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Tasarruf ve Yerli Mallar Baltası 
Başvekilimizin Mü.hini 

Bir. Nutkugle Açıldı 

Harp Vaziyeti 
İtalyanlar blr kere daha gafil 

&\·Jandrlar. Büyük ümitlerle 111.ına

ll Afrtkaya gönderilen Oraztanl, 
hlı; değilse ordusunun önC"ülerlnl 
h{llen blr lnglliz baskınlle kaybet· 
mı, bulunuyor. 

Ohurchlll'in beyanatından ve 
ajans haberlerinden anladıkımu.a 

göre harekAt şö~·ıe be.,ıamu,tır: 

tnı;-lllz motörlü kıtaları gece har~ ı 
ketlertle aradaki 120 kllometrellk 
mesafe~1 düşmana hissettirmeden 
katetmi,ler ve sonra sahlldeo SO 
kilometre kadar içerdı-.n ~lddetlJ ,·e 
süratll bir darbe ile İtalyan ileri 
hattını yararak ltaı~·an sol yanın
dakJ ı;;idi-Baranl l"ltinat noktası

nın arkaınna düşmü,terdlr. Gerek 
llk yarmada ,.e gerekse sol ya.nın 
arkasına dü'1J1('de İtalyanlann faz
la mukavemet edemeden ,.e Kert 
çekllemed<>n esir düştükleri arua
şılryor. Bu ön me\.-zllerdekl kuv
vetlcrd<>n ht'men hiçbirisinin kur
tnlamadığt anıa,ıhyor. 

Bir de Tasarruf 
Senesi Kursak 
Nice Olur? 
iasarruf haftası iyi şey
dir. Fakat halkın vatan
daşlık terbiyesini tamam
lamak için esaslı ve de
vamlı temellere ihtiyaç 

vardır. 

'faıan: Ahmet Emin YALMAN 

C> ünya, ha§ döndürücü bir 
aürat]e yeni yeni akıbet]e

t~ doğru yol alıyor. İ§ler günden 
~~c değil, saatten saate deği§· 
d'iı İçin bir düziye pencereden 

1 
l§arı bakıyoruz ve cacaba hal· 
tti nasıl} > diye ortalığı gözden 
rtçiriyoruz. cPencereden ha· 

1ıı ın bugünkü manası, radyo
l'l lculak vermektir. 

lote biz bu kadar süratle kay• 
11'fan, köpıfüen bir dünyanın or• 
laaında; kurulu hayatımızın dü· 
b~nini olduğu gibi devam ettire· 
~lccek bir haldeyiz. Buna sık sık 
tii~retmek, aklı ba~ında hiç bir 
"ltandaşın hatırından çıkmıyor. 
bir Mesela her sene bugünlerde 
... ,, tasarruf haftası yaparız, Bu 
,,..ltaaebetle büyüklerimiz kon.
'- nslarverirler, milletin iktıaadi 
~tbiyesini tamamlıyacak yolda 
~el güzel telkinlerde bulunur· 
ı..~· Bu sene de tasarruf haftası 
~ zamanında bll§ladı, bu gü
~I güzel sözleri bu sene de din· 
b~CCeğiz, Bu suretle bu sene de 
ı_ltçok dimağlara iyi iyi tohum
tıı~ serpilecek, bunlardan iyi ze· 
t 1nlcre düşenler de elbette kök 
11tacak, filizlenecektir. 
. lialkımızın ik~sadi terbiyesi.

:1 tamamlamak için dü§Ünülen 

1.t tatbik edilen bu tasarruf .haf
;'l'ının büyük faydasını kımse 
~r edemez. Yalnız ıurası var 
. taaarruf haftasından bekledi
t1ırı~ neticeleri baprmıya bu te• 
~bbüs artık kafi qeğildir. Bu da 
lttk. ala devam etsin, fakat halk 
rbıyesine ait ihtiyaçları daha 
~İ§ bir gözle görmenin ve hun
i Yerine getirecek esaslı uzuv• 
,:7 . h~ırlamanın artık zamanı 

rnıştır. 

ite Bu son sene içinde iki mühim 
. tiibe geçirdik. Bunlardan bi-1 
~eiai harice karıı bir olmanın ve J 

lll11turne!'$İn gidi§ine tam bir em· 
bJ'e.~ besliyebilmemizi'!, ne k~dar ! 
, .. ~k bir kuvvet oldugunu fülcuJ 
1ı0tiip anlamamızdır. Bu birlik, 
d~. crnniyet kendine mahsus bir 
t laıplin, çok hazlı bir ahenk ya-J' 
~ltYor. Bu sayede her fedakar· 
~ her birimiz için tatlı ve zevk-

lckiller alıyor. J 
lı Bu ferahlı tecrübeye mukabil, 
d: &on iktısadi darlık zaman~ar~n-
1~ fena tecrübeJ.cr de geçırdik. 
h 1•aadi işlerde sıkılık görülünce 
~ crkcs başının çaresine bakıyor, 
~lUnlardan kaçamak bulmıya f 
~, 11ıyor, kendi menfaatini umu· 
1~1 menfaatte aramayı bilmiyor. 
d tleadi emniyet, memleketimiz· 
~ •iyasi emniyet derecesinde ku
~ ltıuı olmaktan uzaktır. Bunun 
'1 1~ bir delili, memleketimizde 
1/

1n fiyatının dünya piyasasına 
tıılabetle delice bir §Ckilde fırla
'ç 1t olmasıdır. Buna sebep olan 
~gözlerin, altın fiyatı ~t~.r ia· 

' ~ ez nonnal hadde du§Unce, 

111 1lları başına gelecek, c~~lan
t Çekeceklerdir, fakat 11 ııten 
tçtikten sonra ••• 

\> Bu iki nevi tecrübe karıısında 
lct&.cağımız netice şudur ki mem
b· etimizde çok ihmale uğramıı 
.. •t dava vardır, o da halk terbi
'C.· 1 davasıdır. 
tt Bunun için memlekette hıçbir 
f~ Yapılmıyor mu'? Yapı!ıı;J<>r, 
t~ amatörce yapılıyor. 

lı· tın esasına giderek halk ter
\> ~Cai için iyi bir temel lrnrmak 
~I bugün bu maksatla ayn ayrı 
\~ 1kn müesseseler arasında 

cnk ve beraberlik yaratmak 
(~vamı: Sa. 3, Sli. l'i t4'1) = 

''Bugnükü Neticeleri Elde Etmeyi Mümkün 
Kılan Milletçe ve Hükumetçe Birliğimizdir,, 
Ankara, 12 (A.A.) - Baş- • 

vekil Dr. Refik Saydam, bugün 
saat 15 de Ankara Halkevinde 
söylediği aşağıdaki nutukla, Ta
sarruf ve yerli mallar haftasını 
açmışlardır: 

Aziz yurtta§larım; 
On bir senodenberi tasarruf 

ve yerli mallar haftası, cumhurİ• 
yet idaresinin kuvvet ve hız ve· 
ren havası içinde milli hayatımı· 
zın sayılı tezahürlerinden biri ol· 
muştur. Bunu hazırlıyan milli ik~ 
tısat ve tasarruf cemiyetine te
şekkür ve takdirlerimi, cemiye• 
tin memlekette yarattığı hareket& 
ön olanlara ve ona ayak uydu
ranlara en iyi temennilerimi, he
pinize saygılarımı sunanm, 

Karada bu harekAt olurken, ln
clllı: hava kun·etlert düşman ge
rllerlnl ,.e deniz kun·etıerini de 1-
t.alyan !1-0I yanını dal.mi sUl'E'tte 
ateş ba.cıkı"lı altında tutmuştur. 

Ba'!kın işinde bu iki kunetin bü
yük rol oynadığı muhakkaktır. 

Milli iktısat ve tasarruf hare
keti, tembelliğin, verdiği vücut 
gevşekliğine çalışkanlığın verece
ği gönül rahatını üstün tutan, işten 
kaçmanın sefalet ve pişmanlığı 
yerine iş çıkarmanın zevkini ara
yan bir hareketin ifadesidir. Şaş· 
mıyan tesiri: Ferdin hayatında 
olduğu gibi, daha geni§ ve daha 

Devamı: Sa. 8, ~h. 2 de). Bqvekil Doktor Renk Saydam 

Bundan sonraki barekAt bak· 
kında kat'i fikirler söylenemez. 
ırakat bu harekfıtın tnglllz.ler ~ 
hine cereyan etme!i!I ihtimali da.
ha fazladır. Çünkü bu deniz aşırı 
harbinde lnglllz.ler denizlere hfı -
kim oldu~ ve bllhassa benzin ik
mal kaynaklan hem yakın ve hem 
mebzul buJunduğu halde İtalyan
lar her iki bakımdan da daha ge
rldedlrler. Yani denizden ikmal 191 
ve hele benzin tOOarild çok müş
kül, hava kunetlerinin faaliyette 
bulunduğu bugUnler ise hemen 
pyrt mUınkündUr. Edirnede Asker, Jandarma ve Polis

~erimiz Boğazlanna Kadar Sulara 
Gömülerek Ha~kı Kurtanyorlar 

Çölde yapıJan bu harekAt ise 
allrat later, yani motörlU Jatalena 
~k lmll-ıbnasım icap ettirir hu
ıımlarda lng1UzJerfn büytik f&MI 
söz götürmez. 

HarekAt hakkında &Öylenen söz
ler bunun bidayette bir keşif ta
arruzu oldujtu ve ilk hamlflde ka
zanacağı muvaffakıyetle lleridekl 
seyrinin tayin edileceği hllll!llnl de 
veriyor. Bu itibarla \-ÜS'atl hak
kında ıtlmdlden pek büytlk ttmlt
Jere kapılmak ta doğru değildir. 

Zira asli harek~tm ve hakiki te
masm daha 'bugünlerde ~ıya

t-'&ğı anlaşılıyor. Maamaflh harekAt 
ümit edildiği kadar vüs'at keebet
mese dahi 6000 esirlik bir başlao
gı~ harlkulAde bir lıa9&ndır. 

Un Fabrikaları Sular Altında Kaldı, Un 
İhtiyacı Güçlükle Temin Ediliyor 

M. Şevki YAZMAN 

Edirne - İstanbul Tren Münakalatı Durdu ON İKİ 
Adalarda 
Vaziyet 

( Atina, 12 (A.-t\.) - Atina 

'
ajansı bildiriyor: 

İtalyanlar, adalarda 18 ila 60 
yaşındaki bütün erkekleri tevkif 

1 ederek, İtalyan kampları civarın
İ da kazılmış olan üstü açık çukur 

ve siperlere atmışlardır. 
ltalyan ordusu bütün koyun 

sürülerini ve halkın malı olan bü
tün ehli hayvanları, elde mevcut 

1 bütün erzak stoklarını müsadere 
etmiştir. Hatta askerler zeytin 
mahsulünü daha olma.dan zaptet. 
mişlerdir. Son haftalar zarfında 
otlarla taayyüş eden Yunan hal
kı ümitsiz bir vaziyettedir, 

faaliyeti Ben Sanayi Mınta
lıası Bombalandı Edirne, 12 (Hususi Muhabi

rimizden) - Edirnenin bazı ma
hallelerini ve T rakyada bazı yer• 
leri tehdit eden feyezan, sene
lerdenberi emsali görülmemi§ bir 
şekilde ve bilhas~ Edirne tch· 

rinde hüküm sürmektedir. Fak.at 
umumi müfetti§lik ve vilayet ta
rafından alman tedbirler saye
sinde T abakbNıe mahallesinde 
doksan yaşında bir kadınla sek
sen yaıında bir erkek.ten ba§ka 

PAZARTESİ 
G Ü N Ü BIZIL LAL~ 

Tarihi Aşk ve Macera Romanından 
Başka, Güzide Muharrir 

KERİME MA.Dİ!l'la 
Gazflt9miz için Yazdığı 

GönttlıD Horr$ozo 
Adındaki büyük edebi romanını nqre bafbyacaju. 

lıı 

insanca bir zayiat olmamıı ve 
umumi hayvan zayiatının da 14 Ü 

geçmemekte olduğu anlaşılmış· 
tır. Ziraat bahçesinde çalışmak· 
ta olan ameleler yüzerek şehir 

(De\.·anu: Sil. 8, 8ii. l de) M 

Londra, 12 (A.A.) - İngi
liz hava kuvvetleri bu gece Ren 
mıntakasında sanayi hedeflerini 
bombardıman etm.İ1lerdir. 

Fırtınanın Sebep 
Olduğu Bir Facia 
içinde 380 Yahudi Bulunan Bir 

'\' elkenli Batt!, 60 Çocuk Boğuldu 
Dün Marmarada Silivrinin kenti ile limanımıza gelmişti. Ge· 

Cambaztepe önlerinde feci bir minin lodosa mütehammil olma· 
denİ.7. kazası vukuagelmiştir. dığını gören Liman idaresi ge-

Dobrucanın Bulgaristana ilha- minin, havanın poyraza dönme· 
kı üzerine Dobrucadan kaçan l sini beklemesine müsaade etmiı· 
380 Yahudi muhacirj birkaç gün ti. Dün havanın poyraza dönme-
f!VVet Uruguay adındaki bir yel- Devamı: Sa. 8, Sü. 2 de) ... 

lngı1iz motörlü kıtalarm dan biri çölde ilerletbn 

MISIBDA 

lnoilizler, Parlak 
Bir Cevirme 

' Hareketi Yaptılar 
Üç ltalyan Fırkası 

Tamamen İmha 
Ve Esir Edildi 

Çörçil Avam 
Kamarasına Zafer 
Tafsilatını Bildirdi 

Londra, 12 (A.A.) - Başvekil B . 
Churchlll, garp çölünde.ki İngiliz mu 
zafferiyeti hakkında bugün Avam 
Kamarasında beyanatta bulunarak 
demiftir ki: 

Geçen amı, blr İngiliz kolunun Buğ 
buğ ile Skil-BA.rant arasında sah!Je 
varmıf olduk1arınr, bu hu..cıusta ter -
slratta bulunmaksızın bildirdiğim va 
kit, bunun bUtUn m!ina.smı Avam Ka 
marasr .herhalde takdir ebniftlr. 

Sidi Barrani zaptolundu, bütün 
sahil boyu İfl'al edildi 

Bu kol, Mısrrı 1st:flA etmiş olan İ
talyan ordusu kU\ttlyt külliyesinin 
ricat edebileceği yolu gayet tabii o
larak kesmiş bulımuyordu. Fakat 

<De,·amı: sa. s, sn. ' te>9= 

MISIBDA 

Düşmanı Dağıtmak 
lcin Yanlacak 
' Hat Kalmadı 

Kahireye Mütema
diyen Esir Kafileleri 

Getiriliyor 

lngil tere 1942 de 
Nihai Zaferi Kaza
nacağından Emin 

Maretal Artoar Leııısmore 

Kahire, 12 (A.A.) - Çölde
ki harekatın mahiyeti ve tanklar· 
la mitralyöz yuvalan arasındaki 
çarpışmalann çokluğu dolayısile 
düftllandan alınan arazının ge
n.itliği°, esirlerin a<ledi ve ele ge· 
çen malzemenin miktan hakkın· 
da kati bir miktar tayin etmiye 
imkan yoktur. Mütemadiyen esir 
grupl.an gelmek~ olduğu cihet· 
le bunlann sayılması zamana 
muhtaç bulunmaktadır . 

Bu taarruz yeni harekat tarzı
nın hususiyetlerini göstermekte· 
dir. Artık düJ111ıuıı dağıtmak için 
yanlacak muayyen bir bat mev· 
cut değikür, Ortaya çık.an müda-

(Dev:um: Sa. 3, SU. 6 da) Jf. 
===========================~=======-=:------------------

- Doktorcuğum, mütemadi sayıklamalarcıın ı;onra evvela 
eıtq, arkadan takatsizlilden her tarafımda umumi bir çekilnıl' 
bafladı- Şimdi içimden gelen bir titreme ile nrsthnaktayım 

- Anlafddı, Totaliter baatahğı!. 
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pa ·tıman Fiyatına 
Küçük Bir Taş 

ş 

ihtikar Yapan 1 

Tüccar ve Esnaf 
Adliyeye Verildi 

• R BERLERİ 
Tramvay Gece 
Seferlerine ilave 

Freni Bozuk 
Kamyonun Sebep 

OldüöO Facia 

r 
Soruyorlar ? 

l'ıl~kndn t. !L imzalı ok1JY11· 
cumuz diyor ki: 

Kıymetli valimiz gece ıçtıı 
tram,·ay illive seferleri ynpwnası· 
nı emretmi'}tlr. Kendllerlne te • 
tekkür ederiz. Saat l,SO da sır· 
koolden Şişliye giden '\'e oradaD 
kalkarak Aksaraya. dönen bll 

tramvay arabası &nAt beşte teıı· 

Pırlanta Sahip Değiştirmeden Yine itina 
İle Sakland;ğz Yuvacığzna Döndü 
Sandal Bedesteninde dOn, Bedes

ten tarihinde nadir tesadüf edilen 
mUthlş bir kalabalık vardı. ÇUnkü 
bugün burada bir apartıman bedeli· 
ne küçücük bir taş satılacak. 

Yer bulmak için içeri do~ soku· 
luyorum... Bağ'ırıyorlar ... 

- Satıyorum... Satıyorum... Sat ... 
tım , 

Ne o, yoksa kaçırdık mı? 
Hayır telAşa mahal yok. One. sıra 

gelinclye kadar daha saatler geçe
ı.:ek, daha çok kişi halecanla onun 
arttırılışını ve koca npartımanı ye
kğınln iç cebine koyarak kapahçar
şıdan, cvar mı bana yan bakan?> 
dıye gururla gidişini seyredecekler .. 

Bekliyoruz ... 
Tekrar bağınyorlar. 
- Mükemmel, •..•. markalı altın 

saat, kıymeti 22 lira var mı arttı
ran ... 

Arttırıyorlar ..• 
22,5 23, 24, 25.-
- Yok mu arttıran? 
Yanımda oturan Uç hanmı birbirle 

rine sokularak bir şeyler fısıldıyOI'· 

lar .... 
- 26 eder .... 
- Var mı arttıran~ 26 satıyorum. 

Satıyorum .. " Sat ..... 

Birden etrafımdakiler birbirleri-
ne giriyorlar. Bıığrran adamın göz· 
leri bizim cephemizde. 

- Hanım Uzerinizde kal!yor. 
Kadın bayılacak gibidir. İstemem .. 

İstemem herkes şimdi telAşla bağı
ran kadmm feryadını dimiyor takat 
iş işten geçmiştir. 

- tun •• 
Saat satılm1', hanımın üzerinde 

kalrıu.şt.ır. Yepllaoak biçbir ~y ,ok. 
Parayı k<:ndimnden alı:r<>rlar. 

Kadın etrafmdakilere ~t yanı· 
yor: 

BORSA 
İstanbula 

Nakledilecek 
lstanbu1un dış ticaretile olan 

münasebetlerinin çokluğunu göz· 
önünde tutan TicaTet Vekaleti 
Ankarada bulunan kambiyo ve 
nukut borsasının lstanbula 
nakledilmesine karar vermiştir. 
Borsanın Galata cihetinde mi, 
yoksa eskisi gibi İstanbul cihetin
de mi yerleştirilmesi henüz ka
rarlaştırılmadığından tetkiklere 
devam edilmektedir. Tüccarlar 
borsanın Galata cihetinde kurul
masını talep etmektedirler. Bor· 
sanın kurulmasında tüccarların 
bu talepleri de nazarı itibara alı· 
nacaktır. 

Belediyede: 
Yıldız sarn),nın halka ac;dma5ı -

Ankara.da bulunan vali ve belediye 
reisi Dr. L~ttı Kırdar Yıldız sara
yının bir kısmının belediyeye verile· 
rek halka açılması için t~bilsler
de bulunmaktadır. 

Denizde: 

- Geçiyordum uğradım. Şeytan 

dürttü. Kcşki uğramaz olsaydım. 
Adam ne yapayım canım sağ ol

sun; bir çanta aldım deyiveririm. 
Birden ortalık t:elAşlıı. kanştı. Her 

kes birbirini dürterek bir şeyler gös
terdiler ... Ve adam bağırmıya başla
dı. 

- Pırlanta, çıplak taş, kırk kırat 

63 santim, yUzde 25 kaparo mecburi. 
Çek kabul etmiyoruz. Kıymeti 30 bin 
lira. 2t,OOO liraya var mı alıcı? 

Birden gözlerim, zengin konakları
nın merdiven ba.şlanndaki trabzonla
nnda cam fannozun mlnyattlrilnU an· 
dıran bu ntıdide taşa ilişerek kamaştı 
Arkamda bir şey yıkılır gibi oldu. 
Kendimi Amerikanın gangsterleri ya 
tağında zannederek ürktüm... Ve 
Beklemiye başladım.... lşte şimdi 

motosikletlerle, zırhlı otomobillerle 
gelecekler. :Mitralyöz ateşleri, kavga 
gllrWtU, kaldınp gidecekler. 

Fakat düşündUklerimde yanılım -
ıpm. Biraz gerimde oturan ihtiyarca 
bir adam elindeki bastonunu düşUr
mti~ eğilerek aldı. 

A vnz, a.vaz bağıran adamm ses!le 
tekrn.r kendtme gcldbn .... 

- 40 kırat 63 santim, kıymeti 30 
bin lira, 2t bin liraya var mı arttı-
ran? ... 

Kimsede ses sada yok ... 
Herkes yanımda demin saati art· 

tıran bayanın yUzüne bakıyor ... 
- 24,000 liraya var nu? ... 
Artık yanımdaki bayan da bunu 

arttırmaz.sa burada bunu arttıracak 
kimse bulunmaz. .. 

- Mal sahibi, alan yok yine sizin 
U%erlnizde kaldı.". 

Ve bu kıymetli pırianta sahip de· 
ğiştirmcden yine itina ile saklandığı 
eski yuvacığına döndü. 

Faruk Fenik 

EKMEK 
14 Kuruş 
20 Para 

Son günlerde Ticaret V ekale
tinin ihtikara karşı şiddetle mü· 
cadele edilmesi kararı üzerine 
mürakabe komisyonu, muhtekir· 
leri şiddetle takibe başlamıştır. 

Dün fiyat mürakabe komisyo
nu mıntaka ticaret müdürlüğünde 
toplanarak; Beyoğlunda Haço· 
pulos ismindeki kumaşçı, kumaş 
ihtikarı yaptığını; Beyoğlu Sah
ne sokak 2 5 numara Ançeloa 
Kazarafis zeytinyağının kilosunu 
58 kuruşa satması lii.zımgelirken 
litresini 68, 70 kuruşa sattığını; 
Sultanhamamında kumaşçı Ber· 
nar ve J ozefin kumaşların mali
yet fiyatlarını tesbitten imtina et· 
tiklerini; İstiklal caddesinde Emin 
Arsebükün Ereğli hassasını 76 
kuru,a satması lazımgelirken 90 
kuruşa sattığını; seyyar satıcı Sa· 
İp oğlu Simonun makara ihtika· 
rı yaptığını; istiklal caddesinde 
5 5 numarada tütüncü Arşavir 
fener pillerini 50 veya 70 kuruşa 
sattığını: İstiklal caddesinde 82 
numarada tütüncü Hüseyinin 
komple fenerleri 50 kuruşa sat
ması lazımgelirken 80 kuruşa 
sattığını; T ahtakalede Kuruincir· 
de 12 numarada Ali Çavuşun 
100 kuruşluk ktığıdı 200 kuruşa 
sattığını; Sultanhamamında 15 
numarada kumaşçı Armenakın 
5 75 kuruşluk paltoluk kumaşı 9 
liraya sattığını tesbit ettiğinden 
suçluları Müddeiumumiliğe tev
di etmiştir. -=-------ö-------

Belediye Reis Muavini, Belediye İşleri 
Hakkında Bir Muharririmize İzahat Verdi 
Belediye reis muavını Liitfi kında şikayetler oluyor. Biz de 

Aksoy, dün kendisile görüşen bir bunun üzerine tahkikata başladık. 
muharririmize muhtelif meseleler Tahkikat neticesinde bu işin hal
hakkında izahat vermİ§ ve şun· li için de çalışacağız. 

!arı söylemiştir: 1 Taksiler eseleııi 

M
Trlamvayb mi eseleai d - Otomobille~n tahdit kara-

- a zeme u unmaması o· . .. k b · .. 
layısile bir mecburiyet olan tram- rından sonra hır gun le • ır gun 
vayların tahdit kararından vaz- çift numaralar çalııımakt~dır. Fa
geçilmiş değildir. Yalnız akşam·' kat bunların arasında hır fazla· 
lan gerek sinema ve tiyatrolar· lık var. Fazla olanlardan ~z 
dan çıkanlar ve gerekse geç va- 1 olanlara ilave yapmak suretıle 
kit işlerinden dönenler için Tram- müsavatı te~i~ için Vekalete ya~
vay idaresi seferler ilave edecek- dık, bunun ıçın de cevap beklı· 
tir. yoruz. 

Otobüs seferleri Köpek ve kedilerin itlafı 
Tramvayların tahdidi do· - Kedi ve köpeklerin itlafına 

layısile, seyrüsefer ihtiyacını kar· h ·· d d'l ekted'ır Bu-
l k 

. • b" f I . er gun evam e ı m . 
şı ama ıçın oto us se er erı yap· . · • • tt alışılıyor . . F 

1
• k d nun ıçın azamı sure e ç • 

mak ıstıyoruz. aa ıyet ya ın a El' · d k" · t t' tiki k rk iki 
b 1 k T k 

• E . .. .. unız e ı l!I a ıs er ı 
aş ıyaca tır. a sım • mınonu .. .. 49 1 

arasında otobüs iııleteceğiz. 1 gun zarfında 1824 kopek, 
Havagazı meselesi kedi itlaf edildiğini göstermek-

- Havagazının az geldiği hak- tedir. 

