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Yavrularım 

L_ Bireaç gün• evvel sizden birik 
~llftum. Metin adında bir ç.o· 
~-qı. Henüz ilk mektebe gidi-
•Or. -

- Çocukların aleminde ne 
"1, be yok'? diye eoracalt oklum. 

'-.8-na ancak Türk yawusunda 
te. d\if edilen veke.rlı tavrrla fU 

•hı verdi: 

- - Üzülüyorum, mdctepte ıha· 
'Çocu)dar var ki Atatürk genç· 
) e layık surette hareket etmİ· 
>otlar. Zor <kzs oldu mu, kaçt
~lar. Atatürk gençliği zorlak· 
'ftde k..çar mı hiç'? Zorlıak her ne
._. iee onu arar, batur. onunla 

e 9e'Ve çarpışır. 

ita Bıı 8Öz pek .ho§Uma gjfti. De
~ lti aranız.da: cAtatiir.k genç· 
d· tunu yapar, ıunu yapmaz:. 
l)e aiiz:ıel gfuıel ölçüler var. 

ı_ ~n yalnız Metime konuşmak
"- lnıadım. cYa.vıulamruzın ka
ett.:..._ n.as.l iıliyor '? :t diye merak 
. "'llll ve ~ka çocuklarla da ko· 
~· Neticede gÖrdüm ki ço
~f ıızda berrak, kavrayııh bir 
ıfı:_~ Var. iyi görüyorsunuz. iyi 
~Ü)'orsunuz. Sonra doira
~ıı. haktan şafllllyoretmuz. 

ıı.!'ıırdu sevmenin en taze ve te: 
~ teldine de sizin aranızda 
~eldim. Zorlı.ık ve baskı al
dt idare edilen memleketler
~ıırt bağalığının zoraki. uy
!tll a pilleri vardır. Çoculc:la· 
~. ~asına hani ile hazır hazır 
~er akıtılır, onlar da kukla 
~ . o filmleri teknr ederler, 
~~eniz kuru aö•eritler ya· 

l Sizin yurt severliğiniz buna 
~etnez. Kendi içinizden doğ· 
~Ur, kanaate dayanır. Bunun 

canlıdır ve sağlamdır. 
ı..~enüz yqınız !tüçük... lca· 
t'd .. silirh ~ıp dövüşemezsiniz. 
~t <bugünkü sava~ların mühim 
~l ı. cephelerde olmuyor, kendi 
~ trıroizcle, kendi şehir ve kasa· 
~. l•rıınız~a oluyor. Göze birden 
~ görünmiyen bu sava§ta ki· 
~ imanı kuvvetli, kimin sevgi 
~ fedakarlığı fıula, kimin kanu· 
~ l'e devletin emrine uyarlığı 
L.-:-clan olursa o taraf sonundoı 
~ıyor. 

'rlS~ _tbu vatandaşlık savaşını~ 
~ertııniz. Babalarınız, annclert
lb._ "e öğretmenleriniz takım ku· 
~~danlarınız, müdürleriniz a&ay 
~ndanlarınızdır. , 

a~irn ~ibi eski nesillere men· 
:: olanların çoğunda bir kusur 
~dır. Biz çocuk iken, başımız· 
~d~ hükumetler, fena hükumet
> ı. Onlara güven bağlıyamı· 
~.dıılc:. Onun için onların dedi
tı 1 Yapmamayı, kaçamak yolla-
81"'nayı marifet sayıyorduk. 

'4rnanlar deiifti. Şimdi baıı· 
'>i _da öyle ıbir hükumet var ki en 
~ ~tihanlardan geçmİ§tir. Mem
~-l~ın iyiliğini istiyor. İyi dümen 
~ ... narak hem bizi mümkün ol
~ kadar harpten koruyor, 
"1· .de milli davamızdan, istik
~ızden, ıerefimizden, menf aa. 
,. den zerre kadar foc:lakirlık 

l)or. 

~•kat n~ yapalım ki bir çoğu· 
~ da eski huylar var. Hala sa· 
~ 0 ruz ki kanunların haricine 
~ ~lda açıkgözlük ve ku~-

aoıtermi§ oluruz. 

'-! Sıı millet: cHerkesle beraher 
" ~ düğün bayramı. diye mü
~Ükü zevkle taıırnıya alıımıı. 
lit ete çok dayanır bir millet• 
,. F'akat içimizde: «Zamanın 
"-tlıiından ve başkalarının aıkın
~dan istifade edip zengin ola
~ı.: yahut cbatkası iaterse aç 
'n, ben evime ihtiy:.t ekmek, 
llt it ~ldursyım> diye düıü
lli iller buluı ..ınca f'tf1 güzel vata
'1-ı dııygul..ra soğuk su kaDlmıo 

r. 

~Sonra şunu biliyoruz ki bu 
l~l\'ıl;ket bir gün savaşla karoı· 
do t~ şunun bunun keyfi için 
''iiırniyecek, macera için de 
~trnıyacak, anc .. ~ bize sata· 

~il ~r. bizim müstakil yaıamamı
•._ laterniyenler ı,ulundı.ığu için 
!ıı;~. edecek ... Bu neviden bir 
~ 1 rniskinli~le, bedbinülde de· 

• :;cN!.i ' milli pzap&. k.aıqU• 

mak lazımdır. 
işte hudut boyl.armdaki erler 

nasıl yurdun to~raklarını koru· 
yorsa, siz de yurttatlık ordusunun 
küçük erleri sıfatile doğruluğun, 
kanuna saygının, baıka yurttaf· 
ların bakkını düşünmek vazife
sinin, sinir sağlamlığının, milli 
ıevk ve neıenin demir -gibi bek
çileri olacaksınız. Evinizde, mu· 
hitinizde, arkadaşlannız arasında 
böyle temiz bir ruhun aavAfÇlları 
gibi hareket edeceksiniz. 

Bunu yapmayı İş edinirseniz 
Atatürk gençliğinin bir eri -ol
duğunuzu gösterinriniz. Yurdu 
yarın bizden iyi idare edebileoe
ğiniz hakkında bize butıhden 
güven verİr9iniz. 

Biliniz ki aizin aranıııdan böy
le bir ruh fııt*;ınrsa hudutlardaki 
baba .. rınızın, kardctlerinizin içi 
açılır, arka.ların<ia en .küçüiüne 
kadar bütün bir millet bulundu
ğunu duyarlar, vazifelerini ona 
aöre karşılarlar ve yapular. 

Hepiaiz ~r olaenz, küçük 
ener ••• 

Askeri Vaziyet 
Radyo Gazetesinden : 
Yananlı.lar, &on günlerde ~ 

nuş oldukları şiddetli ~ devamlı 

taarruzlarla, ltaly-ıarın lfimalde 
yeniden kunnak laıedikleri mukave
met battuu lumuya movalfak ol· 

mllflardır. Şimdi lıalyanlar Elba
..... Bera& •Wmme&lae çellilml
ye lM ... m tk-'rr. Mona dalı .. 
Yuaanlılarm ellerine seçmi,ttr. 

Bu dağın ~-atı EJbMan 
istikallletinıie yapıl-'< bmHlan 
ııonrald ...._.,....,. ••• 5 t* IMl&y-

laşnuştır. 

ltalyanlar, cepllentn merkez kaı
DHnda. oldukça mukavemet .,eMer
miye de'\'aıR etmek*edir!er. 

Bu mokaTemeUD böyiik bir ro
lü olmıyacaktır. Oephenio diğer kı
Kımlarııtdakl hareketler dolayısiW. 

ttaayaa kuvvetleri kenclllifdert.den 
Tiınoaice l&ttkametlne çeki!miye 
me<'bur kaJacak!an f.Qin Yıınaıılıl&r, 
burada pek ısrar etmtyecdderdir. 
Şimaldekl kuvveMer Plrmedt - Er
gili hattındaki mllllaYemett lnrml· 

ya oai••maktadır. 
Bqiin alınan haberler bunun ta· 

hakkak yoluna aird!ifni teyit edl· 
yor. Pirmedi ceaubanda İtalyan 

mukavemeti devam ediyor. Faka& 
bu şehrin 6 ld!ometre fimalbtdekJ 
Monlla dağı Yunaaldann eHne 
~mtştlr. Pirmedlnln daba dymıde 
mukavemet göllt.erec'.eğtni iimit et· 
mlyoruz. Bu IJflhrln birkaç güne ka
dar Yunanlılara teıtlhn olacaiı bü· 
yük bir lbtlmaJ dahlliodedlr. 

.Efl'iri ıtebrinin de fazla moka -
vemet l'öMerelniyeceti ,undlden 
söyleoebUlr. 

Vunanht.r, Erprlye b6ldm te -
pelerl Ptfpl ettlklerl k;tn şehri mu
hafazaya maddeten lakA.n kalma
mıştır. 

ltalyanlar bu şebrin çok teldl -
kecle olduğunu blldUderi ve takdir 
ettikleri için ııahildelı:i IUIYYetleri
nl cert çekmektedirler. 

Cenupta. sahilde barekat yapan 
Yunan kuvvfjtlerl Detvina. A31M&
raada batı.na varnuı,lardar. 

B-dan evvelki Plrmedl - Erci· 
rl mokavenaMtnJn sebebi, ceaap
tald ltalyaa kunetl~rhdn prı te
ldlmeSlul temin etmekU. 

Buna mavaffak olurlanıa, delaa 
geride. Elbaean b""ma yer~. 
ler, asıl nmkavemet1 Orada ı&te
receklerdlr. Fakat, bu hatta da 
mukavemet IÖll~ltecekJerl fÜP'" 
helidir. 

Vanan ordusu, ~k llel'f bir ne
tice almak mecborl~Uade oldatu 

'çln zayiata bakmıyarak - oet.i
ceyl, her ne pehasllla .._ olMa 
almıya çalıf&L'aktır. 

Londradan alınan bir lteberde, 
Arnavutlukta bazı hıyaa ~ 
ri ı.,ladığı blldtrilmeldectir. 

Çektlmekt.e olan bir ordlinu 
ric'at yolunda böyle taühlm lsyan. 

larm vokoa ırelmeel çok ta.llketl -
dlr. Yakın tarlht.e bun- miuılterl 

ve bu vazlyet.e gelmlıt ordala • 
rın neler ~il malemdar •.• 

SiYASi IABAB GAZITBSi 

B. Hitler ile B. lavalin son m~ elele lutuftuklanm göriiyorsunm:. Bu man:ı:va bu
riinlerde tekrar edilmeai Ye eekidenberi Almmal-'a benber yürümek fikrini tabın B. lanlin 
esub bir anlapna MIDİnİ ba:ıarh)'ltbilmesi ~. Alman malU....t bu i!Bı fimdilik oban 
suya düftiiiünü ac6stmiyor, Marepl Petain B. La..ıi Beııliae ıöadettui,oır. 

Roman yada 
isyan 

Prens Poll Laval Berline 
Diyor ki : Gönderilmiyor 

Demirmuhafızlar "Yugoslav istiklali 
Ordu İle Çarpışıyor Kanla KQ.Hlıl/mıştır,., 

iMareşai Petain 
Almanlara Kızgın 
Radyo gazetesi dün akoamki 

nctrİyatmda B. Lavalin BerÜn 
seyahati hakkında şu malumatı 
veriyor: 

Londra, 2 (A.A.) - Daily Herald 
yazıyor: 

cDemlr Muhafızlar isyan etmiş ve 
Rumen ordusuna karşı koyarak WDU 

lllf binalerı zapteylemiftlr. 
cAlman ordusunun, Aaayiıfi temin 

veeileslle müdahalest vaziyete daha 

çok vehamet verecektir. Mtlfktııatı 

yatıştırmıya gayret eden General 
Antonescu dUn btltUn gttnUnU. Ru
men ordusu ve f114ist te,kllAtı ff!f· 
lerile görtifıneler yaparak geçirmif
tlr. 

Londra, 2 (A..A.) - TlllNIS gazete. 
al yazıyor: 

ccBUkreften alman baiberler, fto -
manyadaki vaziyetin korkunç bir a· 
narşi içinde olduğunu ve her şeyin 
beklenebileceğini gösteriyor. 

cBllkreş mıntakasıooa, Demir Mu
hafızların, Codreanu'ya taraftar bir 
zümresile Transilvanyalılar açıkça 

vuruşmuşlardır. Demir Muhafızlar, 

Horia Sima'nın evıne hücum etmiş

lerdir. Bunların ardı kesilmiyen mü
dahaleleri yüzünden ziraı ve sınai 

istihsal ve ticaret vermiı:ıtir. 

Almanya işlenn gldişını kenardan 
seyrediyor. Romanyaya, ihracatta in 
zlbau temin edecek idareyi cebren 
kabul ettirmek için mudahaleye ha
zır durmaktadır.> 

Rumen ve Alm11n devriyeleri 
Londra, 2 (A.A.) - Taymis gaze. 

tesinin Belgrad muhabiri bildiriyor: 
cBUkreşten gelen bir rapor, Ro -

manyada cereyan eden siyasi katille
rin. Rumen hUkQmellnin başında bu
lunanlara karşı mUfrltlerln hazırladı· 
p;ı geniş bir suikast tP.şkllAtı tara -
fından yapıldığını göstermektedir. 

Suikasch idare edenin, son gtlnlerde 
partiden çıkarılan Corogaru'nun ol
ması muhtemeldir. Bunun açtığı mü
cadele Braşov, Turnu - Severin ve 

(Devamı: Sa. 4, M. ı cteıM 

cAvrupada yeni nizam .kur· 
mak faaliyeti ıirndilik durmuştur. 
Birkaç gün evvel Fransız başve· 
lcil muavini Laval'm, Hitkrin 
daveti üzerine Berline gidecei'i 
bildirilmişti. i Bu seyahatin arifesinde Al
manya. Loren'i iihak etmiştir. 

l Mareşal Petain"in bu ilhaktan 
çok müteessir olduğu ve La.vali, 
Berline ııitmekten menettiii h.
ber verÜıyor. Mareşal Petain, 
Almanyanın mütareke hükümle
~ine Loren'i Fransızlardan i&tiye· 
ceği bıliniyordu ve bu meselenin 
sulh konferansında müzak.cr-e 
edileceği .zannolunuyordu. Fa-

Bel rad, 2 (A.A. • B. B. C.) . kat Almanya, Fransı~larla yapa-

s g H 1 il cakları sulhe ehemmıyet venne-
- ırp, ırvat ve S oven kra ı- d .•.. b 1 ·· · · 
- k 1 2 2 . ld.. tgını u suret e gostermll}tır. 
gının uru uşunun ncı yı o· I 

.. _L_t.l y 1 A manyadan gelen bazı Ame-
numu munascue ı e ugos av . l I 
d 1 'b· p p I b" ı_ ııka ı ar, Almanyanın Fransaya 

ev et naı ı rens o ır JNJtu11. k - lh 1 .. ı_ı:... 
·· 1 · d · t" k" ço agır su şart arı yu&uyec:ııe-

90Y emış ve emış ır t: -· · · ı· F · . . • gmı ve §1ma ı ransayı gerı ver· 
cYugoslav mılletıne. soguk.~a- mele taraftarı olmadığını eö.rfti

nını muhafaza etmeyı tavsıye yodar Meğer k" İngiltCl'C muza.f-
ederim. Yugoslavya barış istiyor ı~r ol~ ... :t 

1 

ve istik.laline ve varlığının tam
lığına saygı gösteren bütün kom· 
şularile işbirliği etmdt anusun· 
da .bulunuyor. 

