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~'"' eisicumhurumuzdan il Türkiye - ltalga ticareti 
:lQoao kralına ı --------;, hakkında geni 

zlyet telgrafı tedbirler alındı 
~il ve Harıcıye Vekilimız de 
l'lan erkanı ve Bayan Metak
sa.sa teessürıerini bildirdi 
~~~RA, 1 (A.A.) - Yunan hükUmet reisi 

' • ~ral Metakaaa'm ölümü münaaebetile 
,--.._...._.ismet fnönü ile Yunan Kralı ikinci 
~ apiıdaki telgraflar taati olun· 

T ORKIYE ile İtalya araamdaki klerina an
laflllaaının bittiğini yazmıştık. HükUm~ 

ltalya ile ithalat ve ihracat imkinlan huıuauada 
yeni tedbirler almııtır. 

Dernenin 
zanlından 

sonra 

Bu ctlmleden olarak &kndlWll ..
ameleler için ithalat müaadea Wl'll" 
mlftir. Buna nuaran anlqma mM
deU bitmeden tınce getirilip de ~ 
ıert CUmhurlyet Jlerkes b&nk.
yatmlmrı olaD emtia ltbal ~lıill't 
cekttr. : 

istizah 
1 
~ Jldnd ~Ol'J 

-.:a-ıer llrah 

.ATİNA 

Bil~ devlet adamı Ket&Uu'm 
ölümü ne doet ve mutteflk kahraman 
ıı:ıeıı mWeilnin ufradıtı acı yası en 
denn bir teeMQrle baber aldım. Deri. 
~ ifadeainl kabul buyur 
mamzı ve Jılajeetelerile mUlet.iDJD bu 
mO-a!!!!hetle du.ydqu acıya bllUlD 
Tllrk mlDetbdn lftlr&k etmekte oldu· 
tua ttimad buyurulmumı rica ede· 

'l'tm. 

AIWi~ (A.L) - .. 
jamı . edİJ'OI'~ 

Atiunın büylk ül' etinde 
Jean :MeUbu için ,.tan 
dint ~ aonunda Bqftkil 
KoriziBI 8iJylemif olduiu nut. 
kun batbca frkralan, §Unlar. 
dır: 
~ şef, ut.ık ah '\'e eni

nin yeri ohmyan yere gidiyor. 
8W1. Ve öltlmtmie büttlu Yu. 
naıUstam aıh ve enin içinde, 
keder içinde blrakıyoreun. 
Sen, diğer bqveki~n ecm.
ra gelen alellde bir bapekil 
oJm•.chğm gibi, 8ellden llODr& 
gelecek olan bqveki!ler gibi 
bir başvekil değilsin. Sen, bll. 
yük, ziyası parlak ve ga.leri 
kamqtıran bir llEllD&VI bldi8e 

(Ihuamı .6 1inciide) 

Yunan askerleri. simdi hart> et?Mkte oldukltın cetin Ama. Arazınin co;c.rall ÇôRÇI L 
wtlu.k 'daQla. ; aratmadan aeoerieft \:1 

vaziveti A ti k 
Dun polis moduriyetine sığınan bir kadın d oıavısıvıe 'n Tav "

61
° 

8 • z · k l ingil z ordusu yeni ve ' 0 u~ sene gız l a m ış bir hattı hareket gaı p lıau~ka-
bir cinayeti faş etti takip edecek tı hakkında 

ltaly~ mevzilerine pike beyanatta 
Cinayetin tüyler ür- ~':';~,yap~:!'... b ı d 

pertıcı tafsilatı ~:ı.. ~~ .::= ~ ı ~':'-~ 
~.ot .. • aakert mtltebaaıslan ~, __ _. ... e L ,.__,, 4Un Sout.ham.ptoll"a ___ ..._ 

D \:JN saçı, batı clannadaiuuk bir halde, em• taıyaaJann elinde bal=-- ~~t aııumda bir arahk ~-; 
niyet direktörlüğüne kOflUl bir kadın, bun· ~ cotrraft vaziyeti doJa,.aıe Ntı 4eM6n halktan Blrletfk Ameıtlla 

dan kiz 1 • 1 L ~ 1'"' orduunUD bugüne kadar elde etti- 4evletlen rel8l tere:fbae taahar.t 
ae ıene evve •t enen Ye naı.a earannı mu- il .uraw Deri barelı:etme •leablb '9r'm•amı t.temJtttr. Halk, ba te-

hafaza eden feci bir cinayetin earannı fit bir ileri hareket beldememeJr il. lebe lıaq.retU alktflarla mukabele 
~ ıe~ kayde~. ltmietir. 

Bir Amerikan 
ajansına göre 

De.D•'°1-•=ı,...,._ ~re~ Uadll'~ ,.,.., ~ ı;•.a::-iııieıils ~ ·-·•iiiiM- ........... baluledeNk •• ,..,. 
.... : l• llrelıilll'. ~ylfmllilr: 

'"- Am&D. demlftlr, laQaba tebll· t'IALVO Wi'dt.JallıırB Hopldnt, deıaokrubai:D w 1alnL 
lrıededlr. BUDdaD Mlds .... ene! kcr PiKE llCCUllU yetia ata olan bllylt devlet .._. 

(~ .. vnciide) KMlre, 1 (AA.) - lngtUs bava mı~ buawd m111DelliU -

yunanlılar 
Tepede le· 
ni aldılar 

kuvveUerl t..blll'f : yakın bir &l'Qdqt41-r. Amerlbıqa.. 
Günlerin peşinden: TanareJerlm1z .. dUn Balçe tanaN ııtlfaha ldltleleriııbı lqnter.;e 

Halimize 
şükredelim 

ANKARA RADYO 18'19............... 01W de 
GAZETESiNDEN Gnadnwid; llllmıde Wr ..._ 

.Awyeted Presmub&birin·., Bel ter zeme-. • mt'Jllllar m. ve tıp 
grattan blldirdiiine g6re Tt. .ıede- lılWlumdan Wrtııeo ....,., 11,.ı~ 
len tebri ltaıyaııJar tarafJndan talı- V--.. Ba tı1JaWte eoı.,. seti· 
liye olunm111 ve tehir YnnulıJar e. ıt1aa yanelder at eti, klpelı ea, 
lhıe geçmiştir. Yunanlılar esir ve hati& fare e&lyle Jlllıllllllt lmlt. 
malzeme almJtlan!Jr. 8mna IGa ......,.._ ..,._ auete-

me7dıamna lıh' çok defa tumm •t. yardım baluan4a Pterdlil 1111. 
mitlerdir. Bu taarnWar muvattaıc ol· ı Diyet ve yardım lehbadeki bereke
mu,. )'allllDl&r milpbede edUmlftir. Un mtltemadlyen art:muı bblm ee-

Btr dtlfman tanar-t ·~ l9retbabıl tantye etmiftlr. 
daD blrial tarafından düfllJ1Umlltıtlr. Bapeldl Trablasgarp ve Ama. 

Şarki Atrikada. xec • KepW yolu vutluk harekltmd&n bahaede1* 
O.rinde bir köprtlye pike lltlcumu ya 111 16zlerl aliylemiftlr: 
pıbmftır. Trablaagarp w Yma•nktaa Ja&. 
ttaıyan Pi1ade menıllerf tlseriJMı la dlleleri ftalVAdaJd naz1 • f~ 1"9 • 

(Dmıma -' incfl4ı) (Detıamt 4 AMide) 

(~vomı .6 üncüde) Jerblden biri laatutafuak • bdar :--::::::========================= eene llOIU'a tekrar Ama llPll al· tzaa gbw -,, *n teeell ellllelc 

Bir TOrk genci seker 
hastalığına veni ille 
bulduüunu s6ylivor •••uella• lçlacl bir 

zeldrl•••• valluı 
ölümiyle neticelendi 

evlerin ıbodııımJan vurt.dyle ev. 
Jere clağılmııtır. 

1'lp:ı Abdi eokağmda Oll altı DU· 
maralı ev fntifar eden bu gazlardan 
en fula mtlteellllir ohnae ve erin 
alt katında but& yatapada yataıı 
Elenl ölmilf km .Koralla da ağır 
bir nrette sehirlenerek h..taııa· 
neye kaldırdnultır. Aym 9\lde o
tUl'lıD Kari ise Jlf hafifçe hastalan. 
makla atlatımlfbr. 

Ölen Elenlnıln cesedi 61tlm Mbe 
bini te.lıit edebilmek tısere morga 
kaklwı*nıfbr. Bu w.e bülmtda 
eh~t"P•t~ 
dr. - ....,. .............. 

latemlf. 
hviçre auete1t;a1Mea lıllt Wr 

l'ran8a lll1IMntıtnlla .. -.il ... 
tarmdan ......... ....,. ...... 
n.t olmakla beraber J1ae ...... 
sdaatmı ~...._. ~ 

banden den .mu,.. tl&'VM ~
da: 

"Her 111ı1ıie Dolder GUet 4e 
Gnadmost'• llllmılrlelt llOfnJa 
pıtııtlea at. )(ipek ve ...-e etlerllll 
1111\'k ve leaetıle J'emlt ............ 
dır. Uaab h ki, IJl)llr, fftlablı 
clelllk!a dellm ıdUldlr Te -ın 
ve .._ ...... ftM. ıln ......... " 

DIJ'OI'. 
Birkaç dadeaberl ..... paete

lerlmlsde "eeld ellllHılerl atma11--= IJlllalan ,.adiye lnlllen••I" 
pbl tawlyeler l6dbnlJe ......... 
Ba tandald tan1,-r1 ı•ıftll
mls ..... ......,.ma ve Jec1I, _. 
... ay evvel diba,.... ell mllreffela 
memlelletlerl oı.. Freua ve t.
~.-.. .... linnlr lle.9 .... 

--~ HASAıN KUllÇAYI 

OÇO~co SULTAN MEHMEDIN SONN.ET DUBO o 
Oamllllılı tarilainin en uzun, en ihtitamlı düiününü tasvir 

bu a,...U tefriha birkaç gine kadar Valat ıütunlannda ... 

MERAICLA BEKUYINIZ 

eden 

üniversite rettörlQltlafln dUn 
tertip etm.lf olduiu talebe çaym. 
da, bir Türk genci pyam dik., 
kat bir ketf]ndeıı haber ftl"IDJftlr. 

Malfım olduiu Uzere her yıl ı... 
tip edilen bu çaylar, talebeyle ya. 
kından temaaı temin etmekte, ve 
her birinin ihüyaçlan etn.fıDda 
.....ıı fikirler ediJımjye JmkAn ver. 
mektedir. 

Bu çaylardan birinde hllh91ea 
bulunmayı vaadeden Maarif VeJdll 
Huan Ali Yllcel'.bı de yakında eeh
rimise geleceği tahmin edilmekte
dir. 

Muhtelif talebe kltletertae 
verilen slyafetlerdeıı dlbıktl. Tıp 
ll'akUltesl aon 11Dllfma mahnatu. 
Bu Milada talebeden ll'uat Uzgtlr 
ıeter huta!Jinıa karp yem bJr L 
1'ç formWU buldufundan balmet
mll ve bu llicm inaulhı'e muadil ol· 
duğunu e5ylem)ftlr. 

Bulunan diğer bir il&ç formaltı.. 
nUn de, ihtiyarlan ıeıM;Jettlnnlye 
yany~ bildlrilmelrtedlr. 

Tdebe bundan bqlta. kendileri
ni allkedar eden içtima! mfllleleler
den balıaetmftler. tlnivendte muhl 
tl ciftrmda blrehenelerin QOfaldı
jım ve bul talebelerin buralara 
gitti#tnl aliylemı.terdir. 

Dolayalvle bu gibi hallerle mtl· 
cadele edilmem ictn tedbirler aJJn 
mam tsten!.'"lif. di~f'r t.anttan °'Ta. 
lebe Blr!W" nhı llllratle tal8i iM\'· 

nuıbsh.iıl oJmuttur. 

Askerler 
Sivil ldüplerin müaaba 

kalanna ittirikten 
menolundu 

Oenelkarm&7lık tarafmdea .... Terbi,_. Umum mtıcltlrloa&m ,,...... 
bCr emir muclbJDee bUQmum ... 
llMUUplarmm Blvll klllpıert temetw 
mlabculara ~· k•ttı• 
llMID8dllmlftir. 

Ba emre ~ m~ ıa f ,,. ,.. 
dek .ubaylarla yedek W~J ulaôlD 71 
dl,_ ukert okullar takbelet'l. • 

yuaaftık Jmmetlnl ifa eclea "" 
terbC,.ı malaıadiyle BIWa altına .... 
iDii balmaen DltlJ&t erler ..ar • 
lunduklaı'l mtlddıetçe 8lYl1 UseD _. 
wp bulunduklarl klüplerln mtl•1'1 

kaJarma dehi lfttrü edeme*'. "' 
emir d8DcleD Wbanm tatbik ••• 
gSrmlftli'. 

Ba im.ranta enel JedeJı •'-7-
larta. )'edalı •• ,. olnl11I talelıf!'fd. 

'" •ler kıt&1an kom11tanJ&rmdsa., 
m almak euretlyte kltlplıertnba 111 
u.1'akalar11& lfUralc edetıOtJ'Cll'fer*. 

Dair dlDden ıuııu... ·tatbOI ... 
Ulle lfrdlllDe g6re, llUbaJ' " ... 
buırttnkil macıara lfUralt ede ..... 
lerdlr. 
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R d G t · 1 da.r bttl~meleri ve Blngazi Uzt>rlnt :; __ a_y_a _ _ a_z_a_e_s_J... umumı bir taarruz yapmalan kuv\'et· 
M- _ le muhtemeldir. 

Ma'IOI çocuklar için mektepler açı l acak f İiidıse er arası. ô ~~ 
Alman orous~ _eı 

Bulgaris!anı kol 1~ 
ca gaçebilir 111· .~ 

Bingazl azami on beş giln ıc:inde

Alm8D J 8 DJD b &rjt Bardiya, Tobruk ve Dernen1n Akıbeti 
ııe uğraması kuvvete mulıtemeM.ir. 

teşebbüSI Bingazi ~ehrinin de karadan yapıla· 
Hitıer'.n nutkundan sonra geçeceği 

arp teşebbüsü btitun dilnyayı al.\ka· 
ıır eden mesele olmakta devam et· 
nektcdir. Hltlcr 19U senesi içinde 
arb.' nlhayctlendlrcceğlrıl ve yeni ni· 
ımmı kuraca;tım ııBylemiştır. Tab!i, bu 
•ab kkul;: cdinceyı.ı kadar bir temen 
ciclcn ibarettir. Faltat muhakkak olan 
ılr şey varsa o ela bir teşebbüs yapa· 
\!<lğıdır. Bu teşebbüsün mahiyeti ne 
labillr. Buna kimse kati bir cevap 
veı·emez. 

cak taarruza karşı mUsta.hkem mo?v· 
kil yoktur. Ancak diğer şehirlerden 

kaçan !tıılyan kuvveUerinin Bmgazl· 
de ııehra usuıu ile tahkim ed.ilnılş bir 
nıUdafaa battı kurmuş oldukları ka· 
bul oıun.:ı.blllr. l<'akat bu mUdafaa. nat 
lart ağır ve hafit tank blrlikl .. rlyle 

yapılac3k bir taarnıı:a muka vem<:t e· 
oemezler. Kanııııtimizce şarki Libya 
yı\.n! Sirena!ka ayaletı işi artık tıit· 

mişUr. 

Yunan - l talyan harbi 

tık tedrisat milfettişleri dün 
Maarif Müdürü Bay Tevfik Kutun 
başkanlığı altmda bir toplantı ya. 
parak çocukların ilk tahsil vaziyet. 
leri etrafında görüşmüşlerdir. 

Srhhi durumu tahsile mUsait ol
mıyacak kadar zayıf olan çocuklar· 
la, sağır, dilsizlerin ilk tahsili ya. 
pabilmclori, körlerin de bu tahsil 
den kendilerinJn istifade edebile· 
cekleri kısımlarından faydalanma. 
lan hususunda tedbirler alınması· 
na karar vermişlerdir. 

Sanat ve.tahsile bugünkil okul
larci& devam etmelerine sıhhi du. 
nımlan imkan olmıyan çocuklar i
çin şehrin sayfiye ~·erlerinin birin
de perva.ntorion şeklinde bir oku· 
açılacaktır. 

de ayn bir müessese bulunacak· 
tır. Bu müe.ssese bunlar için ayn 
bir müfredat programı dahilinde 
ders verilmek suretiyle ilk tahsil 
mezunu yapılacaktır. 

Bu kararlar VilA.vete ve llfaarif 

Vekfiletine bildirilerek müsaade 
istenecektir. 

B undan maada ayrıca toplantıda, 
!stanbulun mülhakat köylerindeki 
okulların hangilerinin eğitmenli o
lacağı kararlaştırılmıştır. 

Esirlere üzüm, 
incir gönderilecek 

I
• ZMİR, 30 (Husu11t) - Beynelmilel Cenevre Kızılhaç ittihadına ,~ahi~ 

bulunan Türkiye Kmlay teşkilAtınm, h&ll harp dolayısile vıızıteıu"ı 

çoğ"almıştır. Bu meyanda Avrupada cereyan eden muharebeler dol~yıı;lle 

harp esirlerine, buradaki ıtkrabalari ecnebiler tarafından ı;-önderU>:nPk iMte 

H TLERtN son nutı.-u ~ ~;-
tar bııkkmda Alm:ırt1' ~ e 

kZ•.:atcn IU.babarda bir tıt.Jlr: !)\ 
zırJadıklarnıa dair ciddi ~. 
uyaıulırmlştır. Oo beş !d~' 
mebus gmbu ta::ııfmdan sob 
riyasetine verilen takrirde b' 
rl~tan c:fkan nmumiye!linJıı 
smıtald tok ciddi eodl,eJPriııl 
riyor. . . > Muteh ... 53ıslnr şunu tebarüz ettir 

M kteclirler kl !tat! bir netice ancak 
nglltcre üzerine yapılacak bir 

rruzla elde edilebilır. Jnghtcreoin 
\" lngton elçi.si dcınlştır ki: 

Asctcosy Pres muhabirinin Bel· 
ı;radd.an bildirdiğine göre Tepec.!elen 
şehri ltalyanlar tarafından tahliye o· 
tunmuş va şehir Yunanlılar eline geç 
m!şUr. Yunanlılar es!r ve malzeme 
almıştarc:rr. .. 

Talebe burada hem sıhhi vaziye. 
tini takviye edecek ve hem de ·ilk 
t;..l1f:Hini yapabilecektir. Bu mü. 
