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l<ökünden Ha line Çalışılıyor 1 

Yeni Vasıtalar, Yeni Yollar, Yeni 
•• 

İmkanlar Uzerinde Duruluyor 

Tütünün Sür'atle ih racı v '.) 
Açılabilrnesi için 

Piyasasının 

Alındı 

Yeni TJtün 
Tedbi 'l...,r 

f\ nkara, 14 (Başmuharririmiz. lı~lan yalnız bu hatta inhisar et-,- • 
den telefonla) _ Geçenler· mıyor. Hariçle muvasalanın ço- Hl TL ER 

~t (Vatan) sütunlarında (Aferin ğalmasına ait diğer türlü türlü im· ' 
~dayıya) başlığı altında bir kanlar tetkik edildiği gibi kara 
"'"Vadis çıkmıştı. Bugün mesken sularımızda posta vapurlarımızın R •h h f 
Q •rak kullanılan yedi. sekiz yüz naJdedemediği ticari etyanın ''" 1 l en rop 
'-ki ve emekli yük vagonunun leplerle nakli için tertibat aJın· 

i Vazifeye iade edilmesine da· maktadır. Segaha tı• 
di. Nakliye meselesi, bütün mem· 
Emekli yük vagonlarına ait bu lekete ait en mühim dava halinde 

"111İince ve buluş bana çok canlı, bulunduğu için bunun etrafında 
iuniın ihtiyaçlarına pek uygun bir Münakalat Vekaleti meşgul ol
rı ~imanın alameti gibi göründü. malda kalmamaktadır. 
lıııaka lat Vekaletinin iş hazır- Alakalı Vekaletler arasın-

11tlarına dair daha geniş mal\ımat d d 
"hıhi olmıya merak ettim. a yalnız usul itibarile e-

Seyahat ~talyanın 
Vaziyetiyle 

AlaKadar 
b Cevdet Kerim İncedayı, bana, ğil, zihniyet itibarile de tam 
.ıı meseleye ve diğer merak etti- bir Koordinasyon vardır. ltzl a, 
:\Ilı Vekalet işlerine dair neşre· b k 
t''ıtıek üzere beyanat w ver~e~~ Her işte eraberce arar 

aldU lr 
rflellnde 

•<at Ve&alette kaldıgım bır ikı vermesi lazım olan Vekiller 
~t içinde kendim bazı malumat bir araya gelerek işleri kö
~ ~~~ı~~~~:~r topladım. Kısa· künden halletmekte, usul is-
Enıekli vagonlar meselesinden limleri arkadan gelmektedir 

liiı, başlıya lım: Bugün hatları- Umumiyetle Münakalat 
Ilı~ Üstünde mesken diye kulla- V k I 
~an bir tek vagon kalmamıştır. e a etinde ve diğer veka-
tın lar muayeneden sonra üç kıs- letlerde tesadüf ettiğim ruh 
~ ayrılmı§tır. Birinci kısım, az ve hava bende c.u intıbaı 

a ran 
v...,1n~on. H (A.A..) - Vat.in&' • 

tonda zannedlldJflne &'Öre. HIUerle 
Ribbentrop'un Berliııden barekeUM'I· 
ne dair olan haber teeyyüt ettltt talt 
dinle bu seyahat İtalya ~ıızlyetf llt 
alı'i.k:ıdar olıM.·aktır. Anupadan hu 
susl kayna.kJardan &'elen haberler t · 
taıyanın yakın bir dahW buhran telı 

(Devamı: Sa. 2, SU. 2 de) + + 
ltıirJe kullanılabilecek eski va. 3' 

20nlardır. İkinci kısmın demir kı· bıraktı: Al r·ı 
\ttı!an az çok yerindedir, fakat latiklal harbinde bir çalııma m nva, a '3] 

ap karoşeri kısmı çürümüştür. ,eklimiz vardı ki wul ve muame-

~ n.ara yeni karoseri yapılmak· le üzerinde deiil, gaye üzeri:ıde s nay·" ın aka!a !'#ın 
ır. Üçüncü bir kısım da doğ· duruyordu. Meseli topların eksik _ • , ~ 

n doğruya tamir edilecek bir kamalannı yapmak lizan ııelince • 
ı._--e -Olmamakla beraber bazı ne yapıp yapıp buna çare bulu- IQO ın HJZ'r~an .. yor 
~lan iyi olan vagonlardır ki. nuyonlu. itte busün&n fevlcali- y - a 1 • 

lılt-ça iyi bir halde bulunan ve- de ihtiyaçları bu güzel ve verim- Nevyork, 14 (A.A.) _ Reu-
' t.imir kabul eden parçalar bir li rubu zamanile canlandarm19hr. ter: Daily Nevs gazetesinin öğ
(:h getirilecek ve noksan par· Artık bu ruhun her vakit ve her rendiğine göre, Almanlar tara

arın da ilavesile bunlardan İf için dar kırtaıi ruha galebe ede- fından Avusturyada ve Alman-
:rkün oiduğu kadar çok vagon 

1 

ceğini ve emelderimizden ııitgi- yanın cenubu garbisin de asker 
ı~ olun~caktır. • . .. de daha J:>ol, d~a hı~l_ı ~«: ~.·h~ tahşit edilmektedir. Bund:ın 

(U Mu~.akalat Ve~aletınde. h~: esaslı veı:ım. alabılecegtmızı unut maksat, icabında, şimali ltalya-
h ın suren ruha gore naklıye ışı etmek caizdır. ı nın endüstri mıntakalarını iş-
it Vekalet işi değil, bir memle· Ahmet Emin YALMAN gal etmektir. 

Tasarruf ve Yerli r. allar Haf~ası 
~'1 davasıdır. Bunun için tutulan 
b 01. bu tamir ve terkip işini ça· 
tılt ve esaslı bir şekilde batar· 
~it için yalnız Demiryollan a-

t IYeaile kalma.-r..ak, memlekette· M •• l l At Vı k •ı • 
~bütün imar imkanlarından is- una 7Q a e l l 
~de etmektir. Demiryolları cer ""' 

'ıti ve diğer alakalı vazife aa-

1\!;k~~~~n Ka~~~tk~~h~iro~e:;~ Nutkunda Dedı· kı· · 
~ de bütün sınai müesaeselerimi- ı • 
~ dolaşarak oradaki hususi İm· 
~ıardan da azami derecede is· ı· t"kl "'l M .. :l l . ..ı D .. Ô 

•deye bakacaktır. s ı a uca. e e3ı:ıae unyaya rnek 
~··~~ e~ekli va:gonlar meselesi Olan Bu Millet Şim:li Milli Birl:gv i 

0

le d 
~ liıtumetın demıryollarımızın cer • " e 
~d•ıı~ıannı çoğaltmak ~ç.in. aldığı Yeni Bir Örnek Verme:tte:lir. 
~ırlerden yalnız bırıdır. Al-

M. Sevki Yazman ı 

04ia • aeoeoe ...... Afl'tka- ~ 
daklhstlis~.-...uı 
ve .......,_. ~· 81rhıd 
ıaa hlr lwıfl' .... ıwww ~ 
Uade .. rhen ~t. Srhıd 
«bil bir ~ .. ıdlııa;ret 
ftmd1 ele lıılr 1-cmaa ID1n1Ap 
..... sOrDnltJ'OI'. 1lıla f htmır o
lan Gl"Mh-lntn la ..ta " mötı 
t.ahksn ...,.... o,.... "9 gU· 

ır;lde UW+eıı lıMlsııı lııayır imim& • 

dıA'?dır. Biz db J'ILPlliW 1'tr 
hesapla •a ~ 1ııı1n'vet1 
80 bbl t.llmba e&ı:idıf•-' hatyan 
tlbuealerlnta &-14 ... ,.,. andı. 
telif meveatlarda °"IPI Mldnn
dald ll&ber de ~ ttAere a
bnmıa bldm talllllln ve ltesa
bnnnla, bacün taUlttnik eden 
..ad)'et te blrMrtae tetahak e
diyor demeUlr. 

Yble .........,.., ki. ita beı, 

tılb:ı ıım kClllMitaııllın olan 
renenıllerden dönlö ee1r olmuş 
ve blıt Mmttftttr. 

AJtncİa ~· elan geae
raHer lnırtalamuea, yaya kıta· 

larclan ne bayır kalacait•• ılr. 

lteııap edeblllnıtıllz. (Bu llaberle
rl dayd~ aklıma blslm Fllls
ttn bezlmeU ve lagtllz sivarhıl· 
nin bizden çok evvel serimlzdekt 
luwı&balara ve kararsüJara va
"lfl ll'liY°" aınma biz n vakit 
dört ııene barp etmıı, " oradaki 
lDg1llz kıtalaroım dörtte bl· 
rl kadar kalmıftık. ltaıyao kı· 

talan lae bu itte slftall ba.fbyor
lar ve tnglllz.lerden IMırbaJde 
çoklukturlar). 

Bu vaziyetten sonra Gra&la· 
nlnln mütebaki orclusUe bir mu
kabll taarruza ~eceğlnl 

bizzat Taymlain muhabiri blle 
nrlt görüyor amma bu, bize 
biraz da blzlm ilk &'iinkU ma
kalcınlroe ihtiyar ett1ğlml:ı faz
la ihtiyatı hatırlatıyor. Zlrn be.c: 

pdde tümen be.ntl% dat"ılmamı' 
buJnnnrken taarruza ceııaret e
demiyen Grar.luıl. ba kad:ır 
ISiinet ..,....... ..... ... ite 
naaıl ceıaret edebWr akıl al· 

mu- Olsa olsa tnstllır;Jcrln 
hareket fuılerlnden mak1:ıc::mıı

ınndan ve dola,,sııe maruz kal· 
dıklan nakliyat zorlu~ndan 

llıtlfade ederek belki mlldafaa 
lrnk!Lnını buJablllr. Fakat «unu 
da nnutmam'llı ki, tnstllr.ler 
hem çok motlMU ,·asıtaya ma· 
llktlrJer. hem de bol benzinleri 
vardır ve n•havet ııahll hnvnn•· 
tak\p oo~" deniz nlMnnun ar -
kaıııını face ··e nekll,.e l!'emllerl· 
nln kaffl•lerl takip edeblllr. 

Hele ttaıyanJar rn~:&hlrlerl

dedlll gibi çöldeki kum kalclc 
rinln arkaııma ellerindeki mu 
ilim ıa,e mevaddmı ,.e benzinle· 
rlnl yığmak gibi bir hata;!.-& dti 
mu .. ıer ise. bu kayıp onbrı l'a· 
evl{•.·lnden vnracaktrr. Zira in 
glllz deniz \'e ha,·a filolannı~ 

çok hareketli buJundukbn bu 
cUnlerde hanların ltaJyadan te 
mlnl lmkAnı yoktur. Arnavut -
lok <"eph~lnde dediğimiz glb' 
nl11bl 11Ukftn var. 1-'akat ~ler 

haberler Yunanlıların baylı yo· 
nılmll'J ve ııllkftnn hak etml'! 
ba)umnalanaa rafmen hiç te 
bir yerele dnnıp kalmak nlyet1n· 
de olmadıklarını göetertyor. Barı 
da haklıdırlar. SO kilometre ka· 

TRABLUST 
12 Tayy r O 

Bomb a d ı 
Esirlerin Sayı ... ı 
30 Bini BulJu 

•• 

Kahire, 14 (A.A.) - Orta 
Şark İngiliz hava kuvvetleri umu. 
mi karargahı tarafından neşredi
len tebliğ: 

İngiliz hava kuvvetlerine men- ı 
sup bombardıman ve avcı tay
yareleri Trahluıgıuptaki düpnan 
tayyare meydanlannı, kıtaat tah
şidatını ve motörlü nakliye kol
larını bütün gece durmadan bom. 
bardıman etmiş:erdir. 

Kahire, 14 (A.A.) - Reuten 
Cepheden gelen son haberlere 

göre İngiliz ileri kıtaatile İtalyan 
Karagömlekli kıtaat arasında çok 
§iddetli muharebeler olmaklanır. 
İtalyanlar mevzilerini tahkim et
meie gayret sarfetmekte ve ho, 
yere mukabil taarruz teşebbüsle
rine girişmektedirler. 

İngilizler tarafından alınan e
sirlerin adedi gayri resmi olarak 
30.000 tahmin eGilmektedir. 

