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iktısadi abluka 
ve Macarislanın mahsulôtını satın 

almak iı;in 
llFll<sıöDterre lh©lrre~ 
'-b~numz sefiri ketecgıeçi&ü 
teaı~tanın teşdidine mü 
~hrı~ cenubu şarkide 
itada cak tedbirlerle ala 

r toplantıda bulun-
/) .:"ak Üzere 

llıl akşam 

lol'ldraga 

in. g İl/ l 

Sermayesi lngiliz hazinesi 
tarafından temin edilen 

Büyük bir 
şirket kuruldu 

I:ü~·ük bir ıııu baskını felaketıne ufny3n Ama..1yanm Yeeflıımak kenaPlllClald mahalleleri .•• ' 

Y eşilırmak bir ~ok 
ocakları söndürdü 

he ıilterc b"' •. Londra, 5 - İngiltere kendisi- çok kuvvetli bir §İrket kurulmuş
lı lıfont uyuk elçisi Sir Hug· ne karşı büyük bir sempati hissi tur. Yeni şirketin vazifesi Türki
ta ugC&atn ~ornery Knatchbull - beslediklerine şüphe etmediği Bal- ye, Yunanistan, Romanya, Bulga
e] r.cti tar f ngiltere hariciye ne- kan memleketlerile ticari sahada ristan, Yugoslavya ve Macarlstnn
"c~ı.~ti nı:;~dan diğer Balkan olan münasebetini yeni bir şekil- la derhal geniş mikyasta iş yap-
1\'ıiı \izCtinc d~ırtda vaki olan da- de kuvvetlendirmeğe karar ver- mak, bu memleketlerden mal aa
l c &tim· un Ankaradan şehri- miştir. tmalmak, ve mal satmaktır· Şirket 
}'~kdraya ~ ve gece ekspresle Londra siyasi mahafili her şey- 1 bu işte tamamile serbest bırakıl
' tl~i areket etmiştir. Bü- den evvel şu kanaattedir ki Bal- mıştrr. Sadece mühim noktalarda 
~lt ~d· :ı~rtcsi günü Londra- kanlan Alman tatlll emellerinden hUlrlmıetle isti§a.relerde buluna
d ttdilcc k •hfaka'ın riyuctinde kurtaracak yegbe umu~ yine un- cak, ve faaliyeti yalnız harb u.
t~~lctir. \ k~nferansa iştirak e- tfüldlr. l§te bu :maksatla bir ta- ma.nma mUnhasır olmryacaktır. 
ıı ılın Ati. u 1"tişarelere tngilte- r&.(tan Balkan eefirlerini Londra- İngiltere, bu suretle, şimdiye ka
iı:'tc ve Ra, BelgratJ Bükreş, ya davet ederek Balkan vaziyetini dar ihmal ettiği Balkan i.klısadi 
~b;ra1c td 0rna büyük elçileri de haki.ki mlişahitlerinden öğrenmek hareketlerinde bol sermayeli bir 
llııbltan1n tttekt_ir. Bu toplantının istiyen İngiltere, diğer taraftan teşebbüse girişmiş oluyor demek
ltd il !arktŞdıdine müteallik ce- Balkan memleketlerlle daha sıkr tir ki, yeni teşekkillün hakiki mak-
"c ?lrıcrıe • Avrupada alınacak i.ktısadi bir anlaJ}mayı menfaatleri- sadı, Almanyaya Balkan mahsul- ~affet Arıkan 

tilrrıelct :ili.kadar olduğu haber ne uygun görmilştilr. Onun için !erinin sevkine mani olmak. iktı- ~ 

~·İ·m an y; ·-·bil f Ü k.,, ,ı •• bi;· 
1 Kayabaşı ve Ovasaray köylerinde sular 
altında kalan vata~daşlara yardım 

mümkün . olamıyor 

. taarruz bekliyor 
q1~gilterede Çörçilin harp idaresini ele 

1 
ası Almanyada derin bir tesir bıraktı 

taıyanın 
h harp 
~:2~ rl ı ki arı 

Solıni Mareşal 
Badogliyo ile 

~~,görüştü 
1 c,11\d h•ı S 
~ 1t C~i tad·ı~ - Fransız kabi· 

~!at abın,,in~ tx rnütcakip tngi-
tctiJc~e bilha,: ~~?ı~n cüzi ta~ 

ilden ç ··a . ~Y,uk harp ida
~;= ( 0tçılın bütün harp 
~ e"amı 4 üncüde) 

6 -

Aynlacaklan haberi tekzip 

Geç kalmış bir Nisan şakası 

Milli Müdafaa 
Vekaletine 
tayin edildi 

Ankara, 4 (A.A.) - Milli mü.: 
dafaa vekili ve Bursa mebusu 
General Naci Tınaz sıhhi vaziye. 
ti dolayısiyle vekakt vazifesin. 
den istifa eylemiş ve istifası ka. ~ 
bul olunarak yerine Erzincan 
mebusu Saffet Arıkan'ın tayini 
yüksek tasdika iktiran etmiıtir. 

MACARiSTAN 
Haksızhkların 

tamirini istıyor 
Kont T eleki beynelmi

lel vaziyete dair 
beyanatta bulundu 

Budapeşte, S (A.A.) - Başve 
kil Telcki dün meclis hariciye 
encümeni azasından mürekkep 
bir heyet huzurunda beynelmi. 

(Devamı 4 üncüde) 

r ................ ...... 

Bir genç 
ŞEHiR TiYATROSU ARTiSTLERi kızın 
ÇALIŞTIKLARI .YERDEN MEM~UN sergüzeşti 
Ertuğrul Muhsin ve Hazım tiyatro

da hiçbir infisah alameti ' 
olmadığını söylediler 

,( Y azm 4 ündicle) 

Bllh&Ma g~n~ lnzlarm \"C ka· 
dmlarm heyecan ,.e zevkle 

1 ··v·A Fti N-- ı 
... ~.~~~.~:~~ ..... ~.~~~.~r.~.~. l 

üç köpı;ii'· yıkıldı 
Anıasya, 4 (Hwnısl) - lki gün- araamdald yol ve telefon irtibatı 

denberi yUkselen Ye§ihrmak aula- lnıkıtaa uğra.mıştir. Sam.Sun tr~ni 
rınm feyezanı devam • ediyor. A-1 bugiln de gelmemiştir. Amasya ls
masya ile civar vilayet ve kazalar (Devamı 4 r-~· '::) 

Almangada kalan 
4 büyük , . 

gemımız 
Ablukadan geçirilip getirilmeleri için yeni bir 

tekil tea bit edildi 

Gemilerin bedellerinin klernig voliyle 
ödenmesini Almanlar kabul etlıler 
Almanyada inşa edilip de aon 

harb üzerine memleketimize tes
lim olunamıyan dört gemimizin bu
raya getirilmesi hususunda yeni 
bir anlaşma yapılmıştır. Almanlar 

Sf_l&.OAkikA 

bu vapurları, Skajerak boğazmdrn 
çıkarıp mayn hattı drşmda gcmi
cilerimize teslim etmeği kabul et
mişlerdir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Fransada yeni karar
nameler çıkarılıyor 

Parla, 5 (A. A.) - Dahiliye nazırı Henrl Roy, Reisicumhura im· 
za ettirilmek Uzere bir kararname hazırlamak.la meşguldilr. 

Kararnamede casuslar için olduğu gibi, metinde tasrih edilmiş o
lan ahvalde, tevzi edilmek üzere UçUncU enternasyonalin propaganda 
mahemeaini toplıyan veya buırhyanlar için de idam ce.zaaı derpİf e- ı 
dilmektedlr. Karamame. ıUphell evlerde gece araJJbrmalar yapılma
sına mllsaade eden mücadelelerle itmam edilecektir. 

Parla mmtakaamdaltl tabawUt kanı.plan ei.malt Afrikaya nakledi
lecektir. 
Kömür sabşı vesikaya tabi 

Parls, ıs (A· A.) - Franlrz ticaret nezaretinin gelecek aydan 
itibaren bütün Franaada kömllr ~a.tışmm vesika. usulUne tabi tutul
maama karar verdfii öfrenilmektedlr ~ 



Ihtiyar kadın tekrarladı: 
- Müsaade edemem. Müsaa· 

de edemem. 
- O halde zorla geçec~z. Fa· 

ka t siz de ihtiyar leylek ağır bir 
ceza göreceksiniz· 

Sizi bir ayağınızdan havuzdaki 
heykele asacağız. Yüzünüzü, mah· 
cubiyctinizi belli etmemek için e
tekliğinizle örtecek ve beyaz iç ça· 
ma~ınızı da ihtilal bayrağı yapa· 
cağız! 

Madam Perşük kahramanca 
davrandı: 

- Vazifemin kurbanı oluyo· 
rum. hazırım. Utancnndan ölece
ğim, fakat M. Taksi bana itima· 
dmda aldanmadığını anlayacak· 
tır. 

Birkaç kraliçe ihtiyar kadına 
böyle m~ edilmemesini iste
di, fakat halle kalabalığı ve ço· 
cuklar merharnetsizdirler. 

Gittikçe artan büyük bir gürül· 
tQ iı;inde madam Perşükü sol a· 
yağından havuzdaki heykele bağ
ladılar. Siyah robunu kaldırıp yü· 
züne örttüler ve bir mızrağın uru· 
na takılan iç çamaşırı büyük mer
divenlerden indi. Peşinden de petl4 

be beyaz bir kalabalık merdivenin 
boz basamağında terliklerini şakır 
dattt. 

Faat bu kalabalılc, hep bağıra .. 
rak. büyük kapının önüne geldiği 
zaman Taksiyi eşikte buldu ve o
nun bir bakı~ı ile ant bir sükö.t ol
du. 

