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lanyle Müşterek Olan Biricik Milletiz 

Yazan. AHMET EMiN YALMAN 

• Cümh"urreisimiz ismet in önü, genç Mülkiyelileri irşat 
'Çın söyledikleri hitabede demişlerdir ki: "Milletimiz, 
ırımetlerin en büyüğü, en şereflisidir ... 

Bu sözler, derin bir millet sevgisinden doğmuı bir 
toıkunluğun ve bir övünmenin ifadesi değildir. Manası· 
" 1 derinlerde aramak lazımdır. 

lürk, dünyanın en vekarlı in-,-
~rııdır. Hiçbir zaman övünmez. T o n K 
<ırrıet fnönü Türk vekarını kendi ~ • INGILIZ 

Ticaret Anlaşması~ 
~tında pek iyi canlandıran bir 
~t'berdir. Sözlerinin manasını 
0 

Çrnekte de her yer ve her za· 
Q1-rı İçin bir örnek sayılabilir. 
l(Sllrıun için Şefimizin mülkiyede 

01l'lediği sözler, basit bir övünme 
l'lıaktan çok uzaktır. : 

Londra, ıs (A.A.) - Reuter A· 
jansı Türk - tnglllz ticaret anJ~
ması hakkında şunları yazıyor: 

«Bu anla.'}ma Türk ve İngiliz 

hükOmetlerl arasında uzun muza. b~ Milletimiz neden milletlerin en 
d~l'iiğüdür, neden en şereflisi· 
i~r} Herhalde ülkemizin gcnişli
d111den, nüfusumuzun çokluğun· 
ıo'rı. ordumuzun mevcudünden, 
_/· tüfek, tayyare ve gemimizin bUtun 11ahalarına şAmU bulunmak· 
l~edinden değıl, tarihte geniş tadır. Surett te&vtyeler Türk top
~ elere sahip olmamızdan, baş- rak mahsulleriyle satılması Türk 
'il Unsurlar üzerınde hüküm aür- mllll ekonomisi için l&ı.ım olan dl· 

em izden hıç deKil •• • ğer lstlhsalAtın mubayaaamı tes-

kerelerin mahsulUdUr. Anl~ma 

Türklyenln lnglllz, krallığı ,.e 
Brltanya lmparatorlufu ile olan 
mali ,,·e tJcart mUnasebetlerlnln 

~ f:ıı büyüğüz ve en şerefliyiz. hU edecektir. Mubayaat milyon -
Çijrıltü milletler arasındaki müna· laJ'('a liraya baliğ olacaktır. 
~betlere ilk defa olarak namus 1 «Diğer taraftan sureti tesviye • 
•t '- k ler Türk hükfunetlne ve mahalli ı- mertlik mefhumunu soıır.lu . 
"ı tndimiz için istediğimizi başka· Tiirk lthalı\tçılanna tnrtltereden 
... · k k d · · ve Brltanya imparatorluğundan 

'

. ·• ıçin de isteme , en ımıze 
il}' it b k 1 yalnız hüklımet mllC8seaelerlne il· 
~ ı!• görmedığimkizi laşda aArına zım olan emUaya değil, ayni za -
1:, ıı.. Yık görmeme yo un a ta. 
"'tlt ·· k d b k d'" manda yUnlll maddeler ve saire ı. · un oy uğu üyü usturu 
'..'ti' d d ok) · d k ı mübayaası lmkı\nını verecektir. 
~)'- a ımımız a gerç eştır 1 

• «Bu hususta e\•velemlrde tnru- 1 

ı.. ıti de tarihte ilk olarak, kör 
;'.,~lçüsüz toprak hırsını yendik. 1 terenin yakın şarkla olan ttcare
~~a fnsatı kollamak yolunda· tini kela.tlaftmnak için lhdaa e- ! 
rı~ bütün meyilleri boiduk. Ken· dDml9 •e 0 ıı:amandaaberl taalt· 
"'Crıiı için yalnız hak, istiklal ve yet sahaaıaı pek '&lyade genlflet • 
e... • b · mlş olan dngfllz ticaret korporu
~11\ıyet istiyoruz ve unu aynı hdd yonundan» geniş blr surette 18tl· 

et.le her millet için ı&tiyoruz. fade edilecektir. 
) Şuna kaniiz ki ıu karanlık dün· «Şimdiye kadar Türkiye elif tl
~.qa hırslar, kinler, nefretler çar- carettnln yib:de onundan aşatı bir 
~iten, yüzlerce milyon mazlüm miktarı tnglltere ile yapılmakta 
lii ~nın ıztırabını en çok. biz .dü· idi. Bu nlsbetln sUr'atle artacatı 
ııuyoruz, en çok biz hıssedıyo· ümit edilmektedir.• 
~ onların acılarına ve iniltile· ,_ ...... _____ .. _____ , 
lıle en çok biz ortak oluyoruz. 

b· Milletlerin dinamik manadaki 
~tliği ve beraberliği mutlaka bir 

tale dayanır. O ideal için üzü-
lır].. • b d .. 

111 
.. r, ıca an a onun ıçın vuru· 

1 tlar ve ölürler. Bu ideal deni· :n fey, hazan aklın sesini kıaan 
b t İnsanları ıürü haline indiren 
tır _ideoloji taassubudur. Bazan 
~lf topraklar elde etmek, baı
t.:.. 1-rını köle haline indirip dün 
;:_ kullanan fertler gibi onlann 
_~'llldan rahatça geçinmek rüya· 
~- Bazan sahte demokrasi ni· 
~ı takanların ve kendi hususi 
~larını düıünenlerin yarının 
> hığu, rahatı, ferahı hakkında 
h.~. diye halka attıkları ölçüsüz 
~!erdir. 

~Biı kendimiz için yolların en 
,a:ııet)j görünenini, en dikini 
~ it. En doğru yolun, neticede 
'klrlı yolun bu olduğuna ka· 

"KIZIL YILDIZ,, 
Gazetesi Diyor ki: 

"NiHAi ZAFER 
Meselesi Halledil
miş Değildir ,, 

Moskova, 5 (A.A.) - Kızıl
ordunun organı olan «Kızıl yıl· 
dıu gazetesi neşrettiği bir maka· 
lede y>ldırım harbinin leh ve 
aleyhinde mütalaalar yürüttük· 
ten ıonra diyor ki: 

cOüşmanı yalnız kati bir mu
harebede ezmek tarzı, Napolyo· 
n·un tabiyesidir. Bu tarz 1914 • 
1918 de muvaffakıyet temin ede· 
memişti. Şimdi ise tahakkuku da

~İa._ milletler için namus ve hak ha imkansızdır. Yıldınm harbi 
~a öncü olmak kararında- ancak kuvvetler arumda çok 
) 8uıün kendi etrafanızda mil- fark olcluğu ..-e muharebe mevzi. 
~ca insan için aulhu koru- lettirildiji zaman kabildir. Hatti 
~"i:' çalıpnakla kalnuyoruz. Ha- o zaman bile muharebe tek bir 
h.ı. i '-nf, umumi hak ve emni· darbe ile bilmez. BW\un bir mi· 
~ _hrplıklı aay11 ve tolerans aali ltalyan • Habet harbidir. 
~elerini bütün imanlar için Son harbin baflangıcında her ne 
~ llderde tutuyoruz ve tutaca- kadar Almanya bu suretle mu
~ llunıarla inıanlıim yanna ıi- vaffaluyet kazanmlfl8 da nihai 
~ Yollannı aydınlatmaya ve zafer me.elesi henüz balledilmit 
~ labrap bahaama elde edi· değildir. Fransanın aüratle mün
-. tecrübelerin bota gİtmemuİ· bezim olmaaı dahili zaafından ol· 
'b..~ etmiye sonuna kadar muştur. Alman muvaffakıyetleri-
-~:z. ni yalnız Alman kuvvetlerinin üı· 
llia ınilletl • büYüiü - tünlüğü temin etmemiftir. Bu 

"- -._a:_• • ~:...~: milli dyuz, muvaffa:kıyetlerin büyük bi.r kıs-
lll ~. uaıyız, '!i ... -.. ava- b 1 . . F P 
~bv bakik" d valari1 mının se ep erını ranaa ve o· s;ek gınlan ~ nillletiz. e lonyanın zaafında görmek do~ u-
~ 0 dur. Sovyet aev~~lceyoç.ileri ear-

b al p t bin yeni usullennı aynen kopye 
"IClreı e en etmeyi değil, daha ziyade onları 
tlpye Dindi ~~t~i/•e ıalah eylemeyi dÜ§Ün-

~e~!c:lıy, 5 (A.A.) - Mareşal 
~ 'in bu sabah Marsilyadan 

11rtıüıtür. 
~-. .. ı de Vicby'ye dönüyor 
~ 11.ria, 5 (A.A.) - Başvekil 
l\~tl Yarın Vichy'ye dönerek 
tlıtttı •rı makamları ile yaptığı gö· 
,. eler hakkında Mareşal Pe-

e nıahiınat verecektir. 

icra Vekilleri 
BeyeU Toplandı · 
Ankara, IS (A.A.) - icra Vekil· 

lerl heyeti, bugtln saat 16 da 884ve
kAlette Başvekil Dr. Refik Saydamın 
riyasetinde haftalık mutat toplantı· 
SIDI ,apllllffu. 

811'&11 IABAB 8.&IBTBli 

_Maskeleme işinde 
imtihan Geçiriyoruz 

Bu Müşterek imtihanda iyi Numara Alamıyanlar 
Cezalandırıldı. içinde Polis Karakolu da Var! 

ff!klan maskelemek tedbirinin 
fasılaya uğratılması; her birimi· 
zin değil, hepimizin birden imti· 
hanı geçirmemize bağlı ••• 

Ankara muhabirimizin telefon
la verdiği bu haberi dünkü sayı· 
mıza geçirmiştik. Demek ki maa• 
keleme hakkında alıP,anlığımızın 
ve hazırlığımızın tamam olduğu-
na hükumet kanaat hasıl ederse 
ve tayyarelerin yapacağı tetkik 
bu kanaati teyit ederse maskele
me tedbirine fasıla verilecek, ya
rın fiili bir ihtiyaç görülürse ted· 
biri bir saat içinde tatbikat hali· 
ne koymak imkanı olabilecek .•• 

Vaziyet bu §ekilde olduğuna 
göre, Jllaskelenme tedbirini ta· 
mamile tatbik etmek adeta müı· 
terek bir mesuliyet meselesi ha· 
lini almı§tır. Mü§terek imtihanda 

(De,·amı: Sa. 4, SiL IS te). 

~AR/'INA/lt. 
o 

Cedikpa,a caddeıinde saat 21 de maıkeleme itini ihmal eden bir 
dükkindan barice aızan aydınlık ve ıokaktaki aahcılann kullan· 

dıklan karpit lambalannın neyrettiği ziyalar 

o 
~'"'"' 

~o 

Yukarclaki harita, alınan baber&ere ıöre, Arnavutluktaki barekih göıtennektedir. y,.,.niat•nclan 
selen haberler mailübiyetin sittikçe be:&imete döndüiünü cöıtermektedir. Premetiden sonra dai· 
lak sabadaki bir, iki nokta da abnır almmaz, Yunanlılar ovaya Varmlf o&acul.ır ve arbk öaler1nde 

denize kadar bir ensel kalnuyacaktır. 

lngiliz Ablukası 
iyi istiyor 

Almanyada Sıkıntı 
ve Endişe Başladı 

İtalya Almanyadan 
Daha Fena Vaziyette 

1 PİREMETİ 
I İşgal Edildi 
Muharebeler Muvaf
fakıyetle Neticelendi 

500 Esir Alladı 
Atina, 5 (A.A.) - Yunan 

umumi karargahının 4 il-kkanun 
tarihli ve 39 numaralı tebliği: 

Alman Hava Akını 
Püskürtüldü 

Atılan Bombalar Az 
Hasar ve ZayiatYaptı 

12 Alman Tayyaresi 
Düşürüldü 

Londra. 5 (A.A.) - lktısadl harp Poındeçin ıarbindeki dajbk Londra, 5 (A.A) - Hava 
B O it d 1 tir kı· nuntakada cereyan eden fiddetli · · ebt·v· 

nazırı . a on em ş · .. L-- bel üh" _u._1_ nezaretının t ıgı: 
rnuııcare er m un muvanaaı· ı B _ L K k ı..!::... İngiliz ablukası iyi işlemektedir. , ti 1 _ • • l . tir:" u saban ent ont,....unun 

d ye erııe netıce enmıt • k bö" l · ·· ,_ ..ı b" Dilşman baZı madd~ler hususun a .. • . . şar ge.ı uzenuoe uçan ır 

her gUn artan bir sıkıntıya düşmek· 
1 

DUfmAIW\ ~rem~~ timal miktar düfrll&n avcı ve avcı • 
tedir. ve endişe içindedir. Tekrar e· mantakaıanda ıoılerdı~ ~kave- bombardıman tayyareei, avcı tay. 
diyorum ki, benim fikrimce dU~ma.n ~t, topç.umuzun metan mudaba· yare~rimiz tarafından kartalan· 
senelere değil fakat aylara şAmil bir leıı aayeıinde kırılmıthr. mış ve dağıtılmlftır. 
devre lc;lnde petrolden m~kUI vaz!· .. Dütman, yo~n iki tarafından Öğleden sonra batka düsman 
yette kalacaktır. Bunu geçen tem· b.uc~ arabalarıle muvaffakıyet- tayyarekri Kent kontluğu sahilini 
muzdanberl söyllyorum ve bu hUk· llZ hucumlarda bulunmutlur. ı geçmiş ve içeriye ginmitlerdir. 
mü şuna istinat ettiriyorum: Hava Piremeliyi iıgal ettik. Düpnan Bu tayyarelere de hücımı yapılmıı 
kuvvetlerimiz parlak hareketlerine aiır zayiata uğradı. 500 esir, 6 ve tayyareler geri kaçmaya mec· 
evvelce olduğu gibi bugün de devam top ve bol malzeme zaptettik. bur ediloiştir. 

YAYLA 
AmadolaollD li&f. yti)aıek yaytalan 
dlbıya.ıım eo IDefhar sert buğdayını 
yetişUrlr. Bu buğdaylamı inDlti 

alınır bonmıla 

YA YlA MAKARNASI 
yapdır. :Büttıa bakkallılrdıa butımw. 

