
SALI VATAN EVi YARIN IAZETIMİZ 
10 

C A Ö A. L O Q~ 'U "No. :3:? 

'M:"?l.~8'~ ~ a ı . u ." i'Te..'GRtA'F~.,.'I:'- ht. 
ncı n.aumı 11------.....;__---~ 

1940 ~: 
AHME'l "EMiN ~ALJMAfi SATI' Jl..._1 B 

' 
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Davut'la 
Calut 

Calutu yere seren Davut, 
insanlığm ezeli hak duy
gusunu temsil ed~. Ona 
kurşun geçmez. Onu ar
kadan tehdit edecek eller 

kırılır. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

~ undan tam üç bin yüz sene 
g evvel Filistinde iki askeri 

ltb~~vet karşılaşmıştı. Bunlardan 
ırıne Calut adında biri kuman

dba ediyordu. Calutun uzun bir 
oyu, kocaman bir cüssesi var

dı. Atmasını, tutmasını pek iyi 
biliyordu. Kar§ısma her çıkanı, 
~uesile, lanyle ezecek gibi bir 
uaJj vardı. 

O zamanın insanlarında mert
lik ve insanlık damarı kuvvetli 
olacak ki her.kes herkesle boğu
lacak yerde, iki seçme adamın 
~k başlarına kar§ıla§ması ve di
ıcr kavgacıların sadece karşıdan 
bCYrctmesi yolunda bir takım mu. 

arebe usulleri varmış. 
Calutun bu usul mucibince 

~Ü§rnan tarafa meydan okuması 
IQcrine karşısına Davut isminde 
0n sekiz yaşında bir çoban çık
lkıı§. Ufak tefek, cılız, fakat yü
reği pek bir genç... Calütu vur• 
lkıuıı, öldürmüş, onun temsil etti· 
ii tarafın bozulmasına, dağılma· 
•ına yol açını§ ••• 

Bu Davutla Calut efsanesinin 
İnsanların ruhunda bıraktığı iz, 
0 tuz asırdır sönmemiştir. Koca• 
tt&an boylu, kocaman cüsseli bi~ 
'damın veya bir milletin, kendı 
balckını koruyan küçük boylu bir 
ferde veya küçük bir .millete hak
~ca. gaddarca saldırdığını gö
l'İince Davulla Calutu hatırlarız. 
Sevgilerimiz, maddi kuvvetçe za-

- BIYABI SASAB 

•• • 
Or/i l dare Salıasıgle Aiake:sı (Jt.n 

İşleri Gözden Geçirtlifer 

İstanbul, Çorlu ve Çanakkal;e<l:e Açılacak Üç 
Askeri Mahkeme Gelecek Hafta Vazifeye Başhyor 
Dün sabah, altı vali Jstanbul 

valiliğinde bir araya gclmi§ler ve 
Örfi idare sahasına ait mü~erek 
işleri beraberce konupnuşlardır. 

Bunlar vazife sahaları Örfi idare 
mıntakasına gir.en Jstanbul, Edir
ne, Kırklareli, Kocaeli, Çanakka
le ve Tekirdağ valileridir. 

Örfi idarenin tatbikına ait muh· 
telif mesele1er bu toplantıda ida
ri bakımdan gözden geçirilmiş

tir. 

Örfi idare komunat1ığı üç as· Korgeneral Artunkal 

keri mahkemenin lı;adrolarını ta
maınlam11ur. Bu mafikemelerde 
vazife gÖ~ sivil irza da Adli
ye Vekaleti tarafından seçilmiş

tir. 

Mahkemelerden biri lstanbul, 

diğer ikisi, Çorlu ve Çanakkalede 
gelecek haha içinde vazifeye baş· 
lıyacaktır. Tayin edilen aza bu· 
günlerde vezifdeı'İ başına gide
cekler ve kazalarının dairesine 

düşen işleri tetkika bat\ıyacak· 

lardır. 

Maarif Yeka;eti TeşkHitına Bir 
Sıhhat Dairesi llive EdHecek 
Sıhhat Dairesi, Mektep ve Talebe Sıhhati ile 

Meşgul Olacak, Maktep Kesafeti Bulunan 
Vilayetlerimize Mutahassıs Doktorlar Verilecek 

Y ı 1: 1 - Sayı: 112 

Ersiri eoarmda devam eden mabarel.elere .it bir men..,..: 
kahra )'ildüyorlar 

L İ il 

Göğüs Göğüse 
Muharebeden Soıtra 

Zaptedildi 
ltalyanlar Elbasana 
Doğru Çekiliyorlar 
Belgrat, 9 (A.A.) - Reuter Ajan

smm hususi muhabiri yazıyor: 
Şimal cephealnde İtalyaa müdal

hatlarının killt noktaaı olaa ve Lln'ID 
önünde son mukavemet mevzllni teş
kil eden Bodakele ııatnak ballnde 
yağan yağmur altında ve dağlarda 
<'.ereyan eden !Jlddetll muharebeler -
den ııonra dün Yunanlılaı:m eline 

1 2 Ada Kumandam 

Adaların 
Teslimini 

Teklif Etmiş 

ALMAllYA 

BALKANLARI 
HU km U 

Altına Alamaz 
ltalyanın Mağlubiyeti 
Planları Altüst Etti 

Londra, 9 (A.A.) - Daily Mail'in 
Kahiredekl muhabiri, General Devec
cbJ'Dln B. Muollnlye 12 adayı ta
lim etmeslnl ta"'Blye ettikten sonra 
istifa ettlflnl blldlnnekt.edlr. Yu-
nanl.stanm İtalya taratmda.n isWA· Londra, 9 (A.A.) - Müstakil 
sı teşebbUsU sırasında, Generalin 12 Fransız ajansı bildiriyor: 

~ıf, hakça kuvvetli taraf üzerine Ankara, 1 O (Telefonla) -
~op)a?ır. Hayatta . da, sin~ada Maarif Vekaleti teşkilatına bir 
l, ıııyaset ve tarih sahncsınde sıhhat dairesi ilave etmek lüzu

de; -~~~~a-~a o. tar~f kazansın ~i- ı ~unu h~etmiş ve bu y~l~aki tet
h uz.uluruz, tıtrerız. Bu mertlik kıkler bır hayli ilerleml§ta. Esas
"e •. hakseverlik hissi. insanlık de· l lan hazırlanmakta olan kanun 
dıgırniz mefhumun ana mayasını projesinin bu içtima devresinde 
lctkil eder. Meclise sevkedilmesi için çalışıl
! Cün,i;n birinde harp hastalık· maktadır. 

adada aerl bir teftiş yaptığı teferrU- Hitler entrikalarla ve sulh ~ 
atlı bir tablo çlz.dl.ğt haber veril- ile Balkanları tah•kkiimü aJtma 
mektedlr. Bu tablo benzin kıtlığı ı almak itini tamamlıyamaz. Kvv
tehllkesi mevcut olduğunu tesbit e- vet göndermek ise iki cephede 

S h 
dil U tü diyor. Bundan başka köylüden mUsa harbi kabul etmektır kı' Hı'tl•• 

ı hat dairesinin vazifesi, mek. anormal talebenin de digw er ta le· şm ' r. d -"fuh benl bü""u,. bir k "' ere edilen iaşe maddeleri yalnız İ· ı her ne bahasına olur•~ olsun bun• 
tep ve talebe sıhhati ile uğraşmak belerin üzerinde müessir olma " are 0 .,~ ısını gu- .... 

l k T 
sı &on ö&-li al 1 ..,1• talyan kıtalarmın dahi mevcudiyeti· dan her zaman karınmı .. tır. Al-

o aca tır. eşkilatın elinin altın-, yüzünden müsbet netice alına- "'u!I 1 " 88 ~rpl!}m ara C~"~ ve " '"' d k h fz hh 1 her lk1 taraf ağır zayiata atraım!- nl temine klfi gelmediği gibi stoklar 1 manya, Bulgaristan veya Yqoe-
a çocu ı ıssı ası ile uğraşa- madığı anla.ııılmakta olduğu ve da klfi değildi. İngiliz tayyare ve lavyadan geçerek Jtalyaya yar-

cak ve bu yolda ihti.aasını yapmıı bu ı~beple talebelerle muntaza· tır. gemileri tarafından yapılan bom - dım edemez. ltalya yolu ile Yu-
bulunan ~ok.torlar olacağı gibi man uğrapcak bir sıhhat daire ~n Yunanlılar cumarteai ~U bardDnanlar harp malzemesi stok - nanı'ırtana ~o··nderı"lecek bır' ordu· 
mektep bınasının kullanıı gaye- . • . • muharebelerde mezkQr köye hAklm 
· ·· d b' d . d k sının mevcut bulunması tezi ıleri olan tepeleri zaptetml•lerdl. ltal • larını gittikçe nadir hale koymakta nun ise, talya ile AmavutJ-L 

tadilatı da yaptıracaktır. suru me te ır. n aşı ığına go· , yanlar Lln'I ve Elbasana giden garp e çe a ziyade dü.ş • arasındaki deniz münakalituun 

lrı yüzünden çürüyen, gevşiyen Projeye nazaran, şimdiye ka
fir takım milli bünyelere (tota- dar yalnız birkaç sıhhat müfetti
b!~r) adlı bir mikrop saldırdı ve §i tarafından yapılan bu vazife 
lfnyenin bütün kuruluşunu az bundan sonra daha mes'ul ellere 
~'manda değiştirir gibi oldu. tevdi edilecektir. 

sıne gore e ına a ıcap e ece 1 .... 1 k d' A l ld -r ahali d gittik dah 
115 

Proje ruhunda bilhassa her- re, mektep kesafeti bulunan vi· teki yolu tehlikeden kurtarmak için ran kesilmekte idi. Girit adasının tehlikeli ve müıkül olması yüzün-

)• l Um!tslz bir mukavemet g"sterm1• ngiltere tarafından işgali Devecchl- den faydası az olacaktır. faLat 
hangi bir sınıftaki talebe seviye- ayet erimize kafi derecede miı· 0 

..,. ~ 

1 

lerdir. ye artık takviye kıtalan almak ilini- ltalyada halen mevcut buhran 
sinin müsavi olmamasından imti-' tehassıs doktorlar verilecek ve Şimdi, Lin'den Rastan'& giden bir dinin kalmadığı kanaatini verdir - dahili derin kan§ıklıklar doğurur 
hanlarda talebelerden mühim bir j maarif siyasetimizde esaslı ve ile- hat boyunca iki mUmtaz alay bir SI· mi~tl. Bütün bu mWlhazalar üzerine kısmının sınıft kal b . b" d l l k Romaya 12 adan dah . ad ve bu karı.ıııklıklar da Romada 

~ikrop, en ziyade mertlik ve in
'arılık duygularına musallattı. 
tMerhamet, insanlık... Bunlar r 
qyıfların, zavallıların kalkanla· 

a ması ve azı rı ır a ım atı mıı o aca tır. ra mevzii müdafaa eylemektedir. t- m a zıy e de- .. d ~· . . . . d 
vam edecek bir muhaaa.raya dayan- bre1ımh.d 'egı17Ht~ml e~ını .1hntaç e hersek 

talyanlar bu mevzileri de kay~ek ınıyacağını blldirml• za . tı . u a ıse ıt erın cı ana ta a • ' ı A k M olurlarsa, İtalya için hayatı bir ehem T yıa asgarı- k '' 1• l .. . d k k w k 1 d b ı ye lndirmlye ve vakltk 12 d um P an arı uzerın e or unç 

M 1. L l ... , ş E F n aran 1 n as e en m e t e 1 r- (,.De,·amı: Sa. 2, Sü. z de) ~.::..- terketmeyl tavsiye eyıe:ştlr. ~:Y~b Hi~ lte~ir yBapMacaktırl: ~nun için ~-
rant.o fellketinden sonr De hl ıt erın . usso ınıye yapaca1ı1 ~... Kuvvetlilerin sivrilmesi üze· 

f 1ne k:urulan yeni cemiyette böy-
e &açma §eylere yer yoktur!> di-

}': bağırıyordu. '(eni nizamın gö
~1.ınde kendi menfaatinden, ken-
~! hırsından başka saygıya değer 
. ıt§cy yoktu, Gayesine varmak 
~ın her vasıta mübahtı, verilen 
b er söz çiğnenmiyc mahkumdu, 
anka milletlerin her türlü hak ve 
~cnfaat iddiaları gülünç §eyler-

