngiliz Başvekili Çörçil, bugiln 

denizaşın memleketlerde ya.ştyan 
Amerikalıların "Pllgrims" cemiye
tinin Vinant şerefine verdiği öğ
le ziyafetinde bir nutuk aöylemit 
ve Amerika bUyük elçisine hitap e
derek demiştir ki: 

Hükumetinizin ve milletinizin 
de derin bir surette alA.kadRr oldu· 
ğu ibüy;:ük bir meydan muharebesi
nin, bütün genişliği ve blltlln eid
detile inkişaf ettiği bir anda, size 
buraya hoş geldiniz deriz, Vi:ıant. 
Atlantik meydan muhare'.>esinl, 
kaU surete kamnmamız limndır. 
Bu muharebe Amerika Birleşik 
devletleri hük(iınetinin ve mitleti
nin ilin edilen siyasetlerinin kuv. 
vetle bertaraf olunamryacağmı hiç 
bir şüpheye mahal lkalmryacak bir 
tarzda isbat için kazanılmalıdır. 

< Det1mM -1 anCtM) 

Vinant 
Amerika - lngiltere 
dostluğunu anlatb 

A ERi A 
HAREKETE 
GEÇMIŞTiR 

Tehlike 
müşterektir 
Londra, 18 ( A.A.) - Pilgrims 

cemiyetinin öğle ziyafetinde bir 
nutuk irat eden yeni Amerika 
büyük elçisi B. Vinant, en başta 
lngilterenin yaptığı mücadeleye 
dünyanın he.,. tarafından göste
rilen mii7.aheretin ehemmiyetini 
işaret ederek demiştir ki: 

"Beşeriyetin beslediği ümitle
rin köprü ibaşmı tutmak lngil~ 
milletinin mukadderatmda şe
refli bir şeydir. lki bin senelik 
tarihin derslerini tahrip etmek 
isteyen kudretli ve insafsız dik' 
tatörlere mukavemet etmek İn
giliz milleti için bir U:ıtiyazdır. 
Onlara: "Buradan gcçemiyecek
siniz" size mukadder oldu. Siz 
çok az aöylediniz. Fakat çok şey 
yaptnm. Bu hal. büY,Uk itler g&o 
ren. fakat sükOtla iktifa eaen 8.8" 
kerlerin p.nmdandır • 

(Deoamı .J fhlCüde) 

Kızılay suiistimali hakkında 
hükOmetin izahı tasvip edildi s t~,,-le clanl§ttr: 

