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ıı -... ,_ 22 (A.A.) - Bayburdun kurtuluıunun 
~ T nUınu halkm .çıookun heyoca.nı içinde kut.. 
~ ez&iıUrat TUrk milletinin J.lill1 Şefimizin 
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t llırıle Genel 
•rınay Başkanı 1 

Mısırda ! 
~'le.~aıı: ASl!tf US 

§ ~ Naun F..den'in 
~~ ~e Y Ba.5kanı Dlll 
~o~ tayyare ile Mı~rra 
\.._~Yandı 1 

her tarafta derin bir 
~' l'dı. Bay Edenin Mısr 
~ \~\"\'elkl gelllJfndo Libya 
~ ~~ taarruz karan ııa.. 
t\ ~a benzer bir :r.aferle &-'• hl • ŞhndJ muzaffer ın. · 
~ istik ngazıde:n sonra Garp 
~ "ıut. antetinde lleri hare
~-~ d,, . .:_ttnet iz den<>ttk bir 
~~~:\il ediyor. Bundsn be -
~ p ~ da, Onta.lide, iErlt-
l°"t ~ .. gu ~ b&§lryan taarru1.-
~ ~n Yen( yeni mnvaffa
S ''&lyet rt geııl or. Artık as
\k~tıt•e 0~anılyle lngllh: or
~· araJc t~karrür etmiş 

~e ~ hal.) anm ke;ıdl 
~ "e ı\ Afrika.da, ne de Ak-
\ ·~ lııı~ rııa, otlukta bir iş gör
~ nrr a kalnıarnıstır. Alman· & 'Y&kta f utmak için 
Ş:.~ ııın:_:rcıner. Slcllyaya 

-
Tek tip ekn e 

kararnamesi 
tebliğ edildi 

Birkaç güne kaCar 

Bilmek bir llaraı 
acazlıyacak 

Ticaret Vekaleti tarafından 1 üzere 48 saatlik bir zamana tti. 
dün tebliğ edilen tPk tip ekmek tiyaç \"ardır. Yeni tip buğdaj 
kararnamesinin tatbikatı etra. kırmasına pazartesi günü bat
flnda görüşmek üzere, toprak !anacaktır. 
ofis ve Ticaret \:~kfil~ti alaka- Bildiğiniz gibi yeni ekmeli 
dar menıurıa:ı dun hır toplantı yüzde 85 buğday ·ve yüzde on 
yaparak tetkıklerde bulwımuş. beş çavdar wmndan yapılacak 
!ardır. tır. Bu ekmek renk itibariyl~ bı. 

Tek tip ekmek meselesi etra- raz esmer olacak, fakat kal<rt 
fında vali ve belediye reisi Ltlt!i itibariyle normal bulunacaktır 
Kırdar dün kendisiJe görü§en Bugün vasati bug-dav fiyatı 9 5 
ı:;:a~tecilere ~u izahatı vermi§. kuruş, çavdar ise 7,10 paradır 
tı.r: Bu hesaba göre, yeni emeğin 
"- Tek tip ekmek karama- on ~ günlük narh fivatmı -

mesi tebliğ edildi. Derhal tet.. bit etmek üz.ere yapbPımız he. 
kiklere başladık. Halihazır t.k- saplara göre, bu ekmeği on 
mek çcşnisine göre yanılan un buçuk veya on üç otuz paraya 
stoku ancak dört beş gün için • yiyeceğiz. Çarşamba günü yem 
de harcanacaktır. tip ekme~in satışa arzcdilecefi-

\~ ~-~\lba ta3) areleri ne 
\....~~~ doğru nıUtemadl
~ lııttrı Alınan askerleri or
Ş:: ~l'dU..'ia l~in Jl'nl lh
~-.... ~ getiri) or, Diğer 
~ faya yüz binlerce 

1 olan Alnıanlann 
A/rikadaki h a r c k d t ı g ö 3 t fH' e n harita 

DeğimHmJerde yeni tip un "'I· ni um·· ı't edenm' ~ .,, 
karmak için elekleri temizlemek 

~& ..... ~ah ut ı ag~la\'ya 
.....:. ~'"'tlq lara 'e &:linlğe, 
~ ~ ia doğru bir ta.ar
t:.._~ da. hötün bütün lhtf
~'flt ~g0rillnılh·or. Bu ara.-s; •ki \'az)) ettn kanş
~ ~ ı,1.p lar.ıaa lagapar isti-
~~ ' darbe geJ1>bi1CC"f'ğfnl 

.... "'t~ ~tlcrı kaydoluno
'lıı...~ tla ... L tün bu harekf'tler
"-' >'\ ~~ l\lnıanıann elinde 
~ ~ı da bir istila ,.o 
~~-·~'~ bulunduğundan 
~ ı'<lteı .. ı~or. 
~ ~ R0Zöni.ıne ~etiriUnce, 
~ .......... ~~azın ile Genel
\.~~~ nun ne gihi sebep
~ lt,.~y il 1'1ısıra gelmi, ol
~~'-' .:"laşıllr. l'nutma
\:. ~ "e Orta Şark g4'rek 
~ ~~~er<"k ınih' er de\"let-
~h" ~ dereeooe bir cephe 
~''el_,. l>bcntıı f'h<•mmlJ eti 
~· t~111 trıüdafır.ası kadar 
~ L.:" ~\'\~ı Ya hl\rı,te maji;lüp 
~ ~~ ~I l\lnıanva tek <".ep
\..';"J'}eU:~l'tlu. Ruti.ın müca
tı...,"'i'_ıtıiı bo dt-niz abluka'iı ile 

llM.~~;barıh111anına , (' is
~~ 

4
j"0 rdu. Bu~bn h.fl 

~ lı~ d lllılnya artık hem 
\: ~ ile .~ Büyük Brltanyu 
•""" l'\tett dı nınanda mesgul 

\.~ ~ ı n <'ulr. 
~ ~e~•glıız llarici.)e l'\·a:r.ı
\..~"lllct "'1aıı:-Y B.-ıı kanı Orta 
~· ~ ııl"a.<ıi lnunanda heJeti.)-
1 ~ ~~)( \ \ ~ &Skt•ri \ zlyl'tl 
" ~~._. lca e hu 'azil Nin lca .. 

t\,Jar l'arları 'ercrektJr. 
t!d~ıı ~llhteıır me\-zulara 
ı\ı-_ -r, 

ile -"""'ra.. 
M.. '"Uta tıı l unanı .. tınn 
f''Rt ~ rtıecbur etmek için 
"tıı~ )1<'11(3 or. Bundan 
~ °'-bııı.. itin alrnacak tcd-

"' ? ııı~: tar.rmdan ~ik 
~liıı~ Afrt'.ca \e Asya-
~ l>td,8 e~rt hakkında Or

l ~ lf!t? llıı~n1111 bur;ttnkü ,'U.1-
llıı~t'fl dan sonra ne yap
ı\r'1l< r1 

l hı 11ı'::ı~ İtalygn müst<>m
~lltf!..., , .i hlttrlldlkte:n 

i? -~lt~t ~~I Orta ~nrk omu-
'() kamt'tJ nr olma· 

~ark 
, .. ~. bıuıd 0rdu,unuıı buJ.'iiıı 
~ 'eıı:n son1'1l blt')lıl a
\ ._ ~ olda· ri başarabnm~i 
~~al~ '"a.-ttalıu nt•IPr
' ~ ...__ ., en kıı;a yoldan 
f ~ ... ut'Jldir! 
),., ile h 

a ~llr!( &rp lhtlınalinf' 
ıı~- 11"' 'Uzak Şan ,-azi. 
~? 'lf't1 llft.~ıı tanılın 

1~erıes 
.!_el~ adıifon hbtm ha· 

~ a~· ı\'>ıl 11 
ır..~1'& ...___.. tabii bun. 

)..~ ... ~hayatı me-
-~ ~..,_ balanmaır-

~- ... lllte 

-, n-g-i-liz_ı_e_r _1 .ingilizl~~ 1- ••tvırru 
Akdenizde birçok ıtalyan Somalısı 1 11ag1a ••••i;l 

1 karRISlnda ılyllJIClk 1 yer ere maym Y Halkevlerinin dokuzuncu yıl 
döktüler iki adayı işgal ~~~8:~aıt~~rin:~~~~ 

tt .. 1 
renlerle kutlanacaktır. 

Lorıdra, !2 (A.A.) - lngtıtz balırl· 

ye ıı~reU tebliğ ed!yor: 

Jtaıyan hü~meU, Alcdcniziıı büyilk 
bir ~ıs~"UDm seyr{ı.,efq.i.n lçln tehlike. 
il olduğux:u g !:.enlerde 1lln et.mıştlr. 

tng:.ıtere hUkQmctJ de Akdenlzd<) 
aş.tğıdaki nımtakarun acyrtaefalnr 
t.chlikcıı olduğunu bildirir. Bu mmU. 
kıı aşağıdaki noktaları blrlc§tireD bat
la,.m lı;ınde kalan sulardır: 

Santa .Marta de Lonca ye İtalyan 
Blnga.zl lstikametindcn uzanan n o· 
r-..vıa ı;-arbc do~ e!ınall Afrika 8L 

hlll lx•yunca Trablus _ Tunus hudu· 
dundn Franstz topraklarma kadar gL 
den b:ıt. 

e 1 er Bu münasebetle sayın Baş-
vekilimiz doktor Refik Saydam 

Habeşi.standa da Ankara halkevinde bir nutuk 

1 
~öyliyecek ve bu nutuk radyo 
ılc neşredilecektir. i ıerleme ...... 11 ...... 11 1111111111111111111111111 •ııı .. ı 

devam ediyor 
Cerabub vahasındaki 

italyanlar teslim olmak 
Üzere 

Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz u

Arnavutıukta 

Yunan taarruzu 
yine şiddetlendi 

ry azısı "' ütıC'ilde) 

Amerika 
Pasifikteki 

adalara 
En modem bombardı

man tayyareleri 
gönderecek 

Vaşington, 22 (A.A.) - Tass: 
AntC'rikan gazetelerinin yazdığı

na göre, ayan ol'Clu encümeninin 20 
şubatta yaptığı gizli toplantıda ge
nelkurmay başkanı General Manı
hall pallifik mmtakasmdaki kare ve 
hava kuvvetlerinin derhal arttınl
masr plA.nmr anlatmıştır. 

Herald Trlbuna ga.7.etesinc göre. 
Amerika ordusu başkumandanlığı 
pasifik Ü5lerine ve bilhassa havai 
\'O Fillpin adalarına en son slstE:'m 
bomba tayyareleri göndermek fik-
rindedir. (Devamı 4 ilncüde) 

1 Padokale 
boğazında 
Dün ~ bir hava 

muharebesi oldu 
1.-dıa, %% (AA.) - JU!:vtcr A.j&D 

111 blldirtyor: 
Bugün Kent sahllltrlnln ba.zı nolr 

talan tızerinde vukubulan çok btlytUr 
t:ı.yynre faaliyeU, Padökale boğazmm 
cenubunda bUyUk bir bava mubattbe.. 
ıılnln C(lreyan etmekte olduğlm& d911. 
lct elliyordu. 

l\tlltemııdlycn devriye uçan ı~ 
ıı.vcılrm snbahtruı öğleye kadar 1'lk• 
sek it Ufad:ı. uçmu§lnrdır. 

Tayyare!crln tahliye 'borularıııd.a 

fışkıran ve K ent sahillerinden uaı!M 
kaW4r uznruuı bir çok dumwı ııtıtwıla 
n görülüyordu. Pek çok ml' tarda cıl
duğu anl~ııruı ve mUnawbe auretilc 
han'l:ct cdeu tayyareler 6000 na 710t 
mctıe )ilkscl.tc u~uşlardır. 

Sat donya ·adasından SparUvento 
burnu:;cian itibaren Sardonya adaamm 
garp ı;ahiltnin so mu açığından geçe. 
rek şarka doğru bu arz. hattı boyunca 
Pıol ı.·uoraya ve oradan da cenuba 
\'O ı,arka doğru ltalyan sahili boyun· 
ca Sanla Mana d('I Lenca burnuna 

mumi karargıllımm tebliği: 

m5'~~~~~~F h~:.;: 3asın Birlıği balosu dün gece Taks:m gazinosunda veril. 
lehimize inkişafta devn.m et.nıcktC'· f 

mlint ııı o'an hat. 

Bu tcbl!S'e riayet ctmlyceek olan 
gcmı'cr tehlikeden bizzat mcmıl ola· 
c:..kl~dır. 

Amirıl Darluıa 
Parla glrlımelerı 

Menfi netice verdi 
Berlin, 22 (A.A.) - Bir lı .. : 

susi muhabir bildiriyor: 
Amiral Darlanın Pariste yap. 

tığı konuşmalar menfi bir neti
ce vermiştir. 
Alınan hariciye nezan: n ·• 

Vişi ile Berlin arasındaki Dt.!ı. 
ranın devam ettiğine itıaJ'Cl e
dilmek-tedir. 

.,ihlı{'odz Türkfyeyl ve Ralkanla.n 
ıı.ı ' r ., ı 1 ''-' "' oııın Ama,.. 

'utlı..... " •' •' vla.n H.ıı.) aya yar. 
llım ~in herhangi bir harekete «~ 
" . .,, ' e bu harekete karşı lngUte
rPıı l.n Orta • ark ordusu Ue tedbir 
almıı-.·dır. Banda.n dolayıdır ld el&. 
ha Bay Eden Mnnra ayak buar 
bMmaz ajanslar Orta ş.l'k onla· 
sandan Yunanistana·200 bba kltlllk 
bir kuvvetin gönclerlleceğlnden 
bahsetmlye bL,1amı lardır. 

Her halde hiç beklenmlyen ih
timallerle :karlılM&bllirlz. Onnn 
için etrafmınıc1a eereyu eden U
&elert Myilk lılr dikkatle takip 
dm«* ..,.atı ... dt'Jis. 

clir. 
18 Şubat tarihinde, Meganın dil~· 

mesi üzerine, cenubi Afrika kuv
\'cllerimiz en büyük kısmı A vr'upah 
olmak ilzere 600 dert fazla esir al
mrı; ve birkaç top ile ibir çok mit· 
ral) öz iğtinam etmişlerdir. 

İtalyan Somalisinde. Juba ımıa· 
ğmrn şarkında harekat m~nınunl
yet wıici bir tarzda inkişaf etmek 
tcdlr. 

Kahire, 22 (A.A.) - Ro' tora· ı 
jansmm İtalyan Somalisind~ Ki.ıs
mnyadaki hususi muhabiri bildiri
yor: 

İngiliz kıtaatı Arnp 'opurl rm 
dan çıkarak lGsmıı) anın trurı k rg. 
smdaki DefaerpE'nti ve M.şanga)ı - ' 
Tla.p adalarını işgal etm-Alerdir. B 

(Devam' ~ il ıclhle) 

Oçüncü ru1tan 
Mehmedin ' 

s"ünnet düğünü 
Birkaç güne kadar 

V AKIT sütunlarında 
ne§rolunacaktır 

1:; n Baliği lstanbUl mmtakası l ler verdiler. bd..lo gnzetc.sı cıağıUldt. 
balosu dUn gece Tabim belediye ga· Gnzetccılerle daveU1lerl bu suretle (,.'(ik 
zlnoııur.da wıildi. Ba§ta Vali ve Bele_ gllı: ; bir ~"Ce grçlrdıler. 
dl.) e R lıd Doktor LQtfl Kırdar, Örfi 1 Balo Ga:r.etesinde tıkan biı karlı.a. 
1d.ıre Kon ı ·acı Korgeneral Ali Rı7.a türü aütunlsnnııza nakledt3 oruıı. Ku 
Artunkal, ünıvcrıute Rektörü Cemil karikatür p1Rt.e sahip ve be ruu 
Bilı!cl, Emniyet MUdOrll Muzaff•·r 1 hl\rrlrJf!nni g-oı.tennektoolr. b-lmlt>r 
Akalm ve daba birçok gll.zlde r:nr. 
slycUer.ı huluncluklan balo sab&ba Orkestra ıefl Basm Blrll(;'i btanbuJ 
:k11ı1 r JICK 'l "!\ bir l'!U~tt.I' ı1eva.n "llmtalııı~ı rel"I Hakkı Tarık Us, _,.. =============:: .. j etu. ~aze• ..:ilcr :lıwewıe~e h.:d ;>1:.- dl'!'! .. ıra llc: Da\-UI ç iM i'unmı 'Saı'll, 

' ıırkada tramboa öttüren Necmeu.n 

l:!llldak ,onun 11&tmda kita.r çıalan Se
llm ICllKIP Emef. önünde klAraet ... 
türen < emaleddln ~fhı, .,_. 
tra edinin tinilllde Mlmofon ~ 
Neclp Ali KltfUka, arkumda ._)-allia 
ı.ema.ı tal•• Eth"'m 17.zet BenJce, ... 
tarafmda bUylö raian \.elld ~z..,.._ 

dnd • akorcli,) on çalan .\~mı Us. N'M• 
da a)'u.kta kumbara ,skrrdr ', •• -W ı 
Ultrt. &<>lcla VIJ 1 d ~ ~ 
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f . 1ı Fransada yiyecek 1 B. . · M ı· ırıncı ec ıs "' .... L ........ , Tarihten: Radyo liazetesı ıhtıyatı 
Siy l zıyaretıer Mart sonl ~da bitiyor 

Nevııork, ff ( A.A.) - Tas: 
$ikag-o Deyli Nivüz gazetesi. 

