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INGil TERE 
Ana Cephesinin 

Manzarası 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

L ondradan yeni gelen biri- r 
le konuıtum. Şunları an· 

1-ıtı: 
cLondra ve bütün İngiltere 

bir muharebe meydanıdır. Bura· 
da yrkılan binalar ve ölen insan· 
1-r var. Fakat hiç sarsılmıyan, 
•kaine olarak kuvvetlenen bir §ey 
"•rdır ki, o da cesaret, manevi 
ınukavemet ve zafer azmidir. 
A.lrnan taarruzunun aaıl gayesı 
bu manevi kıymetleri bozgun3 
Uiratmak olduiuna göre Alman· 
1-r, aradıklarına taban tabana 
•Ykın neticelere varmışlar de· 
ltlcktir. lngiltereye atılan her 
bomba, lngitız sınıf ihtilaflarını 
Öldürüyor, Jngiliz birliğini bir kaı 
daha lehimliyor ve atanlara kar· 
fi bugüne kadar lnKi}izlerde gö
liilmemif ıekilde bir kin ve nef · 
ret uyandınyor. 

lngilterede ırmumi hayat, SÜ· 
lt6n ve intizamını katiyen kaybet. 
ltıcmiftir. Tarifede onu yirmi iki 
leçe kalkacak diye yazılı bir tren 
onu yirmi iki geçe hareket ecli
Yor. Sazan taksi ile giderken bir 
bornbanın yolun üstüne yıktıiı 
•nkazın o sokağı geçilmez biı 
~le koyduğunu görüyorsunuz. 
Ertesi gün oradan geçerken ayni 
•oltağı tertemiz bir halde bulu
Yoraunuz. Bazan bir bomba, gaz 
borularını patlatıyor. Mutfağınız· 
da gaz kesiliyor, fakat birkaç saat 
•onra gaziniz tamir cdilmi§. bu
lunuyor. Bunlar küçük ıeyler gi· 
bi görünür, fakat lngiliz milleti
ilin vaziyete ne kadar kudretle, 
ile kadar terü taze bir azimle ha· 
kim kaldığına açık delillerdir. 

İlk zamanlarda lngiltere üze· 
tine atılan her Alman bombası 
bir ıeyler yıkıyordu. Fakat bu
tiln atılan bombalardan mühim 
bir kısmı israfa uğruyor, çünkü 
t11velee yıkılan yerlere diifüyor. 
Sonra Londradan son zamanlar
da 3 70,000 çocuiun uzakla.§tı· 
rılrnıı olmaaı ve yalnız 60,000 
Çocuk kalması, halkın mukave· 
l'tıetini kolaylaıtırıyor. 

Hava hücumlannın da, deniz· 
•ltı taarruzlarının da büyük za
)'~ta sebep olduiunu inkar et· 
l'tıck kimsenin hatırından gcç
tı'ıcz, fakat §Uraıı da muhakkak· 
tır ki lngiltereye atılan her Al
illan bombaaı, lngiliz milletini 
Yepyeni esaslar üzerine yeni baş· 
lan kurmıya hizmet etmektedir. 
Büyük fedakarlıklar bahasına el
de ettikleri nimetin kıymetini bü· 
tün lngiliz halkı idrik ediyor.> 

Kira ile Verilen 
Malzemesi 

Amerikanın Buldugu 
Kanun Hi'esi 

[Anadolu Ajansı, Amerikanın ln
giltereye harp ma.lurnesi kiralamak 
usuIUnü keşfettiğini bir, iki gil'l ev
vel haber vermişti. DUn aktam da 
bu mühim habere dair İngiliz gazn. 
teıerinin tefsirlerini bildiriyor. Bt.: rne 
selenin anlaşılması için şu ciheti d" -
ima gözönUnde tutmak lAzımdrr · 

Conson kanunu adlı bir kanun, Ame
rikanın eski borçlan ödemiyenle• ~ 
kredi açmasına mlnidir. İşte Ame
rika da lngUtereye yardım hususun
da yeni ve genU, bir safhaya geçmek 
i .cdlğı !çın kıra usulUnU, bir kanun 
hilesi yolu diye k~ebnlştir.J 

Londra, 19 (A.A.) - Taymls gaze 
tesi Amerikanın harp malzemesini 
klral&mak sureUle yapacağı yardon 
dan bahBederken dlyol' ki: cİngtllz 
fehlrlerlne gemllerimtze kar~ yapı
lan şiddetli taarruzlar, İngiliZ adala
nna karşı hazırlanan geniş bir hü
cumun başlangıcı olması ihtimali var 
für. İngilizler istikbale güvenmekle 
beraber bugUnkU tehlikeleri zayıf ~tir 
mezler. 

Amerika ile müşterek olan ideal· 
!erimizi müdafaa için Amerika si • 
IAhlarınm artmasma ihtiyacımız var 
dır. Halbuki bunları ödemek için 
kullanılacak dolarlarımızın eksllece
ti zaman yaklaşıyor. B. Ruzvelt '>U 

meııeleyi kökllnden hal için basit bir 
çare bulmuştur: SilAhları lğTeU ver
mek ... 

lngiltereden gelen zatın getir· Bundan evvel bu paranın tngllt:?· 
eliği bu malumatın t.am bu sıra· reye teberrUU fikrini de llel".i sUrdU· 
da kıymeti büyüktür. Çünkü Jer. Bu da olııaydı bir izzeti nefis me 
~ihver tarafı hem tali harp mey- selesi yapacak değildik. ÇünkU bl?. 
darılarında, hem de siyasi saha· garp medeniyetine ait mUşterek kıy
larda hezimet üzerine hezimete metli müdafaa ile meşgu!Uz. 
iiradıktan sonra gözlerini tekrar Yalnız her gemiye, her tayyareye 
llgiltereye çevirmiştir. Kati ne· acele muhtacız. Hazırlık devresi u
biceyi orada ar_amı!a -~~t~ m~- zun sürmemelidir.> 
k Urdur •• B. Hıtlerın buyuk bır Deyli Meil gazetesi de: cAferln, 
umar partisi oynamıya karar di r B. Ruzveltin işlerin ruhuna 

"erdiği ve lngiltereyi istila için yo ' ' 
bir ·ı k l 'k · t ·· 1 dokunmak gibi nadir bir meziyeti 

mı yon as er ı zayıa ı eoze 
'ldığı da söyleniyor. vardır. Bugün asıl iş, lngiltereye 

Dünyada en büyük hata, içi- yapılması dUşüntllen 8f8iz derecede 
lll~deki arzuyu hakikatin ifade- korkunç taarruzU akamete uğrat~ak 
ili sanarak kendi kendimizi al- ı maksadile teçhizatı çoğaltmaktır.> 
d~trnaktu. A!~an istila tehlikesi· Nlyuz Kronikhı, Ruzveltln hareke-
Ilı zayıf gormek, gevıemek; 
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Sizin B11a11 : 

Evi Yanan 
Komşuya 

Su Vermeli 

B. Rouevelt 

Birleşik Amerika Cümhurrclsi B. 
Ruzveıt. 1ngiltereye yapılacak yar
dun hakkında sorulan bir suale tek 
bir elimle ile cevap vermiştir: 

cEvinde yangın çıkan bir kom
~ya. evimizdeki musluğa bir hortum 
takarak su vermelıylz. Yangın sön • 
dilkten sonra hortum sağlam kalm1' 
ise geri verir. Harap olmuş ise tabii 
bedeli istenmez ... > 

- Radyo gazetesl-

ÔRFi İDARE 
Uzatılıp Uzatılmamasına 
Bugün Karar Verilecek 

Tatil ve Bayram Günlerini Tahdit T asavvunı Yok 

iğreti Malz menin 
Kıym~ti 

Dokuzbuçuk Milyar 
Do!ar! 

Nevyork, 19 (A.A.) - Post gaze
teel fQDO yazıyor: Son Runelt plA
ıuna söre 1ng1ltereye kiralanacak 

Ankara, 19 (Telefonla) - Örfi ida
renin temdidi ihtimali hakkında gaze
telerde yapılan neşriyat üzerine Baş
vekalet müsteşarı Vehbi Demirelden 
malumat istedim. Örfi idare hakkında
ki kararın azaltılıp veya çoğalt.iması 

işinin doğrudan doğruya Büyük Millet 
Meclisine ait olduğu~u ve bugünden 
herhangi bir tahminde bulunmanın ta
mamile yersiz bulunduğunu söylemiş-

tir. Büyük Millet Meclisinin yarınki (bu
günkü) toplantısında ilan edilen yerlere 
ait bir aylık Örfi idare kararının uzatı
lıp uzatılmaması hakkında yeni bir ka
rar verilmesi beklenmektedir. 

* Ankara, 19 (Telefonla) - Başveka-
let müsteşarı V chbi Demi relin verdiği 

malumata göre hafta tatillerinin yalnız 
bir güne inhisar edeceği ve bayram 
günlerinin de tahdit edileceği hakkın
daki haberler hakkında: hükumet dai
relerinin en son mercii olan Başveka
lette malumat yoktur. Bayram ve sai
reye ait tatil günleri hususi kanunlarla 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu tatil 
günlerinin kaldırılması için hükumet ta
rafından tadil projelerinin hazırlanması 
lazımdır ki, hükumetin herhangi bir dai
resi böyle bir işi henüz düşünmemiş bu
lunmaktadır. Demek ki, dünya vaziye
tinin anormal olması dolayısile hükume
timizin de normal tatil zamanlarından 
tasarruf arzusunu duyacağını rıeri süre
rek yapılan tahminler, hiçbir müsbet 
esasa dayanmıyan masa baıı havadis
leridir. 

1 
tayyare, tank, gemi ve diğer harp 
malzemesinin kıymeti yekQnu 9 mil
yar 500 milyon dolara \-arıyor. 

Evvelce sipariş edilen iki milyar 
dolar :kıymetınde malzeme yukarıld 
yekOna dahil değildir. 

Mihver Diliyle 
Sulhun Tarifi 

ÇOrçil Bardiya'da 
Müdafaa Sarsılmış Nevyork, 19 (A.A.) - Amerika, 

mali zorluğu dUşünmeden sipal'iŞ \"er 

Memnun, Fakat 
ihtiyatlı 

mekte devam etmesini lngiltereye Japonya Çine Sulh 
bildirmiştir. Hazırlanan Uç milyar 
dolarlık sip&.rtşin derhal \·erilmesi Niyetiyle Gitmiş "Tehlikenin Geçtigini 
Vaşingtondaki İngiliz yüksek me -
murlarına tavsiye edilmiştir. Tokio, 19 (A.A.) - D. N. SanmakFelaketOlur,, 

Londra, 19 (A.A.) - Bitaraf mu- B. bildiriyor: 
şahitler, Amerikanın geniş yardımı- Japonyanın V~ingtona gön-
nı, Ameı:tkaJılanı\. İngiliz zaferine.- receii ~i sefire Japon • A· 
inandıklarına açık bir alt'unet sayı- merikan cemiyeti bir ziyafet 
yorlar. Bu hareket, Amerikan ve İn· vermiştir. Japon hariciye na· 
giliz sanayii arasında harpten sonra zırı bu ziyafette bir nutuk söy
lşbirliğinin başı olacaktır. (De\'amı: Sa. S, SU. 4 te) § § 

Fiyat Murakabe 
Komisyonu 

3 ltalyan Tümeni 
Ümitsiz Dövüşüyor 
Radyo~: 

«BardJa mevldbıln ,m.cD7e biM' 
lastJlderta eline ctt~ MJbeSt 
bu pllıtll ...... ~ tü-
khn ecUbnlt olmMıcbr. 1 

dlllnMla, 1 ltalyu tihnenhda ber 
taraltaa lrttbatı kallml!t "' ibldt8lz 
bir halde mulaanıbe cttlklert, bir 
kımu11111 ela Tobruk Dz.ert.e ~ • 
dlklerl bUdlrDlyor. 

«Son alınan baberlerde, BarcUya
ıu:n en d191nda bahman mtldafaa ku· 
ptmıu, ln&1Uzlerlu tuylldne elaya· 
namıyarak kınldıtı bOdlrlllyor •.• » 

Barbia - T obruk Yolu Kesileli 
Kahire, 19 (A.A.) - Reuter: Res-

B u Kazlar O Kaz- Dün Valinin Reisliğinde Toplandı 

mı bir teyit elde edllmemif olmakla 
beraber sanıldığına göre, seyyar ile
ri kuvveuer, Bardia - Tobruk yolu
nu kesmi,lerdir. 

lardan Değil Et işinde ihtikar Yapanlar Olur ve Tahakkuk 
Nevyork." 19 cA.A.> - Amerika h~dırse Şiddetle Cezalandırılacaklar 1 

Dahiliye Nazırı, lngiltereye yardım 1 B. Çörçil 
edilmeı:ılne itiraz eden Amerikalılara t 
şiddetle hücum ederek diyor ki: ı Londra, 19 (A.A.) - Reutcr bildi-

cEııkl Romada, tehlike dakikasında riyor: Başvekil Churchill bugUn A· 
feryat eden ve Roma.lılan ikaz eden vam Kamarasında askeri \'8.Z!yet hak 
bir nevi kaz vatmış, bizim kazlar o kında beyanatta bulunarak dem1'tır 
nevi kazlardan değildir. Eğer bizim N ki : cB~vekll ve Milli Müdafaa Na-
çeşit kazları dinlersek Amerika yağ- zırı aıfatile sık sık tam ve samimi 
maya maruz kalır ve demokrasiden beya.ııatta bulunamam. Ehemmiyetli 
en aşağı bir asır için Umldl kesmek kararlar almak mevkilnde bulunanla-
l!zrnı gellr. 1 ;rm fikirlerini ortaya koymalan dil.ş-

Hatip Bayan But radyoda şöyle mana ipuçları vereceği için tehlike-
diyor: cYakında tilomuzu İngiltere- lldlr. Eğer HiUerin ve Alman rlca-
nin emrine vermek için bitaraflık ka linin sa.mimi söz söylemek kablliyet 
nununda tAdil yapmak IAzım gele· !eri olup ta her on beş gUnde gayet 
cektir.> açık ve samımı beyanatta bulunsa

100 Alman 
Tayyaresi 

Traltlua &sller .ı 
Tqapcall: 

Londra, 19 (A.A.) - Alma.nyadaı: 

İtalyan limanlarma 100 Alman nak· 
tiye tayyaresi geldiği bildirilmekte· 
dir. 