1 rar Şişliye döner ve iŞ(lleri do
Çakmakçılar yokuşunda bir 

1 
poya götürür. Gece saat ikiden 

ihtiyarın ölmesile ve bir gencin beşe kadar tramvay lşletnıneı-
ağır surette varalanmasile neti· Halbuki gnzetelerde ,.e sair yer· 
celenen bir ka~yon kazası olmuş- !erde ç:1lışan, Maçka, Pangnltı. 
tur: I Şlşll, Beyoğlu, Taksim, AıtsaraY• 

Çarşıkapıda oturan şoför Hak. l'atth gibi semtlerde oturan gece 
kının idaresindeki iplik yüklü işçileri, gece evlerine dönecek va· 
ı~ sıta bulamadıklann<bn sııbaJııll 
Kamyon, Çakmakçılar yokuşun· 
dan çıkmakta iken, yokuşun orta beşine kadar traım·ay beklenılYO 
yerinde firenleri bozulmuştur. mecbur kalmaktadırlar. Eğer sa· 

at 2,45 De dört buçuk ar86ında 
Süratle gerisin geri yoku;ıtan aşa· 
ğı inmiye başlıyan kamyon ihti· nöbetçi tramvaya bir sefer dıı· 

ha yaptmhnıa biltün bu gece iŞ· 
yar bir adamla genç bir çocuğu 

ı çJJerlnln ihtiyaçları karşıJannıı.Ş 
ezdikten sonra duvara çarpmış· olur. Bu buc;usta aayııı. dfirellcllŞ 
tır. nllmlzden ricada bahuınbUlr ıııi· 

Her iki yaralı, tesadüfen ora· ı ylm r 
dan geçmekte olan cankurtaran 

Üniversite Talebe 
Birliği 

otomobili ile Cerrahpaşa hasta
hanesine kaldırılmı;ılarsa da yaş· 
lı adam yolda ölmüııtür. Ölen 
ihtiyarın Kadıköyde Valide so· 
kağında 7 numaralı evde oturan 
ve Y edikule Ermeni hastahane· Üniversite Talebe Birliği ya· 
sinde katip Ohanes, yaralanan kında kurulacaktır. Birlik kurU' 
çocuğun da Şehzadeba§ında lur kurulmaz, halen muhtelif f ıı• 
Mahmudiyeçeşme sokağında 15 kültelerde not çıkarmakta olııı; 
numaralı evde oturan 16 yaııın· talebelQıT faaliyetlerine oihaYe 

C U M H U R I
• y E T • da Nevzat oldukları tesbit edil· vereceklerdir. 

1Şp0 r ta C 1 ~ ar miştir. Şoför Hakkı yakalanarak Talebe Birliği şu şekilde tefCk· 
tahkikata başlanmıştır. ı kül edecektir: Evvela, her fakiil· 

Gazetesi. Aleyhı·ne eı·r Ou"kka"na Şoför Hakkı Aras öğleden son. tede birer talebe cemiyeti tesİ5 
ra Sultanahmet sulh birinci ceza d'l k b t kk'.11 · her 

A 1 O H 
. E t · ı hakiminin önüne çıkarıldı. Suçlu: e 

1 
ece ve u üeşe u erın fe· 

C 1 a n a V a U
11 c u m t 1 e r birinin ba,ında niverııite prO - Kamyonun vites parçası ~ 

t koptu. yokuş.tan aşağı sürüklen· sörlerinden biri kontrolör olar&, 
Muharrir İbrahim hakkı Kon- Evvelki gün Yenipostahane miye başladı. Kırk, elli kişiyi çiğ- bulunacalktır. Fakültedeki ceıı>'' 

yalı tarafından Cumhuriyet ga· arkasında makaracı Naumun nemek ihtimali vardı. Ben ara· yetlerin reislerini. talebeler tara· 
zetesi aleyhine açılan iftira ve ha. dükkanında komiser lbrahimle banın arkasını duvara dayamak fından gösterilecek birkaç nııtıl' 

A k H S d 
karet davası dün aslıye altıncı iki polis memuru işportacı Ma- suretile bu faciayı önlemek iste· 4et arasından fakülte dekanlııfl 

Ş er ey en ceza mahkemesinde neticelendi- hirle arkadaşlarının hücumlarına dim. Zavallı Ohanes duvarla bit' 
·ı · t' B hk d h ev l d M k N k d kalarak ol· seçecektir. Bu cemiyetlerin 

rı mış 11. u ma eme a a • uğramı;ı ar ır. a aracı aum amyon arasın a a· 

Ustu•• ndu•• r ve! Cumhuriyet gazetesini mah- tayin edilen fiyatla iııportacılara müştür, diyordu. leşmesile, Üniversite Talebe 
1
:· 

kfun etmiş ve Müddeiumumilik ve halka makara stmaktndır. d f k b l !iği teşekkül edecek ve BirJjğill 
Hakim bu mü a aayı a u bao:ında yine Üniversite profesör· 

S 1 h ıh b . · · verilen cezayı az bulduğu için Yüzlerce işportacının dükkanına etmedigwi için şoförü tevkif etti. " k bil" 
u tana met su ırıncı ceza d · · · M hk !erinden biri kontrolör olara . 

hAk' . d"' b" k d 1 . . avayı temyız etmı.ştı. a eme hücum ettigwini gorunce polise • 
a ımı un ır aş mua e esmı · · b b 1 · • .. lunacaktır. Talebe Birligwı, neşrı 

"k . . S 1 l C l d temyızın ozma se ep erını goz· haber vermiye mecbur olmuştur. İ tetkı etmıştır. uç u ar ema e - .... d t t k ..l t k stı·naf Mahkemelerı· yat, kitap. talebelere yardım. sf~· 
dl·n 'ısmı'nde 26 yacında bir genç·' ot ntuk~k et ~t~ra uavayı e rar Naum memurlar geldikten sonra: • " 1 yahatler, spor ve sağlık, kcıll 
le Setrak kl-, 1 1 7 yaşında Matma· e Mı hek mtş ır.S it h - Bugün size degw il halka sa· Ankara {Hususi) - Adliye • t Ih rans işlerile meşgul olacaktır. 

l A · ·d' a eme u ana me su tı• yapacagwım, demiştir. İşporta· Vekaletı' temyiz i.,Jerinin çog~al- ---v - -
ze gavnı 1 1• birinci ceza mahkemesi tarafın· " .., 

Hakim bu çiftleri görür gör· dan Pier Luisin cAfrodit:> ro· cılar bunun üzerine mağazanın masını ve bu yüzden de davala-
mez: k"k . . hl ' k f t vitrinine dayanarak camını kır· rın gecikmesini nazarı itibara al· 

manını tet ı ıçın e ı vu u a· l d d"kk. k • 
Bir Düzeltme 

- Yine mi aşk davaaı, yine mi . _ ...1·ı I'b h" H kk K mış ar ve sonra a u ana 8 ın dığı için bazı vilayetlerde istinaf Dünkü nüshamızın 2 nci f3)' 
Hu .. k~metı"mı· .. • .. tt""· b .. h k d yın eoı en ra ım a 1 on- d k k kl k k l B ' u .ın va .. e ıgı ug- geldiniz dedi ve er i isine e I b "f .1 b' • e ere arıoı ı çı armış ar. u teskilat kurulması hakkıntla Bü- fasında sahte seyrüsefer mü91'11 

d k . . k' ya ının u vazı esı e ır amme 1 d d k · lb h' k t ~ . . e 
ay ararnamesıntn mev ıi tat· :ıuallerini tevcih etti. h ' . .. d"" " .. Ç'" h · ara a a omıser ra ıme to a yük Millet Meclısıne bir layiha desi verdigwinden dolayı beledi)' 

ızmetı gor ugunu ve um urı· 1 d B' · • l" .., 
bika girmesinden sonra fiyat mü· Cemaleddinle Agavni seviş· . k d' · . ·ı • b" atmış ar ır. ırıncı as ıye ceza vermı ... tır Layiha "U günlerde makine •ubesi müdürü Niltl''" 

yet gazetesı en ısını ı mı ır şe· k · M h' · k"f · " · " " ' 
rakabc komisyonu serbest fiyat· mişler, yirmi altı gün evvel Agav- k'ld k" . lA r k mah emesı a ırı tev ı etmış· Mecliste müzakere ve kabul edi- hakı'~ında takibat yapıldığını ysı 

ni babasının evinden kaçarak 1 e ten ıt etmesı azımge ır en t" 1 .... • • k d • · f k"lA k H 1 b ) d" lcİ11t 
la rayiç kıymetinden noksan ola· garazkarane bir şekilde neşriyat ı.r ecegı ~ın ya ın ? ıstınn teş 1 n· mı,tı: .. a.~~ e .. e ıye. ma r:. 
rak alınan bug" dayları esas tuta- Cemalcddinin evine gittiği için o yapmış olmasını bir hakaret say· tı faalıyete g~ış. olac~k!ır . • J~- ı şu~esı muduru .m~he~dıs ~· ~li' 

vakit babası Müdde~umumiliğe mış ve gazetenin mesul müdürü Asker Ailelerine tanbulda mu11ferıt ha'kımlıgın tugruldur ve hadıse ıle hır .. 
rak ekmeğe 3 gün müddetle 1 3 müracaat e~er~k. reşıt olmıy~n Hikmet Münif hakkında altı ay y d T h . kabulünden sonra temyiz işlerinin kası yoktur. Adı geçen Niltııı: 
kuruş 30 para narh konmuştu. kızını kaçırdıgı ıçın Cemaleddın, .. h . 132 ı· 1 ar ım a SISab artmasile ihtikar davalarının ge- 1 ise belediye fen memurlarınd1111 

k' on gun apıs ve ıra para , , .. . . . . . . hilı 
Bu üç günlük müddet bitmiş hakkın?a dava açm~ştı. O va ıt l cezası vermiştir. Suçlunun şimdi-ı İstanbul belediyesince müna· c~mesı ~u _layıhanın tanzımınde 1 dır .. Keyfıyeti tavzıh ve tas 

olduğundan ve buğdaylar karar- Agavnı mahkem.ede. . ye kadar tecil edilmiş olan hapis kale olu le ve avans suretile as· bılhassa amıl olmu~tur. ederız. 
- Cemaleddın benı kaçırma· hk • · 1 · · d y y J 

nameye göre Türkofis tarafından dı Ben kendim kaçtım. Çünkü ve para k~~I u~ıyket erın1 ın 1
e ker ailelerine tevzi edilmek üzere r 

9 25 9 75 1 k ·ı . . . A • ayrıca çe tırı mesı ·arar aştın. . ı· k 1 l L u·. z u M L u B 1 L G 1 L E R , • , o ara ven eceğin- onu seviyorum, demıştı. Bakım ayrılan 40 hın ıra, aza arca ta· 
den ekmek bugünden itibaren de hadisede bir ıuç görmediği 1 mışMtı~.dd . 'l'k hk . mamen dağıtılmı~tır. Kayma· .____________ • • • 

1 k 20 d 
. . ·ı·ı . b t b rakmı"tı ı u eıumumı ı ma emenın d bil 4 uruıı para an 'atılacak-, ıçın sevgı 1 en ser es ı Y • •V• w • • kamlıklar tev:ıiata devam e e • 1 

1 Mahkemeden çıkarken Setrak kı· verdıgı cezayı az buldugu ıçın . . . h • . . tfaiye Telefonları Yedikule mUzeleri açıktır. .af 

tır. ı zının kolundan tutmuş ve evine 1 verilen kararı derhal temyiz et· 1 mek ıçın yeniden ta sısat ıstemı§· 1 - Ayasofya müzesi yalnız P~ 
Bundan sonra her on beş gün- götürmek istemi;ıti. Fakat kız miştir. lbrahim Hakkı Konyalı lerdir. Bu tahsisat yapılan tabak· B!r yangın veya yangın başlangıcı, günleri öğleye kadar kapalıdır. p!G ııt 

de bir borsadan gönderilecek Cemaleddinin koluna girerek: Hukuk Stuk cetvellerine göre, halktan yıkılma, çökme gibi hAdiseler olursa günler :ıaat ondan on altıya ıtad 
mahkemesine müracaat derhal: 11~-& 

cetvellere göre ekmeğe narh ko· - Aşk her şeyden üstündür. kesilmiye baıılıyan ve yapılan fasılasız açıktır. 12 kuruş duhU ' 
nacaktır. Cemaleddinden beni ancak ölüm ederek mebus olduğu için davası tevkifattan verilecektir. tstanbulda oturanlar: 24222 vardır. KUtUphanesinde tetkJltnt 'f~r 

ayırabilir demişti. tefrik edilen Cümhuriyet gazetesi Beyoğlunda oturanlar: 446H mak istiyenlerden duhuliye aiınl1lnı0 
Dün de mahkemede ayni şeyi sahibi Yunus Nadi aleyhine bir Bı'r Doktor Hakkında Kadıköyde oturanlar: 600

2
0 2 - Askeı1 mUze, pazartesi ırı::., 

d M h 
· UskUdarda oturanlar·. 6062" tft-a en s·' ...n u d ikl"e ı: tekrarladılar. Agavni şunu a dava daha açmıııtır. u arrır " .uu m ve ..... ı ı:o .. n e on , t 

Piyasada: 

Atlarken denize clüştli - Cevat 
isminde bir denlzci EminönUnde Val· 
de iskelesinde bir mavnadan diğer 

bir mavnaya atlarken denize düş -
mUştür. Boğulmak Uzere iken deniz 
den çıkarılan Cevat, baygın bir hsldc 

Sterlinlerin bedeli - Merkez ilave etti: mahkemenin hükmedeceği para Cür;nümeşhut y ~ pıldı numaraya telefon etmelidirler. dar kapalıdır. Başka gUnler bir 
611~. 

Bankasına İngiliz lirası yatırmış - 26 gündür Cemaleddinin cezasını Hava Kurumuna terke· Telefon santralları bulunan Bakır· öğle tatilinden başka 9 dan on ye~, 
d k l d v · · d · 'd d "k t 1 k k 3 köy, Bebek, Büyükada, BUyükdere, ye kadar açıktır. Cumartesi gtınO 

olanlar bankaya müracaat 'ederek odas:n. a a ıyorum. . . . ecegını e ıstı asın a zı re • Halıcıoğlu skele so a nu• ıye-
1 H

-k C } dd l · t" d H"" • · Burgaz adası, Erenköy, Heybeliada, leden sonra ve Pazar gtlnü duhul ~..ı 
l k bT T"' k 

1
. a ım, ema e ının reşıt o· mış ır. maralı ev e oturan useyın ıs· w 

~ara arının. mu a ı ı ~r ırası mıyan bir kızı evinde alıkoyma· J A minde birisi sıhhat raporu almak Kandilli, Kartal, Kınalxada, Paııabah· si yedi kuruş, diğer gi\nler on 
ıstemektedırler. Halbukı Merkez sını kanunu medeni hükümlerine Balık hracatı rttı 1 için belediye doktoruna ~üracaa~ çe, Tarabya ve Yeşllköy için santral- kuruştur. lf 
Bankası umum müdürlüğünden mugayir gördüğü için tevkifine Son günlerde balık ihracatının etmiş ve doktorun para ıstemesı da bulunan muhabere memuruna 3 - Beyazıt medreseslndckl ~eli l' 
İstanbul şubesi müdürlüğüne he- karar verdi. tem"ın edı'lmesı· balıkçılıgvımızı üzerine ihbarda bulun.muıtur. YA.."llGIN kelimesini söylemek kdfi· ve lnkılı\p mUze .._.e kUtüphanesi ~~~ ' ı b dir, nız pazar gUnleri kapalıdır. B""' 

... ------------- nüz bir emir verilmediğinden te· ı İ yeniden canlandırmıştır. Balıkla- Alakadarlarca alınan tertı at ne-

k t t ı • • · · d .. .. hut yapılmıı 8 G N'" b t • günler açıktır. Duhuliyesi yoktuT· t 
dıy" at yapılamamaktadır. Merkez 1 S a m 1 Ol rımıza talip olan memleketler tıcesın ~ curmu meş . .. .. U ece O 0 ÇI ~ k H k'" ahıye mudur 4 - Yedikule müzesi her gün ıı· 
Bankam lstanbul ıubesi müdür· arasında Romanya ve Bulgaris· ve evra as oy n - • ondan on al•~~ kadar a'"'ktn"· P 

hastaneye kaldmlmıştır. 

Y K tan baş mevkii işgal etmektedir. lüğünce B.ey~ğl_u kaymakamlıgı· Eczahaneler ~,- ,... 
lüğü tediye emrini alır almaz elin. ayma urumu Evvelce Yunanistan Ve İtalya na gönderılmıştır. hullyesi on kuruştur. tıeSt· 

BagiDkl Program d.e mak~uz bulunanlann l adresle· lktısadi Yürüyüş mecmuası birinciliği muhafaza etmekte idi. Beyoğlunda Hayrettin Tav ve Be- 5 - Rumellhisan her gün ser ti' 
nne gelıp paralarını a malarını ld.. .. .. .. b t'I d"" G Bir iki gün zarfında Romanyaya Poliste: yoğlu, Taksimde Taltıılm, Şişlide Nec tir, duhuliyesi yoktur. YalnIZ Jftl çı 

8 Program, 8,03 Hafit program bildirecektir. f ngiliz liralarının 1 yl ı donumu _munlase e 1' e ~n b~- det, Gala tada Karaköy, Beş!ktaşta hin kulesini pazar günleri bir baJı!t JC 

(Pl,), 8,15 Ajans haberleri, 8,30 MU· mu\.abili Türk lirası paranın ban- 1 ata} a yem ylo cu sa oTnunl a ır ykallnız taze balıh~ gön~kerildmekdle 1 Otomobil - kamyon ,.arpıtmaııı - Selman Recep, Ortaköyde Ortaköy, açar, ufak bir bahşişla fener yal<lll'J 
zlk programının devamı (Pl.), 8,45 k t ld w .. k" k. •. top antı yapı mıştır. op antıya a ınmamış, mü ım mı tar a a Şoför Artinin idaresindeki 1731 nu- Arnavutköyde ,.,1.1tiyadls, Bebekte 

aya ya ırı ıgı gun u ur uze- Ü . . k .. .. C .1 B'l l l k I k d "h d"l l ••• ziyaretçilere gezdirir, 
Ev kadını • Yemek listesi. tinden tediye edilecektir. F nkı~e1 rsıte d rek toru em~ .. \ se .' tuz u tori a er ası ı raç e ı • maralı otomobil Bel)eğe gltmek Uze- Merkez, Sarıyerde Nuri, EminönUn· 

12,80 Program, 12,33 MUzlk Şar • trmlk ,.e makarna n~·atlan - DUn ·a u te e an ve pro esor erı, mi~tir. re Kuruçeşmeden geçmekte iken eş- de Minasyan, KüçUkpazarda Hikmet, Kütüphanelerden 
kılar 12,50 Ajans haberleri, 13,05 Zey toplanan f'lyat mUraka.be komisyonu Basın Birliği reisi Hakkı Tarık ihraç ettiğimiz balıklar arasın· ya indirmekte olan şoför Hasarun 1 . ı· d ' F Kumkapıda Asador, Alemdarda Sırrı st"fad Ed' . 
bek ve oyun havalan, 13,20 KanR,Jk elli altm"" ton miktarında unun b<>" Us, Ba•muharririmiz Ahmet Emin da torik en ehemmıyet ısi ır. İ· 3508 numaralı kamyonuna çarpmış- 1 e ımz • ., -r • k d Ra.'!lm, Büyükadıı.da Halk, Heybeli· 

P
rogram (Pi.). ka AChirlere gönderilm--'ne müsaade Yalman ve digw er matbuat mün- listine de mühim mi tar a ibra- tır. Çarpışmanın şiddetinden otomo- -.~ -r =• adada Tanaş, usküdar iskele ca.dde-
18 Program, 18,03 Müzik, 18,30 etml•tlr. İrmik i•lnl müzakere eden tesiplerile şehrimiz iktısadi ve ti- ı cat yapılmıştır. bllln ön kısmı parçalanmış kamyon· 

"' ., S b" k ·· f d ı · d"kül u t bild sinde Merkez, Şehzadeba.şında Üni • 
Şarkı ve türkUler, 19 Fasıl heyeti, 11 k b k • h r·1· b " k on ır ·aç gun znr ın a l· daki Eşyalar u m Ş O omo e fiyat mura a e omlsyonu irmiğin carı me a ı ıne mensup ırço ze· k d l'"f . 1 d i k d versite, Şehremininde Hamdi, Kara· 
l9,30 Ajnll8 haberleri, 19,45 Seçil • h b l l d T manda çok mi tar a u er, çıne· bulunan MelO.hat ism n eki b r a m undan madut olmadığı için satış fiya vat azır u unmuş ar ır. op· b l 1 • gUmrUkte Arif, Fenerde Hüsamet • 
mi~ farktlar, 20,15 Radyo gazetesi, tmm tahdit edilmemesine karar ver- lantıda, fstanbulda iktısat ilmini kop tutulmasına aş anmı~tır. yolcu da muhtel f yerlerınden yara-

B. ·· f d 40 000 ı· Un, Samatyada Teofilos, Aksarayda 
20,45 Temsil, 21,30 Konuşma, 21,45 yayma kurumu adile bir cemiyet ır gun zar ı~ a • ıra- lanmıştı .. r . 
Radyo salon orkestruı, 22,30 Ajans ml.ştır. Bu hale nazaran irmikten ya k l f"k . t t 1 .. ya yakın balık ıhracatı yapılmış· I Kömurden r.ehlrlendl - Kasunpa· Ziya Nuri, Kadıköyde Moda cadde • 

haberleri, 22,45 Radyo salon orkes- • k' 'l'k b" k • ·ı . t " lk tır. şnda Yakup ağa sokağında 3 numa-
pılmaktn olıın makarnaların fiyatla uru ması ı rı or aya a ı mış, uç 1 sinde Sıhhat ve Pazar yolunda Rifat 
n eskisi gibi kalacaktır. ışı ı ır omıtc sec;ı mış ır. • " ı Muhtar eczaneleri. trnsının devamı, 23 Dans mUziğl (Pl) F k''I . d k f .. ralı evde oturan a., yaşında small 

to k tısat a u tesı e anı pro esor 
23,25 Kapanış. 55 ton "M gettr ece -

1 
kuzun Ömer Celal Hare, Ticaret Odası ı kızı Hayriye odasında yaktığı man- Sıhhi imdat Vesaiti 

Askerlik İşleri 
Şabere Dawet 

ıratıh Askerlik Şubesinden: Yedek 
piyade ö. Yzb. Abdillkerim. oğ. Sa
dık (330-103), Marangoz er Hasan 
oğ. Sabahattin 1st. 330, Er HUseyin 
oğ. CemAI 8SO, Demirci eri Zübeya 
oğ. Behçet, marangoz er Seyfi oğ. 
:Feridun lst. 331, Demirci er Rama· 
zan oğ. Şefik lst. 331, Demirci er 
.Mehm,.• ğ. Silleyman l st. 331, ı ı 

hemen ;ub::yc r:ı 1.lrc.caaU:ırı. _. 

zamandanberi yabancı mem e etler- k• 'b" .. C , 1• • r;-1 l' ı galdan zehirlenmiş. baygın bir hal· 
atı ı umumısı evat l'ılZamı ve l ..... ta k ld 1 t 

d<'kl firmalarla temasta bulunan ma w l d ı de has neye a ırı mış ır. 

tt 1 avukat Server Somuncuog un an t t ot A'"r . S ıı.k 11 h 1 d y i deni eşya birliği mcmleke ek çivi .. kk l b k . . ıs B R N I{ ., ...,.:'li 1940 . ıc ını e l\'I an ı - en şe-
mure e .. P o an u omıte cemı· C U M A hlrde Gözbinek soka~ında 7 numara-

ihtiyacını kısmen önlemek Uzere ha· k h 1 k ı; 
yet statu osunu azır ıyaca ve YIL: 19.10. AY: 12. GÜN: 318 it evde oturan FaikRnm 3 ya .. ındaki 

riçtcn 55 ton kadar çlvl getırtmiye • h · t 1 t d t ., umumı . eyetı op an ıya ave rocuıı..ı Muammer mangalın üzerin-
k ı .. t · T ' t v kAl ti bir d k RU'.\11 : ısım - 2 lıırlte!}rln: 30 " o' 

arar verm"i' ır. ıcare e "e e ece tır. de kaynamakta olan su Uzcrlne dö· 
liğe bu çlvilerl getirtmek için ıwm - -<>--- HiCRi: ıs:m - ZiLKADt~ ; 13 

All's"ır NP.va~ı·nı'n Eserler'ı \ "AKlT \ 'AbA1I EL~! killerek muhtelif yerlerinden haşlan 
gelen akreditifi açtığı söylenmektedir , - mıştır. 

Akreditif açıldığı birliğe resmen bll Edebiyat fakUltesi, bUyük Tilrk Azgın manda - Kesilmek için 
·---
GÜNEŞ: 8.16 2,35 

ôGLE : 13,08 i,27 

Bir kaza vııkuunda İstanbul, Be· 
yoğlu ve Boğaziçinin tekmil Rumeli 
sahili ile Bakırköy ve Yeşllköyde otu
ranlar 44998 numaraya, bütün Ana· 
dolu yakası köylerinde oturanlar 
60:SS6 numaraya telefon ederlerse 
derhal sıhhi imdat otomoblli getirile· 
bilir. 