- Ne demek bu? Ne oluyor? 
Bu kadar söz kafi geldi. Kadın· 

lar ordusu, inhiıam frrtınasile ko
ridorla, salonlara ve merdivenlere 
dağıldı· Yalnız, mühim hadiseler
de ba)haremağasma kafa tutan 
yedi sekiz genç kadın, oldukları 
~erde c.esurane durdular. 

Taksi cebinden bir defter çrhr 
dı. 

- Bir kaç isim kaydediyorum. 
dedi. Sizi madam, sizi, sizi \'e sizi .. 
Bunlar, bütün diğerleri hesabına 
da ceza göreceklerdir. Krala da bir 
rapor vereceğim. 

Bu esnada kraliçe Diyarı bu ıı.· 
damla münakaşa ile vakıt kaybe
decek yerde, kargaşalıktan istifa ,. 
de ederek yan odalardan birine 

çip ıbir hizmetçiden Taksinin 
~ •• uz: _geldiğini, kralm köyde ol .. 
cltğunu öğrenmişti. Bunun üzerine 
ue ııernen ahırlara k~rak bir d~ 
' e aimış ve kaçmıştı. 

Taksi haremde tahkikatıua re"" 
ni başladığı sırada genç kraliçe 
devesinin geniş adımlarile yolda 
ilerliyordu. 

il 

]lgltyo, krrk muhafızın ıeytin 

omıanına ko~u~u seyrederken 
zayıf ve nazik bir ihtiyar önünde 
şapkasını çıkararak selam verdi: 

- Kralın maiyetinde bulunu • 
yorsunuz değil mi? 

- Evet, böyle bir şerefle mü • 
bahi bulunuyorum. 

- PckA.l~ efendim. Ben, mcna-

fii umumiyeye Melim müesse.. 
selerden madud olduğu majeste 
kralın bir ferma.nile tasdik edilmiş 
bulunan "t:V dahillerinde ahlak 
rerbestisi ile mücadele birliği'' nin 

reisi Löbirbim. Binanın ehemmi • 
yetinden ziyade civarındaki mü • 
te,-azi binalarla mukayesesi dola. 
yısile köyün şatosu ismi verilen 
yakındaki evlerden birinde oturu
yorum. 

Bu ev mlli13kkak ki, hükümda. 
rnna mclc.e' o~a layık de~ildir. 
Fakat majestenin paytahta gider • 
ken yak,nda bir yerde istirahat et· 
melcte olduklarını öğrendim· Vak 
tin geciktiğini görüyorum. Majes. 
tenin bu saatte yola devam et • 
mek isteyeceklerini pek sanmam. 
Bu itibarla kendilerini davet et • 
meğe cür'et etmeksizin, evimi şe

reflendirmeğe tenezzül buyurduk· 
lan takdirde kendilerinin ve ma • 
iyetlerinin istirahatleri için eli· 
miıde olan her şeyi hazrrladığmu 
:r.alt1matlann~ arzetmek istiyo • 
rum. 

Jigliro sordu: 
- Kızlarınız var mı m(1syö? 
- Evet efendim. Bu sualin ni· 

çtn sorulduğunu öğrenebilir mi • . ') . yun. 
- Şayanı hürmet ve namuslu 

~.r evin nişanesi, garantisi budur 
da ondan. 

İltifat telAkki edilen bir l!uba. 
lilikle ihtiyarın koluna girerek de-
vam etti: 

- Beni evinize kadar götilrO • 
nQ.z. Kral tarafından :~endisine bir 
istirahat mahalli bulmak vazifesi· 
le tavzif edilmiş bulunduğum bir 
saatte karşıma çıktınız. Her §eyİ 
iyi hazırladı~nrzdan emin olmak· 
la beraber krala lazrmgelen ma. 
gitmeği lüzumlu görüyorum. 

Şatonun merdivenlerinde Ma • 
dam Löbrib ve iki kızı heyecanla 
havadis bekliyorlardı. Aile reisini 
görünce sordular: 

- Ne var, ne yok? 
- ümitvamn· Bu genç zat 

hükümdarın maiyetindedir, hazrr
lıklan kendisine bildirdim· 

Jigliyoyu böylece takdim ettik. 
ten sonra ihtiyar adam Jigliyoya 
da sırasile kansını, büyük kızı 

Galateyi, mahcubiyetinden başını 
çeviren, fakat merakrndan yan 
gözle bakan küçük kızı Filisi ta· 
nrttr. 

Galate uzun boyluydu. Yirmi 
ya'mdan biraz fazla görünüyor • 
du. Açık kumral saçlan zevkle ta. 
ranmıştı. Geniş beyaz yakalı gri 
bir rob giymişti. 

Filisin kostümü ise geniş bir 
bahçe şapkası, yan tarafta büyük 
bir fiyango t~kil eden kırmm 

renkte kuma tan yapılmış bir kur· 
dela kemerden ibaretti. Uzun saç. 
lan sırtına doğru hıra.kılmıştı. On 
be§ yaşından fazla değildi. Gözle
rini Jigliyodan ayırmıyordu. 

M. Löbrib Jiglironun önünde 
hürmetle eğilerek: 

(Devamı var) 

'H X BE 'R - ~m Potta.il 
• 

- / l N t ! X N - 1Q-iO ıd" :::es 

BugU.nkU Avrupa tre.nleı:ile ge
lenlerin verdikleri malQ.mata. gö
re, Balkanlarda ve Trakya.da hava.. 
1ar dil%elmi.ştir. 

Büyük bir Amerikan aig ara fabrika~ı mümessili 
ile bir lngiliz taciri bu sabah §ehrimize geldi 

Tuna ve Sava nehirlerinin t.aş
masındaıı sonra Meriç ve Tunca
nın ka.barmağ!- başlaması ve bir 
kısım Yunan topraklannm su al
tmda kalı:ıuı.sr Edirnelileri de endi
şeye düşilrmüşse de, beklenen teh
likenin atlattld1ğı ve evvelce sula
rın hücumuna uğramış olan t.arla
lar.:ı da yavll§ yavaş zeriyat.a n· ·•
salt bir hale geldiği anl~ılmış. 
çiftçiler, mUtemadt yağmurlar yU
zilnden geçenlerde yanda kalan e
kim ialerlne yenide.n girişmişlerdir. 

Yugoslavyalı TilrkJerden 18 ki
cıllik bir muhacir kafileııi bu sabah 
gelmiştir. 

Et tröstü mü ? 
Bazı toptancıların 
şehrin et ihtiyacile 

oynadıkları söyleniyor 
Et flatlan dUn yeniden biraz 

daha yüluıelmiştir. Mezbabada. ku
.ıu toptan 58, karaman 60 kuruşa 
kadar çıkmıştır. Ka.M.plarda pera
kende olarak kuzu 65, koyun 70 
kurup. kadar eatılmakta.dır. AIA.
kadarlar a.rumd& söylendiğine gö
re et buhranı Uzerinde ba.zt elle
rin bu işe karışması da mUeMtr 
olmaktadır. Dört beş toptancmm 
birleşerek kasaplık sürillerlnl ci
var otlaklarda tuttukları ve mez. 
ba,haya. eehrin ihtiyacmda.n daima 
az kasaplık hayvan getirterek fi
atla.n yükselttikleri söylenmekte
dir. Bu rivayetler hakkında. bele
diye iktısat mUdUrlUğU ehemmi
yetle tahkikata. ba,elaımştrr. 

·-----
Orta tedrisatta 

terfiler 
17 muallimin maaşı 25 

liradan 30 liraya 
çıkanldı 

Amerikanm eıı bil~ clga.rn 
fabrika!an umum mUdUrU M. Gori 
ve bu mile~eselerln Yuııan 1ııt.an
dald milmeMili Toner bu aa.babki 
Semplon ekspresile şehrimize gel
mişlerdir. Ge~en sene memleketi
mizden iki milyon kilo tütün alnıı§ 
olan bu Amerikalı grup mlime:ıall
lerinln pi~'ll.!la.DllZda yapacaktan 
tetkik ve temaslara ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Dundan b&§kıl İngiliz tütUn ta
cirlerinden M. Brim do gelmiştir, 

Amiral Muren 
Dün sığınak ittihazına 
elverişli yerleri ·gezdi 
Şehrimizde bulunan Franstı pa

sif korunma milteha.ssrsı Amiral 
Murrn dün de viliı.yetta ''alinin ri
yasetinde yapılan bir toplantıya 1.e
tlrak etmiştir. Dahiliye vekAleti 
seferberlik umum mlldUrU Hilsa • 
mcddin, vali muavini Hal\ık Nihad 
ve vilAyct seferberlik mlidllrU Ek
rem vç diğer alA.kadıırlıırm bulun
dukları bu toplantıda. yapılan ha. 
zırlıklar hakkında Amiral Murenin 
fikir ve mütalea.sr almmıştır. 

Amiral bundan N>nra belediye 
müh~ndiı:;leri ile bQrabn şehrin 
sığınak ittihazına elverişli yerleri
ni gazmi~ ve bural~rda tetkikat 
yapmıştır. Amiral bugUn de tet
kiklerine dP.vam edeooktir. 