Bu tayyarelerin her biri, tam teç. 
hizatlı 30 asker olmak üzere her se· 
ferde 3,000 nefer nakledebilecektlr. 

bir baskının az, çok netice vere- tini bir deha eseri sayıyor. 
biiınesi ihtimalini çoğaltmak de- =========================== 
lllcktir. Çok oükür ki lngilizler bu 
1thlikeyi çok iyi kavramıılardır. 
.\iman istila tegebbüaü suya düı
l'tıcmiı. yarın olacakmı§ ve mu
\oaff akıyet ihtimali varmı§ gibi 

Fiyat mürakabe komisyonu et itini müzakere ediyor 
lar c;:ok iŞimize yarardı. Vazifemiz 
kolaylaşmış olurdu. O zaman ~ on 
istihbarat zabiti söylenen ve söylen
miyen şeyleri diğer kaynaklardan ge 

BABP VA.Zttn1 
3 üncü Sayfamızda 

daima tetikte duruyorlar ve kar· 
~larındaki düşmanı, olduğundan 

Serbest Dövizle ldhaıaı 
Yeni Kararname, Yalnız Romanya, 

Yugoslavya ve Macaristana Ait. 

Fiyat mürakabe komisyonu ihtikar görülürse bunu yapanlar 
dün Valinin başkanlığı altında hakkında hiç müsamahada bulu-

(De\'amı: Sa. S, SU. 6 da) = = toplanarak son günlerde birden- ! (De\·amı: Sa. S, Sü. 4 te) - -

bire yükselen et fiyatları üzerin- --===================================== 
de İstanbul belediyesinin verdiği BUGÜNE GÖRE ATA SÖZLERi: 4 
rapora göre tetkikler yapmıştır. 

--- --
il daha korkunç diye hesap ede. 

telt kendi kendilerini maddi ve 
r'nevi bakımdan taarruza hazır-
1>'orlar. İngilizler, Hitlerin son 

1111tlcundaki tehditleri alay ede
telt karşılamıılardır. Hava taar-
1'\ı~larındaki keaafetin yakında 
~trnasını muhakkak surette bek
'?orlar. 

Bundan Sonra Bütün Lisanslar Yalnız 
Ticaret Vekaleti Tara "ında.ı Verilece·.: 

Geçen sene bugünlerde et fi. 
yatının bugüne g_öre 20 kuruş 
kadar daha düşük oluşu gözö· 
nünde tutularak, bu sene ihracat 
yapılmadığı halde bu yükseliı1te 
ihtikar ve sebep olup olmadığı 
araştırılmış ve kaııaplarla, celep
ler komisyona celbediıerek din
lenmiş, hayvan borsasının cet-

d Arnavutluk muvaff akıyetleri 
t, Mısır muvaffakıyetleri de ha

~İeelerin gidişini değiştire~ilecek 
~'dar mühim hareketlerdır. Fa-
't zafer ve muvaffakıyet tacla

tıtıı ele geçirince bunların üzeri
'lt uzanarak uyuklıyan tarafın 
~'İma gafil avlandığını da hatır-
'n çıkarmamk lazımdır. Bu gü

~tl neticelerin krşııında duyula
~k his, bunların mutlaka muka· 
ıI tedbirler ve hamleler uyandı· 

~lltağını hesaba katarak tetikte 
İl\11!rnak ve her türlü sarsıntı ve 
~~ra daima hazır bulun· 

ka 19 (T ı f l ) ı ik d 1 k b t velleri üzerinde de tetkikler ya· An ra, e e on a - m tarın a mem e ete aer ea 
Serbest dövizle memlekete itha· dövizle ithalat yapılabilecektir. pılmııtır. 
lat yapılabile~eği hakk~nd~ki ka- ı ~erhan~i bir ki~s~ _serbest dövi- Celepler bu yükselişe doğru· 
rarname üzerıne bazı tıcarı mah- zı kendı menfaatı ıçın ve memle- dan doğruya hayvan yetiştiren 
fillerde bu ithalatın bütün yaban- ketten yapılacak ihracatı aşacak merkezlerin sebep olduğunu, bu 
cı memleketlere teımil edileceği bir tarzda kullanmak hakkını ha· merkezlerdekı halkın kasaplık 
hakkında bir şayia çrkmıı bulun· iz değildir. Diğer taraftan Tica- hayvan yerine, kavurma gönder· 
maktadır. Bu hususta yaptığımız ret Vekaleti ithalat ve ihracat iı- mekte daha fazla kir bulduk ları· 
tahkikata göre ıerbeat dövizle lerini bir elden tanzim edebilmek nı, ayrıca arpa, yulaf ve ot fiyat
ithalat yalnız Romanya, Yugoa- maksaclile şimdiye kadar mahalli larının da bu yükselişe amil ol· 
lavya ve Macaristandan yapıla· ticaret memurluklarınca veril- duğunu söylemişlerdır. 
caktır. Fakat bu memleketlerle mekte olan lisans usulünü kaldır- Komisyon, bu işin daha ziya-
yapılacak serbest dövizle ithalat B d bu'"tu"n 1.1_ de iht ısas işi olduğunu gözönün-

mıştır. un an sonra k h l f işi de bir esasa tibi kılınmııtır. de tutara müte assıs ar tara ın· 
Muvazeneyi temin için ancak sanılar yalnız Ticaret Vekil eti dan da ayrıca tetkik edilmesine 

memleketten yapılacak ihracat tarafından verilecektir. ,. --~ bundan sonra herhangi bir 

f I 
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\ 

~ .. -........ _ 
·~uune koDl§una, ıelir bafUIA ! Sel ı..,iv, kwn ı.&W". 
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Büyük Tarihi Roman 

Şehirve Memleket Haberleri 
..._ __ YAZAN: /"\.SA~i TE%i$ --~ 
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Hızır, Leylasının Ateşiyle Yanıp 
Mecnuna Dönmüştü. Kavrulan 

Yaşlı bir çınarın gölgesinde bakın . bizim ağaları görebilir 
mola verm iş birçok zarif konak m iainiz ? Belki size bir kese daha 

jAdliye Haberleri 

, MahkOınlar için 
T alimatnams 1 

1 

B6:rle Bir Talimablaa:e 
arabalarından uzanan yaşmaklı ihsan e~erler, dedi. aeımedJtf .Aıalaşlldı 
lr.adın başlan , sihirbaz, sinibaz, Ötekıler bu ağala n &özlemek 1 

ateşbazların hünerlerini ıeyret- emrinin birer kese akçe için ol- ı Mahkllml&rın nafıa işlerinde ~ı:t. · , 
m ek bahaneslle kalabalık araeın· mayıp, ahu bakı,lı bir yosma için lıştırılo.catı hakkında lstanbul mlld· ı 
d a ki iri kıyım y eniçeri zabitler i, olduğunu b iliyorla rdı . Fa kat dei~mumtliğl ne bir talimatname g;J., . 
ı~vend ve s ipahı- ag"alarile i•mar· ef d 'I · h ı · k k derılmlş değildir İstanbul ve Ü~kU • ~ en ı e rıne u us ça ma ıçın: 

l aşıyorlar, ıözlerini süzüp dudak- . .. . dar ceza evlerinde 350 kadar ıı1ah· 
. -. .Zaten h ız hoyle mıras ye· kOm vardır. Bunların birçoklarının 

!arını btizerek bu bağrı ya.nık er- d b h d k k 1 
ı g ı ı para arce erse a çc er mahkOmiyetıeri de azdır. Eskl kanu· 

lerin yüreciklerinde sağnaklar üç güne varmaz suyunu çe ker. 
d l t ı d nun tayin ettiği şartları haiz olan 

o aş ırıyor ar ı . Allah vere d e ag"lar zuhurat mahkOmle.r esasen tmrahya ve Zon· 
Yer yer yükselen zurna ve etseler de keseleri tazele ı:; ek, d i- guldağa gönderilmişlerdir. 

d timbelek seslerine darbuka ve ye cevap verdil er . 
zillı maşa ı;:ü rültüleri de karı~ı- Bir aralık Dursun Veliyi, Veli Csklılar Ceza BYIDde 
yor, sanatlarında cidden mahir d e Hızırı dürttü. Dursun ka la ba- Üsküdar ceza ev inde, mrvkuf ve 

Milli Piyangonun İstanbul Gisesi 
idare, Vakıf Hanında Açtığı Gişelerde 
Halka Ooğrudan Doğruya Bilet Satacak 

Dlin açılıt meraaimi yapılan ııifeler 

Piyasa Vaz'yeti: 

Bir Günlük 
ihracatımız 

Mahtalll ?ifoıı:ıleketlere 
Mal OladerJlıU 

Dün muhtelif memleketlere 
200.000 liralık ihracat yapılmıı· 
tır. Bu arada Finlandiyaya tütün, 
İıveçe kuru üzüm, laviçreye tif· 
tik, Romanyayıt balık, mandali· 
ne, lı.eıtane, Bulgaristana balık 1 

gönderilmiıtir. 
Gönderilen mallara mukabil 

dün muhtelif memleketlerden pi· I 
yasanın ihtiyacı olan çO'k miktar· 

ı da ithaiat eıyaoı ııelmittir. Ma· 
carietandan, Romanyadan aelen 
ma!Jar araıında en ehemmiyetli 
olarak ecuyi kimyeviye ve tıb
biye, litopon Ye anilin boyalan, 

köçekler kıv ı ra kıvıra oynıyarak hktan uzakça bir a~acın gölge· ı mahkOmlann Slhht vaıiyetıerile cıa· ı 
o rtada dola~ıyorlardı . S il ihtarağa ainde uzanan üç beı kadınla er· ha yakından alAkadar olunarak tev· 
d eresinin uzandığı sahi le, daha kek arasında Zey rek yokuşunda ki lhaneye bir hamam yaptırılmış • 
tenha olmakla beraber daha ne · baskınd•n ku rtardrk l a rı s imaları 1 tır . Haftada iki defa bütün kovu~· 
fa iflperveran toplanmt~tı , Süslü seçer gibi olmuştu. Utağın d irse· I•r dezenfekte edil1l1 tkledir. 
kayık larda ya,maklı feraceli ka· iile böğrüne dürtütüne canı aıkı· Mevcut lmalAthancler genişletildi· 
d ın lar, sah ilin iki tarafında mey lan Hızır sonturlu b ir küfür Sa· m gibi ayrıca bir de S!\bUn tm&l:"ı.th a 
çekip ıtaz dinl iyen erkekler ara· vurarak onu ye re sermek ü ... r,re ne~ i ya pıltn ı .., tır . 1kl P."Un ev\fel ""', . 
·~~1da ~ ir~.r ;iş~n~ ~-İ~a gördükçe idi ki • O da İŞİn farkında oldu 1 kildar müddei unı,UJY.~ lle yoni mıhı• • 

dıu rkml elı dgozlerbını ~uzu1 p, kızıl du- ve derhal ren1ıi sa rardı ve yıireği rUn ceu ~vttıdc ya.ptıklan an! bi r 
a a:ın a te essum ~r u~.u~tura: mehter dümbelekleri gibi gı.im- 1 ıı..raştırm&d~ dL talimatname ile me· 

Milli Piyanııo umum müdür· ' diaine kalacaktır. 
lüiünün lstanbul subeıi müdür· ı Milli P iyango lıtanbul ıehri 
lüiiü Dördüncü Vakıf hanı bina· hudutları dahilinde piyango bi· 
sondaki daireıinde yaptıiı tadi- ı !etle rinin üçte birini u.tıyor. Bu· 
!atla, halka dofirudan doiruya na ı;ıöre Mi,li Piyanııo lstanbul· 
b ile t satacak g i, eler açmıştır. Bu dan daha fazla bir ki.r elde et· 
suretle lV1illi Piyango varidatını mek istemektedir. 

tıraı bıçağı, k&iiıı. mukavva, ca.m, 
astraiian ve itlenmit deri vardır. 

lll'll S .. ltze r Joatı 
Avrupanın muhtelif memle· 

kctlcrinden ihraç maddelerimize 
talepler çoiialmaktadır. Bu talep. 
leri karşılıyabilmemiz için hüku
met bazı ihraç maddelerimizin 
liunı i~lerini ve bilhana zahire 
ihr~~atını Uzerine almııtır. 

rak bın naz ve işve ıle gonilllerı i hür gümbür öttü. I nedilmJt hiçbir fey bulunmamı, tı r. 
çalı:,-o rl ardı . Neyzenler meyin H 1 

d . .. . . . l • ı ı:t. ecanını yatış tırıp cananı B / d• d 
Yer ıg ı neşeyı neyın esrar' nag· . h . 1 " d """ d ,_ 1 e € 111e e. 

arttırmak gayesi istihda f edil- Yeni açılan eiıeler, doğıudan 
mcktedir. Çünkü şube, doğru· doğruya müşteriye bilet veren ve 
dan doiiruya bilet sattıiiı zaman bayilere bilet satan gişeler olmak 
bayilere vermit olduğu kar ken- üzere iki k111mdır. 

ı · bil " k h ki ' d · • "' meya ııor ugu yana oK· • m e erıne ruyere a şe ın e · b k • .. 1 · 
ki · d k 1 ru a ınca, agacın go gesıne ae· 

y urr erın en ıaçar en. tat ı tc- .1 . k b h . . T,.. . ., D ak Ve t · 
b " 1 b . fk d " k ı · . rı mı, a a asırın ilzenne yayı· ' ı v-y ur r erı 

cssum er ır ı ır ıya mun a ıp : 1 h 1 1 il .. d d. .. - · · k 
ı k h ı b .. b" .. bih an • ı ar otun e ırsegın 1 ıpe 

o ara · . .:ıy oş a r ı us utun uş d f ' b ' Mal ırmeılzlik yUzU. nden tramvav· 
d , . d 1 yer yastı ııcına ayamış ne uı ır J . · e ıp y ere ıerıyor u. t bl 'b' .1 • . tarın tahdit mer:burıyetı kar~ıstnd& 

a o gı ı yarı uzanan sevgı ıyı t 
Hızırla ikı aıaiiı da dereye tekr g" d " y d .. d """ stanbul bel•dıyesl bazı tedblrleT al· . . .. ar or u. anın a o gor ugu 

dalları sarkan ıaldıde hır aıı~cın iki erkekle birkaç da kadın var· makl•dır. 
aı tın~a y.er al dılar. Sa~l~ sozl~ dı ve onlar ortaya konulmuı bir Tramvaylar azalınca, seferlerin da· 

P k illfet ol an v b t e fr ha çabuk yapılabUme11I lçtn tram • 

Münakalat Vekilinin Tetkikleri 
Vekil, İstinye Doklarznı da Gezdi 

Münaka lat Vekili Cevdet Ke
r im İncedayı, latanbuldaki tet
kiklt;rine devam etmektedir. Ve· 
kil, dün sabah doiru Denizyol· 
!arına ı;: i derek Vekaleti alakadar 

Vekil, Denizyolları umum mü
dürile birlikte lstinye doklarına 
giderek geç vakte kadar metııul 
olmuşlar ve akşam ilzeri de Sir· 
keeide 9 uncu iıletme müdilrile 

Oğrendiğimize göre. bundan 
böyle ihracı memnu maddeler· 
den başka fasulye, bakla, nohut, ! 
mercimek gibi diğer yiyecek 
maddeleri ancak lisansları Veka
le tten alındıktan sonra ihraç edi
lebilecektir. 