.. lier türlü işleri iptidadan dü· 
11.ıtıülmüş, planlaşmı§ olan Mih
Ver alemine birdenbire acaba ne 
0\du) 

n Merhum Abdürrahman Şeref 
eyin bir sözünü daima hatırla

~~· <Allah bir köyü yıkmak jste
'&ıi zaman evvela halkının aklı

tq <alır> derdi. 
Dünya yüzünde milyonlarca 

~•ter tepeden tırnağa kadar bo
r,ıırna fırsatı beklerken, ortada 
ltdenbire bir Calüt peyda olduğu 

tııı, gecenin üçünde bir kapıyı 
Çaldığını, tek başına meydan 
C)~llduğunu duyduk. Bir de orta
>'ll Cesur ve kahraman bir Davut 
;1ktı. Milyonluk ordular her ta· 
ı"~ta seyirci dururken, Arnavut
~ dağlarında tek başına bir mü
t 1~elcdir ba§ladı. Bir de ne gö
~ ırn, göz açıp kapıyacak bir z.a· 
~~nda Calütun sırtı yere gelme· 

1§ ıni} 

)' Niçin Calutun yardımına koşan 
)' 

0 lt} Bu suale siyasi ve askeri 
b~!da istediğiniz cevabı göstere
~ 1tıiniz. Ben iddia edeceğim ki 
b &anlığın bir vicdanı vardır ve 
.. ~ İşte asıl hakim olan amil, bu 

1tdanın tazyikidir. 
1 A.lnıanlar asker bir millettir. 
~i bir asker, mertlik hissine ya
tı lltıcı bir hale gelemez. Calutu ye
--~n küçücük bir Davuda arkadan 
<i dırmak o kadar gülünç, o ka
~~r cebin ve çirkin bir harekettir 
/bir ordunun ve bir milletin üze-
1 ~de böyle bir hareket ebedi bir 
~e bırakabilir. Hakkı için bir 
'Utla dövüşen küçük, fakat ce-

"e kahraman Yunanistana ar. 
Deum: Sa. 2, Sü. 2 de) * 

a vece . . d h •1 nokta! nazarını şiddetli bi ett en ıyı yar ım ve ata arının taa-

B'u' y'u' k Mı'llet 1 e rı' n' ı n Tayyare 1 erle Kontro 1 u" Askeri vaziyet tekrar etrn~. r sur e hihi için alacağı tedbir İngiltere-e.doclio azil mi edileli? ye karşı toptan bir hücum yap-
Daüy Sketch, Musolininin Mar*l mak olacaktır. 

Mecl·s·nd B K I e·· ··k ş h l Ya•a•. ltaıraa ~ uletmek için fabsl se • BaJkanlarda Alman nüfuzu ..w. 1 1 e U ODtrO Uyu e İr erimize de bepleri b111uııdutunu tahmin etmek- Londra. 9 (A.A.) - Tiınea 

T e Ş m 1
• ı E d 

1
• ı e c e k B a r b ı te6'. gazetesi ba§makalesinde şunlan 

Ankara, 9 (Telefonla) - Cüm
hurrelstmlz; İemet tnönU buıün 
saat on beş otuzda BUyük MUJet 
Meclisine kendi dairelerini t.M,rlf 
buyurmuşlar ve muhteHf llllel!I& 

lelerle meşgul olmUJlardır. 
\. J 

Taymis Diyor ki : 

Türkler ''Kara 
Gün Dostu,, 
Old aklarını 
İspat Ettııer 

1 
Londra, 9 (A.A.) - Türkiye 

ile ticari anlaşmadan bahseden 
Tiınes gazetesi başmakalesinde 
şunları yazmaktadır: 

İngilterenin bu kadar azimkar 
dostu oları Türkiye ile ticaret hac
mini çoğaltacak olan her türlü 
tedb4-ler, İıwilterede bataretle 
kartılanacaktır. 

Ankara, 1 O (Telefonla) - cak olan tayyarelerimiz Ankara
Bir müddettenberi devam eden ya gelecekler ve hükumet mer
ışıkları maskeleme tedbirlerinin kezinin maskelenme i§indeki mu
tamamlanıp tamamlanmadığını vaffakıyet derecesini tesbit ede
şehrimizin polis teşkilatı kontrol ceklerdir. 
etmiştir. F~kat bir de havadan Haber aldığıma göre, bu kon· 
bu kontrolun yapılması için tay- trol büyük §ehirlerinıize de teı
yarelerin şehirlerimiz üzerinde mil edilecek, memleket dahilinde 
uçması kararlaştır.ılmı!tır. maskeleme işinin tamamlanıp ta-

Bu akşam Es-kışehırden kalka· mamlanmadığı anlaşılacaktır. 

Temmuzda, Fnuuanın hezime
tinden sonra herkes İngiliz impa
ratorluğwıun aiinlerinin artık sa
yılı olduğwıu zannettiği bir sıra· 
da Türk bükUmeti, taahbüdatına 
riayet busu.aundaki azmini ve İn- 1 
gilizlere kartı olan dostluğunu iz- ı Fiyat miirakabe komia yonu toplantı halinde 
bar ebniflerdir. Bu $Ul'etle Türk- Fiyat mürakabe komisyonu day fiyatları tesbit edilmi,tir. Bu 
ler «kara gün dostu» olduklarım dün sabah vali muavini Ahmet fiyatlar kararnamedeki fiyattan 
İııgiltereye ispat ehnİf bulunmak- Kınık'ın başkanlığı altında top· 
tadır. lanmış ve içtimada Belediye lktı· yani rayiçten daha az olduğu için 

İngiltere Türkiyeden gıda mad. sat müdürü Saffet, Mıntaka Tica- öğleden sonra toplanan belediye 
dderile iptidai maddeler alacp.k· ret müdürü; Ticaret odası umu- encümeni üç gün için ekmeğe 13 
tır. Buna mukabil Türkiye de mi katibi ile değirmencilerin ve kuruş 30 para narh koymuıtur. 
bizden muhtelif malzeme, loko- fırıncıların mümessilleri bulun. Ekmek bugünden itibaren üç gün 
motif, demiryolu malzemesi, pa· muşlardır. müddetle cuma sabahına k,dar 
muklu, yünlü vesaire alacak. Bu Toplantıda un ve buğday fi. bu fiyatla satılacak ve cuma gü
mübaclelcl.er iyi istikamete doğru yatları üz.erinde görügülmüş, ser· nünden sonra da 14,50 kuruş 

(Deıvamı: Sa. 2, Sti l de) = best piyasadan alınan un ve buğ· I narh konacaktır. 

«Erslrf şehri de nihayet kallra- Gallıeıte dalla befka ltaıyan şahsi- yazmaktadır: 
man Yunan askerlerlDln llÖJl&1ll&- yetlerialn istifalarını beklemek lll- halyanların Arnavutluktaki mu• 
rlne dayanamıyarak dllo aaa& zımgelc:llği fikrindedir. (De,·amı Sa. 2, Sü. 1 de)" 

18 te t.e8llm Olmllll}tar. 
«Erglrl, cenuptald 11 inci or· 

dunun 18ı~&91u'mı 1ıembı eden 
en büyük bir -bardı. 

«Büyük ltalyaa kuvvetleri ta
rafmdao müdafaa edllell b9 9t11t
ri11 8tlncü bücumfle e!ımrtee• Yu
nanldarm ne kadar ,ecıa.Ue çar-. 
Plf&ıfını gözöollode tatmak ve 
Yunan kalaramaa ukatal &akcllr 

etmek ıerekttr. 
cEn .,ımalde, ElbMan yola ll

ır.ertnde Ureket eden Yllll8D kı· 
talan tıpkombl neluine "M'llllt
tu. Devol de llerllyen kıtalar mll
ldm tepeler işgal etmişlerdir. 

c.lloekopollebı batMında taue
ket yapan Y11118D inan-etleri Tl
moniçe ~ mlUalm bir los
mmı ele geçirmiye muvaffak olm..... V<fl F1'891U'1 batPma p
çerek Berat tehrinl cenuptan teh
dJt altına aluıqlarcbr. 

-~ upt.ecıea kuvvetler 
Tepedelene !O kilometre kadar 
Yakhufmı1'1anlır. Bir lld ctıne ka
dar Tepedelen ön8nde kari m•
banıbeler beklenebWr. Büyük 
meydan muhanıbeıllnln ElllıeMD, 

Berat ve Tlmoni9e mmtallaların
da vuku bulması mUmkUn"•ir. Ne
tk-eyl bu nun&akada cereyan &

d~ek hartııkAt ta;rbı ~. 

aE1basan mıntakumda yapı • 
lan taarruı.lar bu balmndarı ~k 
mllhlmdir. 

cı:Görlceyi zaptetmekle YUD&D

ldar, Arnavutluktaki 6 tayyare 
meydanmclaa ikisini elde eeını,

lerdt. Erctrl ile bunlann Uçllocll
sllnü de ele g~ırm1, bulunuyor
lar. 

o:Bu meydanlarda yatıııılı hava-
larda uça,W yapmak kabOdlr .. .> 

nıe·...v-

ARNA VUTWK CEPHF.StN DE: 
Arnavutlukta şiddecii b: 
~or. (Gazetele~~•) 

YanaD Salla11 - Atefi lreaDe,ia, aoialıMr befkch! 
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LONORAYA 
800 in Kilo 

Bomba Atı t d ı 
Berlin, 9 (A.A.) - Öirenil

diğine göre dün gece Londraya 
yapılan hücum esnasında, 700 bin 
kilo infilak ve 100 bin kilo yan· 
gın bombası atılmıştır. 
İki Alman tayyaresi dQfiirüldü 

Londra, 9 (A.A.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretinin 
tebliği: 

Londra ile şark ve cenup sa· 
hilleri arasında bulunan birçok 
mıntakalarn ve cenubi İngiltere· 
nın bazı noktalarına da bombalar 
atılmıştır. Bu bombaların birço· 
ğu hasar yapmamış ise de, bazı 
yerlerde yangınlar çıkmış ve ika· 
metgah vesair binalarda hasarlar 
husule gelmiştir. Bu mıntakalar
daki insan zayiatı fazla olmamış
tır. iki düşman bombardıman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Amerika 
Harbe 

Girerse 
Tokio, 9 (A.A.") - Japon 

hariciye nazırı Matsuoaka'nın ya
bancı gazeteler muhabirlerine 
bugün yapmış olduğu beyanat 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Matsuoaka, Amerika, Avrupa 
harbine karıııtığı takdirde Berlin 
paktının nasıl tatbik edileceği yo
lundaki bir auale kartı fU cevabı 
vermiştir: 

cBu meseleyi paktın üçüncü 
maddesi zaviyesinden tetkik et
mek lazımdır. Hadisenin üçüncü 
mnddenirı §Ümulüne girip girme· 
diğini tetkik etmek üzere paktı 
imza eden devletlerin toplanması 
icap edecektir. Böyle bir ihtima
lin vukubulmıyacağını ümit ede-
rim.:ıı 

ALMANYA 
Balkanları Hükmü 
Altına Alamaz 

li , Göğüs Göğüse 
harebeden 

Son r a Zaptedildi 
Başı 1 ln<'lde •== 

mlyetl haiz olan bu mıntakada Ku
kuş ve oradan da Elbasan yolu Yu
nanlılara açılmış olacaktır. 

Bu muhurebelere muvazi olarak, 
İtalyanların tyi tahkim edilmiş olan 
daha yUksck dağlarda şiddetle tut· 
tuklan diğer mevzllerin zaptı için 
de ş!ddetll muharebeler cereyan et
mektedir. Bunlann Elbasana giden 
Develi vtıdislne hft.klm iki mevzi top 
çunun yardımı ile Yunanlılıır tarafın 
dan zaptedllmlştlr. 

DUn sabah, hava biraz açılınca, 

İtalyan kuvayi külliyesinin Elbasa
na doğru çekllmekte olduğu Ohrl gö
lUnden müşahede edilmiştir. Bu şi

mal cephesinde harbe tutuşmuş olan 
dört İtalyan tUmeninln, Veneila, 
Ferrari, Karanla, Pozzo tümenleri 
oldukların öğrenilmiştir. 

Yunanlılar bütün cephelerde 
taarruza devam ediyorlar 

Atina, 8 (A.A.) - Yunan orduları 
ba.şkumandanhğırun sekiz llkkAnun 
akşamı neşrettiği 48 numaralı teb
liği: 

Kıtaatımız bUtUn gün cephenin 
muhtelif mıntakalarında taarruz 
muharebeleri yapmıştır. Bu muhare
beler tamamile muvo!fak olmuş ve 
Arnavutluk arazisinde mühim yeni 
mevzilerin tarafımızdan işgali neti
celenmiştir. 

Ergiri şehri zaptedllmiştir. 