Ankara Yayla Malranıa FabrUtalan 

Yıl: 1-Sayı: 108 

Bazı Mıntakalarda 

Tüccar Elindeki 
Buğdaya E~konacak 

Hükumet Buğday, Arpa ve 
Çavdar Fiyatlarını Arttırdı 

Ankara, 5 (AA) - Baıvekaletten tebliğ edilmiştir: 
Hükumetin, buiday ifini esaslı olarak bal iç.in almış olduğu 

kararlar, bugünkü resmi gazete ile ilan edilmiJtir. 
Biliyorsunuz ki, aon zamanlarda, buğdayın ve alelıimum 

hububatın fiyatları ve bunların tevzii bazı E4Wblidc amiller do
layısile İstikrar ifade eden bir manzara arzeUDemekte idi. 

1 Bir taraftan çihçinin kendisine elverişli bir fiyat bekliyerek 
' mahsttlünü pazara sevketmekte ağır davranması ve diğer taraf-
tan hububat stoklarına sahip tüccann mütemadi bir fiyat tere.E
füüne intizaren mallarını piyasaya arzetmemeleri bu istikrarsız 
ınanzaranın belli başlı iki unsurunu teŞkil ediyordu. Buğday 
iiyatlarını müıtansile vefa edecek bir hadde tutmak ve çiftçinin 
mahsulünü ucuz fiyatla eünden kaçırmasına mani olmak maksa· 
dile, Cümhuriyet hükumetince teıktl edilmi§ olan Toprak Mah· 
su ileri Ofisinin evvelce mübayaa fiyatı olarak teabit ettiği 5 kuruş, 

1 müıtahaillerimiz tarafından büyÜk bir memnuniyetle karıılandığı 
De\"&IDI: Sa. 4, Sil. 1 de) •• 

Gazetelerin 
Sayfaları Artacak 
Gazetelerimizin Hergün 6 ve 8 

Sayfa Çıkmasına Müsaade Ediliyor 
Aalııara, ıs (Telefoala) - Memlekette kı\fıt stokunun artmuı ,.e 

pzet.elerlmlztn UAn Wl yazı baemakta çektlkleri zortutu gö,_ Ko· 
ordlnaayoa heyeti guete sayfalarmm arttınlmalan için ~veldalet 

nezdinde t.efebbüaJerde bul11B11J! ve bu teklJf BafvekU Dr. Refik Say
dam tarafradan ta.avlp edlhlôfUr. Gazeüılerlmlztn haclrnlerlne göre 
iter ıta alt19ar ve ıekher 1&yfa olarak lntf9er etmelertnl tanın 
mabadlle -.U taun lıMwllame Mgtbllerde Veldller J1eyeMae _,,.. 

blllecelrtti'. 

Bir Kısım Muhte
kirler flapz Yuttu 

1 

Piyasamıza Bol Boya; Kimyevi Mad
deler ve Manifatura Gelmektedir . 

1 

Eter boya.nacak esvabmız veya maddeler yalnız bunlardan ibaret de
boya ltlerile alAkalı bafka bir u,tniz ğlldir. 

varsa pl)'Uada boya kab:nedt diye İngiltere He Türkiye arasında yapı· 
sakın UzWmeyin, lngiltereden piya- lan yeni ticaret a.Naşması esaslarına 
samıza kWH miMarda boya vıe kim· hıtlnaden manifaturacılar birliği tı.

yevt madde gelmek üz~edir. Bu ki • zaaı İngiliz ithalAt Korporasyonu va
sım ihtiyaç fazla.aile karplanacak srtasile muamelesi yapılmak üzere 
ve klmyevt ham madde sıkıntısı çe- tnglltereye büyük sıparişler yapmış-

ı ken fabrikaların da y1lzil gülecektir. !ardır. Bu malların bu memlekete gel 
Buna mukabil bir kısım muhteklrle- meslle manifatura fiyatlarında btl· 

1 
rln suraUarım aamalacı beklenebilir. yük dll.fUklUk husule geleceği mu • 

1 !htlklra karşı ceza. ve sürgün gibi hakkaktrr. 
tedbirler belki de muvakkat ve tes· Görülüyor ki, mal gelirWemlyece· 
kin edici tesirler yapabilir. Fa.kat a- ginl dllf{lnerek lhtil<Ar maksadlle mal 
sıl kat't deva bolluktur ki, kimyev1 sakbyanlann hesaplarında yaruldıkla 
ııahada bu maksat temin edilml• gibi n meydana çıkıyor. 
görOnmektectir. Bu suretle halkın zararına kazan. 

Yakın<2& lngHtereıhn getirilecek ve mak hırsına kapıla.nlar kendi zarar
piyasada danrgı ortadan kalkaCak tarını ha.zırla.rruş oluyorlar. 

etmekte ve ilerde de devam edecek· Tayyare kuvvetlerimiıin faaliyeti Bu tayyarelerin attığı bomba-
tir. Şarki Akdenlzde de elde tuttu- de pek İyi neticeler vennİ§tir. !ar, bazı evlere ve binalara bazı 1 Almanya - Otelci eldiven ç.ırük çıktı, bari bunu elime 199· 

(Devamı: S.. t, Sü.' t.e)ie (De\IMIU: Sa. t, Sii. t te)*. (Devamı: S.. 6, Sil. 3 t.e)·= .. ~ ele bir tecribe daba )'apayım! 
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14YaşındaBörekçi ~ Şehirve Nenzlekef Haberleri 
Tecrübe Sahalarında da 

Devam Edebilir. 
Tahsil Asker A!lelerine 1 Halkm Rahatım Bozan Sarhoşlar ve Gürültü 

Tedıyat • 
Bir orta mektep mUdürünUn oda• 

sında bulunuyordum. Tasdiknamesini 
aımıya gelen 14 yaşında blr çocuk 
gördUm. MUdUr çocuğa niçin tasdik· 
nameslnl alacağını sordu. Bir anda 
çocuğun gözleri doldu. Bir iç Uzün
ttısü vardı muhakkak." Anlattı : 

Yakında babası ölmliş; ağabcylsi 

de askere gitmiş. Bir börekçi dük • 
kllnlan varmış. Şlmdl bu dUkk8.ru 
kendisi lşletecekm1'. Çocuk bunları 

içlenerek anlattığı için müdür bir
kaç cUmlc ile çocuğu önce teseıu et
ti, sonra da dllkkAnı nasıl idııre ede
ceğini sordu. 

Çocuk, bu soruya cevap verirken, 
gözUmUn önUndc olgun bir delikanlı 
oluvermişti. Börek yapmasmı biraz 
blliyormut: anneal de kendisine yar
dım edecekmiş. 

- DUkk8.nı yalnız bqıma ldare e
deceğim. Diyordu. 

Kendisine illmadı olan bu kilçUk 
aile reisini takdir etmemek mümkUn 
mU? Yalnız, öğrenmek ve derinliğine 
nüfuz etmek istediğim bir nokta var
dı: Tasdiknamesini niçin aldığı soru
su üzerine neden içlenmiş gözleri yaş 
lanmıştı? 

MOdUrle arasında konuşmalar ol
du. Bunlar herhalde çocuğun içini a· 
çıyordu. Öğrendim ki, zaruretle mek
tepten ve tahsilden ayrılacağına iç -
lenmiş ... Mektep mUdUrü karşısında
kini içinden kavramış; bir börekçi 
dükkAnını yalnız başına idare edece
ğini söyllyen bu çocuğun yeni haya
tında nefıılne itimadını kuvvetlendir
mek lüzumunu duyrnu~tu. Bundan 
sonraki görüşmelerde de telkin 9ırm
galan devam etti. Çocuk, ~ ve tica
ret hayatına alt birkaç ta naslhat 
aldıktan sonra, kalbine huzur geldi
ği bellrdl. Bunu sezmemek kabil de
ğildi. Ayrılırken odada bulunanlann 
ellerini öpmeyi de ihmal etmedi. 

Vakn mektepçller tçln, göründtığU 
gibi anlatılıp geçilecek kadar basit 
olmasa gerek... Vakanın içinde bazı 
meseleler saklı bulunuyor. 

Aile geçimi ifinln 14 yaşındaki bir 
çocuğun omuzlarına yüklenmiş olma 
sı acındırıcı olmakla beraber bu nok
ta üzerinde duracak değiliz. M:UdUrUn 
baba ,e!kaU ile söylediklerlnl de u
zun boylu anla.tmıya lUz:um yok . .Mu· 
allimlerln, talebelerinin üzerinde da· 
ima yetlştlrlcl tesirler ve telkinler 
yaptığını biliyoruz. MekteplJ çocuk
larımız ve gençlerimiz hayat hamlc
lerlnl lrtan müesseselerinden hissele
rine dllştUğU nlsbette almaktadırlar. 

Vakamızda. geçen çocuğun hayat 
hamleslnJ aldığı gibi ••• Buradaki me
sele, bir çocuğun hayat ümitlerini 
mutlaka uzun bir tahsilden bekleme
si meselesidir. 

tnsan doğduktan sonra hayata ha
zırlanmıya başlar. Hayatın lç yüzü 
karışık bir tı.lemdir. Karanlıkta yo
lunu, gözUnün tabii kuvvetile seçebi-

Kahveye Nohut Ka
nşt1ran Kahveciler 
Zabıta nohutla mahlut kahve 

ihzar ederek 111tan kuru kahveci· 
leri sıkı surette takip etmektedir. 

Dün Eminönü kazası dahilin
de yapılan teftiı neticesinde no· 
hutla mahlut kahve satan altı 
kuru kahveci tecziye edilmiıtir. 
Tecziye edilen kahveciler ıunlar• 
dır: 

Tahmis sokağında 1 1 numara· 
da Hüseyin Nusret, ayni ıokakta 
20 numarada Veli Savcan, Sa

buncu Han caddesinde 2 numa· 

rada Mehmet Ragıp, ayni cadde 

de 32 numarada Agavrıi Tonik, 

Hasırcılar caddesinde 23/25 nu
marada İsmail Tan ve ayni cad
dede 39 / 41 numarada Mehmet 
Nuridir. 

Taksi ücretlerine Zam 
Yapılması isteniliyor 
Benzin pahalılığı dolayıısile şo· 

förler, taksi ücretlerine bir mik.· 
tar zam yapılması için lstanbul 
Vilayetine ba§vurmuşlardır. Ken
dilerine müracaatlerinin tahriri 

yapılması bildirilmi~tir. 
lstanbul Belediyesinden öğren

diğimize göre, Belediyeye böyle 

bir müracaat yapılmamııtır. 
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len adam, elinde lcat ettiği aydınla-
tıcı bir Aletle daha iyi seçebilen in- Asker ailelerine biran evvel 
sandan daha bahtiyar değildir. tediyat yapılması için münakale 

Tahsil ile beraber tecrübeler de, ka yolile avans olarak İstanbul Be
rışık hayat içinde insana yolunu, da- lediyesi kırk bin lira ayırmış, tas
ha iyi rıeçccek kablllyet verir. Tahsil vip kararı almak için d e Belediye 
bu itibarla hayatı kazanmanın ı.·ası- muhasebecisi Muhtar Ankaraya 
lası olur. Tecrübeler de bir bakıma gitmişti. 
göre hayatın kendi81.w Belediyenin kırk bin liralık 

Yapanlar da Asken Mahkemelere Venlecekler 
Şimdiye kadar Zabıtanın Meşgul Olduğu Bazı 

Suçlara Askeri Mahkemeler Bakacaklar 
Ancak cemiyetin bir yaşama niza- avans kararı Vekaletçe tasvip İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekir- ı sayılacak surette sarhoş olanları ve 1 rahatını bozacak surette gürültU ya-

mı vardrr. Herkes bu yaşama niza _ edilmiş ve tediyatın başlaması dağ, Çanakkale ve Kocaeli vll!yetle- sarhoşluk halinde başkalarına tanr- panlar da askeri mahkemelere verile· 
mında sırasını almalıdır. sırasını a- için Ankııradan dün eınir veril- ı rinde ilc1n edılmlş olan örfi idarenin ruz edenleri ve mutlak surette lm - • ceklerdlr. 
labilen ınıan kanşık hayat lllemindc miştir. devamı mUddetlnce ve ör!i idare ka· menin iatirahatını bozanları polis ya- Matbuat kanununa göre alınmış 
bir dUzlUğe eri~r. Yqama nizamın- Tahakkuk memurluklarında da nununun 2 nci maddesine göre polis kalamakta ve adliyeye vermekte idi. vesikası olmadan gazete, mecmua ve 
dakl sırasını alabilecek kadar bilgisi tahakkuk yapılmaktadır. Bunlar vazife ve ıalAhlyetlerinden bazıları- Polisin vazife ve salAhlyet kanunu - sair nC41r vasrtaları için yazı, resim, 
olan inBAnın tahıil derecesi ne olursa da ikmal edildikten sonra tediyat nın örfi idare komutanlığına devre- nun şümul dairesine giren bu suç- ııo.n almak vesileslle dolaşanlar, şan
olsun ... HUner; bu sırayı alabilmekte ge.nit bir ıekilde yapılacaktır. dileceğlni ve buna Vekiller Heyetin- ları 19l!yenler de örtl idare komutan- taj ve dolandırıcılıktan maznun olan-
ve 0 sırayı muhafaza ile beraber iler- Paaif korunma iılerinde kuru- ce karar verildifln! bildirmiştik. lığınca takip edileceklerdir. lar hakkında da örft idare komutıın-
lemededlr. lacak mahalle ekiplerinin giyin· Bu karar üzerine flmdlye kadar Devletin emniyet ve ıeııı.metinl ve lığınca takibat yapılacaktrr. 
Vakamı?.dakl çocuğumuz bu sırayı me maarafları olan üç yüz yirmi hariçten gelen tumlerln gösterilmesi içtimai nizamı tehdit ve ihlAl gibi va Ahllka ve umumı terbiyeye uygun 

muUaka tah81l yoluyla almayı akl _ 1 bin lira bina vergilerinden yüzde ve memleket dahilinde yapılacak film zlyetıerde bunları yapacaklarmdan olmıyan, devletin emniyet ve ılyase
na koyduğu için tasdiknamesini ist;- on ~isbetin~~ tahsilat ya~ılmak lerln çekilmesi için zabıta mezuniyet şUphe edilenler de askeri mahkeme- tine muzir oyun oynaWan yerleri de 
mlye geldif;inde içlenm1'tı. Bu çocu- s~retıle tez:n.ın.ı huıueundakı Bel~- verir!<en timdiden sonra bu ıalAhlyet lere verilecek umumi ve huııust nakil komutanlık kapatabllecektir. Buna, 
ğun orta t&ruıilden ence hayalı ona. dıye meclıımın kararı da Veka· örtl idare komutanlığına tntlkal et • vasıtalarına komutanlık vaziyet ede-
az da olsa öğreten bir il~ mekte~ tah letc;e tasvip edilmi§ ve lstanbula mlş bulunmaktadır. bilecektir. şarkı, sevda, gramofon plAkları, fl-
sm vardı. Ostollk geçen yıl da ıını· bildirilmi§tir. Halltm rahatmı bozacak ve reu.let Saat yirmi dörtten sonra balkın !imler ve resimler de dahildir. 

tında kalmış. Belki de bu zaruretle 
çocuk, kab111yetlne uygun m9leğc 

glrmi~ oluyordu. 
Börekçi dUkkAnım kazançlı bir ai

le geçim yeri yapabilmek için az mı 
uman ve hUner ister'! Babıuıınm 

nı1l.9terllerlne, aynl lezzette, börek ya 
pıp yetlttlrmek bir sanattır. Ayrıca 

satıf sanatı, müşteri tutma \re çoğalt 
ma sanatı da börek yapmak kadar 
bilgl ve tecrUbeye ihtiyaç gösterir. 

