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Ameri ka, 
Hürriyetin 
Bayraktan 

R00sevelt'in son nutkile de
fllokrasinin büyük mukabil 

~taarruzu başlamıştır. _ 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

IHI aı'bin arif esinde B. Roose
vclt"in eöyiediği ıncthur 

r nutku hatırlar mısınız? Amcrik~, 
1 harp te:hl 'k · · ·· ··ne geçiJenıı· ı csının, onu .. , 

I
Yecclc bir hale gckiiğini gÖr~r.f 
Ve aon bir çare diye f'lnu dt. l~-

1
• ctrni§ti: «'Bir araya gelip id ıa. 
rıll12 k yunuz. ın· 

1 ne ıse orta.xa o de 
tanca. anlllfmıya çalııını:t. Bcn1 aıanıu k - H ttA an af. anşacagım. . a. b l bol 
ınayı mümkün kılmak ııÇlD 0 

lteaeyc -davranacağını.> • 
Haklı bir takl'Jll icldialarıru ~e 

rine · '- ıa rnü•tesn e• k getırme&, rneee . i>i ihti-
C, ham madde• kredı g rnillet

Yaçlarına çare buhna.k ve .. vat 
lcrarası münaselbetlerde rnulsat 

1 - lanı af ır-
eaaaını her cihet e P:g. . etler 
ntak gibi emeller ve ı;yı JUY d n 
b . · · lbun a 
calıyen bir millet ıçın ika· 
~1 fınıat olaımaz.ıdı, ~erlan· 
nın h-'- ı·-· aıbnıda hır tOf> .. 

QIAC'lll ıaı .. bir kur• 
t~. olacak, herkes ~aksı.zlığ• 
ııuye Çlkarak ne glb~. .. alcsne 
uğr&.rntJA bunlan bü~~ 
ilan edebilecekti. Yem oır :~rvn· bütün ., __ 
ten kaçmak arzueu - ~re 
) · . =~ ek olduııun• go ar ıçın m--rer . uahedelerin 
19 18 haıbine aiıt "' buluna· 
tasfiyesine herhalde.~ _ Tri· 
ca.kt.ı. VereaY - Ser_ıJ. uahedele
yanon - NöyYi eerl 191 m Stllh yeri· 
· d - rcJ .. .l'rnı ya ancı rın. ogu ._- h ıb'nin anlaş-

ne 191..f - 1916 a ı . . e-
l 

ı.. kiki .ulhu, ymnı a 
tna yol u na · tikrarsızlık 
nelik bir tıuhran v:;_ ıs et imzala
devriııGen eonra, nınaY 

nacaktı... 'dd' l Ahnanyanm hak ı ıa arının 
arka.ınd• bütün aleme boyundu-
u.k takmak gabi bir maksat glz
İenmeaeydi Roosevelt'.i.n insanca 
davetini .kabul etmesi ve gönül 
ho hı~ ile ulhr: ye emniyete 
vanne'k ~ hlı; oım..- c-. 
rü'bedcn geçınneei beklenl.rdi •.. 