~--~ ..... '-ana bir ldtfnln Yirmi dokuz bin lira ihtilas eden 
~--- "'~,~~~~U.:: ~ iki memur tevkif edilöi 
~~~ıt111ı,._ '-hhiit teıldl eder. ~nka,.a, 18 (A.A.) - C. H. P. kanlan suiistimal etrafmda mü· 

•• •.,.. bunda en ktiçük ~ ... ..._ Meclis Gnıpu umumi heyeti iblr bal&ğalı rakamlar işitilmekte ol· 
~~hır~ ak lazımdır. Bu gün (18/3/1941) Salı günü saat duğu için bunun ha.kiki miktan 
,....._ '-1~ da bbJ,;{'"'<tatör- 15 de reis vekili Seyhan Meb\ısu !hakkında hükfunetin izahat ver
h. '~ Ya se,k, .ıg. k için Hilmi Uranın reisliğinde topla.nr- mesini istiyen bir takriri vardı. 
' ... ..;: \'e tetebblislere dı: 
~ ret vennl ola. Takririn okunmasmı mütea· 
~ Rumamede Konya lıfebmm kıp ~hat ve içtimai muavenet 
.~ lıl it Dr O Şe k" Ul dağ tara k·t ~ Hul·~-= Al ... -.. k- -&.,.. "-ertı.~!t b~ •• ~!.~~- . sınan v ı u - ve ı ..,,... W'1 at..G9 ursuye 
~ .... "-cı&ld uu..,..._ ..... fmdan verilip Kızılay cemiyeti gelerek keyfiyeti berveçlii ati 
~~" lır ~ Japonya ha.· merkez veznesinde meydana çı- izah etmiştir: (Devamı 4. de) 

§~~a · ıu·ı ks peynı·,.. ~ ee .... ~tttr. Dtktartörlerle JI. 
~~ : arurnaa bir an· 

:~ ~~ 1;..~::re: Ticaret VekAleti bu hususta mura-
lıı&. 'it• te :'fır1 De nihayet ba. 

~~':.:='Aı.';-: kabe komisyonundan izahat istedi 
-, ' tıs A ... ~ Dikkate değer ~ Ticaret Vekaleti, lüks peynir 1 derdiği bir teZk~ ile bu (lnks "11 ~ -~ Oamhmrelsl "-a ._.__ bnk!Mızlığl· tarifesini kabul etmiştir. peynir) hakkırida i7.ahat iste-
"'-~ ~. '-it böyle bir sulh ~in Mal Om olduğu üzere, bir mUd- miştir. · 
~~- • 

91Daınağa hazır det evvel murakabe büroeuna 
~'-~ııyaya karşı da milracaat eden bazı peynir tile" • ·ı· K ı 

,...,.••gı~ 'Itır. l'!lhal zafe- carları, dükkan.Jarmd&ki iyi ka- 1 n gı 1 z r a 1 
b::"llla Od Je \'e l'onanis- lite peynirlerin lüks smrfa ithal 
~ ~ ece11nı Taadeder- edilmesini istemişlerdir. Büro, Amenb elçisine bir 

11....._ ~ it ua,.e etmeğl de meseleyi fiyat murakabe komis- meaaı· go··nderdi 
~~ • llzvelUn Çine kar· yonunun tetkikine arzetmi§, ko-
~ •:'4t ~lı Yardım \'Udi misyon da talebi muvafık göre· 
~ Qı Ponnya ka!'§ı da rek piyaasda bir de lü'ks peynir 

~---- '1adU bir hareket· !:ı~;ı!~unıD88Inl karar altına 
.. ~ .._.:::ndanbert Av- Haber a.Jdığmnza göre Ticaret 

"L~~ le etmek za- Vekaleti. dün, alakadarlara.gön-
~._ :.:~ Bununla be-

•'dad kadar ba mll· 
~---.. ıs-..';0 dartqtırmağa 
~ ~ &il dolayı pvet 
~ ile "ecbur1A vrupa harbine 
'~ "°l'lbal Yetini duyarsa 
~ ~ llllinaM.betlerfnl 
~ 111 ~lertnı anyordu 
"~ I~ ka Cumhorreltd 
~~ ~: bl r;litf!n ıtahsi bir 
'~ ~ r zaman m"·el ~' lılıe ele ltalya krah n e 
~ ~~lerc1:lunnı11ştu. Fakat 
~~ ~ l' llOnra 1talyanm 
r.:..'"'~ 1btanlırtan ttzert· 

ltlt ~ tıald~ n ka· 

~~--

mücadele aabasmda ne ltaıyayı, 
batti ue de .JapoayaJJ lstiana et
meğe lmki.a kalınamqtır. Artık 
ok yaydan çıkm.,tır. A vru.- har. 
bl nihayet bir clhaa harbi tekil ve 
mahiyetini alml!}tır. Şimdi biri de
mokrasiyi, öteki dKrt.atörltildcıl 
temsil ve u,,ıdJ ede• iki ilrm kar
ii kar§ıyadlT. Mlhvercllerl lulrbe 
götüren saik dünya mllletlerlne 
efendi olmak hmu, dcmokrul 
mmıleketlerlnl harbe götüren imli 
ise esir ,...._ktusa httr olarak 
~rım.ıa ~ ilmek .... .,. ... ........... 

Amerikaya minnet
tarlık hislerini 

bildirdi 
(Yazuı 4 ündMe) 

Yunan- talyan 
Y aralılan mübadele 
edilmeğe batlandı 

llelpad, 18 (AA.) - YunanJat&n 
ne İtalya arasında ilk ağu yaralı mtl
badeleal, dün Yugoela vya arazlalnde 
b&fJ11m11br. YUD&D ağır yaralılarmı 
lllm9 ilk tren, dtm akpm JlelC.raddu 
~Ur • 

Mühim çarpqmalara sahne olan ltalyan Somalisi, lngiliz.lerin şiddetli h 
va hücumları ile tahrip edilmchtcdir. Resimde, /ngiliz kuvvetlerinin ya 

la§mahta olduğun Asmarada me~lıur Roma caddesi göriilme!ltedir 

e·r Alman 
tahtelbah-ri 

Af i'J'~a teplıeslnl!.e ı-----

8 r italyan ~ SOVVE T HAf i
CiVE KOMiSER 

MUAViNi 
Amerikan sahillerine 

gidiyor 

generali 
maktul düştü 

Denizaltı 
gemisine 

çekilen 
teıs·z 

\"eni es:rıer alrndı 
Ingiliz kıtalan 1 Moskova 

13 koldan hucuma ı elçimizi 
geçti 1 kabul etti 

Moskova, 18 (A.A.) 
- Ofi Frans~ ajana 

A~.ERiKADA 
D NLENiLDi 

Vaşington, 18 ( A.A.) - öğ
renildit:ine göre, bir Alman de· 
nizaltısırun Atlantikte Amerik:ın 
sahilleri civannda faaliyetle bu
lunmak Uzere Atlantiği geçnıek
te olduğu Amerikan hliklimetllie 
ihbar edilmiştir. Denizaltmm hu 
seyahatinden hakiki maksadı.ı.n 
ne olduğu henüz bildirilmeınekle 
beraber İngiliz gemilerine veya 
lngiltereye Amerikan malzemesi 
götürcek vapurlara karşı fa.,li
yette bulunacağı tahmin edil
mektedir. 

(Devamı .J üncüde) 

Bir Alman 
binbaşısı 

l§gal aleyhinde bulunan 
bir talebeyi 

öldürdü 

Kahire, 18 (A.A.) - Orta Şark de. 
:n1z, hava kuvveUeri umuml karargll 
hmm tebllği: 

Eritrede, avcı ve bombardmuuı tay~ 
;yareletlmlz dUıı Keren mmtaluuımda 
devamlı faaliyette bulunmU§lardır. 

San§ll dağında dllpıan kıtaatma ve 
top mevzllcrlne pike bilcumlar yapıl 
m~ ve mitralyöz at.eşi açılmıştır. Da. 
ğın cenubu şarktsinde bulunan demir 
yoluna da hllcum edılmlşUr. Bu ha 
rekat e!'nasmda 4.42 tipinde bir !tal· 
yan tr.yyareal dilşllrUlmUştUr. 

Habeşlstanda, Harrar • JiJlga mm. 
takasında düşman kıtaatı ve otomo 
bil kollan mifralyÖZ ate~!.ne tutul 
muştur. 

Kahire, 18 CA.A.) - Orta Şark u. 
muml karargl1hınm teblıği: 

Trablusto. kayda değer bır şey ol 

mamıştu. (Devamı 4 üncüde) 

Arnavutluk cephesinde 

italyan zayiat 
40 ·bin 

italyan hücumları 
tardedildi 

Almanlar 
RADYO GAZETESİNDEN: 
Bir Alman bin'baş!sı dün bir lngiliz kuvvetlerinin 

Bulgar talebesini işg-al aleyhinde Y unanistana geldiğini 
bulunduğu için evinin önün·~ 
öldürmüştür. ~uğun babası da yayıyor 
binbaşıyı öldürmüş, fakat ibaba Londra, 18 ( A.A.) - Times 
bir müddet sonra evinin önünde gazetesinin Balkanlar muhabiri· 
asılmıştır. nin Atinadan gönderdiği bir tel· 

Alman askerlerinin Bulgar:s· graf a göre, Arnavutlukta vukua 
tana, Bulgaristanm davetiyle gelen yedi günlük muharebe es 
~diğini bugün rndvoda bir nasında İtalynnların ölü ve yara
sözcü izaha ~ahşmıı;br. (Devamı ~ ilncüde) 
...;;.... ______ ;,__;,__.:___.----------------~ 
Milli küme maçları 
Geçen sene erde olduğu gibı yine 

sekiz lüo arasında yapılac k 
Her yıl olduğu gibi bu sene de 

milli klime maçları arifesinde or
talıkta 'bir dedikodu aldı yürüdü, 

Programsızlık yUztlnden bu iR 
lerin bir tllrlü yoluna prmcd.iği de, 

son on be§ günde verilen l1ç muh 
tcl'.f kararla bir kere daha mey 
dana çıktı. 

Birinci karam göre mtllf kiimc
(Dev:ımı 4 üncüde) 

bildiriyor: 
Diplomatik mahfili 

den öğrenildiğine gör 
Türkiye büyük el • 
Haydar Aktay cumcırl 
si günü hariciye komia 
muavini V işinski ttıTal 
dan kabul edilmi§tİr. 

Günlerin Peşinden: 

Ev.eki pazar 
çarşıya uymadı 
İtalya Başvekili Mussollni wm:

dı hnrlciye nazırı Kont Ciano 
ta oldUb'U halde hemen blitl1n 
zırlarını Arnavutluk cephe 
gönderdikten sonra nihayet kcuu.119• 
si de Romıı.da duramadı. Ylliı 

lılnra karşı elde edilec Jt zaferd 
nhııan hisse almak içln olacak 

da kalktı. Cepheye gitti. Denil 
~'ine göre büyük taarruz kuuuaaa 
dnsmı da kendisi verdi! 

Fakat kumanda vermekle zd 
elde edilemiyor. Beş giln de 
eden taarruzda İtalyanlar on 
bin telefat verdiler. Bu sure 
oizzat Duçenin kumandanlığı da 
a g"t.mlş oldu. 
Anlaşıld•ğma göre lıılUMt>ltlıil 

'}Öyle bir hesap yürütmUştU: 
manlnr Bulgaristana girdı1er. Y 
nan hududunu tuttular. Se 
taarruz için hazırlık yapıyor 
Hiç şüphesiz Yunanlılar Arn 
luktaki askerlerinden bir k 
almışlar, Sel1'ınik cephesini tu 
için oraya götllrmüşlerdir. 
vutluk cephesi böyle zayıfls 
ttalva ordusunun işi kolayl8'1111B 
oluyor. Bövle bir fırsatı kae 
do~nı değil. Almanlar Bul 
tandan Selanlğe taarruz etm 
den evvel biz kendi işim·ze 
lrm. 

İşte :Mussolinlnin kumanda.• 
tında •rnmlı.ın sr, ltalyan taıt'PPlııııııll 
Jnn böyle bir hesap nzerine 
muştur. Fekat nasılsa netic.e 
lenen şekilde çıkmamr.jtır. D 
doğnısu evdeki nazar çaı-eıya 
mamrştır. Basan Kamça.yı 
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1 
Rauyo üazetesı 1 

Tir ıCln bArlkalır 
yarattı ~ı gtla : 

ıs mart 
Buailn 18 marttır. Bugiln, mad
Us~ınlilğUn manevi Uatilnlll.k ö

üı:ıcıc cjenizde yere kapak landığı 
ur. 18 mart karada harikalar 

vatan T..ırk askerinin denizde 
uclzeler gösterdiği bir gündilr. 

luaret gibJ küçUk bir m:ıyn gemi
denbe mayn dökerek zafere yar· 

• etmJ§t{r. O gUn bllyllk donan· 
ıa1aı' Çana.kkaleden gert dön
ıDtlerdf. Tarih, 18 mart znferlnln 
mtat be!Agatinl her zaman hatır
daeattır. 

ıa mart, etten ve kendsn göğüs 
dude denize çelik zniıhnn eridi. 
:1 ıQndnr. 

Yakm geçrnlftekl bu mucizeden, 
ak istikbal ı~ b1r ders çıkart· 
ıayı blltün dünyaya hatırlatırız, 

llJNAlftSTANA JtARŞI SlN1B 
llAimt 

1187nelmflel siyasi !aallyette afi· 
Onet vardır. Fakat bu. fırtmadan 
wclld sUkQnetUr. Dlln BulGar 
ldyoeu Almanyımm Yunıınistana 
ankete geçmek tlzcre olduğunu 
~ti. Bu radyo bugün bu 
~ hakkmda yenJ bir malılmat 
ermemJ§tir. 
BerHne gelince Alınan hllkfımetl 

Alman matl:.ıatı aükQt ediyor. 
an reaml mallimata göre lae Yu. 
ulatana lngiJiz as:tcrlerinin çı
anldığma dair almıın yab:ıncı ha. 
er er Berllndc bllha.s~ bU)rU.k b1r 
l&ta lle tetkik edilmektedir. 

Bng1ln Berı nden gelen başkll 
haber Almanya Ue Yunanistan 

hamdakJ münasebatm normal ol· 
ı,adığmı ve işin nazik bir Eafhaya 
irmek uzere olduğunu blldrimck· 
xlir. Görülüyor ki Yunanistana 
t.IJI sin'r h:ırbi ba'.\llnmıgtır. Kay. 
aıı Almanya olan b dbınnJ n:ık
,.Sen bir çok haberler birihirlnJ 
.tıp ediyor. 
Yunanlılar propaganda k&J'IWft· 

s va.karlı bir sfikftn muhafaza • 
orlar. Yunanistan ltalyaya kar-
latiklA.1 ve şerefinJ mUdafaa et

il glb' Almanyadan gelecek ta. 
rru.za karşı da kendisini mUda· 
ıa edecektir. 
Amavutlu!;•~'.lkf son ttaıvan ta· 
tTUzı,ı.nun ill bahnr bU) Uk aarı u

oldUb'U anlaşılmış, ltalyanalrın 
:ağlüp oluşu Yunanlıların azmini 

rrnı9t.ır. Ruzveltin Yunanlstana 
'.ırdnn vaadi de Yunanlılann her 
ıarrwıa karşı mukavemctiıı1 ar
nruwr. 
UL\ı.'~ A l'lJGOST,,A \~ADAN 

t)]UDtNJ KESTİ 

Ahnsnyanın Yugoslavyayı ı'mdi. 
Oç!ll pa.ht çcr~evcsine almaktan 
cUnJ kesti~ gelen hnberlcrd en 
qılmaştadrr. Mihv~rln bu hc-

ph. yanıldırrı anl:ı~ılmaktodır. 
goelavyadnlti Uç unsvrun anlaş· 
uı dahili vaziyeti takviye et. 

tir. ltc.Iyanın Yunan'stnna mag
olnıa!ll Yugoslavyada derin te. 
r husule gotirnıiştir. 

Bir Alma.n blnbaşun dUn bir 
'l.r taıcb~sini İfi"'al aleyhinde 

unduğu için ev nin önilnde öl· 
llatilr. Çocuğun b:ı.bn.eı da 

ba.~ıyı öldilnnUş, fakat b:ıba bir 
dd~t sonra eVin1n önünde asıl· 
tlr. 

Alman ukcrlerinln Bul~nrlctanıı 
ıari:ıtanm dnvetJlo gcldıf;inl bu. 

.n radyoda bir söz:cU Wıh:ı çnlış
p, 

Berin iki gUn Rurvelt nutkuna 
"it lli.knyt davran1ı!:t n sonra 

dJ Alman gazeteleri Ruzvelte 
cuna ba§lamttlardır. Ynn res 

beyanat nutku tekrar edılmfe 
tler dJye tavsJ! ctml§tir. 
Kllıverln Amerika tnra!mdan a· 
u bu karara karşı muknbcle e. 

efl ftlph~f.zdir. Dunun lı; 'n 
WAI6!tanın Berllne gelml't!l bck

ektedlr. Matauo!t bu cyuı son. 
•ıııa do'.tru Berlini, nis:ı.nın ilk 
ttumda da Romayı Z''"ar...t ede· 

r. İtalyan gaı: . t~l :!ri bu fl Yn· 
tten bllytık neticeler c::rkacıtğmn 

..ıJyarı 1'alkmt tnıındrrmava c;nlı. 
'm-lıtr. İtalya Yunen cl'nden kur
rmuı için Almanya1ıın, 1ng1Uz 
~umdan kendisini kurtar· 
\k lı;ln d 0 Japonyadan imdnt M1c 
Jaektedlr. 

herikanm İngfltereye en mil· 
yardımı yeni gemi ın~a~ ola

br !car ve iare k:ınnnu merf
e girmesi ile Amerl':ad:ı gemi 

tı artmlınıct!r. Ruvzeıt ya. 
lda 300 şilep inşası için Mr pro· 

meni\ fC?'a'"'l Jı:o,·nc:ılttrr. 
en'den T gemi t~hı da bilytlk 

,..aeu.tır. ~teramn_ 

Tigafro tarihimize dair: 
d ,_ h> .,.,.,, ';ı ...,, ve .A.,,., """'" mn tf'S
ga h 1 rlle Almenvn Rrumda blr in· 
§8.St yanşı bs lamıştır. 

"Minak,, mektebinin son çocuğu 
DOGU AJı"RtUASrNDA 

Dth'ı do~ AfrfltR~Tl'l""n 9"el"ft 
!tRb•rl~r btr enmrtz hıt'hf"r ~rdt. 
trı'9m.,.1,." R•~nıtV'I 111..,.1 f"trl'ıf• • 
lPMİr ]~ ,.~tt!(tn•fn tn'htlv(' o<lil,.n 
B erbcrn 7 ,.,. nra tekrar İngiliz· 
tere ı:-eçmhıtil'. 

''Karakaş,, 
Şimdiye kadar 6000 den fazla sahneye çıktı 

AR VUTLUK HAREKATI nyatro De biraz alA.ka& olan bllir 

Arnavutlukta barck!t nrltk ta ki bizde tiyatro, 1668 de kurulan "Ge· 
mamen dunnu' eibidir. ltalyanla • 4.1\kpa§& 'l lyaırosu .. ııe baflaına.ınJ§ 1a
nn son gavr"tlerlnl sarfettiklerf ut ınk~ et.mıgUr. 
anlu,lıvor. Kili!l.lrada yapılan ha- Çok fena bı.r '1 Urkce lle konupn 
rekatta ttalvanlar 400 tayyare lı:uJ bu sabnenln bOzuk pvesı, periDD-D leh· 
larn.,•111 rdrr. ~ "'AdaleU Ulh1ye tecclllal, lle bl
• Yunımhlnnn TeoE'delen bmge. Len ve hAlt. tealrlerl görülen '•Melod 
sinde br•lr-'•'rl"n taa'rnlZa •iddet· ram., ~ bir tarata bır&kıJırsa Uyat· 
le d•vam ettılrl0rl enn ~eleıı ha. ro tarıhlmlade bir devir bır merhal 
berlAr anuı;m""drr. Brı Mltcdt>kf 1 oıdutı.& lııkV edllcmd. 
ttıılvan knvvctl<'.'rl mu}ı·,"ra edil· lfte geçenlerde kıall. bir lıaatalıkt.aıı 
m<'.'k tPhUk"'Sine de mımıı.durlar. sonra b&)'llt aahne.ıılnden çekıldıglnl 

Almıon denlz:ıltı hnrb'"'" "'1-idet· :ıaber aldığımu: aktör (Karakaf,, 18 
lenece<'t v~ bu harbe t(){'O deniz yqıtıda Katolik rablbl çıkacağı Ve
altmm giri!lece@ 83vlenlvor Bu oedik darUlfUnUnunu bırakıp satuıeyt 
pek mtiba18~alı bir rakamdrr. Ge. atıldığı gUndenberl lıayatınuı 49 6e.ııı.
ml tekn~l<'rf bti\11 mfkvarta vapı· sfn1 yaınu: bu ~ lıaaretml§, ve b1%<1e 
labillr. Fakat btı fn11:uıtta tekne • bU Janrm, yani (Faaulyaclyant ve 
den %fvnde hnt:'3.,e fılett"'I' ve bun ıMlnak, ıa ba§layıp zamanımıza ka· 
lan vanac'lk f'!"llt,.ı..e'!~elarm fşrf dar denm eden "Melodram,, mekteb • 
lertn savrıımı ~ıs .. ISnUnc alın 11- nln BOtı evlldı olarak tanUUWfU. 
zrmdrr. Bıı '1bf '"'"il erin eavuıı h~r Onun bir ıöbret, b1r mevcudiyet 01· 
merı'"k<'t " o'rlu"hı fFfbf Almanva· dugu:ıu kabul etmeliyiz. Munevvcı 
da da mahduttur. !::~n avlar zar. ttr adam olmasına rağmen bozuk ana 
ftnı'la J. ~"'11nvnı'11 150 denlznltmm dillDcleJJ ve tıtrt sellykaaı icabı dUzeı. 
ln""'n kabul f\cflfcbl!Jr. Ancak bu ıeınedlli ıtvealnden tıa§ka bata ayı 
rd:!'!.Mm ~ .. ima 1•" P birinin tnm!re ıacak to.ıafı yoktu. 
thtlyıır. ~t\ .. qterdl'ti bilinen bfr şev· Onun bir ldeal olduğU da muhak• 
dfr. D"'nlz.,ıtı hnrblrı!n 1918 deki kaktı. Zaten t9 sene sahne çiğneyen 
netfceve rılinrer olacağı şilphe- bir a:ıama ba§ka ne bir 1.ıı1m vcrllebi· 
s!ziir dE"nil"'billr. ılr ld, .. 

fsm ol 
bir 

Hava Kurumuna 
2500 lira verdi 

Dava lnırumunt\ tebenuda bu. 
lunnn ltercstecller~ şunlardır: 

25t 0 imılnf bfldlrmlyen bir zat 
tarafından. 1000 Ansti Ke§!şoğlu, 
500 Am Kanııı.n , 500 Pandcli Dü. 
gtlnr.Uo#lu, 500 Lokmnn Kuriş, 375 
Aleksandros 1stııvrld e. 850 Artin 
Tonaloğlu, 350 Artın Çerkezyan. 
151) Abdullah Mehmet ve ecrlkJ 
Toma 100 GDm şoğlu Biradôrl r, 
ıoo Mclunet E. lş. 

~ 

Lise direktörlerinin 
toplanbsı 

DUn maarif mildiirlUi{tinde ·=o:e 
direktörlerinin iştinı,kiyle bir 
tonlantt yapılmıştır Too1nntıda 
okulların teftiş netice!eri ve ku· 
yudat işleri etrafmda görilşUJ· 
mu~nr. 

Tcltiş retlcecı;nde dll1e't'lme • ..i 
fca.b..""C!en husu.sJ rm sUr'at'e ~
tacı ic;i!l erı'll~'ı tedbirler a.1mm'3.· 
sı, kuvud:ıt iş'erinc"re görUlen nk· 
sakltk1arm tnmmnlnnrnası kin 
o'<ul idareleri f aaHyete geçecek
tir. 

-3-

(Karak&§) Uyatronun kUltUr işi 01-
duguııı.; \rtleolerdendl. Buna lnanmıgtı 
da. Ru!.anl mesleğinden ayrılıp sahne· 
ye sccmekte, kendi tarifine göre: 

•· •. Ar~lsUik denilen ınsanı sarhoş 
edici suyu -eonuns kadar lçmtkto
tıun•Jn için beis görmedi. 

Sevı.tıgl sabııede bazan o bdar ~ 
şıır. o kadar candan oyııardı kl, perdo 
kapandıktan sonra daklkaJarca ken· 
dine gelmediği oım111tur. 

RejiRliı ve mUterclm Kanık&§ ayn 
t>lr §ııhslycttı ve tamamen kUltUr ada. 
mı id!. Snhneden arta kalan saatten 
hep ıniltaıea Ue seçmlşUr. Kl~p dU' 
kUI\lllgU. onda zevk olmaktan ç "nış 

htlyaç .baUııl aW;ıqtı, On bCf • edeı 

tıızla tanıdığım bıi adamın b:ı detı 
eanal kahve.sinde oturduğuııu gurmı:0 

dım. 

Rahl!lcUI Fahrl, Rıfkı ve Ka vuklt• 
Ali gıbi onu da ber görtl§tlmdc klta 
ba e~ı!mlş bulurdum. O kadar çok o. 
kurd:ı ld, bir gUn evinin köşe pcnce 
rw 1r.Unde Zeki Meğam12.'m Türkçe 
Kur'An tetairlni ve Kur'Aıım yenı 

harfle!ie tıa.sılmıı diğer bir nQsbaıınıı 
kar,ııa~tırıp tetldk ederke11 g6rdüğilm 
zama.n t.ayrct etmemlııUm. 

Kendi de farkına n.?$; gilldU 
"Eveti, dedi; - "Ben dört klt&bl da 