Tobruk Şiddetle Bombardıman 
Edildi 

Gece Tobruka karşı bilhasaa 
şiddetli bir akın yapılarak şehir 
ve liman üzerine birçok ton bom· 
ha atılmıştır. Birçok yerlerde şid
detli yangınlar çıktığı mütahede 
edilmiştir. Dönmekte olan tay· 
yarelerimiz Sollum üzerinden ge· 
çerken bile Tobrukta petrol de-

(Devamı: Sa. 2, Sü. 1 de) -=-::: 

YAR 1 N 
GAZETEMiDE 

( Yadan gelecek son sistem lo· Ankara, 14 - On Birinci Ta· 
llı0ın.otiflerden evvelce bahsedil- sarruf ve Yerli Mallar Haftası 
1 't~ı. Bunlardan dördü memleke. münasebetile Münakalat V eki!i 
ltıı~e ,altısı hududumuza gelmit· Cevdet Kerim İncedayı dün rad
-r. Dığer mühim bir kısmı da yol. yoda bir nutuk söylemiftir. Ve
t~dır. lngiıtereye, derhal t~slim kil, ezcümle demiştir ki: dar yaldaştıklan El'buuıı elle· _!=:;-;::===========-! 
, ilmek üzere 24 lokomotıf ve cTürk milletinin bugünkü var
' 11 Yüz vagon sipariş edildiğini. lıjı asırlarca devam edegelmiş 
~hıca da her ay dört lokornotıf bir tasarrufun eseridir. Cesarete, 
t .. ı · d·1 k .. 1 
~t Yuz vago~ .tes ım e. ı me u· ı insaniyete, rikkate, sa~' ate ve 

e altı ay ıçınde verıleceklerle haysiyete hulasa medenıyete ve 
tr b .f ' . a er yekunun 48 lokomotı asırlardır sürüp gelen ecdat adet 

~~. 1200 vagona varacağını ev· ve an· an el erine tasarruf, bugünkü 
~ ~ Ce yazmıştık. Lokomotif ve varlığımızı doğurmuş bulunmak· 
~~on tedariki için böylece her tadır. 
"andan istifadc:ıye çalışılmak· Türk, cihana zaman zaman ör-

ılır. nek olmuş medeni, insani ve ah· 
~cvcut lokomotif ve vagon· laki ecdat haasalarının hepsini ru-

1dan esaslı nakliyat için en ve-ı hunda ve kanında tasarruf ve 
ı bır surette istifade edilme· temsil eden insana derler. 
c teşki ata bağlanmııtır. Bu (Devamı: ~a. ·• su ı dt1)9 

de b ir taraftan Basra yolile 
Cevdet Kerim lncedayı 

rlne ıteÇlrlrJenıe Anu.ı\-uthık ha· 
ttldtt da ııonana yak]a.'mış o
lar. Bakalım. ajaft9111 dedlft gi

bi Yunan ba.'lmntandanhtmın 
verme8t mubtemel iyi laaberlerl 
beldlyellnt. 

MtlllakalAt VeldU 
ıe11rmlıde 

Ankara, 14 (Telefonla) 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
lncedayı, bu akp.m, ekıpresle İı· 
tanbula hareket etmi.ttir. 

t tn eşyanın sür'atli bir şekilde 
k l bir taraftan da bir kısım 
t'r:.at e~yamızın )\merikaya ve 
~l'\up denizlerine ihracı meselesi 
~tdır. 

. Bu seneki tütün mahsulümüz 
1 Ve boldur. Piyasanın açılması 
tı Amerikan tütün şirketlerinin 
tıde bulunan ,malların yola çık· 
' 1 lazımdır. İşte alınan tertibat 

Maarif Vekô.leti "Bobstil,, 
RuhunaKarşıMücadeleAçtı 

ıtı1cket için mühim bir iktısadi 
tl"skil eden bu meselenin de 

"mkil.n verecektir. 
her gün Basra yoluna 
'agonların tam habe

a, ışe adeta bir sefer· 
" . i e mahsus açık ruhla düzen 
ılmcktedir. 
Münakalat Vekaletinin hazır-

ilk icraat Olarak, Talebenin Saçları Kestiriliyor 
Ankara, 14 (Hususi Muhabi- I şe karşı kökünden mücadele aç· ' mesele etrafında münakaşalar de

rimizden Telefonla) - Mekte~ mağa karar vermiı ve icraata geç- ~am ediyor. Bugün Ankaranın 
çocukları arasında bir bobst.l miştir. Ezcümle Ankara Maarif hemen her evinde çocuklarla bü
modasıdır gidiyor ve mekteplile· K l .. . l b . . .. yükler bu dava ile mefguldür. 

k o eıının ta e esme pazarteıı gu· K·· ··kl k b 1 •· •· rin ciddi alakalarını öldürere .. . . . . uçu er, ışın aş arının uşuye-

k f d 
.. f k d nu saçları makıne ıle kesılmı.ş o· W • • • 1 . .. _._ b b 

1ya et mo asını on sa a çı ar ı· ı . . cegını ı en surerc:A ana ve a a· 
ğı gibi fena zihniyetlere de yol larak mektebe gelmelerı tenbih 1 lannı .kendi taraflarına çekmeğe 
açıyor. Maarif Vekaleti bu gidi- edilmiştir. Talebe araıında bu çalıpaktAdırlar. 

f ' ı I • ı & 

KERiME NADIR'in 

Gön un 
Horsızo 

M. SAMI TEZIŞ'in 

KIZIL 
LALE 
Romanlarını tefrikaya 

başlıyoruz 

Bu romanlar karileri
mizin zevkle okuyacakla
n ııazetemiz için yazıl
mıf edebi ve tarihi kıy
meti haiz eserlerdir. 

Bunlardan başka ya· 
rınki sayımızda: 

Büyük facianın hiki
yesi, eski deniz miistefa
n Hüaamettin Olselin 
kıymetli bir denizcilik ya
z111, lielecan zabıta ro
manı, bir Spor ve bir 
Kadın sayfuı bulacak
auıız. 

# 

General WaYel 

GI. Vavel Diyor ki · 

Asil Bir 
Oava İçin 
Dövüşüyoruz 

Zafer, Medeniyetin 
İstikbali Üzırine 

Büyük Tes:r 
Yapacaktır 

Kahire, 14 (A.A.) -Başkumandan 
general Wavell tarafından şimdiki 

harekAtın b&şlangıcmda batı çölün· 
deki kıtalara hitaben neşredilen emri 
yevmtnln metni şlmdi neşredllıniştlr: 

cBatt çölUndeki muharebelerin ne
(Devamı: Sa. 2, Sü. 2 de) = 

1Yunan ı ar, Bütün 
Cephelerde Büyük 
Faaliyet Gös Jriyo. 

lıeri Hareketi 
Devam Ediyor 

Atina, H (A.A.) - Başlcı.ıma; 

danlığrn dün a~ neşredilen 48 n 
maralı resmı tebliği: 

Cephenin muhtcllf noktalarm 
krtaa.tmuz bUyUk faaliyet gösterm 
ve müsait neUccler almıştır. 

Jtalyaialar Mahdut A.lmı1- Yaptı 

Atına. 14 (A.A . ) - Emniyet n 
retlnln dUn akşam neşredilen re::. 
tebliği: 

DUşman tayyareleri bugün meml 
ket üzerine mahdut akınlar yapını 
lardır. Yunan denizindeki birkaç r 
daya bombalar dUşmtıştilr. 1ns:uıc
zayiat ve hasar azdır. SelAnik bölg 
sinde ~lr harici mmtakaya da bl 
kaç bomba dtlşmU~se de ne hasar, 1"! 

de in.sanca zayiat vardır. 

AmavutlUkta 14 İtalyan 
Fırkası Var 

Londra, H (A.A. ) - Arnavutlu.' 

ta Yunan ileri hareketi havanın fc 
lığına rağmen devam etmektedir. Y 

nanlılann karşısında 14 İtalyan f n 

kası bulunmaktadır. Bu latalar ce.s:ı 

retle harp etmektedirler. Fakat harp 
tstlyen fqist gruplarının hazırlık 
bulunmalarından rnUtevelllt intlzrur. 
sızlık en inatçılarrn bile nihayet cesa· 
retinl kıracaktır. 

Edirnede Sular 
Tedricen Alçalıyor 

lzmirde Gediz ve Küçük Menderes 
Nehirleri Yükselmeğe Başladı 

baakmmcla Karaaiaç yolunun görünüıü 

Edirne, (Vatan) - Son feye- ve askerlerimizin, memur ve hal
·zanın sulan Edime şehrinden he· kımızın yüksek feragat ve gayret· 
nüz tamamile çekilmemiştir. Fe· li c;alı~alan sayesinde ınsanca 
yezan esnasında polis. jandarma 1 (De\amı. S. 2 s .. ~ ıe, :::: ..: 
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2 ---------v ATAN -- -- 15 . 12 - 94( 

ara Faciasının 
on Bilançosu 

Ölenlerin Sayısı 103, Kayıplar 127 
Silivrideki deniz faciası üstün· ı Bunlara her türlü yardım ya• 

deki tahkikat devam etmekte· pılmaktadır. 
dir. En son yapılan tetkika.ta gö· Diğer kazazedelerin cesetleri· 
re 42 ka<iın, 61 erkek, 19 çocuk ni meydana çıkarmak için kaza 
olmak üzere 122 kişinin sağ ola- mahalline dalgıçlar gönderilmig
rak kurtarıldığı, S 1 kadın, 28 er- tir. 

ehir~oe Menıleket Hı berleri 
Macari stana 

Demir 
ihrac Ettik 

' 

Baro Umumi 
Heyeti Top ~ d 

Metr:sini Oldüren 
Arabacı 

Muha:<ema Ed]di 
kek, 24. ~ocuk olara~ 103 ki§i?~ j Batan vapurdan denize dökü
cesetlerının çıkarıldıgı, 1 2 7 kışı- }erek toplanan C§Yalar dahi e.ma
nın d~ cesetlerıne tesadüf .edil-1 net dairesinde muhafaza a.ltına 
mıyerek kayboldukları tesbıt e· alınmıştır. 

Karabük fabrikaların<lan, Ma- Reis Seçı·mı· vapzldı. A ... za Seçimlerinde 
caristana 1 SOO ton kadar pik de- l ı 

Ramide, metresi Madam San· ı 
tohiyı öldürerek evinin bahçesi
ne gömdüğü için tevkif edilen 
arabacı Kirkor oğlu Danyal Giy-miri gönderilmiştir. Ekseriyet Temin .Edilemedi 

Bu memlekete gönderilen ve 
gönderilecek olan pik demiri ye-1 r.:"'1"1'1~rı;"'ll~lllll8·Jl!lll!tıl:ıolll'!:JJ-=,,....,"~.--~~-..•. dilmiıt~r. . . . ı Ankara. l '4 (A.A.) _ Son 

Vak a mahallıne gıden vah alınan malumata göre, Marmara· 
muavini Ah.met Kınrk, bu facia 1 da batmış olan Uruguay bandıra· 
i~ı ile bizzat meşgul olmaktadır. lı Salvador vapuru yolcularından 

Dahiliye Vekaleti. lstanbul vi· 122 nüfuı kurtulmu§tur .. Bunla: 
• • • . rın muvakkaten iaşe ve ıbatelerı 
layetınden, hadıse hakkında esas- s·l· .d t · d·t · t. Bun-
] !,., · · d.. t ı ıvrı e emın e ı mı.ş ır. 

i
l ımes udmat ısı·temı.ş v~ r~· u~ sat lar, pasaportsuz bulunduklarından 

• a ~a 1 ~u~.~ ~.gınd e ha· nezaret altına alınmışlardır. T es-

rine makine ve yedek aksamı İt· 
hal edileceği söylenmektedir. Son 
günlerde Macaristandan memle· 
ketimize gelen traktör ve harman 
makineleri ile yedek aksamı gel· 1 
miş olması, bu haberi teyit et-' 
mektedir. 

gik' in muhakemesıne dün birinci 
ağırceza mahkemesinde bakıldı. 
E.yüp başkomiseri, Rami jandar
ma kumandanı ve arabacı Cnsoy. 
§ahit olarak dinlendıler. Komıser 
Mahmut: 

- iki sene kadar evvel Ma-
dam Santohi. bana geldi. Sünnet 
köprüsünde bir Ermeninin ya
nında arabacılık yapan Danyalın 
ve bu Ermeninin kaçakçılık yap· ı 
tıklarım söyledi. İhbar ettıği yer 

1 

tanbul polıs mudurunun e u· b" d'l ··ı·· ikt 103 tu .. r . . l k b · ıt e ı en o u m arı · 
zurıle hır toplantı yapı ara ır 120 kişi de kayıptır. Gemide bu· 
rapor hazırlanmıştır. lundurulan bir ııhhiye memuru 

Sağ olarak kurtarılanlar lıtan- da kayıplar arasındadır. Kaza se
bula ıetirilmemifler ve Silivride bebi hakkında tahkikat yapılmak-
istirah.tleri temin edilmiştir. 1 tadır. 

Trablusta 12 Tayya
. re Ussü Bombaland ı 

(BIMJI 1 laclde) - -

polan civarında vukua gelen in
filaklerden çakan yangınları &'Ör
mütlerdir. Cephane 4iepoları et· 
nhnda da ~tli infilakler vu
lıma ıelmiftir. 

T obruk civarında Eli.den tay
yare meydanında geçen akınl~r 
neticeeinde hangarların tamamı
le yanmış olduğu görülmüştür. 
Keşif tayyarelerimiz yerde bul~
nan tayyarelere tiddetli bir mıt· 
ralyöz ateşi açmışlardır. 

Bardiaya Mütlıiı Höcmnlar 
Yapıldı 

Bardiaya kaıtı da şiddetli hü
cumlar yapılm~tır. Bir depoya •· 
tılan bombaludan şiddetli infi
lakler vukun geldiği ve çıkan a
levlerin 300 rı:ıctre yükeeldif;i gö. 
rülmüıtiir. 

Yerde bulunan tayyareler mit
ralyöz ateıi altına alınmış ve Cr. 
42 tipinde üç tayyare tahdp e
dilmiştir. 

Düşmanın 1 2 kadar taY?'ar.e 
ve iniş meydanına hücum edılmt~ 
ve bunlar ağır haşara uğratılmı§· 
tır. 