• 

. .-. 
~~~ 
~ .. 

~ a~ açıia ~Harpteyiz!ıt d iycwlar. Bu ıördüğünüz Amerikan harp ıemiJeri arbk 
:ralnıs demokrasinin minevı yardanClll sa:rılmu. H ele Büyük Okyanusta faal l>ir ıilih halindedir. 

l 1 . Amerikalılar · Yugos av şı o· l k. Italyanlann 
Halledilme den H ıyor ar ~ Kısa Rüyası 

arpteyız 
Almanlar H"tl . s·· .. . Berbera Üzerinde 

Y 
. ı erızm onuncıye I . . 

unanıstana Kadar Dövüşeceğiz ngılız Bayrağı 
Girmiyorlarmış Ncvyork, 11 (A.A.> - Reuıcr: 1 Dalgalanıyor 
<BaJ.kan ceplıcs.inde ~ükunct ~tun Amerikan gazeteleri Roo e· ı Kalurc, 17 (A.A.) lngfllz orta 

vardır. Almanlar, cenuba doğru velt in nutkunu heyecan ve sevinçle ~ark umumi knrargAhının tebliği: 
akmakta dev.-m ediyorlar. Yu· karşılanu~lardır. Amerıkanın şlnldl Erltredc, İngiliz \C Hint kıtnları, 
goelavya ve Yunan hudutlarına harp halinde oklufunu ve Alme.nva· K4!reni muhafaza eden mevzilerde c· 
aaker yığıyorlar. ya karşı, lngillz hua Jmvutleı ine hemmlyctll tepeleri zaptctm1~lerdlr. 

Yug_oalavya, Almanya tarafın- yardımın, Balkanlardaki muka\'cmc· Hebeşistanda, imparatorluk \'e 
dan yapılan üçhi ıpakta girme tek· tl t~l etmekle mU8bct bir rol oy- Habeş \'atanpcn er ku~ ''eUerlnln U· 
lifini katiyen reddetmi~ir. nadığtnı açıktan aı:ığa yazmaktadır- muml ilerleyişi bUtUn bölgede devam 

Yugoslavyanın ıbu mukavcme. lar. etmektedir. 
ti üzerinde amil olan sebepler İngiliz Somallslndc, kıtalanmızın, 
övl~ hu)" rdil~bilir.: 1 J'll z. don n tı 

cR __ ,._ _..... ~ «f tanalan lf Mrttl'f 
h al. BulsariManın -ziyeti Y unan- halinde muvaffakıyeU! bir ihraç ha· 
lıların mukavemeti. Sovyetlerin Detrolt Free Preu ten: reketl yapnuflardır. Dtln istirdat e-
tavrı, Amerikanın yükselt ve aer- «Roo&e\•elt'in lstıvecegı fedakar- dilen ~ra Uzer-inde yenldtn İn· 
beıııt •eeİ ... Hele dünyan'" en bü- lıklara rıza göeterll~ktlr., gllfz bayrağı dal&'alanmaktadır. 
yük sana, i memleketinin aon ka· cıeveland Plaln'den: 

Almanya 
Yunanl ı lara 
Karşı ... 

Yelkenleri 
Epice İndiriyor 

Berlin, 17 (A.A.) - Yar 
resmi bir kaynaktan bildiri 
liyor: 

Berlinin siyasi mahfilleri 
Yunanistana lngiliz kıtalar 
çıkarıldığına dair alınan ya
bancı haberleri bilhassa bü 
yük bir alaka ile tetkik edi
yorlar. 

Bu mesele hakkında bi 
ecnebi gazetecisi tarafın 
dan sorulan suale Almar 
Hariciye Nezaretince şu ce
vap verilmiştir: 

"Almanya tedbirlerini bu 
gibi haberlere istinaden de
ğil, münhasıran kendi ha
berleri Üzerine alacaktır. E
sasen Almanya ile Yunanis
tan arasındaki münasebet
ler hakkında kafi derecede 
sarahatle defalarla söyleni-
len sözlere ilave edilecek 
hiçbir şeY. yoHur. 

Mütareke Laflan 
Yalanmış 

Bcrlln, 17 (A.A.) - Yan resmi 

tan aruında ııöııde mesakenler e• 
reyan ettllf hakkmdald yabancı ha· 
~rlerl uydurma ve hakikate aykırı 

bulmaktadır. 

B. Hitler'm hayatında en auç 
müdafaa eddlilcceği lhareket, 
Roosevel.t'in teklifini sert ve ha· 
~in bir nutukla toptan reddetme-
5idir. <Roosevclt şöyle diyor, be
nim cevabım ııudur:ı~ diye tekrar 
ede ede söylediği iatihza ~lu 
'nutuk, Rooseveltin aail teklıfını 
'bir ta1cım kelime oyunları araeın· 

rarı Yugoalavya'Cla derin bir t~r cAmerlka, HIUe!"izm dünya yilziln· 
(IJe\'&Jltl 8L 6• Sil ' de) +•+ den sillnlnclye kadar harp edecek· .-.-

Yeni Tefrikamız 

d '- .d gı'tti Bir gün gelecck· a cog u, • ekl'fe 
lir ki Almanlar bu güzel t 

1 a-
'dört elle sanlmadıklarına çıok y 
nacaklardır. .. 

Eğer Almanya, Rooaevelt ın o 
çolt iyi niyetli n~tkuna ~l~~ v;.: 
•eydi Amerika cümhurre.uıın . · 
veYci sabah .öylediii nutuk gibı 
bir nu-tka muhatap ohnaktan kur-

tulacadctı. 
Rooaeveltin o nutkile son nut· 

ku arasır.da iki aenedeo faz~8: za· 
tnan geçmi§tir. Bu zaman ıçm!1e 
Amerika atkı bir ıbitaraflık rolun· 
den perde perde hafif bitaraflık, 
deum>kruiye doet bltaraAık rolle
rine yükııelmi§. nita.yct yard~ 
layihasını kaıbul ederek zorbalıga 
1tarıı dövü~cnlerin safında ıtÇık. 
tan açığa yer almı.ştır. . 

İngiliz Elçisi 
Yugoslav Başve
kili ile Görüştü 
Belgrat, 17 (A.A.) - O, 

N. B. : lngiliı el'jisi Comp
bell bugün Baıvekil Svetko
vi(j 'le uıun bir görüımede 
b~unmuştur. 

Meşhur Bremen 

tir.> 

Kanas Cıty Slar'dan: 
<Totauterlerln tecıwUzUno karşı 

Amerikanın bUt.Un maddi kaynaklan 
ortaya atılacaktır.> 

Hart!ord C.onnttlıC'ut Counınt tan: 
<Arnerıkanın harp kaJ11ıııındakl \8 

zlyeti hakkında bir tereddüt varsa 
artık o tereddfit te Cllmhurrel8inin 
nutkUe kalkmı§'tır. Harpteylz'-. 

RomanyaElçisi 
ltimatnamesini 

Takdim Etti 
Ankara, 17 (AA ) Roınan)a· 

Vapuru Yanıyor nm yeni Ankara orta elçisi Teleıınek 
bugtın Stı.&t 16 da nıutat meraıılmle 

:serti•• 17 (A.A·) - D. N. 8 • ~-:.; Çankaya kll,kUnde Relsıclhnhur İs· 
verdlll bir ~ stre. .~o met İnönü tarafından kabul edllmı~ 

11ının J.Joyd ınunpanyaınn• alt ve ıtlmatnameslnl takdim ctmtştır. 
oeut!!Cll«• da .Mı.. t......-uantlk vafl'lrun uuıııı Kabul esna&lnda Harici) e Umumt 

Yer Yüzünde 
Şeytanın 

Gölgesi 

Casuslar Casusu 
TUlllÇ LiaOLN 

H aya·t ı v e 
Maceraları 

Meşhur Lavrensi gölgede bırakan adam, Ballan Har
binde bize karşı casustur. Esir ediyoruz, bıraktmyorlar. 

• • 
Büyük Harpte iki taraflı çalııan konunç casus. 

• • 
C asusun oğlunu lngiliıler asıyor, o da Asyada inti-
kam almağa yemin ediyor. --• r w 0: , ·t ı ...... 

Bu epiz tefrik• yalnız macera ze vlünizi karfılarmy,.-:ak, aize aon 
seneler tarihine ait bir çok mülli .. vakalann içyüzüni öfretecek 

Perş embe Sayımız da Rooscvelt'in son nutku, Amcrı
kanın mücadcl~ye apaçık atılma
atndan aonra aöylediii ilk nu(uk· 
~ur. insanlığın mukadderatı ba. 
kunından manası derindir. Bu 
nutukla B. Roosevek bütün de· 

Brecnen tır yaqtnı eincUlrmek kltibl Numan Menemencloğlu da ha· ı 
yangtD çıianlf • -••- ---'t!dJlmell· 

- deS-Y""""' _.. =~r~b:u~lu~n:m~u:ş~tu:r~·============:::..=::::::;::::::::::;::::;::::::::::::::::;:::::::::::::::~ I~ bUs•n _._ flldlit lleaüz 
te11ır. yaapın 
c;ğrenll~ttr. 

!'1oltraııi alemi ve bütün insanlık =- . b' eafhaıı, demokruının 
ıc;in hürriyet ve istiklalin bayrak- Y:"\ ~uk.abil taarruzu açıhnl§: 
tarı ırnev.kiin.e yükaeliyıor ve ek· buyu d n sonra Alman asken 
hlokraainin müıııterek mücadele: tır. Bu? a apara yaı-ın •. mev· 
sinin zorbalıktan kurtuluş har~ı k_~etı ne ~kkat bir cnahı;ye:ıe 
olduğumı ilan ediyor. (Yeni n ~· zıı ve ım h1'Uındur. Dünra ol· 
ıa.rn) adı verilen şeyde ne yenı· k~1?.1ı~a ~ taarruz kudretı, har· 
likten, ne de nizamdan eser ol· çuaun ~ . e öre netice ve~ek 
tn1lodı;; b · laf ar.kaaın<l• be keyiflerın ~ lindcn her va· 

-.ını, u yenı imk" Mihverın e .. 
en eaki zorbalık boyunduruğunun . ~~1 itm' tir Herp. bunu go· 
g~lend"M· . b boyun uzat• kıt ı<;~ g 1f ' ..ıı...... kalacakları 

ıgını ve una k . .. anlamıya mecvur 'd 
~-ve köle gibi ya~• ~ne:i~ ~ıkaya kadar sürüklenip gı c· 

ur tnaan gibi öbnenm tere 1~: )er,.;:.· . ceıı.ur. , y • • .. .a. N 
-..._ını söylüyor. h b' AJıınet Emin ~~ 

Rooeevelt'in nutkile ar .n -

i:mml··Mftlif'AO 
ine Göre Gunun En 

Ajans ve Radyo. Gazete 5 
,. d' 1 . 

M"him Ha ıse erı 
U haJ'flkete geçeıc.eğlnden babl' ,·ardır· * Alnıanlann Yunanistan• kal'fl'I 1' nanlılara karşıl IJsaD)anDI yu· 

Fakat bir taraftan da Alınanlar u 
muqtmı .. lardır. t __ _.,. kararı kati görUnUyor. 

• ., hak e nıen~ ka ~,,. * \"ugmıla\yanın ntlh\Cre iltl lnlD ytlzde larlmll ' 

* ı ··"ta kU'°' eUer tahanlar, Arna\'Utlua 
1erdlr derin blr teıılr uyanclJr· * Roo~, elt'ln nutlm demokrasi Mernlnde 
ıııu;tır. erQıa)• 1,....,tu. * lrlanda Xlllı Müdafaa Nazır• Al8 

ikinci 
Termopil'in 

ikinci 
Leonidas'ı 

Yazan: 
Aka Olndlz 

Erkek Epir'in erkek Papagos'u! 
Dört ay içinde kırk tarih dolduran şerefini sana -.z gö

rüyorum. Bunun için tebriklerimi birkaç gün sonraya bırak
tım, çUnkli sen, ebediliğin bütlin tebriklerıne hak kazandın. 

Sen ikinci Termopil'in ikinci Leonidas'ısın. 
Bir giin. yüz binler. bırinci Terrnopil'm birınci Leonı-

das'ına: 

- Kılıcını ver! Dedıler. 
Yalın kılıç ve yalın cesaret Leonidas onlara dedi ki: 
- Silah verilmez, alınır! 
Dediğini yaptı; canını verdi. fakat sillhını asla! 
Bir gün, yüz binler, ikinci Termopil'in ikinçi Leonida-

sı, sen. Papagos'a: 
- lstiklAlini, hürriyetini ver! Dediler. 
Yalın sllngü ve yalın cesaret sen, onlara d°edin ki: 
- istiklal. hi.irriyet verilmez. alınır! 
~ört ayın hele son dört günü içinde kırk tarih doldu

ran bır şan ve zaferle öyle döğilştiin ki ikinci Leonıdas seni 
bir Türk yüreğinin biitün sevgi ve hayranlığı ile se;redı
yorunı. 

•.. Dünyan~n bin bir köşesinde ekmegıni alnmın teri, bile
gın~n ~ltın ~ıleziği ile kuanan asil milletinin sulh, hürriy•t 
ve ıstıklal ıste~ek~en başka kime ne kötülüğü vardı ki hak
kı olduğu bu uç ınsanlık nimetinden ont.ı mahrum etmek 
istediler? 

Bir b~yük şairimiz der ki: (Zulınlin topu var, eüflesi 
var, kalesı varsa .. Hakkın da bükülmez kolu; dönmez yUzU 
vardır.) 

Vuruş ikin<:i :rernıopiJ'in ikjnci Leonidas'ı vuruş! 
Uçüncii Termopirin de zaferini kutkltrıak tez .Unde yi

ne bana nasip olSt.N'l. 

Gestapo 
Thusseni Bırakmak 
için 1,Soo,ooo lngiliz 

Lirası İstiyor 

İngiliz 
Ablokası Fransa 
Hükumeti Lehine 

Gevşiyor mu? 
Londra, l'7 (A..A.) - Bitlere malt Viohy, 1] (A..A.) - Ofi ajan.. 

muavenet.ıe bulunarak iktidar mev- etnıdan: 
ltllne gehnMlne yardan cdt•n. fakat lktıeadt harp müetetan Ding
SovyeUer Btr:lf#Ue pakt Y•Pdmaaına lefuot'un Amiral Oarlan'ın beya
muhaltf bulunan çelik kralı Frrtz nM.Mu tahlil ederde lnciliz ablo· 
Ttıımen ve ~fikıuımm Parürte Kon· kasının, rra.nsa lehine gevşctil· 
Unantaı Olt'linde :meorkuf bulunduğu me:si ıhtimaline daır dun aöylcdı· 
blldırilmt'ktedlr. ği eÖ7:leri nakletnıcktedır. 

GestApo, kendilerini serbest bırak- clngılterc, Fransayı ezmek ar· 
mak için kurtuıu, Ocretl olstrak ~r- zuaun<la degıldir ve yeni bır hal 
veUertııln baldyesinl t~l cd~n bir çaresi bulmak kabll olduğu tak
mllyon 600 bin lngU!z Jlrurnı iste- dirde ıbunu memmmıyetle kebul 
rnckt.edlr. 

CVlfl hllkthnetlnin Htica hakkını edSecel~1ıt~ .. t>I ı.. C!ll , ~ 
ı.ıımı a a ıyc ı rnenn ~r, ,, agus-

ç ı:>" yert-k ThU88en'l ve diğer Ahnan loe l 940'danberi Fransanın lngıl. 
mWtecllcnııl Almanlara teslun cttı....ı • ~ t _ '-l!fl rd ıı_ 1 d ~ bir iki gti ö' ,.erey., ~ c e uu un ugunu, 
~) n evvel. yazılmqıtt. - Va- fakat cevap alınmadığını ilen sur. 

ın«ktedirlcr. 

GONON SESi 
Çürük Hesaplar 

Yazan: 
U'AT NUBi 

FaıJiaı pou...._.. karakteri ar· 
tik öJnnııım,t1r. Düşnaama &a)'lf 

&amanını kollamak, oau madde&.eA, 
mA11e11 ea dlqküa ve ~zam
ııettıtt ııaatie vurmak •• 

Dedlkochmıa aylardanbttl aUl"flll 
m .. ut WUınat...rı :nlç.ln sttadüz de
tu de g~ yarnnndao 11c>11ra nrll· 
dl f Yananhıtan topraldanDda lrill, 
ufaldı hulK'a l}tlblr, All&hın giııfltl 
altında, apaçık ııertftp danwkflll 1· 
taJyaa tayyal"fllert 111çin uıbelt.ıc1en 

AJWılaa beclbalıt bir Larlııayı TIJr

map kalktılar r Analtf!)'l tanııma· 

m., olanların bu auallenı akrl 'e 
mant.llc te~vfJ81 içinde C'e\&p ara
malan lN!ylıudedtr. Ba IN'ılkl hattA 

ananedm de kanetli bir tabii n~-
311, müdde.tl r~ ettfort yemek 
ne~ inden bir zeYktk wı blllHlll ~n 
izahı 3oktur. 
ltalyqların Aravut.lukta canla· 

mu dl,ıertne tııkarak mutlaka~. 
on kanş 3 rr almak nlyettle yap· 
tıklan \ Uytlk taarnız bu ananenin 
rıon nılaalldlr. 

tıum terecldlltlel'deo 110nra Alman 

ıtö?plll Ba:lranlarda adım adım ı-
1,,r)emlye ı.,1a=,.tı. lla bir lıMı· 
..,_. lta:,-.am lebla9 lılL (lüaka o
Dlla ....,_ ...._.......,.. ..._ 

malt ~ı.n 1NMJka ~kar yol ai.lrlbl· 
naUyordu. Fakat bir b~ Ctiröt, 
ve dayuı} tanına alre de ~ 
ytlk lıfr de\Jtıt lfln bandaa dalla .. 
ğır \"ti 9('1 bir ~et Uw!M"VUr oı., 
ruıma&Clı. 

Mohattıbecle yenUmek nlbayct MI' 
ff!lüetttr. CeıplMı arkamnda belde, 

ı,en roluk fGCUt• kanı, her feWl~ 
«!bl, bunun ela bir l&alu Yardır. Paı 
bt kmcltnclen kat kat küçOk 111~ 

du,m.na b"J' btr mütt.etnm. yar., 
dnn kanadı altına sıtnunü ve llatı 
tA bunun aetlN!lllade IDU\'alfalE olı 
mail? tşte .,. bula 7.&h!rl memle, 
ketteldlf!l't! anlatmak içi• ~ 
yekt:ar. 

Pt'Jk r.anui lııe bö) le bir ~ 

yaklaı,ırken kendi kendine ·~ 
olan lnsanm yapa.catı tek jflet elalj 
yinilue kapanıak ,., nflUcıııyl lıö1 

tünle beklmıt'irti. Fakat ı.a,yu. O., 
lar n~wrt 'ana toplsyaralr IPOll lıılrj 

tnarruıa kalktılar. Mllftffü ~ 
ılı. r cıl ardmıa ae lbU,.rmus var
ıtı. «;orlılil)or ki kaunaıı blalz 
demete ceııaret edecek.ter miydi~ 
T~l'flddllıle iMi Jı&Cflt dcıdUer blle. .. 

Heııap cl&lnıa l'ec'C! yanın Wtl
ııııa.tomandaJd temiz •e.aptı. Kaı 
ranldda adım adan yakl&f&ll ıöl· 
.renin t ınuuı rubanu ıııanıtıtuu :r.uı
nedlyorlantı. Efııunlar, Almanlar
dan korktaklan için kalyanlardu 
~ardı. Heııap bu defa da 
yanllıt cıktl. Fakat ne kadar! AJ. 
maaya at old~a onlamı ıırrtı :.e-
re rellr mi~ • 



VATAN 

1 AS K E Q il~~ . ~ aı 
! ÇA.~~IBAHiSLERI L . SEt-tlR • t-t;.\aE.RlERt § __ ı 
A!man - lngiliz Kuvvet Muva il 

zenesi Nasıl Bozu~acak? -
8uelemdıuyme 1!. aMbeerlcerlı~s: lsfanbUI Ticaret Of İSİ Yakında Piyasa Haberleri: 

iplik ve Yünlüler-

su harp b~.~:.~:~~~~ar ~~~~~e hakimiJet 
1
._ I Dün Toplandı Faaliyete Geciyor de Azami Kar 

da, İngiltere de birer büyük ha- mm edebiliyor. Tiyatrolarda Koltuk . . • . . . . . . A Komisyon Dün Kar 
la yapb: Alman aevkulc<y~i. de- Bu iki büyük kuvvetin muva- Fiyatları Artırılacak Yenı Teşkılat Bır Tıcaret Şırkctı Gıbı ithalat N!.sbetı·nı· Tesbı•t Ettı• 
rıiz kuvvetini yalnız hava kuvve· zencşi nasıl bozulacak} Bu mü-
lıle mağiup etmenin mümkün ola- cadelede hava kuvveti en ehem- Belediye umumı me<:lisı dün. vali ve lnracat işlerini idame Edecek . . 
c;ığ:na inand~ İngiliz ıevkulccyfİ i ~iyctl.i vasıta ~.larak belirmekte- ve belcdıye reisi doktor LQtfi Kırda... Fıyat murakabe komısyonu yerli 
ue han kuvvetinin yardımı ol-

1 
dır. Şımdi İngılız _ Alman hava rın btu/kanhğı altında toplanarak İstanbulda kurulacağını evvel- Ofis Ticaret Vekaletinin mü- pamuk ipliği için !zam! kl.n yüzde 

madan deniz1crdoki hikimiyetinı i harbine doğru büyük bir müca- muhtelif meselelerle bütçeyl mUzake- ce yazdığımız Ticaret Of.isi için rakabcsi altında ve hiçbir inhisar l~. yerli yünlü mensucatta. ve şayak· 
mt..hafaza edebileceğini sandı. j dele başlamıştır .. Almanya hava re etmlştlr. faaliyete geçilmiştir. Ofis umum mahiyeti ohnaksızın t!_mamen ti- tarda. ve lstihlAk vergtslne nazaran 

.-.\lmanyanın abloka meselesin- kuvvctlerile hem Jngütere toprak_ Mecllste mUlhak bütçeler müza.ke· müdürlüğür:ıc tayin edilen kıy- cari bir §irket gibi, faaliyet göste.. kiloda 11 kuruşu geçmiyen bllcUmle 
de İna:i.ıtereyc karşı kutlandığı i1k larına ve hem de denizlere yetiş· re edt1mJ9 ve Karaağaç mezbahası- metli iktısatçılarımızd.an ve Koor- rece-ktir. Ticaret Vek8.letinin mü. yünlü kumaşlar için toptancıya. ytlz-

5.ı..:ın tay·yare ıdj. Denizlere ve mek istedi, başa çıkamadı. Jngil- nın 1941 yılı umum! varidat bütçesi dinasyon heyeti müşavirlerinden saadesile memleket içinde ve dı· de yedi, perakendeciye yüzde 1:5 ve 
ı, ,')Lr eıc torpil ve mayinleri bile tere hava kuvvetlerile yalnız Al- 1,748,982 lira, maerat bütçesi tse yi- Ahmet Cemil Con dün ~hrimfze şında lüzum görülecek yerlerde bunların har!cindo diğer yUnlU men
