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HABEŞiSTAN 
VOLLARINDA 
iNGiliZLER 

LORD HALiFAK-

ıaşe MüsteŞarının oeia!_l~tJ 

- şf f Efff YENiDEf' zAM 
YAPILACAGı YALAN 

Hind ve lngiliz askerleri 

Halk ayakkablları 
660 kuruşa 

verilecek 
T lCARET V<'kalcU Uı.:ıo müs 

teşarı Şefik Soyer, dUn de 
tetldklerlno devam et.mişUr. 

Müsteşar, dün bir muharririmi
zc. bir haftalık tetkikleri hakkın. 
da şu beyanatta bulunmu§tur: 

- Son günlerde bazı }dms<>le
riıı, fazla miktarda §E>kcr satın al
dıkları, bu suretle şeker sat~Jarı. 
nm normalin üç dört mislin~ çık
hğı öğrenilmiştir. Bunun için cid. 
di bir sebep mevzubahs değildir. 
Şeker fiyatlarına yeniden ?.anı :,ra
pılacağr, yahut şeker satışının ve
sika usulüne tabi tutulacni:"I :ro. 
lundaki şayialar ko.tiren yalandrr. 
Binaenalyh, halkm bu maddeye 
hUeumu yersizdir. 

Bisküvi, pasta. börek vesaire gi
bi gıda maddeleri ~h·yen l'Snafın, 
muhtaç oldukları unu mutavııssıL 
lardan değil, Toprak Mahsulkri 
Ofisinden almalarına karar vr>r
dlk vazi~·et, kendilerine bildiril
miştir. 

(Deva.mı Sa.! - Sü. 1) 

Cenup villlgetle-
SIN NUTKU: • ·d kl 

ingiltereyi r~ne gı. ~ce_ ... er 
yenme- Ecnehı hattın ucretını ~.~.~~~~~.~~. ~~~.!!c!~ 
d 

• k FO ceklerln Fatsaya kadar gidecek olan-

ı Ce !ar, dilnkU gazetelerde UAn edılmlşU. 

N 
Vilflyet, Fatsadan daha başka yerlere 

Bu Za I e
f> ı Jer ı PAPE gtdeceklcrln de listesini hazırlayarak 

Deniz ve Demfryollan 1dare1erine 

H f k d gHndermlştlr. 

bir ; ş e a ta sonukna
1 

a kar ı::.:rı;1~:~ i8:;;:::a "~:ac:~;ı:: 
g a

, a m az Berlinde a aca 
1 

ııııtcsl aynı idarelere gönderflmlgtır. 
y • Bu ışlı.. meşgul olan koml.syon Hay· 

Atlanta, 
28 

(:\.A.) - lnglltcrcnln Berlin, 26 (A-~\.~ -:-:- ~rı r<'smJ d!lrpaeada trene binecek ve cenup vt. 
Birleşik .Anıerikndakl bUyUk elçisi bir ka~n~ktS:·yb~~ınli~~~illNindc lflyetlcrlne gideceklerin llııtesl de ya
Lord Halifnks, AUanta barosunda Ber nındild' _ .

1 
göre A lmanya.nın rın hazırlanacaktır. Yalnız bu vltA.o 

'•unanlstana beyan e ıgınc 
1 

. .' F 
1
• "n ycUere gldçrken ecnebi hattan geçe. 

söylediği bir nutukta, " b" ···k f' <'ısı on ·ap" - 3 de) Ankara U)'U d ocklerl mesafenin parannı ödeyecek· 
(Dcvanıı Sa . .4 su. dün Berlinde _bu~~)O~ ~-una ka ıerdlr. Bu liste Pazartesi tamamlan-
- -o- Fon Papenın a a !' : mı.ş. Devlet demlryollan idaresine 

ALMAN DENl·z dli~·rord.a Berlinde kalacagı zannedL " tc\di edllm1ş bulunacaktır. 

:.=.:.----------~------------------

. ü S LE R i Günlerin peşinden. 
BOMBARDIMAN · 1 

· EDiLDi Nazarıyatçılar a ame-
liyatçılar arasında fark 26 (A.A.) - lngillı 

l...ondra, . . . tihbarat bUro-
hava nezaretının ıs 
su bildiriyor: ık olU6U 

D .. havanın aç · • 
un gece, ın· bağlı bulun 

Alman deniz harb ın İngiliz 
duğu dt>niZ Uslerine kt~:UO yeni 
bombardıman tayyare e~ı ·· 

b
. 4-nn ...... •zda bulunması ıçin mu -
ır •a.a.u.. ti Jüelde 

sait bir vaziyet vcrınlş r. 

Harp tpl\itkeısi ı'1\r1Jl!iutda ı tanbuJun laıt"' 1 ini hallet.nlf"4; için son gUn
lerde belcdhedc bir bt~et toplanmı t.ı. HllkQmet bir milyon liraya yakm bir 

i bu be~·otfn emrine '\"lru11~ olduğundan meııelenln paraya taallM< 
ııennaye) ., · 
eden kıannnd3 hiç hh- r_orluk gl>rUnlllf')OrdU. l'alnız bu para ile yapalM'Ak 
buğclaY '\"e uu ı.tpKunun ameli t11kllde temini bablıı mcl--ZUU olu)orclu. 

denizaltı ve deniz ü~ü h;~k~ev; 
mileri yapan "Dcut2 c 

.. ıuıım_ Devamı sa. Is sil. 6 da) 

llllı Proleılrlllln 1ıoaleraaıı 

Mü.zaken·~ c t,tlrilk ed•}ll .:ıl.ıılı\ ve illemadan birçok :r.atlar mobtellf fi. 
kirler Deri 

8
uru3 orlardı. f<'akat nazıtri olııl"l\k ht>.r biri ayn ayn bir kıymette 

görilnen tekllfl"'rin tatbikatına gf'linM birtakım zorluklar çı~·orcto. 

Bu !ül'lld"• btan=>ulun ekıne!,ı;ller ktih)a"ı a3afa kalktı. Dedi ki: 

_ Muht~·rem bııvlar, tııtanLulda 2:",0 fırm \ardır kl, bunlarda hr.r gUn 
ıw ....... aıtı .,,unh\k un bulunur: J:P.rl~c kalan fırmcılarm stoklan )ok. 

t'ft Bfll ı; • """'' ,,.. 

Bunlar 
krWfıılzhkten gUııU [DnUııe aldıklan un ile idare ederler. Ejtt'1' 

~ ~ 
de rmoocller bu fınncılara kreı il yaparlanı'!l ıınbarlarmda beıf, altı günl-
unğt bulunduran ekmfıkçller st.oklılnnı on, on iki gUnlllfe çıkarırlar; geriye 
kalanlar da bir haftalık un bulundunırlar. Bunun için bilk1Unfılln on para 

..__. AA .. noot kalmaL nu '"' drğtrmencllf'r ile ekmekçUer kendi ...... 
ııarfewuo:•,.ue uu -
larmda balle~bllirler. Böylece )!lltMnbUlun on gUnlUk on lbtlyaa tfomln ecuı-

1 
._ 8 n· ... " fazla ne npm'1k liıam lııe onu da hilktUnf!t dOıtUnaftn.,. m il o ... r. o ,_.. ~ 

Ekmekçilerin k'byaın bOyUk iktlııadlyat lllmlerinln bir ttırlO kinden çı. 
madıklan atok meselt"8fnl bO~le b9slt blrk&<' c-ilınle De llalledlnce ~lhle 

:ı.u olan zürefacJau bir :a.at yanında bo1unan ~ma oö~·ıe declt: 
_ ~ kırk türlö yiiune blUrmlıt- Sa kenarına seU.netı lııepSlnl blrdell 

BI 
-..,-i\k .,etılrlttie mal afDk yapmuun bin tOrltl ,eklini .nazari 

unuturmaş. z .,.... 1ılr terlü k 
-olarak blldlJlmlz h111de un ve hlll'da) BtnkU ftlnln tatMkatnu • 
~ Yıalıuz bir 11\rlU nn atoku )-apmak 1111111Unü blJen ekmekoDer ll&k.. 

ne bizim ~dell _çıkallladı.ğıaıaa bu sorlllk&an Jaepbnld 111ortan11 !., 
yaa BASAN &.UMÇATI 

Milli Şefin Ç. E. 
Kurumunu takdiri 

Ankara, 26 (A.A.) - Milli Şef İsmet İnönü 
Çocuk Hafta~ı münasebetiyle Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanı Dr. Fuat Uma ya aşağıdaki tel
grafı göndermişlerdir: 

"Çocuk Haftası münaıı,ebetiyle Kurumun 
hakkımda izhar ettiği necip duygulara teşekkür
lerimi ve verimli çalışmalarından dolayı takdiJ"ıi 
lerimi bildiririm.,, 

Başvekilin 
teşekküıü 

Aııkant, 26 (A.!\ ) - • liilŞV~kll 

dokto::· Rı.-tık Sayd m mllll ha ; mty t 
bııym:m ~e çocuk haftası mUn ebe. 
tile yurdun her tara. mdan nldıl,ıan 

tebrik telgraflarından dolayı teşek.. 

kUrlerlnln ve kal'§ılıklı tebnklerlnln 1 
1bll.ğma Anadolu ajansını tavslt eyıe. 

Yunanistanda 
lngilizlerin 

Muntazam 
çekilişi devam 

ediyor 

-m
111

~
0

rdl=r. ~---·l Amiral Sakelaryo-
nun Yunan 

gençliğine hitabı 

BUEVBL'l' 

Büyük yardım 
meselesine dair 

Ruzveltin 
beyanatı 

Amerika 
yavaş yavaş 

Kafile sistemini 
tatbika kadar 

gidecek 
YUNANISTANA 

SONUNA KADAR 
YARDIM VAADi 

l'a§iııgton, .t6 (A.A.) - Rci. 
sicumhur B. Rumelt, gazeteciler 
toplantısında gazeteciler in At. 
lantikten harp malzemesi taşıya. 
cak gemilerin kafile ve muhafa. 
?.a altında sevki meselesine dair 

(Dcı•amı Sa. 2 şii. S de) 

--0--

0IBlTTI KABiR 
TOfLANMASI 

Ka.hlre, 26 (A.A·) - İngiliz 11. 
ı.ıumt karargahının tebliği: 

Yunanıstnııdn gori ~eltil<1imiz de 
"run etmektedir. 

Daha cenupta bütün muıta.kalar
da harekat memnuniyet verici bir 
la.r7.da inki~af Ptın~ktedlr. 

1 • • • 
Atina, 26 (A.A.) - 'Yunilll mat 

buat bUroeu blldiriyor: 
Nasırlar meclisi dlln Glı1tte bir 

mahalde ilk toplantısını yapar:als 
muhtelü günlük t.etJi m<ıeeleled 
halletınl§tir. · 

•••• 
Atına, %6 (A.A.) - Dlta--

Yunan dahili emniyet n~ 
rafından n<'~redllen te!blll': 

(Devamı Sa . .J JJi1. :ı-.. · 

Tasoz ve 
Midilli 

Almanlar taraf111-
dan işgal edildi 
l~~~ radyoounun bugUıı 

vcrdıgı hır habere göre Smen. 
dirt:>, Limni Taşoz ve Midilli a. 
da~arı. A:Imanlar tarafından işgal 
edılmıştir. - Radyo ga::ctC3i -

HiTLER 
YUGOSLAVYADA 

.MarJbor, ")'t.gosla'\ ~ a., 26 (A.A.) -
Hlth r bugUn ans;zın Marlbora ..ı
mlşllr. 

- &en de dayanuna yahu.. ISUtU. DlunfıU 1ıana blnktmt,. 
- Ben bir ke~ ds,.anclnn da .,,,.,., llOhlia Blnpzlde aldan! 

-
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1 Radyo (jazalesı 1 
AU5aya 50 mu 

ıtaldı 
Yunııistanda İngiliz kıtaları 

tedricen geri çekilmekle beraber 
:Almanlar İngiliz cephesini kır. 
mıya muvnffak olamamışl:rrdır. 
Lo:ıdr~ ı·adyosu bugün lngilizle. 
rin Atinanın 50 mil şim:ılir.e ka. 
dar çekildiklerinı bi1dirmi.~tir. 

Yunanistan ve Yugoslav mu.. 
kavemeti Almanlara ağır zayiat 
verdirmiş, bu suretle İngilizler 
Libyadaki kuvvetl~rini tr..kvi}e 
ederek Mısın tehlikeden kol'U
muşlardır. 

Almanya uzun zaman Yuna. 
niatan ve Yugoelavyadan istifa.. 
de edemiyecektir. Çilnkii bu iki 
memleket. tahrip edilmiştir. A. 
merikalılara göre yeni nizam bu. 
rada dazbe ~erui~tir. 

Bu · :i memlekt bu şartlar a.L 
tmda yeni nıza:nı kabul etmiş 
değil, istı l .ışla:dır. 

A'nıanya buralarda husumet. 
le kU§ıla.~acaktw. 

Gelen haberlere göre Yugos.. 
Javyada hwa çete · çarpışmaları 
devam etmektedir. 

ÇORÇIL, NUTUK 
SOYLIYEOEK 

Londra ra.c'lyosuoun verdiği 
lıa'oere göre, yarın a.kŞa.m saat 
11 de İngiliz Başvekili radyoda 
bir nutuk söyliyeı-ck, harp vazi. 
yetini, bilhassa Balkanlardaki 
lıa.rekltı anlatacaktır. 

A.'11,fERIKADA 
EFKAR/UMUMiYE 

Balkan harek!t1 Amerikada 
~k mUe.ssir olmuştur. Amerika. 
daki Gallop eMtitlli!tl Balkan 
harbinden evvel yaptığı bir an. 
kette Amerikalılnrd:ı.n yüzde elli. 
at Amerikanın harbe gireceği:ıi 
eoylcnıişlcrdi. Bugün, harpten 
ııonra iso yapdan ankette bu ne.. 
tice yilzde 84 de çıkmıştır. İki 
cUn zarfında Rur:clt, Hut, AL 
ay Noks t:ırafmdan yapllan be. 
y.ınatt.a Amerika azmini göster. 
mele itrbariylc şayanı dikkattir. 

Ruzvell Lindl::crgc hUcum et. 
miştir. PoliUkaya. kanştrkta.1 
10nra Lindbel'g sempatisini kay. 

iaşe Müsleşarının 
b3yanah 

( Bq taraft 1 incfdt) 
Tic:ıret Ofisi, çalışacak hale gel. 

Cliqtir, Kadrosu ikmal edilmiştir. 
Ya.kında yeni binasınıı. r. kloluna.
caktzr. 

Ofisın ilk iş ola:-::k getirtmekte 
oldugu 600 ton kahve yüklenmiş, 

elmek iız:credlr. Ayrıca, yeni kah. 
<" t-:;ııneri d., var, Bunlar Uzerln
<" de tcmn • halindeyiz. Birliğin 

41\ bin çuvalı da gelmek llı:eredir. 
Od , d..ı.ha ı:ıimdidcn memleketin 
b r senelik k(1lve ihtiyacmı stok 
~ı.rr lşttr denil cbillr. 

Rotı.ıan}ada bulunan petrol he
~ eti, temaslarını ikmal etmi3tlr, 
İstenilen şekilde bir anlaşmaya va.. 
nlınıijt..-r. Mukavele bugünlerde 
~ ~a.ca.ktrr. 

Aynca H:ıyf a yolu ile de 310 
ton petrol gelmektedir. 

'Ilcaret Vekaletinin delAleti ve 
Hariciye Vekaletinin tavassutu ile 
getirilecek bazı maddelerle halk 
tipi ayakkabılarının imaline )nkm. 
da b!l.IJlanacaktll'. Bu halk tipi a
yakkabıların 660 kuruşa sab nca
ğr tc~bit edilml.§Ul'. :tmallta önll • 
müWeki ay içinde ~lanactüttrr. 

Hallı: tJpi elb~eler için de tP.k tip 
kumaş bulmak rna.ksadile tetkik • 
ler yapıyoruz. !Ht tetklklcrtrnlz, 
halk tipi e.b.i.Belerln ylrmj yirmi 
beş liraya mal olacağı neticealnl 
vermiştr." 

lqe mllstet}anilm bugünlerde 
'.An.karaya avdet edeceği söylen -
mektedlr. 

Amerika Yugoslavyayı 
tanımakt.:ı devam 

ediyor 
Vaflngtoa. 26 (AA.) - Harktye 

naz:m Kordel Hun, A.merlkİuım mW· 
tecl "Ve mqru Yugoslav bUkilmeUnl 
ve bu bOkQmetln Vaşington elçt.sf l"o. 
tJ<:'l tanımakta de,•ıı.m e~ ~y
k.ml§Ur. 

iST ANBUL BAROSU 
TOPLANTISI 

Ban> umumi beyetı dUn ISfleden 
aonra JCmln~ntı balkevl ll&Jonunda 
toplanarak. evvelce seçUlf bil' komi· 
~in adliyenin mtabJ için ,aYUkatlarm 
temennlAI etro.!rr~kl raporu tet.kllr 
etm~tir. 

Neticede, bu raporun yeniden leÇf. 
lloell b!Y' 'coml8yonca tetkik " daha 
fl!:mullC bir §e'ktlde ha.m'lMmum& W 
amumt heyete b&y!e arzedftmealne ka· 
rar ve~mlf, to,lantı 3 M:ı.yuı gODU 
~~ 80DN.,Ya blraJqlmqtır. 

betmi!fl;ir. Ruzvelt Lindberg hak 
kında iıç başlı yılan tabirini kul. 
lanmıştır. 

Amerika. hariciye nazın .AL 
manvava hücum etmiş, mihvel' 
devletleri, mağlllp ohuıcaya ka. 
dar rrıtic~e!enin devam etm~i 
lazım geleceğini sövlemistir. 

Albay Noks daha şidetli lisa:ı 
kulanmL~, tn~;)tP7f>Y<' ~önderilen 
eşyaların Atlantikte batırılma _ 
sma müsaade odilmivcceğini 
söylemiştir. Amerikavı bu sıra. 
larda en ziyade meşgul eden me. 
sele rıaklh~t işidir. Amerika. 
nm veı imi her ~n artıyor. Ke. 
mivet bakımından verim arttıiı 
gibi keyfiyet bakımmdan yeni 
tipler icat edilmektedir. 

Amerı~alılar ~o tonluk tank. 
lada çok sUratli tayyareler imal 
etmişlerdir. 
GROENTLANDIN VAZiYETi 

eordukla:rı ımaltere kasden mUp. 
heın cevaplar vermekle iktifa et. 
miştir. B. Ruzveıt baz1 intibala.. 
n kendisini dinliyenleri meraka 
sevketmiş ise de, umumt intiba 
şudur: "Amerikan bitaraflık dev. 
riyeleri Atlantikte daha uzakla. 
ra gideceklerdir. Böyle bir ted. 
bir. f ttf has edilen hattı harake. 
te uygun olarak ileri bir adım 
teşkil edecek ve nihayet kafile 
sistemine müncer olacaktır. 

Reisicumhur B. Ruzvclt, bita. 
raflık devriyelerini, vaktile A. 
merıknra :!k g-elip yerleşmek is. 
Hycn ke"'"''?.ıılara yerlilerin yak. 
laştn;I!lı haber veren öncülere 
benzct..T..i tir. Bu suretle Reisi. 
cumh:r:, • tlantikte do!:ışacak o. 
lan Amerikan harp gemilerinin 
tr.~liz vapurlarına düşmanın 
yakl :ış~ı~m bildireceklerdir. 

