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Milletine 
Acıyoruz 

~ihverin adeti, her eğilen 
a.şa binmektir. Yugoslav 

llıılleti gibi erkek bir millet 
11!,f hükCıınetinin zatı yü-
2~nden böyle bir akıbete sü
fÜklenmiye layık değildir. 
------------~-------------

Y aıa n: Ahmet Emin YALMAN e ugün B. Mussolininin gö-
züne görünmemesi lazım· 

ltltn bir adam varsa o da İtal
~lnın Atina sefiri Grazzi' dır. B. 
Y ral.l.i pasaportlarını alıp Roma
k a döniınce herhalde mü§kül da
dıkalar geçirecektir. Çünkü ken-
111kllıcınleketini blöf yapmıya teş· 
«V etnıiş, Romada bu'lunanlara: 
· ı~ Unanlılar mutlaka yılarlar ve 
; 0filrnüzü yutarlar> diye çok 
llnlıı bir kanaat vermiştir. 

k Bu acemice poker oyununda 
k~hrarnan Yunan mılleti bir da-

a hile tereddüt etmiyerek 
bRÖrdüm I» diye bağırınca ve ica
, 1rıda ölüme güle oynıya gitmek 
~~.İni ifade eden kağıtlarını ma
kf \!zerine vurunca karşı tarafta 

ak atmıştır. 
b· Bugün Yugoslav hükumeti 

11 
ıt~irindcn farklı iki hadiseyi 

t'l'rıı l.&.rnanda görecek ve ölçe
bİ~ bir vaziyettedir. Bir defa bu 
R of hadisesi ve ltalyanın iş işten 
ğ tc;tikten sonra pişmanlığı ... Di
.,. tr tarafta Romanyayı sömüren 

11 el ~umenleri kendi yurtlarında 
lı~ıga mahkum eden çekirge is· 

aı .•. 
Yii ~Urnenler boyun eğmek ve 
k ıe gülmek auretile yakalarını 
d~r~r.acaklarını sandılar. Netic~-
1 k 13tiJclitllerile beraber hazır hır 
~ ına ıgibi yutuldular. Kahra· 
bnnc:.ı bir mücadelede kaybede
dı tcekleri Rumen vatandaşların
h ' 11 c;ok fazlasını açlık. sefalet ve 
~talık yüzünden kaybetmiye 
d ~lcumdurlar. Tarihlerine sür-

ı.ı leri leke de caba ... 

AMERİKA 
• 

intiha batının 
Bilançosu 

Ruzvelt 25,957,977 
Vilki 21,592,17 3 

Rey A ldzlar 

Ruzveltin Kazanması 
J aponyada Endişe 

Uyandırdı 
Vaşington. 7 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
'.Mal1lln olan son rakamlar şunlar· 

dır: 

t Yunanlıların mukavemet ka· 127.245 seçım dairıo.sinin 119,li-t 
f lrırıda olduklarının İtalyanlar unda B. Rooscvelt 2.5.957,9i7 ve n 

0

11tltrnda olsalardı, parmaklarını Vilkie de 21,592,173 rey almıştır 
.:"•t:rnazlardı. Çünkü hem mü- Bu suretle, Roosevelt devletleri 
b·'dcsiz bir sahada. müsaadesiz temsil eden Aza reyi olarak 468, Vil· 
cır . mevsimde çatışmayı kabul kie ise 63 reye malik bulunmaktadır 
c~" oldular, hem de İngilizlere Iar. 
h ltidde ve İtalyan topraklarında Nevyork, 7 (A.A.) - Stefanl Ajan 

t~la Üsleri kurmak ve kendi top- sından: bi!An· 
d~ arını yakın mesafelerden Reisictimhur intihabatının 
~"dürmek imkanını verdiler. çosuna göre, B. Rooseveıt. 39 hUkQ
t )le çürük bir tahtaya ancak met dahilinde ekseriyeti ve binnetlce 
d llfltt ve yanlış malumat yüzün- 468 rey kazanmış, B. Vilkie ıse 9 hU· 
b 'il basılabilir. İngiliz radyoları kQmet dahilinde muvaffak olarak 63 
c ~ gafletten dolaı:ı ltalyanlara rey elde etmiştir. 
ı:tı Ve gönülden teşekkür etmek- Halk tarafından verilip şimdiye 

llltfguldürler. kadar malQm olan reylerin miktarı 
•• ,~u iki manzara en berrak bir 44.64:1.847 olup bunun 24.363.798 ini 
"'ıtıld d d k y B . Rooseveıt. 20,282,o~rn unu da B. e gözönün e urur en, u-
f0•1av hükumetinin tıpkı Rumen. Vilkie almışlardır. ,. 
tr gib· k k ·· t d "v• · ih B. Hull, B Roosevelt ın kazanmış \' ı or u gos er ıgını, m • 
tr niza kta bah t olduA"u zaferin harlct siyasetinin za· r·. mına uyma n se -
liıni L ttfı b d h ı· . k• d 1 feri olduğunu ve hu siyasete devam t L • <11a e a e ı ın ar e e-

lt11; 1\1- t d.. t l · edileceğini beyan etmiştir. 
• . wu8S ırı oven ayyare erın 1 . . . . 

llgı)jt t i . ld v .. ~ Amerikan hırlık zihnıyeti bır vlı.kı-1 d' ayyarc erı o ugunu soy· . . 
' ığjn· h b 1 B adır. Bu zıhnıyet, bugün, B. Roose· 

tıı l ı a er a ıyoruz. u son t· 1 beki' DU d 
' um t B 1 dd h St f · I velt'in dave ın ıyor. nya a 

11• a e gra an ep e anı . . . 
>•na1 ·ı k tt'V• mitralyözlerın bırliğı vardır. Fakat b· vasıtası e a se ıgı ıçın . 
•rtt "hf tl k I k lb dünyada, ayni zamanda, hUr bir mıl-

deıiru t •ra a F rşı a;:ıa e b .~t~e ıetin ilham verici birliği de mevcut-
l'aPtıak b ır· y at l unu h ~~. e tur. CUmhuriyetçller ve demokratlar, 
llıttin· 1 

el ulgdos a'?.~d .. ~ .. ~: milli müdafaa hususunda yanyana 
t" ın yan ış yo a yuru ugunu ktad 

1 0
•tcrcn diğer alametler vardır. durma ~r ar. . •• 

Lk Selgradda gösterilen korkak- Rooseveltm ~~sı ayan v': ~ 
" • istila.nın önüne geçecek bir ı husan meclısl~rincl~ eksenyetı 
'•ıta d v•ı k . l k b temın ettı 

t11 it .cgı • a s~ne 0 ara ~nu Nevyork, 7 (A.A.) - Kongre için 
tc'- bı:atırme şckılde davet e .. e- 1 yapılan intlhabattan alınan netice· 

ıt ı . ·1d· H or-dGk. r ~mı . ır. e.~ zama~ g ter, mebusan meclisinde şimdiden 
~il~ Mıh\'erın tAbıı s~vkı, h.er 264 Azalık kazanan yani eskl mecli-
~ic n başa derhal bınmektır. (De'\·amı: lö\a. 4, ~ü. 8 te) 
~ .. r Yugoslavya hükumeti, Ma· 
~~tı~ı döven tayyarelerin İngiliz 
ıı .. ~~nu aöyliyerek meseleyi ka. 
da ıleceğini sanıyorsa çok al· 
da "•caktır. Mihver, Danimarka· 
~l Norveçte yaptığı gibi, derhal 
f~ t diyecektir: c:Vah vah, bu 
~ • lngiHzler sizin topraklarını
kC) tcC<lvüz ediyorlar ha 1 Hiç 
~ rltrnayın, biz şimdi imdadını· 

l.7liriz.> 
kaı 0 .Yle bir hıtap karşısında ba
tııı1'rn Bclgraddakiler pirincin ta

B·llaııl ayıklıyacaklardır. 
tı.ı) 11 Yugoslav dostumla konu-

Ordum. Bana dedi ki: 
ltt.._ Biz bu yumuşaklığı, karşı 
çj:fı .~Ptidadan tahrik etmemek 
Ct .iosteriyoruz. Bizim gazete
'-rı • 1ıin gazetelerin lisanını kul
dtrh -bunu vesile tutarak bize 
t..... a) tecavüz ederlerdi. Yoksa 
""llv · ~d Uze uğrarsak nasıl hareket 

tCiirnizj göreceksiniz. 
cvap verdim: 

tıb":' Eğer sizde, bizde olduğu 
1
' istiklitliniz için icabında öl

(De,·aDU: Sa. 4, SU. 4 te) 

Bir aşinamızı dinliyoruz: 
- Şeker hastalığına karıı 

kullanılan Ensülin adında bir 
ilaç var. Dış~mdan geliyor. 

Ahval dolayısile bu iliç bit
mi!I. Hastalar kıvranıyor. 

Gümrükte 5000 tüp varmıı. 
Çıkarmak için yapılan mua
meleler sırasında bir memur 
yanlış bir iş yapmış. Şimdi 
onun tashihile uğraşılıyor. Bu 
yanlııtlık düzelirse ilaçları güm
rükten çıkarmak ve hastaları 
tedavi etmek mümkün olacak! 

Aşinamızın bu sözü doğru 
ve yüzlerce hasta bir memu· 
run yanlışlığına kurban gitmek 
tehlikesine maruz ise vay o 
memurun haline! 

Allah kimseyi böyle fena 
mazhar~yete düıürme8in 1 Aca
ba bu iddia doğru mu? 

Başvekil, ispanya Sellrlnl 
Kabul Etti 

.Al1ka:ra. 7 (A.A...) - Başvekil Dr. Refik Saydam bu· 
gün saat 11,30 da Başvekalette lspanya elçisi Marki 
Duprat de Na.ntouillet'yl kabul etmiştir. 

SİYASI SABAB GA Z ET ESi Yıl: 1-Sayı: 80 
ZT a: 

İtalyanlar "Cüzel1 
Yünanisfan"Diyerek 
Teslim Oluyorlar 
Cepheden Gelen 
H aberler Gün 

Geçi 'kçe Düzeliyor 

== 

. -

İngiliz Kuvvetleri 
Hayati Hareket 

Arifesinde 

i Romanın Bombardı 
manı Mevzuubahs 

Ediliyor 

Elen Kralı Majeste Jorj 

Kahire, 7 (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetlerinin dünkü çar· 

1 
ıamba akpmı neşredilen telili· 

1 ğinde, ilk defa olarak, Napolide· 
ki askeri hedeflerin, orta ıark 
hava kuvvetleri tayyareleri tara
fından bombardıman edildiği 
zikredilmektedir. Bu keyfiyet, 
Akdenizde ve orta şarkta bulu
nan İngiliz hava kuvvetlerinin 
faaliyetinin büyük bir genişlik ik-

i (Devamı: :;a. 4, Sii. 1 de) 

Askeri Vaziyet 
Atina, 7 (A.A.) - Atina 

ajansının bildirdiğine göre, Kral 
bombardıman edilen mıntakayı ~ 
e~elsi gün ziyaret etmiştir. Halk 
krala heyecanla tezahüratta bu
lunmuştur. 

Yazan: Emekli Albay 
Mecit SAKMAR 

Garbi Makedonyada cephenin 
tlmallnde Yunanlıların Arna'\ ut· 
luk arazisi dahllinde zaptettfklerl 
mevzller etrafında mütekabil hü· 
cunılar tekerrür etmekte '\·e Yu· 
nanlılar tak'iye kuvvetleri de a
larak mevzilerini muhafaza et
melcte "·e hücumlarına de,·am et· 
mektedirler. 

Selanik, 7 (A.A.) - Reuter 
ajansının Yunan ordusu nezdin
deki muhaıbirin<len: 

«Yunanlıların Göriceye kartı 
yapmış oldukları muvaffkıyetli 
taarruz neticesinde, Makedonya
ya binden fazla ltalyan esiri gel
miştir. Yaralılar, Seliniğe nakle· 
dil mitlerdir. 

Yaralı bir Yunan zabiti, bana 
bazı İtalyan gruplarının ilk fır· 
aattan istifade ederek teslim ol· 
duklarını ve Yunanlıların yanına 
güler bir çehre ile g~lerek bella 
Greeia <güzel Yunanıstan> diye 
haykırdıklarını söyledi.> 

Tayyare akınlan1e istihfaf 
Üç gün birbiri ardı sıra yapı· 

lan ve fakat askeri hedeflere do· 
kunmıyan hava akınlarından 
sonra Selan.ik, mürettebatı fena 
hava . sefercm ve orta derecede 
nişancı olan İtalyan bombardı
man tayyarelerinin akınlarını İs· 
tihfaf etmiye ba~amıştır. 

Eair tayyareciler ne d iyor? 
Eair edilmit olan tayyareciler· 

den dördü, Brindizi • Selitnik • 
Atina hava hattı mensupların
dandır. Tayyareleri, geçen cu
marteai günü Seliniğe karıı ya
pılan büyük akın esnasın~a ':' u· 
nan topraklarında ye!e ınmıye 
mecbur olrnuttur. İçlerinden biri, 
bu akına ittirak etmek için Bren
diziden 40 tayyarenin havalan
mı§ olduğunu, fakat birçoklarının 
hedeflerine vatııl olamadıklarını 
söylemiştir. 

Oç tayyare düıürüldü 
Yunan ıehirler1 arasında en 

şiddetli taarruzlara uğramı§ olan 
Selanik şehrinin maneviyatı, çok 
yüksektir. 

Selanak valisi Kyrivis, cephe
den gelen haberlerin gün geçtik· 
çe daha ziyade iyileşmekte oldu
iunu, bana büyük bir ıevk ve 

(Devamı: Sa. 4, Sü. l de) 

ltalyan tümenlerinin Kalamas 
nehrini geçml!J oldukları ve Yu· 
nanhların Eplrde biraz geri çekil· 
dikleri anla.,ılmaktadır. BUtüıı 
cephede karşılıklı top~·u at.eti de• 
vam etmektedir. 

ltaıyan hava faaliyeti cepheler
de Kallbald • Yanya i&tikametın
de ve Presba gölU mıntakuında, 
Yunan hava faaliyeti ise Götle<" 
de dahil olmak üzere Mkeri hedef 
ler üzerinde olma.<11 bu mıntakn· 
!ardaki kara moharebelerl faalı 
yetlerinl de teyit etmektedlrlc 

CEPHE GERiSiNDE: 1'"lorlıı:... 
,.e Larlssa demiryolu 1 t.afiyonla· 
rile Lsrlıısa tayyare meydanı ha
'\'& hücumlanna utram111tu ki. ka
ra bareka.tlle ır.IA.kadar hedeflerdir. 

EGE DE~IZ11'"DE: Yalnız Mo
lO!I ıımanmm Yunan denizinde ise 
Korent körfezinin garp methalln· 
dekl PatrM ve Mlııolona-ı liman· 
larmm ve körfezJn cenubu garbi-
11lndekl Santa adası üzerinde bu· 
huıan Zakinos limanının ve Na· 
varln'in renubundakl Xepon llrna
nmın bombalanma..~ı Akdenlzln 
orta kıımunda İtalya • Blngazl 
muvasala yolunu tehdit edecek 
deniz tl88U baZırlıkları olduğuna 
bir işarettir. 
~IANŞ CEPHEStXDE: Ayın 

6 8lnda '\·e 6/7 sinde Alman bll· 
cumlarmm hususiyeti mutat he· 
defler arasına cenup Umanlarının 
,.e 3 tayyare meydanının glrnıesı 
ve ha'\·a çarpışmalarının kanal u· 
zerinde olmasıdır. 