essesPnin çal:şma programı ayn. 
ca mütehassıs bir heyet tarafmdan 
tanzim edilec-ektir. 

Bu ,·aziyet Romany:ıdal>l 
orılusııoun Bol~arist.-ın yoltl nen hediyelerin muntazaman kolllcr halinde gönderilmesi vazife:,;inl K•z:•A;ıt 
daJardcnizi."l{'• Selnniğe ,·r 

deruhte etmiştir. Bundan başka Almanya ve Ingllteredeki harp eııir:.,~:nE tara do~ru hir taarruz b 
Bu hususta hımUz bir haber al 

adrm. Fakat vaziyetin ltalyıı ve 
1-! !kanlardaki inkişafı tarzına b<Akı· 

ırsa bu H!tleri yakında bir narı>'<ete 
vkedecek tir. 

hediye olarak ll'>."?0 blJl lira kıymetinde kuru il.zum, incir ve fındık gtm1e. ı yapması ihtir.mlini günün fil 
rilmesi de muvafık görUlmUştUr. Kızılay Tzmir merkezi, bunun için pı, :. q'.'I 1 haline getiriyor. 

Mihver 
Amerıka ablu
kasına na sı l 
dayanac~k 

Dilsizler, sıı<{rrla.r ve körler için 
dan mUbayaatta bulunacaktır. Şehrunlzdcki tUcC'arlar nezdinde ba lı;ı ;çın I 
te~bbUslerde btdunmu§tur. Malillndar ki Romanya 1 fi 

Amerikan bahriye na.zın Noks da 

demiştır ki: 
- Almıınların istila.ya leşebbUs et· 

rrıek Uzcre uzun vaadell ha.va şartlan 

Hususi mekteplere 
nı tetkik etmekte olduklarına dair 
nalfımatımız vardır. Almıuıll.r !ırtık 

rngillz halk.mm maneviyatmı kmo~k 
';ln kalabalık §ehlrlere bomba a•ma· 

yor, endwstri §Chlrlerlni, hedef ittihaz 

Ban ı yaşta tale· 
ediyorlar. 

Lomi.ra, 1 ( A.A.) - BLlrada 
şimdi münakaşa ed1len en mü- beler alınacak 

Almanların hava 
kuvvetleri 

him nokta. artık kati surette H ususı Türk ilkokullarının 1-5 inci smıfla 
temin edilmiş bulunan Ameri. 
kan yardımı değildir. Fakat A. rına alınacak talebelerin a sgari ve azami 

İngiliz radyosunda bir konuşma ya· merikanm mihvere karşı tatbik yaş hadler i, r esmi ilkokullar talimatnamesinin 4 
pan havacılık mUtehassm denı!ştir edilen ablukada lngilteıeye na· 
kl; sıl iltihak edileceğim bilmek üncü maddesine, hususi T ürk ortakoul ve liseleri-

- Alnıanyanm elinde ss bin tayya· meselesidir. nin muhtelif sınıflanna kabul edilecek talebelerin 
resl varörr. Iı'akat bunların ancıık 6 Nevyork Timcs gazetesinin yaşlan da resmi lise ve ortaokullar talimatname 
bin tanesi birinci smıftır. Yani dı>rbal askeri muharriri binbaşı Fil. 
havalanacak vaziyettedir Almanla· ding E liot, yazdığı bir makale- sinin 71 inci ma ddesine göre tesbit edilmektedir. 
nn üzerinde en çok uğraştıkları tay· de bombardıman ve ablukanın İlkokul, or taokul ve liscı derecealn· 
yare tipi sessiz ve yUksekten uçan tay Alman muhasarasına dahil un. deki azınlık okullRrmd.a yaş tıaddf ba 

yare ta.pıdir, Almıı.nlarm ist.ilA İÇW surlardan bulunduğu ve bunun kımmdan müşterek talimatnamelerin 
hava.la.nn devamlı olarak iyi gitmesi· için İngilterenin tayyare vere. de yazılı bUkUmler dahilinde talebe 
rıl bekledikleri muhakkaktır. Fakat ceğini kaydetmekte, Alman si- kabul edilmekt€'dlr. 
Şubat içuıdo. böyle bava bualcaklan lalı fabrikalarına karşı bom. Yabancı okullarına gelince; bu o. 
şüphelidır. lngUtereden gelen haber· bardımanların artacağını ve Al kullsrdan ba:>.ılarma talimatnamele· 
'er lngilız anavatan kuvvetlerinin ts· manyanm mağlfibiyeti gününe rinde her sınıfa kabul edilecek talebe,. 
tilAyı karşılamak için hazır bir vazi· kadar Avrupa haricinde devam terin a~gari ve azami yaş hadleri 
yette beklemelüe olduklarını bUd!rl edecek olan ticari işlerde lngi. tesbit edilmemiş bulunmakta, talimat 
yor. tsuıa. tcşebbUsU hakkında lngl· !izlerle Amerikalılar tarafından namelerinde bu huırusta. sarahat bulu. 
llzlcr diyorlar ki: I tatbiki elr.em işbirliği plallJJU nan yab3ncı Oltullat' İBe beraberlik 

- Bu bizim için ne kadar bllyük münakaşa etmektedir. göstermemektedir. Bundan dolayı, 
bir tehl ke ıse o kadar da. iyi bir Londranın noktai na.zarına yabancı okul idarelerinin talebe k!lyıt 
ırsatbr. ÇUnkfl Almanya muvaffak go··re bu hususta Amen·karun k ve abul işlerinde aşağıda yazılı nok 
olamadığı takdirde tamamen çıkmaza yapacağı şey Almanyanın sev- talan, nazan itibara alınacaktır. 
·~receltlil" Almanya gıırbt Akdenizde k d ~ind il h ed •. b' ' · · e eceg en ş p e ecegı ır ı - Yabancı llkokullanndan, taıt. 
d1:1 Vişl hlik~ıetlnln yardımını ara· millete her tür lü ihracatı re<i.: matnameterinde her sınıfa alınacak 

birlnci eınlflarma l ~t 7, ikinci srnlf 
larma 16-18, Uçuncu sınıflarına 17·19 
ilse kısmı dört smıtlı ise dörcfüncU 
smıflarma da 18-20 ya§mdaki çocuk· 
lar kabuı ed!Jirler. 

5 - Yabancı okullarının orta. kısım 
ihzari smtllarma 12..14, lise kısmı ih 
zari smıfiarma da 15.17 y~mdaki 
çocuk:ar girerler. 

6 - Yabancı tabilyettekl çocuklar 
dan yaşlan, gtreceklerl amlfJara uy 
mıyanlar iç!lı vekUliğimlzden muvafa.. 
kat lltlhsal edilecektir. 

tarihinde 

Genernl dö Gnl'\in 
fr,.!)asız m Uetıne 
lı tap eden nutka 
Loruira. 1 ( A.A.) - Radyoda 

Fransız milletimı hitaben bir 
nutuk ırat eden general Dö Gol 
ezcümle şunları söylemiştir: 

" - İtalyan imparatorluğu, 
Fransız kıtalarının da yardımı 
ile İngiliz müttefiklerimiz tara. 
tından indirilen darbeler altında 
yıkılmaktadır. Birleşik Amerika 
devletleri de muazzam menba. 
!arını harekete getirmiş bulun. 
maktadır. Fransa ve Frrımnz 
imparatorluğu artık yeisten kur 
tulmuş bulunuyorlar. 

Fransanm mukarlderatı. doğ. 
rudan doğruya Akdenizdeld bü· 
yük harbin neticesin~ bağlıdır. 
Eğer bu harp kaybedilecek o. 
lursa Fransa. uzun 7,,ımanlar i. 
çin istiklalini kayb<'dec-eği gibi 
imparatorluğa da vedıı etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Fa. 
kat bu harp kazanıl<:ığı takdir
de düşmanların mukadderatı 
kati surette t aayyün etmiş ola_ 
caktır. Çünkü zafer, Avrupaya 
ve Fransaya doğru havalanabil. 
mek için Latin denizin.in mnlik 
olduğu hareket ilslerinden isti. 
fade etmek zaruretindedir. 

rfstan ara.'4ında Tuna nehri e 
(e~hll etmektedir. Şu tııı14 
m'.UI ordusu llulgarlstans. tır 
l~in bu nelılrden geçecek .• 
miiddet evvel Romanpdıı1·1 1 yolların en atar yükleri gt( 
müsait ol:ıca!I r. ~kilde tanıir !ııı 
si hakkmda bir emir ı·erilrı1·,1ı1 
emirden istihdaf cilil(ln nt 
Tuna Uzerlndf'IJ köprülerin 
ordusuna geçit verecek ~urt 
miri o!dnğuna hükmetmel' 
değildir. 

Eğer Bulgarlar kcncli~~dı 
buduthrmı açarlarsa vey'( 
den H>:ıret blr mulı:a,·cmei; 
ederlerse, AlıD:ın ordusu:ı " 
fesi tabii o!:ı.."a':< co?< kolsylıtrf 
lmt Eul-;:ırlıır fiiicn mnhZl
<lerle"'~ Afıranfar Tun:ı~·ı 
KCÇm~I< m~eburiyctindedlt. ~ , 
ordnfilu !'}ih~h~lz Bol~arist3~ 
ben "İrebilir. Falmt ccbrcll 1 
ı~, Bul<tar hii!•fım<'iinln ıtl~ 
tiyle girmek arasında nette 
rivlc biivll!• hlr fark \•ardll'· 
Aİm:ınla~ 3<1iJ m:ıksatJ:ıJ1 ~ 
Bn!riarist:ın topra!dal'ınds.tl 

1 r•nt g-cçirmck Mğ:i!dir. IW ' 
dosuna kendi kumandatıırı1 alarak Rom::ı.ova ordu~o Wb 
da lrulfanm.:t;:İrr. Nitcttint ıtı' 
son nutlrnnd:ı. .. Eğer Anıet 

makta.dır. • • detmektir. talebelerin aegart ve aza.mi yaş haddi 
,Almanyanın Vı§ı Bilhassa. bazı ihracatın kati tasrih edilniit°bulunanıa:r bu 11&rahate 

Fransanın ve Fransız impa. 
ratorluğunun mulrndderatı si. 
ıMMlıtımızm fy:nıııh'a1'?ffati. taay. 
rY'An ederken, siz silah elde fakat 

~~'''"'~~' 'ifıltı~ız ve haysiyeti kırılmış bir 

bl} gfrerseı bütün Avrupa "' 
miid:ıfaa edecektir" derııl' 
maksa.dmı ifsa ctmfatir. 
hükfun ~tinin .-:ııuvafa!;;tirır 
rlfôtam) girecek olan Alıuııtlt 
irgrç Bnlgarlstancla me,·ctltf 
dci1işttrerek bu memelck~ 
Romanya mevtrllnc :gE'tfr 
Bulgaristanı üçiiZlü paftts 
sonra ing-iJtereye. Ameri1<9~ 
bu devlı>tlcrle müşterek 
eden memleketlere karşı 1' 
sabma harp ettireeekttr. 

hükumetine ültimatumu surette men'i Almru1yanm bun. göre lıareket etmekte devam ed~ek.. 
vıııt hukClmetının ortaklığı alınma· lardan istifadesini menedecek I terdir. 

ı.ın Almanyanın Akdenizde bir hare· en emin garantidir. Uz:ık şark .2 - Yabancı llkokutıarmdan, t.aJi· 
kete te~cbbUs etmesi mUmktin ol<ımaz. piyasaları çift ablukaya tabi tu matname.Jerlnde her smıfa kabul e<li.. 
vışl hUkCımeti uzcrlndekl Alman tnz· tulacaktır. Bugünkü İngiliz - A. lecck talebelerin yaşları için herhan. 
}ikinin ı.rttığı görUlUyor. İsviçre ga· rnerikan münasebetleri muha. gi bir kayıt bulunmıyanlar bu busueta 
zetcleH :ınırcşalin bir telgralma Hit· rebe başındaki vaziyetlerine gö. resmi lllşokullar talimatnaml'slnin 
"'tin verd. , cevabı mumatum ol"l.rak re baş döndüriicii bir ileri ha • 4 ilncü maddesine gore hareket ede· 
kabul ediyorlar. Fransız mUtebas'Jlsl:ı.· reketi kaydetmekte ve Alman . ceklerclir. 
n dıı. :n·ıınsanın tamamen ~ğall ihti- ya. için dünya hakimiyeti saha 3 - Yı>.bancı ortaokuııarlllltI birin. 
maJindeıı b:ı.!ısc>d!yurlar. zannolunduğıı smda tam bir inhitat ifade et- el sınınarma 12- 14, iklnci sınıtıarma 
na göre A ıman k11vetıeri Frıı.nsayı ta.· mektedir. Şimdi Almanya dün. llH5, UçUncU sımflarma. H .16, orta 
nmmen ı~ğ ı edece!< ve bundan son!& yarun diğer kısımlarına nüfuz kısmı dört sınıflı 180 dördUncU sınıf· 
Lavalin riyasetinde bir bUkt\met ku· etmeğc çalışan etrafı daiına farına 15,.17 yaşındaki çocuklar alı· 
rulııcaktır. o zaman Mareşal Petenin mahsur bir millet halinde gö- nırlar. 
mantıkan §imalı Afrikaya geçmesi rülmektedir. 4 - Yabancı liselerinin lklnd devre 

8 - Herhangi bir sınıfta lld yll 
kalaıı talebelerden yaşları buluoduk'arı 
rı ımıı.flara kabul yaşını geçirmiş o
lanlar, ı-.u okullarda tab.!!Uerine de· 

vam edemezıer. 
9 - Yabancı okullarının, or taokul 

am.ıflarma muvazi olıın vo lklncl dere. 
cede orta ihtisas okulu malılyetLrıde 

bulunan meslek amıfları, kabul edile. 
cek talebelerin yaşlan balmnmdan 
orta.okul anııflan gibidir. Bu okulla· 
rın itse snııflarma muvazi olan ve bl. 
rinci derecede orta ihtıaas okulu duru-
munda olan meslek smıfları da, hu 
hwnıııta, ilse smıtıan mahiyetindedir. 

ı:ızrmgc!('celtUr Bu sebeple Genernl 
Veyga.ndın bu akşam radyoda .söyll· 
yeceği nutuk büyUk bir alAka lle bek· 

- Sakm başnndan bir kadın r , 
meselesi geçti de onun için onlara 1 S B L Ç U a LA R S AB A y I N D A 1 

Jenmelttcdlr. 

l talyan imparatorluğu 
çöküyor 

ltalyada imparatorluğun elden gi 
deceğinc dalr eJıdi§cler uyarunaktadır. 
Popolo DiW.lya gazetesi - her halde ~ 
halkı teskin için olacak - imp:ıra· 

torluk luı.ybolsrı b!.le yeniden ihya edi· 

lebilcceftlnl yazmn!<ta.dır. 
İtalyan gazeteleri Almanyaya bağ· 

ıılıklannı tekrarlamağa lUzum gör
mUyorla!". ÇUnkU ltalya için Alman· 
yaya d:ıyanmaktan bl\§ka kurtuluş 

yolu yoKttır. 
Romade. yUksek harp mecliaınln 

büyUk bir toplantı yaptrğı haber alm· 
rnIJtlr. Mare~nl Grazyaninln de Lib· 
yadan gc.lip bu toplantıya işt!rf\k et· 
tigi \"C y!ııe dqndUf,U bildirilmektedir. 

Libyadaki harekat 
Deme dUştUktcn sonra sahil boyun· 

ca Bingazlyc doğru ilerlemekte olan 
İngiliz lrnvveUcrl hakkında en ~n &· 

Jınan bir habere göre bu kuvvE>tle" 
Oernenln liO kUomelre garbinde B:ır
tiya ltasaba.sı öcılıne gelmişler ve bu· 
raı1a It.alva·ı kuvvel!eriyle muharebe· 
.vcı tııluşmııiiJardır. 

Bu mevki Binga.z ye 80-90 k•Io· 
metre mt:eafededır. Jngiliı: kuvvetleri· 
ııın Blngaz,ye uJ'lşmaları bir gUn me· 
clesidir. BcrUya k.ı.. .. aba!'!ı beş mühim 
olun bitle Utl b.r me\ kidir. Ayrıca 
~inga.zldcn buraya bir demlryolu var-
Jır. 

Bıngaz ye bu şe 11rdcn bır çok yol· 
ır uzandığı için harek.a.tın eüratle 1n 
dşa!ı beklenir. Bingaz! önüne var· 
•nış olan kuvvetler de ltalyanlarla 
ırbctmcktcdlrler. İki ayn yoldsn l 
•rllyen bu 1ld kuvvetin iki güne ka· 

düşman oldum .sanma .. Ben annemi A N 
bile tannnıyonım. Fa.kat bayatı iyi 

öğrendim. İnsanları iyi bilirim. ! Ankara Kales·ıne 1 Kafa.mm içinde kadın yüzünden 
gelmiş geçmiş vakalarm yüzlercesi 
va~baba, Mahperi'nin önünde Büyük Tarihi Harp, Sevda ve İntikam roman. 
yerlere kadar eğilerek selamladı: ~- No. 4 Yazan: NiYAZI AHME1 -~ 

- Emriniz sultanım .. dedt 
Mahperi oğluna: 
- Haydi Giyas sen dışarı çık .. 

dedi. 
Küçiik veliaht odadan dışal"ı çı-

karken sultan : 
- Otur Gökbaba .. dedi. 
- Aman sultanım ... 
- Yok, otur .. Öyle konuşalım .. 

Senden çok şeyler soracağım. 
- Bildikle'limin hepsini söyliye. 

ceğim, sultanun .. 
- Ben, şimdiye kadar Alaetti

nin hiç bir hareketine karışmadım. 
Kanl'ma.k da haddim df'ğildir. A
ma, onu <;ok seviyorum. Bana bel
ki de gadredebllecek bir ortak ge