Şı.. cihet umumiyetle kab Il e. 
dilivor k:. bahriye nazın K.nox 
ve har'rı~f nazırı Hull nerşel"he 
gUnkii nutuklarında kafile usu. 
lünün tatbik ol11naca.~nı ihsas 
etmişlerdir. B. Ruzvelt. bir sua. 
le verdiği cevapta, Knox ve Hull 
kendi namına söz söylediklerini 
kayıtsız olarak kabul etmiştir. 

• * • 
Va~nqton, !6 ( A .A.) - B. 

Nakliyat işivie alfikadar Gro. 
entl~d meselesi yeni bir safha.. 
ya girmek üzeredir. Danimar. 
kava ait olan bu atla Tngiltereye 
açılacak yolun ilzerinde olduı!un. 
dan bu ada Monroe kaidesi 
hükmüne ~rmektedir. Buna gö. 
re, Amerika bu adanın emniye. 
tiyle yakından alakadar oımrı;_ 
tadır. 

Ruzvelt·demiı:rt.ir ki; Amerika, M·ıl--LJ Ş-EF··-1.-N-ıi Groentlandın her tUrlü i~aline • 
mani olmak foin her tiirlU ted.. 

birleri almaktadır. PO RTRELERı· ı· 
Groentland Am,.rika ~ali al. 

tına jrlrerse 1ng:1tereye simal yo. ı 

lu açılacatkır. .A mcrikanm va. l'1 a h a l le, in e ıl: 
:ziyetinde her halde yeni bir in. 

klşaf beldenmeli.dir. ı·h ıı·ra m la 1 
AT/NA RADYOSUNUN 

BITABI 
Atina radyosu dün gece Yu. Q S l l z g 0 T 1 

nan milletine hitabede bulunmuş : 
halka Eilkfuı, sabır, ve itidal tav. Ankara, 26 (A.A.) - Bugün cu • 
siye etmiş; sonunda şöy!e demiş. huriyet Halk ParUal Ankara vltAyeU 
tir: idare Iıryetı merkezlııde VflAyet idare 

- Şerefli Yunan milleti tek. beyetL Ankara merkez ve Çruıkaya 
rar dirilecektir. ve diğer kual&r ile, merliez nahiye 

YUN ANIST ANDA ıc1are heyctıerlnln ve halkevi rclsl ve 
HAREKAT !dare heyeti Azalarının 1.§tlrt.klyle ya· 

Tennopilden itibaren milttefik pılan bir toplanuda :Mllll Şef 1nönU. 
kuvvetlerin mUdafaa harbi ver. nün imzalau ne hediye etml§ olduk· 
dikleri ve Atin:ınm şimal böl~e. lan fotoğra.fileri \"ili.yet idare heyeti 
sine kadar çekildikleri bildirili. merkczi!lde reret mevkime konulmuı. 
yor. t~lizler sol cenahlarındaki tur. Bu münaııebeUe yapılan ve Cum
Yunan kuvvetleriyle teması mu.. tı•ıı iyet Halk ParUal murcttlşleri:ıden 
halaza etmektedirler. Cephe şim Amasyıı mebusu ıı:aat Urum da bu· 
diye. kadar yarılmış d~ldir. lundugu tOreude partı vtlA~t tdaro 
Ancak bu yeni hatta. İngiliz ve boycU relSf İbrahim Rauf Ayaşlı slSy. 
Yunanlrlarm uzun bir mukave. !edıtt r.utukta bütün milletçe wm 
met göstermeleri muhtemel de. Şefe kar11 duyula.ıı içten ve sarsılmaz 
gildir. Burada kısa bır muka.Vt>. &e\•gi hl.Elerine tercüman olmuştur. 
metten sonra Atinavı terkederck Ankara, %8 (A.A.J - Bugün aldı· 
Korente doğru çel;ilmeleri, Ma.. ğımrz telgrntıar, Mllll Şc! lmıet ln.. 1 

zi • Ma.gura h:ı.ttmda da bir önllnOn ımzalarlyle hediye ettikleri 
mUddet durduktan sonra, Mora fotoğ'ıırtlaruı Tosya, Sungurlu, Bo
adasına çekilmeleri muhtemel. ğazk!Sy, İ'1parta, Giresun ve ı:>orgun 
dir. C. H. Partisi vUAvPt ve kaza merkez· 

Zayiatsız çekilirlerse bu adayı lerlyle hallrevlerl ve od::-lan 19r f 
epeyce mlida4"aa edebilirler. 7 • 8 mevkilerine meruımıe talik edildllf 
kilometre uzunluğundaki Korcr.!. bildirilmekte ve bu veaue ile halla. 
kanalı az kuvvetle mlidafaa edi. mızm }ı(J.llt Şefe ka~ aarsılm:ız bağ· 
le-bilir. Mütan.rrız ord1rnun sili.!\ ı.:ıık ve r. ... vgl duygulannm bir defa 
kuvvctiy:c Bo<Yazı nşması im. 1 daha içten tezah!\rat ile izhar edildi. 
kansı7.dır denebilir. tt kayı!olunmaktaclır. 
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ŞUpheaiz, milyonhı.rca. eşi vardı; 
fa.kat niçin hAll o bh-er damla nu
run enginlerinde idim. Takdir ya.. 
vaşça: 

·Ruzveltin 
beyanatı 

dm 1i'er türltı 1'gallne ma:ıl oı: 
mak için tedbirler almaktadır. 
Başkaca bir teca.vllz hareketi ol. 
m.ıyacağını funit ederim. .. 

Ruzvelt, Beyaz 218.!'8.yda kendisi. • * • \.. 
ni ziyarete gelen Amerikada.ki . Vafin$1fmt, !6 (A.A.") - B. 
Ahefa eemiyeti 1111ma tunları ıtu.velt, dilnkü gazetecı1er ton. 
söylcmfltb-: hnıtrsmda yatıştmcı siyuet ta.. 

''H-_.aJin "-•.....;~ ·kil sath·-- ri 1 1 b' ıLn ..,....;._ .......... kip eden Ame ka ı ara Ucum 
:: uvakkal netlc~leri ne olursa ol. emte 'Ye huıılır arasında Llnd. 
sun Yınıan milletinin lstikl!ltnf beııôn butundu~nu söy1eml8tlr. 
ve arazi bütünli.lğOntl istirdat e. B. Ruzve1t bu R'tl>Oerfn istikIAl 
dc:rek muzaffer olacağına emi. harbinin "ile: kafalı vılan" farı ol. 
nim. Bu yüksek ~ye ~ dulunu ve bevnelmitel vazivet 
Yunanistan Amerikanm doellu. ha.kkmda.lri ~teri na.zan iti. 
ğu:ta •e yardmım:ı. güvenebilir. bare almarak Lindberee Amerl. 
Biz. tecavüz karşmmda hürri. tan ordusund a faal bir hizmet 
yetlerini müdafaa eden millet. verilmediğini Ubıe ~i§tir. 
lere mümkün olan bütftn maddi ~ kafal yıl A ..ık 

rd 
,____ · ıuç ı an meD anm en 

ya rmı yapmıya acu._ vennış hirll yılanıdır .A.merib · tik 
bulunuyoruz. ~--w . ı~ n-..ıı t.....: .:.._,-ı.. buıs •• • • • w, w dl m"'ca.ue._ J'8t" ... ..-aen ı. 

l"~:ıgton, !6 (A.A.) - B. 
Ruzvelt, ~teciler toplantı. 
tunda ya..,ttiı bevanatta Birleşik 
Amerikanın bÜgUn ticaret ııremL 
kafile!mne hlnıave vermevi dL 
şiinmedit;.jni sövlerni~tir. B. Ruz. 
veJt kafileler hakkmdakl noktai 
nazarını izah edecek tefsirlerde 
bulunmaktan imtina etmiş, fakat 
bir buçuk senede'lberf bitara.flr • 
ğı korumıva memur devrf ve "'· 
milerinin Atlantik sahillerinden 
1000 mil mesafeve kadar hare • 
ket'erdc bulunduğunu söylem.iş • 
tir. 

B. Ruzvelt bir j?V.etecinin su. 
aline verdiği cevapta devriye ha. 
reketlerinin denizlerde garp ya. 
n kilrresinin müdafaam icabet.. 
tirdiği nisbette uzaklara götil. 
rüleceğini eöylemiş ve devriye. 
nln bir kafile sistemi olmadıfmı 
e.h,..,,mivetJe kırvdetmiştir. 

B. Ruzvelt, Groentlandm kıs. 
men mihver kuvvetleri tarafm. 
dan f~al edilmiş otabil~ni 
ve fakat bu husurta mal!lmatl 
olmadı~m bildirmiştir. 

Bu i~lin beşinci kol balan 
tar.:ıfın<ian yamlmış otabileoeii 
mUtaleasma B. Ruzvelt "hayır" 
demi~e mınu ilave etmi!ftir: 

'ıBirleşik Amerika Groentla.n. 

sim, ne İngilizlere, ne de İngiliz. 
Jerc i8yan edenlere Utihak etmi. 
yerek bitaraf kaJuıJara veril. 
mitti. 

••• 
VCl§ingtota, !6 ( A.A.J - De. 

mokrat partisine mensup ayan 
lzaamdan B. Lee Groentluıdm 
mihver kuvvetleri tarafmdan 
kıamen işgal edilmiş olabileceği. 
ne dair dU:n B. Rusvelt tarafın. 
dan gueteciler tophuıtıamda ya. 
pılan !>eyanat hakkında IU mll. 
taleada bulunmuttur. 

"'Naziler Groentlandda bulun. 
duldan takdirde onlan kovmalı. 
yız. .. 

Diğer taraftan cumhuriyetçi 
partisine mensup ve infiratçı re. 
üslerden ayan •aamdan B. Nye 
Reisicumhur tarafından yapılan 
beyanatın Amerikan halkını kal' 
kutmak gibi bir malrMdı gözet. 
tlğini eöylemiştir. 

LondrCI, !6 ( A.A.) - Tlmes 
gaY.eteai muhabiri bll<liriyor: 
Vaşingtonda kuvvetle zanne.. 

dildiğine ~ B. Ruzvelt maym 
bidayetinde bir nutuk Irat ede. 
rek gueteciler t<mlantılarrnda 
ya.pablleecğinden daha b(lyak 
bir V'UZ'.ıh ve kuwtl& dUşUncele. 
rini izah edecektir. 

I ki vapur çarpıştı 
Zonıpıldaktan k!SmUr yUklU olarak 

Umanmuza müteveccihen 1'..arekel e
den .Aktan vapuru, ev'f'etld gece, Ka

radenlzdo Ke!lce.n önlerine geldiği va.. 
kit an.BWD Demir vapuru ile kal'fllal· 
mt§t.ı1'. Demir, Zonguldağa ıttmekte 

ldL SoıJyete Şllepe alt olan Demirin 

Ne Demeli ? 
"biz zammecUIUkten geçtUk !" 

diyen karadenizli fıkrasını hatır. 
layonız: bir makalenin bir yerinde 
(rllcUI), bir yeıinde (f!.ernllgf\n) 
yazılı ... 

mademki b'!.l kelimeleri kullanı
yorlar; doğrusunu söylemeli; (rU.. 
elli), (sernllgfuı) dememeli, (re
cül), (sernigün) demeli. 

tQnajı tı~ bül ~dl ;rQa, .Aktuı'm iae 
bindir. 

tld ,,. ..... ~ w.mr.,t s&'Gr 
görmez dOdlllr çalmlfl• w kap -. 
tedbirlen &lmr§lana da bu, ?apnurta. 
nn çarpıpnumm öall8e pçemem.ı,. 
tir. 

Çarptpna netlcealnde Demir Şfl pl 
ortaaındaıı ;,aralanDUf. Mı &lmağlı. 

ba§lamı~trr. Aktanm yaran lM bq 
taratmdadır. 

Bunun Ur.erine Zonguldap. gitmek
ten vazgeçen Demir aüvartal, gerisin 
geriye htanbula doğna rota verml§. 
Ur. 

Akt.'\n ve Demir vapurları dün U· 
manımıza gcJmlılerdir. Demir, tsUn. 
yede derhal bavuzlanmışur. İn!!anca 

zayiat yoktur. Tııhklkata devam edil 
mcktedtr. 

durdu. Şimdi mahrun ve ümitısl.z.. 
dl. 

- Affec:iinh Fikret Bey! diyor
du. s:ıe alJIDUI bir kedi gibi ar
kanızdan geldim, Belki birini bek· 
liyordunuz; belki bir randevunuz 
vardı ..• - Çok fena ettin, dedi; zavnl

lmm rengi değişti. Neşesi kaçtı. 
Rica ederim bak, gazeteyi okuyor 
gibi kendini onlardan ayırdı. 

- Belki yüzilnU bize göster
mekten sıkılıyor. 

- Ah Fikret! Eski yerine geç. 
hüzmeei atmıştı. KUlse ve tnezar
hk gamlı bir gölge ile sanlıyordu. 
İkinci pllnda yük.sek ve dumanlr 
dağlar ihtişamlı bir çerçeve yap. 
mıştı. Yam~larmda eabit alevler 
vardı. Issız köylerin camları uzak· 
laşan gUne3in vedama. ka11iI tutu3· 
:muştu. Sadef ada.smm rkasmda 
deniz beytlZ k(;pllklerle bir papat
ya tarlasına benzi)·ordu. Gözlerim, 
yelkenleri şişmiş bir kayığa ilişti 
ve onunla beraber ruhum ufukla· 
ra doğru kaydı gitti. 

Y.Jzın: HAYOAI ·'91 • 1"!"• 
Ben doğrudan doğruya Mefkftre· 

yo hitap ettim: 

Yerlere kapanmak, bastığı top
:raJdara yüz sürmek iatedim. Han· 
çereme bir ıey t•anmqtı. f:ieaalz 
kaldım . .. 

- Yann hepsi bitecek! diyor
du. Adanız alz:e kalacak. Be§ gün
de bıktığınızı göstermek için bir 
ge<ıe da.ha aabrPdemez mi idiniz? .. 
Ne güzel gezecektik!. Gönlünllı:de 
bir elem batladı sanıyordum. Ya
rın, hlç aklımdan çıkmıyordu. Size 
de .... 

Gazetenin a.rkruımdan dalına bize 
bakıyor. O kadar mahzun ki. ..• 

- Bir tecrlibe yapalım, şöyle 
taş oc:ı.klarma doğru gidelim; ge
lirlel'Se banşrnz. 

Kalktık; ra.nlarından geçtik. Yü
zUmilzde derin b!r kayrt.sızltkla hiç 
bir söz söylemeden yola indik ve 
tabil adrrnlarla yUrUdUk. 

Çamlığın bir köt1esınden dönün
ceye kadar bu vaziyeti muhafaza 
ettik. Kendimizi kıvrımın arkası
na sakladığımız vaklt durduk. Ge
len giden yoktu. Birer aigara yak
tık ve kendi kendim.izi te.~llyeye 

çal11tlk. 
- Hem hannn, hem de iki er

kek varken naıııl gelebilirler? 
- Hususile bu kada.r ça.bmc:? 
Biraz da.ha g·ttik; sonra bl::-az 

da.ha... Artık geriye döneml?z:di:X. 
Buralarda "beklemek ya.but çaml:k
tan gerı dönmek lhımdı. TecrUbe 
acı oldu. Bir gey konuşmıyara.k 
çamlığa çıktık· Koyu nefti gölge.. 
terin altında her cihete doğru ince 
ve bazan belirsiz yoll!\r uzanıyor· 
du. Karttmızdald manzara tema -
l}&Sma doyulMaz bir şeydi İlk 
pl!uda deniz adftya 90kulmu,, Aya.
nlkola körfezci~'li t~ etmişti. 
Buna harp yıllannm aRk erbabı 

mehtap koyu diyorlardı. Aheate a,
hestP H!rlstoeun arkaama c;ekflen 
günea, Sadet adamna. r.ayif bir .ziya 

Takdirin sesllo yerimden fırla
dnn. İki kız arkamızdan gelmiş, 
Girizan tombul elleıile arkadaşı. 
mın gözlerini kapamıştı. Meflrl.lr3 
bir kaç adnn geride gümilş bir hey
kel gibi hareketsiz duruyordu. Tak 
dlr, o torahul bilekleri muhabbetle 
öperek ayağa kalkarken: 

- Glrizan şunlara bak! dedi, 
put gibi kaldılar. 

O gllı:el .,e genç te)'%e huyrn.n 
g~zlr.rini bana ve lılefkiireye çevir
di: 

- Konuşsa.na güzelim, beni bu
nun için mi sUrllkledin ?. Fi!tt'et 
neye ne sl5yllyeccksen söyle; bi
llyor.lun k1 blzt bekllyorlar. 

Takdir elimi tuttu ve onu1' eli
ni de tutmak, ellerimizi blril>irine 
kavuşturmak istedi. Lakin Mefkft. 
re eoğut bir tavrrla çekildi: 

- Benl nl~ln tahkir ettiklerini 
lrendllernden eorar ~ Takdir 
Bey? dedi. 

- Y:ıver beyle münasf')betiniz:in 
neden ibaret olduğunu ve Alınan 
zabitinin ne sıfatla karşınızda otur
dugunu öğrcneb'lir mbim? 

- Cel&.l Bey annemin eski bir 
dostudur. Alman binhqı da Nu
reddinin tabur kuinal)dıın:.:iır. Görll
yorsunuz ki hiç lazmıLdnn Bize he
.sap veriyorum. 

- CelAI dediğlniT. yaver bey ~ 
lacak. Acaba Nurettin Bey? ... 

- Hııla zadem ve sUt kardeşim., 
Monokl takar- Hani geçenlerde 
bize gclıniştl · 

- Hatrrladmı. Ne şık süt kar· 
deşln.i.z var?. 

Kıı.glan çatıldı. alt dudağını dir 
lerin' n arasına l'ldı. Takdirle Giri
zan bize hiç sezdirmeden kim bilir 
hangi köşeye saklanınqlardı! 
Mefköre hep o va.ziyetile karamı· 
da duruyordu. 

- Acaba nereye gittiler? de
dim, ~itmem.iş gibi alikam gö.. 
rllndU. 

- Söyliyr.mez mlı!ıiıılz! Niçin 
bent tahkir .,ttinlz?. 

- Ne vakit, nerede? 
- Yanmııza iki kili gelmekle 

ne olur?. Annemle teyzem alman· 
ca bllmlvorlar. Bana nuıl ariıam
zı çevirdiniz? Sonra nMıl bus gibi 
kal.km gittiniz? .. Ben size ne yap
tım. Fikret Bey?,. 

Ağlıya.cak gibi idi. Bir daklb 

Yüz:Untl çamlarm gölgelerine çe. 
vlrdi; bulunduğu yere oturdu. DU· 
ıUnUr gibi vakur bqmı eğdı. Ben 
de ayaltlannm dibine aeliJdim. 

- Rahe. tsız olmayınız! diyor • 
du. Aynlrğm arife8inde zevkinizi 
bozmak istemem. Demin blr ba
nan geçtJ; o muydu? ~yleyin.iz, 

Rize hiç darılmam. Benden ço1. gü
zeldi. 1Upheaiz çok yUkaektlr. Kal
binlztn bet gtlnlllk mJaaftrhıt unu. 
taca k mmnm?. Bırakma. «fdeytm. 
Oh! Dadaklarınm alet gibi._ Af· 
lıyor m1JSUDuz? ..... 