okur;m Fakat ,Arapça b~ldiğlm lç1n 
eaml:nlyeUe &OylUyorum; Kurtna bay 

raıılııtım vardır • ., -

Yazan: 

C emaleddin Server 

detim ki ; (Karaim§) bunda ma'zQr v.ı 
aamınıtctlr. 

- .. No yapayım; aksanım bozuk. 
Ben r\e biliyorum amıı. elimden gclm.• 
yor. Artık bu böyle gelml§, böyle gi 
der .. ., c.erdl 
Kı\RAl(A., I NASJL TAND>DI f 
Onu sahne dıgında ilk tanıyışım. 

l93S afi tcııadUfcn olmuştur. F.vvelA 
rahtMtll doatum (Kemal KUçUk) Un 
evln\S'l, sonra da (NB§it) in mnklyaJ 
odaıs!ııOu görUomUştUk. (Kemal KU. 
çUk, o) zamanlar •'AğacamHnde,. "Çı· 
ııııı zade,. apartıma.nında otururken 
'Mte IK'kağı .. nda 21 numaralı evin 

~ ik1r.c1 katına yerleşınlş olan .. Karıumı 
ailesi , ııe komşu olmu§tu ( Kcnıl\1 Kil 
.:Uk> 1.ır. ogün be.na ''Baba.. dl) e ta 
nıttığl ihtiyar mcalektaıı. -eonradan 
?ğrctı~ım ki- daha evvel "Papa .. ı. 

mlf ve btUrfilği DarillfUnunu bırakıp 
sahn!)'~ geçmese i.ınl§ rahip oluyor· 
mu1-

EN B01:'1ni KUSURU 

Zavo.llmın en bUyük hataaı, yahut 
yegaa' kusuru konu!Jmal!llldakl gara· 
betU. DW, "Ftı'JI., veznine yabancı oı. 
dugu ıçln 'Tabii mcd,, teri çekmeden 
okur: m~eı nevi' mAnıısına kullan· 
d!ğımLZ (knblyl) 1, mUmkln mUrtıdl!I 
o!An C ıı.aa bil ı den hiç ayırmaz: keza 
(kaU ı .. luuı.Ul) 1 ayni tarzda te!Affuz 
eder.:ıı. 

Buna rağmen insaf sahibi tdl. Sah• 
nede '·konuşma aaıı'aUnln chemmıye

tlnl t.ahdlr eder. dUlnln bllnyeslne f{• 
ıemlş bu gnlat'dan dolayı kusurunu 
tUralt..uı çckinınezdl. Biz ~ lUraf e· 

Ke emeıı 1 
Türkçenın yeni mefhumlara gö

re yeni kelimeler Uretmek kabili
yetini istismar etmek lazım. Böyle 
olmakla benıber bunu htiyaç had
dinde tutmak, bir maksadı anlat
maya yarar mevcut blr kelime 
varken o"lu yok hllkmUnde tuta· 
rak ycnlal:ıf icat kUl!etlne gitme· 
mek de ş:ı.rt ... 

Diln kUçUk bfr havad'ste (katı. 

şıklı un) tabfrlnl gördUk: o!'rnanh 
tnblrlle (mahlfit) karşılığı ... Fakat 
(kat) dan (knt·k) ve -mahlnt 
karşıhğı- (kntktlı) vardır; katı· 
şık yoktur. olamaz da ••. 

(Katışrkh un) dememeH {kat. 
kılı un) demeli. 

..0Uzldelet Kafileal,. l.5imll b&aılma 
mıb t-nrlın için bal tercUmeslnJ yaz
mam icabedly6rdu. Kendinden dınJe· 

diklcr-.JT.e ve dosyamdaki noUarm ver. 
diği ıOA'Clrnata göre emektar aan'at 
kArm nayatr §lSyle ~eçml~tir: 

Kal'Bk&f, 1874 te tstanould& "Pan· 
galtı., da doğdu. Mqhur olmıyuı aım 
adı: Boğoa'dur. Kendl gtlıi rıaı:.ne tş · 

lertyıe memul, dekor nıMamhğı yapRn 
babnsr (PUzant Karaka§ Efendi) dir 
Bir arelılt Uı!aret yapmııtır. 

Kar.ık&§ ilk taluılllnl ••Pangalt.ı., da 
-Vıynna KatoHk papaz.lan terafm. 
dan lJa!'e edilen- "Vlyannlılar Lisesi,. 
nde yaptı. Bir mllddet "Galatasaray 
Llsesınoe,. okudu. Vene.dik DartllfUnU 
nun·J ı:ılirdl ve MKatollk rahip ııamzt. .. 
fil,. oıarak diploma aldı. Fakat runa· 
n!lere mabsuı kupğm beline bağlana. 
cağı meruim gUntızıdc, evıeıımemea! 

için yt"mlnc davet edıllrken bur.u ya 
pamıJ&cıığ'lnı anladı; "Blnlg,. 1, kuşa· 
gı bırakıp latanbula kaçtı. 

O ıruuıaııtar •"Qedtkpqada vlkl Oe 
mantı tl)"&lr08U.. " ··~bu.debafında 
v~kJ 'E'~rlyl, OşmanJ Uyatroau .. mlldU. 
rll ve rejislirO Tomaa Faırulyaclyao 

Efendi, aynca Kadıköyünde "Papazm 
bağı,, denilen yerde ( Oaınanlı Dram 
kumpanyaıü) flrmaaı altında tems!Jlor 
vorlyln.u. Karakaı bu sata müracaat 
etU. tııı dcla <Mlnak) m tercllmele· 
rlnden ''Evlft.Uarımıı:,. yahut "Valide 
Terbıytsi., talmll piyeste {jon proınJ· 

ye) .ll.ırak sahneye çıktı.' 
(Kuakııol ı aahneye sevkedon amJ 

sıllk, kıo.ndlntn a.l~e tJyatro art!atl oı
maıarmdaııdır. Babası dekor ressamı 
"B!ly'.ilc Benllyan .. yADI; Serope &n· 
Uyan. ıımcur ve Sultan .ı.zfzden '•stlf. 
lorla c.yun oynamak tmUyauru alan., 
~dıkpaşa Tlytrosunun mOdUrü Ağop 

(Devamı yarın) 

Ben, iki ay zarfmıia EUz:ıbetln 
ytlzUnil belki yirmi defadan fazla 
görmüştüm ve onun gUzclUğiru kim 
sedcn ~ğrenmcğe ihtiyacım kal
mnmıştı. Fnkııt zabitlerin meth&
dıııleri gururumu o!q:uyor ve Eli· 
ıabetc karşı !~imdeki hisleri kuv· 
vc tlcnc'llriyordu. 

o 
1 

D evlyora.n 
Dışan çrktığrmı ve gezdlğfmJ ya 
görmUş veya duymuş olaca.lı: beni 
azarladı: 

- Aşkolsun milhendls efendi 
dedi. Karaya <:ıltar da beni grirmez 
ılniz olur mu? 

Aradan bir knç gün geç.-f~tl. 
Cenc d Pr& e idim ve n5b!t odıı
•:nda bekliyor um. Benden evv.el 
gelmiş zengin ve yiik.'3ek bir aile
ye mensup üc; ln3'iliz genç vardı 
ve bıl! başa verrni'J k nu~uyorlardı. 

lngllterede birlbirlerine tnkdirn 
edilınnden kom·~ rrı<ık mumkun ol
madıf;'tnd!ln d :mı ~asında ltac; de· 
fa n.stlııdığ m g nç' rle selft.mlnıs· 
ırı.ıyord ım bile. Bu gençlere de bir 
kaç defa burada rMtlıımıı;tun. Ta. 
bil takdim edllmi~ olmadığımız iı;ln 
tanışmıyorduk. Yalnız muhavercle
rlne kulak k-ıbartmcn E 1i!abc tten 
b"hn"ttiklerlnl duydum. Biraz da
ha ynl:l 'l.şar<ık fakat kendJlednl 
dJn'PdUlmi terkettlrmcd en kitnba 
bakarak kul k v~rdlm. Bunlar, E
lizab"tin k r ndJlerlnl dera esntl.!!m· 
da nasıl kar,ıtladı-m·, neler &öyle
diITfni anlntzyor, dere hnrlr.inde 
tnrşıln~mca söylcdl"i ~z.leri telt. 
rarlıyarak k ndiJcrlnc birer ift.i -
har hissesi çıknrıyorlardı, 

BUtUn muhavereleri şıınu ~t 
ediyordu, ki bu gençler, t&hsiU bir 
vesile sayarak Ellzabetle atr.ka 
peyda etm~ie c;alı§tYorlardı. 

Elizabetin meftunlarını ~~rllnce 
hislerim kal kat arttı Bu l.!!11-

zade ~uklan Elu:abeUn bir s6· 
zUnden bin tUrlU mana çıka.rıyor-
1ardı. H:ılbuld Eliza.bct. bana ne 
lltifatlnr )'Bpmarnq;tı. 

Gene bir giln d..;.rehaneye ~e1i • 
yordum. Sa!ona girdl~m val:it ll~ 
yılprJA .... ..... ~ 

Bir ng;ıız kızı ne bir Tlrk 
b2.llrlyel s nla macerası o 

konuşuyorlardı. zn Ç:lldı ve benim 
elimdeki numara işareti verildi. Fa
lı:at gençlerin gene Eliznb~t· 
ten bihs~ttlklerini duyduğum için 
kulnklamnr ayırn.mndrm. İkinci zil 
çaldı "" nöbetirni kaybettim. Ders 
sonunu bekl dim. Cez:ılt olarak 
içeri gh'dlm. Elizabet : 

- Vay mllhcndis efendi. dedi. 
Demek bugünkü cezai: sizsiniz, af
f cdemnfz. 

- Rica ederim Misis Elizabet.. 
Haksız değll&nlz ve ben de ecza.. 
nızm ~iktıyetçisi değilim, 

- Evet .. VA.kıtı uııulUmUıı: tstf5.. 
na kobul etmez. Uıkln ı!lzi de her
kesle bir tutmak elimden gelmez. 
O cihetle tarziye vermezsem vtc· 
dnncn kendimi mahcubiyetimi de
!etml• t1nyamo.m. 

- Te.']~kkUr ederim .. Fakat kor
karım ki bu ietisna kalbimi bUsbU
tiln alze olan muhabbetim kapl&r 
da ı;:r:ln huzurunuıu kaçınnm. 

Fnltııt ben, sevincimden ne ya. 
pacağxmı şa.şımı ştnn. Ders namı
na bh- fey anlamıyo::dum. Ellza.. 
bet de ders veremiyordu. Dili do
lıı.~ıyor, şaşalıyordu. B'r aralık na· 
rııl oldu bllmlyorıım. Bir "aşk., ke. 
11.mesl ortaya çıktı. Elizabet, bu 
k"llmeyt uzun uzun i::a.h etti. }Jl
ıınller getirdi. Dlll açılmı~tı. anla
tıyor anlatıyor ve anlatıyordu. 

Şimdi ben tutultla!jm ştrm. lJU· 
kabcle etmek, ben de onun sfıyll· 

ı.emed'li llY.Wi qllmek jat.iyor-

dum. Fakat nerede .. 
- Haydi Mncit, dedi yonılduk. 

Birnt lstlra::iat edelim.. Odasına 
geçtlk. l{arşılıklı oturduk. 

- Bug iinden sonra son c!erıD 
gelınenizi teklif etsem acaba ka· 
bul e t tiroblllr miy!m?. 

Dedi. 
Derhal mukabele ettim 
- Emredersiniz .. 
- Dersten sonra istirahat eder. 

konu"ı• ruz. 
- Bu, benim için bu1unmaz bir 

s:ındcttlr. 
- Sahi mi? 
- ŞUphe mi var. 
O gUnrlen ao:ıra fıdet olmo!itu. 

En son derse gidiyor ve sonra o. 
do.5ında k"r,r karşıya otuıııyor, 
mevva yiyor ve konuşuyorduk. 

s~k sık bu d:ırslcrin sonu nereye 
varacak dJyo dllşUnlir. fakat bir 
tUrlU neticeye vara."llazdım. EJlza. 
beti sevdiğim ondan hazetUğim 
muhn.kknktı. Onun da alA.kası boş 
değildi. Ynlnız Utimlz de UstU ka
palı konuşuyor, biribirlmlze açıla
mıyorduk. 

Aramızıfokl dostlt•k daha çok 
ilerledi. Elizabct. beni sadece denı 
için kr.bul etmiyor, her karaya çı. 
k ota kendisini ziyaret etmemi is· 
tiyordu. 

'Bir ders cfinil haricinde kara
ya çı!:mıR. do'noımış v hep Eliza
b " ti dÜ"Ünmilşttim. S~bep olmadı
iı içiD Juındiaine ~ 

- Fakat Mimıı., 
- Hayır, hay-r... &>şuna ma· 

ıeret aranıavmrz. Hılr-,ızsmız. Ya 
bir ba5ka ziyaret edecek verf.,iz 
var. yo.hut bana gelmek Hizi sıkı. 
yor •• 

- Co': hakl'•z bir iftira Müıls .. 
- F akat dot;ru .. 
- SJzt ziyaret edebilmek benim 

için .. . 
Sözt'mil kesti: 
- O halde de<!i her kara.ya çı

k §la bana gelmelisiniz.. 
- Memnuniyetle .. 

Ell:ı:nbet bir M::nk k'""'nr .,.,. .. ,,.,_ 
nun olmuoıtu. Ellerini ı:ırrıarak ya. 
nrma !'aklc.crtı. Az kaldı bovnuma 
atılacaktı. Fn'tat İngiliz tt'rblyt'sf 
bu d"rece lnubaJill~e mnaqa;te et· 
medl"!i için arzu!unıt vendi.. O eaf 
bakı~Tannı g~zlerllI'ln ·!-:ine t evcih 
eclerek minnet ve şUkrnnln baktı. 

Artık her karava çrk~ta do~ru 
E!lzabetin evine koşuyordum. Da· 
ha do~nısıt Ellzıı.bcte gitmek, o:ıu 
görmek fçln karaya çık·yordum. 
Genç kn ııimdi yeni bir çare bul
muş, beni gec•>Jı•rt de evinde misa
fir ediyordu. B"lolara. tiyatıolara 
gidiyor. dön(h·te: 

- Geç otdu, bımdnn !lonra ge
miye gidilmez .. diyordu. 

Amıı an.krn bttnTnrla Elf.-.h!'t'n 
ayle h rir bh- krz olduf,rnu Sl\Dl"'!&· 

ymn:. Ne mUna.sebeL Onun zeltl· 
aı kadar ne~o.ketf ve letafeti kıt.
dar, belki onlardan dııha çok na
muelu btr k~!:lı. Bulu malarnnrzda 
D"Y- ket ve nezahet gerçeveainJ t&Q
filazdı. 

Tnr;hten: 

LAıe ve vatan,,D" 
tıallÇderıll' 

ln~ıJ terede çtçek dl ııe" ., 
tklll.yormuş. Frana&da ":ı;ııe.ıı ııif 
tatıs.! !de lkcn §dırunlZC _;~ 

ç&D prvo ,,ıA 
k&da!if, Pariılten ka euııel&I' ....r 
cenuvta gimdi patateS eJıl' 
gul .llauklaruı.ı .anıatu. ı..ıt~ 
HoUa:ıdada ç!çek aıefblJJJlll ~ 
ur. Genç kızlar art: k ılle rıard' 
görmllyorlar. ÇllnkU psS' ıısl~ 
satıl:.nıyor, evler, ır11eıerle :. ' 
Na.~a gtl:rl bir taribÇI) ·- f' , 
ı\,ıumı etzun edeD ... :.,,0 .-".,ı 

r ~~' 
:ti) net Arayı ceıoen~, ~,.. 

oebv-· etti P" 

ııer > "' Beytini söyleten 1A1e 111eıoıtd' ~ vır 1cvtr mllleUerl sih ııer "';ı. 
elbettel<I llı.I" deyince bl~sdltnıll ,
evvel l'.edlml hatırıarlf.· ısıınıyed 
ye vo•jtğl kıynıet ve ebe~ıı1,ıııo· 
ıamak !çln §U be)1tıerl 0 ~ 

~~ ~ 
Hemlı;e bu ruuterrab ııılfll f1'. 

---ı tt.ıılP.:.ıt' 
vı.a iaıni &"ı ... ı ııe- fe~r 

,art Ol 
Çemt"nler döndü nıY11 • .,ıı ı-. .A 

14Je ,- . 
•A 1f1.llfll' _.ıl 

Çlnığıın valtU geldi .... 19'1' 

&A)tıt' 
N~dlmln: tııl "' .. ı'rlı' 
A~.ltb dilberin ruhstırı ı; ~il" 

rıJl%ll o 
Okurken ne ıa.ıeıer dl1' ı;ıclıtıı>I ~ 

' bUIJ (1 
rub.:ıa.rı glbı kanlara !ıl1 ı!•, 
1e ıstıı~ barbının drb'et ııstı!D # 
mlı;ı olı•ruz. Belki de ;,u ıcrl· U 'l'I 
lığm ruhuadakl temiz ll~oııS'l ~ 
gulıırı cb ISJdüıerek Jn5 uxııf tJ)l' 
g!Sturmek tııtedtğtnl anıs ııoUııl' rrı' 
Fakat tyle olmıyacaıttır. jD.lt _, 

Itır, aıJftlcrinln kıyınctltıl~e§' ~"'ti' 
haareunı. llıleli gunıerlJJ deıı o,Y_.JJ 
deUnl ıı!md~ her zamanki.ılı '°f 
nntrvor:ar. Bu ımao. RY'1 .;e ıfl ~ 
..... tanı hasreti BC\'llleyl fil• ... . uyor· 
ter tçln blmeyt de ısgrc 

~sı 
ilko uUtr str9 

ı . .,ot 
·ı t 11 Hazırlıklv.rı ı c tııı ~ 

ViUiyet ilk okuJl~rıJJ~~efll'..er 
i~indeki faaliye~irı1 :Un~ ,it 
üzere bir vilayet ılk 0 y~ iıl 
glsinin açılacağını. cı o~ .. 
Ser~i. Beyo ~ u 15 ın ';J~tle 'ıtf 
açılacaktır. Bu ınünn.S:ı.,ııtt1:n,
di_~en hnz:r~lk~ar!1 . ıı~; !!l~j-tf 
ButUn şehrımız ıll• 0 ·c:•efl· t 
talebenin yapbğı. ~ ~iyet1eJ-,t' 
lletleri, muhtelif . ~ r bııJ° 
ait grafik ve res•;n e ~ 
da teşhir edilecektır. dl ·ı~ 

Sergide aynı za.ın~c~i ~· 
huriyct devrinden arı at· .• ~ 
l:ul'arla şimdiki o't•.J.ll J1lı i' • 
rmdaki sene farklatl 1 .• ır. , ., co ,v 1 
seli surette j!Csterı e ,~ıt':ıı r ,. 

Okulların bütliıı sa.re şJ 
okulun eınıflarma ~~ir sıtl 
cak ve her salonda rnı·t r·,çl 
le..,esinin f5leri bu)unn ur.dil 

Serginin mayıs son c:dif' 
ması kuvvetle mu~ 

Ma-n-ı f~tur~cı 
iki ortal< ,...-

• eıtJ. 
Para ve hap ıs c, ı~t 

mahlcfım olc:ı\1 ,,,ııP" 
~tlııv ııt' 

Sııltanhamnmmda rcf'I' I" 
crlrk yapan Nt;bnr "e 61ııtJJI' l r 
dL,da iki ortak ırın111~~ııcı'' ti 
len Anc.dolulu bir dilk ~ı!'i •et rt~ 
tan satış ya,mak t.ste.111; 1 cft~ ~~ 
yakalanarak asliye uun .,;;.lf 
kemesıne ver.lerek te tıl' 
mu~lnrdı. ee! dıııte,eJ 

Suçlulnrm mııhake~t ı::-ısı-0· 1 ., 
tirilmi5. ve suçları sr.b ha!t• ıııP r 
50 §er Ura para, bire~e dU1t ...... ~ 
ve 115 gUn mUdcleUe 'lly 
rınm ltapatılmn ceza,Slllş 
edilmişi~ , 

r.tet' 
l'Aat lıuat tekniı;Yj·ı, 

birliğinin ı.e~e" 
kongresi .. cııJ 

d !r J'f 
B. ı·!I'...: · · ınrt" f' .1 ·r ı ·;ırnızın ıc-!1 ft" 

kongresi 6 Ni~an ".110ııU ·il" 
giinU saat 14 de E~;ea:ıece~ 
kevi salonlarmda a • 11n.ı ıı ~.:' 
den azamızm bche?Il~yctle 
bulunmaları ehenıJll1 

olunur. 
1
tst: 

~!VZAKERE RUZ'l'l ).1ı (Jr.-1 
• • .JnrC (11p0 

l - Heyetı ı~ iP 
kıraeti. il<İ .,e 

2 - Hesnbn tm tetk ,l 
re heyetinin ib~61~.,f.1 ~ ~ 

3 - Nizamna.nıenırı ad'ıst il 
deleri Uzerinde t uddetl 
içtirııat yardınt rn uıtl 
tahdidi. ııe.Yetl 

' - Yeni 1date 
lıabı.. 



Şehir Haber·Leri 

J.radı• F ransadan tramvaylar 
Meuo Soprano Vahdet 

Nurinin tan resitali 
.A......,... "WIWI JallP '*il* ... 

ldrlerde llaaıız1er ......_ w opera· 

için bandaj geliyor ..... rol ..... olan - 8opnDo 
~ Vabdet Nuıt. dQa UdDal kaue-
rlld AmerUum Km Kolejbıdıl ~ 
mafaaU.. oJaralı: ftl'IDiftir. Bu st
..ı llllD'&t &oplaatmm .A.maYUtldSyUD. 
deki Amedlluı Km Kolejlntn Kladay 
lloba llll'tip ebDit ft Ba7U ValldeL 
MUrl1I' ~ BQ Cemal -..ı N" 

fallat ctmlftlr. 

Yeal tıuaftJ' lıll9t ........._ tat. 
bW ~ ... edlllD •tkıellr 
aWradarlar tanımdaa tıl9lıAt edilmek· 
tedlr. 

Va!l ft beledlJıa nllll Lata Kll'dıar 
lllJet taıUelerl ... ~ ....... 
ratmda ıuetecDere tabatta batm· 
IDUltV-
rn .. dan febrlml8e bir Jldkd&r 

lıımdaJ ~. BuDlar alma. 

l'Ü teYSl ............. 
BaDdan 1ılıflra &7l'lll& 79llldla il 

lradar lıuıdaj dalla Pleceldlr. Ban. 
daj ,...... Jrarplık cılarü ,.._,..il p 
da madclllntıvtn budan .....,..._ 
oütlı'. 

T-11ılllt tarlflill de~ 
•tlaeler wımll ... ,... ....... 
Jaa m_,..... lldm ,......_ lılDe. 
........ dolıQlllıle ea•-.m. 

!ık defa olarak !rene9•ı ı.&aaı..ı 
~ P7k ...... orlullltnoo 
mUD ıc.....lllde dln..,.lf Oldvlum• 
Ba,Ja Vabdet Nurl ll&Jdllatm aaa'&I. 
te Ja;JmeUi lılr YUtdı ......,_ dlD 

Kendisine mürakabe memuru 
süsü veren biri daha yakalandı 

kil ................ . 
!ık lı:....mt .... .,.... lıa· 

..... __ iQID b8dl'I" ..... utlınt 
olank kqmeUDI Ule-ll WkApmı 

~ ... defa ller halde btı 
mYkl de dlapaak lmk•ew lııllldular. 

llelocUl• Jlwnmda ......... DO 
rmte, Glol'daDI. ....-. Bnluu w 
Bap Volf'du 9llQIM puoalar okv
IDUf ft Bnblu'dU olmdula Amı 
8almtag Jl.orpa De Bap Wolf'du 
Der CiıartDer' blfPıbP fUla allafla. 
w Ja;JmeUi artlıırtimla tanfmdu 
t.eJErarlamluft. 

Bir awbtm )'a1UDd& klUpUk 
yapan Şerafetün Bmal admda bi· 
rtal, ••K~ heyeti. ftşat 
munbbe komll)Ul11 memvlarm
dan" teklinde tanzim ettlll aahte 
bir Jrljıtla KliçOkpaarda nalbur. 
hık yapan Ali Bener'm dOlrlr.lnm• 
litmlf. 

•·-Senin erinde ~ atoka 
nptıpn haber aldım. Evinde a
rama ya~ demJttlr. Bundan 
eonra Ali ile beraber ztDd•nbpt
dalri erine sttndt ve &l'MDUI .,.. 
nanda, g{lya altı llallcbk ~ bal. 
duja yolunda bir sabıt varakul 

tamim etmfttlr. 
Ali kodml111, Serdettin bunan 

berine, 100 Ura verinle 111 bpa
tacapn 85ylemiftir. 

DUtlrAncr ba teklif bedne lra· 
bal eder 1&1bmılt '" JrendWae 
1,& Ura ftlWllt, ged ,__ da .. 
test gGntı dllr1r&Dda Yerecellni blJ,. 
cllrmlftlr. 

Bundan 80llr& dofra poUle ıro. 
l8ll Ali vaziyeti haber nnme " 
Şerafettla paranm o.t yanmı al-
mak tbere geldlif saman yakala· 
aarak dtln adU)'ece tettit .... 
mUflur. 

Opera U78lan llw+•ıta -ı.e ad.. 
dlD •'Jla~ 11111 <>trwt'ID ar,a· 
• w (li Dl lallt Pndlpe) dtll De· 
.,...,._ Uma'Dm U7'P'MlaD .... 
lılllle- Da "'CutM,. dU Verdlaln 
Bboll"Dbl a,,umı lıll7llı: lılr muftf 
fald19tle .,.... .... ook allat 
laaınqt1r. 

Elektrik va tram- l Şi ıeplarimizin blr 
K.ndlatae nılallat edtll OtlMl lteflt 

De Bayan Va!ldetl MD!ı·- ....ıta· 
Jdıetlermdtll dola7I telıftlı: ederken 
~ llmumu stlıl Ja7meW bir 11aıt 
Jll' mtll•nemız meafa&tbae böyle lılr 
laımer ftl'Dllt oldukJan lpn de &Jl'D 
... Mektebin Kml&)' 1mrumu De bere· 

vay memurlarına elden ıdarası 
Maq ve ücretleri 
ı>etin verilecek 

ı.tanbul 1llll1llll! mecli8l dtlD -
at 14,30 da J'arak Derelinin .... 
kanJJlı altmda toplaaank nama • 
medeld maddeleri mUulrere ve 
lrabal etmlwtir. ICamenataftl'll 
1138 mail 7dı btl b-bat " ldao
re ha.l:ıl helrlnndeJd bwp wa.. 
menWn meat.a otwww111 w 
lrabu1 edflmlfttr. Kwenat1aftrm 
1988 maB ...e bltQeıllae ıa.aa 
11nıhN!WMn ftlidatı 92783 Uradır. 
ııuutfatı da 70224 Ura 38 Jcurq 