na ve nelerle uğraştı ? 
• 

Memur ve ı l 
İngiliz h.ıncıye nazm, ,;eneı 

kurmay başkanı Mısırdaki mesai 
ve telkıklerinden sonra 1'1listin ve
ya Mısrr civarındaki diğer İngiliz 
topraklarına gi<tecek ve tetkiklerde 
bulunacaklardır. Antoni Eden ile 
G ... neral Dillin bu seyaha.Jarmdan 
maada Avustralya Başvekili 'Men
zınin Mısır üzerinden İngilteryf 
} ptrğı seyahat da mtihimclir, Men. 
zı avdetinde Amerlkaya da uğraya 
cak ve Ameıika resmi makamlııriy
le Uzak Şark mcselcsı hıU:k·nda 
sroruşeccktir. Vilkinin' de Avust· 
ral}:ıyn bir ziyaret ynpacnğtndarı 
hııbsolunuyor. Bir Avustralya söz. 
eti ti bu zıyaretin pek i,}1 olacağır 

ne göre, Fransız ziraat nezare· 
ti Fransadaki yiyecek ihtiyatı • 
nm auak mart ayının nihaye -
tine kadar kafi gel<>c ~mi bil. 
:iirmistir. 

içki yasağı teklifın.n geçırdiğı safhalar 
ismaı uphl bey nihayet ıöyHyeceğinl ı6yledl 

1940 buedııv rekoltesi, 1939 
'iak: 71 rnilvona mukabil ancak 
ı:;3 milvon kental , Şf>ker panca
n rekoltesi ıse 950 bine muka. 
bil 400 bint baliğ olmuctur. 

- Ba~ı dUnkU sayımızda -
28 N~da verilen tckl.Wn 1.8 EylUI .. 

de birıncl maddesini mllzakercye m
ra gelrLl:u. Madde okundu. Refik 
Şevket. laman Suphl, Hasan Basri 
(BalıJı.etılrJ RaSilı (Antalya), All 
ŞtikrO (Trabzon), fevfik RU§tü, LQt. 
fi, Tevtik ıKangın), Tahsin (Aydml 
söz a!ml§lardJ. 

ıldirmiştir. GörUJUyor ki mihverin 
:unan zaman görlileo re6mf veya 
1yri resmi ziyaretleri gibi• lngiJ. 

t rede de bazı ziyaretler ba_.lamıg
tır. 

TÜRU - BULGAU A..'l\"J..AŞ:UASJ 
llAl\KINDAii1 TEFSİRLER 

DUnya matbuatında Türk • Bul. 
"ar beyannamesi bakkmda yenJ 

fsirlere tes:ı.dilf olunuyor. Alman 
azett-1 ri ve Almanların, ağzlyl• 

konuşanlar bu anla.şmayı Balkanlar 
e Yakın Şarkta İngiliz tesirinin 

1''rllm!U!: şeklinde göstermekte de
vam ediyorlar .• İrandan gelen b:
berler Türk • Bulgar dekltırasyo
ııunun bu memlekette bUyük bir 
memnuniyetle kar§ılanmış olduğu· 
nu gösteriyor. Sovyetlerin de an· 
)aşmayı sempatiyle karşıladıklan 
Moıo.kovadakf yabanCJ muhabirler 
tara!mdan gazetelerine bildirilmig
tlr. Atlna gazeteleri de Türk gaze
telerindeki mUtalealara sUtunlan· 
m tr'ıı:ıis etmişlerdh·. 

AMERİKANIN VAztl'ETt 
Ayan meclisinde İngiltueye 

Ynrdmı IAyibası ifratçılarm muha· 
lf'fetlC"rine uğramaktadır. Bu yar. 
dnn kadar Amerikayı alakadar e
den Jnponvanm durumu ve pasifik 
me!I !("sidir. 

JaT'.,nlıırdan sonra Amerikn ga
zetf'lrrl de Japonyaya karşı şiddet. 
it hilcumlara ba.şla.mışlardır. nom
biya radyoounun bil' haberlne gl5re 
Amerika pasifikteki vaziyeti tak. 
\'iye etmek i<:in bu Okvanustald a
dalarına binlerce tayyare yol
JamıRtır. fnı;-iltere ile Amerika a. 
rasrnda sıkr iş birllı'ti vapmak sa
r wrrti ortava <;ıkmaktadır. 

İngiltere Japonyaııın harp maJ
z mcsl fhtivn~m!D teminine mani 
clma!t için Amcrlltava mUrac'8t et. 
rniştir. Japonya baıı> malzemesi 
htivıı"'nt 11ncak Amerlkadan te. 

min edebilir. Alınan haberlere gö
re Amerikalılar mutlaka İngil!zler. 
le i~blrlff,i vanacaktrr. Amerika pa. 
muk ve petrol vermediği takdil'dr 
Jaoo,,va mUşkUJ vaziyete girecek
tir. Ja.,onva ta11rnıza geçerse bil~ 
Amerikanm vapacağı iş, Japonya. 

Ya~ hususunda vaziyet daha 
cıddidir. 

BiitUn Fransada mevcut hay
vanatın vansı kesılmiştir. BU. 
vUk bir havvan ' '111 kıtlığı ken 
dini göstermf'lf+t>~lr. 

Almanya 
Sovyetlerle Japonyanın 

arasını bulmaya 
çalı§ıyor 

Çunırıog, 22 (A.A.ı - lyi haber a
lan Çın mahflllerl.nden bildirildiğine 

goıe &vyctJer ~lrliğl ile Japonya ara
sıı:ıoa blr yakınlık temin etmeğoa gay
ret eder. Almanya Sakalln adamnm 
cenup kısmını Sovy<!tıer blrliğfLt! la· 
de tıtm ... s1n. Jnponyays ısrarla tavsiye 
eyteroclıt~lr. Almanya Sovyeller bir· 
l!ğınln bUna mukarıil Japonya Ue l>ir 

ademi tecavüz paktJ imuı ctmestn.ı tek 
W etmektedir. 

ıtaıya 
Sulh ta vaasutunu 

tekzip ediyor 
~Roma, ff ( A.A.) - Stefani 

ajansı bildiriyor: 
İtalyan • Yunan harbine ni· 

hayet vermek için Almanlar ta.. 
rafından tavassutta. bulunuldu
ğu hakkında bazı yabancı gıu.e
telerde çıkan ve esasen Alman. 
lar tarafından da tekzip edilen 
şayialann asılsız oldnrru :ıoma .. 
nm salahiyetli mahfillerinde 
bevan edilmektedir. 

Bu hususta bir tek~o neşre· 
dilmesi fuzuli adderiilmektedir. 
Çilnkil herkes Yunan harbi hak· 
kınJı.ki ttalvanın durumunu 

0.>il 
mektedir. l\'Hi'cerreren teyit e .. 
dilen bu aurum de:.Yicl""'emiştir. .. 
Süv~yş kanalı tıkanmış! 

Cenevre. ~e CA.A.) - Havas 
ajansı bildfrivor: 

İsviçre matbuatınm verdi~ 
haberlere göre, Almaıı tavvare
le.n tar:tf ından b~tırılan iki va. 
purun Süveyş kanalım tıkadığı 
Kahircde ka:lah tıkavan enkazın 
temizlenmesi icin büyük gavret· 
ler sarfedilmekte ise de şimdi. 
ye kadar bir netice alnıama
mıştu. · 

Amerikada hücum 
botları yapılacak 

Vaşington, !B ( A.A.) - :Oalt 

ya ham madde satmamak ve Japon 
mallnnı Amerikva sokmamak ola- . 
r.aktır. Diğer bir mesele de cenu9f 
ve f!fmali Amerikadan Sovyetler 
Birliği yolu~ ıa Amerikaya vapılan 
ihracat me<Jelesidlr, CP.nubf Ame
rikadakf Alman teşkilAt.ı Sibirya 
yoluyla Almanynyıı ihracat yapmı. 
ya çalı~akta ve bunda muvaffak 
da olmaktadır. Almanyanm hem 
eenubi, hem de şimali Amerika. 
dan mal aldılı;ı anlaşılıyar. Sov
yetlerln Uzak Şark lhttyaçlan i~n 
Amerlkadan mühim miktarda pet. 
rol aldıktan ö~enlllyor, 

· rive nezareti. cok seri ve hafif 
hflct'm botl&nndan mfireltlfen 
bir filotflll ircıası ve hafif h::.rn 

· ~emHerine mahsus Us!er tes;si
ne• aft "~amı kongreye uv · 
~i ~tml~lr. 

Acaba bu petrol Almanyaya sa. 
blan Sovyet petrollerinin yerlnJ mi 
dolduruyor! , ~mı t11t1'lk etmek için 

61 milvon ~olar sarf edilmesi i. 
C8n f"~PrPlrtlr. 

A.L RW USUL MESELESl DAHA! 
Re!ık Şevket ortada Uç tekllf (Ali 

Şükrünün, Sıhhiye ve Şer'iyye encü· 
m6Illertı:inı Olduğunu söyUyerck bun.. 
!ardan en ge.nl§i olan Ali ŞUkrU Bcytzı 
teklıflni mtızakcrcye tl88B almak tek· 
llfınde bulundu. (Muvafık. muvafık) 

sesleri gel!rken Tevfik RU§tll: 
- Hayır, muvafık değUdir, diyordu. 

Suat tKaatamonuı da her Uç t.t'klit 
ile gelecek baoka tAıkllflertn, madde 
madde, bir arada mllukereslnı ıstı
:yordu. 

KorkJyordu kJ, biri eaas alı:ıırsa öte

kilerde Uertye sürülen hükümler göz_ 
den k~çacaktır: fakat Ref:.k Şcvkct!D 
tekliflne, Doktor Maznar (Aydın) da: 

- En esaslı Ali ŞUkrU Beytzı tak· 
rlrldir. muvafıktır, efendim! 

Diye müzaheret etti All ŞUkrU Bey 
öteki encümen mazbatalannm da ta. 
dil !?UihlyeUnde olarak okunmlUWlJ 
muvafık buluyordu. Tekllf doğru idi; 
fakat nedense (muvafılo diyen de 
varaı (içinden çıkılmazı, diyen de_ 
ı Bu lçlLde.n çıkılmaz) zannı Suat Be. 
ye matuf olacaktı. Refik Şevket de 
hAIA o nokta üzerinde idi. 

M:ı.Jlye Vekili Ferit Bey bu arada 
teklifin muvazene! maliye encümenine 
gltmedlğinı zannederek yen! bir usul 
nol<~aı keşfetmlf gtbl görundiyse de 
oractuı da gec;:tlğini haber verdiler. 
Başka tutamak aradı: 

- O balcıe encümen teklifi reddecS. 
rek kanıJ10e göre bir madde tertip et.. 
mtş. Bu müzakere edmrsc hUkOmctln 
nokta! nazan ne valdt mtızakero edi· 
lecek? dl:yor ve yine bir mtızakcrc u. 
sulu yciiylc müzaltcre,,tnlD ayrılmam 

kaıarlaştınlan ıCylhayı bu müzakere 
aırasma sokmaya çalışıyordu. 

- t}ç eı:!ctlmen~ teklifi bh'den o
kunmak lllzmıdır. diyordu. 

MU!ld Etcndi (Kırşehir) - İcabı 
olan maddeleri müzakere ederiz. selbi 
olıınl~n ır.Uzakere etme~ lüzum yok.o 
tur ~l'taleasmda bulundu. 

Ltırall Suphi Bey, balA müzakere. 
Din kLayeUne karar vcrJlmcdi kU dl· 
yordu. 

Reis bu defa da < ŞUkrU Beyin tek. 
llti.."lin esas aımmaeını kabul edenler 
ellPrl.n! kaloıl"8ID 11 deyince eller kalk· 
tı: !Bu cihet kabul edildi, efendim). 

Artık esıuı mllzakere başlaml§tı. 

Birtn::ı madde okundu: 
Mı:vtde t - Memallkl Osm:mlyede 

her om•I mUslclrat lmı\I v~ ltbatl. lü
nıht ,.., Mlmalt sureti kat'lyycdcdo 
memnodUl'. 

Refik Şevket. (memnu) zaten (mut 
lakı olduğunu elSyUyerek maddeden 
sureti kat'lyyedc tAbtrlnln kaldınlma. 
smı lsteoi. Merhum Necati (Saruhanı 
da l Nlf:abi ekseriyet yoktur, reis bey ı 
diye aeslen!yor, vardır, yol<tur iddia 
siyle ortalık gürültüye boğuluyordu. 

Bu gtırültU arumda bmall Suphl 
Bey btr tUrlU kullaııamadıQı ke16m 
hakkmı kullanmak için kUrılye ger. 
rrıek fırsatını buldu ve birinci madd~ 
nlıı tayymı teklif et.U: 

- Çünkü, diyordu: bize mlsal gös
t.orilen Am<:rika daha mllsklratı kal 
dıralı 5 aydan fazla olmnmıştır. 

Ali ŞUkrO (Tratr..on) - HeyeU u· 
mumlyea.ı hakkında söylüyorsunuz. 
Madde hakkında aö,Yleyinlz. 

İ8lxıall Suphi (devamla) - Mad
de lıa.k.kuıda söy!Uyorum; yA.nl ruU&. 
kJratm latlınall, llhall ve imali mem· 
nudur, de.rıUiyor. Bu madde.nln tayyı_ 
nı tekW ediyorum; çünkU Amerika 
biZe misal gösteriliyor. 
A.merıkanın 400 bin kilometre tu· 

lilncle ıömeııdUterlert var. Bizde 4 bin 
kllomelrea. yok. 

Amer'.kada balkm yüzde elll.81 Da. 
ı1ilftl.nundıın mezundur; bizde kaçta 
kaçı mezundur? 

Amerika on eeııede lnglltere donan· 
ma.snıa ruuadll bir donanma vücuda 
getirm~tir. Amertkada eek8en kattı 
binalar var. 

Biz Amerika ile boy 6lçtl§eb1llr mi. 
yiz? 

Avrupa devleUerine bakacak olur
sak, alç blr devlet müskiratı me.n'e 
kalkı~n.aml§tır. Halkı mUsklrııtt.a.n 

m6o' için tek yaptıklan §ey ucuz çay. 
hıı..oeıer. 8lhbl yemekhaneler açmaktır. 

Bu memlekette mUııkil'at yalnız bir 
~art ile menedilebilir: Eğer idareyi 
baştan aşağı tebdil edeblllrsenlz.- A
mertkaaa muvaffak oıamıyacaklar: 

Rusyada muvaffak olduldannı aöy!U· 
yorlar. çUnkü Rusyadakl idare başka 
R.ısyadnkı .tıeyecnnı buraya gctlrln1z 
ben ~P. mlnle beraberim. 

Mustafa Sabri Efendi (Sllrd) -
B•zde b(;yecan da.ha ziyadedir. 

tmnall Suphl (devamla ı - Siz bu 
rada t•ugllnkU yarım, sakat vesaitle 
bu memurlarla bu tııt bıı.şaramnzsınız 

Bu maddeyi kabul buyuracak olursa. 
nız en mukaddes aile ocağını meyha
ne haline getireceksiniz; esrar kulla 
ııncnt.lar, afyon kullanacaklnr. DUn. 

Ne demeli? 
Dlin (zannedersem) dememeli. 

(zannederim, zannediyorum) de
meli demiştik. Bunu yazarke n 
(zan) kelimesinin buhını'luE;ru bir 
cüınl ı-nin şivc3inl hatırladık: 

Bazan "söylcdiğ'nl zannediyo
rum" surct!nde bir ifade oku:-su· 
nm ... Konuşwa ş!vcmize g5re (ııfıy. 

lediğini zannediyorum) dPmemeli, 
(söyledi sanıyorum) demeli. 

Muhakkak olan Batumdan BuJ. 
p.rfatan yoluyla Almanyaya bOyUk 
Dılktarda petrol dttlı?i ve bunlamı 
mtlhtm bir kTımmm da muhtemf'J 
bir harekette lrullanılnuya ham 
bulunmak lhere Tuna boyuna yı
flldtı?td-r, 

, - Biz unutmadık l§te ve unut. ,.- _______ .. _,. ___________ .._. __ ,. 

m~';ıt. Yatn,. bh.. SiL Ç U 4LA R S As Afi N O A •~ 1 
• Çörçil iıtihk&mlan , 

gezdi 
Londro. !! ( A .A.) - ~rrn 

dUn refakatinde ka· ..ı ve deniz 
kuvvetleri eeflert oldu~ balde 
eenun Sl.htllerindekl lstl~lm. 
lan tettUı etmiştir. 

