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Büyük Millet Meclisi Toplandı 
Ankara. 15 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün Rafet canı

tcz'1n başkanlığında toplanarak hudut ve saWller sıhhat 

umum mUdlir:rüğtlnün ve div4U1J mu.tın.sebatın 1940 yılı 

bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanunları tasvip 
eylemjştir. Meclis pazartesi gUnU toplanacaktır. 
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'\" ~ kızlan cepheye ~den ask erleri cofkun tezahüratla uğurlu yorlar. Bayrularda «ya utikial 
,.. ölüm• ibareleri görülmektedir. 

Haberciler 
Bir Değil, 

Birçok! 
'fa.tan: Ahınet Emin YALMAN 

~ obanın hikaye&ini bilir mi· 
~ ~ınız? Bir çoban, havala· 

ta d.. h 
•ıl uzcn veren -kuvvetin er na-
l' •a sevgisini celbetmiş. Bu k uv-
tt .1 • L ' 

QCfnl§ 'Ki: 

- Dile benden ne dilerııin? 
Çoban c~vap vernniş: 

b - Yalnız birşey isterim: Kış 
d aııacağı zaman bana haber ver 
)' c lo:vunlarımı vakıü zamanile 
il}'latf an indireyim. 

d !\.arşı taraf ela söz vermiş. Ara
-~ biraz zaman geçmiş. Hava 
~llrnak i tidad1 göstet1miş. Ço· 
~:ı: cBan-.ı husu i haber gele· 
~t> dryc alclırmamış. Yağmurlar 
b ~ltılJ. Kulak asmamı . Don 
la~ıı, aldıran kıim? Bir sabah 
Ot tıı tepeye kar yağmış. S:~n 
~ llar<la değil. Nihayet ~r gun 
mata kış, kar kası~a gelmiş, çat· 
rrı1~· Çobanın bütün koyunları öl
l 11'· gitmiş. Zavallı canını güç 
t llrtarnıış. Bunun üzerine havala
:.._ ~Üzen veren kuvvete şikayet 
-.. ııı : 

lh::- Bu 'böyle mi olacaktı?. De· 
,-"'§. lianiya bana haıber gonde
~tın. 
~ap şu olmuş: 
~ Sana birbiri arka5ından kaç 
f rci Y'Olladım 1 Havaların de· 
I> 'tlt\caı, yağmur, Don, karşı te· 
~de kar ..• Benim haber ver_f'!le· 
~ ll tekilleri bunlardır. Sen gore· 

tqen ben ne yapayım? 
~Dünyanın bugünkü . g~dişi~i 
bır'lt~rnak ister5e~z b u hıkayey~; 
'tı §lfteyi halletmiyc mahaus hır 
~~tar gibi kullanınız. Herşey 

'<lr b ir ha4e gelir. 
}' M.ınvercilere: tuttukları yolun 
cf11ış olduğunu gösteren h aber· 
q ıcr sayısızdu. Evvela tarih var· 
t~. Büyüklük rüyalarının her 
ı, lirıi ayna g1bi g<>sterir ve tbun• 
~t~ ne açı neticelere vardığını, 
b 1 !etler tarafından ne kadar ağır 
~~ellerle ödendiğini anlatır. 

\·erciler : 
lut Biz başkayız. Dediler ve 

ak Vermediler. 
eh 80nra akıl vardır, yakın var
il~: Büyük bir kesafet içind e sı
l~1 bir hayat geçİl'en milyonluk 
c~leter ancak den~ y~li~e. gele· 
tıı gıda ile beslenır, gıyınır, ısı· 
~'· Kura nakliye sistemleri bu· 
te başarın ıya kafi değildir. Za· 
le~ ~ıl m~alar deniz aşırı yer-

edir. 
tj,. ...... Bizim ıtoplu yiyeceğimiz, 
~e~İmiz, kömürümüz . ~ar. 
tc•".b' Yıldırım usullerile bııtıre· 
ı~· . ~afidir •• • dedile~. . 

it\' tı~ılız\crin yılmıyacagı, ezıle· 
;beği. adalarının istilaya ma· 
Bu trakılamıyacağı sabit oldu. 
birı lltın tnanaııı uşrkaTdı c:Bu bar
llıı .Mant mUharebesi olup b it· 
ıı-ı~ır. Bundan sonı mihverin 
tek ~d:deratı yokuş o§ağı gide· 
16 tır.:. Diye yazdık. Bize kızdı· 
rv ik tCQ c radyolarcla bu yazıyı z ~ 

erek (Vatan) a atıp tuttular. 
ıı-ı t~ısırda- f ng.ilizlcri ı can da
l' ~ını keseceğiz:. ıye Garp 
la, ~U&unda !kuvvetler topladı· 
tıa,~ akat yıldırım harbi göze alı· 
bır ktlı. İngilizler Mısırda büyük 
b1ııt1 UVvet toplamak için vakit 
dil ~lar ve bu kuvveti az. zaman4 

?tııl:vona çıkaracak şekilde ha
(lJc ... ·ıı.ını: Sa. f, Sb. 5 to) 

1 ingilte reye Sidd etli 1 lngiliz Tayyare 1 eri 
Hucum 1 ar Berline Hücuma 
Yapı I d ı Devam Ettiler 

Orta İ ngilterede 
Birçok Mağaza 
ve Evler Yıkıldı 

17 Dlşman Tana· 
resi Dlflrlldl 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz 
bava ve dahili emniyet nezaret
lerinin tebliği : 

Dün &ece dü,."lllan . hava hü
cumları bilha~ orta Jogiltereye 
tevcih eıdilnıitlir. 

O rta lngihercnin b ir şehrine 
§iddetli ıbir hücum yapılmıştır. 
Birçok yan.gınlar çık,mış ve ol
dukça miihim h asar yukua gel· 
miştir. l\1ü(emmi.m maluma t he· 
nüz almamamışsa d a zayiatın 
fazla olmas~an korkulmakta-
dır. 

O rt a İngilterenm diğer şehir· 
ler i üzerine tevcih edilen hücum· 
lar esnasında mağaza ve evler 
hasara uğram~ır. Fakat ölü ve 
yaralı adedi yüksek değildir. 

Lon<ira .mmtakaama fasıla ile 
(Devamı: Sa. 4, Sü. 1 de) 

İşgal Altında 
Bulunan Tayyare 
Üsleri Bombalandı 

Blylk Yangınlar 
Çıkarıldı 

Londra, 15 \A.A.) - Resmen ha· 
bcr alındığına göre dün gece 1ngi· 
liz tayyareleri Berlin ile Almanyıı.

nın diğer yerlerinde muhtclif a.skcrı 

ve sınai hcdcfierc ve düşmanın !~ga
li altında bulunan (ayyarc meydan· 
larınn. karşı şıddetll taarruzlarda 
bulunmuşlardır. 

Evvelki geceki hücum nasıl oldu 1 
Londra, ı~ (A.A. J - tngilız hava 

kuvveUeri tarafından evvelisi gece 
Almanya üzerinde yapılan taarruz
ları mevzuu bahseden havıı. nezare
tinin istihbarat dairesi, bombardı· 

man tayyarelerlnden mürekkep kU· 
çük bir teşekkülun saat 20 den bıraz 
sonra Berlin üzerine vardığım ve 
birçok hedeflere hücumlar yapıldı • 
ğını bildirmektedir. 

20 dakika süren kısa bir taarruz 
(Devamı : ~a. ,ı, biı. l de) 

Berlin Görüşmele.ri ispanyada Tebdili 
Hakkında Tass Kıyafet Etmiş Bir 

Ajansının T ebliüi Alman Fırkası Var 
Mütekabil Bir 

Anlaşma 
Tesis Edilmiş 

Knoks, Cebelitarık ' a 
Taarruz Edileceğini 

Söylüyor 
Moekova, 15 (A.A.) - Tas Ajan· Boııton, 15 (A.A. ) - Bahri-

sı, Berlin mill!katı hakkında a.şağı- y e nazırı Knox', Bos'tonda aöyle
dakl teblıği neşretml.ştir : diği enerjik bir nutukta ezcümle 

«Sovyetler Btrllğl Komiserler H e- şö.ıle demiştir: 
yeti Rel!ll ve Hariciye Halk Komlse- Bu harp, her ıtürlü barışı h er· 
ri Molotof, 12 , .e ıs aonteşrin tarih· taraf eden b ir savaştır ve sonuna 
lerlnde Berllnde ikameti esnıuıında kad ar miicadele etmek lazımdır. 
Alnıanya ~amıölyeııl Hltıer ve Harı- Amerikanın kimseyi yatı§tır
<'i ye Nazırı \'on Rlbbent ropla. müJa- m ak niyetinde olmadığlnı söyli· 
katlarda bulunınu,tur. Fikir teatileri y en Knox, harbin cenubi Atlas 
kar,ılıklı ' e itimat ha,uı !~inde vu- istikametinde bir inkişaf göster
kobulmuş " e Almanya ~.le So\yet mek ihtimalini haber verıni§tir. 
Ru-;yay1 alAkadar eden bullik ehem· 

1
. d L _J 'l' k f t t 

mi yeti haiz bütün mebelel~rde müte- 1 spa nya a tef ·pUk 1 ı ıyda e ce • 
· b ' A l sı var ı r e kabil bir anlatma tellla edllmı,tır. 1 mış_ ır _ man ır a . · .. -

d lolotof, Mareşal Görlng Ue Hlt- ı b elttarrka kar~ı yakında hır hu
Jerin sa8yonal SoııtyaJhıt partisinde- cum yapılması, .muhtemel o la~ 
ki mua ,·inl Heıwı ile de miilltkatlar- 1 bir had isedir. Mıh ver devletlerı 
da bulunmot tur. Cebelitarıka doğru yapacakları 

«14 sonteşrtn sabehı Molotof Mos- hücumda m uvaffak olurlarsa ce· 
kovua doğru Berllnden hareket et - nubi Afrikaya b ir hamle yapma· 

· lan ~ündür. miştir ... » 
t--=1terenin Moskova el-çiai Amerikada birkaç fabrikada 
l.AIS' muvafak olamamıt infilak oldu 

MilAno, 15 (A.A.) - D . N . B . Cor- Vaşington, 15 (A.A. ) - A· 
rlera Della Sera Molotof'un Berllnde- merika harbiye nazırı Stimson 
ki görUşmeleri hakkında diyor kl: gazeteci-ler toplantısında beya-

«Berlin görU.,mf'leri M>nuııda neşre na tta bulunarak salı günu Üç 
ılllen tehliğ, 0 tarLda yaz.•lmıştır ki, muhtelif fabrikada birkaç saat 
bu huı;u5ta yaFılacak her tef8lr, hu fasıla ile üç in filak vukubuldu· 
tebliğin mimaısını tebarilz ettire..:ck ğunu bildirnıişL ir. 
yerde ancak karı,tıra<'aktır.l> Stimıson , bu infilakların faille· 

Gazetta Del Popolo diyor ki: rinin Alman olmasından şüphe 
«Tebli ğ, ııarUıtır. Bu gibi tedhlr- edilebileceğin i söylemi§ ve bu

leri fillyntın taldp etmesi tabiidir. nun bir tahmin olduğunu ve bun· 
Fakat şimdilik şu müşahedeyi yapa dan başka d a bu infilakların sa
biiiriz: tngillel"(:ntn l\foskova büyUk botajcılar tara fından yapıldığına 
eırtsi B. Crlppsln vazlfet.I mu,·aı - d air bir emare bulunmadığını 
f 11k olmamı f:Jr.» ilflve etmi~tir. 

İTALYAN 
Taarruzları 
Tardedildi 

Yunanlılar Mukabil 
Taarruza Geçip 

İlerlediler 

ıo İtalyan Tayya
resi Dlşlrlldö 

Atma, ıs (A.A.) - Bugün 
sabaha karıı, Yunan piyadesi, 
İtalyan mevzilerine timdiye ka
dar yapılanların ıbelki de en ,id
detlisi telakki edilebilecek bir 
hücum yapmı§tır. Yunanlılar, 
Göricenin .Jİmali ,prkismdeki te· 
ııelerden .süngü ile hücuma kalk· 
mıılardır. Eaas hedef, Göriceye 
hakim bulunan ivan dağım tut
maktır. 

Öğleden 'SOnra yapılan ikinci 
bir aüngü hücumu sonunda, Yu-

f 
nanlılar, bu dağlık arazinin bü
yijk bir .kısmını İ§gale nıuvaffak 
ohnuılardır. 

Bugün vukua gelen harekat 
esnasında Yunanlılar, büyük çap· 
ta altı İtalyan topu lalmıılardır. 

Yunanlılar, Jvan daranın itı•· 
lini tamamlayınca, Göriceye ıi· 
den mühim yollan kontrollan al
tına ıalacaklardır. Bu 6'8°'dle İtal· 
yanların bu !fehri ıellerinde tuta
bibneleri on defa daha pçleıe
cektir. 

Atin a , 15 {A.A. ) - Yunan· 
ltalyan cephesinin her üç kısmın· 
d a n gelen 90n haberl-e rc göre, 
Yunanlıların yap.mı§ oldukları 
müteadd i& muıkzWbil taarruzlar 
neticesinde umumi b ir ilerleme 
kaydedilmiş ve üç İtalyan taar
ruzu tardcdilmiştir. 

Büyük bir hava muharcbeein· 
de 1 3 halyan tayyareııi düşürül· 
mii§tür. Yunanlılar, yalnız üç 
tayyare kay,betmi§lerdir. 

(De\amı: :sa.o 4 ü. 4 le) 

• 
lngillerege 

Noel 
Hediyesi 

Amerika 40 Uçan 
Kale Verecek 

Nevyork, 15 (A.A.) - İngil
t ercye Noel i::ediyeai o larak 
cuçan !kale> ler verilecektir. Fil· 
hakika V atingtondan haber alın· 
dığına göre, bu ayın nihayetine 
doğru Boeing fabrikaları 80 uçar 
kale bombardıman tayyaresini 
Ütmal ede«ktir. B. Roe>&evdtin 
iınalirtın yansını İngilteıeye v er· 
m eyi derpiş eden tev'Zi usulü mu· 
cibince bu tayya relerin yarısı ya• 
n i -40 tan~i İngiltereye verilecek. 
tir. H ab er alındığına göre, Birle· 
şik Amerika İngiliz hliıkUınetine, 
bombarduna n tayyarderinc mah· 
sus son derece dalcik yeni aiatem 
bir ni§an alma a leti de verecek
tir. 

Bulgar - Sovyet 
Münasebatı 

inkişaf Ediyor 
Bulgaristamn Sefer

berlik Yaptığı 
Tekzip Ediliyor 

So!ya, 15 (A.A.) - Stefanl Ajan· 
sı bildiriyor: 
Kralın nutkuna verilecek cevabın 

projesi meclise tevdiı edilmiştir. Bu 
projede, Bulgarlstanm Sovyctıer Bır 
llği ile olan mUnascbetlerlnin mem
nuniyet verici bir tarzda inkişafa de
vam ettiği beyan olunmaktadır. 