Birçok aileler, muratlı ve uzun 
ıenelere mal olan tahsil yoluyla ço
cuklanna hayatı kuandırm&kta ıa

rıı.r ederler. Uzun tahsilin bir kablli
yet işi olduğunu unutmamak icap e
der. Hele senelerini sınıfta kalarak 
geçiren çocuklar bizim börekçi çocu 
ğun ya.,mda eline geçen yolda fır

satıan da kaçırrnqı, bir sanatın çırak 
lık yaşını da. geçirmiş olmazlar mı? 
Kabiliyeti elverir, tecrübelerini ço
ğlltırsa bugUn 14 yaşındaki börekçi, 
yarının çok aatan ve tutulan bir bö
rekçisi olarak karşımıza. çıkabilir. 

Bu çocuk için orta mektepten tas
diknamealni aldığı daldkadan itiba
ren mektebin haricinde yeni bir tah
sil ~lıyor demektir. 

Börekç1Uk... ömrUnUn sonuna ka
dar bunu tahsil edecektir. Tecrübe 
sahalarındaki bu nevi talaille kemal 
mertebesine yaklaşmış insanlar az 
mı? 

Eğer kız sanat enst!Ullert gibi muh 
telif iş sahalarında bilgill sanatkı\r
lar yetiştirecek erkek sanat enstitü
leri de açılırsa blzlm börekçi küçtlk 
sanatkAr hünerini böyle enstltUlere 
de giderek artıracaktır ftlpheslz ... 
KilçUk börekçinin, nefıılne itimadı 

kadar tek başına. hayat yolculuğu da 
takdıre ve teşvike !Ayık değ'' ' ~ıi? 

Rüsti llav 

Sığınağa Giren 2 
Cocük Öldü 
' Adana (Vatan) - Tarsusun 

Sofular mahallesinde oturan de

mirci Mehmet ustanın on üç ya
şındaki oğlu Vehap, kızı Bahire 

ve torunu Fazilet oynarken evle· 

rindeki ıığınak çukuruna girmi§· 
!erdir. O esnada ~iddetle yağan 

yağmur çukU!Tun çökmesine se

bep olmuı ve üç yavru toprak 
altında kalm19tır. Fazilet kolun

dan ufak bir yara ile kurtulmu1, 
Vehap ve Bahire ölmüşlerdir. 

Yedek SubayÇocuklarmm B. G" IUk lh 
Pansiyon Taksitleri 1 f . Un r8C8· KAHRAMAN 

Ankıtra, 5 (Telefonla) - Ma
arif Vekaleti serbest meslek ıa· 
hiplerile mütekaitlerden yedek 
subay olarak askere alınmıı olan
ların çocuklarının pansiyon tak
sitleri hakkında Maliye Vekaleti 
ile mÜ§terek bir karar ittihaz et
miştir. Bu karara göre, serbest 
meslek sahiplerile mütekaitlerden 
yedek ıubay olanların çocukları 
için ödedikleri pansiyon taksitle
rinden yüzde on iskonto yapıla· 
caktır. Bu iskonto yedek subayın 
askerliği müddetince devam ede
cektir. 

tımız Bir Milyon Lira Mshmetciklere Sig::ra 
Dün yabancı memleketlere Bir okuyucumuz kahraman u-

kerlerimize fazJa miktarda. ılgara 
yaptıjımız ihracat yektlnu tuta- temini için glizel bir tavılyede bu-
n bir milyon liradan fazladır. lunmaktadır. Mehmet:clkJere 11lga-

Dünkü ihracat maddelerimiz ra toplamak için belediye tarafın-
dan kllltll kutular yaptırılmalı ı.·e 

arasında bilhassa Amerikaya ya- 1 bu kutular re!'Jml dairelerin. Tlca
pılan 5 O 3 bin liralık ham afyon ret Od&Jıı \'e Borsalann, BeledJye
ihracı nazarı dikkati celbetmekte. ı nln, Halkevlerfnln münasip yerle
dir. Akdenizde harp dolayısile rlne konulmalıdır. llerkealn arka-

da,ma sigara ikram etmeel bizde 
nakliyatın güçletmesi üzerine adet olmu,tur. Bu suretle bu da1-
Amerika ile aramızda ticaret es- relerde sigara içmeyi hatırlıyaeak 
kiye nisbetle durmuı gibi idi. Bu 

1 
olanlar yanındaki arkadaşına ıl

kere ihracatın Basra yolile yapıl- Kara ,·erecekmlt &ibl bir ıılgarayı 
bu kutuya atabilir. Bu, mAne\'İ 

mıya başlanması Amerika ile ti· ı bir zevk olmakla beraber bir kar-

v 1.1.kl y • T · 1 caretimizin fazlalatmasına bir de- de.,I hatırlamak itibarile de kıy • a 1 1 ere em aym er Jil teıkil etmektedir. Dünkü ihra- 1 metıı bir hart-ket ve ntaııseverılk 
d Al 1 250 olur. Arzu edenler kutu Ue de ıl-

Ank~ı", 5 (Telefonla) - catımız a manyaya yapı an ~ - d gara atabilirler. Hattı\ kendllerlle 
Açık bulunan Bingöl valiliğine bin liralık tütün ihracatı da ış )lehmetclkler arasında l"Yabi bir 
Hakkari valisi lmadettin, Ağrı ticaretimiz için mühim bir satı§ muarefeye yoJ açmak l~ln kutu • 
valilig~ine Muş valiııi Niyazi, Gü- olarak gösterilebiür. nun altına isimlerini ,.e adre&le-

1. · B 1 k 1 rini de yaı:abUlrler. Okuyu<'umu-
mü,hane valiliğine Ağrı va 181 Ayrıca u gariatana porta a • zun bu güzt>I ,.e kUltetslı. mUtal!l· 
Hasip naklen, Hakkari valiliğine balık, çiğ koyun deriıi; Finlan- asını biz de takdirle ka~ılar. Ve 
de Krdes kaymakamı Rü,tü ve· diyaya da deri ihraç edilmiştir. • belediyenin nazarı dikkatini ceı-
kaleten tayin edilmiştir. Bugünlerde deri ihracatımız art· ı beder.ıı.. 

d mııtır. '------------•~., Adlille e: ltaıyaya tsıanbutdan 200 bin 

bitti -
lira, lzmirden de yüz bin lua 1 ladağda Kar Bir cinayetin muhakemesi 

Temmuzun yedinci gUnü Kaba~ kıymetinde deı:i1 g?n~erBilmesi ilçlin ; Bursa, (Valıı.n) - Uludağda kar 
U kalb Kontenjan verı mıştır. u ma ar 

rıhtımının UstUndc vUcud ura Burgaz yolile halyaya ihraç edi- devam ediyor. 1500 rakımına kadar 
çevrilerek öldUrillen blr ceset bulun- lecektir. 1 her taraf karla örtWmUştUr. Kayak 
muştu. Polis biraz sonra bu cesedin ı 
İnebolulu kayıkçı :Muttalibe ait oldu Finlandiya ile aramızda yapı- sporlarının yapılmasın& müsait dere-
ğunu tesblt etti ve bır gün sonra da lan son anlaımıya göre, dün bu cede kar yığılmıştır. Kayakçılar ha
hemfehrisl ve uzaktan akrabası olan memlekete 150 bin lira kıymetin· 1 zırlıklarını tamamlanuya çalışıyor • 
Hüseyin! katil olarak yakaladı. de deri gönderilmittir. Ayrıca lıar. Birkaç güne kadar Uludağ spor-

HUseylnin ikinci ağır ceza mahke- Sovyetlere de deri gönderilmesi larına başlanacaktır. 
meslndc devam edilen duruşması son 

beklenmektedir. safhaya girmiflir. Müddeiumumi ge-
çenlerde suçluya idam cezası verilme 
sini istemişti. Suçlu mUdntaıısmı da 
yaptığı için dUn karar verilecekti. 
Mahkeme yeniden bazı şahitlerin din 
lcnmesine ıuzum gösterdiği için dava 
başka gUno bırakıldı. 

Yeni Ankara 
Müddeiumumisi 

Ankara, (Vatan) - Açık bulunan 
Ankara Cümhurlyet mUddelumumnı
gine Balıkesir mUddelumumlsl Cemil 
tayin edilmiştir. 

Bir katil mahkfun oldu - Sebze 
hali önUnde geçen kanlı bir boğuşma 
nın duruşması dUn ikinci ağır ceza 
mahkemesinde neticelendi. Suçlu a- Piyasada: 
rabacı Tahir on beş sene hapiste ya
tıp çıkan Er~ Mehmedi birçok yerle
rinden kama lle ve öldürme kaatile 
yııraladığı !çın dört sene hapııe mah 
k<lm oldu. Mahkemenin kararına gö 
re bir gUn Tahir arabasına yük almış 
Efe Mehmet buna m!lnı olmak için 
llstUne sopa ile ylirUmtiş, o da kendi
sini mUuafııa maks:ı.dıle kamasnı kul 
lanmlftır. 

Ofisin !'!attığı buğdaylar - Toprak 
mahsulleri ofisinden satın alınan buğ 
day bedellerinden tediye sırasında 

vergi kesilip kesllmiyeceğinde tered
düt edilmekte idi. DUn Maliye Vekd-
!etinden lstanbula gelen bir tamimde 
toprak mahsulleri ofisinden mübayaa 
edilen buğdaylardan vergi kesilmesi
ne ıuzum olmadığı bildlrilmiŞtır. 

'rasarruı Haftası 
Bu ayın on ikisinde Başvekilim! -

zln bir nutku ile açılacak olan ta
sarruf haftası münasebetUe mektep
lerde talebeye lktısadl mevzulardan 
bahsedilecektir. Hattanın ilk günU 
her muallim talebeye yerli malların 
faydalarını ve yurdumuzun yetiştir -
diği mahsulAtın ehemmiyet ve kıy
metini, iktısadl üstünlüklerile tasar
rufun kazançlarını izah edeceklerdir. 

Belediyede.· 
Havagazı fl,yatları - Havagazı fi

yatlarına zam için bir teşebbüs ya
pıldığı bazı gazetelerde yazılmışsa da 
İstanbul belediyesi böyle bir te,eb
büııten ademi maltlmat beyan etmek
tedir. 

Pamuk Eken Fakir 
Müstahsile Yardım 

Adana (Vatan) - Gelecek 
yıllarda pamuk zeriyatına daha 
büyük ölçüde giri,ilecektir. Önü
müzdeki ekim mevsiminde Ve
kalete bağlı pamuk deneme ıslah 
ve üretme çiftliklerinin istihıal 
ettikleri saf tohumlar maliyet fi. 
yatından satılacaktır. Müstahsil
ler önümüzdeki yıllarda daha ve
rimli bir zeriyat yapabilmek için 
tohumlarını ıirndiden tedarik et
miye ba,lamışlardır. Çukurova 
ve cenup vilayetlerinde cidden 
fakir ve yardıma muhtac köyliı 
müstahsillere meccanen iki bin 
ton pamuk tohumu tevzi edilme
si Ziraat Vekaletince kararlaıtı
rılmıştır. Bu tohumların bedel ve 
masrafı olan 12500 liranın tedi
yesi vilayet muhasebeciliği~ bil
dirilmiştir. 

İktısat Vekili 
Şehrimizde 

İktısat Vekili Hüsnü Çakır dUn sa
bahki ekspresle lstıı.nbula gelmiştir 
Birkaç gUn İstanbulda kalarak tel -
klklerde bulunacaktır. 

Kuru Meyva ihracatı 
İngüiz ithalat Korporasyonu 

ile müzakeratta bulunmakta olan 
lzmir kuru meyva birliği reisi 
Muhip dün lzmire hareket etmiı
tir. 

Öğrendiğimize aöre, bu konuı
malar iyi neticeler vermiftir. Ya
kında İngiltereye kuru meyva ih
racı beklenmektedir. Aynca lz
mirden de İngiltereye ıipariıler 
yapılacaktır. 

Maarifte: 
Okunmcyan kitaplar - Maarif Ve

kıUeti, vekAletçe aatm alınarak mek
tep kUtUphanelerlne gönderilen kitap 
larm okunmadığını ve hattA bunların 
açılmadığım haber almıştır. Bu gibi 
kitaplann talebe ve muallimler ta
rafından okunması için ~aslı tedbir 
ter alınacaktır. 
Kız talebenin aıııkerJlk dersıe·ı -

Husus! ve resmı orta okulların son 
iki sınıfında bulunan kız talebe 1ld 
saat yerine bir saat 8$kerl1k dersi 
görecektir. 

- Tabirden hiç baz.zetmedim! Canımız: böyle iııtediti lçin 
kışın bakiyeslnl ltalyada ,.e baharı ı•arı.ste geı;lmılye gı
diyorur~ r IK©~m©p©~tO~ır l ~nl &'Örünce Prenses MUzeyyen Hanımı tanıımyabillr, fa· 

kat ,ız evlenemezsiniz! 