tedb'e .,. 2836 lira ee kurut dev
robmanılt mtı Jlra ti ........ 
kf71e .......... 

le1llr Tlptranmm .... " ID-
ıt h-bet ıapal'kn ......... " 
lrahal Mfhnl!Ph'. 

BHU..n URldar me,.sanmm 
imar plbı tadDt edl1mMl, elek -
trllr, tlneJ. tramvay umum mGdlr
ltlğtlntın tcretU meurlanna PetlD 
maat verilmem halrJrmde" kaft· 
nba enclmeai mubatuı olnuma111 
Ye bbul ecUJnı•tUr. Badema ba 
mmıurlara peflD JDMf ftıileeü
tlr. 8ehlr mecllll bastın de topla. 
narak razumedeld maddeleri mu. 
salrere edecek ve ba y1lkl çahıt
malarma 80ll vaecelı:tlr. 

Münakalit ve Ticaret 
Vekaletinden hir 
mümeuil geldi 

JlblraJlt Vek&leU deala naldlıa& 
fQbtlıl mtldllrtl ~ Albll De '1"lcant 
Vek\letlndell eü:l tlcaNt mGare 
llullaiD ~ plmlfiıerdlr. Bala· 
na, ptlllll &7 IGIDde lı:alml .... lılr 
bnrDame De tek eldeD ..., ~ 
lwt etnflllda p•oeldan alafd
llll&lEtlıdlı'. 

- telıdk edtltr. 

B&7Q Vabdıet N1ll'IDIB bu komer1e. 
rlDfD OlrlDc!en daba maftttak ~· 
a& fllpbe ,mtalr. raJrat JmedWnl ..... 
at meralddanmma dlD1etmeılı: 1g1a d· 
Jradadarm de1aa faal cıılmalarml belr. 

AlbnF"ıyab Bu 1rararDame hlldlmltl'l IDllCdlılDDe. 
,.ıırlamde bir lr.oadlt1m Jıtunalm&m 
... 'l'Urk bandırur tapyan ftparlarm DOn de lılr aıan 11,atı " Ura 80 
..rerlerbı.ln ba ıu.m.,.m maıtfett De kurut idi. 

-..--~. ========== 
A.19& AJtut ile ....... ...,..,, •il.. ----------.. ı 
--~--~ .. I 1 ..... cıleoe1dmdlr. Baaewıer1at1e 

KanrDamt. 1ıa &7lll - dolru ~ 
tatbllıt IDl't'ldlDe ~- -----------· 

Dünkü ilıracabımz 
Dllu flbrlmbdeD '12 1ılD UralJlı: ... 

racıat ....... pb&detDamMl •1-• 
tır. DIDkU Daracat meyanmda ilaca· 
rbtana kum dtrl8l, l"UlatiDıe tlltDD. 
tlUlilu ton1ı:, AJmanJaya ttıt111, 10 m. 
dik, Çe~ erik ... -
,..uıs. Km t8toD, İftfıGI•,.. UlttD 
... flDdlk 'WWlllDlftlr. 

Konferam tehiri 
moGl.17 ........... : 

ıcaaı ............ JUdı ... 
Mı .............. mat ıs de JıluMh 
rlr 1-&ll RAm1 Dwdpnend tanım· 
dAD .. Btlmer TDrk dlllert arumda 
mulraJue., IDenU1IDda MrDecek ~ 
, ...... kciDferaMcmm ralla1 , , .... 

- teldr .,.,....__ 

·-·--
T 11r1, 111"911'1rf•ı 

Kurtulmıvacak mıyız 
BapHma yapılan bir tecavllz, blzl Jmdmr. Ama •nmaır 

m:&, ki bu hiddet, sadece haksızl14a karp duyduğumuz ~ 
m~fidür. Hayır, bu kızgınlık, bıru da keniimis içindir.~ 
k:! her hakmz tecavüz, bafkalarma eavrulmue bir tehditdlr cle.-

l'akat kJmbilir neden, kendi etrafnnmtaki tecal'blere, 
di içimiaden gelen haksızlıklara, hUrmetaizliklere Jwıp 
titızliği göstermeyiz. MeaelA ı.tanbul otcıbüaleri, halla hfoe 
yan beWardan olduğu halde bir koyun yumupklığı ve bir 
not" eabriyle boyınmuım büker dururm. 

Yağmur, çamur içinde, savnılan ve kondufu 1fllieri knİIGİll 
gibi yakan kar altında bir t~ ainer bekleriz. Leylek gibi 
defiltire değiştire gtJı at. glh 80I bacajmııza yilldenir, 
riz. alt.mmdan seller atar, saçak boralan tapr, yollar elen 
belderis. lalanır, mmtıam hale gelirls. yine bekleris. 

Neden BOD1'a, bunlardan bir taneei, llU'lllla sanla w cllllllill 
dilkklmnm demir gürtlltillerini eıbra çıkara yaJrl•p; ... 
ludur. Sizi a1mu. 

Programlar (8), nibaJet (8) dütbda bir araba tall*91• 
nı möyler, ll'akat siz bir mtte Ddlinl g&woeımlnlz. Son anıulılf 
da tutalım, ki araı.larm budan elden çıkanlmqbr. Aellla 
e.ı iklik, bqka bil' çare ile ortadan kaldmlamaz mı? Keeell 
eidiyek6y • Çaqanba arahalarlyle Cihangir - Edlmelrapl anlMr: 
hın birlefllrilemez mi? 

Niçin, bllttın arabalar, Katta Çarpa'nm arkumdan d&M ... 
Çaıpnba • Fethiye - ACJÇetme yolundan Eclinıekapıya gitmi'vaiiı 
l&r? Böyle bir tertı1>in ,olculan ne kadar ferahlatacağı 
hiç dilşünUlmtıyor. Hem bundan araba aahJpleri de hiç arar 
cek detlllerdir. ÇOnktt zaten Fatihten IOlll'a &tirnekapı,a 
dar tramvay var. Arabalar bu mmt•kadan hemen dahna bot 
çer. Halbuki ~ ,olunda mfllt,eriler nöbet beldeme 

Bundan bir iki hafta nvel EJllp - Kereetecller otoıbGslleırbııl 
:&runöntl • Çarpnba - Balat - Eyflp tlr.ıerinden iflemeeine 
verildiği yuılm!ll.J. GueWel' dalgın hafmlarm akıl defteri 
ol&ınıyor? .. 

Amerikadan. tngiltmıdm gelecefi ~ muhteeem 
balardan ~ 1U elimizdeki kolaybldardan bıtljradlnlll 
~alıpak, galiba daha haplı ,. hele hiç "1J>he8is çok daha 
da'r olacalr. • 

Yok. eğer banlarm yapdmatana da lmkln bahmama-. 
111 keyfi eeferler bldmlma ,. bb dfl hak etmediğimiz bir m11• 
den kurtulalım. BAICKI SOBA GBUJIN 

1 GONOEN GONE 1 
Francala zOppeler 
T OPRAK Qllll diblden i· 

tibaren franea1a mm o-
larak verilen 180 ~ ,.... 
HO çuval wrmfJl9 baflı•lf, 
Belediye. bana g6re fumlara 
tevziat ya.plllllbr. l'ranealaa
Jar tekrar 180 çuval verilmeli
Dıi ist•itlene de. buna imkla 
olmadığı anlapmp. Verilm 
fJıawla ........... ._., ..... 
mı. hvta'nvıllft llJl'llmlbr. 

• haftdiS, 1De Tlcc1md bir 
vulfeyi hatniabyor. Aranm
cla ll1l'f atppelik ohm diye, d
rumda francala bulundurmayı 
itiyat etmif kiımeler JOk dell· 
dir. Mide1erl l&flam. mhhatleri 
yerinde oldula halde, nedew 
fnuıealanm, laJ'lllll bir bclm 
y8zll gibi beya, pamuk ~ 
sine tutkunluk devam edip gi
der. 

Halbuki beritarafta, huta· 
hanelerde detll. evlerinde hall
ta yabp, francaladan bqka ~ Y ırmı f 11 evııllu V 

- ------ ---- -------
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Kanlı Bebe 
Yasan: Guton Löra Çniren: M. ACAR 

• 

- Evet. evet, ti. Jrenditğ .. 
- Peki, bu doktor ne taftİJ'e 

edl,ar? Yaptığı tedavi nedir? .. 
- En ha8İt tedavi. Senim y .... 

pıyor. Hftbe tarafmdan bUilıen 
lel"WDlar .. 

- lyi ama, Markim yabmea 
bir aenmı yaptımıak için met" 
hur Saip Hanı buralara kadar 
getirmekte ne mana var. Sonra 

IUDU da unutmayın ki Markis ---------...ıı.ti bu doktordan fevkallde korkr 
JW. Sis de itiraf edin ki Krİ9- ,..--.---------
tin, ba lllJslerinlz muammayı da· Çarıam· ı Per 
ha anlaşdınn bir hale aolUJOI". - 19Mart 20 

- N°loin anJıplmaz bir meeeıle = ~-• 
ol9an.. lılarlds de &A.;hk grevi ya· c -pan1arm hali var. Ulllllll tedavi 
ne ohına olsun bir t.Urln kabul 

1 

etmiyor. Halbuki Sa.ip Han ona --....:..-----..-. 
istedili tedaviden kolayca yapa· ~uau.. ~ ..... lli&aAI ~-
bilecet vuıülara malik. u.._... •'"""'1 , ... 11AI , ... 

-Nud? Oıte 1.1.11 ... 1&11 
- Tesiri altmda blrala) .._. ıe.u 1.11 tU'I 

hlımotfm ediyor. Tedavi siste-
mini blliYol'BUDUZ her halde de- I ::- :: 1:: = 
1U mi? Bundan uzun uzun bah· ı..aı ue ıt.11 Ut 
IOlumnuetu. Saip Han maddeyi 
i)'ilettirmek için hutanm nJhu 
berine tesir ediyor. Ba yeni 
kelfedtmiş bfr 811' değildJr. Bln· 
diatanda amrlard&Dberi hastalar. 
ba eeldlde team olunur w m& 
deni Alemin doktorlan tarafm
da tatbik olamm aıaıltl tedavi 
ba .... ,.... ,_ dolnml 
bir~ kadar SlftllJ kabfu,et· 
mılfr. Tablt Selp Han b&yle 

iZMi 
Enternaqonal 

Fuannda 
mll!fkUlp !I eııt bir mtlfteri ile mellllrda. 
brer bl'll)'8 blınca eebfrte ha- BG:fllı: JIDl .............. 
reı1Det etmek mecburiyetini hüt- tl'el••• ... illlrplımr -
.. ,.. B.m.m ruhi bünn- t.-r ~ ...... 
dan .,....,... •• Ama bana BUJi 1ı11111ne ~ toplumldlııll 
JSjN)Gr, ba ham8ta benJm de • ... • •• - • ICylll .,,._ .. ,... , .......... . 

(DIU•IW) 



Yunan Krah 
ilen ordasana bir 

emri yevmi neırettl 
AUAA. 11 (A.A.) - Atma AjaDsı 

~: 
Deı:ıler Kralı tkıncl Jorj, orduy& 

bitap eden apğıdakl emriyenn!yt 
~tir: 

- Subaylar, erbqla:r, eder. 
Adedeıı faik bir du,.m&Da karfl dört 

aydan !azla zama.ııdır devam eden ge· 
t1D muh&rebeler, insanlara ve tabıate 
Dl'fI dört ayda.nberl devanı eden kah· 
ramanca mücadeleler, kuvvcUerlJ:ıizi 

ualtmak f;Öyle duraun, bllA.Jds, hızı· 
nızı ve mukavemetinizi muhte,em blr 
tarzda çellklcolir:ınlştir. Ve çoktanbc. 
rl aUratlc hazırlBllan dll§mtn. bunaan 
bir hafta evvel, sizleri saram$ ha
zır o'duğwıu sanmca ve bo derece n
mlt ba§ladığl bUytlk hQcum gayretine 
tef 'Jbl!s ocıJnce, dU..<ımanI yalnız tut· 
makla kalmadmıZ, fakat ona şlddeUl 
bir darbe !ndlrdinlZ. Ona lAyik oldu, 
tu ceva.bt verdiniz ve Yunan kAhra
manlığmm nelere kadir olduğunu bir 
brre daha gösterdlnl.Z. 
Dnşmaru mağlQp etUnlZ, Elen mu• 

barip~rl, çünkü a!ztn da'Il&rlarmm!a 
Maraton ve Termoopll erlertnln kanı 
dolc§IYO". DU11man1 mat!Op ettınız. 
ÇUnkU t.ıı.k siz!n tarafmızdndır. Ve 
Allah ve Hazreti Meryem muinlnlzdlr. 
Dtl§manı mağlOp etUnlz, ç!JnkU dUş· 
maıım tanklarına ç-e!lkten göğUalerI .. 
D1 ve g.anltten azimletlnlzl kar§I koy· 
dUDU1n 

Amerikan mebusan 
meclisi 

7 milyonluk 
gardım 

Mısır Ba§vekili 
beyanatta bulundu 

MISIR 
Her bakımdan JngHtere 

ile anlaşmıştır 
Ka1ıiro, 18 ( A..A.) - Başvekil 

SirrI Paça dün akşam B. Edenle 
yapılan görüşmeler hakkında 
beyanatt" bulunmuştur. 

Başvekil şöyle demiştir: 
"B. :h.dcne, Mısırın demokra

silere sadıkane bir surette m~?.a
heret ve samimi sekilde yardım 
tasavvurunda bulunduğunu hür
riyet ve mooeni) et davasmm ni
hayet muzaffer ohı.cağuıa inan
dığını söyledim. 

R'ru"Bılıklı m"nfaatimizi ala
kadar eden ml'Seleleri kendisi),. 
lemuhtelif vesilelerle ve bugün
kü vaziyete göre müzakere ve 
münaka.0 a ettim. B. E-dcn bana 
htikfunetinin askeri meseleler 
hakkında.ki noktai nazarını izah 
etti. 

Bu ma.'ırem görUşme1erin te
f crrliatrru ifea etmek umumi 
meııfa.ate U)'gım değildir. Fakat 
bu görlişmelerin açık bir surette 
ve müttefikimizle olan münasc· 
blı>tleriınizin vasfı olan tam dost
luk ve anlayı.~ içinde cereyan et
miş olduğunu söylemek isterinı. 
Arnlarmd2ki dostluk muahedesi 
hUkUmlcrine göre biribirlerine 
mümkün olan her türlü yardnnı 
yapmak, iki hül·iimetin milşte
re.1< arzusudur. 

Amerika 
lşğal altında bulunan 
Frnnsadaki tebaasını .. 

Tahsisatının müzakere- çagırıyor 
sine bae.Iadı Pari8, 18 (A.A.) - D. N. B. 

-s ajansı bHdiriyor : 
VO§'lngton, 18 (A.A.) - Me- Amerika büyük elçisi, ışgal 

bqsan meclisi, bugün m~iye en· altında bulunan Fransada ika
dımeninden aldığı kI88. bir tez- met eden Amerikalıla.rı mcmle
bre Uzerine dem.okra.silere yar kc~i terketmiye davet etmiştir. 
dmı icin r U\funetin istediği yedi Bunların pasaportları tecdit edil
milyar d'lnrlık tahsisatın mtlza- miycccktir. 
kereslli"' b.aslamıştır. f f .. 

1 
k • · ı d . • 

P&rıamcnto mahfillerinde hfı· 1 U 88 0 Q U 
kim olan kanaate göre bu meclis 
kredi projesini yarın ka.bul ede- Vi§i, 18 ( A.A.) - Sabık Ro
çektir. Proje rıyana perşembe gü manya hariciye nazırı B. Titü
ntı \•erilecoktir. le&ko dün gece ya.rrsmdan az ev
-------------• vel Ca.nnes'de ölmüştür. B. Titü-

Milli küme 
maçları 

(Baş t-raf'ı 1 inci.de) 
ye her sene olduğu gibi lstanbul
duı 4, An karodan 2, İzınirdcn 2, 
olmak üzere 8 lClp i,urak ede
cekti. 

Bir kaq gün Mnra bu şeklin bo
zuldui'u ve sekiz kllip yerine dört 
.laUl.Doul, ilQ Ankara, ikı İzmir, bir 
d k~ 'ıird n olmak üzere 10 
tak n,_ 'li k iml'.'yc iştimk ede-
cet lrildi 

C ıı • ı ve son karar iee milli 
kllme "!ariLm t' ç !stanbnı, iki 
Am.kanı, .ı..J Wnir VO bir ,..de Eeki
felhir takunr arasm 1\ yapııiı.cağı 
JIC)hmda tecelli ettl 

On bet gün zarfında. muhtelif 
tlıÇ kararla karşıla.~an klilpleı ve 
klllp8idarecllcrlle biz gazeteciler 
de mtl.!ıkUl mevkide kaldık. 
Dünyanın he-r yerinde, her spor 
~ın mevsim b~da bir prog 
.-Dıınetredilir ve klUpler de va
lil9tıerinl bu programa uydurarak 
1BP&C&klan mUaa.bakaları tt-ebit ve 
Qll& göre har3ket ederler. 

lesko 58 y&§mda idi. 
Oannc.'J, 18 ( .A • .A.) - Dün 

cannesdc vefat eden Titülesko, 
Romanya namına 1919 da Tria· 
non muahedesini imza edenler· 
de biri idi. Romanya elçisi ola
rak on se-ne lnndrada. bulunan 
Titlllesko Romanya, Yugoslavya 
ve Çekoslovakya arasında kUçük 
itilfi.fm aktedilmesine yardım et
mi6f_ir. 1933 den 1936 ya kadar 
da 1934 de birkaç gUnlük f asrla 
mUstesna Roma.nva hnriciye ne· 
zrrliğrnı ifa etmiştir. 

İngiliz kr.ahnın 
meSBJI 

Londra, 18 (A.A.) - Pilgrlınsi cc
miyct!ll1n ö;tlc z1)'afettndo .Knı.1 Jorjun 
ycn1 Amertka bUyUk elçlal Vlnant'n 
göndard.I~ blr mesnj okunm~§tur. 

Kral mesajında ııö:ıılıı demektedir: 

- ing11leren n 
Akdeniz 

filosu 
Her zamankinden 

kavveW ve hazırdı 
Yapılacak büyük iş 

nihayete erdirilecektir 

Lonara, 18 (.A.A.) - Daily 
Tel~o-raph :gazetesinin İskenderi
ye muhabiri, gazetenin !birinci 
sayf nsında ne~redllen bir telgra
fında diyor ki: 

15 gilnden fazla bir P:.amandan 
bcı:, şarki Akdenizdeki İngiliz 
donanması cllz\ltamları her ra
mankinden fazla. meşgul olmuş· 
tur. 

Alô.ka merkezinin garp çölUn· 
den Balka.nl8l'a intikalinden b<'ri, 
milsbet haberlerin meycut bulun
manıa!!t yüz\lnd6 n mutaff er kuv
vetlerimliln ptırlak ı."ferleri.nden 
sonra istirahate cekilmiş olduk" 
ları sanılabilir, bu, bllhaeea dÔ'" 
nanma. balmnından hakikat ~l· 
maktan çok uzaktır. 

Ben şahsan bu faaliyetin bü
yük bir kısmına §ahit oldum, :a
kat bil. sahnenın tam tablounu 
çizmek ve halen ynpılmakta olan 
şeylerin ~ülünü bildirmek za· 
mam henüz gelmemiştir. 

B. Eden ve General Dili bura.· 
ya geldiler ve hc>men bir gece i
çinde filodan hdtır olması ve '\i
zerine yeni taktik ve mesu!ıyet
ler alması istendi. Filo, bunu 
tnm isa.bc.t le ve hMl~sl:ı olarak 
yapmış ve halen yapmakta de· 
vrun eylemiştir. 

Düşman toplarrnm ,.e hava 
kuvvetlerinin saha"ı dahilinde 
bulunan noktalardan büyük ti
caret gemilerinin salimen ge~tı· 
ğini gördUm. Bu donanm::ı.mn 
deniz tayyare kuvvetlerimizin ve 
ticaret gcmile:rimizin müretteba
tının inamlmaz derecede btıy~k 
gayretleri ile mümkün olmuatur. 
Yanılacak büyük bir iş vardır 'e 
filÖ, bunu nihayete ~rdirmek ni
yetindedir. 

Afrrika cephesinde 
(B<l§ tamfı 1 incide) 

Eritrede d~, EO".l. z:unanlardl\ 
zaptettlğ1m1z mevzilere kar§t şiddetli 
mukabil hllcumlar yaprıll§tır. Bu hU· 
cumı:ır bcr yerde İttııyanıara ağ.r za 
ylat verdirortk pUal<Urtl!lınU§tUr. 

DU~ancian 800 esir almmJJtır. Ha. 
rckAt muvattakiyeUe !nkip! etmekte· 
dlr. 

Habe,lstanda İmparatorluk kuvvet· 
lerl Habef cruıgA.verlcrinin ıenia 

bir ııahada rlcat eden İtalyanlar tıze 
rlndeltl tazyiki muvaftaklyeUc devam 
ediyor. 
Krtatanmız 1n.,"111z Somall.slııde l~· 

gal etUlrlcr1 mmtakayı gcnl§leUrken 
Ocnubt Habc,t!tandn. imparatorluk 
kuvvctlertnin unıutnl llerl hareketi de 
devam etmektedir. Bu ileri harekatın 
mesned noktalan İtal)'lln somalLlinde
kl bıııı üalerdlr. 

r..oına, 18 (A.A.) - İtalyan ordula
n umwnt k~!hınm 284 numaran 
tebliği: 

Şarki Afrlkn& KerM m.mt&kasm
da muharebe, tılddetlc devam etm k. 
tedlr. Kıta.atımız, :aıUknddlt defalar Cumhuriyet devrinde, munta.. 

anı programlarla ne muazam iş
leriıı be.şanldığmı gören bizlerin 
~ıu i9ter, ki spor işlerimiz de, 
lli1.ll? intizam ve mü.kemmellyetto 

"Birle lk Amerika devleUor!nin yc
nı bUytlk clçll'll mcımlekcUertml.zln ta· 
ı1htnin katı bir anınd& aram:ıza vazife 
ile gelmiş bulunuyor. Kendl8incı gön.. 
tordfğtmiz harareti! iltlltbal bugtln 
duyduğl,ımuz minnet hl!lcrlnin bir ifa• 
dcmilr. BilyUk elı;lnlo temsll ettlğl 
mlllete kartı duyduğunlUZ .minnet~ dUşınruıa kar§I muka.bll tanrnız.a ıeo-
lık hta!l'rl dereccatn!l.e bu milletin ba· • ml§!er, onu ağtr zaytata uğratm!§lar 
!1lllcb.kl bUyUk devlet ada.mına. karşı ve mUlıim kuvvetlerle mükerreren 
da takdir ve hayranlık duygulan bes- yapmı~ olduğU ta&r.ruzlan pUakUrt.. 

~yan et.sın. 
Gelelim milli itilme nıaçlarmm _ıe .... m_ .. _!t_teyiz. __________ _ 

:"1aı1ıııc::~:~u içUmamdan son- Arnavutluk 
~lge merlumnde yapılan top-

Januda, futbÔJ federasyonlDlun cephesı"nde 
mllltt'küme maçlan hü:kmda en 
- verdiği kar&.r heyetince milin- (Ba§ tarafı 1 incide) 
kere edUm.IoU. Fa'ka.t vanlan neti- 1t kayrplan, .kullanılan asker 
0979 göre fede:rMyonun lbildirdil-i mıktarmm vasatı ola.r2k yUMe 
ea aon pklin gerek mali, gerek 4o ma tekablli etmektedir. Yani 
Ulmilc n gerek srhht ba.knndan 120 bin ldşlden 48 bin 1Wyan öl· 
tMhlkiııe imkan görülememiştir. muş, yahut ya.ralanmıstır. 

Bu sebeple genel direktörtUğc MaııııııtD", ıs (A.A.) -RÖyter ajBh. 

mllşlerdfr. 
Bizim zayiabmız da mtuıımd!r. Ge 

neral ı..orenztnı. kltaatmm bqmda 
leahranıaııca çaıpl§ırktn maktul dtl§.. 
mÜ§tllr. Hava. mub&ri!ıbeileri ~ 
avc:ı tayyarelerlmlz, bir 1nglllz tayya.. 
re.sınt d1l3Urmtıştnr. 

Tayyarelerlnı.lzden biri U.Une Mn.o 
memtıUr. Hareket U.JAırtm!Sdeııı ~rıne 
kaJ1ı yapılan ha.a aluiılan, bUt sa. 
rartar 1ka ebnl§tlr. 

Berbera &nttne plmlf elan ne 
veuı bir d~man flloft.ı, tlddetll bii' 
botnbardnnan ytt.ptık1*n .arı.ra karaya 
uker ~karmqı ft bu ukedv, p.rtıl. 

ÇoAÇIL ŞI . H . neli 
(Bal tarajı 1 ~) tketı ayriyenın se 

#.[~~~ toplantısı dün yapıldı 
cinde mflnferlden le1'ahat etmekte il 
~~~~~~.~~~:.Şirket vapurları geçen sene il rn 
42 tul derecesine kadar garpta ge. 