Bono sahtekarhijı 
11 maznundan 7 si 

tevkif edildi 
Bono MhtekArlrtr yapa.nlarm 

adliyede l!Orguya çeklldiklerlnl dün 
yazmıştık. Sultana.hmet üçüncü 
sulh cez.-ı mahkeme11J ııorgulart hl
tirdikt en l'On'\-a, ı i' mb!n untfU:iP sa-' 
zinocu Hüııqy1 AJkln, hırdav4~ı 
Ar§ak, motörcU Yervant, klişeci 
!stelyo, Musta!a Anka.rada. yakala
nan Nihad Özkoyuncunun he~I· 
rel'i Havva ifo baldm Refia Rukl· 
ye haklarında. tevki! karan ver
ml!J, posta mUtek:ı.idi Halid KtT"· 
rnazia arzuhalci Hliııe~in Hfümtl 
Soy, Ahmı:!t HiknıP.t ve Halil Kü
çüğü de serbcıst blrakmıııtrr. Bu 
dört maznun gayrimcvkuf muha
k~me edileceklerdir, 

Sirkeci garındaki 
intizamsızlık kalmadı 

Ankara, 4 {A.A.) - Orta ted. 
riaat muallimlerinden, yüksek 
okul mezunu olup da 25 lira maaş 
almakta olanların maaşlarının 30 
liraya çıkarılması kararlaştml. 
mıştr. İlk partide 51 . muallimin 
maaşının 30 liraya çıkarıldığı ge. 
çen ay tebliğ ve neşredilmiştir. 
Bu defa, kadro dahilinde yapılan 
değişikliklerle ikinci parti olarak 
aşağıda adları yazrlt 1 7 muaJli. 
min maaşları ıs den 30 liraya çr. 
karılmtştır: Bundan Uç hafta kadar evvel, 

Adana erkek lisesi tarih öğret. "Doğru değil mi?,. başlıklı slitu
meni Şevki Berker, Ankara kız numuzda, Sirkeci garmda. vukua 
lisesi tabiiye öğretmeni Nihal To. gelen bazı intizaml'ltzlıklıtrıı. nın:.ım 
kay, İzmir ikinci erkek lisesi tc. dikkati celbct.ml§tik. Devlet. dcmir-

yollan Umum MüdürlliğU, bu haklı 
rih coğrafya öğretmeni II. Garra yazımız Uzerlne tam beklediğimiz 
Sarmat, Samsun lisesi riyaziye 

gibi hareket etti : 
öğretmeni Kemal Aydiniç, An_ 11k iş olarak n<'şrfyatrmıza me\'-
lcara krz lisesi türkçe öğretmeni zu olan me~le hakkmda ef;afl!ı 
mualla Eden, İnönü kız lisesi e.. tahkikat ynpttrdı; şikayetlt>tfo ye
dcbiyat öğretmeni A. Süreyya A. rinde olduğunu görerek intizamsız. 
van, Ankara üçüncü orta okul ri. !ık mes'ullerini icab eden muame
yaziye öğretmeni Mu:r.affer Ber. leye tAbi tuttu. Bundan ha.oka 
di, Bandırma orta okul tarih coğ. demlryollan servi81erlnde bö~·ıe 
rafya ö~retmeni Belkıs Sakaroğ. aksaklıklara meydan vermemek 
lu, Kütahya lisesi beden terbiye. f~in de sıkı Wbirler aldı. 
si öğretmeni Nevzat Turgay, Bunln.n yamnmn fiilf bir cevabı 
Denizli lisesi riyaziye öğretmeni telılkkl etmek yerinde olsa gt.~k
M. Raşit Mocan, Balıkesir erkek tir. Fakat devlet demiryollart u
ö~retmcn okulu edebiyat öğret. mum mUdürlüı;ü yalnız bu kadarla 
meni Necdet Sancer, Denizli li. kalmadı; halk idaresinin icab et
sesi tarih stajiyeri A. Akif Tü. tirdiği samimiyet ve h~lyetle 
fenk, Muğla orta okulu tarih coğ- gönderdiği bir mektublıı da gazcte
rafya öğretmeni Dürncv Eğilioğ. mize ayrıt'.a covab vermek ve ha
lu, Haydarpaşa lisesi tabiiye öğ. kikaU teyid etmek nezaketini de 
rctmeni Niisrct Baycnder, emir. gösterdi, 
gan orta okulu tabiiye öğretmeni Gazetecilik ,·azifcmlzl ifada gÖI!· 
il. Behice Bora!, Zonguldak lise. terdiğimiz gayretin bu faydalı ne
si tarih coğrafya öğretmeni Mür. ticeslnden memnun olduğumuzu te
vet Göktürk. Galatasaray lisesi barilz ettirirken umurn mildUrlU
tarih coğrafya öğretmeni A. G ı ğiln bu hareket ve nezaketini t.-ık-
Fernıhzat Turaç. dirle ka~:l ,.c teljel<kUr ederiz. 

Bazı t.aclrlerimJz.iıı söyledlltleıiııe 
göre, ecnebi piyasalar tarafmdan 
hu ııene memleketimizden istenilen 
tütün, mevcuttan fazla olduğun
dan bazı tacirler diğer Balkan 
memleketlerile bu hllBlll!ta iş bir
liği yapmak Uzere teşebbüslere g1. 
rişnıişlerdir. Bu yolda. Bulgarlarla 
temaslarda bulunan bir ta.clrimlz 
Sofyadan dönmüş ve görilştneler • 
den i}i netice nlmdığmı lfade et
miştir. 

J emizlik işleri 
İlin azametini mevcut 
vesaitle bir mukayese 
DUn belediye reis muavini Lftt. 

fi Ak!!Oyun reisliğinde kaymakam
larla ~ıhhat ve tcmWik mlidUrie
rinin iştirakile bir toplantı ~"aptl
mış, şehrin önUmUzdeki yaz mevsi
m! içindB rıulanmasr ve temizlen
ınesl hususunda da.ha iyi ça.Iışılma
!11 için bir talimatname vUcuda ge
tirilmesi kAn!rlaşm~ttr. 

Belt-diye bolen günde 12000 
metremik!bı ç3p nakletır.3ktedir. 
Halbuki kaldırtlma.sr kah eden çöp 
miktarı daha fazladır. BelP.diyenin 
şeblrile temizlemcğ~ mecbur oldu
ğu Mlıanm milı:tarr 23 milyon nır,t
re mura.bbaıdır. Çöp alınman 11. 
zımgclen kapı adedi ise 193795 dir. 
7012 sokağın temlzlenmesl JAzmı. 
gelmektedir. Bu kadar işe mukabil 
belediyenin temizlik kadroeu halen 
700 kişidir ve yaz mavsimirııie bu 
miktar 400 • 500 e dii§mektedir. 
Temizlik kadrosu emrinde 2G kam
yon, 315 araba. ve 6 aroı.öz var
dır. Bu vesait ihtiva.ca Wi r,elm&
diğinden ~·eniden 8 arozöz alma. -
cak. 16 kamyon da motör aksamr 
lıari~ten getirilerek karoseri kı:&
tw rburada. l\\'ftpılarok Jı:adroya Hd-
ve edilocekUr. 

I : ~OCUK HABERLER 
* Manisa ağır ceza mahkemeat 

bagda bulunan Demirel Nur! Ue ka
rısı LCıtttyeyt sopa Ue bldUrdilkun 
ııonrıı. kızlan Muazzezi kirlet.en HUse. 
y!n GUmU:U ldamn m:ıh~m etnll~tlr. 

* üniversite jeoloji profcstkU HA_ 
mld Nııtlz, muavini İbsanlıı. beraber 
bu akşam Ankıı.rn.ya gidecek n onı

dn btılunıu:ı ra.'lnthone mUdUrU Fatl -
nln de lltlhakUe zelzele sahasında tet
klkatta bulunacaklardır. 

* Btılgoristandan bir firma. Tür • 
klyeye isten 'ldiğl kadar cam Htabl. 
lr.ceğini lıtıdlrcrck müracaat etmi~ -
lir. 

* Ankara hukuk fakUl~ııl önü -
mUıdekl derıı yılmdan itibaren ı.ı:a • 
artf VekAJeUne devredile<"ektir. Va. 
kıllet !akUltt.ı ~kilAtıtıda tadJl!t ya_ 
pa.re.k kadroınınıı yaulden kuracak ve 
tabııll mUddctinl tııtanbul hukukunda 
olduğu gibi d~rt seneye <;rkaracak • 
tır. 

* Belediye tar&fında.n ııon bir haf
la içinde 200 esnafa C(?Z& vcrflmi§. 
MO ekmek ve 200 francala muaadere 
edllrn~. Sirkecide bir fırm da üç 
r;-Un kapatılmı,tıtır. 

* Esunf hasta.nc~I l1;ln de.ha müna
sip bir blna bulunmuştur. Bu binada 
mevcut 24 yatak 50 yatağa <;ıka.n • 
lacaktır. Pollkllnik ltısmı dıı genişli.'_ 

Ulecektir. 
• Ecza ,.e klmyevt mevad tthalAt 

tacirleri ara.lannda bir birlik kurul. 
uıuı tçln dUn te§kll!tl&ndırma ~ 

kontrolörlüğünde bir toplantı yapa
rak esaslan tesbil et.ml§lerdir. 

* K!ğlthanedel.:I lmra.hor kö~kU • 
ullxı lsUmlAkl Ueo bur1'da Da"11A.ceu_ 
dr.n ayn bir kimsesiz çocuklan kur_ 
tarma yurdu tesisi kararlll§mı§tır. 

8/RJ)E Jıl8ıll~ 801?~'4 NıN 
BA~IJılA 81~ oRrv laTıl.f)I ' 

lf ·l§uabe~ 
AKŞAM pos-r:,.,. 