Londra, 15 (A.A.) - Bulgnrlsta
mn Londra elçisi Mohçilof, Reuter 
Ajansına yaptığı beyanatta Bulga
ristanda seferberlik yapıldığı hak • 
kında yabancı memleketlerde intişar 

eden haberleri tekzibe mezun oldu -
ğlınu bildirmiştir. -
ASK;Ri VAZİYET 
4 üncü S ay/ amızda 

Milli Sef, Yeni Fransız, Japon, İran 
Büyük Elçilerini Kabul Buyurdular 
I Yeni Elçiler, Milli Şefe İtimatname/erini 

Takdim Ettiler, K abu/ Esnasında 
Hariciye Vekilimiz de Hazır Bulundu 

Milli Şefin ı;eçen çe&rf81Dba günü Dil • :Tarih - Coirafya FaküJ tesmi ziyaretlerinden bir inh"ba 

l\nkara, 15 (A.A.) - Fran· 1 müfreze ihtiram resmini ifa eyle
aanıft yeni Ankara büyük elçisi miştir. 
ekselans Jules Hcnry bugün saat Hariciye Vekili B. Şükrü Sa-
15, 15 de Çanka)'.a köşkünde racoğlu kabulde hazır bulunmuş
R eisicümhur ismet lnönü tarafın- tur. 
dan kabul edilerek itimatname- An'kara, 15 (A.A.) - Yeni 
sini takdim etmiştir. Japon büyük dçisi ck5Clans Şu· 

Büyük elçinin muvasalat ve kurihasa bugün saat 16, 15 ele 
flare'keti esnasında tbir askeri Çankaya k~ünde R eisioümhur 

İsmet lnönü tarafından kabuf 
buyrullmuş ve itimatnamesini tak
dim eylemi ir. 

Büyük elçinin muvaslat ve ha
reketi esnasında bir askeri müf· 
reze tarafından ihtiram rC!lmİ 
yapılm1ştır. 

Hariciye Vekili B. Şükrü Sa· 
(De,umı: t:a. 4, :sn. :: de) 

Benzin Tasarrufunu Temin 
İçin Tedbirler Alınıyor 

Şimendifer Hattı Güzergahında Olan Vilayetler 
Arasında Otomobil, Otobüs ve Kamyon lşletilmiyecek 
---- --------- Ankara, 15 (Telefonla.) - Ben· 

Baş kO mandan la r 1 ~~:;.;:ı:e::f~;~ı:t::m:~~: 
mek üzere ya.pôan tetkikler nihai 

Arasında Askeri :~:: ~:; :~~=ı:~~ok!~ 
Görüşmeler 

nazarlarına müracaat edtlmlş ve 
tam bir mutabakat hA.sıl olmuştur. 

Hazırlanmakta olan kararname bu
gilnlerdc Vekiller Heyetine sevkedl· 
lecek ve ali tasdike iktiran eder et· 

mcz mer'iyet mcvkiine girecektir. 
Ha:zrrlanmakta olan kararnamr;> c 
göre, yeniden taksi çıkarılması me
nedilecek ve işletilmekte olan bugün 
kU taksllcıib iktifa olunacaktır. Şı· 

mendlfcr hattı gUzcrgfthında olan vı
hlyetlcr arasında otomobil kamyon 
veya otobüs işletilmesi yasak edile
cektir. Takside işliyen veya şahıs. 

la.ra ıı.lt bulunan hususi otomobıllcr< 
(Dcl'nmı: ~a. 4, U. S t e) Mareşal Keitel ve 

Badoglio, Harbin 
Sevk ve İdaresi İşini 

Konuştular 
Ki rayı Arttıran Ev Sahipleri 
Derhal Mahkemeye VerileCek 

Tenvirat, Tanzifa t ve Su Parasının Kiracıya 

Yükletilmesi, Kalorifer ve Sıcak 
Suyun Azaltılması da İhtikfır Sayılacak. 

Ankara, 15 (Telefonla) - Milli racılarma alt nıukavcle1crle yeni 
Korunma kanununa istinaden koor - kiracılarla ıı.ktcdilen multavclcler ls· 

d inosyon heyetinin ev kiralarının 

arttırılmaması hakkında almış ol· 
duğu karara birçok ev sahipleri ta· 
rafından riayet edilmemekte olduğu 

yapılan şiklyetlerden anla.~ılmıştır. 

Bu husus tetkik ettirilmiş ve kira 
arttırma keyfiyetinin şu ~killerde 

Marea§l .Keitel yapıldığı tesbit edilmiştir. 
1 - Karara rağmen doğrudan 

Berlin, 15 (A.A.) - D. N. doğruya kirayı arttirmak. 
B. ajansı bildiriyor: 2 - Evvelce tenvirat ve tanzifat 

1 5 teşrinisanide lnnsbruck· da gibi vergiler ev sahiplerine alt iken 
Alman ve İtalyan başkumandan- bıınltırın kiracılara ödettirilmesine 
}arı arasında harbin sevk ve ida- teşebbüs. 
resi hB'k·kında askeri görüşmeler 3 - Eski mukavelelerde su para-
cereyan etmi~tir . sı ev sahibine aı+ iken bu paranın 

Göt'Ü§lmeler Alman başkuman. kiracıya verdirilmesi. 
danı mareşal Keitel ile İtalyan 4 - Birkaç aylrk ev kirasını pc· 
başkumandanı mareşal Badoglio şin almak. 
tarafından idare edilmiştir. 5 - Aptırtıman dairelerine veri· 

Görü~elere mareşallerden len sıcak suyu azaltmak \'eya kalo· 
başka Almanya tarafından topçu rifcrl dahıı. az zaman yakmak. 
generali J old ile Almanyanın Heyet buna benzer Nrçok nokta
Roma ataşemiliteri Von Rintelcn, lıırı daha tesbit etmiş bulunduğun· 
İtalya tarafından da general Can. dan icap ettlği takdirde kira.ya vc
clin, Berlin ataşemilitcri general rilcn her e\1 ayrı ayn kontrol ct
Marrns iştirak etmiştir. 1 tirc<:ekt.tr. Ev sahiplerinden eski ki· 

tenecck ve mukavelename şarUarın 
da kiracı aleyhine herhangi bir dc
ğl.şiklfk görlilecok olursa ev sahip
leri derhal mahkemeye \'erilecektır 

SİY ASI iCMAL 
Sütunumuz 

Siyasi icmali, gece geç 'Vakit 
en &On h avadisleri aldıktan 
ıonra · yazabilmek er.dqesile 
dünden ba§hyarak arkadqı· 
mız Vahdet Gültekinc verdik. 
Arkada§ımız Z al, diğer aiitun
lanmızda yazılanna devam 
edecektir. 

Dal !lösesı 
~ 

Mahmut Ba lerin yazısı 
2 n ci sayfada 



\ 

verdim. Amerika gibi uzak di· 
yar<la memleketten. taze hava· 
diş almak, tayyare piyangosun· 
dan ikramiye almak gibi birşey 
oluyor. 

Bu vesile ile (Körtis) tayya
recileri ile de dost olduk. Bir 
gün bunJarın (Ritz • Karlton) 

VATAN 

~ 

~ Şehirve. Mem!ekef Haberleri 
Romanyadan 

Yakında 
Mal Gelecek 

1 Almanlarla Ticari ! Ankara-Haydarpaşa 
•• Arasında 

Mubadele Başlıyor Oforal işliyecek 
Ben Uçarım, 

Amma 
Söylemem! da verdikleri bir ak~am yeme- Romanya ile aramızdaki ticari 

ğine Muhtar Beyin misafiri ol- münasebat normal seyrini muha- Gümrüklerimizdeki Alman Malları Çzka
Ankara ile Haydarpap. hattın· 

da yapılan motörlü tren tecrübe· 
!eri muvaffB'kıyetle neticelenmiş· 
tir. Bu tarz nakliyatın icabında 
hattın diğer kısıml'Brı üzerinde 
de tat!biki lkararlaştırılml'ştır. Dev· 
!et DemİryoHarı §Cbekenin muh- ı 
telif yerlerinde mdtör tamirhane· 
!eri açmak . gibi lüzumlu hazırhk· 
lara başlamıştır. 

T'ilranto deniz üssünün mah· 
fuz yatağında gecenjn kalın 
karanlıkılanm emniyetli bir yor· 
gan gibi sırtına çekerek ra· 

hatça uyumakta olan İtalyan 
donanmasını allak bullak eden 
lnsiliz donanma hava kuvveti· 
nin büyiık muvaffakıyeti bende 
giiz:el bir hatırayı canlandırdı. 

mnk sıfatile ben de davet P.dil- faza etmektedir. Fakat bir aralık 
dirn. Yemek arasında mutad bazı Rumen vapurlarının sefer- rılmaktadzr, Almanyadan lokomotif, Yolcu, 
nutuklar başladı. Söylemek isti- den çekilmeleri ve bilahare sefe- y: "k r 7 M h · Ti 11 [ G / k 
yenler hissesine düşen sözü söy- re başlamaları Romanyaya ihra· U V agon/arzy{e U felzf ıvıa zeme e ece 
le-diler. Sonra birdenbire bütün catta muvakkat bir tevakkuf dev. . • · k .. 
ba .. \ar •ofranın ba...,nda gülüm- . h l t. . t" E n Son Alman anlaşması tıcarı ı racatın yarım mılyona ya ın mu-,.. .. ,.. ı resı usu e ge ırmış ır. sase hf'H d k' l d h" b' k Al .. 
seyerek O>turmakta olan sevim- memleketimiz bugün Romanya· ~a . ı eri c a ıs.fr ur~" ı~mı~tır. d ~1 ır .~ıı"' k~İya~a ~~n-
li bir Amerikalıya döndü ve: dan alacaklı bir vaziyettedir. ~~\ ~ aş~.a .' e mtnya ~n d~rı en tutun er teş ı eme e-

-...::..-c:>-----

Bundan on bir sene evV'CI 
kerrdi işleriJn için Amerikaya 
gitmiştim. Nevyork şehrinin 
vasfa değer taraflarını benden 
iy.i anlatmasını bilenler, süslü 
cümlelerle uzun uzun yazmışlar 
ve uzun uzun anlatmışlardır. 

cŞimdi de seni bekliyoruz, 1 Bir iki güne kadar yeniden ge- ge.kıtr e ı ıeceb~ımızl mk~ zdemenSı~ ırS. 21 5 · ı l' lık t"ıcaret 
.. . d' d . . d '" l ı mı arı es ıt o unma .• a ır. ı- on , mı yon ıra A k A ·ı } • 

son ve ası1 soz senın ır. > er lecek mallar bu vazıyeıtı uze te- . 1 'hf 1 b' d'!d ' k ki . k 1 . dünden s er 1 e erıne 
gibi niyazkar bir tavır alındı. oektir. Fakat bütün bu ticari mü· parış er 1 ıya~ ar ~~ ıt e ıl"kı • ;eib erıng ı:nu ave esık"' 
A k h 1 d .. .. .. ı b d l 1 .. . 1 ten sonra verılcoegınden a a a- ıtı aren merıyet mevı ııne geç· Yardım Tahsı·laA tını 

rh erKes a amın gozunun a e e an aşmanın mutemmrm d I d" d 't'b . h l• t · · · · · h k . . . I d ar ar un en ı ı aren ıt a a çı mıştır. 
ı~ıne ha~~~~· sessız ve a~e k~~- 1 ~ı~ın~. a1ttırb .~ enı a;.. aşmk uİ- tüccarlarımızla temasa başlamış- Mukaveleye merbut listeye na- 50 Tahsildar 
sız donu LıBn ıyor ve ~nu (;. .. ı· ı a enuz tatl ı mev ·ııne on • !ardır. zaran, Almanya Türkiyeye, 3.5 
yor u. u zat meger !'-OT· mamıştır. . 1 ·ı . 1 k K f b 'k yapacak 
t' ) 'n ve hattiı. Amerikanın en ı Haber aldığımıza göre Rumen Tesbit edilecek mallar bir lıs- mı yon !ıra ı rup a rı .ası ma. 

Ben de burada: ;iu;tli ve en üstad tayyareci· hükumeti yeni anla§tllayı 4 birin- te halinde Vekalete bildirilece~- m~latınd~n 39 lokomotıf, 2.: 5 Şchar mecl~i dün toplanarak 
cAman efendirnı, zirveleri bu· )erinden biri imiş.] Sofradaki citeşrindc tasdik etmiş ve Rumen 1 tır. Anla1'Illanın çok yakın b~r mılyıon lır~lık l l Sf ~o~ku) ve ~~k maarif encümeni maihatasile 

lutlarla ıkaplaıı:nuş, temelleri diğer tayyareciler: cBu hususta ı hük\ımetince tatlbikma mani hiç zamanda tatbikına başlanacagı vagonu. çımento 8 rr a arı ~çın maarif ve mü kiye encümenleri· 
ıkürei arza saplanmış, eflake ser söz söylemek ancak aana yakı· bir şey kalmamıştır. 1 anlaşılmaktadır .. Hatta 'bir kısım bir milyon yüz bin liralrk tesısat ııin müşterek mazbatalarını tet· 
çeken o muhtC§Cm binalar, cİ· §Jr, ne susuyorsun?> Der gibi iki haf.tadan'bcri Roımanyada mallar derhal pıyasaya a~zo~~~- malzemesı. Devlet Demiryolları kik etti. Sarıyerde ilk mektep 
lalı bir dama tahtası gibi düz- adeta telaşlanmı!~ . başladılar. bulunan Türk Petrol Limited .~i~: muştur'. Bu .?ra~a bazı mu)lkula~ ve diğer bazı müessesat içın ye· 1 binasının orta ~ebe tah~~li 
gün bölünmüş, mücella sokak· Hazirunun, kendısını mutlaka keti müdürü Sedad salı gunu dolayısıle cumruk anıtrep<> :;1~. d~k malzeme, elektrik alat ve mcselesı mevzuubahıs oldu. Soz 
lar, yerin yedi kat dibinden ve söyletmek için sabırsızlandığmı memleketimize dönecek'tir. Yeni da bulundurulan ırnalların a 1 d k" 1 t t ğla!!!.ı alan muhtelif hatipler bu mesere. 
yedi kat üstünden giden acai· görünce susmakta ısrar et;medi anlaşmanın tatbikı hükumetimi- 1 ithal muameleleri yapılmıştır. c e~a:1• •• ma ıne er, a .eş u • .' nin fayda ve mahzurlarını anlat-
büşşekil trenler, sayısını Allah ve yavn§Ça kalktı. Mütevazı bir zin tasdikine mütevakkıftır. ı Dün muhtelif memleketlere. 1 \'antılator, pusla. tevcıh aletlerı, tıktan sonra mazbatanın tekrar 
bilir bir nüfus azameti, anlatıl- eda ile: 0 milyon liraya yakın yapılan ıh· , kolyatör vereccktır. tetkikine karar verildi. Küçükya-
makla anlaşılmaz, anlaşılmadan _ Görüyorum ki bana da Yabancı Dil lmf hanına lıdaki yatılı okulun yapılmasında 
anlatılmaz bir diyarı acaiplika mutlaka birşey söyletmek isti- 6. k M I s k M d 1 • y 11 d 44 yar.dımı dokunan Zeynebin bu 
ki Göımiyenler dünyada bi?"§ey yonıunuz. P~aliı., söyliyeyirn: j lr0C0 8mUr ar a arya a en e rı uz e [ mcl<tebe isminın verilmesi muva. 
görmüş sayılmaz:> gibi salçalı Papağan ku§tur, ço'k güzel sÖY· I Devlet memuriyetlerinde bulunup fık görüldü. 
u'kaliı.lrklara giri~ecek değilim. lcr, a111ma uçmaz. Ben uçarım la bir yabancı dil bildikleri için Asker ailelerine yardım için 
Yalnız kısa bir .. a,.kınlık dcVTesi ı _ıed· d 1 rt ı ük ltll 1 · 1 ı Ed ı 1 d 1 1 1 
geçirdikten sonra Nevyorktan du. 1 fstiyen mcmurlann lmtlhanlnn bu 51 için 50 tahsildarın muhasebe ~ ..... amma söy emem. u 1 ve otur- ·barem erece e n n y se mes nı De mı· r Gevherı· n 1• htıva ıyo r 1 tnhsi e i en para arın top anma· 

Va~ingtona geçtim. Bittabi namütenahi alkışlan· ayın 18 inde edebiyat fakültesinde kadrosuna ilavesi meaclesi müs· 
V.aşingtonda sefir merhum dı. yapılacaktır. Talip olanların listeleri taceliyet kararile bütçe encüme· 