Yugoslavyanın istiklali bir kon
ferans masasında verilmiş bir ka
rar değildir. Yugoılavyanın en 
iyi evladının kanile kazanılmııtır 
ki bunlar, yurtlarının mezarlıkla
rında son uykularını uyuyorlar.:. 

[Radyo gazetesi, Prens Pol'ün 
bu nutkunu, Yugoslavyanın yeni 
nizama girmekten ise harbi göze 
alacajlaa delil diye telakki edi· 
yor.] 

•• 

Aldığım ~z Tedbirler 
S"uriyede Derin 

Tesirler Uy~ndırdı 
Kahtre, 2 (A.A.) - Beruttan gelen 

haberlere gore Yunan ve lnglliz mu 
vaffakıyeUeri halkta heyecan ve 
şevk uyandırıyor ve Fransız maka.ırı· 
larını müşkül bir mevkte koyuyor. 
Fevkalllde komi8er POO bWkı Pet.ain 
hUkQmetioe sadık kalmıya da\llOt için 
yeni bır beyanname neşrine mecbur 
kalmışur . 

Dün Gece Uç 
Türkiye tarafından alınan müda

faa tedbirleri de Suriyede derin bir 
tesir hı\sıl ebnlş gört1nmektedir. 

ltalyan mtltareke komisyonunun 
protesto tlzer!ne, Suıiyec:tekl Pra.nsız 
makamlarının 18 ile 48 ya.ş arasında 
ki 3000 Yunanlıya seyahat mlisaade
ıri vermedikleri ve bu sureUe bun· 
ları dötfu1mek Uzere Yunanistana 
dönmekten menettikleri bildiritmek· 
tedir. 

Fabrika Yandı 
A 1ev1 er; Tamamen Maskelenmiş 
Olan lstanbuluıı Karanlığını Bozdu 

Diin ıeceki YaDC mdan bir inbba 
DQn gece büyükçe bir yangın, mas 1 ğında 4/2 numaralı Muhsin Kibarın 

kdenmış lstanbulun karanıııını boz- boya fabrikasındaki kurutma dalre· 
muştur. Netice, Y"'lldirekte Uç !ab· ı sindeki sobanın fazla kızması ytl 
rikanin tamamen ya.nmaııı olnu ... tur. zünden çıkmıştır. Fabr•kadaki gece 

Yu.gm, sa.at 19,3() !ic:r,Mis aoka- (Deva.mı: Sa. 4. Si. ı de)* 

Tasarruf Haftası 
Başveki /im izin 
Radyoda Verecegi 
Ntttukla Açılacak 
12 ilkkiaUDda ~ 

olan oa birinci Tıuamf baftaaı 
Bqveıkilimizin radyoda vere. 
ceii bir nutukla açılacaktır. 
Dahiliye V ek.aleti viliyedere 
rönderdiii bir tamimde vili
yederin Tasarruf hafta.ana aza. 
mi ehemmiyeti vermelerini is
temiftir. Maarif Vekaleti de 
Maarif tqkilitına aönclercliii 
bir emirde mekteplerde yapı· 
lacak törenlerde Tasarruf baf. 
taamın maluat ve mahiyetinin 
talebeye etraflıca anlablmuuu 
... ,,.,.,m, etmiftir. 

YAYLA 
Anadolonan ımf. yQbelı: •y-ayıta1mı..ıı-. 
dünyanın ea JDef1nır ıtert b91dayrm 
~· • lıaidaJlıum lrmlğl 

aJımr bı .. 

YAYlA MAKARNAS1 
yapdır. Btttlln belıPllwda bulur--. 
Ankara Yayla lllBkama hbr1kalan 

Yıl: 1-Sayı: 105 

Kahraman Askerlerimiz lcin 

Merkez Bankası 
50 Bin Lira Verdi 

Ankara. 2 (A.A.) - Kızılay 1 re teşebbüsata başlam!Şttt. Cemi
cemiyeti umumi merkezinden yet Merkez Banka91 idaresince 
tebl.ii edifmi,tir: göaterilen bu hayırseverliğe ale-

Tftrkiye Cümhuriyet Merkez Den teşekkürii bir vazife bilir. 
Bankaeı tanafından kahraman latanbul terzib!rine ibret 
aalr.ederimize eldiven, çorap ve 
faaile tede.rikiDe medar olmak 
üzett merkez v-e şubeler t~ila· 
tı namma Kızılay cemiyeti mer· 
kezi umumisine 5-0 bin tire teber-
rü ec:lilmiftir. -

Kızılay cemiyeti teberrü edi
len bu pan ile en kısa bir za· 
manda askerlerimizin ihtiyacına 

A.nkar.a, 2 (Telefonla) - fl... 
kulerimize kışlık hediye hazırla
mak İıfİDe fayodalı olmak emdile 
Ankaa tcı:zileri.. maltastarlan. İl
çileri ıHalkevindc ibir toplantı 
yapalar. Hazadanecak hediyde
re ait biçki Te dikiş işlerini kendi 
aralenncla taksim cdecdc Ye ya· 

yanyacak eşyayı hazırlamak üze- pacaklardır. 

Yanan Kralı Majeste 1kinci Corc an hemfİre(eri Prenses Katerin bir 
hanh•lll!!Cle hutaba kıcılık yapıyor 

Amerikan -Sovyet ı 
Münasebetleri 

Dostluk Havası Gün 
Geçtikçe Artlyor 
V qingk>n. 2 ( A.A.) - Ti

mf:B ga7.deBinin muhabiri yazıyor: 
Hariciye müelCfBZt B. Suınrner 
W elice: Sovyet ~ B. Umanie
ki iıe yaptıjı uzun konuşmanın 
do&tane ve müebet okllljunu eöy. 
lemiftir. Bu rneffakatta, en ~·
de iktıeadi ve ticari meeelekr g_ö
re,ülmüttü r. 

cB. ~tcw'un, Sertini ziya

retinin Amerikan • Sovyet Birliği 

naüaae~ri iiJ)Crinde tıelir ya· 

pıp yapmacLğı s..ıme kar11 B. 
Sauımer w ~ks desoıiftıir lci: 

~Sovyet • Amerikan münase· 
betleıinin dostane bir bava İç.İn· 
de devam ettiğini eöylemek bu 
&üale en güzel ~~il eder.:. 
Ha~e müetqan, Vladivos· 

tok'da bir Amerikan konsolos'-ı
ğu ibdaıı edilmesioin Mosko"'8 ta
rafmd&n kabul ediLdiPıi ve li
zımgeien t-edbirlerin ahnlaalcta 
okluğunu teyit e&miftir. (Ame
rikan • So~ nriiAaeebederiRe 
dair radyo gaeeletııİAin vetoc:liii 
möhim rnallıM.ı ~ .. y. 
EMWIZdedn-.) 

Cephede Yeni 
ilerlemeler 

150 Esir ve Birçok 

Malzeme Ahndı 
Atma, 2 (A.A.) - Dön akıpun 

n~redilen Yunan tebliği: 
Dön cephe itzerinde bQyiik ilerleme 

ıer kayıt ...e harekltm lnıuı,atı için 
hUBUBI ehemmiyeti haiz 11oktalar ~
gal eylechlc. 

<Pirmeti mınt.akasında 150 den 

"*&mı: Sa. 4. Sil 3 te). 

r ' Yunan Askerlerine 
Şe4'er Hediye 

EdHecek 
Bau bayıt' 11e"er bayanlar ara

lanıida t.ı>pMMıtııın üç bin Ura 
kadar bir pen ile, Yanan ukerle
rhMI feker p.dermek ~ vMye
te ~ ebı "ferdir. 

Dtin bu n-kea&la ktanbolan ....,.._ar !eılııttdlenea olMı Hacı 

Bekir, ..,. .. Ye Haytayı müelllMl

llC!lkwllliıl ..aııiplerl bir toplantıya 

Ç9iıl'lllılll&ır. 

Bil toplııMltıc)a Yaauı askerleri· 
aelıfllltre edllec."f!k ollıll ~ 
.. t.wt Mlleeekıır. 

~-.-z=---

- Kapanı &u.armu,lar amma, avlamak için biraz peynir ekmek 
bile koymam•ıler .. 

- Peynir elmıeii ....._._kendileri yedert •• 



• 

~ ..,.... .._ ..... --... ~..-... -..... .-4-... ~ .... ;;:;._-..... -... _~-----:____· ~_:_--·---__ - } - ..... ·~~· ..:.-.::.....::"""..;:"t".:._-- :::..-=..:= _____ -:=:--- - - - - - ~ -

--------

Manifaturacılar 
Kazançlarından Yüzde Birini 
Hava Kurumuna Veriyorlar 

Bir iki Gün içinde Bütün Meslektaştarım 
Grup Halinde Dolaşacaklar 

ve Vazifeye Davet Edeceklerdir 
Dün Türk Hava Kurumunun 

lstanbul merkezinde mühim bir 
toplantı olmuştur. lstanbulda ma
nıfatura ticaretile uğraşan aoağı· 
da isimlerini gösterdiğimiz ze· 
vat, başlarında manifatura tüc
carları birliği rel81 B. Remzi 
Avunduk bulunduğu halde top· 
lantıda hazır bulunmuşlardır: 

Rahmi Köseoğlu, Salih Çizme· 
ci, Simon Brod, Yeruşalmi, Fe
rit Bursa, Mahmut Curani, Sadi 
Tamer, Mihal Nikolaidi, Rıfat 
Edin, Remzi Tatari, Jak Prahya, 
Ali Malta, Agop Narlıyan, Hayık 
Kazancıyan, Marko Varon, Jo
zef Politi, Kınacıyan, Kazım Na
mi Erdölen, Hadi Nasır, İzzet 
Kaldam, Ni~n Manakyan, Naci 
Atabek, Fahri Birol ve İbrahim 
Şevket Dilber. 

dir. Bu düşüncenin filli bir delili 
olmak üzere de içlerinden derhal 
binlerce liralık teberrüde bulu· 
nanlar olmuş ve hepsi, kazançla· 
rından en az yüzde birini Hava 
Kurumuna vermeyi prensip diye 
seve ıeve kabul etmişlerdir. 

Bu saydığımız zevat, küçük 
küçük gruplar halinde, pamuklu, 
yünlü, ipekli, mensucatla tuhafi
ye, hazır elbiae ve buna benzer 
eşya satan ve Ticaret odaaında 
tescil edilmiş bulunan tüccarı ve 
komisyoncuları bir, iki güne ka
dar dolaeacaklar ve hepsini vazi· 
feye davet edeceklerdir. Bu su
retle, manifatura tüccarı, Türk 
havacılığına olan tabii alakaları· 
nı bizzat ispat ettikten sonra bü
tün mealektaelarını da esaslı bir 
imtihandan geçirmiş olacaklar-

dır. Bakalım hangileri bu imtihan-
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.. Şehir ve ,~emlekef -Haberleri ' 
SöVASi 
DCMAL 

Elektrik, Tramvay 
ve Tünel 

Kıymet Yekunu On 
Yedi Milyon Lira 
ilk teıia, demirbaı ve malze· 

me olarak elektrik idaresinde 
13,.339, 786 lira, tramvay idare· 
ıinde 3,073,337 lira, Tünel ida· 
resinde de 810,294 lira kıymet 
bulunmuıtur. Hesapları tetkik 
encümeninin buna da.ir mazbata· 
sı bugünkü belediye mecli•inde 
müzakere edilecektir. 

Adliyede: 
HAklmlerln terfl llıte.l - Adliye 

Vek&.letı eyltU ayı lclnde terfi etme
leri lılzımgelen 1500 kadar hlkimln 
terfi Uetelerlnl neşretmemlşU. Liste 
çıkar çıkmaz 80 kadar hAkimlmlz ter 
!i zammı alacaklardır. Ankara.dan 
gelen haberlere g6re VekA.let aene 
b1.41ndan evvel hAklmlerln terfi lis
tesini illn edecektir. 
Meşhut utlara bakan mahkeme-

iKi CiNAYET 
Birine Kadın, Diğerine de Para 

ve İçki Sebep Oldu 

1 Mitil Müdafaa Vekili 
lstanbula Geldi 

Yugoslavyada 
Vaziyet 

General Ali Rıza Yazan:VahdetGOLTEKIN 
1 ıcrıı.~ 

ı f G le vvelsi giln, Yugos •" EvveTki ıece biri Kaeımpaı•· ateı ~tmiye baılamııtır. Muhte i Kendisile örüştü u;;:. Srı> 
da diğeri Yeıilköye sitmekte yerlerinden jya.ralanan Fatma naibi Prens Paule. 

1 

olan banliyö treninde iki cinayet hastahaneye götürülürken yolda Milli Müdafaa Vekili Saffet Hırvat ve Sloven krallığın~ 
iılenmiıtir. Bir adam kendiaile ölmüıtür. Sabri KaaımpaJa polis Arıkan dün sabahki ekspresle 22 nci yı)dönümü münaııeb:u 
evlenmek istemiyen bir kadını merkezine giderek tabancasile İstanbula gelmiş ve istasyonda le Belgradda radyo önünde J-iır 
tabanca ile öldürmüı. diğer bir beraber tealim olmuıtur. karşılanmıştır. tuk söylerken Zagrepte de. 