- Peki, Suzanın 'eref ve ha;:ı.'lll)'eti ne oluyor' 
- Suzanın şeref ve hayıdyeti Ue bu ildi' araaındakl mil· 

nasebetı anlıyanıadon. Resmen nlpn yapılmadı. 
- Fakat bunu birçok lnqn duydu. BHılarına blr. söy

ledik, onlar da Aleme UAn ettiler. 
- Kırk 71Uık evlller ayrılıyor. Bir nl,an ta&av\·urun

dan \'a?: geçllmeıtlnden daha basit ne olabillr' 
- Bir ~eyi unutuyorsunuz: Ya bu kızı ben sevdtmse' 
Prenseı1 gayretle ~rtıe,en bir 1e11le cevap ,·erdi: - S1ı\'• 

dlın der~n yalan !'!öylemi' olursun! · 
- Fakat ya o kı11 beni se,·dly. e '? 
Pre~es Müzeyyen yatağmm içinde dofnıldu ve blru da 

yah·aran, ikna edilmek istenen bir eda ile: - Bu fikri ne
reden lca.t ediyorsun Cevat'? o kır. da seni se\'mcdi. Zaten 
ne zaman ııeveblllrdl '? Nl.,an .. özü çıkmadan en·el hep ıı.n

neıılle alAkAdardın, nı,an kararı \'erildikten sonra bir an 
ba.' b&fl& kalmadınız, diye öylendl. 

Ce\·at, ka lıtn çatık, odamn içinde dolaşmıya ba.~lıtdı. 

Anaesl yastıkla.m dayanarak doğl'ııJmuş, kendisine baluyor. 
nar.arları onunla beraber odanın lçlnl doı-.ıyordu. Cevat 
eonm birden ba ceztnttye nllıayet verdi, anneelnln ta onune 
gelip durdu: 

- Anne, biraz ralıat!lızsınır.. Onun lçln ılzl u~un müna~ 

ka,nlarla yormak istemem. Fa.kat bir iki teı ıonnak ihti
yacındayım. MHur g-örün. Biz: hayatta hlı;-blr akraba~ı klm
tıe!'ll olmıyan lkl lnııGnız. Annem!'llntz, beni gittikçe artan 
bir refah, bir zenıtnllk içinde bUylittünUır;. BanG karşı da
lma lfttufkAr bir anne oldunuz. tyUlğl.ml, aaat1ettml elbettfl 
latcrsJnlz. Beş on gün enet beni bu Suzanla evlcndlrereğt
nl7.I söylediniz, ben ı temedlm. Rlç blr r.aınan göstermedi· 
tlnl7. bir şiddetle benl kabule mecbur ettlnl:r.. Ben de cPeklıı 
dedJın. l}lmdl birdenbire bu lzdh·acın olmıyacağmı öylü
yor5unnz.. Nişanlım OMIVklfnl almıış bir COllÇ ku.a «Alla.h:l· 

--~ 

L Yazan: 
34 

ll!ahid Sırn J 
ıamarladıkııı bile dernekılıln buradan • 'Müsaade buyurun 
kelimeyi yine kulJanayım - kaçıyoruz. Ben bu va.zlyette 
zav&ll.ı bir kukla oluyorum. Fa.kat insanım, kendlıne göre 
bir kalbim ve kafam var, onun için de ınllsa&de buyurun, 
eora.yım ılır;e: Bu gldi,ln, bu kaçışın sebebi, sebepleri nedir? 
Suzarun mazisinde kirli bir nokta bulundutuna ihtimal ve
remem. Böyle bir şey duydu leenl:r. bu mutlaka bir iftll'ıMhr. 

- Ha.yır, böyle bir ,ey duymadım. 
- O halde hareketlml.ıı muhik kıla.cak ba..41ka bir ııebep 

tasavvur edemem. 

Prenses Müıeyyen otla yorganların içine ıomüldü. Oğ
lu)1a ara.~ına bu 11uretıe &anki uıun meeafeler, aşılmaz me
safeler koyarak ktndlslnl emniyet altına koyuyordu. l'or
ganlara sım sıkı &arınırken il!}Udüfürıü blraı blı;settl: 

- Her ı,eyl bu konu,madıı halletmell)1z. ÇUnkü ben he
ııap ,·erir gibi konu,nıalardan nefret ederim. Bu lıdiva.ç o
lamaz. çünkU bu ızdi\·aç bir clna)·et olur. 

- Nedtn'? 
- Çünkli.. Bak Ce\'at, un& hayatımdan çok az ıey öJ-

rettlm. Fakat bu çok at o,trettlğlm şeylerle baıjl<alarından 

parça parça duymu, olablltıeek şeyleri birleştirince uvalh 
annenin ma7.lılne karıı ellX'tte bilyük bir iftihar hlHi duy 
mamı ııındır. 

- Ben annemi muhakeme edPn bir hakim değilim. Vazi
fem annemi 5evme.k ve ona hUrnıet etmektir. 

- T~kküı; ederim <:enıt. Şu halcle ha.na sorma. Bu lz
dh-aç olamaı, ta.~ıdığı ı lifus teıkerelerlne göre birbiri
nizle e\·lcnebllll'l5inlı, Ml<;. .&il l\lultaln Bey buraya JClip 

Ce,·at Uk once: - Neden' Diye sordu. Sonra renst aap 
sar oldu. 

AnlamJ4tı. 

Nüfu9 tezkere.-ılnde adı yazılı ad&mm çocafu olmadıtJıu 
dalma dU,ünmllf, hattl bu adda bir adamın hiçbir zamao 
dünyaya relmeınlt oldufuna çok kere ihtimal verm19tt. A· 
na otul birbirlerine bakhlar, ve ~vat aıuıeelnln matrar 
ve mlltehakklm gözlerinde Uk defa olarak ,. .. rörUp bir
den yat.ata koştu. Annealnl kUçUk blr oocuk gibi b&fnna 
baııarak gevşernlş derili yliı:ünden öptU. Prenııes Müzeyyen 
kendisini otlunun kollanna bırakmı9tı. Fakat bu ancak blr 
dakika devam etti. Sonra Müıeyyen HanmıefendJ ba kol
larda affeden, acıyan, t&hakkllme, emre baurlanan bir 
hami insan eda.•ı hlııı•edlp lrkUdJ. Hayır, PrenMe &llizen'en 
hiç kimseye hesap verecek dettJdl. 

Bu hAml rolUno l'irrnl' c!ellkanlr ba,ka bir aıuıdaıı doğ
mu' ol aydı şlmdJ belki sokaklarda ıUrUnUyordaı Bir .er
,.erl idi. Kendi ini ıaran kolların batındaki peruk.ayı hıTP&• 
lamasını, <11ar&masıru lstenılyerek: 

- Çocuk, saçımı boıuyorı1on, diye çekOdl. 
Sonra da emretti: - Ben ,.ade bir ııUt içip nyuyaeatım. 

Odana giderken bana bir fincan ıotuk ıtıt getlrmelerlnl 
söyle. Yarın göru,urıız, dedi. 

Cevat içinde kırılan, ıoğuyan, Adeta yaralı bir şeyle ya
taktan uııı.lda.;.nu9tı. Ve beyninin içinde birden ı;ualler can
landı. 

«- Peki, mademki ben haklkatt.e Ali Muhıln Beyjn ot· 
Juyum, bu korkunç lzdJvacı neden d1i9l1ndl1nQ:ı; 'l Nasıl dll· 
~Une blldlnlı h Diye bağırmak ve bağıra bağıra annesinin 
UstUne hücum etmek lhtlya.c."1ll hl.asettı. Fakat sonruı' 
Böyle bir hareketi annesi hJçblr uımao affetmezdL Ve 
dellkanh hayatını kazanmak için bir erkefln ~f&bllcc&
ğlnl hl~ düşünnıemlıo, bunun kabil oldup 1.ınktıoı kcndl51ne 

(.Arko.11 var) 

/' 

SöVA~ô 
ö<CMAlb, 

Alman yanın 
İstismar Siyaseti 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
IE5) omanyada, kanlı büyük 

~ kanııkhkUıra yol açnı•k 
istidadını gösteren hadisderdeD 
sonra bır sükun devresi başladı 
ve lejyoner polıs teşkilatın111 

lağvı ile, karıııklık eebepleıi 
bastırıldı. 

Bununla beraber, RomanY8' 

da vaziyetin tamamtle yatıştığı· 
nı söyleyemeyiz : yalnız muhak· 
kak olan ıey, bugün RomanY8 

da yeni bir devrenin açılmış ~~· 
masıdır ki bu da zapiri bir ıu· 
kundan ve hadiselere veril111ck 
istenen euni bir ~ilden ibaret· 
tir. 

Filhakika, dün, Romanya i~~ 
Almanya arasında bir iktıs• 
anlaşma imzalandığı haber 'lft' 

rildi. Bu anlaşmaya göre, .R0 

manya, Almanyaya ik.tısadi &' 
hada muhtac olduğu maddc}eıı 
ve mamulatı temin edecektir. 

B ~ u, Almanyanın cyeni Jl 

zam >ının yavaş yavaş te-vO:-' 
bıti zuh eden maddelerinden 

olarak ortaya çıkmaktadır. }-liı 
kimiyeti altına aldığı memleket 
leri, bir müstemleke gibi ke.ııd• 
menfaatine ve kendi planın• 
göre çalıştırmak istiyen Alrn1111 

ya bu arada F ransaya da yal11ıZ 
ziraatçi bir memleket olmak 1fll 
zifesini vermiştir. 

ALMANY ANIN KANADASI 
Son Hitler • Molotof göriif 

meai esnuında, Almanyıı.ıııll 
Sovyetler Birliğine iktısadi ~ 
hada bir teklifte bulunmu§ 0

1 ması ihtimali mevzuu bah•0 

mu§tu. Bu ihtimale göre AlınaJl 
ya, kendi toprakları daima ~ 
giliz tayyarelerinin bombat .~ 
manian altında bulunduğu içi 
ağır sanayi mamulatının ~u, 
fabrikalarında kendi hcsabsıı 
hazırlanmasını istemiştir. .l'. 

ihtimali k~bul edecek olur~ 
teklifin muvafık bir cevap göl~ 
mediğini de teslim etmek ' 
zımdır. 

İngilterenin kendisine t.aY>" 
re ve tayyareci yetİ§tiren Kan' 
da ve Amerika gibi geni§ k•J 
naklarına mukabil. Ahnaro" 
nın da bOyle sakin 1an11> 
merkezlerine ihtiyaç duytıı-' 
pek tabiidir ve F rnnsanın ~ 
ed.ilmemiı kısmmdaki fnbru>' 
!ara bu vazifeyi ver~yi dü~Uj 
düğü de akla yakın bir ihtiın9 

dir. P 
Bu suretle Almanya, ,ye 

1 
nizam> ismini vererek, teşkil ~ 
tiği iddiasında bulunduğu ıne P 
leketler cbloku> ile, kendiıiıl ~ 
harp gayretini kuvvetlcnd~e.~~iı 
kaynakları işletmek teşebullH11 
maskelemek istemektedir. ğ 
kikatte Romanya ile :,•aP11

P 
ıon iktıeadi canlaşmn> ve f rll . 
aa ile temasları bir istismar •; 
yaıetinin başlangıcını işaret ' 
mektedir. 

Senelerce biriktirdiği h111~ 
kuvvetini ~ir h~mlede harc.ıY~ 
Almanya, lngiltere kuvvetle1ıı P 
ken, ona karıı yeniden hazır 11 

mak ihtiyacını duyuyor. ~ 

ihtikar Suçlarına Bit 
Mahkeme Bakaca1'0 
lstanbul müddeiumumlliği ıniU1 ~ 

runma kanununa muhalif hareıcet D' 

denlerin ve ihtikAr suçllc maznuP tif" 
!anların duruşmalarını çabuk bl tı! 
mek için asliye mahkemelertndefl ıt• 
rlslnl yalnız bu i~e tahsis etınlse ı.ır 
rar verm~ ve tetkikata ba.şlOJll~ ~ 
Eğer meclisten şu günlerde çııcııC e 
yeni bir kanunla ihUkAr suı:ıarı ~ııl 
r1 mahkemelere verilmezse Is~ ıııı 
da mllstakll bir mahkeme ynJnıı r 
1.fvlere bakmak üzere faaliy,.te P 
cektlr. 

Hava Kurumuna Teber
rUler D~vam Ediyor . 

·ıerıP 
Manifaturacı ve tuhafiyeeı I rl 

Hava Kurumu için sermaye e,~ 
nin yüzde birini teberrü etı:t1 e 
ve bu teberrüün yüzde onunu bil 
nelik taahhüt olarak vennek tat! 
ııusundaki hamiyet müsabtt:~' de 
dün de devam etmi§tir. J?0~ tit• 
20 bin lira teberrü cdıl.~ıŞ ıe 
Manifatur11cıların iki günluk af 
berrü yekunu 45 bin lirııY1 

mııtır. 