Motör:lü Nakliye Vuıtalan 
Tahrip Olundu 

Düşmanı takip ve ricatini ke
serek kıtaatımızı setreden avcı 
tayyarelerimiz bütün gün devri
ye gezmişlerdir. Birçok motörlü 
nakliye vasıtaları tahrip edilmiş 
ve muvasala yollarındaki düşman 
kıtaatının maneviyatı bozulmuş· 
tur. 

Avustralya hava kuvvetlerine 
mensup tayyareler evvelki mu· 
vaffakıyetlerinc ilaveten Cr. 42 
tipinde üç dü~man tayyareıi da· 
ha düşürmüşlerdir. 

Kahıre, 14 (A.A.) - Reuter: 

General Vavel 
Diyor ki: 

(Başı 1 laclde) = = 
tlcesi harbin kat'ı ve nihal hldiaele • 
rinden biri olacaktır. İtalyan kuvvet 
!erinin makhurane hezimeti yalnız 

bUtün orta doğu vaziyeti üzerinde 
defil, yalnrz her taraftaki ukert va
ziyet Uzerinde de değil, fakat bütUn 
dUnyada hürriyet ve medeniyetin 1.ıı

tlkbali Uzeri.ndc hesapsız tesir yapa· 
caktır. Herke11 bu kat'l uferi kazan
mak için kendlstni dU~eksizi.n e
linden geleni yapmı:ı.lıdır. Blz daha 
iyi talim l'Örm~ bulunuyorm. Da

ha iyi niıp.n alıyoruz, daha lyi teçhi
zata malikiz. Bilhassa daha cesur 
ve daha büyük kalblere sahip bulu
nuyoruz ve daha asil bir dava tçln 
dövtlştıyoruz. İtalyanlar harbe sebep 
11iz olarak ihanetle girml,lerdlr, zira 
kolay ve az pahalıya mal olan bir 
za.fer ummuşlardrr. Kendilerini, şld· 

detll ve pahalı bir hezimete uğrata
rak hatalarını göeterellm. Churchill 
hepindze bu harp için iyi lalller te· 
menni .ımekte ve kararı-.tıracağı· 
mız h• harekete ve düşmana karşı 
g6stereceğlmlz ceaa.ret ve !Jlddet ha
reketine neticesi ne olursa olsun hU· 
kOmeUn mUzahir olduğ\lnu temin ey
lemektedir. Orta doğuda ur.un mUd
det bekledik. Fmıat dUşl\nce ağrr 
darbe indireceğiz. Bu zulüm hAd!m
lerlnı ve bu haris ku,·vet hodbinle
rine indireceğimiz darbeler ne kadar 
çetin olur'a dünyaya hürriyet ve ba
rışı iade etmemiz o kadar çabuk o
lacak ve biz de hlir ve sakin yuvala
rımıza o kadar çabuk dönec-efiz.> 

Kral Faruk Muzaffer 

Kumandanları Tebrik ':!ti 
Kahire, H (A.A.) - Mı. Kralı 

Faruk Mısır Başvf'kili va.•utasile g'Ön 
derdiği bir mesajla Genı>ral Wavell'i 
Akdenlzdckl İn&iJlz filosunun kuman 
danı amiral Slr Andre Cıınnlngham'ı 
ve orta şark h&\•a kuvvetleri kuman 
danı hava mareşali Longmor'u lngt-
1lz kuvvetlerinin batı c;ölUndeki zafe· 
rlnden dolayı tebrik etmiştir. 

Mmr Batvekilinin Tebriki 
Kahire, 14 (A.A.} - Başvekil HU· 

seyin Sırrı Paşa İngiliz umumi ka -
rargılhına giderek Kral Fanık ntt • 
mına general Wavell İngiliz ordula· 
rırım muzafferlyetınden dolayı teb· 
rik etmtştır. 

Macaristana gitmek üzere şeh· ı 
rimize gelmfi bulunan ticaret he· · 
yetimiz de stanbul tüccarlarlari· 1 

le temaslarına devam etmekte-1 
dirler. Bu temaslar neticesinde 
Macariırtanla yapılacak ticaret an-1 
!aşmasına ait bazı esaslar tesbit 
edilecektir. Son günlerde Maca
ristana olan ihracatımızla bu 
memleketten gelen ithalatımızda 
bir miktar tezayüt görülmekte
dir. 

Bir Amerika GazeLsi 
Diyor ki: 

İtalya İçin 
Hezimet 

Selamettir 
Londra, 1-4 (A.A.) - Nev

york Herald Tribune gazetesi, İ
talya için hezimetin en iyi bir ça· 
rei hal olduğunu ve bu memleke
tin muharebenin neticesi ne olur· 
aa olsun kaybedeceğini kaydet
tikten sonra §Öyle demektedir: 

cMussolini bir çıkmaza sap
mıştır. Askeri hareketin bir fela
ketle neticelenmesine mani ol
mak, ayni zamanda kendisini de 
kurtarmak için Munolini·nin Al
man ordusunun yardımını iı~
meei mümkündür. Eier bunu ya
pacak olursa, faşist rejimi sona 
ermi,, kendisinin de sonu gelmiş 
demektir. Bizzat Hitler için de 
meselenin halli naziktir. 

cAlmanlar, Muuolininin ıuku. 
tuna mani olamazlar. Fakat İtal
yaya müdahale ettikleri takdirde 
netice bu olacaktır. Bu macera, 
belki çamur ve ihtilal içinde bite
cektir. Bu .muharebede dahili 
cephe tetkike daha ziyade layık· 
tır.> 

Vali, Ankaradan 
Hareket Etti 

Baro umumi heyeti toplantı halinde... Kötede, reisliğe seçilen 
avukat Mek l{i Hikmet 

'jandarma mıntakasında olduğu 
ıçin bu işe jandarmanın karışabı
leceğini söyledim. Sonra jandar· 
maya gitmİ§. ihbar etmiş. Ben de 
jandarma kumandanile beraber 
bu evde araştırma yaptık. Fakat 
bir şey bulamadık. Bundan son· 
ra Santohi, Danyal hakkında ba
na ne şifahi ve ne de tahriri hiç
bir ihbarda bulunmadı .•• dedi. 

Jandarma kumandanı Halit 
de, komiserin şahadetini teyit et· 
ti ve şunları ilave eyledi: 

Dün öğleden sonra baro umu
mi heyeti, müddeiumumilik salo
nunda toplandı. Reıs ile on aza 
ve dört yedek azayı . seçecekti. 
Saat 16,S da reis Hasan Hayri, 
müzakereyi açtı. Evvela gelen a
zanın adedi tcsbit edildi. İtanbul 
barosunda 625 avukat kayıtlı ol· 
duğu halde yapılan yoklamada 
ancak 207 azanın bulunduğu an
ıa,ıldı. Bundan sonra mevcut a
zanın isimleri okunmak suretile 
reis seçimine başlandı. Reyler 
tasnif edildikten sonra baronun 
eski ikinci reisi Mekki Hikmet 
Gelenbeg"in 163 rey ile baro re
isliğine seçildiği, azanın alkışları 
~rasında ilan edildi. Eski baro re
islerinden Sadettin Ferit ikinci de 
recede rey alanlar arasında bulu
nuyordu. Bundan sonra reis Ha
san Hayri, kısa bir nutukla ken
disini iki devrede reisliğe seçen 
azıtya teşekkür ettikten sonra ri· 
yaset makamını yeni reis Mekki 
Hik.'!net Gelenbeg" e bıraktığını 
söyledi ve kürsüdeki yerini hale· 
fine tcrkederek ayrıldı. Kürsüye 
gelen Mekki Hikmet Gelenbeg 

de, kısa bir hıtabe ile azaya te
şekkür etti ve on aza ile yedek a
zanın intihabına baolandı. Fakat 
seçilenlerin en çoğu 4 3 rey al
mış bulunuyordu. Halbuki mev
cut azanın nısfından bir fuzl\sile 
1 04 rey almaları ,iızımdı. ,Böyle 
olmadıgı için balotaj yapılmasına 
lüzum görüldü. Gelecel{ h:ıfta 
Cumartesi günü baro umumi he· 
yeti tekrar toplanarak bu dört 
aza arasında ikinci bir seçim ya
pılması kararlaştırıldıktan sonra 
asil fı.za seçimine geçildi. Reyie
rin tasnifi saat 18, 5 a kndar de
vam etti, netıcede intıhnp edil· 
mesi lti.zım gelen on asli tı.zadan 
hiçbirisi nizami ekseriyet olan 
104 rey alamadıkları ıçin intihap 
blotaja kaldı. Gelecek hafta en 
çok rey alan 1 o aza arasında tek
rar intihap yapılacaktır. 

Reisliğe seçilen :\1ekki Hikmet 
Gelenbeg, birçok seneler baro 
İnLibat azalığında, reis vekilli
ğinde ve ikinci reislikte bulun
muş kıymetli bir avukatımızdır. 
Kendisine yeni vazifesinde mu· 
vaffakıyetler temenni ederiz. 

ihtikar Yapanlar Birer rer 
Meydana Çıkar lacak 

Ticaret ve lktısat Vekaf ... t!eri Şehr!mi ze 
Birer Teftiş H ::yeti Gönderdi 

Ticaret Vekaleti, görmüs oldu-

- Santohi, alay kumandanlı
ğına iki defa ihbarda bulundu. 
Birisi Danyalin kaçakçılık yaptı· 
ğı, ikincisi de Danyalin asker ka
çağı o:duğudur. Bunun ikisi de 
doğru çıkmadı. Sonradan öğren
dik ki, Santohi, Danyali seviyor
muş. O vakit Danyal, Silahtara· 
ğada, yanında arabacılık yaptığı 
Haçiğin kızını seviyor.muş, hat
ta nişanlanmışlar ... Danyal, San· 
tohi ile yaşamıya başlarınca şi
kayetlerin de arkası kesildi. De· 
mek ki Santohi, Danyali seviyot
muş. Kıskandığı için de bu ihbar
ları yapmıştır. 

Suçlu bu şahadetlere itiraz et
medi. O diyordu ki: 

- Ben Santohiyi öldürmedim. 
Evimizde abdesthane yok. icap 
ettikçe ahıra gireriz. Ahırda kız
gın ve ha:arı bir kısrağım vardır. 
Sevdiğim için bağsız bırakırım. 
Santohi abdest ederken başına 
tekme vurmuş, öldürmüş. Ben de 
vaziyetten korktum, onu bahçe
ye gömdüm. 

Muhakeme, gelmiyen bir şahi
din çaiırılması için talik edildi. 

---<J 

rutbol Marları 
Teblr E ildi 

lstanbul, 14 (A.A.) - letan• 
bul Beden Terbiyesi Başkanlığın
dan: 

Bir haftadanberi devam eden 
yağmurlar dolayısile stadlar oyu~ 
oynanmıyacak bir vaziyete ı;celd.ı. 
ğinden bu pazar günkü futbol lıg 
maçları tehir edilmiştir. 

Ankara, 14 (Telefonla) ğu lüzum üzerine İstanbul müra-
lstanbul Valisi Doktor Lutfi Kır- kabe komisyonunun foaliyetini 
dar, bu akşam lstanbula hareket tetkike karar vermiş. Ticaret Ve
etmiııtir. kiıleti müfettiıılerinden müteşck-

sıfatını taşıyanlar birer birer mey
dana çıkarılmış olacaklardır. 

Dün sabah, Ticaret V ekS.leti 
müfettişleri, Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğünde bir toplantı yaparak 
tetkikat için lazım gelen şekilleri 
tesbit etmişlerdir. 

Soruyor~ar? 

Edirnede Sular 
Çekiliyor 

(Batı 1 lnelde) _ 

zayiatın önüne geçilmiştir. Edir
ne şehrinin un ihtiyacı ıür" atle te
min edilmiş, Kızılayın yardımı 

1 kil bir heyeti ııehrimize ~önder-
miştir. Heyet aza \arı, lstanbul 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 
kendilerine tahsis edilmiş olan bir 
dairede ihtikar işlerini tetkike 
başlamı:lardrı. Ticaret Vekaleti, 
son günlerde, muhtekirlere karşı 

COınngirde oturan bir okayu • 
cumuz diyor kh 

Emin kayn.lardan öirenildiği· 
ne göre, lngiliz kuvvetleri ııarp 
çölünde Trablusgarp hududuna 
doğru yaptıkları harekette çok a.'f. 
zayiat vermişlerdir. Seyyar lngı· 
liz kuvvetleri o kadar sür" atle i
lerlemektedir ki harekat hakkın
da sarih malumat almak mü,kül
dür. Bununla beraber plan mu· 
cibince taarruzun memnuniyet 
verici bir tarzda devam ettiği 
malümdur. Umumi ileri hareketi. 
ne iştirak eden İngiliz kıtaatı, be· 
raberlerinde iaşe maddeleri ve 
mühimmat götürmekte ve ileri 
unsurları tarafından zaptedilen 
mevzileri takviye etmektedirler. 

Hitler -Ribbentrop 
Seyahati 

' da mÜetı!ir olmuştur. Kızılayın 

çok şiddetli takibat yapılması i
çin her türlü tedbirlerin alınma~ı
na, hatta mürakabc komisyonla
rının ufak olan kadrolarını geniş
letmek ınaksadile yeni memur a· 
lınmaın için bir imtihan açılması
na karar vermi§ti. Gelen teftiş 
heyetinin, alınan tedbirleri ve bu 
tedbirlerin ne dereceye kadar 
tatbik ve muvaffak olduğunu tel. 
kik· edeceği eöyleniyor. 