ı •. y•re ılr. dökbyordu. Al.manya man topraklarına ve (Berlin) e ne 1,748,982 lira olarak tevzin edil· gelmıştir. Cemil Con ile görüşen ,ubeler açacaktır. Petrol i,leri de sucat için toptancıya yüzde on bel), 
~ tva, haı :ıme güveniyordu: gi.J- yetl§ecektir. Denizlerden korkuaıu rnllfİ.lr. bir muharririm..iz bu yeni Ticaret Ofisin teşkiJ8.ti1e idare olunacak- perakendeciye yüzde 2~ kAr verilme-
vcnmeaeydı 30 bin tayyare yap· yoktu<. O halde İngiliz hava kuv- Darülaceze bütçesi de be~ fasıldan Ofisinin ya.pacağı itler hakkında tır. Ticaret Ofoinir> bütün mesa- sine karar verflml9 ve yerli yün!U 

mazdl. Fakat g~en yazdanberi ibaret olmak Uzere g•,..•n "'"'neden malUmat al!'l'lıştır; Ofis §ehrirni.z:- isi bir şirket vaziyetinde devam ve pamuklu ve JpJlkten yapdmış: ku-
-:s- vetlerinin hedefi daha derli ve "'Y"' ~ d b k b d 

dl":va·n eden Alman hava taar.. 3576 lira fazla.sile 2284.97 liradır. şe- e üyü İr merkez teşekkülü edecekt~r. Mıntaka Ticaret Mü ü- ma.şlarda lüks mağaza. diye blr sı· 
topludur. Halbuki Alman hava h l' d · b 1 k · ' l d b' · k ru.ı!arı lni'.11.t.ere adaaı. üzerinde, · hir tiyatroeunda dram ve komedl kı- a ın e mcsıuye a;t ıyaca tır. rıyed i e teıma.aı a ır şır et va- nıt kabul edilmemiştir. 

..-\ ınan sevkulc~Y§inİn umdu~u k~yvetlerinin hedefi, pek dağınık- sımlarrnda öndeki Uç srra.nm M ku· HükGmetçe ~dilik verilen beş Eiyetinde olacaktır. Ofis için ge .. 
ln.i;u.i-; nctıc·eieri vermedi. Bu ha .. tır. lngiltere hava taarruzlarına ruştan 75 kuruşa çıkarılması muva- milyon lira tahsisat ile memleke- nis ve mü-sait bir yer aranmakta
va ıaa•ruzı.ırı Almanyaya ağn za- dayanmasını bildi. Ştndi muka'bil fık görillmU,tür. Dram kısmmda be· timizde muhtelif ithal maddeleri_ dı;. Dördüncü Vakıf hanı içinde 

Bir Peynir Tüccarı Mahkemeye 

Verildi 

) J. .. ına. oidu. hava taarruzlarına ba~ladı. Al· her sırada 16, komedi kısmında da nin stokları yapılacağı gibi ihraç 15 _ 20 odalı bir kat temin edi- Büyük peynir tUccarlarından Kon· 
A!man•·a harasını anladr; h ı J 18 koltuk olduğuna göre, senede mallarımızı da alarak dı1 memle- lemediği takcfude yeni Valide dopulos geçen seneden kalarak kurt-

.,, a- ·manya, n•oiltcre kadar dayana- keti t k k d ktı' h d k d 1 · ı· b' k 1 •dı k ı rda k' k 11 
b 1 b ""0 3060 lira kadar fazla bir varidat te- ere sa aca ve sev e ece r. anın a ma sa a e venş ı ır a. anmış a. &)tara n se ız e e 

va tabiyesini denFz ta iye:ıi i e ir. bilecek mi} Ve İngiltere Alman Of · k l f b ~e,tt.trnt:ye karar vMdi. Bunun min edilecett tahmin edilmi.,tlr. Bu tsın uru uşuna ve faaliyet tar- teminine çalı~ılacaktır. O isin i. peyniri kilosunu 75 kuru.,tan bir ba-
içın lnghterenin deniz yolların• hava kuvvetlerinin yapamadığını suretle bütçe 147597 liradır. Artist- zına ait kararnameye göre; Ofis hafta içinde faaliyete geçmeb kala aa.tmı~. Bakal murakabe ko· 
1esmeh maksadile hava kuvvet- kendi hava kuvvctlerile yapmıya tere verilen ücret te 64800 lira tut- memlekette ia§e i§Jerini tanzim ümit e~:.liyor. Bir iki güne kada. 
·lerııe beraber deniz kuvvetlerini muvaffak olacak mı~ maktadll'. ' edecek olan t~ilatla da iş birli- kadro ve teşkilat için hazırlıklara :~:~u;~t!;;.1; /:.:::::..n "';):! 
•·e b,•,·h·-a d•nız' altılarını kullan Konservatuvar bütçesi de 104244. ği yapacaktır. baglanacalc.tır. • ~· • • Bana öyle geliyor ki Almanya 
mak. yolunu ıuııu. Yan~ Alman ! lir& olarak kabul edilmlştir. 

- ngiltcre ka.dar dayanamıyacak, 
•ya hei•VB kuvvetlerini deniı: kuv- 1941 Yrlt vi1ft.yet, belediye mü.şte-
vetlerile tamamlamanın lüzuinlu ve lngiliz hava kuvvetleri, Al- rek biltçelerlle mWhak bUtçelert esa.-
0,duğunu kabul etti. lngiltereye manyaya daha çok fazla. zayiat mi tayini suretıle reye konuımu9, 1 
gelince o Aimanyanın yaptığının verdirecektir. kırmızı reye karşı 58 beyaz reyle ka.-
aks~ni yapıyor: Qeniz k~V'Vetlcrt· bul edilmiftir. 
.,; hava kuvvetlerile tamamlıyor. 'kt t faku"ltesı·nde Meclis, bugl!n öğleden sonra tek-
in. tamamlamanın ikiei de ayni 1 ısa rar toplanacaktrr. 

:ı.apıya çıkar. Fakat değişrniyen Geniş Bir Çalışma Her Mmtalcada Puif Korunma 
\o,. nokta var: Almanya hava Tecrübeleri Yapılacak 
luvvetlerinde, İngiltere de deniz İst:A.nbul Universitesl İktısat fakül- Pazar günü sabahı Sarıyerde ya· 
\...uvvetlcrinde üstündür. Almanya tc.si talebeleri yeni blr broşür h.&zJ.r
aeniz kuvvetlerinde lngiıtereye lamaktadrrlar. Bu bro~ürde memle
ye~emez; fakat İngiltere hava! ketin iktisadi kalkmmasında büy11k 
'xuvvetıeri.nıde Aimanyaya yetişe- hizmetler görmU., bllytık adamları
bilır ve şi:rnd.i Amerikan yardl.lllt mızın geniş: vo plAnlı bir çalışma 
..ı.ie yetişmek üzeredir. 1 mahsulU He meydana getirdikleri ya-

pılan para.şut tecrübelerinin raporu, 
dUn vilA.yette hazırlanarak vckAlete 
gönderflml~tır. 

DJfer kazalarda da ma.halll tecrU
beler için hazırlıkJar yapılmaktadır . 
Hazrrhklarmı ikmal edenler viU\.yete 

Atla.s den~inde Almanyanın ı zılar inti!}41' edecektir. müracaat edecekler ve derhal o mm-
açtığı denizaltı harbi, yalnız tica· Bu broşllrde çal'lan iktisat fakW- takalarda da tecrübeler yapılacaktır. 
ret gemi kafileleri için bir bela t'e.si UçüncU sınıf talebeleri dün llnt
oıabıiir. Amerikadan Jn-giltereye Vt'rBitede son bir toplantı daha ya.- Piyasa Hareketleri: 
gönderilen tayyarelere, denizaltı- para.k brofüriln dah& erken hazır1an
ları hiç bir ~Y yapamazlar. Hat- ması için görüşmüşlerdir. 
ti A1man hava kuvvetleri de bu Djğ"n· taraftan öğrendiğimize göre, 
hava fiıohmnın lngil1ereye vaaıl lktıııat !akWteol talebeleri önUmUzde
omıaiarına mini olamazlar. Amc- kl hafta. içerisinde blr ikt.mat bayra.
rii<adan gönderilen tayyareler mı ttrtlp edecekler ve bu bayramda 
(Groenland • lzlanda ada•ı - iktısat mesleğinin önemini tebarflz 
'ıngiltere) yolundan doia§arak ve ettirecek nefriyat ve konferanslar ve 
hiçbir zayiat verm.eden üç ko- receklerdlr. 
na·k.ta İngiılere adasına iniyorlar !=============== 

1İzlanda adaııı, Kanadalı kuvvet

ler tarafından ~a.l altındadır. Al-- ·lı' 
manların bu adaya çıkarma yapıp 
mıtvaffak olm.ı.la.rı mümkün de 
ğıldir. 

Hava kuvvetlerinde taarruz 
esashr. On aydanberi Alman ha· 
va kuvvetleri Jngiltereyi havadan 
bombardıman etti; İngiltere on 
ay cesaretle dayandı, Şimdi vur
mak sıraıı İngiltereye, dayanmak 
sırıuı Almanyaya geldi. Bu geçen 
on ay zarfında İngilız hava kuv• 
vetleri ( 4 2 5 O) A.man ve ( 1 l 00) 
İtalyan tayyaresi tahrip etti. Bu
na mukabil ( 1800) tayyare za· 
yiat verdi. Şimdi İngiliz hava 
kuvvetleri Alınan hava kuvvetle
rile sa)'lC.a müsavata. yakla!'.'ITlıştır 
Amerikanın büyük ve hızlı yar· 
dımlarile yakında sayıca da üs
tünlük elde edecektir. 

Soruyorlar? 
' lııtanbul Unlvenlteslnden bir 

k8(I talebe soruyor ve diyor k.1: 
Blldftlnlz glbt Un!ventıe yeul 

bir anket tertip etmlştlr. Bu &n· 

keti tertipten mabat Un!versl-
telllertn mal,et seviyesini öfren· 
mekür. Fakat ankette bunu öğ
retebJ.Jecek bir ııroate rastlamadı.le. 
nıze eorulan sualler tl'nJverslte
nfn de pek ll!A cevabını bUdlğl 

suallertUr. tı..mı, numarası, 8mıfı 

'\-'fı'iatre veıımtre ..• AUe11l.nJn yanın· 
da nu ! Yalnız mı- Yurtta mı! 
oturuyor. 

Xe taI~belcr Ya.r kJ alll't'l ya
nında oturduğu. halde yardana. 
muhta(trr, ne talebeler \'ar ki, 

pansiyonda oturup ayda bir kaç 
;yU.z Jlraya para denıezler ... 

Bu anketten ne öğrenecekler'!' 
Ilfç ... 

Bir biç için bu kadar zahmete 
değer mi'?' 

Ce,·ap vermedi. Ben devam ettim: 

Satışlar Gevşek 

Gidiyor 
Hafta ba)'I pİyao•s ı;evr~k ol -

rak açılmıştır. SatJılar zayıf ol
muJtu<. Alıcılar biiha. .. a yeni li
ıane kaydı üzerine çok çekingen 
davranmışlardır. Dün 282 bin 
liralık ihracat olmuştur. Bu arada 
Çekyaya elma ve armut kurusu 
ile Romanyaya külliyetli miktar
da su.aftı gönderilmiştir. Balmu
mu talepleri de durmuştur. Al
manya ~ pazarlıklara devam 
edilınektedir. Bu.g:aristana yeni· 
den hiçlbir salt§ olmamıştır. İzmir 
pi-yasalannda 1atanbula nazaran 
dün biraz canlılık olduğu bildi· 
rilmektedir. Bu hafta içinde muh
telif firmalar tarafından Alman
ya için toplart'mı~ olan malların 
mukaveleleri vaoılacaktır. Al
manların bir kı;.m mallarımızı 
pefin para. ile ve bir kısmın• ta.
kas ve vadeli tediyat şartile al· 
mak istedikleri söyleniyor. 

Tüccarlanm.ız ise takua ve va... 
deli tediyata yanaşnuyorlar. itha
lat tüccarları aralannda hususi 
toplantılara baılamttlardır. Bu 
suretle ithalat .imkanı bulunabilen 
memleketlerle temaslara ba,Iana
cağı ve yeni sipari~ler verileceği 
ümit edi~ektedir. Lüks mahiye
tinde bulunmıyan her nevi zaru
ri madde Ve ewa için hükil'met\n 
açacağı akreditif üzerinde de 
tüccarlar arasında görü§lll.eler ya
pılmaktadır. 

- -

Ben Bir AdamÖldürdümde 

Yakalanmadım! ••• 
Evvelki Bir 

Yakalandı 

Diyen Altı Sene 
Cinayetin Faili Dün 
- Ben bir sürü hırsızlık yap- /kahve işletmiye başladığı bu sı· 

tım da y;ine yakalanmadım. ra<la Muatafa Jz:mit hapishane-
- O bir şey mD Ben adam sinden kaçarak İstanbula g~i'miş 

öldürdüm de yakalanmadım. ve Şükrüyü bulmu.,<tur. bte bu 
Bu muhavere lzmit hapiS!ıane- buluşmayı kutladıkları bir esna

sinde arkadlllJhk yapan Şükrü ve da Muatafa Şükrüye cinayetini 
Muatafa arasında bir rakı. maıaaı anlatmıştır. 

ha.tında otururken cereyan et- Mustafa bundan b!l§ka polia 
miştir. tahkikatı eana•mda da evet mak· 

Bundan altı sene evvel Ka<lı· tul beni kaçak et satbğım için ih
köyünde Kumluk üzerinde boğa- bar etmiştL O gün Galatada bu
zın~an bir kayışla sıkılıp öldürü- luştuk, Ka.dıköye geçince de kum
len bir adam bulunmu§lu. Bu ce- lukta yürümeye ıba,ladık, o .. na
aedin ıkatili olarak y&kalanan da kayışla boğazını !!karak öl
Eyüp ve Şuayip bıaraet ettikten dürdü.m., demi.ttir. 
aonra adamın kimin tarafından Mustafa, mahkeme esnasında 
öldürüldüğü bir tür'lü bulunama· okunan bu ifadesini inkar ebniş 
mış ve katil meçhul kalmı~ı. Jtte ve kendisini zorladıkları için böy. 
yukarıda bu cesedin katili oldu- le bir ifade verdiğini oöylemiştir. 
ğu halde yakalanmadığını övüne. Şükrünün ihbarının da kin yü
rek aöyliyen sabıkalı kaaap Mua- zünden olduğunu, çün:tü Şükrü
tafanın itirafı üzerine arkada~ı nün bazı kimselere eroin sattığı
Şükrü kendisini ih'bar el:miştir. nı, kendisinin paraları tah•il edip 

Mustafa bundan C'V'Vel üç •ene gelince; aokada~ının ekoik para 
hapse mahkum edilmiş ve ceza- getirdin diye muğher olarak böy
sını ç.ek.tiği bir eınada hapis ar· le bir ihbar yaptığını ileri sür
kadaşı Şükrü ile tanVIJllt.Ştır. Şük- müştür. 
rü mahkumiyetini bitirip hapisten Mahkeme Şükrü ile diğer şa-
çıklıktan sonra Beyoğlunda bir hitlerin celbine karar verdi. 

Münaka~at Vekilinin Tetkikleri 
lncedayı, Dün, Veka:eti A:akadar Eden 

işler Üzerinde Meşgul O:dular 
Şehrimizde bulunmakta olan 1 yat reiııi Ayetullah Tonç da dün 

Münakalat Verkili Ce,·det Kerin1 ~ehrimize gelmiş ve limanda mcş
fncedayı, dün Vekaleti alil.kadar gul olmuştur. 
eden bazı işlerin tetkiki ve Veka- Haber verildiğine göre şilep 
leto bağlı bulunan müe98Caeiere nakliyatının bjr elden idaresi için 
evvıclce verilmiş olan direktifle· hükUmetçc verilen karar üzerine 
rin ne sekillerde tatbik edildiğini bütün şilepçiler bu ayın yirmi 
tefti1 il~ meşgul olmuşlardır. Bu birinci gününden itibaren tatbik 
meyanda Qenizyollarının yeni edilecek olan bir elden idare sis
yolcu salonunu germi~ ve me- temine gireceklerdir. Şimdiye ka. 
murlaTın vazifeleri ile yakından dar müracaat eden on beş §İleP" 
alakadar olmuştur. Deniz nakli- çi vardır. 

tınlan muayene neticesinde bu pey
nirlerin ancak kırk .kuru{I kıym.etln
de olduğu anftu/ılmt.Ştrr. Komisyon, 
peynir tüccarını dlnled.ikten sonra 
kendisini cürmü meşhut mahkemesi
ne vermiştir. 

Birlikler Umumi Kab'l:ıi Geldi 
İthalat birliklerinden seçilen mu-

rnhhaslarla birlikte Ankaraya gltml~ 
olan bil'lfkler umumi kd.tlbl Sallh, 
şehrimize dönmüı;ıtllr. Memlekete 
faydalı randrman temin ettikleri Ti

caret Vekc\lellnce de teyit edilmek
tedir. Birlikler eskisi gtbl faaliyetle
rine devam edeceklerdir. Bay Salllı 

Mklsl gibi birliklerin umumi kAUp-
11!1 vazlfeslnl ifada devam edecekt.11". 

fngilizlerin ıAJdıklan Tiftikler 
Ingillzler almakta olduklan t!ftik

tertn bOOeUnl Merkez Bankası vaaı
tııslle derhal tediye etmektedirler. 
Alınan malların faturalarında yazılı 

kalitelerine uygun olup olmadığını 

tetkik için blr ekspere muayene et· 
tlrdlkleri anlatılmıştır. Yoksa stan
da.rdtze cdilmlf olan malların atan~ 

dard tıplntn kontroıu bahls meV"tUu 
olmadığı alAkadarlarca temin edil
mı,tır. 

Yeni İhracat Lisanalan 
HükQmet yeni bir kararname ile, 

ihraç edilecek anason, raziyane, ne
batat kllspe ve dökUntUlerl, ki~ı,, 

mamul teker, tekerlemeler. lokum, 
kurutulmu' her nevi taze meyva ve 
kabuklan, her nevi ipek böcelı! ko
zaları, kamçıbaşı: ve ipek döktlntWe
ri, ipek iplikleri, sun! ve tabii ipek-
ten yapılmış halılar dünden itibaren 
ancak lisans mtlsaadeslle ihraç edi
tebllecektir. Bu mllsaadelerf Ticaret 
VekA.letı verecektir. 

18 MART 9U 
SALI 

AY: s - GtlN: 71 - Kasan: 1111 
Rillll: 13156 - MART: 5 
ltICRl: 1360 - SEFER: 19 

V AK1T ZA VALi EZANJ 

- -- - --
Gt1NEŞ: 7,07 11,48 
öGLE: 13,22 6,08 
1KlNDI: 16,46 9,27 
AKŞAM: 19,19 12,00 
YATSI: 20,49 1,31 
lMSAK: 5,28 10,09 

--

şey söylttııeyfnlz. 

Yeni İngiliz ve Amerikan tay
yare tipleri, Alman ve İtalyan 
modellerinden üstündür. İngıli>. 
ve Amerikan. avcı tayyarelerin.in 
süratleri daha fazla.dır. Daha yük
sek irtifalarda hava muharebele
rine elverifli<lirler ve ateş kudret
leri daha büyüktür. Yeni bom
bardıman tayyareleri ise, evvelki 
tiplerden iki mi•li daha büyüktür 
Evvelki bombardtman tayyarele
rinin gittikleri mesafelere bu ye
niler 3 misli fazla bomba taşı
maktadırlar. 

- latedlğlnlze muvaffak oldunuz. llunun 
böyle olmaınnı J8tlyordunuz. Şimdi memnun 
'\-'e mmoU.onuz. 

~iiztlme bakmağa. tesaret etm.Jyordu. Ken· 
dl ken<Une söylenir gibi ağzmclan şu SÖ'Ller 
dökWüyordu: 

ÜZÜNTÜ 
Fa.kat o hil1A bir çılgın r;lbl gözlerini a

çarak anlatıyordu. Ben de ıllnllyoedıım: 

Yazan: Dafne du Maurier -53- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

18. 3. 941 ---
G IO p;ı DlE r:ı f 

(?}[~. 
B. N. Nadi'nin 

İkrarı 
~-etil ı.a· fE" aki mecelleyi buı" Ce"ı)<I 

l5:ıı tırlar mısınU:? bıııı' 
Pli.fanın ve arkadaılarının Jşdıl' 
mukaddeme dıye ha•ır dtl 
umumi kaideler vardır kici~ 
mantığın bir tahcseridir~:jıtld' 
le, hukuk meıhumunu '·il ı}>" 
yerletlirmek iç'n her .-att 
mıya değer bır kitııptır. i<f,lt" 

Mecellenin umumi İ'~~ bl 
rinden biri ıudur: « ~ 
hücceti kasıradır. » ~ 

Bunun mıinaıı ne old~ ·r b .. 
eski hukukçular pek a • "'1'_ 
Meselıi bir adam ortdY• df. 
da bir heyet hakkında'· 1 'f dl!.' 
muz birden muhtekirıı• ıfl' 
bu iddia o heyet hakkı~.d• ,,11 
teber değildir, yalnız ıol. )il' 
binin kendi hakkında ıatı ~ 
ikrar ve itirafı diye hiikiitll 
dır. ;İ': 

Dünkü Cümhur'>;~;~) ~ 
de, (Havadis iht...;.. 1' 
etrafında kopan münak•!'d;rl 
nasebetile B. Nadir Nadı~ 
ki: «Ortada ancak bir ~ jbf~ 
mazlık var. Bqı bavadıs ,JI', 
nndan bahsederken hiçbir ;ııı'_ 
datı kaadetmeclim, o "'°JI' 
yazdığım aırada ban g~ıl'1 ..; 
tatil edildiğini de bilmıY~ 
Bunu neden sonra haber ";,A 