01 
adam da bir arkadaıını öldür- Diier cinayet Örfi idare reisi ~eneral Ali vat köylü partisi reisi ve Y':t·jı 
dükten ıonra diierini de ağır su· Diöer cinayet evvelki akoam Rıza, Milli Müdafaa Vekilimizi lav baıvekil muavini M•\,ı~ 
rette yaralamııtır. .. ziyaret ederek örfi idare sahası· evinin önünde bazı iborn 

K d h ·· saat 21 de Sirkeciden Y eoilköye na ait ilk tetkiklerinin neticesi 1 d 
.. ımpaıa a oturan ve enuz aitmekte olan banliyö treninde pat ıyor u. ' _.r.-da• 

memuriyet hayatına ıiren Sabri • hakkında malumat vermiotir. Ge· Suikasdin kimler tar~.'" atı 
Gültekin iaminde bir oenç, bir olmuıtur. neral burada esas tetkilatı ta· · d"l · Jd " henuz 

• Ye"t"lko""ydc oturan Hüseyin, d tertıp e ı mış 0 ugu '"'u\'I müddet evvel Kaaımpa{,ada Ha· .. mamladıktan sonra örfi i are sa· J ) d v·ıd· Fakat.. ,. 
Aıı· ve Kamil ı"sminde üç arkada, aşı mış egı ır. .,. ö cıhuarev mahallesinde plikçi fı· hası içinde dolaıacak ve lüzum vetle tahmin edilebileceıın• gy• 

rın caddesinde '48 numaralı ev· aktam Sirkecide içkili loka~·tıa· &Öreceği yerlerde kalarak mahal· re, Dr. Maçek'in hayatın• tJıf' 
de oturan Fatma imıinde bir ka· )ardan birinde kafalarını tütsu e- il meıe]•lerle temasta bulunacak· 1 k · b 'kast rı 

dikten •onra evlerine ıitmek üze· 'Y pı ma 15tenen u suı .. ' ~ dınla tanıomııtır. Fatma 40 yaı· tır. vat müfrit milliyetçilerının llı 
larında ve yetiımiı üç çocuk an• re saat 21 de hareket eden trene ridir. Bilhasaa Yuaoıılav ~k~~ ... i 
nesidir. Sabri Gültekin kendisin· binmiılerdir. Lokantada içki be- lhtı" ka" r Sucları ğının kuruluşunun yıldon~ 
den 20 yaı bUyük olan Fatmaya delini ödemiı olan Hüseyin, tren -gününde yapılmıı olması buh~ 
aıık olmuı ve kadını eık ıık ziya- hareket ettikten biraz. sonra ar· timali kuvvetlendirmekte~~ it: 
ret etml.ye ba•lamııtır. kadaılarından hisselerine düıen d' . • b' h ket IP'"ıı 

.. b . . Meşh Ut Suç/ar ıseye sıyası ır are Sabrı. bı'r mu"ddet evvel Fat· parayı istemiıtir. Ali una ıtıraz kt d" 
etmi§ ve bu yüzden çıkan kavga verme e ır. dı Havacılığımıza yardım mese· 

leııinin, memlekette nefes alan, 
huzurla çalı14n ve kazanç temin 
eden her vatanda§ için ön safta 
gelen bir vazife olduğunda bütün 
hazır bulunanlar ittifak etmiıler· 

maya kendiııile evlenmesini tek· büyümüıtür. Hiddetinden gözleri Çerçevesineg 'remiyor Malumdur ki. Yugosla~ ~ 
11.f etmio:, fakat Fatma: Ben sen· aon aenelere kadar HırV'•t 1... 

y kararan Hüseyin tabancasını çe- ""kır 
den çok büyüğüm, ef olamayız. b l Muhtekirlerin meşhut suçlar Slovenler arasında Sırp huk:~ kerek ateı etmiye af amııtır. tıı ., 
cevabını vermiıtir. Sa.bri bundan İlk kurıunu kalbinden yiyen Ali kanunun çerçevesi içine girdikle· metinden ayn bk ıiyase.t t•' 
sonra da Fatmadan vazgeçme· yere dü_şmüı ve hemen ölmüıtür. ri halde ıimdiye kadar Müddeiu· etmek iatiyen ve muhtarıYCkı'f'· 

tir. Mahkemeler şimdiye kadar ııaat miı ve kadını eıkiııi gibi ıık ıık Hüseyin bundan sonra elinden mumiliğe verilenlerin hiçbirisini lep ede.n infirat tarafta~ları J:.ıol 

dan yüzünün akıyle çıkacak ve !erin mesai aaatı - Adliye Veklleti 
memleketin hava müdafaasına dUn mUddeiumumUlğe gönderditi bir 

malca iıtirak etmenin oerefini tamimde meşhut auc;lnra bakan mah 
takdir edebilecek... kemelel'in meaal saaUertni blldlnnl• 

Işıkları Maskeleme 
Semt İtibarile Üsküdar 

Birinciliği Kazandı 

Dün Akşam Son ihtarlar Yapıldı 
Bu Akşam Noksanı 

Görülenlere Ağır Cezalar Var 

1 ziyaret etmiştir. Sabri Gültekin, 1 h k vetl· hır cereyan te•kıl eo.., Yirmiye kadar gelen meşhut suçları tabancasını almak istiyen Karni i bu kanuna göre mu a eme etme 1 ,. . · f)t· 
evvelki akşam, bir arkadaşile iç· M h Hırvat köylü partisi reışı tetkl.k ediyorlardı. Bugünden itibaren de karnından ve kasıöından ag~ır imkanı hasıl olmamııtır. eı ut ve . !.-İli 
tikten ıonra Fatmanın evine git· • suçların azami 24 ıaat içinde Maçek, Hırvat muhtariyetı ır 

saat on sekiz. buçuğa kadar gelen da- mi!'t ve eski teklifini tekrarlamış- surette 'aralamıştır. Kamil ümit- ) d 
siz bir halde hastahaneye kaldı- mahkemeye intikal etmesi lazım· ça ışıyor u. . İli valıı.ra bakacaklar. saat on ackiz bu- tır. Bu defa Fatmadan kati red dır. Bu müddet irinde mahke· Fakat, A_vrupa vazlı'e~1 Cevabini alan Sabri, fena halde rılmış, katil Hüseyin yakalanmış- "W 1,., c;uktan sonra.ki !OUÇlulan polis ert!!Sİ meye verilmi§ suçlular adi hü· karışması üzerine, Yugos ıul· 

gUn saat yedide mUddelumumUlğe kızmış ve tabancasını çekerek tır. kümlere eöre muhakeme edilir· dahilde mllli bir birliğin k~ bİJ 
teslim edecektir. K l d ı A k A • l l . ler. maııı lüzumunu pek kuvvet b•:' 

Te\kif edUen genç kız - Sulta- Evkaf ira arın an s er 1 e erıne İhtikar yaptıkları iddiaaile ya• zaruret olarak hwetmi§ ve ... 

nahmet birinci ceza hAklml dün Ne- Toplanan Paralar 1 Para Tevzii kalananların dosyaları alakadar- vekil Dr. Stojadinov~in ~:ru· 
lar tarafından fiyat mürakabe ko- nında, milli bir hükume~ ~ .... t' rtman isminde genç ve gUzel bir kızı A k l l b" l larak, bütün partilerin hukUw 

Beı ıene evvel meriyete giren s er ai e erine ıran evve misyonuna verildigy i ve bu kom is· . . k" . 1 ıct\J 
tevki! ettl. İddiaya göre Neriman bir kanunla mukataalı ve icareli yardım edebilmek üzere beledi- te ııtıra ı ternın o unmu,. : Dt• 
hızmetçi gihı birçok evlere girmiş ve evkaf taaarruf oeklinin on ıene- ye meclisi münakale yolile kırk yonda da 24 saatten fazla kaldı· Hırvat köylü partisi Jiderı ficİ 
birçok ,eyler çalmıştır. Her 'eyi ıti· de kaldırılacaiını yazmıştık. Ev· bin liralık bir avanı kabul et• ğı için rne~hut suçlar çerçevesin· Maçek, Yugoslavyada .. h• tii· 

kaf umum müdürlüğü tlönderdi- mi9tL den çıkmaktadır. Davalar mah· dü§mana kar§ı milli hırlıkduY' 
x.1• bir tav1ihte •unları bildirmİ•· lstanhul belediyesi hesap ifleri kemelere intikal ettikten ıonra zumunu herkesten evvel . ·•C 

raf ederken diyordu ki: 

- Benim çok f@na bir taliim va.r. • v Y d 1 ·dı • 
tir: Bu para ıimdilik yalnız alım müdürü muhtar, bu iı için dün azami üç, dört celse e netice en· muı olan bir fırka reisi ı 
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İstanbul, ışıkları maskeleme ve alametti. İşe düzen vermek için Benim en hilyilk, bttş felft.ketım güzel ve aatım vukuunda ve ·bir de sa· akıam Ankaraya gitmiştir. Bele· dirilmektedir. İttihaz edilen ka· hükumete iştirak ederek baferı 
söndürme dersinden dün akşam elli kadar poli!I memurunun mü- ve fakir yaratılmış olmamdır. Hangi hipl~rinin rızası ile vukubulan diye meclisinin kararı Vekaletçe rar yine adt hükümlere göre tem· kil muavini olduiu gündenft•tl 
da imtihan geçirmiştİl'. Başmü· dahnle i l" z:ımgelmiştir. eve girmişsem beni lğ!nl etmlye, be- tediyatta alınmaktadır. Bu ,ekil· taııvip edilince tev;ı:iat derhal baı· yiz edildiği ve temyiz mahkeme- bu siyasetin tiddetlc tara 
meyyiz Vali muavini B. Ahmet Halkın bu yüzden uğradığı nım gilzelliğlmden istifade etmıye de de şimdiye kadar beı milyon lıyacaktır. ]erinin işleri de fazla olduğu için bulunuyordu. l 
Kınık' dır. Şehrin hııılıca kısımla- zorluklara nihayet vermek içın calıştılar. Ben n6.mueumu kurtarmak lira kadar bir para toplanmıştır. ! * tabiatile ge~ kalmaktadır. Milli Bununla beraber, 1-{ı~ 
rını bizzat dolaştığı gibi, polis ta· satış yerleri çoğaltılacaktır. için bu evleri terketmek mecburiye • İstihlaki kanunen memnu olan Pasif korunmanın maıırafı - korunma kanunu veyahut aııkeri muhtariyeti hayalini bırakrnıf)' ti~ 
rafından da ayrıca yer yer tet- Piyasa ihtiyarları için evvelce bu sermayenin getirdiği faizle Pasif korunma i•lerinde te kil ceza kanunu tadil edilmedikçe bazı muhteris kimseler pıÜll 'ı-· 
k ki 1 U • t' " tinde kaldım. Bır evden sırtımdaki · :r h ,ı_ 1 d h l hk11 ~ 

i er yapı mıştır. mumı ne ıee. gelen on ton kağıdın yedi buçuk evvelce alınmakta olan kiraların edilecek mahalle ekiplerinde ça- i tiK.ar suç arını er a ma 1.1m siyaset fikrini muhafaza etrJlbU' 
v tandaşların bu işi benimsedik- tonu bugünden başlıyarak Yemiş hanımın yeleğile çıktım. Bir evden yerine kaim olacaktır. Bu suretle lışacak dört bin ki~inin giyinme etmiye imkan yoktur. te ve anarşist teşebbüslerde ve 
!eri ve alaka ile buna sarıldıkları deposu, İnkılap, Kanaat, Semih pa.rdeııU ile kaçmak me<:buriyetinde bütçe muvazenesi haleldar olma· masrafı olan üç yüz yirmi bin lira- lunmaktadırlar. Sırp, Mı~at tt~ 
yolundadır. Lfııfi. Gayret, Remzi, Hilmi, Ah. kaldım. Çıplak çıkamazdım ya ... dığı gibi varidat lehine de sene- nın bina vergilerine yüzde on Jngiltere ile Ticari Slovenlerin birleşerek btr lı.J' 

Dün gece polis ve bekçiler met Halit kütüphanelerile Haber Bunların hepsi beni tul'!.ağa dil,Ure· den seneye tezayüt temin edil- nisbetinde bir zam yapılmak su- devlet şeklinde yeniden ku%
3
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kapı kapı dolafarak pencerelerin· idarehaneainde daoıtılacaktır. Bu . mektedir. retile temini belediye mecl~inde Anlaşır a •unun yıldönümünde Dr. '··ıı·· 
1 " mcmiş olmanın çirkın bir şekilde tn- • ı,,. • 

den ııık aıznn ev sahip erine ıon satış yerlerinde kağıdın .kiloıu Üzerlerinde devlete. bağlı bir karar altına alınmıştı. çek' e kar§ı hazırlanan 11u ol• 
b . 'ht d b l 1 dır Bu (45) k 1 ., .. tlkamınt ,.ıke.rmaktır. Benim de on- "d . ··ık· h kk .. t B 1 d" h . 1 • ··d ·· .. C t . .ninu·· ln<>ı'ltere ı·Ie d" d b . 1 . ri ır ı ar a u unmuş ar · uruşa satı acagına gore, ~t ti 

1 1 h b ı arenm mu ıyet a ı vucu e e ıye esap ıı en mu uru umar esı •- • ın e u anar~ıst enn eıe 
1 . d k ·· ·· larda calış ı~ım g n er n esa ı var- h d V k") T·· k' d · b" t'caret gece penc;ere erın en ısı gorune. aatıcılara yüzde on bir kpr hıra• · bulmuş olan bu sermaye ve te- Mu tar, hu kararın a e a etçe ur ıye araaın • yenı 1! ı duğu görülmektedir. 'bİ 

cek olan kimselere milli korunma kılmı,tır. dır. . .. ı sislerin başka te,ekküllere devri tasvibi için Ankaraya gitmiştir. anlaşması parafe edilmiıtir. Diğer taraftan, kral nd•~~İ 
kanunu hükümlerine göre, beş Vilayet bundan ııonre ~ıolecek HAkim bu mUdafaayı vArıt gorme de mevzuubahs değildir. Kabul Tasvip edilir edilmez tatbika ge- Prens Paule, radyoda söyle ,I· 
lira.dan elli liraya kadar para ce- kırk tonluk kağıdın sa.ı,ını bu dlği için tevkif l(ararı verdi ve şa.hit edilen müteaddit kanunlarla ilbi- çilecektir. Sıraselvi yolu nutukta bilhaasa Yugoslav kir il~ 
zaaı ve on beş günden altı aya suretle birçok depo ve .kütü,,ha- !eri ı:agırdı. delerimizin ve vakıf hizmetleri· lığının ckonferansta kul1l ıllrilı 
kadar hapis cezası verilecektir. nelere tevzi ederek yaptıracaktır. Koordinasyon kararıp& muhalif ha nin ecdadımızın yübek feragat Polisle: Cihangir - Sıraeelvi yolunun bir devlet olmadığını teb•I !/' 

1 k •· d"' v maskeleme rekat eden "'Ofiırler - Koordina.syon ve •efkat duyguları'le vücude ge- intaatı ıeyrüseferin burada az b l y o• a şı son urme e Yerli Mallar pazarlarında za· v • ettirmiı ve unun a, ug 1.1ll• 
· • h d d t tk"k edı'lccektir heyetinin kararile piyasadaki takııl· tı'rdı"klerı· vakıf eserlerinin ve iç- Emniyet ml\dllrllmllr; geldi - Ve- oluıu dolayıaile devarn od_ ecekti. d il b' l'k 

1
_ U" ışı ava ıı.n a e ı ' ten siyah kuma atıldığı için iz. ya a mi i ır ı uzum •·. e-

Bu gece tayyarelerimiz şehir üze· diham artma:nn diye orada kağıt ıerln çnıı,ma günleri t~blt edilmişti. timai hizmetlerin bir kat daha klıletlc temas etmek tlzere Ankara- Fakat mevsim münaaebetile in· kendisini her zaman hissettl~u 
rinde dolaııacak ve hangi semt• satılmıyor, Kumaş satışı eevııer· Tek numaralar bir gün, çift numa- canlandırılması için Vakıflar İdıı.- ya giden Emniyet MUdUrü Muutter oaat gilçleşmiştir. Şimdilik yalnız cek bir zaruretin eseri oJdu~U il' 
ferde ışık görünüyorsa oralarını sc orada da siyah kagy ıt satıla- ralar d• ikinci (iin çalı~ak suretihı resi daima takviye edilmektedir. Akalın dUn lstanbula gelınl,ttr. yan taraflar yıpılacak, aıfalt kııı· i .. aret etmek istemiştir. A.vrUikl'la' 

b d ki d . b ı rf" t ıtı " ı kt Muzaffer Akalın dUn Vali Doktor mı ilkhah•ra bırakılacaktır. ..,.. ıo te it e ece er ır. caktır. enz n sa ıya ı au. ı mıy o a~a ır. daki karıııklık arasında .ıst !•" 
E ık b 1 l t tanb ld b k h let t d U • S 'f e • Lfttft Kırdarı makammda Zi.Yaret e· .,•• VVC i gece afj 1yan tam O il• S U a U arara mu a C e en nıver l ea • \ini muhafazaya azmetmı~ O O' 

rak 1 ık So··ndu""rme ve maskeleme Ankara maıkelenrne imtihanın• ilk suçlu şot'lir dün asliye dördilncu derek Ankaradakı ışıkları maııkele- E'•-ek Fl•&tl&l'ID8 p 
• · • d' ... b' · , v-•·a. llUll J Yugoslavyanın mukavemet bi~ işinde ıe.mt olarak tnm numarayı •Y• g~ır ı ceza mahkemesine verilmi,tir. au o- Filoloji kür u u - E .. t ıyat Fa· me hakkında cördllkluın. ve ""' • litikaııında bu sözlerin tşt ,. 