Miizeleri Geziniz dirilir blldlrilmez birlik derhal sipa- şairi Allşlrnevai'nln eserlerlle. hak- mezbahaya götürülmekte olan kMap 
kınd:ı. yazılmış escrlcrl toplamrya Ahmede alt azgın bir manda Has· İhtiyatı tedbirler münasebctlle İKİNDİ: 

rlşte bulunacaktır. Birllk Azaları si-
15.28 9,fi 

pariş edilecek çivi :..evllerinl tesbit 

etmek için dUn bir toplantı yap • 

mışlardır. 

karar vermiştir. Allşlrnovaiye ait k6ydc oturan ve bir dert tabrlka.sın- Asarı Mika, Çinili köşk ve Topkapı 
neşriyat en ziyade Sovyet Rusyada 1 d;:ı. çalışan EyUp oğlu Cav!di boynuz-ı sarayı ve Türk • lslAm müzeleri ka· 
yapıldığı için oraya da müracaat ı larlle muhtelit yerlerinden yarala- palıdır. Yalnız Ayasofya, askeri mU-
edilecekUr. mıştır. ze, şehir ve inkılap, Rumellhisan ve 

AKŞAM: 17,41. 12,00 
YATSI : 19,20 1,39 
l:MSAK: 6,29 12,48 

ıı· 
tstanbulda Maarife bağlı on fid t 

mumı kütüphane ne bir ünıversl1e
kUtUphancsi vardır. Bu kUtoptıııl1~ 
lerin açık bulunduğu saatler ~ 
dır: ,. 

Universite kUtUphanesl her gt1ll ~· 
çıktır. Yalnız pazar günleri ta.Ul ııd 
par. J.sta:ıbulda mevcut diğer on ,-e 
kUtUphancden Millet, Silleymani'f~1• 
Beyazıt kütüphaneleri her gün ! dP 
!asız saat dokuzdan on yediye 1<11 °'' 
herkese açıktır. Öğle taWl yaptı\ 
lar. :r:ıı 

Veliyüddin, IföprUlU, Aynso!Y•· pS' 
ruosmaniye, Atıf Efendi, ruıgrP ıırd' 
şn, Murat Molla, Fatih, üs1<0d 

11 
• 

Scllmağa, Eyüpte Husrevp:ışa I< •t' 
tuphaneleri de saat dokuzdan on ~ti 
diye kadar açıktırlar. Yalnız öğle t' till yaparlar. Bu kUtUphaneler P#· 
tesi günü öğleden sonra ve salı df' 
lerl kapalıdır. Beyazıt medrese$lıı tt' 
ki inkılAp kUtUphanesine hıırlçtet• 
kitapla girilmez. Buradan yııtn~ 
kikçller istifade edcbiUrler. 
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SDVASo 
iCMAL 

BELGRAT 
Görüşmeleri 

Yozon: Vahdet GOL TEKiN b Ün Belgrada varmı§ olan 
( Macar hariciye nazırı 
ilt0rıt Csahy, Yugoslav hükumeti 
~ernaslarına baılamıı bulun-
t tadır. Kont Csakynin bu zi
~'et_i ancak iki gün sürecektir. 
~an aonra, bir Macar iktısat 
~tinin Belgradda beklendiği 
~~ verilmektedir. Bu itibarla 
~ ad görüımelerinin, ıimdiki 
d ~e, hazırlayıcı mahiyette ol· 
~llınu, hatta iki hüklımet ara· 
~a, evvelce mevzuu bahsol· 
ı.~iıı gibi, bir cebcdi aulh> an· 
~ası imza edilse bile asıl 
~~ne temasların ve iıbirliği· 
.. ~ .. daha aonra baılıyacağı dü· 
"'Qlılebilir. 

MACAR HARiCİYE 
tiAZIRINlN BEY ANA Ti 

r.~•car hariciye nazın Kont e::Y, Belgrada gitmek üzere 
'tel •pe§teden ayrılırken, gaze· 
ti)' lere bulunduğu beyanatta, 
lii ltetinin sebep ve mahiyetini. 
iqllbeaiz bu gibi beyanatlarda 
~ tt olan cümlelerle anlattı. Bu· 
~la beraber, Kont Csakynin 
'lı beY'Bnatında bilhassa cara· 
~daki iyi münasebetlerin esa· 
~I cografi vaziyetimiz, karşı· 
~ 1 muhabbet ve kaderin bizi 
~arca komıu yapmıı olması 

il etmektedir> cümleleri ile 
t;,~tyc çalıştığı bir esas vardır 
~ bu da Macaristanın Yugos
'9), ile hakikaten esaslı bir an· 
~ıya taraftar olduğunu gös· 
·rınektedir. 

atRLIN VE ROMANIN 

TEFSiRLERi 

'Diğer taraftan, Bcrlin ve Ro· 
'i Kont Csakynin bu ziyareti
. gayet müzahir ve memnun 
~thava ile karıılamıya çalış· 
~ ıtta ve bu temasların Mih· 
~tirı cyüksek himayesi> altın
~ hıısulc geldiği hissini vermek 
llıcktcdirler. 

~lbuki, Romanya - Maca· 
' ihtilafında Bcrlinlc Roma
ı.~ oynadıkları hakemlik rolü
"11 Balkan devletleri üzerinde 
~derece menfi tesir hasıl et· 
'tt olduğu düıünülürse bu söz· 
~ İnanılmıyacağı kcndiliğin-

•nlaıılır. 

~•car • Yugoslav temasla
'ttl iki develtin müstakil siya· 
'tine amil olacak bir anlaş· 
!ıJ·ı ın husulü temenni ve ümit 

1 tb·ı· 
~ır. 

lngilfere Hava 
Taarruzu Büyük 
Mikyasta Oldu 

ll)'°'°lldra, 12 (A.A.) - Ha.va ve em· 
~ •t llezareUerinden bu sabah teb-
~rnlştlr: 

~ gece düşman oldukça bUyUk 
\ lata ha.va hUcumlan yapmıştır. 
\ '1Ucumlar başlıca orta İngiltere 
it btr Şehir Uzerine tevcih edllmiş
~ka yerlerde bir miktar hasar 
\.i l olmakla beraber faaliyet 

oıınuştur. 

1t.,,~tlln gece devam eden bUyük ta
~·~a bazı yangınlar çıkmışsa da 
'~Ilgınlar sUratle söndUrülmUş -

t~ye Ol. DO Ool'a 
~Qbak Edecek mı ? 
~ lo_ndra, 12 (AA.) - Reu· 
ti) 'ıansının hususi muhabiri Su· 
ı~ t • Filistin hududundan bildi-or. 

~Ür Fransızlar hareketinin git. 
~ artan inkiıafı ile Vichy hü· 
~t" etine karşı husumet hisleri 
~S lin Suriycdc barız bir surette 
~t llhade edilmektedir. General 
'~•ullc'ün Suriyenin ış birliği 
~d •ıı hakkındaki daveti, pek 
'etli sansüre rağmen vasi bir 

l>ati ile karıılanmııtır. 

f<ont Çaki'nin 
Beyanatı 

~.~~grad, 12 (AA.) - D. N. 
~~k acar hariciye nazırı Kont 

1 
ittı ~. Budape~teden hareketin

, 'lrıc •onra Yugoslavy gazetecilc
,. r~t ~aptığı beyanatta: cGerek 
, ~ hcıalavyada, gerek fvtacaristan· 
~ ll:ıil)ı.erkes bilir ki aramızdaki sa
r 'dd .. münasebetler yalnız mütc· 
,, ~i ıt devlet adamlarının ziyaret
" ~~l neticesi değildir. Çünkü bu 
,, b~İıı et adamları iki milletin biri-

lttti.:_ karşı duyduğu muhabbete 
'"Uln olmu§lardır> dcmi§tir. 

-----------------------VATAN -

Arnavutlukta 1 

ileri Harekatı 
Tasarruf ve Yerli 

Mallar Haftası Devam Ediyor ! 
(Bap 1 lnclde). , uygun ve bunun inkişa!ma müsait 

derin olarak, milletin hayatında bir şekilde tanzimi, sarfiyatın mUs -
~a kendini. g.öst~ren. bir harckct· ı ~ir hlzmet~~r.e tahsisi, rı:ın.ıı paranın 
tır. Onun ıçındır kı, hükumetin ıstikrarı, dovız \'a7-ıyı;-tının ı~lahı, 

bu mevzuda yaptığı ve yapmayı memleketin gerek milli müdafaa, 

M u k a b i 1 1ta1 ya n 1 

TaarruzuPüskürtüldü 1 
tasarladığı işlere dair hükümct gerek iktısat \'e nafıa bakımından Atina, 12 (A.A.) _ Diln ak~m ı 
Reisinin vereceği izahatla tasar· süratıe teçhizi mevzularındn öteden- neşredilen 46 numaralı Yunan teb- 1 
ruf ve yerli mallar haftasını aç. beri tatbik ettiği yolu taassupla mu· llği: 

mak, adet olmu§tur. hataza etmektedir. DUşmanın şiddetli mukavemetine 
Bundan sekiz yıl evvel, üçün- <Dünya siyasi vaziyetinin, ne yol- rağmen cephede muhtelif istikamet 

cü tasarruf ve yerli mallar hafta· da inkişaf edebileceğini tahmin et- !erdeki ilerleyişimiz devam etmekte· 
sını açarken, Milli Şefimiıin ver- mek haylı mUşkUl olan kararsızlığ~ l dir. Elimize bir miktar daha e'Jir \ e 

1 dikleri direktif §U idi: «Nefsimi- karşısında almıya mecbur olduğu 1 ganimet geçmiştir. 
ze, memleketin ikbaadi kudret muz esaslı tedbirlerin lcabcttırdiği 
ve istikbaline itimat ederek çok • !evka!Ade sarfiyatı, bUtçe muvaze. 1 Şimal mıntakuında ıiddetli 1 
hevesle çalıımak, kati bir itimat- nesine ve milli paranın istikrarına 1 
la mücehhez olarak çok çalıfmak tesir etmlyecek menbalarde.n karşı
aarfettiğimiz gayretlerin mutlak lamıya Azamı dikkat ve itina gösteri 
ve mutlak müspet semere vere- yoruz.> 
ceğine inanarak çalıımak. Bizim Başvekil bundan sonra zirai istıh-

muharebeler oluyor 
lllanastır, 12 (A.A.) -- Reuterin 1 

Arnavutluk Yugoslav hududunda bu
lunan hususi. muhabiri bildll'iyor: 

şıarımız iıte bu olacaktır.» ı snlAtmıız, milU sanayilmlz ve ticart 
Sayın arkadaılarım; vaziyetimiz hakkında ve bu hususta 
Scnclcrdcnberi, §ıarımız bu hUkQmetçe alman tedbirler ve bun

olmuş ve bugünkü milli iktısat lann verimli neticeleri hakkında mU 
sistemimiz, 0 sayede kurulmuı· him izahat vererek nutuklarına. de -
tur. vam ederek demişlerdir ki: 

Milletler arasındaki mücadele· cAziz yurtda.şlarmı, 
lcr, evvelce bilinen askeri savaş cMllll iktısat sahasında, günUn 
§eklindeki manzarasını ~oktan meseleleri sayılabilecek olan mev
değiştirmİf, tatbik ve tesir saha· zulara kısaca temas etmiş oluyorum. 
sı çok daha gcniı iktısadi harp Bu sahada Cümhuriyet idaresinin 
halini almıştır. Milletimizin iktı· b~dığı işlerin ehemmiyeti, hattA 
sadi tcıkilatı ve kudreti bu mü- azameti, dUnya vaziyetinin ihdas et
cadclcnin umumi akıbetine ya· tlği çok mUşkUl şartlara rağmen, 
kından tesir edecek bir ehemmi· memleketimizin iktısadt sahada her 
yet iktisap etmiş bulunmaktadır. hangi bir sarsıntıya maruz kalma -

130 kilometre uzunluğundaki Ar· 
navutıuk cephesinin şimal mUnteha
sını teşkil eden İtalyan sol cen&hI
na karşı Yunanlılu dUn ve bugün 
şiddetli hücumlarda bulunmuşlardır. 
Yunanlılar, topçu kuvvetlerinin tesis 
ettikleri şiddetli ateş himayesinde 
Mokra dağlarının .şimal yamaçlann
da bulunan İtalyan mevzilerine doğ
nı ilerlemişlerdir. Yunan kuvvetleri, 
ayni zamanda kendi mitralyözlerl:ı.n 
ve siper havan toplarının himayesi 
altmda hareket ederek İtalyanları 

Ohri gölünU çeviren yoldan söker
ken Lin'e doğru atmıya tcşebbUs et· 
mişlerdlr. ltalyanlar da net:ıcesiz ka· 
lan mUteaddit mukabil taarruzlat-

Bu bakımdan mütalaa edilince, mış olmasile sabittir. Geçirdiğimiz u- da bulunmuşlardır. 
memleketimiz, Umumi harp za- fak te!ek sıkıntılar, iktısadı teşkili\· 

k d ftalyanlann mukabil taarnızlan manındaki haliyle kıyas edilemi· tını eskidenberi en iyi bir şe il e 
yccck derecede üstün bir vazi- tanzime lmkfm bulmuş olan memle- püskürtüldü 
yettedir. Bunu, sınai ve zirai is· ketlerde bile, bu şerait altında görü- Moskopolis ch-arında da şiddetli 
tihsal teşkilatından münakalat lebllecek nisbetten ileriye geçme - muharebeler cereyan etmektedir. Bu 
vasıtalarına kadar, milli iktısadın miştır. mıntakada İtalyanlar mukabil taıır
hcr sahnesinde gönnek mümkün. Bugünkü neticeleri elde etmeyi ruzlara girişmişlerse de hiçbir mu-
dür. 1 milmkUn knan A.miller, milletçe ve vaffakıyet elde edememişlerdir. 

cAzlz dinleyicilerim; hUkQmetçe birliğimiz, beraberliği • Ohri gölünün Arnavutluk sahilin· 
«Yeni Türkiyeyi tanımıyanlarm el- miz, kendimize ve birbirimize itlma- de yanmakta ola.."l bir İtalyan depo

de edilen ba neticeleri bir hayal, b&- dımız, vazi!eye bağlılığımız, hüsnU ııunun alevleri Yugoslav hududundan 
nüz tanmmıya başhyanlann ise bir niyetimiz ve açık kalbllliğlmlzdir. ve otuz kilometre uzaktan görülmek· 
gaye zannettikleri zamanlar çok u- Bugünkünden çok daha iyi gtınler tcd!r. 
zakta değildir. Fakat Tilrk mllletl göreceğimize eminim. Parolamız Mil
ve hilkC.metl için bunlar, muayyen U Şefimizin yukanda arzettlğim söz
mUddete alt birer programdan iba- lerl olmakta devam edecektir. 
retti. Bu programları tahnkkuk et- Ne!slmize, memleketin lktısadt 
tirmek için millet ve hilkOmet el ele kudret ve istikbaline itimat edece • 
vererek çalışmış ve birçok mUşkUlA- ğlz, çok hevesle çalışacağız; kat'ı 
ta rağmen muvaffak olmuştur. bir itimatla mUcehhez olarak çok 

cMllll iktısat ve tasarru! icapları- çalışacağız, sarfettiğimiz gayretle -
ru evvelA kendi işlerinde tatbik eden rln mutlak ve mutlak semere vere· 
hUkQmet, denk bUtçe prensibi, varı- ceğlne inanarak çalışacağız. 
dat sisteminin ikbsadt bilnyemlze Hepinizi hUrmetıe ııelAmlanm.> 

Fırtınanın Sebep 
Olduğu Bir Facia 

lnoilizler Parlak Bir 
Cevirme Hareketi 
' 

Yaptılar 
(Başı l incide)•== 

mesele ı,u ldf: General Wllııon kuv
vetlerinin, çölde yaptıkları parlak 
yUrUyüşle - alkışlar • elde ettikleri 
bu çevirme vaziyetini idame ettire
bilecekler midir ve bu suretle atılan 
ağı her noktada deniz kenanna ka· 
dar çekmek mUmkUn olacak mıdır. 
Sidl-BAranl ve civardaki muhtelit' (Ba.,ı ı ln«'lde) ... Süivriyc otobüs ve kamyonlarla 

1 
M d k mUstahkem mevkilerin kuvvetli va-

si üzerine gemi bir kılavuz kap· nakledilmiılerdir. otör e i .. mu. 
tanın idaresinde Marmaraya açıl. hacirlerin hepsi yabancı tabııyet· ziyetı buna bUyUk bir mani teşkil e
mış ve içinde bulunan Yahudileri tc olduklarından İstanbul beıin· der gibi görUnUyordu. Buntunladbera-
F·ı· · ·· ·· k ·· l l ' · b "d" .. · d ber Avam Kamarası gaze eler en ve 

ı ıstınc goturmc uzere yo a • cı fU c mu uru ıcap e en mua· K hl d 
1 

t bli,..l d ö& 
mıştir. Dün havanın birdenbire mclclcrin yapılması için Silivriye a ~= el n~o0unan .,, eldi 

84
6 er e

1
n 6 

ozulmaaı ve Marmara a müt lf gıtmıştır. tedllmi ·e henüz muka\•emet eden b d .. h ' · · · 1 renm..., o acar,• zere ..,, - ran :r:ap 

bir fırtınanın çıkması üzerine Gemide kalanların k.urtarılma. bir iki şn;kt.a hariç olmak üzere bU· 
gemi bocalamıya ve zaten çok sına ve kayıp cesetlerın çıkarıl- tü ahll takaıu tnglllz ve lmpa-

zayıf olan motörü iılcmemiyc masına devam edilmektedir. ra:o;luk :::Vetıerlnin eline geı:mlş 
başlamıştır. Faciayı sezen kılavuz bulunmaktadıT _ alkışlar _ şimdiye 
kaptan her ne bahasına olursa kadar Ma.cıra ~l.atruh'a yedi bin Nlr 
olsun gemiyi sahi~~ ?'.'aklaştırrnıya Hı·tıere Kar~ı eı·r gettrnmı,ttr. Çe'\'lrme ·hareketinde 
ve Cambaztcpc onunde yelken· Y ne kad r ttalvanm :\'8kalandıl'ını he-

liyi karaya oturtmıya çalışmııtır. Devletler ·ıtıı·fakı DÜZ bl~mlyo~z. F~kat Uç İtalyan 
Fırtınanın çok şiddetli oluşu kap- rırka.cıının ve ayni zamanda eılyah 
tanın uğraşmalarına rağmen ge· gömlekli teşekkilllerln büyük bir 
miyi kayalara çarptırmış ve gemi kısmının imha ,.e esir edllml' olına-
parçalanmııtır. Kaza üzerine kı- İtalyada Bu itti/ aka 81 müstebat değildir. 
lavuz kaptan yüze yüze sahile Sldl·Bı\ranl, )lısırı ıstllA eAlen "e 
çırçıplak bir vaziyette çıkarak Girmek Mec- yeni akınlara hazırlanan ttaıyanla· 
Silivriyc koşmuş ve oradan im- rın bir ileri füısü oldutuna mu.aran 
dat istemiştir. Silivri kaymaka· bu_ riyetinde Kalacak burada muntuam ,.e fevkalfld~ harp 
mı derhal lazımgclen tertibatın ıe,·azmunın ele geçmrsl muhtemel· 

1 t · t' H· d' Nevyork, 12 (A.A.) - Walter a ınmasmı emre m~ş ır. a ısc dlr. Ve yine muhtemeldir ki, önü -
· ·ı k k d J • Lipmann, Herald Trlbune gazetesin-ycrinc yctışı ere azazc c erın müzdrkl hafta d:ıha tafcıllMlı 17.a -

kurtarılmasına başlanmıştır. de dtalyanm garip bir vaziyet kar hatta huluna.blle;)im. 
1 h 

şısında bulunduğunu,. yazmaktadır. 
Silivriden bir otobüs e ıe rimi. ı Du"•man tiddetle takip olunuyor cA\Tupada Hitler'e " rşı umumi Y 

zc dönmÜf olan kılavuz kaptan bir devletler ittifakının vücuda gele· Garbe doğr11 düşmanın talcllıi bü· 

H Ed h•d' · ·· J h 1 yUk bir ,ıd<tetle de\'am etmektedir. üsnü en a ıseyı fOY ece bileceğini kaydeden mu arr r, bu it· 
Ha\·a kuvvetırrlıniz bombardıman 

anlatmıştır: tlhada İtalyanın da iştirak etmesini 
pek uzak bir şey olarak teta.kkl ey- ediyor, donanma rıcatta olan dUşına· 

- Gemi zaten denize çıkabi- lememektedlr: na açık bulunan ba!)lıca yola obüsler 
lecck kadar sag· lam değildi. Fır· İt 1 İ !it t f d .. ıı. yaA'dırıyor. tık çe\'lnne hareketinde c aya, ng ere ara ın an m-t>- · 
tınanın başlaması üzerine gemi· lüp edilse dahi yine bir devlet olarak ~akalananlardan ba,ka JWk ı:ok mlk 
nin açıkta batacagw mı anladım ve k 1 kt H lb ki Al ya tarda esir alınmakta olduğu hlldlrll-n aca ır. a u man nın za-
sahilc yaklaşmıya gayret ettim. feri, İtalyanın istlklAline nihayet ve- mektedir. 
Fırtınanın çok ..iddetli olması gc· Bu hareketin şllmulllnü ta}in et-

~· receği gibi, sabık Avusturya arazı. 
minin kayalara çarparak parça· sinin istlrdadile tecelli edecektir.> mek için henüz biraz erken ise de 
Ianma!lına aebep oldu. Gemideki bunun hir zafer teşkil ettiği muhalt-
insanların feryatları ayyuka çıkı- ABNAVUTLUJlTA kaktır. - alkışlar - \·c A!rlka harp 
yordu. Kurtarma ameliyesi cana• sahnesinde birinci derecede ehemml-
sında tüyler ürpertecek vaziyet· yeti haizdir. Bu fcvkalMe muğlAk 
ıcr karşısında kaldık. çocukları· Faşist Olanlar hareketin p1a.nıarmı tanzim eden gc-
nı kurtarmak için kendilerini dal. neral Wavel, General Wielsona ve 

alara atan analar ve koltuklan Pek Mahd•·f Genelkurmay subaylarına ve bu pla.n 
!ıtında yavrularını sahile çıkaran . !arın tatbikine de parlak mu\•a!fa -
bab l ·· dük Kurtanl lann Arnavutlukta Faşıst olmamıı kıyetler, metanet ve cüret gösteren, 

h a. arı lgokrt ' heps' aw alan ak Arnavutların miktarı bir milyon· zaferi temln eden kıtaııta bUytlk bir 
cpsı çıp a ı ve ı g m • d f 1 d F . k'l• 1 

ta idiler. Geminin batmamış olan an az a ır. aşıt tcı ı atı ya nız şerct verecek mahiyettedir. - alkı~-

d . ki . .. · d agwla a 1 genç Arnavutlar arasında yayıl· ı lar -
ırkel erı bu~c~.ıknl e vardı ş n ço· I mıştır. Fakat bunların da hepsi H~disenln ehf'mmlyeti mUtalda olu 

cu ar ve uyu er · h' ı· k b 1 d K'' 1 d k' .. · . . . v • , şe ır ı ve asa a ı ır. oy er c ı nurken şunu gozönUnde tutmak ıa. • 
Sılıvrı kaymakamı c ıandar· Arnavut gençleri bu teşkilata so· zımdır ki, bundan daha üç dört ay 

ma kumandanı ile halkın bütün kulamamıştır. İtalya taraftarlığı evvel Mısıra mUdafaa hususundaki 
gayretlerine rağmen altmış ka· ile tanınmıt ve ltalyaya dost ola- endişelerimiz had bir devrede bulunu 
dar çocuğun boğulmuı olduğu rak Arnavutlukta kalanların bir yordu. Bu endişelerimiz şimdi zail ol-
zannedilmektedir. K.ııymakam çoğu Yunan ordusunun iıgalin· muştur. 