Muhtar Beyin misafoi olmuş- Biz vaktile 0 mcşhuT İtalyan hcnUz fnkillteye bildlrllmeml~tlr. Ankara, (l)ususi) - Sakarya len birçok demir madenleri aya· nine havale olundu. 
tum. O sıralarda Amerika hava hatiplerinin dünyaya ezan okur Bu imtihan, kanunun neşrlnd~n ele.mir madeni üzerinde esaslı tel· rında olduğu anla~ılan maden İkinci celsede tahsildarların ta· 
sanayıını tetıkik etmek üzere gibi cyıkımz, ıbatırırız, uçuru• evvel memuriyette bulunanlar içın kikler yap.ıb:naktadır. ~ad enin 1 sah~sını~ 7? kilomet~e. murb~~~ hak.kuk i1ile alakası olup olım.a· 
(Körtis) tayya. c fabrikası ta· ruz ve uçarız:> ını pek çok din· açılan imtUtanlann sonuncusudur. ihtiva ettığı demır mıktarının gebı genış hır aahayı ıhtıva ettıgı dığı bir neticeye bağlanmadığın
rafından dav.et edilmiş bir Türk }edik, amma lngilizierden lbun· Bundan sonra açılacak imtihanlara biran evvel tesbiti hakkında ala· de te':!!ibit edilmiŞtir. Nehir yoli· dan mazbata kavanin encümeni· 
heyeti de Va~ingtonda bulunu- !arın birini duymamı~ık. Onlar kanunun neşrinden sonra yabancı kadarlara kati emir verilmiştir. le deniz nakliyatının mümkün ne gönderHdi. 
yoıunuş. l Iemen he,psi çok ya· söylediler, amma uçmadılar. dıl og-renenler glrcbllr.ceklerdlr. Bu maksatla bu işe bazı e~ne_bi olması ce'll'herin nak.linde kola!• Meclis bundan &Onra pazartesi 

kın arkada.,larım olan bu zevat D 1 .. 1 d 'l Ün\vcrR!lerll! memur olarak çalış- mütehassıslar da memur edılmı§• Irk ve ucuzluk temın edecektır. b 1 k .. 
y un ar soy eme ı er, amma uç· . . çarşam a ve cuma oma uzere 

ile ecfarethancde buluş'tuk. Kcn- tular. makta oltı.r ta uzun mllddcttenben tir. Yapı~n tahlilata göre demir 1 Bu itibarla madenin en kısa bir haftada üç gün toplanacaktır. 
dilerinr. memleketten havadis BAL ter!ı edemıycn memurların maaşları cevheri miktarı % 44 dür. 1 zamanda faaliyete geçmesi için 
=========================== na zam yapıl~ıası takarrUr ctıniştır. Avru a ve Amerika.da iıleti· •bütün tedbirler ahnmaktadır. Ünı·versı•telı.lere Zam, ünlversıtc tasarı:u!atından ya- P Nazik Soyguncular ııııacakur. ============ u K. 

Otob ;çiler istanbulUn Jeolojik izmirde Bir Adam s~:ııa:!ı::ı 
Havadan 6eçinmeğe Alışmış Bu Tufeyliler 
Ağlarına Düşenlerin Gafletlerine Göre Az 

Çok Birşey Sızdırırlar 
Tannnı~nnlar itinnlı giyinişle· becertkliliklerini alkışlıyarak, bir 

rinc, terbiyeli görünüşlerine, ne· daha gelip görünmemek üzere 
zaketli görüşüşlerine inanırlar da, uzakılaşırlar. 
görmüş geçirmiş birer kibar düş· Nevileri şahıslarına münhasır 
künü sanır ve kapılırlar onlara... olan bu soygunculardan birini, 

Her mevsımın kendilerince iyi bir tesadüfün yardımı ile ele 
muayyen gün ve saatlerinde bü· geçirdim. Düşürdüğüm mahçup 
yük ma~a.ıaların kapıları dibin· vaziyetin, yaptığım tehdidin te· 
de, iskele ve gar gişeleri önlerin· 1

1 

sirleri ile dilu;in bağlarını, sırla
de. yolcu salonları ve vapur aci:n. nnın düğümlerini gevŞcttim. Me· 
talıkları kö§elerinde dolaşırlar. raklı bir roman kadar maceralar· 
Yerine, işine göre ellerinde bir in dolu hayatını, sanatinin icap· 
kaç paket veya küçük bir yol larını ve en ince teferruatını uzun 
çantası bulunur veyahut kolla· uzun anlatan bu yadigar, yimıi 
rında bir he)•be, ·oltuklarmda scneden'beri bu suretle geçindiği
ayrıca bir bohça ta~ırlar. Bulun· ni, üç eVle bir dükkan ve biraz 
dukları yerlerde gelip geçenleri da dünyalrk edindiğini söyledik· 
süzer, kapıları gözler, hatta fiÖ· ten sonra: 
T.Ü§Cnleri bile dinlerler. Mehenk· - Yalnız ben değil, lstanbul
lerine uygun gördüklerine hemen da bu işle geçinen binlerce kişi 
sokulur ve anarif etlerini göster· varız. İçimizde birkaç ev bark, 
miye ıkoyulurlar. ücra yerlerde bir iki eski konak 

B~~!bü~~=~~,a~am- a 't Si Yapı dı Kansını O!durdü k;t~;~.ı.~il:oı;ı:~ıı:.ı::::ı:ı~~'. 
vaylarda olduğu gibi otobüsler- Memleketimizin jeolojik haritası- İzmir, 1~ (Vatan) - Bugün Ali re otuz bin lira mütedavil aenna· 
de de ayakta yolcu taşınması için nı yapmo.k üzere İstanbul ünlversi- Işıdak adında bir adam on beş sene- yeli bir büro te§kil edildiğini yaz· 
geçenlerde Belediyeye müracaat tesi jeoloji enstltUsU ve mnden tet- llk karısı Rabiayı dokuz yerinden mışlardı. Bu havadis yanlıştır ve 
etmişlerdi. Fakat bu dilek Bele- kik ve arama enstitUsU müştereken vurarak öldürmU~tUr. Ali ile karısı mesele şudur: 
diyeee ka'bul edilm~iı.ıtir. Bu· çalışmaktadırlar. arasında çıkan bir kavga hAdlseye Üniversitenin emrinde otuz 
nun üzerine otobüsçuler, malze- İstanbul üniversitesi, Trukya, Bur sebebiyet vermiştir. Kavganın ı;ık - : bin liralık mütedavil aermaye 
me buhranını ileri sürerek nakil sa, Şile mmtakalarında yaptığı jeo- masına sebep te karısının A!yonka- vardu. Bu para Diıçi mekte'bi 
ücretlerine birer miktar zam ta· lojik tetkikatı ikmftl etmiş ve bun- rahısarde. arzusu h\lafına çok kalmı' ile Radyoloii enstitüsünün em• 
lebi için yeniden müracaatte bu- ıarın haritalarını yaparak M. T. A. olmaııı, dönU.te kendine yatak çar- rinde kullanılmaktad~r. Bu defa 
lunacaklardır. ya göndermlttlr. qaflarını neden yıkatmadın diye sor- verilen bir emirle, Üniversite ta· 

Sözünü kestim, sordum: 
- Son günlerde itıler naeıl ~ .• 
- Eskisinden daha iyi ve da-

ha tıkırında . Dünyanın hali, pa
halılık, ve geçim kaygıları, hal
-kın gafletini arttırıyor ve idrak
lerini azaltıyor olacak ki, buııün
le11de daha çabuk kanıyortar. 

- Kandıramadığınız da olu
yor mu} .. 

- Hiç olmaz mı a bayım? .. 
Hatta yanlarına bile sokulama· 
dıklarımız var. 

- Kim bu açıkgözler?.. 
- Kim olacak polislerle rnu· 

seviler. 
Dedi, yanımdan süle ıüle ay

rılıp gitti. 

Haritanın bir an evvel bitirilmesi

ne çalışılmaktadır. 
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CUMARTESi 
YIL: 19-10 ·AY: 11 • GtlN: 321 
RUMi : 1850 - 2 lnclteşrln: 3 
HİCR!: 13511 - ŞEV\'AL : 16 
V AK1T VASATI E7.A.."\!"l 

GÜNEŞ: 
öOLE : 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 
YATSI : 
İMSAK: 

6,48 
11,159 
14,36 
16,50 
18,25 

t>,06 

1,1)9 
7,08 
9,44 

12,00 
l,35 

12,115 

masıdır. rafından bastırılan kitapların ha· 
-~-o tnlatı bu mütedavil sermayeye 

Bir Kinin Hırsızı ilave ediloecektir. Ancak, Üniver• 
sitenin kitap aa:tışı, bundan son· 

Y akalandt ra, Maarif Vekaleti satış teşkila
tı tarafından yapılacaktır. Bu 
ma~satla, Üniversitenin dış bü· 
yük kapısmı.n içindeki bir oda ki. 
tap satış yeri olarak kullanıla· 
caktır. Talebelere yüzde yirmi 
tenzilat yapılacak'tır. 

Galatad11; Karaköy Palasta 

Kazım v_e Şürekası yazıhanesine 
giren bir hırsız kırk bir buçuk 
'kilo kinin çalarak ve hi9bir iz 
bırakmadan aavu~muıtur. Emni
yet ikinci tube memurları kısa 

bir zamanda bu hırsızlıiın failini 
yakalamı~tır. Hırım: Saffet ismin· 
de biridir ve çaldıiı kininleri de 
lımlailin delaleti ile kolonyacı 
Ali Rızaya satmıotır. Saffet ile 
İsmail yakalanarak mahkemeye 

o----
Ticaret Vekili 
Şehrimizde 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ticaret 
Vekili bu ak,amkl ekııpresle İstanbu 
la. hareket etmiş ve Ticaret Vekale
ti erkAnı tarafından uğurlanmıştır. 

Bunlar, ne detektif, ne de fi. edinip alchkları kiraları, günlük 
yat mürakabe komisyonunun giz- kazançlarına l-atan ve oldukça 
li kornrolörleridir. Yolcu, komis- dolgun serv-etlcr yapanlar da pek 
yoncu, gümrük veya inhisar kol· çoktur. Avuç açıp yalvarmaktan, 
cusu oldukları zannına da kapıl· dil döküp kandırmak daha kolay 
mayınız.. Tanıtmak istediğim kim- ve daha verimli geliyor bize ••• 

seler, ıon günlerde giuikçe ara• ~~~~~;:;~~~:=;;::~~~~:;:~~~~~~~~:;;::;::;::;::;:::;;:::::;:::;:;;;::::::::;;:::;:;:;::;;:~~::~~~:::':~~~~~::;~~~~::~~~::;:~~~ tıklan, her yeri aard,klan görü· ~e glttıkı;e daha tok benzemlye başlıyan tahtı etrafında mak, her blııJ.ll§te üzerine bayrak asılan otomoblll bırak-

teslim edilmiılerdir. M. SIFIR 

len tipik vurguncular, bir nevi toplananlnra lntJkal ettiğine hükmederek koyu bir iti· Ko ~ m IR\ n9\ /;:\\o R .&. o IS\ n- mak kap etmişti. Naklcttlklerl otelde ıratlarUe ıeçlııen 
nazik soygunculardır. IA.fı;ı kesilmiş, hu sayede de Kopenbag sefaretini muhafa· ~ ~ ~ l;==r' ~ U \6 '9' u IAalcttayJn bir ecnebi ailesi \'aı;iyetlne düşmilı; bulunuyor· 

Havadan geçinmiye alı§an ve za etmlyc miıktedlr olabJlnıt,u. Ancak aonra l\Dlll Müca- Jardı. \'e Kopcnhng- Parls veya Roma gibi vatanlarından 
kadınlı erkekli çalışan bu tufey- dele mU\ıı!fak olıııu!j, b ta padl,ahlan bulunmak üzere ayrılmış ecnebilerin kendilerine bir mUddet lçln \·eya ebedi-

liler, ağlanna düşürecekleri ki.m· ı lttlfıfı;ılıır memlcl,etten atılmı,. resmen ölUmUnden nice za. Yazan: Nahid Sırrı J yen vatan ittihaz edeblleeeklerı blr yer değUdl. 
selerin eafü'klanna, gafletlerıne nuın cweı bedcno;tz bir \'tieut hallnc lnkılAp eden latan· Kı'ın hararetin pek ta.bil bir keyfiyet hallnde olarak sı· 
göre türlü tiirlü hüviyetlere bü· bul hUktımetınln 5efaretleri de sUprilhnüttU• Ba süprUlen 14 ---------- fır altında otuza indiği ve aerln yazlarının 90k ~abuk l'fl-
rünmeyi, dürüst ve candan gö· sefaretlerin ı;ctlrlerlle kfltlplerlnden kcnclllerlnl pek kir - olmaş bulunmakla beraber, yalnı:r. başına bıraktığı takdir- çlp ııttJğl bu l)Chlrden ayrılamayı' bir muamma bile olmu· 
rünmeyi ve hele itimad verecek, Jetmı, olanlara ötede beride sürünmek, tııtanbulla reııml te- dcı bu genç kadının ant :r.aaflara mağhip olmıyacağına, yor, :ılra mAzul Türk sefirinin Opera danıözlerlnden birine 
merhamet çekecek tekillerde dil ma&ların yanında Ankara ile ıızll gizli münasebete .ıtrml· kendisine mutlak bir &adakat gö terece&lne emniyet ede- tutkun oldutu için ayrıhp memleketine dönemediği herke· 
dök.meyi, çok iyi biiirler. Hiç ta• ye başlamı~ olanlarına ise Ankaraya gellp zaferin earhol)· mJyordu. Operada. bir balet dansHı;U olmak, küçiicUk Y8'J· eıln mrufınıu bulunuyordu. Diler taraftan Ali :\.luh!lin Beyin 
nnnadıklan bir kimsenin kar§ıtı· luğu lçlnıte en ba it ve mütevazi konfor "'rtlarının yoklu- tan bal}lamak şartlleı uzun seneler ı:etln bir ders hayatı .,ahsl serveti ne kaılar mUhlm oluna oiaun bltmlyecek bir 
na kııık yılhk bir ah.bap gibi ge• tunu unutrnıya $ahşan Ankara hayatına katlanmak icap geı;lrmeyt leap ettiren bir me~<;lektl. :uagda bu denı sene- para, Amerikalı bir ı, adammn yahut ta bil' lnJillz Lor-
çerler ve sıma~ık tavırlar, yap• etmişti. All Muhsin Beyi de acaba Hariciye VekAleU kabnl Jerlnl geçlrmJ' ve Operanın nıuanen terli haklarma ve dunun een·etı değildi ve memlekete avdet etmlyen memur· 
macık kıvranışlar la: eder, bll4hara bir sefarete geçmek üzere merkezde bir me- mezkfır hakların nihayetinde bir tekaüt hakkına l!ahlp bir larrn maaı;ılarım Ankara bilkQmetl kestiği, yani •eflr ma· 

_ Bay oğlum, şuracıkta cüz· murlyete tayin eder miydi? mensubu olmu<:tu. Ge~ kadın kendl!ilne muayyen bir içti- aş ve tahsisatının yerine ıetecck bJr küı:tlk m!zullyet bile 
dam.mı çarptırdım habisin birine. Gerçl kuV\etll bir llttmas bulmak, yahut ötedenberl giz· mal mevki de umın eden Unvanını \'e haldarmı terkederek kalmadığı lc;fo • Ma~dtt.ya \'erilen paralarda ten:ıllit yapa· 
Yarın makamı alinizde •takdim li iman t~ıdığma iri göz yaşlan dökerek yemin etmek pr- ııcrvetl nihayet başdöndUrecek bir hadde varmıyan ve f:t',- maııa bllfl? • kanslle Jnzına kar'ı Muhsin Bey tasarrufa 
etmek üzere, bir bilet bedeli ile tl!e bu tama.men lınkAnsız bir l}CY değildi. Bununla beraber !irile aynı za.nıanda lllle ine do bakmıı ı icap eden orta gtttlkc;o rlayetkdr bir adarn oluyordu. 
adresinizi lutfeder misiniz bende. Ali l\luh in Bey gidip bu göz ya,larmı dökmek tl'crübealno yatlı bir adamın p~lnde meçhul memleketlere slirükl~n- Eskiden sefaretin resmi meşguliyet ,.e merasimi, baxan 
nizd .. girişmek ı temcdl. Neticede mınıı!fakıyettcn tam bir U· meyi ,.e bütün hayatını onun keyfine bağlamayı lıteml· da ııtıflrle ııefireııln ayrı ayn yerlere davet edllltlerl karı 