O ı K le Y · '- ı (T ı f ı ) A t b"l E ki hl b ı dl · kült•ııinde tesis edile" .lngillı rnoıo- letıe yaptığı temasların nottcesini an· 30 Para Zam y o sküdar a mı!ltır. um apı, e· An~ar•, ıs e ona - n- omo ı ,s şe r e e yesı numara- ... ıeklini göreceiimizi ve uı; I• 
rıikıı.pı, Cedikpato. Sıımatya, Sir· k ra ıehri, ma.kelenme imtiha- ııını ta9ımakt. ve T.ski••hlrll lhaana ji11I ktil'flÜ&U iı,ıln davet edilen profe- !atmıştır. .Beledlyı: dıı.lmt encUmetü dltn Vl!Jl lavyada her zamankinden f~",. 
k~i c:ihetlerinde ehemmiyetli nını muvaffakıyetle geçirmiftir. aittir. Numaruı tek oldutu halde sör Burhanck yakında vazıftıainı bıı• G.. .. k/ od ve Bel~iye Reisi I>r. L1ltfl Kırd!P"ııı bir milli birlik lüzumunun hı•• 
noksanlar çörülmü2tür. Unknpa· Bütün !l~hirde en küçük ı,ık ıızın· 'otör Ritat çift numıtralıı.rın çalıotıtı lıyıı.caktır. ı ı umru er e: ba•kanlı"" aıtındıı. tontanmı•, ekme- .Qileceğini düşünebiliriz. .A 

K" "k Süleymaniye Fa ~ gün plyaaada yakalanmıotn'. Hlkim Devlet DemlryotJıu-ı ç n paıo - ------....... -- T o· ., .,. ====-==---c:ı-ıı::::z_ .... :::_::ı-:s-_.,, nı, uçu pnzıır. ' • tısı "'örülmemi~tir. T cfti§ler sıkı Unıv•-lte ve yüt.eek tahsil talebele• Gümrük vArldah - Geçen ay güm• ğe otuz para zam Jtab~ etm1Ur. Bu· ~ tih, Edirnekapı ve Topkapı ıemt· ı .,. Ne'! D~mirlioğlu mUddelumumUik vı ..... "" . k K } İ •., 
leri tam karanlıktı. Yalnız Cibali surette yapılıyor. Işık sızdıran sıtıuslle KoordiMSyon Hııyı:tınln ka- tine, Devlet Domiryollarında_n da İl• rük vflridatı evvelki ayla.ra nisbeten nun Q!l paraşı, ı;:-Uye, on parası Namı ema Çh .. 

1 k 'k ·r d t ı i ı · pasodan h<>•ka artmı9tır 1'kı"nclte,.rinde v"'ri"'at 2 nakliye, on par" da ek"tra un ~arJQ· ve Fenerde tek tük ıııık vardı. Toros otı:linin e e trı cereyanı ra.rını cetirtmek icin davayı t!lik et- tı a e eme er çın ~ • ~ T •· ı> .. '" " ~ 
... "ame verııece~Ur milyon 300 bip llray3 yilkşelmlştir. dır. Merası·m 

Kaaımpaşanın Tozkoparan cihe· k,•e~ş~il~m~i~ı~ti~r·~~!!!!!"'~~~~!!':'!':'::~t~i.~::;;,~=:~:":'~':=~~~;;::;::i::=:i&:YT:l:Ç:&~Y:!~r~~~::i:::;:::::::::i'~:i:::iii::ii::~:::i:;:~~~~~~r:~;::~;::~~~~~~;ı~~'::~*~~"~:i' 
tindeki apartımanlarla Haliçte I'! :z=s - - -•rtk .,....111 k bl ıx hattA bu ırt flşman ka4tın, en pahalı ve a~r -ya De fakat Programı Hazırla_,Jı · k ı ı • Kozmopolitler adlı romanımrz tcı a <M r en r yan· -1 ,. .. 
bazı mavnaların ve ıs c c erın belki de bira& zevksiz bir ~kilde ve hınca hınç doJdurul- ~·· 

k 1 . ı· b lı .. lık olmuş. 13 Uncu fasıldan 14. Um:ü fa:ıla gc:çmek icap Ko~mo~oontoeır k .. 
üzerinde m ı e enmemıı nm •· .. mut tılan bu ..ıonda blraz farla yer tşpl edlyorJa.rdı. Büyu"k vat•n Miri Namı. . d• 

B "l ederken yanlışlıkla 15 lnc1 fasıl basılmıya b~la.nmıttır, ih .. 
lat tesbit olunmuştur. eyog u- - Prenses Müzeyyen blnten durdu: Enlııe HannnJa göz göıe mal için 21/12/940 tar l•· .. 

d b Şimdi ıs inci tuh Jceslp tekrar H Uncu fasla dönmek -------------------- rrı• nun iç mahallelerin c azı apar· --ı .. U d 1 ._, 1 geldiler. J'ren ee: - Ba adamı ıen hAIA ~vtyorsun kızım, Onı·ver•itcdo yapılac:ak olın 
ah mUmkUn olmadığından karileriml~en oı r il ıyerek ..... r • .. 

tımanlarla Kurtuluşta §ap ev· nlh 'D f;azan .• ATahı"d Sır,·ı 4edl. raaim programı nazırlanmıatır· • ka edllmlyen bµ fulın bir hUlA.sasıru &Şv.a•Ya ye,zıyo~. pU l V ı , , 
11 !erden, Cihangir, Aya!lpaşa ~par· hatl\dıın dolayı okuyucularımızdan ~Ur !Jilcıiz: - llapr, eevmlyorqm. A'knnı daha Dk ihaneti iH~tır. Merasim Üniversite konfef~ 

tımanlarının bazılarından ı ı aı~- 31 mu,ttl. Fakat, her ten rağmen, ilk 11evml1J qldutum "l'O t-n salonunda yapılacak ve rektÖ""rı 
dısı anlaşılmıştır. Bcaiktaştan jtı· [Suzan Pren~f'S Müzeyyenln gelini olamıyacatını öfren- kalfa vardı ve kadm kendUerlnl b~men yalnız bırakmayı çok aevmı., oldufum orkek odur. Hem d' t.ek fll'lıdımıp kÜ;t' 
bllren Boğıızın Rumeli kısmı ve dikten sonra ailesinden de ayrılmak mecburiyetinde bulunu· VNlfo bildi. bl)JıMıdır. bir nutku ile açılllca.ktır, Re ı;r 
Boğnıın Anadolu ciheti tam ka· yor. Bu suretle tamamile yalnız kalan genç kır. Kemal Be· Eolao Haaım elinde tuttatu kU~Uk çaot.a.yı açarak tel· Pren!lel Müzeyyenin göderl duvard•ld blr P'»1ıl\Jın 

10
_ den sonra Halide Edip, pro~5 h' 

r "nlıktı. Kndıköyden itibaren bü- ye varmayı düşUnUyor. Halbuki, Kemal Bey, Suzandan zl· 1 d Ali NUlat Tarl~n. Ziyaı;ddin 9hl' 
.. patı uuttı. ıu kır annı elereJı; aonauz uzaklılda.,. dğnıt &1'11.Ydl v• 

tiln Anadolu yakasının köyleri yade onun ailesinin servetine Aşı1'tır, Böyle, parasız pulsuz Premea hana afır atır okuclıu aoııra, bqnu kaldnchs içinden bir ııea, Enle~tn ııözlertnı kendi de fıırketmek•IJl_g ri, Ahmet Hamdi Tırnpmar. ft' 
koyu bir zulmet içinde bulunu- katmı~ blr )cız işine gelmiyor, Su:unm izdlv~ tekllfial red· otJoqan 1rözlert J1bl ırt, blJl parlak, ayru km ne ronJlnde blru deflftlnrek tolP'..- etti: c- lfaF, ıtwtnl.Yorwn. 1'a. yatı ve sanatı iizerindc: kon dO 
yordu. Polia ve bekçilerin ihtar· d diyor. Bu vaziyet karşısında Suzan, hayatını kazana• •e onmıkller 111'1 blnweık s-tJak cınıert karfıwnııtakl k.- kat. bor toı• raj1rıetl, bayatpnda en çok IHWmlf oJdQjunl, ranıılar vereceklerdir. Tıı.lebe ,.J• 
ları her taraf ta iyi karoılanmıftır. bilmek lçln şark raksları da.naözU ol&rak Avrupaya drDJ bir IAb:ı:a lçlndı t.epeden tırnr.t• Ud&r lhat. H tetklk batnı 1oıAno ııemııı olduğum erkek odıır. Jfıım de t.ek ev· Namık Kemalden ııeçme parr;,. 
Aileler ışık aızan yerleri mevcut gidiyor.) ederek, aorda: 16dımın bat>Nı (!dul> lar okuyacaklardır. Bu merıı.ıı ~i· 
vasıtalarla örtmüıler ve •Yrtea * - Ba habere pek mi memınuı oldun, 11)qllm f tkl &1m.ıtklr kadra ......ıar!DQ l>lr bo,ıuhıı vt~tı' bul· den sonra Jnkıllp ,ınilzesin.e bit 
lambalarını da maskclemişlerdir. ıacdayı ıeı.dlrlp eğlendirmek içht mi &itmişti! Ve Jpzı. linJte Rantm )'&vqça ~ı ..Uadı vo y&vatÇa C4'JVIP mut cıld1lf\lna, adada 1'-.şlıp.ıı 1~ ~t lofndcı hltHttı~ dlleçek ve müzede de re)ttor ri· 
Bu geceden baılıyarak maskelen· nm nl anında hazır bulunmak ~la btaııbpla cetmek ka· •erdi: _ tık önce. n.ıu Jqler hatırıma ıeimeden evveL ıer • .Prenıtı1 dot.fmu111& yeniden b&,ladı; Enise J(ugn nutukla Namık K~mnlin eserle 
memi cep fenerleri taııyanlann ran M'Aba Magdancn !J&rkı tannrıak hDBuıunda lf'.bar etti- - •o feYl41rln ne oltlafgna tonblllr mlşlmT tıt:urdgp koJWJ4t.. uııI n.~lyctl muhal~ odortk tıturu- ni ihtiva eden şergiyi açaca~ 
polis tarafından fenerleri •lına· ti bir anadan ileri gelmiyor mayduf Pek çok Avrupalı - Sadeee p: M11hıln Beyin !stanbola mm~ llf.e)itl· 7orcla1 dıprdül ı-tu-ııuı Uk tu~tri tlmıU MJnla"' eıu·~ ~:;;;;;;:;;;;;;:;:;:;;;;;;;::;;;:::;:::;...-" 
caktır. gfbl belld bu Dlllllnıarkalı kız da htaııbalı'la lllo .ofuk ol· nln M4tıwp:eJ Mg4ay11o tat&nbulo ıöıtormek an;vıundan pl)'orcJg, 

Siyah Kağıda Hücum madığınr, hiç kar ydmadıpı, ebediyen mu1 gök yUztin- Deri geldlflnJ, 1anl l>eraber pleceklerlal dUtUndüm. f;nJH Hanım cok ~. •• Jmlle uneaının AH Muh-
dep gün~ln )'&7., kı' ı:ekJJmedltlnl zan~yor ve tat.n- l'tltızeyyf)n U..mm oturdufq ycrc'l• dlklf!Jttlı - u hald~ ıln Beytn toJpatııuSa11 tıenUz haberda.r olınaddılıı.nnı aöy11. 

Kağıt bugünden baılıyarak bir "-al tı d lb Uk ö11ce, ılzln için, aealn içli! ıeıtıeetlJıl Mnllederken mem· 1er·•· apartrmana hepıen avdet etmek 19tıedl. Raır.ırlatıl&n buJda giyınok ü:r.ere yaı.hk •u•· e er yapmayı fil an a • ~ 
çok yerlerde aahlacak tlmal ki, dUffüıüyordu. Enise Jl•ıum L'ltihfafla gillUme;N!I nan obnOl}tun, defli mi f otonsobllhı da.ha 41tardan IHl!JI rellrkeıı Prenaee Mth:eyyen 

Altına hücum filmini görenler, ,.e vıcık çaınura batmamak üı:tre •"ke teke yUrUrk~m Eııl'le BallQU tekrar bttfını alladı " t}olkl d• b~ lh'· ayotıtcı,yl tekrar ~ırclı ve haberi •erdi: 
cumartesi günü ve dün Yem~ Magdanın ehedlyen gUno,11 t&ha,YüJ etmeaı mümkttn ba· mek, ıztırap .. rmek Uıttyacı Ue rntlba.llra ederek: - Evet, ..... E1l!IO Hıanmı Mnlashtln teıırafmı gtıatermlye ,elmiş. 
iıkclesinde heyecanlı manzaralar Jpn&D gök ~Uue baktı. l'enl bir yağ'J1111r nerede ise '-'· ~ önce mellJPOn olmt19t'am1 dedi, Hahsln ba lı41ncı ~ul odlyor, Dlpa taıihlnl teablt eclln, 
görmüşlerdir. Maskeleııme i;inin lıyacaktı ve gök ytlıü ıılnl'llya)ltı. Sörlerln 14are ettikleri Pr~ Müzeyyen ayap kalktı. ~rrtnıda fevkatAde ı~eceflm, diyor. 
ac:eleliği dolayısile burada siyah Franııız akıl ha taneBlnln önünden döndll, bu sefer bıılı dantelden ye fada kalnı olpıakla beraber bem beyaz kolla- Şa)'e&te ayakta, !11011an ertaaındakl mermeıo nıuaoın 
klğıdı hücum vardı. Sümer Ban· dımlarla itli cadd ine geldikten sonra kestirme bir yol- run sıplak bıra)(an bir ev ell>lffıSI vardı ve boynundan hiç önünde idi. J\leeafeJerl &f&J"&)I b&şlııı kaldrrclı, Pren etıln 
kın Yemi iskelesindeki deposu <lan Te ,·ıı.ıycye indi, Pren · l'tfüzen·enln konağına vardı. çıkarmadı)l muhteşem inci gerdanlığı kıd~anna ka!I#r göılerlnln bel><'klerlne göz bebelderlnl dikerek ıorduı -
önünde görülen izdiham, halkın DünUrU olmaşı a.rtık tıınıamen tahakkuk edeıı muhibbe· lnJyorıhı. Sıı!on içinde r itır ıığır Jlillp gelirken, uzun etett At~Je hAIA oyruracak mısmız'r 
bu maskelenme işifıi ne kadilr &l.nl ıı.şıı.i'ıdül YotU •lonlf• buldu. Yanında ııade Şayeşte baflt bir bışılh içinde I..~ • lal takip etti. Bu ıızon eıtt>k 
ciddi tuttuğuna başlı baıına bir 

(Arkası var) 