Zaten yazımda hep: .ŞO~ 
böyleyiz, havadis ihtiJ<Arl lf 
yoruZ» diyerek, kendiın d•,ı'.'. 
hil olduğum halde, bjjtiiıı _ı il 
!ek erbabı hakkında uınıII"" 
teni<idde bulundum.» ,_J/A 

Bu yazıyı okuyan bir ~ 
dedi ki: «Cevdet Pa§8nıll (J: 
tığını nasıl beğenmiyeyiın? ~ 
rar, hücceti kasıradır) 1ıaid •-" 
koymakla, .,ıJ muht 'rİJl). olduğunu dönüp dol:.P• . / 
dilile ikrar ve itiraf ctlirıı"f 
muyor mu?:o 

istifa Eden O~ 
Havadio ihtikan halJ<ıılhııı~J 

!ip geçen munakap ~ 
bir kariimiz de fU ıözlerİ jl 
yor: «Neye inkar edey~~ 
kavıraya bayılırım. (" ,., 
ihtikan) fıkrası hakkında .l 
gazetenin birden curr/J~I_ 
guetesine çattıtını ıörür>~ / 
kemmel bir kavr;a yalll'1 /.. 
mak hevesile ertesi gün O 'ıJ 
teyi aatın aldım. Ne j~ 
beı kuruıwn yabana e· 
mi? Gazete, öyle wlu a~I 
le terbiyeli bir ce.-ap v~ 
eaki Cıiınburiyet gazel . J 
hiç beklenmez. Ne idi, _ _:d ~ 
yazılar? «Var mı bana Y~,, 
kan?. tavrile bu ıaıet• ~ 
derebeyi tavrını takı.."IJl'ı f 
aç.ar, gözünü yumar, •"'' 
tardı. . ~ 

Bence bu son m~ 
en mühim tarafı, '-""~"'',ıı 
gazetesinin derebeylik J11 or-~ 
den el çektiğini açık bir ,r 
ortaya koyına11dır.ı• 

C,. __ :!!.L Ueell~'~. 
~ .. : 

o~~ Diğer bir kari töyle ,.,,~ 
«Yazınızda Nadir ı• jıll!"J 

soruyordunuz: «Sırça ~ 
oturanın aağa, aola tat • ,1 
lazungeldiğini aana öir<1 

madı mı?» 
Ben cevap vereyim: 0ı;ıı ! 
Öğreten oldu, fakat ,~,. 

zetede tariz yazısı çıktıl<1 

ra ... » KÖR~ 
Bomba Hadis# 

İş Tamarrı)e 
Aydınlanrnıştıt ~ ..... ·' Almanya karaya, fngiltere de

nize hakimdir. Aımanya karalar
dan denizlere hakim olmıya çalı
§ıyor; deniz ve hava üeleri temin 
etmek makaadile Avrupa kıtası 
üzerinde yayıimıya devam edi
yor. Avnrpa.nın •ti.mal ve garbin· 
de yayılarak Atlaı denizine çıktı. 
Şimdi cenuba Akdenizde yayıl
mak gayesile hazırlanıyor; Al
manyanın Balkanlardaki t~eb
büsleri de denizde hava Ü•leri te
min ederek Şarki Akdeniz hav
zasına hakim olmaktır. Buna mu .. 
kabil İngiltere de denizlerden Al
manyanın kara haki.ıniy~tini kır
mıya ve da.J"altmıya ça1v.ıyor. 

- Niçin geld.lnlz 't Manderley'de size lhtl
yaacmız yoktu. Siz gelinceye kadar pek Alı\ 

rahat ya.,ıyordum. Niçin geldiniz T Fransada 
kaluyd.m.ız olmaz mı idi' 

- MI.ster de Vinter'! •evdlffıttl ve onunla 
e'lendfflınl unutuyoraannz gallb& ! 

- MI.ster de Vinter meout dell'fl ki.. Buna 
en aptal insan bile farkeder. O öklll öleli 
cehennem &zabr ~ekiyor. Bunu anlamıyor 

muınmu:z! 

ıstrrap tekerse Rebeka gerl gr1et'dctlr. 
Öfkeden aaramu, bir hal.re !dl. 
- Onun llltu"&bından tizUntwrunden bjna. 

ne! O beni biç dıı,tludll mtı• Z&nnedlyor
mlll!liunuz ki ben ııd%l borada önun ytrlnde 
gördükçe Urlilmttyorom, kahrolmuyorum. 
ırerkes sb:e hıantm dty& bitap cıJtvor. Siz bu· 

- KlDtse, hiç ldm8e onunla ba!ja çıka

maıdı- O tmdfğlnl yapar, l!ıtedfğl gibi ya.
'!ardı. KüçUk bir anlan kadar cet>ur ,.e kuv· 
vetıı fdf, Çocukken ldıruı<ı onunla başa çıka
mazdı. Babasma her l.stedlll'fnl yaptırırdı. 

İnsanlara da hayvanlar& da hUkmederdl. En 
azgın atlar& biner, lıepolnl WAh cderdL Bü
ylidüll'fl zaman da öyle idi. mç bir şeye al
dırmaz, klmoeden korkmaz \'e çekinmezdi. 
Hayata meydan okurdu. Nitekim kimse onu 
n1ağlllp edemedi. Ne erkek, ne kadın! Ancak 
denlz ona galebe çaldı, denlz ondan kuvvet
li çıktı. Jlaln deniz ... 

Perapalaa hl.dfse.sl tafll"'~ ~ 
dmlanmış bulunmaktııdll'· ııf'1'..1 
yetfn aon safha" hakkll'd• pıı ,f 
müddeiumumisi Hikmet ()fi;,. 1 

IQmatma mUrııcaat ettll<-
lan oöyleıll: ~ 

iki büyük kuvvet karşı karşıya. 
Bu mücadelede en çok dövü~en 
iki tarafın hava kuvvetleridir. Ha. 
va ve kara hakimiyeti eayesinde 
Almanya ıgeni§te-.mek imkanını 
buluyor; bu geni~lem~nin hedef; 
İngilterenin deniz hakimiyetin, 
sarmnaktır. Fakat diğer taraftan 
deniz hakimiyeti ile hava haki
~· • bir ara.ı:la İngiltereye ka-

I 

- Eğer onu sevml.IJ olsaydnuz onunla ev .. 
Ienmezd.lniz. 

Ne söyUyeceğbnl 1!81Jımıı,tan. Kal'!jrmıla 

-:ılgın '\·e gözli döo.mü:.' bir düşman vo.r~ 

dı. 

- Manderlcyde benim gelmem ile bir ,.,Y 
değl'81e<ll ki .. Ben emirler vermedim. Size 
kan'fllladnn· Yine blldfğlnfz gibi hareket e
diyorsuou'l. Eğer siz ı~temtş oJ!)S.ydrnız slı;in
Je dost olurdwn. l;oakat Sili ilk daldkadan 
ba,lıyarak bana karşı aıı,man kesildiniz. 
Bunu yü.ziinU7.den okudum. 

S ~·ıkarnuyordu. Sadece yüıllme bakı-

·ordu. Bt-n de\11.1n ettim: 
- İkinci d~fa. e\.·lenen blnlerce erkek ,.e 

kadın var. Ben !\llster de Vinter Ue evlen
mekle bir cinayet mi t,ledlm ! Dünya yli
zllnde m8ut olmafa hakkımız; yok mu f 
Xe den1e-k l"tlyorsunuzt 

- Yalan... Yalan... Fransacla iken çok 
mes'ut Jdik. Orada iken adeta daha. gençti, 
gülüyordu. Şendi ..• 

- Bundan ne tıkar! :\it ster de Vinter 
henllı: çok genç, krrk tlç yaıımda.. TabU u
-ı:akta iken baza.n ,en olabilmiştir. 

tstthfııf ile omuzlarını silkiyor ,.e bana 
bakJyordu: 

- Bo.nn. böyle şeyler söyJe.nıeğe nasıl <>e-
saret ediyorsunuz! 

Diye hiddetleud.Jnı. Arhk ondan korkmu
yordum. Kend.Jslne yakla.ştnn kolundan ye.
kahyarak sarstm1 ve: 

- Dün nk!l""'kl elbiseyi •iz bana y&ptır
ıhnız? Slz sebep oldunw:. Siz olntaaaydmız 
onu yapmak akluna. bile cetmezdl. Kocama 
fenalık olsun diye yaptınız. Ona üzmek için, 
ı•trraba dilflimıek için.. Sanki az llzWUyor
mu' gibi .. Zannediyor musunuz ki o tlzWUp 

rada ytylp lçJyol'flluntrz, (eı(fnlyoraunuz, halbu 
ki benln1 ı;-iızeJ Jın.uımım !!lofak t.opraldarda 
~·nhyor. l\fistf"r t!e Vinter U:r..lUüyorAA bnrtu 
hak etn1lştlr. Arad:"n on &)* gctıneden slıin 

gibi genç bir kızla. e\ lennu~seydl ! .• L:.ı.yıktır, 

U1W'°'Un• umurum biJe değll ... Göı.lerine ;\'Ü· 

:tboe boksanrza, <'_.hernen1 nzahı çcktl~lni 

r.,•}rmü:yor nımuo.u7. 1 Rebekanın onu görthi· 
~ünü, hls~ttl~tnf biliyor da kıvranıyor, kah 
roluyor. Rebekanm her hail ba.~k,. idi. lllç 
bir ııeye boyun efrnezdl, bir erkeı. r;lbl ce
sur ve cüretk.lnb. Bir oğlan toeuk gibi ya,.. 
ramazdı:. Ben onu bUyUttlbn. Her zaman 
oöylerdlm: cKız olmamalıydın sen, oğllUI 

yaradılmalıydm» derdim. 
- Ki.il, Ml•l• Danvers .. >..rtık fazla bir 

Ba sözleri bitirir bltlnnoz. llınçkıraralc 
ağlamağa baŞladı: 

- MJsl-, Danven, yapmayınız, demekten 
haşka bir şey söyU~m!yordam. Bo ihtiyar 
kadmm hüngür hUngür ağlamasına taham
mül eden1lyordwn. 

~ Ha)·dl l\fl.!;ls Danvcrs glclip odanızda 
istirahat edlniz. Çok yorgun ye a~abl iniz! 

- sne ne benJm yorgnnlu.fumdan ve a
sabi,yetlmden? Kederlınl görmek ııl7..l mem
nun ediyor doğU mı T Fakat ben ağlamak 
için tızillmck f~ln saklaıuıııyorum. Sl;oe cöz 
Y&!Jlarımr gös;tennekten utarunıyonun. n.tlı;

ter de Vinter gibi kapımı kapayıp kederimi 
herkeoteıı glz!cmlyornm, ( Arka.ı var) 

- Tahkikat bu mesel.,yt (!J -~ 
le aydınlatmlJ!tır. Teterrı'~ 11~· 
guJ olmaktayız. Dunfarl d• 11'' 
Jadrktan sonra efkdrı urrı~,, ıt1 
min edecek tam, esastı f""f 

blldlreceğlz.• 

---..----
lnönü Gezisi b.rfİ 

Taksim JStadınuı es · oııO 

rinde yapıhnakta oian ! dilt 
nin inşaatı yaz ısontıı.s }(ti 

lanmrş olacaktır. ~ 

InönU gezislrde r•PılııA' 
arz tesisat ile bu aJuı t ~ .. 1 
ceklir. ı..:aruıuzasynn \.'e 111d:ır 
atına da b;r kaQ ı;Un• ~· 
nacaktır. ,ııl' 

Bu lnfaat için 13500 ·,r 
!lisnt a)Tılmı1:1tır. 
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Ankar a Lokantalarında IJok tor 

D iyor ki 

~ 3 

-, 

SoyalSD 
Otomobille Beraber Hayahmıza 
Giren Sandviç Alaturka Yemeğe 
ilk isyan Bayrağını Çekenlerdandir 
[ Yazan: ırtatral şevll~t 1 

M erkez ıchirlerinde yolcu 
ve it adamları çoktur. 

Ankaraya itini takip iç.in gelen· 
lcr ıründüzleri metırul oluyor. 
Ana.k; dairelerin tatilinClen son· 
ra, biraz nefes almak, ahbapla· 
rile yarenlik. cııme.k imkanını bu. 
hcyorlar. 
· Hele, Allahın bu rüzgarlı ha· 

valannda koskocaman kartal
ların ıbilc 'bir tüy miılali ufuktan 
ufka sürüklcn4iklcrini aördü~
tcn sonra, akfaımlan •. sıcacık bır 
lokanta köşesine çekılerek, aere 
serpe oturmak. hayli zevkli olu· 
)or. 

Ankara.mı.zda lokanta, belli 
ba~lı bir eğlence ve musahabe 
-salonudur. Felekten kiiım alm•ll: 
iatiyenlcr, talihine kmenler. hep 
lokantadadırlar. 

Yanımda, ı~anbuldan yenı 
ı;elmi.<ı bir arkadaıla ınünuip 
bir lokanta ararken, o, ilk defa 
geldiği, yepyeni, gıcır gıcır An· 
karaya, hayret ve muhabbetl.e 
'bakıyor, kolunu, ikide birde bır 
iprct mcımunı ıibi havaya kal· 
dırarak: 

c- Şu apartunanın orijinal 
üıılM>una bak. diyor. 

Ve arkaeındaflı sanki, kendi· 
ıine de bir qini yaptırmak ni· 
yetinde imi, &ibi. hemen bir sual 
soruy.or: 

c- Acaba, ıniman kim 1 
Adım attıkça fikirler yürütü· 

yor: 
«- Siz. Ankaralılar. yarada· 

na §Ükredin ki. tramvay beliaı• 
na uğra.madınız. 

c- Siz, Ankaralılar, çok 
bahtiyanıınız. Günün muhtelif 
saatlerinde. muhtelif iaimlerle 
çıkan, muhtclrf puntolu gazete
leri cıyak cıyak bağırarak satan 
müveuilerden uz:akta ya§amak, 
bılseniz. ne tatlıdır. 

«-Siz. Ankaralılar, çok me-
sut olmalısınız. Vekaletler, bur• 
nunuzun dibinde. Bir i2iniz dü· 
§Ünce kendiniz takip edersiniz. 

••• 

Mikr op 
Taşıyıcılar 

-3-

Kızıl, kızamık, lcu!Jpala:r.ı, lmbnku· 
lak". Gibi haatahklanıı mikropları 

da ağıı ,.e boğazda bulunur. Bazı ln
ı;anJar kcndlleri hl~ ha!'lta olınadan 
bu mikroplan ta.,ırtar \o otraflarm· 
dakl lsUdatlılara bula,t.ırırlar. 

ısır takm1 hastalıklar 'ardır ki on
lıınn mikropları kaz.urat lrcrıılndc 

bulunur. 

) 

26 sene evvel 18 Mut 1915 sabahı Fransız ve lngiliz ZJrhlılan Çanakkaled ek • • b' 
taarruz daha yaptılar. Ba taarruz onlara çok pahalıya mal oldu, Fransızlar :.: .. dıç~~ _ır 

BouYet mtalwnı N• ....... -ih tab -:m..:ı i1 ıı_ e gor U5unuı: -- yaaınm aUUG en e aaybettiler 

YirmiAltıSene Evvel Bugün 
Çanakkale 

ncmcao 
Balkanlarda 
inkişaflar 

Yazan: M. H. ZAL 
ıc::-~ alkanlar canlı bir mü-
c::::;> cadeJe ınhası manzara

tını muhafaza ediyor. Bu mü
cadelenin ı:eyrini iyice takip i· 
~n Balkanların her t.muında
ki askeri ve ı:iya i hnrcketlerİı 
bir kül diye kabul etmek li-ı 
zımdır. 

Almanya, Bulgaristanı olıun. 
bir meyva gibi de,,·i.rmiftir. 
cHa oldu, ha olacak» diye 
Bulıar iti müphem bir halde 
kalacak yerde iki yü.ı:lü muke 
arkasındaki tek yüzün lamami-
lc meydana çıkmaaı, belki de 
daha iyi olmuıtur. 

Bundau sonra Y unanistana 
karıı Bulıar hududu tarafın
dan askeri bir tazyik baıhra· 
cak yerde Yunan cepheıi bir 
taraftan Arnavutlukta :ıorlan· 
mıf, diğer taraftan da y uaoa
lavya yolile t:azyw imkinlan 
aranmııtır. 

B. Mussolini, bizzat Arnavut 
Juğa giderek büyük ölçüde bir 
yamta teıebbüsü yapmıfhr. On 
bir tümenin iıtirak ettigi bu u• 
mumi taarruza, halyan teblijin 
de «mevzii hareketlen adı ve• 
rildiğine d~ bakılırsa taarruz 
tam b"r kamete uifamıfb". 
ftalyanlann, Yunanlılan dai· 
l:ırdaki muhkem mevzilerden 
atmak, açık ıahada motörlü kuv 
vctlerile manevra kudreti elde 
etmek, Yunanlılann Arnavut
luk cephesinden kuvvet ayırma. 
lanna mini olmak, ltalyan aske
ri itibanm kurtannak 11oi he· 
defleri auya düımüıtür. 

Almanlann Be1ıratta yaptık· 
ları diploma&i taarruzu da bu
aiine kadar ayni akıbete uğra· 
mııtır. Yugoalavlar, ne ad al
bnda olursa olsun, mihvse gir
meğe ve Alman askerini toprak 
lanndan geçinneğe ra:ııa olma· 
yorlar. Ancak aıln bir bitaraf
lık hakkında teminat vermeğe 

ve bir ademi lecavilı misakını 
imaalamaia bamrcbrlar. Bu tak· 
dinfe Almanya, Yunanit'PI 
Varclar i.tikametinden tehdit 
edebilmek için ilk önce Yuaoa
lavyada bir harp cepbeti kabul 
elmeie mecburdur. 

ftalyanlann Amawtluktaki 
taarruzlanle beraber Almanya
nın Belırraddılki ıiyaai taarruzu.. 

nun da ayni zamanda akamete 
uiramuı, Balkan vaziyetinin in
kipfı balonundan bayırlı ali
metlerdir. Mihverin, Balkanlar
da az zahmette kolay muvaffa· 
kiyetler elde etmek imkanından 

mııbr. 

Buradaki her bir hedef için 
o hedefin barbin umumi ıeyri 
için temin edebileceği faideden 
kat kat fazla külfet ve zahmete 
ıirmek ve riak ıöu almak Ja. 
:aım ceJecektir. Eier Almanya 
körü körüne ba yola P'ecek o
lursa ıu hükmll vermek İcap e· 
decektir: Almanya, lnıı1tereye 
k&J'fı ana cephede netice elde et 
mekten ümidi ketmiftir. Keneli 
kendini oyalamak 'H bir f8>'1• 
yapmıı olmak için Balkanlarda 
boıu botuna kılıç aallıyor ... 

BULMACA 

Bay Ferit Çelik 
!9 )&flrula tıt 11bl bir dellkan•utır. otuer 76zJU -.e 

lıo, aohbetUr. A'Vnlpüa okum119, pndl ytlkeek ına
teplertmlzden blrtnde doçentttr. Almane.a, trvwıw. 

n18Ç&YJ ana llttam pbl bUIJ'. Zevahlrl pyet .otf,I;_ 
kanlı clSrtlanM!kle beraber iti heyecan doludar. &am
eeel yoktur. 

15 1 



18. 3 • 941 ----
• • 

r-~~-.4.--~~"'.:m::--~~~-::~==:=====~~,-_-_-_-_·---~-----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ v __ A_T_A __ N __________________________ ....,., 

U ı KAVE ('-_H_A_IF_T_A_o_A_N~H...;..;.A__;__Fır..;;...;A~v-A~) IKi Paris 
SÖNEN OCAK 1 O Franga Bir Esir 
Yazan: Sema A 1'DOÖAN 

G.ı.zetelcrde çıkan bir habe-
Alı Vela. Ue 7 yaşında.ki otlu Ahmet 

1 

- Hayvan.mu getiriniz, döneceğiz 
Şeyda Kalemdanda bUyllk bir çmarm ıırbk ... 
yfl§il dalları altında yanyana otur· Ve koca.sına donerek ve kıvrak ha· 
mıı.şlar, Ktl.lemdanda, Erganl ile Mı&· rekctlerle onu yumu~trnıya çatışa· 

re göre, İta1lya.nlar, Yunanlı~ 
!ardan esir al-

~ 
mak ıçin niha-

deni birlbirlne batlryan köprU ba- ra.k: 
şrnda .. Gklıyoruz, defH mi Vefa? 

- Evet, Selma! 

yet arıya arıya 

;u usulü bulmu~· 
. ... dır: Her es1· 
re on frank ve· Dicle, kırmızı, mor, llcivert. Ma· 

den dağlarını yaran Dicle her iktsi
nt:l aya.klan altında titriyor. Yrfil 
knmıl)lann bırer yel)il hançer gibi 
b°"Ju:a saplanmıf yaprakları ara
tHnda parlıyor. Açık Yetil kavakla· 
rın gölgesinde yc,illt morlu canfes· 
tere bUrünmU!} nazlı nazlı akıp &1-
ijfyor. 

Baba, oğul, iklııi de tuaıı, lklol de 
yorgun gözlerini Diclenin dalgalarına 
ıh~ler, <11ı1tınUyorlar. 

Kanu~Jarm keektn ~lbstndan, ka 
vak.larm yapraklarında.ki. sazden, k&· 
yatıklara tmnanan bir kaç keklik tı
'kırtmmdan başka ses yok. 

. \.11 \'efa, Boğazın mavi atlas de. 
niz:ini arkada bırakıp gurbete çıkalı 
ye<li ıtne oluyordu. Bu yedi yıl için· 
do gözlerini aldatan. gönlllnO oyalı

yar. su yalnız bu ldt. Dicle, ruhunu 
ısıt.an. yakan atef;' te bu Diclentn üs
tUnde parlıyan g11n~i. bir mukad
<les alev cfbt ... 

ı-~akat son aylarda ne oldu, ne geç. 
tı., D1cle onun yüreğini eekisi glbi 
aydınlatamıyordu artık. Dicle g1ln.e
ı,ı onun ~int l'!ıtanuyordu MTVetki 
k:ıda.r ... 

Ahmet Şeyda lıabalrmo. bl"'" dalla. 
Bokuldu: 

Raba.cığnn d~nUyorsun yine? 
Dicleye bakıyorum, evlltçJ#mı. 

Hilztlıı!U alayor. Aynlık sell gibi.
Bu ocak ta &önü.yor. 

O ne demek'! 
Ben de bilmiyorum .•. Bak, bak 

k•klık sUrWerlne... Ka)'Blarm 119· 
tUnde.-

Annem ne oldu? 
Cezmiye gittiler ya, aU&rla ... 
Daha gehn!yecek mi? 

• Bır bU<;Uk saa.t oldu. Şmtdi re
lirler ... 

Bu •rrada bırıbırino U~lf dağ· 
ıa.rın ara.emdaki sarp ini.flerde bir
kaç atlı bellnll. 

Şeydayı bir köy!U kucakladı, bir 
hayvana atla.dl. Vefa atını mahmuz
lamtttı daha evvel, Selma da kendi 
hayvanına, şimdi dolu dlz.gtn dönU- J 

yorlardı kasabaya, r!lzglr gibi ge
çiyorlardı ovadan, fakat SeAiZ, fa· 

kat dü~Uncell bir dönW,. Diğer .U· 
variler onları uzaktan takip ediyor· 
!ar, yakl,..amıyorlar, YC aradaki boş 