BOyllk bir gll~lttı ile ğeldiler. 
Tuvaletleri bonlnnıt; çehreleri, 
hele Glrbama parlak ylld al ren· 
gin her derece.De karmabnpk 
olmuttu. Kamnaddrlan bir haam 
heyecaıu ilk nefeslerinden anlqı
lıyorda. Aqam IGJlelertnde mev
zuu oldufama pram " pereet!f 
leWas:m alkıtladJJar. lıleMrenln 
benzinde bir damlıı. kan voktu. Ay
n ayn tah..Ollerle elleTlnl ilk· 
tık. Geld! .. eri l'o'dan ytlrO.yerek 
gGzU.mllzdeıı .kayboldular. 

{Demmt 1'Cll'~ 

lngilizce öğretıo 
konferaıı' td. 

LoıııJra Unlverslt~ -rer 
at\411 n Terbiye EnatıtOfll el" 
profesör Hanley ıaraflll 
m!ıı6ntı Halkevi konfersıı' 9" 
1ngtttz Llaanı hakklll~ ,, 
bir konferans vennJ§tıı'• 
ranata blltün lngll1zce ~et 
tl'nlvettltenln yabancı d~ 
talebeleri hu r bulunnı (J4S 
el konfcre.na 28 Nl58Jl -"" 
'"'"il sa.at 11 d gene ., .... ~ 
,,~ tlJ' 
İngilizce okuyup ~'8.Zflla 
Unde l"erllccel<Ur. :SU 

1 tarda, lrt"fllzce ıısanl 
!ardan arzu edenlerin dt 

~~;;~;;;;~" ~ 
harp pıaııı 

ft t 
(Baş tartJ 

eder. Bu snrctıe ğ&rbl bit 
earki Ak.denize doğrU J1lf " 
reketl kolayla~ otol" ~ 
bu arada Llbyadald ~""1' 
yan kuvveUerl de tP ~ 
l\IJAır üzerine yspıl 1'. 
mu,·aff~ olur da Sil' e 
zaµtedlllne, yahut .,.~ ı> 
lan il~ bu kanalı ıuıp&~ 
hi.ml olursa lnglliz do 0~ 
tık ga.rbi Ak.denizde tn 
r;:uki Akılcnlıd"' de ta 
lur. Akdenlzden lngldS ~ 
nm çıkma.<ıı ise ~ ıı.JnıJ tti !.,. 
de~ı. Afrik1J1m ve il• ~ı 
da )'a\'a§ y:ıvaş Alrrışll ~ 
tına geçmesi demektir• ,-e 
ra. Almnnya, lngntcre 
kn3a: 

- Siz, 01ryanasJt,tl ~ 
':ladar hikimly tt11iz 1-!! 
billn-lnlz. Ben, eski ao-~ 
eden üç kıta lizerfndf! ~ 
rak müdafaa harbhıC c1 
Urlm. e~ 

Dlyebmr; yahut ~ ~ 
llurrels.l Ruzvcltin d 
dan sonra Japonya ~ 1' 
esı.ı dünvadan ,Aıne 
he ~dcblar. 

Demek istiyoruz Jd. 
Akdonlzden lndllz d~~ 
tıaftnak lı:fn kabul ewtl 
pliaı tngUlzler ve il _ .. 
hlar için AtlanUk cıe
clar mtlhtm bir şeydlt~ 
blk edilmek l!ltenlJetl ~ 
Irak ettirilemediği ı.!E ~ 
Abruı.nvanm zamUI ne 'fP , . ttı 
b&.'leeeğl ıle l'!flph f"ef,;' • ıl' 
taraft•n tnftfllz ahJak~~ 
sur kal9 bir A\TDl"9"' ,,ıı~J 
dar ya."atmrl< için Al"1 d'"...4 
Jm"'·etll ve tınl")Çl bir t?' 
uy,J kAJl de@ıUr. 
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~r~~~~ Öğretmenlere Yardım Cemiyeti 
bıı lrası:n n.~n kafası_ k • 1 d 
~~i~~~t0~!:: ongres~ yapı ı 

bıı lahrnı rla ihata <"- l d 
(! dıuı nlt'r bir rad- Olen hastalanari çocuğu olan öğretmen ere e 

d laya, bir gn ' ' d dı"lecek t;;... an b - yar ım e ~e11 ~ . iitün oku 
'lııı OQtln • ~----------~---------11~ bir e Y'nlılır. Öğretmenlere yardım cemiye. • 

ı ıa katiyet <le- ti yıllık kon,,,oresıni dün lsta.nbul Darülaceze menfaatıne 
~~ haki~gelcn hir kız lisesi salonunda yapmıştır. mu""samere verilecek ~~ ~., 111 daha e,._ 1 k çal ma 

"'11a;1•<'bilınesı için Evelii. cemiyetin bir yı ı ış 
-...:._badi r-;.ardır.. Her raporu okunmuştur. Geçen ~ r Darülacezenin varidat!nı . arL 
,~,11 b; lıazırlaynn ris yılında ölen 13 öğretuıenın tırmak maksadiyle ~ır tıyat. 
~ı~k hn<'ıt liiz.nn. ailelerine yardımda ibulunulmU§- 1 rosunda bu hayırlı mU~ me:ı 

11•1nci nok...... tur Bunlara 3250 liralık nakdi fnatine bir müsamere tertip edı. 
biıt .... • • 1 · D. - taraftan yardım 't\ Un t<"fc'Pool' yardım yapılmış ve bu suretle Iecektir. !g~n de Da.rUl3.. 

Sıı :ı.rtıa ·•uat:llc ta. cemiyetin yardımı 17.884 lıraya seven zengın 
1 

. t "şti 
~. rr. mı a~"Iu knl. balig;. olmuştur. 1 cczeyc yardım an ıs eüh~ı rb •. 
•., Zencinlerimizfn m mı ır 
1~~iıılar deği~-til<çc Rapor ekseriyetle kabul . ~il. kısmı "yapacakları teberrulan 
~ tiın:ııi ı;Utik!:u mi§ ve yeni idare heyeti seçıınıne bildirmiştir. 

(\ ta1ıın 1 geçilmiştir. -----<ıı-----
~iı in ~o.pan bir 1 . Tah" Ataman Altın Fiyatı 

-.,__ .. ta.ı tanıan onu ih dare heyetıne ır .' 
ı..~1 llt l<üçük bir 1:r.: Zahide Tan, Tevfik Gürel.. Adıl 
~ ~11~"tn?-8tnı bilir. hesap müfettişliğine Şe~kı Erk
~ Cndısinl te..,elli son, Hasan Fehmi, Bedn Öymen 

Dün. bir altının fiyatı 27 lira 

•11 ha bııııır. tns:m seç.ilmiştir. 
\ ı..r. <;kalan kadaı· Bilahare nizamname tadiline 

... görüşü!. 
, 11 ~ ~~hının ha.ta. aıt maddeler üzerinde 

llıııt .. tab akat ef",.fın miye başlanmıştır. 1 
11\san hının hatalan. Öğretmenlere yardnn -~iY<:ti l 
r,ti<lı UtUn bu say- şimdiye kadar yalnız olenlcrın j 

11~lır. olarnk fıdeta ailelerine yardımda bulunuyor. 
11 olaJı du. Bu yardım şekli daha fazla ı 

ıı..:.eıı h· onların nıa- ·ı .:"tıı liYük tn genişletilmiştir. Badema, .o en~: 
J.'fhı rlz, hıı- !erin ailelerine yar~1 edılecegı 1 

' ı:eı~ck gösterme_ gibi, evlenen, çocuğu olan. bas. ' 
lahnılnıl'rd:ruı~~~~~r tnlanan, öğretmenlere de yardım 

'~ - da bulunacaktır. 
\ı..~:l!tic~ itibarile Nizamnamede tadıli ica;beden 
•:'."!it o kaldı&., haldı maddeler tamamlandığından .~P. 

. lltın bu l •-1 . gunu 
rec:<'k ıa~ n- lantıya gelecek cumartesı 

lı:t\a sebepler de de devam edilecektir. 
e ~ "llınanda ha-

80 kuruştu. 

~ "o}{ ~da endi
~' t.'y \"enııeğc 

' bıı ~ tahklk inı -
llttıı 11 7.aman iı;L 
~ııı n itin gazete 

Beşiklaşla giydirilen 
çocuklar 

rdcn <lobyı 

ı...'.'ılat ·~aıa tııak istediği • 
'l(ı h.•rr linc gazete 

'"11 r hıraımınkla 
Qr ~ daha f cwldn
~ll e 2:llı!n mcka.. 
~~tan~nlı lıklnrdır. 

kaııJ ~ bu f<'fel>. 
'l lrtıa."ma. daya. 
ti a ilköncc b rcr 

:\tftııl ~I tılnna..';il<' 
llııo" 

iı:ııı-.::ıını alan bir 
it de,

1
11 Cittı. Frnn 

\L.. ~~""alı et adanılan, 
~ita Crf, P<>litilm-

"-. ta_"' önUndc te
r~a\iı 

ı., ı\'-ru"1arı bir tah. 
ıı .. la.,ttrd P~ harbinin 
~b 1 

r, Bir tah. 
11ıı!>tat111,er1ayıı A \"ru. 
~ kıırhalngııte.renln 

~ttı. nhk bır ko-

-·--:--~~ 

r ocuk esirgeme kurumu Beşiktaş k;all8 
23 nisan çoca!r l•ayramı mUnasP.bel ,e ç "vd!rilm'atlr. Resm!mlzdc bay-

tıaeız çocuklar g,.. ..., 
id:ıre heyeti tarafından da b6 klıın elblseıertnl giydikten 

ram günlerinde Ecv1ndlrllmi§ c;ocu 
son.--a gl)rOyot'S".lDUZ 
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SALiH BOZOK'UNI 
CENAZESi ~~~ ......... 

Ankara ya naklediliyor 8 g 8 
Ve!alml bUyQk bir teemıUrle haber rica t er ,;ı 

vcrdlğ!mtz Bilecik mebusu Salih Bo.. 
7.0kun cenazesi dUn HaydarJA§adan 
kalk:ı.n H,Ui treni ile Ankaraya mera
simle teşyi edilmiştir. Cenaze ıs.•5 te 
medıumun Suadiye vapur Jskelesi cı. 
varmdakl evinden kaldırılmış ve ara
ba ile Hayearp&.p Jatasyonuna geU.. 

ril~tlr. 
tstnsyonda vali ve belediye reisi 

doktor LQtfl Kırdar, 6rfi idare komu.. 
tanı korgeneral Ali Rıza Artunkal, 
latanbUl kumandanı lııhak Avni, em
niyet mUdUr vekili Salll.lıaddln Korkut. 
şe.hrlmt.zdc bulunan mebuslar, daire 
mU'\Urlerl, villyet ve parti erklnı, 
merhamun dosUan ve kalabalık bir 
haJk kUUest hazır bulunuyordu. 

Cenaze ener Uzerlnde vagona konul 
mU!J ve mubtellf mr' Am ve §!1.hJSlar 
tarafmdan gönd,.rilen çelenkler de 

vagona ycrleştlrllml.ştır • 
Tren ihtiram resmini ıta etmekte o 

lan blr• kıta aııker ve bir polis mfl're. 
zesinln önUnden geçerek tııtuyondan 

ayrılmıştır. 
Salih Bozok Ankarııd& merasimle 

gömUl"Cl'ktlr. 

Yunanlılar, ikinci "nyada" la. 
rmı yazabilirler. Yarın, bu kor. 
kunç boğıeynanm kahramanları, 
birer birer belirerek hafızaları 
silsliyecektir. Altı, yedi milyon. 
luk kilçük bir milletin, sil3.ha, 
kalbe getirdiği :lıüyük kuvvet, 
her zaman hayranlıkla anılacak, 
saygı ile alkışlanacn.ktil". 

Rahmetli "Ata", vatan müda. 
faasmda. yeni bir düstur kur. 
muş: 

- Hattı müdafaa yok, sathı 
müdafaa var. 

Demişti. 
Yunanlılnrm da aynı yolda 

yUrlldUklerini görmek, Yunan 
geleceğinin, çok parlak doğula. 
ra nişanlı olduğunu anlnmıya 
yeter. Bugün Giride çekilen hü.. 
kUmet, vatanda bir karış hUr top 
rak kaldıkça, elinden silahını bt
rakmıyacağmı gösterdi. 

Altı aydanbc.ri, kendisinden 
sayıca dokuz, servet ve malre. 
mece dokuz yüz kere büyük olan 
bir devlete karşı dövii§en, Elen. 
ler, döktükleri kanla istikballeri.. 
ni fethetmiş bulunuyorlar. 

Hiç bir kuvvet, hiç bir azgın 
zulüm, milletleri ortadan kaldı. 
ramaz. Demi.re, zırha bürünerek 
çıplak kahramanlar üstüne saL 

tlırsalar da, toprak ka:o;msalar, 
gcçitıcrc yup.i.">alar da netice 
degışmez. Zwmun sılınmez alın 
yazısı, adalet kılıcı nltında par. 
çalanmaktıt. 

Cihangirler, tarihin, yalnız 
kendi ihtira..,larına yol gösteren 
kısmını severler. hcndilerinden 
.önce gclmL~ fatihlerin uğradık_ 
lan frnrbctl 1e goz gczdinnck is. 
tcmcz. Okumak zorunda kaldık. 
lrı vkitlerdc de: 

- Onlrm d.tiştükleri hatalara, 
ben diışnı.iycceğim! 

Derler. Bu inanışla gözleri 
perdelenir ve nihayet f elflketin 
kanlı uçurumuna yuvarlanırlar. 

''Vatanda sathı müdafaa var" 
diyenler, hazan geri de çekilirler. 
Fakat bu ric'at, dalgaların kıyı. 
1ara vurduktan sonraki çekiliş.. 
leri gibidir. Daha hızlı, daha 
sert, daha korkunç, ve daha a.. 
mansız vurmak için çekilirler. · 

Yunanlıların çekil~i de böyle. 
dir. 

Onlar, bugUn "Korent" kıyıla. 
nnda vuru.~yorlar. Yarın belki 
de Adalara çekilecek, belki Mı. 
sıra geçecekler. Polonyalılar, 
Belçikalılar ve Fransızlar gı"bi 
gurbet ordug31ılan .kuraCaklar. 
dır. 

Bu tarih geeesi ne kadar süre. 
cek? bilmiyoruz! Yalnız bildiği.. 
miz b!r şey var, ki o da bu ge.. 
cenin, nihayet bir 7.3.fer sa.bahiy. 
le parça.laruıca'{ıdır. 

Hak1cı Süha GEZGiN 

GONDEN GONEI 

l\1anifaturaiçinistenen 
akreditif 

Amerika ve Japonyadan mani. 
fatura eşyası getirtmek üz.ere 
1stanbul manifatura ithalat bir. 
liğinin ticaret vekaletinden bir 
milyon dolarlık akreditif istediği 
malfundur. İstenilen akreditüin 
verileceği tahmin edilmektedir. 

Bundan başka halen !stanbul 
gümrüklerinde 'mühim miktarda 
manifatura eşyaaı vardır. Bu 
maJJar, bir buçuk, iki ay kadar 
evvel gelmiş, fakat ithaline im. 
kii.n bulunamamL'jlır. Buna se. 
bep, me\rzuuba:his r. m~n~fa~ 
e~yasma ticaret vekaletırun mı, 
y~ fiyat murakabe komisyo. 
nunun mu fiyat koyacağı mcse. 
lesidir. Keyfiyet. vekaletten so. 
nılmu~ur. C.Cvap gelir gelmez 
f aaliycte geçi.lecektir. 

Oiinl<ü ihracatımlz 
Dünkü ihracatın yekUnu 250 

bin liradır. Dün, mutad meın. 
leketlere mutad mallar satılmış. 
tır. 

Y AZ gelirken, bazı insanlar, bL 
raz da gfirUltUden kurtula.

cağına sevinir. Çünkü kapllar açı. 
lır, pencereler fora edilir .. ÇilnkU 
ahali dağılır •. · Evde J.se bahçeye, 
apartmanda ise balkona, kahvede 
iso avluya çıkar •.. 

Ah hele kahvede ise! .• 
Kış mevsiminde kapılar sıkı eı

kı kapalı, pencereler, en ince de
liklerine varıncaya kadar fitillel'. 
le bkanmış, kfığıtlanmışken, bütün 
bir kahvenin çe§itli tavla, domino 

Şirketi Hayriye 
toplanbsı 

Şirketi Hayriyenin fevkallde 
hissedarlar heyeti toplantısı dün 
yapılmıştır. Toplantıya saat 10 
da, şirketin merkez binasında 
başlanmış ve ruznamedeki ıne. 
seleler görüşülmüştUr. 

Ecnebi çalgıcılar 
çalıştırılmıya.cak 

Şehrimizde bulunan ecnebi çal. 
gıcılarm hiç bir yerde çalıstrrıl. 
maması hakk,nda vilayet alaka. 
darlara tebligat yapmıştır. 

dular. Sular köp:·iuıun ürerine 

gürUltillerinin, b1rlbirinc eklene.. 
rek beyninizde nasıl, gUm güm öt. 
tUğUnU hatırlarsın!%. 

Bu, t.aJıammUl edilmesi güç bir 
haldir ... 

Nedense bizde, oyunla beraber, 
bir hayli gürültü etmek Adet ol
muş ... Tııvla oynanır, yanı sıra bir 
takmı ltı.kırdılar edilir. Hem de 
ne çok, ne yUksck perdeden, ne 
abuk sn.buk şeylerdir bunlar! 1ne 
o "pul" lan, sinek öldürUyormuş 
gibi §İddctll ~iddctli, sandığa zmı
baladıktan sonra, gfıya neşe için. 
de, deli gibi bağırmıyorlar mı? .. 
Dayanabilen mil"tCriye a§Şolsun. 

Şbndl bu sesler. artık dağtln
caktn'. Tavla oynayAfl• fttr • ~. 
kahvenin bahçesine çıktığı zaman, 
uslu ve sessiz tn.biatli insanlar, • 
tam bir slilı:fuıete terkedilmiş kö. 
şelerde kendi ba.~l!\rma kalabile
cek ve Z('vklerine göre dllştlnüp, 
nıırgilelcrinJ çekerek. rahat bir 
kP:,if çatacaklar. 

":Mart içeri, pire drşan" derler. 
Yaz mevslınl ginneslle mı "'eeall 
pireler" e de artık yol ·göıilnd11 
demektir. 

Mahmutpa§a Camü 
içindeki çiniler 

~ ı..~, il 
~ dı, llir l' l\Jünib bir 

-._ 11ıc.,lbotc]tnhrntn ha. 
11.l~ n. llir truı 
~ nia.r Balkanlı: 

-64- Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 
kadar çıkıyordu. O zaman Krls. 
ün gözlerini karanın ve kabaran 
suiara çevirdi, bacadan akseden 
kızıl alevler, gölün kara sulan 
üzerinde korkunç bir manzara 
yaratarak köprünün ayaklarına 
kadar uzanıyordu. Bu meşum 
manzaı·ayı seyredeJ_1 Kristin ile 
küçük Filip, kızıl akisler arasın
da bir cesedin de sürüklenmekte 

Mahmutpa.şa camii ve türbe. 
sinin içinde, tarihi kıymeti haiz 
bulunan c;inilerin meydana çıka. 
rılması ve bu camiin ve türbenin: 
tamir edilmesi için belediye faa.. 
liyete geçmiştir. Tamir işinde 
müzelerden de yardım alınacak. 
tır. 