«Almanyanın daha ağır tankları olduiunu ve 
delemediğini bibniyorduk.:ıt 

İngiltere hariciye nezaretının B u·· y u·· k İş beraberliği sahasına •vdet et-
Çcmbcrlayn ile beraber Münihe mcsi üzerine lngiltcrc ile Fransa 
giden erkanından birinden duy· arasındaki yakınlık çok tabii ola· 
dum: B. Hitlerlc olan mülakat- Facı· an 1 n rak arttı. 1939 haziranında Pa-
lan Çemberlayn üzerinde pek risin Fra.mıız • lngiliz cemiyeti 
nihoş bir tesir bırakmıı. Bir ada. resmi bir ziyafet verdi. lngiltere 
mın hiddetten bu kadar köpüre- Hı· k Ay es·ı harbiye nazın Hore .. Belişa, Fran· 
bileceği t.ıısavvurunun haricinde G sız harıciye nazın Jorj Bone ve 
bir şey imiş. General Gamlen davetliler ara• 

lngiliz dostum ilave etti: aında bulunuyordu. İngiltere bar· 
-Başvekilin yanında Hitlc- Çember/ayn Hit/ere biye nazırı bir nutuk söyliycrek 

rin adını andığımız zaman yüzü, dedi: 
zorla Hintyağı içirilccck bir ço- Düşman Kesiliyor cHarp olursa lngHiz orduları bir 
cuğun yüzü gibi bir hal alıyor. Fransız ba§kumandanının emri 

Fakat Çemberi aynin emeli sut YAZAN: altında bulunacaktır. cbizim Ge-
hu muhafaza etmekti ve yaptığı neral G.ıımlcnimiz >diyebildiğim-
fcdakarlığa mukabil sulhu kur- Meşhur Fransız Muharriri den dolayı iftihar duyuyorum.> 
tardığına inanıyordu. Fransız ve AN O RE M A UR Q 1 S Şiddetli alkışlar oldu. General 
İngiliz halkının yaptığı sevinç nÜ· Gamlcn bundan dolayı hiçbir he· 
mayişlcri, bu zamanın 'kuvvetlen- , d v b' k I d k I yecan eseri göstermedi. 
d . . . . ıgım ır ma a e e marta a • 
ınyordu. Kcndısıne hele Fransa. mad f 'it d b • 1 Yemekten sonra Jn-:ı:.. harbiye 

d .. 1 • d an ngı ere c mcc urı as· ouu. 
an §OY c telgraflar yagıyor u: kcrlı'gV•ı k b 1 d'I w• • ·ı . nazırile beraber Lehistan scfare· 
M 1 k · h 1 · · · n a u e ı eccgını ı crı 

« cm c etı arptcn, ev crımızı ·· d" p k k d tl d l' tine gı'ttim Büyük bir balo vardı 
d .. ı: k sur um. e ço os arım e ı • · 
uşrnan ~ombalarından, çocu - 1 _J v h''km tt'I b Harbiye nazırı bu baloya gelmek 

1 •. 1•. V otauguma u c ı er ve unun • 
arımızı o umden kurtardın. ar 1 ·ı· I . l • d le İngiltere ile Lehistan arasın· 
1 .. . ngı ız crın en sert anane crın en • 

o I> Fransanın eyalet ko~elerın· b' · k ld v .1 . .. d" daki yeni bagvlılıgwı göstermek isti-
d 'h · k d 1 • ırıne ay ırı o ugunu ı crı sur u. 

c yaşıyan ı tıyar a ın ar, tıt· I H lb k' 1 'it 19 39 yordu. 
rek cllcrile ihtiyar ba ... vekil için er. a u 1 .ngı ere . ~~r.: . _ . 
ld. ) .. .. I .. T k tında mecburı askcrlık usulunu Bu balo bcnım uzcrımdc acı 

c ıven er oruyor ar: c e rar k b 1 . b' • b k G'' 1 b' 
t b . d'W' il . a u ettı. ır tcsır ıra mıştır. uzc ır 
ayyareyc ın ıgın zaman c erın - · d' O k t ş·· · .. .. · ı d' k k d' · Almanların Praga .. irmelcri yaz geceszy ı. r: es ra openın 
uşumcsın > ıyere en ısıne " 1 1 · · 1 d G" l .. ) 

ollu orlardı. Çemberlaync ve onunla beraber va s erını ~ ıyor ~: .uzc guzc 
y y bir teskin siyasetine taraftar olan- kadınlar çımcnler uzerındc Fran-

Bütün hu hareketler, Bayan L h b. J ·ı d d ' !ara ağır bir darbe oldu. lngiliz sız ve e za ıt en c ans c ı· 
Çcmbcr)ayn üzerinde çok derin J d B k d 1 d Başvekilinin imanı derin surette yor ar ı. u a ın arın arasın a 
bir tesir bırakıyordu. Müşfik kalb- sarsılmıştı. Ahal]si Alman olmı· Alman sefirinin iki güzel ve sc· 
li, ince bir kadındı. C'Halk için yan hiçbir parça toprağı istila vimli k!z.ı. da vardı. . . . . 
aman sulhu kurtaralım> diye ko· edilmiycceği ha•kkında Hitlerin 

1 

HcplDllZ ş~na kanı ıdik k__ı harp 
casını her dakika teşvik ediyordu. vcrdigvi vaade kapılmıştı. Halbu- yakındı. Lehıstan topun a~ında 

llk sarho§luk geçtikten sonra b J d H ld -
1 ki iste fiilen bunun aksi sabit ol· u unuyor u. azır o ugurnuz 

evvela ngiliz halkı rüyadan uyan. · b 1 V l ' V ] h muştu. Pek çok insanlar şu nok- a o,. e ıngtonun ~ter o mu a-
dı: Tedariksizlik yüzünden zehir- tanın farkında değildirler ki rebcsındcn sonra Bruksclde ver· 
li bir hap yutmu~lardı. Fakat ye· d•V• b 1 k b · d Çemberlayn. Prag hadisesine ka· ıgı a oya pe enzıyor u. 
nidcn böyle acı ilaçlar içmemek dar Hitler hakkında bir dostluk Buna rağmen herkes kaygu-
için askeri hazırlık lazımdı. ı h hissi sakladığı halde Pragdan suzca şampany~ içiyor, avai 

19 39 senesi iptidalarında bir sonra Hitlerin fngilıercdeki en şeylerden bahsedıyordu. 
konferans serisi vermek üzere in- şiddetli hasımlarından biri ol· ı Birka~ gün sonra İngiltere har
giltereye çağrıldım. Her tarafı muştu. Kimsenin beklemediği bir biye nazırı 14 temmuz merasi
dola~tım, herkesle temas ettim. sırada hislerine ve hiddetine mağ- minde bulunmak üzere Vinston 
Silahlanma meselesinde halk, hü- lup olmuş ve Lehistana bir ga- Çörçil ile beraber Parisc geldi. 
kumettcn de ileri gidiyordu. Hü- ranti vcrınişti. V clvelcli nümayişler oldu, Paris 
kıimet mecburi askerlik usulünü O sırada da Amerikada idim. son saadetli gününü geçirdi. Hiç 
kabul etmekte tereddüt gösteri· Kendi kendime dedim k;: bir zaman Fransız ordusu gözlc-
yordu. Halk bunu ısrarla istiyor· re bu kadar parlak görünmemiş· 
du. Erkek ve kadın birçok lngi- - Bunun manası harptir. ti. Vinston Çörçil memnundu: 
!izlerden ıu yolda sözler işittim: Almanların yayılma siyasetine 

- Hitlcr denilen adamrn Av- devam ederek Lehistana çata• -Çok tükür ki böyle bir 
rupaya hükmetmesine müsaade cakları da, fngilterenin, tarihinin Fransız ordusu var, diyordu. 
etmemeliyiz. Büyük bir ordumuz her devrinde yaptığı gibi, yazı ile Tanklarımız geçtiği zaman her
vc kuvvetli bir havacılığımız ol· verdiği söze sadık kalacağı da kes emniyet <luydu. Çünkü Al-

manyanın daha çok, daha ağır malı bence ıüphc götürmez bir şeydi. 
P~~isc dönÜncc gazetelere yaz. Jngilter.enin Avrupadaki siyasi tankları olduğunu ve bizim tan-

ka karşı müdafaa toplarımızın 

Bir de Tasarruf 
Senesi Kursak 

Nice Olur? 
(Başı 1 incide) = 

lazımdır. Halk terbiyesinin dol
durması lazımgclcn ,boşluklar iyi· 
cc ölçülmeli, bunların hangi ga· 
yelcrc göre, nasıl doldurulacağı 
kararlaştırılmalı, bu işin devam• 
lı bir düzeni olmalıdır. lş o kadar 
mühimdir ki günlin birinde bir 
halk terbiyesi vekaleti kurmak 
ihtiyacı bile mutlaka duyulacak· 
tır. 

Mektebi bitirmiş veya mektep 

görmemi§ vatandaşın terbiyesi. 
bir takım kitap yutmuş müncv· 
verler tnrafından masa baıında 
halledilecek bir iş değildir. Bu İş 

ancak halkın ruhunu ve ihtiyacı· 
nı anlıyarak halkla beraber yapı· 

Düşmanı Dağıtmak 
lcin YanlacaK 
' 
.ffat Kalmadı 

(Jla4ı l incide) .. 

faa tekli, çöl içine dağrtılmi§ na• 
mütenahi mitralyöz yuvalan1e 
ayrılmış olan kuvvetli müdafaa 
vasrtalanna malik müteaddit düı
man mevzileri sistemidir. Bu 
mevziler daire şeklinde olup dai
renin muhiti sahra toplarilc mü· 
cehhezdir. Bu topların arkasında 
harekete müheyya tanklar dizü
miştir. Tankların arkasında da 
nakliyatı muhafaza eden piyade 
ve mitralyözler bulunmaktadır. 
Bu sistemin topları sabittir. Çöl
den düşmanın gelebileceği nok
taları iyi bilen müdafiler tabiati
le faik vaziyette bulunmaktadır
lar. Mamafih ani hareketten ve 
çölün kendilerine çok iyi malüm 

labilir. Hiçbir zaman unutmıya· olan kanşrk yollanndan istifade 
lım ki binlerce senedcnbcri Türk eden lngilizler, azimkar hücum· 
hayatında biriken tecrübelerin ' larilc bu mevzilerin bazılarını ge· 
mirası~a ~alk s~~İptir. Ç?ğu ad.~- ı çcrek ııahile doğru kcndileri,!le 
ta sunı hır ser ıçınde yctııcn mu· yol açabilmişlcrdir. Gizli mitral
ncvverler, her sahaya ait halk ı yöz yuv.ıılarını ortadan kaldırmak 
terbiyesi işini ancak halkla bera· için zaman lazımdır. Tepelerde 
her çalışmak ve halktan ders al- gizlenmiş düşman mitralyöz yu· 
mak suretilc ba~rabilirler. Pek valarına kar§ı motörlü İngiliz 
çok işlerde halktan ö~encbilc- süvarileri tarafından birçok hü
ceklcri §eyler öğretccckletindcn cumlar yapılmı§tır. 
çok fazla olacaktır. 

bunların zırhlannı delcmcdiğini 
bilmiyorduk. 

TAKSiM 
SINEMASI 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 
Göz kama.ştıncı dekorlar için
de ruhunuz Şark ve TUrk mn
ıılklsl ile süslenmiş ra.kıslı 

TtJ'RKÇE SÖZL'O ve SAZLI 
bUyUk bir aşk ve fbt;4'!&m 

filmi olan 

KIZIL RAKKASE 
"SALOMB., 

Bu filıne mahsus şarkıları ha.· 
zırlıyan, bestellyen ve sahneye 
vazeden mUzik rejisörü: AB
TAKt C'.AN bu filın için hazır.. 
!anan yeni ve lşlWmemlş şar-

kıları okuyanlar: 

MOZEYYEN SENAR 
ve 

Suzan, Faide. Bedriye, 
Samiye. Suat Gün ve 

Nadir 
{'.alanlar: 

Keman, NUBAR • Kanun An
~IET • CilnbUş CE:\IAL Ye HA
SAN • Klarnet ş'Oırnn - Dar
hoka HASAN TAJIS1N ve saire. 
BUyUk :Mehter takımı - ve Ko
ro heyeti Milll (Yallah) beste
sile ba.şlıyan film bir ziyafet! kurtarılanlara lazımgclcn tedavi- den evvel yerlerini ve işlerini Mmra verilen garanti. ve Mı.sn-m 

nin yapılması için her türlü ted- terkedcrck Tir anaya kaçmıılaı-- 1 her şeye karşı mUess!r bir tarzda 
birleri aldırmış ve yiyecek ver· dır. Bir kısım müfrit Fa§İst Arna-ı mUda!aa edileceği taahhUdU her ba· 
dirmiştir. 1 \-utlar dahi İtalyaya gitmiyc ha- kundan yerine getlrilmiştir. - şid· 

Bugün!.:ü hayatımız sayısız ruf haftasını muhafaza etmekle 1 
k.ıvvct, zaman ve para İsraAari· beraber bir de tasarruf scncsı 
le doludur. Buna c:! :.izen \ ermiyc kursak acaba nıcc olur? 

muslklyedlr. 
llAveten: YUN~°'" • tTALYA~ 

har'Jlnc a it mıı'17..Aralıır. 

Kazazedeler Cambaztepedcn z1rlanmışlardır. deW ve sl1rekli alkışlar • ait ifl« o kadar çoktur ki tasar- 1 Ahmet Emin Y AU/..AN ı 
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MEMLEKET HABERLERİ 

BURSADA 
Kahraman Mehmet

ciklere Kışlık 
Hediye Hazırlanıyor 

Bursa, (Vatan) - Kızılay, kahra
man Mehmetciklere verilmekte olan 
kışlık hediye faaliyeti De m~uldür 
Dün yurtoeverliğin ve hamiyetin gU 

zel ve parlak bir nUmunesine şahit 

olduk. KUçük DelUer köyünden harp 
ma101U İsmail, Kızılay& müraca.aUa 
Uç ayda bir almakta olduğ'U ın&IQI 

ms.ıuıı Ue aatm aldığı bir yün fanllil
yı getirip teslim etmiştir. İsmail, Ça
nakkale harbinde AnafartaJarda bir 

l<olunu kaybetmiŞ kaflramanlardan
drr. Kendi gibi yurt müdafaasında 

hizmet edenleri dllşUnerek hazırladr
ğl hediyeyi Kızılaya getinneoi bütün 
Bureahlar için sonsuz bir hamiyet 
numunesi teşkil etmektedir. 

Yanda Bir Telsiz 
istasyonu Kuruluyor 

Van, (Husu.si) - Münakalat Ve
kAletlnln yurdun mubteW merkezle

rinde telsiz istasyonları kurmıya ka

rar verdlfl maJOmdar. l\feoınunlyetle 

öğrenlldlğlne göre bu lııtasyoııl&rdan 

biri de fdırlmlzde lmrnla<ıaldı:r. Bua 

dan ba,ka. dJğer istaayonlarm İDUlr, 

Diyarbakır, Erzu.nun merkezlerin -

de kurulması mukarrerdir. Bo istas

yonlar U~er kilovatlık olacaktır. Te

sisat ahcı ve ,·erici A.let1eNe müceh

hez; olacaklardır. 

Mersinde Resim Sergisi 
Merain, (Hususi) - Halkev! salo

nunda 25 ilkkA.nunda bir amatörler 

resim ve fotoğraf sergisi açılacaktır. 

Sergide birinci ve tklnclltğl kazanan
lara Halkevi tarafından nakdi ınU -

kAfat verilecektir. 
Sergiye ı.,tirak edeceklerin te,hlr 

ettirmek istedikleri re&im ve fotoğ

ra.tıa.rın mevzuu serbest ve fakat bun 

!arın doğrudan doğruya tabla.itan a
lınmıf olması şarttır. 

Sergiye yağlı, sulu boyalarla, pas

tel, guvaş, otort, tahta Uzer!ııe gra
vUr, kara kalem, desen gibi reelm 

sanatına dair her nevi eserler kabul 
edilecektir. 

Sergi 15 gtln açık kalacak ve eser

ler 24 kA.nunuevvele kadar kabul 

edilecektir. 

lzmirde de Buğday ve 
Çavdara El Konuldu 

Ofis, Kazalara 
Ekmek 

Buğday Veriyor. 
Fiyatı Artmıyacak 

ESKiŞEHiR 
Baro Reisi ve 
Azaları Seçildi 

Eskişehir, }Vatan} - Avukatlık 

kanununun 70 inci maddesi hükmüne 
tevfikan baro reisl ve idare meclisi 
Azalarının mUddeti lki senedir Ve A
zaların yarısı her sene yenilenir. Bu 
seneki in tthabatta yine bu kanun 
hUkUmlerine tevfikan ilk kAnun ayı-
nın ilk haftasında seçim Eskişehir 

baro merkezinde yapılmıştır. İnti -

1 haha Bilecik ve Bozüyük avukaUa
J rı gelememişlerdir. 

1 
Yapılan intihapta Baro reisliğine 

1 eski reis Avukat Hasan Basri Ay
töre seçilmiştir. Mumaileyh arkadaş 
tarının ısrarı üzerine itizar etmemiş 
idi. 

l1mir limanında tabmı1 ve talıli:re lealiyeti 

Buğday ve çavdarlara Toprak larında un haline getirilerek lca
Mahsulleri Ofisi marifetile devlet zaların ihtiyaçları nisbetinde ve 
namına el konulma muamelesine un halinde kendilerine verilmesi 
bugünden itibaren başlanmı§tır. takarrür etmiştir. 

ÜçüncU defa olarak seçilerek reis
l{kte kalmtftır. İdare a.zaiiklarına 
da: 

1 - Avukat Na.mık NUzhet Terem, 
2 - Avukat R6'at Kalabay 
3 - Avukat Baha Güngör 
4 - Avukat Ahmet Nuri Pak se

çilmişlerdir. 

Kolunu Makineye Kaptırdı 
Kartal, (Vatan) - Kartal Yunus 

çimento fabrlkasında çalışmakta o
lan Pendikte mukim ~ yaşlarında 

İslA.m sol kolunu Filoks makinesine 
kaptırarak parçalatmış ve tedavi 
için hastaneye gönderilmiştir. 

Sporcu Melih Ortaya Salahiyet Meselesini Attı 

iZMiT-iSTANBUL Melih itiraz Etti 
Şosesinin yapılmasına 
Devam Olunmaktadır lstanbul Bölgesi istişare Heyetinin Bu /tirat 

İzmıt, cvatanı - İmar faaliyeti Önünde Verecet'fi Karar Merakla Bekleıigof 
hızını kaybetmemiştir. Şehrimizden 5 
tstan bula kadar yapılmakta olst.n 
şose yolu yedi buçuk kilometrelik kıs 
mı bitirilmiştir. Diğer kısımlarının in 
faSına devam olunmaktadır. Şosenin 
llzerlnde m~hur olacağına şüphe edil 
miyen kara Yakuplu köprüsü dahi 
bitirilmiştir. Diğer merkezlerle -abı 
tayı artırmak için 1nşa edilmekt~ o
lan yeni yolları" mecmuu 32 kilo · 
metredir. Bu yollar üzerinde y~l ~>il
yUk köprü inşa edilmiştir. Ald Jım 
mevsuk malQmata göre Koca '?li vi
lA.yetl imar işlerinde muvaffak·J~~ .t 
neticeler almıştır. En az tahsisat ile 
en çok iş meydana getiren vilAyeti
mizln bu sene daha birçok imar iş~ 

lerinde muvaffak olacağına. şüphe e
dilmemekt.edir. 

Kahraman Ask3rlerimizJ 
Hediye 

Çorlu (Vatan) - Çorlu şehir ve 
köyleri halkının askerlerimize hedi
yelerini almak üzere Azası kadınlar
dan mürekkep müteşekkil bir komi
te müteaddit kollara ayrılarak. çalış
makta ve kaza halkının hediyesi olan 
fanila; çorap, eldiven gibi her çe~t 
eşyayı kabul ve Kızılaya teaUme 
başlamıştır. 

Ballcan fampıyonu Melihe Olonpik merasim yapılırken 

Fenerbahçeli futbolcu Balkan şam
piyonu MeJlh, İstanbul bölgesi ceza 
heyeti tarafından verilerek, futbol 
ajanı ve hakem komitesi başkanı 

Hasan KAmil Sporelle komite Aza -
sından Cafer Çagataym dokuz aylık 
umumi hak mahrumiyeti cezasma 
itirazda bulunmuş ve bu itirazını İs
tanbul bölgesine göndermi~tir. 

Melih bu ltlrazmda, bölge ceza he

Melih, on, on iki maddelik ıtıraıtf. 
şu şekilde bitiriyor: 

<Tetkik sırasında görüleceği Jlltt' 

hakkak bulunan sebeplere birlaerı 
itiraz olunan hükmün kaJdrrılJJl,,sı 
14.zmıdır. 

Dün akşama lcadar alakalılar be- İzmirde belediyenin teabit ey
yannamelerini vHB.yet makamına 

1 

lemi§ olduğu ekmek fiyatları için 
tamamen vermi§lerd.ir. bir tebeddül mevzuubahs değil-

============================= yetinin verdiği kararın haksızlığını 

Bu itirazın tetkiki sırasmd&ı te 
miz ve yegAne endişesi spor saha511"" 
da temsll ettiği milletin bayrsl"~ 
yUkseltmlye çalışan iddiasız ~ 
Türk sporcusunun, şahsi değil ytıı' 
milli emellerle bu karar ynzonde. 
çektiği ıztırabı da duyrnıya çaıııın:: 
nızı: ayrıca derin saygıla.rmıl& cJil 
rim.> 

Muayene heyeti de teşelckül dir. Bu fiyatlar, Fırıncıları tatmin 
etmiş ve bu heyete vilayet a<lına edecek şekildedir ve azami fiyat
hir ziraat mütehassısı İ§tirak etti· !ardır. 
rilmiştir. Fabrikalara yapılan satışlBT da 

Şimdiye kadar Toprak Mah- tesbit olunan fiyata göre düz kır
sulleri Ofisi tarafından lzmir teh- ma ve uç yıldız ~nlar.ın çuvalla
ri un ihtiyacı için verilmekte olan rına da fıyat teııbıt edılmıştır. 
buğdaylara ilaveten lzmire bağ- * 
h kaza merkezleri ihtiyaçlarını Son buğday kararnamesine 
lcar§ılamak. üzere vil8.yetçe muay- tevfikan tacirlerin buğday stok
yeo miktarlarda buğday istenmiş }arına dair vermiye mecbur bu· 
ve bu buğdaylar da Toprak Mah- lundukları beyannameler yeku
sulleri Ofioi tarafından temin 1 nunun neye baliğ ol<luğu vilayet 
edilmiftir. makamından ve ticaret müdürlü-

Bu buğdayların lzmir fabrika- ğünden telgrafla sorulmuştur. 

Çorlu Hastanesinde 
Konferanslar 

Çorlu (Vatan) - Çorlu bilyUk has
tanesi General Ziya Yergöğün de ha~ 
ur bulunduğu trbbt mttsamerelerin.in 
UçUnCUeUnU baş hekim törenin reis
liğinde vermi:ftir. 

Doktor Hayatinin zatlirrie vaka

larmm modern tedavisi ve Dekenan 

Orhanelinde Zirai 
Kalkınma 

Kış Sporu Başladı 
Kışlık Manzarasını 

Kayak Meraklısı 
Alan Uludağ 

Gençleri Çekiyor 

ortaya koyduktan sonra heyetin böy 
le bir cezayı vermek ş6yle dursun 
hAdiseyi tetkike bile salahiyeti ol -
madığmı ceza talimatnamesinin sa
rih maddelerile lsbat ediyor. 

Melih ltiraznamesinde bilhassa şu 
noktalar üzerinde durmakta ve ce
zanın ref'inl istemektedir. Bu mad

.....,. deleri biz de aynen aşağıya al:ryoruz. 

lDARI lTtRAZ: 

Madde 1 - HMiseyl tetkik sala
hiyeti ceza talimatnamesinin 31 inci 
maddesi mucibince suçun işlendiği. 

·~ mahal ida.ı1 makamına ait iken bu 
• noktadan zühul edilmiştir. 

Bu hal talimatnameye muhalif ve 
yapılan muamelenin iptalini mucip
tir. 

Madde 2 - Suçun işlendiği mahal 

idari makamı hA.dise hakkında lA. -

zungelen tahkikatı yaptıktAn sonra 

yine ceza talimatnamesinin 36 ncı 

Daha bundan Uç ay evvel ııayr~ 
mızı şeref direğine çet':. tirmiş otan 
temiz TUrk çocuğu, ceza beyeUJI 
bir tesir altında kalarak verditl ~ 
zadan dolayı çektiği ıztırabı anl9 

yor. 

İstanbul bölgesi direktörJUğÜ 1" 
tatil gününde, telefonla heyet ~ 
rını yıldırım telgrafla suçluyu d9'

ederek Türk spor efkAn umwntYell 
hayrete düşüren, ve teşkilA.tta <i" ııe 
hAdise doğuracak ajanın ve J<Orı1 cır 
Azalarının tstifalarma sebep olııJ1 

za kararını verdirdi. 

Melih bugün verUen kararın ~ 
sız olduğunu, heyetin ceza verııif 
salAhlyetı bUe olmadığını ytıı• !>' 
kUA.tın yaptığı nizamname ile Jlt" 
ediyor. İstanbul bölge direkt6rll ; 
çin, aynı şekilde heyeti lçttmas. 
vetle vaziyeti tetkik ettirmiyor" 

Nuri Bosut istifa Etnıe~i 
l,,.ı 

Geliboluda Ekmek Ucuz lst'ftlndekl ua.cın Pumoıı hastalıkla-

Orhaneli, (Vatan) - Kaymaka
mımızın himmeti, parti ve belediye 
erkArunın muvafakat ve gayreti ile 
merkezde bulunan gençlik klUbU ve 
okuma odası parti binasında ayn 
ayn birer salona nakledilmiştir. Bef 
yıllık programa göre tesis edilecek 
fidanlığın hazırlıklarına başlanmı1>

tır. Fidanlığın bu mmtaka köylerinin 
meyvalı ve meyvasız ağaçlarla daha 
verimli bir vaziyete getirilmesine bU 
yUk yardımı olacaktır. İklim ve top
rak itibarile mıntakanın a.gaçcılığa 

çok müsait olması kısa bir zamanda 
merkez ve köylerin zirai kalkınma
sını da tesri edecektir. 

t'\ maddesi mucibince, ya salA.hiyeti da

hilindeki cezaları biz.zat tayin veya 

evrakı vakit geçirmeden kendi mın

takası ceza heyetine tevdi eder. Ce

za verecek heyet bu heyettir. (Ceza 

talimatnamesi madde 37) bu suretle 
salAhiyettar olan ceza heyetleri, ıı:ı

lenen suçu, yüksek dereceli ceza he
yetleri sal!hiyetıeri dahilinde gö
rürlerse bu halde kendi hadleri da -
hiltndeki ceza mtktarmı tayin ve faz
lası hakkında yukarı makama mUra
caat etmeleri lAzımdır. (Ceza tali
matnamesi, madde 38) talimatname-

Futbol ajanı ve hakem koJ1\1"" 
ba.şkanı Hasan KAmil Sporelle, ıc:cı 
te Azasından Cafer Çagatayın 1'ıı;;
sml bildirirken Nuri Bostitün dt 

Gelibolu (Vatan) - Buğday fiyat- rma teslrinl, doktor Hayri Akarır
lan son haftalar zarfında yUkset-.• ı, mak ta.rafından sarılık hakkında kon 

ferans verilmiş, doktor Besimin a

meliyatla çıkardığl bir halip taşı va

kaııı gösterilmiştir. 

Münakaşalara, doktor Besim, Mu

za.tfer Tezonar; Sami, Nami, Hayri, 

Emin, Azer, Hayati ve Halli Gtlrün 
iştirak etmişlerdir. 