lni~~ :e!ıı:.·adamrzm gali> a- yakın yolcu taşımışlar 
çıklarmda şiddetli ve ~ nvermcı Şirketi ha.yriyenin yıllık umumi 19,479 lira 34 kurul 
blr mllcadele yapılnııı.l:t.ndır, tA ki heyeti toplantım dtln sa.at J.6 da lJ79,311 lira 92 k\lf\lf 
mühimmat ve gıda maddeleri altı- , k ti ~- "':-.. ~ d 1 t ...... ı .. tir C!iıket 'faP B rsd ~ e n merı..ez IJ.l.Uöl)m a yapı • e~ . .,,, u .. ıaıt 

nı d~nazJ~lin. c~ a~ mL5trr. lçtlnıa riytSetine getirilen sene zarlmda U&ş!cwv-= harp gayreı~:ri.nUz bun _ N'1~ettin Kocataş, ı9rn senesi tan 10,886,908 <llŞil'k.ei 
lal"SIZ idame edilemez. ' mecluıı idare ye mu~ıpler nıpo- Bundan 

0 
baş~~ 

Şimfillik kayıplar.mız f!lıl&laş _ nmun okunacağını söylc:mlşilr, son bir a n? le 14:ııe Jlff 
mışt.rr. ÖldürticU kudret'eki bu Bundan so~a raprı lann okun- etmek. sureti i uniştir• 11'-

eydan okumt\ya kar&ı koy:mak rnaama geçllmıetlr. Okunan rapor- ruş kar elde e r.ıa .S. 
~· ikfidar.art?Sda bulunan bUtUn da Şirketi Hayr.lyenin 80 küsur geı:en seneye naza 
t~rot . ku timiz" bütiln kay- senelik milli bir müessese olduğu, 3 kuruş fazladır._ .eııiJı l ıj 
n~ '1eıı ;~Un ı~t ve ilmi- cu:rnlıuriyet hUkllınetimizln ~c her Şirketi Ha>Tl) ~ 
ınf%i a=lan~voruz vcelle ile t.Akdirin.i .ktısanan bir dU- heyeti umumlY8 

Fıı.ktı.t ku~cUerimiz her hafta. rU&tr ile ça!J§tığt, şirketin karni • sonra yapılacalttırda. ~ 
artmaktadır Sonbaharda ve ktı:m len bu vatan evlatlamım Plinde Dünkü toplantı lıO'!":-' 
b a vnrı:ıı ol Am<'rikan tor- bulunduğu, muhtelif uub~)erde ça- Ic!i namrnn J..nknl"'jll ~.;, 
p~~Ymuhripl!ri ~cen faaJive- lrann Uo$urlara yfiltiden 10 bin lf- biyo ırUdilrU assa~• dO"~ 
te ;eçmektcdir Kendl filotillll~n. ra tevzi edJleccği bltdirilmekte idi. kaleti namma mın fail' 
mızın adedi d~ fazlala~~tadır. Bll~Ç<x'lan. anlaşıldığına göre dUrlUğünden lh!!IJl 
Ada ve denizler üzerindeki hava Ş!rketı Ha Tıye 1940 .rene61 zar- lunmuştur. 
kuvvetlerimiz sUm.tıc artznaktadır. fmda, bir 11ene evvcll-uıe nazaran 

Gittik~ artan bir tceirle muka
bele ediyoruz. Diln. ilç A 'man de• 
nizaltı gemi.Binin muhakka.k suret
te batırılmış olduğu haberini al -
dım. l3 teşrinievvel 1939 tarihin· 
dcnberi, bu derece l!levfnç verici bir 
ha.berle, dcnizaltıla.ra ka.rı;ı üçlü 
bir zafer haberi ile cesaret bul -
mamışt.Im, 

Bilirsiniz ki tehlikelerin vaha • 
metini mlllet.iınlzden gizlemek l
dctim değildir. Bu sebepten dolayı, 
bu tehHkeleı'l ikt:ham edecetınıız 
hakkmdllki itlmadnnı blldlrdiğim 
zaman bana inanılmasını islcmeğe 
hakknn vardır. 