Maka~a F:yatları 
h

e . . ı I mıyk il e u un '?' · so adan çerezlenirlerken, genç t t vay durak yerlerinin de tahdidi dtl· are mı pa a u. anıp ya aga_n kız dalgın bir eda ile gelip geçen 
ı~ll.amıy~ hasretı_nış ol an bu fılı~ 1eri süzüyor, arasıra eğ i lip eiili; şilnUlmektedtr. Bu suretle tramvay· 
gıbı _delıkanlı .hır haftadanberı kulağına bir şeyler fı sıldıyan ya lar devirlerini daha aerl yapacaklar, 
L ı t l k 1. • fbir dereceye kadar bu si iratten i~tl

ey aBının ~- e~ı ~ ~anıp avruı.o.n nındaki genç kızın ıözleri onun 
Mecnuna donmuıtil . b ir nar ç;•eıı" i kızıllıg· ı ve hır' gü J fade edllml' Ol8"al<tıT. 

- l Bunun tetkikl iç inde belediye. reiı 
Biraz ileride bir aiaç altında goncasının kıvrıml•rını andıran 

toplanmıı bir kafile eg"'lenry" or. d d ki d •muavini LOtfi Aksoy, tra.mvay ıdare 

eden işler üzerinde meşgul ol· beraber ııarın tahmil ve tahliye D!lıa Yenlılen Teıblt Edlldl 
muılardtr. Vekil, Denizyolları kabiliyetinin artmaaı üzerinde ve Fiya.t müro.kabe komiayonu 
umum müdürü Kemal Baybora· &lchlmum iıletme mıntakuı üze· dünkü toplantunnda makara fi .. 
dan bu husuata izahat almıılar, rindeki iıler üıtünde tetkilr.lerde ya.tlarını da teabit etmittir. Yarın 
dairenin her tarafını gezerek me· bulunmuıtur. 1 guetolerde il&n olunacak yeni 
murlarla hasbihallcrde bulun· Bugün de Demiryollarının Ya· fiyatlara &öre, makaraluın cinı 

u a arın a küçük tebeaoümler 1 si umunı mUdUrü Hulki. Neşriyat 
Güzel aeeh bir okuyuc:u dinleyen .. yaratıyordu. mUdUrU Eşref Şefik, S•yl'll•efer mU· 
leri gaşyeden bir sesle devrin bü- Hızır bu tem&fa karşısında dUrUnden mürekkep bir komi~yon te
yülr. taırinin yeni &ilfteaıni teren· kendinden geçer gibi oldu ve şekkUI etını,tır. İhtiyari durak yer-

muşlardır. diku l•deki fabrikalarında, Yeıil· ı ve nevilerine ıöre perakende ma-
Vekil, müteakıben Deniz Ti- köy Hava iıtuyonlarında ve Si· liyet fiyatları üzerine yüzde 1 '4 

caret mektebine giderek oranın ile yüzde 20 aibi bir fark koy· 
meıai tarzı ve talebenin çalış.. livride yapılmakta olan liman ve • 

ntim ederek etraftakileri gaşyedi· dopdol" bı·r ka·ıe ••rabı bı' r yu· ı i i k ld 1 k tl hl .. or- er n n a ırı ması uvve e mu e-
yord u: dumda tepesine dikmiş gibi bey· mel gbTUlmtktediT. 

· I . d I la muıtur. malarlle yakından alakadar ol· saıre it er üzerın e meıp o • 
muşlardır. ı caklardır. ft'..ııaUatara rt1atıan 

Sinede evvel ne muhrik arzular ni bulandı. 
var idi 

Lebde aerkeı ahlar, ateşli 
hular var idi 

Böyle bihalet deiiildi ııördüfiün 
Sahrayı aşk 

Onda mecnun beyitler divane 
çular var idi 

Bu seateki kıvraklığa ııüftenın 
sihir ve kuvveti de in:ı:imam edin· 
ce Hızırdaki seree.mlik artmıttı. 

Savaı gece1inin iki aeMiz p.• 
hıdi ise oturmu9lar, birlikte ııe· 
tirdikleri nevale heybesinden çı· 
kardıkları öteyi beriyi ortaya 
dökmüşler. Hıtıra sezdinneden 
aarap teıtiıini tepelerine dikerek 
büyük bir leneer içinde önlerin· 
de duran kızarttı•! etten çekiftire 
~kiştire gövdeye atıyorlardı, 

Onların sinesini ne muhrik ar .. 

zular yakıyor, ne de dudaklarını 
ateşli ahlar kavuruyordu . Yalnız 
tuzlu eti yediltçe dudaklarını ıs· 

!atmak ihtiyacını duyarak şarap 

testisine yanaşıyorlardı. Hızırın 

bu ıki gölgesi EflAk diyarında bir 
hayli sürtilp dola~mış oldukları 

için, taraptan gayri bir içkiye ilti .. 

fat etmezlerdi. Halbuki Hızır, 

Veli ile Dununun önüne koyduk· 
!arı lr.üçülı. bir m;lfrabaya rakıyı 

doldurup ıüze liize içiyor ve her 
içtikçe ytir~iii kavrularak bir ah 
koyuveriyordu. 

Bir ara!Jlr. yanındakilere ıes· 

lenerek: 
- Bana 'b.kın şarabı çekitti· 

rip de burnunuzun onunu gör· 

mez hale gelmeyin. Etrafınıza 

Çok geçmeden ııenç kız da 
Hızırın mevcudiyetinin farkında 

olmuştu . Derhal dudaklarındaki 
tebessüm büyüdü ve bakışların · 
daki dalııınhk daı'iıldı . Kaılarının 
tatlı inhinuı derinleterek ııözle• 
rinde ıevince, hayrete ben:z:iyen 
bir vuzuh peyda oldu ve onu 
ııözden kaybetmemiye çalııaralı. 
doiruldu. 

Onun yanındaki yaılı erlr.eiin 
kulaiıına eiilerek bir ıeyler f11ıl· 
damaıı, Hızıra aenç kızır ' cndin
den baha,ttiiiini anlatmı . t ı . 

Nitekim yaılı adam da baıını 
çevirip Hızırı aördil ve yerinden 
fırlıyarak ona dofiru ı;:elmiye haf. 
!adı. 

Hızır kılık kıyafetinden hatırlı 

bir adam olduiiunu oandıiı yaılı 
adama kartı naoıl bir durum ala
caiını düıilnürken o, bir elini 
Hızırın omuzuna koyup diğer eli

le ellerini kavrıyarak: 

- Ben ıeni 1ıökte ararken yer· 
de buldum. Hizmetkarlarım her 

yanda seni aradılar, fakat bula· 
madılar. diyerek delikanlıya sa· 
rıldı ve alnından , yanaklarından 

öptü. 

Hızırın iki uıai"ı hatırlı ajanın 
Hızıra iltifat ederek senli benli 
konuştuğunu gördükçe yürekle
rindeki sevinç taşmak İstidadını 

gösteriyor, kabına sıiamıyan bir 

ıataret Veliyi de, Dursunu da 
oldukları yerde zıp zıp ııçratı· 

yordu. 
( Arka11 var) 

-5-
- Çllııktı beni tanımanu;ı lsllyo- meyiniz ... 

rum... - KendinJ bu kadar bilyük mü ıö· 
- Tanırsam ne olacak'! rüyonıun ! 
- Hiç!.. Blrlblrtmlze iki yabancı - Kendlml büytlk değU, •izi kU· 

olmaktan kurtulacağız. tUk görü3·orun1 ... 
- Yabancılar blriblrlne daha zı.. Saffet. ono bir an derin bir ö!kt 

yade hürmet ederler... Fazla samJ
ml3'·et lnfiianları IA.Uballllğe &e\·keder. 

- Zıı.ten litüball değil mi idik! 
- Jlayal görUyoMmnllz galiba!· 
- llayal görmedlğln1e sizi lnan-

dırınak lc,:in beni dlnlemenlzl arzu e
diyorum ... 

- Susunuz Saffet Bey .. 
- "'n!mıyacağlm ! Beni <llnliyet"ek~ 

... ın Piraıe! .. 
- Hem bana eben» diye hıtap et-

ile süzdü. Sonra, dudaklarını bUke
rek hakarf't dolu bir naurla &özle-
rlnl gOı:lerlne dikti ,.e ağır ağır ko· 
nuşnuya ba.,ladı: 

- Bundan on ısene evvel Çanak· 
kalede bir geno adam seni bazı ak
şamlar atla gezdlrlrdl. O zaman sen 
on beş ya,ında idin. Sevimsiz ve çir~ 

kJn bir çehren vardı. Bu adamın ho· 
şuna gittiğin için bu ..,yranıarı ter· 
tJp ederdi sanma: .. Sana bekAr od• 

Hastaya Gitmiyan 
Dokt!lrlar 

Sarıyer, Belediye doktorunun c;a
fırJlan l:>lr hutaya ~tmemeei Uzeri
ne Vali vo l!lelediye Reisi Dr. LO.UI 
Kırdar bu (1bi hA.diseler k&Plplsınde. 

çok titis davranılmuı ve Sarıyer bo· 
lediye doktorunun hakkında d& e.<~as· 
h tahkikat yaplmuı ic;in letanbul 
sıhhiye mUdUtlUIUn• emir veı1lmif· 

tir. 

laagtllz MaJuırrlrlal 1 

Mlıababeıı 

T anınmı§ İngiliz şair ve mu
harriri Lord Dunfsany, dün Oni· 

versitede coğrafya derıhaneıinde 
edebi bir musahabe yapmııtır, 

Namık Kemal 

Refi Bayar 
lvweıld Oeoe 

Vefat Etti 
Eski Baıvekil, İzmir mebuıu 

Cel!l Bayarın oğlu Refi Bayarın 
evvelki gece vefat ettii:ini tees· 
ıürl• haber aldık . 

Refi Bayar Milli Rea•ürano 
umum müdürlüiünde, Em inönü 
Halkevi reisliğinde, İ stanbul Par. 
ti heyeti reisHiinde vazife gör· 
mü~tü. Tahsilini lstanbul lisesin· 
de, Yükoek Ticaret mektebinde 
yapmış, lsviçrede tamamlamıştır. 

Refi Bayarın üç, dört seneden. 

beri eıhhati aareılmış bulunuyor· 
du. Haıtalık son zamanlarda art· 

mıştır. 

Celal Bayar, büyük oğlunun 

11hhatinden dolayı senelerdenbe

ri elem ve üzüntü çekmiıtir. Uğ. 
radıiı acı ziyadan dolayı kendi
ıine ve muhterem ailesine taziye
lerimizi bildiririz. 

Uni7:ersite ·e: 

Tekird ğ 
Ziraat Dukası 
BajdaJ Aldı 

Tekirdaii, 19 (A.A.) - Te· 
kirdafi Ziraat Bankaaı çiftçileri· 
mite tohumluk daiıtmak üzere 
262 bin kilo bufiday almı§tır. 
Banka bu bufidayl.udan 1 22 bin 
kilosunu T ekirdajı, 39 bin kilo· 
ıunu Malkara ve 4 7 bin kiloNnu 
da Hayrebolu çiftçilerine daiıt· 
mıttır. . 

Tekirdağ da Şiddetli K ş 
Tekirdağ, 19 (A.A.) - Şeh• 

rimizde kar ve şiddetli ıoğulr.lar 
devam etmektedir. r------

Soruyorlar? 
Okuyu<'ul&nmızdan bir zat te

lefon etti ve d~<ll kl: 

'iadem kl, soruyorsunuz ' .. <.•>· 
ruyorlar, mUsa.adenlzle bende bir 
şey so~'1111: Yeni Postabanenın 
önünden reçf.'rken C'ÖZllm ht!p lizc
rindekl levhaya. takılıyor! Bilmem 

Dllfecek mı 7 
Manifatura fiyatlannın artma· 

sına amil olaro.k ııösterilen bir 
kısım ma.Uann eaklanma.11 meae· 
lesini manifatura birliğinden bir 
zat doiru bulmıyarak bir arka· 
d8fımıza demi,tir ki: 

cHiç kimse bueün elindeki 
mevcut malı s•klama.k isteme .. 
mektcdi.r. Fiyatlarm artmasına 
yeı;:ane sebep eskiden elde mev· 
cut 25 • 30 milyon liralık stok 
yerine buı;:Ün elimizde ancak 1, 5 
milyon liralık mal bulunmasıdır. 

Yakında lnı;:ilteredcn gelecek 
mallar fiyatları büıbütün düşüre· 
cektir.> 
Tloaret Odalı laatuaabafı 
Ticaret Oduının yeni mecli9 

intihabına devam edilmektedir. 
Aaıl lzalan aeçecelc olan ınünte
hibi oaniler diin reylerini kullan• 
malı.ta devam etmiflerdir. '40 
mtintehibi ıani ve 20 ıi de Veki.· 
makta devam etmi§lerdir. '40 
kişiden mürekkep heyet 30 lza• 
dan mürekkep yeni Oda mecli
sini aeçecdı:lerdir. Netice bugün• 
lerde anlaşılacaktır. 