6/7 gecesi lngillzler Berlln dl' 
dahU olmak üzere gene vA.sl ~aha· 
da mutat hedeflere hUcµrn etmiş· 
ler ,.e yakın mesafede bulunun he 
deftere de gtlndüz hUcuınları nıla 
bulunmutlanhr. 

AFRiKA CEPHE:Sİ!'JDE: Kaı.a 
la civarında birkaç gündenberl 
"ıkla'8n çarpıtmalar nihayet Ha
beşll'ltanda Tana gölllnün wı Gon· 
dor .,ehrinln 150 Km. şimali gar
bisinde ve hudut yaklnlnde oıuı 
g~en temmuzda İtalyanlar tarn
fından zaptedllen Galabaksın ıııl 
teaddit hücumlarla lnglll7.l<"r ta 
rafından z.aptedllmesi neticesine. 
"·armıştır. 

F 

Hariciye Vekili Bugün Mecliste 
Harici Siyasetimizi izah Edecek 

uaadyo Gazetesinin 1 

Ne~lyatı,, 
Meclisin Bugünkü Toplantısında 
Encümenler intihabı Yapılacak 

Amerika Radyolarına Göre Ankara. 7 (Telefonla) - B. I riciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
Millet Meclisi yarın (bugün) son vaziyetler dolayısile harici 

Yunan Kıtaları 
Görice'ye 
Girmişler 

Dün ak,amkl Radyo Gaz.eteı.I 1U
nün !\lyasl hAdJselerinJ tahlil ederken 
~·unan • ltaJyan harbi hakkında şu 
maJOmatı '\·ermlttlr: 

j «Amerika ve Yunan radyolarının 
kaydi ihtiyatla verdiği haberlere gö· 
re Yunan kıtaları Göriceye girrnlf}er 
ve birçok mtihirnrnat iğtinam etmif· 
lerdir.> 

Sovyet Rusya 
Harbin Dısında 

Kalacak 
Kafinin, "Askeri 

Satvetimizi Arttırmı
ya Mecburuz " Diyor 

Moskova, 7 (A.A.) - Reuter 
ajansından: 

İlkteşrin ihtilalinin 2 3 üncü 
yıldönümü münasebetile Mosko
va şehrinde bir mitingde söz söy· 
leyen yüksek Sovyet reisi Kalini· 
ne, «Bilamel bir cihan harbi> 
diye tavsif ettiği niza.dan bahse
dr.rek, °'R"~anıfi "hu· niza harıcin· 
de kalmak niyetinde olduğunu 
beyan etmiştir. 

Moskovada mua:ı.zam bir 
geçit resmi yapıldı 

Moı;kova, 7 (A.A.) - D. N. 
B. nin hususi muhabiri bildiri
yor: 

Bolşevik ihtiliı.linin 2 3 üncü 
yı]dönümü münasebetile Kızılor· 
du ananevi geçit resmini yapmış· 
tır. Geçit resmin.de başta Stalin 
ve Molotof olmak üzere bütün 
hükumet ve parti erkanı hazır 
bulunmuştur. 

Yapılan bu muazzam geçit res· 
mi esnasında generallerin zarif 
yeni üniformalan ile erlere giydi
rilen kürk kalpaklar ilk defa ola· 
rak takdirle seyredilmiştir. 

toplanacak ve encümenlerin in· 
tiha-bı yapılacaktır. 

Meclisten evvel Cümhuriyet 
Halk Partisi grupunun toplanma· 
sı muhtemeldir. 

Meclisin bu toplantısında Ha· 

siyasetimizin aldığı yeni şekli 

izah edecektir. Bu itibarla Mecli· 
sin yarınki 

mahfillerde 

toplantısına 8İya!İ 

büyük bir ehemmi· 
yet atfedilmektedir. 
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yunan - Arnavutluk hududunda ki barekit aahulDl cöıterir harita 

Bütün Cephe- INediçin İstifası 
de Topçu Hoşnutsuzluk 

Faaliyeti Oldu Uyandırdı 
İtalyanlar Kalamas 
Nehrini Geçtiklerini 

Bildiriyor.~ar 
Atina, 7 (A.A.) - Yunan başku· 

mandanlığının dUn akşam neşrettiği 
11 numaralı tebliği: 

«Bütün <".ephede to~u muharebesi 
olmaktadır. 

cEplr rephPslnln :801 ren&h mUnte
hasında kıtaahmız baflf!,'e geri alın· 
mıştır. 

«Bombardıman tayyarelerimiz dii' 
man teha.,.ütlerlnl muvaffakıyetl~ 
bombalamıştır. Tayyarelerimiz dü,. 
man topraklarında keşif uçuşları yap 
mıştır. Blitün tayyarelerlınlz üsleri· 
ne donmilşlerdJr. 
cDüşmaıı tayyareleri gündüzün 

memlekt't lçlııde şehirleri, kasabala
rı '\·e koyleri bombardıman etmiştir. 
Ölü ve yaralı vardır. Askeri tetıüıata 

(De\"Bmı: Sa , Sü. 2 de) 

1 stif anın Aksüla
melleri Mümkün 

Görülüyor 
Belgrad, 7 (A.A.) - Reuter: 
Belgrad siya!1 mahfillerindeki ka· 

naate gôre, Harbiye Nazın Gener:ıl 
Nediç'in istifası ciddi akstllAmeller 
doğurması mUmkUndUr. General Ne· 
diç, halkın ekseriyetinin iştirak et· 
Uği kuvvetli siyası fikirlere malik 
fevka!Ade aztınkAr bir subay olarak 
tanınmıftır. Bazı şahsiyetler, gene
ral Nediç'ın istifaBı dolayuıiyle ho~ 
nutsuzluklannı izhar etrnişlerdk. 

lapartada Zelnle 
lsparta. 7 (A.A.) - Diln saat M

kizde fehrimizde bir zelzele olmUf• 
tur. Hasar yoktur. 

Olmuş Hikayeler MOsabakası 
Gazetemizde Devamlı Bir Müsabaka Açıyoruz : 

·Hakiki Hikayeler Müsabakası .... 
Bu memleket o kadar sür'atli de

ğişiklikler geçirmiştir ki, hemen her 
birimizin hayatı hikA.ye, hattl ro-

Ecnebi memleketlerde yazıya isti- de keş!ebnlşlcrdir. 
dadı olan birçok insanlar kendi ken- Kendinize gUvenlyoraanıs yazı ia-
dilerini bu gibi mllsabakalar saycsln- tidadınızı deneyiniz: 

man malzemeslle doludur. Kendi ha- ı;:=::;:=;İİİns;:;;;=:;:;m;İİİ~~=~~-=~;::=:=:; 
yatımızda, eter yoksa. &krabamızm, 

tanıdıklarımızın hayatında, hiklye 
mevzuu olacak hakikt v&kalar mut
laka vardrr. 

Bugün Avrupada, Ameril<ada ha· 
yaıt hlkAyelerden bıkkınlık gelmif ve 
ha.kiki hikAye cereyanı açılmıştrr. 

Biz de bu cereyanı memleketiıntme 
açmak istiyoruz. 

Şartlarımız şunlardır: 

ı - Her blkAye Ue beraber bml1111 
euııı hakiki oldutuno temin eder 
yolda bir not gönderilec:ekttr. 

2 - Hikaye bir aütwıo pç.m.lye
cektJr. Pek alaka uya.ııdlraeak blr 
şekilde l&e ber bir Ntıauı bir 11tltan 
oln1ak üzere lkl, nihayet üç laaımb 
~e mabatıl bikAye kabul edileblllr. 

S - Vakadald plualann htivlyetl 
anl81Jılmum diye l&tm. vak& Yeri. 
bazı teferriiat deıtftirllebllet:ektlr. 

.ı _ Yazdar kAğldın bir tarafına 
yazılacaktır. Zarfların üstüne btımye 
nıiisabakası cUmleslnJ lllve edlnlz. 

n - N e,redllmiyen hikayeler pul-
lu bir zarf gönderenlere iade edile
cktlr. 

6 - Neşredilen her blkAyeye üp 
ıra Ucret '\·erilerektlr. Ayın BODonda 
ılr edebi heyet tarafından ayın en 
~ ı hlkAyesl olarak ıııeçlleoek JılkAye 
ayrıca on lira blriacllik mülmfatı ka-
uf'&C&ktır. 
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Benim Görüşümle: 
Bir "Münekkid,, in Sözlerine Dair 

hem de bu sıfatlara sahip bulun
maksızın münekkit olabilmek 
iddiazını güt~kte devam ediyor. 

,.. 

~ Şehirve Menzlekef Haberleri ı 

Hariçten Çekilen ı Askerlerimize Kışhk Giyecek Evkaf icarelerinden 
C ek 1 er 20 Milyon Lira 

oeoiştirilmiyor Teberru lan Başladı Tahsil Edilmiş 
Akdeniz mıntakasındaki lngiltere

ye bağlı ülkelerden keşide Ol!-ffiUP 
memleketlmi:ı:de ödenecek olan çek· 
leri Merkez Bankosı kabul etmemek· 
tedir. 

Bütün Teşekküllerde Heyetler Kuruluyor, 
Kadınlanmzz Eşya 

Toplamak Üzere Kom ite Seçiyorlar. 

SöVA5o 
ü<CMAL 

Boğazların 

Bahsi Geçiyor! 

Nurullah Ataçın İmzasına te· 
sadüf ettikçe yazısını okumamak 
elimden gelmez. Sözleri arasında 
mutlaka hoşuma giden ve beni 
düııündüren taraflar olur. Fakat 
bilirim ki, güzel ve hatta derin 
bir iki ciimleden sonra, garip bir 
söz söyliyecek, biraz acayip bir 
hükmünü kabul ettirmiye çalışa· 
caktır. Akşam gazetelerinden bi
rinde ve (Sözden söze} başlığı 
altındaki yeni bir yazısını da böy
le kah hoşlanıp kfıh hiddetlcne· 
rek okudum. Bu yazıda Nurul
lah, Hakkı Sühanın bir mecmua
da kendisinden bahsederken, mü
nekkit olmadığını söyleyişine 
sevındiğini; çünkü cmünekkitlik 
ithamı g\icüne gitmİye ba~ladığı
nı> temin ediyor. Hakkı Süha 
kendisini münekkitlikten cmü
nekkidin muhtac olduğu serin 
kanlı ıgörüşleri, ölçü adaletini, bi
taraflığı ondan beklemek yanlı~ 
olacağı» için azlediyormuş. Cüm. 
leyi kaydeden Nurullah Ataç, 
cmünekkit olmak için insanda bu 
kadar garip huylar bulunması 
lazımsa benden paso ... > ~özleri
ni ilave etmektedir. Yani Nurul
lah hem eserin kanlı görüş. ölçü 
adaleti, bitaraflık> gibi vasıflara 
sahip olmayı nefretle reddediyor, 

Münekkit edebiyatımız için la
zım mıdır, tenkit kürsüsü edebi
yat hudutları dahilinde, mühim, 
şerefli, faydalı bir mevki midir; 
bunlar müstakil bir davanın un· 
surlarıdır. Fakat muhakkak oian 
§CY Nurullahın bir münekkit de
ğil, fakat giizel sezişlere sahip, 
infiallerine de ziyade mağlup bir 
muharrir olduğudur. Galiba şiir, 
hikaye y.azmak istemiş, bu yaz· 
dıldarını beğenmeyince edebiyat
tan bahsederek yazı alem:nin 
içinde kalmıotır. Hele son zaman. 
larda ise, başka hiçbir ~ey oku· 
mıya ilitiroal ki heves ve sabrı 
kalmadığı için, okunması en az 
zamana muhtac şeyi manzum 
geyleri okuyor ve şiirden bahse
diyor. Sohbetlerinde devam et· 
sin; masasının yanına daima ge· 
lir, bazı bazı omuz silksek bile 
kendisini hazla dinleriz. Yegane 
şartımız şudur: 

Diğer taraftan İngiltere Ue muhil· 
beratın güçleşmesi Londradan keşi· 
de edilen çeklerin de değiştirilmesini]' 
imkAnsız bir hale koymuştur. HattA 
bu arada Barceleys bankın keşide et
tiği birçok çek, Mmillerinin elinde 
kalmış vaziyettedir. 

Çeklerin değiştirilmemesindeki mu.-, 
kUIAt bılhassa memleketimizde tah-
sillerinl yapan birçok Kıbrıslı, Irak· 
lı. Mısırlı gençleri müşkUI vaziyete 
düşllrmUştUr. 

Evkafa ait icareli bütün emlak 
ve akarları 1 O senede işgal eden· 
}erine mal edecek olan bir kanun 
yapılmıştı. Bu kanun 19 3 5 sene· 
sinden itibaren meriyete girmi1 
bulunuyor. 

İstanbuldaki hemen bütün ara· 
zi ve emlak icare suretile E~kafa 
aittir. On senelik müddetin yarı- ı 
sı geçmiştir. Evkaf idaresi şimdi
ye kadar bu şekilde icarelerden 
20 milyon lira toplamıştır. Bu 
paralar hiçbir yere sarfedilme· 
mekte ve bir bankada nemalan
dırılmaktadır. Müddet bitinciye 
kadar bu miktarın 40 milyon li· 

1 rayı bulacağı tahmin edilmekte· 
dir. Beş sene sonra Evkafın em· 
lak ve akarı kalmayacağı için va· , 
zifesi de kalmıyacaktır. Mabed· ı 
!erle abidelerin muhafaza ve ida
resinin de Belediyelere devri su· 
retile E -;-:.f tarihe karışmış ola· 

Yazan: M. H. ZAL 
lc:::>3 irkaç gün evvel sulh hak· 
~ kında bir takım balonlar 

uçtu. Arnerilı;a radyolnrındaP 
biri, Almanyanın bir takım sulh 
şartlarını ortaya attı ve bunla· 
rın Fransanın Va§ington sefare· 
ti vasıtasile Almanlar tara~ın~~r. 
Amerika ve Fransaya bıldır• 
diğini iddia etti. Anadolu ajaıı· 
sı da Kolumbiya radyosunu 
memba diye göstererek bu h•· 
vadisi gazetelerimize verdi. 

Almanlar hafiften bir tekıiP 
geçtiler. Fakat evvelki gii~ 
Reuter ajansı Kahire ecnebi 
mahafilini memba diye göste' 
rerek ayni haberi, biraz deği!" 
miş ve biraz daha tafsil atlı b;r 
şekilde tekrar etti. Guya A • 
manlar Büyük Britanya irnpa· 
ratorluğunu olduğu çibi bırak.•1 • caklar. Amerika ve lngiltere ı e 
on senelik bir ademi teca'-üı 
mtsakı imzalıyacaklarmı§. Bun~ 

Münekkit sıfatını reddeder
ken bu reddinde samimi olsun ve 
münekkitliği ancak ~arip huylar 
edinmemek için reddettiği şek
linde iddialara kalkışmasın! 

NAHİD SIRRI 

Haber aldığımıza göre Merkez Ban 
kası bundan böyle dünyanın herhan
gi bir yerinden keşide olunmuş çek
leri değiştlrmlyeccktlr. 

Bundan başka Merkez Bankası ef
ıfektlf olarak yalnız dolar ve İsviçre 
frangı kabul etımektedir. 