luk gittik~ derinleşiyor, genifllyor .. 
Doğudan •ert bir yel eomlye ba\I· 

ladl. Kavak yaprakları çırpman ye .. 'il bir kuf gibi, köy bahçeleri bunla· 
rrn altında kuytula.fıyor. 

Sehna nar çiçeği şapkası, beyaz I· 
pek elbi'seai ile alaca tepeler U!tUn· 
de, altın bataklı yamaçlara, y.,.U 
çalılı yollarda bir çiçek deneti gibi, 
gök gibi mavi gözJerile. ate~ten dö
kUhnUş sarı 88.çlarile, kıvrak ve oy· 
nak tavırlarile, ak.pnım pem.behJderi 
içinde bir yangın gibi. .. Ktm derdi ki, 
bu demet, bu yangın yolunu {18-'Jr· 
mıştlr. 

Klnlr koyüntln yohınu gölgeliyen 
metelerin arasmdan bir ses yüksel
di. bir guriıet tUrkUsU: 

Yolum keomtı uı....,,.,,. obama 
K&J'& gece, ka...,ayon babama! 
Bir hıçkmk koptu, k.öy!UnUn ku-

cağındaki Şeyda ajtlryordu: 
- Ben babamm yanma gideceğim? 

Ali Vefa, dizginleri çekti. Şeyda· 
ntn ya.naklarmı okşayarak: 

- Buradaynn, evlllçığnn! 
Ratfin lıarap bahçelerinin önUnde 

ihtiyar bir kadm şoseye çıkmıftı. A· 
li Vela ona seslendi: 

- Fadime nine! 
- Hay oğul :ıen misin? Köye ni-

çin uğraman? 
- İf~rlm çe'I<, gelecettm. gelece· 

fiın .... 
Saçı bqı karma ka.nşık ihtiyar 

yüz;JO, aeal derinden çrkan köy!U ka
dm bayl<ırdı: 

recelderl.. o~ sureti-. ilk de· 
fa olmak üzerr k8-hramanlık 
da borsaya gırnıı" olmaktadır. 
İhtimal bunun muhtekirleri ve 
kara borsada iş görenleri de 
çık.acaktır. Nleseli. yüksek rÜt· 
beli bır subayın tehlikede bu· 
lunduğu esnada bir ltalyan as· 
keri bir eait a.lma.Jc: tçin on frank 
tan fazla bir fiyat da iatiyehile· 
cektir. Ve yahut bir esiri birkaç 
paket si.gara mukabilinde geri 
bırakan da olacaktır. Öyle ya 
farzı muhil! bir Yunanlı esir ol
sa ve kurtulmak için 1 1 frank 
verse vaziyet ne olacaktır> Ma· 
d.emkı hamiyet para ile ölçülü
)l'Or ..• 

Belki hatırlaroınız bizde zı· 
raati korumak için hazan bu gi 
bi uaullere baş vurulurdu. Me
sela bir karga getirene beş ku
ruş verirlendi!. Şimdi ltalyanlar, 
vatan sevgi-ain"i de pata ile ölç~ 
meğe başlamıtlardır. Hiç cesa· 
ret ve kahramanJık esham ve 
tahvilat gibi borsada kote edi
lir mi? ... 

Fakat berd<et versin, ltalyaıı 
aekerleıi para hırsile hareket et· 
medrklerini iepat etmekte ve hiç 
bir esir alamamaktadırlar. Bi .. 
likis ak.sini ispat için kendileri 
eslr olmaktadırlar. Bu vaziyet· 
le ltalyanların milli samimiyet
lerinden şüphe ctmcğe kimse· 
nin h .. kkı yo.ktur. Çü9kü onlar 
bu ••yede ltalyan bütçesinde 
bir aedi.k açılma.sının onune 
ızcçmektedirler. Eğer Arnavut· 
luğu müdafaa edemiyorlaraa, 
bütıçenin muvazeneaini temine 
uğratmaktadırlar. 

Vefa. 
İfte otlwn 

- Yolun aç-ık olaun, ocağın ıön

geliyorlar, geliyor• mesl.A. 

Simdi kendi kendıme dü,ü
nüyorum: E[ier lıalyanlar yeri
ne lnııilizler beher esir için 1 O 
frank vadetşelerdi vaziyet ne 
olurdu? Elbette ki Libyadaki 
çarpıt•n askerler milyoner olur. 
!ardıl 

!ar,, 

Şeyda ımı,ını çevi.nll. Bu atlılar &· 

rıs-ında annesini tanıdr. Nar çiçeği 
••plw!ile, boyaz elbisesi!• hayvanın 
üstünde dalgalanıyor. Yamaçlardan 
krvrak, çevfk hareketlerle iniyordu. 
•~n önde idi. Diğer silva.riler onu ar .. 
kadlL!l takip ediyorlardı. 

Sevtnçle hayk.Iracak oldu, ellerini 
çırpa<sll; oldu. Babasmm durgun dU· 
şüncell vaziyeti onu bu hareketten 
menetti. Fakat blraz daha aokuldu, 
baba.sına. .. 

Süvariler ovaya indiler, '8hl&ndı· 
!ar. dolu dizgin tı.,. dakikada. Kalem· 
dana geldiler. Fakat birdenbire du· 
ra"klayamadılar mı, ne oldu? Baba 
ile <>ğlun yanından tozu dumana ka· 
tarak köprünUn U:9t.Une kadar llerle--
diler, atladllar yere. 

* Selma Vet'a.nın on iki senelik ka· 
ruıydL Vela Jıemen bUttln hayatını, 
bUtUn dU,ılnceslnl ona haarel'mlştı. 

Fa.kat bu kadın ıon yıllarda aol&ftl· 
maz bir muamma otmuştu. Çileden 
ÇJkmıftı. Ne kocası, ne çocuğu g6-
zünde idi. Şapkalarmı, ipek elbisele
rini, eon moda iskarpinlerini one. ko
caat ti latanbuld•n getlrtird~ Zaten 
Selma ne istemlf le Veta onu yap
mamtflL Evd•kl dolaplar elbtoelerlnl 
ay&kkahılarmı ve tuvalet takım.larmı 
almıyordu. llrucevherlerı de böyle i
di. Fakat Selma bunların hiç bırine 

aldırmryordu artık, Bıkmtf mı !dl 
Vefadan? Sevmemiş miydi onu-: Ev
de Vefa ile m~ olmaz, bir top
lantıda Vefadan ziyade bafklL er
keklere alAka gösterir, bir geztnttde 
daha ziyade yabancı gençlerle dol~ 
mayı tercılı eder, çocu#wıu l.se bUa· 
bUtUn unubnuştu. Bu haldeki her 
çocuk Uıı1Jd0k~e. korktukça: 

- Anne! 
Diye haykmr. 
Şeyda: 

-Baba! 
Diye seolenırdl. 
Çocuğunu bile bu kadar ımutan bir 

kadmla y~an!I" mı idi? 

Yürek Stoku Kalmadı 

ltalyanlar Arnavutluktaki ha· 
rekata ıılddct verrn('k istemW,lerl 
Oradaki ordu
ların baş ku· 

mandan-lığını biz 
nt Muasolini Ü· 
zerıne almtftıt. 
Bu hususta gelen 
ilk telgraflar, 1-
talyan b...,,ekili
nin öğle yeme .. 
gıru ilk defa kumandanlarla 
beraber yediğini. bunu takip e· 
den te\grallarsa, ltalyanların 
bef fırkasının ha»li dayak ye· 
diğini bildirmektedir 

Filhakika ltalyanlar Yunan· 
lıların üzerine büyük kuvvet· 
!erle saldırm,.Iardır; fakat Yu· 
nanlı müdafiler onları ağl'!' za
yiatlt. püskürtmü§lerdir. Şimdi· 
ye kadar Arnavutlukta MuMO· 
tini dö-ı·düncü bat kumandandır 
Demek bundan evvelki Caval· 
lero'da pek o kadar bir ite ya· 
ramamlfhr. F aka.t acaha meıe~ 
le baı kumandan mceelcei mi. 
yoba a.lter nıeseleai mi. ve y&· 

Yazan: 
AB BAP 

hut bunlann fevkinde yürek 
meselesi mi? Bana kalırsa, Ar
navutluğa, tankların tayyarelc
ıin yanında biraz da bundan 
~evkctmek Iizımdır. Fakat an
laşıldığına göre bunun da .tok
ları bitmiştir. 

On<ın için ıimdilik Y•rıt baş· 
ladıktan soma boyuna jokey de 
ğiştirilmektedir. 

Renkli Haritalar 
KB.ğıt iıM"aftna. mi.ni olmak i· 

çır~ hükUmet gazetelerin sayfa· 
!arını tahdit etti. 
Biliyorsunuz ki, 
ş;mdi küçük boy 
daki gaz~teleı 8 
sayfadan, büyük 
boydakiler de 
6 sayfadan faz· 
la çıkarmamakta 
dırlar. Hatta bu 
yüzden bazı ga.· 
zeteci.ler arasın 

rı tayyarenin pençerceınden bak 
mlf ve demiş ki: 

- Eyv<lhl Demek Londra 
bu hale geldi! Ayol burada l_a.f 
üzerinde laf kalmarnıtl 

Yanında bulunanlardan biris. 
şu cevabı vermi,: 

- Ek.eline bu.rası Londra 
değil Brem endir 1 

Bu h ikaye yerli değildir. Yüz 
de yüz Alman ihracatı bir hi· 
kayedir! 

Portakal ve Ayakkabı 
Bir arkaxlaı anlattı: 
Geçen gün pazardan porta ... 

ka{ alıyordum. 

iri Yafa taklidi 
portakalların fi· 

-==-- yatını oordum. 
,,.-- Porta.kalcı: 

- On be9 kuruş dedi! 
On beı kuruş bir portakal; 

Gayriihtiyari sordum: 
- Çifti mi?. 
Cevap verdi: 
- O ""nin dediğin ayakka

bıdır!... 
Doğru söze ne denir? 

AHPAP 
da uzun boylu -------------

münakqalar olrnwı, ve her mü· 1 

nakaşanın sonunda olduğu gibi Ad/iyede: 
İş hal<arete, kavııa.ya kadar gi.t-

mişti l Fakat her şeye rağmen Kendı·sı·ne M 
sayfa tahdidi fena .olmadı, çün emur 
kü gazeteler b~irleriie sayfa s •• •• v . 
yarışından ve Yedikule marulu USU erıp 
gibi göbeklenmekten kurtuldu- R • 
ıar. Üşvet istemiş 

Şimdi başka yant. gizli ya• 
rış başlamı~ır: Boya ve mürek- Kendisine mura.k&be memuru sü
kepl Sen bendew boyalı çıka- ıııü vererek dUkkAncıdan yüz Ji.ra. a· 
caks:ın l Ben senden boyalı çı· lan Muı:;tafanın dün mahkemesine 
kacağım yanııl Gazeteler al· ba~landı. 
landılar, pullandılar; dü~ün, Alustafa, bundan bir müddet evvel 
pudra sürdüler ve piyasa.ya öy- Galalada Necatibey caddesinde Foti· 
le çıktılar. Bu }'arif, karilere den ev\'ela 4 kilo tel alarak dükkl!.n· 
renkli harita vermek end~esin- ı dan g1tmil} ve bir müddet sonra tek
den doğmaktadır. Fakat gaze· rar dükkAna gelerek 16 kilo tel sa· 
tcler arasındaki entcliccn.s ser- tın almıştır. 1.'Iustafa, dtikklncıdan 
vie.i o kadar kuvvetli ki, birisi- kanunun omrettiğl ~ekJldc fatura 
nin ertesi günü boyanacağını tanzfm ebneetni i11Jtemi,, ve dUkkıln· 
diğeri hemen o gün haber alı· cı da kendisine faturayı vermiftlr. 
yor ve alclicele o da gözlerine Bunun Uzerint' 1'tustn!a: 
rimel. dudaklarına boya sür· _.. Sen konulan !iyattan faıla. iı· 
meğe ç.a:ba1ıyor. Bjr kımıızı bir tıyorsun. Bl'n n1urakabc memunt· 
YotÜ bir .arı gelıin renkli ha· m. d~ml ve unun Uzerlne Fot1· 
rital.. Keza bu haritaları tetkik 
edenler içlerinde yığınla yan- den :ı,.ilz 'ira rüşvet ist.Eıml~tir Dük
lış veya eksik bulmaktadır. Fa· !<Ancı hakik•ten tlıttkar yaptığmdan 

kat ma.k5al boyat Ve bir ne· kendisin('! yUz lira vern1lş. t.,te bu ı 
vi de göz boyacılık değil mı 1 1 sırada Foti, Mu~tafanın c·Unden kur. 
H•lbukı içlerınde avak~abısını t ım k 1 . r d t tt r 
boyatmayı bile ısraf ·~yan pat· u a çın e ın e u ugu aturalı 
ronlar vardır ı çekip almak i~temiş:, bunun Uzertne 

Bir Alman Hikayesi 
Bu-günlerde Berlin, Hamburg. 

Bremen, Kiel lngiliz tayyare~ri 
ta.rafından 1id- ~ 
defle bom:bar· _,. • 

fatura yırttlmış olduğundan kavga 

~ıkmıştır. 

Mustafa polis larafmdan yakala· 
ı:ıa.rak mahkemeye sevkedilnıiftir. 

DUn göı1llen mahkemesinde hll· 

k!m, Muetafa.nm tevkifine ve ken· 
disine yardım tden Ha.sanın 11crbc5t dmıan edil· ~'lgw,._,. ~ 

ğer ta.raftan Al ~ il Bir Muhtekir Agw ır 
mektedir. Di· , ~ bıra.kılmasma karar verdi. 

manlar da Lon .. )?· . 
drayı oldukça ' • - Para Cezasına 

hırpalamışlardır. 

Londra hakkurda Berlıne ve. M a h k u m o 1 d u 
rilen mailim.attan tiiı:ıfıe eden 
Alman ha.va nezırı bir kaç 68 Y8.flllda bir muhtekirin mahke· 
&rkada.şı ile beraber bir tay- ıne.slne dUn Udnct asliye ceza mah· 
yareye binmiş ve Londraddki kemeslnde hRkrldı. 
zaraTlatı gÖzlcrile görmek i~te.. Maliyeti t~ hunııııa olan bir telin 
·miştir. Tayyare Beri.inden harr- 1 ~ı70 kunı,.a. "Jahlma.aı üze.rtne Alem· 
ket etm.i" ve bir müddet ~onra dar merkez111P. giderek fiktyet eden 
viraneye dönen bir ,dıit üzeri· berber lama.il, bundan bir mUddet 
ne gelmiftir. Alman hava nazı- evvel sobacı ve 11obıa. m&lzemeei ıa .. 

Bu kadın geçerken ne babaya. ne 
de- ofla. ne kocuma ne de çocuğuna 
baktı. Hayvanı ıtaptedemedi de on· 
dan mı? Bir kaç ıaa.Uik at gezintisi 
onu çok yormuft.u da ondan mı? Yok 
sa bu kadın fu blrlblrlne sokulmuf 
durıı.n adamla çocuğa kar~ hiç bir 
1!gl beslemiyordu da ondan mı? Bu 
t>iltnemeM.ı ama, Ali Vefanm içini. bir 
~cı yaktığı göılerindf!n belli oldu. 
Ahmet Şeydanın da körpe yUn>l!ne 
hir kaygı çökmU~tu. Bııba.amm boy
nuna sarıldı. Babası.n.m kalbindeki ze. 
hlrlerl dağrtmak ister gibi, babuı .. 
nın dU,tincelcrtni kırmak ister gibi 
haykırdı. 

Kocasını bu kadar çekemlyen bir 
kadınla ha.yat yoldaıılığı edileblllr 
miydi? 

Geceleri kaybolur, göndllzleri a.k
f&Dl)va kadar aokakta gezer, Ve!t.
nm tatememeetne, alrürlenmestne raı 
m.en yabancı ve genç erkeklerle kU· 

mar oynar, dans eder. hattA bazan 
aarh°' oluncaya kadar da rakı içer· 
dl. 

============================= 1 tan Antranlkten 8 metre tel alm!f 
ve Antranllç bu tel için tO kurwı ls-

Ba·bacığrrn ! 

* Şimdi Kalemdan koprllsUnUn ke-

Dünyanın en mOfbur RoJisöı11 

E R N S T L U B 1 T S C H 'in eseri 

Aşk ilanları 
Bat rollerde: 

temll'Ur. 
8 metre telin 4.0 kuruşa aatılmaaı 

bu telin kilosunun 570 kuruta aabl· 
ması demek olduğı.ından mahkeme. 
Antraolkln 2~ lira ağil' para cezaat· 
na, vermediği takdirde hapsine ve 
dUkkAnmm bir batta kapanmasf!e 
telin mUsadereslne karar verdi. 

Fransız Parısı 

Alman Piırisi -----
Yazan: Rebia Tevfik BAŞOK€! 
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Bugün Fransanın i l am Günüdür. Fransayı 
İdam Sah pasına Götürenler Şanlı Sayf alarl 
Lekeleyen Fransanın Şımarık Evlatlarıdır 

Bunlarm dbrtte üçU Parlste ya
şıyan ecnebiler, İspanyollar, ltaı

yanıar. Ruala.r, vesalre... YUzlerin
de en ufak bir teessut btle yok, 
aralarında Fransanın bu cezaya 
müstehak olduğ'unu ai;5ylemel<tcn 

geri durmuyarlar. Daha dün yqa
sın Fransa diye bağıranlar, bu~Un 
Aln1an i~tilAaınr alkı~lryor!Ar. 

Kadın erkek daha .,imdiden nö
betçi askerlerile ahbaplıga çalışı
yorlar. Adreslerini ve't'iyorlar ve 
anlan evlerine davet ediyorla.! . 

Şanzellze caddesinin Etua.ı kıs· 
mmda Alman askeri otomobıtleri 

~ıra ile dlzltmiş, geniıt caddeyi bir 
pa.ravan gibi kaplamış. O otomo
billerin içi zn.bitlerte dolu, :ıra oııra 

ı:>nlara bRz1 sıvil zıyaretçiler de ge
ltyor. Ellerindeki pakt'tleri yemiş· 
leri, ve ~iç ... ;,ıeri Almanlarrı iKram 
Pdiyorlar. Bunlar Parifttl' şimdiye 

kadar serbe~tçe yaşıyan Alman 
beşinci koll'nun adamlerıdrr. Eun
tarııı ara"J~da btr genç Almar. kızı 
Bavyeraldarm kostUmUnU giymiş. 

elinde çiçekleri<' Alman va.tandaş

ları atkışlamıya koşmu,. Bu kızt 

otomoblllcrln üzerine bir Cermen 
heykeli gibi oturtmuşlar rcsln1ler 
alınıyor, !ilimler çevrıltyor. Hic; bir 
zaman Alman milleti hugtlnkti ıı::a· 

dar n<'.;ıch göriltmemi,ttr. <N:ıh Pa· 
tiz) (Nah Pariz) il';'te Almanlarrn 
bu ebedi rüyası bir kere daha ha
kikııt olmuş, bir asır bile geçmeden 
ikinci defa yine P;ırisi kaplamt~

lardır. 

LA.rk Oötriyomfun altmda yatan 
meçhul aAkerin mezarı n~tUnde ya· 
nan dalmt ışığın yanına bir çok Al· 
man zabitlerl lop1annuş: 1914 • 
1918 harbind'" memleketi için, l'az!.fe 
için canmt verf'n \'t' belkt bu da· 
klkada. kemikleri sızlıyan meçhul 
askeri eel:\.mhyorlar. Bu esnada 
dUn Fransızların şf'bir civarmdan 
çekilirken alet verdikleri gaz dc

po~urıun yirmi dört saatten her1 
yanan yangınından çıkan siyah du 
manıar. La.rk Dötrtyom!un arka· 
sından bir matem perdP!i gıbl gak 
lere doğru yO.kReliyor. 

Diğer tarafta daha feci bir man 
zara, silAhları alınmış yüzlerce c· 
sır Fransno askerleri başları dil~ 

~' yüzler kızarmıf. !lt>vgili Paris· 
lerirıde dtl.şmanlllrtnın muhafaza· 
srnda haptshanelere götUrfllüyor. 

Bugün Fransanm idam gUnUdUr 
Fransayı idam eden kimdir.. Ec· 
dstlarmm kanlarile c-anlarile ta.uv 
vur rdilmez fe.da.kArlıklarla kur· 
dukları bu hür, zengin, ve mesut 
Ulkeye kolayca ve zahmet.Bizce va· 
ris olan, fakat IJB.hsi ke.ygularmı 

vatan fedakArlltrna tercih eden, 
ecdatlarının yazdığl şanlı sayfala
ra kara lekeler sUrcn bugünkü 
F'ransanın şmıank evlA.lları !.. 

Btrkaç sa&.t Alman zaferinin yor 
gun ve tozlu geçit resmini Etusl'df" 
seyrettikten ROnra öjtle yemeği için 
evime geliyordum. Geni~ caddeyı 

muhafaza eden Alman zıtbiUerin· 

den birll!line yak18'ar&k; 
- Caddeden ge<;eblllr miyim• 

Diye sordum. 
Gayet tyt bir Fransı:zca ile: 
- Buyurun geçin dedi ve glllc· 

rek UA.ve etti: 
- Göreceksiniz ki biz Almanlar 

90k nazik tnsanlarrz. 
Almanlarm Par!se girdikleri bu 

ilk giln Parlslllere kar,ı göııterı'llk 

leri nezaket. daima heyecan ve 
ne,'e arıyan Fransızları hemen he 

men teshir etmi,li. Pa.rfste k&~ 
lardan geriye kalan k&pıcı?&l"• ~ 
aatı:cilar, ve diğer Fra.ntızl&l" ııı. • 
nundu. Korkulu bir ı11yadall u~ ,.,-t.·h 
ınış gibi ııaflık içinde bir it" 
le Almanların çok dtlrll8t oıdııJ!,. 
rını. ve Fransızları kardefçe ~,... 
do•tça himaye edip yUkseltt<' ıı•' 
rın1 birblrlerıne anlatıyor~ ... t.:1 
ta kendi hUkQmetıerl, nı~..,. 
ve Ayanları glbl mUleti d~. 
yen hayırsız ine:anlann yerin•-"' rl 
te Alman idareefni tercih ed6l 
nl ııöy!Uyorlardı. ı 

Almanlar en Ufak bir "·eıetıe 
Fran!ızla.ra blr tkJ mark l>' 

1
., 

veriyorlar. Meseli bir Atının rf'' 
keri btr evin kapıcısına rn~ 
ederek elini yıkamuına 11'1 çı 
edilmesini rica ediyor. oradlJ" 
karken kapıcırun ikram ettiği ııç 