Poliste: 

BtlyUk Türk f&lrl Namık K&
mal hakkında 21 Blıinctkinun • 
da ttntvtırıltecte ve bllAm.um m~ .. 
teptel'Clo yapıla<ıak lhttfal lıuır· 

hkla.nna devam edilmektedir. E· 
deblyat Faktllı...t, lhttfalden oon
ra ııetredltmek üzere N&lllık Ke • 
l1l&l hal<klnda iki mıthlm _, 

Tabii ilimler ve coirafya ıubeleri 
farkında m••mız ! Yazı arapçıı. 68 Kiti Cezalandınlclı 

hazırlamaktadır. KltaplArdan bl· 
rint edebiyat tabeol tanslmat ee
mtnoıi, dlferlnl lae FakWtenln bir 
çok profMHrlert hazırlamaktadır. 

ha rflerle ~ııdu r: (POfo:b \'e Telgraf Emniyet aıtrucı •ube memurları 

Fen Fakülteıinin tabii ilimler 
ıubeıi ile, Edebiyat Fakültesinin 
coğrafya 9ubeıinin talebeıinin 
yüzde dokaan beıi kız talebedir. 
Bu vaziyet gözönünde bulundu· 
rularak gerek coğrafya §Ubesine 
ve gerekse tabii ilimler ıubesine 
erkek talebe kaydı için bazı esas· 
lar aranmaktadır. 

Xezarett). :&üyle bir daire var nu- dUn muayenesiz, karnesiz, dikiJı ay· 
d ır kt.. Böyle btr daire olmn.dtğt na!ıı kullanmak libi belediye nizam· 
gibi blı'ı" arapça harfler de ta,.. namesine aykırı harekette bulunan 
r i.hs ko.tı ,mıştır. Eğer bu rtnl 8 şoför ile tramvaydan aUıye.n 80 kt 

[Yarııı sekiz ıayfa çıkacak o· 
lan sazetemizin bir aa.yfuı bU
yUk ~aiı-e tahsis edilecektir.] 

l 'ttzf kı~nıetlJ lı:;e onun yeri mU>:e şiyl tecziye etmtşlerdlr. 
tl<"kll midir ? l~Utahyada tUrkc;ıe * F enerde oturan Alt Ju%1 Perihan 

~ yazı ile çini yapılıyor. Acaba bu oda.ıınaa yaktıfı mansaldakl kb · 
levha değiştirilemez mi'! I mUrden zehirlenmiş hastaneye kaldı· 

\. ____________ , ı rıtarak tedavi aıtma almmıttır. 

ııru toplatmak, bulaşıfını, çaıuaşır- bu ı,ıerden lhtlya.r dayınl&, hastalık bir türlü gltn1ck istemiyordun... Bu 
tarını yıkatmak, ve daha bir ı,:ok iş- it annPhln hiç ha.beri yoktu. O zaval hareketine hir mı\n~ veremMlft l~tn 
leı1nl gördürmek ~in gönJUnU almak lıları bir takıM yalanlıı.r •• cntTlka· yanına. geldi. Cali bir ta.vırla saçı.,. 

isterdi. Ve sen bu kü~ftk gezlntllere Iula oyalıyordun?. rını ok,ıyarak aordı.a: 

makabil onun her ıştne ko,.'lrdın... Nihayet bir gece yine aenl bir ha)· «- Bu akşam sana ne oldu kil-
Ralbukl bura4a mWılm blr noktayı it atının üzerinde ı~ı.dlrmll} , -e yor· tUk 't •• 
da Ut.ve etmek isterim: Sen yalnız, ıun e1·e dönmU,tU ... O seee biraz Nr Sen cevap \"erdin: 
bu at ge&lntllerlnden memnun kaldı- ho,tu ... t:'ykuau \.&rdı ... Halbuki .en «- Hiç!! .. 
tın için değU, ayni zamanda, bu ger.ı; biç uykun olnıadığmdan bahsed.lyor, «-Peki neden &ltmJyorsuh? .. 
&dama sonsuz bir tutgunluğun oldu- ve biraz dalı& onun yanında kalmak Buna hafif bir omuz stlldştle mu-
fu için ona yakın olmak 1 tl"rdln ! O- loln bahaneler arıyordun... kabele ettin. O zaman ilk defa göz-
nu bir deU ılbl &el•erdln .. Hem o ka· Piraye burada ~Jddc.tle doğrula.ra.k terinde parlıyan ya.,ıan gördü. Çek· 
dar aeverdln ki, iteni buı bir müıta- onun tözünü ke1tl : tlğln büyük ızhrabı anladı. Faka.t 
sebetllzllftn ytlsUnden tok.ı.tladrı{ ı - De\·am etmeyiniz rie.a ederim.. kalbi sı:ılamamıştı. tcınde en nfak 
vakit, ayaklarının dibinde slırünür, Artık el\.·erlr... bir merhamet bile uyanmamıştr. Bl-
ve bu aUrltnutten bile ze,·k duydu- J - Hayır, benJ dlnHyecekıln... lı\kl" ta.vrı deJ;l,tl, ıııert bJr seAle: 
ğunu glılemeıdln. Ook defalar gece. - Dinlemtyecetım Saffet Bey .. Bir - Böyle mı\nasız yere ağlamak, 
lerl seni atla uıaklara ıöturürdil. takın1 uydurma utrunda vaktimi zf . tuzlamak beni kızdrrır, dedi. Hayı.11 

Bu uı.un yol me.-,kk&tlerl bep le· yan edemem... güzellikle yerine rlt! .. 
nln lr:ln yapılıyor aanıtdın ... Hrtlbu- Reosl sapsarı olmuştu. r..;...; :şıarın - o zaman hıçktrddannı za.pteıdeme· 
k1 o, ıenl ahn Uıerlnde bırakarak da anlaşılmaz m!\.na.lar uçuı,uyordu dJn ... Yere düşerek dizlerine sarıldın .. 
bir ahbap ıörmek, bit m6yva kopar- Salfot ftltunnu de,-am etti : Bu vaziyet onu bUtıblltUn alnlrlf'ndl· 
mak bahaneaUe N.atlef'Oe ayrılırdı. - Tel:lş etine rica edcrln1 : .. :Se dl- riyordu. Seni kollarından tutarak a
Acaba epr1n üstünde korkudan tlt- yordwrıf .. Evet, onun )anında. knl- yafa kaldırdı .,.-e titrek bir IA.mbn 
rlyerek beklediğin bu yu gecelerin· mak için bahaneler anyordun .. Nlha· t'ığında. yüzüne ga.zapla baktt. Sen 
de, onun herhangi bir randevuda gl:- yet o aane 7fr 'lc&fını , .e &enin glt- onun bakL,larını büyük bir meftunı .. 
zel a,k saatıert ya,.aırını tahmlr men IA.ı:ım 1; .... . ..;"lnl anlattı. Sen ha- yetle aeyredJyordun ... Adeta kendin· 
eder mlyclln 1 .• Her ne t~e! .. Bütü.n r~)l .. tc•iz. kapıya dayanmu1 duruyor, den geçmi,tln ... Fakat seni kendine 

lfetlrmek kolay oldu. Ielak yanakla
l'tllm tıııtllne yerleşen okl<alı iki .,.._ 
mardan sonra sokak kapısının dı,ı

na atılmıttın! •. O ıtcecıen sonra bir 
daha görilomedJn ... H.astalanmı!j. ti
foya tutulmuş tun! Bnnu duyduğu 

'tall'lan, geııo adam blT&Z 11%\llmedl de
fU ı fakat fıul& llitur etmedi!. Ara· 
dan birkaç ay seçmişti. Bir gün bh 
atlı küçltk bir (\Oljlfte başındo. atın

da.il indi. Orada clrkin, nlari~ tıeh re
li bir ım: stı doldttruyordu. Bu &en -
'din ... Karşında soıt pantalonu, pırı! 

pınl )•anan ctz.melerf ve enıı kenar
lı fApkaıUe dtm <ilk dııran, mıtııteıı 

d bakı9larUe seni aUz•n bu delikan
lıya hayretle bakıyol'Clun. Kencllnl tu
tamadın, ona doğru l<o~rak elterınr 
u.nldın ve öpmtye ba.Şladın... O aen · 
yine teıjhlr etmı,tL .. O fünden son· 
ra tekrar eski mlnve.J fiu."' at M'ly 
ranlan başladı ... Artık yine onun it 
ıertne bakıyordun ... 

Fakat çok zayrttın... Eski gördü· 
tün htzmotln yansını baş&rıı.mıyor 

dun... Bu va.zlyet genç adamın gö 
zünden kaçma.dl. Nasıl~ 8aoa acıdı .. 

(Arkaaı var) 
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G (J ~ llDllE ~ 
G fıÜ ~ı:E 

Fransada 
Oynanan 

Melodram 
Yazan: OÇ YILDIZ 

1~ ocukken Manakyan ti· 
~ yatrosunda cinai bir rne

lodram seyretmiştim . Tamamını 
d erleyip toparlamak kabil de· 
ğil. Fakat dehıetle dolu bir sah· 
nesi o lduiju gibi hatırımdadır: 

Fır tınalı bir gecede Sen neh· 
ri kenarında karanlık ve esr•İ 
rengiz bir meyhane yahut o~e .. 
(malum olduğu üzere me 0 

dramlarda fırtınalı gece ve San 
nehri iyi bir m&nlya delalet et• 
mez) . 

Burada §İmdi hatırlıyam•d1ı· ğım bir makıatla bir Gener• • 
tuzak kurulmuştur. Dti~manl•· 
rından uydurma bir mekl•P 
alan general, gece yanıınd:an 
sonra arkasında yaveri veY• 
emirberi olan bir askerle otel• 
geliyor. 

Otelci misafirini reverantlar .. 

la kartılıyarak bir masaya otu« 
tuyor, sıcak ıarap ikram ediyor• 

Bu, iri kıyım, terbiyeli v• 
güler ytizlü bir adamdır. Fakat 
ara11ra etrafı ıiyah bir halka ,,U~ 
çevrili ııözlerile miaafire kol . 
kötü bakııından anlaıılıyor ki 
maksadı bozuktur. General• 
daha ziyade rahat etmeai için 
kılıcı çıkarmasını teklif ettiği ı,,. 
man o : cY ooo, diyor, bir ati<•· 
rin kılıcı lr.imaeye emanet edil•• 
me:z:.> 

D k 1 .• er en herif ıamdanı e ın 
alarak misafire cbuyrun ıitİ 
odanıza götüreyim> diyor 'Ve 

bir demir kapı aÇJ.Yor. 
Generalin ya-ver veya emir· 

beri biraz evvel bu kapıyı yok• 
lamıı ve beı altı buama.klı b~ 
taı merdivenle korkunç bi< 
bodruma indiğini görerek rn"•• 
leyi usulca ofendislne fıoıld•· 
mıttır.. General otelciye ı 

- Dtit önUme bakalım·" 
Yolu sen bana eöstennelisi~· 
diyor ve herifi bir tekmede bod· 

ruma yuvarladıktan ıonra k•P1• 

yı lr.ilitliyerek arlcaoına dayan•• 
yor. 

Generalin bu vujyette lı•' 
tırlıyamadıiım bir nutku vırd•· 
ki herhalde, hainlerin akıb•' 
kazdıkları kuyuya dilttilklıriıl' 
dair bir hıtsbe olacaktır. 

* Laval vakaaına dair birbiti 
ardınca ııelen telıırafları ok•" 
kon yeniden çocuk oldum "' 
Oımanlı dram kumpanyaoının 
korkunç melodramını tekr•f 
seyretmiye baıladım. Şu farkl• . r 
ki Alexandre Dumas, Xavı• 
de Montepain ııibi mahir dro"' 
üstatları hiçbir zaman eıarlerınj]· 1 

•• bu kadar zcnain teferruat 
eüslemiye muvaffak olamart>•t' 
!ardır. Pariote Napolyonla oiJlu• 
nun kemiklerini birbirine ka\'111' 
turmak için emsalsiz bir Apo• 
teoz u.hneıi hazırlanıyor: 1111'' 
lar ve buhurdanlardan ıüt•0 
anber dumanları araıında fot• 
malar, nifanlar, kılıçlar 1"1" 

lıyacak; illhiler okunacak; ,,,,. 
zılr.alar çalınaca.k.. kadınlar v• 
sakallı erkekler vecd ile arl•t•' 
rak birbirini kucaklıyacak. au 
eanada baıı karıfan Ye ııöıl•'' 
ıulanan Yatlı mareıali bir od•• 
ya çelr.eıek, Çekoalovakyanın 
methur Hahaıına geçen se~' 
yaptılr.lan ııib~ eline bir kill11 

tutu9turacaklaT • .• &, bulunur 
da imza ederse ne ali.. oımaıo' 
derhal devlet itlerine bab"1'' 
yacak lr.adar haota veya bun•· 
mış oldujiunu ilin ederek yer'.• 
ne tirin tebeuümlü, lr.ırık dişi• 
aıll ve civanbaht voliahdiı1' 
oturtacaklar ve Fransızların ,ı;· 
zü nihayet tef ııörecelı:,., 

Fakat bahsettiğim melodrı"1' 

da olduiiu gibi Mareıal son d•'. 
kikada oyunu aezerek otelciY' 
bodruma yuvarhyor ve JapıY' 
üıtüne kilitliyor. 

Ancak cho.kilcat çok 1'•10 

hayali geçen diye bir söz vst' 
k• 

dır. Fransadaki dram Man• 
yan kumpanyasında bittiiii nok• 

tada neticelenmiyor. 
General elinde anahtarla. nu:. 

kunu aöylerken ıahneye ııY• h~ 
!ara bürünmu, biri giriyor, k•

1
,. 

ramanın kulağına bir ıeyler ~-~ 
sıldıyor. O zaman bodrum ~· 
pısının tekrar açıldığını ve rn• >• 
pus ku,un meçhul bir ufka d 0•. 

ru uçtu~unu heyecanla görüY
0 

ruz. 
et· 

Bakalım, açılacak yeni P 
1 

dede daha neler seyredeceii~ 

b 
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SIVAST 
iCMAL 

lalr Çocü, Beaım Çocalda ••••:tam 
15 Yaşında Mehmet Bakır 

Harp Vaziyeti (Telgraf, Telefon HaberıerıJ 
YAZAN: 

M. Şevki Yazman 
Yeni Şairleri Hiç Betenmigor 

Ciddi Bulm ugor 

T•••• ı mt•u DllBT 

la laniftım. İki8i de ayni mektep- · 
't" 

.,._ Af1tbııla - .-eıdıll 
lıılrp .................. ,.. .. ..,...1...,.. ........... ..,. 
le 1ıı1Nh1Jw. Awk ıw 7 Aite • 
nln tele ve Malldld 1'lr "'"91 91-
ralula IDldur •Wrlbldt .._. 
müdafiden ziyade mat.rrrml le
hlaedlr. Ztra lllllnı.H IMftlle • 

Bir ıair. bir de reaaam çocuk- 1 ~ 

te, ayni sınıfta bulunuyorlar. He-

y . V hd t ~OLTEKIN men hemen yqıt da denebilir. :~=~ ::!11~:.:.: 
ezan• il 8 'ii7 Şair çocuk 1 S ya§ında, ine., or· r 

A lmany.-n ltalyaya yar. ı ta boylu, yanık bujday rengin- L ~beple Cluırclalll'ln dtln Av .. 