Mevcudu Azalan Maddelerin 
Yerlerine Başkaları Konuluyor 

Trabzonda 70 81n Kilo 
Yağ Var 

Eminöaü Halkevindeki heyete k ızlarımız kıtlık hediye veriyorlar 

• caktır. Bankada ve nemalandırı
lan paraların vaziyeti bundan 
sonra tesbit edilecektir. Bir ihti· 
male göre bu paralar abidelerin 
korunması için Belediyelere bir 
nisbet dahilinde tevzi edilecektir. 

Tenekenin Pahalılaşması Gıda Maddeleri 
· Üzerine de Tesir Etmiye Başladı 

mile kapanmış, f~leri dağılmı;ı ve 
bu yUzdcn de çinko kova, banyo, 
~ur oluğu vesaire gibi şeylerin 

fiyatlan yUzde üç yüz elli artrn14trr. 
Saç, çinko ve teneke yokluğu, yal

rnz kendi fiyatlarını arttırmakla kal· 
mamış diğer maddeler ve bilhassa 
~da maddeleri fiyatlan üzerinde de 
tesir yapmıştır. 

Harp vazlyeU dolayısile, piyasada 
en evvel yokluğu hissolunanışey, Jeç. 
ha hallndcki tenekeler olmuşt'Ur. Ba
na, şehrimizdeki mahlut' y~ yapan 
ımalAthaneler, neh.: t1 yağ' fabrika.la· 
rı, gaz depoziterierile, konserve. U!
reynğı, peynir ve bal istihsal olunan 
mıntakalara te~ke kutu ve kap ta
ahhüt ve temin eden komisyoncu ve 
kutu fııiırlkatörlocrinin ilk hamted" 
piyasada mevcut U!neke levhaları Meseli, teneke buhranı 
toplıyaralc stok yapmaları sebep ol- Sade yağların kilosunda 6 kuruş 

Trah:ı:ondan İstanbul piyaı:ıasına ge 
len haberlere göre, elyevm komisyon 

Kahraman subay ve erlerimi· 
ze kışlık eıya hazırlanması için 
Cümhuriyet Halk Partisinin, Kı· 
zılayın beyannameleri halk ara· 
sında geniş bir alaka uyandırmış· 
tır. 

Şehrin her semtinde ve her 
evde hediyeler hazırlanmasına 
başlanmış, çarşıda, pazarda gc· 
ni~ bir satın alına faaliyeti olmuş· 

cular elinde geçen !'lenenln mahsulün 
den me\•cut yağların son partisi o
lan on yedi bin kılo erimemiş Trab· 
zon yağı ile elli altı bin kilo eritil
miş ve sandıklanmış Kars yağı bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Bu yağla-
rın piyasamızda müteahhitlere mi tur

0
. . . ·~ 

voksa İstanbul tüccarlarına mı satı- nıversıte ve ?•ger ?azı okul
j ğı he Uz meçhuldür. tııtanbul !arda, esnaf cemıyetlerı arasında 
;ac:cılann7n ve bilhassa mahlQt yağ ı te~.ki.1 e?ilen hususi heyetler bu 
imalcllerinin bu biiyUk partiyi elden muhım ışle meşgul olmıya başla
kaçırmamek için uğraşmakta ve mil mışlardır .. . Vilayet. Cüm.~uriyet 
teahhlUere karşı fiyatı arttırmakta- Halk Pa.rtısı merkezın~e du~ top· 
dırlar. Bu hareket yağ sahiplerini lana.n hır. heyet, ıgonderılece~ 
satış hususunda tı>rf'.ddUde dilşürmUş- hedıyelerın ne suretle kabul edı· 
tür. leceklerini kararla.ştırmı~tır, Hc-

----n yet Partiden, Belediyeden ve cı· 
Belediyede: heti aııkeriyden tayin edilmiş iiç 

mümeasilden müteşekkildir. İs· 
tanbul Valisi Dr. Lutfi Kırdar Tak&im gatlnoımna hava ta!lfi~·e . 
dün Parti idare heyeti rei~i lzmir 

mebusu Reoad Mimaroğlu ile 
Parti binasında görüşmüştür. Asil 
halkımızın sıhhatlerini korumak 
için geceli gündüzlü çalışacakla
rına şüphe yoktur. Bu yurd da· 
vasında heyetler, hükumete kar· 
şı esaslı şekilde yardımda bulu
nacaklardır. 

Bazı Semtlerde 
Et Bulunamatlı 

Yer yer hazırlanan hediyeler Et nakliyat işinin bir müddet-
her tarafta kabul edilmektedir. tenberi Belediye tarafından ya· 
Dün de mektepli kızlarımız Emi· pılmakta olması ve nakliye Üc· 
nönü Halkevine giderek komite- retlerinin de canlı hayvanlardan 
ye paketler ve torbalar içinde alınması kasapları memnun et· 
çorap, eldiven, ı:;ömlek vermiş· memi~tir. Bunlardan bir kısmı 
!erdir. Pazartesi günü Vali Dr. Ankaraya giderek Devlet Şura· ı 
Liitfi Kırdarın refikalarının reis· sına · müracaat etmişler ve işin 
liğinde Şişli Halkevinde bir top- hallini istemişlerdir. Kasapların 
lantı yapılacaktır. Toplantıya o 1 iddialarına göre, nakliye ücretle
semtin bayanları davet edilerek rının kesilmiş hayvanlardan tar· 
Şişli mıntakasından eşya tedariki tılarak alınması lazımdır. Halbu· 

için komiteler teşkil edilecektir. ! ki bugün Be\ediybe b)u paraylıl to.p-
. tancılardan ve un arın e erın· 

Yer yer dolaoacak olan komıte· deki canlı hayvanlardan alıyor. muştur. Piyasada teneke kalmayın- otuz para, zeytin yağlarda beş bu
ca, ibrik, maşrapa, kova vesaire gi- çuk, nebaU yağlarda yedi, yoğurtta 
bl şeyler yapmakta geçinen san'at- dört, balda 12, sard:ı.lyelerde tencke
kArlar çinko kullanmak mecburiye- / de 15• sardalye kutulannda 4, kon
Unde kalmışlardır. Bu sırada inşaat servelerde ~. gazda '4, kremada 6, 
malzemesi satan tücearlaria çinko 1 peynirlerin tam yağlılarında 5, yarım 
avam yapan imalıithane sahiplerinin yağlrlarmda 7 ve yağstt.lannda 9, 
de gözleri açılmış, bunlar da piyasa- balık bızlama ve lAkerdalarında 4, 
da bulduk!arr çinkoları toplatmışlar- pekmez ve btılamalarda 5, tahinde 7, 
dır. domates salçasında 6, mahIQt ya~-

aleti konulaı-ak - Belediye, Taksim 
gazinosunun umumf salonuna hava
yı tasfiye edici bir Aletin konulması
nş karar venn~tir. On sekiz bin 11· 
ra muhammen bedeli olan bu Alet i
çin yakında blr mUnakasa açılacak
tır. 

!erin pek çok eşya toplıyacağı Toptancılar bu işin doğru olma· 
tahmi!!_ olunuyor. ı dığını ve canlı hayvanların kesil· 

=============================== meden de satılmaları ihtimali 
1 bulunduğu için alınan bu paranın 

Talebeler Kahve.ere Yol Vergisi Kazanca makul olmadığını söylüyorlar. 
Devlet Şurası tetkikat neticesi· 

Cidemiyecek Göre Allnacak 
ne kadar, nakliye ücretlerinin Be
lediye tarafından emaneten alın· 
masını muvafık görmüştür. Diğer 

Bu surcUe iptidai maddesiz kalan 'larda 6 Anadoludan gelen yağlr et 
teneke işçiler.ı de kendi aralarında kavurmalannda 7 şer kuruş fiyat 
birlik yapmış, tstanbulda mc\•cut boş ytikselme.sine sebep olmuştur. 

Şehir '.\lcclisi bugün toplanacak -

Şehir Mechsı bugün oğleden sonra 
saat on dörtte belediye ııalonunda 

toplanacaktır. Meclisin ruznameslne 

şehir işlerine mUtcalllk birçok mese
leler dahil bulunmaktadır. 

Maarif mUdlirü Tevfik Kutla em
niyet ikinci şube mlidllrU ve mUfet
tişleriııden müteşekkil bır heyet dün 
toplanarak mektep talebesinin gazi
no ve kahvehanelere gitmelerine mft· 
ni olmak için esa:'!lı tedbirler almış
lardır, yapılan tetkikat neticesinde 
ba7.ı kahvelerde mekteplerinden ka· 
çarak oyunla meşgul olan çocuklar 
görülmtl4tür. Bu gibiler hakkında 

mektep idarelerince de ayrıca inzi
bati cezalar tayin edllecelctlr. 

Belediye 941 senesi varidatı- taraftan dün et nakliyatını yapan 
şoförlerden bazılarının hasta bu· 
lunmaları hasebile nakliyat işinde 
intizamsızlık olmuş ve bazı semt· 
lere et geç gönderilmiştir. Keyfi
yet Belediyeye bildirilmi~, yapı· 
lan tetkikat neticesinde mezba
ha idaresinin bu işte Uımali olma
dığı anlaşılmıştır.: 

nı arttırmak için yeni bazı ted

birler almıştır. Bu meyanda ta

rik bedelinin cibayet tarzının de-
gaz ve benzin tenekelerini toplatmı· Çinko buhranı 
ya ba~laımışlardır. Bu teşebbOsler, İnşaata mUteallik ı.,ıerde ytizde iki 
hümmaiı bir şekilde devam ettiği ve yilz elli nisbetinde bır fiyat tcreffil. 
alAkadarlar arasına bir mal topla- Une ve ayrıCa. da topraktan mamul 
ma hevesi ve r~l•abetl girdiği için pi- su kUnkleri, küplıor, testi, sakSJ ve 
yasada, yavaş yavaş levha teneke, brik flyatlannın y{lkselmesine sebep 
levha çinko ve boş teneke buhranı olmuştur. 
başgöstcrmlş. fiyatlar da alabildiği· 

~------o-----~ 
Poliste: 

Tram\·ay otomobile ~arptı - Çar
şambada oturan Ne.sim! dUn sabaha 
karşı otomobill ne Şişhaneden inmek 
te iken ltuıtlklet'den biri patlamıştır. 
Nesim! lA.stlği tamirle meşgul olur
ken arkadan gelen bir tramvay oto
mobile çarpmıştır. Otomobilin hare
kete geçmesHe Neslmt arabanm al· 
tında kalarak muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmf\ltır. 

ği::ıtirilmesi de dü~ünülmcktedir. 

Bu vergi şimdiye kadar her va-

tandaştan alesseviye alınmakta 

idi. Yeni şekle göre, vergi her 

vatandaşın kazanç nisbeti gözö· 
nüde tutularak alınacaktır. Bele-

Tramvaylara Birer Biletçi 
Daha Konulacak ne yUk8elmiyc ~amıştır. Bu teşeb· 

bUslerden vaktile haberdar olup m li· 
nl tedbirler alınamaması ve biraz 
geççe davranılması ve ihtiyaçların· 

dan fazla teneke, çinko stokları ya
panların bir fki ay zarfında noNnal 
k{l.rlard:ın kat kat fazla para kazan-

Saç buhranı 
lnşaat işlerinde yflzde !ki yüz, san

dık fiyatlarında y\17..de otuz ile kırk, 
saç levha ve kepenk imala.tında yüz 
de iki yUz c derecesinde farklar 
husulüne sebep olmuştur. 

İzmirde Bir Senede 
1668 Çift Evlenmiş 

diye bunun için bir talimatname 

hazırlamakla meşguldür. 

---o- --
Denizde: 

ması gibi sebepler, aldkadarların Adlı.yede.· 
hırslarını arttırmış ve ortaya hiç Bir takııt direğe çarptı - Şoför 

Mustafanın taksi otomobili içinde 
Hayik ve Mübeccel adlı iki yolcu ile 
KaragUmrükten geçmekte iken bir 
elektrik direğine çarparak parçalan
mış ve yolcular yaralhnmıştır. Yara
lı yolcuların ikisi de hastaneye kal
dırılmıştır. 

İzmir, (Vatan) - Son bir sene i
çinde tzmlrde 74 yangın olmuştur. 

Fakat bunlardan yalnız onu tahribat 
yapmıştır. Bir senede 1752 çift ev
lenmek için müracaat etmiş bunlar
dan 84 çift e\•lenmekten vazgeçmiş
tir. Diğerlerinin nilcO.hlan yapılmış
tır. Karşıyakadn 196 çift evlenmiştir. 
Bir sene içinde tzmlrde l,439,M9 li
ra kıymetinde 55 bina inşa edilmiş
tir. 

Bir motör battı - Dün sabah sa
at 8 raddelerinde Rıdvan kaptanın 

idaresinde Demir Hisar motörU sis

ten Çubuklu gaz dubalan önUnde is

keleye bağlı bulunan Mehmet Kap

taiım idaresindeki Mudanya motörU· 
ne çarparak batxrmıştır. Nüfusça 

zayiat yoktur. 

İkinci mevki tramvaylardaki 
sıralar kaldırıLdıktan sonra ara• 
baların orta kısmında hasıl olan 
kalabali,k yüzünden arabaların 
birer biletçi ile idare edilemiyece· 
ği hakkında alakadarlar arasında 
husule gelen kanaatler kuvvet· 
lenmiştir. Biletçiler sabah ve ak· 
şam seferlerinde son derecede 
zorluk çekmektedirler. Bilhasaa, 
kısa mıntakalarda mütemadiyen 
boşalıp dolan arabalarda müşte
rilere bilet kesmiye yetişileme· 
mektedir. 

yokum bir teneke, çinko ve bunlar- .:\le-:hut suçlar azalmı, -- Meşhut 
la yapılan eşya buhranı çıkarmıştır. suçlar son gllnlerde hissedilecek de-

Tcncke işçllerinin boş benZin ve recede azalmı.,tır. Bu işe ba.kan mah
gnz tenekelerini toplayıp kullanma-
lıırı dil, yağ ve pcynircilerle yoğurt
çulann gözlerini açmış, benzin tene· 
keleri 110 ve gaz U!nckeleri 95 kuru
şa kadar fırlamıştır, beri tarafta ih· 
tlkAr zemin ve vesilesi arıyan serma· 
yedarlnnn gözlerine, semaver, ka· 
zan, batye, banyo, kova vesaire gi
bi şeyler yapılan galvanizli saçlarla, 
soba, boru, mangal, maltız gibi eşya 
yapılan siyah saçlar, çarpmıştır. 
Bunlardan dcı bir hayli gizli stoklar 
yapılmış, fiyatlar, yUzcle iki yüz art
tırılmıştır. 

Bu yokluk karşısında: 

Sobacılar 
BUyUk su bidonlarını söküp elde 

ettikleri saçlarla hurda teneke ve 
çinko ıevhalanbn soba borusu, boŞ 
gaz tenekelerinin içlerini nlçı ve çl· 
mentodan mUrckkep bir halita ile 
doldurmak ve boyamak suretile mal
tız, Jchimslz mangal ve saire yııpmak 
usullerini bulmuşlardır. 

Çinko avam yapanlar 
Oluklu saçları ağır presler nrasın-

da dilzcltmck surctikı elde ettikleri 
levhalardan semaver, kazan batye 
ıbrik, maşraba ve saire yapmak usu
lUnU bulmuşlardır ki, elyevrn piyasa
da bunlar bulunmakta ve bir hamam 
.semaveri 2800, kazanın en küçük bo

yu 500, ibrikler 70, maşrapalar 30 -
:so, musluklu su kapları 250 - 550 
kuruşa satılmaktadır. 