T&KVlll 

GÜNEŞı 
OGLE : 
tK1Mt>t: 
AKŞAM: 

YAT&: 
1MSAK; 



-------~ -- VATAN ----------------------- ------------ 3 

( BAaANl.l&L&B iÇiNDi ) 

,.........., Tarihin En Buyuk Aşk Romana 

Kulağımıza 

Çarpanlar 

Londra Kulesi Bir Tramvay Yolcuıuaunun Hikayesi 
.. 1 a Alman tayyarelerinin eon gGn1er· ı B. B 

Karanlıkta Nasıl Korku Geçirmiş • 111.. • L L. il u. de Londraya kal"fl yaptıklan hUcum· ı 1 r ayan 
larda attıkları bombalar, cLondra ku 

Itukiyenin Fendi Herkesi yeniyor. !:~;,~ı: ~~:tt ;t~ı~~ent. Oane> ki· ı p azardaktamıAc~L vakK~ t~- ı arkasından .•. Ortada da kimse· 
vay ayım. raca Öpnıcıe Yazan: ler yok. KadmcAj'ız ne yapsın~ 

H ı M.. Bu mefhur kule, yapıldıfındanbe· \'apurlardan boıalan halkla tık-' M B lal Birinci kattaki aparttmanına 
Urrem e UmtaztD rı ilk defa olarak böyle bir taarruza lım tıklım doldu. Karanlıklarda 1 1 1 girmemif. Çünkü arkasındaki ya-

t- ı uğruyor. ıı'd :~ B'l d b d 1 b " ·· d b" ) k ~\' • s ç k Q} •/oı u:r.. ı mem ne en u o· ancı yuzun en ır reza et çı a· 
enmesıne es 1 aran muyor Sırasıı_e Kral sarayıL. kadle, kmalhk:'· lu tıamvay, bana, gecenin ka- 1 Yol arkadaılığı tamamdı. Ya- cak. Bunun için yukarı katta otu· 

me, hapııhane olan c on ra u es.>, ran\ığ• · ı d l d ' 'd b ld 1 b ' b' ı · k - 13 - 1 tn iliz ayltahtının birçok tarihi · ' ıç ~ ~ .ya p~ e ıp 11 en l ancı yo . at ~r ır ır erıne a· ran emekli bir generalin kapııını 
g P • bır geını hıssını verıyor. ranlıia aıt hi.kayeler anlatıyor• v 

D.ı . vakalara Rahne olan karakteristik 1· Normal zamanlard kal.balık 1 d çalmıya, eger yabancı ar11zlık 
.._ İkanlı bir müddet teceuii· du. Son derecede lezız yemekler bldelcrinden biridir. t , d , , 1• a b" h ı ar 1

• * edene ona iti anlatmıya karar 
~ leb · Gil ·· b' · d 1 h 1 b 1 h ramvayıar a 11nır ı ır ava 
1ıııı1._ I& e etta. nun ırm e bv~ .~rabp a.r azır ar; un arın er tik evvel, Norman Kralı «Fatih GI· eser. Herkes herkese ratar. Ay- j H"-l . b' . k Lo·•u Ku· ı vermİf. Birinci katta yabancıya 
~elinden citti. Kıza dedi ki: ırını eyıtler okuyarak methe-ı y l& yenın ırı pe n ,.. • b' dah 
ı......-: Seain biraz halanın ıeıine der miıafirleri 1 t k baaa yom> tarafından 1078 de «Whlte ranı kabaran, ıinirlerini zavallı lak kabart hm: Biı bayan Taksim 1 ır a: . 
~or. A~ba yüzün de ben· ed' . d' D'kk ne zor.a. ~.a "d Torver> i inta etUrdl. YUksek, zarif 1 biletçinin üzerine botaltır. meydanında kardqi ile beraber - Teıekkür ederım, Allaha 
'VVt nıu) Y. bırırk ıd ı d ·~ etmdlfh 1 ı mı d~· ve sU.ılU kule... Muhakkak ki Türk dumanlı tramvaydan inmif Jki kardet ısmarladık, demif, amma aldıran 
ıt.q; ıı .. u a ar o n a am ı:.rınd ı- Kral Edvann çocukları, amcaları- havayı seviyor ... Zifiri karanlık tramvaylardan ine~ halk arasın· kim) Yabancı hali arkasından 
~ evet. hayır demeaine b-İcı uyuhyor ve ;:.:e H a am nm emrlle bu kulede katlf!dlld!. Fran· içinde giden bu tramvayda ainir· ı da ıbirbirlerini kayhetmifler Ka· çıkıyor ... Nihayet fena hiddetlen
~- kalmadan kızın peçeaini ıde:.ı:.~~ aııylork. l Ca~ az sız Prenıı ve piri cŞarı Dorlean> ta- 1 den eıer yok. Herkes ranataızh· dın biraz ıonra kolunda bi; elicı 1 miş. i.kinci katta yabancıya dön-1:.'; Delikanlı bu saniyede dit& ye .. ı ıçın can ı a ıyor ve .-aan· ı 25 b k led h k 1 .. f'1 f k 1 f . · .. k k .. v -

L"""lle süvercin diye mukayeee• ıririn karııaında bütün rakiplerin· 1 md a1!!, w"':te ~ u lekmbal pus al· ı dl' '- ~lozo ça d arıı ıyor ve. e~ra ın· tema!'!1ı . duymuı ve kardeoı~ın 1 mut vee· çıdıpnab uzere agzı~ı .~ç 
~ ~lM'-adı. Kız pek .ni,e)di. d k k' .. . . ı . .., r a •r, aran ı r hUcrede aaı ere can an yoldat ıözile oa. ' kendııaını tekrar bulduiuna huk· mıf. ır e ya ancının yuzune 
~ya bpkı b;.;-ediii ej uy~ l ve bel 

1 ıo;;ınmenın ı l!S sene geçirdi. Kraliçe Anne Boleyn, 1 kıyor. Ortalıkta ldeta neteli, fe· ınetmif. Beraberce yürümüıler, dikkatle O.kınca ne eöraün) Ay· 
~ Rukiye o kadar zihni- yo ;._nuf J ece c~ uy~r u. ... Lady Jeane Grey ve daha birçok ytik fahlı bir hava var. Saruervilerdeki apartımanlann· ni evin üçüncü katında oturan 
~ doldurmuttu ki Hurrem bu SÜ· d ~ d an,b h :t~.ıre ":"Wd~ 1 eek tahlllyeUerln kafaları burada ke- I Nereden g_eçiyoruz, nereye va· dan içeri gırince bir de kadın ne 1 ailece tanıdığı, çok terbiyeli bir 
~16zün Mihrünniaanm ..ti,iinün .... ~veıındenCiha ·~ .1.1ın~ thım 1 

•ildi. ırıyoruz, belli deiil ••. Yoldatiar· ı görsün yanındaki adam karde- zat: Dost bir memleketin baı 
111ıı...1 ı-- pııman ı. ansırm cını ay· d k b' . b 'I . ___ , ...1! v.'I Y " . .. .. k ı 
~:" oldujuna derhal inandı. Or- vanlara çok merakı vardı Deve Bugün bile, caımslar, bu kulenin an ca acı ırı 1 etçıye .-enQl: ti degı · · · uz vermıı gorunme· onao oau. • • 
~-bir süvercin sibi çırpınan kızı elden aidecekti Bu ite ~e :yok- hendeklerinde kUJ'lllna di•lllr. I - Yahu, hansi istasyona va· mek için yabancının yüzüne pek Meier batkon10loı. tramvay
~~- ar: uma aldı ve kulajına tu. Deveyi aır~alı kadife örtü· İngiliz hanedanına alt mUcevherat rıyo~~z .. baiır d.a vbilelim. . . bakmamış. Fakat vaziye~e nor· ldan inerken aelıimlattıit ~~?.'fU" 
~ lere büründürdü ve hediye diye harp bqlaymcıya kadar b d hlf-1 Bııetçı de meger ncıelı hır mal bir hal vermek de laZtm... ıunu karanlıkta yalnız sorunce 
L:"' Seni MYiyorum, ölünceye CihaDfJİre yolladı. solunuyordu. ura " ~dammıt ve ae~i de a\izelmit. Her Bunun için iti ıU)r~ o yabancı, nezaket olsun diy~. ~olu~an tu· 
~ eeveceiim. (Arkua .ar) 188 ıatasyonda yukıek perdeden, karanlıkta kalmış hır kadına ne· tarak eve kadar goturmuf . ..._,taz Hanım hiitün sece 1 de, sır Chrtptopher Wren ta- biraz tak• karıtık bir aeale nere- zaket dolayıaile yardım etmİf gİ• Hakikat belli olunca kadınca-
~llllll'l'enıin k ti' k 11 rafından yaptırılan Satnt • C16ment· ye vardığımızı ilina baıl.dı. bi göstererek biraz aoiukça: iız sec;irdiii korkudan sonra kah-
lla ltaıdı. uvve 

1 0 
an aralUl· Piyasada: Dane klllseel «Haw Courta> k&l'flBm· Yolcular arasından fter defa· - T eşek:kür ederim, Allaha kabayı .bumıt. komşınuna yan-

lrteai abah Rukiye, s(bra te· da, sitenin Derisindeki Strand f08e8I· 11nda ee.ler )'tikaeliyorduı ısmarladık, demit. Merdivenleri lıılıiı anlatarak özür dilcmit. Ra-
~! _teklinde dairesine döndü. IJatllllr \'lplDl&r nin ortasındadır. - Y ... bel., çıkmıya baılamıı. Yabancı da 1 hat rahat apartı.manına inmiş. 
~ manzarayı ıgörünce kız· Fiyat müraka.be komil)'onu, 

llrilndU ve çıihiı kopardı: ihtiklrla mücadele faaliyetini art. 
._ ~ Eyvahlar olsun, annesi kı- tırmak için yeni direktifler almıt
~~anet etmiftil Şimdi ne tır. Hükumet, aıda maddeleri ile 

I> IWim etyaaı üzerinde aebepaiz 
L.ıoiruca Cihancire k()ftu ve olarak yapılmakta olan fiyat yük. 
~ ona' ulaıtırdı: aelitini ihtikar telak.ki etmekte• 
'-- Senin oilun Hurrem, sıenç dir. Bu yolda hareket eden muh· 

RESiMLE 

ADOLF HiTLER'in Hayatı 
ı.aa.um bir kızı battan çık.ar· tekirlerle eaaılı surette mücadele 

~· Hem de ıbenim dairem· edilecek ve halkın zarardan ko• 
...... Bu kızı delicesine aeviyor. runmaaına itina olunacaktır. Pi-

)'apacaiız~ yasadan verilen malGmata göre; 
~" Y apaıc:ak bU-.., var mı) yeni Ticaret Vekilimiz Mümtaz 

tenci evlendiririz. Ökmen bugünlerde letanbula ge· 
... ~"!'İye, Mihriinniaanın lıa- locek ve ye,ni te,kilitın kurulnaa· 
~· olduiunu duyunu. renç , aa etrafında menul olacaktır. Bir 
~ orada aradı, buldu: ' kıaun tiiccarlarımız. cıda madde
~ SeYgili kızım, dedi. Hur· leri iJzerinde yapılan ihtiklnn bu 
,. Mümtazın sana benzediğin.e iılerle alaka11 olmıyan kimaelerin 
~ oldu. ~na yaklaımanın .bı- fırsattan istifade ederek mal ıto• 
"l Yolu dıye. bu kızı sevebıle- ku yapmalarından ileri geldiğini 

•• Ne derem} 1 iddia ediyorlar. Manifaturacı. 
w...~rilnniaa derin derin içini çaycı, hırdavatçı olan bazı tücca
~ ~vet, kendi.ile Hurrem rm zahire saba alarak .akladık· 
~· bundan baıka :yolda bir lan da töylenlyor. Bu iddianın 
l~lık olamazdı. Cihangire kar• alöadar makamlarca teabitine 
~ it.lbinin <ierinliklerinde de a&• baılanmııtır. Ticaret odasında 
~ kalabilmenin yolu da ancak yapılan görüımeler neticeainde 
tlı.. ol.bilirdi. Bu dUtilnceler ÜH• bu ~in önlenmesi için yeni karar· 
-'"le İater istemez kararını verdi: )ar verilmiştir. Bu kararlara gö· 

" Öyle iae evlenıinler. re: Kendi moelek aanalarına gil'
lt\lltiye tekrar Cihangire kot· mİyen ticaret eıyaaı ve yiyecek 

22 Hl ... itli ..... 
de GotfrHI Feder ile 

taaqıyer. OıHlaa Ud '87 
aıı,or. Bir defa lllefll•r 
blJIJmm f*lllll, Hnra 
mUll IOQ'allım bakkmcta-
ki ftldrlerlaln eeuun. 

23 .. "' ................ el .. .. .-.• '"° • Jllllbllllte aonıro,. ...,.. 
... "..,,. Dr. Dl9.,....,.. \'Wlltll '* ..... 
te...- ı.ım d9vet _..,., o zamaa tum-
mam11t bir adam olan Hltlerln adı lllnda 
du'edlı.emlttlr, fakat BJUer Uk autkuu 
ba toplaatıda 116ylemltUr. 

24 llltlerm. ._ ı .. ıMal ........ Jnllllı 
lıtrehn•lal• lfle bu klfellldlr. IDtler 

Or • .,....,....... IEOQfe,......_ ..... Mllll 
..,...._.. ıl mNdell Pf'911'UU111 burada 
okmn119blr. 

O.__......,.. Miallı Nn ... 11 .. telll 
.................. hltll1 alııuftu'. 

25 o....a. ..... ilk Al-
..... ._,...,. ıne ..! • « .......... Ole· 

.. ı.-et edllea Rttler 
bu lllhuelııa. bay
nıi'a ....... reemW ... ... ......... 

