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Krediniz 
Var mı? 

A_lnı;'nya ile ltalyanın kre
~! fışleri berbattır. Hakiki t ~ulhün icap ettireceği 
t~dırıınatı göstermiye ne ik-
1 arları vardır, ne de bu

rıa hazırdırlar. Bunun için 
suıı, sözlerini mevsimsiz 

saymak IAzımdır. 

Ya~: Ahmet Emin \"ALMAN 

~ İvayet Kolumbiya radyo
t •undan: Almanlar Vaşing
~n. ernniyet bankasına bir vaat· 
le ~~~ müracaat ctmiıler, demig-

r ıcı: 

" - Bize on senelik kredi verin 
llı'.. IÖzürnüze inanın: Biz on sene 
t Ud~~t Amerika ve İngiltereye 
t~"uz etmiyeceğiz. Bu gart al-
1~-j haydi gelin, sulh yapalım. 
ırı ~tereyi inal edilmemiı ve 
ta aglüp olmamış farzetmiye de 
tılczıf'2· Yalnız İngilizler ve Ame-
11 a ılar da şimdi elimizde buiu
iilln. Avrupayı bizim kendi çiftli
rı lllız bilsinler. Bunun iJlerine ka-
fltııya kalkışmasınlar. 

Cıt Bir rnüıteri bir bankaya müra
d at ederek kredi istediği zaman 
r 01?alardan kredi fişi çıkarıla
~ } bakılır: Acaba kredisi var 
ıu1 Etki muamelelerinde sözünü 
aq lrrıu~ mu? Borçlannı vadcaind~ 
~· crrııı mi"? Yeni istediği kredı 
~ teminat gösterebiliyor mu"? 

l'a llgilter~ ve Amerika; Alm~n: 
., .. nın ve ltalyanın kredi fiılerını 
.. ozd- . . b 
~ "n geçırınce aca a ne man· 
~ .. r~. görecekler} Bu noktayı gÖ· 
i ~t\u2:.ün önünde canlandırmak 
crın b·· 1 b' k d" fi · d r il!, •. oy e ır re ı ıın e ye 
r 
1 
bı.lecek malumattan .bazı ka!· 

; trı diğer bir sütunumuza geçı· 
b >'oruz. Kredi fiıi~e bakılırsa 
., 

11~an evvel Almanya ve İtalya 
d 'kıt vakit bir takım taahhütler
lted'bulunmuılardır. Fakat bu aöz-
r ~n hi9biri tutulmamııtır. 

f:ıti 81~. rnür•caat sahibinin kredi 
o) böyıe ~ir manzara gi?aterecelc 
ı,br~ bir bankanın verebileeoii 

11 cevap ıudur: 
d· - Sizin krediniz yoktur. Şim
rrıl)c kadar hiçbir sözünüz tutul
d ~ııtır. Yeni kredilere layık 
eıılainiz 

in ·ı · k bö' le kgı tere ve Ameri anın y• 
old 1~ cevap vermeleri çok tabii 
b·· ı.ıauna göre, Almanya ne diye 
tı,.0>;lc bir müracaatte bulunmuı· 
}' r · Hatta daha ileri giderek di
L ~cksiniz ki: cBakalım, böyle 
oır ........ A b . " ·••Uracaat var mı'? ca. a rı-
'Yct Yanlıı değil mih 

Zı Bcllc:i de yanlıştır. Belki de tek
k p }(edilecektir. Fakat ıurası var 
~ 

1
• olumbiyanın ortaya attığı 

?tı~ Uınat zaten yeni değildir. Bir 
la Uddcttenberi Almanya, böyle 
~1 ttfar altında sulh yapmıya ha
le? olduğunu her vasıta ile İngil-
111r':l'e duyurmıya çalıımış, fakat 
tılterc hiç aldırıı etmemiıtir. 

dc~e diye etıin '? Almanya bir 
k, ' Avrupada serbest kalınca 
rlı tınca gibi çalııacak, hür Av
lin~'. milletlerini köle sürüleri ha
tıtk tndirerek onları da çalııtıra
~~ • dünya hakimiyeti için rahat 
~ lt silahlarını biliyecektir. O 
~ ırı_ın İngiltereye kar11 ileride 
k,j1 bir harp açmıya bile lüzum 
tiıı;'1Yacaktır. lngiltere günün bi
hc c Pişmiı armut gibi Alman 
le tcrrıonisinin tesiri altına dü· 
tıı Ccktir, arkasından da ister iste-
cı A 'k rnerı a ... 

nııfarçi} geçenlerde söylediği bir 
'- lıkta lngiliz harp gayelerini 
.:;rıaktan çekinmişti. Ne yap
Ccğ· «E.aki statükoda ısrar ede· 
kuı ~) dese Sovyet Rusya kuı· 
dııı~nacaktı, çünkü Sovyet hu· 
ii, ~ıı. harbin baıındanberi de· 
h0~11.:ır. cArazi değiıikliklerini 
Aırı g~receğiu dese bir taraftan 
tııkı'tıkayı, diğer taraftan top
tlic aıı istilaya uğrıyan milletleri 

Yndirccekti. 
~f ~lnız İngilterenin ve İ~il~ 
ltk Ctıni istiyenlerin dcğifmez bir 
ki d~·aYeleri vardır ki o da yarın
haı lınyanın asayişli ve emin bir 
°'ilk,~ Keldiğini ve zorbalığa her 
rıı,1 1 t. İçin nihayet verildiğini gör-

ıı:tır. 

ta1~!rrıanya ve İtalya bu gayeyi 
lcrrrı~n edecek yolda teminat gös· 
haıı 1~c ne muktedirdirler, ne de 
lcr·ı r ırlar. Bunun için :ı1.1.Ml aöz-

tab·· •il\'ı . ıı gaye hakımmdan ~-
B~ Ve kıymetsizdir. 

tik, Unların yegane manası, Ame
lığ, bcçirnlerinin arifesinde orta· 
~n ula~dırmak ve bir de Al
~ Yb' ıle İtalyanın iç istihlaki 

ır .Yem borusu vazife.ini 

Y unanWara teslim olan İtalyan tayyarelerinin 

Dün gelen telgraflar dikkate miştir. Küçük bir azlığın ihtiras
layık bir haber veriyor: İki hal- lan ve hulyaları yüzünden sürük· 
yan tayyaresi hava fenalığı gibi lenmiştir. İtalyada bir vakitler, 
bir sebep olmadan kendi rızala- Mussolininin temsil ettiği hürri
rile Keeriyede Yunanlılara teslim yet hasreti de sathın altında ya· 
olmuflardır. Bu haberin ehem- şıyor. iki İtalyan pilotunun teslim 
miycti büyiiktür. İtalyan milleti olmasmı rejime karıı bir soğuk
bu harbe zaten seve SC!l'Y'e girme- luk eseri saymak ve böyle bir 

Epir Cephesinde 
ltalyan Taarruzu 

Püskürtüldll 
Florina Cephesindeki 

Taarruz Akim 
Bırakıldı 

4 Tayyare Düşürüldü 
9 Tank Tahrip Eciildi 

Bulgaristan 
Türkiyeye Hücum 

Niyetinde Değilmiş 
Bulgar Gazeteleri 
Nutuk Hakkında 
Tefsir ve Mütalea-

larda Bulunuyorlar 
Sofya, 4 (A.A.) - D. N. B. muha

biri bildiriyor: 
Türk basınının, 1taıyan - Yunan ih 

Atina, 4 (A.A.) - Bu sabah tilUı münasebetiyle Bulgaristana Ih· 
nqredilen resmi tebliide Ama- tarları, Sofya Basınında tebarüz et
vutluk arazisinde yeniden bir 111a tirllmekte<lir. 
tepelerin itıal edildiii bildiri!- <Sarya> gazete.c;i, Türk ihtarlarına 
mektedir. cevap verirken. şu cihetleri müşahe· 

Tebliğe ıöre, Epir cepbeaine de eylemektedir: Bulgaristan, kat· 
kartı tankların himayesinde ya- iyyen Tilrkiycye hücum niyetinde 
pılan bir İtalyan taarruzu püa- bulunmamaktadır ve Bulgaristanda, 
kürtülmiif, 9 tank tahrip edilmit- ciddi slya.c;t münakaşalar esnasında 
tir. her ne tarzda olursa olsun gtirilltü 

Florina bölsesine kartı yapı- çıkarmak Adet değildir. 
lan fiddetli taarruzlar bomba ve So!ya, -t (A.A.) - Bulgar Ajan-
sünaii ile tardedilmi§tir. sı bildiriyor: 

Düşman, ekserisi Yunan kıta• Bütün Bulgar gazeteleri Türkiye 
lan tarafından ahiren İfgal edi- Reısicümhunı tınnet 1nönünUn nul • 
len mevzılere, karşı olmak üzere kunu. bazı par<>aln- lt 1 • 
·dd ı· h h"" l .. .....nın a ını ç ze 

ıı et ı ava ucum arı yapmıg-
1 

rek hassaten tebarüz ettırmek sure-
tır. tile neşretmiştir. 
Düıman tayyareleri, Seli.niği 

bombardıman ederek aivil ahali Zara gazetesi başmakalCBlnde şun-
lan yazmaktadır: 

arasında birçok kimselerin ölme~ 
sine ve yaralanmasına sebep ol
muıtur. 

Tayyare dafi bataryalarımız 
3 İtalyan tayyaresi dütürnıüttür. 
Diğer bir İtalyan tayyaresi pek 
ziyade hasara uğramııtır. Bu tay· 
yarenin düomüş olmaaı çok muh
temeldir. 

İtalyanlar dün öğleden sonra, 
Florina bölıesinde mukabil bir 
hücum yapmıtlarsa da hiçbir ne

Ttlrkiye Rei<ıicUmhııru lsmet 1n1Snll 
nün büyük nutku yakın şarktaki va
ziyet üzerine bol ve rahat verici bir 
aydınlık serpmiştir Türkiye 1ngil
tere ile olan ittifakını muhafaza et
mektedir. Ayni zamanda Sovyct Rus
ya ile en sıkı dosUuğunu da yeniden 
tesis etmiştir. HuJl\sa, Türkiye, ge
rek şimaldekl büyUk komşusunun ge
rekse Bulgaristanın arzu ettikleri 
sulh politikasına devam edecektir. 

Ttlrkiyeye Bulgaristan tarlklle ta-
tice elde edememiflerdir. 

İTAL YAN TEBLIGl 
Roma, 4 (AA.) - 150 

maralı tebliğ: 

arruz edilmesi mevzuu bahsolamaz. 
Binaenaleyh bir Bulgar taarruzuna 

nu· müsamaha edllmiyeceğinin Ttlrkler 

tarafından hatırlatılmasına lüzum 
yoktur. 

Epir bölgesindeki cüzütamları. 
(Devamı Sa: f, SU: 1) 

·Askere Giden ücretli 
Memur ve Müstahdemlere 

ücretleri Verilecek 
Ankara, 4 (Telefonla) -

Divanı Muhasebat Reisliği ta

lim ve manevra maksadile eıı
olarak silah altına alınan bilu
mum ücretli memurlarla odacı 
bekçi vcaaire gibi müstahdem
lerin ücretlerini alabilecr.kleri
ni kararlaştırmış ve alakadar
lara tebliğ etmiştir. 

görmek.tir. Her iki memlekette 
o kadar hoşnutsuzluk başlamıştır 
ki vakit vakit : cNe yapalım. lut
i en sulh teklif ettik. Fakat hiç 
$!kılmadan lutfumuzu reddedi
yorlar> diye yem boruau çalmak 
ihtiyacı vaııclır. 

~ 
Allalt t,ıert 

Ana caddeleri asfa!tlandık
ca İstanbul bir medeni §ehir 
manzaraaı almaktadır. 

Lakin bu asfalt döşeme işi 
her yerde ayni derecede mu· 
vaffak olamamış. 

Bir yağmurlu havada Anka
ra caddesinden Sirkeciye ve 
Yeni postahaneden Borsaya 
kadar olan kısa mesafeyi göz
den geçirirseniz caddeyi adeta 
buru~muş bir kumaş gibi gö
rürsünüz. 

Ya asfaltın halitası fena, ya 
döşeme amrliyatı ciikkatsiz. 

Avrupa şehiılcrindı! aııfalt 
caddel<!rde böyle yağmurda 
meydana çıkan dalgalar ve de
rin çizikler mevcut değildir. 

iki eşi 

misalin münferit olamıyacağına 

hükm~tmek caizdir. 
Yugoslav topraklarına 

halinde İtalyan aakerinin iltica 
etmekte olduğuna dair gelen ha
berler de bu ihtimalleri teyid ede
cek mahiyettedir. 

Yunanlllar Göriceye 
Hakim Tepeleri 

işgal Ettiler 
Çeteler Bir İtalgan 
Ordusunun Müna

kalesini Kesti 

Korf uda Bir Deniz 
Muharebesi Ol:lu 
Belgrad, 4 (A.A.) - Reuter: 
Huduttan gelen haberlere gö

re, Yunan kuvvetleri, Bikli§ta'yı 
zaptetmişlerdir ve Göriceye ha
kim tepelerden ltalyanlann Ar· 
navutluktaki bu iafe üslerini 
bombardıman etmektedirler. 

Meflıur kaptan Varda kuman· 
dasındaki bir çete grupu, 30 bin 
kitilik bir kuvvetle Y anyayı teh
dit eden İtalyan ordusunun mü
nakaJeıini kesmiıtir. 