General Metabu ordu kuman
danını tebrik etti 

Atina, 9 (A.A.) - Atına Ajansı 

bildiriyor: 
HükOmet reisi Mctaksas Yunan 

ordusu başkumnndtını general Pa· 
pagosa aşağıdaki telgrafı gönder
miştir: 

cErgirlnln işgali mUnasebetiyle si
zi, emriniz altındaki orduyu ve bil
hassa Ergirlyi işgal eden kıtaatı ha
raretle tebrik ederim.> 
General Papagosun emri yevm.isi 

General Papagos, bazı aske:r1 blr-
llklere aşağıdaki emri yevmtyi gön
dermiştir: 

cErglrlnln işgali ile neticelenen 
şanlı ordumuzun yeniden kazandığı 

muvn!fakıyetler mllnasebctiylc hepi
nizi ve bilhassa bu şehri işgal eden 
!eri hararetle tebrik ederim.> 

İtalyan kuvvetlerinhı cenahı 
tehdit altında 

~ı 1 incide.. AUna, 9 (A.A.) - Yunan kıtalan, 
vaff akıyctsizliklerinden sonra her Erglrlnin zaptından sonra sahilde 35 
halde B. Hitler, İngiltereye karşı kilometre kadar garpte Ayasaranda 
faaliyetini arttırmayı Balkanlarda ile Avlonya arasında k~ln Simara 
askeri bir sefer yampıya tercih et. mevklinc doğru ihtiyatın ilerlemek 
mektedir. tedirler. Bu hareket, geçen hafta Yu 

Diğer taraftan Alman milletine nanlılar tarafından Ayasarandanın 
kışın mü§külutını çekmeyi kolay- işgali üzerine şimale doğru çekilen 
iaştırmanın en iyi çaresi, kendi· İtalyan kun•etlcrlnln cenahını teh· 
sine düşmanlarının c:!_a ayni akıbe. dit eylemektedir. 
te uğrayacakları ümidini vermek· İtalyan DUmdar kıtalan, daha ka
tedir. .Fakat ortada başka bir lay zedclcncbiW<:ek kilçilk Yunan 
amil daha vardır ki 0 da, Alman kuvvetlerini kendi Uzerlerine çekmi
nüfuzunun Balkanlarda mühim ye matuf bir ttıbiye kullanarak, Er
surette azalmış olmasıdır. Sovyet 

1 
giri tstikametlnden taarruza geçen 

siyaseti Mihverlilerle beraber fe- ı Yunanlıların tazyikine m • · avemet 
na vaziyete düşmekten kaçınıyor. etmiye çalışmaktadırlar. 
Vichy bile hattı hareketinde d~· 
ğişiklikler göstermektedir. Yugoslavyada Ekmek 

Yeni nizamı canlandır.!Jlak ve 1 • A • 

bu nizamın y~ane istinatgahı Vesıkaya Tabı Tutuluyor 
olan tethiş politikasını Avrupa
ya yeniden yaymak için şiddetli 
tedbirler almak icap etmektedir. 
Fakat Nazilerin İngiliz şehirleri 
uzerine tatbik ettikleri havadan 
tethiş politikasının bütün dünya
daki yegane aksi nefret uyandır· 
maktan ibaret kalmıştır. 

TüRKLER 
Karagün Dostu 

Bclgrad, 9 (A.A.) - D. N. B. 
~ekil muavini B. Maçek, Zağrep
te yapılan ziraatçUer birliğinin se
nelik içtimaı veslleslle söylediği bir 
nutukta ı;ıehirler halkı için ekmek 
vesikası usu!Unün tatbik edileceğini, 
ekmek ununa yUzde 30 nisbetlnde 
mısrr kanştırılacnğını ve haftada 
iki gün mısır ekmeği yenileceğini bil 
dirmiştir. 

Davut' la 
Calut 

(83.<;ı l incide) = 
atılan yeni birer adım teşkil etti
ği gibi fngiliz - Türk dostluğunun 
yeni bir tezahürü olarak da bü- (B:ı~ı J Jnride) * 
yük bir kıymeti haiz bulunmak- kadan el kaldırmak, Almanya için 
tadır. bir cinayet olmaz, manevi bir in
Türk - İngiliz ticaret anlatması tihar olur. 

Amerikada büyük bir tesir yaptı • 1 1 
Nevyork. 9 (A.A.) - Türk -1 En zıyade ta yan tayya-

lngiliz ticaret anlaşması Nevyork- re bombalarının Yunanlılar 
ta büyük bir tesir yapmıştır. .., 

Nevyork Times gazetesi bu an· arasında açtıgı yaraları A-
laşmanın, Büyük Britanyanın kı- t• d en b"u' ··k fk ti .. · d "kt _]' 1 e ına a yu c;e a e 
ta uzerın ~~·ı . ı.sauı aa~!~~a Y • ı .. : 
niden geçtıgını ıfade ettıgını kay- saran ellerden bırının Al-

ehir ve Menzleket. Haberleri 
üniversitenin 

inkişafı 
lcin Tedbirler 
' Maarif Vektıletl, üniversitenin in-

kl.şafma büyük bir ehemmiyet ver -
mektedlr. Edebiyat fakWtesl için ye 
nl bir bina yapilacağı gibi, her tUr 
JU asrf tesisat ve teçhizatı havi bi
rer kimya ve fizik enstitüsü yaptI
rılacaktır. Harp dolayıslle bu inşa

ata henüz başlanmanuştır. Ancak, 
kimya enstltUsünUn bugUnkU ihtiya
cı karşılıyabllmesi için yeni. kararlar 
alınmıştır. Cafaloğlundaki lilla.1 mat 
baası kiralanarak kimya l~boratua
rı haline getirilecek ve talebesi fazla 
olan kimya enstitüsünde her talebe 
lA.boratuar görmüş olacaktrr. 

Hastahanede Olen 
Bir Zenginin Paralan 

Asliye birinci ceza mahkemesi dUn 
Balıklı hastanesinde geçen karışık 
ve ı-srarlı bir davayı neticelendirdi. 
Teodoros Asplropulos isminde yaşlı 

ve bekfir bir adam son gilnlerini has 
tanede geçirmek istemiş ve oraya 
yattzktan altı ay sonra da ölmüş -
ttir. 90 y~ına kadar bek!r ya.şıyan 
bu adamın c;ok parası olduğu da söy 
leniyormuş. Ölmeden evvel Türk ka.
ğıt paralarlle beraber birçok tahvil
leri ve İngiliz Hralarından yapılmııı 

fişek halindeki paralarını da hasta
nenin bir sandığına koymuştur. 

rdeşinin kızı bunun ölümUnü ha 
ber aldıktan sonra hastane idaresi
ne müracaat etmiş ve amcasının pa
ralarım istemiştir. l<endlslne sandık
tan 110 lira çıktı~ blldlrllmiştir. Bu
nu doğru bulmadığı için hastane me
murlarmdan Yosef Petrnki, Avindis, 
ve tstefanldis aleyhlerine bir emni
yeti suiistimal davası açmıştır. İddi
a.ya göre sandıkta 25 bin liralık tah· 
vlllt, on binlerce İngiliz lirası var
mış. Mahkeme bu iddiayı doğru bul
madı!? için ımı;;lular hakkında. beraet 
kararı verdi. 

Beledi yede: 
26 toför oezahlndırıldı - Işıkları 

söndtirme ve karartma kararnamesi 
ne aykırı hareket eden 26 şoför .altın 
cı şube mUdürli.!günce yakalanarak 
haklarında kanun! muamele yapıl

mıı;ıtır. 

Sorüyorlar ? 
Okuyw.ularımı:ı:dan maruf bir 

doktor diyor ki: 
Belediye başı bOJ gezen kedi

leri öldürtmektedir. Bir ayda 169 
kedi öldlirülınUş! Belediyenin bu 
kararı hiç yerinde olmı:l'an bir 
icraata sebep olmaştur. Mahzen
leri, depoları, bodnım Hı ardiye
leri fazla olan şehrimizde kcdllerl 
öldilrmek değil, artırmak liızmı

dır. Bu yerlerde kedi büyüklüğün
de fareler dolaşıyor. Maddi zarar
ları daimidir. Blr evden ötekine, 
bir dükkAndan berikJne geçen bir 
kediyi aokllkta giırünce sahlptılz 

teh\kkl etmek dotru değildir. 

«Kedinin bulunduğu yerde fare 
bannma1 !ıt Söıti çok yerindedir. 
Kedi esasen ,.e tnblaten bir so-
kak hR;\'\"nm dt-ğlldlr. Onun ao -
kakta ır;örUnUşü herhalde kendine 
g-öre bir maslahat içindir! Bun -
dan dolayı sahipli \'C sahipsiz ke
dileri ayırmak ta mlimklln değil
dir. Vele\• ki, ahlptıl:ı: bile olsa-
lar, onlıırın m\lhlm vazifesi var
dır: Veba mikrobunu taşryan fa
releri e\1erlmlr.e sokmamal•··· Bu 
bedava ıallık koruyuculanaı öl
dürmek reva mıdır! 

Murakabe Komisyonu 
Teşkilatı Genişletiliyor 
Komisyon Dünkü Toplantısında 3 

Afuhtekirin Adliyeye 
Verilmesini Kararla.'ltırdı • 

Miirakabo teıkili.tında çalııın ak iizere müracaııt edenler 

Kömür Fiyatlannın 
Artmasına Meydan 
Ve r i 1 m i ye c e k 
Bazı muhtekirler kil mevsiminin 

şiddetini arttırması nisbetinde kö
mür flyatlnnnda kanuna aykırı bir 
şekilde fiyatları artırmıyu başlamıı;ı· 

lardır. 

Bunu nazarı ttibare alan İktı&at 
Vekı'.Ueti İstanbul \1ltıyctlne bir ta
mim göndererek maliyet ve masraf 
unsurlıırmm dikkatle gözden geçiril
mesin! bildirmiştir. 

Vilılyet bu hususta lA.zımgelen tet 
kiklerı yaptıktan sonra yersiz fiyat 
yUkselmelerine meydan verilmemesi 
için lU.Zumlu tedbirleri alacaktır. 

o 

Vali Bugün 
Ankaraya Gidiyor 
Vali ve Belediye Reisi Dr. LOtfl 

Kırdar bu aklj8.11lki ekspresle Anka· 
raya gidecektir. 

Vali muhtelif meseleler ve bllhas
r-a otomobillerin tahdit kararı ile 
lıAdis olan gUçlllkler üzerinde veka.
leUe temas edecek ve birkaç gün 
kalarak !stanbula dönecektir. 

KöyJ:3rde Tam 
ı · kmektepler 

Tesk·ıath 
' Açılacak 

Fiyat mürakabe komisyonu daha faal bir ıekilde ç.alııma.sını 
ihtikarın önüne geçmek üzere temin ma·ksadile Ticaret Vekale
azami gayretini ııarfetmektedir. tinin kadroya alacağı memurların 
Şehrimizde en basit maddeler İmtihanlarına İstanbul Erkek lise
üzerinde ihtikar yapanlar bile sinde başlanmıştır. Bu İmtihana 
ciddi surette takip edilmektedir. j 1 ~O. kadar lise mezunu genç gir· Ankara, (Telefonla) - Maarif Ve 

Dün toplanan mürakabe ko- mıştır. kflletl yakında ilk mektep bulunmı-
misyonu, son bir, iki gün içinde Yakında kontrol teııkilatında yan veya eğitmenli mektepler bulu
ihtikar suçundan birkaç tüccarı vazife. alacak bu genç~erle ta~v~· nan mıntakalarda tam teı;ıkllAtlI ilk 
cezalandırmıştır. Bunlardan biri ye edılecek olan komısyon, ıhtı- mektepler açılmasını kararla.11tır -
yüzde elli karla ışıkları maskeleme karın kısmen önüne geçebilecek- mıştır. 
tertibatında kullanılan kağıtları tir. Bu karar köy enstitülerine de ~-
satmaktan suçlu Haçikle arkadaşı Komisyon, dünkü içtimaında mll edllmiştir. 

ihtikar mevzuu teşkil edebilecek ---.o----
Alberttir. Diğerleri komple elek- birçok meseleleri incelemİJ ve 
trik cep fenerini 7 S kuruşa satar- bazı maliyet fiyatlarını tesbit et· 
ken yakalanan Bedri ve Beyoğ- miştir. Bunların arasında resmi 
!unda Haçopulo pasajında ma- devairin mübayaa edeceği bazı 
kara satısında da ihtikar yapan maddeler vardır. 
tuhafiye~i Stamodur. Bunlaaın Komisyon, en son olarak kre
üçü de l\lüddeiumumiliğe veril- ma ve yağcıların dileklerini naza
miştir. n itibara alarak kararını borsaya 

Diier taraftan komisyonun bildirmiştir. 