~ A.af Hana bir mektup yazdır· ma~delerini toplıyarak stok ya-

lı..ı.. ~ihangire: cSenin gözünün pan kimseler, ellerinde bulunan ( H 1 K ~ y E ~ E R ) 
~i- ıcnden ittiy~rum> di- stokların cins ve miktarile bulun- Q L M LJ Ş BVLMAOA 
~u. durdukları anbar veya depolan
lh._ A..f Han mektubu alınca ha- nı birer beyanname ile bildirmi-

~~n bebeli gibi kıymet verdi· HUk6met, bu mecburiyeti yap- ocu u umun ır a nes l 1 
-~._ k~ı Miimtaz gelmedi. Cö- ye ınec.burdurlar. ç kl i B • s lı • 
:.,:_uıa deveıini düıündij. Hazine mıyanları alır cezalara çarptıra· J 

~:r bu deveyi iki sene evvel caktır. Gıda maddelerinin aran· Çocuk n&h11atmın 0 kadar ,u.. 81ı1 ıvde hlO kbue ~. Ba- dinlemekte olan .,uey1ın de bu be.- ,,ı--t--t--+--1 
tı.ıı ran kervanından satın almıt· dıtı vakit kolayca bulunabilme• ıunç, komik ve kendUertne 1evst ve JttYQnce bunun tebebinln: Bll4trı ev- ba tevecctlh8nden MlıbMthı galeya- 5t-t-t-t--ı 
"itGO zaman devenin yavrusu ve al ~in tevzi itlne ehemmiye~Lv~ te(kat toplayan halleri ve Öflt mi· veı Uç kıa kard.,untlltı ölUmlerl aoı· na gelerek,_. ~timi taa- , ~~~1-i~ 
~yoktu. Bir müddet deveye 'l'ilmektedlr. Bu maksatla tenr •um tecellileri vardu' kl, .. blklJd Ol• ID'ldan ileri ıtkUCtni '°fleınlfJU'di· Jllh edip yaranmak Umidilt " bal· 

1 '6 • dört ölçü inek ıütü, bot muhtelif acmtlcrindc sıda ma<l· ın.k ,...tile • b\ln\&r Uc; bet cUtto bir fekli ve ıöı ve od& IUb&rtlt ~ buld 11a llGmtk lllmen ~ 
"t b·bujd~y, bir ölçü ~~ ıek~r d.~·~. merkezlerinin kurulmaaı dtl• arı)'& toplana&lar, kl.mbUlr bQ Jllli lertmin en kcmıik )'&r&blıflı•ı 1Nln· tll>' ffdp tanwnıamu IUNUJe, _, 1 
~ ır &içil kepek venldı. 8&r tunulmektedir. Alemin bUyUklere daha ne kadar hay- dim. eltntn bllttln hadle: J ..._.,__.__ 

"- det •onra deve yavrulaqı ve Liatik ve 1eclek firatlan - reUer verecek pelkolojlk ,~-.rıerı Babamız çok uP ve ~ibar ruhlu - Qnf uluı .... otlu eıwek b&• ,. 
derecede lcıi. blr IUt vtrdL Nakil vafıtalarınoı laetik ve ye. me)'dJn• çık~•~ ve bunlar çoc~ yll~k vlccl•nlı v• tarthl bir ailenin b&Ja &JI denir ıııt 1 " 

~Aaaf H~n be~ etin ou ailtün bir ~ek pa~larana :vilzd~ ?w~ niabe. terblyeslle utrqanlar için ne deJer- oglq idi. 'BllJıatN. Yıldız ba)'kUfUnun Diye ythıtlnuı J'aPlftımlerinc4 b8· 
~ ını CihaftJUe paderiyordu. tinde uıa kabul edıldıgı haldt 11 btrer hlly•t eare,n tıazınest olacak· mllletırnize yaptıJı "bUfU~ fenalıkla- ttln ev balklJun hUll' slbl 1wı.-. ... 
fal.~ onun ikbalde kalmak ve piyasada yüıde yirmiden fazla !ardır. nn ıı:tll'abı kalbinde her an ~ır ve rlldtklertnln hatıruuu bJa ~ 
~lerini körlttmek için ltı.allan- tereffü oldqiu görülmüt 'Ve bu Z&toll ln1t.rılar: YapmacıJc, etretl, biraz da evhamlanırdı. E11erindelcl anlatıp clururlardı. 
"1t "asıta d•, h.,p y.Ginııek, içiı• )'Olt\lzhakl•nn önüne geçilmell gayri tabii ve zoraltl öıentUI yollar· dolu dolu men4111er ile tıer akf&m 
""-z ti. Verdiii ziyafetler methur. için tertibat alınmııtır, dan uzaklaştıkça ve (hakikat • tabl· sokak kapışından içeri g"trer glrmes 

ı-. at) tıe ciddi ve samımı bir şure\te <<;ocu~lar nerede> diye hemen bizi 
me,gul oldukça meçhuller diyarının sorardı. ~ 

küıı1' aindanı ••• Zincirler .,Mlnda İJ\Mnlar... Ceıhonnom• sınırları da o nlsbette daralmıt ola- Aile arasmda UçUmUze de blret' t-

d f. B it ' ·-· d v Oı·· caktır. shn tşlcılınıştr. Apbeylmi <meraklı) en ırar... a a gınn .... 11 01'11\ana oını... um ••• 

8oldaa s.taı 1 - 8ark vll4yeUe
rlnden blri 2 - llılki bir slWı - Kq
met - ş.n edatı 3 - LUsmnu olan • 
İnee detti ' - anr.den .. Verecek 
6 ~ On ,..... 1 - UIUfbu' • Oyunda 
~ ı.taıı 7 - Kala • Aptal • 
İtru&t 8 - GQMl kokulu b1r nebat 
9 - - - Bir U99UlllUll 10 - ~
bil • C8m'1 11 - &onuna (r) OAH .. 
dinoe ......... Mlll. '* . la· 
nat. nce. 

' GONDEN 
G(INIE 

Beşinci Kolun 
P-rensipleri 

Yazan: OÇ YILDIZ 

B eş~ci . kol di~ip de ~eç
mıyd!m, O bır nevi ide

olo;•i ve insan ruhunun tetki
kinden çıkma muayyen pren· 
ıipleri olan adeta ilmi bir teşek
küldür. Gayesi bizim tür.ltçeye 
ckaleyi içinden fethetmek:. ti· 
birimizle tercüme edilebilir . 

Nazi liderlerinin loanıen ken• 
di sözlerinden, kısmen ıonra
dan kendilerini terketmİ§ arka
-datlarının rifşaatlar.ından anla
ııldığına ve timdiye kadar muh. 
telif memleketlerde gördüğü
müz tatbik zararlanndan t.tid
lal edildiğine göre bu prensip
leri şöyle bir sıraya koymak 
mümkündür. 

l - Bir memleket ne bdar 
cesur olursa olsun içinde bazı 
korkaklar ve vesveseliler bulun
ması zaruridir. Bunlan uaulce 
ve mebaretle kulaklanna n•l· 
danan htıberler ve muhtemel 
diifmanm .kudret ve azametine 
dafr masallarla dehtete getire
bilirseniz itıtikbal eizindir. Bu 
insanlardaki panik bir nevroz 
halinde gittikçe etrafa yayılır 
ve memleketin müdafaa kabi
liyetini hiç olmazsa kıamen fel
ce uirabr. 

2 - Yine ber memlekette 
doğuıtan bedbin oMınlar, hiçbir 
§eyden memnun olım,,arı bot
nutauzlar vardw. Baaı... ketfe
dip Üzerlerinde bir parça i,le
menin yol.na WmMDU fw.bı. 
da olmadan alzin cm ipi ajaa}a
raaız olurı.. 

3 - içinde pMll Ve meW 
lurlile yanan beclbefttlar ı.ı.n 
mıyan toprak var mıdw) Bun 
lan iatikbale ait vaadlerie ka· 
zanmak ve ufak .tefek avanslar· 
la evvelden temin etmek çok 
faydalıdır. 

4 - cAllahın b&klunı Alla· 
lıa. kayaerinkini kayaere> diyen 
memleketlerde Allaıha aynlan 
hakkı hiçbir zaman lcafi bulmı· 
yan ve gC>zlerini biran cökten 
yere indirmiye razı olamıyan 
müfrit mütca•ıplar vardır. Bu 
insanlarla konuımayı biliraeniz 
kendi idare ve rejimlerini büs
bütün ıgözlerinden düşürmek 
değilse b ile ona olan bailıbk· 
lannı Jıayliden bayiiye gevşete
bilirsiniz. D ini ayn olmakla be
raıber her gece radyoaunda Iİ· 
zift dininize ait dualan en mü
eair bir ahenkle okuyan bir 
devlete ogönül bailamamak ka· 
bil midir) Bu duaların ahenct
le yumupmlf ve hararetlenmit 
kalbe sizin o ecnebinin güzel 
niyetlcriae dair vereceğiniz te
minatı ıbirlqtirmek çocuk ~
caitd.r. 

S - Yine l.er memlekette 
iyi ile mümkün ve kabili tatbik 
olanı ayırd edemiyen, hiç.bir te• 
rakkiyi vatanları için klfi gör• 
miyen, hiçbir pÜriize tahammül 
edem~en aaf ideali9tler vardır. 
Bu bilhaasa genç uneur haya
tın kendi maya ve hamurunda 
olan elemin çaresini ecnebi 
ideolojilerde tahayyül etmiye 
müteaıayildir. Biraz gayret 
ederaeniz 0u aanlla kendi ide· 
olojinizi kolayca telkin eder ve 
o memlekete kar§l kullanaca· 
iınız ordua•n en atqli ve sa· 
dık aaflamu şimdiden temin et• 
mit olur1Unuz. 

Birkaçını saydığımız "bu prea• 
ılplerden hangilerini nerelerde 
ve maak.ef ne 'it.dar muvaffa• 
kıyetle tatbik ettiklerini mieall .. 
rile gördük. 

Cörii}üyor ki be,inci kolla 
mücadele ya11MZ ıökten inecek 
pal'afİ1~eri UıwraMUtla bqan. 
lacak bir it delildir. M AH K O M LA R G E M 1 S 1 

ld~~ ~~ :!\::~;;~~ ~"~:~~~~ı;u~!y:·ç;ı~:.:n:..k:;:: ~ 
de huylarımız bir tth1U uysun git- beyim bira• ••f olmakla beraber lıe- 1 ProtTam· 8.0I Jltlif propam 
mezeli Babamız bizi o k"4u QOk ee· nl çok kıs~llnll' ve iradesini kaybede- <Pl.), l,li Ajana haberleri, 8,30 M'8· 

YMe ...... ~ 1 - Dol-.ık 
2 - Yerine koyma • Butalıklara 
ıc.,. yapılır 3 - Yabancı bir llılen· 
da ~) ..... - (Kel) ile kulla
ndıac& dıdlllollu ohar f - ÜW ... s====--s:ı:ı-=:ıııı:::m-:ıı:mıı:::m• 

Büyük Atk ve Macera Filmi 

Vatan yar•t.n, iatild&l kurtartn. ülkeler fetheden bir 

rd1 ~ı bonm•...,.nln kıymetli oyun- rek belll de ederdi. sik proıranunın devamı <Pi.), s.•s 
ve • - T- ı:v kadını - Temek Hat .... 
caklannı bile blM tqrr vı Ma • isi· Bah&nn• bir alqaın JOrnn argın ıue Ptıosraın. 11.13 Kar"9k ttr-
ru oynadıktan eonra • lcılftden ne cı•• eve ~elmlt ve yukarı IOfad• sofra ldl ve tarkılar (Pl.), ıs.ıso 4Juıa h&
kaet.k .. dlye bQ!ılan laranllk. Oç lm kurulurkan biJI tınb• .... cıtkttlrmlt btrla1. 13,0fi Karıtık tUrkU ve W• 
k~ mınut dlY• Mm • tbsulikl beni tuhaf tuhaf IÖ!'IMmt~ itin kv- kdar proıranul\m devamı (Pi.) 13,20 

15 - ..... tlıbl o&&ıı .. ~aalanD lltl- 1 1 r1DtlWI llc*Uler 8 - tniemek nida· 8 O • a a 
111 • Relıltlll • (Kat) Hln edhlce Mr ... 
~ ohll' 7 - M'UU' et .. lllear ------
1 - Su ~ 4' delil 9 - Vl!Uftl9k ol· *'° 1G - °'flerlni pçtr - Pek -biyere u;,ımıyan bir nida - Cil've ıı -
ıra- - Bmlyet. 

119LIU<JAIBmır IMllU: 
A....uıan ~i,. utemı l'lM • Coll calayrp durnt_.. vı kulftl'IJ JOI iN· ~~~1 ':i· > Dau mlıllll 
bol ,,. ..... .,. .. bil' h""'8t Ju.vuı yıklannı bülce blUteı (Jl'I.), 11.80 K'•n~ 11.ff Jııl.lllk: 
içinde bilytttmtlflerdt. - Ey ıöylt Mkalım ttlhım Nedlın Çiftçinin 1&&tl. 18 Ttnuıll 19,30 A· 

IWturlm l'ecMI " ,endtla ~lle bul'l\n '!wıt"e 1'•ler J&Ptıınz ne- ~~:6 t;:~~e~ :,-~ = 1 W:-,... ~ -; ~~.;ik= 
oalJ91U' ....,_ M•ek ~. ler oldu· program, ıı,30 KOA\lfln& ll,41S Rad· 4 ..... ~ • .._ 5 - Aı...ı • l"a 
Ktl'k -.. Mil• ewel Abdtllh&M141ln Diye 1eruverlnce ben Dk IUa1 ti · yo salon orkeetruı, U .30 .\Jans ha- 8 - Adi • bfa • • T - KaMar • 
cuwı ve hafiyelerinin btıyllk '8hlrler veccUhllnUn verdltl mbuman• ye berlerl, 22,41' Radyo llalon orkeatruı H• 8 - in • Namm 1 - lcı • A.-bl 
de pek lfl'ent ıQrOp fiden takipte. yUkHk bil' 1evtnt içinde: pNCranunın devamı, 21 Dua mu.ttt lAl - Devw • IDrol 11 - lı'Uk • 'l'e· 
rlnd• bil'U e11Ua kurlulntalc V• llh· - U ... Uh ... ll&ba bustln bunda Jco {pt,), IS,1& Kap&ftlf. re, 

ti 
A .. __ ,__ Yakanclaa "4a117a: ı - 4ka • U 

nlnl dinlendirmek için her yaz Bota- eaman bir •Y1 PO · --- Of· CEMAL SMllS .Olltl.&St kırdı 2 _ Tank • Dar • lir 3 _ Ar· 

ı~nıNa ........ 
SterHn 6~f 
Dolar 132.IO 
lavign Jfr. 28.68f5 
Dn.bJni. O.t916 
ı..... 1.9225 
PeoM& H ,IO 
~ ıe.ma 
_,, 0.826 
otna.r 3.175 
Yen 31.1!'18 
t..-ç ıcr. a1.oos 

ESll'AM '"TAHVll..lT 
tlzerlne muamde olm&mlfbr. v ı ı iii~"·ff oıısı al9lne "'" Heybell)'e l'ld .... ik. nallılar blı d• para verdik! BU A&Ş..\M şuta TSYATROIU aa • tııatva 4 - Sina. ea& ~ - Kıaı 

Oo -. Mne k&Ur da ,...ıı ve ıu,. Derken, isi.bam: l:ıU)'Uk Yt fUft'l &OllSDI KUMBmA kan - tl 6 - lalP\u"' • Ilı 7 - O- ••••••••••••• 
lı Anadoluhlaannda otUl'ftlUf idllc. ıtu bil' tel&.t lclnd•: ı -- Konutına ntul\alTU' ~uıret ~k-_ ~:!. lO ~~~C:~~ ~1= 

TÜRKÇE SÔZLÜ 
••• we 11111• .....,.. fenllıa ........... . ,.,.., .......... , .............. ..... 