tiriyor. Bu sa"ray zindan olacak .. 

Gökbaba: 
- Hislerin temiz amma. iste. 

diklerin yerinde değil, dedi. Sul
tan Ataettin kuvvet. kudret ~ahi
bidir. Al"7.lllarm yc>rine g~tiremk· 

ta kimseden yol sormuyor. Ona 
mani olmnk iktidarını klmse<le bu
lamayız. 

- Demek .... 
- Evet sultanım .. Seni saraym 

bir köşe.~ine fırlat•r ,.e senelerce 
uğramaz. Bir.im elimi:ı:den ne ge. 
lir ki .... 

Gökhabn. düijündü. Mahperi sul
tanın :ı,:iizilne daha dikkatle baktı 
"·e bir aralık bakışları karsılastı. 
f"rl\kbııbanm ~öz ~beklPriı:ıdP btr 

alev yanıyordu aa.nkL. Mahperi 
sultan lirperdl. 

İhtiyar: 
- Ben daha başka şeyler de 

söyUyeceğinlzi bekledim .. dedi. 
- Daha başka mı, ne gibi,.? 
Sultana daha çok yaklaşmıştı. 

Sesi bir fıstltı halinde çık: yordu: 
- Seneler geçecek, dedi, iyi 

veya kötU günler göreceğiz. Yaşr 
.\'anlar için her ilcisi de iyidir. 

- Kötü günlerdf> mi Gökbaba. 
- Evet sultannn ... Ya.'.lamak i-

yidir. Toprak altmda beklemekten. 
se yaşamak, nefes almak iyidir. 
Evet, ne diyordum ... 

- Uzun seneler, sonra ... 
- Evet. uzun seneler, sonra 

iyi veya kötü giinleıi milteakıp 
Keykubadiyyı? sara.ymda mUhim 
hticti~elf'r cerey~n edec"k.. 

- Anhyorum Gökbaba ... 
- Evet. Anlıyorsun elbette. Bir 

taht kıwgıı.sı.. Ho~ o günlere çok 
senc>ler var. A!fıt-ttin daha gençtir. 
Yeni yerler fethı>decek. sarayımı 
\'eni \"eni c::ı.ri~·pJer gctirecPk .. 

Mahnr•ri a.c;..,hivc>tl lıııv'·ırdı: 

- Suımn f~ökhaba, ondan bah
~tmeyiniz .. 

- Hayır .. Mademki beni çağır. 
dm. hepsinden bahsedeceğim. Bil
diklerimin hepsini kendime sakla
mııkfan hir fa.vda g8remem. Sö\•le. 

tneliyim onlarr .. Hem bu sözlerime 
muhtaçsınız. Size yol gösterecek •• 
Fakat buna rağmen su~mamı ist;. 
rorsanız susar, giderim.. . 

Mahperi yumuşadı. Onun bu ko
ca sarayda dert yanacak kimeeRi 
yok tu. Halbuki Gökbabaya açılmış· 
tt. Onun nasihatlerini de dinlemeli 
miydi. 

- Hayır Gökbaba, hayır .. Söyle. 
Benim için ne düşUntiyorsa.n hepsi
ni söyle ... Benim kusuruma bak. 
ına.. Zaafımı biliyom.ın ... 

- Aiaettin samyma daha bir
çok cariyeler getirecek. Bunu yap
mak için de memleketler fethede· 
cek, ordularla çarpışacak, yüzler 
ve yüz binlerce insan can verecek. 
Eğlenecek. Kayseriye, Niğde, Si
vas, Ankara, Malatya., Antalyaya 
daha birçok yerler ilave edecek, 
Meran bağlarmda iyi gUnler ge<:L 
recek. 

Sultanım. gözle'rlniz hınçla parlı~ 
yor gibi. Fakat haksTZSmtz.. Ona 
hak '·ermek laz-m. o bUyUk hü
kümdardır. f alnız büyüklerin de 
kab3hatlf'ri. küçük kusurları olur. 
O da bu kusurları yapacak elbette. 
As:I söyUYeceklerime gPliyonım sul 
tanını. Alaettinin başka <:ocakları 
olacak, onlar bUyilyccekl<"r ve bir 
gün Keykubadiye sarayında müthiş 
"·~veylalar '\'Ük flPli'TkAn !lokaklıırcfa 

halde seyirci mi kalacaksınız? 
Bir tarait.an general Cantroux
nun askerleri Tobnığa girer, di. 
ğer ta.raftan Larminat'nm kuv. 
vetle ri Merzuk'u zaptederken, 
İtalyan Trablusunun fethini ta. 
mamlamanın sizin elinizde ol
duğunun farkında değil misiniz? 
Fr.ansaya hizmet etmek ve si. 
lahlarımızın şerefini kurtarmak 
ic~in bizim yaptığrmız gibi, siz 
de bu utandmcı atalet zincirini 
kmunaz mısınız? Hep beraber 
hareket edelim ve harplerin _n 
adilini. yani şeref ve hürriyet 
harbini birlikte kazanalım.,, 

kanlar akac.a.k .• Korkunç taht kav. 
gam başlıyacak, sultanım .. 

Gökba.ba, ayağa kalkmış, gözleri_ 
ni korkunçla...~ırmtştı. Yüzüniln bu
ruşukları konuşmak, bir şeyler söy. 
lemek isteyen dudaklar gibi a.çıl·p 

Fakat Bnl~amtan AınıJlll"' 
ne karşı mak:ıvemct edC ,.,-ı 
mıınyanm Bulgar hadutlıı 
miy~ karar vermesi zorlıı~ıt· 
bu ta!tdirde · Balkantardıı.11 
Sovyet Rusya ve bütilJl 
memleketlerl BulgaristaJllll t 
\'cmetlne muzahir vaıl~·C 
BövJe bir \ıazivette BaUt&fl 
gaİ için B::ı!r,a~is~na ı;lrt' , 
Alman ordusu büri.\k ~tf 
getirmek zaruretindedir. 
garlstanı geçmek için \'ııg 
bndutııırmdan Ka.radcrıııe 
oJa.n sahayı askeri• işgal ~1" 
mıya. bundan sonra. TilJ' 
Yuruı.nlst:ın ve Yngosls~'Y' tı1 
rmı hcs::ıba katmrya. mubW 

kapanıyordu. Gökbabanm sesi ha· ı=====:.::=======::;...'" 
la yavaş çıkıyordu. Fakat o nefC3 
Mahperinin beyninde müthiş gü. 
rültillerle uğulduyordu. Sanki sa. 
ra.yda.n o vaveyl8.lu yükseliyor ve 
sokaklarda dolu dizgin sUvariler, 
talıt kavgası için koşup duruyor
lardı. 

italyadan karış•~ 
haberi verel1 

iki Amerikalı 
-.tşte o gün kim kuvvet.u çıkar- .. gazetecı·nı·n 

sa, kim kurnaz olursa ve kım daha 
evvelden önüne gelecek dikenli, ft6) 

akı 
zehirli manileri, uçurumlan hesap- Belgrat, 1 (A.A.) - ~ 
hyarak çarelerini düşünmüş ise ka. İtalyanın şimıilinde ktı~e 
za.nac.a.k, taht onun olacak... olduğu ~ah.eri~ i~ vereıı ıııl 

O vakit sultanım, siz ihtiyarla. ~a: oldu~ ıddıa.sı ile ceı%ı) 
m.ış olacaksınız. Kalbiniz şimdiki ild Amerikalı gazeteci 1 
gföj helecanlı çarpmryacak. sevgi çlliğinin ta~e~l ve. Alın8;&ı 
yerine hırs ve kin duyacakc;m·z... mudaba.lesı uzerıne ee 
Arzularınız aslan pençesi kuvveti mışlardır. ~ 

~ş.ıyacak. tstiyeceksitıiz, ki taht Bu iki gazeteciye teıef~~ l'oı 
sızın olsu~ ... · . ,, lanmalan bir hafta m~dd 

- Beıum ~ · ·· bunlardan birine de teJeıt: . t 
- Evet. sıztn. yani GıyasetU • kullanması müddetsiz olrıt"P' 

nin ... O şimdi bir şey bilmiyor, Fa-
kat onun hakkmı korumak size dli· 
ı;ıer. Hem kanlı çarpışma. başladığı 
gün, tahtı kaybeden, başını da kay_ 
bedecek ... 

- NelE>rden bahsediyorsun Gök
haba? ... 

- Seneler çabucak !'{Cçer sulta
n-m .. Yaşnnr bf'n de unuttum. Fa
kat uzun senelerdir, çok uzun, ma. 
sal kadar uzak ye'rlerden ayrılıiI

~m gtinleri bir daha yaşıyamadan 
koı:myorum. Eğer arkasından koş
tuğum emelimi yakalıyamazsam, 

vi.lz elli sene yaşryacağmı suttannn. 
( DP1ınmı vnr) 

sak ecillmiştir. .. ~~ 
Berlinde beyan olundtı~~ı) 

ltalyan·n şinııılinde kıır; 
çıktığı hakkındaki haberi b t 
Z"teci telefonla Ncvvork 1 

lerdir. 
Şunu mşahede etme!~. ~ 

ki, Alınan Transocoao nJ ıı 
geçen bu iki muhabirin t 
yadan lln ıç edildiklerini 
ti. Bclgrattaki Amcri"'nn . ., 
ild gazetecinin meslekll'· 1 

sında verilen bu cc-zar•rı 
ması için bilyük bir ga)r 
mektedir. 



ltarp llaHai kabili et
°'"-a ~Unl göze 

• Banu ikisine de 
~ ~hta karar \"ermek 

ilktir. Hidl!Wcr yiirU. 
; nlhavrl bitaraflrk

ld( hAlt~e kadar yak-

"-Oltıan, terkibi ne ka
~. olAun millet ku\"
. ~ek bir t~k1ctil 
.... ~~ade m111tıti tf'm
._..Ytıtt.tlir. K:ırarla. 

~ bekllycblllriz. 
~.ı bir haha yapa. 

clıa lı.Unat noktalan 
bir .luadark. BU

~ , ıtett.fll uker ma
,Janduk mucizettl 

SADRİ ERTEM 

>~tirari durak 
1.1.~~kacak 
~~ir dahi
lıal..:. dtlr'aık mahallerin
~~ kanı.r vermiş 
-,.._-:-•eyi tanzim ederek 

'9'fı Yenaiftir. 

_ Şehir Haber·Leri 

Amklı bir tramvay kazası 

Beş yaşında bır yavrunun kafası 
ağır surette yaralandı 

Dün feci bir tramvay kazası ol
muş, Aydın adında beş y~mda bir 
çocuk Tramvay altında kalarak a· 
ğrr surette yaralanmıştır. 

Kaza, Çarşıkapı cadde.cıinde ol. 
muı:ı, Aydm, karşıdan karşıya ge· 
cerken, bir Ortalcöy-Aksaray tram
vayının onüne düımıiistür. Yatman 
arabayı birdenbire durduramamış 
ve çocuk, tramvavm önünde birkaç 

metre tıürilklenmiştiı. Ancak tram. 
vayın önündeki tahta, kendisinin 
tekerlekler arasına gitmesine ma
ni olmuş ve Aydın başından, vücu
dundan aldığı yaralarla baygın bir 
halde Cerrahpaşn hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Vatman yakalanmıştır. Çoı·uğ"un 

hayatı tehlikededir. 

Şehrimizde bir serbest 
halı meşheri açıltyor 
Yakında şehrimizde bit· serbest 

transit hali mahalli açıl8c&ktır. 
Bu meşhe:rde lıalrcrlar, mallarını 
teşhir edebilecekler ve isteyenlere 
sa~larda bile bulunacaklardır. Bu 
meşherin yeri henür. teflhit edll
memiııtlr. 

Fakat serbest bir mahalde ihdas 

edilmesi düşünUlmektedir. Meş

herde gümriik memurlan da bulu
nacak ve giren çıkan halılar göz.. 
den geçlıilecektir, 

Bu halı meşherinin yakında meri 
yet mcvkiine girecek olan (traruıit 
hah serbest mahalli) kanunundan 
sonra lağvı mevzuubahistir. 

istimlak işlerine ve yol inşaatma 
devam edilecek 

Şehir meclisi ikmd devre toplan
tılanna yarından itibaren başlıya
ca.k ve toplantıyı Vali açacaktır. 

Rumamede, bütçe ve tetkiki he
sa.bat raporlarmm müzakeres.i mev 
cuttur. Bütce vaziyeti ve yeni ya. 
pılacak işler etrafmdıı merll~e lza· 
hat verilecektir. 

Bu izahatta, bu yılki bütçede 

Geçenlerde Fran.aada.n avdet 
eden. arkadaşlarımızdan ressam 
ErcUmend Kalıruk dün Eminönü 
Halkevinde güzel ve muvaffalu
yetli bir resim sergisi açmıştır. 

FraM&da bulunduğu müddet zar
fında vilcuda getirdiği eserlerden 
mürekkep olan bu sergi, ~ebrfmi. 

-7-

kısmılarmda bazı yüUelmeler ol
duğu, tezyini baknndan yeni bir 
ma.9raf olmadığı, istimlak işlerine 
devam edileceği, Mecidiye köyün
de yapılacak olan yeni ı.ehir hasta
haneffi için icabeden 400 bin liralık 
tahsisatm bütçeye konulacağı, mü. 
sait zamanda hutahanenin derhal 
inşıuıına ıreçileceii bildWleeektir. 

zin sanat ve fikir muhitine mensup 
bUyük bir ziyaretçi kütlesi tarafın· 
dan ger.ilmi!!, fevlrallde takdir e
dilmiştir. 

Ercümend Kalmık sergisi, umu
mun ziyaretine açıktır. Bütün me
rakhlarma görm~; tavsiye ederiz. 

Adliyede: 

Radyo çalan adam 
Bir sene hapse 
mahkum oldu 

IGnrup dUşUnddkçe 

hava mütareke
lerıne doğru 

Yılbaşı gecesi Tahtakalede Hacı B 
adında birisinin kahvesindeki rad· il..Jı,ll!:M dikkat ediy~r m~su. 
yoyu çalarak 50 liraya satan ve 0 

1 nuz, son on beş gün içmde 
g~e paralan sa.baha kadar eğlene- hava muharebeleri, gece akmlan 
rek yedikten sonra, yakalanan Hü. olmadı. "Karaluş" men azgın mev
seyinin muhakemesi dUn sekizinci simine girmemiz, belki bu durgun 
asliye cezada bitirilmiıı suçu sabit luğa bir sebeptir. Toprak fuıtünde 
görülerek bir sene milddetle ha. deniz yüzünde sıfırdan çok aşağı o· 
plıı cezasına mahkfım edilmiştir. lan soğuk, binlerce metre yUkaek-
Kıskançlık cinayetinin terde, elbette kat kat fazladır. o 

• ralarda belki bulutlar bile donul' 
muhakemesıne ba§landı katılaşmıştJr. Buna bakarak acelP 

Bir müddet evvel, Be§iktaşta 45 hUkUmlerden çekinmek, daha ihti 
yıu;ındıu<i dostu Fatmayı kıskançlık yatlı bir hareket olur. Fakat bun
saiknsiyle öldüren, polis memurlll dan bir, ild ay evveline ait "teb
rmdan Sabri Gülte.kin'in muhake· liğ" lerde "havanın !evkalAde mü
mesinc dUn birinci ağıl" cC7.ada ba«. sait5lzliğine Ta.ğmen ... " cümleleri_ 
lanJ!mı§tTr. ne srlı: sık rastladığmım dUşUnUr-

Katil, ifadesinde, Fatma ile )a- sek, bu durgunluğu, yalnız frrtma. 
takta Raka1ıu;ırken tabancanın na- tipi, bulut gibi tabll engellerin 
sllsa patlayarak kadına isabet ettl. meydana getirmediğini anlanz. 
ğini iddia etmiş, muhakemeye gr>· İşin içinde, düşünceye çarpaıı 
len kadının oğlu Muhiddin ise ak- bir takım §eyler var gibidir. Bü
sini iddia ederek Sabrblln annesini, yilk zelzelelerin. derin seSBh:lıider
kendisine teslim olmadığına k17.a- den, ufuklan kaphyan durgunhıt
rak ölrdüğünü Heri sUrmü.ştUr. Mu- lardan doğduğunu aöylerleT. Tet. 
hiddin, ayrıca katilden bes bin li. rUbeler, bunu böyle gösterir. Bel
ra da ölüm tazminatı istemiş, mu· ki yarm fizik ilimleri hadieenln 
hakeme şahitlerin dinlenilmesi için kanunlarını da bulacak. Tabiattl' 
kalmıştır. sezdiğimiz bu hali, buhranlı zaman. 

Şehrimize diki
lecek fidanlar 
Bu sene miktarı 

arttınlıyor 
Şehrin yol veaah- kmnnlannın 

tezyini için kullanılan ağaç fidan
lannm satm alınmam htıınl8unda 
her yıl belediye bUtçesinden (!')()()()) 

hin lira sarfedilmelı:teydi. Bu \.'a?.i. 
yetl önlemek üzere belediye Bü
yükderedeki fidanlıkta kendine mah 
sus bir fidanlık kumu tesis etmiye 
karar vermiştir. Her yıl fidan için 
aynll\ll (5000) lira buraya tahsis 
edilecek ve bu suretle daha futa 
fidan elde edilecektir. 

Baııa bir welat 
Numan Menemencioğ

lunun eniJteai öldü 
İnhillarlar umum mlldtlrlüğü 

nakliyat şubesi müdürü Bedi Bük· 
tql bir .kalb sektesinden vefat et
miştir_ Cenazesi bugün aaat 13 de 
Taksimde :F1ruaağada Beyoğlu hae
tanealnden kaldınlarak Edirneka
prdaki şehtilikteki ailet!i makbeTe
mne defnedilecektir. 

Bedi Bfiktaş, esbak maliye na.. 
zın ve iiyan reisi Rifat Menemen
çioğlunun damadı, Anadolu ajansı 
umum müdürii Muvaffak Mene