Almanya ltalyaya 
Ne Derece 

\'ardım Edebilir? 

Gediz Taştı 
Afyon ve Bandırma Trenleri 

Hareket Edemedi 

Menemen, Bergama, Foça ve Kuşadası 

"-' unzn !fa:>a.<Jwıa dıpa wıp de .. herhalde Elazıklı olduğu için l"' :::-::::w:.. ~ 
~det mev-·u L-Lsol_ı:uı ve Mehmet .Cına Bakır soyadını ...... ._ . 
.,,.- .... a.n ıu takın ta de\'alB ed~ ... - .., de- 1DDir. 19 (A.A.) - Son gün· ! de Cediz tatarak etrafı iltill q-
"llll\'er devletlerinden birinin ~': . . ıu addohmabUll'. J.rde yajan Y•imur 'bazı kaza 1 . b __ ı:-..1 d . '-

Ovalarını Sular Kapladı 

tltltert ma~l6bivetine d:X.erinin _ Min_unma reaaam Mesut Mini- V"'•-- .._ __ .. --.. __ ._,. l d __ L_ · emıt ve u ,....,..en emnyoıa 
l.t_-;.. • v .. ·ı l .f d y f -- ·-J'-• _ . .,.. __.... ar a IU b-.uoma eebebiyet ver· . 
"'lifte kalıp hayret uyandırmıı- oa u iM yaıın a... q ar- tın baıfJUnM...._INll'I Dil Wa o- ım. ti M . 'll til M sular altında kabnqıtır. Bu )'tiz· 
b. Bugün iH Almanyanın ltal· kınm ulıiana rağmen tairden lam ltalyan lotaJanllm MI' m•- m:n,r.Be--U:OS: f,.,.!eve e Ku-~:: den Afyon ve Bandırma trenle-
~Ja yardım' etmiye karar ver· çok ufak ıö_ril~üyo~. Cıvıl. ~ıvıl taarnmllldan lıUt9edl -·- -..- ,_. Dü 
've ilk muavenet olma:k üze· parl~an zekı gozlerı var. lkı11 de kabU yor ıı onlannı aular kaplamıı ve bu ri hareket ettirilememiftir. · n 
te, her bın· . otuz '-iai tafıyab~le· Ga:ııo. mıanpaf& orta okulunun amma. llelldl lellleriae 1ıılT laktef· yüzden maddi hasarlar huaule I tiile üzeri ıelen haberler, aulann 
~ ,..,.. • 7 fı d ı tan llÖZ ~ linı ""9dald selmifeir. 1 S aantim kadar alçaldıiını 'bil· 
•'- 100 nakliye tayyareai gön- K~ç~!~1 

n ~ar ... d k' ._. · daraluMyr lncUllr:lel'bt .. lerhHlen lzmi1'. Maniaa hududu üzerin· dirmekte idi. 
.._diji haber veriliyor. Bu cİ· . ~ f&lr ıur e • zeva.mı fazla ~ Deri ıreNI· 

~e Alman yardumıun ne de· ızah edıyordu:. . • .. . 1 thtl kabul etmek ölla defndar. :a::=----=-==--===-==-=-------=-----= 
~ ıenıt· lik ıöaterebileceıwi ve -. Ben, dedı, mülı ıurlerı çok K" ük M -~-=-1'1- a1ma11 Afrtkadald harelcAt ita- A M E R ı K A çu •ı• N · tk · L-; -• ae B·· .. k b. ·11· . uç reuam eaut '"'anııvs... • v rçı ın u u ~ cereyanında ne gibi bir vıyorum. uy~ ır. mı. 1 !:91r . berlerUe t.eraher .,arld ~ 
~l 0YIU1'ac:aiı arbk arattmlabi- olmıya çalıtacagım .. Şımdı Turk tın yermi tutacak bir edebiyat ttalyan 8omalltdae bttp la~lz 
•• akınlarını anlatan hır destan ha- yaratamadılar. Yeni ıiiri ciddi ve cenaM Afrlb Jnrnıetlerlllln ( .... 1 ......_, = -= 

ilk evvela fUlUU'I ifaret et- zırlıyorum. .. 1 esaslara göre ·k~rmak vazife9i Kenyadan 1lfak &aarl'9llan .. ba- L i m a n ı a r l n d a k i len maltmatla ~ .. mtm-
lhımdır ki. Almanyanan - Batka tarz §lırlerden hoı· galiba bizim nesle ka<lar sahip· ber vertllyor. l'llDtmt9MI terek l.Ut için P* faJ*lı ....., ... ehle 

Qa harp malaemeai bakı- larunıyor musunuz? siz kalacak. bil .. reket ve ~ 8llllanda- Danimarka Gemileri etmlf olurlaıdı. 
yapecaiı Jardım, hiçbir -wŞ~lerin içtimai tarafı olur- Mehmet Bakırı bir hayli söy· ki nlebl faally~tten mabat ttaı- İ Bu mQtalk toaaıalle elS ""9 · 

e tam bir ukeri muavenet sa 'bege~ıyorum. . . . . . letip yonnuttum. Yanımda du- yaa .. rld Afrtb llanetlerlahı ngiltereye Verirecek ..... mauur ...,., ı.ta.llta lııu 
İyetini alamaz ve, harbin .. - Kımler arzu ettiiUMz gıbı 

1 

ran arkadaıına döndüm: Libya otdasw yllttbta laaftf. lunnıak ~ ohlN& Slmll etılMe 
· e büyük bir tesir göate- ıurler yazıyor? s· d d d. G çlii. tetmek n~ 1ıa1 harellMle- Nevyork, 19 (A.A.) - Bir· anlabnm. 
ez. - Bucün hiç kimseyi beğen· k -ak~ d•W•e ım. ~j .°! re pçme111 tnnldbal 1mw1a1r o1ea leıik Amerika devletleri, 30 ka· Şlmdiki halde Bardia fehrine ve ka 

mi)'orum. E..kilerden Namık Ke- bu~m . 11te ıgı sanat a anını prelrth'. Yolma 9U'ld Afrtlranm dar Danimarka vapurunu kendi lelerine gittikçe artan btlytlk kOUe-

T epedalen ~ Hl mara 
ve Kllssoma 
Bombardıman 
Devam Ediyor 

............ ,d ... 
Celltle Dola 

Atina, 19 (A.A.) - Yunan 
topçuau Arnavutlukta Cbimara 
limanı ile Tepede leni ve bu mev
kim prkındaki Kliaaoma'yı bom· 
bardımena devaın etmektedir. 

Cepheden alınan aon haberler 
Yunan kıtalannın yeni hücumlar
dan sonra tahkim edilmit mühim 
mevziler iHal ettiiini bildirmek
tedir. 

Kli9aoma'nın lta~anlar tara• 
fından tahliye edildili haberi 
Yunan lutaatını te,çi •tmiftir. 
Yunaablar tarafından itsa{ edil· 
mit olan o.tra'ritza dqlannm 
ateeindeki muharebe m.,dpı 
dütman ~it Ye efrat ceeetı.rile 
doludur. Ölenlerin IMr klmDI aç
bktaa ve yorpnluktan ölmüttür. 

Habesistanda 
'f'te&a_ ltalya. harp malzem•i mal. bir de Mehmet Emin Yur· egenmıyor musunuz? e11'811r. şlmaH Afrika llareketl•· heaplanna aatın almak için icap lerle taamıs ediyoruz. Vasiyetin le-
~ tinden hiç de fakir bir dw· dakul vardı. Çok nikbin bir çocuk... Şu den ııoan piti'. eden tetebbüılere girİpnİf bu· himlH tnklfat etUflni ııö7Uyecek ka- L-- ............ h--D--
~efildir ve ıerek Arnawt· -Cençler arasından) cevabı verdi: Anawtlulr ~ Y11Ban· hınmaktadır. Bu semüer Ameri· dar ileri gidebilirim. Yapılan mWıim ..,_ .......,... 
~ • ıerek Afrika toprakların- - Onlardan birıey anlamıyo· - yok efendim, Beğenmedi- ldarm 'hpedelen \re RbftaraJJ zap ka limanlannda muattal 'bir hal· Dl\lharttıe tarihe reo.oektlr. Ltmc!ta, ıt (A..A.) - Aftln Kama-
~' uiradığı bozgunluk malzeme rum. ğim kübik, sürrealist ressamlar tettlgi Moıtkova ftA!yoed11da llÖY· de bulwunaktadırlaı-. Amerika· Esirlertn :yelnUıu diye Dert drWen rumda Hariciye mUstef&I'! B. ]Jat. 
~etaizliğiıKJen ziyade. ordu- - Nasıl olur, canım"' Ya Asaf k · 1 1--1 .... de h_.,_ .__.. t ehlluna- nın bu t ... bb:ı-:ı lnıilt•-• aeri S0.000 rakamı h&ldltattln cok •· ler clcn&Mfr ld: 
~ harp kabiliyeti nokaanm· r ço tur amma yenı ressam ar ara- "''"" .,..., .,.. ... ...,,., - --ı ..,. 
~ Halet Çelebi? Onun hakkında aında modem sanat kabiliyeti ve mıttn'· Bize kalına Yananblarm ıilepler temin etmek mabadUe flcbr. Taratanmlan 'kuDaıutMMI cHabefiatancla ltaıJanJara kal1l la 

ileri ıelmekteclir. fikrin yok mu) liyakati gösteren pek çok ressam. taarras ~etini •la elclett hazırlanan 'balı4;.i programın ilk mtımltGn 100 toıt. 80 tanlt. celı '"1- :tan bareketlnhı D•ledltf anlafılı 
O halde Almanyanna Jtalya· Güldü. İzahı cüç bir sual kar· larımız var. Onların Öyle ince bıraJanamalarma ntm- biraz batveaini tetkil etmektedir. metn harp ıevaaru aldık. ı:.veıkf Jar.> 

~-~ulunduiu yardnnı. aiyaai 11amda imit gibi sıkıntılı bir hal motifleri var ki ken<lilerine hay· erllendlr. Ancak tlmall Afl1luıda 19 Al V &11n l!lldl-ômerdekl m\lhatebea• 800 L.-. 
~ itibarile aöaden se· takındı. Sualimde ısrar ettim: ran oluyorum. lnsUlslerbl. Araa~&lalcla Tanan· man apuru em Ye btr tGpetı llatarJuı elttnbıe .... , .. TellUll 
~ek llzım ıelnıektecllr. Al- - Onlan hiç okumadınız mı) - Bu beğendiiiniz kimler- hlann c!alml ~eri mMeka- J •tt V •ıd• g.etı. «;&rpnpmalarda ltalyulann ttaıyada bir mahal 19 (A.A.) 
~ bu hareketi ile. ken• Yeni eıbn. boan hatan edebi· dir? bilen blrtblrtne yardımı temin fJ'f· ngı ereye erı l yQlteelc '* lll1l1'&ftlae ~u ft.J& 1~ numaralı ltaıyarı' teblıttnde bil-

l.~ ın ayrılmak ihtimali olan yat mec~uala.nnı okwn~~or mu• _ yok.. söylemiyeceiim. Be- ıemektdr. Ba ~ t...,_ Sin8apour. ı 9 (A.A.) - Bu- JbMlt llaatetıw ,e.tdlldert _... dillltlltne rere llnab ~ llıtr-
~11 tutmıya ve hlc olmuu. ~u) ~ür kitaplan diınae geç- nim ağabeyim de ressam olduiu ikmal ve~ le\'ldJat:rM iki- raya selen Şarki Hollanda Hin- nem ... İt&IJ'an tarihinin befk& ._ cha ftlJllWcaanGa MlJGlt auııareee 
L: ver baiımn bir ııdlcldet ela· m-or mu) ı · . k d 1 L- k ı. ye ayın.rall .,,,........_ •aelp dıa· tanı !_.,Lt.arat •• ~.: mu"du"ru .. 'rirlerlnde t~ıar bll7Qk oeaaret• deYam etlrıektecllt. 
:_~eftllUIU temine çalıfmak y IÇln ar a aı annın netın &ur 0Jmaktadd', DQllD --• ·- Jel" raeterrnlfltl'llll'. ttaqanlU'l& ""' :au mmtakad& ,M\..,.eR -'-'-

~eLt-....lire ıonra • • • 8. Ritman, mulıuamat ba,IMlı- cl4'• lcadar ka~- etmecWc. Allah .. _..... uıaıuııeli 
K. .a s· . d . Alınan nakllye tayyaııelerhdn i. zaman Larp ıan"'im'ı olarak ·- 'Hlıtalannın ldllli .. •tu Mll'ttte •·'"-'t 

~··· ..... na - r efradmı nakit ·~in kaDanılacatın- müsadere edilmit olan 19 Alman • • .,,. & an aeç .. edlldttt hl.be!' \tertlnıekted!P. ~
l'\,w - •·-t..-n. Y-·---•-tan• ftUZ-::- iZ reıım e ne sevıyorau· il' n .. bilir kaVS bn • .ı h tırd lnn .T -

mailObi)oet eanuanda Al• - Ben daha ziyade karikatür- dan 1Mlllll varchr. ISa ta~ vapurunun lnailtereye verllmit elik, kemlllerin• kartı )'alnıs •em • au '9hre Y&kl-.ımY& ~ eden 
~Yanın ltalYQa ,udnn etme• ler yaparım. Bunlarla arkadaıla· rln lnırlftl mbh llttmnnlarmı ön- olduiunu aöylemiftir. paU bealeri&. BöJ'I• bir mWeU Uke- lhl makineli lefekkWlerden lmbıcı· 

~ aıiat hükQnıetinin Nazi nmı 1Uldürürüm. Ramize, Cemal Hyecek ..nalan 94!\'ke ,........._ - rl MlıleUerden mahnım olmakla lt- lla taraflmaıdan muvaffaklJ"etl• illa· 
·'-d ı-.ı.. 11 ,.Ak tlphelldlr tıham etteoell ..,Otrn. ttalyanlar ..... il ~-·-·- _ ... 1_._._ 

~ L e""d'-'~ ~~!~-..... ~~ ... ~--.: I Nadire hayranım... Bir de mec- ci"ünön en _...:.._. dlldrat ....... _ ı N G ı L T E R E o E belki de lıtekle 4öftlfmflyorlar. ·-1' ~ur:_-~:a;u·..,.9••' ~. 
•• 191111 &..,..wa •...-rm- ftlua resimleri yapan Münif F e· r-,- ..._._ ô unan cepucmnue UllCU __, 

~nu h'9 ele b .. lemediğine him var 'ki onu da çok beöeni· su; lnstllderln 9bn&ll AMluıA Jtadar 11.maft memleketlerinin maıı.kuında tlpc1I faau,.tt llm•-
1'11lled·ı..ı-..: ltaı b .. -"- • ıooo ım,lden dda •_,..,vere- t4areetfte hM' tllrlO i.ftirakten uak • 
\ 1 ..- yanın --- yorum.. tutulıft\lflU' ft claiplb'l lltlnda idare • 
lLbu yardımı IMemediii. fakat Mektepte oldujumuzu ek :: ~ ......::-..= 5 Milyon Asker edllml'1erdir ki, kalaraman ortuıann 100 T.,,.... Di;:.a.a. 
L~n1anan. ldbarca bir ban· arasında unutnıattum. paydo• CharcllllrlD -----. laahketlertnı - olan " 1'0l'riyete Loftdr&. 1t (l..A.) - Qll b&ttllet-
~ olmak Ozere, Mihver orta· saati çoktan geçmiıti. Yarının ...,..,.._. SiliJı Albnda daJanan diaipllnden dolan eı-kekçe ıhl't ............ ctourwea Jtaqmı taJ-
ılıl:. Jarchın tekili etmit olduiu piriyle ressamının tatil aaatlerini Radyo pseteelnden: heyeoanı duyarnam&'1ardır. ıareıertnin yekO.nu yüsdCll'. 