ÇOrl uda Kurulan nln bu hadde yazılı hükümlerinin 
• tatbikinden de tamamen zühul edil-

Ye n i Köyler "'>'i m1şt1r. 

ve ekmek fiyatı da (11,~) kuru.ftan 
(13,5) kuruşa yUkaeltilmlştlr. Bu -
nun üzerine belediyemiz toprakofia
ten bol miktarda buğday mubayaa 
ederek halka (7) kuru' (15) para
dan dağıtmıya ba,ıaınışıtır. Eianekçl
ler de toprakoflatn yerli ununu uı;uz 
fiyatla vermiye ba.şlamışlardır. Bu 
vaziyet Uzerine ekmek fiyatı (12,5) 

kurıaştan (11) kuruşa dü"'1U.tUr. 
Halk yerli eJanekten çok memnundur E B ~I B k Çorlu (Vatan) - Kazamızda ye- ESASA AİT İTİRAZ: 

ge ag arının a imi nlden kurulan Esenler ve Kırkgöz Madde 1 - Bana isnat olunan su-

rılacağıru yazmıştık. ~ 

Bölge direktörlüğü Hasan 1' ,, 
ile Caterln istifasını kabul etrnexrı ~ 
istemiş takat her ikisi de ısrar e~ 
terdir. Nuri Bosilt her zaman °~1r 
gıı gibi istlta etmekten vazge; 
tir. 

---o---

Boks Maçları . 
I" Pazar günü Çocuk Eslrgeın• ,.. 

kk 
İzmir, (Vatan) - vııa.yet ziraat köyleri ikişer yüz evlldir. Bu köy- Bursa (Vatan) - .. ~u.~ağ t~-, laşılmıştır. Hallcevi sporcuları da çun işlendiği beyan olunan oyunda, 

Teşe ür müdtlr!Uğünün teşebbUsUe Ege mın- !ere ıa.zım olan suyun teminine de mamen beyaz kışlık ortüsune bu- dağa çılcmıya hazırlanmışlardır. iddla olunduğ'U gibi suç ı.,1em19 de-

romu mentaattne olarak MaksiJtl t' 
lonlarmda boks müsabakaları '~ 
lacaktır. Bu işle İstanbul ııö1 of 
boks ajanlığı da esa8lı surette ıt' ?.faruz kaldığım cilt hastalığından takasındaki bağlara hayvan salıver- lmkı\n bulunmuştur. Her iki köyU as rünmü,tür. Kayak ~porcuları da Beden terbiyesi te,kil8.tı bu apo- ğilim. Bu iddiam maçı idare eden ve 
gul olmaktadır. beni kurtaran Ebedi Şifa müessesesi mek ve otlatmak yasak edilmiştir. !alt yola bağhyan bir köprU tamam- iki gündenberi faalıyete geçerek . . bu hususta yegılne s6z sahibi bulu-

başhekiml Asım Türey ile kıymetli Bu tedbir bütun bağcılar:: memnun lanmış ve su kuyuları açılmıştır. dağa çıkmışlardır. Dağcılık ku- ra çok ehemmıyet vennektedır. nan hakemin raporu ve beyanatile !stanbulun birinci sınıf 
cildiyeci İrfan Şene ve HaUl Gürene etmiştir. Bu yasak sayesinde bağla- Kaymakam Muzaffer Güven ve fen Iübü kışlık erzak vesaireyi Ulu· Bu teşkili.ta altmış beş çift kayak sabittir. k~r karşıya gelecekler 
alenen teşekkUrler ederim. rm yeni ve eski sürgünlerinin tahrip memuru Bedri Ay Ue müteahhitler dağa göndermiştir. Bu sene bü- gönderilmiştir. Kayaklar gelmiş Bundan başka, şimdiye kadar olan Galatasarayın antrenörü 

çorlu (Vatan) muhabiri edilmesinin önüne geçilmiş ve fidan kuyulardan merasimle su çıkarttır- yük faaliyet olacağı ve Bursaya ve gençlerimize tevzii için hazır- spor hayatım da, bu iddiamın delili boksör de Muzafferle bir 
Azmi SelAt Jarın zedelenmesi önlenmiş olacaktır. mışlardır. birçok kayakçıların geleceği an- lıklar yapılmaktadır. sayılmalıdır.> maçı yapacaktır . 

...................................................................................... ~ .................................................................. ..--..--....... -... ......................................... ....--...~ ............................ ....-........................................ ..,.....--~ 
Bahçe kapısına kadar olan yolu bunun bir polis olduğunu gör- lı işi yarıda bırakmayı düşünmü- 1 ğuk ter dökmiye başladım. Tek- da vakit o kadar uzun görli"'' 
müşkülitla yürüdüm. Bütün ümi- düm. Birdenbire durdum. Sırtım- yordum. Cesedi oracığa bırak- rar ağır yükümü yüklenerek yo-ı ki.. bi.I'' 
dim sokakta birisine rastgelirsem daki yük bir misli daha ağırlaştı. mak ve kaçmak en basit şeydi. luma devam etmeyi düşündüm. Bütün kuvvetim hirdeP tf' 

,. ölüyü omuzurna vurduğum sar- Usulca omuzumdan cesedi kay- Fakat bu hatırımdan bile geçmi- Bunu yapmıya kuvvetim k8.fi gel .. yerine geldi. Artık ötekini f 1

11ı 
hoş bir arkadaş zannettirmekti. dırarak koluna girdim ve en ya- yordu. Böyle bir şey yapmayı iğ- medi. Sırtımdan akan soğuk ter-

1 
ma yüklemedim. Fakat ko \Jı11J 

Bunun için lazım olan şekilde kın bahçe parmaklığına dayan- renç bir kalleşlik sayıyordum. !eri hala bugün imiş gibi hissede- girerek bir kolunu da omuıdil"' 
Zabıta ve Acı.k Romanı rol oynamıya karar vermiştim. dım. Nefes nefese idim. Gözleri- Çünkü Fransın olduğu yerden rim. Taksi benden üç ev yukarı- atarak yürütür gibi ıürükl• .•. ,, 

"a>f Sokaklar bomboştu. Ne karşı mi mümkün olduğu kadar açarak kô.fi derecede uzak değildim. da durmuştu. Fenerleri yanı~or· şarkı söylemiye gayret ettı~,ı 
evlerde, ne de bitişiklerde ışık ve poliso bakıyordum. Fakat oto- (Genç kızın isminin Frans oldu- du. Bu şekilde benim olduğum zannediyorum. Fakat ağzılfl I<' 

Yazan: Martin Porlobe -Çeviren: Rezzan A. E. Yalman hayat izi yoktu. Genç kızın sol- mobil uzaklaşmış, etraf yine ka- ğunu söylemeyi galiba unuttum.) yer daha ziyade karanlıkta kaldı. sadece ıslığa benzer garip s••,, 
gun yüzü kapıdan hala görunü- ranlık olmuştu. Onun hangi tara- İki elimle cesedi tutarak parmak- Bu benim lehime idi. Falcat ara- çıktı galiba .. Üç ev ötede d~.r ... 

- 5 - yordu. Cesedi nereye götürecek- fa doğru baktığını farlcetmek ka- lığın kenaıına dayamıştım. Bir ba polisle aramızda durmuş ol- otomobile kadar böylece >"j,ı 
karşılaştırdığım zaman hiç biri- ka vardı. Bu ölüyü giydirmek tim? En ufak bir fikrim bile yolc- bil değildi. Acaba bana mı! Yok- taraftan da polisin ne yaptığını duğu için artık polisin gölgesini dük. E~ açılc duran lı:apıoı"Jıl' 
sini bu korkunç gece kadar canlı benim için kolay iş olmamıştı., tu. Londra sokaklarında gecenın sa başka tarafa mı bakıyordu. tetkik ediy.,rdum. Bazan hafif- göremiyordum. Daha doğruau kuvvetli bir ışılc kaldırımı •1 ,ı 
olarak hatırlamadığımı ~i.,,ede.- Fakat böyle yapmak lazımdı. on birinde sırtın~a b~r. .ceset!~ Kafamın içinden. her. tür!~ düşün: çe lcımıldandığını, hatta bana hiçbir gey görmüyordum. Sade- !atıyordu. bulunduğum yer•d,ı 
rim. O gecenin her dakika5t bır cAh, ne olurdu, dıyordum, bun- dolaşmak kolay ış degıldı. Benı ce boşalmış gıbı ıdı. Eger benı doğru ilerlediğini farkeder gibi ce gürültüler duyuyordum. Açı- parlak bir tiyatro sahnesi k~ ;11' 
sınema filmi görür gibi gözümün )arın hepsi rüya olıa da~ fakir görmemelerine, bu halin göze gördü ve durduğumu farketti ise oluyordum, hazan da yerinde Lp kapanan ka~ılar, para §tkırtı- aydınlıktı. O anda polis .. bit jl7I 

önüne gelir. Hala titrerim. 1 o~amdalci pis yatağımda .. birden-ı çarpmamasına imkan yoktu. Sar-1 :yanıma yaklaşıp ne yaptığıma durduğunu ve başka tarafa bale-· ları, ayale seslen... tarafa balcsa her şeyi oldugu I ıP 
48 Royalty Gardens delci evin b~e uyans~ydı':'.: -~ Bu tun b? hoş taklidi yapmak, icabında bakması lazımdı. Eğer görmedise tığını zannederek teselli bulu- Gözlerimi daha dikkatle ka: görecekti. En müthi§ bir hal•:,; 

merdiven başında idim. Karşım- bırkaç zaatlık hadıselerde.n, h~.tta ıendelemek, düşmek, kalkmak, kırk yıl da orada dikili durmazdı yordum. Hala daha bugün orada ranlıklara . dakl~rıı::'.or v~ . ."traft~lcı içinde idim. Otomobilin kaPdi? 
da korkulu gözlerile bak.an sarı karnımın doymasının hıle ruya hatti. §arkı bile söylemek lizım- ya .. elbette kımıldıyacak, ya ba- o noktada aptal gibi ne kadar za- hareketlerın manasını ogrenmıyc açtım. Cesedi oraya bindır • r 
benizli genç kız duruyordu. Bu- olmasını istiyecek kadar bezgin- dı. Zahmetli işin dehşetile titre· na doğru gelecek veya uzaklaşa- man kaldığımı bilemem. En aşa- çalııııyordum. Bir d~ ne gfü~yim.? Ben de arkasından arabanın ~ 
ruşuk smokinirnin üzerine dar ve dim. miye ve ter dökmiye başladım. caktı. Sonra tehlike yalnız o ta· ğı bir saat veyahut bir asır kadar Beyaz mu§amhasıle §Ofor hır ne bindim. Titreyen elirnle J 
kısa bir musamba giymiştim. Ba- Genç kız, usulca sokak kapı- Artık ceaedin ağır yükünden faz- rafta değildi. Parmaklığa dayan- bana uzun görünen beş dalcilc11-. sandık yüklenmiş eve d.oiir~ taşı- kapıyı k,apadım. Biran bayıl•:ıı' 
şımda da büyük ve bol bir eski sını açmış, dışarı bakıyordu. la, ruhuma basan m8.nevi ağırlı· mış olduğum bahçe kapısının her orasını Allah bilir. mıyor mu} De~hal vazı~~tı kav- gibi oldum. Gözlerimi kapa:pl' 
şapka vardı. Bunları bana iğreti - Sokakta kimseler yolc, dedi. ğı hissediyordum. an açılmasına ihtimal vardı. Kal- Birdenbire uzaktan başka blr radım. Gelen bır yolcu ıdı. Evde Artık en ufak bir hareket Y 
olarak genç kız vermişti. Şağ Ağır yükümü sırtıma yüklemiş- Bir müddet talih bana yardım dınmdan da birisinin geçmesi otomobil göründü. Benim oldu- erkek uşalc olmadığı için eşyala- cak bile halde değildim. .~· 
kolumla cesedi sımsıkı tutuyor- tim. Tıpkı kasapların kocaman sı- etti. Gece ç.ok sakin ve berraktı. mümkündü. Belki başka bir po· ğum tarafa doğru geliyordu. Bu rını ıoföre taşıtıyordu. O anda Evin kapısının şiddetle k3~0j· 
dum. Esıı=en kuvvetli olan kolla- ğır parçalarını yükledikleri gibi .. Kaldırımlar kupkuru idi. Etraf- !is de oralarda dola.şmıya gelirdi. derec.e talihsizliğe uğrıyaca.ğımı 1 şoför ".'erdiven2er! ~·~.ıyordu: De, dığını v.~.şoförün ot~mobile ffle' 
rımda şimdi bir kale duvarını yı- kapıya yaklaştım. Belki de ilk sö- ta da kim>eler yolctu. Artık yapacak bır şey kalma- ı tahmın edemıyordum. Belk· de mele kı en aşagı ıkı uç dakıkalılc ru geldıgıni farkedınce h• d• 
kacak kadar kuvvet hissediyor- züme rağmen son saniyede caya· Birdenbire karşı taraftan ge- mıştı. Canım fena halde bir sıga- öteki gibi geçer gider derken bir işi vardı. Bu zaman zarfında pencereye yaslandım. Arkatll 11~ 
dum. caktım. Fakat kız bu ölmüş adam len bir otomobilin fenerleri göz- ra içmek istiyordu. Fakat çaka- benden yirmi metre ötede kal- ben yükümle beraber otomobile ki muşambanın önünü slt8 ~ 

Adam yetmiş beş kilo kadar hakkında öyle şeyler anlatmıştı !erimi kamaştırdı. Ve etrafı ay- cağım kibrit bizim üzerimize dik- dırıma doğru yaklaştığını gör- yerleşebilirdim. smokinimin bilha .. a görünlfl•b;r 
ağırdı. Fakat öldükten oonra san- ki bunların tesiri altında kaldım · dınlaıtı. O zamana kadar görme- lcati çekebilirdi. düm. Poliıi ilk gördüğüm andaki Bütün bu sayfalarca lcağıt dol- ne dikkat ettim. Bu şekilde 0• 

k~ cesedi yedi yüz kilo kadar ve cayamadım. Sıra~ı. gel~ce~ diğim bir gölge far~ett~". Karşı Her t~rlü ihtimaller hatırım- halecanımla bunu mukay~se_ bile duran hadiseler uz~n zaman ~~r-, davetten _dönen. iki sarho~ ı• 
agırlaşmıştı. Onun da arkasında 1 bunlardan bahıedecegım_ Şımd1 J kaldırımda harelcetoız bırm duru-, dan geçıyordu, fakat başlamış edemem. cArtık herşey bıttı, fo- fında vukuagelmış zannedılır. nedilmemıze ihtımal vardı',.r) 
bir 111,!lşamb,!1 ve bir kenarlı şap- ölüyü naoıl taşıdığımı anlatayını: yordu. Otomobilin ı§'lii1 sayesinde olduğu!!! bu korkunç ve halecan· yam meydana çıkl;ı> dc:dim. So- 1 Fe.kat böyle halecanh zamanlar- (Arkası " 
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ASK Kulağımıza 

Gelenler ~~~~~-~~ IBA His LE A. I 
Tarihin En Büyük Aşk Rôman 
Yazan: NİLLA KUK 

Şimali ve Cenubi 
Amerika da 

fi K k l k y ·· ·· d müşterekemniyet urrem IS anç } uzun en Çok gariptir, kavga ve gürilltü 

Kardeşi Husrevi Zehirliyor 
- 83 

Cünün birinde Cihangire bir 1 Cihangir, bir taraftan bu ak
Labcr geldi. İran Şahı Abbas ava siliklere göğüs verirken, bir ta
~ntak vesilcsile Kandhara gir- raftan da gençliğinde içki ve es
lllİf, orasını lrana ilhak etmiş. rar içmenin cezasını çekmiye baş-

Cihangir derhal Hurreme fer- lamıştı. Bir müddettir göğüs dar
ııı..n gönderdi: cBüyük bir ordu lığı hastalığına tutulmuştu, zah
Üe Şah Abbasın üzerine yürüye- metle nefes alıyordu. Böyle da
~in. Beraberine dağlar gibi kikalarda Nuricihan, kocasını 
fillerimizi alacaksın, mütecavizin kollarının arasında tutuyor, ikisi 
~ını vereceksin.> için birden derinden nefes alı-

liurrem için o saniyede kıs· yordu. Cihangir, kendi nefes al
tnçlıktan başka alako yoktu. mış gibi ferahlıyor, Nuricihanın 

cevabı gönderdi: sıcak göğsüne b&§ını dayayınca 
~ - Gidemem, havalar askeri nefesi açılıyordu. 

rekete uygun değildir. Cihangir de, Nuricihan da 
Hurrcmin kansı Mümtaz, em- !kalblerini Hurreme karşı tama

li Yerine getirmesi için yalvardı: mile kapamışlardı. Yerden yere 
~ - Ben de seninle beraber sürülüyordu. Yanında kansı 
~dhara geleceğim, dedi. Ya- Mümtazdan başka kimse kalma· 
llından bir dakika bile aynlmıya- mıştı. Bütün Hindistan halkı 
ttiırn. kendisinden nefret ediyordu. Ak· 

Hurrem bunu yapacak yerde sine olarak Huarevin her ayağı
~iitntazı, askerini ve fillerini ala- nı bastığı yerde bir tekke veya 
ttl Dekan tarafındaki çiftliğine bir türbe yapılıyordu. Bütün halk 
Çtkildi. Bundan sonra o taraftan kendisini evliya sayıyordu. Onun 
&~len ilk haber fU oldu: Hurrem, hatırasını aziz kılmak için bay
tıılice adamlar göndererek Hus- ram günleri seçilmişti. Böyle gÜn
tt\'i yakalatmış, Dekana getirt- lerde dualar okunuyor, merasim 
~İt. orada zehirlemiş, cKarde- yapılıyor, Mazlum Husrevin şe· 
~~ mide hastalığından öldül> faati isteniyordu. 

IYe rivayetler yaymıya başla- Cihangirin Hurremden b!lşka 
~ıı. hayatta iki oğlu kalmıştı: lçki-

gazete havadisleri için tabil bir mev
zu sayılır. Anlaşmalar, uzl~malar, 

sakin inkJ..,a!lar gazeteler için hava
dis değildir. Eğer öyle olmasaydı şi

maU ve cenubt Amerlkadaki birleşme 
ve anlaşma hareketi dllnya gazetele
rinde daha çok yer tutardı. 

İşin içinde olanlar bu anlaşmayı 
çok mühim görüyorlar. Şilinin en 
tanınmış gazetesi olan El Merkuryo 
diyor ki: <Şimall ve cenubi Ameri
kanın askerl mukadderatını birleştir 
mesi ve haricl tecavüze karşı müş
terek bir müdafaa pllm yapması, 

yeni dUnya tarihinin, hatt.A. bUtlln 
insanlık tarihinin en mühim hAdise-
sidir. Bizde yeni bir nizam kuruyo
ruz. Fakat Avrupada olduğu gibi bir 
yumruk sahibinin diğerlerini ezmesi 
esası Uzertae değil, herkosln hakkını 
muhafaza etmesi, fakat bu htüclan 
harice karşı el birllğile mUdafıs.a. et
mesi esası Uzerine.- Yani Avı°:upalı
larm beceremedikleri mU§terek em
niyet Amerikada kurulmuş oluyor 
ki, bu belki de yarınki Avrup14ya ör 
nek olur.> 

Bir Bolivya generalinin idaresi al
tında bir cenubi Amerika askeı1 he
yeti Vaşingtonda müşterek müdafaa 
p!Anının te!errUa.tmı hamrlarnakta, 
·kıta hangi noktaların m~terek 

maksatlarla hava ve deniz tbısU ola
cağını tayin etmektedir. 

Hususi hayatınızda belki slzln de 
başınızdan geçmiştir. Küçük, haddi 
zatında bilyük menfaat vAdetmiyen 
bir işe başlarsınız. İş bir parça inki
şaf edince hatta zararla kapanaca -
ğına kani olursunuz. Fakat işe bir 
defa başlamışsınızdır yarıda bıraka
mazsınız. Çünkü sonunda Şl!ret' ve 
haysiyetiniz mevzuubahlstlr. Yürüt -
mek isterseniz hesap her E,'1ln zarar
la kapanmaktadır ve başka türlü 
de olacağa benzemiyor. Hultısa ne 
boşlıyabllirsinlz, ne de ileri götUre
bilirsinlz. 

İ T ALYA 
NE 

Yapabilir? 

Yazan: 
M. Şevki YAZMAN 

İtalyanın Arnavutluk seferi de ay- ~ ler belki bozulmuş İtalyan kuvvet
nı şekli almıştır. İtalya muvaffak lerini muayyen bir hatta tutmıya ya 
olup Yunan kara.cıını işgal etmiş bu· rar, fa.kat parça parça ileri atılmıya 
lunsaydı bile kazancı pek büyük ola- mahküm olan bu kuvvetler, Yunan
mazdı. Sulh zamanında bile ekme - lıların Arnavutlukta bu kadar gii· 
ğinden ve etinden bUyük kısmını dı- zel mevziler ele geçirmesinden ve se
şarıdan tedarik eden Yunanistan İ- ferberliklerinl ikmal etmesinden son 
talyayı doyuramazdı. Stratejik mev- ra onları tekrar geri atıp SelAnlğe 

kil çok iyidir diyeceksiniz. İtalyanın veya. Atinaya girmiye kAfi gelemez. 
mm:af!er olmak için noksanı strate- Buna maddeten imkAn yoktur. Keza 
jik mevkRer değildir kL Yoksa biz- bozulan mAne\1 kuvvet buna ihtimal 
zat İtalyan yarımadası Akdenizi iki- dahi verdirmez. 
ye bölen bir kara sı!atlle zaten kA
fi derecede stratejik UstUnlUğe sa
hiptir. Hula.sa haddi zatında yalnız 

İtalyanlara <zafer kazandık> dedirt
mek Jçin girişilen bu teşebbUs İtalya 
için pUskWlü bir belA olmuştur. Şim 
dl İtalya ne yapsın? Arnavutluktan 
kendi kendine çekilemez. Deniz ve 
hava hAklmiyeti tamamen elinde ol· 
madığı ve Arnavutluk deniz aşırı 

bir memleket bulunduğu için oraya 
yığ"acağı kuvvet mahduttur ve tabl
a.tile Yuna.nistana Ultima.tomu ver
diği dakikada bu kuvvet miktar ve 
zindelik itibarile en yüksek derece
sinde bulunuyordu. 

Şimdi yeniden gönderilen kuvvet -

Hareka.t mıntakasınm deniz aFı 
ve binaenaleyh yardımın deniz vası-

talan ve deniz hAkimiyetile muteber 
olmasını ortadan kaldırmak için bir 
kara seferi açmak ta İtalya için 
mümkün değildir. Zira bu takdirde 

Yugoslavyaya taarruz etmek icap 
ederken, İtalya biltUn kuvvetile yük 
lense dahi bu cesur milletin müda· 
faasını yarıp gideceği IJUphelldir. 
Kaldı ki, bu takdirde bile İtalya mu 
azza.m emellerini, milyonluk orduları 
le beraber Balkanlara. gömmek icap 
edecektir. Halbuki Musolini İtalya
yı Balkanlarda. bir miktar toprak i
çin değil, dUnya. üzerinde büyük bir 

imparatorluk için hazırlamıştı. 

Almanya hiç değilse şimdilik İtal
yanın yardrmma koşmak niyetinde 
görünmUyor. Bunda haksız da de • 
ğildir. Polonya, Hollanda, Belçika, 
Norveç, hatt.A. Fransa işgallerini tek 
b~ma yapmış ve bütün bu esnada 
İtalyadan cLAf ile yardım> görmUş· 
tur. O da Yunanistan gibi kUçUk bir 
devleUe başa çıkmak işinde .taıyayı 

yalnız bırakmış ve ona ««1Af ile 
yardım> dan çekinmemiştir. Yine Al 
man erkAnıharbiyesi biliyor ki, Bal
kan gibi nisbeten uzak ve tAlI mın
takalarda cephe açmak asıl davayı 

zayıflatır. MeselA Almanya herhan· 
gl bir cephede çarpışmak için bura
ya hiç değilse 1000 tayyarelik bir 
hava kuvveti ayırmıya mecburdur. 

Bu takdirde ana vat.anda hava hA
klmiyetinln İngilizler eline geçmesi 
tehlikesi vardır ki, bu zarar hiçbir 
kazançla telAfi edilemez. O halde İ· 
talya Alman yardımına pek bel bağ 
lıyamaz. 

Hangi taraftan bakılırsa bakılsın 
İtalya güç, verimsiz, ıslahı kabil ol
mıyan bir vaziyete düşmüştür. Bunu 
ileri götürmek mUmkiln olmadığı gi
bi yarıda bıraJıımak ta kolay değil
dir. Maamafih eğer şu ata sözU İtal
yancada yoksa bir hizmet olmak ü
zere blz söyllyelim: <Zararın nere
sinden dönülürse kA.rdrr.> Ve bu ka
ziyeye nazaran İtalya için en kArlr 
şey biran evvel Arnavutluktan çe
klllp gitmektir. Tutunmıya çalışmak 
zaten dar olan İtalyan iktisadi ve 
malt kapasitesini bUtUn bUtUn harap 
eder. Amma bu gidiş zaten pek yük
sek olmıyan İtalyan prestijine dar
be indirecekmiş. Ne yapalım, kendi 
dllşen ağlamaz. 

Cihangir bu kederli haberi den daıını kaldıramıyan Parviz 
lhnca teessüründen yere yığıldı. ve --Liridinin kocası olan Şehri
Nııricihan, kendini tuttu. Husre- yar .•• Fakat Şehriyar, garip bir 
\>in İntikamını almak, Hurremi hastalığa tutulmuştu. Saçları dö
~ttalandırmak lazımdı. Bunu da külmüş, vücudü çıbanlarla dol
~~ndisinden başka düşünetek muştu. Çocuklardan hiç biri Ci-

Şimali Amerika, cenubl Amerika· 
ya yeniden kesesini açmıştır. Brezil
yada kurulmak istenilen çelik sana
yii için Amerika Birleşik IX:rvletleri 
Brezilyaya kırk beş milyonluk bir 
kredi açmıştır. Bu sanayii, kumııya 
talip olan krupp fabrika11ı bunun ü
zerine rekabet sahıU1Indan çekilmlye 
mecbur kalmış, iş Amerika. grupları
na verilmiştir. 