Diğer taraftan, lktısat Vekale
ti tarafından, ıehrimizdeki fabri
kalar :n::.:::~'A.'• .ı maliyet fiya· 
tını tesbit ;ç;n bir heyeti ter..._, • ., ı: 
gönderileceği öğrenilmiştir. Gele
cek olan lktısat Vekaleti müfet
tişleri, mürakabe işini tefti c ge· 
len Ticaret Vekaleti müfettişleri
le bazı hususlarda teşriki mesai 
edeceklerdir. Bu suretle lktısat 
Vekaleti müfetti~leri maliyet fi. 
yatlarını tesbit ederken, Ticaret 

Size 28415 teelflat numarsh •u
lar idaresinin abonesi olarak hlr 
makbuz gönderiyorum. TetkJk e
dinh:. Geçen sene tamir edllınek 
üzere su saatlnl aldılar ve bir da
ha getırmedller. tdarl"ye müraca
at ettim. C<'vabfon: «Saa.t bizim de
~11 ıni ! Onu tamir ederek yeni 
bir apartınıana koyduk!» Peki am· 

ma .. Benllen her ay bu 81&atln kl· 
rasını alıyorsunuı., ne kadar su 
sıı.rfettlğlml de bilmeden su pa
rasını tahcıll ediyorsunuz bu dol· 

Alınan ltalyan esirlerinin mik
tarı saat ba§ında artmak.tadır. 
Halledilmesi ;cabeden meseleler
den biri de bu esirlerin nakli ve 
iaşesidir. Esirlerin büyük bir kıs· 
mı cıvar limanlara nakledilmek 
suretile donanma bu meselenin 
halline yardım etmektedir. 

Cepheden gelen yaralılar İtal
yanları~ arzu ile harbetmedikle· 
ri ve bir an evvel harbi bitirmek 
istedikleri hakkında Kahirede ha· 
kim olan hiuiyatı teyit ediyorlar. 

--<>----

Mareşal Peten 
Kabinenin 

İstif asını İstedi 
Lava! Kabineden 

Çekildi 
Vichy, 14 (A.A.) - D. N .. B. 

ajansının öğrendiiine göre, dün 
akşamki nazırlar meclisinde Ma· 
reşal Petain kabinede tadilat ya· 
pılmak üzere kabinenin istifası
nı istemiştir. Laval, kabineden 
çekilmiştir. Baıvekalet muavin
liği lağvedilmigtir. Flandin harİ· 
ciye nazırlığına tayin edilmiıtir. 

(Bıı.şı ı incide) + + 
ilkesin<: maruz bulunduğunu bildir -
ınMitedlr. 

:\llhH~rln ı~·ı malümat alan bir ka.y 
nalından bir Amerikalıya dtln f(>yle 
denilmiştir: 

cOallba bUtUn ltalyayı ıuaı et -
mekllğlmlı. teabcde<'ek. BlitUn mem
lekette kt\fl miktarda Ce9tapo ajan 
larımız mevcuttur.» 

Mülak.t.: Hakkında Tefairler 
Londra. 14 (A.A.) - Hltler ile 

Musollnl arasında ani olarak yapıla· 
cak olan mUlAkat hakkındl\ teffllr • 
lcrde bulunan Dally Meyl &'&ı.etcsl 

diyor ki: 
Faşizmin tamatnlle mahvolma.ııına 

mini olmak ltln Almanlann ttaJya • 
,.ırmcsl iyi bir fCY olur. Fakat 

ltalyan mWetlnln ,.ıttlkçe artan hld 
detl karpıında bu kadar oennldane 
verilen lcarann netkelertnl ke!Jfet
mek kimseye mUyeıuıer olamaz. tn -
ıtıterenln vazlfeel İtalyanları 'lmdl
kl hayatlarının esası sarsıJıncıya ka
dar vurmaktır. 

Haber Tekzip Ediliyor 
Berlln, 14 (A.A.) - Hariciye ne

mretlle teması olan mahflJlerde bu
~n bir kere daha beyan edUl~·or kl, 
B. Hitlerle B. Mu."ollni &ra6mda bu
t;inlerde bir mülAkat yaprlmasmm 
derpiş edUdltl hakkında yaban<'r 
memleketlerde ı;ıkan haberler tama
mllc ~ılsu.dtr. 

daha geniş mikyasta ve seri yar
dım tedbirleri aldı~ı öğrenilmiş
tir. Ahali sükun ve soiukkanlılı
ğını muhafaza etmektedir. Evleri 
sular altında kalanlar çadırlara 
ve su baskınına uğramıyan evlere 
yerleştirilmişlerdir. 

Kurtarma ameliyesi esnasında 
polis idari kısım reisi serkomiser 
Galip, kendini su cereyanına kap
tırmııt ve uzun müddet akıntı ile 
mücadele ctmi~tir. Galip nihayet 
bir ağaç dalına tutunmak sureti
le ve bir saatlik didinmeden son
ra kurh.ılabilmiştir. 

Sular yavaş yavaı alçalmakta
dır. Edirne • İstanbul arasında iş
liyen tren seferleri henüz ba9la
mamı~tır. 

Ticaret Vekaleti müfettişleri, 
ayni zamanda, satı fiyatlarını da 
gözden geçirecek ve maliyet fiya
tile aralarındaki farkı bulacaktır. 
Bu ıuretle memlekette mühtekir 

Dük dö Vindsor 
ROZV31fle GörUştü 

Umumi Müfettiş, vali ve vila- D k d Miami, 14 (A.A.) - ü e 
yet memurlarile bütün vatandaş- \Vindsor, Reisicümhur Roosevelt 
!arın birbirine gösterdikleri yar- kk d ile yaptığı mülakat ha ın a ga-

Vekaleti müfetti~leri de satış fi. 
yatlarını tesbit edecekler ve muh
tekirlerin meydBna çıkarılmasına 
çalı,acaklardır. 

Şehrimizdeki Ticaret ve lktı-1 
ııat Vekaletlerine bağlı daireler, 
her iki Vekalet müfettişlerinin 
emrine verilmittir. 

1 Dün Londraya Hava 
Ta3rruzu Yapı lmadı 

Londra, l 4 (A.A.) - Hava 

ve Dahili Emniyet Nezaretlerinin 

tebliği: dım, şayanı takdirdir. ı;etecilere demiştir ki: 
Gediz ve Menderesin Tatması cBütün Antille'lere ~amil ol- Bu {.in gÜnduzün fngilterenin 

Muhtemel .. d · ·· 1 · 1 · 
1 • 14 (AA) D l· mak uzere enız us erı mese esı· ıh. b" 
.. zmırj .... 'd' G d~vam ' ni tetkik ettik. Keza Antille ada- ıç ır yerine bomba atılmamış· 

Y~~~kurMar yduzun enh. ) e. ı.z ve ı !arının iktısadi istikbalinden ve tır. 
Kuçu - en ere~ ne ır erının su· b d ) "kt d. · k" af dan .. l . . B I u n a arın ı ısa ı ın ış ın 
ları fazla yhukse mi ı~~ı'.:) ukn adr.ın Amerikanın İngiltere ile nasıl İş· 
taşması mu teme goru me te ır. b. 1._. b'I - · d d b h-

F t M ~lad B ır ıgı yapa ı ecegın en e a 
ır ına u5 a azı . 

Tahribat Yaph settık. .. 
Muila, 14 (AA.) - Bir haf- cReisicümhur bu adalara bu-

Gece Az Faaliyet Oldu 

Londra, 14 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin tebliği: 

Bu gece dü~man tayyareleri in. 
giltere Uzerinde az faali~· .. tte bu· 

lunmuşlardır. Doğu sahili ü2erin· 

İdare bana. müsbet ve mukni 
bir cc\.·ap ,·eremedi. l\le,·cut oınn
yan !<aatln hlillı kirasını alıyorlar! 

lllilfı &'CÇen seneki kadar su ııara
sı tah!>ll ediyorlar .. Bu işe acaba 
bir çare bulunamaz mı? 

LÜZUiv1LU ( • 
Sıhhi lmdıt Vesaiti 

Bir kaza vukuunda İstanbul, Be
yoğlu ve Boğazlçlnln tekrnll Rumeli 
sahili ile Bakırköy ve Yeşllköyde otu· 
ranlar 44998 numaraya, bUttın Ana
dolu yakası köylerinde oturanlar 
60536 numn.\"aya telefon ederlerse 
derhal sıhht imdat otomoblll getirile
bilir. 

BU GECE 
SÖBETÇt ECZA~ELER 

Beyoğlunda Kanzuk ve Klmyoll, 
Şişlide Kurtuluş ve Maçka, Taksimde 
Taksim ve Yeni9chir, Gıılatada Mer· 
kez ve Doğruyol, EmlnönUnde HUse
yln HUsnU, KUçUkpaurda Hasan 
HulQsi, Alemdarda AbdUlkadlr, Kum 
kapıda Cemil, Şehzadebaşındo. 1. 
Hıı.111, Şehremininde Hamdi, Kara· 

tadanberi devam eden sürekli ve yük bir alaka göstermekte .ve ~
şiddetli yağmurlar vilayetin bazı daların işleri hakkında derın hır 
yolları üzerinde ve bu yollarda- vukufa malik bulunmaktadır. 
ki köylerde de bazı tahribat yap· ı «Reisici"-nhurla enternasyona1 
mıştır. Bunların tamirine başlan· vaziyet hr. · iaki mültıkntım u-
mış bulunulmaktadır. mumi mahiyette olmuttur.:t 

deki birkaç noktada bir miktar gUmrUkte Fuat, Fenerde Emllyadis, 
hasar vuku bulmu~ ve birkaç kiti Se.matyada Rıd\•an, Aksarayda Sa
yaralanmıştır. 1 rım. Kadıköydc Muvakkıthanede 

~üVA~ô 
ü~MAlb, 

İtalya ile 
Alma yayı 

Ayıran Sebepler 
Y.ı:ızan: Vahdet GüLTEKIN 

O talya harbe girdiği günden· 
beri harp ve siyaset SAha· 

sında hadiselerin birdenbire ye· 
nı şekiller aldığını ve yeni Y:~ı 
inkışaflar gösterdiğini gördu · 
Evvela. ltalya ile Almanya ara: 
sında bazı ihtilaflann kendisını 
hissettırdiği inkar kabul ettnİı 
bir hakikattir. Bunların en baş.~· 
calarını bir arada toplamak u· 
zere, şu şekilde sıralıynbiliriz: 

1 - F ransanın taksimi rne• 
selesi, 

2 - Balkanlarda nüfuz rnın• 
takaları, 

ile 3 - Sovyetler Birliği 
münasebat. 

Bu ihtiliıflann hiçbiri hal~j; 
dilmiş değildir ve Almanya ı 
ltalya arasındaki ihtil&f. v~)~ 
- şimdilik en hafif kelimeyi k~ 
lanmak istersek - fikir ayrı1ıs1• 
bunların halledilemcmiı§ otın•• 
sından ileri gelmektedir. Bunu~ 
la beraber, bu meseleler art 

• eV• iki mihver devleti arasında rn 
zuubahs olmaktan çıkrnı~U!; 
denebilir, zira halledileme~ı 
olmakla beraber, iki memle e
tin artık siyasi sahada muvaıe· 
neli bir mevki muhafaza etrne· 

f ta' melerinden dolayı, en zayı • 
raf, hak iddiasından vazgeçıfll' 
ye mecbur olmu~tur. 

1
, 

Filhakika bugün ltalya ile A 
manya arasında: 1) FransanJll 

"fııı taksimi. 2) Balkanlarda rıu 
Sil" mıntakalan, 3) Sovyetler 

liği ile münasebatta i§birliği af' 

tık mevzuubahs olmamakttı.dı~· 
le!'• Bunlardan, Fransa mese, t.e 

ltalyanın, Almanyadan bu ıfll· 
kendisine pay vereceiindend 11 
midi kesmesi üzerine, orta a, 
kalkmış veya unutulmuş bulull 
maktadır. l 

Balkanların nüfuz 'mıntak• ;: 
rına aynlmuı ve iki devlet 'uıı· 
ıında taksimi de artık meV'Z b~ 
bahs olamıyor. Zira, ltalya. • 

•sahadaki ilk tecrübesini pek Pj. 
halı ödemi§ bulunmaktadır. 1. 
manya ise kendi hesabına , 
bu sahada yapacak iı olarn~ 
cağını anlasa gerek. 

d• 
ltalya ile Almanya arall1\,. 

Sovyetlerle işbirliği yapma u· 
§ebbüsü, daha ilk günlerde 111 •• 
vaffak olamamııtı. Alrrıa1"ıı 
Sovyetlerle yaptığı anlnfıt;~ e• 
sonra, bunun tevlit edece«• gr· 

L e. • ya 
rek maddi, gere"- manavı ··yli~ 
dımdan istifade ederek, bul I· 
işler başarmayı kurarken, İıı• 
ya, uzakta kalmıya mecbur 1° I· S ı B. ı·v• uı 
yor. zira, ovyet er ır ıgı. rıe 
ya ile hiç de aıkı bir beraber 

1 

tarafdar bulunmuyordu. 