tki kız, yanlarmda ihtiyar Aıı A k K ] • 

1 
kara kalea! bek~! Melike Adili n ara a es ] n ~ 
yenin kemiklerini A:ıkaradan Ka~ 1 ._ 
Hrlye rettrdlle. . Sivas yolu tl%e • B k T "h• H s d ' ·ı rlDde ıuııu btr tUrbe yaptırdılar üyü arı ı arp, ev a ve ıntı <am rvm;\r 
" tUrbeain'ıı nı. ... rtne uzun bir kJ. ·.ı 23 y aun· ,~fY AZI AHM C. t - 1 
tabe yazdırdılar. • - .. o. ---

Teftiş iki buc-uk Hat ıUmıUrı· 
tnr. ÇCSI"t'IJ trf""1

" 1tv""" ıotmlştlr 
o 

Sulina kanalında ıevrO 
aefer inkıtaa uiradı 

Kahire. !! ( A.A., - StefRf\f' 

Belçuklar ıaraymdan Ankara ka-
teetne burada bitti. Tarih, bl.ıe bU· 
tlln n.kalarlyle ıtunu !abat ediyor, 
ki hayat, devam eden bir roman· 
dır. tn9anlar, bu romanm baıan bir 
lra( yUz sayfası. bazan birkaç eatın 
vıwa blrlcac harfi olabutyorlar. 

.. Roma tarihi" "CP.nıtlz eUlAlesi" 
''Kartaca" "Mnı,rlrln.r" llA.h.. hep 
mtıaııam romanlardır. Cilt. cilt. 
km'JD kmm tarnamlrınmı.,lnrdır. 

Tunavı rarad•nfl·e b::ı#l1''1l'l "Selçuklar eıuaymdıın An!:ara 
Sul na ka..,a m~ı mUnakalat in_ • kn1r lne" r IrulDI 'bon" a erdığ" 
krtııa u~mı~rr. ym- e yenide>n başhvor. Teforrüat.ı 

Me"'hul r.ebcT)l"rd(>n tfol3\'1 ır yti.zleree sayfa olııbl!ir. Fakat .ben, 
pur. ya-ıa vnt:ı-.ık kıına.h ka- okuyuculıırurun. muhayyilelennde 

f)amt~Tt'. Miinıı 1•alatı bir an ev. yaşıyım k8:hra.manl:ırla daha b:ıriz 
vel te'5·s icin tedbirler Rlm.,.,rqtrr vasıfları ile yaşamnlannı i_stc· 

diği.m ıçln sonunu kısa tarih ç·zgi
lerivlt> bltlnnıve çnh"IOCS.~ım 
Ş m·H~·ttin 1 hmf'>t, Sultnn ı ., t-

tln Kt> ldlvll 1 ' t.n çl fkt n 
!!onr on ınL r 1,.r .,JJdu P b! 
rihfrler.ıylcı dtişınlll'.l ol 4 J,!:ı r. F" knt 
~em1ettJA ku.tu.1 adamdı. Onun 

• 

birçok gizli niyetleri varo . Bunlar
da nblrl de, GlyaaetUnln bln bir 
entrika içinde koklıyamndığr gU.zel 
kansını elde etmekti. Şemsettin, 
bu arzutJuna muvllt'!ak oldu ve Sul
tan tzz~ttlnln ann"8f ile evlendi. 
BundPD sonra tahta daha ziyade 
hA.klnı oımıva başladı. 

Bu etınftda S"lcu.k ssrayma bir 
Moğol elç!.!il gelmiş Sutlsnı 'ICaanm 
knrardhına davet etır'eU. 

lzz~ttln korktu. Yerine RUknct· 
tin Kılıç Aslanı gönderdi. 

Rüknettin. bir mlidd~t r:onra Si
vasa arkE.smda bin atl· ile gr>liyor
du. Elinde Kn:ın'ın bir emrl vardı. 
!!:Mirde Rilknettl!t'n S 0 lçuk hli
kUmdıın ta\.in edil·11"ti ve ~ mset. 
Un ?~ ' me<lin ldnm edl'ccC'ğinl ya· 
zt\"OM\1, 

lz::nt+lrı bu P.'.';"l d'l Ar t ... ı.. ' 
• tr'""f•ı"l M ı mr le K "'\ 
•Pn f °f"fll-1',....4'1.r C:::'\...,qn••!'ll \'"ll•rı 

lf'ttı ve hlrÇ()k zav,-Jlm'!ll gll. 
na.lılan olmadan baş1armı kestJ.rcU-

ği için onu dU§manlarına teslim 
etti. 

RUknetlln, Selçuk bUyUklerlnln: 
- Sen Şark, 1zzetlin de Garp 

sultanı olun .. teklifini kabul cttJ. 
Fakat b!r mliddet sonra pişmlln oı. 
du. Bütün kuvvetini toplıynrak lz· 
zcttinin üzerine ylil'Udli. 

İki kard""lln, taht u~rundnld çar
p şm:ısı çok şı.idetli oldu. Neticede 
lzznttin t;'lliT> gPldi. Esir kardeşini 
huz runa getirdikleri vakit gözrnş. 
!arı arrsmdıı onu kucnklndı: 

- Knn dö!tmive'im .. Memleketi 
b"rab~ idare edelim .. diyerek o • 
ounla anın..,t.ı. 

Mojol Kaan yine 1z.zetin1 hu%U
nına ç'lğınyordu. İzz"ttin, verme 
Alacttin Keykubadı gönderdl 
AlaPttin Kcy'kubat babasının tahtnı 
kenrlislne btr:ıktı:Tmı b!1fyor, bir 
v lu u bulup b•ına te,ebhils etme-
,, 'hftr z.,mnn tf!lştinllvordu. 

En iyl fırsat kP.ndHll1ndPn önUne 
Qlkm.ıit.ı. lloğol Kannma !ik$i .,.. 

yt.Ca Jkl madde l.nsan1nrı iyiden iyiye 
teı;~ır etmışUr: Birisi mUskJrat, biri· 
al musıld! Bunun önilne hiç bir kuv. 
vet geçemeınt§tir. 

MUsklraun tıeıı de aleyhJndeyim. 
MllB.ktraUa meluf değilim; takat Ali 

1ŞllkrU BeyUı ııöZlert tatbik& mllteal. 
lik deglldlr, ancak aleyhindedir. Dedi 
ler kJ. "Tatbf.kJ eğer c:1dd! tutu. 
:ursa._ 

o weğer,. i§te tatbik edilmlyecek e· 
ger.lerı:len L~sidir. Bugün müdataaı 

DlemJt:Xet l;;lıı .tıerkea evlııdekJ eUAJıla. 

n gcUrsin denildJ.gt vakit berkea allA. 
tııru geUrtrdi. Niçin alamıyorsunuz 

ıı!lAhları? ZB.ıuıedertm, mllatace· 
tıyet ve ebem.mlyel itibariyle bu me. 
f ·le bugün men'i müskirattan QOk da 
ha mUbt.ı:ı:ıdlr. 

Diyorlar kJ bU Amerika vapurlann
da •.ıı.tbik edlllyormll§. Bizim Um&ıu
'\'\:z& gelenler harp ııe!inelerl degu, U· 
a ret gen.Jleridlr. Bunıan gördilnUz 

mu. efendlle.r? birçok mC§rUbat içi. 
yorlıLr! 

TekJlt ııahlblnin •'Ben onlan beyeU 
umumlyeat bakkmda söyledim. maddt> 
bakkıroda söylemedim ki!,. parolaaı 

etrafından "madde bakkmda eöyle!,, 
thta.rlanru uyandırıyordu. 

lsmall &ıphl Bey, "Muhtaaar aöy. 
IUyorum daha çok söylemek ı.ııtertm. 
Maaele anla§ılam!., diyor •e AJI ŞUk. 
rü 'leytzı tatbikten yüzde on neUce 
bile alm118 klr eaydıgma kafll, hep 
gö& yumarak devam ediyOt', kendi a. 
leybW! çıkacak miaaller ftt'lp duru· 
yan!u: 

Bir çok kanunlar Yar ld hiç bfrı. 

ili tatbik edememipinl&dlr. TUtOııU 

rejlnin mUaaadeal olmalwzm dikmek 
memııucur. BırçokJan dikiyor, tUtUJ> 
kaçakçılan var. TahatJ mecburfyeU 
var. Ktmae c;ocuklarmı okutmayor. 

M'lfte' Efendi (Kır§Chtr) - Mektep 
ya;:>ar. muaUlrnJ göııderl1'3en!z hepsi 
olur 

lsmıı.11 Supht: "Bugün azını blr mb· 
cadele içindesiniz!., diye devam etU: 
tngi!tere Ue rnUcadele ediyoraunuz 
lstanbulla, Yunau ordusu ile, yerle. 
gökle nıUcadele edlyoraunt1%, yolsuz. f 
lukln mücadele ediyorsunuz. Sonra da 1 •• ,. mııtı 
başa çıkarılmam en medent memle.. • 
ketıerce medan ltUhar olan pek bU· Kayseri V a)İIİ 
yük bır mOcadeleye kalkı~ıyonnınuz. ta • ediıdf 
Hangi veaa.IUe?- (Bu BÖ%leri vicdanı. Ylft 
ma r&.ğmen eöylUyonım: vicdanım 

belki bent menediyor; fakat aklım 

emrediyor. Diyorum ki, tatbiki hrıklru 
yoktur Maddenin tayyım t.ekW edı. 

y..lrum ve sözümü kısaca kesiyorum; 
çUnktl eöyletm.lyorsunuz, tı.ı.ssıyaUa 

değil, akıl Ue hareket edelim. 
Halbuki teklit edenler de bu mad. 

deyi girişiyle bu mücadelede yeni bir 
n..Ucadele unsuru olarak gönnUyor
lnr. bunu o mUcadcleyl kolaylatacalc 
çarelerden biri §eklinde mUta.!ea ed·· 
yorlardı. 

(Daha ftl') 

ispanyada demiryollar 
askerile~tiriliyor 

Berlin, !2 ( A A .) - Boersen 
Zeitun~n Maclrit muhablrirJn 
bildirdi~ir:e ~öre. t.a't:otaja mani 
olmak ilzere tsp:ınvol hUkQmcti 
demiryollarmı askeril~irecek • 
tir. 

çacak ve hiç şüphesiz istediği yar. 
dımr bulacaktı. 

Netice iyi mi, k15tU mil olacaktı? 
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:<:/Şehir ~· Haberleri ·· l{ısa 
HA 
SER 
LER Uranıum 

bombaları! 

sına i.mkfn:ı b~ 'bl7- kıya
metle, altı.lst olacak. Zavallı dlin
ya.mız.a yeni stepler, başka çöll r, 
verimsiz çukurlar ve kükilrt. bulut
lu uçurumlar katılacak. 

iktısat Vekili Ankaraya döndü • ::MO!klyc mUfettışleri dUnden iUbo
ren kaza ve nahiye teşkilAtında tel
tl§lere baş}amt§lardrr. Teftişler kuıa 

bir zamanda ikmal edilecektir. Pamuk tevzıatl şımdılık İstanbul 
ve Nazilli' de yapılacak 

• Mimar Proat Boğazın .Ana.dolu 
yolunun tatsil!t plAnau ha.zırlamak 

Uzere dUn tetkiklerde bulunmak üzere 
Boğn.ziçlnc gitmiştir. 

Dünkü gazeteler, Alınan, İngiliz 
ve Amerikan laboratuvarlarmr:ı 
yeni bir ke~if peşinde olduklarmı 
haber verdiler. Fizik ve kimya bll
gnileri, gece gilndilz, dinlenmeden 
h~p bu uğurda çalışıyorlarmış. 

İn.san z.ek.iU>ını:n canavarlaştığma 
bundan daba güzel örnekler bul'Cl
namaz. Tarihin hiç bir çnğmda, yer 
yUzilnde bu de.rece mutlak bir 
"ırer" hAkimiyeU görlilmemiştir. 

Bu zekfuım mukaddes cihatlıın 
nerede? Hruıtalıklar bizi yıkar_ 
mikropla?' gövdelerimizi en iğrenç 
yaralarla yeyip bitirirken, övdüğit
mliz zekan"n son mnrif Pti, nihayet 
işte RU "urnium" bombası gibi bir 
cehennem oluyor. Fakat dil~ünm~ 
yorlar mı, ki bö~le bir ceb('!Ulem, 
dünyayı bir clizamhya döndilrccek. 
Etleri parça parça kopup dökülen, 
kemikleri çürüyttc_>k, dağılan bJr 
cüzamlı dünyada. acaba hangi ser
seme ihtiras V<'recek manzara 
kalır? 

Bır haftadnnberi şehrimizde bu
lunan !ktısnt Vekili Hü..c;nU Çakır 
ile 1ktrsat Vekaleti s:ınayi tetkik 
heyeti reisi Şe\•ket Süreyyn, dün 
akşam .Aııkaraya gitmişlerdir. 

Dlln, Sevket Süreyyanm ve mm
takalardan gelen pamuk fabrlkala
n mümessillerinin iştirakiyle yerli 
mallar pazarları mUesaeseler mU-

Okul yapılmak 
üzere 

Şehrin muhtelif yerle
rinde arsa alınacak 

İstanbul Maarif MüdürJUğil, İB
tanbulun okul ihtiyncm.ı karşılamak 
üzere şehrin muhtelif semtlerinde 
yeniden okul inşa ctmiye karar 
vermis, bu hususta bazı ~erlerin 
istimlaki kararla.,c;mıştır. 

Bu yerler; Aksarnyda. Musta!a
kema.lpaşa. caddesinde, Beyoğlunda. 
Firuznğndn, Unkn.panında Karakol 
arsası, Ruınelikavağmdaki Çayır. 

lık, F<'rikôyde Kilise arkası, Çifte
saraylar, Kartal ve Maltepede iki 
arsa, Tnksiınde Fiat garajı yanın
daki saha, Kartalda Ebülhüda köş
kü, Osmanbeyde 13<-kçi sokakta btr 
arsa, Ycnikapıda Langa bostanm
dn., Silrpagopta bir kısmı yer alına
rak buralarda yeni okulla?' inşa e
dilecektir. 

Bundan maada. ayrıca Beyoğlu 
12 nci okul, .Kasmıp&Şada 3 fuıCtı 
okul yanındaki nrs:ılar satm alına
rak okula il&ve edilecektir. 

Dünkü ihracatımız 
Bir milyon lirayı geçti 
Dilnkü ihraca.tın yekOnu bir mfl· 

yon Türk liramdır. DünkU ihracat 
esnasında İngiltereye 350 bin lira
lı:k tiftik, susam, kimyon, an{son, 
Amerlkaya fındık, Bulgaristan ve 
ltalyaya bnlık, Yugoslavyaya ken
dir tohumu, Mısıra kuşyemi, kccl 
boynuzu satılmıştır. 

dürlüğünde bir toplantı yapılmıştır 
Toplantıda Halk Bankası tara
fından yapılncak tevziabn şimdilik 
İstanbul \'C Nazillide yn.pılmasma, 
tevzi teşkilatının yurdun her tara
fmda ay başında faaliyete gecme
sine karar verilnıi,c;tir. İzmir ve A
dana murahhaslan, memleketleri • 
ne dömnfi.slerdir. 

Karısını bahçeye 
gömenın 

muhakemesi 
Blr müddet evvel Edinıcltapı ha

ricinde bir ahtrda Santııhi admdaki 
metresini öldU.rüp bahçeye gömen 
Danyal Keklik'in diln birinci ağır 
ceza.da muhakemesine devam edil
miş ve hasta bulunan morg müdü
rü Rahminin evinde alman ifadesi 
okunmuştur. 

Morg müdürU ifadesinde kadmm 
bsşmdak1 Yaranın beygir çiftesiyle 
de olabileceğin!, ancak ct.rafmdaki 
diğer yaralarm keskin bir Aletle a
çılabileceğini söylilyordu. 

Bundan sonra. muhakeme müd
deiumumi muavininJn mUtaleasmı 
serdetmesi için baska bir güne bt
rakılmrştn-, 

T opkapı dışındaki 
meydan projesi 

hazırlandı 

BelOOiye imar işleri ınlidürlüğil 
Topkapı drşnıda yapılması dilsünti· 
len meyda.nm projesini hazırlanuş
trr. Bundan baska Edirne - Rami 
ve Jstanbul asfalt yolunun da yapıl 
niası için tetkiklere devam edilmek 
tedir. Rami - lstanbul n.n:ı.smd· 
milselles şeklinde bulunan bir sar 
ormnnlık ha)e 1frağ edilecektir. 

Bu işle orrnan müdürlüğil meşgul 
olmakta.dır. Prost bu hususta tct
kıltat yapmaktadır. 