Bu arada, teneke işçileri iptıdat 

maddesiz kalmış ve pek çoğu sanat
larını bırakmışlardır. Bugün teneke
cilerin ekserisi mahalle aralannda 
dolaşmakta kınmen tamircWk ve le
himcilik, kısmen de eski eşya alıcı
lığı De meşgul bulunmaktadırlar. 

Çinko c~ imalMhaneleri tama-

kemelerin mesaisi de aznkhğmdan 

mUddeiumumllık bu mahkemelere l· 
dl davalar dahi venniye ba.'lamı,. 

tır. 

EskJ tarzda Usl<ıplu ~y&.'!I fevkatlMle kıymettar olan bit
yük yatak odıı.'lmıla birkaç !"aniye derin bir ıtıkat hüküm 
aürdü Ve bu derin 6ük6tu, ba!Jnu ağır ağır ııallıyarak Ha· 
nıntefendl l>Mdu: 

- Ba dünyada ae tuhaf, ne hatıra gelıneZ tesadüfler o-
Juyor! 

- Enise Hanım naıııl blr kadın! Güzeltfğini vak tile çok 
methettllerdl. Amma tabU şlmdi blra:r: gf!!:Jdn olacak. 

- Bll&kftJ, hAIA tamamen genç ,.e güzel. Dedim ya, ilk 
önce JUzellJğl naz&J"ı dikkatimi celbettt de, kJm oldujunu 
öyle eorup öğrendim. Fakat Muhsin üzerine bir oyunca kı
zını kapatmMt diyorlar. 

Prenııeıı l\llneyyen Hanımefendinin ııesl birdenbire kinli, 
hatt9. belki biraz da maztarip bir ses obmıştu. Şayeste 

ı;ıorda: 

- Haıırmlarla hl~· 1'fuh5in Beyin Jakırdısmı ettiniz mı! 

- Hayır, biç etmedik. Sa.de dönltşt~ buraya ıellrken 
Kemali konuşturdum. Malama, o ber ~yl bWp öğrenir: Bir 
<'anlı gazetedir. Kendisinden aldığun maJamata röre Muh· 
sin Danlmarkada kalmış. Orada uzun zamandanberl bir o
yuncu kıza tutkunmu' ve tutkuıılu*'1 gün geçtikçe artmış 
Jmlş. Nihayet bir ~ün kadınca~ız \'aZlyete tahammill ede· 
memlf. Kı:ımı ve anasını toparlayıp almış, tiçü birlikte bu· 
.raya gelmi,ıer. Hem bize kom'}u ela olmuşlar, Osmanbeyde 
bir apartımanda oturuyorlarmış. Enlı;e Ranonıa kı:ı:ınr ya· 
rın burada öğle yemeğine davet ettim. 

Müzeyyen Hanımefendi artık tekmil elmaslarını çıkar
mış bulunuyordu. Fakat oyunma6'n bir koltuÇ;a oturdu. 
Fil dişi ve rnustatU biçimli bir kutudan aldıtı bir ıılgarayr 
Şayeete-nln uzattığı kll>ritle yaktıktan sonra kendisine: 

- Sen de yak bakalım! Dedi. 
Bu emir karşıııında öteki hiçbir hayret veya tereddüt 

göıııtermedl. Karşılıklı oturmakta de..-arn edt'rek ılgaraları
nı Jt.erlerkcn MUzeyycn Hanımefendi devam etti: 

- Kızın ismi Suzan. On sekiz on doku:ıunda hlr şey. 

Kendisine pek ı;üzel denemez, daha lllyade şirin ,.e ııevim-

-----------------------------------------

l Yazan: -- 8 
Nahid Szrrz 

U denebilir. SaçlarUe rözlerlnln rengi Cevadınldlerden çok 
açık. Sade teninin renrt ayni. Esasen hemen yegı\ne gU
zelUğl bu tenJ. Şunu da söyJlyf'ytm ki, her genç kız gibi 
Cevada hayran ve meftun. Onunla aralarmda bir gün lz
divıı.cm lınkAnsız bir ~Y olmadığı kanaatlnl bu kıza ,·ere
ceğim !. 

Ş.ye1te bir şey söyJlyeıniyor, 1!1..-tn ıimslyala ve kalın 

ka,ıan çatılıyordu. Nihayet: 

- Bu tehlikeli bir tey olmaz mı'! Dedi. 

- Niçin olacakmış! 

- Ya Cevat Bey bu kızı ıe"erse? 
- Alfık olacak delikanlıyı tamam buldun! 
- PekJ, fakat kız oğlunuzu &e\:eblllr. Sernrae!t 
- Se\·erse ne olurmut ! 
Müzeyyen Hanrmtoff'ndl birdenbire sigarasını ııöndürmiış 

\·e ayağa kalkarak odada gezlnmlye ba,ıamıştr. o:Severse 
ne olurmu' h Sözlerini o kadar hAklm bir eda lle söyleml' 
bulunuyordu ki, ara~·a mernff'lerln yeniden girdiğini hl,,se
derek Şayestf! kalfanın kalfalığını tf'krar takınmaı;ı, siga
rasını hemen atarak ayağa kalkması ir.np ederdi. Fakat 
kdıncağız türlü düşünce ve hatıranın hücumu altında şaş
kına döndüfü için oturmakta de,·am ediyordu. Hanmıe

fendi tekrar onun önüne kadar gelip ellerini omuzlarına 

koyarak t1rar etti: 
- Evet, se,·erse ne brls .,·ar'! Gençlik r;evgl çağı değil 

mi! Eu!len de Ali ~luhı;ln Beyin knı ile benim oğlum ara
sında bir lzdh·aç aykm Hı inıkf.ınsı:ı bir ~ey olmu,; ki! Hem 

bu Suzan hakikaten iyi bir kıza bemiyor. Kendhini cidden 
sevdim. 
Şayeste artık bir mukabelede bulunmadı , .e hiçbir şey 

söylememek için dudaklıınoı ısırdı. Şimdi Müzeyyen Hanı
mefendinin soyunmasına yardım ediyordu. )lavı damarlı 
esmer elleri rnı kurusu rengindeki kadife elbiseyi, kencllsl· 
ıe eskJden belkl müsavi bir dereceel yahut b.Jaımhtı olan 
Prensesin ıırtınd&n çıkardı. Kadının nefta clantelAJarla 
eüslü olan ipek ve beyaz gecellk entarisini gtymeeJ.ııe yar
dım etti. Sonra, ef llerek, ipek çoraplarını çekip çıkardı. 

l\lüzeyyen Hanımefendl yatağa yattıktan sonra: 

- Hayır, arkamı örtme, dedi. Başucumdaki IA.mbayı 

yak ta avizeyi öyle ıöndUr. 

Prensesin röılerl hakikaten çok parlıyordu. Uyumak ni
yetinde olmadıtı belliydi. 

Hakikaten de Müzeyyen Hanımefendi yatatının lçl.Dde 
uzun müddet sağa eola dönüp durdu ve uykuya ancak gün 
ışığı kalın perdelerden ı-üzillmlye ba,ıarken dalabildi. Fa
kat acaba oğlunun kollarına kızdan evvel a.nne)i atmak, 
Ce\'1Ltla Muhsin Beyin aade kızı değll hem de karısı arasın
da bir maceraya vücut vermek daha münasip olmaz mıy
llı ! 'Vaziyeti Ali )fuhsln Bey herhangi bir eebep \'e suretle 
haber alıncıya kadar onun karısı ile kızını evinde ııaeıı 

, .e ne kadar kirletmek mümkün olacatını Prenses .'.\l~y
yen Hanımefendi uzun uzun düşündü, bu hwnuta ince he
saplar yaptı. 

Ve reçkln kadın yaptıf;ı hesaplarda Enlaeyt karıştmrken, 
bütıin taravetini muhafaza eden , .e kızmdan daha güzel o
lan bu annenin ince kızıl dudaklarını, teklk yeşil gözlerini, 
bembeyaz tenini, kesik altın saçlarını, eonra biraz uzun 
boynunu, fevkalade me,·zun göğsile heykel gibi kusursuz 
kol ve baeııklarım görUr gibi oluyordu. Bu rörUr (ibi oluş 
damarlarındaki kanda garip bir hissi tutu,turup dolaştı-
rıyordu. 

(Arkası var) 

• • 1 
karşı Almanya Avrupa ı~ırı 
kendi bildiği gibi halledincİY~ 
kadar lngiltere bu iılerden el~ 
ni çekecekmiş. Fazla olar• 
Almanya Süveyşle beraber 
Boğazların beynelmilel bir h•· 
le gelmesini istiyormuı ..• 

ister ciddi, ister şaka şekilde 
Boğazların lakırdm olunca bıt 
elbette kulak kabartırız. Boğa~· 
lar gibi mu"him ıbir deniz geçı· 
dinden her memlekete ait ticıı· 
re t gemilerinin selametle .,.t 
emniyetle geç.miye hakkı va;· 
dır. Bu selamet ve emniyeti oe 
dünya yüzünde bizim kad8; 

dürüst bir şekilde temin edece 
bir beynelmilel heyet tasa~'llb~ 
edilemez. Biz Boğazların sah• 

1 

sıfatile orada bekçilik ederke" 
yalnız kendi topraklarıırıııı~ 
emniyetine değil, ·beynelnı il~ 
anlaşmalar dairesinde, herke!~~ 
selametle Boğazlardan geçeb1 

mesine de sadık bir bekçiyiı. 

Dünyada yumruk hakkı hiİ' 
küm sürdüğü müddetçe Boğaı· 
!arın icabında silahla müdafa' 
edilebilecek bir halde olrnB91 

bizim emniyetimiz icabındaP 
olduğu kadar dünyanın sulh ve 
emni~eti için de lazımdır. Nit~· 
kim bu harPte bizim bekçiliğ~· 
miz harbin dört tarafa sirayeti" 
ne mani olmuş, hiç olmazsa b'll' 
nu geri bıraktırmıştır. 

Eğer günün birinde dün>'' 
rüzünde tam bir emniyet kur.o· 
lur ve askeri korunma tedbıt• 
!erine ihtiyaç kalmazsa Boğa~· 
lar zaten tamamile serbest b~f 
geçit halini alır ve buna da~r 
beynelmilel anlaşmalara da pıÇ 
bir lüzum ve sebep bulunm~ 

SalibaddlnOkslzcü 
Velat Etti 

Tilrk tedris ve idare !lemi evveli< 
gün kıymetli bir uzvunu daha J<ıı.)' 
betti. Sallihaddin ÖksUzcU 58 yaşıt'' 
da, henUz kendisinden istifade edeee· 
ğimlz bir çağda. gözlerini hayata !<S' 

pamıştrr. Türkün bu idealist hOCııl1' 
evvelki gün LAJ.elideki Hayda• 
Molla apartnnanından sevdiklerlrı1~ 
elleri üstünde kaldırılarak Karacaptı· 
metteki aile mezarlığına detnedil11\ır 
tir. 

Darüleytamlann mUessisi sa)'llsJI 
Sallhaddln Soyadı ararken kendisill~ 
cÖksüzcU> yU seçmek suretile afi! 
zamanda kimsesiz çocuktan yeU~tll" 
mek hususundaki derin aşkını ızııar' 

ıw vesile bulmuştu. SalA.haddln ökS 
cünün hayatını hUmmalı bir taaııyet· 
le dolu buluruz. 

İdare işlerinin başında bulunur~ 
de hocalığı terketmemiş, mul1t I· 
mekteplerde dil, içtimaiyat, edeb 
yat ve felsefe dersleri vermiştir· 

935 te Ankarada vazifesi baŞJJld8 
iken felce uğramıştı. Ondan sorıl'' 
tstanbula geldi. Hayata gözlerini !<il' 

padığt zaıman Pertevniyat mektebi· 
nin tllrkçe ve edebiyat hocası I~ 
SalAhaddln ök8Uzc0 müfrit bir 11\ 
llyetçl idi. Btr aralık onu TQrJ<ocıı.I'' 
larınm ba.,mda da glSrdUk. sattı~ 
ailesine ve oğlu Muhteşem ile J<ııl~ 
Bllkay, Gökmen ve İzgence saıni dt 
tAzlyeUerimlzl sunar ve kendisine 
Allnhın rahmetini dileriz. 

il -Abone 'OcreU 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık 

750 

8aybk ~ 
(00 lbO k~ 1400 

Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık 3 aylık ~ 
-~~~~~~-~---~kt~ 
2700 1410 800 Kr. , .... ---....,. 

;#.-
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MIMD 
Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

NİLLA BUB Yaıaa: 

Mihrünnisa, İster İstemez 
Evleniyor Ali Kulu İle 

-28 -
la 2ilı?nal)e Bey Kabile ~oğru at siydi. Yoksa kız bekliyecek ve 
le l~rıırken, kendi kendine göy- muradına nihayet kavuşmuş ola-

IOyJeniyordu: caktı. Fakat kimbilir, Şeyh Baba-c;- Şeyh Baba ne mesut adam... nın taleobinden birkaç saat evvel 
be ~· Beyin kızına aşık olmuş, Mihrünnisanın başka birisile ev
~.ırn gibi oğluna sevdalanma- lenmesi belki de Allahın bir lut· 

fu idi. Şeyh Babanın takım takım 
bıııhŞeyh Baba, Mihrünnisadan karıları, cariyeleri vardı. Mihrün-
1~ ~~derken Zamane bir eaniye- nisa, ıiddetli a§kına rağmen bun
lllİf _ır §Üp.he ve kıskançlık geçir- !arın arasında devamlı bir saadet 
iıı tı. Fakat tanıdığı oğlan çocu- bulamazdı. 
al~· Şeyh Babanın sevdiği kız İşler cidden garip bir §ekilde 
ııı ılınesi ihtimali üzerinde dur- cereyan etmiııti. Mihrünniıayı ev-
ti1ı§tı. lendirmek lakırdısı olur olmaz 

kalb· Çocuğun gözleri yüzünden 1 kız hiçbir iz bırakmadan ortadan 
biltn~nde açılan ~ara kapanmak kaybolmuştu. Günlerce her taraf
l°ll 'Yordu. Hiçbir kızın eli bu ta aranmı§, bulunamamı§tı. 
ııı~!ı silemezdi. Zamane evlen- Nihayet lranlı bir asılzade Gı
)a dı, karısını beğeniyor ve sevi- yas Beye gelmiş, hiçbir mukad
l'll r u. Fakat tayı üzerinde ağlı- deme yapmadan §U sözleri söy
ler~ Çocuğun yaş dolu yeııil göz- lem işti: 
llt 1 karşısında. duyduğu heyeca- - Allahın crnrile kızınızı iste
llıll Kenç ve güzel karıaı hiçbir za- rniye geldim. Eğer verirseniz onu C kendisine verernerni§'ti. mesut ·edeceğim. Ömrüm okluk-
~- ~~ Bey Zamaneyi kar;,ıem- ça seveceğim. 
'-dı~orunce •evinçle yerinden hr- - Ya vermezsem'? 

~-""-:. ~amane Bey, seninle dün
lcf lozıle tekrar buluşmak ne sa-

et ı .. dedi. 
bi~ınane diplomatlık etmeyi 
&" zdi. Kabile ne vazife ile 
ıl:~eri)diğini §U birkaç kelime 

0 irudan doğruya anlattı: 
~ ':j Şeyh Baba kızınızı Allahın 
k.;ı c İstiyor. Kaıbul ederseniz 

cızı alıp aaraya götüreceğim. 
bir h'Yas Bey saika vurmuş gibi 

alc geldi: 
"el Ah, dedi, keıki biraz ev-

gclıniş olsaydınız. 
- Neden? 
- Çünkü kızım evlenmi§tir. 
- Evlenmiş mi? Kiminle'? 

lı ·) Irandan gelen bir dclikan-
ı e •• 

- Vermezseniz namusunuz 
lekelenecek, çünkü birkaç gün
dür kızınız benimledir. 