SaAll>I o• Neıriqat M~• 
Hasan Rasim a4d" 
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1 DUŞtlNDUG1nl ~ 

iıım ·il 
"Sadırlar" da deg. 
'' Sabrlar" da ya 
§&malıdır! 

fji!il' 

B EYAZIT kilttlp~i nt f~ 
rU ve eakl uıUderri~ll" 

mail SaJp H~ ölilnJÜ ,. f-11· 
ıUe bir gazetede ZlyaeddlD 

111 
lliıt1 

ri'nln bir yazısı ~Jktı. 11ocan~cr tılt 
ve fazlmm cidden saygı de"' ıertC 
büyüklııı..-t.e olduğunda blıilJl fV't 
ka.<lıı.r 15Upbemb~ yol•tur. bıttk• 
merhumun yanlı hiçbir ~e.r t 0,ıtı 
mayı,mr UJnı ve memtckC cıııcll 
ve hcsabma muaharo cflll ııor.t• 
de e11mlzdeo ~clmlyor. Eğ~ 
nm bUdlklerlnJn ve buld t,ı1'ııı 
net-Jilette unotnımama.qnı brr• 

.......... ...mali' ~ edecek blr eser J ...-~ tJUll 'rn 
han~ bir mini yüzünden °::.ı Jbı, 
da Zlya.eddln FahrinJn dedil!'o' f"IC" 
hakikaten ''hodı;lmlık ı;ütıU ~c<İ' , ___ ,, •• f11.ı 

kilnat lı;lnc]e l;nybouuu.o rtaıs ,11 
le olma~ buna da ~ ı.ı1'i'' 
t.eeıııs ili etm <' kt.-n ken dtro lrl ;cıt1' D 
yonu. Çünkü kAnaat1mJ1A'e dt.f' 
7JUl13Jl malni~·et ga.~t&o>i!'.11 ,111' 
kı>n, ohjektlt olarak bfld!ifttl Wııı· 
na kf'ntli inhl!'.an altında tı1Jı11fll' 
ve aadoce talı>hesinlu ''" lll0ıııır.'' 
dekilerln bundan nL'lb e.J.abl ~· 
no mU~e etınlı, olu~ or JJ, ~ 
l<i bir lllm adaınına Wç de~ ~e' 
nuyM'a.k bir hodglmlık yaP ı1' 

mekUr tımın beTDelmllcl tılt -A-• • d .. ("' 
raktcr taşıdıf.'1 bir zıın:ıp.11 ,,~ 
öz mcrnlcketJmJze daJıf oıııl , 11· 
mek lı;fn IUm ne.roma ağır ~ ~j 
b:ıhat lşlemck , .e momJe\;tı p' 
feslnJ yapmamak demeL1i~fJ11ôl~ 
dar blr ıümrenin inhisarı -ıelı ıı. 
ku:rtarrp geni~ ölçUde nıow ~ 
ve batt! btitUn dünyaya._:'7~f11l" 
surefilo flınlo fn&anlık ccw.oJil' ~ 
faydalı olmuı teıııbı edUr.bi ıo0"' 
ancak o zaman da Ulm ~ 
slyonunu ifa ctmJ, sayılır. _ıatıı'ııı 

Ilal böyleyken i!inı ~ a~ 
eserlerini "sa.hrl!ll'da'' dcı;.;ietl 
''aadrrlarda" dc\-am cttfrJJl ı;ıı~1• 
boş ~örmek ,.e onlan asde<l~)" 
lrrin cı.cU \'Uhdctinde ~'!\.,.,el' tıı• 
dant etmek hiçbir iz ~·o e ,;wt· 
rakın.atlan dün~ıul.::ın go~UP ~ı;ııı 
ği onlara ta\·sjye etme.1'. fclll'ı~: 
köhnı>vMnln , .e asmnJZlfl ıcrı 
na ıı;ı.~ktan çok uzak ofjlfl ı;ıı 
çilii!I nzetmek denıc1'ti'· Jıtill' 
1jh;tlyct yurdunnmla. ı.uıtı~t'!,i.rde 
ğmm hüküm sürdü~ bir 11' .. "!, 
yeni mnh<ıullerln yarat~rU 't 
manJ olııbUecek kadar tfb~·r,. 
meZJ\lunıdur. IMe "? t rl~" 
"!iadı.rlard:ı." değil de 1 

t-3 1 
11 ' 

yani ru il ve h:ıkUd C5Cri ~~ rıtı' 
\·~renlf'rf ''kiirt n rna ~t-

, 1 jııdC -ş]ll' dcniyctlnln uf,"Ultu<ıa ç ,,, e' 

co ba.,ıralan lle ya'JJ"11
" b' il"" 

lar., olarak gösterecek 1:rll'e t 
ri gidenıe mem!eket kUI ~r 
htlntaha l•ar~r diipcdüı bJr 
olıır. -a\'I~ 

SUA'l' DEP" 

5Je 
Bugünkü eksprc 

gelenler rft!'ıı111 
. betıe ,r· 

tng"ltere ile rnıınn.se knaııı .t· 
artma'lt lizcrlne ~!acnr.liı Dttl· 
tlstlerinhı yerlerini lnbl el 
le.ri almaktadır. ıyonell? ti! 

Bu sa.bahkl konvantıt gelfll~ ırıJ· 
iki !ngiliz kaclın artl" w.şu~tııl' w 
Hunlar Balkanlarda do r ı>ı:ılDcD 
şehrimizde b'r ay . kad3 

11ııı larınr l'{)ylemişlerdir. kla.t' ll~ı 
Burada ne yapacaj\J.nlıı.fl Jc ışr1 

maliım olmıya.n iki ~'°ıcıı 
da, bugünkü ck!lpre!ln ../ 
araımıdadrr • t.İf 

- "iJl" 
Sular tdaresı~ 1 .,e 
senelik çal!§!1°1

85 ~11 
• gelırı 1 939 ~1l. 

• dnf1'.!I ı-1~ 
Bı-lerlive ımhı.r 1 r bs.tl ı;ıı 

faaliyet.ine alt bir rnr0efl'llı*tlf· 1~1 
rak uehir n:ıeclistne h~ 11.1'~··'" 
rapora g5rı> idare ~" _,.,tJr. -•!flt 

verJ!u"' "·eı 
metn> mikii.~r eıı tılr yıl etlıı t-0(1 
edilen su miktarı !d ştrlte ~ • 
nıı.zaran 2.493.564• P!I 11rnn 1 ( z;W 
faaliyet senesine ;nzrııiJtİlbıuı~" 
yon 228,008 ınctr 25S67 yi b ı!fl 1 
dır. Abone :"3)~: t\enclilc ge 
tur lda.renın ]jradır• milyon 773,097 
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şimaldeniz ind e 
~İddetli hava har bi 
6" Alman tayyaresi bir lngiliz ticaret 

kafilesine saldırdi Sovvet Meclisinde 
Almanların yanı bombardıman münakaşalar . ,~--..;..;.;=.. 

ltçı tercıaınd S fıltd&ııırıın an blldirillyor: 
~ ~ hh her Önllne geçmek için 
' • l>oıoıı run trenler dolusu 
\ııllıt ~P1-~ gelmektedir. Al _ 

tayyareleri harbe yanaşmıvor mu ? st~i:n:et!'k~~~0f 
~ ~llUeket ve fabrikalarında I.ondra, 4 - Dün öğled<?n son- ı Berlin, 4 - Alman hava filosu 
'tı'Jttıc Ye k •halisinden, yUz bin- ra Şimal denizinde yapmış olduk- dün harb gemilcrile tcslih edilmiş 
Shııı&r aıru:dın çalıııyor. BUtUn ları keşif uçuşları esnasında İngi- bir İngiliz ticaret kafilesine hUcum 
~. "rı bir ett tanka ınaka • 1iz tayyareleri, Yünken1 tipinde etmiştir. Açılan şiddetli ateşe rağ-
• &t Pazubend taıımakta • altı Alman tayyarMine tendüf et- men Alman tayyareleri yeni bir 

Stokholm, t - Stokholm Tldlngen 
yazıyor: 

Parllmcntodakl Sovyet mebusları, 
birçok halk komiserlerini enerjisiz _ 
liklerinden, betaetlerinden, kırtulye_ 
clllklerinden ve mUsrinlklerlnden do
layı şiddetle tenkit etmişlerdir. 

'ı..~tta IrıUn 1 mişlerdir. Bu tayyarelerden birisi muvaffakıyet elde etmiştir. Bir 
~ "'lllı~rt teıır Beşir gazete_ düşilrülmüştilr. Bu tayyarenin de- İngiliz torpito muhribi ciddi suret
~ 1'\ıtyotu doktor Şehbender, nize düştüğü görülmüştür. te hasara uğramıştır. Bir karakol 
'1

0 
~Yat :-r-:ıından yapılan Diğer tayyareler, İngiliz tayya- gemi.oıi ile hacimleri yekünu 7000 

~.'l'o~tını zerıne hiç bir tesir relerile muharebeden vazgeçmiş- tona baliğ bulunan iki vapur, bom-

Mebuslar, mUesseseJerde mUtehas -
sıs bulunmadığı ve birçok malların 

zlyaa uğramakta olduğu noktllları 

üzerinde ısrar etmişlerdir. ..:_,~Yo lıaıırı Y&zmaktadır. !erdir· baların çıkardıkları yangınlar neti-
~ lıtr ırı Ye nezaretinin sa!A _ Bu tebliğde zikri geçen Yünkers cesinde mah\'olmuştur. Bu mUnakaşalar esnasında St&lln 

ile Molotof salonu terketmiılerdlr. !'t. lı U..U 01llırıeaaı.11 Japonyanm tipindeki tayyare, harbin başlan- Diğer bir karakol gemisile cc
~ '-'Yay arak kullanılmak u . gıcındanberi İngiliz sahillerinde ve man 17.000 ton hacminde olan Uç 
"~ "errrıeka. lfatna.ıı adaaının bir ya bu sahiller açıklannda düşürül- va.nur, hasara uğratılmıştır. Reyno, Paris elçimizi 
"''çı~ taaavvurunda olduğu milş olan 53 üncü Alman tayyare- İki Alman tayyaresi, mecburi 
~~ Jı.~ıayıa,Yt tekzip ve Ja _ sidir. Mevzubahs olan 6 Yünkers surette yere inmiştir. Mürettebat kabul etti 
• lıtedi~ lhtllttının dııında tayyaresi, 88 numaralı bir tipe kurtarılmıştır. Bir Alınan tayyare- Parla, ' - Reyno, bu sabah Tilrkl-

!ııı ~•tı leytt eylemııtır. mensuptur. si kaybolmuştur. Bir hava muha- ye bUyUk elçi.il Behiç Erkinle !ngll-
~' :r lllrUtı kornu 