_ Navlon bedelini çı'kı~ıra• midi yoktu. anlyen de roen·etınln hayatının sonuna kadar yordı:ı. Şark erkeklerinin memlcketlrrtnde birer mu. .. teblt ile kocanın her g-iin blr1;ok saatler ayn kalmalarmı kolay. 
mad'lm evl(d. Para bozdurmıya kdfl geleceğine kani bulunuyor. Ve alf'lhuııu , mllllyctper· kesilivcrdlklcrlnl lııe bütihı lılkfiyo kitapları yaımryor Jnştırır ve Muhsin Be)1n Magdaya tahsis ettiği flaatlertn 
da va:kit yok. Vapurda iade et· \'Crllğlnin şo,·enllk derecesine ,·ardığı "e kadın nüfusunun muydu? •eflrltk m~gullyetlerlne mal edllm~lne lmkAn olurdu. 
mcık üzere yarını lira verir misi· pek a7. oıu,u ctu.fınd& türhi hlkAyeler anlatılan Ankarayıı Fakat, Maıdırnn H.opcnlı&"dan ayrılmamak hu"u .. 11ndokl Şimdi ı, ve reııınl :tJyaret kalmamış, mukabele etmekten 
niz?.. · Hariciye Vekt\lctlnde bir me\·kl lstemlye gelec-ek bir sabık ııtrarına mukabil, Enise Hanım dl\ behemehal a~·nlmllk Ü· çcktnlldlll ıı:tn kabul edilen davetlerde aıalmı,, l\lagdaya 

- Bilc:t parasını dcnkleştire· tıeflrlıı bagajlarr araıırnda yirmi beı, yaşında, ktıı olabUerek 1~re kocl:lsını azlinden ıtıbaren titkıştırıııı;o.·a başlllmı,tı. tahsis edilen saatler lc;ln telelder bulmak da giltleşmı.u. 
medim iki görüm. Ankaraya ka· yaşta bir danıı!S1.l\n bulunu"iundan çok ı&e\'lınılz neticeler ;\luhsln Beyin hu "efaretC\ tayininin bir miiddet sonra baş- Ve Enlae ilanım dar otel odalannda kocaalle burun buruna 
dar bir lira iare buyurur musu· ı:ılmblh.'<'eğlni dlişüntiyordu. lıyarak ~lki altı f.enelik bir mazı~ı olan bu rnlııta)·ı, ı;efl- )·a,amaktan flıkıldığı gibi, o dans!Szli 1lyaretfl gld~rek ge<-e 
nuz çakirinize? .. l.\lagda), muvakkaten Kop!'nhagda ,.e hatta tııtanhulıla relik mevkllnln tllrJU ıl!vk \'e r.azlhcsl 'C\ ııdnret kona~ı otele çok geç döndükre de hiddetten köpUrüyordu. Bu oteı-

Yavelerinden ıbirini savurur· bırakarak Ankaraya gelmek 'ıkkı da yok de!lldl. Fakat dekorunun te .. hlrkllrhğı içinde Enl!le ilanım fazla lizUlmiye de altı ay ı;Uren hayat hakikaten tatsız \'e ç~kllmcz. bir IJCY 
lar. P~k 90ğ~muzu inandırır, kan- Ali Muhsin Bey hl\yııtındo. ilk defs olarak, ellinin eşljtlntlc U'lJık bir şey addctnı!'zken, sefaret elcle11 gider gttmeı; bu oldu ve bir gün, esasen dalma mevcut olan sebepler yQdin-
dırır ve cebe, cüzdana el attırır· ciddi , .e derin bir aşkla rı,ık olmuştu. Bl~ok ae,·da nıu· rabıta nazarında tah:ımmlil edilnıc:ı bir malılyet almış den kopan mttthlf bir kavga netkeıılnıle, kan koca hayat-
lar. lnedikleri mapgırlara kavuş· \"affakıyctlcri ıı:tnde geçml!} ömrilnlin belki son :r.aferlnl bulunuyordu. lannı ayırmıya karar verdiler. 
tu.ktan sonra da, hiç şüphe yok t~k11 etmek üzere a~kı Magılanın mukabelesine mazhar Ali l\luh-ıln Bey a:ıkdillr t:dllmez sefaret binasından ı;ık· 
ki, .affet ve aafletimize faprak, 

(Arkası var) 

16 - ı 1 ... 940 --

-İngiliz - İtalyan 
Muharebeleri 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
ltalya Mağlup 
Olursa 

n ngiliz ikuvvetlerinin f tab'' 
" · k 1 d .... et· uzenne a ın arı eva... r 

me:kte ve gittikçe daha sisteııı ~ 
binaenaleyh daha §iddctli B~ 
müessir bir hal almak.tadır. ; 
§Üphesiz ki, İn.giltereye k• ıD 
haJ1be girdiği zaman lta1Y•11 

• 

hiç de aklına gelmiycn bi~-S~. 
di ve bugün, kaT'§tlaftığı §;aue. 
li taarruz on!Jn için ltalyayı ıde 
ta oaşır.tmı~ buhmmaktadır.b. 

t ~ talyanın bir taarruz har yıı• 
de muvaffak olamıyacağını '"t• 
nanistandaki ıhare.katı ile. t· 
müş bulunuy.oruz. Halbukı t• 
güıtkü silahların müdafaa ~e 
binden ziyade taarruz harb e· 
müsai<i olduğunu son muhat[. 
'beler gösterm~ir. İngiltere. j\~ 
man hava taarruzlarına anr ~ 
kuvvetlerinin çok üstün o 11

11
• 

ile mıukavemet dtmİ.ştİT. Halb~r 
ki ltalyaya her lngiliz hava ~.el 
nı büyük zararlara sebebı> I· 
vermek!te:dir. İngilterenin lt•dı 
yaya gerek Akdenizdeki k~•· 
eski üslerini, gerek Yunan ıı 1 rı 
larında yeni ittihaz et.tiği U5 r r 
kullnnarnk yaptısı hücurıı ;. 
şüphesi~ ki ç.ok l_akında d11

1,. geniş bir taarruzi mahiyet a 
caktır. 

1
• 

Bugün, ltalyan makaınlıı~r 
nın Oniki adalan l~iiizlerin. 'il· 
galinden korktukları bild1

{00 
mektedir. İşgalin §imdiki ha ı.a· 
yakın bir hakikat olduğunu1 11 
bul etmeselk. bile, bunun lus >"r 
hük\imetine cidden endişe ~ıı· 
miye başhyan bir mesele o~ İl' 
ğunu gayet ciddi surette du~ıı· 
ncbiliriz. Zira uzun müddeldpll 
beri Oniki adalar, İtalya ,.~ 
hemen hemen tamam ile ut~· 
kalmış bir vaziıyette bulun~~ir 
ta ve b~raları lt~lyadan h~ıt· 
suretle ıa~ edılcarı.emekl. eti 

Akıdenize cbizirn deniz:& dı)'pi! 
İtalyanlar için ne kadar acı] ııl· 
haktkattir ki Oniki adaları ~· 
ya ile alakasını ka)'lbetııne'k t 
likesini gösteriyor. 

Almanya Yardım 
Edebilir mi? 

İtalyanın bugün İngiliz le~: 
vetleri tarafından, gerek ha;,,. 
dan, gerek karadan (Af~ 1'1' 
da) uğradığı taarruzların 1~01ı 
de İtalyayı daha şiddetle te 
edeceği muhak'kaktır. p..I· 

Bu vaziye_t 'kıır§Isında 1~, manyanın Jtafyanın imdııd b' 
gelip gelmiyeceği mcvz:uub~,.. 
olabilir. Bu takdir<le iki noitı;
yı gözönünde bulundunnıık 
zımdır: e'ie 

1 - Almanya lngilt~~ ... 1 
kar§!, halyanın lehine mu ı~· 
oTabHecek bir harekette bU 
nabilir mi? "fil' 

2 - Almanya İtalyanın t • 
dadına gelinciye kadar J~a ~ı· 
İngiliz tazyikine devam e e 
lir mi? ar 

Bu suallerin ikisine de ı11,i!' 
bot cevap veıtmıek kabil de 
dir. Zira: 

a - Almanya, 
iki cephed'c harbi 

·ıe 
İngiltere de' 
kabul e 

mez. ıile. 
lb - Ettiği takdirde 

1ıa• 
ltalyanm lehinde müessir 0 ,ıı 
bihnek için aradan bir zartl111 ıı 
geçecektir ki buna 1ıa~r11 

.. 1e
muakvemet edeceği dü§uııl.I 
mez. ~· 

Bu takdirde ltalyanın. l)~iJI 
mi harpte olduğu gı'bi, h~ tef' 
sonuna ~oğru mütteHkint rd'ıı 
ketmesi ihtimali akı~l.a dif· 
uzak tutulacak birşey de~ 

Maarifte: 
~' 

tlnh·erslteye girenler - :Maarif t' 

kAlcti üniversiteye ~önderdi#! J)it ,-1 

mirle, bu sene üniversiteye, veslıt"..,,. 
ya tehadetname göstererek J<•~· 
dilen talebclerin mezun olup ~ 
dıklarının ayrıca. liselerden SO ıı• · 
sını bildirmiştir. Bu suretle ııe~eS' 
g1 bir yanlışlığın önüne geÇl 
dllşUnWmUştUr. ıı.ı" 
Yabancı dll imtlhanlarmd:t ıe-~ 

nanlar - Lise ve orta mekttP il' 
yabancı dil mualllmi yeUştltll1cl< >" 
zere üniversitede tesis ecınen pli 
bancı dil mektebi lmUhanııı.tI119.Mı· 
eene altml'I talebe alınscııl~tl· ı.ıııı-1 
lan imtilı.ana yüz kişi gtrıniş, b 
dan ancak kırkı kazanabilmiştir· 

Bergamada Hareketi•~, 
İzmir, 15 (A.A.) - J3Cl'S'11~rt' 

evvelki gece Uç saniye suren tııf 
şiddette bir yersanııntısı oırnu~ 
Hasar yoktur. 



jl 
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Eski Eşkıyadan Kır Serdarı 
Tarihin En 

Yazan: 
Büyük Aşk Romanı 

NILLA KUK 

Seyh Baba, Sarhoş iken Bir Emir 
Veriyor, Ebu Fazılı Öldürüyorlar. 

20 Sene Fenalıklara Karşı Mücadele Eden Bir Amerikalı Gaz~teciye 
Göre Temiz ve Hareketli Mekanizmalar Kurmanın Çaresi Budur 

Bir Tarihte Bir Nevyork Polis Müdürüne Akşam Yemeginde Oğlu Soruyor: 
" - Baba Gazeteler ,Senin I çin Hırsız Diyorlar 

Doğru mu?,, Cevap Şu Oluyor: "Yarından itibaren Doğru Değil, Oğlum!,, 
bt Bir &'Ün Şeyh Babaya bir ha- ri bu a'1tı sürüklüyordu. Babası- Eskı zamanlarda mücerrep bir u- dır. Başlıca bele- halk bizar olmıya semt semt kötUleri korkutarak para 

-36 

'O.{ ~elkdi: Baı dütmanı Ebu Fa- nın haremindeki bütün üvey an- s..ılmUş: Akıllı valllcrlınız bır tnratta diye kanun ve nl- Yazan : ba.şlar. cNedir bu sızdırmışlar. 
~· c ana bir vazife ile gönde- neleri kendi annesi kadar sevgi eşkıya belı'tsile uğraşmak istedikleri zamlarından irnU- sıkı kanunlar? Te Stefens kitabında şu hikAyeyi de 
ley~· Yanında mlihafız olmadan duyuyorlardı. Babası bile o ka- ı zaman eşkıyanın en belı'tluımı seçer, yaz satmaktır. Me M. B. zaı şebbUs yok. sanat anlatıyor: cNevyork hUk~etlnin B at ediyormuş. dar sC'Vliy.ordu ki hatırasını bir 1 Kır serdarı yaparlarmış. Bu belllı seııı meyhaneleri yok, i~ yOk. öteki parti elebaşısı, ~hre ait olan su te· 
a b lı haber geldiği sırada Şeyh türlü kalbinden atamıyordu. şaki. e.,kıyanın usullerini, sığınacak kanunen filln saat ler çalıyorlar, am- sisatının hususi bir şirkete devri için 
.. ~il kcn.dini ıbilrniyccck kadar . Salime bu işi düzeltmeyi .. ü~~- yerlerini ve salreyi bildiği için az za-ı te kapanacak, fuhuş ~yle ve şöyle ma ç.a.lmak için iş te görUyorlardı, fırıldak çevlrmiye çalışıyordu. Halk 
d Oflu. O akşam iç.ki meclisin- rme aklı. Şeyh Bab~nın buyuk manda köküne kibrit ekermiş. menedilecek, lokanta ve bakkal dUk- paı-a mukabilinde bile olsa !?ize nefes ı bu projenin aleyhinde idi. Nevyork 
~ lii~i:Stanın en korkunç, en anası Meryem Mekan, şehzadeyi Linkoln Sttens adında bir Ameri- kıl.nlarmda temizliğe şöyle ~yle dik- aldınyorlardı> diyerek gelecek defa valisi, elebaşının adamı olduğu halde 
s· n İçici eŞkıya reislerinden Bır ele geçirememişti. Fakat Salime kalı gazetecinin, senelerce Amerika- kat edilecek, gıdalar teftiş olunacak. yine partı makinelerini iş ba.şına ge-, kafa tutuyor, projeyi imzalamıyordu. 
~~ Dco Bandila oturuyordu. atına atlayıp yollara düzülünce dıı. fenalıklara karşı mücadele ettik- Kumar oynatılrruyacak.. Bu sıkı çlrirler. Gelecek intihapta bu elebaşı biz-
~ Babanın maceracı taraftar- onu mutlaka yakalardı. ten sonra en tesirli çare diye tavsiye nizamlar halkın menfaati için yapı- Çare: ıf:ıkıyaden lur gerdan zat vali. oldu. Ziyaretine gittım ''e 
d~ '':'ıınıa o da karı§mıftı. Hay- Meryem Mekan, Akber Şaıhın ettiği usul budur, yani eski günahlı- lır, değil mi? Halbuki hakikatte bun- Dalmt blr devir halinde devam e- dedim kı· 
L, ıbır aralık bir sual sordu. halası Gülbedcni beraberine ala- lardan tövbe edenler vasıtaslle te - lıırın hepsi halkın aleyhine ~ıkar. dip duran bu gidişten kurtuluş yok F.:h, şimdi elbette su projesini 
? Baıba yan sı:mnış halde evet rak Akber Şahın huzuruna çıktı. mlzlik mUcadelelerlne girişmek... ÇUnkU bunlar hem tatbik edUmi· mu? Linkoln Stefens Amerikanın her imza edersiniz. 
~"r~ başını salladı. Sorulan sual - Oğl1;1m, dedi. Salime Şeyh 1 Stefens, Amerikada şehirlerden yerek her tUrlU eğlence yerlerini, lo- köşesinde yirmi sene suren tetkikler-, - Kat'iyyen etmem. 