şi~e p.r.ıbı bUyUk bir n""' ı;1, 
tikten sonra iki mark verıı' 
kaçmmıyor. ,;r.• 

Bir diR'eri sokakta blt ıd ıı · 
d•' durdurup sigarasını yaks• p1f'f 

bir bah!Jif veriyor. Kimi d• ('J' 
deg-tl, bir kutu sardalye g!l>I 
kabillnden bahşişler dafttı)'°'.:.ı_,.. 

Parayı her feyden çok -:;;,ı·ır 
alifmıf olan a.;ıafı sınıf Fr'P""" 
şoyle diyorlar: ır• 

DU~UnUn bir kere bir "' 
yırmi frank ..• Alman aub8Y1 •tf 
franklık bir fişe tarap lçfll 
frank veriyor. Bu ne kib&rtt1'' 

Halbuki şunu dOştinml!YO'":,. 
Almanlar Pıılr!oe ı;irdlktCll '° 
Franaanm i~gal edilen k~ fi' 
hususi mark baatrrmııııardıf~ 
para oradan bafka hiç bir İ"'. 
geçmez. Hakikatte kryınet.ç• 
le kıl.(tıtlarından bir farkı l" 
İşte hu markları askerler~ ~ 
vermişlerdir. Nazik mt..sa!iJ' 
lyice oynamak iQin bu k~ 
kA(tıtıarı bol keseden balı~ 
tryorlar ve böylece Fran11ıı:I• 
fil avlıyorlar. 

ParJste kalan F'ran.sıztarıı1 
krsnu il!l'galin ilk gUnleıinde 
mu' bir halde idi. Bu coırıerl .r 
dilcrt vakttle Amt>rikadan. ~ · 
reden gelen ve Parislc Vf 

zevki itin avuc; a\'l.ll.i r· re. 
zengin turistlerdP.n za.nned 
dı. Bol bah~iotılt"rln keyfi it 
diyorlardı 

~ 
.- Almanlar İngl izlerrl( nl 1 

cOmE-rt ve daha tt-rbiyt'li· J 
Jt>r çabuk öfkelerıJrl('r ,·e ııırÇ' 
tar gootcrirler- ~ 

Almanlar Pari-. ilk ı:ıı:,u 
cuma gUnU eabA.hı .Aı-rnan 

tatbik etml~lcrdir- Evlf>rındt ~ 
ı'"' kulda. c;ıkanla.r :ııokak k•P ~ 

nUnde saatin on oldu~ınu ıt ~ 
lerdlr. Akııam U•tllno doP' . 
de Pontleux'd.an geçrrKtJ1 fi" 

ba\lmda tanıdığnn !ki kı.ıl"' 
~ 

geldim. Verdikleri havadı.•· 

ların ilk zafer cömerUiR'lnd lıL" 
ra torbada kl yUzü çıkartı1~ 
ladıklarmı gOııtertyordu-

kl. 

- Almanlar Şe.nzelizede1'~ır 
!eri kaçıp ela kapalı ko)al' \'lıf" 
bil mağazalarına girdiler· . 

!erin içindeki ve garajl&r<!J1d .ı 
moblllerln hepsini aldıl&T· IP'cr. t" 

bot 
mobil tarama ameliyatı ,rll' 
birde devam ediyor. nklU ,ııı~ 
tob11al<!rln hepsi Alman " ) 

(Arkdl~ 

SORUNUZ ~ 

nıerlerl U.tUndeyiz. Bir kaç köylO. 
ha)"''ıı.nları gezdiriyor, kaaalıa genç· 
lf'ri kadının etrafında... Zayıf bir 
;renç paketıni çıkardı. KadıM oiga
r.ıı ,·tordi Kadın p~mbe boyalı dudak· 
tarı ara.sın& srklflırdı bunu... Bir 
diğer grnç hem•n kibrit yakb, uaat
tı, fakı.t kadın çılgın bir hareketle 
hqını &ol& çev!r<ll. Kibrit !öndO. bır 
di~er kibrit yandı. Kadm bu ıeftıır 

hatını •ağa efdl. Bu kibrit le sllndn, 
öteki ktbriUer de ııöndU- Kahkaha
lor. kırık, d6kUk ıanar ... 

ı,te Kalemdan gezintı..i de boyle 
oldu. Kocasını bıraktı köprünün ba· 
fITld&. Dağ, tepe, yabancılarla gezml
ye çıkb ...a.tıerce ... 

Eve girer ctrmez karısına tek ve 
soı 3Ö2SU bu oldu Vafanm: 

Ahllkın çürUdU senin, bu ..,..k 
eör.dU. 

MARGARET SULLAVAN - JAMES STEVVART 
ve F R A N K M O R G A N 

Zabıta Haberleri : 

KiliseninDuvarından 

Düşen Lefter Öldü 
,..---~ÖYLİYELilYl 

Ali Vefanm &"ÖZierinde bır &lef yan 
dı. SLnirlerinı acı bir heyecan kopa· 
racak. gibi. dola..,tı. Ayağa kalktL Gü
neşin kf'skln aydınlığı içinde bfr hey
kol gibi, ateı<ten bir heyula gibi göz-
1.rl aldı. KöylWere elile bir ~aret 

''C'rtll. ko~ular bir tki~i. Kalerndanm 
kır kahvt:Sindf' ballı h:t,yvanını çekti· 
1 ~ y1t.nma. tştt• bu sırada_ kadın da 
vaziyetJ ka,·rA.mış. kncu.sınm yanına 

koşmuştu, c;ocuğuna Şeydaya elini 
ıız;attı, Şeyda bftbasına unldı .• 

Baba., oğul ve anne arasında Ur
kilnttllU bir dakika geçti. Kadının 

~ök gibl mavi gözleri Vefanın kadi
fe gibi siyah gözlerile çarpıştı. Ma
vi gözler. içinde Ş<'ytanlar oynayan 
gOzler, bu çarpışn1ada yenilmi~ ben· 
zediler Kadın belll bir tel1'la, belli 
b!- heyecanla arkadaşlarma aealendl: 

Seıma çirki·, blr gu!urla mmldan· 
(.' . 

- Sönsün! 

* P~r ~y sonra S.-Jmanın Urfada h&· 
nenc!eltk y&p~-~ı tıı;ttildi. İki ay 80~ 
:a d• Vefa ile oğlu İstanbul& döndU· 
ı.r, fııl<at bu defa iki kl~ olarak. GI· 
derken Uç ki\11 idller. 

Kalemdandan geçerken Şey4a ba· 
basma sanldı, sokuldu otomobilin l· 
çlnde. ... GUnet kırıntılarından pullar
la lflenmi9 Dicle yine nazlı nazlı &• 

kıyor ... Vela içini ~kil: 
- Bu ocak ta söndü boyle ... 

O ne dem.ek ba.b&? 

~ Biz demek evlA.tçığım ! 
Hayat anl&Jdmaz bir muam.nıa, bir 

rtlzgAr, inaanlan pe~ne ahyor, 
birer yaprak gibi Jateditl yere sU
rUklUyor, istedikleri yere değil.~ 

Sema Aydoğao 

Pek ya1<mda MEL EK Sinemasına 
yıınl muvıı.tfakryetler kazandıracak bir filmdir. 

Bu Akşam SUMER Sineması 

Sevimi! ve Aftk çift artist 

MELVYN oounLAS - JJAN BLONDELL'i 

GÜZEL KIZLAR PARIS'e 
(FRANSIZCA SöZLtl) 

Cerbeze ve stirprizlerle dolu ,en. neıfell ve dokunaklı komedi fil· 
minde takdim <'diyor 

rARISE DOGRU YOLDA ... B i R AŞK l'EYAHATI ... LtTKs \O 
IBTlŞAllf, LETAFET \ O ZARAFET ME~fLEKETt ... 

Bu ak.ilam tc;in yerleriniE"i evvelden aldırınız. Tel: 12851 

DUn Beyotltll'lclakl İtalyan JıWse.. 
•lndo feci bir kaza olmUftur. Letter 
admd& bir adam klllaeııln yU!mek bir 
yerinde çalıfma.kla iken <!11'm°', ve 
ba\11 parçalanarak ölmllştUr. 

Adliye doktoru öltlnUn kaldırılma.
sına müsaade venntı,ttr. 

Kürekle Arkadqıru Yaraladı 
Evvelki gün Beykmıda HUnktr Ja. 

keleelnde toprak altmda çallf&n iki 
amele kavga •bni'1erdlr. Kavga ee· 
naıımda Romanya muhacirlerinden 
HOseylo Birlik, B&tur Adatepeye kil· 

rekle vurarak kolundan ağırca yara· 
ıamışt.rr. 

Yaralı tedavi edilmiş, suçlu yaka-
lanmı~br. 1 

* DUn Bakırkö.;t Bez fabrikrunnda 
yangın çıkmış, yetişen itfaiye sira
yetine m('ydan \'frtneden söndUrmüş
lUr. 

Musabaka için .Resimleri Gönderııı8~ 
Lazım mı? 

1 - Kadıköy 'f'elcıetJımmlndo nm netı"""1ıı! ne vıı.lı:i* tıil~ 
Bayan ŞekOI'e 1ııcı ooruyor: olniz! ,,1 

KJm kiminle evlenmeli mıı.aıı.- Cevap - İllt çıkacak ~ 
ka81Dda retslmlerl göndermek meıo fasında neticeyi öğreneO' ~ 
buıtyeti """ nudırf a - Vıklldania cuıt&" -,, 

Cevap - Reelmlerl cöndermlye L. N. ııonıyor: KJya!J ~ı,ırl..ı ~fır' 
rrıtı • 

ıııtıya.ç yoktur. Bunlardan blrlOf· da bir talr var mıdır. "" 
meolnl muvafık bulacatmız çlfUe- g11erldlr? ,rtı"' 
rin numa.ra.ıarmı, meeelı\. ı numa· Cevap - Kıyas ~Jebl on4e)t4ıt· 

cı aarm tanmmı9 faırıertn G'rıY:" 
rada ba.y lle 13 numarada bayanr, Kastamonuda doğmu,tuT· v.~ 
ve yahut 7 numarada bayan ııe ıs tinde sipahi ımı,. sonra ~ ıf 
numaralı bayı, l!Ah yazarak otuz !erde okuyarak kadı olı11°1';i• ~
kuponla boraber göndermeniz kt\· hayll zaman EyUp kedd1B';,ı 1 • 
fidir. c:ıa fe et' lunmu,tur. 1~74 yıım bir 

mı,tir. Eserleri hakklJ!dl' 2 - Gelen be\ i ınekt(lblnden t. 
Kahraman soruyor: Son bulnt&('a,.. tOmat yoktur. 



-------- 11.-3.-.. ı- •• 
Ankara Hukuk Fakültesının 
Y eniT alimatnaınesi Hazırlandı 

mecaıurldlt'. 

.-\nkara, 17 (Telefonla) - Anka· 
ra hukuk fa:kUlteeirıin ı.1ııans. ted· 
rtsat ve Yeni tmUhan taıimatname-
61 hıu:ırlazımış ve Maarif Vekilinin 
t~vıbine arzedllmlftır.Tedrtsatı dört 
rcncye Çtkanlmtf olan Ank&l'll JIU· 
l<uk fakültesinin yeni talimatname
"indc bilhassa ameli derslere ehem· 
:tniyet verllm1'1tr. 

Bu deralerin gayesi talebenin deri 
fırtıgramına dahil meVZUları blzı:at 
tetkık etmelerini temindir. Profeeör· 
ler, talebeler arasında münakaşalı 
konferanslar tertip edeceklerdir. 

= 
Varid:tı Arttırma 

Lay:h::ları Hazırlandı 
Ankara, 17 (TeJe!onla) - Maliye 

Veka.JeU varidatın tezyidi llyihal9' 
rı llzeri~dc tetldkabnt biUrmlŞ gi· 

il se\'· bldir. Yakmda Heyeti Vek eye 
kedilecektır. 

Bütçe Encümeni 941 
Tc.tkikatma Başl;yor 

.Ankara 17 (Telefonla) - Blltçe 
' portör le· cncUmenl yakında bütçe ra 

tini ayırarak 9U bUtçesi tetklkatma 

b~Iıyacaktır. 

Fırka Grupu Bugün 

AmeU del'Slere devam ıataı· 
Qmt ~maıarı 

wunıı-ıran aıar ibtlyarfdir. lm
dat eden çalıfDl 1 de sonba· 
tthanlar biri yaz. dlf;; de,•rede ya
barda olmak uzere 

pı1aca1<tır. ıırmek esastır. 
Yaz imtihanlarına imtihana 

ı e binaen bu 
Ba.Zı sebep er d da imtihn· 

ıer sonbahar a 
gıremlyen t kdirde sınıfta ka· 
rıa gtrmedıklerl a 

1acaktardır. l eçmesl için bUtUn 
Talebenin sını g • 

aldığı notun vaıatısl ) e-
derılerden . esi 10.Zıındır. 
diden aşafl düşmem = 

Şeker Şirketinin 
Hesapfarı Tasdik 

Edildi 
k 17 (A.A.) - Türki· 

An ara. ş· k . 
Şek r Fabrikaları ar ctı umu 

yei he :ti bugün toplanarak ~ 940 
m yel"t ve hcsabatını tetkık ve 
~uı~anı ~1 kar ve zarar hesapla-
pı anço ı e .. 

ı tasdik etm~tır. 
rın ş· ketin muamelatına ait yıllık 

ıra "re 940 yılında 550.422 
rapar gocar elde edilmit ve bun· 
ton pan -'· • ih 1 s"s 669 ton fCAe~ l&t Sa 
dan · . L 1 ·-:-.:le ... tur Y me 'DU vı •'iü""' 
olunmur • 1 1 

zeriyatı ile metııu o an 
P.~nc;: paw:ar ibedcli olarak 
~~ ~ l .2 71 lira tediye olunımuıtur. 

Top:anıyor 
Ankara, 11 cTc1eton1a> .:... Fırka Almanların Karşısına 

'Grupu yann (bugün) topıanacaktn"· • • l /.. k .. f .. t 
n.usnamed• mevcut blr suale sıhhiye DıkılenıvıUŞ u a 
Veklllnln cevap vermesi muhtemeldir 

Harp Vaziyeti · 
Yazan: 

ibııa BORAN 

Yugoslavya Ordusu Ne 

Yapacak? 

l'ugoııla\'l'& ordusu, Bulgar or· 
du u gibi memleketini 'e mlllctlnl 
kuflUll atmadan yaball<'ı ı .. ttıik or
du una teı.Um etmek nl3ctlnde de· 

#ildir. 'l'ugotılav rntan 'e milleti
nin hürriyet 'c lstlkllallnl ııllAha 

sarılarak müdafaa ctmt"3l ilk mu
kaddes \'azlfe blll3 or. 

1·ugoal&\-y&. lle\1<ulce~ i bakım
dan imal 'lie lj&rk hudutlarından 
ı .. t11Aya marazdur. Cenupta .ı\ma
\'Utluk hududunda !tal' an onh1t1u 
1·ugo11la'')'a itin bir tehlike olabl· 
ı~ kudrette değildir. Zaten ö3 • 
le tahmin edlleblllr ki, bir Alman 
tıunnıım ba,ıar tıa~lamaz. Yu1<111· 
lav brduı;unun <'.eRUI» hududunda 
bulunan hudut kıtaları aüratle 
(Draç) Mlkamettndo taarruz e
dE-rek ıtal3'an ordtll!unu Yunan or
dun ile bE'raber llkönce bertaraf 
edecek ,.e Am8\'Utlukta denize 
dökecektir. 

Bir taraftan Arnavutlukta ltaJ· 
lan metıele!'ll kökünden halledlle 
dursun Yuıoala\~'a orda.ııu .ı\lman 
ord0tınna ka~ı ı;;lnıal \O şark hu
dutlarında se\ kulceyşl müdafaaya 
geçeblllr. Almanlar :t ugoı.la\ ıııu· 

ka\·emettnl ktnnak lçln ,upheıılz 

şbnaldea ,.e hem de !Jllrktan taar
ruza geçeceklerdir. HattA Yugoe
ıa,·yayı cenpt&n da ihata mak9&· 
dile önce SE'IAnlk mmtalnMıma ta· 

Or ~u Kıy::fal Kararnamesi ı·kı· Cephede arruz etmfolert de çıok muhtemel· dlr. Şark hudutlarının Bulprlııta· 
Ankara. 17 (Telefonla) - Ordu na l88bet eden kı ımlan datbkUr, 

kıyafet kararnamesinin bazı madde· Birden mDdafa&81 kolaydır, motlrHi \e 
lerinln tadlll ]<ararnameel, Harp o- ~hh blrllklerlnln hareketine pek 

kulundan smıt okullanna ve askeri Vuruşmak nıllsalt olmadıfmdan Yuplav or-
mUhendlBllk ne sanayii harbiye tah· dun thıtln Alman lnn"Vetlerlnl 
Sili d ek talebelerin yakalanna ko-

e ec ti rl tesblt etm~ır. durdanMUr. Şark hôdutlannm 
yacakları ışarc c Nevyorl<, 17 (A.A.) - .Amerikan Tana ulılUerlne ulM!t ~ knı· 

A:keriCeza Kanur:una _Ek_ mllf&hiUerln zannettiğine göre, harp mmm da müdafaaeı kol&)dlr. l'al· 

k d ld 
etmeksizin Balkanlardaki maksatla· nn Yuplav müdafaan ı~ın t~h-

Layiha Mec~ise Sev e ı ı nnı istihsal edecek1erını Umıt oden ilkeli olan ııudutıar ,ımaı bucıucıı-
l ) ,Aakert Almanlar nihayet. iki cephede ayni le cenupta Sellnlk • Florin• lıat-

Ankara. 17 (Telefona - h ek lbl bl 
k h ..... ıanan zanıanda arp etm g r mec· flnın ,1maıınde kalan cenup hudu-

ceza kanununa ek olar& _.. 
bir lAylha Meclise sevieedllmiftlr. Bu buriyet kar~sında kalacaklardır. dudar. 

ıAythaya göre Türk eeza. kanunu mu· Hakim olan kanaate göre Alman ordusunun blda,ette şl· 
ciblncf', takibi fırfpe bağlı suçlulara mal hududu !>Oyandan Belp-at ls-
askert mahkemelerde baklldığJ tak- Almanları Selanik önünde tıkametinde taarruza ıeteıcetl , 6 

d rde bu izin Mılll MUdafaa Veklll bir müddet durdurmak İm- bu taarruzu \'8Zlyettn lnkl'8fına 
tarafından \crilecektir. Ceza kanun- göre ı:arktan ,e cenuptan yapaca
laruıd:ıklJııırı> c ııefcrbcrllğe ait: hll· k4ıte olftc:erı ttibi :Yau·•o.l•v.. 11 ..,_ iWiı• .,re.;;; ... ı nqra.. 
kUm!n' r.vtraMd9 ........... .,._ jf r- L• b t L d catı lrwvYeCle lllall.._..,.I•. f• 
•ntblk olunacaktır. ya 1 e Url'!'tve U mtn a11ta i't .... taalde Alman ordmu dıt .....,. U-

f mer.ıkadan 300 Pamuk nazilerin daha ehemmiyetli serıacıe. YqOl'lav ord•• c1a 1ç 
'1 h ı_ .. lıatlar üzerinde meydan mu~ . . D hı G ryor oir areıı:et vaomasına ma- belen nrecekür. 

Makmesı a. • ni olma~ iktidarında buluna- :Yasoetav ordmu. .ı\Jman ıaa.... 
A kara 17 (Telefonla) - Amerl· Al 1 k ruzlannı llmdamlata mınaftak o-

n . , lŞ edilen zlraat AleUerinln eaklar ve man arın af§I• Jabllet"4!lk mlf Bunu keettnnek ka· 
kaya sıpar ...... Bu cUm· .. .. k"l"'t ··ı .... 
tescııumuno ba.ı,ılanmı.,-.. ıka· la!aeagı muş u a o çusuz bU dfıl"lkllr, fakat Yas09lav ordu-
leden olarak Amerikadan yola ç d rt kt ını Ba1kaD devletleri içinde ta,yya-
nlmış soo adet pamuk tohum ekl~l bir tarz a a aea ır. re ve topçmu ea kın.,.etll bir orda-

1 i 1 :sasraya geldiği ha • ASker1 muharrir blnbafl George dar. Kahl'Mllaallıı.., madcll ve m&-
ma.klne eı n n Qm t ki' e• 

k d ZI t VekA.leUne mal a P"letding Elllot, diyor · De\i tabammtUlk fOk )1Uuleldtr. 
ın a raa diğer 

gelmiştir. Bu ziraat AteUerl ve 
1 

Altı Alman hava ordusundan tn- .Alman ordun motörlü ve sntııı Ta 

zlrant makinelerinin teııellUmll ya.p. giltereye k~ anO&k yansını kUlla· tııtalamU lndl..-ak lmıkAnlann· 
lır yapılmaz derbal lstıhSaJ mmta· nablliyorıar. Atman hava kuvvetleri· dan mallram bo'alnlrna. \'apelav 
katarına sevkedOecekUr. Ziraat A.Jet· k zaafa dU~tl,tUr. Alman hava ordallU AJmaa ordallle boY ~ 
lerl dağılması 1'l bir programa l>al· ı çordularmdan biri Bulgatlst&nda, 1- "ntr. 
lan ....... tmkA.n haSJl oldukça zira· 

0 lııi ROmanyada. Uc;UncUaO de ============== 
m"'i'-" tard getir- kine 11....ı k U · at fllellerl kUlliyeUi ınlk a kta sovyetıer Bir r;• uvve erı 

tilecek ''e memlekette ekim işlerinin ~ bulunmaktadır. Bunlardan 
tnakinelcştirllmeslne çalışılacaktır. b&fka tefrik edilen ba%l hava cUzll· 

-
___ .., _ - d ltaı.mda faaliyette bulun =- .. ıamlal'I a .ı-

Şehir Dahilin& 1 100 Lamba maktadır. 
Daha Konuluyor __ __._..,.. 

Eıektrık, Tramvay ve Tünel tf!et· Japon Hariciye 
tnelerl umum müdUrlUğü şehrin muh 
telif ııemUerlne yeniden 1100 l!mba N 
koyrnap karar vermJştır. Bu işe ait azJrJ 
JlrQgra.m d& hazır)&nm~tır. Bu ılın· 
baların konulma81 için lM bin llr&
lık bir paraya lhUyaç olduğU gö
rUlırıUştür. Şehir mecllal bunun için 
icap eden kararı verml~· 

köınür SabJan Yerler Hakkında 
yeni Kararlar 

:lstanbul belediyesi perakende 
keroııtc, odun ve JdSmUr aablacak 
Yerler ıcın bir talimatname ııazırta· 
nıı, ve bazı hUkümler k0f!11Uftur. Bu 
tlbl Yerlertn kA.gir oımaaı, 40 tondan 
f~a od kıtrnUr bUlundurutma· 

un ve u rWecek 
tnaaıı, mahrukat nzerine gö 
bir tekilde fiyat ustelerlnln asııması 
''e sat1' :fapıln'ken kömürlerin de de
llitterı ....... rnıumetreden ld}çilk oımı
"" - '""'Y 1 m CC· .. -. i·atburlardan geÇlrllrne& 
burı tutulmaktadır. 

Siberyadan 
Geçiyor 

(AA) _ Berllne ve 
:r.rıı.nçull, 17 t .ol~ Matauoka, bu 

ROmaya gttrnek e Tran•tberiyen 
sutteden aonra 

gün ve hareket etınlflir· 
trenile lM.U'adan ___,-

Titulesco Ağır 
Hasta 

~,.ota-
"* • ..-. 17 (,A.A.) - .... aı.ıın ...,....._.. narld:Fe .. .. 

ran INllMk ııonıan11' tadP' 