HiKAYE 
•tnse yoktu. Düşündü, taşındı. hangirin yerine geçecek iktidarda 

bu vazifeyi Mehabet Hana ver- değildi. Bunu Nuricihan da bili
tekten başka çare olmadığına yordu. Fakat bütün Hindistanın 

rar verdi. menfuru olan Hurremi affetmeyi. 
Mehabet Han ordunun baıına hatıra bı"le getır" emezdi. ..,_ 

BUkreş zelzelesinin 
blançosu --• KIZILIRMAK •--

t .udnciteşrinin onunda. Romanya -

b~tnek emrini alınca ilk ~issi, - İnsanların •u hırsı ne her- nın bir kısmını yıkan •iddetll zelze-
lr ı_ d d ) ıtaat ~ -r OLMUU BtKAYELERDEN: 

ıı;a ın an ge en emre bat •eyi .. dı·ye du·· ... u··nu··yordu. San· 1 · bil" 1 tı YaJ ~ tı..... • • • • b.kl. k ld F ., Y enın .. nçosu yapı mış r. nız Elmalı köyü tepenin öteye düşen 
t ''lltyccegını ı ırme 0 u. a- '-1• 1·1_15• m· e yetecek kadar ikbal ve Bük t U bi tam il 'lt • • f ·1~ .. v • ıı; ıı; reş e ç n ev ya am e YI· yamacında tek tük serpilmiş dışları 
. ııın ta sı atını ogrenınce va- ıeref yok mıydı .. sı·rı· askerın· ha- kıl t t 1 k b 1 tmi "'f r mış ır veya am r a u e ye· t k al b- ka" evden ibarettir 

; enin cazibesine karşı durama- •ında kalırdı, dıgverı· de halka ada- eze sıv ı ır ...,. . "'- S l d b . H .. " cek bir halde olduğu için yıkılması Yokuşun üstunU aşıp bu ya.na geçti-
ene er en erı urrem yu- let tcvzı· etmekle ugvra•abı"lı.rdı·. l" dır Bükr i ..ıı .. 1 b" l ~ d k l · O '" .. zun • eş n en "-e ına a- nlz mi, ovada kendine büyük bir ya· 

n en enara atı mıştı. na ce· Hıra yu-zünien l:Mri ö ldü, d•::.eri röıdan blrl olan Karttan oteli tama- ·'"" 
~ını vermek fırsatını kaçıra· .... tak yaparak bUkuıUp akan KJZllır-
,.._ . sürünüyor. Memleket de hamisiz mile harap olmuştur. Altında hAIA ma.ğm çamur renkli kızıl sularlle kar 
~dı. Ordusile Hurremin üzen· k ld cesetler vardrr. Bu otelde kaç klşi-
llt >'Ürüdü, zahmetsizce onu mağ- a ı. •• . . . b l şılaşırsmız. Orası ırmağın Anadolu 
~I> tt• C"h · vvelce ogvlu- Fakat Cıhangırın aıına ge en nin hayatını kaybettiğini tayin et- dağlanndan bir sel halinde çıktıktan 

e ı. ı angır, e l k l · t• B. mek MJA. mümkün olmamıştır. · lz k K 
ıı, Verdiği (Şahı Cihan) unvanı- ı fe a et er sonuna ermemi§}· ır sonra kocaman bir kavı.s ç ere a· 
Ilı ı. ld k b . (B• gün ormanlarda kurdurdugu ha- Romanya petrol sahasının merkezi radenize yakl~tığı bir yeri idi. 

~a ırara unun yerme ı- k M l p ·· t' d, .. 1 t) k d marn çadırında yıkanır en, e- o an los ıde neler oldu. Herkes bu· Sular birbirini kovalıyara.k akar-
T e unvanını oy u. · K d B habet Han çıkageldı. uman a.n na merak ediyor. Buna dair türlü ken, yukarı ormanlardan ilerideki 

lia u hadiseden sh~~ra M~habekt. hiddetten köpürüyordu: türlU rivayetler dolaştı. Fakat kat't fabrika için attıkları kUtUkleri sU -

1 .. nı saray mu ıtıne çagırma 1 · malQmat s d U kU t ı i i h t 1 l d "'1 lıı-dı Fakat Asaf Han Bingale - Bana hırsız dersın ha 1 Be· ızma ı, ç n pe ro Ş rükler, vahşi omur u ar a a,,. ar a-
••• • f"l h ı bugünün en mUhim askeri sırrıdır. rasında uzanırdı. Anndolunun bu iç 

lıll'ıurn·ı valı· dı·ye gönderilmesinde nim kızımın .. şere. ı. e oynarsın a Son zamanlarda yapılan bir lsta- memleketinin halkını karşı kıyıya 
~tar etti. Bunun için o kadar ak~ Ben sana gosterırım. tistlğe göre bir senede dünya. yüzün- geçirmek için coşkun ırmağın üzeri· 
4' Yalun sebepler gösterdi ki Ci· Diye bağırıp çağırıyordu. de olan şiddetli zelzelelerin vasatı· ne kurulan eski tahta k8prU fırtına-
'ngir ses çıkarmadı. Cihangir evvela kulaklarına taş bırakmıyan ve jeoloji değişiklik· lı gecelerde muttarit gıcırtılarla sal-

\ Bu aralık sadrazam Gıyas Bey, inanmadı. Biraz sonra Mehabet 
1 sayım yüzdür. Derecelere birle 12 a- tanır suların iniltisi arasına gl:lmü -

d llrısı Haşmet Hanımın ölümüne Han içeri girip kendisini hama~- rasıı:ıda derece verilir. Taş Ustllnde ltirdü. Köye girmek için bu kırık 
~tanamamış, onun arkasından dan dııan sürükleyince gözlen· leri vücude getiren zelzelelere on köprünUn sallanan tahtalan UstUn -

tcte göçmüştü. ne inanmıyacağı geldi. ikinci derecede zelzele denilir. den otomobille geçerken hepimiz gay 
1 ~adaretin mühürü ve alamet- Mehabet Han Cihangire kara· Romanya zelzelesinden evvel Av - rilhtlyart gözlerimizi kapadık ... İnsan 
Cti doğrudan doğruya Nuriciha- rını tebliğ etti: rupada görUien en ıJiddetu zelzele bazan çok küçükkenkl va.kaları bu -
lla Verilmişti. Mehabet Han Nu- - Seni artık Şah diye tanımı· 1908 de Mesinada. vuku bulan on iki gUnkU gibi aklında tutup daha son· 
~~i_hanı dü§man tanıyordu, ken- yorum. Benim esirimsin l derecelik zelzele idi ki, 83,000 kişi· rakllııri unutur. Bundan geçende ta· 
laınin Bingale gönderilmesini de Beraber gelen Efganlılar etra• rıin öltimüne sebep olmuştur. nıdıklardan birine bahsederken <A • 

0~an biliyordu. fı çevirmi§lerdi. Çadırda bulu- man dedi. Sa.km kimseye söyleme 
Öyle olduğu halde Nu riciha- nanlardan kimsenin dııarı çrkma- yeniyi unutup eskiyi hatırlamak bu-

llın irnzasile gelen emre itaat etti sına izin vermiyorlardı. Abone ficreU naklık aıAmeti imiş, sonra herkes 
~ Bingale gitti. (Arkası var) sende bir erken bunama hastalığr 
~ Türkiye dahilinde: başladığına hükmeder.> Herkes ne 

Doktor Diyor ki • hükmederse etsin ben çok kUçllklüğü 
6eoellk 6 aylık S a71dt A7lık mu hatırlayıp, hazan daha sonra -

kileri unutuyorum işte. O zamanda Vücut Denilen Makine H OO 
7~ 400 

uo k\&rUf • - 5 yaşında ancak vardrm ılık ve 
Hariç memleketler: taUı bir mayıs gUnU idi. Bizi bera· 

Bir Bakım DavUI 
- 4'-

SeaeUk 6 a7lık s ayhk hylak ber çiftliğine götüren köy ağası Aşl· 
k!r bir korku ile açılan gözlerimize 

800 Kr. Yoktur önce gülerek baktı, sonra titriyen 2700 14.10 

•••••••••••- sesile: 

- Köye varalım da dedi. Size bu 
köprUnUn hikAyesini anlatayım ... 

ÖnlimUzde çini kA.selerle duran 
ayrandan birer k~ık da.ha aldık ve 
ihtiyar adamın sesluı.1 ağır tonlle an
lattığı hlkAyeatnl dinlemlye başla

dık. 

- Bir yıl oldumu bilmem, sonba
hardı. Aşağı köyden Dursun evleni
yor, iki saat ilerideki Erenler köyün
den Hacı lbrahlmin kızını alıyordu. 
İnan olsun tam bir hafta davullar 
dövüldü, cUnbU.' edildi. Hey gidi dün
ya alın yazısından gayri bir şey ol· 
maz. Onlar da iki taraflı düğilne gay 
retlenlrken nasıl bir Aklbetle karşıla
şacaklarını elbette akıllarına getir -
memlşlerdi, Nihayet son gün, geli
nin geleceği gün yetişti çattı. Ko· 
yunlar hazırlandı, aşlar plftl, alaylar 
karşıcı çıktı. Tam iki yUz aUı idi. 
Gelin kır atının Ustünde al duvağile 

oturmuş etrafına gene atlı kızlar di
zilmişti. o yandan gelenlerle Uç yüz 
aUı köyden çıkınca silAh sesleri dağ
ları tuttu, davullar dövUlmiye ba.ı,

ladı. Yaşlı adam nefesi bltmı, gibi 
durdu. Bakışları ateşlenmiş, sesi sö-

nükleşmişti. Gözlerini üstümüzde gez 
dlrdl sonra. elini ağır ağır karşılara 
uzatarak: 

- Şu coşkun ırmağı görüyonuz 
mu dedi. O dağlardan sürü ile inip 
baskın yapan kurtlardan da beterdir. 
Gelin alayı ~ağı köprünün başına 

gelince durakladı, sonra atlar şimdi 
tamir ola.n tahtaların üstUnde ağır 

ağır yürümlye başladılar. Tam alayın 
nihayeti de bitip köprUnün Ustünde 
kaldığı zaman büyUk bir gıcırtı ol· 
du ve paslı çiviler birbirinden ayrıl· 
madan köprU bUtUn heybellle suya 

serildi. Kızılırmak yaz ortasında da 
olsa durgun değildir. Bulanık dalga
ların arasına karışan Uç yüz atlı da 
ufak bir inilti çıkaramadı çamurlu 
suların arasında kayboldular. 

Süleyman ağa sustuğu zaman göz
lerinde iki sıra yaşın parladığını 

gördUk. Dudakları titriyordu. 
- Benim on beş yaşındaki Fadl· 

mem de o sulara gömillenler arasın
da idi dedi. 

Teessürüne hürmet etmek için 
kimse sesini çıkarmıyordu. Fakat o 
acısına başkalarını da ortak ebne· 
nin verdiği bir mahcubiyetle yerin· 
den doğruldu, pencerenin tahta ke
penklerini iterek: 

- Ahmet diye seslendi. Sazını al 
gel de şu güveyinin ağzından düz -
dUkleri Kızıhrmak türkUsUnU biti 
çalıver. 

* Aradan uzun seneler geçU. Geçen 
ilkbaharda hoş bir tesadüfle yolu· 
muz Elmalı köyllnlln önUne dllşUnce 
bu eski çocukluk hatırasmm alış -
kanlığı ile gözlerim ga.yrilhtlyaı1 

senelerin UstUnde biraz da.ha işledi

ği eski ve kmk köprüyü aradı. O -
nun yerindeki büyük taş kemerlerle 
muazzam ve modern asma. köprünUn 
o yüzlerce kişinin ölümüne sebep O· 

lan eski tahtalann yerine geçtiğini 
krrk yıl dUşUnscm bulamazdım. 

Ne zaman inkılAplarnnızm buna 
benzer mucizeleri karştsında kalsam, 
tahtaları sallanan o eski köprUnUn 
acı hlkAyesini anar, genç k5y1UnUn 
lki telli sazından çıkan Kızılırmak 
türkUsUnUn nağmelerinl duyarım. 
KIDlırmak ~ ~ olaam 
Her parçam bir diyara salasm 
Sen de benim gibi yanıız kalaıım. 

NeclA Maraş 

lft "'1cat makineslnlo auya olan lh-
'ct. herhangi bir maldoenlo auşa 

:"ıa ilıtiyacından çok daha müblm 
~tok daha fazladır. Çllnkll vücudün 
~ı hücre ve aesiçlerlnln terkJp
'ıt. ele su, euelı bir unsur hallnde-

nm bedenlodeo dıprıya attığı auyun 
mlktan; ...,ağı yukarı, lld buçuk lit
reye baliğ olur. Bu au, idrar, t.er, 
kazurat ve teneffüs vasıta.sile dışa -
nya atılmaktadır. Tabiidir ki, bunun 
teWls1 için hariçten su alnuya ih
tiyaç vardır. Vücut makJDesl, kea· 
dislne bu kadar lllzumlo olan, suyu 
ya gıdalarla kantık veya aaf bir 
halde olmak üzere tedarik mecburi
yetindedir. Susamak, bunun suya o
lan ihtiyacının Uadeelnl teşkil eden 
biyolojik bir reflekatlr. Bu refleks, 
suşa olan lhtlya<-.Jn z.anıanmı tayine 
yaradığı gibi s uyun lçilmeelndekl 
ze\·k ,.e lezzeti de temJn eder. 

RESiMLE 

'ı Orta )'afta bir plısm ''ücudllade
'I •11, ortalama bir hesapla, ytizde 
't ltnq üç kadardır. Kllçük çoouk.lar
\ b11 miktar btraz daha artar. l.'üz'tnu, dokuza kadar çıkar. Vü
'-t teşkil eden kırmızı et (adale) 

~, tıı. terkJplerlııde yarı ya.rıya au 
~· l'ağ ,.e kemik oeeiçlertndeki 
' rnlktarı daha azdır. Su bedea
tı- bt~ok maddeleri ve tuza bem.tyen 
'ltıııerı kanşma veya erime halin
ıa.. ltıllhafıua etmektedir. Bir sllrtl 
~l\uz veya mU7.lr maddelerin \'Ü· 

Ilı~ atılmalan y:loe su sayeıılnde 

V Un olur. 
1tr:nı dört saat :zarfında, bir lnsa· 

' \'llrddaş! --ı.l"al her zaman bir cürtımdlir. 
lliıı bir hıyanettir. 

ULUSAL EKO.SOllİ 
,.e 

ARTl'IRMA KURUMU 

\ •ü<-uttaki eıu, bildJğlmJz sat eu 
halinde değildir. VücudU teşkil eden 
suyun terkibinde binde sekiz buçuk, 
dokuz kadar tuz vardır. 
Şu halde bedenin gıdalanma mllva

zeneıılnde tozun da su kadar büyük 
bir ehemmiyeti mevcuttur. 

Tuzun azalıp çoğalması bedenln 
BU mübadelesinde derhal tesirini gös 
tertr. Bazı böbrek ba8talıklarıada 

yllz, göz kapaklan, el ve ayak gibi 
Azada şlfllkler hbıl olması, vücu t 
biicrelerlnJn toz ve su müvazenesla
de göeterdllderl ak&aklıldann netl
ceslndea başka IJlr şey detlldJr. 

Dr. NUBt ERGENE 

ADOLF HiTLER'in Hayab 

l 53 1930 IUtıer taraftan mebusİar, kah\·e ren.kl. gömlekten ibaret 
ünlformalanyle ve llltler usulü aelıim ,-ererek, kafile haJinde 

Raylştag mecUıılne dolmu!flardır. 19"..8 de Alman mecllslndeld llitler 
taratt.arlan 12 klı}lden ibaretti. 1930 da bu miktar yUz altıya ı;ıkmı,tır. 

54 llit!er taraftan mebmlarla Hu&'enberc taraftan Nuyonallat 
mebuslar kafile halinde Ba)1ttafı terketnılfler, dlfer mebll8-

lar arkalanndao ıslık çabnıtlardır• İki aene aoııra mtıer Ba)ittafı 
yaktınnıJ ve diğer mebuslan devıtlrme kamplarma ciıadermlftlr. 
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FRANSI Z 
Kütüphane

lerinin Sefaleti 
Yazan: OÇ YILDIZ 

n ki gün evvel birkaç kitap al

mak üzere bir Fransız kütüp

hanesine uğramııtım. Daha ka
pıdan girer girmez yüzüme bir 
cenaze evi havası çarptı: Beş 
altı ay önce, bilhassa bu akşam 
saatlerinde, petekleri balla dolu 
bir arı kovanı gibi işliyen salon 
bomboş.. ıırklara bile bir mis· 
kinlik arız olmuş.. eskiden kol
larında kitap yığınlarile rnüşte· 
riden müşteriye koşan cıva gibi 
satıcılar o ışıklar altında ağır 
hareketli v~ sessiz cami kapıla
rına dönmüşler .. 

Kitap rafları neredeyse örüm
cek bağlıyacak .• bazıları tamta
kır; bazılarında sabahçı kahve· 
!erinde birbirine yaslanıp uyuyan 
fukaralar vaziyetinde yana çar
pılmı~ birkaç cilt .. 

Tanıdık bir satıcıya: 
- Bu ne hal? dedim, yoksa 

aiz de öteki esnaf gibi mallar•
nızı mı sakladınız? 

Hüzünle gülümseyerek: 
- Olanlar satıldı, dedi. 
Olabilir ... Kim bilir ne kadar 

zaman için çökmüş bir medeni· 
yetin son bakiyelerini hatıra 
olarak saklamak istiyenler elbet
te az değildir. 

Yeni mecmualar ve gazetele
re mahsus tezgahlara doğru yü
rüdüm .• Yarabbi ne sefaleti fn· 
giliz lortları gibi sadeliği içinde 
ürlcütücü ve erişilmez bir kibar
lığı olan Temps hastahaneden 
yeni taburcu edilmiş nakahat 
halinde kılıksız acezeye dön
müş... Figaroyu bizim simili 
kağıdına basılan bazı fakir vila
yet gazetelerinden ayırt etmek 
kabil değil .•• 

Parisin iıgalinden az sonra 
temsillerine baılıyan bir tiyat· 
ro ıçın bir gazete: cBunları 
ayıplamayın, diyordu, araların· 
da belli başlı artistler de bulu· 
nan bu biçareler aç kaldıkları 
için böyle yapmışlardır. Galip
leri güldürmiye c;alııırken yürek. 
leri kan ağlıyor.> 

Bu gazetelerde imzaları gö

rülen tek tük maruf muharrir

ler de galiba ayni vaziyette· 

ler.. :zihinleri darmadağın, yü

rekleri_yeis ve zilletle kabarın!§. 

cNe yapalım çekeceğiz .. kaza ve 

kader... Sebep olanlar sebep

siz kalsın> yolunda birşeyler ge

veliyorlar. Sonra ötedenberi 

memleketin batacağını söylemiş 

birkaç kralcı baykuş.. anlaşılı· 

yor ki onların nazarında batan 

Fransa değil, üçiJncü cümhuri· 

yettir. Yüreklerindeki acıyı 

uğursuz kehanetlerinin çıkma

sından doğan kötü zevkle tela

fiye uğraşarak lanetlerine de

vam ediyorlar. 

Gazetelerden sonra kitap raf
larını dolaıtım. Okunacak he

men birıey kalmamış.. kalana 
da el dokundurmak insanın 
içinden gelmiyor.. Montaigne, 
Voltaire, Hugo, Anatole Fran
ce dü~ün kibarlara benzemiş
ler. İnsan adeta yüzlerine bak
maktan utanıyor. Fransayı bü· 
tün dünyanın hayran olduğu 
Fransa yapanlar bu adamlardı. 
Siz onlardan utandığınız gibi 
onlar da adeta sizden utanıyor 
görünüyorlar. Hiçbir taarruzun 
erişip ezemiyeccği zannedilen 
fikir de Fransayı yok eden ayni 
darbe ile ezilmiştir. Bu fikirler 
yalnız Fransanın değil, birçok 
milletlerin önünde asırlarca bi
rer ilahi me~le gibi yürümüş· 
lerdir. Fakat neticede bu uçu· 
ruma götürecek olduktan sonra 
neye iyi} 

Bu zavallı ki.ltüphanede o ak. 
ıam adeta bir fikir tarihinin 
utandığını, küçüldüğünü ve 
kendi kendinden ıüphe ettiğini 
görür gibi oldum. 

cCennet kılıçların gölgesi al
tındadır> derler. Bir kere daha 
anlıyoruz ki sade cennet değil 
bir milletin ıerefi, gururu, saa· 
deti ve her taarruzdan masun 
sanılan fikri ancak onun gölge· 
ıinde barınabilir ve kılıcını her 
ıeyden üstün tutmıyan millete 
felah yoktur. 

Yarddaş! 

Mal atoklanmız.dan lüzwnsuz 
blçblr ,ey harcama. 

ULUSAL EKO:SO.'.\d 
ve 

AB'l'TJRMA KURUMU 
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aremAğasıSait Ağa 
Elli Beş Can Besliyor 
Sait Ağa, Fakirlik İçinde Manevi Zenginliğe 

Varmanın Bütün Sırlarını Bana Anlattı 

- - VATAN 

Halkevleri 
Kütüphaneleri 
• • • 
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Ailelerile Çocuklan Hakkında Konuşmalar: 

Ailesine ankör ük 
Eden Bir Ge ç 

Bir Amerika karikat ürcüsünün Nevyork Türk sergisi hakkındaki hayali 
Amer!kada çıkan Nevyork mec - Nevyork sergisi lfıkırdısı açılmış- etmiştir. Serginin pazar kısJllJ ~; 

muasının karikatUrcUsU, cgelecek kcn, Türk sergisinin bu seneki haline ya verilmiştir. İnhisara alt k1SıTI1n ~ 
Nevyork sergisini nasıl daha şen bir dair Nevyorktan aldığımız bir mek- müteşebbisler tarafından yine ınhi~ 
hale koyabiliriz ?n diye bir karlka- tuptan biraz bahsedelim. Bu mektuba mamul11.tı ve lokum satılmıştır· ııı· 
tür serisi yapmıştır. Bunlardan biri göre hUkllmetimlz bu sene sergiye kanta iyi işlemiştir. Aynca da ~ 
Tllrk sergisine aittir. KarlkatUrcU e 1 resmen iştirak etmemekle beraber karı katta bir bar yapılmıştır. urıııı· 

Y Nevyork ticaret ataşesi Bay Haldu- nl ~ 
göre Amerikalıların şimdikinden da nun nezaret ve kontrolü altında hu- mlyeUe bu sene Nevyork sergiSl 

\ s~r 
ha şen bulabllccelderi Tllrk sergisi, susı bir heyet kD.r ve zııran kendine ynrct edenlerin miktarı geçen 
resimde ~6rUndUğU gibidir. 1 ait olmak Uzere sergi binasını idare! den çok olmuş ve iyi iş yııpJ1Il1lştıı'· 
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[~ __ E_d_~_b_nv_a_t __ K_ö~ş~e_s_ı_~)(~-~-~-b-~~m~' ) 
Bugünkü Gramerimiz 
Değişmeli midir? 

Profesör Ragıp Hulusi Diyor ki: 

~n Mühim Tez Lügatlerden Evvel 
Gramerin Türkçeleştirilmesidir 

....._l'rotesar Ragıp HulQsl cDll ısla· 
;;;:arı ideolojisi ve metodolojisi U· 
~e muhtıra> l.ıımlnde bir kitap 
ıı... -lanu.ştır. Kitap, edebiyat fa • 
.:_~e ve rektörlükçe kabul edil 
~ yakında n8fl'edileoektlr. 
~ basıldıktan sonra, dil ve ıstı· 

1'lerüe meşgul olanlara dağıtıla· 
~~ Kitap, iki esas bölüme ay
~: Umumi ve hwıual bölllm· 

~cisinde, term tanzim işinin 
~ blr dil ıslah edişinin bir cüz'ü 
~ ısöylenerek bu işin ortaya çı
~ umumi meseleler kWtQr mu 
t-!e pedagojik f&l'tlar bakımından 
~ edilmiştir. KWtür muhiti cep 
~ bilha88a, dil ıslahmm u • 
' hedefi ve ıslah sırasında ea • 
\ıı,_- Yerine konulacak kelime ve te
~ mlllllik ve milletler arasılık 
~betleri• 

~jlk ~ cephesinden de 
'-t \>e lmlA ststeınlerinhı kWt1lr mu 
h."e dil ile münasebetleri; bunlar 
~e fenettk ve 1'tlkald bir im
' bugünkü dil tedris ihtiyaçlan
' ne derece uygun olup olmadığı 
ft edilmektedir. Husuet bölümde 
ı...... ~ filolojik, yani edebi • lisan! 
~ meeeıeıer tetkik edlhnektedlr. 
~ da umum! etil ı:slalu Ye T8rk 
_"'illa mlalu bakımJ&rmd&a metaıea 

~: Birlnctıande, dil Dllalu· 
\ hU8u8l hedefi, mtlkemmel bir dt· 
... tartıan, bir diH ın0Ummell6ftir· 
'hııka.nıarı bahis ınevsuu olmak· 
~ -· İkincisinde ise: Dffimlzdeki 
~k1ar Ye eJaıttdikier mOınkUn 
~ kadar genif ve etraflı btr SU· 

rette işlenmiştir. Bu fazlalıklar ke· 
lime ve şekil fazlalığı, şekillerde kem 
mlyyet, keyfiyet, terkip ve iştikak 
şekilleri olarak ayırt edilmiştir. NI· 
hayet, iştikak şekilleri de arapça, 
taraça ve trenkçe son ekler, ön ek· 
ler ve bilhassa arapça mükesser şekil 
ler başlıkları altında mütaııı.a edil· 
mlşttr. Eksiklikler ayni suretle, ke· 
lime ve şekiller, bilhassa preflksler 
baknnından tetkik edilmiştir. Klta· 
bm sonunda da eski ve yeni garp 
termlerinin alınış ve yazılış tekille
ri mütalA.a edilmiş, nihayet: 

1 - Tilrkçelerile değtştlrilecek a
rapça, farsça ve frenkçe şekiller ne; 

2 - Garp termlerindekl tek ıes 
ve ses gruplarının t1lrkçeye alınış 

sıruında en mUnaslp görWecek kar· 
fılıkları için lkl ayrı cetvel illve e· 
dilmiftir. 