AlnlıJHtll ........... , •• 

... ,.... TAKSiM 1•·-·•· 

evde bpl ııtınter e ......,. ,..ramu- - Ta... ôYl• mi otlum QI oolt 8.ı. J'*'ef\ aç&f. ı.ıman • Bile. 
Jık edtrdik 1ct, mahalle haller bi• bQytlk ınUydUT... ı - Çardat operett Cell\al Sa!tlr -------------
ıı.ıı sımı muttud ,Werltl'dl. Adeta diye bent tlb'lttıntk llkrktn 1u • ..ıtnede. Şehtr tl)'atıreıM.l M1tltlert 
Hlaarda (ytizlWer) diye adımız çık· vırcık ~larımla pya ben çok MI· Sayan Nuvart, Şevkiye. 

m,.U. llell lıtn ""*' 7amllarmı 11»9 hhll btr Ju.btr v.,.,.rmueunı ••: 3 - Konllel'. 
il ....ut peneıl'lden oolltttlml vı te· - Nail ba.ba IY1 "°°""'"' ift• M- 4 - Tarlak\l.fU Cemil SMlr, !nta 
mı. slllllUtbn tüır f&kqt dut •u• nln kadar vardı!, Toto, J(eluftet !brahtm. 
larll• ~ ~ 1ta1• dut &taom Delftekllltm OMint IOl'aki llfA"I 8 - Nqlt <Sahnede) Nuredclin 
dan zorla indlrildftlnıi ve btf mQn tQ' tüket.en w haUu sWmemok lolft w ltoea bUUln lrumpaıuouı 
~m~en bir \ok•\ Ji)'ip ba)'lldlfmu kcnclimlli t"ı.I"" clerlerken sol ta- Nqlt Aft.CP Qoouk 
unutamam. rlofAncı. benJ dorin bir kıakançlıkla Her ..,.,. ...._ wrdlr. 
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•• 
Dün Gece Uç 
Fabrika Yandı 

Alevler, Tamamen Maskelenmiş 
Olan lstanbulun Karanlığını Bozdu 

Ya Zafer, Ya Teslim 
u Alman Orllala
rıaın Teredlllde 

Hangi Arnavut 
istiklali? 

Dlşdlll Saniyede "Tiranda Yapılan 
Umumi Kıyam,, Meş'um Bir Komedi,, 

VATAN'IN 
KOçOK ILANLARI 

iŞÇi ABIYA.!ft..AB: 

B!B DA&TlLo AıR.ilflTOR 
Oıımanbcayı bilen Te maldnede se

ri yaz.an, b6ro tştertnden anlıyan bir 
daktflo almaeaJı:trr. Gazetemiz idare
hanesine müracaatları. Atina, 2 (A.A.) - Atina Ajansı 

Londra, 2 (AA.) - lsveçte bildiriyor: Arnavut istiklllinin 28 in· 
çıkan Gothandel gazetesi şunları ci dönüm yılını kutlamak lıçin Tiran
yazıyor: da ltalyanlar tarafından yapılan me-

(B~ı 1 indde) *' tehflit altında bulundurmu.ştur. Coventry"nin tahribi gösteri· raslmde, İtalyan istila siyasetinin 
çalışan ameleler yangını söndilrmek Yangın sahasında emniyet ikinci yor ki harp cephesinin bir tara- meşum bir komedi çallnısı vardır. 1-
lçin yarım ı>ııat kadar uğraşmışlar, şu~ müdürü Zeki Akalın ile Eminö- fında milletler, diğer tarafında talya 1939 senesinde lae.nın ölüm gü 

bu dairenin etrafını sardıktan scnra nU emniyet llmiri Niyazı Baykal, in· diktatörler vardır. İngiltere ile nüne rast gelen gün Arnavutluğun 
sokağa !ı:1ıyarak polise haber ver- zıbatl tedbirler almışlardır. Yangın Almanyadan biri ya harbi kaza· ist!klAllne nihayet vermiştir. Arna
mi'Jlerdtr. Fatih itfaiye grupumm an- saat 21,30 da he: Uç fabrikanı~ ta- nacak veya teslim olacaktır. Fa- vutıuğun varlığı tamamile kayboldu· 
cak saat 20 de yaugında.n ha.beti ol· mamen yanmasıle netı:elen~ıştl:· kat ne lngiltere, ne de Almanya ğuna göre ortada bir tes'it mevzuu 

Şveııter aranıyor - On aylık bir 
çocuta bakabilecek bir dadı veya 
Şvester aranıyor. Beyoğlu post& ku-
tusu No. 25-4 e müracaat. 

tş AJUY ANLA.&: 

muştur. İtfaiyemiz hususl projektorlerın zı- ı son nefeslerine kadar teslim ol- ı yoktur. 
Fatih itfaiye grubu yangın yerine yası altında alevler içine girer~~ ça- mazlar. 1912 de Arnavutluk bir takım va-

geJd· .ıı.ı v kit alev•-r Aly-~~~ "'-y"-- Jıo.mış ve bUyUk hır felft.ketin onUne I . . tı d k 1 

1,, arıyorum - İyi muhasebeye va
kıfım. Her türltl büro l.flerinde sa · 
ba.htan aktama kadar ehven '8ftla 
çalışabiUrim. Arzu edenlerin Vatan
da (Ünivenıite}i) rttmuzuna mtlraca
atları. 

İ!f anyor - Her türlü muameleden 
anlıyan bir Üniversite talebel!i ayda 
çok cüz't bir paraya mukabil çalış · 
mak istiyor. İ!!tlyenlerln Vatanda 
(Nezih Seven) rumuzuna müracaat-

ı,,. a "' ...... "'"'· . ..,. "' ngıltere ziı.fa uğrarsa bu, ım- 1 sayetler ve himayeler al n a unı • 
run çorap, Mustafa Tunçerln iplik. geçmiştir. paratorluğun sonu demektir. duğu zaman memleket hUrrlyete doğ 
bükme fabrikalarına sirayet etmiş Yanan fabrikaların her Uçü de muh Al dul ı--- ..ıd'"t ru hiç olmazsa ilk adrmı atmıştı. Hal 

her - f..._ ..... _ d •- •··· telif sı'gorta şirketlerine sigortalıdır. rnan or annın ~ u . ve -... CMIS4AAyı a a- ..... pıa ett·~· . ed k d Jetler bukl aradan yirmi sekiz sene geçtik· 
... . 1 ıgı saruy e OJnfU ev • . t 1 mı.,.... Nobetçi mUddeıumumt muavın ve derhal kıyam edeceklerdir. Bu .en sonra Arnavutluk ancak bıt' ta -

ları. · 

İş arıy~ - ünivenritcye devam 
etmek şartile öğleden sonra veya 
gece saat ı. e kadar ça.lı'1flak Uzere 
iş anyonun. Vatan'da F. T. rtlmu· 
zuna müracaat. 

İtfaiye bu civardaki yangın mus- zabıta yangının çıktığı fabrika ame- •-'-d" d . l alt d k" mi 1 yan kazası halindedir. Bu hal ortada 
Ö .._ ır e ıtra ın a ı me e- . 

luklanndan ve İstanbul lisesi bahçe- lesinden Hasan, Şilkrtl, mer ve ketlerde bulunan Almanlardan dururken lst!kltd yıldöl'tÖmU dıye m.e 
sindeki havuzdan aldığı su ile yangı- Mehmedl nezaret altına alarak tah- b" . . · k rt rasim yapılması, faşiZRıln lstilO.cı m-

ır kifı canını u araınaz, . 
nı söndUrmlye uzun müddet uğraş - kikata başlamıştır. çünk"" V "I C tri'nin yasetıne kUstahhk IUı.ve etmek de· 
mıflır. Dün gece bundan başka Kuledibln- . . u &r'fO''a 1 e oven mektir. Bu manzara rafftıt ttalyanm lş anyol'WA - Sa.be.htan akfam11 

hattA gece yarısına kadar çalı; ·.bl 
lirim. Vata.n'da işçt rlbnuzuruı. mttra· 
caat. 

Yangın esnasında rUzgA.rın uçur • de ve Rumellhlsarında iki yangın ıntikamlan vardır.» milletlerin htlt"riyet ve tstiklrtlini ne 
duğ'u bUyUk kn-ıkımlar, binalarının başlangıcı olmuş ise de yayılmasına mAnada anladığını sösteriyor. 
çoğu ahşap olan bu semti büyfik bir meydan verilmeden söndilrülmUştUr. Karadenizde 

Sovyetlerle Amerika lngiliz Tayyareleri 
Lor i en t Denizaltı 

Üslerini 
Uzak Şarkta El Ele 

Çalışmalarının 
Derin Manası 

Radyo Gazetesinden: 
Siyasi faaliyetin ağırlığı birkaç 

gündenberi Uzak Şark nzeriAde top
lanmaktadır. Japonya, Çini mağlOp 
edemeyince Nanldnde bir kukla hU -
kQmet kurmllflur. 

ı Bombardıman Ettiler 
Londra, 2 (AA.) - Hava 

nezaretinin tebliği: 

MaJQmdur ki, Ahnan)I&, Avrupada 
yeni nizamı lnlrarken Sovyetleri ko· 
nır bit" vaziyet almışıt.ır. Japonya ise 
bArtz bir Sovyet aleyktarı cephe tut
mu,tur. Bu hale göre tir; mihver dev
letinin Sovyetlere karşı vaziyeti bi
rlblrine benzemiyor. Nitekim Sovyet· 
lerln de tiç mihver dıwıetiRe llaıııfl 

vulyetl bir değikllr. 
SovyeUerin Japonya.ya karşı v11.· 

ziyeti, Blrıeı,ik Amerikanın vaziyeti· 
ne benzemez. Amerika, harbi de gö
ze alarak İngiltereye yardıımda bu· 
lunacağını bfklirmiıfftir. Sovyctıer de, 
harbi bile gö:ııe alarak Japonya.ya 
rağmen Şan-Kay-Şek'e yerdım ede

ceklertnl 8ÖJl811~· 
Demek ki, 9oYyet - Amerikan ııı

yueUerl, Avnıpadan ziyade Uzak 
Şarkta. birl~mektedir. Uzak Şarkta
ki menfaat biriiği SovJ'etlerle Ame
rika arasında bir yakınlık viicudıe ge
tirmektedir. Sovyet politikası, Usak 
Şarkta Amerika Re ahenkli olarak 
gittiği halde A vrupada, Almanları 

kuşkulandırmamıya gaan-et etmekte

dir. 
Sovyetlerln Vqington ııet'irf, Hari

ciye mUtıteı,e.rı SuIJ1mer WeUff'i gör
müş ve vaziyeti birlikte tetkik et -
mlıştir. 

Bu görfi'"1eden sonradır ki, Ame
rika CUmhurreisi B. Roc:ııMwelt, Şan
Kay-Şek'e 100 milyon dolarhk bir 
kredi açıldığını bildirmlftlr. 

Dünya mücadeleflinin bir safhası 

olan Uzak Şark harbinde altı bUyUk 
devletin iki zQ.ınreye ayrdınalan her 
halde mAnalıdır. 

Roman yada 
isyan 

S-.ı 1 incide .. 
Crayovada karışıklıklara sebebiyet 
vemı1'tir. Aldıklan tertibat, General 
Antonescu'nun aıtl BUreUe avdeti ytl
zUnden bozulmuştur. 
BUkreş sokaklarında Rıımen ve Al

man askerleri devriye geziyorlar. 
Resmi binalar muhafaza akında bu
lunuyor. Profesör Yorga'run kaW, 
Balkan memleketlerinde ve Roman
yada istikrah uyandmnı.ft.tr.> 

Öldürülen 2000 kiPfen 
çoiu Yahudi 

News Chronlele diyor ki: 
cBudapeşteden gelen malflmata gö

re, son Uç gün içinde, çoğu Yahudi 
olmak üzere 2,000 Romanyalının kat
ledildiği anlafılmıştır ... > 

Londrada hür Rumenler 
1..ondra, 2 (A.A.) - Eski Romanya 

elçısi Ttlee. Londrada, bütUn medeni 
dünyaya hitap ederek Romanyanın, 

müttefiklerin zaferi için dua ettiğini 
ve ancak bu zafer sayesinde hürriye
tine, sakin hayatına lc&vuşabHeceğlnl 
aöylemlşUr. 

Tilea sözUne söyle nihayet vermiş
tir: <Avrupayı istHA eden zihin has
ta.lığı ile ınattll bir avuç gencin böyle 
cinayetler işlemiş olması, Hlmler'in 
tahrika.tı neticesidir. Rumenlerin, %. 
99 unun bu hareketleri çirkin buldu
ğunu tam bir !Umatıa söyllyebHI -
rtm.> 

Dün sabah sahil müdafaa tay
yarelerimiz Lorient' delci doklara 
ve denizaltı gemilerinin üssüne 
taarruzda bulunmuşlardır. 

Akp.m Breat' de elektrik san
halı rıhtım ve havuzlar hasara 
uptılmıştır. 

Sahil müdafaasına mensup bir 
tayyare dün, Kristiansand" da as
keri ~r kampa taarruz eylemiş
tir. Kıtlaların ve diğer binaların 
arastna bombalar düşmüş ve rıh
bm üzerindeki depolar hasara 
uğramı~tır. Sahil müdafaasının 
diğer bir tayyaresi de Danimar
ka" da E.esjerg gaz fabrikasına 
muv•ffakıyetli bir taarruz yap
mııtır. Bombardımanı infilaklar 
takip etmiş ve yükselen alevler 
taarruza uğnyan bütün mmtak.a
yı kaplamıştır. 

Bütün harekat -esnasında hiç 
bir tayyaremiz kaybolmamıştır. 
Diipnaıa tayyareleri dalgalar 

halinde tedbif hareketine 
devam ettiler 

Loodra, 2 (AA.) - Sout
hampton şehri dün gece diğer 
ıiddetli bir tarruza hedef olmuş· 
tur. Düşman tayyareleri birbirini 
takip eden dalgalar halinde sa
bahın ilk saatlerine kadar tedhiş 
vazifelerine devam etmişlerdir. 
Bu sefer de hedef bilhassa tica
ret mahalleleri olmuşsa da ban
liyö de taarruza uğramış ve bir 
çok ikametgahlar hasara uğn
mlflır. 

İnfaat teqihlan üzerine 
yapılan taarruzlar 

Londra, 2 (AA) - Dün ge
ce Wilhelmahaven deaiz intaat 
tezgahları üzerine yapılan hava 
hücumları hakkında hava neza
retinin istihbarat büroau şu tafsi
latı vermektedir: 

WiUadm&haven' de Almanya· 
nın en mühim deniz inf&Bt tez
ga~larından biri olan Marine
vverft'i ziyaret etmek harpten 
evvd de, Almanlar müıııtesna ol
mak üzere, herkese memnu idi. 
Bununla beraber dün gece ağır 
bombardıman tayyarelezioden 
mürekkep küçük bir İngiliz gru· 
pu çok gayrimüsait hava şartla
rına rağmen bu nizamı çiğnemiye 
karar vermiştir. 

Marinevverfd büyük bir havuz 
kenarındadır. Bu havuzdan de
nize hlr kanal uzamnaktadır. Bu
rada her neviden Ve SHlıftan ge• 
mi inp ed.i\mektedir ve hirçok 
denizaltıların ayni zamanda inşa 
edilebileceği altı havuz mevcut• 
tur. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

Wilhelmahaven üzerine gece geç 
vakit varmışlar ve taarruz şefak
tan biraz evvel nihayet bulmuş· 
tur. Hava şartlan haaaratı tesbi
le imkan bırakmanuşaa dil yük
sek infilik kudretli birçok bom· 
baların hedeflere isaıbet ettiği ıö· 
rülmüttür. ----o----

NORVEÇTE 
Karışıklıklar 

Stokholm, 2 (A.A.) - Alman kon
trolU altındaki Norveç hükiimetinin 
reisi Kulsllnge bomba ile yapılan bir 
suikast üzerine Norveçte tehlikeli ka 

Yeni Alman kuvvetleri rışıklıklar başgöstermlştlr. Mösade-
Radyo gazetesi, Almanların Asayi· meler, tevkifler vardır. Bir şehirde 

fi muhafaza bahanesile Romanya.ya bir nutuk söylemlye giden Maarif Na 
yeni kuvveUer göndereceklerini söy - zırı salonu bomboş bulmuştur. Her 
itiyor. MotörlU kıtalann gönderildiği tarafta rejime karşı ~lddeUI kin göe 
bile söylenmişse de henüz doğru çık- terillyor, rejim taraftarlarına dayak 

.atdl)'GI" ve,a kıriara kakllnbyor. 