Gıyas Bey Haşmet Hamını ça
ğırttı. Kadın meseleyi haber alm
ca ağlıyarak dedi ki: 

- Kızımı görmeden hiçbir ce
vap veremem. 

- Hayır, kızınızı gÖremezsi
niz. Fakat benimle evlenmiye ra
zıdır. işte el yazısile mektubu .•. 

Mihrünnisa mektubunda şöyle 
diyordu: <Anne, iş igten geçmiıt· 
tir. Bu adamla evlenmiye mec
burum. Yoksa ailemizin namusu 
betba.d olur.> 

Bir iki gün içinde iki genci ev
lendirdiler. Konakta küçük, basit 
bir nikah resmi ya.pıldı. Haşmet 
Hanım nikahtan sonra kendi 
kendine dedi ki: 

- Allahın hikmeti bilinmez. 
Böyle olduğu belki de kızın iyili
ği içindir. Damadımız Ali Kulu 
Mihrünnisayı çıldırasıya seviyor. 

Kulağımıza 

Çarpanlar 
Yunanistanda harp baılıyalı on 

bir gün oluyor. Bu müddet için· 
de hududun muhtelif noktala· 

Düşmüşler rında yapılan küçük mikyastaki 
. . hareketlerden çıkan netice en bi-

• • • 
Kazdıkları Kuyuya 

Amerıka ıntihaplanrun tuhaf ta- taraf hislerle ve t~mamen aakeri 
rafları çok ... Gazeteler geç geleceği düşüncelerle Yunanlıların lehin-
ıçin bunları geç duyacağız. Fakat şu 1 de ve İtalya 1 1 h. d d' . . . . . n arın a ey ın e ır. 
hıklyeyı şımdJden .stze anlatabilırız: Harp ba 1 d y · • . . § a ıgı zaman samımı 
Roosevelt ~·~ yerde nutuk ııöyllyecek, olarak söyliyeyim ki ltak)'an or
hususi kA.tıbı de arkasından koşup dusunun Almanların Lehistanda 
notları yetıştırecekmtş. Arka kapıda tathik ett'k~ · ib' b' ı.J 
nöbetçi duran bir polis memuru kl· h ..ı •

1 
•. 

1 
en. ~ 1

•• ır Y,11<1ırırn 
. . aıv numunesını gostermıye ça· 

ti~ı tarinnıyormuş, geçirmek isteme- lı§acaklarını zannetmittim. 
mış. Dakikaları sayılı, nutuk saniye- Böyl d .. ·· ·· k h l k 
de radyoda verilecek. Kltlp ne yap- e u;,unur en aya e a-
sın? Meğer kuvveUi bir boksör im1'· pı~amıştım. Almanların gerek 
Poli.8 memurunun burnu budur diye Ldustan .'!e ~erek Norveç ve F e
yumruğu indlrınif. Geç~. Villde lemenk ~z~r~ yaptıklar! hare
taraftarları bu vaka.yı duyunca m~- ket.lıcrd.e ıyı talım ve terıbaye, te· 
hur boksör Conaon'u çatJrıp poll.ıı ferrua~ne hazırlanml§ bir pli.n v e 
memurunun intikamını alm k Uzere yeni sılanların tesirinden istifad e 
kAtibe bir yumruk indlrmly: memur ile b~ ~~:z.d~.~i har~k~tlerin ya
etmişler. Bir taraftan da polial allp pıla;bıldıgını ogrenmıştık. 
hastaneye götnrmUşler, hatınnı hoş İtalya, Fransa ezildncten aon
etmi~er, hediyeler verm;..,ıer, bokSör r~ harbe girmiş, Fransa cephe
Co?l80n vasıta.aile Rooeevelt'in ki.ti- sınde ordusunun kuvvetini gös
binden intikamnu da aldıJdannı ha- termek fırsatını bulamamıgtı. Mı
ber verıni'1er. Bundan aonra aormuş- aır cephesindeki harele.ener de 
lar: henüz beklenen inkitafı verme-

- Ey bakalım, doetum, fimdl ki- miş bulunuyordu. Ortada iti güç· 
me rey verecek8in? leştiren bir çöl ve karşılarında 

Polis sotukkanlı bir bwır!a cevap her türlü tedıizatile ve hava bir-
ve11miş: Jiklerile hazırlanm!ıf bir or.du var· 

- Kime oiacak, elbette Rooeevelte. dı. 
Vilkie taraftarları, yumruk hA.dt Yunaniatana ~ince kiiçük bir 

hükUmet idi. Ordueu v e hava 
kuvveHeri İtalya ile mulı:aye.e 
eclilmnİyec.ek derec.ede miiteva
zı bulu~yor.du. 

sesi doiayıeile illmi etrafında. n.ı
yat yapılan polia memurunun ağsın
dan VIHne lehine bir lllÖlı almak için 
bu kadar zalıınete girdikten l'JOnra 
böyle bir cevap, almca bildikleri kU
fUrlerden en kuvvetuslnl aavurmuş
lıır. 

Garibi şu ki, Roosevelt tara!tan a
çık göz bir gazeteci bu hldlaeyt gör
m Uş. Derhal gazetelere akııettirmlf. 

Böylece Vilkle tara.ttarlannın bin 
zahmetle hazırladıkları lıldlae Roose
velt propaganduma m8kemmel bir 
yem olmUf. 

Kitaplar Aşılamyor 
Muhakkak iri. çok ,...cak, hiç ki· 

taplar qılanabUir mt diyecek8lnlz? 
Filhakika şimdi kitaplar da &41· 

!anmaktadır. Bir Norveç kUtUphane 
memuru kitapları 8'118J?'ak için bir 
usul icat eyleditini 6.limlere bildir· 
mlştir. Bu memur kitapların sırtına 
enjeksiyon iğneeile bir mayi zerket
mP-ktedir. Bu hususi mayi kitapların 
yapraklannda görülen kurtlara mA
ni olMaktadır. Bu sayede kitaplar 
!eykala.de ~onınmaktadır. Bu icat 
l·llhıuısa kUtUphuelerde t:.tLik edile 
:ektir. 

İtalyanlar A rnavutlukta hazır
lıklarını yapmlflar ve yollannı 
inşa etmitler.di. Arkalarında emin 
bir Adriyatik d enizi üe İtalya bu
lunU)"Oııdu. 

İtalya kuvvetlerinin büyük bir 
kıamı serbest idi. Hele çölde kul· 
lanılmıyacak olan Alp birlikleri 
için Yunan;.tan ideal b ir faaliyet 
sahası arzediyord u. Berat civa• 
rında işletmekte oklukları p etrol 
rnem~ları da vardı .ki bunların 
senelik iatihsalatı 937 de 59 bin 
idi, sonraları 300 bin tona çıka
rıldığı söylendi; bu membaların 
verimi az da olsa Arnavutluğa 
hari1;ten petrol sevkiyatı külfeti
ni ortadan kaldınyordu . Taarruz 
işini İtalya ele alm!J okiuğuna· gö
re, her türlü hareketlerde tam 
serbestiYe malikti. 

Yunan . İtalya 
Harbinin 

İlk Haftası 

İlk Tahminlere Çok 
Aykırı Netice:er 

YAZAN: 
Emekli Albay 

olt IAKMAB 

İıte makul sebeplere dayandı
ğına kani bulunduğum bütün bu 
düşünceler tahakkuk etmemiştir. 
Buna rnuka:bil §U hakikatler te
celli etmİ.§tir: 

1 - Yunan ordusu seferber
liğini bitirmiş, Yunan mitleti bü
yük bir azimle ve istiklal ve hür
riyet aıkile mikadeleye atılmıı
tır. 

2 - Yunan ordusu hazırlık
larını tamamlamakta ve müdafaa 
vaziyetini mezvii muvaffakıyet
lerle ıelah ve takviye etmektedir. 
Bu zaferler milletin ve ordunun 
maneviyatını elbette yükseltiyor. 

3 - Doğu Akdenizde strate
jik bakımdan çok mühim bir 
mevkii olan ve Ege ile Akdeniz 
arasında bir kapak gibi uzanan 
Girid adasında İngiliz hava ve 
deniz üskTinin hazulanmastna 
İtalyanlar hrsat vermİ91erdir. 

İtalyan ordularının hareketle• 
ri. Prespa gölünden Yunan de
nizi sahiline kaıdar olan cephede 
birirrin merkezi Görice, diğerinin 
Ergiri olmak üzere iki istikamet
te inlti~f edeceğe benziyor. 

Göriceden Florina üzerinden 
Selaniğe veyahut Kesriye üzerin
den AlHonyaya: E.rgiriden iı~ 
Kalibaki - F onice hattından Yan• 
yaya teveccüh edecek orduların 
takip edecekleri ieti.kametleri 
bir.birinden uzaklaşmaktadır ve 
birbirlerine muvazi oldukları va
ziyetlerde ise aradaki büyük dağ 
silsileleri bu iki istikamette ilerli
yecek orduların müşterek hare
ketlerini güçleştirmektoclir. 

Şimdiye kadar cereyan eden 
ha.Teketlerde İtalyanlar Görice 
cephesinde müdafaada kalmışlar 
Ergiri cephesinde İle taarruzda 
bulunmuşlardır. 

gibi kullanılarak Yunan mevzi
lerini ve geçitlerini zorlamakta 
büyük faydaları olacaktı. l~te Yu
nanlılar 5 kilometre derinliğinde· 
ki bu mıntakadan İtalyanları at• 
makla müdafaa vasıflarını takvi
ye etmi§ler, bununla da ikt ifa et
miyerek Prespa gölü cenubunda
ki tepelere doğru sarkarak gölün 
cenubundaki geçide hakim olmı
ya çalı~ı§lardır. Bu sayede ltal
yanların ileride bu cephede ya
pacakları, munasamadan evvelki 
vaziyete nisbetle daha çok müş
kül bir hale sokmuşlardır. 

İtalyanlar için İlb.asan • Ohri -
Resne - Manastır - Florina istika
metinden Yunan ordusunun geri
sine dütmek ve Selanikten ayır
mak çok cazıptir. Fakat Yugos
lavyanın bitaraflığı Yunan ordu
ıunun sağ kanadını emniyette 
bulundurmaktadır. 

Yanya istikametinde inkişaf 
eder gibi görünen İtalyan hare
ketleri Kalibaki - Fonice hattın
dan pek ileriye gitmiy erek bir 
hazırlık ve tevakkuf devresine 
girmiı görünüyor. Bilhassa sarp 
y_adiler ve dağlar ara!!ında yapıl· 
mak istenen manevraların baskı
na uğrıyarak akim bırakılmaaı 
Yunanlıların dağ hareketlerinde 
de üstünlüklerini göstermiştir. 

Hareket istikametlerinde bir
birinden uzakla§an bu iki cephe 
arasındaki Kolonya ve Leskovi
kin doğusundaki dağlık mınta· 
kalarda timdiye kadar bir faali-
yet kayıdedilmemiştir. j 

İtalyan ordusunun geri ile olan 
rnuvaaal-aları hakkında; Balkan 
harbi esnasında bu rnıntakalarda 
cereyan eden hareketler esnasın
daki yollar üzerine hüküm ver
mek elbette doğru ohnıyacaktır. 
Yeni yol"!1lrın inşa ve eskilerin 
ıslah edildiğini kabul etmek doğ
ru olur. O zamanlar Göricenin 
biricik yolu Leskpvik - Yanya 
üzerinden idi. Berat ile muvasa
lası bir kaamı araba yolu olmak 
üzere asıl mühim kısmı çetin dağ
lar üzerinden geçen dağ patika 
yollarından ibaret idi. 

(Tepe delen) den Loflla üze
rinden Viyosa vadisi ile ve Er
giri üzerinde Verinos vadisile 
(Kakada) üzerinden gelen yollar 
Leskobik - Yanya yolu ile Kali
baki hanı civarında birleşiyorlar
dı. Ve bu aeheple de Balkan 
harbindeki Vardar ordusu karar
ııihı (Zolina) köyünde kalmıştı. 

B ir yderin mesele konuıa-
cagım: 

Kendini bilmek. 
- Nedir kendini bilmek? 
Ne siz sorun, ne ben söyliye

yim. Çünkü - doğrusunu ister
seniz - bunu ben de izah ede· 
miyeceğim. 

Eskiler: 
c:Kendini bilen Allahını ~i

lir> 
Diye bir iddialı lif etmişler. 
Dernek Allah bilgisi, nefı bil

gisile başlıyor. Öyle ise nefsi
mizi tanısak ve kendimizi bil
sek. 

Zaten zevzek görünen bir ,air: 

cSen seni bili Sen seni! 
c:Sen seni bilmez isen 1 
cPatlatırlar cnsenib 

Demiştir ya 1 

Hep laflar orada toplanıyor. 
Birini yermek için: 

- Kendini bilmezin biri!. 
Derler ve bir baıık&11n1 ikaz 

için: 
- Kendine gel yahu 1 Diye 

ihtar ederler. 
Ne bilinmiyccek §eymİ§ bu 

kendimiz. 
Öyledir erenler. öyle! Ve 

bana sorarsanız kendini bilmek 
zor, külfetli, zahmetli ve hatta 
zararlı bir şeydir. 

Kendini bilince kusurlarını 
bilecek, onları düzeltmiye uğra· 
şacak. ya muvaffak ya münke
sir olacaksın. 

Kolay mı} İki ucu boyalı bir 
değnek. 

Kendini bilince belki mezi
yetlerini bilecek, ya takdir edil
mediğine üzülecek, yahut mağ
rur olacaksın! 

Rahat gcy mi? İki tarafı ke
sen bir silah I T a:biat bile din· 
lcnmek için kendinden geçiyor. 

Uzağa gitmiye ne ha.cet'? 
fşte biz. 
Dinlenmek için, kayıplarımı

zı telafi için, gelipnek ve durul
mak için kendimizden geçiyor, 
uykuya dalıyoruz. 

Uyudukça rahat ediyor, ken· 
dimizi hissetmedikçe toelanıyo
ruz. 

rQ 8~. ~ırada Ha~et Hanım gö
rıe°fl<Ju. Zamane Beyin geldiğini 
)~ "ccrcden görmüştü. Delikan
~n a daima ailenin bir azası gö
&e~·bakıldığı için misafire hoş 
ltı ın demek için aşağıya kog
ııj'tl; Zamanenin niçin geldiği· 
111~ ~er alınca yüzünde peçe bu
~~ U&una memnun oldu. Yokaa 
"•UıC<:a~ını saklıyamıyacaktı. Za· 
rj I Mihrünnisal Böyle bir habe
ltı1ı: tı senedir b,!:kliyordu. Tam 
~lltı adına kavuşacağı sırada ha
d, kı ba§ka birine bağlamıştı. O 

Ali Kulu Şah İsmailin sarayın
da genç yaııında mühim bir mev• 
ki yapmış bir Iran zabiti idi. Şah 
lsmailin vefatından sonra düş
manları iş ba§ına gelmiş ve tıpkı 1 ============== 
on yedi sene evvel Gıyas Beyin Faydalı Bilgiler: 
yaptığı gibi handan kaçmıya 

HaLbuki Yunan ordusu müda· 
faada bulunacağından dütmanın 
hareketlerine bağlı bulunuyordu. 
Meçhuller kartısında doğru hare
ket tarzını .eçmek mecburiyetin
de idi. 