~ıa:atalarınm se 
ltı.I <ıl~u~afalan ar: 
't'k :. 

~· \e ınunıkun dc-
~lt-t ,~rtlar dci;rls1l 

dil U !iartıar clc. 
\ lstia~ınekto ısmr 
~l'IYot 1 mcfokesl 

~~~n l<Uıtüni ha. 
~ tli 'nrdrr ki bu 
~ ~bert hiıdı. 
~ ı... · ince . nam el erin 

"ll':lılc ınutaıaa. edl
ırı:nl'ıik tecrU.. 

lly~ tıklan üzc
ı.~!'ırn 11 tesırıer hı. ~~de İ arbin td< _ 

• • .".'.dej St, ıı llrıların kn-lt' lit'ri deği"1tlcdi 
- bir ~ldir. 1'cknlk 
~l'lerıarbın doğur_ 
l\ ,. linc e h-t 
lb .,ore m .. t 1· 
"lltsi t u a .uı. 

lltıJı11l' :ı.hrnın hata-
~>~lcıll. a 0 rtaya çık. 
\.~ fil g 

taı.~ta.ı:;:l'tnektc ol. 

"' mukabil "-~nıda hata.lan bir: 
~ ettn!1 istidlal ha. 
btllhlt>ııue ktc-dır. BiiA 

t farıt~ karşısmıia 
1 n;;;e \"e hiçbir 

'"" dafrn c göre mu. 
)t 't t~ a l'Ca.listçe 
t'\'~'l'nKlYE 
"t ""· l olmuc: o ~ı.ıl'ld -

l.ııı aJc ~ <'sin in bu 
llf'ıl r 1ı ~elim~ 'e 

lle~aıı t kuclretc 
~ ı:.telınckte. 
nıu ERTEM 

... ös 
Fakat rica ederim kendimzı g · 
termeyin.. Çünkü ~eıaıcetS:: 
hur etmesini istemıyo~de için 
ra işler sarpa sarar ve sız 
den çıkamal'.Smız.-: w ,, misa. 
Aynı gece "~eşılagaç :Muş 

firhanesinde Vıolet 1:a'?.3 esini 
halaya Ani ile son gorilŞIIl 
anlatıyordu: yaptım 

- l.stediğini aynen . . vvel' 
dedi. Bikoya yapacağı ;ş~ uc:~ 
den anlatmıfdım. saa . .ı ... in cı· . edik'in ev........ -
te, ben de Ben _ .... o.ına gir. 
varındaki çalılıklar _ ...... 
dim ve gözetlemiye ~~l gc' ı 

Biko küçük el arabasıy <: ıs: 
di · ·· ·· nde durunca hır , cvın onu ncere a.. 
lık çaldı .. Yuk~~a.n ~-ı Be
çıldı; fakat Ani nın degı ' başı 
nedik Massonun korlrunç 
meydana çıktı: 

- Ne istiyorsun? . sor. 
Diye sert bir sesle Bi.koya 

du.:_ Ani'nin eşyalarını alınıya 
geldim.. . soğuk 

Diye Biko büyük bır 
kanhlrkla cevap verdi. 

1
• öriiıı 

Benedik fazla hiddet 1 g • 

medi: v· ·~: G"ıt. 
- Ani fikrini degıştı(UI. 

mivor burada kalacak··· k 
:öecıi ve pencereyi kapıyara 

içeri girdi... ~ 
B ı:-.....:ne Biko da arau...-

unun ~· ö dU 
siyle beraber kasa~aya ~~~ 
Kendimi göstermeyı çok_ 1 

düşUnd. · ·· • "Sankı ne ka. ama, um·. kilde 
zanacaksm? dedım. Bu .. şe 
belki L5leri tama.men altüst ede. 
bil• " kil" •• m1n nT\rn1 asını bek

ırsın, çu,..~- .~;; dedim ve 
lemek hepsinden 1yı ... 
bekledim... d Be-

Fakat evden ne .Ani, ne e 

~anlı 
yazan: Gaston Löru 

nedik çıkmadı .. !şte bunun uze.d·· 

• ı...+nn kaldım. Sen ne er. 
~ne ap.~ ..... baknlım Muş hala? 
su~!;: bir gün söyl<:miş oldu. 
v sözü tekrnr cdeyım.. Ben 
gum ,,;;7.linü bir tek defa 
bu adamın J --~ h u 

ördüm. ama. artık onu aya • 
g kadar unutamam ..• 
mın sonuna . · h 
Elinde bir sopa ile gehp SC;111 er 
tarafta aradığı zaman h~~ikaten 

. - "' i bir kIZil derılı hali 
bır Vı.ı.u§ • •• l iştun" va se. 
ardı. Sana soy em J. ' 

v. . . b"" ··k t.emennım bu 
nın ıçın en uyu . 'b" 
yedincisin1n de diğerlen gı ı or. 
tadan kaybolmaması .. 

_ Hey Allahıın, anlamıyorsu. 

k. onları ortadan kaldı. nuz ı, .. 
ran bizzat kendisı .... 

_ Bu da bir tahmın. 
_Yarın görüşilrüz .öyle~;·· 

Muş hala. Ben gelip ::"'7~ butun 
b kikati anlallrım.. Ş;mdid:n 

a rtık kürük kızıdaıma goz sonra a ~ • 
hapsinde bulunduracagnn· 

Fakat Muş hala, Violet baha. 
r.c ertesi ~n ve ne de daha 

~esi gün gördü. 
,Art.ık bir daha da muhakkak 

ki görcıniyecek ! 
Nihayet Kristinin rastlamış 

ıd mı kücük çocuk da Mat.ma. 
o Ut-- • ·k Massonmı zel Norbere. Benedı . 

·ni gsterdiği güne. d~kikaY_a 
evı kü" '"k Aniyı· hİ" kımse cı. kadar çu . . "1 

varda görınemı§ti.. v 

Şimdi hikayemize kaldı:gı yer. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

• 
den devam edelim .. 

Küçük ~ocukla Kristin bir 
çeyrek saattanberi bataklıklar, 
sazlıklar arasından yürüyorlar. 
dı .. Küçük Filip dizlerine k~dar 
çmurlara girip çıkıyor, Krist.?1 
bir taştan öteki taşa atlıyor, bır 
yandan da rüzgiınn savurdufhı 
eteklerini toplamıya çalışıyo1'; 
ve böylece Benedik Massonun e. 
vine doğru ileıliyorlardı. Fakat 
bir müddet bu şekilde gittikten 
sonra birdenbire durmak lüzu. 
munu hissettiler. 

Beuccik'iıı evinin üzerinde a. 
ıe, lPT ve koyu bir duman yükse. 
li, . ._.rou .. Bacad·-m çık:ı:-ı bu koyu 
si'H}: duman ve C\l a fllra arası. na k&rışan k;; i1k ~r;rr..::zı • alev. 
it: .J<.' me.c;unı, korku; c bır hal 
vardı.. Hani nerede ıse yangın 
bütün evi saracaktı. 

Diye küçUk çocuk bağırdı. 
Bunun üzerine önde çocuk ol. 

mak ürere hep beraber Mösyö 
Benedik'in evine doğru süratle 
koşmıya başladılar.. . 

Ev" varab imek için küçük bır 
~ . d 

golün uzayan bir kolu üze~ın e. 
ki tahta köprüden geçmek ıcabe. 
diyordu. Evvela Filip köprüye 
doZnı atıldı .. Fakat akşamla be
raber çıkan şiddetli rüzgar kü. 
çük gölün sularım kabartmış, 
köprüyü sarsmıya başlamıştı. 
Biran içuı dun:J~·a. me.-bur ol. 

o!duğunu gördWer.. Her ikisi 
korkudan dılleri tutulmuş bir 
halde, deh~tten büyliyen gözle. 
rini köprünün deliklerini tıka.. 
yan cesede diktiler. Bu, kolla:.-ı 

uzanmış, yüzü şeklini kaybctnıış, 
ağzı son bir imdat nidası ç~ka. 
racakmış gibi müthiş. Korkunç 
bir mana ile açılmış b!r !l kek 1 cesediydi.. Küçuk F .hp eğildi Ye 
nefes almıya bile korkarak ce
sede baktı ve doğrularak: 

- Violet baba! .. Violet baba .. 

Diye ba*1rdr. Sonra Kristini 
orada, köprü üzerinde yapayalnız 
bırakarak ters yüzüne döndü, 
Korbiyerccloğru koşmıya, kaç. 
mıya başladı. 

Köprünün üzerinde bridenbire 
yapayalnız kalan Kristin bUyük 
bir korku ile sarsıiarak Beı1edik 
Massonun evine doğru ko.c::mıya 
orada sıt:rınmak ve hiç değilse 
Bened;k'i yangından, tehlikeden 
haberdar etmekten başka bir 
kurtuluş şekli bulamadı. 1 

Bereket versin ı.i rüzgiir ce. 
nubi garbi istikametinden esiyor 
ve bacadan yükselen alevleri yük 
sekten' açıklara. yalnızca batak.. 
lıklann bulunduğu açıklara atı. 

Avrupadaki talebemiz 
ıçalı eünü geliyor 

Avrupnda tahsilde bulunan Tnrk 
tnlebelerinin son kafilesi Romanyanm 
Köstence Hmnnındıın hareket edecek 
olan D.:ıçyn \'apuru lle salı gtlnQ ICb. 
rimlze geleceklerdir. 

Yirmi yıl evvelki Vakıtl 
28 Nlııan 1921 

Asri Gençler cemiyeti 
Aks mıyda ldm:ın, 118:ın, ic;UmaJyat, 

sanvyti ncfi.2e ile tştignl ederek genç
liğin muzır lnhlm klerdcn korunmam, 
iyi iUyutlnr peyda etmesi için ''Asrf 
gençl" • cemlve\j., ndlı bir cemiyet 

kurul"J\Uftur. 

Pazar Pazartesi 

:> "an l 2s ıcıan 

~ 
a::t ite.en el: 80

1 
f'.e.dbır 1 

'- lta!!ım· 171 Ka!!llm: ın 

\ııJ,;lltt!l \ a .... t I 11 \ ,,.. al l".ııLUO 

, ıne,;tn 
d 

6.01 ıo.os 6.0% 10.00 

Öf:le lS.12 5.lZ lS.12 6.10 

tklnd. n.oı 9.01 n.02 8.00 
Akşam 20.01 12.00 !0.0% u.oo 
Yatıu 21.4% U% ıt.(S 1.4% 

bnSıalC 4.10 S.lt 4.09 8.tn yordlL j 
(Devamı ~~r) --------------------------
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Vunanistandal üingaziye hücum ' 
ııu,..ıt;, .. u \.1..A.) - ~ up 

( JJ ~ tarc:f 1 ıncide J A!ı.ı..n., hl • z b 1 JJess1c .w..u. 
DUn ~r Alman •..:ı~'lll'<' tq; klL ııı 

lil M g -.. mı::ta.ka a hü~um c.t- ,,ı. ...ı.~ K.1.1ouı.e14 e lu.c.l.t,=ila .ou.. 
?ili tir. Bir vıı.pur enke.zı bombar. Hıu .. , wui.U". ~ ..... ,µr.-A LJ .b.vvı. 
Ömıan edilmiş ve bir yolcu treni v.ı uU..W.LWl i.0,p:'1.:lwı;1 ~ OOı~ı.a 
~itraıyö:ı nte ine tutulmuRtur. No oıuJ:' .ö.~S.U&J.ıU ... h.1 .• 1 ""'J JUlOıuet. 
h sar ne d inıRııca zayüıt olma - re ~ıuıı §<lf'.K~llıu ... Kamw.r. ve. 
m ur. .auı.ı.ı ıu.rure Jnta.ı..u-1, ça.ı;ıa.nı.>a 

og:ıro v ... dislne de bom.balsr t1.U1U ı;~.ın u wuaaia<. .ı.ıatt.llll 
.atılm tır. 3 ev yıkılınrş, fakat in- ~aüıu uuıwıu> omu. 
san a zay. t kay dllmanlştir. .n.ım re, ~Y ( .ti.d.J - 0.rtaşa:rk 

Diger bir t.. yyEI~ teııeklilU Klea lngıı.z ha.\ a xuvveı..eri karargU.. 
ada.ama hlicum et.ınıntir. Yn.PJlan h.nıo te ı0i: 
h~r cheınmirct= ziiir. Lıojı.ı.c.w, ""4 • 25 nman gece6i ..... 

• l)Ork, 26 <A.A.) - Nevyoı!r 

ı. g<ı te nin \ôCrdi.,; b r ha-
r~· g e, Yune.rJ.s m Amcrl _ 
aki isi D y mnndopulo mat -
t mllm erine beyanatta bU-

u c Yunruıi.st~nın ads.lıı.rda 
1 rb • dev flğı!ıl .. yltmış 

A11l! e:rı 'Yu"...sni:ıt na ya tı-
gı -.ı }ardı'lll c.rtt1.-ma{ d3 -
v t et.mi§Ur. Diyıın;ıl,lltop lo, Yu.. 
nsni tan r fal rdıı v'! ı.~O'!"ndo. r 0 rp 
f ali tino dev..?P.l edecı>ğinrl n 
Yunan vı:m~rlarrom Amerik:ı tanı
fından tn\İ" [,ğere c ·ıroi.,cco • w 
limit et · ~ini dl' söylt>miştir. 

Asrociated Preıss'"ıı ıverdiği l>ir 
b re gore, harp c sındı:ı. Yu. 
nanWarı:ı ynrurm cemiyetiuin r Jsi 
Skurns, c mlyetin Yun&!lhbra yar 
dun ebnek Uzerc 25 ırU~ on doln:
toplama. - gayret ettrini bir ml
\:..ın Y ;ıl:ruın Abnnnla .. t.ım.fm-· 
ruı.n i<:gı>l edilen l?ltnt!l.l:"wQ.ııµ a. 
dalı:.ra hicret cttl"'ini bildirmiştir. 

Bıng.u.ı}e f- <idatiı bl,r a.Klll cıal!a 
ydpUilllJtır. Meı.c. rek ı..zerıne 
Uım ın:ı<Uet er kaydeJıl.mış ve 
bomoarmr r petrol ge.mısınhı. 
bır t!caret vapurunun \ e b!,. ro. 
morkoıim hemen yanıJaşma düş 
muşlcrdır. Askeri binalarm ya. 
kınında yangnı•ar çıkmıştır, Dö. 
nU.~ tayyar~lerimız Bingaziden 
30 dlcmetrc kadar uzakta bulu.. 
rıan Elargut civannda bir dti§ 
ma..r} kafue.'>ini bomb~la:ı.mşlar ve 
mıtralyJz atcetne tutmuşlardır. 
llü~ün bom'.>c.lar dl!şman araba. 
!anımı arazıruı. dücm~. iki bü. 
yük infıl~ olmlJ.§ ve dört büyi.ık 
yan~ın sıkmı&tır. Keza Ak.roma 
ve Derne civarında düiman mo. 
törl'ı ruıklire vas.rt.ılarına da ta. 
auı.ız clihn~tir. 

Ht.. ıııst ı.qa, av tayyareleri. 
m ., Combo!cia t yyare meyda. 
mm mıtralyöz at ıne tutmu.flar 
ve yerde Cr. 42 ttpinMe iki dli§. 

Atfna, 16 (A.A·) - Başvekil man av ta ryarc!:rl tahrip etmi~. 
muavinı AmJrnl Sakellarlu ve da.. lerdır. l)ilşman krtalarma Jim
hiliye nnzu'l Maniadakis Yunan ma. ve ~o'da taarruz edilıajş. 
hüklirxıeü namına milli gençlik tc-ş tir. 
kiliitına 8.§ağ daki mesajı gön.dar " Di~EU' cephelerde kaydedilecek 
mifılcrdlr: 'bir şey yoktur. 

"Ecda.dmıt .m kalırrunan kanı ile 
sulan• ~ olan nıukaddee topm ~1_ Av tayyarelerimizdcn tiri kay. 

bolmuştur. 
nuzı milst vli giğııiyor v~ oralaı-d.ı. 
zul@ı yı;ıpıyor. ağdur mi1letln kahire, 2G (A.A.) - Kahir<!. 
:istikbali ve il.midi olan siz Yunan nin doğru hı:ı..ber alan :mahfilleri, 
g~IlGı.n ces rct.L.tlzi kaybatme.,i • dÜŞllla.pın 'robruk'a yq.ptığı mü. 
niz. Şanlı vatananız mustevlle:: kıı.. t ddit. hücwnla.rdan burada.ki 
s·l'lJM ı !Ik defa kargıln.-~mzyor. 1n !iliz garnizonunun Alman.lan 
Müstevliler her tte;Ji yapabilirler. hu-palamıya devam ettiği mana. 
Fakat Yun3n rul:ıunu mıı,hvaje - sıru çıka.rnuı.l~tadırlar. Düsmn • 
m •ı;lc.r, Yuruı~tanı infisahtan lnır nın hücumları geniş mikyasta 
tarmak itin onu ka.lplerblizde sak- yapılan baskın hareketlerinden 
la,mak slıe aittir. ÇünkU Yunanls.- ıteri ~ediğinden Almanlann 
tan ruba,n, fikren ,.e modeniyetçc buruda. fazla. miktarda. insana 
ka' rlıı 1~e kök s.!larsa. lılcbir ve malzemeye malik olmadıkfa. 
e ~den rıerv 81 olamaz. Müstevli • rı anla§ılmaktadır. Tobııık'a ya. 
n bula ı1 lı{o:t ruhunl,IZun derinlik.. pılan ve akamctlc neticelenen 
l rina kadar nufuu edemez. Ka.h- SOl\ h~ ıın..a yüzde elli n~tin. 

9 ' i'Nitlan çb<\Ukla.nnm ..kalbinde aığı_ 
oc. ..... 1~11:' mu~ olacak kirlenmez 'f una de Alman piyadesi i~ ~irnk etmiş. 

nistan bUniyet gUneşi parladığı ·ntt µf[a.Aa uepunq pjllqff'E "Jfl 
ıam n tcltrar b'.!tünlüğU Uo çıka • cumlaniA Italyanlar ve Alman.. 
e!\ktır. Ruhunuz Yunanblı:lda r.eş- lar üyrI :ıyrı cüzıttı..tnlal' tŞil 
bu olarak dur.ın~. Ve milttchit, ederek ba;rekot etnıifj!crdir. 
sabırlı ve babalnrrruzm. ko.rd~lo - So'hım mmtn.kr_qynda 111.""1liz 
rinbin bütün y..-,ptı'klarlle ve biz - :r.ırhlı lrıtaları devrl:e faali"' tinı 
ut s1zin ynptıklarmızla ütihar c. 1 "' 
der k ve bütün burla:ra. lfl,.yık C'ın.- rtttırmış a:-dır. Sollum şehri iki 
1'llk bckl"} "niz. Çünkü mağlup et!il- dfümıan hattı arasıı da kalmış 
m dik. ÇilnkU altı r.y m'.lddetle dev "culunu~. 
gll>i bir imparatorluğu .ı;dık ve an.. l{ahıre, 16 ( A.A.) ._ lyi hı. 
cak 100 muyon nUfuslli bir impa- ber al. Mnhfille.ı deki k:ı.naa~ 
ratorluk bizi nrk:u;ıın vurması t.zc. 1 göre Almanların tazyiki netice. 
rine ~t'l:.lldik. Mağrnp edilmMen I f dedir ki Dük D'Aosta İngıliz 
muvakkaten ~ekBdik. Çünkü muaz tekUflerini rcddetmJştir. Aynı 