mencfoğlu ve Hariciye Umumi Ka· 
tibi Numan Menemencioğlunun e. 
lliştel~rivdi, Askerlikten yet.işmiş, 
amumı harpte memlekete mühim 
hizmeUer et.mı, ve da.ha sonra da 
istifa ederek inhisar idaresinde 
lktidan. muntazam mesaisi ve 
doğruluğu ile kendisini hP.rkese 
sevctinniştl, 

·~· VAKITa 
abone 
olunuz 

larda da kaydetmekteyiz. Hfi· 
cumlardan önce, çok kere cephe
leri, mUtarekeyi andıran bir hare. 
ketsizlik sarar. Masgallarda tU-

Tarihten: 

Sulhun kıymeti 
l'arihiınbin sWıifelerilll .U.leyeıı 

nıuanam ve dünya ölçllaUnde lavmet 
tqıyan t.srp vakala.rmduı ııonra l'e 
len ı1ulh devreleri, aynı derece dün 
ya mılcyaııınd& epl.z blr kJymetU:. 

Sulhün kıymetini, harbl en iyi bilen 
ter anlar ve hic; ıllphal.z oou büt1lıı 

gUzelliği ile aakerler muba!ua ~· 
billrler. Bu fikri. Amerika devlet 
adamlarından biri de son gtlnlerde 
verditi nutkunda tekrarladı. 
Yakın tarlhiml.sde bun.un çok cadlı 

\'e ölmez misalleri vardır. Buraya aoo 1 
kllınır yıl evveline alt bir hatını)'l 

kaydedeceğim. • 
Büyük t&ribçi Peçevi tarih JUIDB" 

ğa bqladlktıı.n ııonra eaerinl BucltD 
vallııt Kuaa. Papya takdim etm~ 

.Muııa Pata tarihi okuduktan SODra 

yazılanlan kl!i bulmadı: P~çevl bu· 
nu f6yl.e anlatır: 

··Btr gGn ba fakire bU)'Unbl&U' .. : 

Tartbte elzem, belki cümleden eh· 

Mesut bir Evlenme 
Şehit mir&lay lbrahim Hulu • 

sı kızı Mürüvvet Yamaktepe ile 
merhum Adliye mi\steşan Ah • 
met Şükrli oğlu. Yayladağı 
cumhuriyet müddeiumumlsi Fey 
zi Boranın evlenme töreninin 
1-2.1941 cumart.e!li günil Ka.. 
dıköy evlenme memurliığunda 
güzide davetliler huzuru~ icra 
edildiğini memnuniyetle ogren. 
dik, tanı.feyne saadetler dileriz. 

• $ .. 

Değerli öğretmen arkadaşla. 
rmıudan Celal Alınıgeniı ile 
Bayan Halidenin düğünleri dün 
akşam belediye kooperatifi sa
lonlannda yapılmıştır. Yeni ev. 
lilere saadetler temenni ederiz. 

Lom, erte.si sabah, hızmetçı -
nin sabah kahvaltısını getirme. 
sinden ~k zaman evvel uyan. 
dı. Gece gördüğü riiyanın tesi
ri o kadar kuvvetli olmuştu ki, 
adeta sıçrayarak kalktı ve bir 
müddet yatağında oturdu. 

HAYKIRAN KURUKAFA 
- Ben, hiç bir hareketi, e. 

saslı bir sebep ve lüzum olma. 
dıkça yapmam. Bir kaç güne 
kadar size, bugünkü görüşme-
mlzin sebebini daha açıkça i. 
zah edebilirim N.nıyorum. 

Oda karanlıktı. 
Bir an için, gö7.leri hiç biı 

şeyi seçemiyordu. 
Sonra yavaş yavaş içerdekı 

eşya belirmeğe başladı. Perde. 
yatağın önündeki masa, bir ta. 
nesinin üzerinde elbiseleri bu. 
lunan iki koltuk f arkediliyordu. 

Lom, saatine baktı. Üç bu 
çuktu. Aşağıki odada mevzuu 
bahsolan hayaletin göriineceği 
?.annedilen saat bir hayli gec_ 
mişti. 

Esasen Lorn.. böyle bir haya. 
letin görlinebileceğine asla ih
timal vermemişti. O, ölülerin 
hayaletlerinden ziyade, dirilerle 
meşgul oluyordu. 

Fakat böyle bir riiy& görmesi 
cidden garipti. Bu rüyanın a. 
caba bir manası var mıydı? 

Bu kız, hakikaten, kendisi i. 
le bir tehlikenin arasında mı 
bulunuyordu?. 

Rüyasında gördüğü büyük e
vi, o kadar iyi hatırlcyordu ki, 
hemen bütiln tefemıatma ka. 
dar tarif edebilirdi. 

Loırn, bundan ötesini dUfUne _ 

Çok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku roman 
ingilaceder. Çeviren: H. MUNll\ -

medi. Halledilmesi müşkül bir 
muamma karşısında gibiydi. 

Elektrik düğmesi, odanın ka
pısına yakın bir yerde olduğu 
ic:in, yatağının yanıbaşmdakı 
şamdanı yakarak bir pipo dol. 
durdu. 

Mumun dalgalı ışığı altında. 
vüzünün sert ve kumlu bir ira. 
deyi ifade eden çizgileri aydm
laıwnıştı. Bu yüz, hayatında yal 
nız guınek ve görmekle kal. 
mayıp, aynı mmanda bir çok 
İ§ler görmüş bir adamın yilzüy. 
dü. 

Lorn genç olmasma rağmen, 
bir hayli işler görmüştü. Eğer, 
tali yardım etseydi, daha büyük 
i!Jlere, daha bliyUk maceralara 
atılmış olacaktı .. , 

Meseli. henüz yirmi altı ya
şındayken, Cefrey adında bir 
büyük av meraklısı ile, Afrika _ 
ya gitmeğe hazırlanmışken. bu 
adam birdenbire ölmüş, ve o 
macera yarıda kalmıştı. 

ölen avcının odasmda Cefre
yin arkadqlarmdan biri oldu. 
ğunu .!Öyliyen yqbca biriyle 

ta.""Uşmıştı. İsminin Sir Harker 
olduğunu söyliyen. bu uzun boy 
lu, kır saçlı adam, Lornun ar_ 
zulannı ve §Qhsiyetini gösteren 
sözlerini dinlemiş ve ~nunda 
kendisini ertesi akıam i~in, be
ra.ber Yemek yemeğe davet et_ 
m:işti. 

Lorn, bu yaşlı adamla yemek 
yemekten sıkılacağını dli§ün. 
mekle beraber, daveti kabul et
mişti . 

Fakat yemek, hiç de can sı _ 
kıcı olmamıştı. Sir Harker, pek 
az konuşuyordu. Fakat, öz ko. 
nuşuyordu. Bu arada bir çok 
sualler sormuştu. 

Bu konuşmalan ve bu sual
leri sonuna kadar nezaketle din 
leyip icap eden cevaplan veren 
Lorn, nihayet, kendisi sual sor 
mak mecburiyetini hissederek 
Sir Harkere şöyle demişti: 

- Müsaade ederseniz, ben de 
si.ııe bir sual sorayım. Bu kadar 
derin tahkikatmızm sebebini 
anlıyabilir miyim? 

Bunun üzerine Sir Harker §U 
oeva.bı venni§ti: 

Bu izahat. ancak bir hafta 
sonra verilebilmişti. Fakat Sir 
Harker ile buluştuğu yer, bu 
defa bir apartrmanm hususi dai 
resiydi. 

Sir Harker demişti ki: 
- Delikanlı! .. Senin hakkın. 

da klii derecede tahkikat yap
lmt ve elde ettiğim maltlmat, 
kili derecede tatmin edicidir. 

Lom bunun merine: 

- Teşekkür ederim efendim 
demişti, fakat kendimi, adeta, 
tevkif edilmek üzere bulunan 
bir katil gibi hissediyorum .. 
Tahkikatmızm sebebini hi.li 
anlayabilmiş değilim. 

Sir Harker, onun bu ipretfne 
kulak vennenıiş, sadece §U mu. 
kabelede bulunmuştu: 

- Büyük bir meşguliyetin 
bulunmadığından geniı mikyas. 
ta heyecanlı işlere heveein ol
duğundan ve mili vaziyetinin de 
yerinde olduğundan bahsettin. 
Şu halde sana bir teklifte bu. 
1 ıınacağmı. 

Sir Ha.rker bundan aonra, 
Lorna, ••entellicens eervis,, e 
iltihak etmesini teklif etmişti. 

(DevmM mr) 

feklenn namlılan eoğı.ır. Kum tor
balarının kurduğu duvarl&rd&, ba
rut dumanı ve taze kan lek lerı 
görünmez. Ailıma, bu seesizlığe. 
bu durgunluğa aldanmamak ge
rektir. Bilmeliyiz ki aoğuyan nam. 
lılar, da.ha sürek 1l, daha mk ı at -
!ere haZll'lanıyorlar. Susan m~al
lar, zamanı gelince, alev ve c:elik 
kusacaktır. 

Son hava durgunluğunu da awa 
böyle bir hazırlığa mı vermek la· 
mndır! Bilmiyoruz! Ortada )ıılnı7. 
bir hakikat var: AlmaJılarm hemen 
her gece tekrarladıklan, İngilizle
rin de asla karşılıksız bırakmadrtı:. 
ı'ln bombardımanlar durdu. 

Bu ateş ve ölüm yağmurlarını 
ıurduran sebep, hıwrhk şeklinde 

mutaıea edileceği gibi, bir ba.şl<a 
ihtimal de hatıra gelebilir. Gerek 
Almanlar, gerek tngilizl~r kc>ndi 
vatanları üstünde ibu akmlann :ı: •
rarnu, bütün şiddetiyle görd ılu 
Yine g!SrdUler, ld tayyareler, hnı p
te yalnız yıkıcıdır. Zaferi yapıcı o· 
lan bir sil!h değillerdir. Faydasın
dan çok zararmı kendi bünyc>lf' ". 
ele tqıdıklım bu vasıtadan yüz ~ • 
vinneleri de mUmkUndUr. Oliııku 
ka.r§ıllklı hUcumlarda ısrer, belki 
de Bd memleketin hudutlarını Ma
rak büttln bir medeniyet tehlll·r si 
halini alacağı, art.ık saklana. aa 
bir balo gelmişti. İsteriz, kı u 
ildncl ihtimal, durgunlnğun Mrl s!'· 
bl"bi olsun. 

bem ola.n, her padi§abı zi1anm zanaaw 
teritlerinde olan aulh ve salAh umı.anı 
ne veçhlle olduğu lAzrm iken ol bil~ 
meadud. ... ,. 

tarih: 
"KUM Pap., tarihe vAkıf, t-eı-rUDI 

:;'Örmilf b!r vulrdl ... 

Bu .Uzler cıe, ııulhUn kıymetici ta• 
rihe vAkl! ve tecrübe görmU~ <llanlA• 
rm bilecqini ııc g1lzeJ anlatı\or 

N.A 

Yırmi yıl evvelkı Vakıı J 

U.921 

Bütçe açığının 
kapablması için 

~tl bUtçe açığını kapat 
mak üzere cemiyeti umumiye: beli' 
dfye ile Şehremtnl Cemil P&fa ma 
kamı sadaret nezdinde teoebbihlerdt
balmunuılardır. 

Bütçe açığmı kapatmak liu...,. ilci 

tedbir dllfQnUlmU§tUr. Bin barbtYf: 
mall)"e ve bahriye ne.zareUerinde olan 
matıQbatın tesviyesi. dığeri de bur 
eıya Uzerlnd«:'.n hıUmlA'k reamtrım 

aımmuıdır. 

Pazar ı P aza rteai 
2 Şubat 3 Şubat 

Hu.llarrem 51 Mubarttu1 ı 
Kamn: 87 Kunn 88 

Vakitler V-tf EUAi \Maı Er.aal 

GIDefln 
8.11 l.46 8.10 ı.ta llolu,a 

Öj'le Jl.28 ı.oı 18.%8 'l.01 

ikindi 18.09 9.48 J8.10 9.41 

Akfam ı8.t6 12.00 JIU7 12 00 
Yataı 19.68 ı.ac l9.51i lH 

tllll&k l.30 u.oı 6.29 12.oı 

Destere ile tavar' 
kesen hırsız 

Haber aldığımıza göre, YalU:i 
cıkta çok enteresan bir hırsız. 
lık vakası olmuştur. 
Yapılan tahkikata naz.aran bı 

vaka şöyle olmuştur: 
Yakacıkta Koru mcvkiin • 

Envere ait köşke, bir hırsu 
girmiştir. Hırsız, eve girmek i. 
çin, dama çıkmış, kiremitlerı 
kaldırarak destere ile tavanı 
kesmiş ve iple aşağı sarkır. ·
tır. 

Bundan sonca, hırsız veya 
hırsızlar, evin içinde dol~~ at
oda kapılannı dışarıdan iplerlf 
sıkı sıkıya bağlamışlardır. Hıı. 
sızlar bu işi de gördükten scn. 
ra, evde yükte hafif pahada a. 
ğır eşyalan alarak kaçmışlaı. 
dır. 

Ancak, evde bulwıanlar hırsız 
lann kaçarken, sıkardıkları gü· 
rültüden uyanmışlar. oda kc..pı. 
larma hilcum etmişlerdir. Ka. 
pıların açılma~ığını görünce 
destekliyerek kırılmı~ ve dışa· 
rıya çıkılarak keyfiyetten all _ 
kadarlar haberdar edilmiştir. 
Meçhul hırmlar aranmaktadır. 

'l&r. 
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. ' Afrika harbi ı So'·rany:'da 
Yenı Yu~an <s .. ,.,..,,, ı incide~ Yapılacak istizah Reisicumhurumuz 

dan )' unan Kralına 
ıngilte rade 

\'ilk 
"Almanı 

aaşv~•~ılınln flllk "7MlCDI ıııombaıan auımr.j.lr. 
'- n Bir avcı tayyare31 yı!rde .la ao 

dU§m&n tayyarea1n1 mitralyöz ate~ın~ 
(Bas tarafı 7 inci ,.. ı 

cephe kuracak olarsa ona kıu~ 
tedbir alıyoruz." maumu ifade e-nutku tutmuıtur. 

Kahire, 1 ( A.A.) - ln .... iıiz den bir 4JI 1nallanmı!tır. Yak.at mt. (Bas tarafı 1 incid.l') nizı:l.en rica ederim. 

(BtuJ tarafı 1 incidt) 
dfn. Yalnız çok t~silf olunur 
;:ı, t-unun devamı rnilddetı pek 
mm Oldu. Seni aramızda ~öre. 
.>ilecegimiz ve senin teJ»rar bi· 
ı.;e hitab edeceğini, bı~ ııham. 
da bulunacağım, bize rthber. 
lik edeceğini tahayyül edc';)ilc
::eğimiz §U son dakil:n h, şef, 
müsaade et, maziye b" r kere 
oakmam1za ve senuı bayat.mi 
ve eserlerini tahattur etmemi. 
r.e müsaade et ... 

B Korlzis. burulan sonra, 
gayet kısa olarak. çok heyecan. 
lı bir ifade ile, genç Jean Me
ta.ksasm 11.12 Balkıt.n harbinden 
4 ağustos J936 tarihine kadar 
geçen müddet zarfındaki haya. 
tmdan balısetmiı ve ıöyle de
mi§tir: 

"Bundan üç ay evvel ... Senin 
çağırman tizerir.e bütün Yuna. 
ıtistan, büyük bir iblis, eli,,. J. 

Un ve vataruıeverlik göstererclc 
dil§mana karşı müttehit bir 
cephe aldı. Fakat aldanmıra· 
hm. Bu ihlaa ve vatanseverlik 
tezahürü, her günü aenin zeki. 
nm da.mgaımıı taşıyan, her sa. 
~ti senin icraatının nişant>sini 
hamil o!an dört aenelik büyük 
devre za!"fmda izhıır l' ımiııti. 
Bu bUyilk devrenin, her daki· 
kası, senin zekanın bir nişane • 
ıi olmuştu. Ordu, onun techiza. 
tı, memleketin müdafaaya mü
kallik me&aisi, bir peygamber 
gibi tahakkukunu istihdaf et. 
mi~ olduğun deniz ve hava i§. 
leri. halkın sefaletini ve mem
nuniyetsizliğini celbeden büyUk 
içtimaı meseleleri mUstahde. 
min ve ameleye kollektif kon. 
torato'ar, içtimai sigortalar, 
uamt mesai saati, i§sislik 
bnwıu, hakkı olduğu halde 
mukaddes slyiıı mahrum bu· 
lundufu diğer bir çok şeyleri 
ftrmek suretiyle hallettin. Koo. 
peratif organiza.syonlanm hi. 
maye ve inki,Şaf a mazhar etmlt 
oldu3ıJn milletin bUnyesinln • 
eası o!an çift!ilerin lehinde ot. 
mak IU.cre bunların borçlarmı 
talıf;f etmek için bunlarm istih 
ea!at:nı himaye etmeni iltizam 
ettin ve iatiluıalltı bu sayede 
arttırdın. Tallin haksızlığma 
du~ ol&n hastalar, felAketze. 
cfa!er, her tarafta bir takmı hu 
tane'erin, dispan~lertn, eytam
hıın~l::rin, ihtiyarlara mahsu8 
bn '·mı evlerinin, melcelerin vtı • 
cuda getirildiğire ve her yerde 
b:.ı gibi ineanlar iefn yemek ve 
yiyecek t~ edildiğine §ahit 
olmuşlardD'. 

Irkın ıslahına matuf bu yUk. 
Rk siyasetinden istifade eden 
analar. çocuklar, iskanlan ifini 
tkmal etmı;, oldufua müJtecl 
ler idari muhtariyet bahfietmiş 
olduğun villyetler, yapmıı ("\ı. 
duğun nalla isleriyle ztnginleş. 
tirmfı olduğun payitaht, hima· 
)'e etmie olduğun edebiyet ve 
ıüseı aanatlar, kendiaine kanu. 
ııu medeniyi bahşetmiş oldu.. 
tun adalet, bttün bunları ıa. 
'attur etmez olur mu? 