Görice havaliaindeki hudut 
Devrek suyu istikametinde doğu 
§İmale gid.erken tam ıGöricenin 
doğusuna tesadüf eden bir nok
tada Oevolun doğusundaki dağ
lık mıntakaya atlamıştır. Orada 

Bu yolların istikametleri ve 
vadiler için.den ııitmeai hava hü
cumlarına karşı ~assas bir durwn
dadırlar. 

ıGarip şeydir hu kendini bil
mek ve bilmemek! Bilsek bir 
türlüdür, bilmesek bir türlü. 

mecbur olmu§tU. Kandharda Ak- Farelere Karşı 
her Şahın kumandanlarından Ha
nıhanan ile tanışmış, Akber Şa
hın hizmetine girmiş ve garp cep· 
hesindeki muharebelere İştirak 

Yunanistanın dağlık mııntaka· 
lan şüphe yok ki yıldırım hatbini 
güçleştirecekti. Fakat İtalya or· 
dusunun bunu gözönünde tuta
rak ve hazırlığını tamamlıyarak 
tecavüze geçmiş okluğunu far
zetmek icap ediyordu. Çünkü 
Yunanistan, umumi maksada erit· 
mek için nihayet bir basamaktı. 
Bu itibarla Yunan harbinin sÜ· 
ratle bitirilmesi İtalyanın men
faati icabından bulunu~ordu .•• 

Netice: Ne umduk, ne çıktı} 
Koca dağ bir fare doğurdu. BULMA CA 

OCaaı gibi Zamaneye: 
q~":"" Keıki biraz evvel gelacy· 
~"· dedi. 
ıyaı Bey gu suali aordu: 

k ..._ Şeyh Baba. ne diye benim 
~~. talip oluyor'? Herhalde 

Unu görrnemi§tir. 
tUr..._ Belki de resmini görmüş
~~ Şeyh Babanın üvey anneleri 
~iıı· bunlardan biri kızmızın res· 
lir Y kendisine göıtermi~ olabi
q~ ahut belki de kızınızın ağız
k,~ rııethini İ§İtti. Şeyh Baba o 
aı~ garip bir gençtir ki atık 

ı için bu bile kafidir. 
b,b Yarınki Türk ,ahının kayın 
~İr •ıı olmak, benim için büyijk 
il)~ ıeref olurdu. Kısmet değil
"~k Biz saraydan altı senedir 
le b· bulunuyoruz. Belki de böy
ltt 1~ talep olur diye kızımı bek-
~1Ye imkan yoktu ya ... 

lteltn~§ınet Hanım bayılacak hale 
tia·ı •tti. Mihrünni.sayı başka bi
~vlenrniye sevkeden kendi-

etmişti. 

Ali Kulu Mihrünnisaya dedi 
ki: 

- Annenle baban Irandan 
kaçarken sen Kandharoa doğ
muşsun. Yeni bir hayata ben 
orada baııladım. Bizim beraber-
ce muradımıza ermemizi Allah 
iptidadan istemiş ve hazırlamış. 

Ali Kulu Mihrünnisayı meyha
neden kaçırdıktan sonra dağlar
daki bir hana götürmüştü. Kızı: 
eline nasılsa düıımüş bir ganimet 
saymıştı. Rızasına bakmamış, 
kuvvetine güvenmişti. lş işten 
geçtikten sonra kız, talihin kar
şısına çıkardığı bu aşığı kabul et
mekten başka çare bulmamı§tı. 
Olup bitenden sonra başka ki
minle eV'lenebilirdi "? 

(Sonu var) 

~~~~ 
Bu Haftaki Lig Maçları 

8ll /:lafta Yapılacak Maçlarda Takımlar 
Ne Netice A labilirler ? 

~irı ~ ncı ve ikinci kiline lig maçla-ı nuda Kasnnpaşa - Topkapı mUsaba-
ltıı~nUrnuzdeki hafla da devam e- ka.cıı olacaktır. Her iki takım da kuv-
~u Ur. vetll rakipleri önUnde çok güzel o-

!ıc~atta yapılacak maçların en e- yunlar çıkardılar. Bu maç UstUnde 
ter ... ~~Ulsi hiç şüphe yok ki; Şe- evvelden bir şey soylemek kabil de
Q.;,_•.tadında oynanacak olan Pera • ğildir. Oynadıklan oyunlan gözönün
~ray maçıdır. Peralılar bu- de tutarsak vaziyet çok az bir fark
)! eler kadar oynadıkları oyunlarda 1- la Kasımp&4a lehine olur. 
~ eceıer aldılar. ve şampiyonada lst'ı şare H 1. ~ Qa Vaziyette gidiyorlar. Bayram- eye 1 
O..ı~ Beşiktqı mağlQp ettiler !ak&t 
ı.1~11~ ay karflSlnda s-1 gibi çok Toplanacak 
ı ıı:ı .. .._ bir farkla yenild~r. Bu fark-ttı~lCtbiyetc rağmen bu oyun yine Beden terbiyesi gen~l ~irektörlllğQ 
lt~?nlvettnı kaybetmemiştir. Ga- merkez i.atişare heyetı önUmUzdeki 
rıı lt rayıııar da geçen hafta Topka- hafta Ankarada toplanacaktır. Bu 
~arşısında hiç te iyi bir oyun çı- toplantıda ceza ve sicil talimatname
,.. adılar. Sarı kırmızıWarın Pera- lf'ri üzerinde k<nuşulacak, ya taSdik 
~l6p edebllmeleri için '°k ça-ı veya tAdll olunacaktır. 

,~,r.~=1~ırdiğer karşılaşması Birleşik KIUpler rt1açlrrı 
~aniye - B6'1ktaş maçında Be- Yapılan teftişten sonra birl~tirll
~. n kazanmuı tabi görülmeli- melerlne karar verilen ikinci küme 
ın8'erı klUplerl arasındaki lıg maçlarına da 
::..... ı'r.balıçe stadında Fenerbahçe- on beş gilne kadar başlanacaktır. 
~rn •;.anbuısporh karşı!qacak bu Beden Terb'~esı İstanbul Bölgesi 
~tır llf'tlccslde l<~ener lehine ola· P~kanlıl'rodan: Ebedi Şef Atatür-
~Yi kün olumunun ıkincl yılı dolay:sile 

~"l kı.toı • Vefa ~nll.sa.bakası iki mü- 10 İku1cıtcşrin 1940 pazar gUnü rcı:
~q ı.. .. ~VVetın ksırıı:l~mnsı olacakt!r. m! ~e husu.cıi bUtUn spor müsabaka
~ ihermcw t.&ı!ınin y8rlltmek )arile f1ICbol ?it l"NJb"DID Wllr edil• 

• ~ner lltadrln aı 9lltt dllt hbWf'olmar. 

Kış mevsiminde evlerdeki fareler 
faaliyete geçerler. Fareleri defetmek 
için size yepyeni bir buluştan bah
sedeceğim. Bu çok kolay bir şeydir. 

Evinizde farelerin dadandıkları yer 
lere bir parça kAturu koyunuz. 

F'areler kAfurunun kokusundan hiç 
ho'1anmadıklan için derhal kaçarlar 
ve bir daha gelmezler. T. S. 

bir yarım daire çevirerek (Van
trok) ve Ppespa göllerinin hemen I~ 
cenubunda dağların tepesini taki- I 
ben şimali garbiye dönmektedir. ı ~ 

İtalyanların Florina veya Kea- "'5.aıı....-.ı.--..-----~'""-...,&~ 
riye istikametinde taarruzları es
nasında siyasi hududun bahıetti· 
ği bu dağlık parça bir köprüba§ı 

l•glakl Program 
8 Program, 8,03 Hafif program 

{Pi.) 8,15 Ajana haberleri, 8,30 MU- , 
zlk progrıunmın devamı (Pi.), 8,50 
Ev kadını - Yemek listesi. 1 

HiKAYE 
12,30 Program, 12,33 Şarkı ve tur- r 

killer (Pl.), 12,50 Ajans haberleri, , 
13,05 Oyun havalan ve tilrküler 13,20 ı-.ı--.__ 
Karışık program. 

18 Program, 18,03 MUzik 18,30 BU- 11 
yük Fuıl heyeti, 19,30 Ajans haber- .._.ı......ı._...ı....ı..-
lerl, 19,45 Beraber ve tek şarkılar 
20,15 Rad>O gazetesi, 20,45 Temsil, 
21,30 Konuşma, 21,45 Radyo salon or 
kestrası, 22,30 Ajans haberleri, 22,45 
Radyo salon orkestrası programının 
devamı, 23 cazbant (Pi.), 23,25 Ya· 
rınki program ve kapanış. 

Soldan Sağa ,.e 'Yakandan ANı,ya: 

Ben O Değilim I 
1 &IKl8LllE llLlal I 

.. ,. •••et 

1 - ReislcUmhurumuzun ismi -
AtatUrk'ün diğer bir adı 2 - Bir er· 
kek ismi - Btr çiçek 3 - Kaide -
Varın aksi • VUcutt& leke bırakan 
bir rUzg~ 4 - Nİ - Çinin merkesi 
idi - Y B 5 - Tavlada bir - Gözün 
UstU 6 - - Fazla • lranlılann çok iç· 
tikleri renkli su 7 - Yarış kayıtı • 
Islak 8 - Kolun ucu - Biçare • RA 
9 - GUul koku • Şaşmaktan emir -
Koyunun tUyU 10 - A3kert bir bir
lik - Dörtte bir 11 - Gazla yanan 
aydınlatma vasıtası - Vatandqlarm 
uyması llzlm gelen rMml kaide. 
IWVEUU BUUllMJANIN llALLt 

SOidan Sala ve Y'abndaa A~: 

Cevat, 1 
Hendeklerinden çirkefll suların 

aktıtı, sarı yil.ZlU sıska kadınların 
dolattığl, sönük havagazi fenerleri
nin bul&flk bir aydınlığa boğduğu 
aralık sokakta ikimiz beraber bU
yüdük. Evet ,1mdi ki.şane gibi apar
tımanların ılık kucaklarında yqı
yan, belki ayaJdartnı parke kaldırım
lara bile değdirmlye tenezzül etmı
yen sen ile medrese avlularının kuy
tu k~elerinde ııabahlıyan ben, o 
havası rutubet kokan sokağın ge
dikli lkl çocuğu idik. Sabahtan ak
şama kadar en bUyUk zevkimiz ça
murlu su birikinUlerinln b&şında oy
namak, gelene ıeçene sat&fmaktı. 

Onuruna doJcunına8m, beliti de ya
zılarnn seni tiksindirecek fakat, ne 
çare ki maziden kaçmıya imkin yok
tur. Evet ne diyordum; seneler, u
zun seneler birbirini hep ayni Şekil
de takip etti. İkimiz de yetimdik, iki
miz de taldr iki annenin elinde idik. 
Fa1<at tali sana yardım etti. Bir gün 
yine ııokatm ufacık bir meydan olan 
köşesinde beraber oynarken yanL'lllZ· 
da bir otomobil durdu. İçinden beyaz 
aa.kallI bir 'bey inerek bize doğru gel
mlye bqladı. OZaman ikimiz de ev
lerimize kac;ryorduk. Fakat sen ne
denae kararını deği,tirdin, ylLflı ada
ma dönerek konuşmıya b&fladın. A
radan iki glln geçti. Ayni otomobili 
sizin evin kapmmda gördllin. Sen lçe
rlde11 çıkarak benim yanıma geldin 
ve: 

- Halit dedin. Bu otomobllli bey 
var ya; lteni kendi çocuğu ycipacak. 

o ..... ben klıılk .. ..... 

1_N_e_cla_YAZ_~,_A:_R _A ş_I 
le konuştuğuma inan. Ben o gece yi
ne aç yattım. ÇtinkU o kıymetli taş
larla işlenmiş saati senden biraz u
zaklaşınca ara sokakların birine fır
latmış. parçalamıştım. 

Artık emin ol ki ; sana karşı hiç 
bir dUşmanlık beslemiyorum. Bu 
his bana dUn akşamki vakadan son
ra geldi. Sana verdlrdiğim ziyandan 
dolayı içim ferahlarken insanlığımın 
senin seviyene dtiştUğUnU hiaaettim 
ve vicdemmdan utandım. Yarın öğ
ledf'n sonra senden yalnız bunun için 

Emlnönllı• Askerlik Şubesinden: 

Şubemizin 4/ 1264 sırasında kayıUı 
Lv. Tgm. Süleyman oğ. Şevk~t 
(38039) 6/ 177 sırasında kayıtlı TBB. 
Yzb. Sa!fet Musa oğ. İbrahim 1/ 322 
sırasında kayıtlı piyade Tgm. B&e
yin of. Hllaeyin Hikmet (28054) 
TBB. Tgın. Kerim of. Mahmut Ma
navgat (45070) makine üsteğmen A
rif oğ. Bedii 321 İstanbul (1895) a
cele şubeye mUracaatları. 

1 - Kanada - Salı 2 - A3ar - E
ti 3 - N8Çlll' - !!HM 4 - Araba • 
SA·Ar5 - RA·Ok-An16-
Ay - İki 7 - ilekbno ·Ye 8 - SelA.
Koş - Al 11 - Atl - Al - Av 10 - Ll· 
man - Yavaz I1 - Rimel. 

aramızda açılan uçurumu hissetmiş 
ve ağlamıya başlamıştım. İşte ça
murdan otomobile, kulübeden apartı
mana, sokaktan mektebe atlayışın 

böyle oldu. O günden sonra seni gö
reme2l olmuştum. Seni kıskanıyor

dum beliti. 1''akat bu his büyUk bir 
kin altında saklı idi. Sana sokakta 
rast geldiğim zamanlar eve koşar sa
atlerce kendi kendime ağlardım. ÇUn 
kU bir kere bile başını bana çevirme
miş, sefaletin göbeğinde yqadığımız 

at lstemlye geleceğim. Allahaısmar- ,============================= 
ladık. 

Halit 

arkadqlığl hatırlamak istememlt- * 
tin. Ben boyacı yanlarında. berber Cevat , edim koltuğuna ya.alanmış 
dUkkAnlarında bir lokma ekmek pe- sigara içiyordu. Dışarıdan gUrültülü 
şinde koşarken sen yüksek mektep- ayak sesleri işitti . Yerınden ko.lkma
lerde okudun ve nihayet blr gün ea- dan zile bastı. İçeri hastabakıcı ile 
ğaloğlunun sıra apartımanlanndan beraber pejmürde kıyafetli bir adam 
birinin kapısında cDoktor Cevat Ne- gfrmifU. Yabancı adam afır ağır 
dim> levhası diğerlerile rekabete masaya yaklqtı, ııonra başını ona 
bqladı. Seni öldUrmek istiyordum.. doğru iğerek, alçak ııeale: 

Hayat ne tuhaf. Dün akfaın Beyoğ - Ben o yum dedi. 

ŞEHiR TİYATROSU TEMSiU.ERI 
TZPJtBAŞI TİYATROSUNDA FRANSIZ TİYATROSUNDA 

DRA M K ISM I ı;- KOMEDi KISMI 
B U AKŞAM BU AltŞA.\I 
Saat 20,30 da Saat 20,30 da 

Bi R ANA D A D 

SAKARYA Sinemasında 
ı - Edebiyatın ea met}lıur Tarlhçeai

MAJW TW AIN'm ölmez tı11erl." 
lunun kalabalık kaldırımlarında zor- Cevat Nedimin gözleri biran ma-

la ilerlerken senin tık blr kadınla ziyi karıştırıyor hissini vererek ya- K A ç A K K o R s A N L A R 1 
mUkellef btr otomobilden indiğini bancı adama takıldı. sonra sigaraaı-
gördUm. Beni tanıYamazdın. Yanı- nın dumanlarına doğru başını kaldı-
n& yaklaşfim. O kadar bitkin o ka- np bafkamıa hitap ediyormuş cibi Renkli ve Fransızca sözlU bir ~eser 
dar göçmüştüm ki, belki de bir dl· söylendi. 2 - (1STANBULDA lLK DEFA) B O G U C U C A N AVA B 
tenci zannile elini cebine attın. O an- - Sen osun amma ben o değ111m.. ••m••REX LEASE ve KlSCH.A AUER l&rafıudan •••••I 
daboğazmasanlmakbtedlm.VebU- --~-~~-------------~-------------------------~--~--------------__:...:_:=: 

~~~( •• _B_A __ R_B_. A __ R __ o_s f (f ~~~ a··E·-·v·E·N-·E-o-·ı·K-.. ] 
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Milli Piyango DDn 
Ankarada Çekildi 

Bulgaristanda Yahü
difurin Hukuku 
Tahdit Ediliyor Milli Piyangonun dördüncü ı ı~ 3 bin bilet 1 O ar lira ka

tertip birinci çekilişi dün Anka· ı:anmıştır. 
rnda 19 Mayıs Stadyomunda 2 lira kazananlar Sofya, 7 (A.A.) - Reuter ajan· 
saat 18 de yapılmıştır. Son rakkamı 7 ile nihayetle· sından: 

30 bin lira kazanan nen 30 bin bt.let 2 şer lira kazan- Dahiliye nazırı Grabovski, 

183875 
1 O bin lira kazanan 

151133 
5 bin lira kazananlar 

167225, 294239 
2 bin lira kazananlar 

19533 231452 276754 
266870 278822. 