Tramvay.Se 
ahdit E • 

1 

leri 
• yo 

Belediye, Halkın Sıkıntısını Önlemek 
için, Malzeme Tedar"ki, 

Otobüs Temini Çarelerine Başvurdu. 
İşlemekte olan tramvay araba- Bir İngiliz fabrikası istenen 

larmın daha ziyade azalıp halkın miktarda otobüs yapmayı kabul 
daha çok sıkıntı çekmemesi için etmiş, fiyat ve şartlar üzerinde 
İstanbul belediyesi elden gelen mutabakat olmuşsa da, sipariş 
her vasıtaya başvurmaktadır. İda. verildikten ancak yedi ay sonra 
re için lüzumlu olan malzemeyi ill.§aata başlıyabileceğini bildir· 
temin için Avrupa memleketleri· miştir. İstanbul belediyesi buna 
nin muhtelif firmalarile muhabe- da muvafakat cevabı vermiş, fa
rata devam edilmektedir. kat sipari.ıin kabul edildiğine dair 

Seferlerin azalmasında en zi- 1 henüz cevap alınamamıştır. 
yade rol oynıyan malzeme, ban- Bu vaziyet karşısında tramvay· 
daj denilen ve tekerlekler üstüne 

1 lar yüzde on iki nisbetinde 
geçirilen çember ile dingi ve ray-

azaltıldığı gibi idarenin daha zi· dır. 
Bu demir mamulat ise az işçi· yadr. !::sr.:·:·~ ·:--;cbur kalması da 

muhtemel görülmektedir. !iği olan ağır demir ıanayiinden 
addedildiği için Avrupa memle-

ketlerinden hiç birisi işçiliği az T k arasını 
demir mamulat ihracına yanaş· 
mamaktadır. ra a K DUDU 

Bu malzeme tedarik edileme· Ankara, (Telefonla) - Türk pa-
diği takdirde vaziyetin daha da- rası kıymetinin korunması hakkın
ralacağını ve seyrüseferin güç leşe- daki kanunun müddeti bitmek Uzerc-

1 b 1 idi. Bu hususta aıtıkad:ırlardan mü-
ceğin i gözönünde tutan stan u 

rekkep bir komisyon çal~alarmı 
belediyesi, otobüs mübayaası için bitirmiş ve bu kanunun mer'iyet 
evvelce yaptığı teşebbüsleri fahri. müddetini Uç sene daha uzatacak bir 
kalara daha mii3ait §artlarla tek- I kanun projesi hazırlıyarak meclise 
rarlamııtır. tevdi etmiştir. 

Ayağı Kesilen Adama 
Kim Çarptı 

Bir halta evvel Şişhane yokuşun
da Safer isminde bir gencin ayakla· 
n vatman Ha.midin idare ettiği tram 
vay altında kalarak kesilmişti. Müd
delumumlllk ve polis tahkikatını ya
parken ortaya Enver adlı bir başka 
suçlu daha çıkmıştır. DUn ikisi de 
Sultanahmet sulh birinci ceza hlıki· 
mine verildiler. Vatman Hô.ml.t: 

- Gece ışıklar sönmüştü. Yokuş
tan aşağı inerken bir metre kadar 
önümde bir adamın rayın üzerine 
uzanıp yattığını g1SrdUm. Arabayı 

durduramazdım. Ayakları ezilmiştir 

fakat onu ben ezmedim. Daha evvel 
oradan geçen şoför Enver çarpmış 
ve ezmiştir. Diyordu. 

Şotör Enver ise kendisini şöyle 

müdafaa ediyordu: 
- HA.diseden BOnra ben oradan 

geçtim. Fakat ben ezmedim. 
H!kim ikisini de ikametgaha bağ

lıyarak serbest bırakmış muhakeme 
ttılik edilmiştir. 

Adliqede: 
Zabıta.ya hakaretin cezası - Si· 

Uvrlkapıda komiser muavini ile bir 
polise hakaret eden debbağ Salih dUn 
asliye altıncı ceza mahkemesi tara
fından 34 gttn hapis ve M lira pa· 
ra cezasına mahk~m oldu ve derhal 
tevktf edildi. 

TAKVlll 
18 BtRt:NcııtANUN llKO 

SAL 1 
YU..: 1949 - AY: 12 - GUN: 245 

RUMi : 1856 - 2 lnclteşrln: 2'1 

HtCRI: 1869 - ztLKADE : 10 
v AJUT v ASA.Ti J:ZA.~l 

GONEŞ: 

öCLE : 
!K1W>1: 
AKŞAM: 
YATSI : 
!MSAK; 

8,13 
13,06 
llS.28 
17,41 
19,19 

6,27 

2,32 
7.~ 

9,47 
12,00 
1,38 

12,46 

du. Fakat blltüu bu şeyleri anneme anlatmak lktldarmda 
değilim. Onun l~ln senden h3klkaU &'lzlemedltlml anlan& 
bana müthiş hlddetlenttektır. Sen her •e~1 Şayeeteden öğ
renocek ve yalnız onun söyllyeceklerlnl bileceksin! 

detmektedir. At" fi . . 'L 
Türkiye ve İspanya anlaımalan manyanın ına se ırının ı 
lngilterenirı vaziyetini düzeltti • muhterem eşının eli oldu- -----·---

Tokyo, 9 (A.A.) - Asahı 

Yazan: Nahid Sırrı 
38 

Dudakları knTllıyor, Adeta titriyor, biraz daha ısrar edl
Jlrse ağlıyacak olan bir kUçUk çocuğa benziyordu. 0011 Su
zan kUçUk, zayıf, za\-allı boldu ,.e biraz nefretle beraber 
Adeta yanından ayırmamak, elinden tutup sötürmek Utti· 

yacını duydu. 

YAR 1 N 
Gazetemiz 

Şimbun gazetesi yazıyor: ğunu duyuyoruz. Bunu Al-
Harp ikinci kıp girdiği ıçın man mil:etinin hakiki ruhunu 

Avrupudaki inkişafların Uzak 
şarktaki vaziyet üzerinde mühim dolduran tabii hak duygu
bir tesiri olacaktır. İngilterenin 
Mihver dcYletlerine karıı harbe 
devam kabiliyeti istihfaf edile
mez. Zirn vaziyeti İspanya ve 
Türkiye ile aktedilen anlaımalar
la kıH·vetlenmiş bulu{lmaktadır. • 

sunun bir tecellisi sayıyoruz, 
Ve bu manzara karşısında 

insanlık hesabına iftihar du-
----0 yuyoruz. 

Mussolini Badogliy!Jyu 
Kabnl Etti 

Roma, ü (A.A.J - Stc!ani bildi
riyor: 

B. Musollnl, Mareşal Badoğlioyu 

kabul etmış "e kendisi De samimi 
?ılı· görUş~:cdo bulwım~r. 

Cal\ıtu yere seren bir Davut, 
bütün insanlar için daima mukad
des kalacak olan hak idealini 
temsil eder. Bu rolde bulunan 
bir millete kurşun geçmez. Onu 
arkadan tehdide kalkışacak eller 
kırılmıya. mahkumdur. 

l\}unet Emin YALMAN 

- TeşekkUr ederlm, fakat bu ıattundan l!!tl!adc etme) 1 
dUşlinmlyeceğlm herhalde. Esa.,en mUte,·aı.ı cep harçlığı· 

mı bile hiçbir :ınman tUketmlyecek kadar mllkteslt, anno
mln lddlaslle hasis bir kr:r.ım. 

Biraz mahzun güJUm..,üyor, galiba. da. •lTılınıyıı haur!Jv 
nıyordu. OC\'Bt mahcup n mütereddit: - Şimdi senden bir 
ricam var, d~l. 

Kt"ndlslnc o dn ilk defa olarak cSenıt diye hitap eden :-;u
zan: - Söyle Cevnt, dedi. 

- Annemin planı iki glln sonra İstanbuldan ayrılmak 
\'e tasavvurdRn ,·a1.ı;eı;ildl~nl Şayeste va"ıtıuılle annene 
bildirmek. 

- işi ne kadar sadeleştiren bir hal ~ekli! 
Oevat bu sl:i:ı:lerl sl:iyllyen se5ln çok acı ve l"tllı.kar dolu 

eda.'lına dikkat ctm('den de\'am etti: - Senin büyUğUnllııı 
, .e enden rica edeceğim: Ben bUtün bu izahatı annemin hı:ı
bcrl olmadan sana veriyorum. Her şeyi anlatmak \e kalbin· 
de belki doğmuş olan hisleri kökünden ıslllp kr ~rl'-ık lsto
dlm. tzzctı nefsinin korunması da hcl"ce clzeııı myor-

- Emin ol, hiçbir şey bUnılyeceğlm ve ruınetaln blttti.n 
ha)Tetlerlni paylaşncıığım, dedJ, sonro da elini uzatarak 
IU1\"e etti: - Burada. blrlblrtmlzden artık ayrı:la.1mı. 

- Niçin! Seni ııpartıman kapısına kadar söttinnek daha 

mUna.ıılp olml\Z mıydı? 
- Evet, fakat şimdi yan yana yürüyerek bu ııeyrana de

, 0m edcıniyeccğlınlzl hhısedlyorum. ~u noktaya kadar ni
şanlı diye yanında yUrUnUlmUş adamla kalan yolu lld kar· 
de'I hallnıle bitir mek ('pey gliç iş. Takdir edlyorsao detll 
mı 'r Haydi, A llah:usmarladık... Kard~lm ! 
Bunları süyliyen ve ckarde~lm» kelimesi üzerinde l<1tlh -

fufla, nefretle, esef , .e hatttı. muhabbetle duran genç kız 
hızla n3·rılıp caddeye çıkm.ş, l'lf~kıı deposunun maazzam 
hlnıısınuı ynnınd:ın lmybolup gitmişti. Cevat onun arkasın· 
dan, o artık görlinnıez oldulct.ın sonrn da. kl\çUk ve dar 
kalbine &ığabllen esef ve r!kknt hislerlle uzun o:ı:un baktı. 

BİTTİ 

8 
Sayfadır 

Yarmkl nüshamızda 

«:\IEID.EKET, E· 

DEBİYAT, KADIN 

ve MODA SAYFA

LARb ve mUtenev
vi mUndericat l:ıı

lacaksınız. 

~öVA~o 
DCMAlb, 

Fransız Hükume
tinde Değişiklik 

İhtimalleri 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 

1940 harbinin mühim bir dö· 
nüm noktasında ve siyaset 
tarihinin yeni hadiselere gebe 
bulunduğu bir devre yaşadığı· 
mız muhakkak. Her gün hôdi· 
seler gerek harp, gerek siyaset 
sahasında vaziyetin gittikçe 
Mihver devletleri aleyhine dön· 
düğünü gösteriyor. ltalyanırı 
askeri sahadaki iktidarsızlığı 
üzerine, Mihver cdevletlerİ> nin 
hala mevcut sayılıp sayılamıya· 
caiı da hakikaten sorulacak bit 
ıualdir. 

İtalyan mağlubiyeti üzerine. 
Almanyanın kendisine yeni bir 
müttefik aradığı ve bunun jçirı 
Fransa ile yeni bir Mihver kur• 
mak istediği mevzuu bahsoldU· 
Fakat bugün Almanyanın, iste· 
diği müttefiki o yanda da pek 
bulamıyacağı görülmektedir. 
Filhakika, bir Amerikan gaze• 
tesinin Berne muhabirinin ver· 
diği ve Moskova radyosunun 
naklettiği bir habere göre, ya• 
kında Vichy hükfunetinde deği· 
şiklrk olması ve bu arada ~1. 
Laval'in başvekil muavinliği vı• 
zifesinden alınarak, yerine, yine 
eski · baıvekilleroen M. flan• 
din'in getirilmcei mevzuu bııh· 
solmak tadır. 

Bu haber Fransada başvekU 
ve devlet reisi Mareşal Petainle 
muavini M. Laval arasında ınii• 
him bir ihtilafın mevcut oldu· 
ğunu göstermektedir. Nitekizıı• 
Fransız hükumetinin Vichy"de~ 
Parise nakli ve sulh muahed~ 
imzası gibi esaslar üzerinde ce• 
reyan eden Alman • Fransız W 
maslarında bir türlü müsbet ııe• 
ticeye varılamaması da bunun 
diğer bir delilidir. Alman te1'j 
liflerini Mareşal Petain'in kabil 
etmec!!ği ve, ~aha kati müza~~· 
relere girişr11ek için M. Laval ili 
Berline yapacağı seyahatin te1'· 
rar tekrar tehir olunduğu anlıı~I· 
lıyor. 