idi: Babayı ele geçirip buraya getirir- ba.şlıyarak ve derece derece işi geniş- kantalnr, dUkkıi.nlar ve saire çeteci- den sonra bunu bulmuştur: Eski eş- - Hanlya geçen sene bunu çıkar-
> - Eıbu Faz.ılı Dekan yolunda se sen de bütıün suçlarını affet· leterek federal hUkflmete kadnr da- ler ve polis hesabına haraca bağlanır, kiyadan kır serdan yapmak, onlar- mıya uğraşıyordunuz. 
~~!ayıp i~ini bitireyim mi? miye razı mıaın? Eğer biraz da yattığı mücadeleler hakkında bin say hem de rüşvet fıyaUara zam olduğu dan kurnaz: fakat ruban nD.mushı - Başka birısl kazlık edip imza 
a Sır, iki gün sonra Ebu Fazılın haline bır.aikırsak büebütün mah· falık bir kitap yazmıştır. Ömrümde için bunu da yine halk öder. Garibi 1 ve cidden tövbekar olanları seçmek ederse diyeceğim yoktu. BC'n komls
~~ Sing tarafından öldürüldüğü volup Kİd'Ccck. bundan zevkli kitap okumadım. Vak- şudur ki, kanun ne kadar sıkı ve m!l-

1 
ve kendllerıne doğrudan doğruya mc yonumu alırım. Fakat doğruda~ doğ

~ri gelince Şeyh Baba hayret. AiJcber Şab tereddüd içinde tim olsa oturup tercUme ederdim. nasız olursa dalavere imkllnı o ka· sııllyetıer vermiye cesaret etmek ... ruya kendi fmznm ve mesulıyeUm 
iÇ.İnde kaldı ve üzüldü, ~nkü idi. Fakat Rukiye de araya girin· Zavallı demokrasiye tUrlU tUrlU dar fazladır. Bunun için çete, umumi 1 Yalnız böyle hallerde Amerika hem altında halkın menfaatine ve hlss1ya-

~ıriyode a.yrktı. Anlattılar: Ak- ce üç kadıntn elinden kuıtulama· , iftiralar ederler. İnsan bu kitabı oltu- menfaat maskesile ortalığı kızıştrra- becerikli, hem de temiz bir idare yU- 1 tına bu kadar aykm bir iş yapayım, 
Şalım &ev,gili nedimi bir pu- dı: duktan sonra anlıyor ki, kabahat de- rak gayet sıkı ve sert kanunlar yap-, zUnU görmUştUr: . . l llzerlmde şahsi leke kalsın. Ben böy-

~ll düşürüllmü~ ve iıi bitiril· _ Pıeki, dedi. Şeyh Babanın mokraslde değil, bir takım menfnat tırmıya ve bunlara tahammuı edil- Bir tarihte :\cvyork polıs mUdU- le işe gele~em. 
tııı,... d . . edı'yorum sahiplerinin o perde altında husust mez derecede ağır cezalar na.ve et- rUnUn hırsızlığı hakkında gazeteler Stefens dıyor ki: 

Aı . av etını emr · . ı ,1 r ~ber Şah bir gün güvercinle- Bunu Salimeye müjdelediler. dalavereler çevırmelcrlnde ... Bu yUz- mlye uğraşır. ÇUnkU kamın nr. ka- sayfa dolusu yazılar. resimlerle dolu . <Bu. cev~p bana pek .• çok şc,; er 
t Yem · ~ı · ·'- b ..t t O d k d-.J· k' den Fransa mahvoldu Amerikanın 1 dar ıııkı, ceza ne kadar sert olursa 1 imiş. Bir akşam ı:ıofrada mUdUrl!n oğ öğrettı. KötUIUğe mAnı olmak için -· venp eg emr,g,en, a~.a ar a ocasına cuı ı: 1 • • • 
gagı F rid B-L-· ı_ h b · 1 A d 1 b't 1 d ayakta durabllmeıılnln sebebi fıklr bol rUşvet almrtk lmkn.nı o kadar l lu sormuış: konulan ve mesıılıyetleri dağıtan ı;_ • c '"'91 ~ara a erı ge· - raruz a o up ı en er en • ' . . . 

"'ldı. ~-h ı.. · f k Ş h B b .. h d.. hayatının hususi sahalarda inkişaf genıştır - Baba, senin ıçin hırsız diyoı·lar. kontrol usullerı doğrudan doğruya 
Ilı ~ ın acı vır eryat opar- sonra eyı a a ~p eye uşe- ı kötUIU .. d ildi 

Sara t ih · · h~ d · · ·· le · k ~ı.. vd · ~ · b · riç kalmn.sıdır. Bu sayede ideal nO.- Hıılk gUntın birinde b:ııtul' ıtl. de- Adam yutkunm~. yutkunmuş, nl· teşebbüs sahıbı adamlar llZe.rinde 
a&ilc dü~p bayılması bir oldu. cek Affmda samimi olduğunu etmesi ve siyası bataklıklardan ha- Halk canından bıkınca 

1 

Doğru mu? ğün m_embaı ır. Bece~ ve 

"ılatı ... : ar çhun la ıseykı şdor gö~ebnne ıç.ın 'w""' &e •gın ır mına tesirli bir çırpınma devam edl- mokrat fırkası çalıp çıJ'.Pıyor. cMu- hayet şu cevabı vermif: f8}lat meaullyet toplayın, işlerin ne 
"I ""r: cŞa saat erce en ıne .. eyı ana ver. • . . 
"t trned· Akl b ld.kt "" Akb Şah F th'l dl yor sık sık siyası hırsızların foyası hnllt fırkayı tecrübe edeyim belki de 

1 

- Yarından itibl!ren doğru değil- kadar temiz ve dU.Zgün bır şekil a-
'ol\ta 

1
.". l . ı. aşına J.e ~ en b' fil ~~ d i. İ e 1 ~şgeB ~Tı me~ana çıkıyor, çıkan da rUtbesi, daha insaflı çıkarlar.> diye ~Uşüntır. dlr. oğlum... lacağını ve ne kadar hareket ve be

~?· 1-İa goz e~mın 1 yaş: ~~ıy~r- ır ;f,1.?. e 1 0 uyo~. ud uŞeı ~ içtimai mevkii ne olursa olsun, ki- 1 Bu defa lSteki parti şehrin bele- Nevyork temizlik nAmma ortalığa reket uyanacağını hayretle görecek
~et 0Yatt~ irşd aftıgı ı._,..,ır ~- e

8
n bse'V' _ı.gb~ aht'.n

1
.1 ve rclı~ S \' Y min y~nı. sınıf arkadaşı olursa ol- diyesin! ele alır. Dört senedenberi I nasıl dehşet saçılablleceğinl ondan siniz.> 

'lllftala nu h eda :1r ;:ımao! t b a laya 1
1r _ 1~ at ive _1: a ıme sun, gık demeden hapishaneyi boylu- açtır. Derhal eski toklardan ziyade sonra gönnUş. MUdUr bUtün usulle- =============== 

~ Br~a a '- ıp ul u. gLu unB_an aüd. adr~ yo a 'ır""5·•1 •1 . d yor ... İ!I yakavı ele vermemekte... çalıp çırpmrya b~lar. j ri, bUtUn fena adamları bildiği için !!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!! 
'o a·oaya <Karşı o an gaza'DI ır m et 900ra a ıme en • • . 

il der 1 lrt ~ c:~ı. b' ckt Siyasi çetecilik nasıl teYdir? Halk bu seçim devreslnın sonunda hepeine duman attırmr,. Halkı da 
~ihr~e.ere ~d.ı.>. h b al ld' rş-SO:t B:;:um ~ İ d wup :5tefens, Amerikadakl parti a~- der ki: cPartı fllAn ~temem, pft.I'tilfazla aıkmamı,. BUtUn dUnya cnh'.> 

, dıiJ unnısa a ıseyı ~ er • ge 1• e,... yı ya a a ıgını temini şöyle tarif ediyor: haricinde idare olııun> İki parti der- dlve ferahlanmı,. 
d~i ~an 90'k üzüldü. Kocasına yum~attığını, ~a~ind~i ki!:. v.e ı Her partiye nit tcşkilAt yer yer hnl uzlaŞYl'lnr, cPa,rtı iııtemlyen va-ı 

0

Evet amma, çeteciler ferahlanma-
...._ ı: . . vahşıltk lekeI:nnı ~~m-~l~ıgt~ı: çeteler te...,kll eder. Bunlar arasında. tıındaşlnr birliği~ dlye mUştercJc bir yor ve gemilerini yUrUtemlyor. Ge-

>~. !:'~Buradan aav~up g•tmelı- ba~arna aev~~ .v~ diifKunlükb hı:_ ! eleb~ılar ııivrllir. Elebaışı, göze gö-ı ı;ete kurarlar, berabr..rce çalarlar. 1 lecek seçimde bir taşla ıki kuş vur-
0 ""'i'Cr sen kalmak ıateraen kal. lerını tazelcdı&mı, yakında er rünmeden ve üzerine mesullyet al- GUnUn birinde halk araıırndan cld· mu,lar . .NAmuslu polis mUdUrilntl 
~~an ben yalnız giderim, ba- , berce saraya varacaklarını a.nla- , madan fırıldak çeviren adamdır. den temiz, ntmualu ııdamlar tıivrllir, , uzakla.ştırıp kumarhanelere', fuhuş 
Ş~ ~resine bakanın. tıyordu. .. Kendisinden emir alan ikinci derece- cBu ne rezalet, hakiki demokrul ts- yerlerine, hileli fabrikacılara, pls lo-

~cy~ Baba, E~~ Faz.ı~ı.n öldü- Salime son z~anlarda .. ~il~ de kimseleri vali, mebus, polis mU- teriz. Belediye ve hUkQmet. şunun kantalara, kötü meyhanelere nefes 
ı.~ C&ı.rıe ~ıza gosterdıgı zaman yaz.mı>:a . koyulmuştu. Şıırlerı dUrü. hA.klm, belediye relsl tilA.n yap- bunun menfaati için değ"il, umumi aldırmak için hepsinden bol bol para 
~l' • ~ ~1.dugunu anla.mıftı. Fakat (Mahfı) ımzası al.~ncla eld~~ ele tırır. Kendl81 gizli durur, hiçbir va- menfaat için idare edllmelıdir> Der- toplamışlar, sonra polis mUdUrünU 
tUtı_til~ı her gün. blraz d~a. düt· dol~şı!orou. !3u §.ıı~lerde, duro:a· zlfe almaz, perde arkuından onlara ler. Halk se\'C seve kendilerine rey terfi ettirmek suretııe halkın hisleri
~ bır hale gcltrken seyırcı kal- da ıyı §Cylerın gittikçe azaldı~~- emirler verir. Toplanan ganimetten verir. Bunlar, kanunları sım sıkı tat- nl okşamı~lar, dsha sonra da znvallı
llı.a~ 'Y'e ona el uzatıp kurtara- nı, iyi adaımlann uyanması. ve «0 - de aralan payını alır, geri kıllanını bike kalkı,ırlar, yolsuzlukları bilen yı bir dUzlye korkuluk diye kullan-
11ı.-:'"Ya artı1t tahammülü kalma• tülüklerin önüne ieçm~aı l_izı~ çete arkad&flarma tevzi eder. ve tanıyan eski günahlılardan blr te- mr,111r. «Sizin taratıann bafına nA.
""ttı, olduğunu yumU§Clk, zarıf hır lı- Hmıızlıtm tUrlU tUrlU ııahalarr var kini yanlarına sokm8%lar. Neticede muslu adamı geçiririz ha!> diye 
~Şeyh Ba'ba, sevgili dostu Ali sanla anl~~yorclu. DönÜ§ seyaha
~ 1'1ıınun ayrılacağını haber alın- tinde de şıırle mC§gul oklu. Baba. 
~ ltcder duyıdu: ile oğul arasında ge~en macera-

~...._ Y arah'bi, dedi, bu dünya· lan bir destan oeklinde Y~zdı. 
1 beni cidden seven bana bağ- Şeyh Baba buna bayıldı. Boyle-

olln bir tek insan ~ mu? ce avdot seyahatleri pek tatlı bir 
ç0~'1tsız.dı. Kendisini sevenler 1 surette geçti. 
~ Milirünnisa senelcTClenbe- (Arkası var) 

ŞEHİR TİYATRO SU TEMSİLLERİ 
~!Ja.\ŞI TİYA TROSUNDı\ 

DRAM KISMI m 
BU AKŞMI 

Saat 20,30 da il 
t\hk Takımı Arasında 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

KOMEDi KISMI 
'ugUn saat 14 tc Çocuk Oyunu 

Bu akşam saat: 20,30 da 
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80TüN ŞEHiR HALKI BUGÜN-

T AKS i M 
Sinema11nda ıösterilmekte olan 

( OLMUŞ HiKAYELER ) 
Kadı'nın Cariyeleri 

[Eski şer•tye mahkemeleri slcille- ı rnuvazaa şeklinde gflva ııatmışçasına raları açık olan dedikoducu Suba.ıµ 
rlni tetkik etmeyi pek aeverJm. Gazi- hediye etmişti. Artık btı davayı sn- Davut ağa bunu bir veslle yapacak, 
antep şer'iye mahkemesinin sicilinde 1 leyman ağanın lehine bitirmek !Azım- birkaç günler artık bUtün odalarda 
1148 tarihile kayıUı bir llAm gördUm dı. ÇünkU: uzadıkça dedikodu uyan- bu meseleden bahisle alay edilecek
ki, dikkatimi pek celbetti. Aşağıdaki dırıyordu. Velinimeti fetva emininin ti. İhtimal ki, din nıimına müdahale
olmuş hlkA.yenin mevzuu o illmdır) ve yahut Anadolu Kazaskerinin ku- ierlnden muğber olan Sancak Beyi de 

.,. E. !ağına \'artnıısı ''e pişmiş nşa soğuk işiterek tstanbula arzcdccekU. Ah, 
«l\ledlnel •.••. in ....• maJlallesloden su katılması tehlikesi vardır. !'e yapmı,tı da kızları erkenden e· 

Süleyman bin lsmaU bln l\IU5taf& Va.kıA her iki cariyeyi de henUz \'e göndermlfti! Akşam üzeri kendisi 
rnecllsl şer'l tterlfe ha%ır olarak ma- görmemişti, fakat ınedlhlerinl i•lt • e\'de iken gönderilmelerini tcnblh et
lik olduğum ulen GUrcU on altı ya,. mitti. Bunları mahkemeye getlrUp Hydi ne iyi olurdu. 
tarımla GWftdan , .e aslen Çerkes görmiye cesaret edememişti. ÇUnkU; Kendi kendine teselli verdi: Eve 
on beş ya.,ıannda )fahınur nam iki }ta.tıp Seyit Ahmet Çelebinin mUs- gittiği vakit bo~amak tehdidlle acu
carlyeml euı akçe nıukabUlnde hAlA telu:t bakışlenndan çok çekiniyordu. zeyi yola getirir, böyle tehlikelere 
callsl pdrı şeriat, h&adetmaap... e- lşte şimdi, cllAsı bozulmuş tahta meydan vermezdi. Zaten aklı \'e ted
fendl tıazretlerlne bey, ve temlik lhı çekmecesinin bnsında, zayıf, soluk biri ile şöhret kazanmış bir kadı için 
bedeli olan parayı tamamen ahz ve çehreslle hastıı. pir ördek gibi uyuk- böyle feyler Adi mcselelMdendl. 
kabzeyledim deyu takriri kelam ey- lıyarak, yUzUne konan sinekleri bur- Süleyman ağanın teminatına göre 
}emeğin ma ,·akıu\ blttaıep işbu ma- nunun bir hareketlle kaçırmıya çalı- GUrcU cariye pek şirin bir şey olma
haUe tescil edildi.» şan bu Seyit Ahmet Çelebi ne ya- hydı. Acaba bu gece hangisine ragıp 

SPOR 

Bu Hafta Yapılacak 
Lio Maclan 

' AtatürkUn ö!Um yılı dolayrsile te-
hire uğrıyan lig maçlarına bu hafta 
:Fenerbııhçe , Şeref statlarında devam 
edilecektir. İkinci kiline mUsabaka
lan da Karagtlmrtlk ve Anadoluhlsar 
sahalannda oynanacaktır. 
Haftanın en mühim maçını Fener

bahçe stadında 1' .. enerbahı;e - Pera 
yapacaktır. Şimdiki halde şampiyo
nada füincl vaziyette giden Peranın 
Fenerbahçe karşısında nasıl bir ne
tice alacağı merakla beklenmektedir. 
Peralılar bu hafta cezalı olması do-
1nyı6Ue en mUhlm oyuncuları Hıristo
dan mahn.ım bulunmaktadır. Bu mah 
rumlyet Pera için bUyUk bir noksan
lık olacaktır. MUsabakanm Fenerbnh 
çe lehine neticeleneceği tabit olarak 
gılrUlmekte ise de. sarı IA.eivertlile
rin mUaaba.kadan galip çıkmalan için 
çok çalışmak mecburiyetinde olduk
larını kabul etmek lı\zımdır. 