Arnavut çeteleri bir ltalyan 
motörlü kolunu imha etti 

Atina, 4 (A.A.) - Büyük 
Yunan kuvvetleri iki gündenberi, 
kendilerile temastan çekinen İtal

(De\·amı: Sa. 4, Sil. ı de) 

Askeri Vaziyet 
... "-• ....... - •• -ı .._ 

\"u.an. :ı:.ıue.uı Albay 

Mecit SAKMAR 
İtalyan ordulannrn harekatın

da bugün de d!kkntl çekecek bir 
inkişaf görUJnıemL'jtlr. Kallbakl 
hanı chıırınıUki Yunan rne~zllerl
ne tankların hlmayeBlnde ) apılan 
ttalyan taarruzu muvaffak olma
dığı gibi florına bölgesine karşı 
yapılan şiddetli hüct!mlar da yine 
ayni :\klbete uğramıştır. Yunan 
ordW>u sekiz gün zarfında her
halde ııe!erberUğtnJ bltırmlş ol a 
gerektir. İtalyan ordusunun aıııl 

büyük Jmımlle Göriccden SeJAn1k 
istikametine mi yokııa Yanya ve 
Meçora boğazı ti&tunden Teealya 
o\·asma mr '.. Uerliytteğl henüz 
belli olmamaıttır. Bu Od l11tıkamet
ten hangisinin ilk evvelA tercih 
edileceği ,•a%iyetf daha ziyade ay
dınlatmıya yardım ede<'-eğtnden 

mlihlmdlr. SeJAnlk istikametinin 
Ege denJı:.lle cenup lstlkanıetlnln 
lse do!nJdan dofnıya AkdenJzJe 
aJAkası ,.ardır. 

İtalyan hava kunetıerı arazi
nin daklık oıınasr ' 'e ha,·atann '.\"8.

ğ"ışh buJunmaslle bir kat ciıı°ha 
mukavemeti artan Ywıan ordu· 
ımnu <-ephede hava lıllcumlarlle 

sanımr~·a ve İtalyan ordusunun 
nkradığl zorlukları az.altmı:ra ça
ıı,maktadrr. Geri mıntakalarda da 
Selı\nlk , .e Korfu'~'U ve Sell\nlk 
Atlna yolOJJu bombardıman et
mektedir. Pre\ eze boğazının ce
nubunda A~-anıa\TR adası ch·a
nnda lngllJz harp gemilerinin do
laşmakta olduğu glirlilmUştlir. 

(De,·amı: Sa. 4, Sil. $ tel 

Sözlerinin 
Kıymeti 

Var mı? 
Tutulmıyan Sözlere 

Nümuneler 
Bir sulh teklifi, verilen sö

zün tutulacağı hakkında 
kredi istemek demektir. 
Halbuki Almanya kredi fi
şi şimdiye kadar hiçbir sö
zünün tutulmadığını gos
terivor. 

Abnan devlet reisi Hitler 

işte bazı nümuneleri: 
Ağustos 1933 -
«Ben AJnıanyanın başında kaldık

ça Alnıan:ra hiçbir zaman harp ctnıl
yece~"tlr. Yegane istisnası hariçten 
tecavüze uğramanuzdır.» 

30 İklncikfı.nun 1934. -
(Rn;)1ştnğ huzurunda): Almanya 

btu<Clmetfnin LokaTno misakının 

hl".m metnini, beın de lç ruhunu ka
bul etmlye kııt'i azmi ,-ardır:ı> 

Mayıs 1935 (Gazeteci :Edward 
Prlce Beli ile 'tnillAkabndan): 

Beli - Sizi harbe Mwkedebllccek 
hltblr arazi davası yok mudur'! 

Hiıler - Tek bir yer da'"aJllız bl 
le 3·oktur. Böyle da\·alardan kat'i 
ıruret1e el çektik.. l'llllll Sosyalizm 
AJnıanynsı1 k1ındl rızıısile imza et· 
tlğt bir misakı bozarak hJ9blr za
man kendi şerefini lhtal f!tmlyecek 
, .e hh;blr zaman insanlığa böyle 
bir ihanette buJunmıyacaktır.» 
[7 Mart 1936 tarihinde Hitlcr Ren 

sahasına Alman askeri göndermiş 

ve Lokarno paktının hlikmU kalma
dığını bir taraflı olarak mın etmiş
tir.] 

21 Mayıs 1935 (Rayiştağdakl nu
tuktan): 

Almanyanın A\"ur;turyanm lı; ı,. 

lerlne korışmıya , .e Avustur~·ayı 

ilhak etmlye ne anusu, ne de 111· 
yeti yoktur.» 
[ 12 Şubat 1938 tarihinde Hıtlcr, 

MUnlhte, Bcrhtes Gard.en şatosunda 
A\-usturya Başvekili Şuşniğe şu söz
leri söylemiştir]: 

ıı:tstlklal dediğiniz sa.çına şe:v ne 
oluyor? Bu güniin ml'St'lesl, A ,·us
tur yanın müstakil olup oJmıyacağı 
del;ildlr. 

J\leı;ele an("&k şudur: tnıakin 

kan dökt'rek mi. dökmiyerek mi 
:rapılmasım l<ıtlyorsonur.? lşte bu
na karar 'eriniz.» 

7 Mart 1936 (Rayt.~tağ'daki nu
tuktan): 

(De,11mı: Sa. 4, Sö. ı de) 

isçi Sigortası Kanun 
Projesi Meclise Veril i 
iş Kazası ve Harp Gibi Hadiselerde 

de İşçiye Veya Ailesine 
Sigortanın Tutarı Verilecek 

Ankara, 4 (Telefonla) - lk
tısat V ckaleti, iş dairesi tarafın· 
dan hazırlanmış olan işçi sigor
tası kanun projesini tasvip etmiş 
ve önümüzdeki içtima devresin
de görüşülmek üzere Meclise 
takdim etmiştir. 

iş kanunu mucibince bundan 
çok evvel çıkarılması lazımgclen 
işçi sigortası kanunu bizde işçi 
hayatının organize edilmesinde 
atılan adımların en mübimmini 
teşkil edeceği için neşri geri bıra
kılmıştı. Şimdi proje tamamile 
arzu edilen şekli almış bulundu
ğundan Türk. işçisinin en ehem
miyetli ihtiyacına cevap verecek 
bir mahiyettedir. Yeni proje ile 

iş kanununun çerçevesi dahilinde 
iş bölümlerinde çalışan her işçi, 
otomatik ~İT şekilde devlet işçi 
sigorta idaresine sigorta edilmiş 
olacaktır. l§Çi!er sigorta bedelini 
ücretleri üzerinden ödeyecekler 
ve iş verenler de sigorta bedeline 
İştirak edeceklerdir. iş sigortası
na sigortalanml§ olan; işten çık
mış ve ne kadar müddet olursa 
olsun i~en ayn kalmış olsa dahi 
sigortası yine devam edecektir. 

1~ kazası ve harp gibi hadise
lerde İ§Çİye veya ailesine sigor
tanın tutarı verilmekle kalmıya
cak, işçi çall§mıyacak hale geldi
ği takdirde ~ahi sigorta bedelini 
alacaktır. 

lstanbul Umumi Meclisi Dün 
ilk Toplantısını Yaptı 

Vali Dr. Lutfi Kırdar Açılış Nutkunda Bir 
Yıllık icraat Hakkında İzahat Verdi. 

i 

Meclisinin dünkü içtima ında Vali nutkunu 

İstanbul umumi meclisi 3 Ün· 
cü intihap devresinin 3 üncü yıl 
toplantısı, dün Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi Kırdarın nutkile 
açılmı§hr. 

Vali açılış nutkunda bir sene
lik icraatı hakkında şehir mü-

messillerine mufassal ve rakkam
lara istinad eden malumat ver
miş ve programı tahakkuk ettir
mek için büyük manevi yardım· 
lannı gördüğü cüı::nhuriyct hüku· 
metine ayrıca maddi külfetler 

(De,amı: Sa. 2 Sü. ı ele) 

Sultanahmet Cina· 
yetinin Faili Bulundu 
Katil, Kadında Yüzlerce Lira Bulacağını 
Ümit Ettiginden Öldürdüğünü İtiraf Etti 
Sultanahmette bir müddet evvel 

yıktırılan eski hapishane arsasında 
boğazından kesilmek suretile yaşlı 

bir kadının öldtirUldilğünU diln yaz
mıştık. Kadının yanında bulunan nll
tus cüzdanından cesedin 80 y~arm-

da Salih kızı Hav\'aya ait olduğ\. 

anlaşılmıştı. 

Zabıta, 15 saat gıbi lıtWI. bir za 
maruia cinayetin failini meydana çı 
karmıştır. 

(Deunu: Sa. 2, Sil 6 rla 

~'--·---· 

Ayağını yorganına göre uzatmıyan ita )yaya: 

FALAKA! 
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Benim Görüşümle: 1 ~ Şehirve Memleket Haberleri Müttefik Aranıyor 
. lıpanyol romancıoı Bluco ı birteY iatemiyen bu hayvanları 
lbancsin lopanyadaki boğa gü· tekmelerle ayağa kaldırılarak 1 

Tefleri alemini tasvir eden (Kan- Üzerlerinden dökülen su kovala· 
lı Meydanlar) isirrıli romanında rile bir an için t~cfeşmiş bir hal
bir sahne vardır ki, yı1larca ev- de tekrar güreş meydanına çıka
vel ve bir gün kalemimle ]jsanı- rılıyorlardı. Ve ölüm halindeki 
mıza nakledileceğini hatırrma ge. bu biçare beygirler, azııın boğa
tirmekaizin okuduğum sırada ba- lar birinci rolü haiz olımak üzere 
na derin bir acı, edebiyat ve ıa· oynanan kanlı dramda varlıkla
nat teessürleri hududunu aşan rının son inına kadar fİgÜran ka
adcta adali ve hayvani bir acı lıyor, ıon ihtilaçlarile de mü,te
vermişti: Gürqler esnas.ı.nda gii- rileri eğlendire eğlendire can ve· 
reşçilerin altların<la karınlan de· rİyorlardı. 

Sultanahmet 
Cinayetinin 

Faili Bulundu 
(Başı birincide) 

r feci cinayet hakktnda elde et· 
tiğı. .ız malQmatı bildiriyoruz: 

Hadise ilasıl meydana çıktı 7 
Zabıta evvelki gün saat ıı rad

delerinde Ustu başı kirli bir gencin 
soluk soluğa ko.prak Alemdar polis 
komiserliğine gelmesi ve ba.fkomiae
re: Şurada arsada bir kadını kes· 
mişler her tara! kanlar içinde:tı de· 
meeile iı,e muttali olmuştur. Ba§komi 
ser yanma. bir kaç memur alarak 
muhbir Ue beraber tarif edilen yere 
gitmJş ve hakikaten eski hapishane 
araamnm bir oyuğunda boğa.zJanmı.ş 
Y&9h bir kadın cesedlle kar~ı'
tır. 

•• 
Universite Dün 
Merasimle Açıldı 

Üniversitenin 
Vardı 

Ba Yıl Yazılanlarla 
Mikdarı 8000 e 

Talebe 

ı iş Bankası Kücük 
1 

Tasarruf Hesaplan 
ikramiyesi Çekildi 
Ankara, 4 (A.A.) - Türkiye 1, 

Bankasının kumbaralı ve kwnbaruız 
küçük tasarruf hesapları arasında 

tertip eylediği 1940 ikramiye pıtrıı

nm !klnclteşrln keşideol banka umu· 
şilmif ve yarı ölü haline ııelmit lıte Vicby'nin bazı politikacı· 
beygirler meydandan götürülü· lan, entrikalarında muvaffak 
yor, dört ayakla~Üe kafa~arı tu· olur, y...U zavallı Fransayı lngil· 
tulu;> gilya ameliyat edılıyorlar- terenin müttefiki olarak girdjği 
dı. Demir gibj eUer barsaklann harbe bu sefer de Jngilt<:rc düş· 
kopmıyarak yerlerde sürüldeneu manı olarak tekrar atmıya muvaf· 
parçalarını deşilmiş k_arınlar~ fak olurlaroa, dünyada hiçbir 
acele acele aokuyor, ıçcrdeki 
boıluk bu sayede dolmazsa a • f<'Y bu faciaya İspanyol roman· 

mı merkezinde ve noter huzurunda 
yapıım,.tır. 

Bu k"'ldede kendilerine ikramiye 
i!ıabet eden taıllilerln isimlerini, he
sap numaralarını ve bulundukları şe 
birleri bildiriyoruz: 

1000 liralık ikramiyeyi Ankarada 
32846 hesap numaralı Acili, llOO Ur&· 
!ık ikramiyeyi İstanbulda Beyazıtta 
1573 hesap numaralı Fevzi ka.zan
"'1'tır. 

rıca kılıklar bkıyorlardı. y...J. cısının hikaye ettiğim sahneai ka· 
mıt deriler diküdilı:ten aonra, bir dar benzemiyecektir. 
köıede can çekitmekten ba,ka Nahid StrTı Müddeluınumt muavini Cevat tle İki yüz eıu,er Ura kazananlar: Er

doğan 4615 (Konya), tıhan 1M05 
(lzmtr), Meral Abdurra.hman 51170 
(İstanbul). lstanbul Umumi Meclisi Dün 

ilk Toplantısını Yaptı 

o errada arefe geceo! üıld!darda 111-
dUrülen ve bugüne kadar esrar per· 
desi kaldınlamıyan cinayet hMisesi
le mef811} olmakta olan emniyet ci
nayet m888'1ı ten b!l'lkomloer Al!4an 
ve allkadar memurlar Alemdara ge
lerek tahkikata. el koymuşlardır. 

ilk İpucu 
Htdlııeye vaz'lyet edenler ilk ı, o

larak vaziyetler! füpheli görülen ba
zı kimseleri nezaret altına alarak 
sorgulan yapmıya ba9lamı~ardır. 

Ayni zamanda h!di!ıeyl ihbar eden 
gencin de vaziyeti filphell görWmilt· 
tllr. 