Profeeör Ragıp HulQsi bilhaMa de· 
dt kl: 

- d!:n mtllrim tez, lQgatıerden ev· 
vel, gramerin tttrkçeleştlrtlmesidir. 

MeselA: Eserler, eser bırakan veya 
teeirH vesaire varken, btlrıların ye
rine laar, m\le8Slr kullanılmuı gibi 
vaziyetler gramerlmlztn ttırkçeleş

mestne engel olmaktadır. 
Bundan başka, Y'!lli 118ancdann I· 

Hm ve edebiyat dtffmbıden ktifeler 
lıaHnde atımya muftlfak ohlu.19 ol· 
duklan f~ ve arapça illdet ve 

taveit terldpleriftin bf.IA ,...at'rlması 

anormal bir vaziyettir. :Meeell: As· 

keı1 mahkemeler yerine, mehaktmi 

askeriye; reeml daireler yerine de

valri resmiye ve saire gibi.> 

Halk Şiirlerinde 
Vatan Duygusu 

Yazan: Rüştü Şardağ 

Koşma 
Anadolu halk 

şairleri içinde, 
muhtelif asırlar

da, koşma yaz • 
mış olan lirik ve 
coşkun şairleri

miz vardır. Mese
llı.: Anadolunun 
cenup tarafların· 

da koşmalarlle 

meşhur olan yay
la şairi Karaca 
oğlan; Amasya 
buatında anız ve hece vczinleıinde 

rumlu Emrah; Bayburtlu Zihni ve 
emsali gibi. 

Son zamanlarda Rıza Tevtik te 
güzel ko~alar yazmıştır. Türk mat 
buatında uruz ve hece vezinlerinde 
çok 4lirler yazmış, edebiyat anto· 
lojilerlnde kendisinden takdirle bah· 
sedilmiş bir şairimiz olan Sıtkı A· 

kozan da ko~alar yazmakta tema
yüz etmiştir. 

Şairin ~mdfye kadar neşredilme· 

mı,,, bir koşmaııını neşrediyoruz: 

KOŞMA 

-Karacaoğlanla beraber -
Gelirken dağıttın c6mert gönlUnU 
Katanın içini döktün ellere 
Dalından yapraklar düşmU,,, sellere 
Kim taşır -giderken- gamsız ölUnU 

E 
Bilirim, yılmazsın ytiksektlr Wklln 
ömrttnn tUketae arkanıla yükttn 
Dalların itumez, derindir kökttn 
Bir netti ballar yep genç ~tt 

E 
Takınadm zamanın dizgin atma, 
Yüklendin (ellilik ömrü) ııırtına 

Kopmadan yoHvda korkunç fırtına 
Ufuklar karardı rir datdWt1nt1. 

2 
Dolmadan bofaldm, ey eski kala 
Buncileyln verdin lııendfRI ıua 
Kapat şu kitabı, artık koy rata 
KorunUtl S&ıınınn& ele ktllOftU, 

2 
Neşemi, hayatta? O deltl kol&J 
Ağladın, lsteraen biraz gWdüm say 
GönW ki sevtnçten almıyacak pay, 
Soldurma Omftdtln körpe gtHUntı! ... 

2 
Sen misin kalemsiz koşmalar yazan 
Ey mJSr& çobanı coıpkun Akozan 
Gönttı mabedinde okurken ezan 
Susturma koy ötsün şen bWblllttnO. 

tstaalMd, 1940 Satla Akozan 

Namık Kemalin Eserlerin
den Mürekkep Bir Sergi 
Şair N&llllk K-1 JhutaJf gUnU, 

halka g&ıterilmek üzere cŞehtr ve 
lnkıllp vesikalan müze ve kttttlp· 
hanesi> nde bir sergi tesis edilmiş • 
tir. Ellerinde Namık Kemale ait ve
sika ve kitap bulunanların bunlan 
muvakkaten mUze müdürlllğtlne ver 
melerl sergiyi zenglnit.~irmek bakı
mından çok faydalı olacaktır. 

~ alrttlaUte hlr ~u eteklerinden İstanbul boğazına ve 
~ cörtlşlerile teltblt etmı, Te Tuna boylanna kadar birbirini ite 
~z ~n 9erl halinde beş yazı kaka, döğüşe öldUre yUrUyen bu bU· 
~tır. Bagtlu Wı ,..zıaı olan yük millet selinin belki en bUyUk 
"""> ı veriyoruz: kaygusu, verimli bir toprak Uzerinde 
ftt~kaç yıl önceye kadar şaşardım; dUnyanm en güzel tabiat manzarala· 
...::en bu bağlanış halk şiirine, mu rmın birbiri arkasına doğmakta ol· 
~ erıerın, son nesil şairlertnın halk duğu diyarlara yerleşmekti. Anadolu 
~ lYatına karfı mistik bir sevgi ile TilrkU Anadolu halkı klh tablate 

h-an oluşları neden?> diye. hayran ve bağlı kalarak, kA.h tabiatı, Maarifle: 
~· halk edebiyatı, halk filri ka!asmdakl güzellik dUnyasma uy-
~~ ve tarifine bir türlü sıfat bula- durarak halk şairlerinin ağzında, va· Mektep ldtaplan - 'O'niveralte 1· 
~ bir başka tUrlU derin, bir tanm bin bir sayfasına. bahar ve kı· daresl, talebelerin den ve m8raca
- tQrıtı esrarlı ve bir başka tilr· şma, dağ, ve tepesine olan aşkını söy at kltaplarile esaslı fekHde meff"Ul 
'Ilı ~imi olan bu sahaya ben de gl5- leylp durdu. CoğrafyamIZin, Anadolu olmaktadır. Henüz kitap yazmam141 
>tt ermiş bulunuyorum. Onun cemi· haritaamın bllyUk lmktı.nı halk şal· olan profesörlerin bir an evvel, ta· 
~ leıwlığı yapmadan, cemiyeti bir rlni yurdun güzelllklerine Aşık kıl· Jebe için ltera kitabı luwrlamaama 
~ gibi clrmlne göre elinden mıştır. Halk şUrl bu sebeple biraz çalışılmaktadır. Şimdiye kadar bir 
~ late~l, duyduklarmı en aı· da dağın, derenin, kUflarm, ağaçla· çok kitaplar buılmqıtır. H&.len, dev
~ llOluklarDe. göğsllnUn çırpDU.flle rm ve ördeklerin, turnaların şlhidir. Jet matbaumda coğrafya;. ınaanm 
~ derhal konutarak bize anlatı Şairin kafasında nmı bir vatan met parazitleri, fizlkt kimya, 81nlr has· 
'eeı gibi mezlyeUerinl unutmak humu; veya içtimaı bir vatan all· talıklan, jeoloji, pataıoji, çocukta 
\ kUn mü? cNlçin asırlar boyun· kuı, mistik bir vatan cotkunlutu biyolojik terbiye, çocukta zekl mua· 
lıııı~u Wmal ettik> diye kf1'eleşıni.9 yerine bu vatanın ender tabiat kö· yenelerl kitapları basılmak Ozeredtr. 
~btr fiklyet ve ıztırap ifade et- şelerlne olan mettunlutu vardır. Bir kısım kitaplarda terctbne edile· 
' ne mlna var? Çünk1l: cNlçtn cKı9 eyyamw pdlp '-har gelince rek bastmlmak Uzere Maarif Vekl· 
~Uzun asırlar boyunca ihmal Açılır gafletten gözü daA"lann Jetine gönderilmiftir. Kitap yumayı 
~ nin cevabını derlaal bulabl· Donanır zeynolur «onca gWJert veya tercüme etmeyi taahhüt etmiş 
ıt.ık Btllbttllere gtıÇer nazı datlannı. olup ta henüz bu işi b!Urmemif olan 
~ edebiyatı .. Şüphe yok ki o, (KAttbi) proteeör ve doçentler de önümüzde-
\ ~e, sanat görüfile, inançlar!· ~ar yalnız Kltibl'nin değil bO· ki ders yılı başına kadar bu kit..,. 

için artık ne kadar fayda- tUn ... 1 1 1 
bir lfad ' ları yazmqı veya tercüme etmı. ola· ,.....r er n e mevzuudur 

~ bulunuyor. Fakat bu edebi· İçinde cVatan> kelimesi . caklardır. 
ı... btr içeriden kaynayq blr mek geçmese bi· Talebe kooperatltlerl - Maartt 
"" --k1-...ım•-ı ....-. ... "·t'Une atla· ile bu baharlar, hangi vatan .,toprak-),.. ...,y en "' JH ~... .... VekA.letl, mekteplerdeki kooperattt 
:, ,.._ ki, bizi eki inden k • arı Uzerlnde görülmektedir . Ht1rn aa1l bl _. __ • .,. ç p peş oş t yeti bir ter ye vas ....... ı addet 
1.. - tadır. Bulanmamı önlUn- Anadolu insanı görüp duymadığını ·' h. ş g anlatmıya yan&Jinaz bile. Geçllıni- mektedlr. Bunun için hentız k >,ı:,•ra-
~ hancı nağmelere ses vermi • yen dağları yol haline QeViren baha- t1f bulunmıyan mekteplerde de k • 
"4 ilazından ve kendi klinatına ha· n anlatırk lr el dik'" t operatıt teşklll kat't tekilde hlld1 : ıl· 
L. Obrı tefek ü en şa n ere ,a et- • tl k tt• 
'it Uf k ründen b&fk& hiç mez') BütUn bl k dl t d mış r. Ancak, bu oopera < 'ıu ·~~ 
\. !?ıezı ti ı b t · r ış P e uran taş. iki ktal ileri _.._,., kted "' ye o mıyan u edeblya ın, lann taşan ırmaklarla birlikte ka • no nazar Bun.ume lr, 
\ tlbin, üzerimizdeki tesirlerini ita· dığını söylüyor· Y Bazı müdürler, himaye cemiyetleri 
~etmek üzere çok zaman ne hü • «Yine geldi ol baJtar eri vasıtuile toplanan paranın mektep 
' ere inanmadık? cÇUnkü dlli sa· Yüce dağlar yoJ oldu;::n1 zamanılır idareleri taratmdan aarfedilmeeinl, 

Wnktı duyduklarım perva.amca Yalvara ben .. _,_ka blr kısmı da bu "in bir merkeze 
, ..... niyaz etUlfm 

or, çUnkü ... > gibi bütlliı bu Blllbtll gWe kal oldn.ıı... raptedllerek bir elden sarf ve idare 
tıı..:,.-ı erin arkasında neyi kastedl- _ .. zamaaclın edllmealnl müdafaa etmektedirler. 
~? Burası meçhul, Öyleyse o- 1 Yakında bu hususta verilecek karar 

~Ga içine girmek, onda da -...... cBep ağaç ar 1IÇIDak donun ıt7erler mekteplere bildlrllecektlr. 
u~ • Atddar da blilbllllere ayarlar 

tıw,.~'J tın bazı vasıflannı aramak 
ıı.'Vla lurdu. Halk şiirinde vatan Suda kaimi! fhndl tatlar kayarlar 

Hep ırmaklar ııel olclata zamandır> 
ı.~.~ u bu sebeple ele aldık. 
~ talrlnln vatanı, şiirlerinden 'aruz ki, iki ayrı sebep ve yol 
!· de inkiJat ediyor. 
~. Cotratı (Pastörall imkln 

· Soııyal imk~nsızhk. 

cBalıarda ~ılır kırmızı gWJer 
Şevke pllp figan eder btllbllller 
Bölllk bölük ııeyre çıkar stızeuer 
Aşııdann del oldulu ZMnandar.> 

(Kul Maııtafa) 

Fakat bahar her zaman, herkese 
neşe getirmiyor. Ruhsatl; bUlbWle
rln dost sesine yaylalar bile kavuş
muş ve dört yanını lAleler, sünbUIJer 
donatmışken kendisinin kan ağladı
ğını anlatmaktadır :. 

\~&dolu TUrkUnUn bUtUn cetlerl, 
\ l'lJıın en güzel tabiat parçalann· 
~'tarnış olacaklardır. TUrkte ta
~ ~ı. bulunduğu, içinde ya • 
~ toprağa olan sevginin genişle· 
~e ııebep olmuştur. İnsan dllşü· 
\ : Kuruyan denizle birlikte, kı· 
\ t.bıatten güzelliğine mUtehassir «Yine bahar «eldi bUlbW seıılnden 
lıı.._ lletiŞan bir surette ayrılan atala· Sada verip ııeslendln mi yaylalar 
~ bUtün bir Asya tarihi, bir Çe'\Te yanın JAie tıllnblll bUrUmUt 
~ iyi ve güzel vatan UııtUnde ı Gelln olup ııüalendln mı yaylalar» 

tarilıl delil midir? Himalaya (Buhaatt) 

«Göz )'a9lanm llfıl ohnUlf da cal'hYor 
Kömür sözlüm karalan batlıyor 
BWbW gelmiş «fil dalmda atlıyor 
Deli idin mlandan mı yaylal&D 

Bahar Türk Anadolunun, asırlar· 

danberi doğup batmış, hep aynı tQr
klllerle anılmış baharı; manilerin, 
koşmaların söylendiği, lştklann anıl 

dığı, sıhhatin fışkırdığı bir mevzudur 
Anadolu coğrafyasının büyük im· 
klnları, halk şairini o kadar şevk

lendirir ki, Maraşlı Hezaı1 gfbi bazan 
ona· kahramanlıklarını hatırlatır, si
J!h çözdUrllr ve onu aarhoş eder: 
cNlşan alıp boy ttlf~er ötünce 
Sarh09 olup çakır keyifler yetince 
Kamalann gölgealnde yatınca 
SUAhlan çözmek ister gönlUmllz. 

(Maraşlı Hezart) 

Arhk Muharebeler 
de Kazanç Yok ! 

Cihan harbinden altı sene evvel, halıya mal olacağını iddia ediyorlar· 
1908 de, Alman genelkurmay baş- dr. 
kanı General Blum, bir muharebe- 19 uncu yüz yıl ile 20 nci yüz yılın 
nin kaça mal olacağını hesap etmek başlangıcındaki muharebelerin tek • 
vazlfeslle mükellef kıhl"lılllıştı. mil muratlarını hulA.sa ve yek6n et· 

General Blum, hesaplarını bir se- miye çalışalım. Yeni ve son istatls· 
nelik harp Uzerine lstL'ıat ettirmiş 1 tiklere göre, umumi harbin müttefik 
ve Almanyanın harp haline '·oyacağı devletlere mal olduğu bin beş mil· 
4,750,000 neferin, teçhizatı da da· yara yaklaşmak bir tllrlU kabil de· 
hil olduğu halde masarif inin 7 ,5 mil· ğildir. 

yara mal olacağını tarz \re tahmin Napolyon muharebelerinin, Fran • 
etmişti. saya 21 milyarlrk murafı mucip ol· , 

General Blum, bu paraya ayrıca duğu umumiyetle kabul edllmlştır. I 
millet sanat hayatmm durmasından Bu paraya, diğer memleketler mu
ileri gelecek zayiatı gösteren 10 ratıan olmak ttzere 55 mnyar, (ki 
mllyan da lllve etmek llzrmgeldl· 15 milyarı İngilterenindir) ilAve edl· 
ğinl söylüyordu. lecek olursa Napolyon muharebeleri· 

Harbe gl~n her devlet için bu nin Avrupaya 75 milyara mal oldu
gibi masratıarm evvelden c!Gıf11nUI· tu görUlür. 
mesl pek tabl!dlr. o zaman mevcut 1861 de, Birleşik Amerika, kurtu· 
olan ittifak muahedelerine binaen luş muharebeleri maera!ı, iki parti 
Alman Generali, h&rbe dahil olacak için, o zaman pek büyük görilnen 27 
devletlerin bet devletten ibaret ola· milyarlık bir yek8na baliğ olmu,tu. 
cağını tahmin ediyordu. 1873 te, Maliye Nazırı Matyö ta· 

Binaenaleyh, bir senelik Avrupa rafından yapılan bir billnçoya nu.a· 
harbi, onun fikrine göre 87-90 mil· ran 1870-71 muharebesi Fransaya 
yar franga mal olacaktı. 12 milyarlık bir yük yWdetmiştl. E t• 

Harp başladı ve dört sene stırdU. na, kaybedilen vilt.yetler arazisinin 
General Blumun hesaplarına göre kıymeti bulunan 3 milyar da illve c 
bu harp 260 milyara baliğ olmak i· dilince Fransanın o zamanki masra· 
cap ederdi. Halbuki mllyarlar muha fı 15 milyar olur. 
rebe81ne diğer de\1etıer de lıptirak et 1877 de Türkiye • Rusya muha· 
ti. Fakat neticede mam-atm bUyüğfl rebesi tahminen 6 milyarlık bir mas 
beş devlet Uzerine yttklendl: Fransa, rafı mucip oldu. Rusya • Japonya 
lngfltere, İtalya, Almanya ve Avus- muharebesi, 6 milyarı Rusyaya ait 
turya... olmak üzere, 12 mtıyara değdi. 

Zlhlı1 çokluğa rağJnen, Alman 
generalinin heea.plarmm ne kadar az 
ve Alman istatistfginln de, hakikat· 
ten ne kadar uzak oldufu mey
dandadır. 

Fakat, Ka,aer!e çeteeintn husule 
g'etirdiğl hen:ftmerctn bu kadar bil· 
y1lk rakamlan intaç edecetlnf tah· 
mine kim cesaret ederdi ? 

* Harbin lptldumdan itibaren, içti· 
malyatçılarla istatı.ııtlkçiler, bu bil· 
ytlk ha.dire sartıyatmın, Napolyon 
zamanmdanberi vlkl olan harplerin 
muratıanndan daha yüksek bir ye
kQn tutacağmı, ~te daha pa· 

Balkanlar muharebesinin masrafı 

da 5 milyar tahmin olunmaktadır. 
Milyarlarla hesap edilen bu muha· 

rebeler yanında, birkaç yttz milyon 
masrafı mucip olan mlliıtemlekeler 

muharebelerinin tafsil&.tmdan sarfı • 
nazar ediyonız . 

Hullaa, zlkrettitimiz ytlz yılda 

vukua gelen baflıca muharebelerin 
masraflan yekQn edilir ve bahset· 
medlğlmlz cenubi Afrika, Hint, Çin, 
Cezayir, Tonkln, Fas, lllh ... seterler! 
de 20 milyar tarzolunuraa 100 ııene· 
den biraz fazla bir müddette tekmll 
kllnat için harp masrafı yek&tu • 
nun 200 milyarı tecavüz etmediği 

görWür. 

Grazziani'nin Planı. Çadırlar, müh~. Te :ri-
• yecek stoklan daaren111 orta-

s.md~dır. ~trafı dike~li tel!erl~. çevribniftir, Toplar, ~ 
lizerindedır. Kuvvetlı projektorler sabaha kadar çölü aychnlabyor 

Graziani'nin 
Tabiyesi 

mali vardır. 
Bu ihtimali düıünen Graziani. 

nakliyatın tayyareler ve motosik
letli devriye kollarile himayesine 
karar vermiıti. Ordunun büyiı'lt 

Son alınan haberler, Marepl kuvvetleri ilerlerken tayyareler 
Grazianinin tehlikeli bir vaziyete refakat edecekti. Topları nakle
düftüğünü gösteriyor. den tanklar harp nizamında iler· 

ltalyan • Yunan harbi baıla· ' Merkez ceplıeeinin i1eıri barelitı 
yınca halyanların Arnavutlukta- ! yavaılatılmakla hem. fimal hem 
ki teıkilatı da en büyük gayret· de cenup cephelerinde YUDAD 
ler sarfederek Arnavutlan silah· kıtaatınm birbirile irtibat& bir c6D 
land.ı~mıya ve gönüllü çeteleri bile olsun bozulmauu§br. ltaly.a 
teşkılıne çalı§tılar. ~rnavut"lar· askerinin süngü lcuJlanamadıjuu 
dan bir kısmı halyan karargahı· ve ıünaü hücumwadan pek üdt
na sadakat göstererek orduya ' tüğünii iyice bilen Yunaa aıekeri 
çete halinde müzaheret ettiler. l her taarruzun netioe verebilmeei 
Fakat mühim bir kısım Arnavut·, için mutlaka süngü istimalinin 
!ar da Balkana çıkarak inkıl8p· lüzumuna kani bulumıyodmdı. 
!arını gasbedenlere karıı hareke· Arnavutluk hududuodaa bq1Qıa. 
te geçtiler. Bu hareket İtalyanla· rak Görice müsteeoa olmak üze. 
rın cephe gerilerini tehdit edici re bütün köyler. kaeabafar Ye 

bir mahiyet almıya baılar baıla· siperler hep aüncü hüc:amile zap· 
maz devamlı Yunan taarruzları· tedilmittir. En ııon vaziyete ıö
nın inkipfı arttı. Arnavut gönül- re, ltalyanlann tesis etme.k iato
lülerile, Arnavut çeteleri de Yu· dikleri Avlonya • Bcnııt • Elba
nan harekatına iftiralı: edince za- san • Strup • Kırcovt i\e Tuıuaa 
ten mukavemeti kırılan Jtalyan müdafaa hattı ya Al'DM'Vtluiuıı 
ordusu her cephede çekilmiye iııtiklale kavupnasmı ft7ll haTa
baıladı. Harekat ıimal, merkez lar müııait gitmediği takdirde 
ve cenup cephelerinin her üçünde Yunan ordusunun kuvayi külliye. 
ltalyanları püskürtmek gayeııini aile bu hatta bir müddet için mü· 
istihdaf ettiği için Yunan baıku· dafaada kalmasını intac edecek· 
mandanı Papagoı İtalyanlara bir tir. Havalar müsail ve mütemadi
ıaıırtma manevrasile evvela ıi· yen ilerliyen Yunan kuvvetleri do 
mal cephesinde temerküz ordu- dinlenmif olurlarsa bu son mü· 
lan. vücude getirilecekmiı gibi dafaa hattının yarılması pek de 
vazıyet aldr~t~n ııonr~, merkez güç olmıyacaktır. Şu halde harp 
ve cenup ıı~ıkam~tlerınden ~a- vaziyetinin ne ,ekil alacağı haki· 
ıımlarını tazyik ettı. Bu tabıye katen merak edilecek bir ıeydir. 
ltalyanları şimal cepbeııini da· Arnavutluğu iyi bilenlerin fikrin· 
ha ziyade takviyeye ıevketti. Fa· cc., ltalyanlar Tiranayı müdafaa 
kat manevranın mahiyetini anlı- edecekler ve bu ,dıri kolay ko· 
yan ltalyanlar merkezlerini tak· lay terketmemek için ıon müda
vi>:e için Florina~. zapta memur faa hattını takviy~ içiıt. bütün 
edıle~ kıtaları ıuratle merkeze kuvvetlerini kullanacaklardır. Ar· 
çekmıye ~alıştılar. Bu defa de- navutlukta bulunan ltalyan kuv· 
l vamlı yagmu~lar eaa.sen >:ollan vetlerinin mecmuunun 250 bin· 
bozuk ve daglık arazı~en. ıba!et j den fazla olmadığı anla§ılmakta· 
olan bu sarp ııahadan ılerılemıye 

1 
dır. ltaTyan kuvvetlerinin Elba

v.akit b~la.madı. Yu~anlılar ~~- ,, san yollarını tıkamıya ve gayet 
rıceye hale.un tepelen ele geçirdı· aarp olan dağlarda yeni mevzi· 
ler. Lakin Göricenin mukaveme· ler kurmıya çalııtıklan da pek 
ti Yunanlıl~rı pla~ .değiftirmeye 1 tabiidir. General Papagoıı ilk 
mecbur ettı. Şchn ıhat;a ederek ' taarruzu müteakıp tatbik ettiği 
ltalyan kuvvetlerini tamamen ı b" ·1 1 · kt · h _ı_& ta aye ı e talyan ordusunun mer· 
ıeıır etme en ıae cenup areıı;a· 

bnın da inkipfmı temin ederek kezini biraz daha zayıf düıürmiye 
üç cepheden birbirine yardımcı muvaffak olur ve bu orduyu bir 
ve ihtiyat taze kuvvetlerin getİ· kıtılı:aç içine alabilirse böyle bir 
rilmesine m&ni olucu yeni bir muvaffakıyetin neticesi İtalyan· 
planla harekatın tedrici inkipfı· ı T ' ··d f 

dah 
. _ _.ı h . il ann ırana mu a aasını suya 

na a zıyeue e cmmıyet ver • .. .. . w 

di. Bu plan çok doğru idi. Çünkü duıurebılecegi gibi İtalyan ordu-
mütemadiyen ilerl1yen Yunan sunun kısmen hattı ricatini bile 
kuvvetlerini sarp dağlarda irtibat. kesebilir. Zaten Arnavutlukta 
ııız bırakmamak lazımdı. Merkez Avlonya ve Oraç limanlanndan 
cephesinde harekat yavaılatılın- batka aıker tahmil ve tahl" e 
ca İtalyanlar Yunanhlann yorul· . ıy 
duklanna hükmettiler ve genit edecek esaslı bir lıman kalmadı· 
bir nefes almak fırııatını elde et· ğına ııöre İtalyan bakiyei aüyufu· 
tiklerine kani oldular. Bu . defa 

1 

nun maruz kalacağı böyle bir va· 
da Yunanlılar cenup cephestnden ziyet karıısında (İmale çekilerek 
sahillere kadar ıiddetli bir taar· harp ede ede Yugoslavy ilt"· 

l .. .. h"" 'le h aya ı ruz a ve ııungu ucumı asmı d w • 

pü&ürterek Ergiriyi zaptetti. İtal- ca an 'batka yapacaaı bir oey kaL 

LA. K. 
yan be§kumandanı bu yeni vazİ· maz. 
yet karıısında hiç fiipbesiz f&IK• 
mııtır. Çünkü cenup cephesinin 
İtalyanların en ziyade güvendik· Elenler leri ve jimit beııledikleri motörize 
ve aeçilmit kıtaatla müdafaa edi· 
leceğine kani bulunuyorlardı. 

talyanın, harbe girmezden ev. liyecekler ve topların endaht et· 
vel Afrikada stok ettiği yiyecek melerini temin için, emir verilin· 
ve mühim~atın büyük bir kısmı ce duracaklardı. Geceleri, düt-

ıngı·ı; .. tayyarelerı' tarafından tah· manın baııkın yapmasının önünü d k 1 d A ki da .... ıılarına i i İyor u. .M'ÇI ar 
rip edilmi§tir. almak için çadırlar daire ıeklin- dolaıan İngiliz harp gemileri sa· 

Arnavutluk 
I stiklaline Candan 

Taraf tardır/ar Deniz yoluyle bunları getirt· de kurulacak, orta yerdeki daj. hil yollarını mütemadiyen bom· 
mele. de güçleımiıtir. İngiliz do· reye mühimmat ve erzak yerleı· bardıman ediyordu. 
nanması, İtalya ile Trablusun ir· tirilecek ve etrafı dikenli tellerle l 

çevrilecekti Tanklar, toplar ve Ik hamlede Kahireye varaca· 
tibatını kesmi,.tir. w nı u·· "t d M 1 G · · '" projektörler, bunların haricinde gı mı e en areıa razıanı. 