DANiMARKA VE 

KARIŞIKLIKLAR NORVEç1't 

BAŞGÖSTERİYOR 

Askeri ve siyasi vaziyetİll 
!Mihver aleyhine inkişaf etrn'' 
si, istiklal ve kurtuluşlarını lıı• 
giliz zaferinden bekliyen mıı:ı· 
}um milletlerin ümitlerini ku'' 
vetlendirmekte ve müstevlilere 
kartı mücadele arzularını uyaıı· 
dırmaktadır. Bitaraf bir ka>" 
naktan verilen haberlere göt'• 
dün Kopenhagda Danimarkalı· 
larla Naziler arasında çarpışrn8' 
}ar olmuş, Oslo' da da Alrn11~ 
idaresine karıı harekete geçrnt 
istiyen bazı gençler tevkif edı 
miştir. 

BULGARİSTANIN 

TÜRKİYE YE YAKLAŞMA. 
TEMAYÜLÜ 

Times gazetesinin Sofya ın:l'. 
habiri de bir gün evvel, umutıl1 

vaziyete hakim olan müsbet h~' 
vayı takviye edecek mühim bır 
haber vermişti. Bu habere gÖ~' 
Sofya hükumeti, Türkiye: e 
Bulgaristan arasındaki münase· 
batı daha dostane bir şekle şO' 
kacak bir anlaşma zemini arıı· 
maktadır ve teklif edilmek uıe· 
re bir plan hazırlanmaktadf' 
Bu haber teeyyüt ettiği takdir t 
teşebbüsün, daima aulha tıırs 
tar ve Balkan tesanüdü dava5lııa 
bağlı olan memleketimiz. tar~: 
fından memnuniyet~e ve h~.'ııtıe 
niyetle karşılanacagına §UP 

11 
Yoktur ve böyle bir anlaşmanı 

1 r· 
muhakkak ki, yalnız Balkan 8lh 
da değil, bütün Avrupada şu 
lehine tesiri olacaktır. 

h8' Hatırlardadır k.i, Bulgar 1 
riciye nazırı bir müddet e~;ıı 
Sobranyada söylediği nu~ jıı 
huduttaki Türk kuvvetlertJ\ . 
ancak müdafaa maksadı ~le bsu 
lunduğunu işaret etmiştı. 0 
sözler, Bulgarlara bir temina~t~" 
ziyade onlar arasında hny~l ~h 
kapılacıık bazı kimselere b~r bİ' 
tar mahiyeti~de t~lilkki e?ı~tert 
lir. Bu da şuphesız o gıbı ·r 
biraz daha hakikati öğretmişti • 

==================~ 
l:"urtdn'! t 

G""en cihan harblıııle pıtl)llı> 
~,. • ıı1· 

TUrkivesl kıtlık l9h1de idi. o.. 
1 ~ BO' 

hurlyet de,•rl, bolluk devridir. 
lutun kıymetini bil. ~ 

ULUSAL EKO?'o'11 

\C ıJ 
ULUSAL EJ{Ol'i'03 
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Nuri cihan 
- 80 -

Tereddütler içinde 
Nuricihan, Mehabet Hanın Ef- ava gitmiyeceğim. Bir takım can· 

tan hududundan çağrılması ve lara kıymaktan vazgeçiyorum. 
llendisine bir kumanda vazifesi Bunun hürmetine sen de benim 
\'erilmesi işini üvey oğlu Hurre· torunumun canını bana bağışla. 
ille açtı. Aldığı cevap §U oldu: Allah bu duayı kabul etti. Şah 

- O adi ruhlu adama selam Şuja iyile§ti. 

Kulağımıza 

Gelenler 

Londranın En 
Eski Tiyatrosu 
Londranın en eski tiyatrosu 

olan Drury Lane bir bomba isa· 
bet etmio ve tavanını delmiş, sa· 
lonun üzerinde patlamış ve bir 
kısım koltukları harap etmiştir. 

Dantzig - Karadeniz 

Sofgalılar Arasında 
Bir Moda Çıkmış: 

Bir Takım Bilmeceleri Kulaktan 
Kulağ~ F ısıldayorlarmış 

Bu Masum Eğlencelerin Ciddi Bir Tarafı Var ki O da Yeni 
Parlıyan Bir Balkan Tesanüdünün İfadesi Olmasıdır 

Kanalı K endlm Sofyaya gitmedim, bir Balkan mllletinin Balkanları is· 

Şl'md 'y k d B it kt K fakat bugünlerde gelenler- )'azan : tUA eden bir kU\'Vete karşı durmasuı.ı-
1 e a ar a ı an ara. na, ona karşı zafer kazanmasına 

denize "'itmek irin büyük bir tur den dinledim : Son zamanlardıı Bul· M R Zil 1 l ı1 A i 1 ı Bu memnun! 
Yapmak"'v b b,.. • d '- garlara bir bilmece merakı finz ol· • • ç e nuen Se\• nm Ş er. • 

1 G(JNDllEN 
1 60NE 

Arnavutluktaki 
Hasta 
Yazan: OÇ YILDIZ 

H asta evlerinde çok sık te• 
sadüf edilen hadiseler

dendir. Evvela hastalığa ehem· 
miyet verilmez; kalabalık ağız· 
lı ucuz ve uydurma doktorlarla 
yasak savmıya çalışılır. Sonra 
iş sarpa sarar. O zaman bir mik· 
tar fedakarlık göze alınarak 
,öhretli bir doktora ba§VUrulur. ~crmiye bile razı değilim. Oldu- Bir müddet sonra Hurrem, oğ· 

ıu Yerde çürüsün, kalsın. unu günün birinde Nurıcıhana 
Mehabet Hanla Hurrem, bü- getirip teslim etti: • 

tiln memleketin en kıymetli iki - Bunu sen büyüteceksin, 
•darnı idiler. Bunu ikisi de sezi- dedi. Ben analığım Rukiyeyi ne 
)or, birbirlerini kıskanıyorlardı. kadar sevmışsem, oğlumun da 

e eş ogaz an gcçme.ıı; 1 yet derecesini iCade için yukarıda bah 
lazımdı: Skagerrack, Calais Ce- ı muş. ı &ettiğim bilmecelerden ve şakalardan 1 
belüttarık, Çanakkale ve Boğa- Bir Bulgar, _diğer birine rast ge- rakmışlar, kltnrlarını ellerine alarak daha hOIJ delil mi olur? 
ziri,.. lince derhal şöyle bir konuşma baş- tatlı tarafından şarkıya oturmuşlar. 

" ı ı Mesele şuraya varıyor: Bulgarlar 

Profesör hastayı muayene et• 
tikten sonra neş· esiz bir çehre 
ile reçetelere bakar; yanın ağız. 
la bunlan kimin yazdığını so
rar. Anlatırlar. Bahsedilen dok
toru pek tanıyamamakla bera
ber cpek ala.. muvafık> der. 
Fakat buna rağmen eski reçe
teleri yırtar, yerine bir takım 
yenilerini verir. 

. Nuricihan, Şeyh Babadan ümi- seni öyle sevmesini isterim. 
~llıi kesince, o sıralarda Kabilde 1 Cihangirle Nuricihan ve Hur
• ernane Bey diye tanıdığı ve be- 1 rem arasındaki scvgı ve emniyet 
lendiği Mehabet Hanla evlenme- bu hadiselerden şonra büsbütün 
~i hatırdan geçirmiı. hatta bu arttı. 
~akaat}a bir gün evden kaçmııtı. Nuricihanın i.çi rahat değildi. 

chabet Han hakkında bir va- Çocukluk dostu Mehabet Hanı 
~itler böyle hisler duymuı olma· pek iyi tanıyordu. Kendisine kar· 
tı, kendisini Cihangire ve Hur- ıı yapılan bir haksızlığı affetme· 
~eme karşı kabahatli bir mevkie sine ihtimal yoktu. Vaktile Sali-
0Yuyordu. menin Akber Şahtan kaçıp sak· 
Cihangir üzerindeki nüfuzunun landığı Matura dağlarında kamp 

tırn, ona karıı hiçbir zaman doğ- kurmuşlardı. Nuricihanın burada 
~luktan ayrılmamaktı. Düşman· saadet duyması lazımdı. Duya-

rı: mıyordu. İçini tereddütler kemi-
- Afsun mu tutuyor, büyü riyordu. 

ltlü Yaptırıyor~ diyorlardı. Salimenin kendisine hediye et· 
Cihangir ile Nuricihan arasın- tiği kılıcı ve zırhlı elbiseyi günün 

daki aıka benzer aaf bir sevginin birinde kuıandı, atına atlıyarak 
~cak karşılıklı emniyete ve dü- şimale doğru yola düzüldü. 
11iıtlüğe dayanacağını tasavvur .(Arkası var) 
etmiyorlardı. 

lıte yalnız Mehabet Han me· 
itleıinde itiraf edilemiyecek bir 
Pürüz vardL Yoksa bu mesele ol· 
~laa Nuricihan, Hurremi yumu· 
etınanın yolunu bulur, iki mü
Lllll kumandan arasındaki kıs· 
'ld tıçlıia belki de bir çare ke§fe-
erdi. 

Cihangir, Mehabet Hanın mek· 
lıı'buna için için kızmııtı. Bu mek. 
lııba fiili bir cevap verdi: Hin· 
~İltandaki Türk devletinin para· 
'lrı üzerine Nuricihanın ismi 
lıikkedilmesini emretti. Yeni pa• 
t~Iarda ıu ibare vardı: cCihan· rr Şahın emrile buraya Nurici
~ 'rı Sultanın isminin yazılmaaı, 
~ altının parlaklıiını yüz misli 

ltttırmıştır.> 
d Cihangir, Hurrem hakkındaki 
tdikodulara da kulak verme· 

~İ§ti. Oğlunu çok seviyordu. 
~ i\lta Hurremin oğlu Şah Şuja 
lata düşünce, en sevgili eğlen· 

ttaj olan avdan vazgeçti: 

Bu ~dan itibaren: 
MÜNHASIRAN 

SUMER 
ve 

TAKSiM 
Slnemalarında: 

YUNAN-tTALYAN HARBİNE 

alt Harp manzaraları: 

Yunanlstanda Seferberllk • A
tina ilk zaferleri tes'it ediyor • 
Ordu, meçhul askerin mezan Ö· 

nUnde • Bay Metaksas orduya 
nutuk söylUyor • Yunan Kral 
ve Kraliçesi önllnde resmigeçit -
İngiliz zabitlerinin Yunanista
na muvasalatı - Yunanistan 81· 

lAh başına - Za!ere doğru ... 

- Yarabbim, diye dua elti, ı ~-•••••••••••r 

, ' t5Kt VENEDİK'in BUTON HAŞMET ve ENTRIKALARl ... I 
Sefahat alemleri, .. Kirli Entrikalarını ve Kanlı Mücadelelerini 

Tasvir eder. Muazzam AŞK ve SERGÜZEŞT Filmi 

BARBAROS Devrinde VENEDIK 
Yarınki çar§amba matinelerden itibaren 

lstanbul'un iki büyük ~inemaaında 
Büyiik Türkçe sözlü tarihi filin 

ÇARŞI KAPI 

AZAK V 
ŞEHZADEBAŞI 

E TURAN 
sinemalarında gösterilecektir. 

L Filme eski Mehter musikisi Cenk türküleri ve Gülbankler 

~ ilave edilecektir.•••••••••'• ... 