TitUJeellO çok ajll' b98 • 7 

Ruzvelt'in Nutkunun 
Tesirleri 

Yugoslavya da 
Derin lntıbalar 

Londra, 1 7 (A.A.) - B. B. 
C: B. Rooeevcltin nutku, Yugos
lavyada büyük ibir teair yapm11 
ve gazetelerin baş sayfasında ne§· 

rcdilmiştir. 

Gelen haberlere göre, Yugos
lavlar nutku. bal'bin bir dönüm 
noktaıı oları& telakki etmekte ve 
teeavüzc uirayaeak bütün millet
lere yardım edileeeiinc dair olan 
fıkratarı ileri eürmekıtedirlcr. 

Almanyanın Baş 

Çevirecek Vakti 
Yokmuş 

,Be:rlin, 17 (AA.) - Yarı reı
mi bir men\>adan bildiriliyor: 

Reis Roo.cvclt'in cumartesi 
kşamı ıtÖylediği nutuk, Bcrlln 

:iyasi mahfillerinde akis uyandır
aınJ!tır. Bu bahi.te Alman ba

m na mfiraeaat edilmeai aöylen
sını 

fada 
1
_.. bopillYor... ınck'tedif. Bu nutukla mc!Jiul ola-

zaınaoldnden da acaba bilecek yeıinc or&an Alman ba· 
lfarpte, denizlerde ber Jl88ll görO,orsak. baJddar d r Zira eğer B. Rooeevelt, 
ı;;ı,. 1 _........ Biz belıkları sını ı • ' 1m 'il . ·ı 
..,..ye cıuı,u ......... : • 'U.et. olarak A an mı etı ı c 
<>id Öyle nıl prüyorlarf da loıt&D pazarı \'&r Dil• rl çıkarınıya tc!lebbüs ederse, 
fta&1rn Balık---...usa nıu1'8bll onl~ ... dlkt81D ~ st111 a- avga an layık cevabı alacaktır. 

.----- ~-"-• - .- o zam • . 1 1 qutuıaa torllderln yarısını _..,.... ııınunı kan)'• iade et .... • i an hariciye nl'zaretının, ıa • 
C• . uıan 1115anıann bir k A ~ ccek tbu kadar çok mesele 

ba onlar da: dJog ~ oeı.t lechl ut buiunduğu bir zamanda 
dirortar mı• ..... clfıtllJIP'IS slbi zne,,c d'lm' .. ı 
ll.--ı - . lk 1ç1n: c"Ne Jri JUO•• .-aa...ır!ıt ~ bir düzi)'c tekrar e ı 1§ cum c-
~z btr bel bir ı-• kbt= c'Se ~--- 1 -ut olm!YB vakti yoktur 
- botuımalrtaa JnartUlall • 1 er e mc"""' 

~Yorlar m1f 

VATAN 

Telgr~f, Telefon ve Ajans Haberleri · 

Sovyetler için 1 Arnavutlukta 

Bog" azlar İşi İtalyan Kuvvetlerinin 
Yüzde Kırkı 

En Had Şekilde 
imiş 

Mahvoldu 

INGILIZ 
Tayyareleri 
Duseldorf'u, 

Lorient'i 

J Ankara ve Belgratta 
Siyasi ~ücadeleler 
Jurnal Dö Jenev'in 
Mühim Bir Makalesi 

Clermonl Fcrran, 17 
- Ofı ajan:ıı l>ildirıyor: 

Tiran Üzerine 10 
<A.A.> TonBombaAtıldı Bombaladılar 

Londrn, 17 (AA.) BBC.: İn· 

So,•yetler Birliğinin, son Bal· 
kan hadiseleri karsı ındaki vazi· 
)'etini t('tkik eden cE.ffort» snze· 
tesi şöyle diyor: 

c:Moskovanın, geçen ilktc~rin
de, Almanların Rornanyaya giriş
leri aıruında ne!lrettiği tekzip ile 
Bulgaristanın İ§Sali hakkındaki 3 
mart tarihli tekzibi mukayese 
edildiği takdirde, son tekzıbin ü:ı· 
lubunda bir sertlik, daha kati bir 
lisan görülür. 

Sovyctler Birliğinin Balkan 
bölgesin-de bir ısteği kalmamı~tır. 
19 39 ağu$tosunda Basarabyayı 
geri alm~. hatta evvelce kendisi. 
ne ait olmıyan Bokovinayı da il
hak etmi tir. Bu sahada, ~man· 
ya ile bir ihtilaf olamaz. 

Balkan meselesi, Ru:ıya için 
ba§ka ıbir aliı.ka arzctınektedir. 
Zira, Karadeniz seyriscf ainin cm. 
rıiycti, Çanakkalcdcn geçis ve 
Akdcnizle ımüna'kale scııbe tisı, 
Bal.kanların statüsüne bağlıdır. 

Romanya ve Bulgariııtanın iş· 
Balinden sonra Alman orduları, 
yalnız Tuna üzezinde değil, Ka
radeniz kıyılarında da ycrlepnit 
bulunuyorlar. Bu vaziyet, So-.,yet. 
ler Birliği için Boğazlar meselesi
ni, had bir ııekilde ortaya koy
maktadır ... :> 

Sovyet Açık 
Deniz Filosu 

Leningrat. 17 (A.A.) - Ofl: (Es· 
ki Havas) bildiriyor: 

Halk komiserleri heyeti, dUn bah· 
J1 inşaat hakkında halk komiseri Na 
meskonun 7 numaralı raporunu din· 
!emek için toplanmı~tır. Namesko, 
SovyeUer Birliğinin, Ucart mUbada
lelerl temin için bır cAçık deniz fi· 
ıoau., na ihtiyacı olduğunu söyledik· 
ten sonra. Sovyet Sanayllnln bu şu· 
besinde bir çolt noksanlar olduğunu 
llA.ve clmlştır. 

Yugoslav işi 
Halledilm ... d :n .. 

(Bal}I 1 llH"lde) +•+ 

Atina, 17 (A.A.) - B. B. C: 
Resmi şÖzcü, düımıanın yc-di gün. 
li.ı'K taarruzdan sonra dünkü gü
nün siıkünetle geçtığini ve dü~· 
manın taarruzda bulunmadığını 
bildirmi tir. 

Ve ltal)anların, 150,000 kişi 
ıle yaptıkları eon taarruz hiçbir 
netice vermediğini ve fa!ltst erka
nının uğradığı yci:ıin .kolayca an· 
la ılacağını ilave etmi~tir. 

Dli!ıman, kuvvetlerinin yüz.de 
40 mı kaybetmiş, 6 Faşist yüksek 
ıaheiyeti öldürülmül'I veya e:ıir 
ed ilrniııtir. 

Atina, 17 (A.A.~ - Yun niıı
tandaki lnsiliz bava ;kuvvetleri 
umumi karargahının tebliği: 

Arnavutlukta dün, sabahın ilk 
saatlerinde bir fn-gilız bombardı
man tayyare teşekkülü Tirana 
tayyare meydanına ve diğer ae· 
kcri hedeflere tam muvaffakıyet
le neticelenen bir hücum yapmıg. 
tır. 

t;lllz tayyareleri, cumartesi gece 1 
Duseldortıı 25 inci, Fransadakl Al· 
man denlz Uıısn Lorlt'nt'a da 46 1ncı 
hUcumlannı mU\•affakıyetle ~apmış· 
lıırdır. 

Almanların Bir Haf 
talık Tayyare Kaybı 

110 
Londra., 17 (A.A.) - Geçen hafta 

zarfında Almanlar BOyUk Britanya 
Uzcrlne yapılan akınlarda 42 tayya
re kaybetmı,tcrdlr. Bunun 35 ı gece 
akınları nasında dUşllrUlmUştUr. 

Bundan başka lkl dUşman tayyaresi 
Femner tarafından, altı tayyare du,. 
man arazisi üzerinde, iki tayyare 
Pas de Calals Uzerinde, 60 t&)-yare 
de orta şark harp bölgesinde dUşU· 
rUlmUştUr ki, dllşUrUlen dOmıan tay
yarelerinin yekCnu 110 nıı. baliğ ol· 
maktadır. 

22 İngiliz tayyaresi Uslerine dön· 
memlşlersc da pilotlardan bir kısmı 
kurtulnıu tur. 

Bir çok düşman avcılarına rast
gclmelcrinc rağmen lbombardı· 
man tayyarelerimiz hücumlarına BRISTOL 0ZERINE YOZLER
muvaffakıyetle devam ederek he- CE YANGIN BOMBASI ATILDI 
defler üzerine on tondan fazla BlR DÜŞMAN TA yy ARESI 
bomba atını )ardır. Hangarlara 
vo diğer a kl'rİ !binalara tam isa- DOŞOROLDO 
betler kaydcdilmi,tir. Büyük yan- Londro, 17 CA.A,) - Pazar - Pn-
gınlar çıkmı~ır. Yerde dağınık Mrtl'sl gecesi, İngiltere fü::t'rlne ya
bulunan müteaddit tayyareler pıl n düşman akınlarında lnhrıp ~ 
bombardıman edilerek ve mitral- dilen Alman tayyare 1 cYunkcrs 8 
y-Oz ate ine tutularak tahrip cdıl· tipindedir. tngııterenln ccnubund:ı 

yere dllşnıl~ ve lnflll1k clmlşUr. Pa-
rn~~ u t 

1 
. . . ra tlc ntlıyan Uç tayynrccl, nglllz 

ngıhz hava kuvvetlenne men- maknmntına te llnı olmuqtur. Bu tny 
d ·w b' b rb d ta 1 ' aup ıger ır om ar ıman Y· yarenin bir lnglllz gece n\'Cl ı tnra-

yarc tesckkülü Avlonya t~yya· fından dl\şllrlUdUıtU r.annedlllyor. 
yd lh" t ve 

0 

re me anına ucum C! mış nrıstol l\zerinc yapılan tnnrrı.ızda 
dütmıın hava dafi bataryalarının Almanlar yUzlcrcc yangın hombnsı 
!iddetli atcııi kargısında y~d~ da. atmı tardır. Bunların bU~·Uk hır kı • 
gınık bulunan tayyarclcrı mıtrnl· mı f:!'tinUllUlcr tarafından sUratlc bns
yöz ateşine tutmak için pike yap- lınlnııştır. Yangınlardan pek nzı 
mıııtır. genlşllycbllmlş ve bu suretle akın· 

T ayyarelerirnizdcn biri üssüne cıların h deficrlnl bulabilmeleri lm· 
dönerken Korfu civarında Cant Mm tahdit edilmiştir. 
S066 tipin-d~ büyük bir İtalyan 
deniz .tayyareıunı denize da,ur. BrltUJab ve ftrlr 
mÜftÜr. 

Arnavutlukta Alman 
Kuvvetleri Yokmuş 

Bern, 17 (A.A.) - O!i ajansı: 
uyandırmııtır. 

Şimdi Almanya iki yol 
edebilir: 

takip Dle Ta.t gnzeteslnln Berlln muha· 
birinin blldlrdlğlno göre, Arnavutluk 
cephesindeki son çarpışmalara Al· 
mıın tayyarelcrlntn ve piyadesinin lf
tırıı k ettiği hakkındaki haberler ya· 
lanlanmaktadir. 

Graves'in lngiltere 
ile Münasebetlerimi
ze Dair Bir Kitabı 

1 - Yugoalavyayı istila etmek, 
2 - Yugoelavyaya kar~ı bir 

ainir harbi açımak. 
Anlatılan Yugoıılavya bunla

rın her ikisine de ımukavcmcte Garbi Trakyanın tahliye edildiği
ne dair hiçbir emare yoktur. Yugos-karar vcl'mi:tir. 

• lav asker! mahflllerlnde, nskert va
Almanların, Yunanıstana zıyetın ınkı,arı hakkında. hiç bir tah 

karıı harekete geçmek Üze- mln yapılmamaktadır. 

re bulundukları bildiriliyor. AGIR YARALI İTALYANLAR 

h d G,. j 'I' MEMLEKETLERiNE 
Ba ane e ıu: uya ngı ız- GÖNDERiLiYOR 

ler Yunanistana asker c.;ıkar-
mışlar •• 

BULGARLAR MEYDAN 
OKUYORLAR 

Bulgar radyoıu, bundan bah· 
sederek ~öyle demi§tir: 

c:Memleketlerine, İngiliz aıkcr
lerinin gelmesine bakıhrııa Yunan
lıların Abnaplara kar!lı hareketı 
göze atdıkları anlaıtılmaittadır. Şu 
halde Almanların derhal hareke
te geçmeleri, Belçikada olduğu 
gibi lngilizleri denize dökmeleri 
ta'biidir.:t 

Diğer taraftan Bulgar başveki. 
li de, Bulgariatana Umumi Harp· 
ten sonra bir çok haksızlıklar ya· 
pıldığını, bunların tamiri için da
ha zixadc beklenemiycecğini aöy
Jemi~ ve ilave ~ir: 

cBiz artık, bize yapılan bu hak. 
aızlıkların tamir edileceğini ümit 
ediyoruz. Bunun zamanı gclmit 
bulunuyor. Taritimizin dönüm 
noktaeında bulunuycruz ... :ı> 

sOKONUN SEBEBi 

Bulgari.tanın isgalinden sonra 
görünü,tc bir aükün arız olmu§• 
tur. Gelen haberler, Alman as· 
kerlcri Yunan - Yugoslav hudut
larnrda toplandığını bildiriyor, 
Şimdiye kadar hareketlerin lb&f· 
lamamasına bakılırsa Alman baı
kumandanı, memleketlerini mü. 
dafaaya karar veren Yu11oslavla. 
Tın meselcşini halletmeden Yuna
nistan üzerine yürümek istemi· 
yor ... :ı> 

- Radyo Gazetesi -

BU HAFTA BEKLENEN 
HADİSELER OLMADI 

Bern, l 7 (A.A.) - Ofi c~alci 
Ha'Vu>: 

Cl'nubu ~" l-i \~rup:ı nda \U 

Atina, 17 (A.A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Ağır yaralı halyan aıı'kerlcrin· 
den mürekkep ıbir kafile yakında 
ltalyaya gönderileceklir. Bu ted
bir, Ccnova muah~eeinden mül. 
bmn yülatck insani dü~üncclerle 
ittihaz edilmi~tir. 

Çinlilerin Yeni 
Bir Zaferi 

Çunklng, 17 (A.A.) - Çlnlllcr, 
Kvantung eyaletinin cenubunda kAln 
K\'anp.y 9ehrlnl, Uç gün aUren şid

detli bir muharebeden aonra zaptet
mlşlerdlr. 

Japonlar, 300 ölU verm~lcr V(l bir 
çok harp malzemesi bırakmışlardır. 

·---o~--

ALEKSi KAREL FRANSADA 
AÇLIGIN TESiRLERiNi 

TETKiKE GELDİ 

Londra, l 7 (A.A.) - A1bay 
Llndcn'berle fiziyolojik ara,tırrna. 
lar yapan profesör Aleksi Karcl, 
yiyecek yokluğunun neticelerini 
tetkik eımck üzere F ran'saya gcl
m iııtir. 

kuu bektencn mühim hadiseler 
bu ihafta cereyan etmemİ§tir. Ö
nUmüzdcki hafta, kararsızlık ve 
intizarla ba§la.maktadır. 

Alman kıtalarının Bulgari ta
na girnıe5i hakkında Berlinin ~,. 
tiyatlı bir lisan kutlanması, 6u 
mıntakadaki hadiselerin inkişa
fında bir durgunluk olduğuna ala. 
met deiildir. Abine olarak bu 
siyaei faal"yetin artması beklcn
m('lidir . 

Londra, 17 (A.A.) - Senelerce 
Tlmes gazetesinin TUrklyc muhabir
liğini yapmıf olan Phlllp Gravcs, 
cBrltnnyah ve Ttlrk> adlı bir kitap 
ncft'etmlştlr. 

Kitapta, BUyUk Brltanya ile Tür
kiye arasında, 19 uncu asnn son 2~ 
yılındaki mUnascbotler tetkik edil· 
mektedlr. 

Grave.s diyor ki: cÇok hatalar !ş
ledlk, bunlann bir sebebi TUrklyenln 
yarım asır kadar bir müddet tanın
mamruııdır. Bir diğeri Osmanlı im
paratorluğunun boyunduruğu alttn. 
dakl unsurlann kurtuluşu 110 TUrk 
varlığının munafazası gibi blrlbirlne 
zıt gayeleri ayni zamanda gerçekleJJ· 
llrmlyc uğraşmamızdır. 

Diz böyle hatalar işlemiş olmakla 
bcrab~ Abdlllhamldln slyaseU de, 
iki memleket arasındaki bağların 
kuvveUenmeslne hizmet edecek ma
hiyette değildi. Genç TQrklerln ta· 
kip ettikleri siyasetin de tUrlU tUrlO 
mahzurları varcıı. 

Du mUnasebeUertn kuvveUenmesl 
için Kemal AtalUrkUn iktidar mev· 
kllne g~esl J zım gelmişti. Ata· 
tUrkUn dahili Hılahatı ile beraber ki· 
yasetll ve uzlaştırıcı harici siya.seli 
TUrk • İngiliz anla.ymasmı kolaylaş
urmışlır.> 

(B. Grnves McşnıUyeUn bo..şından 
harbe kadar Tlmes'ln btanbul mu
habirliğini yapmıştır. Harp zama
nında lstllıbar zabiti sıCatllo Şark 

ordularında bulunmu,ıur. MUtarcke
den sonra bir aralık TOrklyeyc gel· 
mlş, sonra Timcs gazetesinin mer· 
kezdckl yazı heyetinde Yakın Şark 
ı,1erı mUtchl\1181&1 sıfatne vazife al· 
muıtır.) 

---o---
Hitler'in 

Nutku Fazla Bir 
Tesir Yapmadı 
Londra, 17 (A.A.) - Hitlc· 

rin dünkü nutku Londrada, son 
zamanlarda eöyledikterinden faz· 
la bir tC$ir yapmamıştır. Gerek 
haik aruında, gerek aalihiyetli 
mabfıllerde hiçbir alaka uyandır
ın mı tır. 

«TURKfYE MUKADDERA TiNi 
INGILlZLERE BAGLAMIŞTIRıt 

Cenevre, 17 (AA.) Journal de 
Geneve gazele 1, «Ankara ~e Bel· 
gratta slyas1 h rp b "lığı altında 

şöyle )•azıyor: • 
cMlh,•er. n lk ı ) rım d ı ın 

ortasında kU\ vetıı b r m v ti t•ıt

maktadır. M hvcr, ağ'ı d Yugos
lavyayı, cephede Yıınanlstanı ,.e TUr 
klyeyl elde tmlyc \'C solunda Ru • 
yayı durdurm ~ mu~ ff, k olacıık 

mıdır': 

Ayni mıntaknlord:ı BUyllk Brlta • 
ya imparatorluğu, Alman enlşlem • 
sini durdurmak ve onrn, lmhAn o· 
!ursa, mukabil taarruza geçmek c;:ın 

mlh\Crdcn az !anli)'ct ar!ctmı)'ot. 

Arnnvutluk h rbın.n ba ındaı ber 
Almanya Yunanı tanı açıkça k • 
rumuş ve nıU bcU rinl kc 1cmı • 
ti. MUttcf1ltının ı lcdı i hata:') ı gllnUn 
birinde tamir etmek m k d 1 raya 
gtrmıye Lö:1lcce z mi 1 1 :ıml mak 
\Slemlşt r. 

Alman ordu unu M k do ya 'lıu· 
dutlannda bulunmasına k rşı İngı· 
lızler de Yunan uda! nnın ha' a 'e 
deniz U 1 r nl ı al cdıyorlar. Yun fi 

kralı, bir mUlarekl"yc mu\'afaltat t't• 
sc bile 1 ıilzler, o U krdcn çık • 
rılnmaz. Halbukı Almanya Uc 1tal~ a. 
nın a&Jl hede!I ı i 1 g lız U !erini vu • 

harp göze nlınmad~n bıı yapılama 
yahut ta boyun eğ~k H' Roman 
ile Bulgarlstanın Clklbcllnr uğray -
cnktır. Tl\rlttyenln tratrill< " zly t• 
Yugo la\•yad n d:ıhn l)'ıdır. nr 
Rusynnın mıhvcrlr ı l lrll 1 :'ı ı nı · 
mnııı ş:ırlile .. Tüt ki~ r im n d la ı 
Edenle g6rUştl\lcı·, şimdi de HiUer ı 

göndcrdlğl mcsııj Uı: rlndt' mnz k • 
rcl :rde bulunu)orT r 
Almanyaıım Ankarnd 1 !eri zor· 

lıımalcta men! nU yoktur. Alınanla· 
rın istediği ~ey, TUrkl ı1n kendiler • 
ni Balkanları i) ıcc hazmetmekte \ e., 
lnglllzlerc kaı ,ı bir h rckel U l 
yapmakla srrb~t bırakmalarıdır. 

Belki Hitlcr Relslcllmlıur İnönllnden 
bir mntnrckc için Atlnada do!ltc;a t · 
wn.s utta bulunma ı ıı rica ctmlştlr. 
Yunanlstanı l'ldc etmek için on\ın 

nezdlnc bir dost "e mllltcflkl tu'Bıt 
ctm k mnhlrane bir usuldOr. 

TUıldye, Yakın şarkta çıkıuı yan· 
gını sHndUrm~ k arzusu ile bu siyasi 
manC\Ta~ kapıl cak mıdır" Buna 
evet dl:'ı <'bllmiy<' müsait Ol''talıkta hiç 
bir Şt'Y yoktur. Ak ine olarak bize 
öy1c g ll)or kı, TUrkiye, belki de 
civnrınd:ıkl MU lUmaıı hUkQmeUerle 
mutabık olarak kendı Ukba1ln1 BU
:> Uk Brltanyanın ı t kballne b:ı,.lı 

tutma a kar r vcrmıttlr. 
TUrkiye pek iyi bilir ki, Almanya

nın şarka dpğru genUjlem sine mey
dan bıraklrsa RUS) a ile dU.şnıan va
zıyetıne geçer. Bu da Tllrklye için 1 
çekinilecek bir haldir. 

Gelecek gtınle.r, Belgrat ve Anka· 
rada gırı,,llen ııtyaııt mOcal!elelerln ne 
tice ini h r halde aydmlatncaktır. 

Irak 
Hariciye Nazın 
Bağdad'a Döndü 

Katılre, 17 (A.A) - Irak Harici· 
ye Nazırı Tcv!lk SUudl Bey, bugijn 
tayyare Do Bağdada hareket etmıt· • 
Ur. 

Te\'flk SOudl Bey, Ka.hlrede lka
meU eınuında Eden ve Mısır dtV• 

ıet adamtarllc konuışmalar ~ıttır 

İrlanda 
Müdafaa Nazın 
Amerikaya Gitti 

Lizbon, 17 (A.A.) - lr

landa Milli Müdafaa Nazın 
Franleihem, Clipper tayya

resi ile Amerikaya hareket 

etmiıtir. 
(Bu tıeJabaUD lrl&nda li&k-.rindeıt 

AJnerlklılılann tava.uta Ue lngUiz 
tertn lılUfacle etnteal nıewıelCl'ill' al~· 
1Eaaa vardır. Bunun l~ln cUnlln en m\\. 
hlm h~"'" 1 rln 1 " hı llı \ • 1 
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":!~~e~= 1 