Yüz Ura kazananlar: Ahmet 1089 
(Sıvaı). Neşet Osman 27496 (İstan
bul), Kemal 3138 (Galata), Selim 
89073 (İstanbul), H~mlde 8579 (İz
mir), Meral 18553 (İzmir), Fikret 
17726 (İzmir), Şevket Halli 89795 
(İotanbul), Nevin 2725 (İzmir), İb· 
rahim Etem 5965 (!zmir), 

(Baıır birincide) 

tahmilinden kaçmayı esas ittihaz 
ettiğini bildirerek tahsilatın nok· 
sansız olarak yapılmasına çalışrl· 
dığını tebarüz ettirmiştir. Bu su• 
retle geçen senenin tahsilatı bir 
evvelki seneye nazaran 1.202, 729 
lira fazla olmUJ!ur. T ahaıkkukat· 
ta da ayni suretle tezayüd var· 
dır. 940 yılına wlayetten 936,64 f 
belediyeden l ,219,666 lira dev· 
redilmi.ş ve bunlarla normal biit· 
çenin ba§ar•mtyacağı işler yapıl· 
dığı ve henüz başlanmı_yan Meci· 
diyeköy hastahanesi. Belediyc 
binası. Konserwrtuvar, Şehir ti· 
yatro•u binası gibi in§aat için b\o• 
ke edilmiştir. 

Belediyeler ban!oınmclan ya· 
pılan beş milyon liralık istikraz· 
dan 4 milyon lirası çdtilmit, bu· 
nun 2, 22 1, 484 hl'Hl Eminönii, 
Gazi bulvarı, Koıılta, S~ 
mıntakaları İ91:İmlalı:lcrine -fc· 
dilmiş, l.7~.516 lirMı bhmt
tır. 

Maarif itleri - Boı sene, Fa· 
tih, Bqiktaf ve Şiftic:le ildıec, 
Beyoğlu, Büyükdere, Bakırköy 
ve Kartalda biTer olmek üzere 
1 7 ilkm'*1ıep açılmlflır. Cümhu· 
riyet bayramına kadar kı.zalarda 
açılan mekt<:p adedi 22 clir. Top 
yekUn açılan, tamir gören, ihale 
edilen ve i~a baflanan mek· 
tep yekônu 89 dur. 

Sıhhat itleri - Vali, sıhhat 
tegk.ili.tının icraatından ve ,eh· 
rin ııhhi vaziy-etiınden baheed.e· 
rek sıhhi mÜcS!lcselere ait ma-IU
mat vermişt:İ'r. Bu izahattan a-n· 
!atıldığına göre yalnız Cerrahpa· 
ı• hasıahancainde 63 bin<kn faz· 
la hasta ayakta, 5350 hasta ya· 
takta tedavi edilmiftir. 

Şua.bat sıhhiye heyetleri 65669 
dükkan teftit etmiş, 123,691 es· 
naf muayene edilmiıtir. Bir yıl 
içinde Darülacezede 127,653 
erkek, 94,4 19 kadın olmak üze· 
re ihtiyar ve malul 21, 725 çocuk 
iafe ve ibate edilmiştir. 

imar faaliyeti - Bu izahattan 
anlllJıldığına göre, 940 mali yı· 
lında Belediye hudutları dahilin· 
de 990 bin lira sarfüe 75 kilo· 
metre asfalt, 3 kilometre parke. 
30 kilometre şose, 25 kilometre 
adi kaldırım, 60 kilometre yol 
tamiratına başlanmış ve ikmal 
edilmekte bulunmuştur. 

Vali nutkunu şu suretle bitir

miştir: 

Bütün bu imkanları bize hah· 
şcden cümhuriyct idaremizin yiik ... 
sek reisi, Milli Şefimiz l•met lnö· 
nüne sonsuz minnet ve tazimatı· 
mızın arz ve ibli.iını ve büyükle· 
rımıze saygı ve şükranlarımızın 
bildirilmesini teklif ederim. 

Valinin nutku bittikten sonra 
söz alan kitapçı Halitle avukat 
Sırrı Enver ve Atıf, nutukta zik ... 
redildiği veçhile yapılan büyük 
i1ler hakkında Valinin gösterdi
ği tevazuu tebarüz ettirdaer ve 
halk namına kendisine teşekkür 

KUPONLU 
Müsabakamızın 

Neticesi 
Kuponlu mllsabakamıza ı,tlrak 

f'df'n okuyucularımızın fazlalıtı 

yUr.tinden ta-.nif lı;I dün de bitfrlle-
memlftl:r. Bugün son ,.e kat'i nett· 
f'e alma<"aktır. Okuyuculanmı7.ın 

"·erdikleri cevaplara göre müqba· 
kada mu"\·alfak olanların isimlerini 
yarınki nü...,hamızda. bulacaksınız. 

Katil Remzi 

ettiler. Dr. Lütfi Kırdar da bu 
zevata yiı>e tetd<kürle mıtkahele 
etti ve §U suretle birinci celseye 
nihayet verildi. On dakika son· 
ra açılan ikinci celsede riyaset 
divanı ve daimi encümen izalrk· 
ları seçimi yapıklı. Gizli reyle 
yapılan bu intihap neticesinde 
birinci rei. vekilliğine Necip Ser· 
d<:ngeçti, ikinci reis vdril1iğine 
Faruk DeTeli ve katipliklere de 
Sami Ôzıı<:n, Meliha Avni, Refi
ka Hulusi ve Atıf Ödül seçildi
ler. Encümen intihabında da 
Aaım Engin, Refik Ahmet, Av· 
ni Yağız, T e-rfik Amca, Bican 
Yağ<:ıoğlu, Ekrem Tur, Suphi 
Arter ve Feyzi Ak-gün kazandı· 
lar. ~eisicümhur ve Mi?li Şef 
İsmet lnönüne meclisin minnet 
ve şükranlarını Ye büyüklerimize 
tazimlerini bildirecek telgrafın 
riyaaet divanınca hazırlanarak çe .. 
kilmesine karar verilmiftir. Mec· 
!is müteakip toplantılarını hafta
nın sah ve cuma günleri yapa· 
caktır. 

Yakayı ele verdiğini hisseden ve 
cinayeti ihbar etmiı:ı olan bu genç, 
kaçamaklı cevap vermekle işin için

=============== ı den sıynlaınıyacağını anlamış ve !ş
lediğ'i feci cinayeti aoğukkanlılıkla 

itiraf etmiştir. 
Katil kimd İr 7 

Onivenite Rektörünün nutku nu dinleyenlerden bir görünüt 

Ünivera_ite rektörü Prof. Cemil ı göre, bu yıl Üniversiteden 696 
Bilsel, Üniversitenin sekizinci kişi mezun olmuştur. 
ders yılını bugün saat 8,30 da, Yine bu yıl imtihanlara 5547 
bütün profesör ve talebenin bu· talebe girmi§ 4356 sı terfi etmiı· 
lunduğ}ı merkez binasında me· tir. Umumi bap.rı niıbeti yüzde 

j raıimle açmı§tır. Evveli fetiklal seksen birdir. Yeni yazılan tale
marıı söylenmiş ve müteakiben be sayısı bugüne kadar 16 72 dir. 
Rektör bir saat süren açış nutku· Talebe miktarı bu yıl yeni ya-
nu söylemiştir, zılanlarla 8000 e varmıştır. 

Rektör evveli. bir milletin bil· Üniversite kadrosuna üçü Türk, 

yüklüğünü ilim müesseselerinin 

yaptığını kayd ile bugün Anka· 

rada yeni binası meraıimle açıl· 
makta olan ve üzerinde büyük 
kurtarıcının cen hakiki mürşit 
ilimdir> vecizesi yazılı bulunan 
Dil Tarih, Coğrafya Fakülteoini 
seli..mlamı§hr. 

ilmin bir milletin üstün kuv· 
veti okluğunu söyliyen Rektör, 
dünyanın bi.itün ilerlemelerini il· 
me, ilmin de verimlerini karak.te· 
re borçlu olduğunu tebarüz et· 
tirmiş ve bu yıl buna harbin ge· 
tirdiği teyidlerden •hahseylemif, 
diyanmız lc:ahTamanlar diyarıdır 
demiş ve kahramanlar diyarının 
hususiyetlerini ifade eylemiştir. 

R"ktörün verdiği rakamlara 

altısı ecnebi 11ekiz yeni profesör 
katılmı§tır. İki ecnebi profesörün 
yerleri münhaldir. Sekiz doçent 
imtihanla girmİf, 12- doçentlik 
namzetlerinin imtihanları yapıl· 
makt,a bulunmuıtur. 

Dünyanın en buhranlı günle· 
rinde, dünyanın en büyük dev· 
let adamını batında ta§ıyan Türk 
milletinin, onunla, istikbale gu· 
rurla bakmakta olduğunu söyli
yen Rektör, Milli Şefe Üniver
sitenin 11onsuz sevgi, saygı ve 
bağlılığının ula§tırmakla sözleri
ni bitirmiıtir. 

Açış nutkundan aonra Prof. 
Nete< Ömer lrdelp ,bugünkü ta· 
babette şimiyoterapinin yeri> 
mevzulu açış dersini vermi§ ve 
11aat onda derslere başlanmıştır. 

Elit ve yirmi beş liralık ikramiye
ler de muhtelif şehirlerde bulunan 
küçük tasarruf sahiplerine isabet et· 
mtştir. 

Ta:'l arnıt hareketini teşvik için yıl 
lardanbcri ikramiye tevzi etmek usu 
lUnU tatbik eden Türkiye İş Bankası 
1941 yılı için yeni ve zengin bir plln 
hazırlamıştır. 

---·o----

Çivi Toptan 
30 Ku~uşa 
Satılacak 

Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi yeni binası 
Merasimle Acıldı 
Ankara, 4 (A.A.) - An"ara dil, 

tarih, coğrafya fakWteoin!n )'eni bi· 
nasrnın açılma töreni bugün })M'la.k 

bir surette yapılmı~ır. Törf"r -i'! Btt· 
yük Millet MeeHel retei A ' fılhftlik 

Renda, :sa.,vekil Dr. Refik Sa.)'dam, 
Vekiller, birçok mebueiar, temyiz 
mahkemesi, deYfet ~Orası, divanı mu· 
huebat rei!!I ve A.zalan, muhtelif ve
kAletJer erkAru ve gerek dil, tarih, 
coğrafya fakWtesi gerek Ankarada 
mevcut yüksek okullar, idare ve ta· 
hm heyetleri ile İstanbul üniw.reite· 
ı!lni tem!!lil etmek üzere gelmi~ olan 
tıp fakWtesi dekanı Kemal Atay, e
debiyat fakWtesl dekanı Htmlt On
gunsu, hukuk fakUltesi dekanı F\ıat 
Ba'8'il'den mürekkep heyet bulun
mu,tur. 

Katil Prlştınel! Zübeyir oğlu Rem
zi adında 19 yaşında bir gençtir. üzeri h8.dise yerinde mUddeiumwnı 
Remzi bundan 10 sene evvel kendi· muavini Cevat, ba.şkomiser Alişan 
sini yarahyan Hıdırı bulmak ve in- ve alA.kadar memurların huzurile 
tikam almak maksadile lstanbula bir keşif yapılmıştrr. Katil cinayeti 

meyhanede sarfetmt4, diğer 6 lirası· 
nı da Salih adında bir arkadaşına e
manet bırakmıştır. 

Katil bu sabah adliyeye verilecek 
ve meşhut suçlar kanununa göt'e mu 
hakeme edilecektir. 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ticaret 
VekAleti çivi fiyatlarının son zaman· 
larda nlsbetsiz bir şekilde arttığını 

görmüş ve bu hususta yaptırdığı tet· 
kikat neticesinde icap eden tedbirle· 
rin a.lınmasını zarurt bulmuştur. İlk 
iş olarak çivi fabrikalarındaki mali· 
yet fiyatı hesap edilmi~ ve çivi kilo· 
sunun toptan olarak otuz kuruşa sa- 1 

tılabileceği tesbit edilmiştir. Halbuki 
bugün çivinin perakende satışı 2 li

radır. VekAlet çivi fiyatlarına bu ma. 
Uyet ftyatmdan sonra perakendeci· 
nin kazancı olarak ufak bir zam ya
pılması icap ettiği kararına varmış· 
tır. Diğer taraftan memleketimizde 
kWliyetU miktarda çivi stoku vücude 
getirecektir. 

gelmı,tir. Remzi Hıdırı aramıya baş· 
lamıf \'(lförltlk ettiğini öğrenmiştir. 

işlediği yere geldiği zaman durmuf 
ve suçunu şöyle itiraf etmiştir. 

- --o---
Fakat bütUn araştlrmalara rağ

men Hıdırı bttlammmş., Sultanahmet 
ve Sirkecide geceleri dolw,an uygun. 
IMtZ kadınları tehdit etmek suretile 

<- İşte kadını şurada boğazla· 

dım• demif ve devam etmiştir: 

Osküdar cinayetinin faili 
meydana çıkarılamadı 

Sam Da" onsflo
sumuz Vefat EtU 
TeessU.rle haber aldığımıza göre, 

Şam başkonsolosu Necati Menemen
cioğlu kalb sektesinden vefat etmiş 
ve cenazesi orada bUyUk bir ihtiram· 
la kaldırılarak bu sabahki csah> tren 
le tstanbula muvualat etm.iı:ıtır. Bu
gün csalı1' öğle namazını müteakip 
Karacaahmette Menemencloğlularm 

ınakbere!tne defnedilecektir. 

kopardığı para ile bir müddet vakit 
geçirmiştir. Yaptığı bir hırsızlıktan 
hapse ve iki ay emniyet nezareti al
tında. bulunmaeına mahktun edilen, 
on ~ gün evvel hapishaneden çıkan 
ve emniyet nezareti altında bulun
dlıktan sonra hudut harlclne •çıkarı. 