Fener stadının ikinci karşılaşma
ıııda Galatasaray - Vefa arasında o
lacaktır. Vefalılarm bugilne kadar 
oynadıklan oyunları göU!nilndc tu
tarsak Galatasarayın galibiyetini mu 
hakkak addetmek icap eder. 

Şeref stadmdakl Kasunpqa -
SUJeymaniye karşılaşmasında neti -
ce daha ziyade Kasımpaşa lehinedir. 

Beykoz - Topkapı arasındaki mü
sabaka müsavi kuvveUer arasında 
olacaktır. Bu sene oynadığı oyun
larda iyi dereceler alan Topkapının 
galibiyeti uzak bir ihtlmıtl değıldir. 
Beşikt~ • lstanbulspor maçu•ın 

galibi de bir sürpriz olmaZIJ:ı. Bc
~iktaf olacaktır. 

Kemal ONAN 
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GllNDEN 
(;.(iNE 

Kalp Liralar 
~azan: OÇ YILDIZ 

V akmda piyasaya ç.ıkanl
m~ olan kalp liralardan 

birini bana da göırterdiler. 
Bunu yapan a-ricadaş yalancı 

parayı sabicisile yanyana koya
rak: 
- - Hayli aoemi bir iş, dedi, 
farit derhal göze batı:yor değil 
mi? 

- Derhal. dedim, sahicinin 
~basıkısı püriizsüz, rengi parlak 
okluğu halele kalpınki bir tu
ha.f ••• İnsan oe kadar daleıo 
veya ahmak olsa ••• 

ATkadaş gıliierek eöziimü kca
ti: 

- Dikkat et ••• Paraları ka
rıştırdın... O elindeki sahicisi
dir. Kalp öteki ••• 

Kendi ağzım:a söylediğim 
sıfatlardan birini kabullenımdc 
kolay olmuyor. Faka.t dalgınlı· 
ğıma kendim de bir parça Kil· 
lümsedim ve arkadaşın ven:liği 
izahatı dikkatle dinl«lim. Şim
di artık bana sahıtc bir lira so
kuşturmak müm1cün olamıyaca
ğına eminim. 

Buna rağmen itiraf etmeli
yim ki kalp liranın da sahici 
gıbi duran ıbiT 90hresi vardır. 
Aradaki ufak tefdc. faıkları hoı 
görmek laznndır. Kıiınhilir han
gi karanlık izbede Nuh Ne
bi zamanından kalma aletlerle 
ve polis başkım ikıordtusun.dan 
titreyen ellerle çıkarılan bir itte 
modern bir devlet Darphanesi 
i~ndeki temizliği ve tarnamlığı 
aramak haksız olur. Bir gün bel
ki de haklı cezasını çıckımek 
üzeııc kanunun pençesine düı· 
müş olan kalpazan artisti hüzün
le duıündüm: 

- Zavallı rate sanatkar ••• 
Fransız t>üyük in:kılahında idam 
edilmi§ lbir büyük §airin giyoti
ne giderken kendi kafasını par
mağile göstererek dediği gfui: 
c:Yazı'k .• muhakkak ki sende bir 
şeyler vardı>. Seni acaba bu 
yola mayandaki bozukluk mu, 
yoksa fena terl>iye, fena göre
nek mi se'Vketti? Yahut da bir 
kazazede misin~ Çünlkü cemi
yetl<: layık olduğu §eref, servet 
veya şöhret mertebesine me§• 
ru merdivenden çıkmak için 
bütün gayret ve hüsnü niyetle
nnı sarfeden fakat ıkendisile 
lbahse tutupnuşa benz:iycn bir 
talihin tckmelcrile gün günden 
a~ğı dfü~erek nihayet senin bu
lunduğun izlbeye yuvarlananlar 
da varıdır. Madem ki aslından 
bin güçlükle ayım edilebilecek 
bir kalp para~ı başaracak ka· 
dar hüner. zeka ve teşebbüs sa· 
hibisin: kaJpazanlıktan milyon 
kere •isortalı barka iıtlere tctd>
büa edemez: miydin} 

Mesela kalp para basmıya 

kalkacağına paranın kanunları
na dair makaleler, kitaplar ya
z.ardın. Öteden beriden toplan
mış nazariyıeleri birbirile karış
tırara'k orijinal kopıpozisyonlar, 
kanşıkh'k ve anlaşılmazlığı art
bkça derinliği ve ilmiliği çoğal
yor g"bi goruncn muhteşem 
arabc:Skler meydana getirecek 
kadar hünerli ve açıkgöz insan 
için çocu!k oyuncağı demekti. 
Yahut da ne bileyim, mesela bir 
f clsefe veya edebiyat kitabı mey 
dana getirerek çok sayın bir fd-BARBAROS Devrinde VENEDIK örUmcekli pencerelerd~n giren ak- man, ne hileklr bir adamdı. O sabah olsaydı? 

9am güneı:ılnln, eski tozlu haltlarını yerine oturur oturmaz, elini uzun Ak~I gibi bu geçe de eski nıUftu 
yer yer yaldızladıtı •er'iye mahke- ve dar mc.~ln kaplı sicil defterinin Hüsameddin Efendinin mevlQduna 
meslnin basık ve tavam çubuk du- Uzertne vurarak ma.nnlı ve mUstehzt davetli bulunuyordu. Cömertliği ile 
manlarından islenmiş kasvetli oda- bir tebeuUm !le cBugün !Ik olarak şolıret kazanan bu zat tn bu cömert
smda, mUrekkep lekeli yırtık Bedirde teberrUken cariye mUbayaamızı tes· llğlnl ne kadar sıkıcı bir şekilde gös
Kadı Efendi oturuyor. Sıcaktan ter- cll edeceğim> demesinde ne kadar termiye kalkışırdı. Mev!Ottan sonra 
llyen çorapsız ayaklarındaki llpçın· küstah bir istihzanın ahQngl dalga?a- yemek yedirmedikçe misafirlerini bı
lanndan birisini serinlemek için c;ı- myordu. Muvauaya daha e\'Velclen rakmazdı. Gece yarısına kadar bek
karmlf, bağdaş kurmuş, gözleri, pcn- vA.kıf olduğunu bu söZlerle bildirmek lemek, bu nzabıı katlanmak lı\zımge-

F b •k M scfe ve eddbiyat üştadı olmak, a rı a ve .Uessese- bunların yalancılarını sahicisin-
Filmini GÖRMELİDİR 

!üRKÇE SÖZLÜ ve ŞARK MUSiKiLi 
~aıza.m tarlhl film. 'Mehter muslk~I. Cenk tUrkUleri - GUlbanklnr ... 
"""'lllllll•••••ntveten: lkl kısımlık Komedi. 

4NN SHIRLEY ve NAN GREY 
RALPH BELLAMY ve Holiwud'un yarınki :ıo Yıldız'm 

l(ız TALEBE Yurdu 
Fransızca sözlU tllmlni bu Sah ak~amı 

SUMER Sinemasında 

cereden kaf9ıkl gUbrellği · eşellyen istiyordu. Bu çiftlik meselesinde 0 da llyordu. özUr dlllyerek erken knlk
tavuklara. bunların aralarmda kor· birçok hud'alnr yapmıştı yal Ne ise. mak ta dedikoduyu mucip olacaktı. 
kak ve firar! konup kalkarak yiye- Artık bunun hakkında biraz mUsa- ÇünkU, herhalde iki cariyenin eve git 
cek bir ,ey a.rıyan serçelere, kö•e mahalı davranmak uydurduğu şer'! Uğl işitilmiş olmalı idi. 
başındaki Sancak Beyi konağının bi- hllelerl h°' görmek, maiyetini gözet- Kadr Efendi. tatlı hUlyalarını to
nek taşında oturup, kocaman eğri mcsi l&.zımıeten bir Amirin şAnm- katlıyan bu dUşUncelerlle içini çeke
ltavuA'unun altında. ya.stıklı uzun bı- dandı. rek Piryol saatine bir daha bııktı. On 
yıklarile bir kat daha heybeUI görU· Zavallının kalabalık ailesi de var- buçuk! 
nen Sekbanm, bUyük bir ihtimamla dı. Bunların maişetlerini temin etmek I<urnaz Seyit Ahmet Çelebı Kadı· 
slldiği yatağanın ikindi güneşinin ak• te, kolay bir şey değildi . nın sabırsızlığını ve bunun sebepleri-
slle şimşeklenen parıltılarına dalmış, nl biliyordu . Kadı Efendinin tevec -
uzun, beyaz ııakalmı sıvazlııyarak Burnuna bir sinek kaçan Seyit cilhUnU kuanmanın tam fırsatı idi. 
dU•UnUyor. Ahmet f'eJebinin, gUrf.lltU!U bir akııı- Gel'.inerek ayağa kalkıp cbana bugün 

İ,te nihayet sweymon ata da iki rıg-ı Kadı Efendiyi daldığı dUl'llncc- biraz erken mUsaııde buyrulur mu T 
senedir sUren c;ltt.ıik davasını kazan· den uyandırdı. Esniycrek kuşağı n· ÇUnkU mevlQda hazırlanmak IAzmı-

lerde Mükellefiyet den ayıro eıımek için henüz nir 
usul icad edilmemiş bulunduğu 

İki yüzden fula i;ıç~i bulunan için en uyanıkları bile nihayet 
fabrikalardaki mükellefiyet çağın - tercdd'~.Je scv.kederdin ve tut-
daki kadın ve erkekler bu ayın ıso- uu 
nundan itibaren mükellefiyete tAbi tuğun .)"Ol seni 1mralıdan çok 
tutulacaklar haftada dört saat be-
den terbiyesi çalışmaııı:ıa mecbur e- daha bafka türlü yerlere götü· 
dileceklerdlr. rüroü. 

Kazalardaki gençlik klUplerlne ============== 
mensup g-ençler de kı~ programına 
ıöre çalJ.?mıya ~lıyacaklardır. .,. _____________ "'!! 

Şimdiye kadar olan haftada iki 
ııaaUlk çalı~a dört saate çıkarıla
caktır. 

Yeni Bir Saha Yapıhyor 

Verilecek Kızılay pullanru 
yırtınız 

Cenılyetlml1.e yardım olmak ü
zere vapur \'e 11ınema gt,elerlnc!en 
biletlerle beraber verilecek pnlla
rmuzın behemehal yırtılnuunm 11&

yın halkımızdan rica ederiz. 

Çukurbostanda yapılması dllşUnU
ıen saha için huırlanan proje mu
vafık görUlmemiştlr. Bunun için ye
niden bir proje yapılmaktadır. Ve 
yakında yeni projeye göre sahadaki .. ____ mi!' _______ _. 

ı;alı~aya ba9lanacaktır. llıııııııı..... görrniye hazırlanınız. manın yolunu bulmu,tu: ~en~illne ro.sındaki kocaman piryol ~atı çı- dır> dedi. Kadı efendi bu bahanenin 
~iye benzer iki carıyesinı ter l bir karıp baktı. Saat henUz ona gelme- Uzerine hemen atıldı. cHal Sahihi 

"-..... ~ mı tı. Vtıkıll çalışması zamanla mu- Dedi. Ben de icabet edecek idim . .A- ::=ıı:::ıı:ı:-=:========================== 
,;::--.... ______ .....,,~---------------- ----------------- kayyct değildi amma, cariyeler eve cap \'akit geldi mi, evllt?> Kadı e- A 

1 S TA N BUL~ A EŞ5a BiR MUVAFFAKIYET KAZANAN BiR FiLMİN 

:u~CN !e ~Atftı~ İ P E K SINEMASINDA 

~EYLA ne MECNUN 
DIKKA T: Pazartesi matine} erden itibaren: 

SEVEN K AD 1 N 
...._il., rollerdeı HEDDY LAMARR - ROBERT TAYLOR 

gider gitmez kendisinin de mutadı fendi bu suali, kapıdan görünen Muh- L A L E 
hll!fma kalkıp gitmesine, hiç kimse zir Kasrm ağanın çehresinden mAna- En Büyilk Neı'e 
olmasa bile, Seyit Ahmet Çelebi ile. !ar okumıya çahtarak Seyit Ahmet Haftasını yapyor. 
kahve ocağında dalgm gözlerle çu- Çelebiye sormuştu. Ç U N K ı : 
buğunu fo5ljrdatan Muhzir başı tUrlU Muhzir Kaaım atanm yüztınde kor J A. N B L O N O E L • M A L y t N D U G L A S 
tUrlU mtl.nalar vereceklerdi. ku ve endı.,e izleri ıörUnmtiyordu. 

Kızları götüren Muhzlr Kasım ağa Oh! Demek işler yolunda idi. Her hayata bir saadet katan ... Heryuvaya bir itıtirap ~ılıyan ..• Her gö· 
da henUz avdet etıneml;ıtı. Acaba ev- IApçmmın tekini giydi. Sahte bir ntlle bir a.şk çengeli takan. Fransızca 
de Acuze karı> bir halt karı~tırıp sUkQnetln vakarile tesblhinl, enfiye 
ta kızları mı kovmuştu? Bunu hiç 1 kutusunu kllf&llnm aruma yerıe,tlr 
zannetmiyordu. ÇUnkü; her ne Jcadar dikten sonra kavuğunu dUzeltip, aza
krrk ısenellk ehli olan koca kan çok metli, ağır adımlarla kapıdan çıktı, 
hırçın, ahl!ksız ve kıskang ise de; Bıyık altmdan ma.nalı ve mU.tehzl 
şer'ln cevaz ve mUaaadealle lltl!r~ gUIUşlP.rle kendisini takip eden Seyit 
edilecek olan bu cariyelere k&rfJ bir Ahmet Çelebinin ve muhzlrlerln ön
mUnasebetslzl!kte bulunmaması icap lerinden geçerek mahkemeden çıktı .. 
ederdi. P'akat, gel de bunu koca ka- Biraz uzaklaşınca aclımları hızlandı, 

ı rıya anlat! Eğer bir rezalet çıkacak ruhu kanatlandı. Huri gibi cariyelere 
olurııa, birçok fena teelrler yapacak- bir an evvel ka~mak emelinden 
tı. başka her §eyi unuttu. 

Bir arpalık meselesinden dolayı a- Oeref EBOOLU 

KADIM PARMAGI 
Filmini n~edcn örülmU;ı blr fantazi ... Heyecandan yaratılmış bir eser •. 
Kahkaha ile stlslenmi~ bir sanat harikası yaptılar. OUlmek ve mesut 
olmak için ( L A L E ) ye kotunuz. 