Kürek dııdam ... Zlnclrler arumda lollanlar ... Cehennemden 
firar ... Balta sfrmemlt ormana dofra ••• OIUm ••• 

~ 

MAHKU 
GEM 

MLAR 
s • 

1 
• 
1 

Büyük aşk ve m8fera tıımı. Ba' Rollerde: 

-

Fakat, bir müddet sonra yol ıyormuş: lşte bq arada ne olmuşsa olmuş... meğer ta. içlerinden mUkemmel Bal· 
kısalacak ve Saltıktan Karadeni- - Sana bir bilmece söyliyeceğlm: 1 nutun bu bilmece ve fıkraları kanlı imişler. Fakat bıı tesanUt hal· 
ze doğrudan doğruya gitmek ka- Tüyleri ~·ar, kuş değil ... Bil baka • yalnız bir kişiden değil, birkaç ki· kasına dahli olduklarının kendileri de 
bil olacaktır. 1 yım, nedır? şiden işittim . Yoksa yalnız bir ki- farkında değillermiş. Bir Ball<an hU-

Zira, Dantzigi, Kırımla Odesa - Bildim: Bir llnlforma ile bunn ' şl söylese fnanmıyacaktım. ÇUnkU kQmetinin bir !stilli kuvvetine karşı 
arasındaki Kherson limanına bağ- alt ttiy!U şapka ... Htle ~en şunu bll Bulgar halkının hisleri hakkında es- elde ettiği zafer karşısında ruhları 
lıyan bir kanal yapılıyor. bakayım: Çabuk koşar, tavşan de- ld bildiğimiz şeylere pek uymuyor. dlle gelmiş, böyle bilmeceler, lfltife· 

Dnieper ve Vistule nehirlerin- ğll... Meseleye bu bakımdan bakarsak ıer tekrar etmekle memnuniyetlerini 
den istifade edilecektir. - O da o ... Bir tane daha sora- pek ciddi bir tarafı olduğıınu görU· kulaktan kulağa funldamıya başla· 

Bu kana) tahminen 2,500 kilo- cağım: Geri gider, yengeç değil... rUz: Bulgarlar uzun senelerdenberl I mışlar ... 
metre uzunluğunda olacaktır. - Bildim, o da o ... Yıı şunu duy- hep yeniden toprak kazanmıya, Şunu l!Ave edeyim ki, Bulgar hal-
2 ,QQQ Senelik Bir Gemi dun mu: Tüfek taşır. asker değil .. Nöyyl muahedesile kaybettikleri kı arasında hUkUm süren hisleri 

- Ben de bildim. Ya sen şunu ha· geri almıya alt emellerle meşgul ol· Bulgar gazetelerinden anhyamazsı
Norveçte, . Tsortoff civarında, ber aldın mı ? Otomobil fabrikaları- dular. Bu emellerden bir kısmı da nız. Bulgar gazeteleri gayet ihtlyat

Vikings'lere ait ve 2,000 senelik na yeni bir kamyon sipaı·iş verilmiş. Yunan arazisine aittir. lt bir lisan kullanıyorlar ve İtalyan
bir gemi ankazı bulunmu§. 1 Umumiyetle kamyonların Uç, dört, Yunanistan, İtalyanın taarruzuna !arı ellerinden geldiği kadar okşu· 

Ayni devre ait ve çok iyi mu· bazan daha fazla ileri sürat!, bir tek uğrayınca Dulgarlarm şöyle dilşün- yorlar. Hattlı Görice düştükten son
hafaza edilmiş c:Osbery> adlı bir geri suratı vardır. Bu kamyonun meleri beklenirdi: ra bUyUk bir İtalyan mukabil taarru 
gemi bakiyesi vardı. Yeni bulu- dört, beş geri suratı, bir tek llert - Oh, ne iyi ... ttalyanlarm arka- zunun beklendiğ'inl günlerce tekarr 
nan geminin bundan daha eıki sUrati olacakmış. Bil bakayım, sipa· sındıın elbette bize de sıra gelir. ctml~lerdir. 

olduğu anla§ılmıştır. rişi veren kim? Halbuki hiç te öyle olmamış. İta!· Demek ki, Bulgarlstanın resmi 

Markonı· 'nı'n Yatı Bulgarlar arasında bu bilmeceler- yanlar taarruza geçince Bulgarlann halinde bUyük bir fark bellrmemlş-
den başka şöyle bir şaka da ağızdan Balkanlılık tesanUdU birdenbire ka-

tır. Fakat Bulgar halkının ruhunda· Münakalat nezareti de ltalyan ağıza dolaşıyormuş: barmış. Şöyle bir dUşUnce zihinlerde 
l b M 

1 
y 11 t k d yer etmiş: ki Balkan tesanüdü fikri, Arnavutluk 

akademisinin ta e i üzerine ar· unan 1 arın bu harp e bu 11 ar h!tdlseleri neticesinde parlarmş ve 
koninin meşhur cElettra> yatı· sUratll neticeler almalarına sebep ne - Büyük devletlerin Balkanlarda 

pek iyi inkişaflar geçirmiştir. Bulnın, Adriyatiğin kuytu limanla- imiş, bilir misiniz? Meğer bUyük bir işleri ne? İtalyanlar taarruzlarında 
rından birine götürülmesine ka- harp hilesi dUşürunUşler ve tatbik et- muvaffak olur da Sellnlği alırlarsa, gar mtlletl, diğer Balkan milletleri 
rar vermiştir. Yatın, hava taar· m~ler. Cepheye kUlll miktarda eC- bizim hududumuza dayanll'larsa ha- gibi istik!Ale alt prensipleri diğer 
ruzlarından masun kalmaaı için zun ukeri göndermişler. İtalyan ne- !imiz ne olur?. her tUrlU emel Ye endişelerden ileri 
baıka çare bulunamamıştır. ferleri bunların fistanlarını görünce Harp talil YunanWarm yüzüne bir sata yükseltir yUkseltmez, Bal • 

l b d Bul l B 1 kan davasının bu kısmı zaten halle-Markoni, fenni tetkik erin u karşılann a genç kızlar bulundutu- gillmiye başlayınca gar ar, a • 
yat üzerinde yapardı. nu sanmışlar, Derhal sillhlarmı bı· kanlı sı!atue geniş ne!es almışlar, dilmiş demektir. 

RESiMLE 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 

44 ım .eııeetnde Nörenberg ljlehrinde 
partinin kong-resl toplandı. HttJer 

çiçeklerle bezenmlıJ btr Menıedeııı otomo· 
bllde duruyordu. Parti mensuptan, reble· 
rlııln önünde bir g~lt J'et'ml yaptılar. 

BULMACA 

ı 
1--1---+--

' 

45 mtıer, Nazi Partisini Almanyayı kurtaracak yegbe ku\<-ve& 
diye JHtermek için bir diniye propaganda yapıyordu. Bu CÖJll• 

leden olarak ~ürenberrcte harp ölüleri için yapdJrut olan Abide.ye Na
zi Partisinin alametl..:rinl ha,·ı btr kron koydu. Solunda duran Gene· 

raı Fon ı;p 19'?S kıyanunda Hlt~re yardnn eden adamdır. 

Benzin Gazyağı 

litresi kilOl!U 

Kuru' Kuruş 

27.85 2f.80 
25.10 19.55 
25.15 19.iO 

teneke teneke 

46 Bitlerin Uk Nazi fedaisi 
diye hMırasnu g-ökJere çı

karctıtı adam Ronıt Ve88eldlr. 
19" seneıM.nde bir komliıılst 

bolr:sör tarafından öldtirülm~tör 

Ev halkı sevinç içindedir. 
Gerçi doktora ve yeni ilaçlara 
epeyce para gidecektir amma 
ak akçe kara gün için... Elve
rir ki sevgili hastaları bu mellin 
yataktan saÇ salim ayağa kalk
sın.. gerçi o cihet yüzde yüz 
muhakkaktır. Bu kadar büyük 
ve pahalı bir profesör bu kadar 
ilaçla ufak bir hastalığı tedavi 
etmesin. Buna imkan yoktur. 

Fakat son emirlerini verdik· 
ten sonra gitmiye hazırlanan 
doktoru nedense inatçı ve dur
gun sükünetinden ayırarak bu 
tenliğe iıtirak ettirmek kabil 
değildir. Esasen yaradılıştan 
böyle asık suratlı bir adam mı· 
dır? Yoksa o gün bir feye mi 
canı sıkılmı§tır, yahut ailenin 
parayı az vereceğini mi zanne
diyor? 

Köy gelini gibi ağzından la
kırdı dirhemle çıkmaktadır. Ai
le efradı sofada, merdivende, 
aşağı taılıkta tekrar tekrar etra· 
fını sarıyorlar ; aralarında büyük 
adamlarla konuşmıya en alışık 
olanı: ~Kurtulur değil mi, dok• 
tor diyor, sizin kadar büyük bir 
profesörün kurtarmamasına im
kan var mı?> Fakat hoşuna 
gitmesi lazımgelen bu müdahe· 
ne de onun neş' esizliğini gide
remiyor. Yalnız cAllah nzası 
için doğru söyleyin beyefendi 
oğlum ..• Tehlike var mıh di
yen bir ihtiyar kadına: cAllaha 
emanet... Allaha emanet.. ba· 
ltalım iyi olur inşallah> diyor. 

Kapıdan çıkarken ckaç gün 
sürer acaba doktor> d iye son 
bir defa ağzını aramıya çalışı
yorlar. Ellerile bir işaret yapı
yor; falcının cyed·i gün mü, yedi 
ay mı, yedi sene mi?> derken 
yaptığı harekete benziyen anla· 
ıılmaz bir iıaret ••• 

Profesör o günden sonra da· 
ha bir iki kere gelip gidiyor. 
Fakat sonra, behancler çıkar· 
mıya, chele bir iki gün daha 
ilaçlara devam edin de •. .> gibi 
yarım lakırdılarile açıktan açı
ğa müşterisini atlatmıya başlı
yor. Nihayet bir gün ürkütücü 
bir resmiyetle: <Meşguliyetim 
çok... Sizin eski doktor vardı 
ya ••• Neydi adı? .• İşte o gelip 
gidiversin .. pek ala doktor i§te> 
diyor. 

Hekim dilinden az çok anlı
yan için bunun manası §Udur ki 
hasta artık hapı yutmuştur. 

* Ötedenberi kuvvetli bir as· 
ker olarak tanınan Mareşal Ba
doglionun istifası bahsettiğimiz 
doktorun hareketine benzer ve 
Arnavutlukta birbirini kovalı
yan korkunç nöbetler içinde 
kah yanıp, kah titreyen hasta
nın üstüne yorganı çekmekten 
baıka yapılacak İş kalmadığını 
gösterir. 

Mangalda Yanan 
Bir Çocuk Otdü 

CLARK GABLE 10:r~~~;y~o6m 
8u perşembe aktamı SARAY ılnemasmda • 

Soldan Sağa: 1 - İrat ·Bir mcy
va 2 - Bir nebat • Erke!c hizmetçi 
3 - Kumaş - Noksan 4 - İle • Ge
yik 5 - Bir böcek • An 6 - Mesut 
7 - Azim - ömrün sonu ~ - Eziyet
Saçan 9 - Çanak - İçki • HUkUm, 
!!kir 10 - Fıkara • Erkek keçi 11 -
İstifham edatı - Buğdaydan yapıııt -
Dolabın bölmesi 

'Yukarıdan Aşağıya: 1 - Bir 11· 
man • Zil 2 - Adi • Raptetme 2 -
Valide - Soysop 4 - Nota • (Uy) lll 
ve edince (Uyku) olur 5 - TaUı de· 
ğil • Biraz evvel 6 - TUkUrme • Tat 
lı madde 7 - Çılgın • Nida 8 - An· 
latan - Uzağı gösteren nida 9 - Kı

snnllr - Kaldırmak 10 - Mağara • 
İhtiyat 11 - Eski blr silAh - Kuzu 
gibi baı"tıran 

Kuruş 

1060 
955 
960 

Kuru~ 

, 820 
690 
695 

Beykozda Allbey mahallesinde o
turan Nccatlnln beş yaşındaki kızı 

Hüııniye mangala dUşerck yandığı 

için Şişli Çocuk hastanesine kaldınl 
miştı. Çocuk dUn öJmUştUr. Tabibi 
adil Enver Karan cesedini muayene 
etmiş ve gömWmeslne izin vermiştir 

Bu ak~ saat 9 da: 

SUMER 
En güzel Aşk filmlerinin bllyük Fransız yıldızı, esrarengiz 

tebessUmlU kadın 
DCNKU BULMACANIN HALLl: 

Soldan Sap: 1 - Çaydan • Puro 

M.l.RE/•LLE BAL/.N'z•n 2 - us. Oradan 3 - Kin - Azar -At 4 _ Ulus • Mim _ Na 5 _ Hazf. Benzin dökme kilosu 31 28 
Benzin dökme litresi 22 88 

K. S. 

bA K dl ( ARI ran 6 - Ye - Ak 7 - Yazık • Eğe 
1\ YMQND RQULEAU ':rans::en A ME Cl ONI 8 - Ada • Akreb 9 - Kara · tane Benzin çl!t bUyük teneke 893 94 
" Gazyağı dökme kilosu 18 34 
<,ıe beraber POUCHKİNE'nin eserinden fevka!Ade bir tarzda yarattıkları lO - Ara • Arma 11 - Ray • Aile ' Gazyağı dökme litresi 15 03 

,,.. Ş K 1 N Z A F E R 1 Yukarıdan Atağıya.: 1 - Çukur • Gazyağı çl!t büyük teneke 652 97 
Yakar 2 - Asil - Kııdar 3 - Nuh • Gazyağı tek kUçUk teneke 92 s:s 
Zarar 4 - Do · Sayı 5 - Ara • Ze- Motorin dökme kilosu 11 36 

ir kuıkançlık ve vakayli hazırayı musavver emsalsiz ve zengin Aşk kl • Ay 6 - Nazmi • Kir 7 - Dair- Motorin çift btlyük teneke 452 74 
ve ihtiras filmi başlıyor. Arama 8 - Parmak • Enal 9 - Un· 2 - Benzin ve gazyağınm Ankara, 

!Jt"eten: YUNAN • ttALl!'AN HARBl~"E AİT MA.SZARALAR Ebe 10 - An • Ağ • Ne 11 - Orta- , htanbul ve 1zmtrde d6kme olarak 

Telefon. 42851 ••••••ili••~ j Kebe. azamı satış fiyaUarı şunlardır: 

AKIT 
Giresun Valisi Bay Muhtar Ak· 

man'm kertmesi Bayan Vasfiye Ak· 
mnn ile Maraş Mebusu merhum Bay 
Mlthat Alıım'm oğlu Bay Neriman 
Alam'ın aklUeri dUn Beyoğlu Dairesi 
Belediyesinde İstanbul Valisi Bay 
Lötfl Kırdar, tdarci Örfiye Kuman
danı Korgeneral Ali Rıza Artunkal, 
Polls MUdUrll Muzaffer Akalın, Vi· 
llyet Polis erkAnı ve yüzlerce aile 
dostunun huzurlylc icra edilmiştir. 