Nfıhayet, gençliğin 1enin ta.. 
rafından tensik edilen ve tef. 
l&W bir b&baca milli ve mane
.ı yolda idare edilen çocukları, 
l>u mukaddea gUnden itibaren 
un& ka.rp, minnettarlık hissi 
beslemektedirler. Fakat, onun 
da aeııin gibi aym kanı taşı. 
maktadırlar. Hattl onlar olma. 
ıa da 28 tefrlnienelde bUtün 
dünyayı hayrete prketınlt o
lan tarihi (hayır) gelmeaini yt. 
ne ta!A.ffuz edecektir. Fa.kat. 
bu hayJr ktlimMi kenclini tee. 
Jjm eden bir kW'bamn taJ!ffm 
ettiji (~} keliıneel dejilc:U. 

Bir (pllpler ordnau) nıın 
'(h&JJl') ı idi. Simdi bizleri yat
~ blraiayorsun. Yalnız bıra. 
k4> rfdiyomın. Milletin! meyus 
ve yetim Yunantsta.nını bırakJ) 
gidiyorsuıı. Her zaman sana • _ 
fakat etmtkte ola.rı tevkif, he
yecanlı tezahüratı blr ~ıwe a.. 
layuım ıwın ntıırn&yı,leriııe çe. 
viterek fid110mm. 

Bmlun1a beraber, tevk, tari
hi ~ 11~ ay IOGta ôlecı. 
itnf tdlını, olSaydm, siperlerda 
ölmlllJ olsaydın yine b; zleri yal. 
nıa bırakac&ktm, fakat (hayır> 
aöderfnJ llSyUyecektfn. Zira M • 
ni, peld1l biliyorduk ti, b1ı .:J 
aeacJen llOD!'a vuilemizfn em. 
reW41 ft Jooalmıızm vatanın 
llantyle t>ı.e tekrar eyledfli 
.-yf t&PaC&ktı'k. 

attt6an böyle, Hf1 ~ t.afer 
yohmu açtın. 8i%, k~ıt Jyft. 

umumi kararglhmın tebliği: ı lerin ba .azU ~k lutlkli:lir. O ka-
Trablwıta. Demenin garbinde dar ki ba ıWzü dlnledikff.·n <ı-0nrn 

dilşmanl& temas idame edilm~k. bahara doğna beklenen Alınıtn ta. 
tedir. Erilrede Agordak ve Ba. arnızn:ıun doğnulaa doğru~·a .tal. 
rent.o mmtakalanndaki Italyan kanlara ~elece;;tnl iddia edonlcıre 
kuvvetleri üzerinde tazyll:Jmiz bile hak 1·ennck la7:rm;.-elir. Diğer 
şiddetlenıni5tir. tarnrtan UIU<'rln "E'•er Amerika 
Dtğer re~he'erde vaziyette harb .. gh~c<"k olarsa blittın Av. 

hiçbir de"'ı!"iklik ~-cktt.r. rups kcııdlnJ r.ılldafaa edecekt.ir." 
· cıek'lndclrl lfa•]"c;!l~ lhlkanlar hak. 

8 senelik 
c :nayet 

'kml'la lm1bnclığı dit ar.~nth b\r 
miınaıı;ebct ''ardır. Yani ha 1Ki1do 
flltıer Am rltı:sam ln:.:{lt.ereyt- yaT
d.mı ~clmezdf!n C\'\'('1 blitnn Av
rupada Pllnln erdt~rf J er Y"..rl l<;ı:rnl 
altma alır.ak llitcdı.;Jnl g&termck
tcdir. 
GnJ~rhatndan Alman onluau. 

camın karde,i kuıkıuıdıtJ cıetre.5.nl on r.cçme ı c!rm k. bu mMnl~ke. 
boSa.rak öld.trail. §imdi ue koca.:.u Ue Un tam:ım~o Al..-an lşı:a'l altma 
ayı-ılmak 112ereyiZ. BenJ öldılrwemı glnnt>si demel.1Jr. ZJra llC\kttl
dea korJluyorum." ceys baknnmdan Cul.,.qt'f:dan t.a-

Pol!.a, Jcabeden emniyet tedblrlt>rtni 
1 

mamiyle \!11'!'&1 edilmcdlk'.)e Alm1U1 
almıo. aııcak, &dJ Hauce cı1&D bı.ı ka ordusu C<-nuba dojhıı hrrhangl btr 
dm tıakkında da bildiklerinJ J1%:0nıe.k hareket ~·a'lıunu~ So:ıra Dulga.rts-
8UÇWldall tahkikata glrlfml§Ur. t:m harp telıJlkcslne marm k&Jma

(Ba. tarafı 1 ıncide) 

Bugün, faili ölmüş bulunan clııayet 
V(Syle l§leıımlştlr: 

Sek!z ııeıe evvel Kaııımpaşadıı Ba!· 
nye cad~ıinde 25 numarada oturıuı 
ve evınin aıtmdakl dllkktuıö baki.el 
nk ~·a.pac Zeki adında blrısı, NnıılJo.; 

&dmı.ia k1ınaesiz bir kızla se1Tış:ruış \·e 
eviDe alarak metre• oturmaga tJ~.ı 
ml§tır. 

Ancak hakikaten adı gibi Nartııte 

bir gU&elUte JIMl.llk olan meu.d 'l.I .. 'Ok 
seven ~ki, blr mUddet ttUı 't1lr hayat 
yap.dıktan eonra kıakau~lığm tP.t'l 
pençe4:11ne dU§mUf, ve Nacll~ed .. n hlı; 

yoktan yero ıUphelenmea-e ba~!amış 
tır. 

Zeki, ııllıayet §Uppbeslnde kı .. dts1nl 
haklı çıkaracak d"rcccdc bazı deı•ıı.,r 
elde ettikten sonra bir g~ N :tuitte 

ııe 11ddeUı bir kavga yapmıı ve vaup 
ı..yuınuıtur. 

Ancak, rUyumCI& da bu vak& llt> 
meşgul olan Zeki blr aralık, uyG.nm.!I 
ve yavqça alttaki dUkklna inerek 
.kaim blr lp almıı ve hiç b1r §G)'den 
ba~ taUı tatl& uyun.akta olan 
güzel met.realnln Uz.erine aularak ipi 
botuma Jreçlrml§tlr. Nactde hi<: ha 
rekeue bUlunmAğa tırat buıamaJdn 
boguuı& ıeçen tpl• blr lki luvraııd.ılc 
t.ıuı IOQI'& ölmU,tUI'. 

UöHıt1 ,Uft1&1'1adM flrıaaut Oluı 

katti, cinayetini ~ıeaJkten aonra, xeıı 
dJ.llne ıelaıJf ve sevgUillnin CMeai u 
urUıe lcapelllaA&rak b1r mUCSdet .g 
l&dıktaıı sonra ceaedi .YOk etmegt au 
ş\lıımÜf Ye aırtla)'arak bahçeye 1Ddlr 
ml§Ur. zekt bahçede bir mezar bz 
m11t aıacaıc Nadide71 bir çuvala ar 
ma.Jı CIUfUDenk tekrar dükkb& rtt· 
m1jm. 

Zeki dbDdqü auıaıı b&hçıtdlkl me· 
zar bqmda buakUIJ cesocUA yanında 
apbe)'la& Z.kl U. karıaı HaUceyi ve 
anu.lni ıörmut. ve keııdi.erine ~i 
aıılaıarak Alç kimaeye biç bl.r llÖ& 8Ö)' 

Jem.melerlDi wıııına edel'ek ~.,.dl 

cömmllf Ulr. 

nıak iı:In Alman ordu ana köprü 
blzm<-tl glinnlye raZJ olul'!'a yalnız 
b .. ~hn!>a":ı cenf'LI ı., .. au altımı ~r. 
mis olmaz, 11~mı :r.am--nlm kork· 
tui.u harp tclıll'•csl~·le de ~1n<' ka.r
~ılaşır. Buı:r'"n b:ı11'Ul hlitan Bulga
ristan Alman ordu!ı:;rını beslemek 
mccbur:lyetiade kalır. 

Bo ttth:ırla Bulgar mcbusfar.nrn 
eudişe izhar etmekte ha.klan \ar. 
dır. Valt'a Bulgar ~'ctdU Pro. 
fesör Filof RllflÇUk nutkunda Bul· 
Ogarlstıı.ıım bir Abnaa lfg&llae mu
\'afabt etmlyecelfnl ~·k &mette 
1'lSylemlşUr. Fakat fllli bir taarraı 
ballndo maka,·emet edeceA!ne dair 
•ıarlb bcvanatta baJunmamıştır. ı., 
ttı on ~ Bulgar mebusa tarafın. 
dan ,·emen talu1rd ~n batlıca mak. 
sat. bu noktayı aalamaktrr. BuJ;:ar 
hllk6meHnln ılmalden ~elec~k ta· 
arrun lıarjl mnlta\'<'mf't için •e 
gibi t~dbJrler aJdıitım millet \•Okll 
l:lri hozunınrla \zah edllme&tne fll'
sat 1ıuır1runaı.-tır. 

1Ja~1ltat halde Bulgnrlstsıu bir 
istila tehlikesinden kart.aı'aeü ıteY 
\'arsa. o da, ttılll'MJ&a ~· m~oa
,·cmete hU9rlanm" o1daluna Al. 
man btllt~mt!'tine aalatmakt11'. Ak· 
si tak4lrde Bul"arlstanru Non·eçln 
bıtlliaı etnHmda Almaa orda1an. 
na k6prö hlmaetlal ~6rt!'D Danl
marü vUl1i!Ua~ ... llbde• -.: 
la şüphe edilmemek lbımdır. 

Acaba Bulgar hUkfımetJ lıtlhsah 
takrlrlne ne yolda cevap verecek. 
tlr! B:.1-:arlstan. topraklarmm ~e
çlt yapılmak anuAa nere4ea P. 
Urst- gcbla Bula;ar orchı'"DDOD kuv
\'etle mukavemet etmlye hazır ot. 
doğana ~ça söylem t !& cesaretlnJ 
keadlncfo bulacak mıdır! Yoku blr 
takım mllphom lfacleler De katti bir 
karar ifade etmekt"'• eeldnecck 
mlıllrt EfkAn umumiye ban. laa. 
ldkaten menkla bekUvee~1t•ır. 

şımdlld halde auı~ar h&'.6mett· 
nin verece';! cevap ne olursa oltııan. 
Sobrsnya baamılaa on IH't JdM.,ln 
lstnızah tal<rlrl haz•rtaımı'"" m<"m-

Aradan bit k~ l1hı ıeçmtı •~ • nnnfvetle karşd:ınarn.!< bir tıi\t!!~"'
diM.nlD meydanda olmadı~ını !'01 ~ 0 dlr. Zira Bu1ıtar mebu~lan hu tak
komflllat pol• aı.t YUrmutltr~P'. rirlCrf Ue yalnız k('ndl memlC'l<et. 
BubuD berine ~ki yalcalanout ~U• lcrlnf' hlzmM etmelrl~ k'\Jftn)'or ar, 
il efradı U. IW'Ukte blr !ı&1U aık .. :ı •ynı zanl'UUtt. h!ı~ttn ft .. lkan r!'llJ"'t· 
nıaut• de b.IC bir 1*1 öftüilem..aıl' ~:ıl alal<Mhr 9(190 bir vaziyetin 
ve M&&nt altmcla ..Wımaıı lc&tll, eev t.ydmlanmaııl"Da da aemlD laazırJa.. 
s1üia "ddeU ve cekutı Yl«IMI aza 1Dıt oluyorlar. 
bJD&D da 1Aı'm• 001yı. bir mlkkll<t llOD 

ra mUpt.l& olduğu naat.alık net~f>a.n 
Ge 61.mtlf V't bAdlN de böylfee kAp'D 
DUf, ptnılfUı. 

Jılattce, bldı.e)'l mUdQrlyeU. &yMD 

böyle aaıatanıı ve ubıta ı..kinlı> a 
pbeyiSi 1haıuı, kanal HAUO. ve '11De 

1i ba:ıtlunda, f&badeUerint atmetn:•\c 
1U9UJ1d&a &aalukata ı~Ur. 

OOn. NadJd81D ı:ıutedekl ...._,, 
kuılm1t .. JalDl8Ca llem11Uert "11UD 

ınuetur. 

Aın'MUS 

Yunan harbi 
1900 metre 

dağlar arasında 
harp o!uyor 

c.JuıelAn" ,.,... • .:. Lt1onıı ŞCKRO S.\RAC00Ll 
Türkiye .UCialcunıhuru Ebelus ŞWn1l Sanooğla 

ANKARA BartelJ8 Vel.!11 
MUmta.z 1§ arkad&§ıın hilkümt!t reiıd ANKARA 

Jaıı Metakeas'm b&kkmd& "Yıuuı.ı ır Bttyllk Şefinin phamda YunanJs. 
tanm uğradığı elim ziya müı1'scbe- tanın u~dığı btiytlk kayıp dolayı. 
tile muhabbeUe dolu aöZleriniZden IOD 

1 Eiyle dost ve müttefik un TUrk 
derece nıUhcyyt~ olarak ~tı DevleU· \ milletinin de duygulanna ten'llma" 
nı.zo tqııkkür ederim. ~tlyük acuwza olarak göstenüğ~niz muhabbet ni· 
Zatı DevleUnizle dost ve mUUc!ik uU 

1 
§anesJ benJ fevkallde mlitehassi .. 

"J'ürk nlilletınin g~tıerdili fiddeUI a· etmiştir. Jan Metakııaam blltl\n kuv 
ııııu gen.k beni gerek millotıml derin vetini basr ve tahaia tıttiği ağn 
b'r surette mUteiıruı 1!I etmekte ve iki vazifeye majeste kralın itimadfyle 
memlekellm!zt sıkı aıluya blzloştJren ça.ğnld~m fU anda, Türkiyeyi Yu
do:ıUuğun ku\•vetini bir kere da.ha ıo- nan!stana bağlryan çok sıkı dostluk 
ytd eyler;wkt.odlr. lKISCt JOIU hakk·nda aynı imanı besliverek o. 

Allka.ra. l (A.A.) - Metıık-.oı'ıu nuo Aseriuf ldame etUrmek yolun· 
ölUmU ru.Unascbetlyle Ba§V• .:ıı ı>r da hic; bir gayreti ihmal etmiyocc. 
ftet1k Saydam'la Yunan Haıveıdll C:'"lf zat.rAlinize tPmilı etmek jst". 
l{odzis ~daki teJ&rag&an t.aaU rim · 
etmişlerdir: BUTON MEMLEKET 

EkııeJAn Koriıtıı MATEH 1Ç1NDE 
Bllf\'akll 

AT!NA 
Dost ve mlltte!ık uıı Yun.ın mılle

Untıı act yta biberi CUmhurtyo.ıa bll 
kflmetlnl ve benı fevka!Ade mUtt'f)hlın 
etU. En samlml ve mUtebeyy!ç tast· 
yelerimlzln kabulUnU Ye Knulywt htl 
ıtflmetıne tl·AAfmı satılllnlzden rica 
ederim. 

.Atina, 1 ( A.A.) - Atin. 
jansr tebliğ ediyor: 

Kederini güçlukJe saklayan 
fakat heyecanını gizleyemiyen 
Yunanistan baştan bap, büyük 
evlidı. ıafer baba.ar ve Yun.:to 
millt birliğini temin eden Jean 
Metaksaam cenaz.e merasimini 
takip etmiştir. 

Rr. KF11' 8A1"DA.ll Bu meraaime ait mal~.c..t 
l'Juelı\as Dr. &eftk Saydam radyo ile nqredildiği için Yu-

Baıwkll .?Jan millet ve ordtUıu Atina lıa. 
ANKARA tedralinde ııwıen hazır buluna. 

BUy111t Şeftnla tüamda Yunankla· bllmiılerdir. 
ıım uğ?'adrfı muazzam zı,. munaer Dün saat 15,30 da kral, veli
beUyle gerek phamuı gerek CUmhu· ahd prens ve prensesler OC.,ve. 
~iyet hUk~metl namma v&kt mubab- · l 
belkA.r sözlerden aon derece muteber kıl, nazu: ar, ~ ·~ Si~ azala-
! ı· rak Elen mllletınin uğradığı rı, ukerı ve ıuyası yüksek me. 

Y ç 
0 

a murlar yabancı sefaretler er
SQD derece acı yu:& dotlt w müttefik kA- t- ...:ıı rd l -"''"'--• ' aul , .LU.6' z o u arı rnur~ 
aaıı TUrk mllletlnln ııurt.kladen dol& h ti k"U l ı .. ı rdir 
ya en derin fUkranlarlmıam lladfflıı.l eye ~ seyc ~e m~e . • 
kabul buyurmanm KraUJ9t llUILG· M~ıme Atın~ bai{>iakopo. 
mett ve kendi namıma 1&tıtltolr.dea su nyaset etmlıt.ı.~. Bu mera. 
rlc& ederim. 1 sim yapılırken m~ız bU· 

KaJffltt ~ lttmadll• çıatınldl· tün Yunanistan ajlamakta idi. 
ğtm ap •uU 71 llaerime a11r1ren .._ Kral, prens ve prenaealw S.. 
,unu temin •~•it sat.nm ld, Jaa ar.· ~ Metakaaa ve büY!ll' ölünUn 
t.abu'a rehber olmUJ olan ytlkwk aıleal ef~ ve ~~~ ~ 
prenetplertıen mWbem olmaktaa faril &U' buluns:o.ar dı~ 9ökmutlerdır. 
oımı,acatrm va Ud arnlekeUmlal 11· Cenazeıun geçtiği yollar bo
kı ıw tıtrleftlnD çllıll.Del Oltl•la ~ca bi.rtken -~~na h~ı ebe. 
ııynı imanı tıesllyerek bOtUn gayretle· dıy~te gıren büyük aef ın cena -
riınl onun MlliDID tdbaeltae ....,.. r.M1 geçerken yqlı Söıl(erle son 
deceğlm. A. KO ... ıll' ıhtlram vuifetlni yapm!flardır. 

Aa1 , 1 (A.A.> - llanal7e ~ıc AYlN 
Vftlll ~~· Tunaa Q!Dlnl ~ ruhuna 

yarında o 
:sıemezdim, 

Bu topların nasıl 
disine gösterilmiş ._.. 
obüs atılmıştır. K 
hl.flsa başvekilin e 
oraya konulan ve 
ret.en Vinnie adı v 
zam top gösteril · 

ı:::. Vilki şatoya 
man tayyare'ttinln 
balann pIAjdakl 
bılhasaa Grand Ho 
ha.san görmtıetllr. 

"B:ıtvekllJ ve Harlclye nuın K~ l thaf edilmek bere b\lg1ın Tak-
zfs ataltdald telsntıan t..u eı.; ü t111w1Dde bir iyin yapıL. Dünkü 1 
ıniflerdtr: mar tanrlattınlmıetır. • 

ElrHJaM &Olldl • l,md• fd&NI &flye ko.. I DUnktl ihracatm 
_..... ._......,. .... mutam. t"all n llflNt •kbı bın ltradlr. Mutad 

A'l'bfA baln" bı1h,,_•,..1rtır. tılmıttrr. 
Otnen1 Metalmu'm 8llmtl 111 

dolt ft mtltıeftk &1111 TaDID mllle
tinln ufradrlı bl)'Gk b11P kblrt 
berı feTkalUe mltltlU. •tm•. 
Huaulyle ki blytUs fttaa,...,., ft 
devlet adumm temayla tttfrtll 
ytlklfllk ftlltlarrm 1DltMddlt dtfa. 
tar 1&h1ta takdir etmek n uyru 

1 taım.-k tnutm1 bahnaetum. 
Çok tamimi tellltlrltl'tmtn tta• 

(lıı>:ı.tna lttmst bttY'!ml't•"'m '2ttfAU· 

Çörçil'in 
beyanatı 

(BOA tttrofı 1 incide) 
jfmlnin ~r1lmill oldtf!una ttb&t it. 
mittir. Atina Yt Kabtn iıNllH 
muzafferane yUrtıveeeklerl verde, 
faslatlrr, rerıfmlethal idare ed,_btı • 