B
. 1 h b .. . :.. p.I· 
ınaena ey , ugun ıç .... {htr 

manya ile ltalya arasında i• 
lafların halledilememesinden ıl' 
]eri gelen bir ayrılma me~,.. 
bahs olabilir. ltalyanın son ~r· 
lerde harp sahasında birbirı el' 
kasına uğradığı muvaff akıf .11; 

ıizlikler ise iki mihver d~vletl~· 
birbirine yaklaştıracak bırektıf 
mil leşkil etmekten pek uza • 

Bu itibarla halva ile Alın11~. 
• b"t I< 

ya arasında yemden sıkı 1 sİ' 
birliği ve gerek askeri, gerek ktl 
yaai sahada beraber hare 
rnevzuubahs olamaz. . jıı 

ltalyada faşist hükumeti" D' 

hatalarına karıı yükselmekte 11 
lan dahili iğbirar ise, lta1Y

11111
, 

· • · et • yeniden kuvvetlı hır vazı)' .. ,, 
lamıyacağını kafi derecede gcı· 
termektedir. 

.s~LGILER J 
. ~e 

Halk, Beşlktıışta Nedim, Ort.aıtli>d 
(Ortaköy), Arnavutköyde :M11tlf11,.ı 
Bebekte Merkez, UskUdardıı. ~e;,.ıl 
çeşmede İttihat. Sarıyerde osffl1 $' 

BUyükadada Şinasi Rıza, Heybt 
dada TanaıJ ecza.neleri. 
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Tar;hin En BUyUkAşk Romın 
Yazan : NİLLa BUK 

Nuricihan; Kardeşi Asaf Hanın 
ihanetini Keşfediyor 

il -

Hidis .. lerin 
Pesinde 

• • • 
Baştan Savma 

Hareket!er 
Garp c;ö!Unden gelen tnı(llz yara

lıları, <İtalyanlar baştan '" ı n harp 
ediyorlar> demekte lmi•lcr. Esaffı 

j İtalya da harbe, birçok ıılyaııı \"(' 
askeri münakklUerln ttkrnr edı!l 

._ Evet, dövüıeceksiniz. Bu· 1 Bu sözler öyle bir heyecanla durduklarına göre tam Fransanr 
~ Yapmazsanız bütün tarih ıize aöylenmişti ki herkesin tereddü- çökeceği bir zamanda. ya 1 b~ l'l 

~et okuyacaktır. cCihanıir bas- dü birdenbire silindi. Asaf Han- su ma girmişti. Fakat f"lo"'h 
~ uğrayıp esir edilince bütün dan b8fka herkes silahına sarıl- ve zamanı gelince ~tan savma J. 
~ ordudan onu kurtarmayı dü· dı ve bir ağızdan bağırdı: r('J t'l'rin acısını m anın :,..;..e, in 

Fransızlar isteseydi 

Afrika da 
Neler 
iurdu? 

Yazan: 
-n. s_vki YAZJAN . 

~en olmadı. Bir kadın, tek ha· - Yaşasın Cihangiri Onun ı çöktUrtUyor ... 
.,,_ h · k JC. Ü Bugünkü magvlup ve yıkılmıı ;--IGırıne rı ıeçere onun uaruna uğrun. can vermiye hepimiz ha· ;nı't V ,rJn B'r S lah 11 

" d d' k · - - halınde bile hansayı ı'dare eden· u ara ı> ıyece tır. zırız. ' •· 
,.b, 1 h 1 k' · ler. Fransız insanının da mah-c.a ıt er, zenci ama ın un Nuricihan, bı'ran içinde her Bir baba, on be' yaşındaki o..,lu • 01du~ b' 1 d I dut mentaatlerinden vazgeçerek, "1 · gunu ıraz geç an a 1 ar. şeyı· sezdı'. Bu fel"ketlerı'n hepsi nu, de\•anılı surette ve bir ava,...ının 

'11l • :L h ı· a 6 hakiki mücahidin sonuna kadar rıc111anı tanıyınca epsi se am kardetı'nı'n batı altından çıkıyor- U tU k k 1 'hı~ • ld G k d h · s nde ır ya an kıvırmak ltly.ı- <lövi.iı ıırrına varırlarıa Afrikada . ~etı a ı. en.s a ın epsı- du. Asaf Hanın halı', tavrı o .... 
'eh' d k ...- dından bir ttlrlU vazgeçlr~mlyoıdu neier yapabilirler} Bu cidden ır en çı ııtı: kilde idi ki, Nuricihan kardeıinin 
ı:_ - Merasim zamanında deği- DUn yine oğlunun böyle okkalı bir merak edııecek bir ıeydir. 
1111. Derhal harekete g•çmek il- kalbinden geçenleri açık bir ki· Afrika haritasını önümüze alıp 
~ .... tap okur ıı'bı' okudu. Bunu rüya- yalanlle karşııa~ınca bUtUn knnı bıt-

H b . · · Cih · · · bakalım. Bu koca dünya parça-ııı....... ır, er ınnız anııınn nı· da oörse inanmayacaktı. şına sıçradı ve yanında yabancılr.r d ı_. • • d h' b l 
.....q ile yetiımifsinizdir. Hayatı- • aının on a uırını a ı u mıyan 

'
~ paranızı, evinizi. ıerefinizi Asaf Han, o hakaretli mektup- bulunmasına aldırmadan çocuğu şöy 1 ve iki parça halinde birbirinden 

1 M h b H .. d k le ha~ladı: 1 d 1 1 .. t ona borçlusunuz. Halbuki arı e a et ana gon erere ayrı mıf uran ta yan mu11 em-
"ıiı Cihangir felakete uğradığı onu çıldırtmıfh. Sadaret mührünü - Sen adam olmıyacak11ın. Olur lekelerınden maadası lngıliz, 
~ onu düıünecek yerde ken- Cihangirle beraber uyudukları bir olmu yerde durmadan yalan s6yl Franaız veya Jngiıızlerle işbırııKi 
~. tatlı canınızı düıünüyorsunuz. sıra<ia çalmış ve bu mektuplara yenlerin hayatta emniyet telkin et • yapmış dığcr ufak devıetlere aıt 
~~ızda benim arkamdan ge- Nuricihanın imzasını basmııtı. melcrine ve muvaffak olmalarına lın olduiunu görürüz. Bu iki parça, 
~ kimse yok mu} yoksa ben Maksat aşikardı. Asaf Han, Hur- ltalyan müatemlekelerinden Af
'tlt baııma düımanlara saldıra· remin kayınbabıısıydı. Mehabet kAn yoktur. Bu gidişle, anlamıyo - rikanın l}&rkına isabet eden Ha-
~. Han vasıtasile Cihangirin salta- ru: istikbalde nasıl bir I~ tuta - beıistan, Eritre ve Somali ltalyan 

Fedayi Han adında ıenç bir na tına nihayet verdikten sonra ca ın? kara yolile olan irtibatlarını, a-
~it ortaya atıldı. Cihanııir için tahtın yolu Hurrem için olmaaa Delikanlı 1-tlftnı bozmadan cevap 1 nahtan İngilizlerin elinde bu
..._ NuTicihan için de daima ca· hile Şah Şuji, Dara ve Harun verdi: lunan çifte kilitti kapılar, yani 
~ · h 1 fed kA adlı üç torunundan biri için açı· - Bir havadis ajansı kuracatmı. Süveyş ve Cebelitarık dolayısile ı.,· .. ~keerrnrdıı!:e azır o an a ar lacagvını hesaplamıı, Mehabet 
,. - Bir vekilln söylenmemiş sözlerini, kaybetmişlerdir. Ne Kızıldeniz-

Hanı. Cihangire ve kız kardeşi d d Ati Ok 

'

- Ben arkandan ııelmiye ha· Nurı'c,,ı.ana musallat etmek gibi neşretmem~ bir gazetede çıkmış gö en ve ne e as yanusun-
0 . b-J::.. d m dan bu sııhaya zerre kadar yar-

l)'e ._,r ı. bı'r hı"•·netı' yapmııtı. Asaf Han terebilmek ve dUnyaya yayabilmek k 8 ,,... dım, as er. malzeme gönderme-
.. ir dakika kadar müddet baı· mevkiini, her ~yini Cihangire için ancak benim gibi yalana şerbetli nin imkanı yoktur. Harp uzarsa, 
~ "içbir 9ee ititilme<ii. Herkes ve hemıiresine borçlu idi. Müm- olmak IAzımdır. ı damarları çelik bir tel ile bağlan
~ İrine yavqça fU suali soru· tazın Hurremle evlenmesi de o Baba, bu cevaba kızmadı. H ıtL'L mış bir insan uzvu gibi çürüyüp, 
Ordu: sayede oldu. Nuricihan, Mehabet kalbinde hafif bir Umlt ı:arpıntısı kopup düşmeğe mahkumdur. O 
~ ~u ka?ar co!.ku~ . ıekilde Hanın isyan.ından ziyade kard.~- bile oldu. ÇilnkU otlu hayatında ille halde ltalyanların elinde hareket 
~ bır nehırden koprusüz nasıl şinin ihanetinden dolayı teessur defa doğru ııöylemlştl. I üssü olarak kala kala bir Trablus-

ll tarafa geçilir} duydu. garp kalıyor. 
~ricih~ bu f111ltıyı duyarak 1 Asaf Hana hiçbir teY söyleme: T.. E s E K K u·· R ı . lngilizlerin şarktan . yaptıkları 

P verdı: . w• di. Yalnız öyle bir bakıt baktı kı ~ hır taarruzun bu denızaıın hal-
~- Karııya ı~ebıleceaız. de· hain herif, Nuricihanın her teYi Bum Blrlltf Mm&aka Relıtllflnden. yan müstemlekesinde neler ha
~ onun. Fakat hıç olmazsa f·eç· anladıiını hi11etti. Bütün zabit- 1875 de Ebuzzlya Tevfik taratın tardığı malum. Ayni hareketin 
\' • çahıırken canımızı vere .. ım. lerin hemıiresinin arkasından ıi· dan çılcarılan {Muharrir) mecmuas· bir de garp tarafından, yani Tu· 

~oka. bunda.n. •0• nra ne yuzle decegwı'ne aklı kesince hemen pı· k 11 k ı ıı 878 ld v d' k o e s yon c 1 de çıknnlan (Mc nustan yapı ıgını tasavvur e ın. ~· ne .y~zle .~san arııaınl~ lıyı pırtıyı toplıyarak kaçtı: !"fin- muai ulQm) nUshalarından mUrck 700 miı genişiiğindeki Trablus-
'- .. ) Günun • b!rınde. naııl 0 distanın yanımı aşmadan ıçı ra· kep bir cildin birll~mı:ı: kU•Up!ıan~ gar.ota motörlü lngiliz ve Fransız 

ohntyecek mıyız) Böyle kah- . k k 1 · 
~ca almek, yataiınuzda kah- hat etmedı. Ato a eııne sı· sine hediye edilmesi suretlle göster kuvvetleri nihayet bir haftada 

can vermekten daha İ)'i ele- iındı. lep alAkadan dolayı sayın Bay Al birbirlerile birleşirler. Trablus· 
lbf) 1 TUrkgeldiye mıntaka adına teşekk garbin sukutundan sonra ise Afri-

edertz. .kaya hikimeyct hakkında ne ltal-

l)lrketimialll mUeasl.81 

, 
1 • •• : ,. : ••1~"'°. 
·zı· " . • 

-yada. ne de Almanyada bir ümit 
kalmaz. 

Şimali Afrikada halen mevcut 
ve miktar itibarile hiç te azım
sanmıyacaK olan Fransız kuvvet· 
!erinin namdar ve enerjik komu
tanı Wc)'gand'ın böyle bir hare
ketteki avantajı farketmemesi 
mümkün değildir. Ancak öyle 
göri.ınüyor kı uzun seneler lngi
lizlc. le ımiştcrek hareketi tasmim 
ve hesap etmiş olan bu komutan, 
şimdilik: 

cBiraz da lngilizler dövüşsün, 
biz bakalım> der gibi bir vaziyet 
almıştır. Yoksa. Yunanlıların Ar· 
navutlukta. lngilizlerin Mısırda 

az kuvvetlerle ltalyanlara indir· 
dikleri darbelerden sonra Şimali 
Afrikada cVeygand> ın her gün 
bir kasaba veya ıehirde teftiş et· 

tıği Fransız kuvvetlerinin de bu· 
gün harekete geçmiş bulunmuı 

lazım gelirdi. Bu kuvvetler, eğer 
halyaya kartı muhafaza edilmi
yorsa, kime karşı toplanıyor} 
lngilizlere karşı mı) 

Ha} ır, böyle bir ihtimal Fran
sızların da aklına gelmez. Jngiliz. 
!erin Afrikadaki Fransız müs
temlekelerinde go~u olduğunu 
Lava) bile iddia etmez. Ve Şima· 
li Afrikadaki Fransız kuvvetleri, 
olsa ı>I a «talepleri ba~rıların
dan daima çok iıst~n olan> ltal· 

• 

' ll'n-n-.. ·----· 

••• 
yaya karşıdır, amma, böyle bir 
hareketin anavatanda huıl ede
ceği fena tesiri ( 1) 6nlemek için 
girişilmiyor. fyi amma, mailup 
o .muş, i•gale uğramıı, iki milyon 
genci haıiı es:r olarak tutulan 
F ransanın daha fazla kaybedece
ği ne kalmıştır~ Sonra, yanm 
mücadele yüzünden uzıyacak İş
gal günlerinde Fransanın çeke· 
ceği ıstırap ve zarar, hakiki "mü
cadelenin F ransaya vereceği za
rardan daha fazla değil midir;> 
Fransız büyükleri hala bunları 
anlar gibi görünmüyor. 