Tarafeyne saadetler temenni ederiz. 

halletmesi beklenmektedir. Buğ
day alım satımı yeni fiyatlar üze· 
rinden ve normal olarak devam 
etmektedir. 
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KIŞ MEVSiMi YAKLAŞIYOR ... 
Kürk Mantolanruzı veresiye ve uz.un vade ile 

JA TE TiLKi 
Mağazasından alınız. 

Avrupanın 1941 son modelleri gelmi~tir. 
Mahmutpaşa 137 No. ARJANTE. TiLKi Mağazas ı Tel : 22554 

,. Bir K!myaoer Eczacı Aranıyor ~ 
Malatya mensucat fabrikası müdürlüğünden: 

Fabrikamız için bir kimyager eczacıya ihtiyaç vardır. Ta

liplerin tcrcümci hallerini ve istedikleri üc ret miktarını natık 
bir mektupla müracaat etmeleri ve bire r fotograflarını gön· 

dermeleri liı.zımdır. illi 1 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
ı - B<•l'az.lçl \·apurlarına mahsuı; kış tarifesi hıı ayın 12 ocl per· 

şeınbe gününden itibaren tatbik ohınM·aktır. 
2 - Bu tarifede Uoğaı.'ın muhtelif yerlerindeki nıckt.eplerlo yeni 

devam aatlerl gözetumlştir. 

S - Memurlarımızın yeni mesai saatlerine gore a.ıimet ,.e avdet 
llOStalan tertip edilmiştir. 

4 - Bu tarifede bilhassa Bebek, Arnavutköy, Ortaköy ve Beşlkta., 
ı kelelrrlne fazla seferler konulıımk oralarda oturan halkımı:ı;m lh· 
tlyacı tamamen önlenmiştir. 

I>n ar ll1nları lskclcll'.re nsılmı,tır. 

Ocp tarifeleri )arından itibaren satılığa çıkarılacaktır. 

~-----------------------1' 
İstanbul Belediyesi ilanları 

Passif konınma teşekkUllerl için yaptırılacak 25 çift sıhhiye sandığı 
2490 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin L !ıkro.sına tevfikan pazar
lığa konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 2000 lira ve teminatı 300 
liradır. Şartnamesi zabıt ve muameHl.t mUdUrlUğU kaleminde görillebi· 
hr. !hale 11/ 12/940 çarşamba gUnU saat 14 tc dalml encUmende yapı
lacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mektuplan, marangoz fabri
ko.sı sahibi olduklarına dair vesaik ve 9!10 yılına ait Ticaret Odası vcsi
kalarile liı.ale gUnU muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(11618) 

Devlet Denizyolları ilanları 
KARADENİZ YOLU SALI POST ASI 

Bugünkü Karadeniz yolu postası yapılmıyacaktır. 12/ 12/ 940 per
şembe günü kalkacak EGE vapuru gidiş ve döntlşle salı postasının is-
kelelerine de llfi.veten uğrıyacaktır. (l166•> 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

İşletmemiz muamelAt sen•islnde iş takip eden komisyoncu He maiyet 
memurlarına evvelce ,;erilmiş olan karneler I . K. sanı 941 tarihinden 
itibaren hükümsüz kalacağından yenilerini almak Uzere Galata merkez 
binamızda işletme şubesi muamclAt servisine mUracnat !Uzumu ilı'm 

olunur. (11378) 

lstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiligindan: 
tst. Adliyesine orta okul ve lise 

mezunları arasında tahsil dereceleri
ne göre kadro tmkı\nı nlsbetlnde ma 
aş verilmek Uzere nıııaşatın tevhit ve 
teadUlUnc dair 3656 sayılı kanunun 
17 ne! maddesi mucibince ve lnıtl· 

veya UcreUI vazifede bulunmuş olan 
tarın cezalı ayrılmadıklarına dair be· 
rantı zimmet ve hUsnU hizmet maz-
batası veya bonservis. 

7 - 4 adet 6X9 btiyUklUğUnde fo
toğraf. 

hanların sureti icrası H. yüksek ve- dan ibaret evrakı mUsbitelerlni mc
kA.letln 20/ 11/ 940 T . ve 6299/ 900 muriyet talebini havi arzuhallcrine 
sayılı iş'arı dairesinde bilmusabaka lllştlrcrek Adllye EncUmcnl reisliği· 

zabıt kA.tibl alınacağından tlı.liplcrln ; ne müracaat ve fotoğraflı imtihana 
ı - Orta okuldan veya liseden duhul varaka.'lı ahzeylemelcrlnln ve 

mezun olduğuna dair şehadetname mUsabaka imtihanında 13/Birlncl
vcya tasdikname. ka.nun/ 940 cuma gtlnU saat onda Ye-

2 - Soyadııu havi nüfus hüviyet nlpostahanc binasının Ust katında 

cüzdanı, dnlrel mahsusada icra kdınacağın-

3 - Erkeklerin askerlik terhis ve- dan ve taliplerin seri olmak şartile 
ya tecil kfığ:ıdı. ayrıca (DAKTİLO) imtihanına ta.hl 

4 - HUsnUhal eshabmdan olduğu- bulunduğunu ve imtihan gUnU arzu
na ve ecnebi lle evli bir gfına mah· hal kabul edllmlycccginden talipllle
kfımlyeti bulunmadığına dair (HUs- rln müsabaka imtihanından bir gün 
nUhıı.1 ilmühaberi) evveline müsadif 12/ l incikAnun pcr 

5 - Sıhhat raporu (Resmi etibba· şembe gtinU akşamına kadar müra-
dan) caat veya e\·rakı mUsbitelerlni ikmal 

6 - Evvelce maaşlı memuriyet etmelerinin gazctenizlellAnını dilerim 

HALECAN 

VATAN 

FOSFARSOL 
L.°'11 BlRtNCl 

Kan, Kuvvet ve İştiha Şurubudur 
Her e<-1.anede buhıaur. 

Devlet Demiryolları ilanları 

Memur Alınacak 
1 - Devlet Dcmiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek Uzere 

müsabaka tlc orta mektep mezunlarından hareket memur namze<li ve 
askerliklerini yapmış lise ve ytiksek mektep mezunlarından ifletme ve 
hareket memuru stajiyerl alınacaktır. 

2 - MUsabaknda kazanan orta mektep mezunlarına 60, lise mezun
larına 74 yüksek mektep mezunlarına 100 lira Ucret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı yllksek mektep mezunları içtn 25.12.940 
çarşamba, lise mezunları için 27.12.940 cuma. erte. mektep mezunları 
için 28.12.940 cumartesi günleri saat ı• de Haydarl'..ışa, Sirkeci, Anka· 
ra, Balıkesir, 1'ayseri, Malatya.. Adana, Afyon. İzmir ve Erzurum ı.,ıet
me merkezleri ı de ve Sıvas, Eskişehir cer atölyelerinde yapılacaktll'. MU· 
racaatlar bu işletme ve atölye müdürlUkleri ve istasyon IJefliklerince 
kabul olunur. 

.f. - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır: 
A - Türk olmak. 
B - Ecnebi bır kimse ile evli olmamak, 
C - ıs yaşını bitirmiş ve otuzu geçmemiş olmak c30 yaş dahib, 
D - Orta mektep mezunlan için askerliğini yapmamış olanların 

askerliğini yapmasına en az bir sene zaman kalmış ve lise, yüksek me
zunları için de askerliklerini yapmış olmak, 

5 - MUsabnkada. muvaffak olanların bilAhara idare doktorları ta
rafından yapılacak muayenede sıhhJ durumları demiryol işlerinde vazife 
gormlye elverişli bulunmak, 

6 - Müracaat lstidalarına bağlana.<;.ak vesikalar şunlardır: 
Nüfus cüzdanı. diploma veya tasdikname, askerlik vesikası, poliıı· 

ten tasdikli iyi huy ktı.ğıdı, çiçek aşı kAğ:ıdı, evli olanların evlenme cUz· 
danı, 6 rulet vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla malfunat almak lstiyenlerin işletme müdürlükle· 
rine veya istasyon şetliklerine bizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İııtidalar yüksek mektep mezunları için 23.12.940 irse mezunları 
için 2•.12.940 ve orta mektep mezunları için 26.12.940 günleri saat 12 ye 
ka<iar kabul olunur. (8361) (11S31) 

* 1.1.941 tarihinden itibaren: 
1 - Avrupa hattının cSemplon trenlerine alt buSW!I ahkam ve üc

ret, gümrük muamelAtı, rıhtım, iskele, vinç, eşhasa alt sarnıçlı ve fri
gorifık vagonlar ve C. F. H. idaresile müşterek kıymetli eşya ve yumur
ta tarifelerinin devle-\ dcmiryollan tarıfe esasları ve hususi şarUarı da
hilinde tatbikine devam edilmek üzere.> ı;irkettcn müdevver olup hAlen 
mcr'iyette bulunan diğer bllQmum esas ve tenT.illl yolcu ve eşya tarife
leri ile bunlara mUteferrt esas ve usuller ve ahktı.m kaldırılmıştır. 

Bu tarihten itibaren Avrupa hattında, cKendl mesafesine mllnhasır 
olmak Uzere> bilfunum eşhu ve eşya nakliyatında devlet demiryolları· 
nın eso.s tarifeleri, bUtün şebekede kabili tatbik tenzili! tarifeleri ve esas 
ve tenzilll tariteJere müteferri usul ve esaslarla tarife tatbikatına mü
tedair mer'iyette bulunan biltün ahk.fı.m ve "eraltl tatbikiye tatbik edi· 
lecektir. 

2 - D. D. /251 No. lu tarifede, birinci kısma ma.den kömUrU ve 
odun ithal edilmek ve 11 inci kısmı Ucretleri beynelmilel nakliyata teş· 
mil edilmek suretlerlle tAdllA.t yapılmıştır. 

3 - Semplon katarlannda ve anahat dahi dahil olduğu halde bilü· 
mum beynclmllel mUnascbetlcrde çocuklardan, kendilerine ayrı yer tah
sis edilmemek şartlle dört yaşına kadar Ucret ahnmıya.cak ve dörtten on 
yaşına kadar olanlarla kendilerine yer tahsisi istenilen dört yaşından kU
çük çocuklardan yarım ücret alınacakbr. 

Daha fazla tafsll!t için istasyonlara müracaat edilebilir. (1H14) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
39 numaralı HA.n - 2/ 14714 sayılı icra vekilleri heyeti kararile 

mer'iyet mevkiine konulan 77 numaralı koordinasyon kararnamesinin 
4 Uncu maddesine tevfikan değirmenlerin t'ı.zaml un satış fiyatları şu 
suretle tcsbit edilmiştir. Gayri safi 72 kilo tutan çuvallar içinde ekmek
lik unun beher çuvalı 12112/ 1940 akşamına kadar 1020 kuruş, bu tarih
ten sonra 1057 kuru,, francelA.lık unun çuvalı 1 HiO, makarnalık, slmit'.
llk unun çuvalı 1125, yufkalık ekstra unun çuvalı 1200 kuruştur. Key
fiyet 29 numaralı milli korunma kararnamesinin verdiği sa!A.hlyete is
tinaden 11!'1.n olunur. (11665) 

İs tan bul Defterdarlığından: 
1 - Beşiktaş Kaymakamlık binası rıhtımı duvarlannın (18 lira 

42 kuruş keşifli tamiri i,i. 
2 - Sirkecide kAln Yenice.mi maliye şubesinin 526 lira 44 kuruş 

keşifli tamiri işi . 