mek ~il naıtletd• y&rdml kte
mektl! \l'e h&ttl ketld'!erhti onlarm 
M:ıre etmesini blle göze almakta
cf11'at. 

BiltUn bunlar, bize, örıllmilz~~ki 
ı&ıltn ve ~ttha M-ll"fllltre ile"' ı.o. 
yabilmek için btly\lk bit c(>ea~t 
ver"Mektedfr. Blı. bttyttk fşltt ba- 1 
sarmTVA 1Avık o1""frmttmı fs&at e
de"eilı. H~ t.amtn ft ruunf WM. 

" ' ~ '. . 

Sarışın Şegt 
S-W. 8fk v. aaaına nımını görilnb. 

S•loletten .•. Aıkcr .. tJ~ nihayet 6lüme ... 

s.v.oı ~rde Marlene Oietr 
JAMES STEW ART o• MISHA 
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S ARAY Sinem 

mıklizill difletımili aakat&k ve 
göj'UIIM'lm .ıi gererek bayaUaın 
mUntehaa olu noktaya, .enin 
ııağmea il• lallaıl&n tıayrağıD 
altında, vud oımuma amııt
tik. Şevk, rahat uyu. Şerefli 
ordumuıa birer hediyen olan 
topraklarımwn dllşmana l.ar. 
tı attıfı mermiler .entıı sevgine 
o retakata 11.;ık olan eeret M . 
lA.mlannı çmtatınm, bQ,uk .ta
lcer ... 

(Bu tttrofa 1 incicle) callmm Söylffttıtom kle ~rıttıfl'f Mı 
Elveda Gençl 
~ ............ .lllili ~70111. 

Cenabrha1drm fndel ~liye • 
ıtyte sanılmaz otaralc, fman ve 
tecaatle kalplerf mtı dolu oldu • 
p halde tere! yOlundll ytb"byo
tus. .. O yolu bize 1ea ıöeter. 
m1tttn .... 

Şef uyu, lMa yol Yunurietanı 
laf•re ieal edeeıektlr. Taki on. 
dan eonra Mnin es~rlnln mev
Jildu olan şerefin gibi eıtM!dt oı. 
tun. Nasıl ki senin adın, bütlln 
mOstakbel Yunan neeilferinın 
Jlafııhnida ve miOetin tarihin. 
de ebedi olat&Jc kalacaktir. 
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.)arı, tı.vu A,,...us u 

Dans mllziğt (Pl.) 18.SO Konu,::na 21.30 Ko:ıu§ma (Sıhhat saati), 21 45 
Yazan: lskender F. Sertelli 9.00 Program ve memleket saat a· (ÇlftçlnJn a&&tO, 1U15 MUzlk ÇiftM· ınüztk: Radyo orkestrası, 22.dO M .. m 

Hafif parçalar (Pl.) 8.45/0.00 
dını - Yemek l!Btes., 13.80 Pro 
ve mem\el;:ct saat ayarı, 13.33 
Türkçe p'Aklar, 18.50 Ajans hn 
rf, 14 05 lablk: Türkçe plAklar 
mammm devamı, 14.!:0 Mllzlk: 
setlcumhur bandosu, lri.C~ Mblk 
fi! melodi'er (Pl.) 15.::0 MUzik: 
ser lAnkara devlet. kon rvatuv 
dan no.klcnı, lS.00 Program ve 
lcket saat ayarı, 18.03 Mllzlk: 
~o cnz ol'kestrası (İbrahim özgür 
resinde), lS.40 Türk muzıg:nın 
lor örnelderf, 10.00 Konu,ma, (G 
meseleleri), 10.15 Müzik: Tnnbu 
ynylı tanburlar saz eserleri, 
memleke~ snat nynrı, ve Ajans h 
Jcrl, 19.45 MUzlk: Meydan faslı 
Radyo gczetesl, 20.45 MUzik 1.a 
§arkılar, 21.15 Konu§ma (Bibllyo 
ya), 21.80 Müzik: P.ndyo salon o 
trast, 22.eo Memleket a:ı.at aynn 
jans haberleri, 22.~0 KonU§IDa ( 
1 lzce - Yalnız kısa dalga poııtae 
22.50 MQzik: Cazb3.nd (Pl.) (Saa 

10 a kadar yalnız uzun daiga 
23.25/28.30 Yarınki program ve 
panış. 

a:~lnin ellerini mktt .• 
te l'.'~vaşça. locadan çıkarken. 
l'CUJnanın kulağına fısıldadı: 

bu "k Doğruca otele gidiniz.. Ve 
iı .adını yolda sa vmağa çalı • 
nız. . 

8o ~alkerin bir tUrlil Mis Nel • 
nıa - nedense - yıldızı ba. 

l'ışınamı§tı. Eğer Yusuf bu 
~~ç kızdan çok hoşlanmamı§ 
Ce~t'· ona hiç de yüz: vermiye-

ı. 

~alker, locadan çıkarken, yal. 
Yusufa iltifat ederek: 

O:-} 'Yarın ben otele gelirim ... 
rl e yemeğini beraber yeriz, 
llllaz ll'J I ? 
~edi ve Yusuftan cevap • · 

ltıaga lüzum görmeden ayrıldı. 

tıı.ı. 'J.J.is Nelson şimdi çok mem. 
h ndu. Çünkü, başıucunda ce
h nnnenı zebanisi gibi duran ıe 
ver! hareketini tecessüs eden 
a ker yanlarından gitmişti. 

ghCenç kızın bu memnuniyetini 
lt~ren Yusuf un da n~eden ağzı 

aktarma vanyordu. 
""''l:usuf, Valker gittikten son • 
·cı tercümana döndü: 
,,.. - Paydosa ne kadar va.kit 
'<tl'? 

Tercüman saatine baktı: 
- Yarım saatten fazlaca .. 

~ ... ;- Pekala. Buradan sonra, 
llı6~enceli bir yere gidelim, ol· 

.:ı mı" 

ba~:'~~cü~an. Nelsonun yUzüne 

;:_ Siz ne dersiniz, Mis? 
uenç gazeteci sadece güldü: 

~ - Siz bilirsiniz.. Benim vak. 
ı._tkl müsaittir. isterseniz saba· 
:ı kadar da sizlerle beraber 
~e~bilirim. 
~usuf kendini tutamıyordu: 

ı.._- yaııahi ne gUzel huylu bir 
~agız. .. 

\re Nelsona dönerek: 
~:: Şöyle bir dudaklarmı ko. 
'}}P yiyesim geliyor ha .. ! 
Ilı ıye gülmeğe başladı. Tercfr 
ili an bu sözleri tercüme edeme. 
~ · Yahut tercüme etmeğe utan 

1
• Ve Nelsona: S: Pehlivan sizi çok seviyor ..• 

le CZlcriyle Yusufun 18.flarını 
\'ile çalıştı. 

l'a~ihayet vakit gelmiş, nu.ma -
~ <ar bitmişti. Bir aralık karşı. 
1;}ocaya bakan partideki mU9 
...:rııerden bir çoğu : 
;:-- Yaşasm Cak ... 
~iye bağırmağa başladı. 

~ usuf bu tezahürata dayana. 
ıı-~ınış olacak ki, hemen loca· 
""l çıkarak: 
ı ._ Haydi, bir fırtınaya da biz 
~~lmada.n şuradan uzaklaşa_ 

t· b~di. Kapıdan bir arabaya 

63-
d .. yunca. büsbütün sevinmişti. 

yarı, 9.03 Ajans haberleri, 9.18 Mfizik nln aaatl - Köy aazı, 19.00 Bc.rtt'klr leket saat ayan, Aj:ıns habPrl<'ri, 
Marşlar ve hafit parçalar (Pl.) 9.45/ liJnalan eerislnden, 19.SO Mc11tlf'ket 22.45 Mbik: Cazband (PL) 2'-1.2!:/ 
10.00 Ev kadını - Yemek Hsl.c31. ııaat ayarı ve Ajans haberleri, 19.4.5 23.SO Yarınki program ve kap3ııı,. 

Tercüman yolda yavaşça ingi-
1.izce olarak mırıldandı: 

- Nasıl. bu sürprizimi be. 
ğendiniz mi? 

- Teşekkür ederim ... 
... . 

12.30 Program ve mP.tnlt'k<>t ""'"t A· MUzlk: Radyo fwnl heyeti, 20.1& Rad· 
yan, 12.33 MUzik Kadın s~l;?rı \~.w yo gazetesi, 20.45 .MUzik: Radyo ktl· 
Ajans haberleri, 13.0.5 Mbi:t ll! 2l5' me beyetı - IOAalk program, · 2180 
14.30 .MUzik Radyo salon orkedt...-ası . konu~ma (Huk:.:': !' • .! :·:- •m:ı. kuru· 
18.00 Program ve memleket saat ava· mu adma bayan Enise Arak: "Va.ııt· 

rı, 18.03 MUz!k: Radyo caz .>rke.st~a· yet ve b\'nun ııileye tcsirJ), 21.45 MU· 

sı (lbra.him ôzgUr ldaresınde). 13.M 7.!k Radyo ealon orkestrası, 22 80 
YUS~~R MUzlk: Çüte fasıl, 19.30 Meml~k~t Memlekııt sant ayan, Ajans ba~rler1 

1 ent ayan, ve Ajans haberleri, 19 t~: 22.4.5 Radyo salon orkestrası pror,ra· 
Kata • Kulum Nevyorkun en Müzik, Çifte fasıl programının de\·amı mınm devamı, 23.00 MUzlk CAzband 

ne§eli barlarından biriydi. Bü- 20.15 MUzilt: Rlna Ketty pll\klan, lPl.) 23.25/23.30 Yarınki program ve 
tün kadın ve erkek artistleri ve 20.30 Mtızik: Mori., Şövalye plAkıan, kapama. 

5.3.941 Çarşamba 
garsonları zenci olduğu halde, 120.45 Mlizlk: Solo Şarkılar ve tnkJim· 
müşterileri 0 kadar iyi eğlendi. ler, 21.115 Konuşma, 21.30 MUz\l<: Han 

rirler, o derece memnun eder. sel ve Gretcl operasınd3n hUIAsa IPI.) s.oo Program ve memleket saat a· 
lerdi ki ... Her gece burada otu- 22.80 Memleket saat ayarı, Ajana ha· yarı, 8.oı Ajans haberleri, 8.lR M:ılzik 
racak yer bulunmazdı. Herkes berlerl, 22.50 Müz!k: Daruı mllzlği Ha!it parçalar tPl.) 8.!5/9.00 Ev ka· 
buraya hUcwn eder, her eğlen. 1 tPl.) 23·25123·30 Yarınki program u dmı - Yemek listeat, 12.80 Pro;cram 
ce düşkünü bir kere buraya baş kapanı§. ve memleket &&at ayan, 12.33 Müzik 

vurmadan, Uo°"ramadan geçmez - 3.2.94 l Pazartesi Hafif prkııar, 12.:W Ajana haberll\l'i, 
di. l3.05: M!l%1k Muhtellt tUrkUler, 13.20/ 

Kata - Kulum nzun, sağlı, 8.00 Program ve memleket BMt a· H.00 MUzlk: Radyo salon orkestram, 
sollu kUçUk küçük ve kemerl: yan, S.03 Ajana haberleri, 8.10 .M'llzlk 18.00 Program ve memleket saa~ a· 
odalarla biribirine ba.ğlanmı_ş Hafif parçalar (Pl.) 8.45/9.00 Ev ka· yan, 18.03 MU:ılk: Cazbant <Pi.) 18.SO 1 
büyük bir salondan ibarettı. I dınt - Konu§Ill& (Muhtelif qvalan KonU§ma (DJ§ politika. b.Adlsolerl), 
Dibinde küçük b!r sahnesi, sah. temizleme usulleri), 12.30 Procrram 18.45 Çocuk saati, 19.15 Çocuklar için 
nenin önünde orkestrası vardı. ve memleket 11aat ayart 12.33 MUzik: musiki, 19.80 Memleket saat ayarı. 

7.2.941 Cuma 
8.00 Program ve memleket sntı.t a· 

yan 12.33 .Mbik: Karııık §ar1'• ve 
tUrkWcr, 12.ıso AJ:ıns Haberlı!rl ıs.o-; 
Ml1%ik: Karı§rk program (Pi.) J q 00 
Program ve memleket sa.at a vıı.rı. 
18.03 MUzlk: Radyo ''Svlng., kua-tetl 
<I. ôzglJ!• ve Ateıoı B6ceklcri), 111.S!> 
?rtUzlk: Meydno. ta.ıılı, 19.30 Men•l,.ket 
ıant ayarı ve Ajans haberleri 19.45 
.MUzlk: Muhtelit solift okuyucuınr, 

20.15 Radyo gazetesi, 20.45 T":tı~l 
21.30 Konuıoıma tlktısat SaaU), 21.415 
MUzik: Radyo &alon orkestr'!Bı, 2'>..~0 

Memleket saat ayarı, Ajans haberi .. ri, 
22,4.5 Racyo salon orkestrası, proı::;ra· 

mmm devamı, 23.00 MUzik: Dans 
nıllzlğl (Pl.) 23.2.5/23.SO Y&rınKJ 

program ve kapanış. 

8.2.941 Cumartesi 
8.00 Program ve memleket ~ta· 

Dun geceki boks maçları neUceler 

Unutmadan söy!iyelim ki, bu GUndilZ Faslı, 12.50 Aj'ana hab.'ırler!, ve Ajana haberleri, 19.4..5 ı.t:Uzlk: Ye· 
barm müzisyenleri de zenci · • 13.0S MUzlk: GUndUz programıntı' de· nl sesler, - Geçit programı, 20.1• 
di. vamı, 13.20/14.00 MUzik Karııık Radyo razeteııi, 20.45 .MUzlk: Radyo 

Yusuf Balona girer girm~z. program (Pi.) 18.00 Program w mPm fasıl heyeti, 21.10 Konuşma., 21.2.5 
~enç_ bir zenci kadın artistin il· ı leket aaat ayan, 18.03 MUzik: R'ldyo ınUzlk: Türkçe filin §&l'kılan, 21.4..5: 

tif!tıyle karşılaştı: caz orke'Jtraııı, (1brablm özgür •dare· .Mbik: Rlyasetlcuınhur bandoeu, 22.30 
- Buyurunuz.. buyurunuz.. 

1 
sinde), lf!.40 MUzlk: Karı,ık ~arkı'ar, Memleket saat ayarı, Ajana haberle· Beyoğlu Halkevi 88.lonund&, Boks (Galata Gençler), HUaeytn (BeJik• 

buyurn.nuz. .. !_., . . .. 19.ll5 :MUzlk: Meşhur viyoloıılstıer rı, 22.45 Müzik: Dana mtlzlğl lPl.) ajaııslarrnm tertip ettiği mlla:ı.bakalar Dört ravund ikişer dakika.. F z art t b k l ç büyUk bir kalabalık önUnde yapıl· dördüncU ravunddn abandone ett! 
encı ıs U e ımeyı U (Pi.) 19 30 Memleket saat ayarı ve 23.25/23.30 Yarınki program. mıştır. den HUseyln gııilp. 

kere türkçe olarak tekrarlamış· Ajaııs haberleri, 19.45 Müzik: R1rtyo Birinci maç: Şevki (Dcı:ıiz Llııesl), Sekizinci maç: 68 kilo. Abdi ( 
tr. ıncc saz heyeti, 20.15 Radyo gar•t,.ııi 6.2.941 Perşembe Recep (Alemdarspor), Siklet: Horoz, ıatasaray), Hasan (Güre, klU 

Yusuf gtilerek boş bir masa. 20.45 Mllzlk: Gençler Mandolı.n takt· maç dört ra\'tllld, lk!şer dakika Uzer!· Dört ravund iki§er dakika. Abdi ga 
nm önünde durdu: , 

1111 
(:>,cf: Sadık Talu). 21_00 MUn!<: 8.00 Program ve memleket a.at a· neydi. Neticede Şevki sayı ile galip Son maç: 50 kilodan Feyzi (Ga 

B k d t" k b'Iiyor , yarı, 8.03 Aja.ıı.a haberleri, 8.18 Müztk geldL tasarııy), HA.mld (Galata Genclı> 
- U a rn ur çe 1 Dinleyici isteklen, 21.30 Konuşma İkinci maç: 61 kilo. Sermed (Deniz Maç tkl~er dakikadan altıgar ra 

galiba:.! 'ı 21.4~ MUzlk: Radyo orkestrası, 22.30 Ha!if parçalar (Pi.) 
8•41519·00 Ev ka· ll:ıesi), Soth1 (Alemdnrspor), nn§Cr olacaktı. Faltat üçUncU ravund F1ı 

Tercuman: Memleket. saat ayan, Ajans l:mbnlerl dınt - Konu~ma (Muz'un faydalan) dakika oört. ravunddan ... Sermec tıa· abandone etUğlnden Hll.mld S' 
- Hayır, dedi. O türkçc bil- 22 45 MOzlk: Cazband (Pl.) 13 ~ı l2.80 program ve memleket saat a· yı J;Jı~~P.:naç: Hafit ııiklet: Nu.m:t. geldi. 

mez. Fakat her dilden, buyur..ı. 23~0 Yarınki program ve kapanıf. yan, 12.!3 MUzlk: Ne§eU oarkılar ve (Ga.latuaray), Nihat (Beşiktaf), '.!ört 
nuz,, demesini öğrenmiştir. lUrkiller, 12.~ Ajana haberleri, .13.05 ravunddan lkl§er dakika: Netice be· 

- O hıı.lde bana neden türk. 4.2.941 Salı Pqrev v.:ı saz aemailert, 13.20/lf.OO rabere .. 
Liseler futbol 
müsabakalan çe olarak hitap etti? MUzlk: Kan§ık program (Pl.) lll.00 DördUncU maç: Kilo 66 Seyfi (Deniz 

- Senin Türk olduğunu tam- 8.00 Program ve memleket saat a· Program ve memleket aa.at ayan, Lisesi), Cevd"t (GUneş), D~rt ra· Erkek mektepleri voley 
ml§tır da. ı yan, 8.03 Ajans haberleri, 8.18 MUzlk 18.03 Mllzlk: Radyo caz orkeatruı, vund ikişer dakika. .. Çok güzel l>lr müsabakalarına dUn Şerü il-• 

_ Eyvah, bnrada da benim I Hafit program (Pl.) 8.45/9.00 Ev kn· ılbrahlm özgUr idaresinde), 18.40 müsabakadan sonra berabere. dmda devam edilmiştir. 
pehlivan olduğumu anlayacak o. amı - Yemek Listesi, 12.30 Pro~ram Mblk: Radyo ince aaz heyeti, 19.115 Beştkcl maç: Semih (Galat.l\nray) GilnUn birinci mUsabak 

2 83 Mil ik Garib (Beyoğlu Halkevi), kilo 60.. Haydarpacn - İstanbul erkek lurlarsa.... 1 ve memleket saat ayan, l . z Konuşma (Karadeniz röportajlan), Dört ravund ikl§er dakikadan, Semih ~ 