Abone 
Türkiye dal-ilinde: 

1.00 

6 aylık 

760 

Hariç memleketler ı 

• 
ere ti 

Senelik G aylık s aylık MıJI'.,... 
~--------~~~~----._..--'-oııtııf 

2'700 1410 800 Kr. y ~ 

*' r: 
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-......wı T~r:hin En Buyuk Aşk Roman 
Yazan: NİLLA KIJR 

keşmirde Bütün Tabiat Tazelenen 
Aşklarına Bir Gelin Yatağı Oldu 

- 18 -
~ seyahate kadar Mihrünni- rumiyetler içinde çırpınan, çalı-
1.ir Cihangir Şaha olan aşkı, şan yüzlerce milyon ınıanın hali-
8-h ıenç kızken tehzade Şeyh ni hatırından çıkarmıyordu . 
~Ya bağladıtı sevdanın deva- Güneı doğarken ve batarken 

1 
an ibaret kalmıftı. Hatt& şu duayı tekrar edıyordu: 

~ kadın Hunemi ıördüiü za· cAllahım, bana yol göster. 
~ baba11nın ilk ıençliğini ha- Bütün dünyayı senin yarattığın 
-.,._ ~ ve yüreğı biru oyna- b~ sevda bahçesıne çevirmenın, 

8e . _ bıze bol bol verdiğin audeti bat· 
~ raberce Hunalaya daılanna ka inaanlara da dağıtmanın yolu
llid ken henüz tanlfmıt gibi ye· ı nu göaterl> 
. en aeviftiler. Hindi.tanın eş• G·· l · h Ilı .,,;:_ 11·- · · b L __ -:ı. d ··1 un enn esabı yoktu. Sonba· ..... e ıgını eraDGT .... r u er, h 1 · 1 laılUan bunu berabe içti. 1 ar ge m11, çatmııtı. ki sevdalı 

iki ac d ı h 1 K · hala göllerde dolaııyor, Hafızın 
il.it•·- v a ı kele epnbıre ~ar-1 türlerini okuyorlardı. Atkın es· 
t.L -ıı aonra aı arının u ıuze 1 l . · 
~-t ilemi içinde eridiiini duy- rar lı fBd raCp ,~rmı. M;mMı?'he .. do?'amı· 
~r s··ı· · ıab· t ·-- l yor ar ı. wıangır, ı runnıaanın 
a..L • u un ıa -.-e enen b. . d - .1 1 .. 
~lan için hazırlanmlf bir ıelin .U.. ınlsad n_ egı,: sndu ~rkın -~~z~l.dpe· 
'•t.fı h )" • 1-••h Saad t .. ra.ı O Uguna .ıte 1 euuını a e• 
~ı- ad~kı a_;~:_ L e ıtoz ta inandırm11tı. 
L • warı o erCA ouna &avuı U· 
ıııar... Cihanair bir 8iİn dedi ki: 

Cihangir dedi ki: - Ke,mir Hindietanın tahtı· 
- Oh, hakiki evimize niheyet dır. Fak.at artık bu tahttan inmek 

hldftimizi hiaediyorum. zamanı geldi. Halkı düıünmeli
~ Dağlardan; yeRi doimuı, ba· yiz. Onlar bizden adalet bekli

aular akıyordu. Bunların flrıl· yor. Atkın J&rabile beslediğimiz 
~lldan bqka musiki iatemİyor· ruhlarımızdan doğacak bütün 

dı. Bu yeıil saraydan güzel bir doğruluklardan ve adaletlerden 
~Y. tasavvur edemiyorlardı. onları ialifa~e w ettirelim. . Halka 
.,_ıçbır suni koku, dağ çiçeklerin· adalet dagıttıgım dakrkalarda 
Lll ıelen vahıi ve tatlı kokuya sen mutlaka yanımda bulunacak· 
~tilemezcii. Hatıralaruıa f&&• auı, aizundan çıkan her söz ae· 
""" Yazdılar: nin ilhamın olacak. 
cCeımet yeryüzündedir ve bu· - Elbette, sevgilim, insanla· 

~~dır. Sevda için yaratılan bu nn yükü zaten ağırdır. Biz onlan 
~ bahçeden baıka bir yerde bir takım cezalarla daha fazla 
-~- aiırlaıtırmak için dünyaya ıel
'-r l ek bqlarına dailarda yatb• medik, aevıi dağıtmak ve yük
'1 • kürekleri kalb ,eklinde olan leri hafifletmek için geldik. 
tö'tırt andallarına bin~p ya~nız~ Agraya döndükteı:ı sonra. sa· 
> Uerde dolaıtılar. Cihangır dı· rayın kapılannı bütün derthlere 
Cltdq iri: ve muhtaçlara eıçhlar. Haceti 

iL - Bu yerlere hah eennek mi) olan kimse bot çevrilmiyordu. 
"'lltada ıiltelerle. yastıklarda Neleri varsa herkesindi. Bunu 
~ mı~ Allahın en büyük herkesle paylqmak zevkinin, ken
~et diye bize verdiii l(lizellik· dilerine hasretmek zevkinden çok 
oı.: bundan büyük aaygısızlık üstün olduğunu her gün bir defa 