~nillebUir. fazla mefgul etmemek için mü· Londra. 19 (A.A. )- Birkq Kendllerlnd• u miktarda bir kuv- • 
~Bundan batk•. Almanyanın lakatı fazla uzatmadım. ikisine Fi f MU akab güne kadar aakerlik hmneti ioin ftt ll .... nda all&blannı kullanma- G D s fv ~ Yaya bu teldlde )'ardımı iten· de tewekkilr ederek yarılanndu ya r 8 bef milyon kiti kaydedilmif bu• elan teneden 1* tam flrka ıtrftk. 8n8rl' 8ftlz 0ıı8d8 
ı..:.. _rnenfa1.tlne daha muvafık ayrıldım. • _ lunaclltır. 1 1/18 ildnctklnun 'Btztm ıruwetıertmts Uç, dört. .,. Sofya. 19 (A.A.) _ D. N. B 
~uiu da muhakkaktır. Zka. Küçük .... Mehmet Balar Neriman Hikmet Kom~syonu tarihlerinde kaycledllecek olan katfı ı.it l\tHet tıihcle llhı..rtak(1eı- !.lri1e fevkallcle komiHtliilne 
ı...-;!aya yardım töndennİ)'e . sınıf 36 :yaflllda olaıalann aanıfı· le dölQfOJOıtar. ~ edilen Ceaeral Oetltt. dilla 
~araa büyük bir maceraya lsyan etti: Ankaradan Tele'on/a (Baıp 1 t.1119\ __ dır. Ceçen ay. kaydedilenler 35 18 tıkklnun secesıne kadar &ıtl vt ak .. m bura~a aelmlftir. Ciattla 
;:lbaaı lazımgelir. Bunu anlı- - Nasıl okumam, dedi. Ben J 

1 
nulnu,yarak fiddetli cezalar ve· yqında olanlardı. Bu amıf. or- JV&lı olarak Wl'diklwt bütUn -ıtat pneraU FraM&nın !of7a elçial 

it Almanya. o tarafta harek• t,UtCln neıriyatı elimden ıeldiif rilmeaine karar vetmit ve bunu duya 381 .643 kiti vermittir. binden qa#ıdır. ltattılanuttır. General Sofyada 
~Pomekten aakınmıf, fakat kadar takip etmiye çalıııyorum. At* Melmll'IJetl•N ltau.plarla celeplere de bildinnit- 1936 sınıfın bundan faıı:la olaca- Yaptıtunız banket tehllkelel ldl. ilt IÜh k•ldaktaan .onra lıMhl:nal 
L.""~Üta topraklannda talyanm Amma timdi onlar için size .ay. •-o·• Mı•-n._ .. __ .. .ı... iı tahmin edilmektedir. Qöl ortuıncla b07Wc mAnlalarla llar ..1-n -r•L Surty-.e _ı..1-e'--"lr. 
""til•- L- _ı_ ' liveoek aiizel bir t.!Lnm· yok .. on- ... - - - .,.. - 4" - •-

7
- '" -

3 
_... .... ııu ...: ... ...,. -rtı mu.,.vemetıne , •- n& T·· 

1 
L • b fllqabWnllk. umlt •ttitfmla netlce-

~~d_un etmeyi. ayni zamuıda lar teY canım... Yeldl TQla Ulleoels kad:;:r ~;..'"~~:ıo•amui:';bk H ı N o ıs TA N o A ı_erı. ~rlller11 .. ~~ tAbl~~lz - a••e-ta ...... 
r"'dialle de "muharip bulunan - Ne? lıte bana bunu da 8ÖY• Ank~ 11 (Teltfonla) _ l)aJUU. dilfecef' . d bildima' ıercı· aen .., o an uenetal vUllUllGn ve 'fall ,,. ... -. 
~tereyi bu aq~e daha fula leeene.. ye VekAleti mlinbal memuriyeUer i· j 1 e lf ır. ~lf f&rlt uf'tıJcJarMda ıı1r kat tta.. .---._., 
~) .debileceifnl de dU,Une· - O ıırupteki talrlerin yazıla• Cin diğer vUAyetıften vekil tayin Eski stanbul kasaplar ıirketi ha bn~en Kartta! Va\"elln htmmt- Roma. 19 (A.A.) - Stefan 
~ daha doiru ı&rmilftiir. ~a v~ ~rterinde benim İ•t .. edllmemeeını karar aıtma aım"tır. :~ ~~~~~o~:::. bö md: Tayyare F abrikalan tnt .,ctık. aJanaı Widlriyora 
L ~er taraftan, F ranaız Fas dıgım eiddıyet yok. Ne yapmak ı MaU&f tuarruftuıt Vekil taytnl l&- b 1 ._ .ıı Taamla llOftUlla ftl'lllUUfbr. llun· C'-e denitlnclıkl f•..J..an acla 
~~\ldunda ispanyanın asker istediklerini anlamıyorum. Halet sun pltnoe ~eltl UMUl'lar _ ize tun an töyrea : Kuruluyor CS&n 11<>nrau için ltehanetıer·I• b\ıhaa· '--~d '- 1 L 1~ -·1U 

r.ı b .. d 1 - Et pı"ya•"'ıtndak'ı vazıy' et "-·D _._ _._ ....... _.._, ...... _ ..... n a ou unan na a.ın .&. .. m 
d dikkati lbed k v- e ıyı . e an amıyonam. dan lltlfad• edileoüUr. - mıya .. u anm-n ..,. .. aa ......... - al d lı:l 1·'- L a..ı · l.• ınaaı a ce ece r_ı_ 1 _ı_ k. 1 · · normal deı"ı'klı'r. On b-· aen-_ıen. .._,_._ -.. ,__..._,.._. ...... r 6 erlne •e aç m te&h" •ruıe 

.., badlledlr. General Franko• -~ı eruen ım •rt Mvıyor• -. eo Yenidelhi. 19 (A.A.) - Hin· .. --u• ae.T .... e _._., ...... ._ ....1 .. • L _.ı .....___. h ..l: 
Ilı... ? llral ........... ... beri et fiyatında bu derece yiik· 1 tyt ı ...... - 1 laft- uaır onara r .... ,.-nun er ... n ~ askeri mektep talebelerilae aunuz dittan hUlr.6meti, Banga or'da bir 0 _... •3~....... -vcl•L L.-L lere k•,,... ... o'Let 
."-ıti feclakarlaklar yapwuva ha· -Yahya Kemali. Orhan V• aelme ıörülmemiftir ve piyaaa tayyare fabrikası, Madraa'da de- Dtlnlewlc ft CHter 1ftutal.Hhlf're :_:: ,L .. ".......~ı· Dkerl. h -t s- ~ .• 
>.... - ı· ' Yefllll lhw..,.emiı fivatları birdenbire bu kadar fır· it ......... ukertertm• Alman mulaa • ....ruı 9QI ır em_en •lllen. 1ı1u 
~"' olmalarını> aöyleıneai de. l)'t... " niz inpat tezgi.hları tesisi için -..,.--· .a-. ı. 1 ) k di la ) 

ı Hayr•t ettmı' Vah K ali Ankara. 19 (Telefonla) - Ziraat lamamıttır. Ü - ıı__..... -ı-rue ...... ku-_. ,,. __ _._ .. _ ıt111 na yan ar en arzu rı e.~r 
a~aıun t .. viki Üe apanya· "" · ya em Bombay aanayic· eri tarsnmıan ........ ,,_ ırv•.. --· .. -- el ı -ı rd Halkı a · r 

~. Afrikada bir maceraya sü· ben adamakıllı anlamıyorum. a.ıertne tahlliı edflmı, olan binalar- Biz geçen seneye kadar en tanzim edilen projeyi tasvip et- oldılklarmı lllbat •bnlfle•ı.~r. Şart - L~a ':ı ~~a ır. l bnak~ 

~~enmeai İltenildiiini de akla Halbuki Mehmet Bakır küçük dan bina verstai abnmamaaı hak • fazla hayvan ihraç eden memle- mittir. tar mllMvqe ~qtıtı aman mu • d;9mı lf•,. e mefgU o 

k d 
yafta. delikanlılıia henüz heve.. kmda meclis tefsir karan vermiştir. ket oldui!Fnmuz ha«le bu sene bu -o--- taarebfltt11.., korkınamıs iç!n aebq Jok '· 

..._~ e te ir. b Jf..I Orh y-•-- ..... _ ... __ ew.ı bu ....... b•-· •- 1 "'-·- d ~ lenecek lr çagu~... an Vali) ....... .........,, - ......... da durmuıtur. hracat yapmadı· ı-ı T·--•... .._.. fbncU Tnblu.ta sör.ıti.t ki. kur- Tuna Don u 

\lt.KVlll 
.. BlmlfCllLl!rmf 1111 

CUllA 
lli.a 1NO • A'l'ı 11 • O'Clrı il& 
"1Mı : llM - 1 lnolk&ınm: 7 
9ttcaı: ı• - ztı.KADI: : !O 
\·.uur V.u&'ll &U..\l 

O da Mehmet Baluran beyenmedi- lardan &lm&n ..,Uer iade edilmlye- iımıza göre bunda herhalde bU· -.- 'I _,,__ ınaynın ve ukerimls wlı ,,,, cll· 
ii çılırın bir müeuisi aayılmaz cekUr. yük bir sebep aramak )lzımdır. ...... BI01ml itil• retı: berf'k.Uerl tertip etıriye " lae· 8Wa'ef, 19 (A.A.) - Tuna neıbria 
mıydı? Bunun yükselme delil. dUtUklük fal'ID'Y* mWcteclircUr. ı4e buslann aıtmuı ilzerine Gal&I 

Hayretime yine kendt.i cevap 6 L 'D M yapması icap etmektedir. Berliıı. 19 (A.A.) - D. N. Qöld• Uk defa olarak mu.&YI 8iWı ite Bullna ile Karadeniz atasmdakf 
Yerdi: Vaziyetten iatüade etmek iatl· B. bildiriyor: !arta d~ı\lk. Halbuki bis bAIA ıd· aıllnakalAt durdunılm~. 

- Buna tatmayuuz, dedi. Bel- CeW lla.J"ar, Oaman Bapt ve E- Y 1 ld w h ' -k-,_ B lngiliz hava kuvvetlerinin 16/ WU bqından 6'&11 bir mUleUt- .US - ----=---=:11-~--=---
L y en er 0 ugu mu .,. -.,.tır. UD· 17 Lan• unuevvel aecesı· Verdun'a ..,...,ft v•- -11 .. hlı bir mınett• ı•uı 
,.ı ahya Kemalin tiirinin kelime- mine Olzel'ln ıanaJan "" Metili Baya- la b 1 d -·L 1 d '" .. ....,.. ... -· .,.. • .,. 
)erinden tek birini anlamıyorum. ıl'm baba allllfJlll. hu&ll-1 mlbhtas&- Brl bu u~~:~eyı· ana ~~~mb~ 1 ır. hücum ettikleri öirenilmiftir. Aa- de iyi •ll&hhnınq bir mlllet oW'.afı%. •• y•pılma11na tahammül 
Amma onda ıiirin senfonisini aıyte berlrMe lt:en4bal lle\'dlren L ~n u ,.~ae 1tte mun"" ır M· kerl hedeflere hiçbir huar ika Oeten ıtııı 19'3 ve 1H4 ten b&Ue-·--

OUNıı:ş: 
ÖCLıc: 
~D!: 
•1t•.ut:: 
~.\TSI: 

8,.21 
13,11 
ıuı 
1T,4S 
19,22 

h B 
IMIP göremayorum. edilmemi•tir. Bütün bombalar derken, harbin o umana kadar ele- edemem, çünkü ölüleri teh-

., '!IQ yaratmak aaaa•ı var. en o ıiir- Bayan Safı·naz Bayar ..,. 1_ - deki musikiyi seviyorum. huauai ikamet1ıihlar üzerine düı· vam edecetfnl ııandıfımı ııöylemek kir e+me1t istemiyorum. 
7,28 Orhan Veliye ıelince: Orhan Kısa bir butalıtr müteakip vefat M.'hver oı·ıı·yıa müıtür. Bombardıman esnasında letemec!lm. J'ak&t Ziraat ve gemi in• Fakat HiUerin kocıunan bir kuv 
9,48 Veli bizdeki eaki edebiyata çok etmlfUr. birçok sivil Fransız 8lmüıtUr. faal ıotn lltlltb&ll llMftbde tutmak fttl ftl'"" bunu mertaametai9De kıal 