1000 lira kazananlar 
Son dört rakkamı 2654 ve 

3124 ile nihayetlenen 60 bilet 
1 990 er lira kazarunışlard.w-. 

500 lira kazananlar 
Son dört r.ıkkamı 92 62, 5 460, 

7926 ile nihayetlenen 90 bilet 
beşer yüz lira l.-azanmıışlardır. 

100 lira bzananla.r 
Son üç rak:kamı 19 7 ile n.İha· 

yetlcncn 300rbilet J 00 er lir.a. ka· 
zanmı~ardu:. 

50 lira baımnlaı-
Son üç r.akkamı 91 7 a~ nira

yetlcnen 300 numara 50 §Cl lira 
kazamm;ılar&r.. 

10 lira kmıananlar 
Son rakkamlan g'5...i}e niha.yct-

milli meclise cBulgar milletinin 
1 lira kazananlar müdafaası> na müteallik yeni bir 

Son rakkamı ı ile nihayetle· kanun layihası tevdi etmiştir. 

mıştır. 

nen 30 bin bilet birer lira kazan· Yeni kanun, üç kmmdır: 
1 - Kanun, ecnebilerden 

mışlardır. maddi veya ideolojik müzaheret 
60 lira teselli müki.fah gören gizli teşkilatları menetmek· 

kazanan numaralar tedir. Bu memnuiyet, bilhassa 
Be~ rakkamı büyük ikramiyeyi farmuonları istihdaf ediyor. 

kazanan 183875 numaranın ay· 2 - Yahudilerin haklarının 
ni ol~p herhangi hanede olursa tahdidi. Yahudiler, bundan böy· 
olsun yalnız bir rakkamı değişik le idari hizmetlerde bulunamıya
olan 4 7 numara da 5 O şer lira caklar, orduda hizmet edemiye· 
teselli mükafatı kazanmışlardır. cekler, kitap ve gazete banmıya-
183870 183871 183872 caklar, filim yapamıyacaklar, as· 
183873 183874 183876 len Bl.!lgar olan hizmetkarlar kul· 
183877 183878 183879 lanamıyacaklardır. 
183805 183815 183825 3 - Kanun, mi!Hyel aleyhin· 
183835 183845 183855 deki muzir propagandalara kar· 
183865 183885 t 83895 şı §iddetli tedbirleri ihtiva et· 
183075 183175 183275 mektedir. 
183375 183475 183575 Bui-g-dristanda, altı milyon Bul-
163675 183~75 183975 gar arasında elli bin Yahudi var-
180875 181875 182875 dır. 

Amerika intihabatı 
184875 165875 186875 
187875 188875 189875 
103875 113875 123875 

Bilancosu 
' (~I biriD<'fde) 

133875 143875 153875 
163'8.75 17 3875 193875 
~3875 263675 

se nazaran 6 Azalık fazla temin e-

ita lya ntar Ttslim Bütün Cephelerde :=:er~;:0k~:~~;::a:t:;a :ıiu~~ar~: 
lllinHrrfar .:rınpCU- f•u•Jı·yefı· Oldu g<>;.t;:~~~~ııdc cumhuriyetçiler 
UtUJVl·I ı~u Clfll 4. balık kazanmı~larsa da 12 azalığa 

(Başı blriııdde) 1 (Ba1!ı blrlnclch) karşı 22 ltzalrk temin eden demokrat 
nemnuniyet içinde ~ f!:bfr .1.arar olmamı,tır. ıar ekseriyeti muhafaza ecbyorlar. 
Geçenlcı:dc y.apilan bir akın «Garbi Makedonya cephesinde la- Bu intihabatın dikkate değer vas-

taatmuz tarafından diln yapılan \·e 
esnasında mahalli tay.ya.l'C dafii ıo numaralı tebllkde bildirilen ta:ar· fı , Amerikan gazetelerinin yaptığı 
bataey1alaanm ~ abn.ı )'8'P&D 1 O rm: f'.ISD:&"ilnda düşmandan alman ı;a· tavsiyeyi Amenkan mıllctinin kabul 
lta~D ~ üçfuıü dü· nimet 4 top, D ha\'an tnpu \e 22 mtt· etmemiş ohnasıdır. 

şürmesi üzooce bura.da ~~~ rat'İ~ğ k:':::::tPindus Tokyo, 7 (A.A.) - Japon matbu· 
bir sevinç büldim ~c :oı1~0· ınmbllmsmda :1..:..- ldı atı Rooııevelt'ln tP.krar intihabına sil· 
~ ve bu ~ Efzunfarın gar- . -"1""' ayn tunlar tahsis \'e Amerikan • Japon 

b
. ""-'--.2~-..>;..ı.: , ... 4 A'tina. T (A.A.) - Cepheden gelen ı uw.;~ muvallilillCı-• lıaberier, şaranı memnuniyet olmak· mlinasebetlcl".inin vehamet kesbebne· 

yetleri ~edeci ile b.iı- kat daha "ta de.vem ediyor. si ihtimaline intizar edılme!!i husu-
artmrft& Arnalruttiık, arazisindeki bütün ııunda Japonları ıkaz etmektedir. 

ltatYantar mevkuf Almanlar Yunan krtaıarı ~ini ınv.vatlakı· Gtindf'lik b\iylik gazetelerden Yo· 
~' yetie tutmaktadır. Bu kıtalar, takvi... mitıri Şimbun diyor ki: 

. ~ almıştardrr. 
Setanikte buiiınan Ita1;ranları Tebtig"de kaydedildiğine gore, gar· cRöosevelt"ın muvaffakıyP.ti, Ame· 

mevkuf tuttukları halde serbest bi Makedonyada, Yunanlılar diin mu· nk11ın - Japcın meselel,.rini halle go· 

1 Alın la Almanyaya emtia vaffaJuyetıe tetevvtlç eden hllcum· türecek yola tama.mile set çekmiş-
0 an a.n r. ıar yapm111lardır. 
naklini temin etmiye wira~ak- Diğer taraftan, Alinaya gelen ha· tır.> 
tadırlar. bcrlere göre, merkez cephesinde, Yu· KoJmmin Şimbun diyor ki: 

Türk - Japon Tii:aret 
Müzakereleri Tehir Edildi 

Japon Heyeti Tokyodan Talimat Alıncıya 
Kadar Müzakerelere Devam Edilmiyecek 

Ankara, 7 (Telefonla) - 3 f ı rafımızdan ka.bul edilmem~tir. 
birincite5rin 1940 tarihinde müd· Öğrendiğimize göre, Japon tica· 
deti nihayet bulacak olan Türk • ret heyeti yeni talimat alarak iyi 
Japon anlaşmasının temdidi veya bir neticeye bağlanmak üzere 
yeniden akdi için Ankarada Ja· müzakere bir müddet daha tehir 
pon ticaret heyeti ile Hariciye ve edilmiştir. 

Ticaret Veknletlerimizin delege· F' "'zakereleriııin birinci 
1 · d l ·· k ın mu en arasın a yapı an muza ere- lasın bitti 
ler bir noktai nazar ihtilafı yÜ· 1 

zünden Japon heyetinin Tokyo- Ankara,7 {Telefonla) - Fin· 
dan alacağı yeni talimatı bekle· l{lndiya ticaret heyeti ile yapıl~n 
mek üzere bayramdan evvel mu· müzakerelerin birinci kısmı bıt· 
vakkaten tehir edilmişti. mi, ve parafe edilmiş bulunmak· 

Japon heyetinin beklemekte ta.dır. Şimdi tediye formüllerini 
olduğu talimat gelmiş olmasına hazırlıyacak olan müzakerelere 
rağmen ileri sürülen tekHfler ta· deva~ edilmektedir. 

YUGOSLAV 
Milletine 
Acıyoruz 

Kücü k ilanlar 
' Bugünden ~tıyarak gaz;etem .. lz 

1 
balkımna hir kolaylık olmak 
üzere şlmdlllk haftada lki üç 
gün için bir küçük ilanlar sütu
nu açmıya karar vermi'!otlr. Bu 
llilnlann aatırı on kuru,tur. 

İŞ ARIYA:SLAR 
(BDllJıaralr l ID<'lde) O'niversite taJebesindenlm. Her g1ln 

mek kararı olsaydı ve gazetele· öğleden sonra çalışmak U7.ere iş arı· 
. . . . yorum. Kefalet gösterebilirim. Va· 
rmız bu kararın ıfadelerıle dol· tan gazetesındc N. A. rilmuzuna 
saydı hi9bir zaman tecavüze uğ· · mürncaat. 
ramazdınız. Yumuşak lisanınızla * Lise mezunuyum. Yirmi yaşında 
bir defa onların ~tthasını kabart• bit• doktor kızıyım. ~aba ve ann~ml 

. . • kaybettmı. Kardeşlenme ve kendime 
tıktan sonra aş ışten geçınu' olur. bakmıya mecburıım. Dairelerde ve 

Bir memleketin başında bulu· bürola~da iş ~ıyorum. Konyada Sıt· 
b

. h·"k • d . · ıı . ma mucadelesı memuru Bay Sema· 
nan ır u umet aıma mı etın hat Balcı etiyle s. Hekimoğlu. 
hislerini temsil etm~z. Eğer Yu· ıs ç t AR 1 y A ıı; LA R 
goslav hükumeti, Rumen hüku· \.. Beyoğlu cihetinde bir muayeneha· 
metinin tuttuğu korkunç yolda nede çalışacak hizmetçi aranıyor, is· 
~ürümekte devam ederse Yugos- le.dikleri ücretle birlikte Vatan'da 
lav miJ.letine ckiden aıc:ıyacağız Doktor rUmuzuna müracaat. 
ve hükiımetin kendi ruhlarını !'i A T J L 1 K 
temsil eylemediğinc hükmedece· Satılrk l>o!>tan - Topkapıda otuz dö
ğiz. Sırplar da, Slovenler de, nlimlük bol suyu, meyva ağaçları, 
Hırvatlar da, Bo .. naklar da erkek enginarlığı bulunan bostan satılıktır. 

'S Matbaamıza müracaat. 
insanlardır. Bunların teşkil ettiği K 1 R A L 1 K 
bir millet, gözü kapalı yabancı 
boyunduruğuna aürülmiye layık 
değildir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kiralık aperhman - Şışlide nıt· 
hiye yanında Çankaya apartımanı 
bırinci kat. Kalorıferli. konforlu, do· 
kuz odalıdır. Kırası müsaittir. Kapı
cıya müracaat. 

$eker; en büyük gururunu, dünyanın meıhur tekerciai HACI 
BEKİR ustalanmn elinden çakhğı günü tatdı. 

Bu meyanda az bir zaman ev· nanlılar, İtalyan kuvvetlerini, Pin • dntihabal neticesi cHarp tarafla· 

1 kd
-. ..ı·ı b" · j\!:!t ! .L · dus nuntakasmda ikiye ayırmışlar • rı> parti hesabına bır mıızafferıyet- ' 

ve a c:uı en ır ıh "" mucwm- drr. Bir miktar esir alınmıştır. Esir· 
ce satın almmı~ olan 5 milyon lerin ekserisi, tecrit cdilntiş İtalyan tir Roosevelt'iıı idaresi altında hulu-

Altın'ın, Pırlantanın ve incinin kty:metini Kuyumcu bildiği 
gibi. Şekerden neler yapılacağını da HACİ BEKIR"in maruf 
ustaları takdir eder. 

lngiliz lirası kıy.metinde tütün cttzütamları kaçıp kurtulmıya çalışır nan Am erika bize meydan cıkuınuş
atolcu vardır. Fakat Yugoısıavya- ken almmrF. tur. Japonya bu hattı harekete bir 
ya ıimcndiferle ancak askeri nak- Atina - Selanik hattında inza yolıı: sulh ve ademi muka\'emet politikası 

1. lm kt d Atm la Atina, 7 (A.A.) - Diin Yunan kı· 1 ile mukabele etmekte idi. Şimdi ise 
ıyat yapı a. . a ~ ve an • taatı zaptetmlş oldukları mevzıleri 
rın gayretlerı §'Ul1diye kadar boşa muvaffakıyetle takviye etmiştir. En böyle bir siya.sete devam etmiye ne 
gitmiştir. son gelen raporlar, birçok noktalarda lllzum ne de lmkli.n kalmıştır.> 

İtalyanlar yaptıkları hafif hlimım • Litin Amerika Biı-leıik Amerika· 
!arla cephenin muvazenesini bozama • 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKİR 
Merilni: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. Berlin ve Napoli 

Bombalandı 

mışlardır. Yunan resmi mahfilleri, ya deniz wleri verıyor 
vaziyetten memnun olduğunu bildir· Nevyork, 7 (A.A.) - Bütün latin !•m•••••••••••••••••••••••••llll 
mektedlr. Amerika memleketleri arasında, Bir· 

İtalyanların pazaı tcsı günll Laris- !eşik Amerika nllkQmetinin garp nı· 
sa ıstasyonunu tahrip ettllclerine da· sif kürresinin müdafaası için lazım 
lr olan iddialarile halk alay etmek· (Başı biriwcide) 

t~ap etmekte olduğuna bir işaret 
gıbi telakki edi:lmcktedir. Napoli 
üzerine yapılan bu hücum, orta 
ıark üslerinden İtalyan araz.isi 
üzerine icra edilec:ek harekibn 
bir baflangıcuıu t~ eylemekte

tcdlr. ı:;-elecek deniz \"e hava iislf'.rini icabın· 
Atina ile Selö.nlk arasındaki hat- da ku11anahllmesl hususunda umuml 

larda hiçbir anza yoktur. bir anlaşma husule gelmiştir. 