Hakiki asker gözile bakıldığı 
zaman ise harp ve mücadele bir 
kül olarak görünür. Onda ya 
harp vardır ve bütün kavaidile 
icra edilir; yahut bunu göze ala
mıyan, bu İfe hiç bulaşmaz. Harp 
ilan edip harp yapmamak veya 
hafif atlatmıya çalıı,mak 19 39 I 40 
Fransasının icat ettiği bir modadır 
ki neticesi meydanda duruyor. 
Eğer mağlup Fransa kendisine 
felaket getiren bu modadan vaz· 

geçip. bugünkü halile dahi Şima
li Afrikada ltalyanlara karıı ta· 
arruza geçse, asgari olarak Afri
kadaki imparatorluğunu kurtar• 
mış olur. Bunun anavatana göre
ceği hizmet de söz götürmez: 
Kim bılir. bu hakiki görüş belkı 
bir gün Şimali Afrikadaki Fransız 
kumandanlarına da gelir. 

llay Alfred Pa uka 
'Ilı 1'/12/940 ub&hı kıaa bir hastalığı mUteakip vefat etmiş olduğunu 
~ teeaütlerlmlSle bilcllrlrtz. 

ADO F HiTLER'in Hayatı 
t>otruıutu ve tylllğt Ue herk•ln sevgi ve saygısını kazanmıt olan 

~eyhin ufulile bizler OOk kıymeUi bir şef, aziz bir dost ve arkadaf 
ır.1bettik. 

Cenaze merasimi 18 Birinciklnun pazartesi rünU saat 16 da Fe· 
~de Katolik mezarlığı klliBC8inde icra edilecektir. 

Alfrecl Paluka ,.e ŞerlkJerl 

llrketlmlsln mUeuisl ve 12 1enedenberi idare ve rlyueUnde bulunan 

llay Alfred Paluka 
lllb. H/12/940 sabahı k1aa bir haatalığı müteakip vefat etmiş olduğunu 
~ teeeaürlerimlzle bildiririz. 
l:>otruhıtu ve 17USli ile Mrk.-in bUımet ve muhabbetini kaı&nmı11 olan 

'alleyhln ufullle çok luymeUi bir tef ve çok ~ bir dost kaybettik. 
b... -~aze meraıılmi 16 blrinciklnun pazartesi günU saat 16 da Feri· 
"""11lnde Katolik meııarlıfı klli8eslnde icra edilecektir. 

•notlN 

Tttrk MMdtn "trketl 
idare Meclisi 

il• EL EK sın.na dUııyumm en parlak 2 Yıldıaı iYi CLAU D ETTll OOLBERT 

•tNEMAIJNDA I AMllS BTEWART 

tarafından tmnail edilen 

Hayat Güzeldir 
l'rarı9mea lklU nen. bir qk ve gllzellllt filmi: 

SeamJv: ıı - (teumtlı) 1 • 2,30 - 4,30 • 8,30, suare 9 da 
~T: Geceler için numaralı biletlerin evveltlen aldınlmam rica 

olunur. Telefon: 60M8 

~---------------------' 
•uotrN 

iPE K LA DAM O KAMEI·YA'daııa, BollıUIO Ye 

ıTCLYE'l"den daha g11H1, daba m~ 

ve dtıııya ede.blyatmm faheaerlertrıden 

MANON LES KO 
~. kadar :l.PEK FiLM Stlldyosunda yapılan TUBKÇJ: sozı.n 

fllmlertn en mükemmeli ve en çok muvaffak olanıdır. 
Se11n.ıar: 11 • ı - %,SO - 4,SO - 8,SO ve 8 da 

Buglln .... 11 de tenzllAtb matine 

• 

_ ___._, 

58 llitler 1932 teşrlnlsanlelnde M>n seı a-ı 59 !B88 da. aurgüne ııtmedea eHel l1nıcr 60 Hlndenborı SO kAnu.aasanı 19SS te Hlt
Raylııtal' lnttbabmda reylnJ kullandı. Bit- (ok işaretli) ııhılrlerlnl teııktn için Har- Jerl (Olr ı.aretlf) naş,·elrll yaptı. Hltler 

ler taraftarlan temnuızcla umum reyden al- vardman Enuıt Haııfstaeııgl piyano ralmayı Von Papen ve Görln&' arasmda külnecle mf!'\'ld 
dıklan 3 17 reye ntakaltll ~ Si almakla Met edlnmllJti. Hltleı' çocaldafundant.eri Wag- aldı. O zaman kabhtflde Hftl'enberg' ve Blom-
'2,000,000 rey kaybetmlıtJerdl. ner'ln muelltlalnl severdi. bf:rg de bahlnuyerdu. 

[DUnkU 56 numaralı reemln altındaki görüyordu kelimesi yanlışlıkla görmUyordu çıkmıştır özUr dileriz.] 

•••• Aşkla vazifenin .. Harple saadetin .. Hayalla o1Umün ... 
zevkle ıstırabın c;&rplfmasından yaratılan bUyük film ... 

(FRANSIZOA) BULllA-C:A-----" 1 T AKSıM 
CASUS AŞIKLAR 
HERBB:RT MARSllAL-GlllRTRUD MİCHAEL-LİYONEL ARTVİL'lD 

lmdretlerOe 8811--.. llaldld Tak'aJarclan heyecan a1aa 
eeHıdll, .. ,.... N &1tzel c&lHlll ftlmi 

A 

~g,L AL [Sinem as ın d a 
Dl&KATı I>Uny& bar'binln son vak'aları Türkçe Param .. & .ıwna1c1a 

But 11 de tensilA.Uı halk matinesi 

f 
~.+--+--

t ..__...._....__ 
J._"'-..__ ,, 

ı.... .......... _ 

5 L-~+-...... -+--
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r 
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Boldan Sata: 1 - MUrabahacı -
Bana detil 2 - Bir erkek ismi - Ter

IJ••••••••••••••••••••••••••~• I sine çevirince (Han) olur • Masal· 
YATINIZDA o'CLMEDIOINtZ KADAR GÜLIDYE HAZIRLA.."'lllNI 

Çt1Dktl dtba,a k .... Uderl kralı 

ARŞAK PALABIYIKYAN,ın 
BugUne kadar çevirditt en mükemmel filmi olan 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 
T 0 R K Ç E Ş ÖZ L Ü Nüshası 

1 PE K ve S ARA Y 
Orljl.na.l dildeki nUstıaaı 

Valn·z MELEK Sine11as1nda 
OnümUzdekl ÇARŞAl\IBA AKŞAlU baflıyor 

!ardaki mah!Qk 3 - Kötek • İflemcl 
bir kumq 4 - Avuç • Birdenbire · 
Kumaş 15 - HiddeUenlr - Nefi eda 
tı 8 - Yuva 7 - Kurum 8 - Esk 
ve ID8'hur bir prenses 9 - Nefi e
datı • Kadın iaml • İ!Ave 10 - GU 
zel sanatıann bir kolu - Edat 11 
Me:10potamyada meskQn eski bit 
Türk devleti - Sada. 

Yukandan ApJıya: ı - Bağlılık· 

lc;kl 2 - Göstermlf • Mtınia 3 
Matematik - Emir 4 - Senenin bir 
kıamı • Sonuna (S) ilA.ve edince 
rMebus) olur 6 - BUyUk bir Türk 
şehri - İnleme 6 - Nota - Kadın is
mı 7 - Zalim - Eserler 8 - Gitme : 
9 - Usuller - Nota 10 - BUyUk an 
ne • Sepet 11-BUyUk IAmba - Kate 
DÜNKt) BUL.llACANIN HALLI: 
Solclaa s.pı l - Fakat • Sakal 

SiNEMASINDA 

KIZIL 
RAKKA SE 
11 8ALOMI,. 

Türkçe sözJU ve Türkçe mUzikll 
fUm, l'Ö• kam-.ırrıcı dekorlar 
Beateklr ve mll&lk rejisörü 

ARTAKI CAN 
Okuyucular: 
MCZEYYEN SENAR 
BEDRiYE, 8AM1YE, SUZAN, 

SUAT GVN 
Çdlanlar: 
Keman!: NUBAR - Kanun: 
AHMED-Darbuka: H. TAHSİN 
İIA.veten: YUNAN • ITALYA!\i 
Harbine alt sinema gazetesi 

Buglln saat 11 de tenztllUı 

matine 

2 - Azar • Darı 3 - Yalınayak 
4 - Aramcic 5 - Almanak - Van 

6 - Laal - Badana 7 - Istırap -
Naz 8 - Tan· Tay - Ta 9 - Sı • 
Kaçar 10 - Ak - Karada 11 - Kem 
Ayan. 

Yakandan ~a: 1 - Faydalı
Sak 2 - Aza - LA.stile 3 - Kalama
ta 4 - An • Alın - Ye 5 - Nan 6-
Karabatak 7 - Yakapaça 8 - A· 
dam - Yara 9 - Kakavan - Ray 
10 - Ar - Kanat - D& 11 - Lık -
Nazaran. 

Pompeyinin 
Son Günleri 

Yazan: OÇ YILDIZ 
Y &ngın bacayı sarıyor. 

Yunanlılar a<iamakıllı paçaları 
sıvadılar. Yağmura. kara bak
madan~ biteviye ilerliyorlar. 
cAkckniz bizimdir> tezinin gün· 
den güne çürümeaine mukabıl, 
cBa.kan Balkanlda.ındın tezi 
hemen hemen tahakkuk merte· 
besine yanaşmak · üzere. Öyle 
görünüyor ki. ltalyanlara, bir 
nutukla bir ileri emri daha veri
lirse, mesele tamamdır. Bu yet· 
mezmiı, gibi lngilizler de Gra· 
ziani ordusunu Afrikada iyiden 
ıyıye sıkıştırmağa batJadılar. 
Yakında « T rablus T rabluslule
rındıu diye bir yeni tez daha 
türerse hiç hayret etmemeliyiz. 
Sen ne dersin bu işlere~ 

- Vallahi, ben, bir meraklı 
romana daldım da politika ve 
muharebe işkrile pek menul 
olamıyorum. 

- Neymiş o roman) 
- cPompeyinin son giin)e· 

ri..> Maamafih iıtersen seni de 
cevapsız bırakmıyayım. Sinekle
re karşı mücadele açan Arna· 
vutların hikayesini bilirsin ••• 
Bunlardan biri öteldnin alnına 
konan sineği kur§Unla vurmuı 
ve: cHele neyee.. Bir sizden, 
bir bizden demit> ... Müttefiki 
Frımsanın ölümünden ıonra 
yalnız kalan lngilizin de mak· 
sadı bu olsa gerek ••• El çabuk
luğile İtalyayı nakavt edip upu· 
zun F ranaanın yanma yatırmak 
ve Almanyaya: cSea etme, ar• 
ka<iaı... Bir sizden. bir bizden. .. 
Fit olduk> demek. 

- Peki, Almanya, sevgili 
müttefikinin bu hele selmeaine 
razı oı.hilir mi;> 

- Doğrusunu istersen, Al· 
manyanın bir gülle gibi ayağına 
bağlanan bu beyhude ağırlıktan 
kurtulduğuna memnun olmuı 
lazım gelir. Fa~t ne olaa ek· 
mek, tuz hakkı vardır. Gerçi 
Jı.lyanın Fransa harbindeki 
rolü, hık deyicinin havan döiü· 
cüye yardımından farklı değil
dir. Fakat, ne de olsa, o nazik 
ve tehlikeli günlerde Almanya· 
ya sesi olmuttur. Neticede Al
manlar partiyi kazanırlarsa ımilt· 
tefiklerine T unuata, Sucfancla 
ve Afrikanın daha birçok yerle. 
rinde geni§ yerler verecekleri· 
ne şüphe yoktur. 

Güzel. dostluk, güzel ve· 
fa .. 

Yalnız dostluk ve vefa 
meselesi değil... Biraz da ken· 
di menfaatleri iktızası .. 

- Ne gibi} 

- Niçin bu kadar kalın ka· 
falıhk ediyorsun canım} Nazi 
nazariyecilcri. hayat sahasını, 

her halde mütemadiyen Uzak 

Şarka doğru yürüyen bumbar 

gibi upuzun ve estetiksiz bir 
ıey olarak tasavvur etmif deiıl

lerdir. Yani lngilizleri yere vur
duktan sonra dünyada rakipsiz 

ve ortaksız kalacak bir Almuı· 

ya, darmadan çölleri. dağları 

aıarak: ·ileri gidecek, b8fını çe

virip l>fr parça da yanına bak· 
mayı ~kıl ~demiyecekl Triyes
te, Brennerden bağırsan iıitile
cek bir yerdedir. Sonra, Triyea
te, Avusturyanın malı ve mira
sıdır; yirmi sene evvel zalim 
Veraay tarafından koparılmış 
biT parçastdır. Nihayet Alman
ya azametinde bir devlete Ak
deniz kıyısında bir sayfiyeyi 
çok görmemek lazımdır. Bu 
takdirde İtalya ıçın yapılacak 
en doğru 1,, nadir tarihi eserle
rinin ka~ili nakil olanlarını ıe· 
milcrc dold\lrrnak ve Marenoa
trum emeli tahakkuk etmiş o· 
1acağı için, hiçbir tehlikeden 
korkmadan, onları Afrikaya ge
çirmek olacaktır. 