Jacak olan Remzi, evvelce yaptığ-ı 

gibi uygunsuz kadınlardan haraç al
mıya batılamı,tır. 

c.Bu kadının Sultanahmet parkı

nın tramvay caddesindeki köşesinde 
dilendiğini görUyordum. Kadında pa
ra bulunduğunu tahmin ederek takip 
etmiye başladım. Dtln sabah onu ge
ne parkın köşesinde gördüm. Yanma 
yaklaştım dil dökerek kandırdım ve 
buraya kadar getirdim- Burada üze. 
rinde bulunan parayı istedim, ver
medi ve bağırmak lotedi; göjl;8Une in· 
dirdiğim bir yumrukla yere yuvarlan 
dı. üzerine çullandım dizlerimi göğ
sUne ba.sbktan sonra sağ e1imle !!18.Ç 

Iarını tuttum ve sol elimdeki bıçak· 
ıa boğazladım. üzerini aradrm yüz
lerce Ura bulacağımı ümit ederken 
çıka çıka yalnız on Ura para çıktı.> 
Demiştir. 

Arife akşamı UskUdarda esı-aren
giz bir surette öldürtilen bakkalın ta 
illeri henüz bulunamamışttr. Tahki
kata devam edilmekte ve şlll)lıE U· 
zerine iki kiş;i nezaret altına alınmış 
bulunmaktadır. Bugün eara" j><'rde
slnin kaldınlaca.ğı ve k&tlHn mey
dana çıkanlaca.ğı Umit ed.Umel .. cedlr. 

Ticaret ve Nafıa Vekilleri 
Aııkaraya DöıdUler 

Öldürülen kadın kimdir? Bayram tatilini geçirmek üzere 
şehrimize gelm.iş bulunan TJcaret, 
Nafıa ve İktısat Vekillerimizden Ti
caret ve Nafıa Vekilleri dün ak~m· 
ki ekspresle Ankara.ya hareket et. 
mişlerdir. 

Necatı merhum, edebiyat A.Iemiml· 
zin maruf simalarından Menemenli 
zade Tahir merhumun oğlu, Şam va· 
ıtsi Rauf Paşa merhumun hafidi ve 
Anadolu Ajansı umum mUdUrU Mu
vaffak Menemenctoğlu, Hariciye U· 
mum KAtlbi Numan Menemencioğlu 
ve Divanı Muhuebat A.zMmdan MU· 
eyyet Menemencioğlunun amca zade· 
sidir. 

Fakültenin bUyük konferans saJcr 
nunda yapılan törene istiklA.1 martı 
Ue be..şkınmıf ve bunu müteakip sa
yın Ba.!Jvekil Dr. Refik Saydam sık 
sık alk1'larla ka11ııanan nutku irat 
etmiştir. 

Boğazlanmak suretile feci euret· 
te öldürlllen kadın 80 yaşındadır. Ça 
lışabildiği senelerde çamatn• yıka

mak ve hiZmetçilik etmek suretue 
hayatını kazanmış; ihtiyarlayıp çalı· 

'8-Jluyacak bir hale gelince de dilen· 
miye ııe.,ıam,tr. 

Katilin itirafı üzerine dün ak.p.m 

KaW bu paranın dört li.rumı ci
nayeti U,lediği gün Tophanede bir 

Ticaret Vekilimiz dün akf&l11a ka
dar birliklerde tetklkatla meşgul ol
mu~tur. 

Aileelne t.A.ziyetlerlmizi 
bat sağlığı dileriz. 

bildirir, 

Cevat hafifçe yUztlnU burUJWrdU. omuzlarını sllktl: 
- GetlnHğln bavadi.8 beni memnun etmedi. Herhalde el· 

llU.k blr All Muhsin Beyi muhafaza edeml.)"on, onun tara· 
tından bUe sevilmeyip aklatdan bir kadınla mflf}gul olmak, 
bu beıılm ~!n detean• gibi bir 'l"Y olur! 

Şimdi Kemal ayağa kalkmıfj, odanın içinde dol&l)ımya 

cür'et edemeden hareketsiz duruyordu ve ... nkl blr teYler 
anyan, bulmak lstlyen bir h.all v&l'dı. Verilğl haberler pek 
makbule seçmemi!} olsa bile kendtsl hh;met entellerlnl, sar 
dakat duygularını bJr kere daha. söstermlş değlJ miydi? 
Gerçi borç lııtemlye cesa.ret edemlyecektl, fakat (eldiğl gi

bi iki eli ha! dönmek te gücüne ırldecektl. Bir !akeınlenln 
üzerine atllmıt ve kA.tıdı ~·lmıtJ bir paket önünde aradı
ğını bulmUf& -zecıı. Bu pakete blriıAÇ oantye baktıktan 
oonra deci! ki: 

- Oo, dalı& lılç batta_., altı kra.vat. Beyoğlu 111&

ğazalarından mı aldınız yokla Avnpadao mı yollandıf 
Cevat başını çevirip bakmıya teaMztil etmedi: 
- Londra<lakl terıı:tm (öndemdf. Beyaz çizgileri olanla 

nefti renkllsinl alabUJnıin. 
Hüseyin Kemal bwıları dm-hal ayırıp çıkardı, bir kenara 

koydu. Ancak bundan sonra tereddtıt edlyormwı gibi bir 
hal alarak: - Amma bir kere ol•un bağlamam.,,.mız. sı
zı ma.hram etmek doıru olm1yacaıc Prens, dlye mırıldandı. 

- lki9lnl.n de renklerinden ve de&enlerlnden ho1Jlaııma
dnn. Bizim Tayfura venneyl dlişwıiıyordum. Mademki be
ğendJn, sen aı. 

Fakat a.yda. yüz ylrmJ Ura lraza.nan bunun ellisini mas· 
rafa yardtm olarak evine vermek meeburlyt-tinde bulunan 
mlsaf'Jr Hbseyln Kemal, BeyoğJunda Kolarodan eş1ertnl o
nar liraya kabil değU al~ağı bu kra.,·atıarm kendi
alne nl('in "Ve ne suretle vertıdlklerinJ, bu \:erllltte ancak 
Haremajtaııı Tayfur ağaya tercih edUdiğ!nl dllfUnınlye !U

zum ve sebep görmedi. İkisini de itina Ue yeniden katla.yıp 
Pren, ten rlea ettiği bilyilk bir zarfa ko3·du, yan cebine 
yerle,tirdi ..• 

O gece (~Ullet) bankaoı umwnt mUdUrli Şahap Hayri 

Yazan: Nahid Sırrı 
3 

Beyle A vwıturyalı bir baba ve lnglllz bir anadan doğma 
karısı Madam Hanrlyet Şa.hap Hayri, kızları LeylAnın ce-
mlyet baya.tına ilk girişi ııeretıae Harbiyedeki mUkeUef a· 
partnnanlannda bir gece ej"leottsl veriyorlardı. Davet, al· 
tı k!şlUk bir cazla zengin bir büfe ta nihayetteki bir bıı4· 
ka odayı lfga.I etmek Uzenı iç içe üç geniş oalonda oluyor· 
du ve aJhnıf kadar seçkin davetli vardı. Osmanlı devletinin 
e&kl Koı-llag sefiri Ail Muluiln Beyin haremi En!ae lıa
mmla ktzı Suzan hanım da bu d&vetlllerln Uzerlerlne en 
f;ok alAka ve teoe&&ü&U celbedenterl ara.roda idller. 

Orta salon üçlin en genişi olduğu cihetle dans eden çift
ler daha çok burada dönüyortardc ve Enise ne Suzan it~ 
bu salonan blr köşesine konmu' olan genl!f ve arkası yük· 
sek kanapcde yan yana oturmuşlardı. Annenin aıtın ren
gindeki satları kısa keellmı,, ve yandan ayrılmıştı. Kızın 
koyu keetane rengi ~lan ise en9elllnl kapıyordu. Ana sl
yalı. kıı: beyaz giyinmişlerdi. tıdalnln tuvaletinde de hiçbir 
süs yoktu ve lkiol de hiç elmas takmanu,ıardL Enise si
nirlerine pek hAklm olamıyan erkeklerin yanaklarına A.ııt 

kımrtılar ve ellerine ani titremeler verecek kadar dekolte 
bir elbise gtymı,tı. Kızın kolları çıplak fakat göjl;aU kapalı 
fdt. BlrblrlerUe hemen JıJç konll!Jnıuyorlar, daM edeulerl 

seyrediyorlard:. 

- Ana. kız değU, tıpkı tkt kardeş! 

Enise başını fransı.zca. olarak eöylenmı, olan bu sözle· 
rln &"eldifl tarafa çe.\.·lntJ. Bu 8MI, Ce,·adm seslnt derhal 
tanımı'}tı. '\~e biraz in<'C ,.e çok kırmızı dudakt&rlndan ı.l· 

yade ('ekik y~U gOzlerlle gi!lümsiyerek <'Cvap verdi: 

- Boruıuvar Prens, bu mUpetzel kompllma.na 8iz de mi 
tenezzlil edJyorsunuz 'f 
Oevadın &el!llni duyar duymaz Suzan da derhal başını çe

vlrmı,tı. Fakat dellkaniınm anneel için ıelmlş olduğu bel· 
Uydl. Ve onun Adeta lüzumundan fazla küçük elini genç 
laza biraz uzun gelen bir buse ile öptllkten sonra, kendi e. 
llnl deı bir arkad8f edasUe sıktı. 

Cevat kızın yanına değU annenin öbllr tarafındaki blr 

iskemleye oturmuştu. }Iuhavereye fransızca baflantnı' ol· 
duğu halde artık tUrkçe devam ediyorlardı. Ve Enise, bazı 
kelimeleri kmp kısalta.n.k bir takım kelimeleri de bııtkls 
uz.atan ştveslle diyordu ki: 

- E,•et, bu komplimana niçin tenezzW ediyorsunuz 'f Su· 
zan blr geo9 kız olalı, yani lkJ üç yddanberl bana her gün, 
herkCI bu •özleri AÖyleylp duruyor. Nere ye gitsek, kimin· 
le karşılaflp konoşoak hep bu elimle? Ve klmblllr daha kaç 
yıl, ben tamamen ihtiyar bir kadın oluncıya kadar böyle 
AÖyleylp duracaklar? 

- Zavallı Hanımefendi, bu cllmleyl demek ki, daha krrk 
sene dlnUyecekslnlz. Çünkü sizin daha. evvel lbtfyar ola
catmıza hiç lbtlmal vermiyorum. 

Enlae kusursuz yuvarlak omuzlarmı hafUçe kısarak gtU. 
dü. Sonra tekrar /ransızca. ol&rak dedi ki: 

- Kırk yerine el11 sene deseydiniz sanki ne kaybederdi· 
ıılJ: T 

Ve yelpazesini sallıyarak ııtve etti: 
- GörUyorsunaz ya, yaşını başını abnıt kadınlar ctttlk· 

te dalta mti,kU.lpesent oluyorlar. KendllerlnJ. memnun et
mek için yakında: cBu matmazel siz.in kızınız mı f Bense 
anneniz sandımdı!» demek icap edecek? 

Şimdi dudaklannda tatlı, nlivazltkir bir tebessümle kı· 
zına bakıyordu. Fakat bu bakış Suzanın ilk önce yüzünde 
dolaş,ır ve yüzünü ok!J&rken sonra kendlstnı bal)tan aşağı 
kap1ayıp sardı. Kızın biraz iri eJ ve ayağında, belki biraz 
fazlaca genı, "e düz göğsünde, kalınca boynunda dolaştı. 

(Arkıuıı var) 

SHVA~ô 
HCMAL 

General 
Kadorna'nın 

İzleri Üzerinde 
Yazan: M. H. ZAL c ihan harbinin me~ur bır 

General Kadornası vardıı · 
İtalyan orduları namına neşretti· 
ği tebliğlerde daima hav~dan şı· 
ki.yet ederdi. Ona bakılırsa bü· 
tün İtalyan hezimetlerinin mesu
liyeti dönüp dola§ıp fena havaya 
yükleniı:-ordu. O zamanlar A1j 
man mızah gazeteleri genera 
Kadornayı dillerine dolamışl•~: 
dı. Bir düziye onun şemsiycıl 
reıimlerini ne§rederlerdi. 

Arnavutluk hareketlerine d•· 
ir çıkan ltalyan tebliğlerind.• 
§İmdiden hava bahsi yine go· 
rülmiye hatlandı. lıa!yanların 
Yunaniıtanda hiç beklemedik· 
leri bir mukavemet kar§tsınd• 
kaldıkları, generJ Kadornadan 
24 sene sonra hava bahsin• 
avdet etmelerile sabittir. . 

Duyulan aczin ikinci bir del•· 
li de açık tehirler ve •İvil h•lk 
üzerine bomba yağdınlmasıdır· 
Harbe tutuşan iki taraf elbett• 
biribirinin canına rahmet oku· 
maz. Fakat nihayet askerin yal· 
nız askerle dövüşmeai, bir silih· 
lının müdafaasız kadınlar, ço· 
cuklar üzerine saldırmaması in~ 
ıanlığın ve mertliğin en basit 
kaidesidir. A•keri hedefler üte" 
rine bomba atılırken haydi dı· 
yelim ki hazan birkaç sivil d< 
zarar görür. Fakat ltalyanlarıfl 
Yunanistanda yaptıkları şey bu 
değildir, müdafaasız kadınl•'• 
çocuklar üzerine doğrudan doi
ruya, bile bile ölüm yağdırınak· 
tır. 