um ve k•ıdrct ölçUlmez b!r impıo. mahfillere göre bu red cevabı d. 
ratorluğun öncUsU bulunuyonı;. zerine yUzleroo İtalyan kadın ve 
Ve bu inı.ı:ıaratorlu 'hm ynnthS§lfdn ç:>cuğunun hayatı khiikeye oıu. 
kralnnıı ll:inci Jorjun idaresi altın nızdur. Çünkü h~ eden İllf!i. 
da şa'-a.:a de.yam ediyoruz. Bitıa- lialerin sivil br.ükı hima:ye i ·n bır 
enalcyh a&.bxrla ve nihai za.fctin bL kısmı kuvvet ayırmaları müm. 
ai.In olduğu m~c fikrlnizh ve ru- kün değildir. Mnamafih civar 
hu •ızun hlirriyetil'J muhafaza e _ nnn~ka • :m:lan gc en bh"<;o.\ si. 
di."liz. T 1' bir adam gibi mUttehl:. v·ı Adisababaya E?C:Vkedilm~tir. 
olunuz. Ve B5ylece hntihan devre- H · !erin 11.a.lvan zulmUnden 
sinle Y an ccmivetine yardım e- intilı.am al~ t~~büs ettilc!e. 
dlnfz, oes3.l"Ct vcrinh. Y~ın ınıL ri ]11\l!;kında bir fılanlet yok.~ da 
let, ya aam 'kr ) er1i kıtasat mf'l"RUP 'bzı kaçak. 

Londra., 26 (~.ıı.) --Times ga. Ilı.< ~pulcu çeteleri teşkil et.m.iş. 
zetewnln Rahire muhabiri yazıyor: lcrdir. 

Alm..ınlıırm şimdi Yunan.istandn ----.n.-.--.-....... -
ya.pmnkta oldul.lu.n taarruzda ın _ Amer·ıkada yen·ı 
san ve mnlz !lnece uğradtkb.rı za-
yiatı ka.UyEm hCS"ba katmıvorlar b 
ve sivil Yunan hnll:ma )'..arııı mcr. ir tayvare 
haır.e .:iz a::ı. r~orla:r. Bir av tay ] 
ya.re.si p !otunun anl.,ttrğnıa göre, 
Alman ö il ve yaııılılan yanmış 
tankların vs top namlıb.rmm ara
.sınia b1riQirl Uzerıne y:ığılı)orlar. 
&yan olunduğuna g1re, ~anla.
nn İllllanca \ C'rdikler:i Z.'\.} iat Yu _ 
:nw ;uı • ki biitün lııgihz km-vet-

JS~ork. Z8 (A.A.) - Deyli Nevs 
gazetesinin yazdığ::ıa. göro "Rcpub?iç 
A Yt!" tl<'.n Corporat1on,, .tabrUcalan ~ 
kında çok kuvvetli yeni b1r av tay
yare.st çıkaracaktır. Bu tayyare 13 
b\g metreye lmdar yült.sclebllecckUr. 
l,lu av tayyaresi fcvk&ülde sllrn.tll oL 
d~da.n yıldırım tayynresl diye aı ı· 
lııcaktır. Tayyarc:ntn silJJııarr lN:lı tu· 
tul•ıyo:-, ancak mot1,rllnlln 11-1 bin bey. 
gir nııvvetlnde oldugıı soylencbillr. 

F ransanın beklediği 
yardını 

Vl\~gton, 26 (A.A.) - Fral".mz 
b' yük eıç!a! /', mcırlkıın hanciye n-Us
te§t'.rr Surnner Vels ile Frnsanm fa
r"'li L:ı.kkında yeniden gerO,.ırmUştur. 

El~ l\.mertkr.rm Ft'a UJGya. Y'L~ ~ 
ıı ın:ın ıı ı .. uet tm:Ştir. 

Lord Ha.ttaksın 
nu ı<u 

Cebelüttarık ı iNGiL TERE iLE 
.. d .faa a AVUSTRALYA 

t az r1aıııyo-r ARA INDA CBas tercfı t ıirıv"'id.c ) 
•ng!' • nI::ı y r-L~t ',e, yardnn• 
Gton l>ıı.;;::;c~ ve dilmlw't!r ki. 

- Yune.Dia•!Wd.-ı., .Alm:-.ıılarm bize 
karvt gdn<'~ltleT.1 .kıta!arm sayuıiy., 
le ımuka7e e edllecc'k derecede kuv
Yctlerl bizim cesur Yunanl!lıu'm :ra.r
dnruna g6n~ rerıl!yeceğimlzl pekNA 
billycwdu.k. Fakat bu harp blı ımuka.-
emet !ıarl:!dir ve hlU ye dnvaE:n;ı 

bu deMce cesaretle ::arılan! ra yaI>o 
dan husumındald sevkltabllden h.'l.{fka. 
ca m\idıılıalemizl heklı gösteren as
kert yil1': elt ae'bcpler ele vard1. Blz bi. 

llyorJuk kı, iliit!er, P!ılkanlardan yap 
tığı itha!Atm muntazam gelljinl inkl· 
tııa uğrotmımıa.k tç!n Balkanlarda çat 
pı;mıı.d'Ul lttimıP et.m k üıtl ;lrd Bu 
ıtımı Hltler lçiD Ce\"kaJ~de c.brmml· 
yeti haizdi. DUraıanm bazı tedbirlere 
te.easülden JçUnap etmesi. onu o ted
birlere tcvessWc mecbUr etmek lçln u 
muıniyeUe lı:tı.ft blr stbeP teşkil eder. 
Alm .. nynyn, b1lıa.WdD pa.hnlt l!d ... Ul
Jn' §tir 'Ml!.ttefilt or'ular Almatı!ara 
ınaanca ve maızcmc.ce ağır za,Ylat ver. 
dirm k.&lzln bir knrı.' top:-a.ğı blle fe. 
da etmenılşlcrdlr. Bu za.yla.t 6yle nıs· 
bette eıl:ııu~tur ltl, AlmanYnCa. ögrc. 
nlldlğl vnklt tl!Sir yapmıı.kta.n lıAll 

kalıınyncaktır '" 
L?rı:i HalU:aka Mıcrdan bahsederek 

demt.,tır Kl. 
- Harp llemind'" ö~enccckler: bi~ 

ey kaımamıı olwı G eral Vavcl ne 
Amiral Cuzınlgham'm eıme!ik! vazi
yet.ten A.Qıxü 1.stifade:Yl temin edecek• 
Jerlne ıUplle yoktur. 

Lord Ral!falu, geçen harpte mOn. 
ha.aaan genç erkeklere iDhiaar eden 
vayla.t ne bıı harpte her ctnnen ve 
beJ' y:ı§tan ı.nsanıann mo mUnU :ma· 
clp olan zıı.yı&tmı mukaycae etmi3 ve 
b\naenaleyh bu harbin m!lleUn baya. 
tmda daha ez derin yaralar açacağı., 
Umlt e~ile\llleceğlnl ııö)1eın1' ve cı.
ml§tlr kl: 

- :Medeı:ılyetjm1zln esaslan kurla
rllnb!llnı .. millet kalkmablllr. İ§te aiz 
de tı'>kt blz\m g1b\ bu ııeylerl anladı.. 
~ tç!ıldir 1'., bizim davamızı kendi 
davanız yııpıyorsunuz. 

Lord Halifaks, hnrbc gtrmek hariç 
olmak Ozerc taril ve mutlak yardımm 
bul•u~ru <\Uvele mugayir olduğu hak· 
kında~ iddiayı ceriıcderek §5yle de-

m!ştlr: 

- Blr ur&!ın mUcrlm ne masumu 
tetrllt ctm\yece(d dtıııUresl bltara!lı
gm eSM prc "1.blne uygun olamaz. At 
manl.ı.r Brtand Kelloıı paktım tmzıı. 
et 'lor. Po!onya~m 'Ve ~Uğ1!r ırıemle.. 
keUcrtn b!Ulrı.!I bu lznZayı "nçık fh• 
1d' etmi§tir. Her hangi dl~er blttırof 
memleket gıbi !'l\U!l memle'ke ;Inlz de 
bugQn t~c:ıvtl?;e uğ'r'flyanlare. ya.pabi
ıec"ı, ynrdmır yapmııra t manıtyle 
ru!k'u vardrr. Bı.ı ytırd!mı ırtz b!ze u
rlhte e~1. 01.Jnayan bi .. un:da yapıyor• 
aunuz;. IXUıyayı ta?mkkümU altına al. 

me.k ibtlra:ımı aGtğa vuran Atmanv:ı 
ya knl'Şl yaln:z kendi menfaatlerlntzi 
mU.ıataa otmclc l~ d •ğf!, aynı za.. 
manda naz! umılU bastmlıp imha e
dilmedi~\ t.ııkdlrİie bcşorlyctuı ist\h• 
'bal' ;;ole k~ık olacağuu idr!Lk etti. 
flnlz için bu yım.lrnu yapıyorsuııuz. 

D.:nls endOstrl kı•drc ının tcşkı1 et· 
tl si\lblardan Wbaedcn Lord P..all
t'akıı dcınJtıUr ki: 

Ocbclu+t.nnk, 2G (A.A.) - Dün ~ 
:kerl kumll.llclıınhk ka!Cll!n mtld:ı.faast· 
le alD.kndnr taUmler yapılıu:ağI ve 
bunların bir kac; gün d'!vıını cdcc Cini 
blldirmiştlr. llıılk bu mıı.ncvnilııra :1§
tlrlt.ke devat edilmektedir. 

•• * 
C'ıebelüttank, 26 (A.A.) - HJtlcrin 

muavlııl Ueııs'1n Jıla:lrtde gelerek Al
man rnotörlU fırke.llLl""lın rmrbestço 

Almanların 
Aıneıikalz
ları tenkidi 
Beclln. 2G (A.A.) - Yarı resml bir 

menbad.'!ll bUllr..llycr: 
Amerlkan harlclye nazın Huil'On 

ve bcıll?'iye nazın Albay Knox'U!l nu
tuıdan &rllndekl aiyasl mnhfillerde 
oldukça alAka uyandırmt§ttr. Zira bu 
nı.otukl&rdan anl~ıl!ığ-.na göre, BaL 
ka.ıılard& eereyıın eden b .. Jix:cr Vn• 
finzton hU'kQır..ctln1n tahınlı:.lerlnl alt· 
Uat etım,,Ur. Vaotngton h~Wxıetl::ıln 
dah'.l geçenlerde Blrl~lk Amerika ta
ratmdan yaptlacak yardımın dllnyn 
içln genç mlllcUere kaJ'tıı en lyl der
ıxuuu tqkfl edeceğin! za.nnettirmek 
lale~ Eerlind hatulatııma.ktadır. 

Yug:>slo.vya ve Yun::ınlstano. gelince, 
Va§fn...Mon hUkll:m 1 tarn!mdan Dert 
sürmen iCldlamn yıınJrş olduğu ıortık 
tc'barllz ettir ~me lüzum kalmıyıı. 
cak llercecoe tcsblt cdilmlııtır. Bcrlln• 
de Dil.ve cdildl~nc görv, Amerikan 
bliktunettııin b ından ovvelkl va.zıy~tl
nl §imdi tadil etıneırtnin aebeplt-rl an
l!ı.:Jılıyor. Maamafih Amerika m:uıa
ğın lca~ttlrdlği tadlülttan lmtin:ı. ey_ 
llyerea eski ta.biyelcrlıldc IBr'"..:.!' et· 
mıektedir ve mevzu:.ıbatıa iki nutuk 
'b\ınu açık bll' değ llr. 

Fransa sahilinden 
top atışı 

Londre. ft (A..A.) - I<"ran..."tl sahl. 
llne yer'C§tfrllen uzun me:ı.&!.lll Ahr.:uı 
top!ı!!'l bu gUn 6f!ledeD sonra bir saat 
mfüldetle faaliyette bulunm~ııırdıT. 
Bu top~ ateşi Uzerlne Douvre'cla a• 
111.rın vt-rflmı,•ır. Ne hasar ne de in

sanca zayiat vardır. 

--------o-----~ 
DO GOL 

TARAFTARI 
Uç general azledildi - Bu sUAblar ııcsstzce ve tedricen 

ış r rüyQJ:lar. Fakat J\lmanyo.da trti-
dal ıraddelcr luUaştrkÇ!!. "·e lnglltz VIJI, Z6 (A.A.) - D.N B.: 
havcı. ırun-cUcri Alrnan kuvveUeriDe Fran.;ız mUstcmlckc ne:ı:.arctl, ne. 
ula mtı · ve ıı:onra da g<l';tikçe, tesir- " ret erklUımd:ın <l ytlksek memuru. 
teri nıUtemadlyen artac.'P.lttrr. Gcner:ı.1 dG Gol lehine propagando. 

.h iiAf 
Sydııey, 26 <A.A.) - lngllterc ne 

Avusturrlya arasında ihtiHlf tr.ılun-

nuena.le) h nlho.ı zafere l:ad"'r tdo 'ııl· 
ne dllr-n vazlie31 ifa e<lccckt1r • .M:Uza
heret ettiği.m.L. davaya ka."31 katlyen 
1.stcltslzlllt ga~tcrmlyeccğlz. 

Parlamento 6nUmllzdckl nym ba-
13mcla toplanarnk Avusturalyanm .ım 

di"e kıtdar olduğundr.n d:ı ?. yade na.. 
ci ?ıi.r harp gayreU stırf xe,,llinl 
kararla!'t!ra::ık t:Ir. 

KARTAL ROMOR
KORO KAZASI 

Çarkçı Mehmet suçlu 
görülerek tevkif edildi 
GeÇ'.!nlerde, llmıı.nda b'" gece yan

sı ant olarıık batıın TC içinde U\'ıntıak. 
ta. olan ü~ tayfanın 61Umüne sebep o
lan "Kartal,, romorkurtl kazası etra
fında yapılan tnbklka.t blt1ı llmlş ve 
gemlnln çnrltçısı 'l!ch .ot Karslıo~ıu 
su boru!~rmı açık unutmnk suretiyle 
tedbirsizlik ve dikJr'4tslzllkle öllb:i:o 
scb t.ıyet vermek ro;undan dt1n adli-

&! '&illi tC m GUıılcl'dentıerf J,ALE s:ılronlamııılan 'hf!tnbnltıD_~ 
· - dı. rılgm i..-ahl.nbaları auydnnaı: m:ı !-B~ & 

A lenlerl gürdUnllz mO?- B itiln lstanbohı ycrtncldl rttJr .. 
filiıHlen hazırlıııınn bu u11gln propamı pyeA ıil 

BUGüN LALE'ye ~ 
l lnet .tlhn: ı bici .nımc 

Türkçe HERKüL m~r~ 
1 

Kabka9 relrorunn kmuı- Nese 1 ~ J 
brtmalan koparan. .. 8elleQ1n 9 gtl Jlor dakika ~ 

flm ftJmt. :;:~ıan /.I 
11 Seamtlaı': 1 • 3.80 •• 8.80 ..., 9,olll ~ ıı ~ 

Bugün 9&&t ll ele ten%llitb 

LQrd HoJltaks. Hltlerin ••unm ve yaptığm!:iıın dolıı.yı azle 'Illıtlr. Bun. 

hnvret vencl zn!e:-lf'l den" bılh:Jede. ı~ b!ri euretln y{l~ mUpvr- ~ SARAY s·ıNEd 
rek Almanyndan gde11 bUtUn ha~ re bey.ııt.1 ~ olup Gabon v.llisi j~ _ iti 
tere göre Almnn milletinin bund!lll se. unvanın: b§mıakta idi. Dı~crleri de J 
vlnc; duyduğunu, fhUl!l.."m bittiğini Frcuınız Kcmgosu. Iı..unenın vc Şark! . ... Gidiniz, gönmitz. Bngün 88St 11 de ~ 
GÖrQ.1~ fcvl:alMe tmm ettlglnl d-.em- Fraıuna .Airika.sı L,ı.trinl ted· lr edi· ]l~l~!'~-~ımııtıJl!ll 
mlyctl'1l kaydctml§ n demiştir lll: yorıaroı. 1 !Mili . ~.ıı:ı:b.ı 

- •ırın daha faz.la DeVlnÇ göater- ı 

nılyor" ÇUnltU H!tlerln benllz knU o.. Ti.ir1< Matbuatına 1 Q uı 
1abflecck tek bir ZD.!cr ıtazanmadığmı B 111 • • 
bntyo .. ve bunu k:ın.n!UWya bi.'lai mensup bayanları davet ugün u E sı ... !llP J 
w'"Chr. BllyUk Brltanya bnpar&torhı· Ttb:k B1U!m IUrlJtt 1staobul .lblta.. 1 U '' 
ğu tiz. inde za!er ~nmad:.~ diğ'er 1meuıa-: 1 ~ 
bUtUn zaferltn Wç b1ı ııeye yaramu. M:!tl! n:il-:Iafaa ~erinde TUrk k!lclI. Gö..mıoenılıf hiı" muvaffak!)'Ule IJÜ ~ 
Biııaenc• yh Hltler İngiltere muka- ı nmm keııcU.nc· dU~n vazt!c;.er1 almak 1 DU<a.As PAJUBA~.u.s Jr. BASL 
ve~e•Jr':ı şahdama...,, olnn cc:ıret balı- U&erc b:ı a;raı te-bbüae lltnuık §e- tir 1 ba.ııl.."lllAde bls &.c.nda ,p.m~ 
r1yc3!nl ke"'l"flek lr n bUtUn p;ı.Tetbl k:l'"rfnl kon'IJ§mak U%ere P-1rlllı'"c A.za k 6'_ 
sar!edlycr. r ıı'k t sb b z~ oldukça SU- olnn olm:ısm ~te ve mecmW':a.rda B t il 
rnUc yardım edctr.füa nlz Hltlerln bu yazı yazım \eya kitap :nqreden veya a mayan d ,., 
cnyretlcrfni aklın brraktırmamcı için ~ ve mec:n13 ld:ırelerinde her- ~ 
hlç b r ac"bqt oktur. hcılgi bir vazife81 oıan btltün bayan-

GeÇt>n harbin so ~ Am !"!'ta de.. larm Nısıı.nm 29 uncu satı gUnll saat ~ bnetH ftl 'baukdlı fllnıtnde: çQ ~~ 
&~ tczgbl~ lnşa!ltı b1r Imıclze. dere- ~ 17 de ~rk Bum B rll#fnln Beyoğ- Feoaiık ıwybnlarnıa k p m8l'.3dl>.oJeyl.- "e 
ceslnde arttırm~ıardı. Ve biümkllere 1 lund& L e aln.emn:u karşuımdald J..-uvvetU oWoğaıı- Glirlinlb.. Bngtllı ııMt ıı '11' 
nıvc edilince .Alt!lSn tabribo.tmm tts- morlıezlue gelmeleri riC1' ohm.ur. !il! 
tUno <;ıkmtıılardı. Geçen ruuyte yapı
lan bu harpte de yapüabllie Geçe!! 
barpt'3n beri tnp&t l&SUllerl teka.mUl 
etmiştir. Binaennleyh kendi rekorı:.

nuzu kmı.rMDlZ hJg de ha~ et;mt'e-

VAKJT'A 
~BONE 

'OLUNUZ 

,BUGON 

SiNEN.b~A NEFJS Blll Ftı.M 
tmdaki fe:ı te-QkDAtmm, plyaden.in 
ekser".&Sinl de İıı,gill:ler teşkil et • 
m~edtr. Yunanhtaıı boyu~ Al-
manlan imba etmek !:C~ bU .1=::::;;;::;::;:=:::;=;:;;:=:=:=:;:: 

i L K G E N Ç L ittd 
Baş Rollerde: MICKEV ROONEY J:-df ,!v 

rinin mecmuundnn faz::ı.dır. Ve 
'TWırip rı:filcn dü~an top ve t:ınk 
larm.m COŞ.ISI. da İ:ıgiliz!l'rin YUT'1... 

N.stnna ~önd rdiklori tank ve top 
rdculıı en ü. Unc!ilr. Alman tay • 
yarC'lrrl c~pheden ancak yamn sa 
ntlik mc.snfcde mcydanlnrı oldu
ğund:ın cepheye ve kö,:. leı in Uzrrl.. 
ne g liyorlar ve bllhdl hrdofleri 
h'<l fork g(,z<>tmeks.izin şıdıiotl mlt 
raly" .. nt ine i.Utuyorla.r. Bu ara