1 
t . Resmi bir Norveç tebli~inin dUn rebesi esnaemda İngilizlerin bir tere bUyUk elçisi sır Roland Kamp _ 

e~'tııı ~et halinde ton 
1
8 

park Norveçte karaya inmiş olduğu ha- avcı tayyaresi düşürülmüştür. beli kabul etmiştir. 
lıtrbi ı.. c:ı •iYaaet ve pFani 1~ra her verilen Yünkers'in yukarda ---- ----------------------

ıııı.'--., ... kkın n .. n zik · h •~ · · k 
1 ~t., d., verdiği !fi - n geçen mu arel/\:ye ll}tıra et- / •ı • B k •ı • • 
ı;"lllltııy e talVip etmı tımar m;.- mQ olma.sının muhtemP.I bulundu- ngı iZ aşve l l yenı 

~· ıı.ıı .... ~llJst konteran' r. ar ı· ğu bevan edilmektedir. Şu halde 
'ıtıı -- sının ce - Al . b • t k d h •• / d ' 'ı.._aYı Z&rtınd ı ti manlarm bu çarpışma eıınuın- ır n u u a a soy e . ıc:.ıı --rarl&fınl§tı a ç maa da iki tayyare kaybetmiş oldukla- l : 
~ ~ ~ kar~eıl ve kra n ızannholtunuyor. ~ı " H • t 1 b b • 
~ ianıubin Uon geçenlerd öl . NG , ZT,ERIS ı" '>GtlŞ:WF.K 1 er 8 r 1 

\ ~Hltızıe ta Yerıne Kanada eum:n İSTEDİKLERİ TA \'YARE 
ilU~_tıtaaı."Y Yitı edUrnııttr. - Londra. 4 - Dünkü akın f'ls-
~~ç l(lc~ Ziraat nazın Çum _ naamda dütınan tayyareleri 15 k b t t e 
'rıı:~~ltt 'le h~~lbt Horu lle Ba§- bomba atmLtJlar; hiç birinde isabet ay e 1 ,, 
~ ~ -ıı i vaki olmamıştır. Bir destroyerin t' lct buı c Ye nazırı Çak! ha.sara uğratıldığına dair Alman 

ı'.i;~edeıı ~diırnıttır. menabiinden verilen haber a.sıl- İngilterenin silahlarını 'rtık bilediğine İşaret e-
~ l: beıtıı dlrtldlflne göre, sızdır Son hava hart)inde ~eli- den Çemberlayn ''zaferimiz bitarafların da zafe-
tır~ ''ın k c:t eU!lleye men.sup nen YUnken1 88 550 kilometre eü-

11,,ı,.~~ a ltıttn1n &rı8ı ile oğlunun ve rat yapan- cl&IM!I bir-1'ombardnnan rİ olacaktır!" diyor. 
·~ ~ Ceaetıertnı lhUva e_ tayyareaiydi. Ve iki toptan maada 

'btr "•rtıneydana çıkuılmış mitralyözlerle mücehher.dir. İngi-
lınektedlr. liz hava ordusu bu tip tayyareler

le çarpışmak için sabırsızlık gös
termekteyse de ıimdiye kadar pek 
azına tesadüf edilmistir. • KAUÇUK KAYIK tÇINDE DÖRT 

TAYYARECİ 
Kopenhaıı;, 4 - 4 Alman askeri 

tayyarecisi kauçuk bir kayık için
de Kattegatt'da Samase adası sa
hiline çıkmışlardır. Tıwyarecller 
adanın şimalinde tavvarelerinin de
nize inm~ğe mecbu~ ·olduğunu söy-

ltı 'I' lemlşlenlir. 
11

l kabinesindeki tadilat 

"~"i Ç ô r ç i I ?-.' bır vazife daha alıyor ... _-~ . 
.. -""" t "-bade ki tadil· t \ · Ii · 1 ·· t... .... ~Clllz ka a - nezaretı ma ış er musteşarı ta. 

S lo~tıı. bineslnde yin edilmiştir. 
~~':_ ~d~ ~-ukubul- . Kingsley Vud dahili meselele. 
~ İIO.,. "- •er.ar stlfasm- rı tetkike memur dahili siyaset 
,-~~' ~et1r1.:ı~ne Sa- komitesi riyasetini deruhte eyle. 
--~ e bah:nl n miştir. Vud, aynı zamanda İn. 
~ ~ lltlrekk te, ha- gilterede ziraat ve iaşe itlerini 
~\'~~llitıae ~et1':.ı:_:ı~ tedvi~e. ~emur iaşe komitesinin 
-.., ~· 8q h lllo'nl de reısıdır. 
~ 4~ ~~he &lclinnwıu~ Con Siman, maliye nazırı sıfa. 
. ""t~atlltı ''e dlte:Z mii- tiyle, iktısat komitesi reisliğini 
t....-· ert '"1ıtın hlldlrl muhafaza etmektedir. 
~~ g - Havacılık levazım komitesi i. 

btttı ._ Ç<ı • • kinci reisi Lord Riverdale, aynı 
~ lafer-erçu.~n 'imdiki nmanda hava nazırı Sir Samuel 