Şiddetli Bir 
Fırtına Var 

Bükreş. 2 (AA.) - Cumar
teaidenberi Karadenizde çok şid
detli fırtınalar hüküm sürmekte
dir. Sahil ıeyrisefaini ve balık avı 
tamamile durmuştur. 

Köstenceden, yakın Şarka git
mek üzere iki yüz Yahudi yolcu· 
yu almış olan bir Fransız vapu
ru fırtına yüzünden hareket ede
memiştir. 

Cephede Yeni 
ilerlemeler 

s-.ı ı lncld. 

fazla esir aldık ve bUyUk miktarda 
harp malzemesi iğ"tlnam eyledik. 

İtalyan aak•leri arasında fatist 
düpna...lıjı artıycw 

Atına. 2 (A.A.) - B. B. c. Atina 
radyosu, fqlst fırkası erkAnından 

Stracenln, Italyan kıtalan arasında 

artmakta olan faşiBt aleyhtarı cere
yaıunı bastırmak üzere Arnavutluğa 
gittiğini haber vermiştir. 

cHamlemiz durdarulman 
Atına, 2 (A.A.) - Atına Ajansı: 

Roma hükQmeti artık Arnavutlu -

lngiltereye Hava 
Hücumları 

Hafif Geçmiş 
Londra. 2 (AA.) 1/2 

ilkkanun gecesi düıman tayyare

lerinin faaliyeti en ziyade lngi}te

renin cenup kısmı üzerinde top· 

lanmıştır. 

Neşredilen resmi tebliğde bazı 

binaların atılan yüksek infilaklı 
bombalar ve yangın bombalari

le hasara uğradığı kaydedilmek

tedir. Birkaç ölü ve yaralı var

dır. 

Londra ve civarına da bom

balar atılmış ise de hasarat ehem

miyetsiz, ölü ve yarah adedi az· 

dır. 

Diqman tayyareleri yekiınu: 3006 

Londra, 2 (A.A.) - fngilte
re ve sahilleri üzerinde harbin 
baılangıcından~ri düşürülmüı 
olan düşman tayyare adedi ıimdi 
3006 ~a balığ olmaktadır. Bun
ların 2986 sı Alman ve yirmisi 
İtalyan tayareaidir. 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEPEBAŞINDA 

DRAM KISMI 
Bu akşam saat 30,30 da 

BULU:sMAZ UŞAK 

Dera veriyor - Orta mektep tale· 
beterine ehven şartlarla, riyaziye, fı· 
zik, kimya, tabiiyi? dersleri verebilı· 
rim. tstiyeıUer Vatan'da G. ö . rumu
zuna mektupla mttracaat edebilir. 

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altına dalma 

KREM 
PERTEV 

sürUnUz. Pudrayı emunltı t:utar 
ve akmasına mAni olur. Yağlı 
ve yağ.sız olan tOp ve vuoları 
vardır. 

ğun kalbine doğru ilerllyen Yunan ----------------------------
hareketini gizliyemecllği için bugün 
radyo nefri)'&tında yalnız fUnU di· 
yor: 

cTayyarelerimlz Ynnan kıta.larının 
iaşelerini temin etmelerine mani olu 
yer.> 

Bu iddia tama.mile asılsızdır. 48 sa 
attenberi İtalyan tayyareleri bize 
kanµ bir faaliyette bulunmamışlardır 
taşemlz mükemmel surette temin e
diliyor. Fa.'1etlerin son Qmldi suya 
dü!Jtlyor. Ael<erimizin hamlesini ftiı:· 

bir l/lf!Y durduramaz. 

İtalyan tebliii 
ttaıyada bir yer, 2 (A.A.) - Teb

liğ: Yunan cephesinde dü.,nanın şld 
detıi taarruzları her tarafta tardedil 
miştir. Mukabil taarruzlanmızla d~ 
maru hareket mevzilerine kadar aür
dük. Hele dokuzuncu ordunun sağ 

cenahında ağır zayiata. uğramışlar
dır. Burada kesit bir topçu hazırlığm 
dan sonra yapılan taarruza buttın bir 
kolordu karışmıştır. Düşman tayya
releri on iki adanın me81<Qn olmıyan 
mıntakalarına bombalar atmışlardır. 

ftalyada admıtı artıyor 
Vaşington, 2 (A.A.) - Amerika 

ziraat nezaretinin neşrettiği bir ra
pora göre tnglllz ablukasmın teslri
le İtalyan ithalAtının yüzde sekseni 
durmu11 ve gıda maddelerinin gelme
mesi yüzünden hayat 'iddetle sanni
mıştır. ttaıyaya harbe girerken kau
çuk. hububat, nebati yağ gibi mad· 
delerden stok yapamamı.ı:ır. Bunla
rın yokluğu hissediliyor. Kauçuk, 
jüt, yUn. yağ. kahve gibi maddelerin 
kara yollarından nasıl tedarik edile
ceğini tasavvur etmek gi}çtür. Ablu
~a devam ettikçe sıkıntı artacak ve 
haftada ~. hattA altı etııiz gttntı gö
ze almak icap edecektir. 

18 milyar tabaiaat 
Roma. 2 (A.A.) - O. N. B. Resmi 

gazetede çıkan bir kararname ile, 
harp ihtiyaçları için 14 milyar tiret 
sarfma Me21unlyet vertımektedir. 

---0-

Maçek' e Suikast 
Belıırad, 2 (AA. - B.B.C.) 

- Avala ajansı, ba!fvekil mua· 
vini ve Hırvat çiftçi partisi reisi 
Dr. Maç.ek'in hayatına kast için 
bir te~bös yapıldığ1nı bildiri
yor. 

Maçek'in Za.grepteki evi önün. 
de bir bomba patlamı' ve hakiki 
hasar yapmı§tır. Polisin arathr· 
malarına göre failler Hırvat nu
yonalistkridir. Ma.lcsatları Hırvat 
çiftçi partieinin siyasetine k..p 
~~~-

Devlet Demiryollan il anlan 
1.1.941 tarihinden itibaren: 
l - Avrupa hattının <Semplon trenlerine ait husus! allk6m ve üc

ret, gümrük muarnelMı, rıAtım, iskele, vinç, Clfhasa alt sarnlÇlı ve fri
gorifik vagonlar ve C. ~·. H. idareslle mtlfterek kıymetli e11ya ve yunınr
ta. tarifelerinin devlet demlryollan tarife esaslan ve huswıl ~ı da
hilinde tatbikine devam edilmek Uzere> şirketten müdevver olnp hAlen 
mer'lyelte bulunan diğer bllQmum esas ve tenzilll yolcu ve eıfY& tarife
leri ile bunlara mUteferrl esas ve usuller ve ahkAm kaldırılm•ır. 

Bu tarihten itibaren Avrupa. hattında, <Kendi mesa.feıelne münhasır 
olmak üzere.> bl!Qmum eşhas ve eşya nakliyatında devlet demiryollan
nın esas tarifeleri, bütün tebekede kabili tatbik tenzilll tarifeleri ve eaaa 
ve tenzllli t.artfelere milt~ferri usul ve eooslarla tarife tatbikatına ınü
tedair mer'iyette bulunan bütiln ahkam ve şeraiti tatbikiye tatelk edi
lecektir. 

2 - D. D. /251 No. lu tarifede, birinci kısma maden köMUrU ve 
odun ithal edUmek ve 11 inci kJSım ücretleri beyamUel nakaiyata ıeı,
mil edilmek sureUerile tAdilAt yapılmıştır. 

3 - Semplon katarlarında ve anahat dahi dahil oJdufu bekle bH1l
mum beynelmilel mUnaaebetlerde çocuklardan, kendilerine ayn yer tah· 

sis edilmemek tartile dört yaşına kadar ücret alınmıyacak ve dörtten on 
yqına kadar olanlarla kendilerine yer taAeiei istenilen dört~ Jrii
çUk çocuklardan yarım ücret alınacaktır. 

Dalta fazla tafstıAt için ist.aayonlara müracaat edüeWHr. (lUM) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Bilumum Küçük San'at Müesseselerini.n 

Mazarı Dikkatine 
3843 sayılı muamele vergisi kanununun 27 inci maddeslle: 
A - 12 nci maddenin A ve B fıkralarile vergi muafiyetinden i&U

fade hakkı verilmemiş müeeseeeler hariç olmak üzere işçi sayısı ve 
muhanik kuvvet bakımından muafiyet dışmda kalan ve bu Wbllrla ver
giye tAbl bulunan sınai mUeııeeselerden mlleeseee sehibi de dahil oıctutu 
halde işçi sayısı günde onu \le muharrik kuvveti de beş beyıtrl geçmı. 
yen sınai miieeaeselerln, 

B - Muharrik kUvveU on beygiri geçmlyen valesiz ve elekli detir· 
:menlerle onuncu maddenin beıfinci fıkrasında yasılı muafiyet" flU'llarını 
haiz olmıyan vMastz ve elekaiz ve muharrik kuvveti on be31gire kadar 
olan değirmenlerin, 

sahiplerinin talep ve ar..ı:usuna bağlı bulunmak flU'tile muamele 
vergilerinin re'sen takdir komisyonlarınca götürü olarak takdir edile
bileceği kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu vasrtları haiz bulunan kUçilk aan'at müesseselerinin yJlhk gö
türü vergiye tAbi tutulmak hakkından istifade edilebilmeleri ancak 88• 

hiplerinln blrincikAnun gayeeine kadar yazı ile mensup oldukları vui
dat dairelerine mtiracaat etmelerine bağ-lanmış olduğundan heriaangi bir 
surette mtlracaatta bulunmıyan müesseselerin götürü vergiye batıan· 
rnak haklarından istifade ettirilmelerine kanunen 1mkAn bulunmamak
ta.Cır. 

Bu itibarla 941, 942 malt yılları için vergilerini götilrU usule tevfi
kan tediye etmek arzusunda bulunan bil'umum küçük san'a.t müeeeeee
lerln 31 Bırin<:ikAnun 94'0 salı günü akşamına kadar Galata Be.lıkpaza
nnda muamele ve lstihlAk vergileri merkez tahakkuk feflltfne ya.zı ile 
mUracaat etmeleri !Uzumu il!n olunur. (11412) 

S&blbl ve Ne,rzyı.t l4üdüıil: AJunet Emla Yalmu &,._ ~ .U..T~ VN"&' HU 

\ \ 

Yavrunuz, Saadetinizdir ••• 

Onun gürbUz ve sıhhatll yetişıml; tabiatın tıpkı bir yavru gibi 
sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her an· 
ne tabiatın insanlara bahşettiği bu kudret gU7.elliğinden istifade'1 

1 ÇAPA MARKA 
Mthıtalızaratmda bu bM8a tamamen mevcutt1lr. 

Be!}iktaş ÇAPAMARKA Tarlbl t.eBlsi: ıtd 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanıan 
Kıymeti Pey ~ 
L. K. L. iL 

339 M 26 60 Abarayd& Baba Hasan Alemi maheılleeirıde .,., 
Asker sokağın41a 8 No. hl 131. metre murabbaı ~ 
tamamı 7fWT 

261 97 20 00 Şehremhll Molla gUranlde Se,ıt ömer ~ 
eski Koruk Mahmut çefltıCSl yeni Hacet ~ 
ı No. lu Hrl odalı ha.nenin tamamı 7061 

159 1ö 12 00 Kumkapı Behram Çavuş mahallesinde Taşçılar soı<r 
ğında 14 No. Ju ve 1-06,50 metre murabbaı arn.nın tr 
mamı 1295 

3!9 2ıO 2ıt 00 Beyazrtta Tavşantaşı meıhallesinde eaki Hasan~ 
karakolu ~ı CUmhurfyıet caddesinde 106 No. lU d111'· 
!<Anın tamamı 3080 

306 M 23 10 Çarşı Terlikçiler sokağında 1'7 No. ltt yenm keJOel' 
dükklnın tamamı 7085 

180 36 13 56 Çerıberllta.şta Molla Fenart mahallesinde Vezir h.ıı' 
UçUncU katta. yent 13 N<>. hı kArgir odanın ~ 
6067 

lf6 M 1 1'2 00 Çanµyı kebirde Kavukçular sok8'mda { No. lu cttıl'" 
ld.ıun tamamı 7204. 

Yukarıda yazılı emlA.k ııatılmak Uzere (15) gön mUddetle .,çı) 
arttırmıya çıkanhnıştır. İhalesi 19/12/940 perşembe g:ünfi saat (15) d' 
icra edileceğinden isteklilerin Çenbertitaf}ta İstanbul '\11aiaflar ~O
dttrtyeti MahlQlit Kalemine mttl'acafd:ları. (11436) 

Bursa Dokumacılık ve Trikotaj 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 

"iPEKiŞ,, 
MECLiSi iDARESiNDEN: 

Şirketimizin lmaedarlar heyeti umumiye&! 11> Kbwıuevvel 19'0 
tarihine t.e8adM eden Sah gtbıll saat 16 ele İ8taııbu1da Yeni ~ 
caddesinde { 7 m•narada Şirket Merieezinde fe9kaJlde olarak ıçttıııa 
edecetfnden mezlaU' gtin ve saatte Şirketimiz hi8Bedariaımm ~ 
mahallinde hazır buiuıunataa riea olaaur. 

•lzasıa&T aus•a•ııı: 
1 - Ankara Mensucat Fabrika• Türk Anonim Şirketi cY'ONlŞ> iJI 

blleQmle mevcudat, düyunat, hukuk ve vecaibi ile Ştrketiın!R za.111 
ve ilhakı m\ıltaA~ bulıınc:Sutu :mezJror Şirket İdare M~ 
gönderil.en mektuptan anlaşılmış oldtı#U clhetıe bu hususun tetJdld• 

2 - ntiha.k Jıııeyflyetinhı kabulü halinde cYONtş~ mttmessmerl 
ile mUza.kerede buhuıa.rak ilhak muamelA.t ve hesabatmı tetkik ~e 

teklini teebit ile bir karara bağlamak ve bu bapta yapılmam lıC8P 
eden kanUn1 formaliteleri takip ve intaç ve zam ve lltlhala telPil' 
edecek mukavelltuı. tanzim, imza Ye teatisi iıÇisı laare MecUsine _. 
llhlyet veribneei. 

Türkiye Seker Fabrikalan 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Esld,eblr Şeker Fabrikası fçlD 
2 llMtrlll we ObtJea Kapakcı Vltalı 
1 Blrbael luad Demirel Ustaıı 
ı BlrlDcl luul Dikim llodelcl Ultuı 

Alınacaktır. 
lateldi olanlar fimdiye kadar ça1ıpm, olduklan yer~ 

aldıkları bim\et veaikalarile bizzat yahut yazı ile Eski! ..... 
Şeker Fabribaa Müdiirlüiüne miiracat etmeleri.. 