da dn gllnUn hel" saatinde l"",.öb"ls 
B U.:mlaro ynl~'l yağrlmyor. G? _ 
Qels 1r. ilizlerln AVl'EtUrP l"n ve 
Yeni Zcl ndalılan Lıgi!izler için 
muh:ırcb le :bb:ır etti'Hni söylU • 
)or. l"in iç ~~zilnU b~<lJğinı için bu 
y'llam tE''!hlr et.mel< istari'!l. Yal • 
ntz don~m nm ve hgva kuvvetle. 
rı n mllrett~l:ıetı: hemen hemen. 
m ·~hnm:rırn. İltg114 C'lduk~ b* 
1m t.ınklurm, topla.mı, cephe bııt.. tün İngilizler ıpa.ylaşmıat.Ir.ı ./ ~~~ ~ )f.JJd xaw - ~~ AJ:~ 



gözlerle 
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1 Haftalık Radyo Programı j 
~~.~~t~:;~::1::mur Cevat Ak• L;:A~~ZA-;R~:""'.:ı:;7~.-&~.~19~-l~l-----1;:3;".,0;::!5~M;:l:!.z:lk-;:::-:Tti:'.""r'.""ltç_e_p"."'.ltı.'.".'.k"".'l-.u--p-ro-, ..... -a-------------Jı 

f ıvıeaHeaıer 1 
çnğtayan ile Kırll'asU bOyllk Kara- • .,. ma ı Sl'yah:ı.t röportajı n,) 19.30 Meın 

9 00 P 1 k t t 
mmm devamı, 13.20/14.00 Müz . Ka- lc>l et ~a t mıındı Sulhiye Aksoydan, Koltukçu . rograın ve meme e s:ıa a· · • ~ n ay "I \'e Ajans haberleıi 

Yusuf Kır ile Zulhlye Bircan, Hnsckl yıırı, 0.03 Müzik: Mr.rşlar ve hafif rışık program (Pi.) 15.00 Program ve 19.45 l{onuıµna: Ziraat tak\.iml, 19.:;Q 
hastahanesinde Elektıikçi Muzaffer program (Pl.) 9.45/10.00 Ev kadını • memleket saat ayan, 18.03 Çocuk haf Müzik: Solo şarkılar. 20.15 P.adyo P· 
Çakıltaş ile Nedime şatur, Dokumacı Yemek llstesi, 12.30 Program ve mem tası mOnasctetiylc: Radyo çoeuk klU zetesl, 20.45 Müzık: Dorothy La.mor 

·uu-" t c 1 k t t l" 33 ''Uzlk· T•k bü, lE.M l{o:ıuşına (Çfitçlnin °~atl), pllı.klıırı 21 00 ~ıızık 
v:t...::-e baktı•, Hasan Susar ile .w • uV\'C olcı>, Kn. e C 1'&11 ayan, •· .ıu • c 18 .,.. • - : Dinleyici lstek • 
.J ı.u.wu k ı 12 "0 Aj h be ı rl 13 05 ·.•5 MUzik: Çiftçinin saati, 10.00 lt!rl 21 30 K _Hayır, dedı·. Sonra göz!' erini Jafatc;ı Ali öz ile Fntma Dalgnkıran. şar ı :ır, ·" ans a re • . : MU Ik • . onuşma( Sıhhat ım.auı 

Uzi Ş 1 tu kül 13 "5'14 30 z : Mandolin l:unrtetı, - Adııan tU4uMyT 182Z • ' 

havuzun SUiarına l·ndirdı', Titri. Elektı'.lkçl Abdullah A~lr Uzlatılıran M !t: c.r cı ve r er, ·• , . K o , .. ?lI!;dMH·O emthes '•u-• R d ı k t (VI opuz ve arkadaştan, 19.20 Müzik· 21 <15 MU lk Rad 

Y
en bir sesle•. ile Ayşe A)g1'1, Çimento fabrikasın. .ıu ..... k: a yo &a on or es rası yo- S k f . • :ı: : yo orkestruı, -<Şet: 

•tı "f Ak"' il F t lonlst Necip A 0 km idaresinde), 18.00 a so on parçalan (Pi.) 19.30 Mem. H Ferit Alnar) 2230 ... . 
_Ben .bu gece bu ndlrkta yat. da memur ~ rau m .,uman c o. • • ...,. 1 k t · • · .... eınleket saat 

r- ma Çay. Komisyoncu A •• met Nedim Progrtlm ve memleket saat ayan, c e mat ayan ve Ajans haberleri ayan. Ajnns hnbcrlert, Ziraat, Eıı-
tım, dedi. Düzgl:Sren ne lr.met Hnrika Yıwuz 18.00 Program ve memleket saat aya. 

19
•
45 Konuşma.: Ziraat takvimi, 19.50 ham · tahvlltı.t, J{aml:lyo. Nukut bor 

- Ne söylilyorsunuz, matma. Kınltan, Tıp talebesi Ahmet Rnhml n, 18.0S :Mtzik: Radyo caz orkestra. Müzik: FMıl heyeti, 20.15: Radyo gıı.• rmsı (P'iyat), 22.45 Müzik: Daıuı mO: 
zcl ! ? Hani sizi tanıdıklarınızın 

011 81 
(İbrahim öz,:ilr idaresinde), 18.30 zetesl, 20•45 Müzik: Radyo ıiaıon or- zlğl (Pl ) 23 25/23 30 Y 

evine bırakın....+. ık.,_ öz~ez0"1n ile Ayşe Semiha az (öğ· keBtra (\'! . • . : nrmkl Pl"OI'· 
':?" retmen}, Çorapçı Veli özkOlült Ue Ca- Anknradn Keçiören Çocuk Yuvasının s:r yolonlst Necip .Aşkın fd:ı. ram ve kapanış. 

-- Onlar bir hafta cvvpalel bJı. \"idan Açıksl:Szlll. Cerrab!Jıışa .Mektep Mesaisi hakkında bir Dlnlog. 19 00 reslndef, 21.30 Konuşma (Çocuk Esir· CUMA: %.6.l&-ıl 
radan gitmişler. Ev ka ıy. ı. s. da oturan ve Slnema mnktnı.su En. Müzik: Çifte fasıl, 19.80 Memleket sa· geme Kurumu adına Ordu Mebusu 8.00 Program. ve memleket saat 
Komşular gittiklerini söyledı... ver Entemlz ile Ayşe Kara, Tüccar at aynn ve Ajans haberıerl, 19.45 Ko- Selim Sım Tar.::an tarafmdıı.n), 21.415: ayan, ~.3 Ajans haberleri. 8.18 MUzUt 
late böyle... Fuat Tept' ile Saime Nevlrc oıcray, nuşma, Ziraat takvimi, 19.50 Müzlk: Mllzlk: Koro, 22.30 Memleket saat a. Hafif program <Pi.). 8.45 /9.00 ~ 

- Peki ama onların nereye Sultan 1\1. Sarmaşık ı:ı. da oturan ve Saz eserleri ve kanşık şarkılar, 21.15 Yll!'f· Ajans haberleri. Ziraat, Esham- kadını • yemek listesi. - 12.30 Proc· 
gittiklerini ö~enemediniz1 r.ıi?. seyyar satıcı lsmall Hepözltan ue va. Kon~~ma (Çocuk Esirgeme kurumu ~;!1vl1At, :J{amblyo • Nukut boraaaı, ram ve memleket aaat ayan. 12.!3 
Belki koc3.I1IZ onların ar casın. 

1 
h t h 

1 
d a""""a .. •aaıif Veklletinde Hıfzırrah· yatı, 22

.415 l.IUzfk: Daruı mllzı...a Mllzlk: lnce a<>• 12."" Aja .. • habe-llide, Şişli çocu { 0. 0 a nne.: n e me· uu. - (Pi 5• .,...., "" .... .-

dan gitmiştir. . ki rour Şakir Şener l'cı Ay§e Hacer KaJJ· man Ra{l!t tara!mdan), 20.30 Mllzik ~· 23
·
23

f
23

.30 Yarmkl program lcrl .. 13.0!5 MUzlk: İnce aas progra. 
- Nere"ye gittiklerim msc ka}.ı. Ecza deposunda kt.tıp M. Sna- Solo sesler, 21.00 MUzlk: Meşhur opc. ve apıın!f. mının devamı. 13.20/ 14.00 Mllalk: 

bilmiyor. Kocanı muhakkak bu~ dctti:ı Tc::ltan ne Sn!.tdet Yctlker, o. ralar (Pl.). 22.30 Memleket saa~ aya. C.'Aıtı;;AlnBA: 30•4•1941 knr:şık proı;ııı.m (PlA.k). 18.00 Proc-
raya kadar gelemedi.. toblls §oförU 7.ekerlya oıukman De n Aj:ıns haberleri ve Ajans spor ser· ram Vl' memleket saat ayan 

Genç kadın 'ba~mı yana çe.. Sablh:ı Aksaç, Esanscı Hüseyin Tezel vtsl, 22.50 MÜZ!k Dana müziği (Pl.l 8.00 program ve memleket saat a. 18.03 MOzlk: Radyo S\•lng Ku-
virdi. Gözlerinden ~'ar akı. ile Huri~ Meıa.ıınt. Çakırağa AbdW- 23.25/23.30 Yarınki program vo luı• yan, 6.08 Ajans haberleri. 8.18 MOztk arter! \' Ateş Döcekleri,) 1g_03 

yordu. Küçük mendiliyle gözleri. ıatıc ~- da otura'l deniz Yzb. Yabya paıuı. Hafit program (Pl. )8.45/9.00 Ev ka· MUZJI<: Meydan 'aalı 19.30 MeM. 
ni kuruladı: Dinler ne Emine Saadet Şanaport, dını - Yemek Llstest. 12.30 Program lekct saat ayarı ve' Ajans haber. 

- Affedersiniz, dedi, ağladı. Teni :Mehmet Sabri Atalay De Mak· PAZARTCSI: !8.4.19-ll ve memleket saat ayan, 12.33 Müzik !eri. 19.45 Konuşma: Ziraat Ta.ntmt, 
ğıma bakmayınız. Ç:Ok sinirliyim bule Kaynar. Döşemeci Bahaetttn ile 8.00 Program ve memleket saat &· J{arış1k gıarkı ve türktller, 12.50 Ajans 19.60 MUzlk: Seçilmiş p.rkılar. 20.1~ 
de..... Balse. tnşaat usts.sı lbrahlm YOceer yan, S.03 Ajans habirlerl, 8.18 Müzik haberlen, l 3 .o5 : MUzik, Karışık şarkı Radyo gazetesi. 20. 45 Temsil 21..ao 

Bu sözleri söylerken daha çok ile Fatma özdemir, Fatill Serezli S. Hafif ı:rograın (Pi.) S.<15/9.00 Ev ka. ve tilrkıı:er programmm Devamı MUzik: Radyo salon orkeatruı( vı. 
nğlarnıya başlamıştı,. da oturan oturan Nafia rr.emunı Fah• dmı - Konu§m:ı, 12.30 Program ''e 

13
·
20114

·
00 

MUzik: Radyo salon or~ olonlBt Necip A§km idaresinde) 22.80 
- Geliniz, dedim. şuraya otu. reddin Eldek ne • ·ertman Yllcebalkan, nıemlc'tet saat ayarı, 12.33 MU:ı:lk: kcatrnsı (Viyolonist Necip Aşkm !da· Meml'!ket ıw:.t ayan • .Ajans haber

ralrm da ağlamadan konuşalım. Tramvny m .. ımsçll!t Ali Akdoğan ile ıratıf şarkıl:ı.r, 12.50 Ajans haberleri resınde), 15.00 Program ve memleket leri; Ziraat, Esham • Tahvilat, Kam. 
l\fcrak etmeyiniz, göreceksiniz, Emine öteyUz. Cerrahp:l§R hastahan"· 13 05: Milzlk: Halk tOrkillerl. 13.20/ saat ayan, 18.03 MUzlk: Melodiler blyo Nukut• borsası (Fiyat), 22.f& 
her "§eY yoluna girecek. ilinde Doktor Ziver Mesti ile Nermln 14.00 MUzlk: Karl§ık program (Pl.) o(Pl.), ı5.3o Konuşma <Dış politika .MUzllt.: Hadyo salon orkestrası Proc· 

Kolundan çekerek havuzun et. Alışbai1. Stajyer polis 1bM.hlm Oğu:: 18.00 Program ve memleket saat aya. hAdlsaleıi), 18.45 Çocuk aaatt - Rad- rammm devamı, 23.00 HUZik: Ca.z. 
rafındaki sıralardan birinin üs. ne Muazzez Kac;ar, DU!ger Raif Erci. n, 18.03 JıılOzlk: Radyo caz orkestrası :ı.·o Çocuk klUbU, 19.30 Memleket saat band (Pi.), 23.3!5 I 23.30 Yıı.rmlü 
tüne oturttum. Ben de yanına o. van ue HaUcc K:ısap. (lbrahlm özgür idaresinde), 18.40: ayan vi Ajana haberleri, 19.45 Ko. program ve kapanıı. 
turdum: nuııma. Ziraat Tukvlml, 19.50 Mllzlk: OUMARTEst a.:s.ı&-ıı 

d 
MUzlk: Ko.dmlar fasıl beyetl, 19.00 G 1 k - Anlatın bakayım. de im. e; t onserl, 20.15 Radyo ga::atesı 8.00 Program ve memleket saat a• 

• . çocu!( haftası mUnascbeUyle Temsil: 20 4 .. MU 1 F 
burada nasıl uyuyabildınız? Milii Piyango talihlileri · .., z k: asıl heyeti, 21.10 Ko· yarı, 8.03 Ajans h:ıberlerı, 8.lS Mu. 

YaşU gözlerini silerek yüzün~e Radyo temsil kolu tara.tından, 19.30 nuşma. (Çocuk Esirgeme kurumu adı. zlk: Hafif progrnm (Pl.), 8.45 I 9 oo 
baktı. Hıçktnkların a:raladıgı 23 nisan fevkalı.ıde çekilişinde Me"lllf!ket saat ayan ve Ajans hal:cr na Matbuat umum mUdUrlüğU haf" Ev kadını - Yemek llstc3i, 13.~0 P;l: 
bir sesle: (~0 000) Jlrnlık bilyük ikramiyeyi tam lerf, 19.15 Konuşma: Ziraat takvimi, mü§avır. Burhan iBcJge tarafından), ram ve mem:cket saat ayarı, 13Jl~ 

- Uyumadım ki, dedi. Ben bö. biletle J\nkaradn Emlı'tk bankası yapı 19.MI :uuzlk: İnce saz. 20·15 Radyo 21.25: MOzik: Saz eserleri, 21.45 Mil· MUzik: Türkçe plAklar, 13.50 Ajans 
ceklerden çok korkarım. ~e.!e limited mllh,.ndisl :F''unt Kazak kazan. gazete31, 20.45 Mllzlk: Trlo. Femun- zlk: Rlyas Ucumhur bandosu <Şet: llııbcrlerl, H.06 Müzik: Türkçe plAk· 
yılandan ödüm patlar. Onun ıçın mıştır. de Erkin, Necdet Atak, ve 'Mesut Ce. İhsan KUnçer), 22.30 Mem!eket saat lru· prO&'J'amu.nı dc\amı 14.20: R.ya. 

yere yatamadım! Pek yor.ıldu. 20.000 liralık ikramiyeyi Fctlüyedc mu. 21.00 MUzlk: Dinleyici ish'klcrl. ayan, Ajans haberleri, Ziraat, Esham_ B tl Cumhur bandosu l ";ef: 1haan 
ğunl zaman sıraların Ustüne O. Keçiler köyünde Ali ÇcUnkaya, 21.30 Konuşma (Çocuk Es'rgeme l..-u. Tuhvllflt, Kambiyo • Nl.ıkut borsası. KUnçer) 15.00 !<tüzik: Operetlerden 
turoum. Güneş batın~ park ~k (lO.OO\I) liralık ikraM veleri de Tar. n.ımu adına Ulus Gazetesi muharrlrle· (Fiyat), 22.45 Müzik: ca band (PL) ceçme parçalar (Pi.) 15.30 llflzik: 
cisi bağırmıya başladı. Bahçenın susta tOccar ceıl\ı GözUS'Jlu, Ada.nada rlnden Kemal Zeki Cençosman tara· 23.25/23.30 Yarınki program ve k&. Konser • Ankara devlet kon.servaıu. 
kapanacağını, herkesin çıkı_nası- kunduracı Abdü.&samet. Antnkyada fmdan), 21.45 Müzik: Radyo orkes- panıg.. arından naklen 18.00 Program '" 

nı söylüyordu. şu taraf. ta. bır. s.ı. polis Hamdi V" Turgut. Ankara cm- trnsı tŞef: H. Ferid Aınar), 22.30 mc~eket saat ayan. 18.03 Müzik: 
b dll M ı k t t Aj h b l PE11~EHBP.:: J.15.J9ıt Ra "' k 1lır ğtnak var, işte onun ·ıçıne gınp niyet mUdlirlUğUnde ı~ncl şu e a eın c c san ayan, ans ıı. ere. ·--. .yO cu or cslras ı( a.him Özeilr 

saklandım. Sonra bekçi gitti, ka.. bUrod:ı. komlser muavinl Hikmet Yıl. rl; Zlrant, Esham • Tahvilrıt, I<ambl· 8 00 Program ve :rpemle'ket saat a.- ldaresln'1e) 18.4.0 MUzik: Halk t.UrkO· 
ptlar kapandı. Karanlık basmca dırım. yo - nukut borsası (Fiyat), 22.45 MU- yan, s.oa Ajans haber eri. 8.lS .Kil.ık lcril, 13.00 Konuşma l'"lnUn mese.. 
sığmağm içinde korktum. dlf8M (G.000) liralık bQytlk ikramlyeJ:ırt sik: Cazband (Pi.) 23.~/23.30: Ya. Hafif parçalar (PJ.) 8.46/9.00 EY lra· JelerO 19.lti lfllaUc: Sa.11-Jcrl. 19.aO 
çıktım. Sabaha kadar kMı Sil'&- de Erzurumda Şahin kt'şklü ve arka- rınki program ve kıı.panıı. dını - Konu§tlla, 12.30 Program .,. Memleket aa.at ayan ve Ajana b&ber· 

lann üstünde uyukladım, kih dqla.""l .Bayramiı; muhaaebel hususiye SALI !9.f.lNl memleket saat ayan, 12.33 Ktlsik: ıe.ı. 19.~ KoııUJDl&: Z!raat t.a.kvlmL 
dol:ış~ .. lştc böyle.... taJıslldan Hıuıan ve mUs'drat bayU Solo çarkılar, 12.50 .Ajans haberleri, 19.50 Hüalk: Faaıı heyeti. 20.16 Rad-

- '-'..n. ten cma İsmail GUnlO, Emlrdağd:ı Salihler kts. 8.00 Program ve memleket saat a· 13.05 MUzik: Beraber prkılar, 13.2:>/ yo ga.zeleai, 20.45: SeçUmlf carlular, 
Genç kadın &DA ... a a · sın 21 ıı K Ki cak baldevdi. Fakat onun kim yünde Mehmet, 'Mılhı ve eyman yan, 8.03 >. jans haberleri, 8.18 MUzlk H.00 Müzık: Kanşık program (Pl), • onucma l tap n.aU) 2ı.ao 