12
•
00 

ic;wliyordu. Ortaya çıkmak, onu Oenueml bqgtlaktl Omna ıtmil.... --o-- lt.snndır. •---"'""- ••-A' '---•• ·-
~.uc· ' ;, 

8,M 
1 39 --L L S lh. Ta .f 1 ._ ..... m-to .. _. ~ .. _ ....... __. • ...,._.... _...,. Yeya -- --

11.• .. 1 manvetrne&. iatiyordu. Buna te- at lt.30 da ŞlşUde Osmanbeyde NI· u un fj .... , ....... &s Old• ~ -· - ....- -- --·~ lcadar bir ı --- b·-~ lll " bb. . K fta 1 .__. ., ....... ne --. Bir ....,,_.._ .... _. - m-· fe1 • ,,__ ...,_ 
ıe ıiı ettı. endine tara r aı pr apartmıam 8 nmnaradan -- ... ..,_ ......... - •• ..... tqacı vardır. - kaqı Jelll pıan 

~~~e NöbJtçi Eczaneler 
buldu. Nurullah Ataç da onu cbnlank cenue namuı Tt19vlkQ'e Londra, 19 (A.A.) - Ret- nunlyet lllllUe ~ l'alt:a.t her ıar huırlıyor. 
tuttu. Artık itte edebiyatta bir camllllde eda edlldlldea sonra Aarl (Befl 

1 IMıllll) § § men beyan edildiğine g8re ha- hangi bir lclmM telaWrentn, en bU,.uk 

.~lunda (BeyCJtlu) ve Ha1J'et
~ 'l'av, Taksimde (Takllim), liflide 
~t, Oalatada Karaköy, Hasköy
~ ltaırcıoflu, Kuunpqada Müey
~., ~inönlinde HUııeyin Ht.ıanO. 
~pUarda Haııan HulQııl, Alem
~ AbdWkadir, Kumk~ıda SU
~ Şehzadeb&fında t. Hlkkı, Şeb· 
lıt. l Nuım, Karagllmrtıkte Su • 

anarti. bir yıkıcılık baıladı. On· mezarlıkta metfeal ....__ def. iyerek demiftir ki: «Bizim vanın fena olması lngiliz 'gece tehlllrentn, alam tehHlc•inln pjU• Kllkaftmet kudreUmlz U1mlftır 
lar, yıkmaya çalııtıklan edebiya· nedUecektlr. gayelerimizf Amerika yanlıı Ul· bombardıman tayy~relerinin faa- 1tlnl lllDlrlll lıu cidden felüet ola- lll9e ittmat e~ olan nı•lelceUere 

lıyor. Biz Çine kartı bir tecavflz li)'etini tahdit etmiftir. caktır. Tehlike geçmemiftir. Uzun bl1f abn~ oldutumld taabhlltleri 
ıseta TlTAT&f\AU 

TEPB:BAŞINDA 1 DBAM K18Ml 
Akfam saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAh 
Yazan: J. M. Banle 

TEMSILLl:KI 
İSTİKLAL CADDJCS!NDll 
KOMED i KISMI 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
PAŞA HAZRETLERi 

'"enerde Vitali, Samatyada Teofi· •••••••••••••••••••••••• 

St-4ltaarayda Ethem Pertev, Betik- ROBENSON A DAs=' ~ ~an Halit, Ol'tak6yde <Orta· ~· 
~~ .\rnawtköyde Kostantin. Be -
~ lıferkea. Kadlk&y4e Hallc ve Okyanusun 1280 mil açrtm4a nııra bir adada ROBENSON alleaın: 

~1:~au5 fAKSTMSEiSıNôA 
11,apteArU. ~ .. iıliillıiiııııiiıııİil~ililiıiİlll ................. -

ve ihtiras harbi yapmıyoruz. Ora. Dü M't• M bir c;ıkma& ı.tallkelerl vardır. yvtne _.urm.ıc OMre kollanmlSı 
a l

·mLa ı·Aı- d..Jc.il, devamlı -·Ih . 'n gece ı ano ve ann- Bütün sahillerimiz ber ttırıu mtkla Okyanuıılar lStelerine kadar gerdlk.-. 
Y n '>-"' "'5 ... heım de bazı hedefler muvaffa· 
ve refah kurmak için sfttik. Bizi kıyetle bombardıman edilmiıtir. faa vurt.aııile doludur. Bun1an iyi ter 
bü yoldan çevinrı,k için kinı taz. bly. sarma. bll7Qlc ıalktarda ..... 
yik yapmıya kalkarsa yolumuz• ====:::::ıı:====:::::ı:ı:::=== beldtyor". Fuar :ra.ıma lılaJino b&t
dan dönmiye'ceiiz. Amerika girmeden bitmesini illi· tını tutmayı 1C&a anan ırranaıs O.

Cihan ~lhu için mahallt 1Ulh, yoruz. Amerikanın Avrupa har- nelkurmQmm bataaını t.krar •tını· 
bunun için de mahalli yaklaıma· bine girmesi veya bizimle kavı•· yelbn. Bts bulOn nerede olana oı.un 
lar temini lh1mdır. ya tutuımaıı kültür ve medeni· mukabil turrua PQeblleoek gok bil 

Üçü:odü pakt Amerikaya karp yetin mahvolnıa11na Mbep olabi- ytık bir orduya malik bulun1110nm. 
deii!dir. Çinde bqladıitmız iti lir. Dllfman· berbansl bir kuvvetle aahi· 
amamlamak ve bu ite baıkalan· Harici ıiyuetimizin eeası üoUz· UmiM qak lıuana •allOp eclebfle-

nın kar19ınuına mlnl olmak itti• lü Mihverdir. Bunu Amerikayı cefb'lllR em1nls. 

B. Çlrçll, leaHJr 
tat ...... 

Nevyork, ıt ( A.A.) - B. Ch'lft'ObW 
Afrika l&fetl ~ln feDl1k yapıımaa 
haldtmdald talU'trl Nddetm1'tlr .NeY 
york Tayınla bundan bahMderken 
diyor ki: clngllbı zaferi bilyWcttb'. 
Mim' ve SU•e)'f u.ertndül ltaqan 
tebdldlnln kallılnaaı pek mWdm idi' 

yoruz. 1 tehdit i~in delil. anlaftftamazlık- Hltlerle NapoL- ara- btdl .... 11'. :au tebdlt önQmQadelQ kıt 
Çinde. Avrupada devam eden ı lann önüne geçmek için aöylilyo- '7""' mnalrninin 11<>nuna kadar, belki de 

harbin diier memleketler ve bele rum., sanda herh•ngi bir rnükay .. ebediJtn ortaclaıı ka'kınlfbr.• 
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BULMACA 
, .. J ';' 5 

Soldan Safa: 1 - Doğru yolu bul
ma - Geçici 2 - Gösteriş - Musiki 
de Wr tAbir 3 - Herkesin hakkını 
ven,.ıek - Azarlama 4 - Muti - Renk 
veren madde 5 - Bana - Güzel sa
natların bir şubesi 6 - Kabul etme 
7 - Her zaman - Bir lAhlka 8 -
Mağara - Dıvar boyası - 9 - Peynir
Hınç - Çivi 10 - Nefer - Sıcaklık 

ıı - !lir A.let - Çıngırak. 

Yııkandan Aşağıya: 1 - Altmet
Keder 2 - Eski bir devirde moda o
lan bir mesire - Orası 3 - Dedem -
Ba,ka 4 - TaUı bir madde - Sahip 
ol 1 Evet mAnasma 5 - Bir hitap -
Ufalt 8 - Lezzet - Büyükler 7 -
Kart tavuk 8 - Soytarı - B~ına 

( A) gelince bir emir olur 9 Ace
mi - Etek 10 - Gayrimüslim - A
bide 11 - Hakikati meydana çıkar
mak - Bir padı..,h. 

DtlNKtl BULMACANIN HALLİ: 

Soldan Sağa: ı - Çapar.arka 2 -
Arabozan 3 - Pınar - Koz.an 4: -
Ad - Kıl - Ya 5 - Çrrnacı • Lav 
8 - Ulan - Vı - Laf 7 - Lı • Kır
mızı 8 - Kaçırmak 9 - Kanmak -
Mı 10 - Oya - Ak - Tan 11 - Kay
mak - Laz 

Yukarıdan A.p.tıya: 1 - Çar ıçul

Çok 2 - An - Ilık - Ya 3 - Pana.
ma - Akay ot - Abada.n - Ça 5 -

Mor - Km 6 - AZ - Kıvırmak 7 -
Rakı - Irmak 8 - Knoll - Mak 9 -
Ilık - Ta 10 - Ayvaz - Maz 11 -
Ayna • Fırm. 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

EKŞİLİK VE 
YANMALARINA 
karşı, fazla veya içkili bir 
yemekten ıonra hiuedilen 
AGRI ve ŞiŞKiNLiKLERE 
kartı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

alınız. 

MiDE VE 
BARSAKLARI 
all§tırmaz ve zarar vermez. 
Horoz markasına dillat. 
Tercihen büyiik ıiıelerini 
alınız. Zira daha ekonomik• 
tir. 
Yalnız toptan için: Yeni

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

"ı , 
Fatih Sulh 3 üncU hukuk hakimli

ğinden: Şehremini Seyit Ömer ma
hallesi Ali paşa cadde&i Emrullah 
efendi sokak 53/ 1 numarada oturan 
Mehmet oğlu Yusuf Fırat'ın 16,112 / 
940 tarihinde hacrile aynı yerde otu
ran kansı Kademhayir'in vasi tayin 
edildiği iltn olunur. 

17/ 12/94-0 

YUVANIN SAADETi 

.. 
PAMA Müstahzaratı; 

Sıhhatinizin, neşen izin, sofranız:n hA1i 'Tiidir 

Maarif Vekilliğinden: 
3803 sayılı kanuna tevfikan açılan köy enstitülerinden mezun ola

cak öğretmenlerin çalışacakları köylerde yukarda sayısı yazılı kanunun 

16 ncı maddesine göre yaptırılacak ilk okul binaları plA.nlannın hazır
lattırılması i.şi 20/ Xll / 940 tarihinden 10/Şubat/94.l tarihine kadar de

vam etmek Uzere memleket mimarları arasmda müsabakaya konulmuş
tur. Bu müsabakaya ait şartnamelerin 20/XIl/ 1'40 tarihinden itibaren 
Ankarada Maarif Vekilliği. ilk tedrisat umum müdUrlUğünden, İstanbulda 

maarif mUdUrlUgünden alınabileceği ve vekilllğimlzce neşredilerek re.smı 
okulların hepsine gönderilen tebliğler dergi.Sinin ilin tarihi baltasında 
çıkacak nllabıunnda da görlllebileceğl llAn olunur. (873{) (11908) 

lr-MUAMELE VERGfSINE 
TA.bl müesseselerin 1941 den itibaren tutacakları 

1 - 7 nUmune üzerine hazırlanm1' 

( iMALAT) • (MUAMELE) 
(EMTİA, İTBALATveİRRJLC~ T) 

(SATIŞ) defterlerile (AYLIK BEYANNAMELER) 
Detterlerln1izin 25, 50, 100 ve daha fazla sahlfelileri mevcuttur. 

Yukarıdaki defterlerin nasıl kullanılacağına dair lzahname. Fi. 25 Kr. 
Umumi satış yeri: t'llKILAP KİTABEVİ. İstanbul Ankara cad. 153 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğil ilanları 
Semti l\lahallmif sokağı nuınarası clnsl ayhk 

Lira K. 

Üsküdar 
Kadıköy 

Karad.avut Hi\kimtyeti Mllllye 168 
Suadiye Mektep taj 32.111 

Arsa 5 otl 
Dtlkktn 3 ıtO 

Yukarda mevkileri yazılı gayri menkuller 31/ 5/ 941 sonuna kadar 
mUddeUe kiraya verilmek uz:re müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 
30/ 12/ 940 pazartesi gllnll saat 14 dedir. lsteklllerin mUdtlrlllk vakıl 
akarlar kalemine müracaaUan. (11952) 

~ı ı BO S.\ 
19 BlBlNClKANUN 1940 

Karıa-IJ 

1 
BaglDkl Program 

8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 
8,18 Hafif mUzlk (Pi.). 8 045 Ev ka
dını - Yemek listesi, 

12,30 Program, 12,33 Peşrev, saz 
semaileri, ve oyun havalan, 12,50 A· 

jana haberleri, 13.05 Şarkı ve türkü
ler 13,20 Müzik: Karışık program. 

18 Program, 18,03 Radyo cSwınp 
kuarteti, 18,30 MUyük !asıl heyeti, 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 Makam
lar geçidi, 20,14 Radyo gazetesi, 20,4.'> 
Temsil, 21,30 Konuşma, 21,45 Rad
yo salon orkestrası, 22,30 Ajans ha
berleri. 22,45 Radyo salon orkestrası 
programının deva.mı, 23 D&ru$ mUzi
lfi (Pi.), 23,25 Kapamş. 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Fr. 
Drabml 
Leva 
Peçe ta 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
tsveç Kr. 

5.24 
139,20 

29,6875 
0.9975 
1.6225 

12,9375 
2ti.J3~5 

0.625 
3.1 ;5 

31.13"5 
31.005 

ESHAM ve TAIIYtLAT 
Ergani 19,75 
Srvas - Erzurum 3 
Sıvas - Erzurum 5 
Merkez Bankası peşin 

19,12 
19,12 

102,:ıo 

1 

r 

VAT AN-------·--------------------
Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 

Nazan Dikkatine: 

İstanbul Defterdarlığından: 
940 mail yılma alt kazanç vergilerinin son taltalt mUddetl Blrlncl

kAnun 940 ayı sonunda bitmektedir. MezkQr vergiler bu ay lçinde 
ödenmedl.ği taktirde yüzde on ülvesl suretlle tahsil edllecelfnden tcrat 
takibata. ve ceza ilAvesine mahal kalmamak Uzere alA.kaWarm borçla
rını mezkQr tarihe kadar mensup bulunduk.lan tahall l}Ubelerine yatır
maları rica olunur. (1194.7) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas 

No. 
Yeri Mooallası Depozltoou 

764: Eminönü Ç&rfı ma.ha 

ÖrllcUler kAptBı Yat· 
lıkçılar sokak eski 
33, yeni 5 ktltUk 1147, 
pafta 8, ada 27{8, 
parsel 9{_ 

768 Emln6nll Btlytlk çar
şı malı. Bodrum ha.n 
alt kat .. ki yeni 28 
taj 28 ada 2792, 
parsel 55 

17511 Beyoğlu .. ki Pangal
tı, yent İnönü mah. u 
ki Afet yeni Üftade 
sok. eski 18, yeni 34, 
ktltUk {12, pafta 53, 

ICArgir 
600.- d\lkkt.ıı 

KArgir 
dllkkAnm 

120.- 1/2 Hla. 

KArgir 
evtn 

ada 812, parsel ıı 1030 1/2 His. 