Fakat, Hitler ve avenes'nin kar
şısmdn bulundu'klan lnglltere ile 
Amerika. Birleşik devletleri ara -
aındakl deniı: yollBrını kesnl"k, bu 
kuvvetli milletleri biriblrlndf'f. a· 
ynmıık ve blrlbirinl milteakfp tah· 
rip etmek acı mecburiyetini her
kes anlıyabilir. Bu atlantik muh&
rebe:ıini, harp tarUılerinde veril • 
miş muharebelerin en mUhimlerln
dcn birisi ola:rak telAkki etmeli -
yiz. 

İşte, Vinant, dünya tarlhinln 
bUyijk h:r dönüm noktaamd& blae 
gelmJş bulunuyorsunuz. 

Çörçil, bundan sonra ''Doet ve 
arkadaş,, olarak Vinant'm eahsl -
yetini ve meza.ya.smı övnıllş ve söz
lerini şöyle bitirmiştir: 

Hedeflerimiz, sizin de hedefle
rinizdir. Tchliktlerimlz, menfaat -
lerlmiz, St"lnrnntz, sizin de tehli
keleriniz, menfaatleriniz ve llll'la
rmızdır. Ve blr gün &elecek, Brl
tanya imparatorluğu ve .Amerika 
Birleşik devletleri, zaferin lklill o. 
lan muhte~em ve yUksek vazlfe
lorf de hJrlikte yapacaklardır. 

Bir Alman 
tahtelbablrl 

(Ba., tarafı 1 incfde) 
Ne hariciye nezareti, ne beyaz 

saray, ne de ~air nezaretler ve 
hUkUıneti defreleri bu şayia hak
kında mütalca yüriitmüyorlar. 
Baı;ka kaynaklara göre bu deni· 
zattı gemisine ~ilen bir telsiz 
telgraf, Amerikan mı.kamları ta
rafından dinlenilmi§tir. 

Bulgar kralı Alman 
maretaline ziyafet 

verdi 
Sofya, 18 (A.A-) -

smılAııı 

Kral ve kraliçe, marep.I Ltat fit 
mesaı arkadaflarI gerellne bir alyafet 
vermtılerdlr. Bu ziyafette Prena Cy .. 

rllle ile prenıes Eundexle, bafvekil 
Filot ıye hariciye nazırı Daacalotf hazır 
bulunmu:lardzr. 

Bremen yanpnı 
söndürüldü 

Berll.n, 18 ( A.A.) - D. N. B.
nm bildirdiğine .. , pazar gtınu 
çtkan yangın neCinde Bremen 
trasa.tlantt~nde bUyllk hasar 
vukua gelmiştir. Yagın, itıaiye 
alaylarının de\'amlt gayretleri 
neticesinde, dün söndUrlllmtlf' 
tUr. 

Amerika sefiri 
( Ba.J t(Jfaft 1 incfd~) 

Mü§terek tehlike ka~rsmda 
memlekctlmb:i ya.kml~trran !i· 
yaset bUtUn Amerikan milbtlnir. 
benim!edi~ bir sircsetti". Ben 
bu siyaseti tatbik için ('limden 
geleı her şeyi yapa~Ağnn. De
mokrasinin müdafaası uğrunda 
fabrikalarda, g mi te..;gfıhlarm
da ve rdli.h imalit:hanell'rinde 
çalışan, tersaneler kuran ve za: 
hire anbarl&rIIll dolduran Ame
rikan milletinin büyük kütlesi 
bu siy~ti istiyor Amerikan 
milleti, mcnbalan ve mesaisi L:, 
ha.yatlarını tehlil<eyc koyarak 
lngilterede ve diğer yerlerde 
hUrrlyetin huduthı.rmı ınüdaf&O. 
edenlere gemiler, tayyareler, top 
!ar, mlihimma.t ve sair maheme 
tedarik edecektir. .A:merikalılv.r 
bUtUn bu §eyleri mümkün olan 
azamt sür'atle ve mümklln oldu
ğu kadar fazla miktarda verebil
mek için sinirlerini germişlerdir. 

DUnya. mazido de 1 t1pdat de· 
virlerl ya,.qanıı§tır. Fa.kat na
zizm hUr fikirlerin meydana ge
tirdiği büyük keşiflerdeki muaz
zam kuvvetten istifade etti ve 
bu kuvveti insan zekasını esare· 
te mahkfım etmek için çılgınca
sına kullandı. 

Mec is grtJ 
topıantı5' 

(BMıa~ 
ı - Kmılny ccııılaicftc• 

kez Vt>Zne.o!ind fil~ !Jıtlll' 
§Ubat ayı içinde blSıJtlıJSI 
dana çrkanlmıştır n,ıktst" J' 

kuk halinde ol~n raı• ";. 
liradır ve 16 bın litıldıctl 
tar Uzerlnde de ta ıcttdlt· 
kıknt d'"'vnm etme. 

2 - thtilas: t:edıyt · 
le bunların tediY8 ıt!,tl' 
dair alınması lA~tttJef 
buzlar üzerinde ~ 
mak sur~tiyle ~e ~1~ 
dan vergi ta}ısil il-•. t e~ı 
lacak mebl!i.ğla.ra aı~ 
tahrif ederek bud~-~~ 
şubesine daima. tt ~~ 
mak ıruretiylc çes ~ ~ 
vamlı bir halde 1:~ 
3-Buişe~ ~ 

tarı yine cemiyetin ~ 
1il neticesinde :rıı;., 
merkezi umumi " .ı~· 
mi ile muhe.se~ t j~--'.:I 
Şemsettin ce:n~:VC 1P , • 
nin talebi tızenne "iif /, 
milikçe dcra.knP te ~J. 
lerdir. ıttıl• ,,, 

4 - Keyfiyete ~rl&t' '-1. 
lir edilmez ınUt~tt 
da bir taraftan edildiği gibi aynı ~ 
fiyet gazetelerle dt ~t 
umumun rttıla.ı~t ';/JJ 

5 - Şayanı . tııd.,,.-~ 
ve buna mUnıasıl. ~~~ ·' 
k .. cae:nıenıc:;ı . "A erru.r · te 
cemiyetince y~ı ~ 

mıştrr. _.J.J~ ~4'. 
HUkitmetin i.~~il~f '/ 

heyetince tnsvıp ~·cJS"'.J 
namede bl!..f}ka. rn &81' ' 
dan r!Y:~tçe cel-·- /ı 
rilm~ 

Ruzveltin 11' d~ 
AmerikaY• > ,,, ~ 

Nevyork, 18 <-"~; 0~ '/ 
A vnıpaya gönderıll ..,ıı .,. ,; 
mUmesslll Alt~Y poııll. r:,d" 
atıantık tayyaresi ne 
mU3ttlr. 

İngiliz millctı bu mUcadclede 
ön safta buluruna.kta.dır. Fakat 
tecrit edilmia ve yalruz degildir. 
Dominyonlarımzla müstcmleke
leriniz gittikçe artan yardımlar
da bulunmak maksadiyle kuv\'et· 
lerini toplama.kta.dırla.r. B. Ruz
veltin cwnartesi akşamı da söy
ledi~i gibi Birleşik Amerika dev
letleri de harekete g~tir. F.:
hakika Amerika muazzam men
balarmı gittikçe artan bir süı 'at
le sefer1er etmi~ bulunuyor. BLl 
menbalar size harbin sinirini te
min edecektir. lngilterenin bU· 
tt1n kıtalard.a dostları ve mütte
fikleri vardır. A'!l'Upa kıtnsmın 
her ta.rafında da lngilterenin za· 
f e.rini istiyen bUyUk inMn ktlt
leleri bulunmaktadır. Onlar ln
gillz za.ferinln kendi hürriyetleri 
demek olduğunu pek iyi biliyor
lar. Bu bUyUk inean kUtleleri ııa
zlzmin y~ni nizam maaallanna 
inanmıyorlar. Bu insanlar İngil
terenin ve Amerikanm dostluh::ı 
müstenit dünyasıdır. Karşılaçtr 
ğmıız yol çetindir. Kaybedilen 
seneler artık maziye kan1D1ıt 41 j 
ve yeni bir zihniyet ufukta gö- 19.3.19 ~' 
zUkm\tttür. HUr milletler hür 9 4ı ~ 
bir dUnya elde etmek i~ yeni- 8.os AJan!I :~ı8 _,.J 
den i(ıbirıtJ{ ya.pıyorlar. Iliçıbir s.18 Hant ~ 

mtl!teblt onla.n Um~t.lerinden 8,,11 ~·:!.':'11 1J~ ~ mn.bn.ım edemiyecektlr." Llste.ı ~.) 

Beykoz belediye 12
'
83 :,~:ıa,. ıo.ı• ~ 

tahıildan kayıp ;;:= :!:: ~:fa~~ 
Beykoz belediye talalldan ~ecaU tUrkUleri jJ:tl W, 

ziıruneUııe 800 Ura geçirerek kaybol- 111.10 Ot'kMtra ııP ~~ 
mu•tur Elinde eTr&k ..... taamı d& bir 18.03 Zlrant 

- . - ~~ru -~ bakkala brrakmıtbr. Hakkında t&kl- 18.08 Melodiler ~:~ JJI""",..,. 
kata b&flanmııtır. l ıs.ao Konu,m& ba iırnklnsmldc te1ıgrafia bildi.rilmlo anım Arnavutluk hududunda ba!utl6n 

ve milli küme maçla.nnm yine ı;c- muhatJiri blldlrlyor: 
cen eenetertle oldu~ gibl dört 1s- pazarteaı aab$.lu g1lıı dOğal'ken ı. 
Unbul, :iki İzmir ve iki Ankara ta- ta yanlar §imal bôlgealnde yeniden 
Jmnı: arumda ye.pılebileceği kana.- şiddetli bir taarruza. geçmişlerdir. 
atine vıe.rılnuşt.ır. KUTV&tll bir toPQU atqı hUeuma ta. 

zonumW!U~MPQlı'IDlfÜI'• ===============================================================:::::;;; 
Kahire, 18 (A. A.) - B. B. C:\ 

Bu ıekilde hl eeıııe .miıll,k.llme- ltaddUm ctmı,tlt. BüU\n hOcuıı\1&r ı. 
78ıgirmek azmi ile çok fedaıkAr· ..ıat rdb11 tar 
lıkla çalışan ve 'bfr çox feda.klrl~ taıyanlara ağa' u.7... ve etek 

la.r yapan lstarrbulspor taktmmm dedtltnl§Ur • 
da milli kUmedekl )erini alıı.cağz Bcrlln, 18 (A.A.> - Bir ım.u.t mu. 

Eğ ha.bir bildiriyor: 
kanl'laşltrılrnnı1 deım.oktir. m- Alman. Ywwı mtınasetıeU•n nutıc 
gMLel dlreıktıSrll1ğün yeni bir kn- sath&ya girmiştir. Alman Ohflllen 
nn bu tekti bor:mama, mUrıa.ooka- tngtllz kıtaatı thr~ ed1.ldlği hAkkmda 
~30 mart pazar gUnU bqlana· kl baber1ul doğl'Udt.ıt dOğrUYB nya 

BuKen 1aat 17 de milli kiline he- dolııyıslie yayınaKta ve bu ııuretle Al. 
yeti tekrar içtima ederek f~ m8ll ~dah&IMl.tJ.ıtimallni mnı:aıea n 
tanzim edecektir, qerpi§ etmektedlrlıel'. 

1nglllz ae}terl eözcti9ll, Bcrbenı .. 
nm zapU habEirtlll tahlil ederM de-
mlştir ki: 

.. _Bu llmanm ı.apt.ı .. ~ 
tanm metktp;l AdJsa~!çhı. y~ 
bir tehdit teşkil etmektedir. Brf • 
tanya kıta.lan ~tmdl 13 lnmhteltf 
noırtadtın hareketle H~m 
kalbine doğru ilerlemektedlt. 

llerbel'!ll).ID f.şgal,i, B~ ~
lannd11 b11lun1.1'~B~ya fm'Dan ·-. 
torluk kuV\TeUertnln ve bt1tialila 
Jljİgara yllrtıycn kıtale.mı jaijeİl1 
ll1€'S<.>lesini kola.Y,la~Ilil ~~ • 
ıtır_ 

' ' . ~· ' ' ' 11111111 ,,, 
Bat ~ mötldf, ~ - Muamm 8elmelerıe herkf!lll ıtJ&kadar eden meraklı ~ 

A TEş"AöKÜLUfLiAıtJ 
Fraıuızca Sözlü • BG§ Rollerde: 

EDWARD G. ROBENSON • RUTH HUSSEYı A 

YARIN AKŞAM i PEK SiNEMASIND,. 



~köııede derili bükülü 
tunu alarak ayaga 

ttkek ·k· 
~ · ı ı lr:dm b raz 
~ · Fakat Uç erkek 
? e aıalır. değil mi 

:!>&piye 7.ekt bir gU-

Po!Un bu incellfi botuma git· 
ti Sordum: 

- Siz yedek subaysmıa. Ev· 
·elce hayatta ne yapardmı.;? 
Yiızilme baktı ve nvet ciddi: 
- Bir kadın severdim. dedi. 
Susmamdan hayretimi anladı· 

~ ic;ın ili ve eW: 
- Askeri? çağırdıklan uman 

ünivenıiteyı ye.nj bitirmi3tim. 
Be"l yırmı ikı yaşındayım ..• 

Ve parmaklariyle kır saçlarını 
karıştırarak dalgın daigm -
nldandı: 

- Evet, e\·et .•. Tam yirmi i~i. 
Bunu ben de unutmuştum... Tu· 
haf .•• 

O zaman Pole karşı içimde 
derin bir ac.mıa uyandı. Ben • .e 
ak saçlarına aldanarak onu ar· 
kadaşlarmm en yaşlısı sanmı. 
tım. 

Birdenbire ona karşı duyd:.ı 
ğum bu derin lt"mpatı Bankı ba· 
na bayatını daha yakından bil· 
mek için bir hak vermişti. 

- Sevdiğiniz kadın şımdi ıe 
oldu"! dıye sordum. 

Pol bu tecessasilme kızmadı. 
Sade bana ruha kadar giden bı 
bakışla baktı: 

- Frnasa m~l(ip oldu, möe· 
yö, dedi, Fransızlar esir oldular. 
Esirlere sevişmek yasaktır. 

Henüz hayata girmem~ bir 
Fransız c,;ocuğunun ağzından bu 
kadar olgun. bilhassa böyle f e· 
ra~atli bir söz duymak beni hay 
rete düşürdü. Bu hayretimi giz
leyemedim: 

- Siz çok vatanperversiniz. 
dedim, te-brik ederim. Ben Fran· 
sada böyle bir gentlik olduğunu 
bilmivordum. 

- Haklısmız. dedi. Sonra göz
lerin~ ya.şiar ıimşeklendi: 

- Fransız genklifi euvu ve· 
rilmemlş bf r kılrc;tı. dMi. Alman
lar o kılıca eu verdiler. 

PolU o kadar sevmfıttim ki bet· 
ld boynuna sarılacaktım. Be
reket versin o aralık Madam ou· 
piye, kızlan ve öteki suıbay J.r i· 
t:eri girdtteıo de bu faf1ctnlıj1 i · 
çimde zaptettim. 

(Devamı t1Gr) 

( l) 'll'ratt30 mı uBIU&da her er 
N aubay lfolunda inre bir ıtncfr 
MCUnda pirinçten bir madalymt 
tafır. Vstilnde askeri lıüuiyeti 
lıakl:edilmif olan bu madalyon. 
sahibi lSlünce bir arkadafı tara· 
/ından ikiye b<>lilnar. Yanaı ulil" 
,.ıın üatilnde btrakıl•r 6bür ' .:r 
nsı m'Zesine g6nderlimelt il.ıere 
'komutanlığa teslim. edilir. 

Mahviyt!l n tevazu ... Tanıdıtmı 
edib bir mebusumuzda fashudle 
mevcut olan Od hulettfr. Hattl o 
kadar ki kendh!fnln mebua oldu. 
tunu bile aöylemez ••• ESi tanıdık· 
larna n.9tgellr burada ne yapblr
m aoraraa: 

- An.karaya gidip geUyonmı, 
der, geçer .•• 

Bu mntcvaa mebusun bqmdan 
bir kaç sene evvel bir vaka gec:
mlf, Ankaraya trende ayak~a ldt· 
m:?k mecburiyetinde kalm11tır. Fu 
la mlltevaa bir inıanla haddim 
b'Imfyen bir nt araamda ge~n bu 
vatayı mebuaummdan tSyle din
ledim: 

••- Anlraraya gitmek bere va. 
taktı va~onlar ıdrk~t!ne telefon et· 
tim. Yatalı: yok! dediler. Balbukl 
b9 de o ak§8Dl muhakltak lltmeil 
latlyor'11m. 