DlKKAT: DUnya harbinin en son ve heyecanlı vakaları 111•••• Bu(Un saat 1 ve 2,30 da tcnz.llltıı matineler. :11ı••mıll 
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İngiliz Tayyareleri 
Berline Hücuma 
Devam Ettiler 

·-------------------VATAN----------

ing:liz Kuvvetleri 
Başka Yerlere 
Gönderiliyor 

1 

Gl. Veygand 
Orana Gitti 

İTA L YAN 
Taarruzları 

Tardedildi 

Haberciler 
Bir Değil, 

Birçok 
(BGllI blrindcfe) 

e.'inııBmda şehrin merkezinde hedef
lere ve keza. B<!rllnln Schlesischer 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter A -ı (Başı lnrincide) <Başı birhıclde) 
jansının askeri muhaıTiri yllZlyor: Şimal cephesinde: İtalyan ha· zırlandılar. Denizlere hakim ol-. 

Son gUnkrin askeri \'e bahri hAdi ı ttket ü~ü olan Görice, Yunan mıyan memlcketıler artıık bundan 
garına, Pot.edam nuntakasına demir- seleri Akdeniz ve mlicavir devletle- ı d ~ k 1 fı d h ı b"' -1. bi k 
Y

olu iltisak hattına ve Grünewald'a ag ıta arı tara n an emen sonra O.}I e ·r uvvetle ba~ 
rfıı nskert vaziyetinde ilerisi için de- hemen muhasara edilmi~ burun- çıkamazlar . 

... ıden tevzi istasyonuna, bombalar ri bl t si kt ., n r e r yapaca ır. maktadır. Yalnız, şimali garbi Petrol kuyularını sımsıkı mu· 
atılmıştır. Bulutlar, bu taarru:ı.ların Kendilerine bazı 'liazifeler veril - d l h f k net!cclennl görmek imkanını pilot· is.tikamolin e bir gedik ka mıştır. a aza eCme · Üzere Romanyayı 

mlş olan lngilız kuvvetleri şlmdı bu Cenup cepheıoinde: Yunanlı- l istifa ettiler.. harp talihi zelzele 
hıra vermemiştir. Jo'akat Schlcsisehcr vazifeden nhnmıştır. Başka yerlere tl k h d ki d ka ) garında bUyUk infılaklar ve yangın- göndcrlleccklerdır. l lar, ıtaıyanları Arnavu u u u- ı şe m e r!iı arına çıktı. Kuyu-
lar müşahede edllmıı,ıtir. Tempelhof 

0 
duna doğru püskürterek Kalamas larm tesisatını ve tasfiye yerlcri-

garında da büyük bır yancm çık - u I' ırmağmı geçmişlerdir. ni yrtatı. 
1 

mıştır. zun Menzilli 1 'ı unanlılar, Pindus ımerkez 1 Bir ndeste arkaüstü devirmek 
mıntakasında da muvaffak1yet- ı nİyetile Yunanistana saldırdıfor. I 

Petrol tasfiyehanelerinde T yangınlar çıktı oplar Faaliyette Jer kazanmışlardır ve harbin iı.k Yunan kı.taları, en seçme Italyan 
Potsdam'da büyült lokomotıf depo gunlerincle işgal etmekte bulun- kuvvetlerini hezimete uğrattı ve 

!arı cıvarındakl ilttsak hattına,, .karşı Londrn, 15 (A.A .) - Reutcr: General Veygana duidarı yerleri tekrar elde etmiş- harbi arnavutluk ıtopraklarına 
yapılan taaarrwz neticesinde kesıf Bu sabah, güneşli havada, Maıışln . 

1 
ıerdn. sürdü. 

· şt· iki sahilındcn 1nglllz ve Alman u- Oran, 15 (A.A.) - havas: italya Yunan:..tana 300 bin cBulgartS· tan ve Yn°oslavya 
duman sütunları yttkselmı ır. F" k - -·c 

Grüncwald garında altı btiyl11< zun men.ıillı topları arasında Areş .ransrz ?ukumetinin Afri ·a· ı' neferle hücum etmit avucumuz içinde dediku Bul-
yangın çıkarılmıştır. dtiellosu yap:lmı.,tır. da'kı umu~ı m.urahh~sı General Atin.11 -rs ( A.A.) - Berlin· gar.istanda M>tiklal a.,.~ı gitgide 

Cece akınlarının en bUy&klerindcn Bombard:. ı11:rna, Alman topları, ka ı ~ eygand Ce~aır ~.ehrınden hare: ı de çıkıı.n, üoer11en g~ete~, .Ar· u~anıclı ve ~~l Borıiain etrafında 
bıri de Lclpzig"in garbında Leuna ranlıkw, şııfak..an birkaç ııaat ev- et e~erek dun saat 6:3~ da taY_, navu t. u..,,.cıKı ·m.rekata ~ırak bJT kale halını aldı. Yugoşlavya
bliyfık petrol tasfi.yehanesine karşı 

1 
vel, deniz ·ertnden sis kalkarken yare ıle buraya ~!mı~~· Gen~- 1 eden ltalyan. kuvvetlerinin 9 un- da Manastır hadisesi üzerine der

yapılmıştır. Birbiri ardından hücum- başlamış \'e birkaç obüs atnııştır. I ral halbk. 1ta.r1afı~~~.~~ a~kı.~~an:rnış v.e I cu ve 1 1 inci ordulardan mürek· hal hareıkete geçmek istiyen har· 
ıar ıki saat sürmüş vo büyük yan- Hıçbır l<ayıp vukuu gelmemiştir. dotomko b1. 1 c ö-lutc:r. abl'Clesınke gı- kep okiuğunu bildirmektedir. biye nazırı General Nediç istifa 

ere ır de.met çıçek hıra mı§· ı H . ...ı 3 k [ d d h tt" F J_ b f"l" ·· gınlnr çıkmıştır. Saat ona doğru, Kent Kontluğu B"l"h M lk b" id er orotıu o or u an, er e ı. ·a11;al unun ı ı tecavuz 
Köln, Hnnovı·e ve Gelseııkirchen- sahilindeki lngillz topları Alman tırk 1: ha~e l'I e.r5 e e ıre )g" e- kolordu ise 50 bin neferden iba- kar,ısında Yugo lavyanın teslim 

dekı mühim petrol brsfiychanetcrine toplarının nıcvzllerine ateş açmış- ~':, k. ~ rıy~ ~ erın .. m.ezardıgın:ı ret olduğuna göre, Yunanistana olmasına delalet etmiycceği pek 
de muvaff ·ıyetli taarnızlar yapıl- tardır. lngilız bombardımanından ak 1~ u::ı;u · açın onune c çı- ı karşı yapılan harekatta ltalyan çabuk anla ıldı. 
mı.şlır Köln"de çıkarılan bUyUk yan biraz sonra, Grisnez burnunun şar - ı çe · oymuştur. . kuvvetlerinin ıtakrıben 300 bin c~ilıtereyi yıkacağlz, yakaca. 
gınlar 30 kHo.ırıetrc mesafeden gôrU- kında bir müşahede balonu yüksel - C:neral Veygand bır çatana· neferden mürekkep olduğunu ğ&ZI> dediler. Halbuki Almenya 
li.ıyordu. miş ve mUteakıben Alman topları ya bıncrek Dungerk zırhlısını ve kabul etmek ıcap eder. Bu nok· yer yer yakılıyıor, yıikılıyıor. 
26 hava meydanı bombalandı da. ateşe baçlamışlardır. ~onra Br~agne zırhlısın~n battı- tayı Lesb~t etmekte fayda vardır. dngiliz donanma6ı:nın hükmü 
Schlesischer yolcu ve marşandiz İki taraftan dllello, iki saat Ur- gı maha!lı z:ıyaret etmıştır. Çünkü llalyanlar, mağlübiyetle: yok. Tayyare kuvvetlerimiz hak· 

ısta..c;yonu "zerine ve etrafına büyük mU~tilr. Kayıp yoktur. - --o rini mazur göstermek için kendı kandan gelir> dedilı-r. ln~il iz tav-
infıliik kudr.etindc bombalar dllş - Sovyet - Japon a~kerlerinin ıb;zimkHerden az ol- yareleri, ltalyanın ö~enerek, fe· 
müştllr. Berlinln ıneMezinde Puttts- duklarını ıddia etmektedirtcr. dakarlrklar edeıtık yaptıgı aCJnan-
trassc, l:.ohrtcr ve ..Mıha!Ur istasyon- Askeri vaziyet Yine meckur gazete, Romadan mayı felce uğrattı. 
larınde. ve t-eltpelhof istasyonunda Anlaşması Haberı· aldığı .malumata göre İtalyanın Üçüzlü mihver diye siyasi bir 
eşya dcpot&Mna htictnn yapılmış vıc Arnavutluğa dağ kıtası gonder· taarruza giriştiler. Halbuki Ja-
buralarda yangınlar çıkaıoıbntştır. Y.unan • ıtatyan harbinin on T k • Ed • ı • mediğini söy liiyor. Bunu tekzip ponya, Çin ejderinin p~nçeleri 

D"'1nan işgali alt.inde. bulunan 26 ilk tiftflut1Sı bttml olrtuı:umı ,e i- için, bu dağ kıtalarının et>ir edil- arasında kavranıyor ve kendisi dolun: g\jRfteftberi devam e!Wn e z 1 p 1 1 yor 
hava meydanına. ve Sfuvangerdcn khwl ı;afhasının başlamak ıızert: dikten sonra bir geçit resmi yap- himmete muhtaçtır. 
I.oricnta kadar limanlara ve hu ti- bulunduğunu kahul eflebll4riı:. Moskova, li.1 (A.A.) - Tas Ajan-

1 tıklarını 8Öylcmek kafidır. Amerika seçimlcrind.c Vilkiye 
manlankdd vapu!'!ara da hücumlar Yunan onlusu tieforbertlttni bi- sı bildirıyor: 1 Ergiri ve Avlonya bombalandı üımid bağıadılar. Ruzvelt kazan-

tiTm iş. 'uJyete görP en rniina- l yapılmrştır.. f;tp surette yrktnaktarıru yap _ cUnited Prcss Ajansı şu hava.dısi Atina, 15 (A.A.) - lngiliz dı ve Amerika, ngiliz.lerc gittik-
ntış, settk tjkftal "e gerek <·cnup neşretmiştir: hava kuvvetlerinin, Yundnıstan· çe geniş ölçüdı-. yardım ocliyor. 

ingilteıeye Şiddetti 
Hücumlar Yaptldı 

(Ba..~ tarafı 1 inC'ide) 

:elen tayareler bombalar abmış
ardır. Meskenler vıesair bazı bi
nalar yıkılmıştır. Bazı kimseler 
olmüş ve yaralanmıştır. 

Galles'in şimal mınta.kasında l 
bırbırinden 9ok uzak yerlere de 
bombalar atılmı~tır. Bu rnıntaka
lcnın bazılarında da meskenler 
hasara uğramışsa da zayiat mi'k
ları yuksek değildir. 

Caventry tehri ağır hasara 
uğradı 

Londra. 15 (A.A.) - Dahili 
emniyet nezaretinden tebliğ edil-
mıştir: 

Covcntry şehri bu gece şiddet. 
lı bir taarruza uğramıştır. Bu hü- , 
cum Londra üzerine yapılan en 
muhim hücumlarla mukayese ı 
edilecek derecede şiddetli olmuş- 1 

lur. Tayyare dafi bataryaları şid- I 
detle mukabele ederek düşman 
tan arelcrini çok yüksekte kalmı
) a medbur etmiş ve bu suretle 
sınai hedcJlere tam nişan alma
larına mani olmuş.sa da nefsi şe
hir çak ağır hasa.!lara uğramış-
tır. 

Gelen ilk h.rberler ölü ve yara
lı adedinin belki de bini bulacağı 
merkezindedir. -

Taarruz büyük miktarda yan· 
gın bombaları saçılmasile başla
mış, birçok noktalarda yangınlar 
çıkmıştır. Müteakiben bütün şeh
rin gelişi güzel bom:bardımanı baş 
lamıştır. Geniş mikyasta hasar vu
kuundan ve klise de dahil oldu· 
~u halde bir9ok binaların yıkıl· 
ınış olmasından korkulmaktadır. 

bakımından kuV\etlendlrmls \'C ~ k ) b · 
•·eptıelerhıdekl mc~·Jıiterinl tubi~e «Diplomatik nıahafll, Japon~·anın da bulunan umumi karargahı bil· ı Nihayet Bcrlin, B. Molotofu 
bHha sa şlmdiJe k!Mlar kar.~dı- So,~·et RU!t')"R ile, Uutk ~arkta ou- diriyor: • çagırnıa :mreti e yeni ır ıııyası 
ğı mtıvaffakıyetlerle m~,·iyatı rıu. nııntuk Jarını ayıran 'e Çuking «Tayyarelerimiz, evvelki gün yı)dıııma teŞ('bbüsü yaptı. l\fü,,- 1 
~ek yUkseJmlş olduğıı halde bu h ıkiıme:Une ~aııılan JBrdımların ke· cenooi Arnavutluktaki Ergiriye pet bit netice vermekten uzak 1 
ikinci ııafbaya girn1ektedir. silmesini icap cttirı-n hir itilafa va- kar§ı muvaffakıyetli hücumlar ı gıbi görünüyor. 

ttslyadan yeal Vf! taı.P. k"'·- rıl<hğını bilılirmr.kte<liT.» yapımı~tır. Tayyare meydanmda Haberci bir o l&a haydi göze 
\etler almı~ olan ltat)'an ordusu bu"y·u··k b•"r yan.aın r.ıkarılmı~tır. ı ilismesin. Fakat habercı· ı-oktur. 
dahi birinci ısafha esnasında al- Tas Ajansı, bu ha\~ll"in hakika- .. c ,. • • ... 
ılığı derslerrll'n istlfadP ed1>rek Uı mutabık olma,hğını heJana me- Atılan bombalar, yerdoe ve sıkı Eğer mıhvcrciler bunları göre-
M'l\'k \if' idare hütlarınr ta'4hlh LUndur. sıralar halinde dizi)miş olan tay• me1Jeısc her açıkgözün aşikar 
etmlye ~alışarak Jeııl bir hı.ar- yarelerin arasında infilak etmiş- surette görebildiği bir akıbete 
mı: hu.ırlığına gtrlşmlş otu<·ak- Hitler Japon sefirinin d I ki tır. Jlütün "eı>hede t:lddııtll top- ziyafetinde bulundu tir. oğru gözü kapa ı ilerliyece er-
çu ateşi \C lıam fırnllJeti \.C her «Avlonyaya karşı hücumlar dir. Tıpkı havanın habercileri gi-
ikl tarafın mcHh hiif•um , .,, ma- Berlin, 15 (A.A.) - Yarı te.krar edilmiş ve bombalar, dok- bi harbin habercileri de meram-
kabil hıioumlım devam etmektr- resmi bir kaynaktan bildirilmiş- lar mıntakası üzerine düşerek bi- !arını dille qeğil, işaretle anlııtır-
dir. ltaJyan ha Hl ku\\ ııtJPriniıı tir: uephıı geri!!! hiit-umlım Korfu, ricik iskeleyı tahrip e~lir. lar. 
KefalonJa ,e <Hrlt ada:.ı j:ibi Hitler, bugün, Berlindeki Ja· c Bir gün evvel, Draçta yapı· işin çıkar yolu, <herhangi bir 
denl7. harekfltllc. Uırba, l'anya pon elçisi tarafından sefarette lan bombardıman esnasında bir tarafın tahakkümü ve küçük mil
,.e Florlna ~lbl a"kııri <;e\klyat verilen bir öğle ziyafetinde hazır elekııırik santralına isabetler vaki !etlerin köleliği esasına değil, 
ile al '-lmdnr hedenııre Japdnw~- bulunmu..tur. Bu zİ)•afct Japon Jd ~ · " h " h d f1 • h k • h k ·· · tır. Yunan "~ ın~lliı. ha\a ku,·- ". o ugu vesaır mu ım e e 1erın er es için müsavı a , musavı 
\etleri ise A\lonya, Dr~ gibi imparatorluğunun 2.600 üncü yıl tahrip edildiği tahakkuk etmiştir. fırsat, devamlı barış v-e emniyet 
çıkarma. limanlarına \.e <'erheJ·e dönümü münasebctile verilmiş· cAvlonyada büyük bir yangın esaslarına dayanır :bir wlha, İ§ 
flokru ı:elmekte olan JÜruyu~ tir. çıkmış, her yerden kesif duman i~n geçmeden razı ve talip ol-
kollarma, Görke, F.rı:eri bt;\·ya- 1 
re meydanlarına hnrum etmek- Ziyafete l !itlerden başka Von sütunları yükselmi~tir. ma.kıtır. 
tcdirlP.r. lnR"ilLı: hına kunetınl Ribhentrop ve parti ve devlet «Bütün bu harekata i~tirak Ahmet Emin YALMAN 