Bu tarzda bir harekette bir 
tek maksat tasavvur edilebtlir: 
Panik yaratmak, yıldırmak. d•' 
hili cepheyi sarsarak Yunan rrııl
li mukavemetini kırmak .•• 

Yunaniıtandan gelenlerin arı· 
!attıklarına göre halk ltalyan· 
ların bu maksadını 

0

aezmiştir· 
Yılmadığını ortaya koymak için 
de tayyare hücumundan kor· 
kup kaçmıyor. Damlar üzerin' 
tırmanarak, müdafaasız insarı· 
lar Üzerine ölüm yağdırmıya ge· 
len tayyarelere meydan okuY 01 

ve <yuha I> diye haykırıyor. 
Böyle bir hareket paaif k0 " 

runma usuJierine elbette aykı· 
rıdır. Yapılmaması l.izımdıt· 
Fakat varlığına ve istikli,IioC 
kıymet veren bir milletin bU 
kıymetlere el uzatan bir düşın•· 
nı nasıl karşıladığını gösterrne~ı 
itibarile çok dikkate layık b1

' 

manzaradır. Cephanesi bittik 
ten sonra bütün kuvvetile kar· 
fl91ndaki ltalyan tayyare!i üt<. 
rine saldıran ve onu kendi ca.rı 1 

baha11ına düşüren Yunan piJotıl' 
nun hiki.yeıi de Yunanistand~· 
ki mukavemet ruhunun derinh"' 
ğini göıteren diğer bir alinıet; 
tir. 

Yunanlıların cephede kahr•· 
manlık harikaları göstereceklt" 
rine, bugünkü Yunanistan hıt~: 
kında bildiklerimize ve Yun•· 
niatandan gelen haberlere görej 
en küçük bir şüpheye malı• 
yoktur. Bugüne kadar olan il" 
ditleri en güzel ümitlere meY; 
dan verecek yoldadır. lstilAGl" 
!ar Balkanlara 1unu bir delr 
daha öğreteceklerdir ki jstiJdô 

1 

İçin ölmiye azmeden bir mılle' 
tin öz yurduna el uzatılama%. 

Görice üzerine inkipf edtll 
askeri hareketler hakkında a~ı· 
nan son haberler ve diier bd'. 
tün cephe havadisi bu üını 1 

teyid ediyor. 

Yüzde 5 Faizli ve lkra· 
miyeli 1938 Tahvillerinin 

5 inci Keşidesinde 
Kazanan Numaralar 

Ankara, 4 (A.A.) _ MaliY• 
Vekaleti ve Türkiye CümhuriY."'. 
Merkez Bankasından bildirilın•I 
t~: r 

Yüzde beı faizli ve ikrarnİY~; 
19 36 tahvillerinin bugün ( ~ 
l 1/1940 Pazartesi) Merkez Ban• 
kuı binasında Maliye Vekal•1'' 
Merkez bankası ve diğer hanlı•: 
lar mümessilleıile noter huzurı.ıı: 
da yapılan he§İnci ikramiye k•I'' 
desinde: O 

36921; 10 bin, 374063 .1. 
bin; 36929 5 bin; 149491 5 b

9
1'9 

42353 bin; 81922 bin; 1494. , 
bin; 201535 bin; 296271 b'fj 
350467 bin; 409266 bin; 4~01-
üç yÜz dört; 211995 üç yüz uç I 
142725, 201537, 22311; 
262076, t 278936, 32977·· 
333290 359646 3726•~ 
374087: 409267 ~umaralar d: 
30 3 er lira kazanmı§lardır 11 

r 
ayrıca 596 adet numaraya 40 • 
lira. ikramiy.e isabet etmi§tir. 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

NİLLA KUK Yazan: 

Mihrünnisaya Bir Ders: Hamide 
Banu'nun HikayesiniAnlatıyorlar 

-25-
M~ ·· · h ı· • lllfUnnısa ba asının sua ıne 

't\'ap 1 . da Vermeden evve anncaıne 

e nI§rruya karar "Verdi. Gıyu 
Ctt/'b Şeyh Babanın ismini iJitin
ttl elki de kızının büyüklük rü· 
ı: :rına kapıldığını sanacaktı. 
ı:..' lt Haşmet Hanım herteyi bi
~>'Ordu 

oldM~rUnnisa, gözleri yaıla ~o~u 
~ llgu halde kendisini annesının 
lc

0
. ltına attı ve babasının söz· 

tııı· 
liı Ve kendi kararını anla.:tı. 
'~rnet Hanım içini çektı: 

l'ı - Kızım, hala mı Şeyh Baha· 
tıııutınadın? 
~- Elbette unutmadım. Hiçbir 

'n unutmıyacağım. 
ıu - Fakat o seni çoktan unut• 
d.' Seni incitmemek için söyleme· 
,:· ~ a~at mademki .bahsi sen 
ııç n, ~ylıyeyim: Şe:Yb Baba s~n 
eh &ene ıçinde defalarla e~lenmış, 
cıı ~ da her gün başka hır oyun
bİriıı ~la eğlenip duruyormuş. Ba· 
~l kızı ve Şeyh Babanın büyük 
bij"' Gülbadan Fathurdan Ka· 
niııc geldi. Biliyorsun ki Salime· 
b1.ı ~ahir hanedanile yakın akra· 
da ıaı Vardır. Bunun için Gülba· 
ltı 11 0 nun ela ayrıca akrabası dü· 
'Salime ile ikisi beraberce 
l''tı aittiler. İkiei de earay ha
~ lldan hoıılanmazlar: cBizler 
ıı~'koyunlulardanız, Türkme· 
() 

1
Saray bizim nemize sere!.; h 

le~ er. C.ülbad.~n Salimeden her· 
;..tı h~er almış. Bana anlatı. Bun 
iıı &ana söylemenin zulüm oldu· 
tıı1

11~ bilmez değilim. Fakat gizli 
l ltıak daha yanlıı olur. Bak, 
d~ Şeyh Baba acni düıünsey· 
b' •eni isteseydi mutlaka arar, 
lıhı d d" r U, Batka kızların arkasına 

• 114liiğü gibi senin de arkana dü· 
ıCtd' 
, 1• «Beni ali~ diye zorla yal· 
tr, 
t-.1.~aı.aın yal 

A.ıı İhriinnisa batını önüne eğdi. 
!1ııı 11~inin sözlerile Şeyh Baha
~lb '<izlerini karıılaştm:lı. Şeyh 

ilt 

'ili~ Benimsin, bana varacek-
Dcınişti. 

tıJ. Cenç kızın kaU>i anncaine .d~
}'ord~h Ba.baya inanmak ıstı· 
C\') U, Yarsın ba•ka kadınlarla 

cıı . • "' 
>'orc1 •ın, fakat yalnız onu sevi· 
a()>l u .... Kendisine havuz başında 
tcıı cdıgj sözler, sonra o buse. 
bıı. ç kı:~ın hayatındaki yegane 
~ buna şahitti. 
~ltnet Hanım dedi ki: 

b'tk O :zaman evlenseydiniz 
)~td~ ~~rlü olurdu. Bera.her . b~
Ş~tıuz. Hayatlarınız bırlcşırdı. 
)''lı 1 Şeyh Baba sana tamamile 
ııt ~~cı olmuştur. Eski saf hali
~tı 0 nernez. Bugünkü hayatına 
~ıraan bütün varlığın bir iş· 
Ilı ke halini alır. Onun hatırası· 

l~'. rüya farzet, aklından'çıkar. 
'Ylıh .. d k Yord t'tinnisa aklın an çı aramı· 

Ilı, L 
11• Şeyh Babayı unutmadığı· 

i, QCfRe " 'lııı " Ye ragmen unutamıyaca· 
1-i annesinden gizlemedi. 

~~lb'Otnet Hanım bunun üzerine 
lıı k adan ile konuştu. Asil ruh· 
li)'0r~dın iki gencin romanını bi
l&tİ}> u, birle§Illelerini de candan 
l,tlaor~u. Salime ile bunu defa· 
~ onuımuıtu. Her ikisi de 
lıılılı. Babanın Mihrünnisa ile bu· 
~lıtt '•ını delikanlıyı sefahetten 
>'orı ltabilecek yegane çare sayı· 
~d~tdı. Buna rağmen her iki 
d1ıi ıı, Mihrünnisanın nerede ol
llıtg~~tı Şeyh Babaya bildirmek 
le~ 1~etini Üzerlerine almak is· 
Q~~ll'ıişlerdi. Şeyh Babayı ve 
~ \ hnnedanını kurtaralım der· 
I~~ u İnce ruhlu, emsalsiz kızı 
lcıı b-ctınek tehlikesi vardı. Za· 
~ctiıı ır kız, hiQbir zaman bir er
"-t\ı:" • •rka.ııına düşmemeli idi. 
ııı-J1n gözünde hiç kıymeti kal. 
C··ı. 

dl:(l.lılbadan Ha§met Hanıma 
1 lci . • 

>~ ıCızına anlatacak bir hika
llıeai ~~r. Fakat ıüpheye dütme· 
~t'caiın bir sırasını düşürüp an· 

clilbın. 
~lcrrı kadan eski hatıralarını ta-
~in Kabile gelmiıti. Ba-

bir Şahın bütün sülalesinde ha
tıra yazmak merakı vardı. Akber 
Şah akrabasına ve adamlarına 
ıu tavsiyede bulunurdu: 

- Her biriniz hatıra yazacak
aınız. Bahir Şah hakkında, babam 
Hümayun hakkında, benim hak
kımda ne bilirseniz yazacaksınız. 

Gülbadan kardeşi Hümayunun 
hayatını yazmayı iş edinmişti. Bu 
maksatla Kabilin ihtiyar kadınla
nnı sık sık etrafına topluyor, es
ki hatıralarını tekrar ettiriyordu. 

Bir sün onlardan birine gizlice 
talimat verdi ve dedi ki: 

- Valinin kızı Mihrünnisa 
birazdan buraya gelecek. O gel· 
dikten sonra, kardeşim Hümayun 
ile Hamide Banu Meryemmeka· 
nın evlenmelerinin hikaycaini an· 
}atmamı benden istersin. 

İhtiyar kadın öyle yaptı. Gül
badan da Mihrünnisayı yanına 
oturttuktan sonra hikayesine şöy
lece batladı: 

- Merhum kardeşim Hüma
yun Şah Hamide Banuya a,ık ol· 
muıtu. Onu Allahın emrile al· 
mak istedi. Kız razı olmadı. Bu· 
nun üzerine kardeşim annemize 
gelerek yalvardı: cBirini yolla, 
Hamide Banuyu buraya çağırt.> 
Annem birini yolladı, fakat Hi.· 
mide Banu gelmedi. Annem Dil
dar Begam kırk gün uğraştı, Bü
tün ısrarlar bota gitti. Nihayet 
kıza ııu haberi gönderdi: 

- Nasıl olsa evlenecek değil 
mi} Bir Türk şahından iyi.ini mi 
·bulacak. 

Kız §Öyle cevap verdi: 
- Ben kocam olacak adamın, 

canım isterse, yakasından tutup 

çekebilmeliyim. Ben eteğini öpe· 

ceğim bir koca istemem.> 

Mihrünnisa hayretle sordu: 
- Şeyh Babanın büyük anası, 

Hümayun Şaha böyle haberler 

gönderdi hal 
- E.lhette ••• Daha neler de 

neler ••• Amma o kadar haşin ki 
ne sana söylerim, ne kitabıma 

yazacağım. 

- Amma sonunda evlendiler. 
Hamide Banuyu nasıl kandırdı'? 

- Annem kızın babasile bir 
oldu. Kandırdılar. Fakat karde· 
şim, Hamide Banuyu güç elde 
ettiği için ona çok kıymet verdi. 
Kendisini bütün gözdelerinden 
ayrı tuttu. Melek gibi bir kadın 
olduğu için ona Meryemmekan 
adını taktı. 
. Mihrünnisa zeki hir kızdı. 

Kendieine bir dera verilmek iste· 
nildiğini anladı. Bunu elbette an· 
nesi tertip etmişti. Fakat ne an· 
nesine, ne de ihtiyar kadına kız· 
ma.dı. Kendisinin iyiliğini istedik· 
}eri belli idi, Sonra düşünceleri 
de yanlış değildi. Bundan evvel 
Şeyh Babadan hep kaçmıştı. O 
da arkasını bırakmamış, sonun· 
da deli gibi aşık olmuştu. Şimdi 
babasına Şeyh Babanın ismını 
verirse kendisi delikanlının arka· 
sına düşmüş olacaktı. Hayır, bu· 
nu yapmıyacaktı. Şeyh Babanın 
kendisini aramasını bekliyecekti. 

Aradan bir sene daha geçti. 
Şeyh Baıba.dan ses çıkmadı. An· 
nesi ısrar ediyordu: 

- Artık evlenmelisin, kızım. 
Bu böyle de"Vam edemez. Şahın 
oğlunu hatırından çıkar. Beyene
bileceğin delikanlıların acaba bir 
ikincisi yok mu? 

Milırünnisa böyle bir ikinci de
likanlı l?ulunduğunu söylemekte 
tereddüt etti. Tereddüdü bir se· 
ne sürdü. On yedi yaşına vardı
ğı zaman annesi dedi ki: 

- Kızım, güzelliğin kemaline 
vardın. Mademki sen karar ve
remiyorsun, biz senin için bir yu· 
va kuracağız. 

- Siz mi'? Benim için yuva 
mı'? 

_ Evet, baban senin için asil 
bir delikanlı seçti. 

Mihrünnisa sözün arkasını işit
mek istemedi. Bir koşuda karde
şinin odasına gitti. 

(Sonu var) 

Bu Akşam SUMER Sinemasmda" 
I M P ER i O A R GEN T 1 NA 'nın 

~ ö y·, ·er ın·'ca Ş 8f"k ~ s ı 
~~erinde, titreten ihtiraslı sahneler... sevllyanın zevk ve sefahat 
l'tp ~en ... İsp:ınyanrn gece aşklarını... dtnllyecek ve göreceksiniz. 

ento ARGE:STlNA'nın bu filmde okuyacağı Tango ve .şı.rkılar 
lıt biltlln şehir halkının ağzırıda dolaşacaktır. 