az.:. daha duyuyorlardı. Halk kendile-
~.ibriinnia afkınm en hazla rini yalnız kederlerine deiil, se· 
'.nıannı geçirirken bile &f&iı· ı vinçlerine de ortak etmİye ahftı. 
'7 Hindistan vadilerinde mah· (Arkala var) 

~~~ 
Yeni Bir Tayin Münasebetiyle 

4tletizm Federasigonu BaşkanlıJına Yapılan 
'tayin Bu Spor için Ümitlerimizi Kırmıştır 
~ 8enenln lstanbulda yapılan Bal· alattayin bir seyirciden ne farkı var· 
'OYUJılarmda atletlerimis, on se- dır? 
'lııtu hesapları temlzllyerek altı bl- Hayatında on metre koıpnamıt hat 
6.ı....-llt almak suretlle famplyon ol- tA hızlı yOrUmemlt bir adam. Semih, 
~ eonra bu muvattalaJetlel'tn T...ıtk, AH RıM, Jl'lrusan ıtbt ptatte 
eı.....-~ için beden terbiyem pıel aeneıerce k0"'1Uf, ay yıldızlı formayı 
~~tQğUnden eaaa11 tedbirler bek ıtymif, bu lfln tçtnden yet1~1' kim· 
~~ bbı1 aUkutu hayale utratan selere direktif verecek blr vaalyete 
~ almıyan bir ta.ytn bıvtle aokuluyor. 
-tll&fbk. Blrbtrtmlzt aldatmıyalım, bir atlai
~ verilen bir haberden, le takip eden hatalar bize ı&ıtertyor ..;:::n tederaayonu b&fkanlıtına ki, Ttırk aponınun bu vaziyet dahi· 
>lıı at mOdQrQ Saffet oaraım ta- tinde lnkifatma bnkAn yoktur. 
a.~Odtftnl öğrendik. ( Kemali ON AN 

~...._ muhakk&ktır ki: bu tayin Tehir edilen maçlar 
~ttne bbıtm kadar, Ttırk spor AtatUrkün ölllm yıldönUmQ do-
l'ttte uınumlyeainde f&9m" ve hay- layıslle tehir edilen !iğ maçları bu pa 

kalmlftlr. zar gQnU yapılacaktır. latanbul fut-
'-ı arkad&fın beden terbiyem ge- bol ajanlığı devn araaı yapmamıya 
~ lllrektörltll11 ı;erceveaı içinde ay- karar verdltfnden Udncl devre •n&Ç• 

\tr defa çıkarılacak bir -mecmua lan seıecek hafta b&tJıyacaktır. 

~ llerlyat mOdOrlDtone bir parça 
~eblllriz. Çtınldl, ne de otu 

~ yeUmi Dk mektep muallim· 
' hptıtJ SD'&larda sazetelerde de 
"Uddet yazı yazmıtır. Fakat at
)lıl federasyonu b&kanlıtma ta • 
t\ ec!lld1ttnt duyunca memleket spo 'lçsn beslediğimiz en ufak ümitler 

•ınıcıı. 
~ıt._ plmlken tekrar edellm ki, 
\ıa 8por kurumu devletleerek be
lıı.... ~,...ı pnel dlrektörlUğUne tn 
~ ettucten 10nra bu lln bama g~ 
~ senet direktör maalel •t etra· 

MEVLID 
28 • 29 tetrlnlevvel 940 kadlr gece

si cenç Y&fında irtihal eden MDJg&n 
Dlncln ölUmUnQn kırkmcı gtlnUne 
mtlsadlf 7 / 12/ 940 cumartem gUnU sa
at 1 de UtkOdarda İhııantye camlln· 
de ruhuna ithaf edilmek Uzere mev• 
Udi ferif ve hatlm duası okunacatm
dan arzu eden akraba ve c1oet1ana 

1 

telp'tfleri rk:a olunur. 
Merhumenin 9'1: Ziraat bankam 
mutettlflertnden Hlkmet Dlno 

MIVLOT 
lt.rı anlayanları topiı7amadı. 

~ın içindir ki : bu lektl&tm ku
~ ıtlndenbert spor llertm1* 
llt ttlrtu iatıkrar temin edllememlt· 
~e bu vaziyette edileceğine de ih· ZUhtil Pata torunu ve AbdUrrah • 

Vermiyoruz. man Zeki Grin kızı, genç Yatında u· 
.. l. S.tteUn rtıettzm tederuyonıu. ful eden Babahatln ruhuna lthat edıl 
'~a11lı8'J meMleı~e avdet ede- mek Uzert. önUmllzdtkl puar gUnll 

l:llle namazını müteakip Kızıltop • 
-.,.' atkadafın tesadüf eseri olarak rakta ZUhtU Paşa camllnde llHWHdl 

llMtızm mUsabakaaına giden 1'· •ertf okunacaktır. --
CHARLES 

BOYER 
e CLAUDETTE 
e COLBERT 

..._Du::Es PETROVNA 
(TOVARIQ 

-VATAN 

''PASİFİK 
'' 
MESELESİ 

Amerika ile Japonganın Bahri Vaziyetleri 
Japonların MihveT devletleri 

meyanına girmesı, Almanların 
Hollandaya taarruzlarındanberi 
ortaya çıkmış olan bir Pasifik 
meselesini yeniden alevlendirmiı· 
tir. Japonların Hollanda ıömÜr· 
gelerinde atatükoyll muhafaza 
edeceklerıne daır verm11 olduk
ları teminata raemen yine Pasi
fik meselesınde endışe verici bir 
korku bulunmaktadır. Japon 
şahsıyetlennın zaman zaman bu 
mesele üzerindeki beyanatları bu 
korkuyu doiurmuta ve arttır· V> 
maktadır. ~ 

Pasifik denizindeki korkunç 
mesafeler bu bahri meseleyi sev· 
kulceyıi bakımından müfkül bir 
vazıyete aok~aktadır. Buna rai· 
men dramatik ve mühim netice· 
l~r verecek. l~i muaadomeleri tet
cı edecek ahtunaller daima söze 
ça.~p~aktadır. Zaferin aiır ve 
mü-hun malzemei hadidiyenin 
konsantre edildi.ii tarafa meylet
meai dütünüldüiü takdirde Birle. 
tik Amerikanın bu huauata büyük 
tanm var telakki edilebilir. Diier 
taraftan Japon donanmasının in· 
ki~ edilmiyecek kad.r bariz coi
r~ı .. menfaatleri olduiu gibi bu 
buyuk denizdeki de~ üeleri de 
pek mühimdir. 

Amerika Birleşik hükumetleri· 
nin Pasifik sahillerindeki toprak· 
ları fevkalade deniz üsleri ile mu
hafaza ve müdafaa edilmektedir. 
Bu mü<iaf aa tertibatı ve Panama 
k~nalına kad~r b~t~~ sah~in tah- , yine Honoluludan (Guam) a 
kım v_e ~a~vıyesı ıçuı milyonlar olan mesafe (3312) mildir. Bu 
sarfedılmııtır. j liman müdafaa ve tahkim edil· 

Amerika Birleıik devletlerinin mit bir üs olmamakla beraber 
sahillerindeki bu üaler, vakıa fevkalade aühuletler temin ede
harp sahasından çok uzaktır. Fa· bilecek bir seferi üs haline ifrai 
kat müdafaa husuaundaki rolleri edilebilir. Bittabi bu limanın. ani 
pek mühimdir. Bu üsler ayni za. bir baskına uiramadan evvel 
manda Amerikanın ileri üslerini Amerika kuvvetlerinin eline za
teıkil eden diğer üslerin de her manında geçebilmesi için çok az 
türlü ihtiyac;lannı temin etmek bir ıans va.rdır. 
kudretine de maliktir. Havai ada· ı Japonyanın: 
ları bu ileri üslerin en mühimmi· Ton 
ni teşkil etmektedir. Bu adaların 30 1 400 Büyük harp pmiai 
San Fransiskodan sneaafesi 2098 262565 Kruvazör 
mil ve Panama kanalından da 159550 Tayyare gemisi 
4711 mildir. 154940 Torpido muhribi 

Başlıca tesisat (Oahu) adası· 62665 Denizaltı gemisi 
nın Pearl limanındadır. Bu deniz vardır. Buna mukabil Amerika· 
üssü dünyanın en mükemmel ve nın: 

mühim vesaiti ile techiz edil mit Ton 
çok kuvvetli bir istinat noktası· 384200 Büyük harp ıemiai 
dır. Bu limanın ıerek havadan 331350 Kruvazör 
ve gerekee denimden tehdit ve 120300 Tayyare gemisi 
zaptedilmez bir vaziyette olduiu 275500 Torpido muhribi 
hesap edilmektedir. 91675 Denizaltı 11emi8i 

Herhantıi bir Japon ileri ha.re· vardır. 
ketinin cenahında bulunacak olan Hali intada bulunan harp ge· 
Filipin adaları haddi zatında ve mileri hariç olmak üzere Amerİ· 
ameli olarak müdafaasızdır. Fa· kanın elinde on iki birinci sınıf 
kat çok tabiidir ki Amerika do- harp gemisi ve ( 3) adet ikinci 
nanması tarafından müdafaa edi. sınıf hattı harp gemisi vardır. 
lecektir. Amerikanın Guam adası Amerika donanmasındaki (24) 
Japon mandası altında bulunan adet ( 16) pusluk aiır top ile, 
küçük ve çok adaların arasında ( 12 4) adet ( 14) pusluk, ve ( 1 2) 
bulunduğundan herhangi ini bir adet ( 1 2) pusluk topa mukabil 
hücum için müdafaa edilecek bir 1 Japon donanmasında ( 16) adet 
hakle değildir. ( 16) pusluk ve ( 70) adet ( 14) 

Halbuki Japon deniz üsleri ise pusluk top vardır. 
Japon imparatorluğunu teıkil Amerikan donanması, Japon 
eden adalar üzerinde olup Hol- donanmasına nazaran daha çok 
landa Hindi.tanına ıiden yolla· muhafaza tertibatı ile mücehhez 
n da kontrol etmektedir. Bu Üs· bulunmaktadır. Amerika topçu· 
ler~e Y_apılmıt olan tertibatı as· luğunun da Japon topçuluiuna 
ke~ıy~~ın pek ketumiyetle idare nazaran huduuuz bir faikıyeti 
edıldıgı de pyanı nazardır. vardır. Japon donanmasının ise 

Japon harp filosuna ıelince: faik bir süra-ti olmak menfaati 
Bittabi tehlikeye maruz kala· var~ır. 

cak olan ana vatan sahillerini Bir pasifik harbinde aiır aefa· 
müdafaa vazifesini ifa etmek üze. 1 inden da.ha ziyade kruvazör ve 
re Japon donanmasının en büyük daha küçük sefainin rolleri çok 
kuvvetini bu sahada bırakacağw barizdir ve faaliyeti d&Aa müe .. 
tabiidir. Bir deniz muharebesin· airdir. 
den ictinap etmediii takdirde Ja· ' (8) pusluk top tafayan Amo
pon donanması, uzak ilalerinden rikan kruvazörlerinin adedi ( 18) 
ve pek çok miitklillt karımnda olup bu aefainin tqadıiı topların 
kalacağı tabii olan faik Ameri• adedi de ( 164) dür. 
kan donanmuı ile muharebeyi Japonların iae ayni ayarda 
kabul etmek mecburiyetindedir. ( 1 2) gemisi olup top mevcudü 

(Honalulu) dan Japonyanın ( 104) dür. (6) pusluk top ta§I· 
merkeziade bulunan Yukohama· yan Amerikan kruvazörlerinin 
ya olan mesafe (3.378) mildir ve adedi ( 19) olup top mevcucl6 

(245) dir. Japonların iae bu sı· 
nıftan ( 6) kruvazörü olup tqı
dıiı top mecmuu da (84) dür. 
Fakat (7) bin tondan daha az 
olan kruvazörler Amerikan do
nanmasında yoktur. Buna muka· 
bil Japonların ( 19) gemisi var
dır. 

Tayyare tafıyan ıemile.re ıe· 
lince: 

Puifik denizinde kullanılmaya 
elveriıli bir tip üzerine yapılmış 
olmak jizere ( 6) pusluk top ta
ııyan iki Amerikan ve iki Japon 
tayyare ıemisi vardır. Bunlardan 
baıka Amerikanın iki adet (20) 
bin tonluk, ( 1 5) bin tondan biraz 
aıağı olmak üzere 4 tayyare ıe· 
misi daha vardır. 

Japonlann ise buna mukabil 
üç adet ( 1 O) bin tonluk ve iki 
acDt ( 7) bin tonluk tayyare se
m isi vardır. 

lnailiz inpat milhendisleri tay· 
yareler için hafif ve Mrİ aletli 
toplann daha faydalı olduiu ka· 
naatine vararak tayyare gemileri
ni böyle toplar ile techiz etmek
tedirler. Amerikalılar ve Japon· 
lar iıe tayyare gemilerine tqıya
bilecekleri en aiır çapta toplar 
koymak tarafını iltizam etmek
tedirler. 

Amerikalıların kanaatine ıöre, 
Japon halkını, diier herhangi bir 
tehlikeden daha müenir, mütehar. 
rik alet ba1kı1tlarıaın tedhit ede· 
ceiidir. Japonlar da Amerika sa· 
biline küçük kruvazörler ile 'baa
kınlar yapmak noktaaını ııözö· 
nünde tutmaktadır. Ve bu husus 
M;ln Çerveranan hareketleri ile 
Emden kruvazörünün hareketini 
ileri sürerek bu kruvazörün İm· 
hası için on dokuz itilaf ıemisi· 
nin dii~r vazifelerden alıltdıiını 
dermeyan etmektedirler. 

Japon denizaltı ıemileri Ame
rika efkarı umumiyesini hali en· 
difede bulunduracaktir. Japon 
denizaltı ıemilerinin .eyi.r meaa· 
fesi pek çoktur. 

Fakat hatırda tutmak icap eder 
ki Amerikalılar Alautian adala· 
rındaki Outeh limanında mühim 
teaisat yapmııtır. 

Bu adalar uzanan bir ıerit ha· 
tinde Alaakayı Japon imparator
luiunun kalbine bailamaktadır. 
Bu adaların iklim itibarile doiu· 
racaiı bası .ıkıntılar nazarı dik
kate alınsa bile Outeh limaruada 
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fazla miktarda gemiler, tayyare· 
ler bulundurabilir. Bu ada Ja· 
ponyanın ıimalinden (2000) mil 
ve (Yukohuma) dan (2533) mil 
mesafededir. 

Eğer Amerikalılar bir kuvvei 
seferiye göndermek isterlerse Ja· 
ponların denizaltı gemilerinin ta· 
arruzuna uiramaları, seyir mesa
fesinin çokluiu yüzünden müm· 
kündür. Fakat Amerikalılar elle
rinde mevcut müthiı destroyer 
filosu ile bu kuvveti (Konovi) 
halinde idare ve sevk edebilirler. 
Bu huıustaki muvaffakıyetleri 
geçen Umumi harpte tebarüz ve 
tezahür etmiftir. Geçen harpte 
kullanılıp buııün ikinci derecede 
kıymeti haiz torpido filoları bu 
vazifeyi mükemmel bir surette 
ifa eder ve Japon denizaltı gemi· 
!erini kolaylıkla avlar. Denizaltı 
gemilerinin faaliyeti aıi sularda 
oluraa avlanmaları da o kadar 
kolaydır. Derin sularda faaliyet· 
te bulundukları aman bu gemi· 
ler düflllan takip gemilerini gör· 
dükleri zaman deniz dibinde ma· 
kinelerini çalıftınnadan duramaz. 
Denizü8tü semilerinde mevcut ve 
gayet hassa• dinleme aletleri va· 
sıtasile mevkileri tnbit edilerek 
bombalar ile t.brip tehlikesi kar
f1&1nda kalacakları aibi akümll· 
törleri de biterek suyun üstüne 
çıkmak ve bu auretle de avlan• 
malt fellketine ıainyacaklan ta
biidir. 

Amedkanm ileri en kuVTetti 
üssünü teıkil eden Pearl limanıa· 
daki Paailik filotıu, batkvmanda· 
nı Amiral (Richardaon) kuman· 
daaı altında olmak üzere ( 12) 
büyük harp ıemiai ( 12) hafif 
kruvazar ( 12) atır kruvazör, 
(70) deatroyer, (2S) denizaltı 
gemisi Ye ( 4) ta,.are lfllDİlinden 
müteıekkildir. 

Bu donanmanın Japon donan· 
ması ile taaruzi bir harp yapmak 
mecburiyetinde kalacaiw sular 
(Pearl) ü..Unden ( 4500) -
(6000) mil mesafededir. Donan
maıun harp zamanında bu meaa· 
feyi katedinciye kadar bin türlii 
tehlikelere maruz kalacaiı tabii· 
dir. 

Ayfti zamanda bu mesafe 
Amerika Ha dou11muı içüa, 
gitmek, harp etmek ve dö1tmek 
m«buriyetinde kaftek itibame 
pek uz'"'®r. Amerika OonaR· 
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1GllNDEN 
GllNE 

Uygunsuz 
Soy Adları 

Yazan: OÇ YILDJZ G eçcn gece radyoda Sarı-
sakal diye bi.r so~ ifit· 

tim. Tavuawa luıyruğile iftibar 
etırıe.i gibi bu v.atandat da her· 
halde güzel aarı sakalilc iftiıar 
ediyor olacak. Kimsenin zevki· 
ne karatılmaz. Allah ömrünü de. 
Mkalw da UZUA etsin. 

Yahuz fU vu ki so~ yalnız 
k•dimiz için değikii:r. Bizden 
doPcak bir aürii inean oau kı
yamete kadar tqıyacaktır ve ta. 
biat süzamına göre bunların, 
&f&iı yuhzı yarısı kadın olacak
tir. Çocuk yahut tonmumuz 
mektebe gittiği zaman mualllm 
«aeç ~alam tahtaya bayan Sa. 