- Hayd~va ~. me.
kDerden ban~lnde yer bultlt'l!aın 
biner. g·derlm dedim. Çantamı a
lıp Rııv~arnaşayı bo'·ladmı ..• ~ 
hazır bekJlyor; binen bln!ne •.. Bi
rinci mevkle do~ yllrlldllm. Kon. 
dllkUirlerden biri yan""Jna yaklqtı: 

- Beyefendi! Yataklıya delil 
mi dedı ..• 

- ffioy-tr dedim. Yataklıda yer 
kalmaml!J blrfnclye oturacaf"m.. 

- Buvurmı !.. Sise huud bir 
kot!"..,artıman açaymı ! Bendeniz ıl· 
zl tantv0nnn ... FaJaa yerin mebQ. 
su dPı1"11 miıntlz ?.. 

- Evet &yle gtbl. .. 

- GihJai d~. Oyle eteed'm .• 
Bu ve buna benz"r bir çok liS&

lerden sonra beni hakJkatea blr 
kom!)&rlmıana ~tQrdll, ben dt çan. 
tanır toydum. Tren hareket etti. 
Lokanta n.gonuna pgUm. Orada 
tanrd~Janmf!an bir mebuaa tela· 
dnr ettim. LU it.fi a9tı, ıeoe ••t 
ikiye kadar konuetuk. 

- ~ ~ llQIAlll pldt. ... 

Peyn·r krah 
tevkıf ed idi 
Yorgi Kondopulo9 adında bir 

yaf ve peynir taciri. bir bakkıla 
8 ke!le kokmut ve eakl kqar pey

' ı:ıiri satm11tır. Bunun llzerlne bak-
• kal, fiyat murakabe btlroeuna mil· 

racaat ederek ılklyette bulUDJDut. 
mesele, bu sıra içtima bal'nde ba-
1unan fiyat murakabe komllyonu
ı:ıa havale edllmfttlr. 

J'llb•klka tqar peynirleri tet. 
kik edilmek fb~re murakabe ko • 
misyonunun ~ lı t llnel vakıf 
banma ptJrlld'll vakit koridor • 
ıan pJa bir kon bplanut, .. pey
nirlerin, muayene netlcemnde ee. 
ldlltfne hllkmedllmJotl. 

İbtfk&ra tef~ Ye llhhatl U• 
mumlyeye muzlr hareketten dola· 
yı Cumhuriyet milddelumumlllllne 
~-erilen. peynir kralı Yorsl KOlldo
puloe tevkif edllmlttJr •• 

Bir bahçıvan sebze 
çalam ağır yaraladı 
DUn gece f~Prenk6yilnde bir ya

ralama vaku· olmuş, bahçrvuılık 
yapan Nuri admda birlal, bahçe • 
•den sebze qıran sebzeci SaJA· 
tıaddinl :> aralıyara!< kavga va bq
lamışln'. N~ticede Nuri, tabancam
ru çe-kerek S:ıWıattlnin üzerine bo.. 
,altmış, bir kaç yerinden alır IU· 
~te yaralanmıtır. 

SalAhattln ifade veremlyecek 
b'r halde Nllmune hastanesine kal· 
dınlmıt, Nuri yakal8JllDllhr, 

--0---

Randevucu Atinanm 
muhakemesi 

Beyoflunda oturan ve randew
culuktan bir mtıddet evvel eesaya 
çarp· Imq olan Madam Aatiaa )'e. 

Diden randevuculuk yapmak w 
reşit olmıyan kızlan fuhp tepik 
etın&k suçundan yakal&mnlfb. 

Madam Atfna De ıuç ortaktan 
VaalUkl, Ktina, Amelya, n Ef· 
terpinln muhakemelerine dlln ull
ye al mcı ceza ma.hkemeıs'nde mn 
lrufea ft lfall olarak batlanmJlhr, 

Yol paralanma 
tahakkuku 

Tal J:UUI tleretıerlDID taW1I lctD 
ıtm<Ü)'f' kadar mahalle mOmeulDerlD· 
den uıtifad!' edilmekte ve bu tahakku
lcat ~tlmesa!ller tarafından yapılmak· 
ta idi. Badema beledl,e tabakkull p 
............. "9,.... ......... . 

idman bayramma 
hazırlık 

19 Mayıa idman Bayn.mı'nda 
yapılacak şenliklerin talebeyi 
hazırlama programmı teabit t· 
mek Ur.ere lise ve orta okul be· 
den öğretmenleri maarif milcltlr
IUğUnde bir toplantı yapmıllar
dır. Toplantıda; talebenin hasır 
tanınası için okullarm fhndlden 

na mllaude de)ip arlııadape ,.. 
taklr ftgona dotra yllrllyboe bea 
de blr'ncl meftf ftpna pı.lm. 
Kadifeler berine UUll', labela 
ederim diyordum. 
Kompartımaa kapmnm t.olmllr

lnu ~P branhkta adD8 at
tan. UZ&IUDll bir adamm ayükap
laıı pantolonuma atırlllUDce 111 b• 
radım. Demek ld bir arbdSlla _. 
babı edecektik... Ben etelrtrlle el 
atmadan lçerlye sfrdlftml dayan 
bu adam yerinden frtladı. kendJll. 
D! dışarı attı. gitti. Her halde ikin
ci ven Oçtlnel meniden gelmlt 
blrlal ldl.. Neywe ••• Elektrlll ,.._ 
da k~ tarafa bümca lplrl bir 
ada.mm mt Uat8 QIHft!ılf Old. 
DU l~rdllm. Alznıdan aalyuı Üd 
bu muhtetem (!) sat~ 
dlldllk ıealnl butıracak kadar k1lv 
vetU bir eeele horulduyor, borul
duyurdu... Ee ne yapal • ! kaderi
miz dedim, ben de uzandım. Fakat 
borultuya tahammW ne gerek! Sade 
bu olaa iyi.- Arada aırada bul 
gayrttobU ıceler de c;ıkryor •e • 
yaimc:lald ylln c;oraplardan ketdf 
bir ko:tu De pyrltabU seelerln ko
kuıu blrlblrlne kar11J&rü kompar
bmanr tah•mmW edllınes bir bale 
ptlrlyordu. .. 

Ne dlyeblllrlm: ftlvakt kom~ 
tuna bana ~ edtJndttL .... 
dUkt8ril çafınr, dlp.nya çıkarta
blllrdlm. Fakat gece yarlarına ır. 
dar ftJOJI restoranda oturap da 
IODradan buraya yolca pJecetbd 
tu kanpmda honıldayan zat nere
den b'llrdi ! BOi bulduğu bu kom· 
ımtunan içinde en derin bir uyka
ya dalmış bulunan bu vatandafı 
kaldırmak, 11ytu Hreem 'lll De 
komputmıanlarda mfmam yer 
aramaya m~ur etmek ban8'1 la. 
satıl blal!!rle kabfll tellfti? Slpra 
yaktım. dumanlan derinlere kadar 
çekenll ko1nlJan tacn etaaels ...., 
dlm. Ne mtmk;ia!_ N"al.aJl"l 78-

1 t.~lea•ter I' ~rakl!., Ba!!fsl!"...!. 

N=.::- - Dünyamn en büyük fo;oğrah 
Ytllceek llw.adla Yaws K~u 

Ue &alet. Acanr, P. T. T. muu.ebe 
memW"ll KeJunet J:reD Ut Makbule 
Olletay. llaktnll\ lbrabim KutDUk Uıe 
~ l'atma AyYerdlll, bt. Beledi 
,..ın.s. TaUlldar Muammer Baylan 

De S&tılba ow-. Cin ... A. Dacl 
BO,Jtllrarpad De lılela abat KooaaGs 
habinr:U .... mtklGrtl Mebmet ae. 
al bııi Ut ratma aı-tter Balcıollu. 
eau" memura il. fnld ~ Ue 
BalltN ODtr. Memur N-U tabak O 
De 8lddca llelabet UIQ, Aftkat Nu· 
ntt:ID KQDD De ıc.bua Gakten, o.. 
m1C1 Bamcll KakftD O. De Y&fU' 0 
D&l, t-!nat 1D811U1n1 1'9Ud Ydmaa Ue 
RaluDIY. o...ı. Beflkt8I ..... ,.... 
oıurao Na.. lılUpblr Rma O.ray ile 
&J'DI yerde l'atma BuMn Zlnat 
Bankam mubulbl tlyaa Aroma Ue P'. 
MulLIJA ErgtD. P. T. T. de memur U 
Cemıl Kaptan De 111.lJe Anlam, Be
flktaf AblJUala CUDi aobkta poU. 
memuN il. Yuuf JClQba ile Samiye 
orsuner. Memur Kellmet BUl'flt Bay· 
mn ile I'. Nimet Huer, Poeta nakllye 
mıem.ıru il. Ha,yrettm Abongun ile 
Habibe Se7han. Beflklal Ortabahçede 
oturan Şoför Yuaf IJen U. Hamdiye 
Ebe, 

Tiyatro oe Sinemalar 
$•hir Tiyatron 

nas1l çekildi ? 

18 metrs murabbaı biiyüldıiğün dekı foto{Jra/ın ıeauit 

"""' lıyor_ 
12 metre uzunluğunda, • .• ~ 

metre genişliğinde, yaııi tam on 
sekiz metre murabbaı yer kap· 
lıyan kocaman bir fotoğraf. 

Bu foto~ rekor memleketi 
olan Amerikada ~·ımt:miırtir. 
BugUnUn hldiseleriyle de a lika· 
dar değildir. Fakat fotoğrafçılık 
tarihinde b;r rekordur. ÇUrı~11 
bugUne kadar bu fotoğraftan bU· S"e•• .. ll .,.._ " .. yi1ğüne hiç bJr yerde rast gelin· 

Allfalll _. to.at •~ memiıtir. Bu fotoğraf bUtUn Na-
lmralınm poll havzasını gösterir, etrafın· 
lnunlan daki köyleri, tepesinde duman· 

dan sergucu ile Vezüv vulkanı 
bu fotoğrafta göre ür. Bu şaya· 
m dikkat resim ı 903 senesinde 
Amerikanın Sen Lui şehrinde a· 
çılan bir sergide teşhir edilmiı· 

• • • 
1811tllll ( ...... t\t·lftl'dl kS r•tl 
~ it te ÇOOR OTI11f1J ............ 

Pata Hazretlel"İ 
- ... ~ ........ - Ta• _.. ..... ...... 
..,._ Lllall. AauaY .... ... .. .. .....,...,.,. ........... ... 

aıaaetm. 

o 
Beyoila Hallı Sineınası 
_... MaUae 11 - ....... tle: 
1 - ICorall, t - Bomr'ı!e• ıaıw

... 1 - Benldl MDd. 

0*9mr Dmtı1Md9'da --n, 
~ 8odrumt IJqlllllUI --
llMI O......,... llmall JW1 IOOO met 
re ....... ,......,._ wı.atdaktır 

lf• 1 ._.. • ı ISJMLLS 0.
._.. N.,.._ Telef•: M1U 

tir. 
Bu atman okuyunca lnsar.da 

ba fotoğrafın gayet bilyWr bir 
fotofraf makinesiyle almdıfı 
fikri uyanıyor, fakat öyle defil. 

ÇUDkU yeryilsUDUn en bOyllk 
fotofraf makinesi Şilt~ ya
pıbruftır. Bu makine 3 metre 
yillaldijinde 2 metre pnieli• 
llndedir. '63 kilo altrlıjmda ,. · 
lan bu makine 20 insan taratm
dan kullanılır. Yalnız bu makine 
dahi yukarıda bahsettiğimiz _...,. 
to~raf ı çekemez. 

Balbuld bu rekor fotafraft 
18 X 13 tek ufak ve alelAde bir 
fotofraf makineeiyle cekilmigtir. 
Bu resim bu makine ile alınan 
altı küço.k fotoğraf camının yan· 
ya.na getirilmesinden doğmuş
tur. Fo~çı 88.dece bu alb 
resmi birlbirine gayet uygun ge
lecek ve yanyana konulabilecek 
bir tekilde almıya dikkat etmif· 
tir. 

ll'akat bu basit iı bittikten 
eonra itin en bllyük lmmJ ;;,q
lamJ§br. 

Bir mebusun 1ren seyahati 
YaAnt 

ıtındee lıaDap pencereyi araJadna. 
Ba ..... belld kobJar uaJır cll
J'Ol'daa. lçertJe blru hava glnne-
18 bqlar bqla•aı mubtetem ctıs. 
Hll lat ,....... flnld:r; bua lılr 
Pl9 •tt-ktu aonra: 

- Kapat ona! dedi!_ 
- Buram pek feu koktu da.. 

dedim. 
- Bea bina mob bllmem. X.. 

pat diyorum eana ! 
- l'akat!.. s·n g1bl ben de 

1ı1r JOlcuyma '" ıdsln gibi aynı hak
ka aablbJm. 

- .. lltı - aatqonan 
ama! .. 

-Uatma c1ei11 dl.. 
- Ye ne! 
- Yaaı cU1ormn ld boruJtuına-

a tah•nnnlJ ede:Yfm. Ama balı p
rlp ae.Jere " onlara bı1pB ytın 
ooraplannaısan 4;lku kokuya na. 
111 tahemmDJ edeyim. 

- U1b baUdlr lıes-1 oaJarm.. 
Arkam d&ler ya.taıwm. Sabahı • 
derb veaaeJAm ! 

- Ta yatm•"UD da penoenıyl 
*'91U!l ••• 

- O zamaa ela ben lllll kolun
dan tutup cfı1an,a atarm etencllf 

• • • • DofnJda. altla kıs.tell-
11111 1lcundakl aıtm mtl _..... 
a.rtade •H1n• ~ u,. 
bdan Nmfe gGs!erlnl garip 1m' 
tekllıde 89m&ya 11fratı1or, atsm
dan batla kurmm.mll ..ı,.ıan 
llSyle ~rda: 

- 8en nud tnsamm be! t... 
nnı ralıatı bOnlur muT Bana bak 
efendi! tyı bak! Bm mlteabhldlm. 
lateraem blltlln '11 komnartunaın 
parumr •erir, yine 98111attınr.111-
ted!ltm glb' uymam, anlayon nıa? 

- Aaldna ! ben ana bir teY 
96yllyeylm mi? Ben b.vp edo~ 
tetrum seninle burada.. l!edem ld 
lyle lıPtlyonun HDI anıra IOk • 
maılaa 08'1 cW"ara -.-Ku.;. Var 

YEKTA RAGIP ONEN 
labaha kadar horla! ... 

Uyku.sunu ted:rgln ett1ğim va· 
tandqın haline c;ok üzüldüm. Biri
si bent blSyle blr tatlı uykudan 
bldmla idi her halde daha az Jm.. 
mudnn. Çama~ dıp.rı c;·ktnn. 
Yaktım bir ılgara. ... Vagonu:ı pen
oereelne davanarak ttlttllnneye bq 
ladım. Aradan ne kadar saman gec; 
ti bllmJyonım. Bir ayak ee•'nden 
aonra hafif bir ökstlrllk..... D8nllp 
baktım. Sem kompartımana yer · 
lettirmlt olan kondllktör ••• 

Bir bana bir kompartımana balı:· 
tı, aonra kapıyı aralayınca ifl an
aldı.. hemen yanıma geldi: 

- Beyefendi. Özür diler'm. Bu 
adaau hemen atayım! İatirahat 
buyurwnu. Nami girmiş içeri. .• di-
1e rlcaJan bqladL Kompartımana 
doira aclDn atarken kolundan tu. 
tup cektlm: 

- Bana bak arkadaş dedim. Ra 
batım bomıaym ! Ben burada ıa· 
bahlanm.. Ziyanı yok!. 

Kondtıkt8r yalvarıyor, yakan • 
yor, 1Sz8r cllleyor, kompartımana 
dolnı g8zlertnı açarak, yumrukla. 
nnı arkarak mUteahhldJ tehdit edi
yordu_. 

Slpra yakacak oluyorum. He
men aeblnden kibrit c; kanp çakı· 
yor, a'V'uçlammı araamda uzatıyor. 
11 UJi: paketini matıyor: 

- l'aklr llprumdan ahnu mı· 
IDlra, diyor, keııdJBfne ~re! suçu
nu affettirmeye çalJ11Yordu. 

Ba!bukl kabahat bende tdt iki
lere kadar vagon restoranda otur 
cl1:ktan eonra kim olsa bol bulaca· 
lı btr kompartımana b8ylece aeril• 
blllrdl 

Temiz havaya kaTtqmaktan mem 
auııdum. Ayakta bir nerlye bir ge
rtye gtd'p reı~ u.bahı edecek· 
tim. l'akat bu sefer koadUJttar Ta-

Dı11a11 ş antıda) 



1 - VAKiT 19 HAlr.r 194'1 

F eneryılmazhların kır koşusu 

l!azar g'üntı Fencrı.Jılnıaz Kliibü. taı af wdıın tertip edilen kır 
ko.<tıuruna i§tfrak eden allctlcr antrcnijr/ari ile bir arada ••• 

Ge<;Pn pazar günü Feneryıl
IDU klübü tarafından bir dahili 
~ tc>rtip edilmiştir. 3500 met
ft üzerınden yapılan bu koşuya 
ld p ônünden ba.~ Eyüp 
polıs mrrkezil'l:E' gidip gelmiş ve 
tekrar klüp önünde nihayet bul
muştur. 