• Fiyat müra.kabe bilrosu, dUn, bazı 
banka ardlyclerl ile hususı depolarda 
bir karar verpksilfennöznı dkonıu c 
mUblm miktarda. manifatura eşyası, 

tiftik ve pamuklu bulmuşlardır. Bwl' 
Jarm da piyasaya çıkarılmam için pa· 
zartesl gllnkll koml.syon içtlmarnda 
bir karar vermek mUm.ktlndUr. 

• Mtlrakabe bürosu memurlan, dün, 
Aksarayda yüksek fiyatlarla sabun 
s&tan bir bakkal hakkında zabıt tan
zim nmlııterdlr. Diğer taraftan Zile. 
den büroya .sabun fhtlkAn hakkında 
bir ihbar vaki olmuştur. Bu ihbar U· 
zerinde çalışılmağa. başlanmI§t!?'. 

Akademi talebelerinin 
tetkik gezileri 

Bugün Güzel Sanatlar Aka. 
demisi talebelerinden bir gunıp 
muallimleri Sali:hle Topkapı sa
rayını: gezmişler, e.serler üzerin. 
de incelemelerde bulunmuşlar
dır. 

Varmak istedikleri şey şu: Uran
ium bombalan yapmak! Ta eski 
Yunan feylewflarmda.n, fizikçile
rindenberi, ara.nan formülü niha
yet bulmuş imiş. Eğer bu bomba· 
lar yapılırsa, l}iDldiki en ağır çap
hlar onlarm yanında kestane fic~e
ğine dönecekmiş. 

İbretle okudum. lçiınde korku 
değil, nefret ve iğrenme var. nu. 
şllnfin, ki böyle bir bomba, bir sa· 
niyede koca bir ~ehri tuzla buz e
decek kuvvette imig. lstcrse göl· 
leri kurutur, dileme yemyeşil tar
lalan çamJr belleri, gölgelere gö· 
mUIU ormanları, bir ynnardağ ağ. 
zmm kızgın lilvlarlyle boğarmış. 

Koskoca bir şehri bir saniyede 
tuzla hm edecek kuvvetteki patla
yışm korkunç zelzelesini bir dü
şünün. Şu halde orada yalnız top· 
rak fistilndeki canlılar değil, gök
lcrdekiler, yerin altındakiler de ö
lecekler. Belki de ortalık, bir daha 
oralarda hayatın ·enlden başlama· 

ZeUyı, !}Elrre değH, hayra harca
mazsak, unutmrynlrm, ki dünya, 
hiç kimsenin olmaz. Üstünde yaşı
yacak çütiik değil, )eşimizi gömdü
recek bir avuç toprak 'bile bulama
:\o"IZ ... 

Gerçak marifet, "urnıııum" a 
zekanın dizginleri takal'ak onu 
insanlığın uşağı, bnieği haline> ge
tirmektir. TepMnİZP indirmek de
ğil ! 

Hakkı Sıiha GEZGİN Akademinin değerli müdürü 
Burhan Toprak bu gezintilerle 
bizzat alakadar olmaktadır. Ku. 
nılınakta olan "lstanbulu gez
me ve eserleri tetkik etme gnı. 
pu,, da programlı bir surette 
mesaisine başlıyacaktır. 

Müreler müdürü Akademi ta-
lebelerine biiyük kolaylıklar 

Avukptl~r dün toplandılar 

Yardım sanoığına gelır temını ıçın bir 
göstereceğini vaadetmiştir. 

1 Balkevleriade 1 
komısyon tetkikler yapacak 

İstanbul barosu avukatları, dün 
öğleden sonra Eminönü Halkevi sa
lonundn bir toplantı yaparak baro 
hakkında nıznameye dahil teavün 
sandığı etrafında görüşnıli.<Jlerdir. Halkevleri yıldönümü 

B1';Şik9TAŞ HAl.KEYlNDJ; 
Saat 15 de Başvekilin nutku din- Baro teavün sandığı 11 sene e"·· 

lendiktcn sonra lstiklil m.arşiylP vcl kurulmuş ve 7ROO lira para top-
mera.shn başlıyacak, Parti Beşikta3 lanmıstn-. 
.kaza ba.şkanr Zühtü Çobukçuoğlu Birçok ın'llkatlar söz alarak tca
bir nutuk .söyliyecektir. Bunu Be- vUn sandığr ni7.amna.mesinin değiş. 
şiktaş halkevi rei-,t HükmU Arkö- tirilmesini ileri sürmüş, bu arada 
kün hitabesi takip edecektir. Canlı tea\·ün sıındığma gelirler temini 
tablodan sonra selıir orkestrası bir fikirleri do serdedilmi,tir. Bunlar 
konser verecektir. n.rn.srnda avukatların her sene mu- 1 

BEI'OOLU HALK:t;l1NDJ<; ayycn bir teavün sandığı pa:rası 1 

yenisinin lüzumu olmadığını soyie. 
mi.şUr. 

Bundan sonra l O kisilik komis
von seç.ilmiştfr. 1~ tuhafı, komiıı· 
von s~ilmcsin(' tek muhalif olan 
Hasan Tahsin Ayni de komisyoaa 
fıza secllmicrur. 

Bu avukatlar arasında umumt bit 
neı;ey·c sebep olmuş, Hasan Tabain 
Ayni her ne kadar mrar et.ınişee 
de, arkadaşları kendisine zorla bu 
vazifeyi kabul ettirmi§lerdir. 

20 bin otomobil lastiği 
geliyor 

Kasaplar dün 
teftiş edıldi 

İst.ikW :mal'lflDdan llOllJ'a Başvc- vermeleri, ihtiyaca kifi bir şekild• ' 
kilin nutku dinlenecek, Arif G&pı· tevı.üf. ve Romanyada oldufu ~lb! 

Sahte poliçe tanzim .nar tarafmdan bir hitabe slSytene- her avukat muamelesi eımMihda 
cck, ev trlyosu tarafından konser yazacağı, istida vesair evrak gıôi 1o1 lt"iyat mUra.kabe bürosu menm 

eden kan koca Ynl .. naa memleketim.ize 20 bin verilecek. kapalı spor salonunda kağıtlara baro teavün sandığı için ı lan, diln de perakendeci kaaaplaı 
Nuri ve Fatma adında bir kan adet otomobil lastiği daha gelecek spor müsameresi verilecektir. Gece 'kü<;Uk mııctarda bir pul yapıştmna- ı teftiş etmişlerdir. Dünkil tett.i§

koca, bir tacir namına sahte bir po- tir. Bu mallann tevziatı İçin fffmdi- 20.30 da Parti binasında konferans ST \'ardı. ler esnasında da. iddiaya rağmen, 
liçe tanzim ederek Abdülvehhap a- den hazırlığa başlanmıştn'. vf' tE'msil verilecektir. Bunun üzerine 10 kic;ilik bir ko- narhtan fazla perakende et aatıl-
dmda bir tacirden 154 O lira tahsil ŞlŞI~i IIAI.KE\'İNDE misyonun toplanarak bu is et.rafın- dığı görülmemiştir. Dünkü Jııa • 
etmiş ve bir ay evvel yaknlnarnk J Şişli Hnlkcvinde de Basvekilin da csaslr tetkikler yapnıa.sı ve hn.- sa~lık hayvruı kf'siminin de az ol -
birinci sulh ceza mahkemesinde laç hırsızı tevkif edildi nutku dinlendikten sonra Halkovl zn-layacağı rn.poru baro riyasetine dugu haber alınnuştır. Hafta için-
sorgularmı mUU>akrp tE1vldf olun· Beyazıt.ta Hii.kimziya apartnna- reisi Halit tarafından bir söylev te\•cll etrnefii reye konulmuş ve tek de Ç~h'alacağı temin edilmektedir. 
muşlardı. nmda oturan bir klmyagcrin evin- verilecek, futbol türnuvasmda k~ muhalif reye karşı kabul olunmuş- Komısyonun yannki toplantıs nda, 

Tahkikat evrakı ikinci sorgu h~ den bazı ilı1çiar çalarak bunları zanan Halkevi takımnıa kupa ver- tur. toptnncılnrm perakendeciye vere -
kimliğine verilmiş ve knrt koca DilbC'!"Zade hanında bir eczacıya sa- me merasimi yapıla.cak. bunu spor- Muhalif reyi veren a\'llkn.t Ha- cclde~ lO kul'l.IB fark meselesi • 
dün burada sorguya çekilerek mev tan Mustafa adında birisi yakalan- cularm milli oyunlariyle Cll2 kon· san Tahsin Ayni idi. Kendisi zaten görll§ulecektlr. • • 
kufiyet hnllerniin devamnıa karar mış ve nöbetçi sulh cem hli.kimi ta- seri, temsil takip edecektir. Gece bir komisyonun bu iş etrafmda ha- Ayakkabıcılar Cemı~etı 
_...v::m~·ım~I=!d::ir=·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ra!!!fr!!n!!d!!an!!!t!!cv!!k!!if!!!!o!!!lunm!!!!!!u!!st!!!u!!r.!!!!!!!!!!!!!!b!!al!!o!!!ve!!n!!il!!e!!!eek!!!t!!ir!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!z!!ı!!rl!!!n!!d!iığı!!!b!!i r!!!!ra!!!po!!!!nı!!!!!b!ll!u!!!l!!un!!!d!!!u!!!ğu!!!!n!!.u. reisi An karadan geldi 
- --- İstanbul ayakkabıcılar cemiyeti 
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Fakat şiir söyliyen ağzı gü • 
zel kadınların ateşli dudaklariy
le kaç defalar kapanmıştı. Fa. 
kat böyle muha:rTirlcri, şairleri 
seven hayalperest kadınla · da, 
vardır. Bunlar bir rüya içine 
dalar ve o zaman yüz güzelliği 
görmiyerek kendilerini, yazıla
rını veya şiirlerini sevdikleri in. 
sana tamamen verirler ... lş bu 
fırsatı yakalamak ve ondan is -
tifade edebilmesini bilmektir. 
Bakın bu fırsat benim önüme 
nasıl çıktı: 

Son yapılan cilt işleri sergi
sinde ben büyük bir muvaüa.._ 
kıyct kazanmıştım. tıomantik 
ciltlerim birincilik kazandı. Bu
nun f2erine gnzctel,,.rc ilan ve. 
re:rek kadın talebeleri ça!ıştıra
cağrmı söyledim. U'?.un m-:.iddet 
beklemem ıa.zmı olmadı. Semen 
ertesi gün genç bil' kız ka.r§ı. 
ma geldi. !Smi matmazıel Han
riet Havard idi. Sevimli idi. Ze. 
ki göriinüyordu, bana ebeveyni
ni kaybetmiş olduğunu, ihtiyar 
bir tevzesinin kendisine baktı. 
ğmı \;e bu sebeple hayatını ka
zanmak istediğim söyliyerek 
hem talebe hem de müstahdem 
olarak çalışmağı talep etti. 

Çok çabuk anlaştık. Daha da 
iyi şekilde anlaşacağımızı ümit 
edi·rordum. Benim Paris civa. 
rında bir koru kenarında kil
çülc, güzel bir villam vardır. 
Civar pek tenhadır. Fakat ben 
villamm arkasına düşen koru 
ile az ileride bulunan küçük gö. 
lü çok severim .. Bu gilzel kma 
birlikte yaşadığım takdirde bu 
topraklan dalla çok seveceğimi 
tahmin ediyordum. 4 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı Bebek 
Yazan: Gaston Löru Çeviren: M. ACAR 

lşte ertesi gün için Hanrietc cizenin olacağına inanmıştnn. 
burada randevu verdim. Fakat ne yazık ki bu kadın da, 

O gece kendimi hafif karan- diğerleri gı'bi son dakika.da biı" 
lıktn. tutr.rak korkunç çirkinli. denbire ortadan kayboldu. 
ğimi saklamıştım. Ertesi gün Bu sonuncuya biraz bağlan.. 
güzel kız villlmda benim bütün mışt.nn. Bir tahkikat yaptım \ e 
çirkinliğimi görebilecekti ama, onun ne olduğunu bir tek kulun 
iş işten geçecekti. Fakat ben bilmediğini gördüm. Bu sefer i
bu güzel kızı ne ertesi gün, ne çime gizli fakat müthiş bir kor 
de daha ertesi gün göremedim. kudur çöktü. Ben de tahkitatı 
Uç gün daha bekledim.. Gelen mı daha ileıiye götüremedim ... 
giden olmadı. Bana te)7.e8inin korktum. Diğer üçünün de aynı 
adresini vermişti. Ona rnüraca- şekilde kaybolmuş, aynı akibete 
at ettim. Hanrietten haber sor. uğramış olmalarından kor.ld:wn •. 
dwn. Lakayt bir tavırla bilme- Ben üc tanesinin esrarengiz &....:. 
diğini ve kızın dört gündenberi rait içinde kaybolduklarmı bili
eve gelmediğini söyledi. Ben de yordum. Bu da bana kafi idi. 
ondan daha ziyade alakadar o. J<admlar benden kacıyorlardı. 
luyonnuş gibi görünmemek i- Çirkindim, evet, bunu anll)"' 
çin fazla ısrar etmedim. rum ama, kadmlarm neden ben-

Bu arada başka bir kadm • den bu kadar uzaklara. dünya • 
lebc müracaat etti. Bı. Klc.r nm öbür ucuna kaçtıklarını, isi 
Torna.sen isminde genç, güzel ve ortadan kaybolrnağa. hatta. in -
dul bir kadındı. Yanımd :: - tihara kadar götürdilklerini bir 
gün çal~, kırk sekiz saat son- tiirlii anlıyamıyordum. 
ra elli yaşlarında kadar bir zat Ne düşünebilirdim? Vaziyet 
gelip benden J{ler hakkında ma. çok müthi.,'i1;i. önümde altı mi. 
lfunat istedi. ç.kıp gittiğindenbe sal vardı. Bunlar ne olmuştu? .. 
ri ı;örmediğim.i söyledim. Adam lntihar bile etmiş olsalar nrha -
müteessir olarak kalktı gitti.. yet cesetleri bulunurdu. Halbu _ 

Bunlard~ l maada dükk8.nımn ki bınılarm ne ölülerini ne de, 
daha dört kadın talebe geldi dinlerini bulmak mtımkün ola -
gitti. Birincisi beş gün kaldı.. mamıştı. 
lkisi yirmi dört saat tahammW Hey all&hmı.. ben de eanki 
edebildiler, niha.~. ~t sommeas. hepsinin a.kih,.,.t1c. : .i bf!iyorm~ 
üç hafta yanımda kaldı. gibi konuşuyorum. Fakat i~mde 

Bu ~IU'ql§l ıile _nihayet mu. öyle bir his ır~ ki, bma altım. 

run da aynı eşrar perdesi altın- reisi Abdullah Vahdi, Ank.a'radaD 
da olduğunu söylüyor. Evet ay. şehrimize dönmu.stür. Abdullah, 
nı ölüm esrarı altında. .. Ve lıe· Ankaradn alAkadarlara nyr..~abı 
re.ket versin ki benden ~ka rnCiflesi etra.fmda izahat \"E'rmiştir 
kimse ibu ölümlerden şüphe etmi Yarmkl fiyat milraknbe komi:lyoou 
yor. Bunlar o kadar müthiş ve içtimamda ayakkabıcılnrm bazı 
o kadar tahammülsüz düşünce. dileklerde bulunması muhtemeldir. 
ler ki, aklımı oraya vermek bi
le istemiyorum. 

T>UşUncemi tamamen ~ka 
istıkamcte sevketmek için bir 
çare bulmuştum. Bu kötü düşün 
celeri Kristini seyrederek onun 
aşkını düştinerek defediyordum. 
Ve artık ... 

Ve artık gözlerimi saatçinin 
kapısından ayırmryorum. Bu. 
giln günlerden pazar. Kristin 
muhakkak ki babası ve nişanlı
sı ile beraber kiliseye gidecek .. 
t~ prenses edası ile çıktı. Sa. 
kin gözleriyle etrafa bakıyor. 
Dua kitabı nişanlumım elinde ... 
Ben de kiliseye gider onun için 
günahlamnı çıkartmm. 

Tramvaylardan 'atlaya~ 
27 kişi cezalandırıldı 
Dün de 21 şoför cczala.nclırılmıs, 

tranıvaylar yürürkcll atlayıp binen 
27 kişiden birer lira ceza altnm.'§ 
trr. 

Bundan başka dort dilenci yaka· 
lanmış, 8 muhtelif ('SIJaf hakk.mdn 
zabrt tutulmuştur. 

Küçük bir kız yandı 
Mahmutpa.c;ada Tarnkçılarda o

turan Saadetinin kücUk kw Narin 
dlin evde oynarken manı;al üzerin· 
de kaynıyan çorba tenceresini de
virmiş. muhtelif yerl!.'rinden yana
rak Haseki hastnhanesint> kaldml-
mı:ştrr. .. 

Fakat bugün hiç bir sebeple Altın Fiyatı 
onu takip edecek değilim. Per- Dün bir nltrnın fiyatı 23 Jııa 25 
dclerimin arkasında bekliyecc. kuruş idi. 
ğirn. Geceleyin onunla öpüşen ------------
hatta belki de yatan erkeiH gör
mek istiyorum. öirenmek isti. 
yorum, fişığı kimdir? Ondan 
sonra ne yapılmaSJ lizmı ~eldi -
ğini göreccğir.. 