naaka~> diyecek, öteki çocuk· 
lar güleceklerdir. Daha aonra 
evlenme yaıına gelecek, belki 
Namık Kemalin Cez.mide Peri· 
hanı tuvir ederken aöylediii 
sibi cay 11ıiına tutulmut gümüf 
levhalar gibi parlak çehreli> bir 
kız olacaktır. Fakat ne çare ki 
iımi Sarı Sakalr 

Birkaç aene evvel Durmaçek 
adlı bir muallimin ayyaılığından 
dolayı vazifesinden çıkarıldığı· 
nı ifitmiıtim. Seçtiği soyadına 
eöre, hakikaten zevzek ve ay• 
yaş bir adam olduğuna ıüphe 
yok. Fakat akla öyle gelir ki 
biçarenin felaketine ayyaılıiın· 
dan ziyade bu zevzekliği sebep 
olmuıtur. Siyadı cBen oyum> 
diye feryat etmeseydi belki ıö· 
ze çarpmıyacak, muayyen bil' 
suçu varsa bile daha bir müsa· 
maha ve m~rharnetle kar11lana· 
caktı. Fakat kendisi hakikatte 
yiyip içmez bir melek dahi olsa 
yalnız Durmaçek adı çoluk ço• 
cuğa karıı hiç bir idarenin tec• 
viz edemiyeceği bir skandaldır. 

Bu betbaht adamın çocuklan 
varsa buıün belki kendisile be· 
raber açtırlar. Fakat biraz pa· 
lazlandıkları vakit akıl edip de 
aoyadlarını değiftirtmezlerae bu 
Durmaçek adı yüzünden ileride 
onların da çekecekleri vardır. 

Yine aoyadı olarak bula bula 
Döver adını bulan bir polis me· 
murundan bahaedüdiğini İşit· 
tim. Mütemadiyen hırsızla. yan· 
keeic:i ile, aeraeri ve sarl:ıotla itİ 
olan bir insan belki günün bi
rinde öfkesine majli'Jp olarak 
hakikaten döver. Fakat aoyadı 
Döver olurea sorguya çekildiği 
zaman kendini naaıl temize 
çıkanı~ 

Döver eeki mahalle mektebi 
hocaları için ihtimal iyi bir ad 
olurdu ve çocuğunu ceti acnin, 
kem4ği benim> diye mektebe 
getiren babalara karıı hatta mu. 
ali.imin otorite ve kredisini art· 
anrdı. Fakat ne yazık ki o va· 
kit de eoyadı kunınu yoktu. 

masanın harp manevralarında 
fimdiye kadar katettiii mesafe, 
ününden ancak (2500 - 2700) 
milden ibaret kalmııtır. 

O ı.a:lde Amerika, Japonya 
üzerinde tayyare taarruzları yap• 
mak ve kruvazör baskınlan ile 
Japon filosunu, Japon sahillerini 
iz' aç ve tehdit etmek isterse ken· 
di ana filosunu seyyar üs olarak 
kulU.nması lazımdır. Bu pek maa
raflı ve tehlikelidir. Fakat Ame· 
rika zaruret karı111n<ia bunu ter• 
cih ettiii takdirde tatbik edebi· 
lir ve belki neticede zaferi de 
kazanabilir. 

Fakat bunların hepsinden da
ha emin bir nokta vardır ki bu 
da Jnıilterenin Singapurdaki 
Mahuf üssüdür. Amerika bu kıy• 
mettar üsten, muharebeye girdi· 
ii takdİ.Jjde, tabiatile istifade ede. 

k . 1~~ • ce tır atı o zaman vazıyet tama· 
ınile baıka bir tekil alacaktır. in· 
ıaliz filoeunun Atlan.tik denizini 
müdafaa ve kontrol etmesi yü
ziinden Amerikanın Atlantilcteki 
filoeu da bütün kuvveti ile Paai· 
fik.te filoya iltihak ederek bu bü· 
yük Wonun f.aaliyctini arttıracak 
Ye Paıtamayı da daha sühuletle 
miidai.&a edecektir. 

Hü.amettin Ol.SEL 
Eski B ahriye MUste.-rs 

~ 
Baglad Progra• 

8 Program, 8,03 H'lflt progT&m 
(Pi.) , 8,15 Ajans haberleri, 8,30 110-
zik devamı (Pi.) 8,45 Ev kadını • Ye 
mek llsteıl. 

12,30 Prosram. 12,as Şukılar, 
12,60 Ajans haberleri, 13,05 Zeybek 
ve oyun havaları, 13,20 Kanflk Pl'O(lf 
ram (Pl.). 

18 Proınun. 18,03 MUzik, 18,30 
Şarkı ve turkUler, 19 Fasıl heyeti. 
19,30 Ajans haberleri, 19,46 Seclllnit 
f&l'kıtar, 20,15 Radyo a-ueteai, ~.415 
Temall. 21,30 Konuşma, 2ı,t5 Radyo 
salon orkestrası, 22,30 ~jans haber
leri, 22,45 Radyo salon orkestraamm 
devamı, 23 Dana mtızill (Pl), 23,25 
Yannki procraın, ve Jtap•"' 
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T ü ccar Elindeki Amerika ingiltereye 
Borc Verecek 

İngiliz Ablukası 
iyi İşliyor 

Buğdaya El M
'kd (Ba,ı l lDclde) * 
ı ar 2 Mi 1 yar 500 ğumuz hA.kimıyeu ıdame ettirece-

yeucri dahilindeki ofis merkezlerin- ğiz. DUşmanın da harbe faaliyetle 

' o acak 
Ila';'J l incide •• 

ve Ofisin yurdumuzun her ta-
1afından alıcı merkezler açma
sı temennisi umumileştiği halde, 
son zamanlarda bu fiyatın 5,50 
ve müteakıben 6 kuruşa iblağ 
edilmesine rağmen, bu amiller 
yüzünden Ofis merkezlerine satış 
için vaki müracaat talepleri de 
günden güne azaldı. işte bu va
ziyet !arşısında. hükumet bir ta
raftan piyasaya istenilen nizam 
ve istikrarı vermek ve diğer ta-
1aftan halk ve milli müdafaa ih
tiyaçlarının zaruri kıldığı büyük 
memleket stokunu temin etmek 
maksadile, bu tedbirleri almıştır. 
Bu tedbirlerin esasları şunlardır: 

1 - Şimdiye kadar Toprak 
Mahsulleri Ofisi, buğdayı Orta 
Anadoluda 6 • 6. S kuruşa almak
ta idi. Yeni kararname ile bu fi
yat, kiloda 2 kuruş zammedile
rek 6 - 8.S kuruşa iblağ edilmiş
tir ve bu fiyat ayni zamanda bu 
ınıntakada buğdayın azami sa
tış fiyatı olarak ilan cdilmişl.ir. 
Hükumet, bu fiyatla Türk çiftçi
sine ümit ettiği ve onun istihka
kına kani olduğumuz fiyatı top
tan vermiş oluyor. Bizzat müs
tahsillerimizin bunu memnuni
yetle takdir edeceklerine eminim. 

2 - . Ba~lıca istihlak merkez
lerinde, azami satış fiyatları tes
bit ve ilan edilmiştir. 

de orta Ana.dolu mubayaa fiyatlarına Milyon Dolardır devam edeceğini hesap etmekte -

bir kuruş yirmi beş santim ilA.11esl yim. 
suretlle, Ncvyork, S (A.A.) - Nev- B Dalton nutkuna devam ederek 

d - Çanakkale ve Tekirdağ vila- york Herald T ribune, aşağıdakı demiştir ki: 
haberi vermicı.tir: yctlerindekl ofis merkezlerinde orta " Almanların hQlen istlhsallerinden 

Reserve Federal banka müdür Anadolu ınUbayaa fiyatlarına bir daha fazla miktarda bcnzın sarfet -
kuruş 75 santim ilAvesile, leri büro reısi Seccles, Bırleşik tiklerini zannedıyorum . 

Amerikanın lnoilte rcyc 2.S mil· e - Edirne. Kırklareli ve Bursa " Alman ekonomi hede!lerıne lngl-
vilAyetlerindeki ofis merkezlerinde yor dolarlık bir ıstıkrazda bulun· llz ha\'a hUcumları dtirmadan art -
orta Anadolu mUhayaa fiyatlarına , 1 masını . ve lngıhcren.ın de buna 1 mıştır. Ve fikrimce, ltalya, hattA 
2 kuruş UAvcsi suretllc diğer taraf- mukabıl, beş sene muddetle mus. Almanyadan da evvel, çok fena bir 
tan Vekiller Heyeti Ticaret Vekdle- ı tem lekelcrınde elde edı~en altı~- vaziyette bulunacaktır. ltalyada 
tinin gosterdiğl ltizum üzerine zahire l~rı Amerıkaya vermeyı taahh~t 1 sun·ı petrol tesisatı yoktur. İtalyan 
ticareti Ue uğraşmıyan mUstahSlller- e emesını teklıf etmı.ştı~. Bu teklıf, stoklnrı şüphesiz azalmaktadır. t
den gııyrl hllClmum hakıkl ve hUk-

1 
Ja çen perşembe gu.nu Nevyork· talya, Almanyadan petrol almak 

mi şahıslar ellerinde bulunan ve beş . banker sanay~ muesseseler sa· mecburiyetinde kalacaktır. ltalya, 
yüz kiloyu geçen buğday ve çavdar- ~~bı ve ekonomıstlcr ~ar~fınd.~n harbe girdiği zaman, bunun uzun 
!arın nevi ve evsafını dôrt gün için- } pılan bır toplantıda ılerı suru!- bir harp olacağını sanmıyordu. Stok 
de mahallin en bUytlk mUlkiye me- muştür. lan kendisine kAfi gibi gozUkmUş 
muruna verecekleri. birer beyanna- İngilterenin mali vaziyeti sağlam ise, Afrikada ve on iki adadaki stok 
me ile bildirmiye mecbur tutulmuş - Nevyork. 5 (A.A.) _ İngil- ları uzun müddet kifayet edecek va-
lardır. tcreden tayyare ile Nevyorka ge· ziyette değildir. 
Buğdaya el konacak mıntakalar len lngiliz hazine mütehassısı Sir ----.o-----
Başka bir VekUler Heyeti kararın- Fredrıck Phillips, mali vaziyetin P'ıremet·ı· işgal Edı'ldı' 

da bugünden itibaren aşağıda adları hiçbır zaman bugünkü kadar sağ-
yazılı bulunan mahallerdeki buğday lam olmadığını gazetecilere soy
ve çavdarlara el konduğu bUdıril - Iemiştir. 

mektedlr. Sir Phillıps, büyük Sritanyanın 
l - Şehir ' ' t\)'B kasabanın beledi- mali kaynaklarının vüsatine her 

ye hudutları dahiline mlinha ır ol - gün 45 milyon dolıır sarfedebil· 
mak lizerc Afyon Kanılılsar, Akda~ mesi keyfiyetinin delıl olduğunu 
Madeni, Akşehir, Ak .. aray, Amas;ra. ilave eylemiştir. 
Ankam, Bismil, Boğazlıyan, Bolva-- - - - - n-----
dl~ıı.8~n~;~~);:~:, ~~;.:11~;,· ~11~:: Askeri Vaziyet 
Denizli, Dlnıır, Diyarbakır, Konya E
reğfüıl, F.sklŞ<>hir, Emirdağ, lstanhul 
ve bu ,·llfıyete haflı kaza merkezle
ri, hmlr, Il~ın. Karaman, Ka~rl, 
KırşPhlr, Kon~·li. Kütahya. Mardin, 
Polatlı, .Sandıklı, :samsun, Siverek, 
Sıvas, Şarkı.,la, Urfa, Yıldızeli, Yoz
gat, Zile. 

Radyo Gazetesinden : 

•l"unan - ltalyan harekAtrna 
g-elloee: 

cDUnkU muharebelerde, Yu -
nanlılar lehine, cephelerde mühim 
de~lşlklikler olmuştur. 

Başı ı incide *• 
Seyyar ve sabit hedefler üze

rinde yapılan istikşaf ve bombar
dımanlar müessir neticeler ver
miştir. Bir düşman tayya1esi bir 
hava muharebesi esnasında dü
şürülmüştür. Bütün tayyareleri
miz üslerine dönmüşlerdir. 
İtalyanlar, Prevezeyi ve Zanta 
adasını bombardıman ettiler 
Atina, S (A.A.) - Umumi 

emniyet nezareti tarafından 4 ka
nunuevel akııamı neşredilen teb
liğ: 
Dü~man hava kuvvetleri dün 

Preveze şehri ile Zanta. adasını 
bombardıman etmiştir. Halk ara
sında az ~ayiat olmuştur. Mes· 
kenlerde bazı hasarlar vukuagel
miştir. 

Maskeleme işinde 
imtihan Geçiriyoruz 

Bat• ı ıncıdee 
iyi bir nl}mara almak için hepi
miz, hükumetin verdiği vazifeyi 
esaslı bir surette tamamlamıya 
bakmalıyız. 

Dün akşam fotograf muharri
rimizin aldığı şu reeım gösteri
yor ki işi gevşek tutanlar hala 
eksik değı\dır. 

lştklaırı söndürme tedbirinin 
bertaraf edilmesı bir iki safhaya 
ayrılacaktır. llk safha sokak ten· 
viratının yenıden başlamasıdır ki 
bunun dört beş güne kadar ta· 
hakkuk etmesı bekl~nebilir. 

T efti,lerde görülen noksanlar 

Işıkları maskeleme ve söndür
me tatbikatı üzerinde merkez· 
den yapılan teftışlere devam edil
mektedir. 

Vilayet Sderberlik müdürü, 
kaza kaymakamları ve Emnıyet 
amirlerile bırlikte evvelkı gece 
Beyoğlu, Emınonü, Fatih kaza
larında teftişler yapılmış, bilhas· 
sa Eminönü mıntakasında bazı 
yerlerin ış,klarını maskelemedik
leri görülmüştür. Beyoğlu, Fatih 
kazalarında da bırkaç dükkana 
tesadüf edilmiştir. 

İhmali görülenlerin cezalandı
rılmaları cihetine gidilmek üzere 
zabıt tutulmuştur. Bu üç mınta
kadaki teftişler neticesinde kara
ra aykırı hareket ederek hakla
rında muamele yapılanlar şunlar· 
dır: 

Fatih Mıntakuında: 
Suraçhanebaşında bakkal Ah

met, Fatih tramvay durağındaki 
71 numaralı kasap, manav İsma
il ve tütüncü Haydar Kılıç. 

Beyoğlu Mıntakaaında: 
Asri sinema, Nişantaşı kara· 

kolu, Tophane caddesinde 1 61 
numaralı kasap ve bakkal Mus
tafa. 

Eminönü Mınlakasında: 

3 - Bu kararname ile hüku
met, muayyen mıntakalarda tüc
car elinde bulunan buğday ve 
çavdara ayni fiyatla el koymak 
salahiyetini almış bulunmakta
dır. Tüccarın elindeki stoklar için 
dahi el koyma fiyatı, Orta Ana
doluda 8 - 8.5 kuruş olarak ka
bul edilmiştir. Tüccarın ellerinde 
bulunan buğday ve çavdarların 
bugünkü maliyet fiyatları gözö
nünde bulundurulursa, bu mua
mele ile tüccara geniş ölçüde bir 
kiır bırakıldığı ve yapılan işin 
mahiyeti itibarile kendileri için 
karlı bir ticari muameleden baş
ka birşey olmadığı derhal anla
şılır. Bu karar ile onlardan iste
nilen şey, sadece mühim bir kar 
mukabilinde mallarını satışa ar· 
zetmeleridir. 

2 - Demlryolu 1 ta.ı,yonlanna nıün 

ha ır olmak Uzere BozUyUk~n baş
hyarnk E klşehlr, Ankara. Erzurum 
hattının Armagandn nihayet bulan 
kı mı, 

cOhrl gölü batısında, Elba5an 
lstlkametını1r. 2 Beı;eı.klarl alayı 

hezimete u •ratılmıştır. Bu alay
lar, 1talyanlann en güzide as -
kerlf'rindendlr. Bisikletli 'e mo -
toı;lkletli kıtalardan müteı.ek-
kildlr. • 

Arnavutlukta ıivil balkı 
tedhiş ediyorlar Hilal sineması, Beyazıt üstün-

Londra, 5 (A.A.) - Reuter de kahveci Huan, Çarşıkapıda 
ajansının Yugoslavya hududun- tütüncü Mesut, Şarapçı Nuri, Seb
daki muhabiri bildiriyor: ze sergısı, Pazar iç'ınde Hüseyin, 

E"klşehlrdcn başlı:nuak 'f.:o;ki~f'hlr. 

AlyoR, Konya, Adana hattının Ulu 
kışlada nihayetlenen kısmı, Kay-.erl, 
Ulukışla hattının tamamı, Samsun 
~lva." hattının tamaım. Afyondan 
başlıyarnk denlı İl.mir hattının De
nl:i.lhle nihayetlenen kısmı, Cenup 
demlryollarının Mürşltpınardan 

başlıyarak :\1ardln lstas-'·onunda ni
hayetlenen kısım Uzerlnde bulunan 

Kararnamenin mühim bir hu· 
ausiyetini de, bilhassa tebarüz 
ettirmek i'terim: Bu karanamc- bUfımum istasyonlar, btanbul, 11: -
ye göre, müstahsil elindeki mal- mir n Bllcelk 'll!'ıyctleri dahlUnde 
lara el konulması bahis mevzuu bulunan "atın alınacak ekstra buğ
olmadıGı gibi, tüccar elindeki daylann kilo una D,75, ekstradan 
stoklara el konulması keyfiyeti ha,ka bu •dayhırın kilosuna 9,t5 'e 
de ancak muayyen mıntakalara ç.a,·dann kllosuna da 7,25 ı>antim fi-

inhisar cttiril-miştir. ynt takdir edilmiştir. 
Kararnameler, bugün meriyete 

girmiş bulunmaktadır. Bu tedbir
lerle hükumet, buğday meselesi-
ni halletmek ve Toprak Mahsul
leri Ofisini piy~ada hakim ve 
nazım vaziyete sokmak hususun· 
daki kati kararını açıkça ilan et
miş oluyor. Bu tedbirler, ayni 
zamanda muhtelif devlet mües
selerini mütehalif fiyatlarla buğ