İtalyan tebliği 
Roma, 7 (A.A.) _ 153 numaralı Willkie milli müdafaa neaaretine 

teblığ: mi ıetirilecek 
Fırkalanmız Ke.lamas nehrini geç Nevyork, 7 (A.A.) - Kolumbia 

mişlerd1r. radyosu bu akşamki neşriyatında şu 
dir. Yanya - Katibaki yolu boyunca ve haberi vermiştir : 

ı__ akı I Prespa göltl civarında Fiorina mm· 
Almanyaya yap11«U n ar takasında hava kuV\"eUerimiz dUş· RelsicUmhurla teması olan mahfil· 
Londra, 7 (AA.) - Hava 

1 
man tesisatına karşı mitralyöz ateşi !erde zannedildiği ne göre. B. Roose

nezareti aşağıdaki tebt~i neşret· açmak ve bombalar atmak suretile velt milli müdafaada mlihlm bir mev 
mektedir: 1 kara hareltfı.tına iştirak etmiştir. ki teklif etme.k suretlle Vllkie'nin teş 

.. hn .. ~ - _.ı Dtlşmanm A\•lonya tayyare meyda 
Dun gece A anya uurmuc nmn karşı yaptığı hava akını esna- riki me.c;aisini istlyecektir. 

tayyarderimizin yaptığı çok ge· sında avcı tayyarelerimiz tarafından ° 
niş harekat esnasıncla bombar.ch- bir düşma.n tayyaresi ~!evler içinde Dr. Göbels Pragda 
man tayyarderimiz Berlin cr.a- düşlirlilmlışttlr. Bi_r diğer düşman 

• • _ 1 tayyaresi de bahrıye t.a.yyare dtiı Prag 7 (AA ) Stefani AJ' 
rındakı Spandua fabrıkıHanna ve bataryalamun ateşile dllşUrtilmliş • • , . - an· 
~eıhrin şimali gar!bisinde bir de· tur. sından: 
miryoluna taarruz etmişlel'<lir. Ölen İngiliz tayyareci askeri Alman propaganda nazırı B. Gö-

Buodan başka Leuna ve Ham· merasimle defnedildi beis Bohemya ve Moravya protekto-
burgdaki sentetik petrol fabrika· . Atlna, 7 .<A.A.) - Reuter:. Yuna· rası reisi Dr. Hacha ile uzun müddet 
!arına Duisberg iç limanına, Dus- nısta_nrn müdafaası emrinde olen ilk I gortlşmUştUr. . 

' . . . I tngUız tayyareclsl, askeri merasim· 
ıeldorf cıvarındakı fabrika ara, le, Atına protestan mezarlığına gö • Mebaılanmız DaYet 
Halle. Pretzc.h ve Köln yaktnla- mlllmüştUr. Bu tayyareci, Yunan tay 
rındaki vagon dcpolanna taar- yareler! ne beraber Yunanistan ara-
ruzlar yapılmı.rtır. zisl Uzerlnde İtalya~ cl\zütamlarını 

t • ,r. bombardıman eden bır bombardıman 
ıkı tayyarcmrz k41.yıptır. tayyaresi mUreltebatındandır. 
12 adanın vaziyeti Romacla 

endite uyandırıyor yeti Roma hükumeti için endişe 
Londra, 7 (A.A.) - Daily uyandırmıya biıJjlamıştır. 

Eminönü HaJkevinden: Ebedi Şe_!i· 
miz AtatUrk'ün ö!Umlinün ikinci yıl
dönllmüne tesadUf eden 10/İkinciteş
rln/ 1940 pazar gllnü saat tam doku
zu beş geçe E\•bnizln Cağaloğlunda
ki salonunda yapılacak ihtifali teş
riflerini letanbulda bulunan muhte· 
rem mebuslarımızdnn rlca ederiz. 

Devlet Demiryollan ilanları 
lıstanbul • Edirne hattr Uzerinde kilometre 27-45 arasındaki taş ocak 

larında 3000 metre mik'abı balast kapalı zarf mnılllc satın alınacaktır. 
Bu işin mııhammen hecleli 6000 lira ve muvakkat teminatı 450 liradır. 

Münakasa 21/ 11/ 940 perşembe günU saat 11 de Sirkecide 9 İşletme 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

lsteklılerin ayni gUn saat ona kadar kanuni veşaık, tekli! ve temi· 
natıarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lA· 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan ve,rilmektedir. (10492) 

Maliye Vekaletinden : 
- Gümüş Yüz Kuruşlukların -

Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 
Gümtlş yUz kuruşlukların yerine gilmtlş bir liralıklar darp ve piya· 

saya kafi miktarda çıkarılmllJ olduğundan gfimüş yüz kuruşlukların 

31/İklneiktuıun/19tl tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaş· 
tmlnuştır. 

GümUş yUz kuruşluklar l/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık te· 
davi.ll etmiyecek vo an~'ak yalnız malsandıklarile Cümhuriyet merkez 
bankası şubelerince kabul edilebilecektir. • 

Elinde gUmUş yUz kuruşluk bulunanların bunları mal.sandıklarlle 

Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilan olunur. 
(7~25) (10216) 

3ketdh .gazetesinin Kahiredeki Roma açık tehir addedilm.iyecek 
harp muhabiri yazıyor: Londra, 7 (A.A.) - İtalyan 

İngiliz kuvvetlerinin yapmak tayyarelerinin Lon<lra bombardı. 
üzere olduğu hayati ohemmiyeti manlarına iştirak ettikkri hak· 
haiz hare.ketler arifesindeyiz ve kındaki Roma tebliğlerinden son
bu hareketlerin Akdenizde çok ra Romanın açık şehir olarak te
mühim bir tesiri olacağı bildiril- lakki edilip edilmiyeceği hakkın
mektcdir. da Avam kamaratında Sic Stan• 

MAZOH MEYVA TUZU 
Üslerimiz şimdi ltalya ik oniki ley Reed tarafından irad edilen 

adadaki şarki İtalyan üsleri ara· bir suale B. Butler yazı ik ver-
11nda bulunuyor. Askeri makine- diği cevapta şöyle domoktedir: 
m2 bir saat intizamı ile işliyor. Kraliyet hükumeti bu te:Oliğle
Çoktanberi beklediğimiz bir fır- ri ka)'deyl-emiştir ve buna binaen 
sat r.Aıur etmek üzeredir. Romaya karşı tam hareket ser-

lta!yanın ontki adadaki vazi· • bestisini muhafaza eylemektedir. 

MÜ F E RRI H ve MI DEVi Dl R 
inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
T embeHiğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsaklan Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M AZ ON ismine ve B O B O S Markasına Dikkat. 

---
Cep, KoJ 8aatlert Altın Metaı 

15 ııene prantiU 
6 TAKsnTE 

Kömür Te OdWl 
Sobalan 

4 TAKSİTTE 

:e.vagazı ve 1 A E G elektrik llÖ· ı ~izder ve 
Elektrik ocakları pürıe ve tınnla.n hediyelikler 

{ TA:KSİTI'E 6 TAKSİTTE 4 - 6 TAKSl'ITE 

LUXOR Radyoları ,.e otomatik gramofonları (taksitle) 
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desi, No. 28, Kadıköy, tskde C'addeı.I No. 38/ 2. 
--

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Mendirekler için lUzurnu olan 2000 M3 taşın mtibayaa ve mahııllt· 

rine teslimi kapalı zarfla ekslltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 8000 lira % 7,5 teminatı muvakkatc 600 liradır. ıs· 

teklilerln bu gibi işlerle iştigal ettik !erine daır en az <10000> liralık ı, 
mektupları ve teminat makbuz veya banka mektuplarile ihale gUnU ola" 
14/11/940 perşembe saat 15 de Galatada İstanbul mmtaka liman reısJI· 
ğine ve şartnameyi almak isteyenlerin riyaset idare şefliğine mUracaat· 
!arı ilin olunur. (10465) 

-
llldldar icra Memlll'lapndaa : 
Şamil, Arif, Bereket, Sıddık, Saadet, Habibe. Nazife, zeb· 

ra, Melek ve sairenin Bayan İh!lan \'erese.'!ınden ödünç aldıkları para)'1 

mukabil ipotek gösterdikleri Üsküdarda Rum Mehmet P:ışa matııııe· 
Binde Şemsi Pa.şa ve Külhan sokağında. eski ıoı • 24, yeni ıo:> • 107 
32 numaralarla murakkam ve kayden sağ tarafı Şemşi Paşa mcdt<:~e· 
sile bostanı, ön tarafı Lebbıderya. cihetindeki tarlkiAm, sol tarafı Tcv!i1< 
Beyin sahilhanesl, bahçesi ve arka tarafı Emine hanımın hane, bahçeSI· 
le mtri mumaileyh Tevfik Beyin köşk.hanesinin arasında \'lLkı işbu sahil· 
hanenin KUlhan sokağına nazır bahçcsile çevrili ve bermucibl kayıt 
2312 metre murabbaı ve tamamına. yeminli Uç ehli vukuf marlfetııe 
6936 lira kıymet takdir edilen arsanın on ikide 9 hissesi 2280 nuııı•· 
ralı kanun hükümlerine tevfikan açık arttll1Jlıya konulmuştur. 

Evaafı: Etrafı duvar!&. çevrilmiş, metrtlk dolma bir havuz, nıetrlll< 
bir ocak mahalli, biri müşterek iki kuyu \'ardır. Arsa sebze ekilidir ,·e 
muhtelif cins meyvalı ve meyvasız ağ-açları muhtevidir. 
ı - !~bu gayri menkulün arttırma şart.namesi 2i/ ll/ 1940 tari

hinden itibaren No. ile Üsküdar icra dairesinin muııY· 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İla.nda yazıl• 
olanlardan fazla malQmat almak istiyenler, işbu şartnameye ,·e 
939/ 3082 dosya numarasile memuriyetimize müracaat elmelidır 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin y{izde 7,5 nısbt' 
tinde pey veya rnill1 bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer al.Akadarların ve irtifak hakkı 53· 
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile !al.z ve ma!' 
rafa dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden itibaren 15 gUn için· 
de evrakı mUsbiteleril~ birlıkte memuriyetimize bildırmeleri iCSP 
eder. Aksi halde hakları tapu ısicıli ile sabit olmadıkça satış bcdeiJ· 
nin paylaşmasından harıç kalırlar. 

4. - Gösterilen ı;-Unde arttırmıya iştirak edenler arttrrma ~rtnameSıtı1 

okumuş ve lüzumlu malQma.t almış ve bunları tamamen kabul et· 
miş ad ve itibar olunurlar. 

:S - Gayri menkul 9 I 12 / 1940 tarihinde pazartesi gUnil :ıa· 

at 14. ten 16 ya kadar ÜakUdar İcra Memurluğunda UÇ 
defa bağırıldıktan sonra en çok arttırma ihale edilir. Ancak art· 
tırma bedeli muhammen kıymetin ylizde 75 ini bulmaz veya satı~ 
istiyenın alacağına rüçhanı olan diğer alacaklrlar bulunup ta bedel 
bunların bu gııyri menkul ıle temin edilmiş alacaklarının mecınu· 
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttıramn taahhUdU baki kalma!< 
Uzere arttırma 10 gUn daha temdıt edilerek 19 / 12 / ıo40 
tanhinde perşembe gUnil saat H ten 16 ya kadar üskOdal' 
İcra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alacağın• 
ri.lc;hanı olan diğer alacaklıla.nn bu gayri menkul ile t~in ed0· 
mlf ala.c&kları ınecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kfY• 
metin yüzde 7S ini tutmak ?l'tile en çok arttırana ihale edilir. 9t1y· 
le bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satı., 2280 numaraV 
kanuna tevfikan geri bırakılrr. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verileli 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak ke.ndi· 
sinden evvel en ytiksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğtl 
bedelle almıya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa bt" 
men 7 gün mUddetle arttırmıya çıkarılıp en çok arttrrana [hale tr' 

dilir. İki ihale ara~ındakl fark ve geçen gUnler için yUzde 5 deli 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca htlkme hacet kıı.I 
maksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133)· 

7 - Alıcı arttırma bedeli hancinde olarak yalnız tapu ferağ harcı:nJ· 
yirmi sent'lik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verrnb'e 
mecburdur. 
Mtlterakim vergiler tenvirat, ta:1zifat ve tellı1Iiye resminden rrıO 
tevellit, belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresl alıcıya sil 
olmayıp arttırma bedelinden leı\Zil olunur. İşbu gayri menkulıJJI 
yukarda gösterilen tarihte Üsküdar İcra Memurluğu odasında i9bU 
ilAn ve gösterilen artbrnıa şa!·tr.anıcsi dairesinde satılacağı fi~ 
olunur. 

lstanbUI Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
~ 

Kıymeti Pey akçeel 
LK. L.K. 

167 20 12 50 

185 20 H 00 

116 30 8 815 

3800 00 2M 4.0 

300 00 2% 150 

2241 4.0 169 00 

8:13 68 &1 00 

1068 40 8() 12 

~ıyı kebirde Divrik sokağında 16 No. lu dükl<a 
nın tamamı (4.636) 

Mahmut paşa Dayehatun mahallesinde Valde hsJll 
ikinci kemer Ost katta 4.2 No. lu odanın tamaıı1 
(4926) 

Aksaray: Gureba Hüseyin ata mahallesinde Horhor 
Mehmet Latfi sokağında 21 No. lu ~ metre muralr 
baı arsanın tamamı (1057) 

Kmnkapıda Kadirga limanı caddesinde eski 53 ye 
ni 77 No. lu içinde kahvehane binasını havi 20-'1 

metre murabbaı arsanın tamamı (UO~) 

Fatihte İıskender paşa mahaHesinde Veli Efendi şo
kağmda H0,7 metre miktarında ada 1579 , barilS 
109 No. lu arııanm tamamı (932) 

Mahmut paşada Çaha.cı haıu alt ka.tta il, 42 NO· JıJ 
iki odaJlm tamamı ( 1800') 

ÇarJPYI kebirde Sipahiler sokağında. 22 No. ıu Jctt' 
gir dQkktnın taımanu (42t9) 

Bal.at Hrzır çavuş mahallesinde yeni caddede 48 a 
tik 60 cectid N o. 1u 3 odalı kArgir hanenin tamlllJI'" 
(7048) 

Yukarıda yazılı emllk satılmak üzere (15) gün mUddeUe açık art 
tımuya çıkarılmıştır. İhalesi 25/ 11/ 940 pazartesi gUnU saat 15 de tcrf 
edileceğinden isteklilerin Çembcrlltaşta İstanbul Vakıflar Ba.şmüdirlyetl 
Mahl0!4t Kalemine müra.caatlan. (10591) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: Ahmet F.miıı YALMAN 
Basıldığı Yer: VATA..~ MATBAASI 

FOSFARSOL 
F O S F A R S O L, Kanın en bayati kısmı olan kırmm yuvarlacddan tazeliyerek çoialtır. Tatlı ittab temin eder, Vücude 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak aaabi buhranları, uykusuzluğu ciderir. Muannid inkıbazlarda, banak tem• 
belliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sdma nekabatlerinde, Bel gevtekJiii ve ademi iktidarda ve kilo ahnakta ıayanı hayret 
faideler temin eder. 
F O S F A R S O L'ün: Diğer bütün kuvvet ıunıplarından üstünlüiü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTIHA 
TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