İşte yanın saattcnberi onun 
çıkmasını bekliyorum, fakat hl.. 
la çıkmıyor. Bugün günlerden 
pa7.ar dükklnm öntindeki tahta 
kepenklerin hepsi çekilmiş. Ca -
mekanlı kapı da kapalı .. Ben bu 
kapının açılmasını bekliyorum ... 
Fakat açılmıyor, bir tilrlil. Aca. 
ba ne bekliyor ki! Cadde ten
ha... Hem de bmıameın tenb. .• 
Ve Kristinin işJa da ancak bu 
bp1dan çıkabilir. (~ *"') 
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Amerikada 
heyacan 

Japonya Pasifiğe 
mütemadiyen 

asker sevkediyor 
lat)ugton, 22 (A.A.) - Havu: 
.Jaı,.><>nyanın cenubt Pa.ııifikte icap c· 

derse zorlıı bir nllfuz mmtnka.sı elde 
cdeccğtııe dalr Tokyoda yaptlaıı be· 
yanat kar§ısuıda resınl Amerika mab· 
filleri katı bir süküt muhntaza edl 
yarlar, Bu aüktlt, Amcrl.luuım Inglltc 
reye yaptığı yardı.mı amHmaks•z•n 
yapılan beyuıattnıı bert devam et· 
mektcdlr. 

ıilya.aı mah!Weri m~ırul eden mcae
k §Udur: Şayet Japonya cenubi Paal 
tLite kı.vvetc müracaat ederse, Ame· 
rikn mukavemet tı:uı lnBUtere ile b1r 

etek midir? Bö.}le bir sual varit 
ol:.:rsıı, cevabınm ne olacağına dair 
Alrıcrika bıırlciyc nezarcU henUz hl~ 
bir i§arette bulUI!amıı.mıotır. 
E!kAmmıumiye Uıe Uzak§llrk vazı 

yetlnin gösterdıği lnkl§aflar kaf§l!ID 

da !!eyecandadır. Amerika nı.dy08UllUD 
Çunk!ngder. t1 1nrak verdiği haberlere 
göre Japonln~, cenubi Pa.ıılfikte hare 
k~tta bqlunmaya mtısa.ıt ııevlmlccyy 

,ıto.'naü&rma yUz binlerce l.\llkt'.r göndeı 
llH'kttu!r. 
Aynı kaynağa nıu:anuı, Japonyanm 

~nl bam IXllldde stoklan vtıcude geUr 
tnOalne mant olacak müşterek tedbir
krln aıuımaaı için lngUtere Amerika 
12CZdlncie tsUmzaclarda bulunmU§tur. 
fı:glltere. Japonyaya ka?'§I tabrikAt· 
1& buıwunak flkrlnde olmadıgmı, an· 
~ Japonyruun denıokrasllere kartıı 

muııtemel blr hareket.1nt:1e kullanabile 
oegt askeri kudreU arttırmasına manı 
olmanın icap ettjğlnl beyan eylemek· 
tcd!r. 

TOliYODA BOŞZ.."UTSUZLUK 
NevJ ork, 22 (AA.) - Slrg .. pura 

.A.vvetral,ya kıtalarmm gelmesi Uzerl 
11c To .yoda hasıl ol:uı ho§Dut.ııuzluğu 
bahı.s n:evzuu eden Nevyork Taymla 
sazeteşt eliyor ki: 

Londıadaki 
İrlandalı/er 
lr mi ılar 

İrlandanm bitaraflığını 
protesto ettiler 

LGUdra, 22 (A.A.) - lrlandab er 
kelt ve kadınlar bugün Londrada 
büyük blr içtima akt.ederek İrlnndn.nm 
nlta.ratlığına itiraz vo İngiltere li~ 

mUttt:!ıkJerln!n harp gayelerine ya.r
dmu taabbüt etmlılcrdlr • 

'fop:.enuyı tertip eden Sandera de 
mı,tır ki: 

••- İng11terenin mlBııflrperverUğin· 

d~ lat.ıtade eden IrlandaWar mcmlc
keUtarlnln bltanıllığmı tllsvip etmi 
yorlar. B!rÇOk lrland:ı.lı.la.r İDgtltere 

nın ve cııpbcnin illi hattmda ouıunu
yorlar. Nil mubarebe.stnl idare edenler 
arasında trıandalılar vardır. Dankcrk 
te kahramanca hare.ket edeı:ı aakerf 
~er nnurı:ıda da Irlandatılar bUlun· 
n•uştur. 

trlandaltlar, g çen harpte olduğu gl 
b! şimdi de lmpnratorıugun mUdafaa· 
smda büyük bir rol oynuyorlar. 

Sandenıl.n beyanatı çok alkışlanmıg 
ttr. 
lçtımaa, krala ve tngfllz imparator

luğuna karşı 1rlant1alılarm sadaka tJnı 
blldirt'n b!r karar sureuı kabul edile 
rek nilıayct verUmiştJr . 

Amerillalı cr..skerl. müte
hassıs Elyot diyor ki: 

Bal anlardak 
vazıye ın anahtarı 
Nil ordusunun elindedir 

N evyork, f2 ( A.A.) - M.aı .ıf 
Amerikalı askeri mUtchassıs 
binbaşı Elyot, Nevyork Herald 
Tribun gazetesinde §Öyle diyor: 

".Balkanlardaki vaziyetin • 
nahtan Nil ordusunun elinde-
dir.,, 

Nil ordusu veya bu orduda:ı 
mühim bir kısım ansızın Sela· 
nik!e de gözüktüğü takdirde 
Balkan hükfımetlerinin ve Bal. 
kan ahalisinin h8ttJ hareketin • 
de tam bir değişiklik olacaktır. 

Oradaki vaziyet, Türkiye, 
Bulgaristan, Yugoslavya ve Nil 
ordusu gibi bir çok ..neçhuJ tı.
millere bağ:ı bulunmakta ve 
şimdi söylenebileceh. y~~ne şe) 
ise pro lemin b!ltUn 11nsurları 
~e karışmadan bir n~tice çıka· 
rılmıyacağıdır. 

Eski Çekoslovak 
başvekili 

udza 
18 sene hapse 
mahkfun oldu 

Presburg, zı (A.A.) - St.efanl: 
Çekoıılovakynnın kl Parts ae!lrl 

Osusk!, mU<>bed ktireı?e ve m dent 
haklıı.rmdaı::. mahrun:.lv te, csl<l başve 
ki' MM.n Hotza ıs ı?enc ağır hapse 
Nıırodı•y Novlne gazetesi mlldllrU 15 
sene ağır hapae, e ki matbuat bürosu 
ttefl P1"1Te Prlcdavok 15 sene ağır 

hapse mahkQm edllm~lerct<..r. 

frikadaKi h rek t 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

ndalar İtalyanlar tarnfmdan tahlJ
ye edilmişti Bu arada. Juba ırma
ğı hattında muharebe devam et
mekt .. dir. Cenup Afrikası krtnntı 1-
talyan garnizonuna hUcum etmiş ve 
bu garnizon nehri geçerek Jumbo
ya çekllmi tir. Garnizon burada 
takviye erlilmfştir. 

K!smayunun dUşm~i la!!e teı;ki
ltitnnızı kolaylaştırmıştır. EwC'lce 
ileri kıtaatcnız Rubcland"da çöl ü
zerinden tahmmen 1000 kilometre 
uzunluğunda bir yol vasıtnsiyle ia
şe edilmekteydi. Şimdı ise yalnız 
520 kilometre mesafede olan Mom· 
bassa ile deniz mtinak.ıkmiz mev. 
cuttur. Somallnin Arap 'lie yerli
lerden miırelıkep halkı meydanlar
da toolnnıırak ı 7 sene sonrn Kuba
lend'da t krar Iktidan <'linc alan 
lııgiliz hUkömclinin resmt beyan· 
namcdni dinlemiştir. 

HAllE ·t TA."'IDA 
Nalrobl, 22 (A.A.) - Resm! 

tebliğ: 
Kuvvetli keşif atnrruzlan neti. 

ceslnde cenubt Afiika kıtalan Cuba 
dere.sini n*"rhklarfyle birlikte mu
vaffııkı3 etle geçmi lordir. Bu hare
ketin neticesi olarak da nehrin mun 
sabmda dti~man için büyük ehem
mi} eti haiz bir mevki olan Jmbo 
JümnUştnr. 

Burada klllllyetl! miktarda top 
ve harp malzemesi iğtinam edil -
mi<rtir. Bir liva kurmayı ile bir ol • 
bay ve bil' çok Avnıpalı ve yerli 
ttnıvv.n askeri esir alınmıştır. 

19 mıbrıttn cenubi Habeşistanda 
legadn yapılıın harekA.t n tlcesin

'Je altı top iğtinam edilmiş, 4.69 e
sir alınmıştır. 

CERARUB \'AHAS1NDAKİ 
İTAI, \'ANI.AR 

~ahlrf', 22 (A.A.> - Şiddetli 
İngiliz hUcumlarmm pUskUrtüldUğU 
hakkında İtalyanlar tara!mdnn yn
p·Jan hayall lddlalara cevap olarak 

Arnavutlukta 
Bir Amerikalı gazeteci

nin gördükleri 
Arnavutlukta bir y61', f! (A.. 

A.) - Yunan ordusu ile bulu. 
nan United Prce:.s muhabiri tel
grafla ru haberi vermekteJ.ir: 

Geo.!yi yan tahrip ed"lmış bir 
han l:ö~esinde Tepedelene gi. 
den yolun, 1talyo.nlar tarafın· 
dan mitralyöz ateşiyle rahatsız 
edilmemek için oldukça uzak 
bir noktasır.da geçirdim. 

Burnda bombardıman tehlike 
si evvelce, tahrip edilmemiş ya) 
nız bir iki evh kalmış olan, Kli. 
surada olduğu kadar kuvvetli 
değildır Bana rehberlik eden 
Arns.vut Memet, sabahleyin da
h:ı şafaktan C'\'VC) mUthiş bir 
topçu dilellosunun gUrültUsU n.. 
rasrnda beni uyandırdı. Her ta· 
raf kesif bir sis ta.bakasiyle 
örtülü idi. Bu sebeple az ileri. 
deki dereyi bile tefrik etmek 
knbil ol.ı.mıyordu. 

Yolda sessiz sessiz ilerliyen 
bir çok kıtaatn tesadüf ettik. 
Bunlar ilk safa doğru ilerliye
rek Yunan müdafaa hattını kuv 
vetlendirmeye memur hUcum 
kıtaatı idi. 

Bir saat sonra s;s vava~ ya • 
vaş silinmeye b:ı.J}larken İtalyan 
!arın Yunan mevzilerine hücu • 
ma kalktıklanru gördUk. 1tal. 
yım Jrıtaatmm önUnde 20 kadar 
tarık ilerliverek pivadeyi setre
diyordu. Yunanlılar derhal 7 •? 
santimlik toplariyle gayet kesıf 
ve devnmh bir ate.:ı acnrak tanl\ 
\ardan beşini tahrin ettiler. Az 
sonra bunlardan ikisi de bir 
Yunan askeri müfrezesi tara. 
fmdan esir edildi. Bu müfreze 
ile hareket etmicı oln.n bir çavuş 
bana §Öyle diyordu: 

Bunhrı ele ~irmek !?örüldü· 
P,ü kadar güq bir şey değildir. 
Eğer bilerek hareket ediliı-..,e 
bir yabant domuz yavrusu lta. 
dar kolaylıkla tutulurlar.,, 

Bunu söyliyen çavm~ bana bit 
tabi (Bilinerek hareket) in &e 
oldıı~unu anlatma;ı:.a lüzum gör 
medi. Az. arkada Yunanlılar ta
rafıl!dan ele vecirilen flO kadar 
İtalyan cc:ıirinİn bir arava top. 
ıanmaaı ile i~i~al ediliyordu. 

Y:ınlarmıı. vtıklııcıtım, icler:n • 
d"n birisi !ta van kuvvetlerinin 
bisso1unacak deref'ede at;r Z&. _ 

vio.ta uğrndı}darmı söyledi. 

Balkan1ardakr 
Alman tehdidi 
karşısında 

İngiltere ne dütilnüyor 
Loodra, 22 (A.A.ı - Müaatkil 

Franmz ajan5ı bildlrlyor: 
Balkanlarda Alman tehdidi kar

şısında İngilizlerin ne dilştindüklerl 
katiycn gizli tutuluyor. Siyasi mah· 
fili ar İngilizlerin, oyunlarını iyi &i.z
lediltlerinl söylUyorlar. SalA.hyeUi 
!ngil.1% makamJannı Balkanlarda 
Alınan hazırlıkları hakkındaki söz
leri kasden müphemd.r. 

Almanlarm niyeUerı, heyeti u
mumiyesl itibariyle ,artık fllpheye 
mahal bırakmıyacak derecede aei· 
klrdır, Maamafih biltiln dolaşan 

~aylaları hep doğru olarak kabul 
etmek muvafık değildir. Meıselfı 
Alman kıtalnnnın T11nayı geçmiıı 
olduklan fiayialan bu nevidendlr. 

Ancak şurasmı kabul etrcıek i· 
cabeder 1.i, bir mUddettenberi Bul
gaıistana hulCıl hareketi başlamış 
bulunuyor ve kına bir atide daha 
kuvvetli bir hareketin de vukuu 
muhtemeldir. Bunun başlıca alil.
metleri Bulgar deroiryollarında 
seyriBeferin cezri bir tarzda tahdit 
edilmi.§ olması, Tuna üzerinde bir 
çok noktalarda köprU kurmn haur
hklarmm yapılmakla bulunmasıdır. 
Keza, Bulgar topraklarmda as
keri ehemmiyeti haiz noktalarda 
1lirçok evlere el konulmuRtur. Bu 
evler zanıanr gelince. Alman &u • 
baylarına tahsis olunacakL'T. 

Alınan hareketinin pek yakında 
vukuunu Tunada bu:rJıı.rm bu scnP 
erkenden erlmlye başlamast da ko
laylnştıracalttır. Fakat bu anA ka
iar ancak, •cscyyahlar" Bulgnrls
tnna girmiştir. Hakiki bir istlUI 
'1-ıııreketl henUz bafllamamı§tır. 

Amerikanın Pas:
f iğe göndereceğı 

tayyareler 
(Bel§ ta.rafı 1 inoiiü) 

Ruzvelt, gazeteciler toplantımı
da, General Marshall izahatına da· 
ir ifşaatta bulunulmuı olmaııımdan 
dolayı ayan ordu encUmeni Azasını 
gazeteleri ve Amerikan radyosunu 
tenkit etmiJJtlr. 

Rutvelt bn bapta verilen maıtl
matnt gayri 'Sarih Olduğunu, fakat 
gizli raporlar haklr:~da yapılacak 
if~tm milli mfida!aaya zal'ar ve
reC!'"'inl s5vlem1Rtir. 

ED 
Mısırda 

mesalelır 

blldlriyor: 
İngll1% ~ 

lhraç edilerek a4At' 
va Ussu olarak 
kmıi& yabancı ldt 
neıredllen pyla11 
ederlZ.. 
Gen~ Va'9IO 

İngiliz kıtalarJDlll 
mek üzere yolda 
kaynaktan wrlllD 
tlyeUc yalaJılarG. 

.. .Mılıvcr devleUerlntn dlllnde yeni 
bir formül var. Japonlar Avustralya 
Jatalarmm Slngapura gclmeslıı.J bir 
-tec&YÜZ barekeU,, olarak tavsif edi· 
JOrlar. MU.verin yeni dllnya nizamına 
d&bl1 bulwııuı bütün memleketler 1Cfn 
bu !ormW mecburi olacaktır. Buna 
nazaran, kendi memleketlcrt içinde 
kendi l{le.r1le ~ mUtecavız 
adı, ba§ka mcmlckeUeri lsU14 edenle 
re de "sullıün mlld&filerl .. adı verile· 
c.ktJr. Blr Ingillz Umonma lngillz 
k:'.ıvvoUerlnln çıkarılmam bir harp ha 
rekctl te§kll edecek. fakat Roterdam 
Qzarlne nazı bomba.laruwı ~eai. 