Gemi kefllelerlne hıkumlar 

'faranto u'erlnde keşif U\'U':ları erkanı ve orduya mensup yÜksek eden tayyarelerimiz üslerine av· 
~aıımı~lar ' 6 BariJI' hucum et- subaylar da iştirak ctmiflerdir. det etmişlerdar ... > 
mlşlerdir. 0 İ fı k 
J>oğu \il orta Akdcniı:dıı de- talyanlar 2 r A daha 

\arn cdt'n keşif U\'tışlan netke· Benzin Tasarrufunu ıetirmifler 
Hinde Jinc miihlnı tıazı harekfı- Atina, J S (A.A.) Dün 
tın \tıkuu beklenmelidir. T • ı • T db. 1 

MA ·;; o:PHE:o't~DE: Al- emın çın e . ır er neşredılen İtalyan tebliği Kalpa-
man gündiiz "\egece hücumların ki'nin merkez kısmında adi mev-
da dikkati !;eken noktalar ı;un- Almıyor zii harekat olduğunu ve Yunan 
!ardır: h · d CBıuıı birtn<'hlc' kuvvetlerinin Göricc cep esın e • • . tiki . . 

muayyen mllctarda ve ihtiyaçlarına mukabıl taa~ruza • ~eç ennı 

Askerlik işleri 

Şabere Dawet 
ıratıh Şubesinden: Tabip teğmen 

Mustafa oğ. Tevfik (31829) un acele 
şubeye gelmesi. 

Abone Ucretı 
ıklaıımıştır. 14/16 gere.I orta 

tngllterede .Koventrl mühim sa
nayi hri en ağır bir darbeye 
ufranuştır. ln~n<·a :ta;\iat çok 
'e maddi hasar fa7:1a olmu<ıtur. 
Almanlar hlr motor fabrtkiısııe 
hlr tayyare yedek ı)arı;a fabrika. 
sını hedef tttlhaı. ettlklerlsl, ln
glllzler ise tayyare defi topları
nın teslrile ı:ok yükııektt>n uçan 
Alman ta:vnırelerinln attıkları 
tK'lmbalar<~~ münhaMrırn ,ehrln 
çok zarar gördüğünü bildlrmek
tedlr!er. 

1 kayde<tmektedır. Salahıyettar ma
~A.fi ~clecck kadar benzin .verllecek- I kamlardan aklığmıız ımalumata 
tır. Dığcr taraftan bir şehırde bulu- ı göre merkeuieki Yunan kıtaatı 

T::...ı.:..e dahilinde: 
nan bUtun takııi otomobillerinin ay- Kalpakiyi de, Koniçeyi de geç· ...-.. 7 

ni zamanda işlemesi menedilecek ve 1 mişler ve Arnavutluk arazisine Senelik 6 aylık 8 aylık Aylık 
taksi mahallerine göre mUnave'>e u- dahil ohnuşlardır. Göricedeki -H-00----7-50---.-0-0_1_5_0_k_u_ruf_ 

Yunan mukabil taarruzuna gelin-
su!U kaim olacaktır. Bu tahdıtler - ce. muhtelif pa} tahtlardan gelen Hariç memleketler: 
den yalnız sefarethane otomoblJlerile haberler, yeni gelmiş iki Jtalyan !)enelik 6 aylık 8 aylık Aylık 

edilecektır. 

de\•lete ait resmi otomobiller istisna h~asile takvıye edi~mi§ olan 2700 
ltalyan kuvvetlerinin bu havalide 

1uo 800 Kr. yoktur 

EN AZ 

4 

e •. 
Bu türlü göya ,,krymefti eşya-crai• 
ma verilen para kıymetin den 
aşağıdrr. 
Bu sukutu hayal ya f n-tz taklit 
eşyaya değil ucuz denilen am• 
puflara da şamildir. - - • 
Bu a m p u il ar, tasarruf etmer< 
isteyenler için bir tuzakbı:. · 

~ 

Bu amputtar hem dehşetli erer<:: 
trik sarfiyatı. hem fena bir tŞık 
verirler. - ,._ -
Hakiki tasarruf japmalt iStiy&i'fl 
ler hakiki bir kıymeti haiz eşya 
mesela kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM amDulu qlm~hdır. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
A1emdağ1 Vakıf ormarilarının yazılı kestane orcn sapağı, büyük sır· 

maşıklık ve civarında :mevcut kurumuş devrik ve dikili kestane gilr'gcıı 
ve m~e ağaı;larmdan kesilip imal olacak 23000 bın kental odun ile 4()0 

met.re mıkltp p.yri mamul kerestl' açık arttırmaya çıkarılmıştır. !bale
si 22/ 11/940 cwna günU saat 15 dedir. İsteklilerin % 7,5 teminat ıı.w;eS1 
olan 366 lira ile Kadıköy Vakıflar mtidUrltiğUne milracaaUarı. (10494) 

T A T denien mefhum; 

HACI BEKİR adında kemal mertebesini buldu 

A l i MUHiDDiN 
HACI BEKi 

Mericezi: ~pı. Şubeleri: Beyoğlu, Kara.köy, KaddıÖ1 

İstanbul Mıntaka Ticaret MüdürlüğündeJl: 
Mıntakamızdan 1talyaya ihraç olunacak bazı maddeler hakkında gö

rüşülmek üzere alA.kadar tUccarllll'ın iştirakile mUdürlUğümUzde yapıJll' 
cak toplantı, göriilen lüzum üzerine aşağıdaki tarıltlere tehir oıunınuştıJt' 
Balık 18/11/ 940 Pazartesi saat 11 de 

Nohut, deri 19/ 11/ 940 salı saat 11 de 

Yumurta 20/ 11;9!0 Çarşamba saat 11 de 
Ahali imtihanı büyük bir cesa

retle geçırmiştir. Hücum esnasın
da en az iki düşman tayyaresinin 
dü~iırüldüğü tdbit edilmiştir. 

14/J.') geceııl tnglll:ı. ha\a hü
<'wnu ~oncç sahlllnde :sta,·an
a:er limanından iFransıının şimali 
prbi kii~lndc Lorian limanı
na kadar olan sahayı l.;aplamııt 
hu sahadaki limanlarla Berlln, 
Hamburg, Brem en 'e 26 tayyare 
me\·danını hedefleri arasına al
mı~br. nu ııebeple bu gece akın
larındaki tnglllı. tayyare :ıayia· 
tı ona çıl.;mı!jtır. 14 r:üadü.ı: hü
cumu Alman St-0ke tayyareleri 
<'enup 5ahlllerlne saldırmışlar ve 
ha\a ~rpışmaları neti<'eııinıle 
19 tay.)are kaybetmişlerdir. A
yın Jl') inde R"(indiiı. faaliyeti şid
detli olmamıştır. 

Olmuş Hikayeler 
Müsabakamız 

taarruu. geçeceklerini bildirmi§ '••••••••••••••• I 
oldukları için bu haber de mü-~ 
hin1 telakki edilmek icabeder. ! 

National Zeitung gazetesi Ro· ----------------------------

Son dokuz bahanın bilinçosu 

Londra, 15 (A.A.) - Rcu-
ter: 

Almanların lngiherede yalnız 
askeri hedefleri bombardıman 
cuiklerine dair olan iddiaları ile 
alakadar olarak, istihbarat neza
rctı, son dokuz hafta içindeki hü
cumlarda ıbombardımana tabi 
tutulan caskcri hedefler~ in bir 
listesini neşretmiştir. Bu listede 
şunlar yaztlıdır: 

4 hastaha.'le, 25 klise, 4 saray, 
1 7 dünyaca cbemmiyetü bina, 
18 umumi bina, 8 gazete idare· 
hanesi, 26 meydan ve büyük 
cadde, 6 büyük mağaza, 3 büyük 
elçilik. 

Yeni Mısır 
Kabinesi 

Kahire, 10 (A.A.J - Kral Faruk, 
yeni kabinenin teşkılini, sabık Na
!ıa ve MUnnkalM Nazırı HUseyın 

Sırrı Paşaya tevdi etmi~tlr. 

MlSır BaJvekilinin cenazesi 
kaldU"Jldı 

Kahire, 15 ( A A. ı Başvekil 

Hasan Sabri Paşanın cenaze mera
•lmi bugün yapılmıştır. 

Al'UlKA CEl'HEl"İt'ı<Dt;: '°'lu 
tat h:l\a faaliyetlerinden başka 
ehl'.mmlyetll bir hadise olmamış
tır. 

MUll Şel, BGylk 
Elçileri Kabal EtU 

(U""tl .ı, • l 

racoğlu büyüle elçinin kabulün
de hazır bulunmuştur. 

Ankara, 15 (A.A.) - Yeni 
İran büyük elçisi ekselans Anu
şirvan Sepahbodi bugün saat 
17,30 da Çankaya kö~küne gele
rek Reisicümhur ismet lnönü ta
rafından kabul ve itimatnamesi· 
ni takdim eylomiştir. 

Ekselansın muvasalat ve hare
keti esnasında bir askeri müfre
ze tarafından ihtiram merasimi 
yapılmıştır. 

Hariciye Vekili B. Şükrü Sa
racoğlu büyük elçinin kabulü 
esnasında hazır bulunmuştur. 

Olmu, hikiıyl'ler ınüı.ahak88uun 

okuyut·ularımır. arasında geni' bir 
a1aka ile karşılandığını her gün 
gelen hlk6yelerln ayısından anh
yoruz. Bunların içinde l>lr kı11mı 

okunma"ı gllı: <'I ya71s1Je ,.e küftı
dın iki tarafına yazılmaktadır. Hi
kayelerin kabilse daktilo ile olma
dığı takdirde okunaklı bir yazı Ue 
ve herhalde kağıdın bir tarafına 

yazılmasını rka ec.lerh;. Münedde 
halinde iyi okunur yazı da caizdir. 
Taşra okuyu<'ularımızdan hikayele
rini neşredeceklerlmlze hikaye be
deli o1arak n~roocğlmizl yazdığı

mız 3 Ura posta ile tarafımızdan 

gönderilecektir. lı;tanbul okuyueu
lanmu. blkfıyenln neşrini müteakip 
matbaamıı.a mtira<'aatla lılkfi~·e be
delini alabilirler. 

Her ay ~·aı>ılacak tasnlf netice
ı;lnde birinciliği alarak hlk:i~·e sa
hibine ,·erllt-eek olan 10 Ura da ay
ni -:ekllde ödenecektir. 

Ku1>0n!IU:t. \'e mütemaılJ.)·rn de
,.am edocek olan bu mli abakamıı.
da kenıtlslne gü\·en<'n her karlJmiz 
yazı lsthladını dcnlyeblllr. 

ma muhabirinden alıp ne§rettiği ~-·· 
bir habere istin~dcn, yeni .İtal- Sagbkl Proaram Bayanlarımızı Ayhk Üzüntülerinden - .-
yan kumandanlıgının harp hare- 1 

• · k k 1 8 Program, 8,03 Hafif program 
katını gerıye hıra. ~ra ordunun (Pl.). 8,15 Ajans haberleri, 8,30 MU-
şimdiki vaziyetlcrını kuvvetlen· zik programının devamı (Pi.) 8,50 
dirmiye çalışacağını iddia edi)'or. Ev kadını - Yemek llstesl. 

italyan tayyareleri Korfuya 13,30 Program, 13,33 Şarkı ve tUr 
. kU!er ( Pi.) 13,M AJans haberleri 

taarruz ettı 14,05 Memleket oyun havaları tPI.) 
Kodu, 15 (A.A.) - halyan 14,29 RiyaseticUmhur bandosu, 15 

tayyareleri dün Kodu üzerine iki Ankara sonbahar at yarışlal'ı tahmin 
defa bomba atrn:ıc<ılardır. Bazı ha- ıc:·i, 15,10 Operet şarkıları !Pi.). 

" L-) . 18 Program, 18,0S Radyo caz or-
sar olınuıtur. Bo.moa ardan bır kestrallr, 18,40 TUrk mllziğinden folk 
kısmı d.enize düşmüş ve havaya lor örnekleri, 19 Konuşma, 19,15 So
birçok balık fırlamıştır. Bütün lo şarkılar, 19,30 Ajan.'I haberleri, 
gün düşma.n tayyareleri Korfu 19,~5 Fasıl heyeti. 20,15 Radyo gaze-
.. . tesı, 2Q,45 Beraber şarkılar, 21,15 
uzerınde uçmuşlardır. Konuşma 21 30 Radyo salon orkes-

İtalyan tebliii trası, 22,3:> Ajans haberleri, 22,50 Ko 
Roma, 15 (A.A.) - 161 nu• n~a (Ecnebl dillerde - Yalnız kısa 

1 t 
L ı · ~ dalga postasile) 22,50 O'azbant (Pl.), 

mara ı eoug: . 23,25 Kapanış. 
Epirde normal devrıye ve top- ----------....:... ___ _ 

çu faaliyeti olmuştur. 
Hava kuvvetlerimiz, Korfu, 

Yenişehir, ArgostoHde askeri he
defler üzerine, Prespa gölü ber
zahı köprüsüne, topçu mevzile
rine, Florina tayyare meydanına, 
Y anya, Kalabaki, Meçova, Göri· 
ce ve Suda koyu üzerine alelade 
ve pike uçuşları yapılmış ve bu 
hücumlar esnasında Prespadak! 
köprü uçurulmuş, Florinada yer· 
de lbulunan bo~ tayyare tahrip 
edilmiş veya ağır thaşara uğra· 
mıştır. 

Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumupk ve en mce elbiaelel 
albnda bile beHi olnuyan 

F E M 1 L ve B A 6 1 
Yeni ambalaj ve daha mütekamil bir tekilde 6 lik ve 12 iik 
kutularda yeniden piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye 
ve parfümeri mağazalarında ve kadın berbef}erinde bizrnet• 

lerine hazır olduğunu arzederiz. ~ 

Kapı ve Koru Muhafızı Alınacakbt 
Topkapı Sarayı Mllzesine (on) lira asli maqll kapı ve koru ınuııaf1• 

zı alınacaktır. Bahçıvanliktan anlaınalan meşruttur. Memurin ıcıuıunıJ• 
nun şartlarını haiz taliple~ln bu ayın yirminci perşembe gününe ı.adst' 
sabaiiİarı Müze Başkltipliğine mUnı.caa.uan. 

Muhasip Aranıyor 
Yozgat şehir havayici zaruriye bürosu iı;ln usulil muzaa!adan anııı.r 

bir muhasl!> aranmaktadır. 'hliplerin Yozgat Beiedıyesiııdeki blltO).ş 
müracaatı UA.n olunur. 

Sahibi ve Neşriyat MlldUrQ: Ahmet Emin Yalman 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 