Yukarıda yazılı işler 16 11219•0 pazartesi gUnti saat H te mim 
emlAk mUdürlilğllnde müteşekkil komisyonda ayrı ayrı ihale edilecek
tir. Taliplerin Beşiktaş tamiri için 400 ve Yenice.mi maliye şubesi tami
ri için de 500 liralık bunlara. benzer iş yaptıklarına dair ekııiltme gUnUn
den 3 gUn evvel vilA.yetten alınmış ehliyet vesikası ve yüzde yedi bu
çuk teminat makbuzile komisyona mUracaatları. (11604) 

1 ite b.aılamak lazımdı. Fakat ken- ' rimden sıçradım ve arkama b.ak
dimde bunu yapacak kuvveti his- hm. Papuçlarımı giymemiJ oldu
setmiyordum. cBu kadar güzel ğum için kaçamazdım, fakat şüp· 
bir yemekten sonra keyfimi ta- he içinde kalmaktan ise düşman
~amlnmak ıçın on da~ika da la karşılaşmak daha iyi idi. 
şoyl~ b~ rahat k~ltukta bır uyku Karşımda bir genç kız veya 
keııtıreynn> dedım Hastalıktan 

· k lk t M. 'd d b genç kadın duruyordu. Otuz ya-

Aşk Rom~"I ykcndı d lmış ım. kt ı cm t e t u şından çok küçük olduğu yÜ· 
Zabıta ve ...... a ar o mayı ço an unu muş u. .. d b. 11. .d. •1• b 1 

O d k .k 1 k b' · · h . h k zun en e ı ı ı. om u ca, 

1 b Ç 
. R n a ı a ı ır ıshra atı a f '- b" .. d" 

Yazan: Martin Por o e - evıren: ezzan A. E. Yalman · · A ki L a~at ınevzun ır vucu u var-etmıştım. ya arımı uzatara~ d y·· .. d ·ık ·· ·· _ 2 _ koltuğa yerleşti ı. uzun e ı gozume çarpan 
. . m. . . şu oldu: Sapsarıydı, gözleri 

DÜNKÜ KISMIN HULASASI çektim. Nkı~etımF bke_ş, 0.~ 1da~ı~a kkestır· korkudan büyümüş, çok fazla 
Y k • b. h me tı. a at goz erımı apar b"' ·· .. t'. S 1 · h k (Peter Kro\en adında ı:~lnmr. eme ten sonra ır re avet d . b " d I uyumuş u. •• aç arı sıya ıvır-

10 - 12 - 940---__ , 

B!SKiSiYi BES 
DAXiJCADA. DOYURUR 

En dar zamanınızda bile KOMPRİME ile telaı etmeden misafirlerinizi ağır}ıyabilirsin.iz. 
MERCİMEK, BEZELYE, BUGDAY vesair ÇORBALIK KOMPR.1.MELER1M1Zt 

HER YERDE BULABlLlR.slNlZ. 

Ça amarka Müstahzaratı 
Kuruluş Tarihi: 

: M. Nuri Çapa 
1915 

ENÇ 
Görünmek 

İsteyenlere 

50 YAŞINDAKİ KADINLAR, 
NASIL 35 YAŞINDA 

GÖRÜNEBİLİYORLAR? \ 

Meşhur bir cild mütehassısı 
tarafından keşif, sağlam ve genç 
bir cildin unsurlarına müşabih 
olarak genç hayvanların cild hü
ceyrclerinden kemali itina ile is
tihsal ve ( Biocel) tabir edilen 
yeni ve kıymetli cevher, cildin 
unsuru olan pembe renkteki T o· 
kalon kremi terkibinde mevcut
tur. Her ak§8lll kullanınız, uyu
duğunuz her dakika esnasında 
cildiniz bu kıymetli cevheri mas· 
sederek besler ve her sabah kalk. 
tığınızda cildinizin daha beyaz, 
daha taze olduğunu göreceksi· 
niz. Gündüzleri de beyaz (yağ· 
sız) T okalon kremini kullanınız. 
Bu basit tedavi ve itina sayesin· 
de bütün kadınlar l O - 15 yaş 
gençleşebilir ve §&yanı hayret bir 
cild ve tene malik olabilirler. 

Sayın Bayanlar: 

BAYAN 
Mağazası size ipekli 

ROBLARININ 
Yeal k0Uek11lyonuou \le ~ lle 

ı,ıeıuniş 

Yln Kazakların 
zenrJn cef)tlerlnl UIJı.41im ediyor. 

Maf;a:ıaaında en son moda 

Cep, Kol saatleri Altın Metal 
llS aeoe ganıntlll 

6TAKS11TE 

Kömlir Te Odun 
Sobaları 

4 TAKStTI'E 

Havagazı ve 
Elektrik ~akları 

4 TAIS1TTE 

A.E.G. elektrik Mi· 
pUrge ve fırıulan 

6 TAKSt'l'TE 

A\o1ı.eler ve 
hedlyeJJk'ler 

-4 - 6 TAKS1Tl'E 

1. GENÇLiK 
2. GUZELLIK 
3. SIHHAT 

1 .. te yüksek bir JaeJll• 
de aranan bu mezly~t· 

lerhı hep lni ııl.ZO 

KREM 
PERTEV 

Temin edcbittr. 
1 - KREM PERTg\1: 
Bir tuvalet mUst.aıızll· 
rıdır. İnce bir lUnn. -ve 
yapılışındaki hususi • 
yet itibarile yUzde.Jd 
çizgi ve buruşuklul<· 

la.rın teşekkülüne mı· 
nl olU!'. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV: 
Bir güzellik vasıwı· 
dır. Genişlemiş meS•· 
matı sıkıştırarak cUt· 
teki pUrtUk ve knbal'" 
cıkları giderir. Çil <;il 

lekeleri izale eder. Te
ni mat ve şeffaf bit 

1a~-~~;;;:==:~~ hale getirir. 
I:! 3 - KREM PERTEV: 

Bir clld devasıdır. oe
·i guddelerinin iff1L• 

~u~~:ı.~ı-.. · ~tını düzeltir. si\iıce 
re siyah noktala)'ll\ 
tezahUrtlne mAnt oıur· 
Cild adalesini bcsllYc
rek kuvvetlendirir. 

Kuru ciltler için yağh ve yağlı ciltler için yağsız 
hususi tüp ve vazolar Yardır. 

Bursa Dokumacılık ve Trikotaj 
TÜRK ANONİM SİRKETİ 

"iPEKiŞ,, 
MECLiSi IDARESIN"DEN: 

derdlle kırk tlirlii meslel{ dc~lııtir- çöktü.. elbiselerim kurumuş, VÜ· kapamaUz e~ıı.; ır uyku~.a a • 1 cıktı. Herhalde ya yatağa girmek 
mlş hlr odam, nihayet işsiz kalı- cudüm ısınmıştı. Papuçlarımı da mışım. yan ıg~m zaman uç ~at üzere veyahut da henüz yatağın-
yor, hasta dilşilnliyor "' kirasını ocağın karşısına koymuş kuru· uyumuş oldugumu farkettun. dan kalkmış olduğu belli idi. Sa- Kadzn Çanfa/arznın 
veremediği odadan dışarı atılıyor. tuyordum. Karnım doymu~tu. Gözlerimi açar aç.m~z. İç~mi.~ ?ir rı bir pijama ve bunun üzerinde 

Şlrketimiztn hissedarlar heyeti umumiyesi 10 KAnunuevvel ı940 
tarihine tesadli! eden Salı gUnU saat 15 de !stanbuldo. Yeni PosWlle 
caddesinde 47 numarA.da Şirket Merkezinde !evkalAdo olarak !çtl1ll1 

edeceğinden mezkür gün ve saatte Şirketimiz hissedarlarının ıçuın• 
mahallinde hazır bulunmalan rica olunur. 

• erserl ııcl"SCrl sokaklarda gezer- Fakat canım dehşetli surette bir korku aldı. Hırsız gıbı gırdıgım yumuşak kumaştan yapılmış ma- )fuhtelif çeşitlerini de bulD<'ak-
ken bir e\'den Uç kadının çıktıj:',"lnı sigara içmek istiyordu. Tiryakili· bir evde olduğumu derhal hatır· vi bir sabahlığı vardı. Bu sarı sıoız. htlkUU eadd 1 Xo. 283 
ve anaht.an paspasın altımı hırak- ğim ayaklanmıştı. Her tarafı ara· !adım. Heyecandan dilim dama-

1 
renk ile mavi ne kadar ahenkle B A Ç O p O U L O 

tıklannı görüyor. o e\·e ne olur .. a dım. Pencerenin içindeki bir sak· ğıma yaplşıyordu. Uyumazdan birbirine uymuştu. il 'D Z A il EBAT B UZ NA M B S 1 : 
ol un g-lnnlye karar \Cri)or] sının arkasında bir paket sigara ev~el ışığı söndürmemiştim. Göz- 1 Karşı karşıya duruyorduk. Ses (lasajı karşısında ı - Ankara Mensucat Fabrikası TUrk Anonim Şirketi c'YON1Ş> ı.ıı 

buldum. İçinde dört tane vardı. le~ım b~ndan ç~k yorulmuştu. çıarmıyor, birbirimize dikkatle bilcümle mevcudat, dUyunat, hukuk ve vccaibl ile Şirketimize zıııtl 
il 

Mutfakta ateş yanıyordu. Fa
kat hizmetçiler çıkmadan evvel 
bunu iyıce küllemişlerdi. Ateşi 
biraz canlandırdım. Vücudümün 
hararete ihtiyacı vardı. Ev her 
halde zengin evi idi. Dolaplarda 
yiyecek, içecek bodu. Ekmek, 
peynir, soğuk et, turşular .• akşam 
yemeğinden kalmış olduğunu 
tahmin ettiğim enfes bir vişneli 
tatlı buldum. iki şişe de bira var
dı. Kendime güzel bir ziyafet 

iki tanesini Üstüstc ıçtim. Bır dak1ka old~u~uı:ı _Ye;den kı- bakıyorduk. Yavaş yavaş ben ve ilhakı mutasavver bulunduğu mezkür Şirket İdare ı.ıccıısınderı 
Artık keyfim yerine gelmişti. mıldamadım. Zıhnımı oplamı· kendime geldim. Karmakarışık şımtR TİYATROSU gönderilen mektuptan anlaşılmış olduğu cihetle bu hususun tetkiki, 

Fakat istemıycrek ıçine düştü- ya çalıştım. Arkamda birisınin saçlarım, buruşuk smokinim, kir- TEPEBAŞINDA 2 - lltıhak keyfiyeUnin kabulU halinde cYUNlŞ.> mUmessUlerf 
ğüm ev hırsızlığı mesleğinin icap· durduğunu hisseder gibi oluyor- Ji gömleğim, papuçsuz ayaklarım D R A -'1 K 1 s 1\I 1 ile müzakerede bulunarak ilhak muamel{lt ve hesabatını tetkik ,;o 
)arını tamamlamak lazımdı . Ya· dum. Mutfağın kapısı kapalı idi. ile ne kadar gülünç ve çirkin bir Du akşam saat 2o.3o da şeklini tcsbıt ile bir karara bağlamak ve bu bapta yapılması ıcııP 
rını düşünerek üst katlardan yük. Karşımda bir kapı vardı, hcrhal- halde olduğumu hatırladım. Ne InlLU.S:\lAZ UŞAK eden kanuni formaliteleri takip ve intaç ve zam ve iltihakı tcnıitl 
de hafif, pahada ağır şeyleri şöy- I de merdivenlere doğru açılıyor· bir hırsıza ne de bir efendiye ben- edecek mukavel!tın tanzim, lmZa ve teatisi için İdare Mccltsine sıı• 
le bir gözden ve elden geçirmiye du. Bu kapı da kapalı idi. ziyordum. Ne olduğum halimden ğimi anlamış olacak ki yavaş ya- lAhlyet verilmesi. 

karar verdim. 1 Fakat bulunduğum odada her belli değildi. lııinden kovul~~§ vaş yüzünün sarılığı geçti. Gözle- '-••••••••••••••••••••••••••111" 
•Evin sessizliğine bakılacak olur. halde biri vardı. Gözümle gör- bir lokanta garsonu da olabılır-1 ri daha tabii bir bakışla beni süz· ı ~ 

sa herhalde boş olduğunu tahmin memekle beraber bunu duyu· dim. Aramızdaki süklıt hula de- miye başladı. O söze başlama-
ediyordum. Hizmetçiler de belki yordum. Nefes alamıyor, hare· vam ediyordu. Genç ku benim dan evvel ben nazik bir tavırla: 1 Sahibi ve Neşriyat MUdUrll: Ahmet Emin YalmU 
nerede ise dönerlerdi. Hemen lcet edemiyordum. Birdenbire ye- tavrımdan ona fenalık etmiYecc- ı (Arkası var) ! .Basıldıtı Yer: VATAN MATBAASI 