\'eten: Renkli l\ı!Y.EY l\JOU~E. Bu akşam için yerle.·inizi evvel
den aldmmZ. Tel: '2851 

Si NEMA 
Tenkidi 

( ÜNiVERSiTENiN DERS YILI BAŞLARKEN " J 

• 
Akasya Palas 

En Mes'ut üniversiteli : B. Halit 
Eser adaptedir. Fakat filmde doğ

rudan doğruya Mahmut Yeaarinin 
ismi yazılıdır. l + l=l başlığile Da· 
rWbedaytde senelerce evvel oynanmı' 
bir vodvildir. Filmin senaryoeu ıyi 
tertip edilmittir. Ancak başlan!,"IÇta· 
ki mektup sahnesi senaryosu uzatıl
dıgı ve kadınların birbirlerlle konuş
ması tabii bir halde cereyan etmedi· 
ğ1 görWUyordu. Filmde geri kalan 
bütün hareketler muntazam olmuş· 
tur. Hatta. şimdiye kadar yapılan ko· 
medl filmlerinin en hareketlisi ve en 
kusursuzdur. HAzım her iki karak
teri de ayni kuvvette canlandırdı. 

Vasfi her zamanki bildiğimiz tiyat· 
ro tipinden başka bir ,ey değildi. Bu 
filmde Cahidenln yerine baıJka bir 
komedien konulsaydı daha ısabetu o
lacaktı. Perlhanrn konuşuşu her za
manki gibi monotondu. Bu film bize 
tiyatrodan hariç Uç aan'atkAr ta
nıttı: 

Kendisine Evvelce " Kaldın ;; Demişler. Bir de 
Dün Haber Vermişler ki 

Üssü Mizanda Toplama Yanlışı Bulunmuş, Geçmiş 

İle!teria, Jerfin ve Karakaş. 
İlefteria filmde en tabtı olandı. Ka

rakaş otelci rolUnU iyt kompoze et
miştir. Karısı Jerfin de onun kadar 
muvaffak olmuştur. 

Sait gayri tabii idi. Garip bir Ar
navut taklidi ile konuttu. Necdetin 
konuşması da bize tiyatrodaki tem· 
polu konu.şmasını h&tırlattı. 

Yusuf AlllSKALI 

KULA~IMIZA 
ÇARPANLAR 

Çok Garip Bir Bahse 
Girişme ... 

Amerikalılarrn b&hae girlfmek hu
susunda. çok meraklı adamlar olduk
ları malQmdur. Bugün bunun bir 
misalini daha arzedccefiz: 

Ders yılının ilk sabahı ... 
:Memleketin dört bucağından üni

versiteye kotan gençlerle beraberiz. 
Saat henUz daha çok erken, kalın 

mazgallı demir kapılar açılmamış. 
Bekliyoruz ... 
İşte nihayet onlar da açıldı. Şimdi 

binlerce Üniversiteli, 1940-U senesi 
için mekteplerine ilk adımlarını a· 
tıyorlar. 

Fırsattan istifade ederek birkaçı

nın yanma yanaıpyorum ve: 
- Yeni ders yılınız uğurlu olıun, 

diyorum. 
- Sade biZim için delil, sizin içın 

de ... Diyorlar. 
Kendimiz milletin içinde neyiZ ki ? 

Yenl yıl asıl Türk milletine uğurlu 
oll!un. 

Avlu, her FakUltenin her sınıfın· 
dan talebelerle dolu. Hepsinin göz
lerinde nete okunuyor. 

Kalabalığrn arasında ayağıma ba
sarak öztır diliyen gence: 

- Çok n~lisiniz, diyorum. 
Y&nmdakinin omuzÜna vurarak 

cevap veriyor: 
- Ben değil, asıl neşeli Halit ... 
Bu kadar neşenin içinde azmaa 

bir neşenin olabilmesi bir an hayre
timi mucip oluyor. Soruyo·ıım: 

- Bay Halit, nefE)niz neden arka· 
daşlarımzdan daha fazla? 

- Sınıfı bugün geçtim. Tekrar 
ikinci sınıfa adımımı atacakken. U· 
çUncU sınıfa atıyorum. Herkesten 
daha ne~i olmaz mıyım? 

Bakışlarından anlamadığımı sezen 
zeki delikanlı anlatıyor: 

- İktIBat Fakillteai ikinci <ımıft:ı· 
da talebeyim. İki dersi eylQl d~vresl· 
ne bırakm1Ştun. Neticenin Utını günU 
listede ismimin yanında ckalmıştır> 
kelimesini görerek yeis içinde eve 

Geçenlerde Loulsiane'de muazzam 
bir kışla inşası kararlqtınlmış ve 
inşaat tamamlanmıştır. Joe Lewis 
ve Micky Brown iki doet bu kışla bi
nasının :mo sene dayanabileceği hak- =:~~~~~~~~~~~;== 
kında 1000 dolarlık bir bahse tutu•· 
muşlardır. Biri kışla blnaqının kala
caginı, diğeri ise kalamıyacağını id
dia eylemiştir. Her iki dost bu pa
rayı bir bankaya tevdi eylemişlerdir. , 

BULMACA 

Bankaca yapılan hesaplara gbr~ ı ı--+--+--+-~ 

500 sene sonra, yani 2240 senesinde 
galip gelen tarafın varis veya varis- 1 

leri tam Uç milyar dolar alacaklar
dır. 

Küçük Fakat Yaman Bir : 
Canlr Hesap Mr.kinesi ' 

' Bugün size bahsedeceğimiz kUçUk ........................... 
canlı hesap makinesi yedi yaşında- '#ı--+-4--'-
dır. Adı Georges Fernandez"dlr. An- '' -~...._......_.....__ 
cak iki senedenberi Rosario llkmek
tebine devam eylemektedir. 

'üniversitenin en meşhur profesör 
leri huzurunda bu çocuj.ta sualler irat 
edilmiştir. FevkalAde bir zeklya ma
lik bulunan kUçUk Georges en çetin 
hesap meeelelerinl bir iki dakika 
2:8.rfmda kolayca halleylemekte, sa
atlerce, yoruımaksızm hesap sualle
rine cevap vermektedir. 

En sert hesap makineler:! onun ka
dar süratıe meseleleri halledememek
tedirler. 

AZADE TARCAN 
Kış jimnastik kurslarına baş. 

Jamıştır. 

Tel. 61430 

Soldan Sağa n Yukarıdan A1'ağıya: 

1 - Koyunları güden - Çarşı 2 -
Şair • Bir hayvan 3 - Bakmaktan 
emir • Ayyaş • Fransanrn cenubunda 
bir şehir 4 - Zaman - Maarif Veki· 
linin soyadı • R A 5 - Ufak küre 
6 - Şeceresi olmıyan 7 - Kahra
manlık 8 - KırtTlIZI - Meshur Macar 
piyanisti • Memleket 9 - Tahmin -
Rabıt edatı - Geyik rengi 10 - Em
reden - Allah 11 - Tarassut etme -
Allaha ait. 

EVVELKİ BULMACA:SIS HALLİ 

Soldan Sajta. ve Yukarıdan A'afıya: 
l - Ramandağı 2 - Alış • Leb 

3 - Misafir - Ebe 4 - Aşağılık -
Av 5 - Filika • Te 6 - Ilıca i -
Asri kadın 8 - Ki - 11Am 9 - İle • 
İnanış. 

döndüm. İmtihanlarım iyi gitmişti.! sevdiğinin kusurlarrnı görür ve on· 
Bir yanlıflık olabileceği ihtimalini !arı düzeltmiye çalışırsa biz de üni
dUştlndUm. Bu sabah 'üniversiteye versitenin yalnz iyiliklerinden bahaet 
gelince müracaat ederek ihtiyaten mlyeceğiz. Bazı dertlerimizin hiç ol· 
bir sordum. mazsa mümkün olduğu kadar bert&· 

Ussu mizanda blr cem hatası ya- ra! edilmesi için tavassutunuzu rica 
pılm&mlf mı? Bu hata az daha ha· edeceğiz. 

yatıma mal olat'aktı ... KUçUkken he- - Estağflrullah, söyleyin de ya-
ıaba merakım azdı. Bize ne diye he- zalım ... 
sap öğretiyorlar ve kerrat cetvelini - Klta.p meselesi, sınıf meselesi, 
ezberletirler diye kızardım. Meğer memurların üniversiteye devam im
hesap pek mUhim şeymiş. Bugün ı- klı.nlarmın kaldırılma meselcal, bu
man ettim. güne kadar hallolunmıyan paao me-
Etrafımdakiler gazeteci olduğumu selesi, imtihan sistemleri meselesi, 

anlayınca dertlerini dökmiye başla· fakir talebeye yardım meselesi, ta.le
dılar: benin pansiyon ve yemeği meselesi, 

- Gazetenizi cidden seviyoruz. bedeni bir ihtiyaç olan spor mesele· 
Dertlerimize Yakından al~a g!Sete- si, Unlverslte talebesi arasında dUn
riyorsunuz. Geçenlerde bir arkadaşı- yanın her yerinde olduğu gibi mUş
nız fakir üniversiteliler arasrnda bir terek bir klUp hayatı meselesi ... 
reportaj yapmıştı . Yazdıkları ne ka- Şa.ı,ırdığunı görünce: cDaha saya-
dar doğru... hm mı ?> diye sordular. 

Biz bu milletin çocukları, mUcsse- cKA!I!> diyerek yanlarından ay-
semlzden çok, hem de pek çok mcm- rıldım. 

nunuz. Fakat iyi bir dost nasıl Famk FENiK 

Doktor Döyorr kö: 

iŞTAH ve IŞT AHSIZLIK 
4-

İftahaalıkJarm nevilerini ve a.ebep· 
lerinl eöyledlktea sonra, şimdl de faz 
la iş&ahlılıp c~yonız. Her şeyde i
tidal lı\.zım olduğuna göre. fazla lş
t&hlılık ta, l!}tahsu.lık glbl, tabii bir 
hal değildir. Bazı insanlar, çok ye
mtık yerler. Çok ycdllderl halde, bir 
türltl doymak bllmeder. Bunlann 
haline (Oburluk) admı vermek mli· 
naalp olur. 

Bu hali huııule getiren baıı tuuıta.
Jddar vardır: Kadınlardan bir kıs
mı gebf>JtklerlnJn ilk aylarında (a., 
erme) dedikleri bir devre g~lrlrler. 
Bu devrede, bau gıdalara nr,r, faz. 
Ja lştMJarı mevC'uttur. Bu maddeler, 
yenmesi mutat olan ~dalar oldu.-u 
gibi, kil, toprak, sa.bun ... gibi &L"&yip 
<'isimler ibf1e otal>Tilr. 

Tifo, zattirrle.. gibi ha..~talıklardan 
yeni kurtulmu' olan ln~nlarm l'!tah
ları pek fazladır. Fa.kıt.t luuıtalık sı· 

rasmda, vücutlerlndea kaybettikleri· 
nl kazannuya matuf olan bu ar"&U, 

tamamen tabii uyılrnalıdır. 
Midctertnde fazla eksiklik olan haa 

talardan bazıları, çabuk acıkır ve 
çok lttahlı olurlar. , .ü<'u<fü yağ bak· 
Jamrya müsait bir bünyede olan şı,. 

manlarda çok tştahlıdırlar. İ<:tahı 
tlddetlendlren en meı:hur hastalık 
(Şeker hastalığı) dır. Şeker hastalı

ğına tutulanlann çok yemek yedik
lerine ötedenberl dikkat edUmı,ur. 

Hattt. idrar ve kan mnayenelerbıln 
henüz malfım olmadığı devlrlcrdf!. 
eski hekimler, ~er ha.at.asma (çolc 
yeor, çok içer, çok işer.) diye betli 
~h üç aliımetle ~his koymayı tav 
siye etmişlerdir. 

Bu m&rad lttahın teslrl1e ha8taJa· 
nn yiyecekleri fazla gıdalar ve şe-
kerli maddeler, llyikile yanıp ııarfo· 
lanamıyacaklarmdan, vücutlerinde 
zehirler hAsd ederek haııtayı tehlike-

ye aokabllJrler. Bütün ba haııtalık 

ve ıııkmtılan ortadan kaldınnak ı~ın. 
onları ha"ıJ eden hakiki sebepleri a
rayıp bularak izale etmek ve bu su
retle hayat , .e •ıhlaatl kurtarmak i
cap eder. 

Dr. ~URt ERGENE 

Mahmut Baler Kayın 
Validesini Kaybetti 
Merhum Kastamonu valisi, sabık 

dahiliye müsteşarı B. Fuadin eşi, tş 
Bt.nkası memurlarından Hikmet Ya
zıcının annesi, Mahmut Balerin Ka
yınvaldesl Bayan Mediha Yazıcının 

dUn vefat ettiğini teeesürle duyduk. 
ÖlUmUn sebebi zatWcenbin blr takım 
lhtllAtlnrıdır. Cenaze Mahmut Bale
rin Moda burnundaki evinden bugün 
öğleyin kaldırılarak Karacaahmede 

defnedilecektir. Merhumenin kızı Ba

yan Seniha Balere, Mahmut Balere, 
oğlu Hikmet Yazıcıya JAziyetlcrımlı:i 
bildiririz. 

.fllllK 
Küçüklerin 

Müdafaa Kuvveti 
Yazan: 8. FELEK 

n....lrer türlü a:iyaai mülahaza· 
ar-11 lan, hak ve hakkaniyet 

kaidelerini bir tarafa bıraksak 
bile kendine muazzam yani bü· 
yüklerin büyüğü vashnı veren 
bir devletin nüfusca kendinden 
altı defa az bir millete durup 
dururken geceleyin taarruz et· 
mcsi, doğrusu hangi bakımdan 
olursa olsun pek temiz ve kabi
li rnüdaiaa bir hareket değil. 
Bizzat bunu yapanların bile bu 
hareketi haklı göatermek için 
bulduklan veya bulduk sandık
ları bahaneler bile o kadar su· 
dan ki; onları ikri sürmek.. ha· 
reketin haksızlığını isbata kifa· 
yet etmektedir. 