yeni nlzam kanununun takviye& sure 
tiI:cıe kaydolunactlktır. Ana dWertnJ 
konuımakta ıarar eden NorveçWer 
ha:p fesatçılan olacak, takat Göbel 
ııtn paramw Berlin radyosunda Norveç, 
tngillz. Anı.p v ya lspanyol dWerile 
komı§&nlar sulhün muhterem kurucu· 
JAn tel~ld edilccektJr., 

Sinir harbi yapmn~a yalnız 
Almanların kabiliyetli olduğu 
fikrine o kadar alışmışız ki, 
Çörçi11n de bu oyunda müthiş 
bir rakip oldu~nu ve b:ızı ınü. 
him kozları ihtiyat olarak tut.. 
tuğunu ur.utuyoruz.,, 

s~A.hfvettar n.ahfiller Trablusgnrp Zaten btraz sonrn lieraber J?' • 
rölllnde Cerabub vahasına hücum meme mUsaade eail"n hir kc0 !.f 
etmlye lllzum olmad•ihnı diln akşam milfrezesivle Yunan hnfüırmdan 
bı-yan etm şlmifr. Bu vnhada mu· ·• .. rive d mı hflreht ederken ~F.JlftllmWAllM 
h"lS:ıra ednen ftnlvan f'{arnfzonunun ltalvan n-.fe1:'fnin -valm~ FÖ'vle • ~- Senenin ea aen. "en eok belenli• tllılll 

JAPONl"A SlNGAPURA 

TAARRUZ EDERS~ 

~~;~~e kadar teslim olacağı ~~iğini kendim de tasdik et. Ji B u K A D J • · ı Aynı ma'hfillerln işaret ettim gi. Bunlann sa:C.rn~n. ve solunda :'il 
ıngı terede harn bl tnP,illzler son hnftnlar içinde ls- b:r çok ltalvan öliilE"riııe ve a- ~~ 

fi ted1deri anda Cerabub'u ~gal ede- radrı. e1raı'ta tl"k ti.ik Y1man as • fr! 
l'olcyo, 22 (A. A.) - Havas: • • bilirlerdi. Fakat bu yerin dini mıı- keri c~etlerlnc tesadilf olunu • B E N •ı M D •ı 
Şnyet Japonya Slngapura taar • gem: S J 1 n Ş a a hl ve ti oldu(tıı nazan itlbare alına· yordu Bu çarnl""Z.:l ha ltlnnda 1 

ruz ede?13e Aınerll· .nın derhal ha.. rak kan dökUlm€sln'n önüne ge"ll- • ... q tıa1 b" ba s'ylc j 
Tekele geçece.ı;.;nf Lıgillz amirnllı· s·· ""k b. Ü 1 ... esır çul Pn van ın ı:IJ, 1 B R 'l d 

o• uyu lr 8 rat e mt:'k is+enilmlc:tir. Yalnız va'llnnm krınu!=ımak istedim. nmuz!arn l a, O er e: 
ı;mm J.ııponyaya ihtar ettiğine da. devam ediyor sair yerlerle irtibatı kecıllın'' ve silkerek bana dedi ki: ı HEDY LAMARR. SPENCEll 
ir Ameriknn menbanlnndan gelen ttalvanl!l.r da buraya tnkviye kuv-
b. bnrlcr hakkında sorulan bir su. Lonıım. 12 (A.A.) - SalAhlyeUI vcti l"llnıi"ı"memi~lı>•·dir. "BUtün bunlar harbin iniş ve çı- Ttlrk!:'(lSI 
ale cevı-ben, resmt Japon sözcüsü deniz mııh.ıller'.nde beyan edild.gtnc Nndlr frnatlnrla uiyc •ek nlan kışlarıdır. Bugiln tedi~e 8Jrası biz· ı~ . p E K 't 
K . • ı t• ki göre, ııtmdlye kadar ki vadtesirden ,, d is u h i !--"' la 1 e " '"" ır : ~'lmizon lan ka"an askerle-r ltal - e e yann § P es z on u.ıua 0 • -

••- Japo!lya İngiliz amirallığm· daha rnüuut. bir vaz!fe karşısmaa bu yan r- rrıil'onunia nc'''k hükilm sll.r- caktrr" 
dan hiç ır ıhtnr bcklememektedlr. lunan lr-glllz babrlyes gemuertnın a dG ~·ı.,u b!ldirmekted.frler. Cep.nede hayat ekseri garip §e- ~ llinomalanıada görıümemlf bir muvaJfakl~~~-

Japonyn Slngapura taanıız ede· dedin! her gün &rttırmnktadır. Den!.z killer gösteriyor. Muharlpler ara· , BugUn uat 11 de tenzUAUı ......_ 
er.« ol ırsa Am"'rikanm da ha:rı>ket ln§aatı programı bugün g ı:cn harpte HAVA KUl'YI~TJ,}~RtX:tN • •n~a ndetn zımni bir anlaşma neti· ı~lt, .. 111•-Jll:lllB 
edcccğ ne d* Amerika parla . kinden çok daha mllhımdir. Keza tJ- F ·.AUı'ETt cesı bazı Adetler bellrml§tlr. Sazan 

mento undn saylcncn sözler bak • caret vapwJa.ruım maruz bulunduğ'.ı {nhltt, 2.ı. ( .A.) - fngfllz ha· i' J hasmın kara.nlık çökmiye baJj· .ıllll'l!I ımnımıqmımıı DWTGLlt s rAtBBANVI ...... 
landnki s.ı.ınle de Kobi~i diğer bir tclu.ikeıer pek ziyade artmıştır. Mc~c· va kuvvetleri umumi knrarga.hının !arken biribırine bağırd ltları ve ge &I ~ill;ılilüıutlfü.HI "' a •~ 
su:ılle cevap vermiştir. IA ~çcn twrpte barbln bütün devamı tebl!ğt: cenin gUrUltlistiz geçmesi için tek- ı JOAN BENNETT ve GORGES 

.. _ Japonyanm Singapura taar- csnaauıda bava büeunılnr:ı yUzUndcn Di.m, İtalyan Somalisinde ve Ha- lifattn bulunduklarını duymak kn· ' 
ruz e<lebileceğinl zanneden kimse yalnız bOOO tonluk Ucııret vapuru kay beşistanda, tayyare faallyctl azal- bil oluyor. Bu vaziyetlerde arada 1 -- ta.rarmdan yarııtıla.D enusaıatz, mtıthfı " 

:~:::f:~~~ :~~~~~·:~ :~~:;:2~~1~~;;;.; :"f~;:L~~!!E\:;~:;~~ ~::"::·b::::~ •cJ<il•~ : • Yeş ı· ı Ceh enn 
,,11 n '"''PrPk ~ö .ı .. rfnf hltfrmlştir. m.ıerlnc. refakat lçln kullanılmıştır. Juba ırmağı kenarlarında asker te- - Bu gece uyumak istiyoruz. 

O Ş 
Son dcfn Amerlkadan alman destro cenuniller ne, Mogadisciyonun gar Buna Yunanlılıır cevap veriyor-Ün ışhan e yerler ~lmcU muntazaman kafilelere hında Jlib mmtakasmda motörlU lar: 

tştlrak etır.ektcd.lrler. Bunlarda tcabc nnldiyc va.sıtnlnrına hUcum etmiş- - Blz de aynı fikirdeyiz. !~ s •• M ER s NEMA 
k d den t.o.dlla.t ynpılmıı ve btrkaç tanesi lerdlr. Bu cevap üzerine İtalyanlar ha- u 1 yo U şun a daha §imdiden Alman dcnlzaJtııarlyte lilf'illz hava kuvvetlerine men· s~larını hl:ç bir suretle rahatsız et. ~ 

D •• ş· h J d mııv&CCaklyeW btr surette mllcadeledc sup bombardıman tnyynrelerl de mıyeccklerinJ. temin ~erek Yunan· BergUn her aeaıı.ırta adeta mutıuara edillrcesl.Dıa ~ 
un 1§ ane yo tU§Un a bulunmak fırsatını elde etmlflerdır. dün Iünele ve Diredauada tayyare I Wara t.~ekkUr edl)orlar. ~unun -,; cum ediyor. 

DUn Şişhanede bundan senelerce Z-ıytaumız bir tarattruı yeni inşaat ve meydanlarmn tnarruzlardıı bulun • netice.,ı olarak o gece her ild ta- i Bu fllmd ...... , tnratnıd& m..ıı-ee ecllleD 
1 Utb•· -- •---- vuku d · d -•·--- •--1 dig - • . raftan bir tk ku"'un bile atll.mıya- e ıe,,_...ar a ......... men ~e m 'fi ........ vay na.uı.ınnm ı.şman an_.......... vapur .... a. er muşlardır. Kinele de tnYlnre in{s ~ h kak i.b.,.idl 1 önünde U~ erkekle bir kadının pyaıu lı&yNt 

bo.ılJ;.ığu yerde ~;cnl bir facia olmak taraftan da müttefik vapurl&rm kul· d bo alı altmd gizli cagı mu n g r. mey anı yunca, ç a Fak t b b uh 1 rin tuvtr eder 
(lzereydl. l.e.nılması ve rnllbayaaıarıa telAfl edil- tutulan tayyarele'r ve iaşe madde- bl d• ab. azası Z:_,ublrm el~~e~'ed ğ 1 BugQn saat 11 de tenz~Mlı ma.1:189 

Bercl:et versin vatmanların mahare mtş olmakla beraber, lstikb:ıldo diğer JerlnP Riddetli hücuml:ı.r yapılmış- r on ıre Y~ ş uı ı;.J 1 ı 1 1 il lll!ttllflllll rn 
ti böyle bir faclnnm önüne geçnıl§Ur. 7.c>rlukıarm da tınşgöstcreceği ve Al· t·r. Dlredauada drmriyolu i.,t.asyon- dn vakidir. O vakit ~talynnlıır mu- ~uııffilllllll!W nil11W111uııt WlnımOOIOOnıt•. , 
JIAdıu fUdur: SUltıınahmette oturan manıann ılkbabarda bUyUk bir deniz- larmıı ve kUJlala.ra tam isabetler havereyi kapatJDc.k ıı;ln muhal~kak 

fOfÖr Cıhsdın idaresindeki 16.51 numa• nltı mücadcleıı!nc &ır~cccklert za.nne- keydedllmiştir Yunan hntlarına birkaç havan topu h s ARA y s· 
:~~:~~::a;eı':ı~:e::. ::~~u:ka:ın~:ıı:::ğı6.50ıı:~ • gU~: :::;:::;~~Unan ne- tr Bu afta 111 
apğı d:>ğru inmekte olan 175 cuma· kmdak1 telkin naz.ı tarzında bir mu- Siyam· Fransız sulh ferlerinin ltalyıınlardan zaptettikle- 1 DUlılA'Dm "'LA DAllOKAKELYA.. eserinden ~ 
raıı KurUılq - Emınönü tranvayı ne tıalflğaaır. müzakereleri kesilmedi ri skilerle idman yaptıklarmı gör- 1 VERD1 t.aratmdaD operaya tatbill .._. 
7Ukan doğru çıkmakta olan 221 mı· ı dfun. Bu delikanlılar hoca olarak 
mara!ı 'Maçka· Beyazıt tramvayl:ın- yllzünden hattan cık?Dlf fakat vatmıı· llongkong, 22 (A.A.) - Siyam bil· kendilerıne verilmJş olan bir ltaı- L A T R A V ı• A 
nm arasından geçmek istemiştir. nm soğukke.::lılığmı kaybetmemiş ve k1lmetı bugün neşrettlği blr tebliğde yan dağ kıtasma mensup ve esil' 

Fakat u.nı bu ınnıda iki trıımvaym tramvayı battan çıkar çıkmaz olduğı! Tokyoda 1Syam ile lHndlçtnı ara'llllda neferin nezareti altında hem onun 
arasm.ı 8lkışIJU3tır. Tramvayların vat Y"J'Od çtvLemlştJr. cereya.'l etmekte olan sulh ı.:.Uzakere. emirlerini tatbika çalışnıakta ve 
,maa.ıaıı anı olarak arıı.larma glrcıı oto Yolcular büyük bir tc~ kapılmış ı .. rlnb çıkmaza glrd ğt ha'dund:ıkl hem de birer ~ocuk gibi gülmektey. 
mobile çarpmamak lçln tren yapMif· 1ar ve bağn§mt§l.ıı.rdır. Sahanlıkta vu· ı haberleri tekzip ve Japon tavaıısutu· ı diler. 
ıar " trann-:ı.ylarmı durdurmaya mu luııruı yolcular arabadan qağı oUa- n:ın gt:ı;IUklere uğramakaızm l~ledlğl. Bütnn bunlar blrlbbinin kanma 
T&f!&Jı: olmuşlardır. 1 mak Lsten:ıtıılerdir .OtomoU de kazayı nı ve mUzakcrelcrln s .nda mw.ıllha. 1 susamış iki düımıanm bile fırsat 

Yukardıı.ı: gelmekte olan Kurtuluş· hafif atlat.mı§, ynlnız arka çnmurluğu ne tılr hal Uır::mn \aracağmm Um.it buldukça insan olduklarru taha.ttur 
XımlııbnU araba:ıı ruı1 fren yapmuı ile arka tekerleltlerl ez.ilml~Ur. edı!ebiJcceğlnl bcynn eylemclttedlr. ettiren gfu:el vesilelerdir. 



hancı muhitte bulduğuna çok 
seviniyordu. Bir tara!t.a.r; kadeh 
çakıştınrken diğer t:ara!tan da 
ona derdini döktü. Fabrika di
rektörünün haksızlığını, muha • 
sebec.-inin fıtnek8.rhğmı birer bi· 
rer anlattı. Nuri onlan dinliyor. 
du. 

Nurinin hiddetine, kendine iş 
tirak ettiğini görüyor ve onun 
iyi bir arkadaş olduğu.na hük
mediyor<lu: Nurinin yanında 
bir de kendisinden bir kaç yaş 
daha genç bir arkadaşı vardL 
Vecdi uzun müddet şairlik tas. 
lamış olan, fakat kendini "jkin· 
ci §ı:tiri azam., sandığı halde, 
bir türlü şöhret kazanama.nuş 
olan bu adamı yalnız ismiyle 
taDırdı. Adı Mtinir olan bu a. 
dam şimdi Nurinin yanmdan bir 
an ayrılmıyordu. Ona yardakçı. 
lık etmekle vakit geçiriyordu. 
Saatlerce oturdular; gazinodan 
çıkarken Nuri: 

- Vecdi, hesabı ödeyiver, pa
ra meselesini düşünme. Ben se. 
nin iyi arkadaşınım. Herhalde 
seni sıkıntıda bırakmam dedi. 

Vecdi de henüz on beş yirmi 
lira vardı: tereddtitsüıı h~.sa bı 
öo"'li. 

Gilnler geçti, Vecdi artık İz. 
mirden aynltyordu. Elindeki 
paralan Nuri ve yardakçlSJ ile 
gazinoda bitirmişti. Otele borcu 
birikiyordu. !yi dost her sabah 
Vecdiyi görüyor emin bir tavır
la söylüyordu: 

- Korkma Vecdi. Bugün bi. 
zim canka direktörü vasrt.asiyle 
şeker fabrikasına va.r.dırdm .. 
Ya.nıı muhakkak bir vere tayin 
oluna~ksm. İki gtln dişini ısık .. 
Hem neve ihtiyacın var? İste 
otel, pai-aıı mı yok? .. Filhakika 
bende de bulunmaz ama, bir ça. 
resine bakarız. 

• • • 
Bır gün, Nuri geldiği V1!ldt 

Vecdi: 

- Haydi odaya çıkalım! •. 
Odaya çıkWar. Nuri odayı 

şöyle bir kolaçan etti: 
:- Bu yazı takımı se.nin değil 

mı? Adam sendo .. Şimdi ne lü. 
zumu var. Şunu rehine koy-.ı.. 
lım. İşin düzelin<'.e bir lıra faz· 
la verir alırsın. 

- Fakat. 
- Bırak canım. Sen çok toy. 

sun. Bız her vakit böyle şeyler 
yaparız.. 

Hokka takımı iki buçuk lire.. 
ya reh.ir:e kondu. Vl'cdi onu on 
beş liraya almıştı. lçi sızladı ... 
Fakat ne yapsın. Mektep arka· 
daşı rehin bedelini getirirken 
bir lirası ile r:ı.kı almış yarım 
liralık da yemek 1smarl

1

a mıştı. 
Bir lir_ayı da Vecdiye sigara pa. 
rası dtye bıraktı. 

Uzatmak neye gerek. Hokka 
takımından sonra Veed nin ba. 
~adan kalma gümii.~ saati, ıpek
li eşarpı, ve nihayet - kış mev 
siminde bulunulmasına rağ
men - paltosu. altın halktı. 
sı birer birer rehin yolunu tut
tu. Nuri her defasında "birçok 
fedakfu-lıklan ihtiy:ır ede..rek!,, 
bunları n-.hine koyuyor; eline 
geçirdiği Ucer dörder lirayı 
Vecdiye getlri~kcn hem Vecdive 
hem de kendisi için rnkı ve ye
mek ısmarlamayı unutmuyor
du. Ve her dE>.fasında da içten 
gelen bir sesle: 

- Vecdi! İ§te yegane a.rka. 
daşın, y~ane iyi dostuıı benim. 
GörUyorsÜn ki, elimden geleni 
yaptyonım. Daha ne fedakArlık 
edevim, diyordu. 

Vecdi, artık her tilrlü budu. 
du aşan bu fedakarlıklara te
§ekkUr ediyor; eşyMı birer bi
rer gittikçe içini çekerek: 

- Ah!. lstanbula gitmenin 
yolunu, parasını bulsam .. diye 
söylenmekten kendini alakoya. 
mryordu. Ne vapsm ki her taraf 
kurumuştu. Yirmi otuz lirayı 
toplu eline geçirerek bir eski pal 
to edinmek ve lstanbula ka. 
vmımak <:arelerini bulamıyordu. 