~11\~ lconııt!0tUnnektir. Hor'a da bu vazifesinde yardım 
·ıt "' s..~ı t tkharb hare- edecektir. 
· ~ ·-re e ik ve har
~ ~" t.':::t ınUtalı>a et- Resmi tebliğ, bazı nazırların. 
tıı\ ~'t l(S an kabinede daha az mühim nezaretler deruh. 
~~~l~b~ ~l~~ olınu!Jtur: te eylemiş olmasının bu nazırla. 
~'"""' ~. ""'Ul'd Vulton rın şahsi kıymetleri hakkında iti. 
s-~ madın azalmış bulunması manası. 

~ sli)etl~llC~re dü. na çıkmaması lizımgeldiğini te. 
't, it Jvta.artte getiril _ barüz ettirmektedir. Bu değişik. 
~ 1', koırıiae ~a~ırı Kont tiklerin sebebi, her nazırı harp 

~ık rhğıne geti. esnasında en ziyade muvaffak o. 
· L~~i lacağı yerde kullanmaktır. Bun. 

· ~r, ::-)iınento dan dolayı nazırlar yeni vazifcle. 
-!!!>illa ta !1IZ aşın rini kabul etmişlerdir. 

\ı' l>ılıı•h Yın olmuş. Röyterin ayrıca bildirdiğine 
~to~~en göre, Çörçil, pek yakında ihdas 
l,t~ı.~~ .\.nı.ito nıi.işteşa edilecek milli müdafaa konseyi 
Si;"tt~~'rı ot l'a.lhk par_ reisliğini de deruhte eyleyecek. 

td~~l'lln, 'lrllJ.ttur. tir. Bu konsey, atağı yukarı, ko. 
<l ~Jnto ınüste. ordinasyon nazırlı~ının vazifele. 

&, ~lrbiyc rini ıörecektir. 

Londra, 4 - Çembcrlayn Lond- leketlerin müttefiklere karşı o· 
rada muhafazakar partisinin mer- lan sempatilerinin mütemadiyen 
kez konseyinin yıllık içtimaında arttığını kaydeylemiş ve "vakıa 
bir nutuk söylemiştir. şudur ki, Almanyanın bugün 

Başvekil salona girdiği zaman dünyada hiçbir dostu yoktur" 
9iddetli alkışlarla karıılandığm- demiştir. 
dan nutkun~ şu suretle başlamış· ı Henüz Almanyanın aıkeri kud
tır: . retinin korkusu altında olan bir 

lngilterede şeflerini alkı9lama- çok bitaraflar vardır. Fakat bi
ları için emir vertlmez. Millet ı' taraflara ziyan vermek tuavvu. 
bunu kendiliğinden yapar ve al- runda olmamak ve bütün hakka
kışların. kıy~eti de bu . itibarla idelerine riayet arzusunda ol· 
artar. Bır muddet evvel sıze meş· : makla beraber, Almanyanın per
guliyetim mani olmadığı takdir- vasız hareket etmek ve bitarafları 
de içtimaınıza geleceğimi söyle· kendisine yardıma mecbur eyle -
mi11tim. Bu sabah, Renin ötetara- mek gibi bir faydadan il!nihaye 
fında sansasyonel birşey olup ol- istifade etmesine müsaade etmek. 
madığını öğrenmek için radyoyu liğimize intizar edilemez. O bi
açtım, fakat eıki tehditlerden taraflar ki, ne derlerse desinler, 
baıka birşey i9itmedim. Buna bi. bizim zaferimizin kendilerine 
naen vazife meşguliyetimin bu hürriyet temin edeceğini, mağHi· 
içtimaa gelmeğe mani olmadığını biyetimizin ise kendilerini esaret 
gördüm. mertebesine indireceğini pek iyi 

Ba9vekil, milletin erişilecek bilmektedirler. 
gayede tam birliğini kaydetmiş ------ --------

ve şöyle demiştir : Sovyet Fı-n 
Bu harp başladığı zaman ye• • 

neceğimize esasen kanaatim var· mu·· zakerelerı·nde 
dı .Şimdi 7 ay harpten ıonra za-
fere olan bu itimadım bidayetin-

~f;~nden on kat daha kuvvetli- zorluklar , 

Harp patladığı zaman Alman· 
ların hazırlıkları bizim hazırlık
larımızdan çok ileriydi. Şu halde 
düşmanın bidayetteki faikiyetin
den istifade ederek noksanlarımı
zı ikmal etmeden ve Fransaya ve 
hatta bize bakim olmak teşebbü
süne kıyam etmesine intizar eyle
mek gayet tabii idi. B. Hitler, 
göz koymuş olduğu şeyleri harp· 
siz almak istemilJ olsun veyahut 
hazırlıklarını tamamile ikmal et
memit bulunsun, hülisa ıebebi 
ne olursa olsun Almanyanın böy
le bir teşebbüsü icra etmemesi o 
kadar fazla hayretle karşılanacak 
birşey değildir. 

Maamafih muhakkak olan bir. 
şey varsa o da B. Hitlerin fırsatı 
kaçırmış olmasıdır. 

Yedi ay geçti. Bu yedi zarfında 
ço-k iyi çalıştık. Bu müddet esna· 
ıında zayıf noktalarımızı kuv
vetlendirdik. Gene bu sırada harp 
kabiliyet ve kuvvetimizi ıon de
rece arttıracak surette taarruzi 
ve tedafüi ıililılar topladık. Ha
lihazırda istikbal bize ne getirirse 
getirsin asude kalp ve ruhla bu 
istikbali bekliyebiliriz. 

Başvekil bitaraflardan bahse
derek 7 aydanberi bitaraf mem-

Stokholm, 4 (A.A.) - Mosko
vadan Stokholms Tidningen ga
zetesine gelen haberlere göre, 
Sovyet - Fin müzakereleri ciddi 
zorluklara tesadüf etmekt~ir. 

Verilen maHimata göre, Sov
yetler Finlandiyadan her türlü 
tedafüi şimal ittifakından vazgeç· 
mesini, yeni hududu askerlikten 
tecrit etmesini, yeni bir Manner. 
haym hattı insa etmemesini ve 
Rusya aleyhinde matbuat neşri
yatına mani c.Junmasını istemek· 
tedirler. 

Arap aleminde mühim 
bir hadise 

Amman, 4 - Melhuz harici bir 
tehlikeye karşı müttehit bir cep
he kurmak üzere Arap aleminin 
mesaisini tevhit için Amman E
mirile Irak Naibi arasında vuku. 
bulan mülakat Arap aleminde 
büyük bir alaka uyandırmı9tır. 

Yeni Amman - Filistin siyaseti 
hakkında iyi malumat alan maha· 
filde beyan edildiğine göre mü
him bir hadise bu siyaseti tarsin 
eyliyecektir. Bu hadise, Beyaz ki· 
tap çerçevesi içinde milli bir 
hükumetin teıekkülüdür. 
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ESRARKEŞLER ARASINDA 
Bir esrarkeş kahvehanesin

de geçen birkaç saat 
Eski bir esrarkeş - Kahvehaneye doğru - Vira· 
neler arasında - Esrar tiryakileri - Nacinin bir 

a§incuı - Avdet 
• 

K&('akçılık frr • ;ı :. tı. b11 günl<'rde faaliyetle e8rar, emin 
n kokalnt'ilerl yakalamakla meıtgul. Blrk&(' gün önce böyle 
bir t-Krar tekkesi de buıldı. Bu naklettiilmlz yazı, bundan 
~·innl !lt'nc enci, Hakkı Süha (Hakkı Süha Gezgin) in bir 
esrar kah,·eııinde geçirdiği blrknç ııaati anlatmaktadır: 

Yazan : dlaAlu Süluı 
Aylardanberi bir türlü tatmin 

edt>mediğim bir arzum vardı: Bir 
esrarkeş kahvehanesinde bir gece 
geçirmek. Tesadüflerin kıymetli bi 
rer amil olduklarına ötedenberi i
nanırdım. lşte birçok yerlere baş. 
vurduktan, hep menfi cevablar a
larak meyus olduktan aonra bir hiç 
imdadıma yetişti; emelime mu -
vaffak oldum. Birgün kalender bir 
sanatkarla görüşürken bilmem na
sıl oldu. Ona sordum: 

- Sen, mükeyyefata ait ııuhele
rin hepsinde sahibi ihüsa.ssın. Fa -
kat bilm~m. esrarkeşlik ettin mi? 
· Kslender dostum, kendisine mah 

sus teklifsiz ifadesile: 
- Vaktile o haltı da yemiştim. 
Cevabını verdi· Ben, hemen: 
- O halde, bir alcşam beni o 

yerlerden birine götür, çok me -
rak ediyorum. 

Dedim. Dostum güç halle kur ~ 
tuld11ğu fena itiyatlarma mukave. 
mf'\tindeki zaafı düşünmüş olmalı 
ki: 

- Ben götürm.iyeyim; fakat sa
na biıiaini tavsiye edeyim ki teı
ne yara.sın ..• Dedi. 

Yanyana Yenicami n .. 'rn.smdaki 
yollardan birinde yürildUk, Peyke
lerinde gündüz uyku.su yapan mUş
terilerle dolu sıra kahvehaneler -
den birine girdik. HenUz sulıumı11 
toprak bfr ze1ıninde arkahkınz la • 
kem.leler aruında serin bir yere 
oturduk· Henüz kahvemizi bitirme
miıtik, yannnıza pek harap kıya • 
rem, halinden ayyaşlık akan sa -
kalı, bıyığı karışık biri geldi. Ar -
kadaşmı: 

- Hah!.. 1.şte Bana mtediğin -
den Ala bir rehber! 

Dedi. Ve ona döndü. Birkaç ke. 
lime konuştular. Delilimin hakiki 
adının ne olduğunu bilmem, fakat 
- şişkin kapaklı, kirpiksiz gözlerin
den kinaye olsa gerek - "Çipil" 11. 
kabile anıhrmı:ş. Akşam üzeri bu· 
luşmağa karar verip aynldık· 

• • • ' 
Dargın bir güneş, kesif ve koyu 

bulutlar arkasında ihtişamsız bir 
grup içinde çekilmiş, sular karar -
mıştı. Matbaadan çıktıktan sonra 
"Çipil" le buluşmağı kararlaştırdı. 
ğnnız yere doğru yollandmı. O, 
benden evvel gelmişti. Daha ilk 
kelimelerde nefesindeki kokudan 
delilimin vaktini boş geçirmediğini 
anladım. Dar, dolambaçh sokaklar
dan geçtik, hiç bilmediğim, hiç 
geçmediğim birtakım yerlerden do
laştık. Nihayet, karanlık yağ ma -
ğazalarma benzeyen bir yerin ke _ 
rnerll medhaline vıı.sıl olduk. 