2188 Emin5nU, Car1ıyi Ke
bir Malı. Aynacılar 

sok. eski yeni H, taj 
14 kUtllk 2SH, pafta 
180 ada 2748 parsel 8 72{ 

.<Brglr 
dllkktnm 
5/30 His. 

2379 Kumkapı çadırcı Ah· 
met Çelebi malı. Ti· 
yatro Ca.d. eski 37 ye
ni 91, pafta 78, ada 
188, parsel 19 

KArgir 
evtn 

518.- 2/6 Hla. 

Dtlkktn ve 
ardiyenin 
810/38{00 

10 M2 

19 lll 2 

14 M 2 

{0 M 2 

77,110 M 2 

2515 Eminönü Çelebi oğlu 

Mah. Sabuncu hanı 

caddesi eski yeni 69-
71 ktltUk 371, pafta 
91 ada 394, par•el 22 325.- His. 256,50 M 2 

2786 

2793 

279" 

Kalfitbane eski Eyüp 
caddesi Sünnet köp
rllBU yeni KAjfıthane 

cad. yeni 60, 60/1, 

60/ 2 

Beyoğlu Tatavla malı. 
eski Sakızlı yeni Ka

sunp~ sokak eski 
2 yeni 239 

EminönU Dayel>atun 
Mercanağa mab. 

Binayı 

havi Takriben 390 
1523.- Araa 

989,- Ev 

Çakmakçılar yokuşu K&rg\r lkl 
StlnbUllU han alt kat 
eski yeni 9, 10 

odanın 

2500,- 3/ 8 Hla. 82,50 M ll 

120.-

2{.-

206.-

HUO 

103,20 

85.-

30UO 

197.80 

500.-

Yukarda adre& ve tafsilatı yazılı gayri menkuller açık art'tırma 

usullle ve pe~n para ile satılacaktır. 

Ihale 9/1/1941 perııembe g!lnll saat ondadn-. MUzayede aıraamda 
verilen bedel mukAdder kıymeti geçUğl takdirde taliplerin depozltola-
rmı yüzde ytrmi nlsbetfnde tezyit eylemeleri ve mtlbür kullananl&nn 
mühürlerini noterden ta.selik ettlrmeleri llzı:mdxr. 

İşbu emlA.kl satın alacaklara aatı., bedelinin btr kmmı meV%Uatı· 
nuz dairesinde ikraz edileceğlnden bu huSW1ta izahat almak t.teyen· 
lerin pey akçe.si, nüfus tezkeresi ve Uç kıt'a fotoğrafla birlikte bildi
rilen glln ve ea.atte ııubemtz emlAk servlalne gelmeleri. (839-11918) 

San' atkar İşçi Aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

EskllJehlr ve Sıva• cer atelyelerlnde çalı,tmlınak llzere muhtelif 
derecelerde tesviyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazancı, boyacı, dök
meci, demirci, sustacı ile birinci sınıf marangoza ihtiyaç vardır. Ma~ 
lQp evsafta oJanlar imtihanda gösterecekleri liyakat derecelerine göre 
tavzif edileceklerdir. Taliplerin bulunduk.lan mmtakalardald ifletme 
müdürlüklerine, Eski.şehir \""e Sıvasta. atelyeler müdürlüklerine ve An· 
karada da cer dairesine müracaatları illn olunur. (8612·11783) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğün:!en: 
23.12.9{0 pazartesi gllntl eaat H de lstanbulda Nafıa llltldUrlıııtU 

ekalltrne komisyonu odasında (1919.89) lira kql! bedelli Halkah Ziraat 
Mektebl tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık lflert genel huawd ve fenni f&l"bıa.
meleri, proje, keşlt hUlA.sasile buna. müteferrl diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (1(4.) liradrr. İııteklilertn en az bir teahhütte 
(1600) liralık bu işe benzer ı, yaptığına. dair idarelerinden al1Illf oldu
fu vesikalara lı!ıtinaden İtıtanbuJ viltyetlne müracaaUa. eksiltme tarihin
den tatil günleri hariç (3) g!ln evvel alınmı' ebllyet ve IHO yılma alt 
Ticaret Odaaı veslkalarlle gelmeleri. (llH'I') 

Baf, Dif, Nezle, Grip, B.o:ma.tizma 
Nevralji, Kırıklık ve Blitön Ağrılarını.ıı Derhal KCIC! 
icabında fündo 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKINlNIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Devlet Demiryollan ilanları 1 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikta.rlarile cinsleri ve ol<· 

slltrne g!ln ve saaUeri ~ğıda ait olduğu listesi hlza.smda yazıJı aiıfSP 
traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek Uzere ve kapalı 
zart usulü ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. t 

Bu l~e gtrmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat tenıına 
ile kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini ayni gün ekBlltme saatın· 
den bir saat evveline kadar komisyon reislig-ine vermeleri lA.zmıda. 

Şartnameler parasız olarak Hayda.rpa.şada Tesellüm ve sevk tef1l• 
ğinde, Ankarada malzeme dairesinde ve Eskişehir, İzmirde de idari ıııa· 
ğazı:ıtarında dağıtılmaktadır. 

Liste n!lkfan CL'i>;l lleher adedi 
No. adet l\luhammen 

Bedeli 
L. Jir1. 

Muvakkat 
Teminat 
L.~. -- --- --------- ----

1 
2 
s 

" 5 
6 
7 

4GOOO 
co •co 
15000 

t"OO 
8800 
4060 
6496 

Cart hat kayın travera 
> > > > 

ı-::tı ~"ln k ı-\prU travers 
Ca.ı !ı:ıt kayın travers 

• 
• 
> 

• 
• 

• 
> 

• 
> 
> 

• 

2,40 
2,60 
4,00 
2,10 
2,20 
2.00 
2,00 

6770,- ) 
9102,- ) 
4250,- ) 2.1.941 
1854,:ıo ) perşeml>O 
H52,- ) saat 15,30 
809,- ) dan iUb&ten 
974,{0 ) 

8 1581 • 
• 
• 

• 
> 

• 
• 
• 

> 

• 
• 

2,00 
2,10 
2,25 
2,50 
3,15 

23{,15 ) 
9 5("'.)00 

10 40537 
11 111748 
12 39151 
ıs 30000 

2300 

• 
> > > > 
> > Çam > 
> > > > ) 

Çam makas traversi) 

1 

s 
z 

' 8 
116 

80 

soo 

= 

= 
= 

3,35 

----1ııeo~ 

7130,- ı s.1.941 
ııs10,t2 ı cwn• 

H924,80 ) saat 15,30 
7 il6,29 ı dan ıubaren 

) 

6880,25 ) 

n.t.iye it B ' • p.,. yahnnalda ,ııJaa .,.... W. 
rildiıwif olı-, - Um•nde teliı.m;.; de d--. ............. 
x,,.11eır: ' ıı-ı, ı ~ 1 K- ""' lımnıı.r- ııı. 
1 Aim:.O.. 3 lkiDc.llefria ..... ••plannda ... - eııı llrUI ba-

rilüeriDde ,.... lııp•p•·- Jmnya 4allıll .awrıer 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
3" numaralı ilAna alt bir tashih: 23 lklnciteşrln 19"0 tarihinde JJ\" 

tışar eden ilA.nın yünlü, pamuklu, keten clpliği olarak çıkan ve bU 
kerre parantez içinde gösterilen itliği sehv olup bu kelimenin cıpeJd1' 
olacağı alll.ltadarlar& bildirilir. (11956) 

Sahibi ve Neşriyat llllldllrll: AHIUET EMİN YALMAN 
Baıııldıfı Yer: VATAN MATBAASI 

tuyordu. Ucundaki bır ıeyi öte- merdivenleri çıktığım gibi yavaf dedi. ı Saatte doksan kilometre git· j !erin üzerinde dol"fIIlıya baıl•: 
kilere göıterıyordu. Kamanın yav~ inmiş olsaydım, hiç farkct· Sesi öyle keskin çıkıyordu ki mekte devam ediyordum. Bu dık. Ben hemen bir sigara ya~• 

, keskin tarafı her zaman parlaktı. miyeceklerdi. Fakat kendimi kay· ~ğlıyor mu, gülüyor mu belli do- sürat •. sad.ece ııezinti yapan. in•.•~- , ralt: . jı1' 
Bana bu defa kararmış ve lekeli betmiştim. Acele ile olduğum gildı. 1 ~ar içın bıraz fazla acele bır ıııdıt - J:ialtkınız var, Frans, bı.~l" 
gibi göründü. Adeta kana batı- yerden fırladım, sendeledim, Yol serbestlemitti. Saatte dok• ıdı. araba ıle yolumuza devam • ~· 
rılmış gibi idi. Polis arkadaşları .. düoecektim. Parmaklığa tutun .. san kilometre yapıyorduk. Frans 

1 

Biraz sonra Ri§mon parkına meyiz. Her tarafa haber ve;ectb"' 
Zabıta ve Aşk Romanı na söyle söylüyordıt'; dum. Bütün bunlar patırdı çıkar hiçbir ıey söylemiyordu. Epey varmııtık. Ancak o zaman etrafı- !er ve yolda yakalanacagız 

- Pcrtevsizle ve dikkatle ba· dı. Bereket ki siz hemen otom o.. zaman gittik. Sonra sordu: ma baktım. Mevsim bahardı. Sı- muhakkak.. ne yapalım} 1 
karsanız, ayni parmak izlerini bili hareket ettirdiniz. ı - Nereye gidiyoruz} cak bir güneı vardı. Her taraf Büyük, güzel gözlerile bal' 

Yazan: Martin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman burada da görününüz. Lambanın Bütün bunları bir hamlede an· - Allah bilir .•. Herhalde ıs- yemye,il idi ve etraftan tatlı çi- ı bakıyordu: . 
_ iZ _ 1 üzerinde, masada, her tarafta latmııtı. Yorgun bir halde ıustu. tikamet Rişmon' dur. çek kokuları yükseliyordu. Par- - Hemen bizim arabayı b~ 

ayni izler var. Tam o aralık otomobil bir kam· - Orası veya başka yer .• ar- kın muntaRm yollarında artık rada terkedeJim. 
Vfil ı ıardı. Evvela kaçmak istedim. Sesinin korkunç ahengini unu· yonla bir tramvay araıında arkıt" tık ne ehemmiyeti var} yavaş gidiyordum. Birdenbire - Peki sonra... . . 

Arabayı bir çılgın gibi kulla- Sonra ne söylediklerini duymayı tamıyacağım. Hemen her şeyi o mıştı. cYol biraz scrbeetlesin de - Ne demek istiyorsunuz, karşıda, yolun kenarında güzel - Başka bir arabaya bineliJl' 
nıyordum. Birçok karmakarışık merak ettim. O kadar halecan anda anladım. Bu cinayeti yapan öyle konuşayım• dedim. Biraz Frans? ı bir Kraysler marka otomobilin - Şuna değil mi} J• 
yollardan dolaştrk. ikimizin de içinde idim ki düşmemek ıçın canavar öyle tertibat almıştı IU sonra sordum: 1 - Ne mi} Amma da güç an· boı durduğunu gördüm ve anı J ikimizin de gözü Krayslet 
konuşacak hali yoktu. Epey uzak- merdivenin parmaklıklarına tu· bütün şüpheler benim üzerime - Neden bu parmak izlerinin lıyorsunuz. Ne olacak> Nereye olarak durdum. Frans hayretle ! idi. r 
\aştığımızı hissedince sordum: tundum, dinledim. Bir şeyi tetkik toplanıyordu. sizinkiler olduğunu farzediyorau- ıı:itsek bizi bulacaklar. Polis ar- sordu: - Bu marka daha r~buk ~r 

~ ıJt• - Ne vardı} Evde ne gördü- edi~ .. orlardı. Evvela anlamadım. Polis ou sözleri de il&ve etti: nuz} kamızdan ko9tu ve arabanın - Ne oldu. ne var} der. Araba da daha ha 
1
, 

nüz? Sonra sözün gelişinden bana ait - Pertcvsizle bakınca baş Hiçbir şey söylemeden burnu· numarasını aldı, görmediniz mi} ı Hemen cevap vermedim. Bi~ Üzerinde de tecrübe pli.kası v•
11

• 

- Polisler .. evin içini sarmıştı. bir küçüle kama Wzerindcki par- parmaktaki yara izi daha açık biı mun dibine doğru baı parmağını - Ne olur} zim otomobili yolun karşı tarafı- Bir müddet bununla gideriz. s:,, 
Mariot da orada idi. Eve girer mak izlerine baktıklarını anladım. şekilde görünüyor. uzattı. Bu küçük, narin bir baş - Budala mııınız. yoksa be· na çektim. Öteki arabaya bak· ra bir ç.areıine bakarız. A~" ift'' 

gırmez merdivenlerden çıktım. Kitap sayfalarını açmak için he· O anda korku içinde kaldım. parmaktı. Üzerinde de eskiden nimle alay mı ediyorsunuz) Ne tım. Keten tenteli spor bir oto· sını aldığımız adama da bıt. 
1

. 

Yazı odasının kapısı açıktı. Ora- nim kullandığım bir .... kama.dır. Benden bahsediyorlardı. Bu mu açılmış bir yaranın izi görünü· olur olur mu} Bütün yollar tu- mobildi. Arkasında tecrübe pli- kini bırakırız. Şiki.yet etmiye "'lf 
da polisleri gördüm. Arkaları Bunu bana annem hediye etmişti. hakkaktı. Kaçmalı, biran evvel yordu. tulmuıtur. Nereden ııeçsck yaka- j kası vardı. 

1 
kit bulmadan biz uzakl•t') 

kapıya dönüktü, beni görmüyor-1 Kamayı bir ıivil polis elinde tu-1 bu evden kaçmalı idim. Eğer ı - Şimdi anladınız mı, niçin~ , !anım. Bizim arabadan indik, çimen- oluruz. (Arkala d 

••• 'I 