- Kardeşim dedi, otelci bek
lemivor: knhve. Gay parası da 
birikiyor. Fakat bende metelik 
yok. Bu akşam ne yiyeceiim? 

Nuri eıwap verdi: 
Vecdiniıı artık, rehine verile -

t etk bir feYi lralmam11tı. İyi »-

mu adına Kocacli mebusu Sal.."ı.hntUn 

~ar .,ı l Devi t zab'tıuıma ka.rJı bor 
Uırtn 21 h Müzik .Rad,lıo OD 

orkestra&. (\ ı.:- olcnist :•ectp Aşkın 

idareslLae, 22.80 M ... mıokot saat a 
rı, Ajıı.n b · rlorl. 22 45 Mllzlk: Rad. 
yo 1:1aıon orkestrası, progTamrnm d 
va.mı, 23.00 Mo.ztk. Dc.ıuı mUziğ! (PL) 
2S.2;ı 2~ 30 Yarmkl pro:;ram ı;e ka 
p:ınış. 

26.2.941 Çarşamba 
ı; 00 Program ve memleklıt BaAt a· 

yarı, 03 A;ı.ı.ns babcrlert, 8 1 Mlizik: 
Ha.fil parç:ılar (Pi.) 8.41i/9.00 Ev lı:a
dml - Yemek lliıtesı. 12.SO Program 
ve mcmlru::ct saat ayan, 12.88 MllrJk 
Köy turktilcrl, (Kadın okuyucula.n ta.. 
rafından). 12.M Ajans babcrlcrl, 13.05 
l1Jzik: Hafi! §Ukıla.r, 18..20/H.OO 
!.111.zik· Radyo salon orkestrası, 18 00 
Pro~ram ve memleket aaat ayarı, 
ıs.os Müzik: Konçerto (PL) 18.80 
KonU§l?la (Dış poUUka h!d!aeleri), 
18 45 Çocuk saati. 19.15 Çocukl&r lçbı 
müzi.\t. 19.80 Memleket aaat ayan Ye 

Ajans habe.rlerl. 19.4.6 Mtızlk: RadJ'o 
fam! heyeti, 2.o.l& Radyo gueı.t. 

20.4~ Mllzik: Solo beste. aemal, .,.. 
prkıla.r, 2L10 KODU§Dl&, 21.26 Kllzflc 
Radyo küıne 11&ZJ - Sa.z eeerlerl. 21.4.6 
Mllzik: Rlyaseticumhur baııdoııu (9"': 
İhsan Kllnçer), 22.80 Mamlelı:et aat 
ays.n. Ajana haberleri, 22.\l& MO.ZUC: 
Cazba.Dd (Pl.) 23..25/28.80 Yarmkl 
program ve kapanı§. 

27.2.941 Perşembe 
8.00 Program ve memleket mt • 

yarı ,8.03 Ajans haberleri. 8.18 Ktıatk 
Hatif program (Pi.) 8.~/9.00 l!lY b· 
dmı - KonU§Dl&. (Fxrçal&rmmdaa 
ınUtadc edelim), 12.SO Program ..., 
memleket saat ayan, 12.33 KtlzDt: 
13.0:'.I Mll.zik: KilçUk fUil programmm 
devamı. 18.20/14..00 Mlblk: Kanpk 
program (Pl.) 18.00 Procram ... 
memleket saat ayan. 18.03 Kllzlk. 
RaGyo cu orkestram. (İbrahim Ô9g8J' 
ldatt..'llnde), 18.40 Müzllt: Kanpll ..,.
kılar, 19.10 Konupna (Karadeınis 16. 
portajlan), lfl.80 Memleket aat aya. 
n V'l aja.nl haberleri. 19.~ Jılllslk: 

Ra.:lyo ince au beyeU. 20.15 Rad)'O 
gıız3teaı, 20.45 Mllzfk: şan ııololan -
Bedriye TUz1ln (Soprano), 2LOO ıım. 
zl..k dlnleytct tstekleri., 21.80 KOllUflU 
Sıhhat ııaaU, 21.'5 M:tlztk: ~ or
keat.ras~ (Şe!: Dr. E. Prae~). 
22.30 Memleket saat ayan. Ajana b&· 
berlerl, 22.4.!5 MUzik! Dan. mtıziti 

(PL) 2S.25/23 80 Yamıkl PJ'9!i?'.&Dl va 
bpa.nıf. 

28.2.941 Cuma 
8.00 Program ve memleket aat a. 

yarı, S.03 Ajana haberlc.rl,• 8.18 M.flzlk 
Hai:f parçalar (Pl.) U5/tt00 Ev ka.. 
dmı - Yemek llateai, 12.80 Procram 
Karıor'< prkı ve tUrkWer, 12.30 A.jam 

haberleri. 18.05 Mtlz1k: Kanpk PJ"CISl
rnmrı devamı. 18.20/1-LOO lıı!Uzllr.: 

Muhtelıf parçalar, {PL) 18.00 Pror 
kada.ş şimdi seyrek uğruyor. ra!I' ve memleket saat ayarı, 18.08 
Vecdinin açlıktan sararmış )ii. Müzik: Ranyo CBving) KuartetJ lL 
zUne adeta hiddetle bakıyor, ö~Ur ve Ateş Böcekleri), 18.80 Mtı· 
homurdanıyordu: zile Meydan aazı ve taslı, 19.80 Mem-

- Ne vana ·ım ... Art.ık rehi. le - saat ayan ve AJa.n.& baberlerl, 
ne konacak bir ı:;e\•in lralmadı ki.. 1n lı.Il!uk: Solo p.rkılar, 20 ~ Rad.. 

Bir sabah Vecdi ate!'!ler lGin - yo gar.ctf'.sı.. 20.~ Tcmıill, 21..80 Xo. 
de uyandı. Fena hastaydı. Kı- n11şm<ı ctktısat. saati), 21.45 M.llztk. 
mıldavamadı. OtPJ hizmetçisin. Ncc P Aı;krn ldarı>.slnde), 22.80 lıılem· 
den yine bon; bir cay getirtti. leket f" • nynn, AJ8.IUI haberleri, 
Zorla içtikten sonra yorgar.: 22.~5 F'.adyo aaıon orkestra.al progT& 
çek:p yattı. mmm devamı, 23.00 Mil.zlk: Dau mu. 
Ateşi akı:ıa.mn kadar silrdil. zıgı <Pi.) 23.25/2.'U\O Yarmkt proc. 

Kanı~mr &can. hatırını soran ram VE> kapanı.e. 
voktu. AkF:ım ortalık karardık. 1.3.941 Cumarteai 
tan sonra -kapı vuruldu. lçerı s oo program ve memleket mt .. 
Nuri girdı. Bu sefer yalnızCL. yan, 8 03 Ajans haberlert. 8.18 Ktıailc· 
Vecd;, i vatakta görünce evvela Haf!i program (Pll 8..4.!5/9.00 E\t 1ra· 
hayıflandı: dını - Yemek ill!tesl, 18.80 Prosnun 

- Vah. vahi .. Ateşin mi var? vQ memtekı>t &ıat ayarı. 18.83 Müstk 
Bir şey def;'l. geç<'r .. Bir iki ka· 1'11rkçe pl~klar, 18.50 Ajana haberleri. 
deh icsPn kuvvetlenirsin. Fakat.. ı.ı os Müzik: Ttlrkçe plA.klar prosra 

Odaya g-öz cezdirdi EJbic:elik- mını.n devaını. 1'.20 MUzik: RiyueU
te asılı duran Vecdinin biricik cumhur b.-"..lldosu cŞd: t1:ısa.n h-uzıoer> 
elbise1erine dofb'u yUri;dli: söy. 111.00 Mllz!k: operet par:çala.n. (.P1l 
le bir vokladıktan sonra: 15.M Müzik: Konser - .Ankara dn. 

- Vecdi, dedi. &n vat.akta... ıet konservatuvo.rında.n naklen, 18.00 
sm. Bu clbİFt>lere lüzum yok... T'ro-;ram ve memleket aaat ayan. 
Gel şunlan rehine koyalım da. ıs.o .. Mllzlk: Radyo caz oı-keatna 
parası ile rakı ve yemek aldı- {lbınolm özciır ıdare.'1zıde), 18..ct 
ralon. Sen de biraz can tan.. ı.mztk · Şarkılar, w.oo Konll§Dl& <gG. 

SözUnii bitiremedi. Vecdi ya - nUn nıcseıeıeri), HU:S MUzl.k: Balk 
taktan fırlamıştı. Gün1erce çek. tilrkfücr .. 19 so Memleket saat ayan 
tlği ıztırabm uvanclırdıi{l kin i. ve ajsns haberleri .19 •5 Mllzik: Rad· 
le Nurlnin üzerine yürlidu Vt. yo fu1~ twyeı • 20 1:1 Rlldyo ga.zeteat. 
boğazına c;arılarak: 20..b Mil.zil<· Karışık fBJ'kıla.r, 21.15 

- Alçak .. diye bağırdı. Arlık Ko."'lu:.ma (Kitap 6011ti), 21.!0 Müzik: 
elbiselerimi de mi ireceksı.ı:?.. Hadyo aalC1n ontC! trnSı. (Vlyoloıı.üıt. 

Nuri keııdini müd:ıfaa etmek N«'clp ~km idaresinde), 22.BO Mem
lstiyordu. İkisi dfl! birden yere l..)ket saat ayan. Ajana baberlıarl. 
yuvarlandılar. Gürültüye otel 22.50 Konu§ma < lngUizce - Yabull 
hiune~ileri ve bİti$ikteki mÜ.'.'f" kıss dnlsıı. postnsile), 22.50 )ı[UafJr: 
t.eriler koştu. Gelenler Vecdiyi Cazba.nd <PLı (Saat 23.10 & kadar 
zorla Nuriden ayırarak koliarın- j yalnız UT.un dnl"a ile), 23.:.IS/2!.SO 
dan kıskJV1"8.k yakaladılar. Nuri Yaruık! program 'e knpanl§. 

ba.ğmvordu: . . R • d --3-
- Yetişiniz.. Bu adam çıl. rasmda Nun ile ~~ e vcı.n.u. 

drrmış. En iyi dostunu bile boğ. Nurı uza~tan Vecdıyı Parm.a&ı 
matta kalkıştı. ile göstcrtyoı ve anlatıyordu: 

Ertesi günü Vecdi, kolları ar - Zavalhnm vegfule i}i ar. 
kHma bağh olduğu halde bir kada.şı bendim. Çok fedaklrlık 
muhafız maiyetinde fste.nbulun ettim. Fakat ne yapayım sonur 
yolunu tuttu. Emeline nail ol- da. çıldırdL Az kalsın iyiliğin 
muştu. bedeli olarak berıi. en iyi mek.. 

Jsta.nbula kavuşacaktı. Fakat tep arkad:ışı ve dostunu ~ 
ae halde?-~ halka.. ğacaktı Ba.ıar& Bedrdtitt tJJg.. 
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s or - ... 
Liseler futbol 
müsabakaları 

Erkek liseleri arruımda futbol 
usabakillcınna dün Şeref stadında 
vam cdil~tit. 
Gunfin birinci m:ıçım Kabata§'la 

\ efa liseleri ~ apmL'dar, neticede 
ı b raberc kalmr~lardır. 

İkinci kru"5ılaşmada. Galatasaray 
H yriye takınılan da ye:nişeme

ler ve 2 - 2 berabere kalmışla.r
rr 

DarlLS§J.faka. • Boğaziçi müsal:.a
kasında da BoğıWçliler attıkları 

r t k golle galip gelm.if;lerdir. 

Dahi i Pentatlon 
birinciliği neticeleri 
1911 yılı İstanbul dahili pentat

on birinciliği nihnyetleıııniş ve a.
grdaki neticeler almnuı;tır: 

1. ci kntagori: 
1. Nadi 1799 sayı, ll. Muzaffer 

1721 sayı, III. Hayri 1670 sayı. 
JJL f'tı l.""Ut.ngori: 

I. Naci 2005 eayı (yeni Türkiye 
koru), ll. Necdet 1941 sayı, III. 

Sinema ve Tiyatrolar 

l! "'llllllllı Şehir Tiyatro u 

rıı 111 GllndU~ra;:,S~da lı 1 ı Akşım ıo.so "": 
ııııı M ""l 1 e a e er 

YAZAN: Hcnrt 8ndnllb . .. . 
lst.ikJ!U Caddesi KomOOJ krwmmda 

Günılüı: lti.SO da, Ak,am Z0.30 dıı: 

Kiralık Odalar 
Oe.r gu.a &1,00e çocuk tem \llerl 

lcln bUat verfll.r 

Bcyn7.lt. UUell, Aksaray, Şeb.remi 
ili ve Topkapıyn otobU.s trou1n olun· 
muştur. 

o 
Raşit Rıza TiyafTosu 

H ~ub3t PBT.a.rt.esl ak~mı ~lk~ 
Gürel Slnem~da (A IK LAZIM) 

KomecH (8) Prnfr, 

Beyoğlu Halk Sinenıası 
'Ct>tnd Muhil Snbahnddiıı OıwrrtL 

Bu ak~m t 21 do (KoJC Di.inlıs) 

0P''"' komik S perde BllJ iık orkestnı 

Ol~· aı;ılctır. Tclt>fon: ııos;ı 

Fmın 1827 sayı. 1--------------
rv. cu katagori: 

I. Necdet 1675 . ayı (}eni Türki
rckoru), n. BerkC'r 1504 sayı, 

IT. Güner 1481 sayı. 

Yeni neşriyat : 

inkılap Türkiyesinde 
kağıtçılık 

Muhanır arknd:l§ımız Sabih Aln. 
m tarafınds.ıı yazılan bu dvrt ytız 
sur .rıayfalık c.serd , mcmlC'ketim~ 

n ea hemm!ycUi ve en bUyilk davn· 
rmdan biri tetkik oJunmnktadır: Sa· 
y rnek. 

('u'lllıunyı.:t devrine kadar, .sana.~1 
ml k U ri için bir yan kolon! olan 
anlı imparatorluğu bUnyeslndcki 

C 1$4-0 tnr1.hlndcnbcri e.ndllstrilc~ 
ıniz için )apılan nıUcadelelcr, istik. 
muhar besini takip eden kalkmma 

r ellerin n bn§lıca m selelerlndcn 
n sunayı progııunlan vo bllbaıısa 

t. • ScllUloz endllı;trl8inln kurul· 
mıı alt safhı.lar {lnkııtı.p Tilrklyo

'lde ktığıtçılık ) ta en lnCQ tc!crru:ı· 

ıı. varıncnyn kad..ı.r ve resmi ve3L. 
ı ra mu tcnid~ tetkik -ve tahlil 

M\'\h:ırrir, b l a :ın yıl<'şmemir.c 

~ek lstiy n harici cereyanlann 
yetini t srth dmcktc; meml,.ko-

__,---------------------~~ 
VAK I T 
uıızetode çıkıın DUtUn lllZl v 
res1mleriD tıukuku mabluzdw 

AJlONE TAJW:'ESl 
Memleket A1cmJcket 

tçindG dı§mda 
A.rıın U.'i 1~ IU 
S Jtın ZGO 4!ro • 
9 ylıli '70 l:S2U • 
l yıllın 900 1000 • 
l'arttedcn Balkan Bırugı lçl.D 

nyda otuz ~ cın§111Ur. Po:ıuı 
birliğine J;irmiYcn yerlere ayda 
yctmia tıc..:ıer kuru;, zammcdlllı. 

Abone kaydm.ı blldlreıı mektup 
n telgraf ttcrcttnl atıone panısı. 
mn posta veya banka Ue youıuna 
llcretıııı tdııre kendi Uzorlne alır. 
rurtdyenl.D iter posta merke'Z.lndC' 

VAK.l'rG 3bonc 7ıır.ılu. 
Adres dcğiDUrmo ücreti 25 &ro-

11.A.N lJORETLEIU 
Tlearet llADlumm aaııtım • a 

tın aoncıaı:ı ıuro.n:n mm aaytnıa· 
rmdn c.o, ~ saytnlardn 60 kUnıo, 
dördtlncü sayfad3 1; 1k1nd ve 
QçtıncUdo a; blrincldo •; tıe§lık 
JlUlJ kesmece rı Umdır. 

S!lyük; QOk devamlı kııacıt. 
renk1J 1lAD vcrcnlere ayn o.yn tn· 
Cllrmelm yapıl11'. Resmi UAn1&nn 
6'lllt1m s:ıtın 60 kunı§tur. 

Ttcaı1 M.abiyeUe Oluuyım 
K~ Wıı1:u 

B1r cıcta 80; lkS cscıam GO, aç 
defaBl 65, dört ~ 16 ve on 
defAıı:ı 160 kuru:;tur. 