''Çipil" bana dönerek: 
- lşte geldik. Ama bir yere 

kadar uğrayacağız, Çünkü burada 
yalnız lille. nargile ve kabak verir
ler. Ampeei kendimiz götüreceğiz. 
Dedi. 

- Ampee de ne? 
Diye aordum. 
- :E&rar! 
CE>vabrnı verdi. 
Son zamanlardaki veka\it! naza

ran pek tehlikeli mmtakalar telak
ki edilmesi llzmı.gelen birtakım vL 
ranelerden, yangın yerlerinden 
~eçtik. Çeşidinin çokluğu i,., ftı., _ 
turka bir bonmarşaya benzetilebi
len bir dükkandan esrar aldık. Ne 
gfl.rip dUkklndt o ..• Mısır kabukla
rile örtülü bir toprak zemin Uze _ 
rinde aütçU dükkanı, eczane, tü -
tüncü, mevhane gibi biribirlerile 
hiç münas.ebeti olmtvan müaem -
malar el ele vererek bir çatı altı -
da toplanmışlardı. Geriye döndük. 
KonutfDlaktan hiç h04lanmJ\·an de_ 
lilimin bu soğuk sülditu yavaş, ya
vaş beni huyfandırmP~"l ba"lamış
tt. Öyle ya. .. Ne olur, ne olmaz .•. 
Üzerimde bir kravat iğnesi bile 
yok .. · Sonra gideceğimiz yerde iç ~ 
ti.mal kayıtlan ~ktan çilrllyüp 
kopmuş birtakım insanlarla bera _ 
her bulunmak mecburiyeti vardı. 
Eğer biraz daha bu muzlim düşün
celerde devam etseydim muhak -

kak kararımdan nükül edecektim, 
Ak.si gibi polis, devriye ve bunlara 
benzer insana emniyet veren hiç 
bir şeye tesadüf etmiyordum. Tek· 
rar kemerli kapmm önüne geldik. 
İri başlı çivilerle bir deve damı 
medhalini andıran bu kapı bile ba.. 
na korkunç göründü.. Çipil, sa.kal· 
lannı kaşıyarak: Girsene beyim, 
ne düşünüyorsun? 

Deyinceye kadar eşiği aUıyama
drm. Sanki oUtün merakım bir en· 
dişe rilzglrile ıııavrulm~u. İzzeti 
nefis. gurur işte bunlara benzer 
birtakım saı11:erin ruhumdaki is _ 
yanından utanarak girdim· Burası 
geniş, yuvarla.le bir yerdi En dipte 
şişesi kararmış, üzerindeki sinek 
salkrmlarmdan asktlarmın rengi 
ve maddesi anlqtlamıyan bir li.m
ba, köşede teneke bir ıaemaver, 
salep fincanları, küçük kbeler, ec· 
zact havanların& benzeyen lrulpsus 
kalliviler. Pia müteaffin sulu bir
kaç nargile, siyah bir dolap. 1.şte ()
radald bütün et:ra, bunlardan iba,.. 
retti. 

Yer, yırtık bir hasırla ört.UlUy
dü. Duvar kenarmda yırtıklarmdan 
samanları fırlam:ış birkaç minder 
üzerinde yan uzanmış birkaç kiti 
duman buludlan içinde bulanık bir 
rü'yetle görülebiliyordu. 

Dıearda ayak patırtılan hasıl Ol
du. Billhara k&hvenin Mhibi otdtt" 
ğunu anladığım adam, a.eele kottu· 
Yan pencereden gelenleri tetkik 
ettikten sonra ka.pıyı ~u. Çipil: 

- Basılmak korlruau bu! ••• 
Diye mmldandı. 
Buranm havası kadar milleVVM 

bir fe)' tasavvur edemiyordum. 
Gideli beş dakika olmadığı halde 
öğUrecek kadar bulantı ve Uareti 
teneffüs hiasetmeğe başlamDJtmı. 
Delilim kuşaklan arasından eeran 
çıkarıp kahveciye verdi.ve bir müd. 
det konuştular. Muhaverenin ken
dime tj\alllık ettiğini herifin arada 
srrada bana çevirdiği bakıllarm
dan anlıyordum. . 

tık kelimelerde kqlan çabldıfı 
halde muhavere aonlarpıa. doğru 
çehresine yayılan inbisat, Çipllin 
muhatabını temin ettiğini gl'ıeterl
yordu· 

Rehberimin kabağı geldi. Bu, bir 
Hindistan cevizinden bqJra bir ıey 
değildi. Yalnız ortasında açılan bir 
deliğe boğumıııu.z bir kamış o ka
mDJm uç tarafına da zurnalara. ta
kılan ağızlıklara müşabih ince bir 
şey ilave edilmişti. Bu, tiryakilere 
mahSUSJ?\UIJ. Esrarın tesirine mu -
kavemetl pek fazla olmryanlar, du
manı bir defa yıkayarak tasfiye e
den uzun marbuçlu nargileleri ter. 
cih ederlermiş. En tiryakiler de es
rarı ufalayarak tüfünün içine istif 
ettikten sonra lüle çubuklarla i~i
yorlarmış. Burada her türlUsU var
dı. Erkenden başlamış olanların 
gözbPbekleri ufalmış, zekaya, irfa. 
na, azme hulasa bin türlü. manevi 
varlıklara delalet eden parlaklık 
U\İl olmuştu. Elindeki kibrit ~pü
ne sahit bir nazarla bakan solum· 
daki bc>dbaht, iradenin ifln!'lmn en 
feci bir şahiddi. Mütekallis par -
maklı elleri dikilmiş dizl<?rinin et • 
rafına kilitlenmiş, kır bir saka.! çen 
berile çevrilen çenesi dizlerinin Usr 
tüne dayanmış, ağzından salyalan 
akıyordu- Teneke maşrapalar içine 
koydurdukları işkembe çorbalarmı 
meze eden zülcenahin ayyaşlar ee
rar nefealerinl rakı yudumlarile 
mezcediyorlardı, öteden bir baş -
kast bitap hmltıh bir sesle: 

"Meyhanede blkaydl ııefal De 
mey içmek 

Ne mccfüıl Dariya ne de bemı.l 
Cem'e benzer" 

Beytini okudu. Bu yobular ara
sında NaiUnin bir lşinaama tesa -

• dUfU hiç düşünmemiştim, Hem lSy· 
le bir Aşina ki. beytini, muhite 
münasip bir surette intihap edebil. 

(Lutfea sayfayı çeviriniz) 
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çiftçilerle konu§tu Geç kalmış b~ 
Sovyetler Birliği teşkil8tıesa- Bir marşandiz "Elinde gel d 1 ği Nisan şakaSll 

si~~;~!~:~:~.,d~~~~~!~~~~~"'"!~!!!.~,~ 1~:1~;z~:~~~~n- adar ek çok ek, ~;j5gf§~ 
ni 4 nisanda bitirmiştir. Şüra, bazı Rovyct cumhuriyetlerinde yc.ni Samsun, . ı (A.ı\.} - !'azal'- Vekil köylüye bilhassa pamuk :~~~rctr;::: ~~ t'= 
mmtakalnr ihdas edilmiş olduğu için yeniden lıazı kc.nunlnr kabul <?t· tc:si "Üllli saat 20.5 te Latlik is. 1 ·U '1'411 JI" 

~ " :Nltcklnı bugün" bir . .ı 
miş ''O Sovyetlcr Birliği teşkilatı csn.siyesindc ClcbriGikliklcr yapmllj- tas~·oııundan J\:nYa"'a ··el mele. ek,· rıı· nı· tavsı-ye ettı• ·-···en ..... ~· 

lik • ·ı ·ıı· J • G" J "' "' turneye iştirak el.111'~ --'l1 vr tır. Her iki meclis de ayni bir urası ı e mı ıyct er §urası ıns- te olan marşandiz treni ri7 in- tııilc:ı" ·• 
· , ,..._. \' k · kadın "e erkek ar ~"' burgun inşaat, La.zar Kaganoviçin petrol endiıswK>J• a ru~evın mn- ci kilometreden geçerken lıc. ı a 

dü t · • ,_ lk k · l'k •lan çeldlcceklertn:' ·-'n dt denkömUrü endüstrisi ve Şaktırin'in hava en s nsı un ·omı.ser ı yeHı.n ılolftyısiyle ınakinr '"C ztrnat \ elrlll Muhlis Erkm(!n dün l o illerden m!ll geUrt.nıc'k QOk giiçlc~U cahlor-- ~ 
imine tayinleri lıakkmda yüksek So-ryet Şfırn.sı tnmfmdan tanzim edi 1 yilk ,·asonu yoldnn çıkmış ,c J akfnm radyoda ı;lftçllcrlmlzc hitaben ve pahalıındr .•.• Vapurlar kıtıaıu. scy_ ımda HAz:m ı.·c uJ<ııbil 
len kararnameyi tasdik etmiştir. kısmen parçalanmıştır. 1\:aza gilzcl bir .nutuk aöylemlJUr. Sert ve rcklcJU, navlunlar nrt.tı. S!gorlalıır :!1ı:~· ~==;:. ını ~:ıı/ 

neticesi ,;nruöfren Osmıı.n ''azl. slirekli bir k13tan sonra eUrmc. ekme yllküldl, &h:ı. bir takım masraflar ... " 1:: .. ]lir 

R k h • • s:ınatkA.rı Naıt ...... .,,.. _,A 

e Y n O a 1 ne Sl fe başında ölrnliştür. Başkacn ve dikme işlerinin ba§lnmak üzere bu bindi. Sonra arnya bir de Aıncrnttıdıın gireceğini ya:nıaıct.ııd~ır. ?JJV.., 
nüfus za'-·intı '-'Oktur. lundu""''"R t,aret eden vekil, köylOye almıı i~lndc dövlı: sıkıntısı ktınııtı. .....s 

,, J b~ Yeı.l t!emtı l!;ln ıı.ır ·~·r 
"elinden gcldtgi kadar ek, ~k ek'' 4.. - A\TUpnnm ç()ğıılan ve ço~la· lnra ba~lamr.:ı olan Ş~ ~ 

tehi)• ke· geçı· • yor POLiSTE: dt>Dl~l r; ve bugUn memleketin buğ- cak olan iateğine denizaşırı memlc - t'Cjişörll ErtuğI'Ul :b{uh~eeeP 
ıırı••QUllHJuı.ıınu-ıııruı,. day idlmltnden ı:iyade bıı~day ibraı."l keUerdc:ıı gcUnnc zorlu~una ltarp Cahidcnin UyatrodnU ,c 1Jtl 

l yaptığmı ııôyliyct'('k denti1'lir ki: Tilrldyc en cl\-eriıli bir pazar yerl lr ileri nurnıcn §"~ı: ,f 

D U .• ii u·. n yap• I a 11 B .. 1 • . d d (';. 1 dı durumundadrr. Ben, bu ı;Un nlıcılarm -~ Ur ,. ~ 
Radıkal mebusla hük On1etı tenkit etti ~ ~ şınd~g~~1u~~~; ~·~ınçi~tçi c~e~ıe: ı.tediklerl mnlları verebilirsek. •Yak- tc~"Zlp ;.::~1:::::. ,t.zt; 1 

d • • t.. keti sn yılan bir çok devletler bi- larmı al~Lunb!Unek <mlan yarın 1çhı mhatv:dıldarı doln)"J~u.ıctl "1 lu 
I..on4ra, & (A • .A.) - Röyterin Parls 

muhabiri, bazı lı'ransız mab!illerln -
de e.zctımıc radlluı.llcr ile bazı sol ce