Onun için, Almanyanın, sev· 
gili müttefikine, en büyük Af. 
rika devleti olmak için ne temin 
etmek mümki!nsc esirgemiyece
ğinden hiç ıüphe etmemek la
zımdır. 

ROBERTKOCH 

Ölüme Karşı Sava 
:MUstesna şaheaertn sördoCU 
r&lbet ve yaratıcısı ElıdL 

.JANNtNGS'ln kazandrtı fev
ka!Aıde muvaffakıyet huebile 

SAKARYA 
SiNEMASI pro&Tammda 

2 GtlN DAHA 
devam edecektir. Geç kalanlar 

için fmaat 

. ' . 
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Adamı Yaraladılar 

EN GÜZEL YILBAŞI HEDlYE.51 -----. ı s 
-r: Herkes, bllbaııaa çocaklAr tarafından almmnsı 

Kasımpaşada Dğirmenci soka
ğında oturan Halit oğlu Necmi. 
evvelki gece evine gitmek ıç.ın 
Yenişehirde Paşabak.kal sokağın

1941 Modeli Pırlantalı, Elmaslı, Cep, Kol, Kadın ve erk.ek kolay ve mUes lr bir müstahz.ardır. 

Cal tasaray Lisesinin Ortaköy. 
deki ilk kısım talebeleri dün Ta
sarruf Haftası münasebetile Ga
lntasaray lisesi salonunda bir mi
samere vermişlerdir. 

Müsamereye, ilk kısım talebesi 
küçüklerinden . milrekkep orkeş· 
tranın çaldığı istiklal marşı ile 
başlanmış, talebeden bir küçük, 
Tasarruf Haftası hakkında bir 

lııtabede bulunduktan sonra. bu 
müsamereye gelen talebe velileri· 
ne teşekkür etmiştir. 

Ve tamamen ilk kısım talebe· 

leri, tasarrufu anla.tan bir temsil 

vererek, müsamere nihayetlen

miştir. Resim, müsamereyi mu

vaffakıyetle başaran küçükleri 
göstermektedir. 

Tasarruf Ve Yerli 
Mallar Haftası 

[ dan geçmekte iken sabıkalı Ke-

l 
nan ve Fevzi ile karşılaşmıştır. İ
ki sabıkalı hiç tnnıma<iıkları Nec· 
mi ile ala yetmiye başlamışlardır. 

1 Necmi, kendisile alay eden sabı
j kalılara bakmış, fakat hiçbir ey 
söylemeden yoluna devam etmiş
tir. Necminin bakmasından öfke· 

1 !enen sabıkalılar yoluna devam 
etmekte olan Necmiyi yakalıya
rak dövmüşler, sonra da bıçak· 
)arını çekerek muhtelif yerlerin
den yaralamışlardır. Necmi has
taneye kaldırılmış, hadiseden son 
ra kaçmak isteyen Kenan ile F ev
zi yakalanmışlardır. 

Gazete Eliıdıaa 
Sanh Çoc~ll: 

V dada Aylak sokağında ga· 
zete kağıtları içinde sarılı iki ay· 
lık bir kız çocuğu bulunmuştur. 
Çocuk kreşe gönderilmiştir. Za
bıta, çocuğu terkedenleri aramak
tadır. 

(Ba,ı 1 incide).~ şuur halinde vücut bulmasına Bagilahl Program 
Türk, büyük davalar ve ham- 1 medyundur. . 

leler uğrunda zevk ile harcamak 1 B d ""fus .. • • 9 Program, 9,03 Ajans haberlerı, 
. . . . u ara a nu umuzun sur at 9 18 Hatif ro am CPl.), 9 45 Ev 
ıçın her şeyını, her zaman tasar· le artması ve vatanda boş duran ' P gr . ' 

f t · · k · · b·ı · t' ıh '- 1 1 I . ı kadını - Yemek llstesı. ru e mesını ço • ıyı ı mış ır. er ~o un ça ıştın abılmesi ve ça-
Milli ekonomi ve arttı!ma de- l lışan kolların daha hızlandırıla· 12,30 Program. 12,33 Tek ve mü~-

yince şunları düşünürüz: ileri, üs- bilmesi çarelerinin aranıp bulun- terek şarkılar, 12,50 Ajans haberlerı, 
tün, mesut, müreffeh aile ve ce- ması, hwimizin, hassaten vazife 13,0!5 Kadın kllme heyeti - DtiğUn 
miyet. ı ve mcs"uliyet almış vatandaşların türkülerinden örnekler 13,25 Radyo 

Bilgili, hünerli, liyakatli, me· en büyük bir borcu ve milli iktı- salon orkestrası. 
deni fert, otar ik, yani her saha-ı sat ve tasarruf ruhunun emridir. 18 Program, 18,03 Radyo caz orkes 
da kendi kendine yeter olacak istiklal mücadelesinde dünya· trası, 18,SO Saz eserleri ve muhte
maddi, manevi vasıtalarla cihaz· ya örnek olan bu millet. şimdi lif şarkılar, 19,30 Ajnns haberleri, 
lanmı bir millet. milli birliği ile de yeni bir örnek 119,4!5 Fasıl heyeti, 20.15 Tanmm1' 

Bir lahza milletimiz.in ve va- vermektedir. Milli birlik, bütün film parçaları (Pl.), 20,30 Konuşma 
tanımızın. istiklal mücadelesine milli kuvvet ve kudretlerin kay- 20 S il ,.. k ve tUrkWer, 
aş a ıgımız gun ı e ugun u u- naşması, ıç ır yere ıç ır se ep-b 1 d ~ .. ·ı b .. k"" d 1 h" b" h" b" b ,45 eç m..,. şar ı 

rumu arasındaki baş döndürücü le boş olarak bir zerresini sızdır· 21,15 Konuşma 21•30 Oda musikisi 
farkına bakalım. Hiçbir harici madan milletçe ve devletçe ta- 22 Meşhur cnz orkestrası (Pl.), 22,30 

servtten faydalanmadan kendi e· sarruf edilmesi demektir. Bu zih- Ajans haberleri, 22,50 Dans mUzi-
mcğimiz, kendi paramızla mede- niyet rehber ve idealimizdir. ği (Pl.) 23,25 Kapnnıı,. 

niyet ve refah seviyemizin, ma· Milli Şef İsmet lnönünün etra· ATt:ro.·A RADYOSU 
murluk derc:cemizin bu baş dön· 
dürücü farkla ulaştığımız hale gel. 
mesi, doğrudan doğruya Türk 
milletinin çalışmakta, kazanmak
td ve harcamakta takip ettıği ik· 

fında tek İnsan gibi inan ve gü

venle birleşmiş ve her gün bir 
evvelkinden mesut ve kuvvetli 
geçen milletimize saadet diliyerek 

tısat ve tasarruf fikrinin milli bir sözlerimi bitiriyorum. 

Madam Atinanm Tahliye ı 
Talebi Reddedildi 

Motörlü Tayyare ve 
Planür Uçuşları 

Gizli randevuculuk yaptıkları Ankara, 14 (A.A.) - Haber 
ve genç kızları ve kadınları baş- aldığımıza göre, Hava Kurumu 
tan çıkardıkları için geçenlerde tayyarecileri, motörlü tayyare ve 

tevkif edilen Madam Atina ve planörlerle hazirandan ikincitcş· 
Katina ile iki ortağı hakkındaki ri~. sonuna kadar ola6 ~aş aylık 
tnhkiknta devam d"l kted." 1 muddet zarfında 4 , 3 uçuş 

e ı me · ır. yapmışlardır. Bu 46.383 uçuşun 
Müddeiumumilik, o gece evde 18. 3 78 j motörlü tayyarelerle, 
bulunan üç kişiyi de şahit olarak 28.005 i planörlerle yapılmıştır. 
dinlemiyc karar vermiştir. Mev- Kurumun paraşütçülük şubesi 
kuflar kefaletle tahliye edilmcle-' ise a~.ni müddet zarfında 5202 

Neşriyat SaatıerlnJ Değiştirdi 

Atlna, 14 (A.A.) - 16 KIUıunuev-

vcl pazartesi gününden itibaren A
tina radyosunun ecnebi diller neşri

yatı, orta Avrupa sa.stile aşa~dakl 

saatlerde yııpılacaktrr: 

Türkçe 19.~ 
Arnavutça 20 

Almanca 20.30 

Yugoslavca 20.40 

1talyanca 21 

Rumence 21.1!5 

Bulgarca. 21.25 

lnglll«e 22 

Rumca 23.20 
Fransızca 23,30 
İspanyolca 23.50 

Neşriyat orta dalgada 499,20 met
ro veya 601 klloslkl ve kısa dalga 
42,4 metre veya. 7075 metre üzerin
den yapılacaktır. . . . . 1 d" o·· b . ki para~t atlayışı yaptırmıştır. 

rını ı.stemış er ı. un, u ıste e· -----------------------------
ri de reddedilmiştir. 

1 
S .. \ 

1 
14 BtıtL1'1ClKA..~U!\ lO•O 

ll:a[lUIJ 

Sterlin 5.24 
Dolar 132.20 
İsviçre Fr. 29.6875 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçe ta 12,9375 
Pengö 26.!5325 
Ley 0.625 
Dinar 3.175 
Yen 31.1375 
İsveç Kr. 31.005 

ESHAM ve TARVlLAT 
Ergani 19,73 
Sıvas - Erzurum 3 19,10 
Sıvas - Erzurum 5 19,10 

ŞEHİR T1YATKO~U 

TEPEBAŞINDA 

DRAM KJ:Sl\11 
Bugün saat 11 ve 15,30 d 

Akşam saat 20,30 da 
B U J, C N 1\1 A Z U Ş A ı. 

Yazan: d. M. Barrie 

TEMSİLLERİ 

lSTlKLAL CADDESİ.N'DE 
K O M E D 1 l[ 1 S :\1 1 

lugUn saat 11 ve 15,30 da. 

Akşam saat 20,30 da 

l' A!jA llAZKETLEitl 

İstanbul Nafia Mü:lürlüğün:len: 
23.12.940 pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa MtldUrlUğü 

eksiltme komisyonu odasında (2345.27) lira keşif bedelli Yüksek Mü
hendis Mektebi dahllindcki binanın yıktırılması işi açık cksııtmeye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje. keşif hulfısaslle buna mUteferı1 diğer evrak dairesinde 

1 gllı"Ulccektir. 

.Muvakkat teminat (l 76) liradır. lsteklnerin en az bir teahhütte 
(2000) lirıılık bu işe benzer yıkma işi yaptığına dair idarelerinden al
mış olduğu vesikalara istinaden lstanbul VilllycUne mUracaa.tla eksilt
me tarlhındeıı tatil gllnleri harç (3) gUn evvel alınmış ehliyet ve 940 
yılına alt Ticaret Odası vesiknlarlle gelmeleri. (11446) 

ARLON 
Saatleridir. 

Sağlam, Dakik ve dünyanın en 

iyi saatleri olduğu ıibi fiyatları 

daha ucuzdur. 

Satı~ Deposu: Z. Saatman, 

İstanbul Sultanhamam Camcı
başı han l nci kat 

L ,, 
Gayri Menkul Satış ilanı 

İstanbulEmniyet Sandığı Mü ürlüğünden: 
Mustata Tevfik ile Hıı.tioe Hıdayetin 61~ Hesap No sile Sandığı· 

mızdan aldığı (2000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip evvelce 
işbu ild borc;:lu tarafından mUştereken ipotek edilen bu gayrimenkul ile 
aynı mahal ve sokakta eski 12 yeni 48 No. lu gayrimenkul taksimi cem 
ile taksim edilmek auretile borçlulardan Mustafa Tevfik uhdesine mUs 
takillen tahsis edilm19 olan aşağıda yazılı gayrimenkule ait borç vüdc 
sinde verilmediğinden yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 l.l 

maddesinin matufu olan 40 mcı maddesine göre satılması ica.beden Be· 
şikta.şta Abbasağa mahallesinin eski Yeniçeşme yeni Akmazçeşme soka· 
ğında eski 10 yeni 48 ve badettaksim yeni 44. 46. 46/l No. ra alan 
kayden bir senetle tasarruf olunan ahşap Uç evin tamamı. 

Bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sa· 
tış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
isteyen (27!5) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri ve Vakıf ica.reııl ve IAviz bedeli ve telh'Uiye rüsumu borçluya 
aittir. Arttırma fartnamesl 16/12/1940 tarihinden itibaren tetkik etmek 
isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya. girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı· 
lan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi
rinci arttırma 10/3/941 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğıunda 
kA.in sı.ndığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat iha· 
le yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması tcabeden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol· 
mA8ı şarttır. Aksi takdirde son arttırarun taahhUdU baki kalmak şartile 
2!5/3/941 tarihine mUsadlf Sah günü ayni mahalde ve aynı sa.atta 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm 
Ustllnde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan aUl.kadar
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususlle faiz ve masari· 
fe dair iddialarını iltın ta.rll: d•m itibaren 20 gün içinde evrakı müsbl
telerile beraber dairemize bildirmeleri ıa.zımdır. Bu suretle haklarını 

bildirmemiş olanlarla. hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Dahıı fazla malQmat almak iste
yenlerin 38/1380 dosya No. sile Sandığnmz hukuk işleri servisine mUra
caa.t etmeleri !Uzumu ilA.n olunur. 

* * DİKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alman gayrimenkulU ipotek göstermek 
isteyenlere muhammlnlerimizin koymuş olduğ'u kıymetin % 40 ru teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına. kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. (11823) 

~iÇKiSiZ SAZ-
1 BORSA K "h · d Nezih bir aile salonu B E B 

ıraa. anes:n 3 olan kıraathanemizde PAZ! B 
Saat 2·6 ya kadar memleketimizin tanınmış Bay ve Bayan san'a.tkar-
larından müteşekkil mükemmel SAZ HEY'E",'İ'ni dinlemek fırsatını 

kaçırmayınız. 

istaıbul Vakıflar Direkttirlüüll ilaJlan 
VAKFI1'' İSl\11 

Langa'da Ayn Todori killsesl ve tahsisatlı mektep. 
Samatyada Aya Kostantin, Analipsis, Aya Nikolas, Aya Yorgl, Aya Pa· 
raskovi ve tahsisatlı mektep. 
Tekfur saray Panaiya kilisesi. 
Edlrnekapıda Samıaşık Aya Dlmitri kiliseal. 
Topkapıda Aya Nikolas kilisesi. 
Eğrikapıda Panalya kilisesi. 
Balat. Loncada. Aya Dimltri kilisesi ve tah.slsatlı mektep 
Loncada Ballno kilisesi. 
Balıkh Rum hastanesi. 
Yeşill<öy Ayastafanos Ayazma ve mezarlık ve tahsisatlı mektep. 
Fenerde Patrikhanenin Kotcdral Aya Yorgi kilisesi. 
Ayatl"apl ve Ve!a ve Vl!Ularna AyazmalarL 
Fener Yuvakimlon kız lisesi. 
Jr~enerde Büyük Rum erkek lisesi. 
Jr~enerde Marsall ilk mektebi. 
Sirkecide ilk rum mektebi. 

Yukarıda adları yazılı azlık Vakıflarına. yeniden tayin olunacak 
tek mütevellilerin imtihanları 16/12/940 tarihine mllsııdif Pazartesi 
günU icra kılınacağından evvelce namzet olarak müracaat etmiş ve ge
rekli vesikalarını da tamamlamış olanların o gUn Saat (9,30) da Çen
berlitaşta. İstanbul Vakıflar İdaresine mUracaatları ilAn olunur. (11830) 

-IC 
ka insan görmedim. 'sızmıyordu. Bekledim. Yine ses 

İki sandüv!çle bir fincan kah- yok o kadar yorulmuştum ki ka· 
ve istedim. Bir paket de sıgara pının eşiğine oturdum. Başımı 
satın aldım. Biraz sükunet bul- duvara dayadım. Nerede ise uy· 
mu~tum. Üç sigara içtikten sonra kuya daİacaktım. Nihayet kapı 
kafam büsbütün yerine geldi. yavaşça açıldı ve Frans yavaş 
Garsonlardan birisine saati sor· sesile: 

Elimle ona susması için işaret 
ettim ve kısaca telgraf lisanile: 

dum, henüz gece yarısını iki saat - Siz misiniz~ Nihayet geldi· 
geçiyordu. Bütün bu işleri iki snat niz mi~ 

- Uzak bir parktaki telefon 
kulübesinde kimse yoktu. Saba
ha kadar da oraya kimse uğra· 
maz, dedim. 

Yüzünün manası hemen değiş
ti. Rengi geldi, sükunet buldu. O 

Kantı gayet tesirlidir. Barsak solu<·::ınlıı.rımn büyüklerde '\"e 
küçüklerde sehep olacağı tchlllceler göz önilne nlınnrnk solu• 
can hastaııklarmdn bunu kullanmaları tnydılıdır. 
Hekimlerimize ve halkımıı.a ta\"siye edilen bu mUstahznr her 

eczanede bulunur Reçete Uo satılır. 

su • 

Telg.af, r~uhabere Bi1gis· O.an Orta 
IVıektep Mezu ıu 1~ u · Alınacak ,. 

Posta Telgraf ve Telefon Umuını 
Müdür üğ .. den : 

1 - ldarom1z mUnhallcl"lne orta mektep mezunu ve telgraf mubs· 
beresine vuı.ıf olrnd< W:c.; c ..ıl. ..ıc..ıık maaşlı veya !.!ere U: memurlar ıçill 
milsabaJ n imtıhar ;') pdac.ul.t.ı. 

2 -- MUs .. bnka..!a mu\aftak olanların idarenin teklif cdccği yerlerde 
memuriyet kabul etme.eri ı,..ırttır. 

3 - Müsabakada mu\•nffak olanlara 3656 sayılı kanun hUkmUilc 
göre c15> lira maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden musaba.ta.; a ıştıı ..ın o.:decek hat bn.ş baıucı. 
baş mUvezz.I ve b:ıkıcı ve mU\'ezzılerin 30 yaşından evvel idareye ınt>S•P 
etmiş olmaları şarttır. 

5 - 1dare haricinde müsabakaya girmek isteyenlerle hAlen ıdaJ'C 
dahilinde bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve mUvezzıleP. 
788 sayılı memurin kanununun 4 Uncu maddesindeki şartlan halZ ol· 
maları ve devlet memuriyetine lllc defa almacakl:ırın 30 yaşını geçme~ 
bulunmaları lAzımdır. 

6 - Hıllen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya girmek ıstc
yenler 20.12.940 cuma gUnU ak.şamınn kadar bir dilekçe ile ve idare b•· 
ricinden girmek isteyenler de yine mezkQr tarih akşamına kadar diJeJ<Çt 
ve evrakı mUsbitelerlle birlikte imtihanların icra olunacağı P. T. 'l'· 
merkez mUdUrlUklerlne müracaat edeceklerdir. 

7 MUsabaka vllfıyet P. T. T. merkez müdUrlUklerinde muhabere-
den 2 ·o çarşamba günü saat 9 da yapılacak muhabere bilgisini ıs· 
bat ed '1 umumi bılgllerden ve 26.12.940 perşembe günU saat 9 d' 
yapılacaktır. ( 11354) 

L+i 

Ur~ J.Jra 

ı 2ocr.> - 2000-

• 1000 - sooo-
2 '1l:O - 1600.-

' GOO - 2ooe-
1 250 - 2-000-

ıoe - mo-
'10 l50 :::: (OM.-

)0 20 = GOee-

Tiırki,.e it Ban ....... p.,.. yatwmakla ya1rwı para M
riktirmit olmM, •JDI zamanda talihinizi de dmemif 

olununu&. 

Kfı9ideler: ' ş.m.&. 2 Ma7J9, 1 Kwalıaralr ve kambarMız br 
1 A.t-~oe, S tıdnclf.etrlD ta.- snplannda ea az eW llraaI bu-

rihlerlnde yapd.lr lm..nlar kuraya cl&lıll ed.lllrlel 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AIIMET EMİN YALMAN 
Ba.sıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

korkunçluk olacak ki genç kız 
olduğu yerde kaldı. Evvela sa· 
rard·. Sonra kızardı. Ellerile yü
zünü kapadı v~ titremiye başladı. 

Ben şaşırmıştım. Aramızda bir 

anlaşmamazlık olmuştu. 

- Aman galiba yanlış fikirle· 

re kapı!dınız. Ben para i.•temem 

kadının kim olduğunu kaVfl)~ 
madım. Uyku sersemi idim. fr0 r 
arkasındaki mavi sabahlığı çık0ıı, 
mış, onun yerine beyaz ya1':t' 
yünlü bir elbise giymişti. Bu .,. 
yaz yaka ona ne kadar da > 
kışmıştı. 

Yazan: Martin Pcrlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
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içinde görmüştüm. Halbuki bana Gözlerimi açamıyordum. O 
sabah olmuş gibi geliyordu. Son derecede yorgun ve uykusuzdum. 
de,.ece yorgundum. Sıcal.. bir ya· Genç kızın arkasında yine mavi 

kadar şirin ve hoştu ki, uyk•Jma 
rağmen ona bakmaktan kendimi derken.·· 
alamadım. - Evet, affedersiniz. Ben yan-

- Sizi uyandırmak isteJ11~ 
dim, amma saat yedi... dedi. ~ 

Uywnuş olduğum koltu1't~ 
kalkmak istedim. Hiçbir t:ırııfı ~ 
tutmu. ordu. Neden bilmem ç~ 
yorgun iken insan biraz u)'\l r 
daha yorgun olarak uyanı~~, 
Üstelik tıraşım da uzamış, e ıe 
selerim büsbütün berbat bir hlı 
gelmişti. 

V 1 de kalmıştım. Yüzümü silecek tağa yatmak ve derin bir uyku- sabahlığı vardı. Beni içeri aldı ve 
Oradan uzaklaşırken iki mil- mendilim yoktu. Elimin tersile ya dalmaktan başka emelim kapıyı sürmeledikten sonra ko

yon İngiliz lırasına sahip bir İn· şöyle bir yüzümü sildim. Nereye yoktu. luma girdi. Ben" bir odaya ;ötür
'lan gururıle yürüyordum. Fakat gideceğimi heni:z bilmiyordum. Sokağa çıktığım zaman ayak- dü. Rahat bir koltuk göstererek: 
bu halım çok devam etmedi. Ak· Hemen Frans"ın evine dönsem larımın artık beni taşımak iste· - Oturunuz dedi. 
ıne mutemadiycn karşıma insan- belki arkamdan birisi takip edi- mediğini hissettim. Çok yorgun· Koltuğa adeta yıkıldım. Şap· 
ır çıkı} ordu. Hatta dört tane po- yorsa nereye gittiğimi görür de dum. F rııns' a gidip neticeyi an- kam ve muşamham elimden düş· 

lıse birden rastgeldim. lçıme kor- kıza zararım dokunur diye dü- !atmam lazımdı. Onun evinden tü. Gözlerimi açık tutmak ve 
ku P.' rdi. Koşmıya başladım. San- şündüm. de çok uzakta değildim. Güç hal onunla konuşmak ıçin çok zııhmet 
ki bu dört polis arkamd:-n kova· Yoluma devam ettim. Hep ar- ile oraya kadar sürüklendim. Ka- çekiyordum. O ise yüzüme dik· 
lıyormuııı 'lbi koşuyordum. Öyle karodan birisi geliyormuş gibi pının önünde durdum. Şöyle bir kat ve er.dişe ile bakıyor. benden 
.dS lı ve iı lec nlı bir halim var- korku içinde idim. Biran artık etrafa bakındım. Kimseler yoktu. izahat ist"yordu: 
dı ki mut aka gorenler benden kuvvetim kesildi. O sırada bir Zili çaldım. Kimse cevap verme- Merak etmeyiniz dedim. 
uph Bunu düııı.inerek barın önünden geçiyordum. İçe- di. Bir daha, bir daha çaİdım. Her ~eyi hallettim. 

daha fol .ı kt>rktum ve daha sti- ri daldım. Kimseler yoktu. Bir iki Yine evin içinde hiç ses sada yok- - Nereye götürdünüz.. ne 
ıatle .ko,.mıya başladım. Ter için·, müşteıiden ve gnrsonlardan OO§-, tu. Pencerelerden de hiçbir ışık, yaptınız} 

- Size nasıl teşekkür edece- lış anlamıııtım. Sizin de başka er
ğimi biıemiyorum. Ne söylesem kekler gibi yalnızlığımdan ve 
azdır. Onun için hiçbir şey söy- zayıflığımdan istifd.:le etmek İs· 
lememeyi tercih ediyorum. Anlı- tediğinizi zannetmiştim. 
yorsunuz değil mi? Ben ağzım açık ho.yretle ona 

Benim pek söz anlıyacak ha· brby~rdum: 
!im yoktu. Kekeliyerck: _ Paradan evvel bir saat ka· - Niye hı .i daha evvel u>''f\-

- Teşekkür etmeyiniz. Yal- dar uykuya ihtiyacım var. dırmadınız? dedim. 

nız bir şey istı Bu sözlerim onda garip bir se- Kıır;nmda güzel büyük 
··ıl'' go 

- Gidip İııl ~ • nızı getire· vinç uyandırdı. Gözleri sanki için rile ~ana g·:tüyordu: 
vim. Sade miktarını !Öylemedi- için parladı. Ben artık durnmı· 1'11o - Cesaret edemerlim. o 
niz ~ yordum Onun güzel gözlerine 

Öfke ile sözünü keserek on· baka baka uykuya daldı;n. Ne 'ar raha! uyuyordunu ki. d" 01 
dan para istemcdığimi söyledim. kadar zaman sonra idi bilmem, - Fakat saat yedı .. ye 

1 

Göz.lerim parlıyor. Ellerim titri- beni uyandırdı. İlk saniyede r.e- mut 
yordu. Halimde herhalde bir 1 rede olduğumu, kar§ımda duran 1 

..... 

deJim. 