ml.% kAğıt ı;e clllll • endüstrisi.. •·-------------• 
kunılmasıuı. al yhtar olan Mu· 

ttın B rg n, Ahm t lhsan, Ucrç 
"'!r ı; Vcl d Ebu7.Ziya zade gibi 

u..ıra. lln1l ve m:ı.ntıkı cs.ulıır dahl
d cevnp vcrm ktcdlr. 

ZAYi 

T rki~c:Lln 8111 l kamkb:rlnln ma· 
hallnl tcsbit eden Sab.h Alli.•. 

m, bu meselelerin istikbali ile de 
'!Ul olmnktıı.; meml keUrolzın bu 

Kammpqa. lxılıriye dairesi.neren al.. 
dığ1In askerlik tezkerem ile Araç ka-

znsmdan nldığım nll!us kCığıdnnı zayi 

ettim. Yenlslnl at.ncıığımdan csklshıln 
lıUkmQ yoktur. 

.ınıd.ın, ati.de göstcrı.:ccğl inkL,afla· 
"cçhe •rl tahlil ve tamilt ctmc.kte. 

J\. t.rnı tablo !'e silslll olruı eserin 

A~ l.:rı:r.asrııın Gekıy köl i.mdcn 
SiS doj;rumlu Uııllm o •lo !letımct 
Kumro. (34990) 

uhtcviyatı meyanında AtaUlrkUn, --------------

t lnönlinUn bu husu lnr hakkın. JUanlfaturn 1ttı IAt Türk Anonim 
nutul· " mUlAh zal:ı.n, eslJ Baş· lrketi Me\.'11"1 tdııresln<lcn: 

uı CcUU Bayarın h:ıtıralnn, TUrld. 

B!lyük Mlll t Mec.Usı dzasmm ve Şirketimizin fevkalAdc h1:lcti umu. 
!ıt - SdlWoz santıl'ii mUdUrü Mc~ miyc tçUın:n 10 Mart 1941 Pazartesi 

t Ali ~ğıtçmm dll§ilncelcri vardır. gtınU .oat lG.30 d:l t tanbulda Yenı. 
Rtiyllk emeklerin mnhsulU olan <ln. postahane cadd sı yeni \•nldc lı:m z 

n TJık._\eslndo kAğı~ılık) 1 her ınin kat 42- 4G num raci ki rkct 
k mUncvvcrının, vabında.ştnm o- merkcz1nı:lc a.ktcdllcccğlnd u ~ırddu 

!Aznndır. Knrllerlmi7.e, bu 
1 tli es ri hararetle tavsiye ederiz. ruznnınnın Jnllzakcrcsl için hC'r b~rı 

---------------ı Ulakal ı.:lh lıi .... nin uulı .t \ 'LYtl \kil 

B RSA 
- Ankara 22-2- 941 
--ÇEKLER 

l Sterlin 
ıo Dom 
100 1 ra. 
100 Llrci 
ı b,içro iFr'c. 
ı 00 ınortn 
100 RaJ1 mark 
100 Bclga 
100 Drahın1 
100 L~wn 
ı 00 Çek li ronu 
ıoo Pec ta 
100 Zlutt 
ıoo ruıı;ö 

1110 l,ey 
ı ıı lllımr 

rno \ • rı 
ot lmf'f hrontJ 

ı o H ıhl• 

il 

ı:ı.tıS1ô 

3.1;(1 

Sl.1575 
~ı 003 

bulunan hlAA dıır ııurı tc rinerı ve şlt · 
ket scı;.cdull mu\ lkkatt'lerlnl l' 'mil 

içtimadan bir h:ı1ttı \"\el rn rltl'Zl fir
kete tLvdı etmeleri ve nıukr.b llndc 

• dUhul vnrak!llan nlınııları tıcar t im. 
nunu ve esas mukavelename ahklhru 
mnrur..ırasma. tevfikan llll.ıı ve ricn 
olunur. 

Kemli ve ya 1J hııı ahar n mma. biz
z:ıt veyu bıh ı ,ıw irk tı bir muamc· 
lcl ticarllc yapııuı.ğa, §irkct!n icra ey
lediği munmelcl Ucariyc nev'indcn bir 
muameleyi kendi veya ahar bcsa.bınn 
icra etmeye ve ayni nevi munmclel 
ticariye !le meşgul btr şlı kete vekil 
\"Cya ı;ahsnn n ıl O.za ı;rt Uyle dahli 
olmağa mecllst ıdare auım ile ıılrkct 
mlldllrünc aalAhlyet verilmesi hnkkm.. 

" k -tr lttlhar.ı. (34-9 7) 

ı.--- -----A 
Dr. Kemal Uz.san 

idrar yolları hastahk
İ.an mütehassı 1 

t<ı , ıt: hı lı;ttltUU 03.ddeııd lllo. ~· 
KunıD ,. ""\rı U :tO Ohan "'" 

'"""" ...... ,_, 41•~11 

( AB 
ders erini 

in yabancı dil 
akip edecekier 

~J,Ja ©J~ 
2 5 O şer f<u uşluk yabancı 

dil dersleri alnız kendilerjne B O kuruş 
BABEU gazcre inin ( l"nb.:ı.ııcr dil ekurti:lslcrl) <ıc ba~:u?J3!jmc.tan 

istlfado ederek gerek yabancı dillere yeni b:ışlıync.'\kıu gerelt bu den
lcri takip edeceklor ıı:ın ems l'liz. tıır ~nrdnncı olan "'o <it r k keıdJ ı.en
dl.nlw llııbcr met-Odu" eserini ta,;ı.lyc odi.)Onız. 

Kütüph:ınemlz mc~cutbrının pek nzaluu~ olrunııma rat;mun bu mü
kemmel cscrt parasız. dcnooel• lmdar 1.U!ilik bir bodcllt. 11.aber oımyu. 
cularm:ı. temin etmlye luırar \l'mılı;tlr. 

90 Drste kendi ltcndine Ingillzoo 
90 n • 
90 ,. .. ,. Almanca 

adlnriJi le \"O Haber metodul la n rodiloıl~ olım bu d<•rı;kriu he.r hlrl 
800 • UOO ayfa tutncaı, tı:ıclındı' toııl:ınınıştır vo he.r h.rlniıı nı ıtııd su
~ fiJatı clltU olanı!• 250 ı.unıf1lur. ı .. ı.o Haber okuym·uıurı bu :ı?50 toıı. 

nıcılulc CS<'rdcn h:ını;I lıtl lst<>rlcn;c bunu 1.-Utüphıuıemhacn 80 ı.ııru~ 

odineblleceklerdır. 

nu fırsattan lstlfndc otmı tı hıtlJ cıılı rin rz.ulıınru J erine gt>tlrcbll· 
mcmlz lı;lu :ıu ı;;ırtlnrn ı;orc hnN!Cktlcrlni rica cderl.z: 

ı - 20 lklnclkfmun • 20 Şubat mu nrasmdn s:ırtıı adreslcrivıe bir· 
ilkte sek n kuru un ynrı mı kUtUphnn mlze ödlyel""....k {Fra.nsw:n Al· 
manc:ı, lngtll.zcc) dillerlndCD b:ıngt kitabı istediklerin' bildlrmciller \"C 
bır sipariş tı~ı almalıdmıır. (20 Şubattan sonra sipariş kabul edilemez.) 

2 - Bu satış Haber okuyucularına münhasırdır. Bundan dolayı 

tkincl ilin tarihinde slparlşlcrl alabilme' rl lçtn 1 Şubat 1941 • ı Mart 
1041 tarihleri nrasında Haber gıızetc inde ne rcdlleee.k ulan ıt•ıponlnn 

do sipariş !fşlcrlylc blrllkto gcUrmclldlrlcr. 

aş,~ ·,, Nezle,' r·p, Ro atizma 
Nevralji, KınL.'flk ve Bütün Ağrılarıuızı Derfrol Keaer 

lcatıında grlocje 3 taıc •lına!lfllı TAl\LITI.~RINOEN SAIW''11Nll 
HF.R \ E!fDF: fL'lLU KUTl1 ~RI ISR~~tA ISTFYl'IJIZ 

Tramvay durakları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum 

nıüdürlüğünden: 

Seyrllscf erdc &Urat temuu ve fazla yolcu naklı maksadilc, mUtctıassı., 
bir komisyon truıı.!md:ın tetkik netice 1 venlen ve beledJyo yUksek makamı 
tnra.fmdnn tasvip buynıllın karar mucibince tramvay §Cbcltcshıde 20 durağm 
lAğv vo 11 ta.ncslnln de ihtiyaca uygun ve ş!mdikilerin clvarmda daha mn. 
nnsip .ınnhallcrc nakledllmi~ ve bunlnn gostercn levhaların yerlerine konul. 
mi.il} olduğu muht.c.rcm yolcubm flftn ounur (134.G) 

Emekli, Dul ve Ye timleıin ve Asileri Ma
lullerin nazarı dihkatine : 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Mnaşl ınru banl, mıza temlik etlirmı:k suretile alan Emekli, Dul ve Yo· 

timlerin H ırJran Ağustos 9il Oç nylıklnrmm tedlycstne l Mart 941 tari-
hinden itibaren ~l.ınacaktır. 

ı Maaş s bipleri temlik nıuamelcsl iÇin cllı.:rindo bulunan bir devre 
cwcl bankamı.zen vcrilmi" hesap pu'31.llıılarmın nlt kısmında yazılı gt1D ve 
sanUerdc totoıı-.. ıını nUfus cUzdanlan vo resrü suıeUcrnc birlikte b:ı.nkanu. 
za mllrncaatları. 

2 - :Mczkür pusul:ılnrda tediye gfüı \ saatı yazılmrunııı olanlıır ,·arsn 
btı:ılara alt ma~ snhlplerinln 1 Mart 941 tarlhlndcn evvC'l blzxnt \ ya ı ıh a 

sıta bankıımrna mUracaat ederek glln \ • &ı. tforinl bı:trcnm~ ıLJı 

s - A k rt mlfıllcrln müracaatı ı .r.tnrt 941 Cumartesi gUnU s:ıat ııcluz
d..: !' ı ır kabul d 1 l'< •ı 'l rl• '"~ t-lr knnşıklığn mnhnl kalma 
nıak il.zere mal mUdl\rlUltkrlne r. ı •' ın ml.r. c Hıt sırnsı aşağıda gös· 
tf:'rilmicıtlr. 

ı .M ıı t vH tarıhlmk ıu ... l ~ ıl'ı. IJ nrnsındr. Em!nönll vo Be§iktaş, sao.t 9 
itil 10 arı:ısında Fntllı, saat 10 DA. 11 arnsuıJı1. UskUdar ve Kadıköy, saı t ı 1 
mı. 12 aras:ınd r v ı · ı EyUp ve dlt;er mal mUdilrlUklerlndc k \ •llJ kcrl 
maliitıcre t dıyat yaı.ıııacaktır. Bildirilen gllıt VI' <ıaattı.:n sonru vll.h; olacak 
IT'firacant•ar dil\' r ma.ıış sahlplC'ri gibi mua:n l ye t ıbı l.:tul rag-ı \'C malQl-
ı r n r r ı ıil lkromly t ~ zl c z anı~ rmı birlll,t getirmeleri ntın 
olunur '1250) 

VA iT matbaası 
Kitap kısmını 
taıızim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete ba ar. 
Tab;l""r namırHl cJ; .. ;;J isleri alır. 

~ ........ 

, 

.. 

;.\Yf.AR GEÇTiKÇ 

T. iş Bankası 
1941 küçük 

Tasarruf Hesabları 

iKRAMiYE PLANI 

1941 KRAMIYELERI 
()(IO 

.,...; 
ı adet 2000 LlraJ.ık - :.ı • , 
a ıooo - ı:ooO· .... 
2 .. 750 • ı:iOO· ..... 
• .. 61)0 ~OOo·""' • 
Q • .?50 ıVOo· .... . 

" s500 .... ' 
85 l 00 - ,()(10-.... . 
~ i>() 6()00 .... • 

soo " 20 .. - ,.p 
Keşldeter: 4 Şubat, 2 Mayıs. J Y'pı" 
tos. 8 lk!ncıte.ırın tarlhler:ndt -----·------· ~ 

ıstanbuı Levazım amırıığmden verıle" 1 
narıcı askeri kıtaatı ııan ıarı ,,,,,,, 

Kilo 
:;oo Nal içuı demir. 
200 Çelik. 

48 Erat için meşin önlllk. 
AdtA 

8 El çeklc.'i. 
8 Dllz bs kı. 
8 Mıh ba§J ba.skı. 
S Sıcak zmıb:ı. 

8 Sıcak kcslı:i. 

2 Mengene tc7.glı.h. 20 Kg. 
4S örme Jul ayak ipi. 
12 Nallama yular kayı§?. 
12 Kuyruk Jpl kaim {10 mt. lık) 

2 
2 

örs (150 kilolu:C) 
Mo.car körllğU. 
Varyoz ( 4,5 ı<ı;J 
Ate§ kıskacı. 
El kıskacı. 
Oluklu baskt. 
Soğuk mnba. 

Soğuk kcskL eiP' 
Yanm yuvıırı;)k I< 
Matkap. 
Batta takımı 

24. Ete saman fare kuyruğu Uç köşe b3J;k mrtı. ,J 
~ Yukarı.la yazılı malzemelerin pazarlıkla cksiltmcleri 24/2/9"1 !ld '!' 

gilnU saat 14 de Gcllbolud!l Bolayir ıu:keı1 &ıtm alma koml"yoou 
1
54 

ıacaktır. 'l'allplcrln belli vakitte komlByona gclmelcrL (l9ı:ı9 -
11 . ~ . ~ 

16,SOS Ura 74 kuruş keşlfll Bunıa asken ıı.scalııtn inşaat ..,-.c o ~ 
kap:ılı :r.arfb eksiltmeye konmu~tur. lhal• si 2712/ 941 Perşembe ~~Mıı( 
15 de Bursada nsk.-.rllk dnircshıdc s<>.Lın ıı.lmn komisyonunda ~'S~~ ~· 
nk temlnaU 1260 lira 43 kuruştur. f!!t klileriıı kanuni veslkB-111 SJ ır•· 
mektuplannı ihale s:ıstindcn bir s:ıat t.''veı koml.ı yona \'ermeleri (lt'l 

\det 

2600 :Bakır bakraç. 
::ı•su Bakır karavıuuı 

J ' • !<ı, kc·rg'r. 
1 l' 1 . ... ıı· kt: pç~. 
101) .UilyUk eüzgcç. 
200 Ba Itır F.Jplı tıu;. 

100 Bakır yağ tnvıuu. 
1 

.el ,f._j 

Yuknrd:ı yazılı J1c4K1r kaplar pazarlıkla e:ılln nlrnncaktır. ıııs ~dO r'f" 
Cuma @nU saat ıu de lzmtrde L\". Amırllğı satın almn komısyoll -rJrıtJ- ~ 
ıncaklır. Hı p n • tahmin btxicli 39,600 ıırncur. Ş&rtnamesJ koril~iı#-' 
rtııur. Takaru.ı r .:Jt cck fint Uzerhıdcn yllzdc 15 kati tcmınat 13;ı l 

(19!l~ -

c. 4 33;~ 
&>.tıer kılo."llna tahmin cdflen bedeli 46 kuru \'ı.; Uk tcrnırı"~ut1'' 

,ı n LOO ton pazarlıkla satın almacıı.ktır. Iha! sı 28.2.941 d' ,.,.~ 
saat 15 a<. r~<U1.&.111tte askerlik dairesinde satırı alma komısycnutl eti l""r 
caktır. Taltplerln bcllJ vakitte komisyonda bulunmaları. şıırt.n&I11 ,,3;b) 
yonda görUlllr (1097 -

lil ~ :ı 

dot 

4000 Kıl yem torbası. 
500 Belleme. 
500 Kıl kolan. 

3000 Gebre. 
1000 Alafnu:ıgn ka§al!t-
2500 Boyundan geçme tokalı k ' ı1ıır 'ba§lı~ 

2500 Z!ncir yuln.r sapı. 
(0 Yem elek kalbura. ~· 

kat ve odalar 
A:ıı< ıı.., l a ~ ı ... nın en 

·havadar v<' ıv ınıık hır kat 
i odalar da va <lır 

verındt C:'\ ım•fı<Jf rıa t"tll 
\ ~ rr bınada 3\ rıra ·ıra ık 

Yukı:ı.rd:ı. yazılı muytıı.blyel • ,. rlıkla ckalltme) e kontııtl~ 1' 
' ~4/2/941 Pazartesi gtlDC. saat H a Ç rkczköydc askeri satın 3J<0~ 

onun ı yapılac8ktu. Taliplerin belli vakitte t.cmln~aua.-ıvı 1,eıı> 
,I bulı.ıım rı 0° 1 

==-:..- - / 
v,~ .. •"' ıllMllNll~ ,.. : v ~ ,,. 

1le/lkA ~8~ 
Sılhtbı : ASIM U 

Urn •. 'l 1f'~vatı tda.re enen: 