Grazianinin, Sedi • Barraniye bulunacaktı. Bütün gece yanacak Sidi Barranide karargah kurmak 
kadar ilerleyip orada harekatına projektörler Çölü aydınlatacak, zaruretinde kaldı. Resmi haber· 

Yunanblann Arnavutluğu it
gal etmeleri ha~ bulunan 
Amavutlan müteeeair etmekten 
hali kalmam11tır. ltaJyan ifpli 
üzerine yurtlarından kaçan Ama· 

nihayet vermesinin baılıca ııebe· d · l 1 ki ler, buraya gelinciye kadar 2,000 
b l b d d 

evrıye er ye paze ıe inde do· vut vatanperverlen' bu yenı" i·-1 
i budur. Plan arını un an o· 1 ki d Niha nefer ve 200 tank kaybettiğini ..,.. .. -

k 1 
aşaca ar ı. yet. mümkün kar11sanda bir müddet teeuürden 

layı tadile mecbur a mııtır. mertebe sahil yolu takip oluna- bildiriyor. Tayyarelerin tahrip k d'l . . l l k Y 
Çöl, Mııır için mühim ye tabii caktı. ettiii tayyareler, mühimmat ve en 

1 ennı 8 
amaDUf ar en U• 

b 1 h d 
· '- t '-l d b _,_ nan zaferi üzerine Arnavutlu~nn 

ir •İ ahtır. . Bu mü_t İf . üımana 1 Nazariyat bakımından mükem- yıyeceA • OA an a a,.a... ·-
ga. lebe çalab. ılmek şımdıye kadar 1 mel olan bu plan tatbik oluna- Graziani, Romadan yardım ve müstakil bayraiınm Göricede 

k 1 d k 
çekilmesi bütün Amavutlan ae-

ımseye nasıp o mamıı erse ya· ı madı. Çöl, teslim olmayı reddettı." takviye kuvvetleri istiyordu. Fa· vindirmit ve Yunan zaferini al· 
lan ııöylemif olmayız. Bütün hazırlıklara rağmen Grazi- kat bu kuvvetler gelmeden İngi· kıılamıılardır. Bundan ııonra da 

Graziani. Çölü geçip Süveyıe ı ani kuvvetleri oldukları yerde lizler taarruza geçtiler ve Hk ham- gönüllü olarak Arnavutlar müra• 
varmak iç.in bir plan tasavvur et· saymıya mecbur kaldılar. Bari lede Sidi Barraniyi zaptettiler, caati arttırmıılardır. Arnavut mÜ• 
miıti. İngilizler buna, <çevirme> ı' rahat olsalardı. 6,000 den fazla eııir ve birçok tefekkirleri, Arnavutluiun istik· 
ismini v~rmiş~~rdi .. İnğiliz tayyareleri gece ve gün· mühimmat ve yiyecek aldılar. lali için Yunanlıların candan ta• 
h. Bu plaka gore.

1 
aa1kerlerkİİ mu- düz bomba yağdırıyordu. Sonra Musaolini, c 15 eylulde laken· raftar olduklarını bildiklerini aöy· 

ımmat amyon ara na 0 una· h" .. . l ' deriyeyi ziyaret edeceğim •.. > de· lüyorlar. Her feyden evvel JtaJ. 
caktı Topların tankların naklin· ıç umıt 0 unmıyan yerde ve · t" f k t Ç'"l b ·· d · • b k . J mıı ı. a a o una musaa e yanların Arnavutluktan tamamen 
de de bu vasıtadan istifade edi· e lenmıyen bir zamanda ngiliz etmedı.' Egw er General Wev 1 k 1 · • d "l L l ek · . .. . ı e or· çı arı masına ıntızar e ı meAte-
ec tı. .. . w· . mıtraly~zlerı ateı saçıyordu. Bu- dulan, ileri hareketlerindeki süra- dir. Böyle bir muvaffakıyet yeni 

Fakat, çol emın degıldır. Her rada, bır kum yığınının altında ti muhafaza ederlerai az so ra j " t k'l b" A I w ·· ı·· .. · l k 1 _ ı_ ih · ki b' .. . I n ve mua a ı ır rnavut ugun 
tür u surprız e arıı a1m.... tl· aa ı ır top, otede hır tank kar- T rabluııııarpta bulunacaktır... ı doimamu temin edecektir. 
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ı~os ı~ BUL ACA 

B. M. Meclisi Encümeni Müte- , 
l 

hassıs Memurları 200 e indirdi : 
5 

6 

Hükumetin Meclise Mütehassıs Memurlar 1 

. r 
için Yeni Teklif ferde Bulunması Muhtemel I' 
Ankara., 12 (Telefonla) - Yeni uzun uzadıya tetkik edilen bu cetvel- ,. 

barem kanunu hUkllmlcrine göre ih- !erin üzerinde yeniden bazı tAdlla.t 11 

tısas mevkilerinde çalışan memur- yapılması zanırt görülmUştUr. HU -
!ara ait cetvellerin bUtün vek!Uetıer- kQmetın ihtısa.s mevkii olarak mec- Soldan Sağa: 1 - Bir \'110.yet mer
ce hazırlanmasına uzun müddetten- ilse teklif ettiği memuriyetlerin mik kezi 2 - Çok değil - Yüzün bir kı.s
beıi devam edilmekte idi. Bu cet- tan 900 tane idi. Halbuki meclis en- mı - Ters okuyunca nO.mus olur 3 -

vellerln üzerinde inceden inceye dU- cümeni bu miktarı çok fazla bulmuş Dağlardaki kovuk - Nida - Nota -
şUnUlmüş ve asgaı1 rakamlar bulun- ve ihtısas mevkilerinin (200) e indi- Nota 4 - Sonuna bir (L) ilAvesile 
muş olduğu hakkındaki kanaat u -
muml idi. Nihayet hazırlanan cetvel- rilmesinl tensip etmiştir. Bu vaziyet deniz öiçUsü olur - Beyaz 5 - Akıllı 

ıcr BaşvekAlete oradan da BUyUk karşısında hUkQmetln mütehassıs Ön dettll 6 - Nota - Nota 7 - Ti
.Mfllet Meclisine sevkedilmiştir. memurlar için meclise yeni tekll!ler- yatrolarda gUidUren adam - Bir isim 

Meclisin muhtelif encUmenlerinde de bulunması ihtimali mevcuttur. 8 - Su - BUyük - Renk 9 - Gökle, 

parlıyan - Mektup - Nefi edatı 10 - ı 

Edirnede Asker ve Polislerimiz 
_Halkı Kurtarıyorlar 

Sonuna (R) ilAve edince ateş olur- ı 

Taze değil 11 - Bir vilAyetimiz. 1 
Yukandan A'18trYıı: 1 - Her za

man - İnanç 2 - Bir şehir - Baya
na değil 3 - Büyük ( - AVUÇ içi -

Fena kokan - Kalın kumaş 5 - Pul

Gelir 6 - Başına (Kal) na.ve edince 

kalın olur - tkl yüz!U!Uk 7 - Tatlı

Şuur 8 - Ağabey - tyl - Cet 9 -

Allah 10 - Nehir - İnek yavrusu 

(Başı l inrlde)H 

istasyonunu gelmişlerdir. Edirne
de su baskınına uğrıyan mahal
lelerde yıkılan evler oldukça 
fazladır. Yalnrz Ayşekadın sem
tinde seksen ev tamamen. yüz 
yirmi ev de kısmen yıkılmıştır. 
Gazimihal ve Yıldımn semtlerin
de yıkılan evlerin tesbitine henüz 
imkan hasıl olmamıştır. Su altın
da kalan evlerde oturanlar emin 
yerlere alınmışlar, istirahatleri 
temin edilmiştir. Su istilasına 
maruz bahçelerin arasındaki bazı 
evlerde kalanların kurtarılmala
rına devam edilmektedir. Asker, 
jandarma ve polis gece gündüz 
kurtarma işinde çalışmaktadırlar. 
Bu hummalı faaliyetlerden büyük 
neticeler alınmış ve birçok fela
ketlerin önüne geçilmiştir. Umu
mi müfetti.,lik ve vilayet makam· 
lan tarafından alınan tedbir ve 
yardımcı grupların çalışmaları 
halkın her türlü istirahatini te· 
min etmektedir. Edirne ile İstan
bul arasındaki tren seferlerine 
henüz başlanmamıştır. Edirne 
postası kamyon ve otobüslerle 
temin edilmektedir. Seddin yıkıl
ması üzerine suların istilasına uğ
rayan Bosna köyü halkının kur
tarılması için kaytklarla acvkcdi
len jandarma müfrezeleri feda
karane çalışmaktadır. Bu köyde 
de birkaç ev yıkılmasından ba_şka 
bir zayiat yoktur. 

Ahalinin kurtarılması işinde as• 
ker, polis ve jandarmalarımız 
boğazlarına kadar sulara gömü
lerek ellerini kürek gi.bi kullana
rak kayıkları yürütmeye çalış
maktadırlar. Sufar yavaş yavaş 
alçalmaktadır. Un fabrikaları su
lar altında kaklığından şehrin un 
ihtiyacı büyük müşküller altında 
temin edilmektedir. Şehre un 
tombazlarla getirilmektedir. 

Elektrik fabrikasının da sular 
altında kalması yüzünden cere
yan kesilmiştir. Şehir iki gece
denberi karanlık içerisindedir. 
Tuğyan ha:kiki bir afet manzara
sı arzetmekteclir. Umumi müfet
tiş bizzat kurtarma çalışmalarının 
başında bulunuyor. lstanbuldan 
gelmiş olan vali Ferit Nomer su 
istilasına maruz yerleri dolaşmak
tadır. 

Yağmur kesildi, hava açb 

Edirne, 12 (A.A.) - Meriç 
ve Tunca nehirleri gece yansın· 
dan sonra saatte beş santimeue 
inmiye başlamıştır. Son irtifa had. 
di beş yetmiş beşi bulan sular 
şimdiki halde beş yirmi m~trey.e 
inmiştir. Zayiat henüz tesbıt edı
lcmemiş olmakla beraber bir hay
li olduğu tahmin edilmektedir. 
Edirne _ lstanbul arası tren mü
nakalatı feyezan yüzünden de
miryollannda husule gelen arıza 
dolayısile inkıtaa uğramıştır. Av
rupa trenleri Karaağaca kadar 
gelmekte ve oradan dönmekte
dir. İstanbul - Edirne münakalatı 
da Uzunköprüde nihayet bulmak
tadır. 

Elektrik fabrikası halen sular 
altındadır. Yağmur akşam kesil
miş ve hava açmıştır. 

İz.mirde fırtına bazı hasar yapb 

cemiyeti umumi merkezinden bil
dirildiğine göre, Edimede su 
bukınına uğrıyan vatandaşları
mızın acil ihtiyaçlarına sarfedil
mek üzere Ediru.e Kızılay mer
kezi emrine telgrafla iki bin lira 
gönderilmiştir. 

11 - Bir kadın ismi - Duvarlara 

yapıştırılır. 

DVNK'Ü BULMACANIN KALLİ: 

Soldan 8ağa: 1 - Poyrazlamak 

2 - Enal - Aile 3 - Zalim - Raz 

4 - Er - Yaramaz 5 - Nereden -1 
Kaz 6 - De - Te • Ra 7 - Eti -
Nazilli 8 - Ece - Yar - Ak 9 - Ya

lan - Ay 10 - Anten - Ozan 11 -

Kar - Ya. 

Mahsul Hasara 
Uğrarsa 

Vergi Ahnmıyacak 
Yukarıdan Aşağıya: l - Peren

Ankara, 12 (Telefonla) - Maliye de _ Az 2 _ on • Reeteyn 3 - Yaz-

Vekrueu arazi vergilerinin ne gibi tcat • _ Rlayet • Elek 5 - Laden
ahvalde terkin olunabileceği hak - Ana 6 _ Zaire _ Ayn 7 - Llman

kmda bazı yeni kararlar almı~ bu- za g - Al - Kiraz 9 - Merak - Yay I 
lunmaktadır. KöylthnUzün kalkıruna- 10 _ Azarla • Na ıı - Kız - Zalka. 
ııı ve müzayakaya düşmemesi için 

alınan kararlara göre yalnız tama

mile hasara uğrryan bir mahsulden 

arazi vergisi terkin edilmekle kal -
mıyacak, ayni zamanda umumi 
mahtrul vaziyetine en az üçte biri 

hasara uğradığı takdirde de bu mm

takada bulunan bllttln mahsul ara

zi vergisinden muaf tutulacaktır. 

Gümrük Resminden Muaf 
Tutulacak Malz3me 

Ankara, 12 (Telefonla) - Milna

kala.t Veka.letl devlet demiryolları 

tarafından yabancı memleketlerden 
getirtilecek olan lokomotif, vagon 

vesalr malzemenin daha beş sene 
müddetle gUmrUk resminden muaf 

tutulması hakkında bir kanun Hl:ti
hası hazırlamıya başlamış+ır. 

Eminönü Hnlke,·inden: 

Evimizde 14 ve 15/BirinclkAnun/ 
1940 cumartesi ve !>87.ar glinleri saat 
(H,30 da verilecek konferans ve tem 
slllerln aynı günlerde gece saat 
(20.30) a çevrildiğini muhterek hal
kımıza blldirir1z. 

On birinci tasarruf ve yerli mallar 
haftrun mUnasebetile her iki i:.opJan
tıda fl.zalarmnzdan Mediha Muzaffer 
Baysal tarafından ~ u m.vzutia bir"l' 
konuşma yapılacaktır. 

Yeni Neşriyat 
t lAm - Türk An lklopeo!llil - h -

10.m ve Tllrk ricali \'e eserleri hak
kında kıymetli yazılan ihtiva eden 
bu eserin dördilncll nU.shıuıı maruf 
muharrirlerin maka.lelerlle çıkmış -
tır. 

~1------..-.. 
KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

i E-
E K ş t L i K VE 

YANMALARINA 
kar§ı, fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hissedilen 
AGRI ve ŞJŞKINLİKLERE 
karşı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

alınız. 

MiDE VE 
BABSAKLARI 
alıftırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markasına dikkat. 
Tercihen büyük şiıelerini 
alınız. Zira daha ekonomik
tir. 
Yalnız toptan için: Yeni

postahane arkasında 3 1 No. 
da MAZON ve BOTION 
Ecza deposu. 

İstanbul Belediyesi ilan lan 
Belediye vergi ve resimlerinin tahslla.tmda kullanılmak üzere labet

tirllmlş ve Beykoz belediye tahSll şubesine verilmiş olan makbuzlardan 
627301 numaradan başlayıp 627400 numarada hitam bulan kopyalı yüz 
yapraklı bir elit makbuz 26/11/940 tarihinde zayi olmuştur. 

Bu numaralan ihtiva eden makbuzlar mukabilinde vukubulaca.k 
teslimatın belediye hesabına sayılmıyaca.ğı, cildin tamamını veya muhte
vivııtrndan tahsil4tta kullanılmış herhangi bir yaprağını bulanlarm 
bcledlye tahSll müdUrlUğllne veya belediye tahsil ,ııbclerinden herhan
gi birine vermeleri tla.n olunur. (11~9) 

·...fi· O \t .• F. O • ' ~ •• O f ı ·. "'"' O ı_1r, ,,. " , o t "!!"' ~ I O ~ O 0 .··O ... 

Ba,, Dif, Bezle, Grip, Romatizma 
Nevralji. Kınklık •e Rütüo A~rılannızı Derhal Keser 
icabında ırunde 3 kaşe alınabilir. T AKLtTLERINDEN SAKIN\NIZ 

HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 

ŞEHİR TtYATBORU 
TEPEBAŞINDA 

DRAM Kl:SMJ • 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da f 

BULUNMAZ UŞAY.. ~ 
Yazan: J, M. Barrte 

'J'EMSİLLEBt 
tsT!KLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

Y YLA, Hep YAYLA 
Bir bakkal dUkkQ.nındasınız. İçeriye bir mUşteri girdi ve !}Öyle 

bir talepte bulundu: 
- Bana bir paket makarna ver.'ieniz.e. .. 
Derhal hükmedebilirsiniz ki, karşınızda gözU bağlı hareket eden, 

ağzının tadını bllmiyen ne"1den bir insan vardır. 
Bilerek ve dUşUnerek hareket eden, ağzının tadım bilen adam 

ne mi yapar? 
Herhalde gözü bağlı hareket etmez sadece der ki: 
- Yayla makarnn.<ıı lsterım: 

(YAYLA) Memleketin en bUyük makarnıı. fabrikasıdır. Anadolu 
~'aylasının meşhur sert buğdaylarının irmlğinl alır. m.akarnallını 

onunla yapar. Sergilerde mUkO.fatlar kazanmasının, her tarafta 
aranmasının ve sevnmcslnln hikmeti budur. 

Gözü bağlı hareket eden neviden bir insan olmadığınızı kendi 
kendiniz isbat ediniz. 

Bakkalınızdan makarna alırken (YAYLA!) diye ısrar ediniz. 

-
YENi 

ANKARA ~IAKARNA FABRİKALARI 
ŞE:usı DE!UtRKA:S \'6 OR'l'AGI 

W$##$~$'6..W$17,W#,?'Ar##~ 
On cazip renk. hepsi de E'~ 

1 Pariıio ıoo moduı. Kutu· 
aııtı ortasındaki deliktea 
rörebilireioiıı. 

Enelcc mümküa "olduQ'u 

2 tauvvur odilemiyen daha 
hafif daha iece bir pudra. 
(hıvaludırılmı~) : dır 

Y crıi ve rıefiı koku adeta 

3 Frananın Midı bualuia· 
dtki çiçcldtn lcolclamış 

binioi bul1CAlc11aıa. 

4 
Bütiia fio ubit ~unır 
çiinlti " Krema lcöpürü ,. 
ile karıştı'1lnn•hr. 

lzmir, 1 2 (A.A.) - Şehrimiz
de çıkan lodos fırtınası bazı za
rarlar yapmıştır. Birçok evlerin 
keremitleri uçmuş ve camları kı
rılmıştır. Gece fazla düşen yağ
mur münhat yerleri kaplamış ol
duğundan bazı sokaklardan geç
mek hemen hemen mümkün ol
mamıştır. Fırtına esnasında K:ar
şıyaka iskelesine yanaşmak isti
yen Dokuzeylul vapurunun hala
tı koptuğundan yolcuları okluk· 
ça heyecan geçirmişlerdir: ~~zı 
yerlerde ağaçlar da devrılmıştir. 
Nufusça zayiat yoktur. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Teminat 

Lira 

Kızılayın ya_rdunı 

Ankara, 12 (A.A.) - Kızılay 

Semti MaJıalleı.1 ~okafı Numaruı 

Galata Emekyemez Emekyemez 21 

Üsküdar Valdebağı Toptıı.şı 272-274 

Bakırköy Bakırköy Karamehmet 29 

Fatih Merkezefendl Beylerbeyi 13 

Edlrnekapı Avcıbey Türbe 
...skUdar SelAml Ali Çıkmaz Osekhan 11 

Yukanda yazılı gayrimenkuller 19/12/940 perşembe gUnü saat 

Miktarı 

51 M2 
11000 M2 

60 .M2 

Ne\''l 

Hıı.ne 
Hane masa dükkAn 4/6 
hissesi 

'1:ohammen bedeli 
Lira 

2667 
10-10 

200 
78 

Ama 50 4 
l'arla 200 16 
Arsa li2 1S 
Arsa 15Q 12 

14 de Milli Emla.k MUdilrlilğUnde toplanacak olan komisyonda nçık arttrr

ma ile Stı.ttlacaktrr. Satış bedeli defaten ve peşin olup nakten veyıı ikinci tertip mübadil tasfiye 
günlerinden maada her gi}n Mil11 EmlAk Müdilrlllğll • - Uncü kaleminden alınabilir. lllil 7) 

veslkasile de ödenebilir. lt"'azlıı izahat tatil 

.. 

Başka marka radyolar gelecek diye uzun zaman 
beklemiye hacet yoktur. Avrupa mamulah 

radyoların şahı: 

1941 MODELİ 

MENDi 
RADYOLAR! GELMiŞTiR 

11 O ve 220 Volt Şehir cereyanı1e işlerler 
Anadoluda bazı acentelikler münhaldir. 

Bankalar caddesi No. 75 Galata Telefon: 41353 

Müracaat Yeri: 

MENDE 
RADYO Mağazası 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanıan 
VAKFL~ tS!\tt 

Yedikule Ermeni hastanesi. 
Balat kilisesi, mektep. EdirnekapL 
Kumkapıda SUrp Harutyun kilisesi ve mektebL 

Kumkapı Patrik Meryem ana kilisesi ve mektebL 

Gedlkpaşa kilisesi, mektep. 
Eyüp Baba Haydar. 

Kumkapı Drasular vakfı. 
Yeşilköy SUrp İstepanos kilisesi. 

Bakırköy kilisesi, mektep ve kabristan. 
Yenikapı kilisesi, mektep. 

Balat Musevt hastanesine bağlı vakıflar. 
Hahamhaneye bağlr vakıflar. 

Balat cemaatine bağlı vakıflar. 
Balat cemaatine bağlı vakıflar. 
Sirkeci cemaatine bağlı vakıflar. 

Yukarda adları yazılı azlık Vakıflarına yeniden tayin o1una~ 
tek mUtevellilcrin imtihanları 17/12/940 tarihine mUsadlt Salr gil%I 
icra kılınacağından evvelce namzet olarak mUr~aat etmiş ve gereldJ 
vesikalarını da tamamlamış olanların o gUn saat {9,30) da çenberll· 
taşta İstanbul Vakıflar İdaresine müracaatın ua.n olunur. (11716) 

* Vakfm h;mJ tııteklinin ismi 

Ungada Aya Todori kilisesi ve (1 - tstefan MerkUroğlu. 
tahsisatlı mektep 
Edlrnekapıda. Sarma.şık Aya Di- (l - Zlso SUrnopulos. 
mitri kilisesi. 

Balıklı Rum hastanesi. 

Ayatrapi ve Ve!a. ve VlO.herna 
Ayazmaları. 

Fener Yuvaklmlon krz lisesi. 

Fenerde büyük Rum erkek lisesi 

{1 - Tiryandafllos SUmbfilkaya. 
(2 - Haralambos Ağniyadis. 
(3 - Atanas Kukulis. 
(4 - Emil Tahinci. 
(1 - Vasll Kıı.rabodos. 

(1 - Murat Muradoğlu. 
(1 - Vla.demir :Mrrmıroğlu. 
(2 - Simcon Valyas. 
(3 - Abllya A. Mosho.9. 

Fenerde Marsali ilk mektebi. (1 - Yorgl Paııciris. 
(2 - Haralambo Ağniyadi.s. 

Azlık Vakrtlarına yeniden tayin olunacak tek mUtevellllerin 11'11~ 
hanları 16/12/940 tarihine mUsadif Pazartesi günü icra kılınac~. 
dair 7 /12/940 ta Tan ve Akşam gazctelerile intişar eden llsteye } . 
karda isimleri yazılı istekliler sehven konmamış olduğundan kcndlleı:r 
nin mezkflr ilAn mucibince o •gün saat (9,30) da İstanbul Vaıtıfl ıe 
Ba.şmUdilrlUğUne vesaik ve 6X9 eb'adında 4 tane fotoğrafla birlil> 
mUracaatıarı. (11718) 

L+-i 

Lira 

1 !llO - ıeoo.-

s 1000 - ısooo.-

ı '7lil> - 1500.-

' HO - ıooo.-

8 !60 - 2000-

aş 180 - 3:>CO.-

80 IO - 4000-

soo 20 - 60IO.-

Türkiye it U.nbıma Para yal:Jrmalda ,.alnız para bt
riktirmit olma, ~ ZIUDanda talihinizi de denedi 

olunun uz. 

H.eııtldeler: 4 Şahat, 2 Maym, 1 Kumbaralı ve kumh&ra8m bO" 
ı AğuaW.. S tkincltefrin ta.- . &aplarmda ea az elli J.lra8J bU• 

rthleriDd.e yapılır . lıınanlar kura.ya dahll edlllrlOJ' 

Sahibi ve Neşriyat MUdllı11: Ahmet Emin Ya.lm&ll 
BasıldJtı Yer: VATAN MATBAASI 