J gel' saraç, tn!SnUnde Pekin mahallesinde Hafif parçalar CPJ.) 8.4l!/9.00 Ev ka- 18.00 Program ve memleket saat a. MUzllı:: Radyo Mloo orkearuı( V1· 
olduğunu, nereden 1fu~'i renç~r Ahmet GUndUz ve mUtealıblt dını - Yemek Lfstest, 12.30 Program yan, lS.03 :MUztk: Radyo caz orker oıooı.at Necip A§kın lcl&realncle) 2Z.IO 
gittiğini, vatn.nmı, m , ....... n' Em!.n, Ceyhan, Adana garı konouktö· ve memleket sc.at ayan, 1:?.38 MUzlk t.ra.eı, ılbrahlm özgUr idaresinde). lıılemıeket saat ayan Ajana hab9r. 
hiç bir şeyini bilmiyoroum. rü HUscYin İçöz ka.zanı:nqılardır. Türkçe plAklar, 12.50 .Ajana haberleri 18.40 MOzlk: İnce saz, 19.10 Konu,. lcri; Ziraat, Esham ·Tahvilat, K.amlıl,. 

(Dcvcr.mı uar) yo - Nuku~ boraa.aı {f'.,at.) 22.ae: ifü1?J y k MU.tko n ... mtızlğt lPL), 22.20/m0 

('f§,)l[Hi"l'llıni!! uvagıgı an kim? 1 ;::::e:~==~vet 
• d ğnı değil kaymakamla evlenmeğ'e razı olmu~. yordu. • - Aneı bana bf%1m köyd"n ı;e~ . ll'at•b Askerlik Şobe9lnden: 

- Bu kısmı ternıek :> gizli &evg!.slne tW urıp anası gibi ııa. DQğljnlerfnln do'k".ızuncu aymda cek posta otomob!!lnde yer ayırt .• , l - .Aakerılğlne karar verild1fi 
Ho.lll dayı! ., dık bir kadın olmağa kamr vermteU. kayınakamm İstanbuldan. eni§tealnln ~imdi scllyonım .. BeJin haberi olma. halde her bangl bir 8Cbcple fimdl~ 

- Dc"ığru diyon Hasan .Ağa.. ama!. HaUl Dayı. kaza merkezlııde yapı. kız kar<lf'şi geldi. 8111.. kadar sevkedllmcmi§ olan yilkMk eb-
- .Aması falan yok gayri.. Kemle.. ıan nikAh ~reninde denk olmadıkla- Dratışan; esmer, eski elif medlcrl llyetnamelllerle eb11yetnam&aizler. 

ı ketin koca knymakarnl kIZllll .Al= rmı ıa:mım bUtiln incelik ve zarafetı.. gibl geni§, Biyah kqlar, yıldızllıZ ge. On be§ gün sonra kazada: 2 - Geçen sene geç ııevk edildiibı· • 
emrlyıe ıstıyo da. sen hlll kem ne rağmen sandnJyedeld umumt pot. celcrc t.enzlyen lrl gözıer, incilerini - OôrdUn mu hasbi köylU Hııllnin den ~ektepten gert çevrilenler. 
edlyoırun.. i luğund&n dal:a 
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)
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anlamıştı. Kayma. her fırsatta gösteren kızıl sedef du- kızının yaptığı ı)ı_ Eski nişanlısına 8 - Yedek subay okulu deV1'81dntD 
- Dcğnı dedin dedim yn .. Ben m kam da. gözlerini qk perdelediği hal· daklaria gUwce blr krz<b; vUcudUntın varmak lçin çocuğunu dereye attı. Uı;te birinden fazla devam .tmedllde. 

kızım çok gtızeldlr, tncedlr. tııce de de yine bazı §eylere dikkat etmı,tt. bUttın hatla.'"lDI belirten ince robu, kt· - Am:ı. kendisini de atmış! rl için tnhla edlllp mUtealdp dnreye 

konuış•ır mek4'p boc&I? her ha}!D1 be. DUğtın, bir müsamere ballnde olmU§, aa etekleıinln Mkla~dığı tl11 ço. - Dl!zcnbazlığından... bırak:ım11 olanlar. 
ğenlrdl de "okutaınn fU ktzı!,. derdi. bu suretle gelinln <Lınaetmestne, hat.. raplı b.ıldırlan pek çeklci !dl. - Hr.111 Dayı kızının ansızın gell- 4 - .Askerliklerini tam tıtzmetlf 
Gelg.?~ellm yine bir köylUdUr 0 •• :: td gezınmealne lüzum kalmamJftl. :Mütemadiyen gWUyor, g1Udtlr11yor, ıinden fillphelenml§, göz bapslne aı. yaptıktan sonra tahslllertni liee ..,. 
tehir ~ağına ne kadar uysa g her Lk'Yden bahsediyor. n~. tazf' çocuğlyle pfakta evden çık., daha yUkaek dereceye çıkaranlard&D 
aksar bi tara.ft. K<ıympeder gözleri yqll, damadının - Durun size Kabvı;cl GUzell tn.. tığım görünce ardından aeyirtml.§, a. Yedek ırubay olmak 1sUyenler. Ts. 

_ Canını uzun ediyosun .. Onun ne .... minln en hO§Um& gl1en prkurııU söy. ma ancak kızını kurtarabiıml", ""'V· kardaki maddelerde yazılı --'ti.,_,_ 
kadar uyeal omuz.um• hafif darbelerle okp.yoruu. y ,,.. ,....... ...... 

kadar al""k gönüllü, ne ıtyeylın. .. Diyerek pervasız. p\lrUzSUz ruyu lllllar gl:Slürmlls. olanlar 1 Mayuı 941 ta.rlhlnd• ....Ao. .. 
,... h lınlz bili.. _ Oğlum, kızımı sana emanet e. . ~ .7-"""lı bb adam oıduğUnu ep bt 1 •akıyor. mUkemmel çaldığı kemanla - N'ranlıaı kurtarmı", diyorlar ya T aubay okuluna ııevkedil(J('..eklertnd-

-.y gibi b!Wnle ko- dlyoruın. Ben onu btr çiçek gt iç m y .. .... 
rlz:. Bıı. öteki, gtden biı1.mlf titreye titreye bOyOWlm. Evet.. o, bUııb!ltUr: mlleuir oluyordu. - O tarlaya gldiyonnu§, vakayı bunıarm muamelelertnl yaptırmak O· 
nuıurken gocutnıaz. lçlUlizdeD il d "'"'idi Blr sabah Ş<:rlfe knlktığı vakit kay- görm'.lJ, Halil Dayıya .vardım etm'• aere hemen §Ube""' mnracaa .. -- -gör(l;.'lleml§ ve bulunmaz ı le eb. r ...., ,,_ ~• ...... 
gibi b~ırne§lr olur. 

1 
aMıı.. kendi halınde. ufac.k. flllafat. makamı yanmda göremedL Tefti§ ve.. - Kim kime yardım etnıl§, orasını l§bU ll!Uım davcUye yerlne kalın ol-

- sen onun tu yısnnne lıa'lcma· ya ta~klkata gideceği zaman erken .AIJ&b blllr. Ben size o zaman söyl!!.. du&
11

nun bilinmesi llAn olunUJ'. 
k • +ıvon. mz bir Iar menekşcsldlr. Yetiştiği ye· b~ 

_ Yapmacık mı dem:._::""' A • _ - çıktı,.. oıurdu. I.Aldn bunu ak§amdan medlm1mlydi? ••nu kız Ferhattan ay,. 
~u uey..... re bakıp, hor görme, bakıınBızlle.~ !>' 

- Yapmacık değil.. gerek. ·Ev gelmez. yapraklan düşüverir. haber vcrl::-dl. Genç kadm a:rtma lpek nlma.zt,, diye? .. 
bilmem ıd .. Böyle yapmıw dir _ Kerak etmeyin sız.. 0 bc.."llm sabahlığı geçirerek meseleyi anıamak - canım .. Bayle söyle."lle .. Çocuk. 
bal! gene şehl.r t gidfştne gl:Sre • ı. bahçeınde daha geli§ecek, gUzel'le§C- Uzere odadan çıktı. 'Mevsim yaz oldu. k~ :ılpııtam11lar.. Bakalım seviyor 

Ha1il Dayı kt%I Şerifeyi h~"see_:.. ğtmdan sofa pc!lcerelerl açıktı.. Vo ınıydı? 
..n..nn rek, UA ... ~ cekUr. , nere·~ hem de uu9:--e şe-" Ute zı 1-rı Erruh§anm kemanının ııe.ai gtrL - Haydi <'fcndi"ll .. Sen onu gel de 

"• _.., Ciaıl"" böyle oldu. n~e, m va v-
•--~- •annm kayınaJtamIIIA ve.-.... ...... vnrdu. kUtllhmıa anlat.. Ben kaymakama a-~ ıııenek§e, lr1, katmerli bir §ebboy gibi .,-
. h ttA kazanın en g(l. arıldı, -rpildl. Ya.r.aklanndaki daimi - Şaşırmış mı bu kız .. Glln doğ• cıyonım .• Yettııtırdl, adam ettl Döl. 

Şerife l<öyUn. a dl. '# .,.. madau keman "a1:yor bah,...de.. dtye tt. hlb! 1 zeı luzıydı. Narin. be)'&Z vtıcudlyleBa· hicap dalgaları yerine, ateş gUlQnlln " ,.,... d.'S' ıra o acatı atrada iki eli büğ. 
ğer k!Sy kızlarından 8yn1ıyordu. koyu. pııriak kırınlZllığı yayıldı. Sisli fısıldndı. S6zUnU b!Urmeğe kalmadı. rUnde kr.ldr. 
bam h&ll vakti yerjnde oıroamaııırı" ore nemli g6zlerden ışıklar saçılıyordu Kem.ın sustu. Bk" erkek aesl yal. - BPn de kadmm m~rkemede, bU, 
ra~en onu tarla, davar l§lerlne 80~ Girdiği bayata, mektepte okuduğu •ardı: tiln ınar ve tnz~>lke rağmen tek kc.. 

m
••yo" 'tombul ve yumu§lll< eııer.n ~ bayat h!lglııintn yard·mlyle, zek~ ln. - Biraz daha Dllrrahşan! lime söylemeytş.ne ı;~ı;tım. 
.. • • K mr... d - Olmaz.. oımaz.. Seninki nerede nasırlıı.nmasını ıstemlycırdu. u cellğ1yle kolaylıkla intibak ediyor u. - Za\'allı kaymakam da nasıl mah· 

sactannm çerçevelediği yüzU. dalU:,~ Bu tnl.!bak kabUlyeti kaymakamı l.se uyenır. zun mrıhzun oturuyordu değil mi? Ne 
ht~p sisle daltalı, göz.lerl tırkm..,.. mem."lUD ediyor, şerifeyl daba çok 8C. - Bırak onu nn~ Çal biraz lyl a1am yahu .. AğZmdan kadmm a-
blr abO gibi nçık ve nenıUydL Yiyordu. dah=ı. Ne olur hem? - Sen bana her leyb!ne blr söz ~ıkmadı. 

Kaymakam. şerifeyl blr t&)ıldkat .Aylar geçti.... zam n k manı çalıyorsun. 
•·U. s gt - Fa t böyle sabah karanJrtı de. 

ŞEVKET BlLOlSEL 
~de tanUlll§ ve aevın'i' tııtıras dizginlerini gevşetti. C't 

Şerifeyi daha yedi yqıtıd&Yk~ de -~ladL Artık bOtUn saatleri l!IC• ğ l! 'adında bir c:ocu- .,- - Aldmn!l., o. blSyle ~ylerdeD an. 
köy&!rinıien ırerbat beJ'&bel' Tlfmeler doıduramIYOr, umumt meV• 
la nlşaclaoı~ardL Keırteııte :ırular üzerinden konupak ihtiyacı 
okumt:Flardı. Ntşanlılık, evvelA ont-; bellrl\."urdu. Fakat Şerife blltiln anl:ı. 
n tıamlm1 arkadaflık teaı.ıne •-11 Yit v~ aezlşiy~e beraber gene kayma. 
olmuş daha sonra da ef oıına ·~ kama muhatap olamıyordu. 
ve se~giBlnln bellrınes!De yardJDl e • - Een de ll&DIL anıatmata uğra.fi· 

ıanuız! 
Sarmapklarm gizlediği :ıtamertye-

d~n yalnız aıszıer değil, bafk& türltl 
sesler dt' sUzUIUyordu. 

mlşt!. tira!lllZ 
Fakıı.t bU sevgi. blktr ve 1 

lltel\ ~ 

şerifenin gözleri karardı. BiraZ ye. 
rinde sallandı. Sonra hızla odnsma 

yorum' jsWıfaflar duyulu. g!rdl. gıylndl. Hizmetçiye ae:ıJı-.ndl: 
Gibl baft! tertip 

1 Y ann, bu sütunda 

1 Slg81'a f a1ta11ası . . . . . : : ._..._._ .... ._.._______. __ ... ._.. 

'Yabancı Kaclddiy Aa. Şabemacleaz 
Yabancı Kadıköy aakerllk §Ubemla

dc kayıUı olup askerliğine karar "
rllmlş olan lise ve daha y1lkaek okul 
diplom lı ukcr1 bbLlyetnameafz ft 
ytlksek aııker1 eb'iyetnamell kıaa biz. 
meUlle le askerliğini tam hizmeW o· 
!arak yaptıktan sonra tahsillertnl U8e 
vo daha yultarı dereceye çıkaranlar 

yedek subııy okuluna sevk edllecekle
rınd<;D nUfus ctız:ia.nlaıiyle beraber 
29.4.DU gUnUne kadar askerlik tulle-
nıize mtiracaatıan. 

F...mlnöoünıiekl Aakerlhı: pbe.lndell: 
1 - Muamelesi tekemmW etmq 

kısa hl.zmet.a ytıksek a.akert ebllJet,. 
namelllerle askcr1 ehlly9tnameel oı. 
mıyanlar. 

2 - Askerliğini tam hlameW Cila· 
rak yaptıktan sonra tabatDerlnl lia 
veya daha yOkııek dereceye cıkartan 
lardan yedek suba1 olmak lııttyenler. 

S - Yukard&Jd evafı bata 1u88. 
hizmetliler aeYk edllec:eklertnden n6o 

!Us cUzdan ve mektep ~-
28 Nisan 941 tarihine kadar .ubQe 
mUracaatlan na.n olunur. 
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CUMHURiYET MERKEZ BANKASl 

Milli küme maçları 
istanbulspor Maskespora 4 -2, 
Beşiktaş Harbiyeye 2 -O galip 

Geçen sene 3,645,028 
lira kar etti 

Tü:-kiyc Cumhuriyet Merkez Ban. 
kam crr.uml heyeti evvelki gün Ankn. 
rada eaat 15 te bankanın umum mu. 

dUrlUk b!mısında idare meclisi reisi 

Nuı;r.?t Mctyanın reisliği nlbnda top. 
lanM.ştır. Bu toplantıyn b3nkanm 

150 ol:;<> bıı.llğ olan hissesinden 106 
bine yakın hiss•yi temsil edım hl.sseda 

zaran Merkez Banko.sının 1940 senesi 
zarfında muhtelit muameleler netiC('. 
Binde (3.645.028.84) lira safi kAr te. 
min eylediği e.n~ılmakta ve bu kQ.r 
ı\di ve fevkalftdo lhUyat e.kçeltrinin 
tefrikindcn sonm JıiSscdarlara beher 
hisse i~ln safi 7 lira temcttU hisscsl 
tevzllne mllsalt bulunmaktadır. 

rm iştirak ettiği anlaıPlmıştır. 

İçtırmıa ba§lanmıısmı mUteaklp 
b3nkanın dokuzuncu hesap yılma alt 

!dare meclisi rnporu okunmuştur. Bu 
mportJa cihan vaziyeti umumlyesiylc 

bu \'f.lZiyet muvacehesinde mcmleketJ
ınlzln umumi vaziyeti telhis edildikten 

sonrn zıraat, 11:mııyi ve ticaretimiz 
hııkkrıda malümnt verilmekte ve 

devlet maliyesiyle döviz ve klirlng va. 
zlyctl 'l."c para piyıısıun hakkında müc. 

mel maıümattan sonra bankanın mu .. 
o.melAtı izah olunmaktadır. 

Bo.nkı:ı.nın 1940 scncs! mamulatı 

İdare meclisinin senelik raporunun 
okunarak kabulUnden sonra. bankanın 
bu sene mUddcUcri hitam bulan iki 
mUra~lbf için intihap yapılmıı,ı ve ne .. 
ticede milli ve ecncbt bıı.nkıılnrla cc. 
nebt mOesscs::ı.t elinde bulunan B ve 
C sınıfı hJssclcrl için tzzet Sirmenin 
ve TUrk eşhası hakklye ve hUkmlye. 
nln f•lindc bulunan D smıfı hisseleri 
için de Vahap Kocancminin milrakip. 
ilklere seçildikleri nnlnfiılmıştır. 

Ka.dın hekimleri aylık 
toplantısı 

He-:ikln!j • 'lurblJI' ma!,'ında Hurbi_H~ knledı;lnlrı güzel bir kurfan-:1 
hakkında tanzim ve mumkiplcrco t.ııs. 

dik cd!lmlş bulunan bllt'uıçosuna na-

Türk Glnckologi Cemiyeti bu ayın 
loplautısım Dr. Ahmet Asını Onur'un 
başkanlığı altında yaptı. Bu celsede, 
Azalığı tekllf edilen Oç miltchııssıs 

meslektaşın lntihaplıın yapıldıktan 

sonra, Dr. Hadi İhsan Gediz tarafın. 
dan bir (gazlı ge.ngrcn basili intani) 
vakası takdlm olundu. 

Mılli kllıncı deplıisman maçları
' ı yapınnk üzere Anknradan şeb. 
rimiz<> gc>lmiR olan Hnrbiye İdman 
l urdu ve> Mnskesı)ot tnkımları ilk 
kanıılı>.şmalnrını dün .• eref stadın_ 
da dört bine yakın bir kalabalık 
<.inilnde ynptı. Birinci müsabakada 
Jstanbulsnor MnskPsporu 4-2, 
ıkinci mlisabnkadn da Bcşiktnşı 
Harbiyeyi 2-0 mağlup etti. Mü
sabnkalarm tafslliıtı şudur: 

İst.spor - Maskespor 
Bu birinci müsabaka hakC'm :$a

zi TC'zcanın idaresinde yapıldı. Ta
kımlar sahada su kndrolnrla yer 
almrnlardı: 