12 atletin iştirak ettiği bu ko· 
IDda alınan teknik neticeler şun
lardır: 

Belediyede dünkü 
toplantı 

J)eğf rmeıcllerln yapacağı un §ekli 
8t ekmek imalini gösteren ~klllıerin 
tı.111~ iı; n dUn Lt'ltfi .Aksoyun be§· 
bDlığı altında, lkbaat mlldClrü, heye
• te!tl.,.c;iye reisi ve Tllrkofisi mUines
alDerlnclen mllrekkep bir hoyet top. 
llımıırştır. 

Toplantıda bu fı için bir tallmat:n.ıı.· 
9111 baz.ırlanmI§tir. Fmnl&r ~ değir
menler bu ta Jimatnruneye göre un ve 
lllanu yapacaklardır. Talimatname a
JAkadarhu ıı. tamim edilecekt.l.r. 

-o-- .'(, 

5000 asker ailesine 
yardım ediliyor 

.A.akcr aılclerlne aylık yardmım 

Vart &yın alt olanı kendilerlııe teni 
edllmış\.lr. 

Bu yardım lrer ay 70 btıı lirayı bul· 
ırt&dır. Fatih kazamıa (2.15-00) aı. 

Je)'e l ardım yapılın&ktadır. Şlmdiye 

dar bu ııekilde yardım edllmC8lne 
m bıuııl oıa.n ailenin sayı.aı 6000 l 

'btılm1ı.:;t•ır. 

--O

Tıbbi Müsamere 

Haydarpa..,a askeri hastahane· 
sinin 1941 senesi dördüncü tıbbi 
mlisahabesi Giilhanc profesörle
rinin iştirakiyle ve başhekim Al
bay Zahit Tol unun reisliğinde 
toplannu~tır. 

1 - "f'roloji seroisinin tari
hi'' Bevlıye mütehassısı Dr. Sa· 
dettin. 

2 - "Radyogramda görülen 
blcabe haciz şekil 'bozuklukları" 
Dahiliye mütehassısı Dr. Hamdi 
Ergene. 

3 - "Mal des a.viateura" .Asa
biye mtıtehaSSL")I Dr. Rüstü Bil-

ge. . Ni -t - "Orduda kan nakli" ı-
111.iye mütehassısı Dr. Şükrü An
ay. 

Müsamerede Prof. Dr . .MJ.. 
Tevfik Sağlam, Prof. Dr. Talat 
Ça.mh, Prof. Dr. Sami Yaver, 
P. Dr. Gn. Süreyya Serter, Pr. 
Dr. Gn. Eytip $brl Bilgün, Pr. 
Dr. Abdülkadir .ı. 1oyaıı, Pr. Dr. 
Nazmi Şakar, Pr. Dr. M. Kemal 
Ote, Pr. Dr. Niyazi İsmet Gözel, 
.Pr. Dr. Murat Can.kat, Pr. Dr. 

~"'u.i Aksu, Pr. Dr. Kemal Se
Pr. Dr. Burhanettin Ufus, 

Pr. Dr. Burhanettin Tügan, Pr. 
Dr. Eftal, Alb. Dr. Cemal ve has
tahane doktorlan ha.zır bulun-
11WŞtur. 

İqlar üç rötuşcu tarafından ta
nııaı:nıandı. 

Şimdı merak edilecek bir nok
kalıyor. Bu fotoğrafı yapan 
ete ne kadar kar getirdi. 

1'ôtoğra.f, yukarıda söylediğimiz 
· Amerikada Sen J ... ui sergi· 
e teşhir edildi. Sergide hu

llUtıi bir pavyonda bulunan bu 
Otoğrafı gorm_k ıçin yalnız bir 
ruş ücret alınıyordu. 1903 ser 

E
ni 1.722.000 kişi ziyaret etti
e göre bu insanlardan yansı
ba pavyona girdiğini fan..c· 

l - Aleko Hrisopulos 15.5 
2 - Niko Aheapuloe 15.20 
3 - Lanboş Ycmenicioğlu 15.35 
4 - Yasif Ycmenicioğlu 15.36 
5 - Odiseas Şasidis 16.12 
6 - Hristo Papadopulos 16.30 

Aynı gün öğleden sonra klüp 1 

salonunda k~uculara. mükafat- 1 
ları tı>vzi edilmiş ve bunu bir 
aile eğlentisi takip etmiştir. 

Liseler Futbol m~çlan 
/stanbul Erkek Mektepleri 

11utboı Lik Heyeti Ba§kanlığın
da"-: 

19.3.1941 çarşanba günü Be· 
§iktaş Şeref 'Stadında yapılacak 
futbol ma.çlan: 

Saha komiseri: H. Vural. 

Taksim lisesi - Pertevniyal L. 
Saat 14. Hakem B. Uluöz. Yüce 
Ülkü L. - Şişli Terakki L. Saat 
15.15, Hakem Ş. Tezcan. Işık L. 
- Muallim Mektebi. Sa.at 16.30. 
Hakem Ş. Te7.ean. 

Hikaye 

Bır mebusun tren 
seyahati 

._ (Btıf taro/t 5 incid6) 

ha.t bft'8lcmryordu._ Um.lrt&n beni 
~ü)'Or, 8igaramı yakmaya §itAp 
ediyor; 

- Bir şey mi emrediyonıunuz "! 
- Ne emredildi efendim gtb1 

saçma &pan 8Özler söylüyordu. Bu 
mliz'~ adamdan kurtulmalc çaresi· 
ni arıyordum. Nihayet daya.nama· 
dnn, çağırdmı: 

- Sen dedim, m08lilman nıısm! 
Ama doğru cevap ver! 

- Evet müslUmannn ! 
- Yemine itikadın tam mıdır? 
- Tamdır. 

- Ştmdi sana bir yemin eUıcm 
inanır mmm. 

- lnanrnm. 

- Öyle ieo birader. Vallahi de, 
billihi de 8eni Na.f"ıa Vekiline şi.. 
kiyct etmiyeceğim ve seni demlr
yollar umwn müdüri.ine !likiyet 
edersem kahrolaynn. Yalnız beni 
rahat bırak! git a7Jzim! ... 

Kondüktör gitti Ben de ayakta 
Mba.hı ettim. Sabaha kal"§ı yeın~k 
vagonuna. geçmiştim. Dön~tc çan
tamı almak ti~eri\ kompartımana 

girdim. Bizim mütealihidin yerin· 
de yeller esiyordu. 

Kondüktör belki daha u~uyacak 
olan altın köstekli müteahhidi kal
dınnı.ş, göz önünden uzaklaştır

m~tı .•. 
Yekta Ragıp Onen 

BeyojClo tl!;üncti Sulb Hulm.k HA· 
kimliğinden : 

E. 041/351 

Hakkı tarafmdan K~tantin Anna. 
Eteni, Dimltrı. Klryako, Vasillkl. 
.A nastaEJya aleyhlerine açılan .lzalei 
~uyu ®v88Dlm yapılmakta oliuı mu. 
hakeme.!lnde: Dava edllenrerden Dl· 
mltn. Kiryako, Vaailikl Ye Anaat.a. 
yanın Jıalcn lkametg&.hlan meçhul 
bulunduğundan DA.nen yapılan t.ebll 
ğata rağmen mahkemeye gelme.nı,1§

ler ve davacı J'1Y8P kararmm tebliği· 1 
nl lstıeml§ olma~ talep veçhlle dava• 
nm bükllm sa!ha.ııma gelml§ bulun· 
dugundan bahisle gryap kafaruım 15 
gUn mUddetle llı\nen tebliğine mabke. 
mece karar verilmiş olduğUDdan ınu· 
hakeme g1lnll olan 5.4.9'1 saat 9.30 
C!ll !ftabkemeye gelmel~ri veya nıtıııad
dak bir vekil göndermeleri, ak.81 tak· 
dlrde gı~aplannda karar vcrileceğı 
gıyap karan makamma kaim olmak 

' 
·ı arauye 11 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu~ Wlhı; US88. - ::iermayesı: 100,000,000 Tlırk Uran 

Şube ve Aıans adedi: 265. 
Zlfal • • ımm lın Mtll bmtto "'"°"'dtlni. 

Pwa ... rtlrtlnaleft ... lira lknmılye ftrlJ•· 

• ...at Banııumcıa ırumbarllb ve lbt.nu taarnıı ne•""''·-~ ezı u 
l50 ıtram outunanJara tenedt' • <tet a N•kllecelı. ınır"e O# qatıdatc 

r.J.A.na ıore Utnuıı.ıye d&ğrtııaeııktı:ı. 

t Mled 1,980 llraldı t .t'IOI Ura l lO ~ GC1 llnılık 6.00CI llra 

f • 600 • 1.980 • tıO • ti e I J$00 • 
• • 't!>O • a.noo • lff O • ıo • UGCI • 
il • 100 • '9000 • 

OtKKAT: Beeapıanndakı ııal"llfar blr tene ıçtnd• !;(! tıradaıı &qa'~ 

2Qom1yeıuen lkram.lye cıktığl ULkdirde 41. ;!() Cazlastyı~ • ertleetkttr 
K~lô .. ler: 11 Mart, 11 füu:lraıı 11 EylQI, 11 Blrinciklnun tarihle'. 

rinde yapılır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden · 

Musabaka ile memur ahnacak 
Lfsc ve Usc derccesinoo san"at okullan mczunlnnnda.n 30 yaıımı geç 

meml§ ıuıkcrUğin.I yapml§ olan ve 8ıhhi TnziycU demir yollan h!zuıetlne el 
verl§li bulur.anlardan kısım şefi yebştirilnıck Uz.ere mllsabaka Ue 20 memuı 
almacakt.rr. 

Mllaabaka llaede okunan fizik, riyaziye dcrslcrindczı yapılacak ve aynCb 
verilecek mevzu nzer.ne bir yazt y&zdınlacaktır. 

Kazananlara 74 lira ücret Yerilecek ve idarmiıı göstereceği mahaldf 
staj yaptınldıktan sonra nazari ku?sta mm•affak olanlıtr kısım şcfliğ'lnc ta 
ylıı edilecek " tamiratı mlltemkOtyc işlerinde çalrştmlacaklardır. 

Kendilerine a~ ne& lkametgMı veırtıecckUr. 
110..baka 28 M art 941 taıfhind<' saat 10 da işletme merkezlerinde ya. 

~-
latekWerin IPltd• göSt.cTUen vcsikate.riyle Haydar,pap. Slrkec! An. 

kara, Balıkesir, Jıl.alatya, Kayseri, Adana, Afyon, lzmfr ve Erzunır.nda iş 

letine mlldürlüklcrfne 25 mart 9'1 günll ak~ma kadar müracaat etme 
leri Ub ohınur • 

Tallp)erln beraberinde getireceğ! Yesikalar şunlardır: 
Ntıtus hOvlyet nrakasr, ukcrUk veslka.sı. iyi huy kAğtdı. tahsil \"esi. 

ltul, b&.§ka yerde çatışmış ise bunservisleri ,cvll l.8e evlenme cUzdam. 
(1348 - 11\76) 

lstanbul Erkek Lisesi Satınalma Komisyonu 
Baş hanlığından : 

24.S.941 Pazartesl gün() saat 14 de tst.anbul liseler muhasebeciliğinde 

toplanan komisyonda 1999) lira ll4• kuı"U§IUk keşif bedelli tamiratın pazar
lrkla ihalesi yapılacaktır. lstek!ller yüzde 15 temlnaUarlyle pazanktan (3) 
gün evvel İstanbul vllAycUndc:n alınmış ehliye~ vo ticaret odası vesikasllc mü· 
racaatlan flAn olunur. (2111) 

1 
lsta11~1 , Lıvazım an11rli~111~111 vıri lın ı 

harıcı askeri kıtaatı ılin ır· -----· A det 

3500 Kıl yem torbası. 
3500 Ziııeır yular supı. 
1500 Ke;;e belleme. 

8000 Geı.>re. 

10 Tavıa halatı. 

Şaplı deri, halka, toka, sarat ipliği 1200 'lra lık 

Yukarda yazıh malzemııler pazarııkla 81ltm almaeaktrr. lhalesl :.l6/S/941 
günU Mat 1' ten 17 yo kadar Pmarhisarda ıuıkerl satın alma komUıyonwıda 
yapılacaktır. Taliplerin belli valdttt.• koml.syona ı;cımeleri. (2095 - 194.1) 

••• 
Beherlne tnhmin (:dilen fiyab 22l:i kuru§ olan 20.000 adet yün !anllA ka. 

palı zarfia ek.Blltmeye konmw,tur. :aıaıest 1.4.941 Salı gUnU saat 11 de An 
karada M. M. V. Satmalma kc.nılsyonunda yapılacaktır. t ik teminatı 3375 
Uradır. Evsaf ve p-:tııameııi 2'~ ı.-unışa k:>mlsyondan almır. Tallplt?rfn ka.. 
nunl vcsikalarlyle tekli( mektuplarlD.l ihale snatlnden bir saat evvel komls 
yowı vermeleri. (2083 - 1883) 

• • • 
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··oı Baş, diş a:.-ıları, nezle, kırgınlık ve ~ş\lbe'' 
müt~veJl: .. bütün ıstırapların bl.' "l~n-..,·le 

a!,..lınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

1Ute1ı Bozmadan Ez 'b ı• 

r 6flrelıtere no· aamadad 

!En S'-' r l tesir. en kat'i n~cj:l 
LUzumun :la ı;Unde S adet alınır. Taklitlerinden sak!Jlin. 

Ve ber ye:ıde pullu kutuları ısrarla ttteylniz. 

Fiyat Murakabe komisyonundan: f' 
st•eŞtJll 

M ~o.lı Ulın: 1 - Yrılı p:ını•ı.ıt iJ lığ! lhı yerli pamuklu men ti 
kcnde sııtı11ınd:ı azaırıı kAr hadJ! % de 15 dlı. !6~, 

2 - Yerli pamııltlu ~n.c;ı..c..-.ttıın bilcümle dUz §ayakJe.rl.8 t,a.Pcıt' Iİ. 
ı;-iBi kiloda 10 kuruşu geçr.ııyc.ı bilctlmle yUnllı kumaşlardn toP !Jt~ ~ 
mi yUzde 7 VC pcr.ıkendccıyc urunl yüzde 12 ve bunlar harfC~ r 
yünlll mensucatta toptancıya :ız!l.nı~ yllzdc 15 ve peraltcııdecl~"e . ...ti 
25 kAr haddi ltabul c~ilmlııtlr. ~ J 

8 - Kr~c yUn ipliklerinde •.optancıya azamı yü:ı:de ıo ~ 
el:> c azaınt ytlı5de ylrml ~Ar haı1•ıro<abul edilmiştir. ~ 

4 - Yerli yünlU ve pdllluklu iplik ve kuınaularda ıuı<a ~ (tı,t> 
yoktur. İIAD olunur. 

~ 
lfW&.!1,, 

12 ----.....;;;;;;;;; .. 

-

80 ton pµinç alınacaktır. Kapalı zarfla ekalltmcsi 7-4-941 pazartesı 1 a 
gtınll ııaat 15 de Amaııyada Aakerl Satma!ma Koml.ııyonunda yapılacaktır. yfLfJ11.# 
Tahmin bıtan 12.SQO lira, Ok temınatı 922 lira 60 kUMJ§tUr. Taliplerin ka· r·-----------ı 94 1 ıKRAMI ,~ 
nunt vesikalarlle tekllC mektuplar:ıu !hale ııa:ıtlnden bir saat evvel Koml.ıı l cMJel 2000 urıMUI - ; :" 

yona vermeleri. (20R1- 1R615). T B k 1 • 1000 • - ıfl/J""' 
ış an ası • . 1~ • - , .. 

------------· 1941küçül< ~: : : ~~~· v AK 1 T matbaası laaarruf Heaabl~rı ;:";.,,.~ ... :.~~ 
Ki I a p kısmı ıı ı IJ eni den ._ı_K_R_A_M_•_v_E_P_L_A_N_ı_toıı_. ~-"'ın" ....... ~ 
tanzim edip açmıştıı =========-~ 

BasrldıiP yer: VAKl'f ,a Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n2mıntıt di~i!i '"'~ri ahr. 

Sa.'ıibi : ASIM US 

Umum ne§rıyatı ıdare eden· Re/ık Ahmet se1J"' 

'lhtı"'nıPk 861.000 'kişinfn tiu pa.v
,JODa girdi~ anlnsıhr. Bu suret
le 3irket 8610 Türk lirası kazan

~nnrt.ır. 30 Türk lıı'asma mukabil 
:&lilM:O Jira kar fena bir is de~il 

er halde .• • ü.ıere ilAD ola.nur. .<85226) 11•••••••••••••••••••••••• 