- Bunların hepsi doğru t La· 
kin ortada bir hakikat var ki 
bugün vur vurana, kır kırana! 
lş tamamen kaba kuvvetin eli
ne geçmiş bulunuyor. Ne ilim. 
ne fen, ne ahlak. ne insanlık 
'hisleri, ne medeniyet ve asalet 
kt.yguları §imdi milletler ara· 
sında geçer akçe değikiir. Bü· 
tün hakaızlığına rağmen bu ta
arruz bir emri vakidir. 

Böyle düşünenlerin az olma· 
dığını biliyorum. Böyle düşü· 
neni er şurayı unutuyorlar ki : 
kuvvet denilen şey yalnız mad
di değildir. Silah, cephane, 
tank, tayyareden ibaret değil· 
dir. Bir manevi kuvvet, bir dö
vüşme mantığı vardır ki o her 
şeyin üstüne çıkar. Onun için· 
dir ki; taarruza uğram~ ve ken
dini müdafaaya azmetmif kü· 
çük mahluklar. küçük milletler 
çok defa umulduğundan ço\: 
daha ~etin, hatta hazan felaket 
setirM:i olurlar. Bir kediyi oda
ya k.apa.dıKınlZ zaman çıkacak 
yer bulamazsa arslan kesilir. 
Size böyle bir tecrübeye girme· 
menizi tavsiye ederim. Bu hale 
gelmiş bir mahlukun kuvveti 
beş misli, cür' eti yüz misli artar. 
Tabiat küçüklerle büyükler ara
sında muvazene tesis ederken. 
kendini müdafaa edenlere de 
bu cür' eti vermi~ir. 

Nilin yukarı kısmında bü

yük timsahlar yaşar. 
Bu timsah denilen vah§i hay· 

van çok oburdur. Fakat anlat· 
tıklarına nazaran çolc yediği için 
bir kısım gıdalarını tekrar iade

ye mecbur olurmuş. Bunun için 
de, güneşli sahile uzanır, ağzı

nı açar beklermiş. Timsahın ağ· 
zındaki hazmolmuş yemek ba

kayasını oralarda Kıtkat adı ve· 
rilen kuşlar yemİye gelirlf"r ve 
onun açık olan ağzına girerle.r· 
miş .• 

Obur timsah bu kuşları da çı
tır çılR' yemek iç.in ağzını ka
parmış. Fakat timsahın bu hu· 
yunu ve küçük Kıtkatların z&fı· 
nı bilen tabiat 'bu kutların kanat 
hatlarında birer mahmuz yarat· 
mış. Timsahın ağzı üzerine ka· 
panan kuş kanatlarını açarak 
omuzlannı oynattıkça bu mah· 
muzlar canavarın avurduna ve 
damağına batar onu, ağzını aça. 
rak kutu salıverm:)·e i<'!>ar eder
mif. 

Kendini müdafaaya karar 
vermiş milletlerde de oburların 
avurduna batacak mahmuzlar 
daima mevcuttur. 

( KADINLAR FiKiR BIRLIGI YAPINCA .. ) Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altma dalma 

Askerlik işleri 
Amerikadaki Kadın Hakimiy~tinin Sırları 

Amerika gibi modern bir 
memlekette kadınlardaki fikir 
birliğinin ne kadar mühim bir 
kuvvet olabileceğini tasavvur bi
le etmek güçtür. Kadın istene 
kanun bile ihdas edebilir. Falan 
veya filan şeyi boykot eder ve 
bir firmanın iflasına kadar va
rabilir. Sahtekarlık veya ihtikar 
ettiğini hissettiği bir çorap fabri
kasını boykot etti mi, o firmanın 
işi bitmiştir. 

Böyle br fikir . ve hia birliğini 

kurmak ve daha sonra da devam 
ettirmek için muhtelif içtimai 
muhitlerden gelen kadınların bir 

araya toplanması lazımdır. Bu· 
nun için Amerikada kadın kulüp· 
!eri kurulınuttur. Genç. ihtiyar. 
zengin, faki'!' her Amerikalı ka· 
d.nın kendi muhitine, fikrine ve 
siyasi kanaatine göre mensup ol
duğu bir kulübü vardır. Oraya 
gider. Bazan yemek yer, kahve 
içer, gazetelerini okur. Evi misa· 
fir kabul etmiye müsait değilse 
misafirlerini orada ağırlar. Arala
rında toplanan, konuşan, birle
şen bu kadınlann sohbet mevzu
ları dedikodu, falan kom;:unun 
ne yaptığı, f~lanın koc.ısi)e ara· 
sının nasıl olduiu deiildir. Ma· 

hallede veya civarda kurulacak 
hastahaneye, mektebe gitmek 
için kafi kitap ve defter parası 
olmıyan fakir talebeye, bakım· 
sızlıktan, cehaletten ölen çocuk· 
lara, sokaklarda serseri dolaşan 
çocuklara yapılacak yardımları 
konuşurlar. Ve yalnız konuşmak
la da kalmaz, icraata ve filiyata 
geçerler. 

İcap ederse aralarında topla· 
nan murahhas heyet Va§ingtona 
reisicümhura kadar gidip arzu ve 

taleplerini bildirir. Bu kulüpler 
her dinden, her siyasi kanaatten, 
her nevi içtimai mevkiden olan 
münevver kadınlara açıktır. Zen
gin aile kadınından, çalışan dak· 
tiloya, izci veya sporcu genç kıza, 
üniverıite talebelerine. artistlere, 
muallimlere, herkese açıktır. Fa
lan kadın, hükum~t memurudur 
veya sahneye çı1 an bir artisttir 
diye orada y~ı ve söz almamaz
lık etmez. 

Çalışan veya c;alışmıyan her 
kadın söz ve rey sahibidir. Hür
mete layık bir =nsan sıfatile ka· 
dın kulübünde mevkii vardır. 

Nevyorkta açılan ilk kadın ku
lübü Soroois Chrf ismini taşıyan 
ve .1866 da açılanıdır. Ondan 

sonra açılanlar, esaretin ilgası, 
kadınlara rey hakkı verilmesi, İÇ· 
ki yasağı gibi mühim meseleleri 
ortaya koymuş ve her i~te gaye· 
sine de varmıştır. 

Kulüpler muayyen zamanlar· 

daki fikirlerini her türlü vasıtala
ra ba~vurarak propaganda §ekli

le ortaya atarlar. Hatta icap 
ederse fikirlerini mukavvalar& 
yazdırarak bu mukavva levhala
rı önlerine ve arkalarına takar
lar ve böylece bir sandoviç ha
line gelerek sokaklarda gezerler. 
Zengin, fakir, güzel. çirkin, genç 
veya ihtiyar her kadın elinden 
gelen herşeyi yapıp kulübü için 
çalışır. Müdafaa ettikleri bir fik
ri kabul ettirmiye muvaffak ol
dular mı, kulüpte düğün, bayram 
yaparlar. Bunların en büyük kuv
veti biribirlerinin aleyhİ.!!,e çalış· 
mamaları, aralarında biribirleri
nin aleyhinde konuşmamalarıdır. 
Kadın bu sayede müdafaa edilir 
ki, fikir ve iş birliği yapılmıya 
layık bir arkada~ olur. 

Amerikada beş milyon kadın 
bu şekilde birleşmiştir ki Ameri· 
kada iyilik için çalışan en büyük 
içtimai kuvvetlerden birini teşkil 
ederler. 

KREM 
PERTEV 

sUrUnUz. Pudrayı ııunsıkı tutar 
ve akmasına mA.ni olur. Yağlı 
ve yağsız olan tüp ve vazoları 
vardır. 

Şaber• Dnat 
Fatih Askcrh"k Şubesinden: 

yedek nakliye teğmen ApdWhadı 
oğlu Hüseyin Hayrinln, 

Nalbant er 317 doğumlu Bekir oğ. 
Mehmet Alinin 24 saat zarfında şu
beye gelmeleri. 

ŞEHİR TlY ATROSU TEMSlLLERl 
TEPEBAŞI TİYATROSUNDA FRANSIZ TİYATROSUNDA 

DRAM KISMI ·a-- KOMEDi KISMI 
BU AKŞA~ 

Saat 20.30 da BU AKŞ.ı\M 
B 1 R ANA OYUN YOKTUR 

Maliye Vekaletinden : 
- Gümüş Yüz Kuruşlukların -

Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 
GUrnil'I yUz kuruşlukların yerine gllmtiş bl.r liralıklar darp ve piya· 

saya kflt:i mlktarda çıkarılmış oldıJğundan gUmil.ş yüz kuruşlukların 

31/İklncikAnun/19H tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaş· 
tınlmıştır. 

GUmll4 yüz kuruşluklar l/Şubat/1941 tarihinden itibaren arL?k te· 
davill etmlyecek ve ancak yalr.ız malsandtklarile Cümburiyet merkez 
bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklaril• 

CUmhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilAn olunur. 
(70025) (10216) 



Yunanhlar Göriceye 
Hakim Tepeleri 
işgal Ettiler 

(Baştarafı l incide) 

yan kıtaatı ile dün Pindusde te· 
mas etmişlerdir. Bir İtalyan tabu
ru muhasara edilmiştir. 

ltalyanların Kalamas deresinin 
şimaline kadar püskürtüldükleri 
.zannedilmektedir. 

T cyid edilmiyen haberlere gÖ· 
re, elli Trablus askeri esir alınmış 
ve bir italyan motörlü nakliye 
kolu Arnavut çeteleri tarafından 
dağıtılarak imha edilmiştir. 

Dört İtalyan tayyaresi dütürüldü 
Sclanik, '1 ıA.A.) - Diln İtalyan 

tayyareleri tarafından şiddetli bom
bardıman edilen Selfı.nik halkının mil. 
neviyatı çok yüksektir. Bilhassa dört 
1talynn tayyaresi dilştlrUlmUş olma· 
sı mfı.neviyatı bilsbUtUn yükscltmlş
tır. 

İngilizler Ciride asker çıkardılar 
Londra, 4 (A.A.) - Giride İngiliz 

kıtaatı ihraç edildiği bugün resmen 
bıldirUmiştir. İhraç edilen kuvvetle
rin ehemmiyeti ve ihraç tarihi hak· 
kında malCımat verilmemektedir. 

Londra, 4 (A.A.) - Rornn radyo
suna göre Kortu adasının 36 mil ka
dar doğu - cenubunda bulunaıı 1 ~v
kas adası c1'.·armda İngiliz narp ge
mileri görülmllştUr. Korfunun şi

malinde bir deRiz muharebesi vu
ltua gelmiş ve bir büyük ltaiyan ge
misi, pek muhtemel olarak Y~aya, 

şımalc doğru kaçmıştır. 

Pireye bir Avusn.ralya 

torpito muhribi geldi 
Atina, 4 (.A.A.} - Avustralya tor

plto muhriplerinden Wtıyneck'in Pi
reye geldiği resmen bildirikndrtedir. 

Epir Cephesinde 
<Batı Mrlectde) 

mızın harekatı Kaıtiba«i' deki 
mevzilerin ilerisine doğru devam 
etmektedir. Korcba mıntalrastntn, 
civar ve şarkındaki dü§man mev
zilerini ş~dedi bombardımanla
ra tabi tutarak ha.va kuvvetkr•· 
miz kara harekatını takviye et
mışlerdir. Tayyarelerimiz, Sela
niği, Korfu kalesini, Navaren ka
lesini, Y anya - Kala baki yolu 
boyunca Yanyanın şimali prki
sindeki sırtları tekrar bombardı· 
man etmişlerdir. Tayyarelerimİ<ı:· 
den bıri avdet etmemiştir. 

Dün ıcce diifman tayyareleri 
Napoli tehri üzerine ıelmiye te
ıebbüs ebnİflerdir. Hava müda
faa toplannın aleti ile kartılanan 
düşman ıtayyareleri bombalarım 
kırlara atmıya mecbur olmuılar
dır. Bir kişi ölmüı ve ÜÇ kiti ya
ralanmıştır. 

Atina ajansı yalan haberlere 
inanılmamasını tavsiye ediyor 

Atina, 4 (A.A.) - Atina 1 

ajansı bildiriyor: 
Selaniktcn verildiği kaydedilen 

ve fakat yabancı memleketlerde 
uydurulan yanlış hd.berleıe naza· 
rı dikkati ceLbederiz. Nitekim 
Bclgraclda çıkan Vreme ~azetesi 
D. N. B. ajansına atfen dun nq
rettİğİ bir haberde halyan kltala
rının Y unanistana 90 kilometre 
nüfuz ettiklerini bildirmektedir. 
Bu haberin tamamen uydurJt?ll 
olduğu beyandan müstağnidir. 

ltalyanlar kuvvetli Yunan 
hallan önüne gelmiı 

Londra, 4 (A.A.) - Roma 
radyosu Yunan - Arnavutluk hu· 
dudundaki İtalyan krtaatının şim. 
di kuvvetli Yunan hatlan önünde 
~ulunduğunu bildirmektedir. 

Sözlerinin Kıymeti 
(~ı birincide) 

«Lehistan gibi Çek0$lo,·ııkyıı da 
yalnı;ı; kendi milli emellerlle meş
gul olmu~lardır. Almanyamn bu 
IJd hUkflmete tce&\ üz etml.) e ot
.) eti yoktur. 

[ ... Almanyanın başka dev 
letlerle müsavi' bir seviye
ye varmak için giriştiği mü
cadele tamamlanmıştır. 
Almanyanın Avrupaya ait 
hiçbir arazi talebi yoktur.) 
26 Eylfıl 1938 (Bortinde Sporpe.-

astakı nutuktan}: 
cÇeko lo\akyanın l!lüdd Alman· 

tarilc mcskCln olan arazı .. ı. Avru
ııada ~·apmak tstedlğlm on anız:I 
tn.Jebidlr.» 

ltalyanın kredi fi§İ ayni 
şekilde yüklüdür. Bundan 
yalnız Mussolininin dört ay 
evvelki nutl:undaki şu söz
leri tekrar edelim: 

cAlencn beyan ederim ki, 1 tal.} a 

ile karadan denizden komşu olan 
mı-.mlelrntıcrl hıırbe süriiklenıek 
nlyeUndc değlllm. lsviçrc, Yugo~
la.\.)U, Türkiye, Mı ır \C Yunanı-. 

tan bu özlerlnıl tahattur etsinler.» 
DUn de söylediğimiz gibi, Yunan-

.ılar bu sırada bu sözleri 
etmekle me<ıguldlil'ler. 