iST.\XUrı. POH: 
J;ıkr('t _ 8efl'r, lla~·ıi _ ~hızsf

fer, Rii.'tii. <'<>liil - l'arık, :siile)
man, Miılrnrrem, Kndir, ı ... mct. 

l\I \SKESPOJ:: 
Rr.fct - o .. mnn, 1\lrlih _ r.esnt, 

<'t'lsl, J.ikrl _ C<>' det, ,\tlc'nı, fü·
ıet, Ahmet, Kı•nan. 

Oyuna ~faskı'sporun soldan in
ki.qaf erlPn bil' nkmilo başlandı. 
~fukabll tstnııbulspor akınında SU. 
TP.\-ınanın bfr an tereddüdü takı -
mrna bir go1 kayix'ttirdi, Oyun mü 
t('vazin v~ süratll oluyor. Daha ?.i
,.ade nef s VC' erPl'jiye da) anan 
ıld takım. BC' in<'i dakikada Mas. 
kcsporlulnr bir kornf'r kazanıyor -
lıırsa dn istifade edemiyor la;. Bir 
dakika sonrn MlıkC'rl'("m kaleci ile 
kan;r karsı~a kıllclığ'ı hnlde topu 
ıwuta etnrak muhlm bir gol fır -
s tı knçırclı. On he inci dakika bu 
PkildC' gP<~tiği haldC' iki ta:-af d!l 

hitkiınh et kuraMnrlı. Maske!!porda 
da ııı:ıa ~ı .> ukarı hu tün takımlan -
ınızdakl hast ılık vnr. Kale önünde 
şüt ttıımıyorlıu'. Nihayet l inci 
dakika la lııtnnbulııpor lfhine ol:ın 
bir korncrderı i3tifade edc'n Kndir 
t-1g zaviyeyi bul3ll bir şütle 1stan
hu1s1 onın birinci golitnü nttı. 

Bc:kleıımı~ C'n bu sa\ ı .Mask~por 
.Julnrı hnl"('kcte gr>tfrdi. Şimdi mü

temadi.> C'n hilcumdalnr. lstnnbuL 
spor mlidafnası lt hlikeli dakika -
lar gPçirlyor. 24 üncü dakikada 
S frr hatclr bir c;ıkıı;;la bir penaL 
ııya S(>bC'p oldu .-sn da Maskespo -
run Rf' adı bunu kalrcinin eline> 
atmakla mühim bir gol nvnntajı 
kaÇ'lıdı. Oyuna ni~h€'tcn Maske _ 
sporlular hakim, fakat ıutbol bil
gilt"ri biraz noksan. 3:5 inci dakika_ 
da mPrkC'zd n ınklıpf eden bir 1s
tanbulspor akrnın<fa Mlıkt>rr<'mden 
bir pas alan SUlevınan zaviyeyi 
bulan bir vuruşla lstanbulsporun i
kinci golünü de yaıJtı. Bu gol de 
Maşkesporlu'arı yıldırmadı. Yine 
hücumdalar. Fakat bütün çalışma. 
lar netlct:>siz. YP birinci de\Te bu 
cldlde 2---0 lstnnbulsporun gali

biyetile netic~lcndi. 

tKtNC't IU;\'RE: 
lstanbulspor başladı. B11 dPvr de 

Maskcsporlulnr takımlarmdn ufak 
bir deği iklik ynparak merkez mu 
avinlerini merkez muhacime gC' _ 
cirnıişle>r, İlk dakikalarda bir kor
ner knzruıdılarsa dn istifade ede -
medilı:'l'. lstan bulsporclu da mlidnfi 
Hayri sağaçığa, Tarık ml"rkez mu. 
avino, Riiştü sol müdafi rnevkJine 
geçmiş. Oyun yine sliratli oluyor. 
Bu arada da :Maskespor soliçi bir 
dakika içinde kaleci ne iki de>fa 
karşı karsryn kaldığı halde tonu 
kalecinin eline atmakla iki mlihim 
l ırsat daha kaçırdı, Oyun müteva
zin cerryan cdh·or. Dakika J 6. Bir 
Ült ıuı bu !spor nkmmda soldan toou 

zaviyP\İ bulan bir şütln takımının 
birinci sın ısını çıkardı. 25 inci da
kikada lst:ı.nbulsporlular bir gol 
d:ıha knzandıl rn:ı dn. ofs:ıyt. üç 
d'.lkika "onra topu santradan aian 
K:ıdir sahsi bir gnvretlc sür<'rek 
bütün rıüdafileri atlattıktan son
ı;n dördüncü Jstnnbulspor golünü 
dl' altı. Bu golden sonra oyun bL 
raz fa\ llu oluyor. Hakem sık sık 
ihtar vcrmfk mecburiyetinde kalı. 
yor. A'rtık Maskc:>sporlular da mağ 
lilbiyeti kabul etmis görünüyorlar. 
Ful::ı.t 44 üncü dakikada saha or
truımda topu yakalıynn Maskespor 
merkez muhacimi ani bir çıkış ya
parak topu sürdil, 1st.anbulspor 
müdafilerini atlatnrak t.akımıhın 
ikinci golünü dP. yaptı. Ve oyun da 
bir dnkika 0 onra lstnnbulsoorun 
4 -2 galibiyPtile netic lendi. 

Beşiktaş - Harb. idman 
Srrn günün C'n mühim maçına 

gelmişti. Herkes lst nbul şampL 
~onu B şiktaş karşısında Ankara 
ikincisinin alacağı nC'ticeyi ml'rak
la bekliyorlardı. Nihayet ta"lcımlar 
sahaya <;ıkarak mutnt m<'rasinıd~n 
sonrn u ljCkil le sırulandrlar: 

P.C~fKl'ı\!':': 

)l<'lınıet Ali - Ya' u1:, \hnwt -
Hl fut, Halil f?c\ zl lla»ri Hakkı 

tt • •' J I 

:;ükrii, -. ı•rpf, l~o;rc>f. 
11.\HBl\'I·; ırm,\X: 
lkdrl • Ha im, l'llUııir - \'a~ar, 

Abdi, .Suıılıi - KPmal, :'\khm('(, )'~r
tuğrul, Uürlıaıı, \li· 

llalH•m Samih Bnraııso,. 

Harbiyeliler oyuna soldan inkL 
§af C'<leıı sürntli bir akınla başla
dx. Ü) un t!Ok suratli. Top mütnna. 
diyen iki kaleyi ziyaret etmekte. 
İki taraf dn bit ibirini deniyor, ve 
hakimiyPti lehlrrinP çevirme;;e 
~ b 

ugrnşıyorlar. Dokuzuncu dakikada 
Beşiktaş knlcsi önündl' Yavuz b!r 
penaltı alch,·ea dn hakcnı bunu 
her nPdense · \'Crmı:di Vf> haklı o
larak d'l halkın protestosuna ma
ru?. knldı. Bugün Beşiktaşlılar mu 
tadın hi!flfında ''erd"n kısa• paslar. 
in oynuyorlar. Bu am<ta Şükrü ile 
Şerefin ellcrinP güzel fırsatlar geç 
tlği halde topu nvta atarak bu g-ol 
avnntajlnrını kııybcttill'r. 

Yirminci dakikadan conra Hnr -
biye liler BC'ı;ikt:ı.5 nısıf salı:ısına 
) erle!'ltilc>r. Siyah-beyaz kalesi üs_ 
hl<ıte t hlikC' gC'çiriyor. Biraz son
rn Bc~iktaslılnr O\'ltnU açtılar, 
Hakkı çok glizcl gollük fırsatlar 
hazırlı\ or. Fakat hemen bel' fır • 
P.:ıttn gol çıkarnıaa•nı beceren si
yah-bc•ynz muhncimlf'ri bugün çok 
bccerilı:siz. Harbiyeliler de bı>ce _ 

riksizlıktf.' Be:-jitaşlılardan aşağı 
kalmıyorlar. Vakıt ilcrledikçr> oyu
nun sürnti de nzaldı. Xihayct 34 
üncü dokikada Hakkı topu geriler_ 
den sökerek Hnrbi)'C müdnfilel'ini 
atlattıktan sonra u:r.nktan sağ m -
viyc)i bulan bir şütlc B<'şiktaşui 
birinci golünü yaptı. Bu golden 
sonra ovunda bir tevazün hasıl ol
du. Şimdi Bt?ı1iktn17Iılnr daha tt>hlL 
kı>Ji oıu,·orln.r. Bu arnda bir Har
bi~ t' nk;nında l~ı tuğru1 gtizcl hir 
fırs:ıtı heba etti ve uakik:ılar ilm·. 
ledikce ele o\'Unda sertlik başladı. 
VC' birinci devr<' bu şekilrle 1-0 
B~iktnş ll'hinC' nc>ticclendi. · 

IKjNCI Dt~Vlm: 

Oyuna Bcı;iktaş basladı. Muka -
bil nkmdn Harbi\ clilı>r bir frikik 
kazandılarsa da istifndC' edemedi
IC'r. 0\-un durgun oluyor. Yavaş 
''avıış B!'.'1jiktllf)hlar onınu Harbi _ 
yC' nısıf sahasına intikal ettirdiler. 
l<'akat yine gol çıkaramıyorlar. Bu 
aralık tokımua bir de~şiklik dEI 
vaptılar. Şllkrü sağaçığa, Sabri 
mc>rkC'z ınühacimı• g<'çli, Şimdi Rağ 
d!Ln initfler tehlikeli oluyor, Top 
miitem~divı'n Harbh r kalesindı> 
1oln ·ıyor. Fakat kalecinin frdakiır 
O\'Unıı gol olmruıına millli oluyor. 
HnrbiyC" mııa\itı. hattı çok bozuk 
O\'llUVO'?'. 30 uncu dakiknda :'ercfin 
fevkaliıdc bir volPsini, B0drt nynı 
ıt"fı>qrtte bir nlonjonlıı kurtararak 
,,,ııhnkkak hir f!ole mani oırtu. Bun 
'tan sonra Harbh·elilcr B"Fiktaı; 
tazvikından 'kurtuldular. Şimdi bC'
rnbPrlik sayısını çıknrmak ıçın 
"anlı> hı>Rln cnhsıvorlar. J<'ııknl 42 
nci rlnl-ikatln Hnrbi\'ı> kalesi karış. 
h. E.ı;refin ortaladt~'l topa Şükrü 
veli ti. Kalevc çPldl. top kaleciye 
"ll!"IJ:lrak geri ıreldi, tekrar yeti.5m 
"Ukrü ikifl<'İ hir vuruşla. tonıı ı:.ğ
lnra te1<arak B"t?ikt~1;m Jkiııci sa
vısmı da rıknrdt ye lm müsabaka 
nıı hıı FCkilde 2-0 Besiktaı;ın gn. 
lil>lw•tile biltf. 

Ankarad8.kİ maçlar 
Ankara, (Hususi) - Bugün 

(dün) An karada yapılan maçların 
neticesi şunlardır: 

F..skiş<'hir Demirspor takımı ile 
f zmirin Altmordu takmıt arasında 
O\'lla11an ma"lıı F...skic;ehirliler :1-0 
1zmi'r'in Altmordu takmunı yen. 
miştir. 

Ankara Gcnçlerbir1iği IJe 1zmi -
rin Altay tnknnlan arasındaki maç 
da, zevkli hiı· ovundım sonra 3-1 
GençlPl'birliğinin galibiyctile neti. 
cPlenmişUr. 

Bu h'lSt:ahk hakkmdı:ı yapılan mU. 
nakaşalara: Prof. Kenan Tevfik SC'· 
zcncı, Prof. Bahaeddin LCıtfll Ve.rnalı, 
Dr. Ahmet ASJm Onur, Dr. Orhan 
Tahsin, Dr. Hadi İhsan G<ıdlz, Dr. 
~Ukrn Fazıl llkel iştirlı.k etti. 

ZAYi 
(31/36161) No.lı ikamet tezkeresi 

kaybolmuş, Aısağıunki adrese getire- 1 
r.e 'bahşiş verilecektir. 

l·a1:ı<'ı Kadıilxıy c;-ıkma1.r :So. :2 

1 (35633) 

İstanbul ,\sliyıı Altıncı lluku.k mah· 
kCmt$lndt n: 

941/381 
:MUdcl: Şilkrll. 

MUdicinlcyh: Kadriye: Eyüp Rami 
Yeni mahalle GW ııokak 11 No.1. 
CVdP. 

MU•ldct ŞUkrU tarafından milddı-1. 

aleyh Kadriye aleyhine nçtlan boşan. 
ma davasınıı alt arzuhal sureti mUd· 
dela.leyho tebliğ -ed1lmek üzere yazılı 
adre,.,ino göndcrilmlşs~ <le mumailcl• 
hin mezkur ike.mctg4hını tC'rk ile 
semti meçhule gltUt;'inin beyıı.nlyle 

lııde kılınması Uzerlnc Hukuk usulil 
muhakcmel<'ri kanununun Hl, 142, 
US ve 183 Uncu maddel~c tcv!ikan 
iade kılınan dava arzuhall Ue tahki
kat sünllnU gösterir davetiye vııraka. 
ı;mm mahkeme divanhanC'slne asılma
sına ve 941/381 numarada lcayıtlı lŞ· 
bu davaya müddeialeyhin (15) g{ln i
çinde cc.vap vcrmcsino kamr v!'rllmlş 
ve bcrmucib! karar nrzuhAl lle dave
tiye varakası mahkeme divanhanesine 
asılmış olmnkıa. mumaileyh Kadı1ye 

yukarda yazılı mUddct zarfında dn\'n. 
ya ce\•ap veı-crck tnhklkııt lçtn tayin 
kılınan 30.5.1941 Cuma günU saat 
(10.30) da mahkememizde hazır bu. 
lunnıası veya kanuni bir vekil gön
dennesl lüzumu tebliğ yerine geçmek 
O.zere 11€4n olunur. (35636) . 

I 

~ .. 'f 
~ 

ı~\PARA 
\ \ JIAY.l..T YAHIŞISIS 

DİREKSİYONU DUR 
,....._. - --.. ·--- -

Otel yapılmaya elverışlt ıT~ ~ 

kırahk bina 
Anl•ara cadd<'.sfniı. t r. o.l!tcber yerinde fc\kalidc nazarctll ha-. ı ·, ' ::!:~:~:~I ' 
\:ıclar \C aydınlık bir bina kiralrktır. 

Vakit galct<·ıJ iılarchrııu~~in•· müra<'aat. hesapları 1941 ......................................... 
Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 

Alyoı. ı'lıroç sandıkları ıçın ubcınlzdc mevcut nllmunC'.sl gibi 100 - 150 
bm krnmpon ynptırılRcağından :.nllp!crln J0.4.941 Çarşamba gilnU .saat 15 
de Llmıın :mnınd<ık! merkc1Jmlz.ic yapılacak açık p:ı.zarlığa ı,,tlı'fı.k etmeleri. 

(32...lôlS) 1 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

ikramiye plônı 
.E~lDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağustos, S tkinctte~ 
tarihlerinde yapılır. 

'941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık ""' 2000.-Lira 
3 - 1000 • = 3000.- • 
2 • 
4 

1 

• 
'l"ah ın in ilk 

bedeli Tenıin:ı. 

532,40 39,9J !ltıll'ln hmC'~te A"cmdar rr.abaııesinl.n 
-rerebS~ 

ı,-ında 23 2'i numaralı ev nnkazının satıŞ~ ıı 
Hebcktc Ru111elihl :ı.n caddesinde so-S0/1 1777,17 133,29 
bina nnkazmın eatışL 

:aııll 
Tahmin bG•lc.llcrl ile llk tem ' '.lnt mikd::ı. .. l::ı.rt yuknrd..-ı. ) tefi 

ankaz '.kltılmal: Uz.:rc açı.> arlt•rmayıı konılmuştur. şartna~ ~ 
.Muamehıt MUdüı ıuıı-u krucmln:f ~orUJ bfllr. İhale 12.5.941 ııııırlt 
snat 14 do Dainıt l'";ııcUmcndc )apıl&caktır. Taliplerin tll< t ~ 
veya moktliplıırI;ı;le Jhnle gUnU mua)ycn saatte Dıılnli l!)lC ( 

malan. 

.................................... 
Türkiye liamnariyetı I 

ZiRAAT BANKA~~ 
Kurulu~ tanhi: 1888. - ::lcmıayesı: 100.000.000 JU! 

Şube ve Ajans adedı: 265. . 
Zirai ve tıcari 1ıC1 nevı banka muamelelertc:, 

Para blrlkUrcnlcrc 28.800 Ura Uaamlye vcrlf • 

ti'' 
•raat Banka.ımıda trombanıb ve Uıbarm tasarnıı be"""'~ 

50 llnuD bUlunan1ara BCDede f cıeıa çrkllecc.k kur'8 Ot ~ 

' 

pıa.na gare lkramlye cıe.ğrt.ıla~lttır. ~ , 
t adeo ı.ooo ıtraım t,000 lira ıoo aded ı;o uı-Jıll ~ 1 

500 • e.ooo .. 120 • • 110 • i" • • • tso • ı.ooo • ı&o • ~o • 
40 • 100 • 4.000 • 

DIKKA 1': Resapıarmdak:I paralar hl.r 
:21l4rn1yeıılere Utramtye cıkUğı takdirde 

Kcf'lr • •r: 11 Mart, 11 Haziran 11 Ey1Ql, ıı 

rlndo yapılır, 

';-

~ 
... 
7W 1 

. ..................... --~ 
VA KIT matbaas~ 

Kitap kısmını genid8 

tanzim edip açmıştır 
Kitap, mecmua, gnzete basat• 
Tabiler n111.mnv' rl1'7(71 i~leri aht• 

lruı Süleyman krsa bir pasla Mü. 
keJTeme g~il'di Hlkcrrem de Uç 
metredrn hnfir bir vunı'}ln Wrı
mmm ncuncn gl)lün;ı Y"PtT Nih~
\'ct 20 inci dakfk'.ı.da geride>n bil' 
pas alan Mo.skespor sağ:ıcığı to1ıu 
))rltZ 8firdülı:taı sonr-.ı. UY.akta-ti sol 

Bclı r nıctn .. ınc kırn: be kı.nı, fıyat ~hmm edilen 170-220 bln metre 
çama..,nlı~ l;e.ı 18.5.911 Salı glli\ü e·at 16 da Ankarada komisyonumuzun 
bulund•ııtu m:ı.lmlde k.1pah zarf cks·ıtmesiyle almacaktır. Muvakkat temi· 
nat altı b n ıkı y\lz lira.Ur. N ıınune komlııyoııumuzda görUlUr. Şartnamesı 
lstan'lıul ve Ank.ıra f:atın alma komlsyonl!l.nndan 405 kunı~ bedelle alınır. 
lst kUI 'rfn kap.tir uırC .. ,..kil! m~·ıtuplanm ekmılmt saıı.Und<'n bir saat CV\'C-

-IJ • 

750 " 
500 -

= 1500.- • 
= 2000.- .. 

2:SO • - 2000.- • 
100 • .. 3500.- • 

50 ... 4000.- • 
20 .. = 6000.- • 

........................ 
3! 

1 a: 
linc kad.ır komisyonumuza \ er.nrJo?rl. 22 2 - 32:>5), 

• 

• 
• 

Sahibi: ASIM US 

Umum nesri:vah idare eden: 