_ Ne cıkar bundan? Daha L Türkçe Plaklar, 12.50 Ajans haberle· 19.30 .Memleket saat ayan ve Ajanı neticede galip. Altıncı mnc;: 66 ~llo. sesi arasında yapılmış, r.eti 

yi va ... J"pzla iltifat görürsün! 1 rl, 13 05 Müzik: Türkçe plaklar pro· haberleri, 19.45 Müzik: Kadınlar #uıl Şerit lAlemdarspor). Benl (Beyo~lu de Haydarpaşalılar 6 • 1 
Ofurdular: · 1 gramının deYamı, 13.20/14 00 MUzlk· heyeti, 20.15 Radyo gµeteıd, 2n 45 halkevi), dört ravund ikişer dakika. gelmişlerdir. 

{T)~1·"'m1 1ırtr) Karışık program (PJ.) 18.00 Proı:;nsm MUztk: Cenubi Amerika bn·aı.an Şeyrıı galip. İkinci müsabaka Boğaziçi _________ "_N_, _________________________________ e_d_ın_c_! _m_n_ı:_: _6ı __ k_ııo_._M_u_ı:a_n_er Vefa liseleri ta.kımlan arasın 

Otelin biricik müşteıisi Ber- cağız? Bu küçük §ehirde rande. 
tra.n Şavun, küçlik salonda kah. \'U vermek.. Her şeyi öğren· 
vesini içtikten sonra. cam sıkı • mck hat:italığma müptela olan 
lan bir adamın tavriyle oteli iş işsız gUçsüz insanların eğlence. 
!eten kadına sordu: si olmak demektir. Klodiyi va. 

- J\fadam Tiyenıo .. ne arı • zi\•etten haberdar etmem lazım. 
yorsunuz? ·Klcdi, gayet se\'imli bir ka-

1 

idi. Hakem Şazi Tezcanın ida 

Maestro resind: oynanan m~çn:1. birin 
devresı 1 - O Bogazıçı tak 
mmm galebesiyle bitmiştir. 

lkin~ı devrede bir gol d yanoyu ~arken sarf ettiği ener. 
ji ile yaptığı hareketlercle>u ga. 
yet hassas bir musiki üstadı ol
duğn, ve çaldığı parçanın t.."'Sı. 
ıiyle 8.deta kıvranırc:asına efor 
sarfettiği bariz surette göze 
çarpıyordu. 

Ihtiyar adamın parmaklan çıkaran Boğaziçliler müsabaka 
dan 2 - O galip ~ıkmışlardır. 

Voleybol maçları 

rıdi!er. 
t: ·~ye gideookleri 

Otelci kadın, y:ınm saatler.be. üındı. Ekseriya, B€rtranla bu. 
belli de· ri masaların gözlerini altüst 1 lu.cıarnk civardaki ormanda. l.li. 

ederek önüne yığdığı bir suru çUk gezmeler yapıyorlardı. 
anahtarı ma.s:ııun üzerine fırlat. Ormanda biraz dolaştıktan 

Dd Aşık, kendilerinden g~e • 
rek bir saatten fazla bir zaman 
geçtigi halde bir tUrlil bu tat· 
h melodinin pençesinden ken. 
dilerini kurtaramadılar. Biraz 
ıj()J1ra, ihtiyar adnm, çaldı;ı 
parçayı bitirince, hizmetçı kı. 
hklı bir kadın p:!nccrcyi kapat
tı: ve 8.şıklar da uzaklaştılar. 

· gitgid~ artan bir hızla piyano. 
nun bır ucundan öblir ncuna 
gidip geliyordu. Fakat, birden -
bire ihtiyar adamın vücudunu 
müthiş bir titreme kapladı .. .:. 
riye giden başı bir aralık göğ. 
süne diiştü. Bu Yaziyettc biraz 
bocaladıktan sonra yere yu\'ar· 
landr. 

lstnnbul bölgesi voleybol 
jaıılığı tarafından tertip edil 
voleybol müsabakalarına d" 
Galatas::ırav klübü lokalinde d 
vam edilmiştir. ~. di. 

~Usuf: 
~ - Hele şuradan bir kurtula. 
lı'ı • diyordu. Nereye gideceği
J,:~i arabada konuşur, karar. 
'lllJ~ırırız. 
ı!! '1rn:ba giderken, Nelson sor· 
'I: 

b,_- Nasıl eğlenmek istiyorsu • 
~. ba a. mı gideceksiniz? 
.... Canım, sazlı sözlü, eğlen -

rıı ı.ı bir yer olsun da.. Neresi 
~...a olsun. Bir köşede otur ıp 
tdi kendimize konuşuruz. 
~ elson - o akşam ilk defa 
.:asına itaatktı.r bir zevce gi. 
- Yusufun sözlerine itiraz 

..rııeı:ıen: 
~ Pekiı.Iıi. Nereye isterseniz 

Ya ı;idelim. 
Öedı. Tercüman Nevyorkun 
lence yerlerini bıldiği için: 
- Temiz bir yere götürece
~. sizi. Çok eğleneceksiniz. 
~Cıyerek, arabacıya iki ke:ime 

gidecekleri yeri söyledi : 
.... Kata • Kulum ... 
~ltaba.cı duyduğunu ima ede
" h~fifçe ba§ım salladı. 
{Usuf: 

Bu dn ne demek? 
biye scrdu. Tercüman: 
'- Çok eğlenceli bir yer, de. 

h .. ıdi ,.,.·dince görUı sUnüz.! 
nra ... ıılis Nclwna döndü: 

~ l ata • Kuluma gittiniz 
hıc :' .. 

'- rfa) ır. 
'- Co'• e , 1enceli bir bar. Bil· 

artıstlerı ve garsonları zen. 

\'Us •: 
'- D~~e bizi cehenneme. 
.niiyorsun? 
~Yerek pjilmeğe başladı. 
'~. Kata • Kuluma ilk 
.\1-.rfi~~rdu. . 
'l"IJstlf:l'J.Jl zencı olduğunu 

tıktan sonra. endişeli yüzün..i ~onıa ağaçların arasındaki kü. 
genç adama çevirerek ccv~p çilk evde biraz ba~başa kah~·or. 
verdi: !ardı. Zaten ev boştu. Ve Bcr-

- Mösyö Bertran. ormar.da. tranın oturduğu otelin sahıbesi. 
ki evin ann lıtarını arıyorum. ne aitti. Anahtaı ı da haber 
Bu göze koyduğumu iyice bılı. vermeden almı§tr. Fakat evin 
yorum. Fakat bir türlü buiamı· r.ni oiarak tutulması Bertram 
yorum. .,,;y=ı lesiyle heyecanlandırmış. 

Bertran. gayri memnw1 bir ti. 
halle sordu: Iki gün Fonra ormanda, Klo-

- Anahtarı ne yapacakFmız ?. di ile kolkq.a gt>~erken içini çe. 
- Noterden haber geldi: :ı. kerek mrrıldandı: 

nahtarı istiyor. Ona gönderece. - Artık banna<'ak bir yeri • 
ğım. Ev tutulmuş. Doğrusu biı miz yok .. 
o~an evire kapa~acak ola!1 t. - Alışkınlık yUzür.l'ien bir ara· 
rıJınal adamm kını olduguna !ık orman e\•inl! doğru yürüme • 
pek meınktayı~. .. .. . ğe başladılar. Eski yuvalnrm:ı. 

~eı;.r~n. ;;.'lv~n yuzundekı yaklaştıkça, kulaklarını güzel 
teessuru ıyıcc gızlemeyc mu_ bir piyano melodisi okşadı. Bu 
vaffak olaınayıljının farkına var aayet nefis bir parça idi; ve 
madan sordu: bilhas"lrt uı:ıta bir adam tarafın. 

- Demek e:" tutulnıu~ ?.. dan çalındığı derhal anlaşılı-
- E\'et. Kırac: da neredeyse yordu. Daha d0ğnısu büyük bir 

gclec~~ş. :ı\nalı~arı bu_laınaz. sürat ve tatlılıkla tuşlara te. 
sam .. Çılı ,.;n· çagırmak ıcap c· mas eden ı armaklarm sahibi, 
decek. gayet vük~ek bir musiki Usta. 
Bert~an. ı:nırılclan_nrak: dı olmnsı kap ederdi. Bertl'an 

. - .K.ımbılır. dedı: herhalde ile Klodi, büyiik bir sükunetle 
bır çıvıyc_ asmışt_;ınızdıl'. . çalına ıı parçayı dinlıyordular. 

Peçetesıni muntazam bır ro. 
le haline getirerek tahta bilezi. 
ğe geçirdikten sor-ra masadan 
kalktı: ve: 

- Yaı.ıhaneye gıtmeden e. · 
vcl şöyle biraz dolaşac3ğ'lm. de. 
di. 

Mutfaktan geçerken. ot.clcin· ı 
beyhude yere aradığı anahtarı 
cebinden çıkardı: ,.e vnva~çarı 
bUfenin il?.eorinc bıraktı. 

Kapıya gelinr·c. kendi k<.'ndi. 
ne dü.5ünmeğc başladı: 

.. Artık orman.'.l gidemiyecc· 
ğiz.. Evet. ormandaki ev, doğru 
su pek çok işimize yarıyordu. 
Şimdi Klodi ile nerede buluşa. 

Pl\·anodan !'"n notaların ses -
lt>l i yayılınca, iki a:;ık el çırp. 
mamak ic!n zorla kt•ndilerini 
tutabildiler. f..,iıkin. büyük mu. 
sildşlnns yine parmaklarım tuş
lar üzerinde gczdirmeğc başla. 
mıstı. 

Eve biraz daha yaJ.-Iaşmak i_ 
çin rürüme~e bac;laı:Jılsr. E\·in 
önüne geldikleri vakit, açık p0 n 
<'<'reden piyamyu C'alanın demo· 
rlc rediu-~ota gömU1nıiis bir ih. 
tiyar ad:ı.m oldu~-unu hayretle 
gördüler. 
Adamın y:ılnız sırtını gö•chı_ 

liyordular. Lakin, ihtiyann pi • 

Bertran. mınldanarak: 
- Bu adam, bUyük bir sa. 

r.atkfır olsa. gerek. .. dedi. Fnk:ıt, 
piyanosundan çıkan tatlı nota. 
!arla insa.nJarm kulaklarını ok
şaya.cağı yerde böyle bir köşe. 
ye çekilmesine bir türlü a.kıl er. 
direm!yorum. 

Kloui de dlişünceli bir vazi -
yette: 

- Meshur bir musikisinas ol. 
malıdır; dndi. Bu meçh\tl sanat. 
karm tesiri altında her gUn c
\'İn önUne yaklaşarak unun e. 
serlerini dinliyorlardı. 

\' c bu suretle kendilerinde o. 
na karşı günden gfüıe a!·tan bir 
muhabbet hissetmeğe başlamış· 
tılar. 

Klodi içini çekerek sordu: 
~ Onunla komt§Illak fırsatı • 

nı elde etsek ve his!'İyatımızı 
anlatabilsek ne iyi olurdu? .. 

Bertran cevaben: 
- lmkam yok. dedi. EYvela, 

onu rahatsız ettiğimizden do. 
lavı mlıtecss;r olacak. Sonra, 
relki bizi bir daha görünce pi· 
yanodan kalkar. Zaten böyle 
f'ık srk gelmekle büyük bir ter 
biyesizlik • gösteriyoruz. Adam, 
bir gün işin farkına varacak!. 

Genç kadm: 
- Yanlış dUşünUyorsun, de. 

~ı. b:h·iik ~anat karlar bizim gi. 
b; 5.Bıklat'a karşı daima müla
yım davranırlnr; ve hatta onla_ 
ı n biraz dn merhamet ederler. 
,\..,1: yuv..,mızı elimi1.den almış 
olm:ı.::ma 1 ~rrıı<>n onu çoktan 
affetmiş bulunuyorum. 

Bertranla Klcdi feryat ıle 
pencereye koşarn!. ıhtiyar ada. 
mm imdadına yeti~:::nek isU-di_ 
ler. Fakat, bUyilk bir korku i -
çinde, oldukları yerd:! dona J.nl 
dılar. Piyanonun önUnde boş 
bir tabureden ba.~lm bir ~eyi ol. 
maması.na rağmen müzik hala 
de\'am ediyordu. Halbuki. adam 
yu\'arlanmıştı. Demek, ölüm ... :? 

lc>diyi durdur:ınııyordu. 

GUniln birinci müsab:ı..kas 
Fenerb:ıhçe _ Kurtuluş takım 

!arı yapmıı;:lar, 15 - 5, 15 -
Fcnerbahçeliler galip gelmialer 
dir. 

!kinci müsabakayı Galatasa 
ray • Fenerbah<;e A talmnlan 
yap:nış!ar, Galatasaraylılar 15-
6.15, 15.12 kazanmışlardır. 

Yine aynı klüplerin B taknn 
ları arasında'd milsabskayı 
15.9. 6.15, 15-10 Fenerbahçeli 
ler ka.zanmışlardn·. 

&ı tran ile Klodi, bu belden. 
medik hadise karşısında korku 
r.un verd=ı1i telaşla bUtlin ku\'. 
\'etleriyle haykınnağa b:ı.çla<lı. Galatar.aray kongresi 
lar: Galatas:ır:ıy kulübü azalan 

- İmdat!.. imdat!.. dUn klUp lokalinde toplanarak 
Hizmetçi odaya girinr.e, Ber. :·eni ıd:ıre hnyetlerini seçmi§ler 

tran da peııccredc, i en.re ::.t - ı a· 
1 

ır. 

~J : ve knd!na. yardım ederek Yn. 11an f rinıe göre, riyase. 
yerde yatan ıhtiva~ı dıvana. ya. ı..o Tc\fik Ali, umumi katipliğe 
tirdılar. Aüam, b~ygmdı. Pı) a. l Adnan, veznedarlığa Fuat, mu. 
nonun arkasındakı gramofon has: liğe Fnat, teknik azalığa 
~arça~m SOi~ notalarını çalıyor- I "b'C'bl ~\1"hmet getirilmişler. 
cıu. Hı•metçı: dir. 

- Korkmayınız, bu bir kriz. ------------
dir; eledi. Bıı yüzden dol:torlar 
onu böyle sakin bir yere gön. Şoförler toplantısı 
derdiler. O, gayet meşhur ycıp la~ınadı 
sanatkardır. Şoförler ccmivetinin yıllık u· 

Fakat artık bunadı. Onu <1· nrnmi h<'vet iC'timaı cemiyet 
süde bir surette ~tmak için merkezinde yapılmU\ fakat ek· 
yalnız. bir çare vardır; ker.disini scrlyet Jıasıl clmadığından top. 
piyanonun önüne oturtmak: lnntı tehir edilrni;tir. 
ve gramofonda vaktiyle gayet "'-------------
bü 'l.ik sükse yapan eserlerinin ! 
plnkl:ırını çalmak ... r::ır!".l~~=~-~ 

Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastahk· 
iarı mütehassısı 

O sesin piyanodan çıktığına 
kanidir: kendinden geçer ve bir 
an için kendisini dünyanın en 
mesut adamı far..eder. Halbuki, 
ses grnmofondan c;ıkmaktadrr. ı 

PiyB.Do, hususi surette yarııl· .ıeyo~ ı w caddl'SI N6. ~ 
mıştır; ı;es çıkarmaz. Yalnız Burıın Po-.ıuı UrıtU Obaoyaa 

tuştan tamamdır. 1 llı•rz::;:Aı:ı:p1:n.rtı:cm:sn;:ı:n.!.UT:"ı::':· :114•111255••1.I 

C.wren: CIWd Tev/Uı Eı ..... ,,. 



ER 
abancı dil derslerinin 
devamına başlıyor 
Habenn birkaç aene evvel hergün forma for
okuyuculanna verdiği ve takip edeni hiçbir 

ilime müracaate muhtaç bıralanıyacak 
te hazırlayıp 

HABER METODU 
la neşr~Uiği yabancı .fit derslerinin ikinci 
ına pe~ y kında yeniden bqlanacaktır. 

lklacl IU8m. takip edecek dD menkblan .................... ,,...... 
• tli9erlnla en gQsel l'OlllU ......... llılrtllJ törqelertle beraller kar-
111*11 takip edecıeldrr ve ba dillerdeki lıllPJedld U.rleılıecelderdl. 
ell~ıa Fraum dilinde Uklp edeoetderl romuun Banrl ftar. 
~ ı olaeetnu ltr-mıflenL llallWln ctwftiö ltmmt o.. 

1'81nandan lnoe Merlınellln Kolomlla nmanı vel'flecell. CelleaMm 
.... edecektir. 

Ç 8ln •IUJI llOIDI 

ısta11bul Levazım 411irliğin•n verilen 
harıcl askeri kıtaatı illntarı 

_.. ... JMlll meftdm bpaJJ artla eblltmıelerl ldalarmda JUd' sDa. 
~ a.sk rl atm alma komlQonlarmda yapd&c&ktv. Ta· 

lraDmd ftlllkalarile tekllt mektuplanm ihale .. tıermden bir Rat 

• oldalU kom1QoDa Termelert. ŞarblNDelert ~ cMlOr. 

... tan 'l"lltan ........... ..... stm. ... " ........ 
Lira Lira 

Z60:t00 adet 1&,200 1140 lıfllM1 11 !.,.na 

t. -- tamu 60 Kr. (1'115() 
411.000 JcUo eooo •r.o 

• .. • 11 Kırklarell hUktmı• eaddMI 
T ,. • 11 ç.uDı. 

(11'19 - 862) 

• • • 
ldlmu 11 Jmruttan 800,000 kDo -cır •U puarblda aba •lmecaktlr. 

1/1/INJ. Pmrte81 sDnll Aat 11 de Çue1rlcehdıt .um •Ula alma 
.... 111111111& ,apııacaktır. Tabmbı tutan 100,000 Ura Uk temmatl S500 U· 

leriD belli vakitte komtqOna plmeıert. (1'181 - BM) 

• • • 
ton Jremıe oe r pazarbkla atm almacaktır. Jılnhammen fiat '2 
Şartn m komı.yonda g6rtUUr. 'hlDiD&tı eaoo lindlr. Puartıtt 

8ab Jiblll aat 14 de A.nk&rad& Lnurm lm1rQt .aba alma Jro
,apıl a t.Ir Tallplertıı muayyen s0n w aatte kcıml.,.,nda 

(lm) (UI) 

••• lliiııllo'iiıiio \enSbi 932 ktlo maun. 4el kile ..W: iİi * ~ 
~~~"° 60 t pU pazarlıkla satın eJmecaktır. lbaleti 1TNK1 