Roosevelt mi 
Kazanacak? 

1 

Yoksa 
Vilkie mi? 

,,. .. \. 

Demokratların namzedi Ruzvelt Cümburiyetçilerin namzedi Wilkie 

Rugtin Amerika tarihinin en şiddetli ~im müc-adelclerinden biri 
sonuna 'aracaktır? Eğer bahse tutuşmak merakında beniz şimdilik 
Wllkle'yl t.-r<"ih edebilirsiniz. Fakat uııta <'Okt'yler tam hedefe \·arır

ken hı:r vermeyi biktlkk>rl gibi Ruose,·elt'in Mn saniyede bir hamle 
yapması lmkiiıı ız. değildir. Son zamıınlarda yarış a.,ğı yukarı atba,ı 
beraber gitmiştir'? 

Birleşik Amerika \ ~ . 
Cümhurreisi Askerı Vazıyet 

Bugün Seçiliyor 
Nevyork, 4 (A.A.) - Stefa

ni ajansından: 
iki fırka-nın zimamdarları da 

kendi namzetlerinin muvaffaki
yetinden eıNn olduklarını ilan 
etmektedirler. İntıha.bata iştirak 
edecek müntehipler miktarı 5 5 
milyondur. 

Ruzvdt, intihabatın neticesini 
Hyd-Par.k.da öğrenecektir. 

Vatan: İntihabatın aon netice
si bu gece saat 24. 15 de 25 Mt. 
30-11830 ve 49 Mt. 50-6060 
la fre.nsızcıe olarak bildirilecek
tir. 

Kont Ciano - Rib
bentrop Mülakatı 
Londra, 4 (A.A.) - Roma

dan gelen ajans haberlerine gÖ· 
re, Kont Ciano bugün Almanya· 
da Fon Ribbentropla görüşecek
lerdir. Mulakatın Südet şehirle
rinden birinde vukubulacağı bil
dirifmcktedir. Almanyanın bü
yük elçisi Fon Papen de bu gö
rüşmeye i tirak edecektir. 

Berlindeki yabancı muhabirler, 
Lavalin de bu konferansa gide
ceğini bildiriyorlar. 

(Ba,tarafı ı incide) 

:\IANŞ CEı>HESfNDE: Alman 
gündüz 'e gec.·e hücumlarııun şid
detini tedrlc-en ka~·betınekte oldu
ğ"u mü,aheıde edilmektedir. Dört 
gunlük günd\ı:ı: hücumunda yalnız 
blrb;I kunetıı filolarla şiddetli 

olarak yapıtını~, dii"er üçü l!IC kü
çük mikyMta ve yahut müoferlt 
tayyarelerle yapılmıfJtır. Ayın bl-
rinde şiddetli ha\·a çarpıı-maları 

ohnuı;. \·e ayın ikisinde ha\"anın 

çok boz.uk OIUIJU Almanlara dokuz; 
tayyare kaybettirmiştir. 

Fakat gündiiJ: hücumlarının ek
~er1'<ioln tayyare me)danlarını l -
tlhdaf etmekte olması bu hüc-um-
lara kıymet verdirmektedir. Ha\·a 
,aziyetine gore gece hfü•umları
nın ,ıddetl artn1akta veya du-,. 
mektedtr. İki aydanberl ilk defa 
olarak S/t get·eııl Londrada tehli
ke işareti \erllmeml-: ,..e akin bir 
ge<:e geçlıilmiştlr. Bu ayın ba ın· 
danberl tnglllı: tayyareleri yalnız 
1/2 gece!ii tayyare meydanlsrUe 
iki petrol ttuıflyehane8ine ve bir 
de en ,lddetll hücumlarını Berline 
ten:ih P.tınl !erdir. S/t gcceııl Kiel 
,,.e ::"ılapoll bombalanmıştır. Dlıter 

geceler faaliyette bulunulmamıf!· 
tır. lngill'ı hina kun·etıerl gün
düz hiıcuınlanna da başlamL, gö
rilnmektedlr. Aym U~ünde Fele
menk ahlllnde bir liman ııe bir 
tayyare meydanı oombala1ını-:tır. 

POrgolin 
GAZOZLU MÜSHiL 

LIMONATASI 
Kat'iyyen ilA.ç hissini vermez. Bir 

gazoz veya şampanya kadar leziz ve 
· ~ hoş kokuludur. Müshil lUı.çlnrınm şa

( ·~ hı olan Pü'BGOLDl'i haftada bir de-
' fa içmekle hem barsakları temizle

miş ve hem de vücutta birikmiş 

mikropları defetmiş olursunuz. 
PÜRGOLI • 15 senelik bir tecril

benln mahsulUdUr. 
Emin olmak için eczanelerden 

PÜRGOLtN markasını ısrarla iste
yiniz. 

Devlet Demiryolları ilanları 
:Muhammen bcdcH 15000 (On beş bin} lira olan 1000 ton yüksek ev

safta sönmemiş kireç 13/11/1940 ça~ba gUnü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin 1125 (Bin yüz yirmi beş) liralık muvak· 
kat teminat ile ka.numıu tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn 
saat 14,30 a kadar komisyon rcistlğine vermeleri 18.zmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Eski· 
"chir'de idare ma.ğaza.smda.n dağıtılacaktır. (103U) 

• Muhammen bedeli (1628) lira (00) kuruş olan yirmi iki kalem 
muhtelif Uli.ç (8/11/194.0) cuma gUnU saat (10,30) on buçukta Haydar-

• paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

Bu ı~ girmek isteyenlerin (122) lira (14) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona mUrscaatıarı IAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paras1Z olarak dağıtılmaktadır. 
(1004.2) 

. 

Ş IRKETI HAYRIYEDEN: 
1 - Kabatat iakelesinde Belediyemizce yapılmakta olan 

rıhtım İn!<lalı sebebile araba vapurları önümüzdeki pertem· 
be sabahından itibaren 20 gün müddetle Kabatq iskelesine 
uğramıyacaklardır. 

2 - Bu müddet zarfında araba vapurları servisi Kaba
taf yerine münhasıran Sirkeci ve Üsküdar battı üzerinde 
tarifede yazılı saatlerde icra kılınacaktır. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
İtfaiye ihtiyacı için lUzumu olan 34 adet tekeriekll tulumba ve 

tefecrUalı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştw·. Beherinin mu
hammen bedeli 260 lira ve Hk temlnatı sn; liradır. Şartname zabıt 

ve muamelU mUdürlUğU kaleminde görülecektir. İhale 8/ 11/ 940 Cu
ma gUnU saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları, 98rtname mucibınce ibrazı lazım ge
len vesaik ve 940 yılına ait Ticaret odası veslkalarlle 2490 numaralı 
kanunun tarlfatı çevresinde hazırJıya.cakları teklif mektuplarını ihale 
~nü saat 14 de kadar Daimi EncUmeno vermeleri lıizımdır. (10258) 

s.ıı.m 

ÇAPA MARKA 
Sıhhat, Kuvvet ve Neş'e Kaynağıdır· 

Besiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi Tesisi : 1915 

Bursa Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan fş: Bursa. Çelebi Mehmet türbe51nin ,-

lı tamiri olup keşif bedeli 16659 lira 74. kuruştur. ~ 

2 - Eksiltme 26 Teşrinisani 19(-0 salı günü saat 16 da _.ıııe 
Maarif MildilrltiğU eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf ~ 
yapılacaktır. • 

3 - Bu işe ait keşif hillAsa.sı bayındırlık genel ve maarlt vtJCll 
liği hususi şartnameleri, mukavele projeei maarif mQdürlilgilnde GÖ' 
rülebilir. •• 4 - Eksiltmeye gireceklerln yüksek mUlıcndis veya mim.ar olll1~-e 
tarı ayni zamanda tarihi eski bir eseri tamir etmiş bulunmal81'1 

1200 lira muvakkat teminat vermeleri, 3 Uncü maddede yazılı e~ 
kabul ve ihzar etmeleri, bu inşa.atı yapabiloooklerine dair nafta J1l 
dUrlilğünden ehliyet vesike.sı ile Maarif Vekilliği veya Evkat uınuıı' 
mUdUrltlğUnden hususi şartların istediği vcstkayr haiz bulunınaiııt'1' 
cBu vesika ihale gününden evvei Bursa villyetine müracaat ~~f 
Nafia MUdUrJUğünden ve Me.ari! Vekilliği müzeler datremle J!'V"'~ 
Umum MüdUrlilğünden alınacaktır.> 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 1&4-0 yılı vnr&.kası De ~ 
tikte teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hükümleri dahillnde Jı t 
zırlayıp 261Teışrinltıanill940 ııalı günU saat 16 da komisyon relSli~ 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. cPoııtada vukubUlac 
gecikme kabul edilmez.> (1037') 

Sahibi ve Neşriyat MUdürü: A.Junet EmJn YALMAN 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

Milli PiYANGO 4uncu TERTiP 
Dördüncü Ter ip Plinı Çok Zengindir. 

Birinci Çekiliş 
7 İkinci Teşrinde 

Bu planın iki hususiyeti vardır: 
1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyükliikteki 

ikramiyeler adet itibarile fazlalaıtınlmıf, ayrıca bu 
plana yeniden ve bundan evvelki planlarda mev
cut olmayan 500 ve 50 liralık ikramiyeler kon-

50 o Lirahk 
İkramiyelerin adedi birinci çekilitte 90, ikincide 
150, üçüncüde 180 dir. 

2 - Plinm ikinci hususiyeti de 4 7 tane teselli mü
kafatını ihtiva etmesidir. Tescili müki.fataun 
esası ıudur: Eğer bir biletin bütün rakamlan 
büyiik ikramiyeyi ka:ı::anan numaranın rakam
lanna tevafuk eder de, yalnız herhangi hanede 
bulunursa bulumun bir tanesi değişik olursa o 
bilet teselli mükafatı kazanır. Bu suretle büyük 
ikramiyeyi kazanan numaraya benzeyip de yal
nn: bir haneıindeki rakam ayn olan 4 7 numara 
teselli mükafatı kazanacaktD', 

Biletlerin Değiştiri~mesi Tarihine 
DIKKA T EDiNiZ 
Devamlı biletlerin ertesi ayın ikinci sünii a1qa. 
mına kadar deiiftirilmes i lizımdır. 

7 İkinci Teşrin 1940 Çeklllşlnda 
Bflylk İkramiye 

30.000 Liradır 
Birinci çekilifin tam bileti 2, yanm bileti 1 lira
dır. ikinci çckilifİn tam bileti 3, yarım bileti 
1,50 liradD". Üçüncü çelıı:ititin tam bileti 4, ya
nm bileti 2 tiradtr. 

PIADI Tetkik dlalz 
Her çekilqte biletlerin fiatı ile beraber ikramiye
lerin hem miktarı, hem adedi arttınlmı,tır. 
Yani şans ihtimali her çekıU.le çok daha iazla- ' 
dır. Bu plana göre talihJilerin miktarı artacak 
ve bu talihliler ayni :zamanda miktarca daha 
fazla ikramiye kazanacaktır. 

1 el ekiliş 
7 lk111cl T r1D 1940 

Yüz Bilette 21,26 sı kazanacak 
İkramiye 

Adedi 

1 
1 
2 
5 

60 
90 

300 
300 

3.000 
60.000 

Teselli 
MUka.·47 
falı 

63.806 

Yarım 
Bilet 

1 
Lira 

lkramlye 
l\llktarı 

lkrwnlye 
Tutarı 

-ı.ır- -l.lnı--

30.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
2 

60 

BU ÇEKlLtŞTE 
SAT 1 Ş 

HASILA TL1'TIN 
0
/ 0 60 47 si 
İKRAMİYE 
VERİLECEK 

30.000 
10.000 
10.000 
10.000 
60.000 
45.000 
30.000 
15.000 
30.000 

120.000 

2.820 

362.820 

Tam 
Bilet 

2 
Lira 

2cı Çekiliş 
7 Birinci BiDUll 19411 

Yüz Bitette 21,40 ı Kazanır 
lkramJye 
Adedi 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

TeseW 
MUkA·4] 
fatı 

64.205 

Yarım 
Bilet 

1 1
'2 

Lira 

tkramlye İkramiye 

Miktarı Tutarı 

-Lira-- --LU-

40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
3 

80 

BU ÇEKİLİŞTE 
SA.TlŞ 

HASILATININ 

% 60 42 si 
İKRAMİYE 

VERİLECEK 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 

3.760 

543.760 

Tam 
Bilet 

3 
Lira 

3 el Çekiliş 
7 bdacl Bi.D1111 tltl 

YUz Bilette 22,42 sı Kazanır 
tkr&ml)·e 
Adedi 

1 
3 
8 

15 
120 
180 
300 
600 

6.000 
60.000 

Teselll 
Mükl·47 
fatl 

67,274 

Yarım 
bilet 

2 
Lira 

tkramlyo 
Miktarı 

tkramtyo 
Tutarı 

--IJra.-- -Lira-

50.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
4 

120 

BU ÇEKtı:tşn:: 
SATIŞ 

HASILATININ 

°10 60 47 si 
l~~E 

50.000 
30.000 
40.000 
30.000 

120.000 
90.000 
30.000 
30.000 
60.000 

240.000 

5.640 

725.640 

Tam 
bilet 

4 
Lira 

o 

ikramiyelerin Hem Miktarı Hem 
Adedi Arttırılmıştır 