day mübayaası külfetinden de 
kurtarmış olmaktadır. 

Çavdar, arpa ve yulafa da 
fiyat konuldu 

Ankara, 5 (Hususi muhablrlmlz-
den telefonla) - Buğday, çavdar, 
arpa ve yulaf gibi mahSullere fiyat 
takdiri ha.kkındaki Vekiller Heyetı 

kararı neşredilmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisi de memle
ket ihtiyacı olarak stoklar vUcude 
s-etırmlye memur edilmiştir. Milli 
korunma kanununa istinaden lUzu
munda bu mahsullere Vekiller He -
yeti fiyat takdir edecek ve bu mad-

Avukatlar Hakkmda 
Veni Bir Karar 

Ankara {Vatan) - Maaş ve

ya ücretleri devlet, vilayet ve be
lediye bütçelerinden veya bu mü
esseselerin mürakabesi altındaki 
daire veya şirketlerden verilen 
müşavir veya avukatların yalnız 
mensup oldukları yerlerde avu
katlık yapabileceklerine mütedair 
bulunan avukatlık kanununun 
5 inci maddesindeki hususun tat
biki Adliye Vekaletince hfr sene 
daha geri bırakılmıştır. 

BULMACA 

delere el konacaktır. t 
Ofise icap ettiği takdirde mUs - > •--+--+-~ 

t<>hllk ihtiyaçlarını temin mıııksa

dlle bu mahsulleri peşin. para ile sat- 't 

ma salAhlyeU de verilmiştir. Dev- 5 ı--..-......__ 
let demlryollan, devlet Umanlar işlet ' t-+--+--+--< 
mesl ve devlet denfzyollan idaresi 7 
ofisin kara ve denizdeki nakliyatını f 
sıraya bakmadan diğer işlere tercih , 
edecektir. Bu mahsulleri sa.tın alma ,. 
flyntları mahalli belediyelerle ofis 
tara!ınd:ın kampanya başlangıcın - '1 .__.....__,__,__ı_ı..__; 
do.n itibaren her tiç ayda bir tesbit 
olunacaktır. 

Buğday fiyattan 
Toprak mahsulleri ollsi memleke-

tin her tarafından alacağı ekstra 
buğdayların beher kilosuna 7,75 san
tim diğer buğdaylara 7,25 santim 
çavdarın kilosu altı kuı-.ış, ekstra 
arpımın kilosuna 5,75, beyaz arpaya 
5 M, siyııh ve çakır arpanın kilosuna 
5,25, yulafın kll0&-.ına 6,50 k\ll'UŞ ve
recektir. 

Sat11 fiyallan 
İcap ettiği takdirde ofis buğdayı 

aşağıdaki esaslar dahilinde satacak
tır. 

a - Afyon, Amasya, Ankara, Bur 

dur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Es

kişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, 
KUtahya, Mardin, Niğde, Sıvas, Ur

fa ve Yozgat viU\yetlerilc Tokatın 

Zile kazası dahilinde otisin teşkl!Atr 

bulunan yerlerde bu yerlerin mUba

yaa tiyatlarile, 
b - Samsunda orta Anadolu mu

bayaa fiyatlarına 75 santim tl!vcsi 
sure tile. 

ı;;oıdan . ğa: 1 - Boş lAkırdı 2 -
Anne - Erke~ ismi 3 - Eksik değil
Bulmıya çalışma 4 - Kötek 5 -
Sevimli - Bir mevsim - MUstesna 
6 - Aptal - KUrkU makbul bir hay
van 7 - TereddUt etme - Kabul et 
8 - Tenavuı et - Kısım 9 - Bir kuş 
- Şiş 10 - Çok değil - Yerine koyma 
11 - Ev - Parlıyan ateş. 

Yukarulan A':nğıya: l - Füruht 
et - Şiddetli - Masset 2 - Vatanımı
zın bUytlk bir kısmı 3 - İçimize giy
diklerimiz 4 - Geceleri gökte parlı
yan - SUtten yapılır 5 - Hatırla -
mak - Titreyiş 6 - Nota - Uzun ol
mıyan 7 - Avuç • Evvelce bizim bir 
vllAyetimiz idi 8 - Naktt - Sevgili 
9 - Uzuvlar - İşaret edatı - Dağ 
silsilesi 10 - Yanm - Siyah ırka 
mensup - Ne!ly edatı 11 - Geniş
lik - Beraber - Hane. 
EVELKt BULMACAMIZIX llALLt 

~ahlan Sağa: 1 - Taranto - Yar 
2 - Aznde - Dada 3 - Razı - Astı 
4 - Ama - Ço.m ~ Kek - Arı - Ya 
6 - Tı - I,az - Gık 7 - Kılıbık 8 -
Aba - Şakadan 9 - Tarak - Acıma 
10 - Acaba - Akan 11 - Kazan -
Me. 

•Yunanlılar bumda 3 t-Op, bir 
kaç ) üz e:.lr, maklnrli tüfek ,.e-
5air hıırp mal7em~I almıslar "·e 
t-Opları, kaçıın ltalyan kı~larına 
karşı kullımnıışlarıhr. 

Yunanlılar: ;\lo!ikopoJlı'ln şima
linde. n.-nıtrıı cenubundo. bazı 
miihiın nıe,,-:ı:llcr f'le g~lrml,ler
dlr. Buradaki taarruzun, Tepede
lenin şimal l!ıtıkametıne doğru ln
kl,afı Yunanlıların lehinedir. 

cYunan ku\·,·ctlerl, Fr&}lerl 
mü'<tahkem hattını yardıktan 'i'IOn
ar Premetı - Kll .. ura hattına ha
kim olan 1100 rakımlı dağı zap
tctnılşlerdlr. 

•Cenup cephe5lnı.le: Adı G'C -
çen Preme-tt Yuruınlılann eline 
dil mUştUr. Bu şehri terke mec.-
bur olan ltalyan kuvvetleri, Kll-
ura - Tepedı-lcn ı,,tıkametlnde 

milhlm yürüyüş .kolları halinde 
çekilmektedirler. Pakat, tngtliz
l'unan tayyareleri bu kıtalara 
mühim zayiat 'H'rdlm1ektedlr -
ler. Ayni zamanda, Kllsura tırıtl
kametınde yüriiyen motörlii kı
taata. da mUthl'f znyint verdirdik
leri de blldlrlllyor. 

«Ergir! etra;ındakl muharebe -
ler, blitiln şlddt>tlle devam ediyor. 
Premetı dt~tllktcn, İtalyan kuv
vetleri çekllcllkten 'IOnra burada 
harekAt ehemmlyet~e tAll bir 
dereceye dli~ınUştür. İtalyanla
rın. bir iki gUn sonra bu şehri, 
kemJlllklcrlnden terke mecbur o
lacaA-ı muhtemeldir. 

cYunıınlılıır, ~nup eephcıdnde 
de mUhlm muvaffakıyetler f'lde 
etmişlerdir. A~"Maranda ~~I ü
zerinde bulunan Delvlne kasaba~u 
zaptedllmlştlr. Ayasaranda, mu
kavemet ediyorsa da bugün ,,-e 
yarın dilşeceğl ümit olunabilir. 

cDUn, Yunan ve İngiliz tayya
releri havada ve yerde 17 ltaıyan 
tayyaresi tahrip etmişlerdir ... > 

Cinliler Mühim Bir 
f 

Zafer Kazandı 
Londra, 5 (A.A.) - Çinin Londr& 

sei'aretlne diln gelen resmi bir tel
grafta, Hupch vilayetinin şimalinde 
taanııza geçen Japon kıtalarmm 

milthlş bir hezimete uğratıldığı bil
dirUmektedlr. 

Japonlar ylnni binden !azla ölü 
ve yarah vermişlerdir. 

Japonlardan sağ kalanların Hindl
çtntdekl Tonkine çekildikleri söylen
mektedir. 

Yeni Bir Blok? 
Llzbon, 5 (A.A.) - Lizbon gaze

telerinde intişar eden b8'makaleler 
hep bir ağızdan bir Portekiz - ts -
panyıı - Brezilya bloku fikrini ileri 
sUrmektedlrler. 

Alman Hava Akım 
Püskürtüldü 

Bıışı 1 inelde·= 

hasar yapmış ve bir miktar kişi
nin yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. 

Bu muharebeler esnasında, av
cı tayyarelerimiz 1 2 düşman tay
yaresi düşürmüştür. Ayrıca bir 
düşman tayyaresinin de hava da· 
fi bataryalarımız tarafından dü
şürüldüğü anlaşılmıştır. 

Yugoslav hududu mıntakasın· ı Kaznn Bozdoğan, Mehmet Ali. 
da, birçok yerlerde gittikçe yük- Fehmi, Ahmet, Kasap Ali Yur
selen kar, yolları geçilmez hale 

1 

dakul, Bakkal Seyit, Balıkçı İs· 
getirmiştir. mail, Kapıiçindeki manav, Seb-

Arkadaşlarının cesaretinin kı- zeci Mehmet, Kasap Hayri., Mus
rıldığını söyliyen iki İtalyan ve tafa Aral, Kasap Faik Çalışan, 
üç Arnavut bu sabah Yugoslav 1 Çarşıkapı tramvay caddesi Bak
makamlarına teslim olmu~lardır. kal Sıtkı, Babıali caddesi 42 No. 

Arnavutlar da ltalyan kıtaatı- Mücellit, Remzi kütüphanesi, An· 
nın Arnavutluktaki sivil halkı tel- kara cad. Meserret otelmin altın
hit ettiklerini iddia eylemekte- daki kahve, bir tütüncü, 2 ber-
dirlcr. her, Askeri Tıbbiye okulu. 

ltalyan Tebilği 
ltalyada bir mahal, S (A.A.) 

- İtalyan orduları umumi karar
gahının 181 numaralı tebliği: 

Yunan cephesinde dünkü gün 
dahi, 2 ordu mıntakalarında hü
cum ve mukabil hücumlarla geç• 
miştir. 

Normal bombardıman ve pike 
tayyare filolarımız, kara kuvvct
lerile yaptıkları sıkı teıriki mesai 
esnasında askeri tahkimatı, yol
ları, köprüleri, levazım kamyon 
kollarını ve yürüyüş halindeki 
kıtaatı bombaıdıman etmişlerdir. 

Bilhassa Pren'leti • Berat yolu, 
birçok defalar taarruza uğraya
rak muhtdif noktalarından kate
dilmıştir: 

Korfu, Zanla ve Preveze üsleri 
bombardıman edilmiştir. Bir avcı 
teşekkülümüzle bir düşman te
şekkülü arasında cereyan eden 
muharebede bet dütman avcı 
tayyaresi düşürülmüştür. Tayya
relerimizden ikisi üslerine dön· 
memiıtlerdir. 

lkinciteıtrinin 29 uncu günü 
Delfino adındaki denizaltımız. 
Ege denizinde bir Yunan torpi
do muhribini batırmııtır. 

lsveç istikametinden gelen 
düşman tayyareleri T orino üzeri· 
ne bombalar atmışlardır. 

Torino ve Ouseldorf 
Bombalandı 

Londra, ıs (A.A.) - İngiliz ha.va 
kuvvetierlnin Torlnoda. hedefleri bom 
bardıman ettikleri ve Duseldor! Uze
rlne de oldukça şiddetli bir taarruz 
yaptıkla.n resmen bildirilmektedir. 

Emniyet. Kadrosunda 
Nakil ve Tayinler 

Ankara (Vatan) - Edime 
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Karıanlf 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Fr 
Drahmi 
Leva 
Peı;etıı 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 

5.24. 
132.20 

29.68715 
0.9975 
1.6225 

13,90 
26.:5325 

0.625 
3 .175 
aı.ırs 
31.005 lsveç Kr. 

ESHAM ve TAHYh.AT 
Ergani 
Sıvas - Erzurum 2 

> > 3 
> 4 4 
> > 5 
> > 6 

19.60 
19.-
19.-
19.-
19.-
19.-

KABIZLIK 
HAZl~SIZLIK 

Mi DE 
EKŞiLi K VE 

YANMALARINA 
karşı, fazla veya içkili bir 
yemekten sonra hissedilen 
AGRI ve ŞiŞKiNLiKLERE 
karşı zararsız ve faydalı bir 
çare olan: 

alı.ruz. 

MİDE VE 
BARSAKLARI 
ahştırm.Az ve zarar vermez. 
Horoz markasına dikkat. 
Tercihen büyük §İ§elerini 
alınız. Zira daha ekonomik-
tir. · 
Yalnız toptan için: Yeni

postahane arkasında 31 No. 
da MAZON ve BOTION 
Ecza deposu. 

Resmi ve Nim Resmi Müesseselerin 
Ve Halkımızın Nazarı Dikkatine 

Askerlerimize hazırlanacak hediyeler içinde en kıymetilsi olan OnO 
ve arkası kalın boz şayaktan yapılmış avcı yeleği sipartşlerl alınıP stl· 
ratle teslim edilmektedir. Haftada !ki bln yelek teslimi mUmkUndllr· 
MUhim ve toplu olaraktan yapılacak siparişlerde fiyatı 200 kuruştur· 

C Bundan evvel bıldlrllen perakende 200, toptan 180 kuruş fıya.t, öntl 
şayak, arkası astarlı yeleklere aittir.) 

TÜRBITB B6TL ff we iŞÇi ILBISELIBI 

••••• Toptan Satış yeri: İstanbul Sultanhamam lrfanlye Çarşısı No. 18 - 19••1111
19 

ŞEHiR TtYATRoc;ıu 

TEPEBAŞINDA u 
DRAM KISMI 

BU AKŞAM ' il !~ 
Saat 20,30 da 1 · 

BULUNMAZ UŞAh 

TEMSiLLERİ 

lSTIKLAL CADDESlNDE 
KOMEDi KISllıfl 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 

Yazan: .J. M. Barrie DADI son~ 

Sıvas · Erzurum lııtlkra.zının beş buçuk milyon liralık yedinci \'C son 
tertibınin silskrıpsıyonu da diğer tertiplerde olduğu gibi halkın \'C rnU
essesatm gosterdığı rağbet netıcesinde muvaflakıyeUe kapa.Wmıştır. 

(11545) 

Cep, Kol saatleri Altın :\letal Kömür 11e Odun 

15 St'n" garantili Sobalan 
6 TAKS1TI'E f TAKSİTTE 

-
11agau 
ktrik 

Ha 
Ele 

,.e 
0<.~kları 

A.E.G. elektrik U- Avl:ıeler ve 
pilrge ve fırınları hcdlyeUkJer 

4 TAKSİTTE 6 TAKSİTTE f - 6 TAKSlTfE_ 

İstanbul Belediyesi ilanları 
l'dlık 

kirası teminat 

10,00 

12,00 

24,00 

O,ô5 

0,90 

Yenlköyde Tekke sokağında 2394 metre murabbaı saııslJ 
Tarla (1 sene mUddeUe). 
Kapalıçarşıda. Yarım Ta.şhan sokağında ı nuınarsl1 
dUkkAn cı l1A 3 sene mUddetle) 

1,80 EyUpte Kızılmesclt sok&ğında 8 numaralı Ra.ınazatıd& 
mektebi binası (1-3 sene mUddetle). 

Yıllık kira. bedeli muhammenlert ile ilk teminat miktarları yukard' 
yazılı gayri menkuller hiuı.larındıı gösterilen müddetler Uzerlnden Jd!1l" 
ya. verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmıya konulmuştur. ŞartnaJtlO" 
teri zabıt ve muamellt mUdUrlUğü kaleminde görUlecektlr. İhale 23/12 
940 Pazartesi gUnU saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Tallpletlll 

Uk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte ~ 
encümende bulunmaları. (11549) 

Vevlet Demiryollan ilanları 
Muhammen bedeli 8000 (Sekiz bin) lira olan 50 ton rezldil )'il!' 

17 /12/1940 salı gUnU saat 15 de kapalı zarf usuıu Ue Ankara.da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 600 (AltıyUz) liralık muvakkat teınll18t 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllfierlni ayni gün saat H dC 
kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydal'" 
paşada tesellUm ve sevk fclliğlnden dağıtılacaktır. (11358) 

L+'-: 

\det IJnldC Lira 

1 2000 - 2000-

1 1000 - sooo.-
% '750 - 1600.-

ft 600 - 2000.-

8 250 = 2000.-

15 100 - 3600.-

80 l50 - 4.00t.-

800 %0 - 6000.-

rurkiye ı, Bank.uma para yatırmakla yalnız para bi
riktirmif olmaz, aynı zamanda talihinizi de dencmİJ 

olursunuz. ' 

K~deler: ft Şubat, 2 Maym, 
1 Ağustos, S lldnclfetriD ta

rlhlerlDde yapılır 

Kumbaralı ve kumbaraarz be
&aplarında en az em lirası bu• 
lımanlar .lı.-uraya dahil edlllrloJ' 

-==================================-~ 
c - lstanbul, İzmir, Aydın, Balıke

sir, Bilecik, Kocaeli ve Manisa vila.-

l'ukarıılan Aağıya: 1 - Tarak -
Yatak 2 - Azamet - Baca 3 - Ra
zakı - Araz 4 - Adı - Aba 5 - Ne
Çalışkan 6 - Karala 7 - Mızıka 
8 - Da - Bacak 9 - Yasa - Gıdık 
10 - Adi - Yıkamam 11 - Kalmak
Nanc. 

Avcı tayyarelerimizden bir 
tanesi kayıptır, fakat bu tayyare
ntn pilotu kurtulmuştur. 

Emniyet mürüdü Faik Birinci 
Umumi Müfettişlik Emniyet mü• 
şavirliğine, Trakya Emniyet mü
şaviri Ahmet Rifat Edirne Emni· 
yet müdürlüğüne, Birinci Umumi 
Müfettişlik Emniyet müşaviri Ya
kup, Üçüncü Umum Müfettişlik 
Emniyet müşavirliğine, Üçüncü 
Umumi Müfettişlik Emniyet mü
şaviri Bahri Trakya Umumi Mü
fetti~lik Emniyet mÜVa§İrliğine 
naklen, Emniyet Umum müdür· 
lüğü Emniyet amirlerinden Tev
fik Birinci Umumi müfettişlik 
Emniyet müdür muavinliğine ter
fian tayin edilmişlerdir. 
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