Evimiz Sosyal yardım IJUbeSi tar&

fındaıı aşağıdaki şartlar dahilinde 1 
bir piyes mtı.sabak&81 tertip edilmiş

tir: 

Muştaki Demir Madenlerimiz:. 
den istifade imkanı Yok miı? 

1 - Piyes sosyal yardmı mcvzu-
unda olacaktır. 

2 - Adapte veya. terci.ime oıınıya-
caktrr. 

3 - İki perdeden az ve dört per-

M ( H M h 
L deden ı;<>k olmıyncak bir geceyi dol-

uş ususi u aoirimiz- zengin ı;nadcnlerde altın nispeti- durncak uzunluktn bulunacaktır. 
den) -Muşun Gliguzan nahiye- nin de fazla olduğunu ileri süren-

d 
4 -- Eserler 15 temmuza kadar 

si civarın a çok z~in demir ma ler pek çoktur. 
d l 

· d y· · b Sosyal yardım şubemize teslim edi· 
en erı var. ır: ırrnı eş sene Memleket dahilinde araştırma 

evvelıne gelıncıye kadar bu na- lar yapan maden araııtırma he-
hi:re halkı bu demir madenlerin- . . 
d 

· t"f d t • • t"d • 1 t yetı bu yerlerı:le de ibır defa tet-en ıs ı a e e m ve ıp ı aı a e · . .. . 
!erle ~ıkardık.ları der_nirl~rle k~-ı kik.ıt yapsalar ~~ı~e~ netı~eler 
m .. , kurek, çıft demırl<'n ve saı- alacaklarına ve umıdın fevkınde 
re ya'PIP kullanmışlardır. Kismen ı zengin madenlerle karşılaşacak
de Muşa getirip satmışlardır. Bu 1 larına ~üphe edilemez. 

l
1

_B_U_R_S_A_D_A_ 
Buraa: (Hususi) - Ziraat ve

kaleti müşaviri doktor Naki Ce
vat lstanbuldan ııehrimize gelmiş 
ve Karacabey hara_sını teftişe git· 
miştiT. * Halkevi gösteri salonunda 
bölge serbest güreıı ~irincilikleri 
müsabakası yapılmıstır. Dinuh 
Mehmet tarafından yeti11tirilen gü 
rc§Çilcrden 56 kiloda Halil Kan
tar. 61 kıloda İlyası, 66 küoda 
Şaban Salınan, 72 kiloda Recep 
tıenç, 79 kiloda Recep Pehlivan 
8 7 kiloda Recep Salman iyi de
rece almışlaıdır. 

lecektiı· .• 
5 - Bu tarihe kadar gelen eser

ler, evimizin sosyal yardnn, gUzel 
sanatlar, edebiyat ve temsil şubeSin
den seçilecek birer azadan mürekkep 
dört kişilik bir heyet tarafından tet
kik edilecektir. 

6 - Blrinclllği kazannn esere 50, 
ikinciye 25, ve UçUncUye 15 Ura mU
kli.fat verilecektir. 

VATAll •aut..ı 
lLAN .F1YATLAIU Kur·: 

86flılı: lllUia elanık , .. 
ı lDd 8a.1fa S..Ulıl.l MI 
2 J> > > 111 

8 > > > alO 

' > > > liO 

6 > > • '' 6 > » » .. 
Allına 'ucrıü 

* Uludağdıı yapılan kayak 
yarışlarına Bursa, Kütahya, ine. 
gölden on üç köylü kayakçı da 
~rak etmiştir. Bu gençler ka
yak sporun.da çok yüksek ibir ka
biliyet göatemıi§ler, ala.kadarlar 
tarafından çok beğenilm~lerdir. 

Çallfkan idare ıınemurlanmızdan ~elllı: 8 a:yhk s aylık .&Ji* 

B. Kemal 16t K:. 

* Bursadan son -günlerde iki 
bin altı yüz kilo kuru koza, 500 
kilo ipek ye l 700 kilo ipek dö
küntüsü muhtelif firmalar tara
fından almarak yatbancı memle
ketlere gönıdcrilın~tir. 

Edirne: (Hususi) - Vilayet 
Maiyet memurlarından olup bele
diye reisi muavinli.ğinde stajını 
ikmal eden Bay Kemal bu kere 
Denizli vilayeti mektupçuluğu 
vekaletine tayin edilmi.~tir. 

2i00 1uo 800 Kr. yoktur 

DOSTOa ::"'\ 

IZMIRDE 

* İzmir: (ıHususi) - Altı haf 
ta devam edecek olan ilk bahar 
at yan~ları b~ün ba~byacaktır. 
Koşuya i.,tirak edecek bayll'anlar 
dan kırk biri kmire getirilmi,tir. 
Bunların arasm<ia Karacabey ha
rasında yetiftirümit çok kıymetli 
hayvanlar da bulunmaktadır. * Vilayet daailincle toplanan 
yetmi§ beıı ıbin yün eldiven, yüz 
yirmi bin pamuklu, üç yüz yirmi 
he§ bin yün çorap, yirm. bin yün 
kazak, dokuz bin yün fanila, el
li bin muhtelif giyecek eşyası or 
duımuzun kahram_an birlikle.tine 

cağttılmı~br. * Havaların ısınması dolayı
sile çelÜl'ge ile mücadele için ih
tiyati ted.birler alınmağa başlanıl 
mıştır. Çekirge infiman görülen 
~erlerin halkı, keyfiyeti derhal 
n:erkeze haber vermeğe meobur 
edümit ve ihba.n zamanında yap 
r.ııyan köy muhtarlarının cezalan. 
dınlacaiı ehemmiyetle blldiril-

miıtir. * Sıhhı.t ve içtimai muavenet 
vekaletinden vilayet sıhhat mü
diırlüiüne elli kilo devkt kinini 
~ön.derilrnittir. Bu kininleı ucuz 
fiyatla halka satılmak üzcıe aa
tıı yerlerine dağıhiml§tır. * fiyat mürakabe komie)"onu
sıun kararı ile ekmek l 2,5 ku.
ruıtan ııatılınağa lbaılan.mıftır. Fi
yatın daha ziyade indirilmesi im
kinı §imdilik görülemcmek.todir. 

IANTAKYADAI 
* Antakya: (Hususi) - Zi

raat vekaleti tarafından viliyet 
ziraat müdürlüğüne kifi miktarda 
ipek. bö«ği tohumu gönder.ilmiş
tir. Bu tohumlar yalnız mühtaç 
köylülere dai.Ulacaktır. * Beı vieayetimizin de iftirak 
ettiği bölgder arası klr koşuau 
yapılmıştJr. Ko~uya Mersin, Ada
na, Caziante,p, Maraş koşucuları 
iştirak etmişlerdir. Koşuyu müte
akip sporcuların şerefine gen.çlik 
klübünde ıbir akşam ziyafeti veril 

* TTBkya ve havalisinde açı
lan se)'i}"ar biçki ve dikiıı kursla
nnın adedi çoğalmaktadır. Uzun 
köprünün Kurtbey nahiye merke 
zinde de yeni bir kurs açılmış 
ve faaliyete geçirilmiştir. 

Tqova Tütünleri 

Taşova: {Vatan) - Taşova 
tütün piyasası kalabalık bir halk 
huzurile açıldı. Satış :mahallin'! 
getirilen tütünler inhisarlar ve di 
ğer firma eksperleri tarafından 
muayene eclildiJcten sonra inhiaar 
lar tarafın.dan 6 denklik bir ko
çan muhtelif fiyatlarla alındı. ne 
vı1eri nefaset, işlcy~ bakımından 
pek iyi olan bu tütünlerin nevileri 
üçten y~diye kadar gitmektedir. 

Piyasay~ Mithat Nen.li, Aus
tro Türk, Felemenk Türk firma
larının da i{ltiralc. edecekleri bek
lenmektedir. 

1 BALIKESIRDE 1 

E~n~~~m~ ~! '!~. 1 
önlindeki muayenehanesinde 
her gUn hastaları kabul eder. 

Tel. 2U31 

lstanbul Komutanhgı 
Satmalma Komisyonu 

ilanları 
Bcherine 50 lira fiyat tahmin edi· 

len 100 adet tevhlt tıemeri 21/3/M.l 
gUnil saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda görilleblllr. Muhammen bedeli 
5000 lira olup katı teminatı 750 lira
drr. İsteklilerin belli gUn ve saatte 
Fındıklıda. satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (1908) 

Dört binek 2 mekkarl hlllC'Vanı pa
zarlıkla satın alınacaktır. Vermek 
i&teycnlerln her gün iş saatlerinde 
hayvanlanle Fındıklıda satmalma 
komisyonuna gelmeleriı (1754) 

Balıkesir, (Vatan) - Vilayet DOKTOB-KlMYAGER 
dahilindeki bağcı\ara ziraat mü
dürlüğü ta.rafından parasız ola- CEVAD TABiiN 
rak yüz bin adet köklü Ameri- lDRAB - KAN • KAZUBAT 
ltıan asma çubuğu dağıtıtıTiıftir. vesairenin tahlillerini yapar. Di· 
Diğer tara!tan fakir çiftçilere on vanyolu ortasında. Tel. 23384 

iki buçuk kuruş gibi ucuz bir fi- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
yatla a.şıh ve meyıv:di fidanlar sa
tıhnlo§tır. * Savaştepe nahiyesinde bir
kaç ~ kaıdar eğitmen kursu, 
nun a1tm.cı devresi açılacaktır. 

ŞEllİK TİYATROSU 
Dram Kısmı 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

tmralıam t....ıan 

Kursa devam edecek namzet eğit ------------~ 

menler, ilk tedrisat müfettiı§leri l LiRA --· 
ile seyyar ~ öğretmenler tara- !DBAB TAM 'l'ABLtı.1 
fında.n aeçihnek.todir. Beyoğlunda Apcaınil kar9U1md * Oıaınan'ltöy nahiyesinin Ka- Bursa aokak No. L yeni açılan 
vulcyurt köyünıdc .bir müddet ev- kimya W>oratuarında halka ko-
vel vu:'kubulaıı toprak kaymasın- laylık elmak üzere yalnız (Pa-
~ zarar gören köylülere Kızı- zarteel) g(lnleri BİR LİRA Uc-

lay umwni merkezi yedi yüz elli retle ldrar tam tahlili yapılmak· 
lira muavenette bulunm~ur. ' tadır. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanıan 
Satılık Ankaz 

mittir. * Vileyet umumi meclisi top
lanarak bütçe müzakeresine baş
lam1 Jardır. 240 bin lira kadar 
tahmin olunan yl::n.i bütçenin ay• 
nen kabul edileceğı tahmin edil
mektedir. 

300 00 22 5Q 

KaragUmrWtte Kara.baş mahallesinde Mektep sokagmda Harap 
Öküz Mehmet Paşa camiinin temel taşlan ve bahçe duvarları hariç ol
mak Uzere mevcut enkaz on beş gün mUddetle açık arttınnaya çıkanl
mıştır. İhalesi 21.3.941 cuma gilnU saat on beŞte icra edlleceflnden is
teklilerin Çembe.rlitaşta İstanbul Va.kıflar Baş mtldllriyeti mahlQlA.t ka

lemine mUracaaUarı, (1721) 

Antalyada 
Antalya: (Hususi) - Hasıla

tı ,dırimız.in güzeil~tirilmeaioe 
aarfedilime1' üzere valimiz Haşim 
lçcanm hilnayeeinde, halk.evi sa
lonunda biı balo verilmİ.ftir. Bü
yük bir rağbet ile karşılaşan bu 
balo çok neşeli gcçmi~ ve i~ak 
edenlere cidden eğlcnGeli bir ge
ce geçirtilıniştir. 

•. Maarif Vekili Hasan Ali 
Yüce) tarafından bir müddet ev
vel bizzat temeli atılan .ıtız euti
ti:3ilnün in,uına devam edilmek
tedis. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - ldaremlzln İstanbul bira fabrikasında bira ı.ına.ıt.tındaa mey

dana. gelen ve 1.6.9'1 tarihinden 31.li.942 tarihine kadar 'blrikeeeti tah
min olunan <350> kazan ktlspe açık arttırma usullle ihale oluna.caktır. 

2 __,Muhammen bedeli <3500:!> lira, yüzde 15 muvakkat teminatı 

<525> liradır. 
3 - Arttlnna 4.4.941 cuma gtiırli saat 15 te Ka.batap lefl.Zllll '" 

n1Ubayaat 11Ubesindeki sa~ komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartııame sözU geçen şubeden paramz almabnır. 
5 - İsteklilerin arttmma için tayin olunan gün ve saatte yQzde 15 

'Jnlktarındaki teminat paralarlle birlikte mezkar komisyona müracaat
hn. (20'M) 

Y~TAN 
11- 3 - 941 --

Ba,, Dif, Nezle, Grip, 
Nevralji. Kınlı.1ık "e Bütün Ağnlarınızı Derhal Kell' 

lc.bfada cleA 3 lı ... ıtııııbftlı. TAntn.ERINOF.N SAKINJNIZ-
~F.R VEıt'OY. rtıtLU "'ICUTllLARI ISRARLA ISTF.Vl°"IZ A1 

-zttıo•> cı;; bil.!! t ~· 

1 Devlet Demiryollan 1Iıinları J 
DevletDemiryo9ları Umum Müdürlüğünd 

Müsabaka İle Memur Alınacak 

Hava Ged:klisi Alınıyor 
Türk Hava. Kurumu Gedikli yuvasına gedikli namzedi alınacaktır. 

Kabul şartlan ve müracaat usulleri hakkındaki mufassal talimat TUrk 
Hava Kurumu şubelerinde mevcuttur. 

Yuvaya girmek isUyenlerin bulunduklan mahallin Hava kurumu 
şubelerine mUracaatıan. (2062) 

TlrldJ8 C.•llulJltl 

Ziraat Bankası 
B'.m'UlWJ tarlhl: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 Türk liran 

Şube ve ajana adecll: 265. 
Ziral

0 

ve tıcart her nevi ba.nka. muameleleri. 
'Para blrlktlrealere 28,000 lira ikramiye ~ 

Ziraat Bankumda kumbaralı ve fhbarlra tasarruf lıMaplarmda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 'kur'a Do aşafl· 
daki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet UOO llrahk 4,000 Ura l'I 
4 

• 500 ,. 2,000 » 1 ıoo adet se tiraldc 5 .... 11ra 
ı > 2se > ı,ooe ,. 121 » " > •.800 • 
ıe > ıoe > 4,eoe • ıee :ıt 29 > .a,111 • 

Dm&AT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 60 liradan.,... 
il du.,ıniyenlere ikramiye c;ıkttğl takdirde % 20 fazluile verileoekUr. 

Kur'alıt.r tıenede 4 defa, 11 mart. 11 badraa, il e,tet. 
11 BlrincDmnunda ~tir. 

Telsiz Muhabere Memuru Alınacak 
Devlet fV•etaoroloji işleri Um um 

Müdürlüğunden: 
Devlet :meteoroloji işleri umum mtldUrlllğU Meteoroloji flıtasyonlann· 

da çalıştınlmak ve 80 - 90 llra aylık Ucret verilmek sureWe ILf&tıda 
yazılı şartlar dairesinde 5 telsiz muhabere memuru alınacaktır. 

ı - Tüı1t olma.sı, 
2 - Alınacak telsiz muha.bere memuıiannın en az orta mektep 

veya orta mektebe muadil tahsil gönnü.f olması, 
3 - Askerliğini yapmış olması. 

4 - Ecnebi bir kadın ile evli olmaması. 
5 - Dakikada 100 kellme almak ve 100 kelime vermek, dakikada 

15 guruplu bir şifre telgrafmı almak ve yazmak beynelmilel mUha.bere 
usul ve kaldelerlni 'bilmek, telsiz cihazları ve tefernıa.tı hakkında ameli 
ve nazari tam bilgiye malik oldufunu isba.t etmesi, 

6 - En son çalıştığı müessesenin tezkiye varakasını hamD olmuı 

şarttır. 
7 -· Yapılacak ilntlhanda muvaffak obnası. 
Müracaat iııtjdalarına bağlanacak vesikalar :\'Unlardır: 

NUfus hüviyet cüzdanı. diploma veya tasdikname, askerlik veslk&st, 
polisten tasdikli iyi huy kAğıdı, sıhhat raporu çiçek aşı klğıdı, evli olan
lann evlenme cüzdanı ve en son çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraflarUe 
en son 31 mart 941 tarihine kadar mUracaat etmeleri. (1247 - 1785) 

Lise ve ltee derecesinde aan'at okulları mezunlarından 30 YaflpJ ~ 
memlf askerligini yapmış olan ve sıhlıl vaziyeti demir yolları hid'

1 

elverişli bulunanlardan kısım fC!i yetlşUrilmek üzere müsabaka .ııe 
memur alınacaktır. ~ 

MUsabaka. lisede okunan fizik, riyaziye denılerinden yapııacaı 
aynca. verilecek mevzu üzerine bir yazı yazdınlacaktır. 

Kazananlara 74. lira Ucret verilecek ve idarenin göstereceği nı 
ıtaj yaptınldıktan sonra naza.rt kursta muvaffak olanlar kıSIIIl 
ne tayin edilecek ve tamiratı mUtemadiye işlerinde çalıştırılac 

Kendilerine aynca ikametglh verllecektır. 
MUsa.baka. 28 mart 941 tarlhtnde saat 10 da işletme merkezi 

yapılacaktır. 

lsteklilerin aşağıda gösterilen veslkalarlle Haydarpaşa, Sirkeci. 
kara, Balıkesir, Malatya, Kayseri, Adana, Afyon, lzmlr ve Erz'.l 
i9letme mUdUr!Uklerine 25 mart 941 günU akşamına kadar mUraca-' 
meler! ilAn olunur. 

Taliplerin beraberinde getireceği vesikalar şunlardır: 
Nutus hüviyet varakası, askerlik vesikası, iyi huy kAğıdı, taJısiJ 

ııikası, başka yerde çalışmış ise bonservisleri, evli ise evlenme _,...
1111

,...._ 

<1348> cıs1t1 

* :Muhammen bedeli 13000 (on Uç bin) lira olan dört k~ 
kontrol saat bandı 28 Nisan 19'1 pazartesi günU saat 15 de kapalJ 
usuıu ile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 975 (dokuz yUz yetmiş beş) liralık 
vakkat teminat lle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tckıınertnl 
gtln saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dairesinden. 
darp~ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. ( 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Amirleri için 13 takım maakordon resmi elbise ''e ı.J 

kasket ve 13 çift fotin yapmlması açık eksiltmeye konmuş ise dl 
lip çıkmadıtmcfan arttırma, eksiltme ve ihalAt kanununun 43 Uncü 
dt.ei mucibince ekailtırneııl 2L3.9U günU saat 115 te yapılmak 
gUn müddetle temdit edilmiştir. Bir takını maakordon relftl\l elb. 
adet kasket ve bir çift fotlnln muhammen fıyalı 43 lıradır. M 
teminatı 42 liradır. Taliplerin ayni gün ve saatte mUdUriyetimlS 
smda. kumlu komisyonumuza. ve prt.nameyl görmek lçtn de ş. 
dürlntüne mDracaatıan. (2072) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğ'.ndan: 

Okulumuza Dntverı!lite mezunu matematik öğretmeni alın 

lstetdilertn nüfus ctbJdanı ve dlplomalarne okula mUracaaUan. 

.z' 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
l - Kunnnumuz talebe ve MUstahdeminin iqelerinden bulunan er

zak dört gurup halinde kısmen k&palı zarf ve kmmen açık eksilbue uau

lile sa.tın almacaktll'. 
2 - 27.3.941 gllnUne milsadif perşembe günü guruplar blza.smdald 

yazılı saatlerde rektısrIUk blnaamda müteşekkil komı.yon tarafından 

Dıalesl yapılacaktır. 
3 - Muvakkat temtna.t % 7,5 tur. 

Şartnamesini ve daha fazla izahat almak 1stiyenlerin enstitü daire 
mUdür!Uğ"Mc mnracaatıan. (1421) (1902) 

BDo KUl'Uf Tutarı Garap 1 

Nohut 300 20 60,00 

Yeşil sabun 910 35 318,50 

Çay 10 600 60,00 

Makam& 562 35 196,70 

Buigur 200 20 ~.oo 

Koyun etı 1000 M 5800,00 Gurup n 

Zeytin tanesi 500 40 200,00 m 
Yufka 500 30 150,00 Gµnzp N 
Yumurta 10000 2 200,00 

Muvakkat teminat er. 7,5 duı:.. 

Saai 

L Grp. 10 da 
2. > 10,50 

3. > 11 

4. > 11,50 

1941 ~ 

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

Tasamıf Hesapları 

J lıraaılge PIAııı 
pım. 

8abibl ve N8fl'iy&t MUdllı11: ..&mm'= Elll-'i ~-~ 
J11111c111r %ec: VATAN JU.~ 