da ukert aatm alma ~ yapdacak· 
(1811- 'IU) 

aarıf Vekilliğinin 
ıse birinci, ikinci sını 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
abevinde Satllmaktadır 1 

Yoqod Manaleltet ltaatalaanai BQffabipli-

_ AmllQ'ata.anede çaıp• n ~ bir hutabakıcı Ue bu
JUıantavarmda ~ıpcak bir llboraatln atm•cekt.Ir. Her lkiatn1ıl de 

... .._.19 çalıpnıı olmam prtbr. Ocretıerl ew,er liradır. 
But•Mnemlzde '° Ura oc:reuı 8fÇl b&fılılt açıktır. llutbabta ar 

lldacl afG1 ,,. bir de bulaflkçı vardır. Tallplerla. bomenia ve bllaQ· 
yle butahamımize t.Uda Ue mOracaatıan illn obmur. (620) 

yet de Halkevi 
o' cak 

fiyatlannda dUn h · 
klik olmamıştır. DUn, 

a mm fıyatı 23,60 lira 

Sinema ve Tiyatrolar 

lil !~~ 
Emilia Galotti 

*** 
....... CMıleıll ·-.. .. 

Gblls 11 .. Çomak 07am 
Gtladöz ıs.ao da A.kpm ... dil 

Kirabk Odalar 
Ber stbl ...... ...- ... 3kz1 

......... 'f9l'lllr 

Beyoila Hallı Sinemam 
Matine 11 de. Gece 1 de: 

1 - T-. PU'IMI 
1 - Kml Derllller. 

... ------oı-m BekllDJ 

Ahmet Akkoyunh 
........ 'ftb' ,, ..... - • .......... ~ .......... ,. ____ ,....,. ... 

.................. 

':fi'-· -

lnhlsarıar umum 
_..., mOdOrlUğünden: 

l - Şartname Ye DÜJDuuei mucib1Jıce 600 Kg. l .... 'ütre JcAtıcb puarlılt) 
ata •lmec»kbr. 

n - Puarbk 6/2/Ml Çal'f&ID.b& gtınU saat 16,80 da Kab&tqta ı.e·ıa 
ıam ve lılllı:ı.p&t 1Qbe9iııdeld alim komiayonwıda yapılacaktır. 

m - Şutmme " DUmuDe .ıı.ıı ...- tubeden paruıa aımabtUr. 
IV - htekUlerin puaıtık IÇID tayin olunan gt1n ve aatte teklif e<" 

celderi ftat tıaeriııdeD yüzde '1,1 C(lveıune paralarile birlikte mezkar kon 
,ma mtlNca&tlan. o(M5) 

• • • 
CllNBI lılDdıuı Mnıw- R. % '1.I Temi. l:lımUtme tekU Sut 

Lira &r. Un K.r. 
Bot varil 160 adet 2100. 
Dit fJrçuı 40'76 adet 611. .O 
Nlf&ata kola 1eeoo ıcs. 

Yerli malı 

157. 50 Açık eksiltme 1' 
fli. 87 Açık eksiltme H ı 

Puarbk 15 

1 - Şartname ve nümunelerl muclblnce yukarda cim ve miktarı yazılı 
muhtelif malzeme hlzalarmda göeterlJaa UIUllerle atm almacaktır. 

2 - Bot n.ril Ye dJf tırçaaı muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, 
eUlltme tekli ve Ratlerl hl.aalarmda yuılıdır. 

3 - JDblltme 17/2/Nl Pasartnt ,uno hialarmda yazılı 1&&Uerde Ka· 
mtqta Levazım -.e mOb&yaat ıubealndekl alım komlayoııunda yapılacaktır 

f - Şartnameler llGsO ~ tubedm. paramı almabilecetı glbl nUmu· 
neler de JÖrOlebWr. 

5 - lateklllertn ekJdltme için taylll olunan gtlD ve 1&&Uerde yQadlı '1.5 
ctıvenme paralarlle blrllkte mezkOr komlsyoaa mtıracaatlerl. (738) 

latanbal Haoa Mıntalra Depo Amirliiinden: 

1 - llenlfon hava okulu ~ bir Teodollt ~eu almacaltt.Ir. 
2 - Puarhkla Uıaleel 6.2.Ml .Peqembe sODU .. ı 14 de Yet&k61 hava 

•tm alma koml8yoaunda yapılacaktır. 
3 - !ateJdflertıı prtume)'l g6rmf'k U.re her ıOD ,.. puarlığa rre· 

ceklertıı 93 Ura m1lftklcat temtnatıarmı Balark67 lhlmldtlrHlttlDe yabnp 
teminat makbualarUe birlikte beW s0n ve _.tte komt..JtoDa mOracaatıan. 

('119) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Ulddeainin en muteber ,.mele tmallde nazaretlı . 

havadar w aJdm)ık bir kat kirabktır. Aynj binada aynca kiralık 
lldalar da vardır. 

Valat C'..aZf'~' Jda~han(>!;•l'lf" mfiraraar 

ldanbal Elanelı Yapıcı E•nalı Cemiyetinden : 

23/1/Hl P9qembe gbl1 )'SıPllaD umumi heyet toplaDtıalda e1reer.,.t 
hami olmadrtmdm. tekrar toplutmm 6 Şubat Nl Peıpmbe ıtnO 11.&t \O 
daD 12 ,. kadar Belediye dftrllld&Babı.all caddeıdııde 10 numaralı Jl'Anaf 
Cemiyetleri bfnymda yapdaceJrt1r. Cemiyete kayıtlı lama o ıttn ve aatte 
~ Jlerbldnde hasır buhmmalan lllır' olunur. 

&IJZN.&111:: ı - Ceml,.ıtn 19'0 )'l1ma ald muamew n JıuapJarmm 

tetldk w tdue beJ9tlD1D tbrul.. 1 - ldan heJ9tlnln mOddetleriDl lk1Da1 eden 
-- .... ,.... ,_._ 111.UJaaplonm. 

VAKiT 
Qwt ... -- bQttba ,.. " l'lllmlll'IB lmladm maldadw 

&JI01llll 'l'ABDW8I 
llemlılllt llemaeat 

IQlade dqmda 
Aıtııll • 111 aw. 
• .,.. - dl • • &JI* ,,. 111 • 

1 rlDllıl - ·- • TultedeD BaUam Birllat ..... 
.. -- lımaf dllfGIOr. PClllta 
~ ~- ,.rlen .,.. 
18tmlt .,.._ karat am•edlllr. 

Abcme ka,.tlm lı'1dlnD melltap 
" teJpat OCNtlal abcme 1JUU1. 
11111 po9&a ftJ& lıuaka Ue )'Ollama 
llcrettld ldaN lrendl 1mrllM .. . 
ftırtıl>wda-. ............. . 

YA&D-.-...~. 
A.dr .. dellfUrme tlcnU 26 Kıt. 

DAN 1JClll&'11.&al 
'l"lou'et U&Dlanma Aittim • •• 

tın eoad&D IUb&nD UAD ..,,_. 
nada 40, 10 •:rfaluda ao 1auut. 
dördODoG Aylada 1; lk1Dcl " 
Dçbctıde 2; birincide •; bqllll 
)'aDJ a.m.c. 1 Uradır. 

BOJ1Uc; çok dnamlı ......... 
renkli Ub ,,__... ayn ayn ID• 
dlrmeler yapılır. a..mı UtDJarm 
l&Dtlm •tiri llO Jwruttur. 

'l'lmll llMl:re .. a OlmlJu 
UDlk ..... 

Bir defa 80; Ud defuı 00. la 
dlıfaa il, dlrt deful 71 ft OD 
defaa 1llO kmaftur. 

ilin 
'OMaılar lcra ~· 

Bir tıorctan dolayı mahcua bulwwa 
2/6 emdmda çiçelcli balmm bu an 
utdarak paraya çeYrllmMlne Jmv 
nrilmll oldulUJıdaD '1/2/Nl tarDdDe 

mO..dlf CUma gtınO aat 10 daD 12 
,. kadar Kmltoprakta Baldat cad-

dMblde 128 DWIW'ada birine! arttır
JDUI yapılaeak .. mnh••mn IDJme
tlDID 7Usde J'8tmif beflnl .. , __ 
talrdlrdıe WDcl arttırmaya blralala· 
rak 13/2/Hl Cuma ıtmt1 &JDI ...t 
" 7Wde arttırma.n icra Jalmacatm· 
dan talip o1a1ı1arm mezkQİ- sen " 
.. tlerde huır bulunacak olaD ... 
mura mOracaatıerl O&a ollmur • 

'(8'802) 
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ZıRAA T BANK ASI 

K.uruluı tarihı. 1888. - ~yesı: l<n000.000 Turk Lıra, 
Sube ve Aıans adedı; 266. 

Zirai "' tıcarl lın nttn banlıd MNCMltlftm. 
Para ~ ...... Ura lkrullr• ....... 

.traat Barıkaemda kumbarab ve uıtıanaz taaarrut buapıııır•naa en .. "° Ur&ll tıuJuDanlara ...... defa oekllecek kur. ite qa«"Jdak' 
pı.&na ılk'e lkramt,. datltııaulrtır. 

'• IOO .t.IOO. IM .. 40 .. t,880. 
' aded ı.oeo lll'abll a,ooo 11ra l 
' • .. • .... • ... - ın 11 ıetl -

tO • 100 • &.IOO • 
OUCKA T: RNapıarmdakl paralar btr Mile lçtacle 60 ıu aclaıı .,,al 

.ıllfllllymlere lkramiye çıktJtı takdirde 'lı 20 faala.liyle ftrHect-kttF 
Kur'alar •nede & dela· l ıı:vıaı Rı'1n~tklln•ın • ~·"'r"' vf' • stadrtl 
tarihlerinde çeldlecektıı 

KabatQ§ Erkek Lia .. i Satın Alma Komia 
nu bQflranlıiından : 
CiNSi l:wafl Miktarı l"l,.tl 'l"lıtan lml Te. llke"&me G 
Portakal 100 ltık 10000 1,1 250 L. 18,71 17/ı/Hl 

80 Uk ll!OOO 1 1 625 19,88 • 
MaııdaUDa ll!OOO 2,1 871 28.12 

Kurullztlm çeklrdekltz ıooo K. ıa 880 24,'11 17/1/Ml 
Kunı kaya çekirdekli 1000 Tıi 7M 51,21 .. 
Erik Boena malı 1000 40 400 80 " 
Kunı lnclr atlzme liOO 2li 125 ı,aa • 
Cevlzlçi 7M 41 887,6 25,38 " 
Fmdıklçl k&vnılmUf 800 'Si 176 29,63 .. 
Çamtıatık llO IO 46 1,88 • 

Tahin helvuı llJrf 
tekerden 2000 llO 1000 715 11/2/Ml 

Tahin 800 50 400 80 .. 
Okulumımm llaym N1 DDaayetine kadar fıbtl~ı olan yukarda clıd 

mlktarlan yazılı yiyecekler ayn ayn qık ebllmeye koamuttur. sun Cl4"l 
17/2/911 Pazarteat gtmO hlalarmcla JU11ı ııaatıerde Beyoglu tatıkW 
dellnde lataııbul u.eıer muhUebeCUlllDde toplaaıı okul •tm alma 
)'OllUDda ,apıJacakbr. tık teminat mlktıarl&n ldDJanDda yuıkdJr. ~ 
meler okul idare8lnden sörWebDlr. IN1dDer1n ilk tıemlnat makbualarlle 
mJQma mllraau.tlan. (741) 

Sahibi: AalM l1B 
BuıJdılı ,_.: V AJ!IT • .,,,_,. 

Ullllllll Dfılriyab idare eden: 
..,.~ ....... 
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