nah sruplarmda. bazı hoputsuzıuk 
harekcUerl mllp.Jıac1c cdllc1lğlnl ıı.n . 
dlnncktcdlr. 

Diln :mebusların yapbğı bir toplan· 
Uda, czcU.mlc .ııabık .nazırlardan Bo. 
n \'e Ouy la Çıı.mbr hWd~mctl §id • 
deUe tenkit e~crdlr. Oğrcnlldiğlne 
r!Sre, bu radikaller Rcynonım Lolıd • 
rada no glbl ~eyler lınza et.mi§ oldu
tunu öğl'e.n.mck ia~Jcrc1ir. Nlhn -
;yet Bone riyaseUndc bir heyetlıı, Da. 
18.dyeyl pıırtiııln no~tal nazarından 
.hahcrdar etmek Uzere rJyaret cytc _ 
mest kararla;Jtmımı~tır. Heyet n.za!ı 
Dııladycye ne gibi ıeylcr eöyllyccek -
ıer:t balllılndo keteım davranmaktadır. 

Manmat!h, Populer gautcslnin bll -
dlrdfgine &'15re, delegeler Daladyeyi 

paril icra komlteıılııl toplantıya ça
ğırm:ığn davet etml~lcrdir. Pıırtinln 

Angres koııgre nasıl Puankarc kabı_ 
ncatnl dU~rdilyae icra komitesi de 
Heyno kabincsini dll,şUreccklenlir. 

.Maamnfih, diğer tarıı!truı, kn.blne 
kendisine yapılacak talepler karcı _ 
f!!llda b:ıf eğın.lyecck gibi gözükmek -
tcdlr. Kabine azası. H.cynoya mllza. -
baret etmekte \"e her tUrlU parU me· 
aelelerlııl b1r tanırn bırakarak bllttın 

!aaliyetlnl mllll mUda!aaya h:uıreyte. 
nıf§ bulunmaktadır. 

l'a.rls, l> ( .A.) - Baıvekll Rcyzıo, 

radikaller gnıpunun taleblnl .kabul e_ 
dcri'.k &-ılı g-UnU ayn.n rncclWnlıı hafi 
komite lınlliıde 1ı:Umaında.n sonra ye·
nl kablnenln umuml 6131 eti hakkın· 
da mllzakercler cereyan etmell!ne kn· 
rnr verm.i§Ur. 

o a çok u le yiveceklcr için bazı nizamla.r de, Oan§ olU§UDda. dıı. kendimhro •ve tunıeye 1,tıra.J• edCJlJ'·~ J'~ "1/ ~ 
çıkarmı~. '\'USaklar koymuşlar • puanınıza bağlamı' olııcatız tnnn - Nt-.YylreneYJ"ir do ayıtı 'fi~~ 

Bazı davetliler dır.· Haftanın ~u '\"C bu rriinle - cmılaymı. , .. tır· -·~ı 
OJ ... - n~,·e dahil otınnın • ı>l'"" ..ı 

yaralandı rinde ~t yememek gibi. O gün.. Onlar için bizden nıma ,.e tnşıma peWlocekJerlnden biç ,..,ıJf'.A 
terde hayvan kesilmez, et bulun- kolaylıtt vardır. :Malımm tcmlzdlr. .. 10 tılt ,ti ı:r 

O'sklldarda Gül§enhatun mahalle • maz. Dig._er bir çok Vİ'-'ecck çe- özIUdUr ve ça~n daha tcmlz öz· :-.~~~~.r.TDanit~ı:ı, .. ~tıtdrJI r.'°'~ 
sinde lS numarada oturan H!lydıırpıı_ " .... ., .., .- ...,...,., 

şitleri üzerinde de buna zenber ıu yapabilirsin. GörUyoıırun: Malının 
§!!. NUmune hastaııestnde aşçı Ahmet srkılıklar vardır. eatıımaması, pııra etme.mest ihtimali baberlmtr. oJıırdtı. tııi 6°~ 
e··tenmest mUna ebetlle dOn -ce c - Ga7cte """' ı.ıııan J er _ .... 1'~ ,. ' .. - Bizde ise hnnnj şevi ararsın da yok. O halde gece gündUz deme, dur. ,,,..,,, ıw-· 
\.inde bir dOğUn tertip etmiştir. DU· --:. .J l~lıı lXi.)lo blr ynVY1 ~ 111' .Ş 

istediğin kadar bulamazsın? Bu ma ek. ~ııır · _,,-
ğün gok kalabalık olmuo ve !cfllp eğ· aramak Ye bulmak üzerinde bir .çok ckebilmcn için una bUkCUnd DJler tararuın ,. .. bt't ~~ 
Jen!ldlği bir srrııda odanın d5ş melert az duralım. ya.pablleccği bfitün yardımlıı.n yap • ruıU.Ul:m filmd::ı :fl'TatJ1111 .tttP 
bu kadar ağırlrğR. dayan:ı.mıyarak Sen Ve ben, her al'3.diğlnllZI is. ~. Bu yıl muhtaç Çi!tçilcro yn - ooklcrlno göre, Cahf lıfP"". 
çlSkmUştUr. tediğimz kadar buluyoruz. Am. pılan çe,.cııt ç~lt tohumluk yardımı ~lh ~ereı· ~lyn~.:~: o~~ 

Bereket fasıınca zayi:ıl olmamı§. ma çok arayanlar daha var: Dı- 18 mI1J'QD kiloyu geçm~ • .Aynca 2 lem sUrulm~ o 1 oı....- •• ıı. 
Ba.zı d.a\·eUllertn yaralnnmaııllc kaza • Ttyntromuı.a fnyi!n ı ıııı'F 

şandan, dışnn memlek~Uerden. milyon kiloya yalan klo\•land ve nlttı.- uıU.,, • ııJUI :/. 
aUablmııur. Bınılar ellerinde para. hem bol ın. pamuk tohumu dağıtılmı§tır. 

1 

Jerl cı.>"l'lco ka.droıı.Şı ,r r:~,~:;ı 
Bir adam tren altında pnra bizden bir çok şeyler an- Bundan h:ışka ?:c1zcte yı-rlerl çl!t - nı ıırfutlC"r nımın rııı('l1 

1 
~ 

parralandı yorlar da istediklerini istedikleri çiler! lç!.n ıo ooo çi!t 15kfu:ü d:ığıtmıı bir TtyntroSUJllJ, ~ ıW"rl' tl'':ıt· 
~ kadar bulamıyorlar. ya :tıqlaıım~tır. Ziraat y,.Jrlltlğ\ elin: dc~nınr. Mevcut ~:11d~ r"~' 

Dun Haydnrpa,>a hanli) ösünde y rd bu l to ak normal ı;ntı~mam..... ııfl" 
Karta lile p ndik arasmdn feci u umuz aranı an pr deki stınne, tohum atmll ve tomtzıe- 1 rn:t~ ti 

Almanyada kalan Almanya büyük bir 
ürünlerini yetiştirebilirscn ve me m:ıkinelerilo yetebildiği ı.-c yeuı • nu eneld ı:a ı, unııt· ~ ~ 

bir tren kazası olınuş, Gedi:kpaşa- bu yüzden çok para kazanmış. tfrcblldiğl lta.dıı.r çiftçiye ynrdmıda rhıdr.n ı;ok meınn # t ' 
şada 6 numaralı ıwde oturnn Dev- memlekete de para sokmu o - kusur etmemekt.cdlr. Bu yıırdınu mtım Halk, get.cn BCJ'lı ":e ıı'-cıt' .• r!i 
let Demi.ıj·olları DoltU%uncu işlet- tursun.,, ktın olduğu kadar artmıbtlmelt !~ ajbet ı;ıssterm ' ·•~ 
me mUdürlüg-ü ikinci şube '-'ol §efi "ekil bund"" A i nu•tır" • " ~ • """' sonrn vrupa P ya - de yenlden orak ve harman maklne- " • ı aıtlP 
Nureddin Ünal Kartaldan Pendiğe sala.nndakl pamuk buğday ve arpa leri ~tlrtlyor Bunlarla her yere ve Dlgcr t4raft&I1 • 111' .et • 
kalkan trenin altmdn kalarak öl- tı7at yWuıell:lerlne fpret etmiş, 1ısy- her toe ye~~lyeccğfmlz.l bl.llyoruz. Emin Bclllnln Şehit' t~ ~ti, 

gemilerimiz taarruz bekli yor 
(Baı tarafı 1 incide) (Baı tarafı 1 incirli:) 

Diğer taraftan müttefikler de, idaresini elealması. Almanyada 
müştür. le al5ylem~tlr: Fa.kat bir rok ""rler ve ıeıerde çl!t. aynlmalı1rt tahk~d·~ ~.Al' 

HAdise hakkında. tahkikat ya- ı _Avrupa bl\rl§ zamanında ve çiye büyük" ya~ımu oi:.caktır. l. Gnlip, An .... - ;-#:~~ı 
em.ilerimizin. !bhiıi:ı sevk ve ida- derin bir intiba bıra.kmı§tır. 

remizle ve mncağmuz.l& }"oliarrna Çörsil, §İmdiye kadar göster • 
devam etmelerine mn\-nfakat et- diği icraatında kat'i adımlı ve 
mi§lerdir. Almanyaya seri bir :tecavüz ta· 

pılmaktadır. berı?ketll yıllar® bile kendi yoUııUr- Şimdiye kadar hep "ek" dedlm o. • tlııl, Emin Belli deeYo 4efl ıP'JI, 
Bir adamı bıçakladılar diği ile kendlnl bc!llyemcz ve !abrL ı:ııa ne ek~k!ln onun iı;lıı bir ey clh ett.ıfln~ ııahn ıct ~~"" 

rerlklSyUndc oturun kıındııra.cr Ke. kalan için ham maddelerin hepsini demedim. Biıııu hazrrtığma, yerlnc. yeceklerinl bılc11.n111: ~tı9"ı~ııı"' 
mal ile arlcadagr l"ıı.oar tlUn goce, Ku_ çıkaranuı.z. Her yıl vapurlar Cloluıru vakUne, toprağına göre herkesten da.. ltabul olunm~tur~. Utı~ ~ ,. 

Böylece gemilerin emniyetle se- raflısı olduğu için, bu intiba, U
f erlerini yapmaları işi, şimdiki mit edildiğinden de <laha detin 
harb eartıarmda yeni bir değişik- otmu tur. Onun içindir ki Alman. 
lik olmadığı takdirde hclledilmiş ya askeri mahafili, bütün cephe
sayılablllr· Fakat gemilerin teslim lCTde hemen bir faaliyet bekle· 
muamelesi bunlnrm bedellerinin ö- mekte ve bu faaliyetin hava ve 
dcnmeslııe bağlı bulunmaktadır. karada biribirini takip ~deceğini 

yu sokıı.lc 7 numıırada oturan at cam- yemeklik ve yemlikler, pamuk, yUn, ha iyi ttn anlar ve se~rsln. tenler bu ikl san& .• ~P f'l 
baı.ı Kııhmm.an lıı1n1nde btrtntn yolu- derl... gibi çeşit çe~lt 11an1 ma(]deler Esasen bunların ol"")ııll1 '1 
nu kesır ler \"e b~aklanm çekerek A\TUpaya taşınır, Bunlardnn ~r ~o~ Vekil, mUtcaklbeıı ktiyinye 'btıhas- did defalar me,·%11~ 6' .-J .:.? 
muhtelif yerlerinden yaralamışlardır. Amerikadıın .gelir. -sa paı:ın.ik-~klml lle tfusam, '.keten, u- yoğlundaki Şehir ld~ ı:J' ~ •• ~ 
İki suçlu Ja yaluı.lan~. yaralı u - .!! - Bu yıl aıağı Amerikanm bazı pir, auya, kendir, fasulye, b5rlllce, fD.Dko bileti ı;ııcrUc il' ~6~ e /)' 
dui altma ıılııımr:ttr. yerlerinde mahsul iyi durumda g1SrUl- burçak cldmlerinl tavsiyeden Mnra gul olan komedi artlB~eet~~ 

Bir' amelenin mUyor. YeaclA Arjantin A\'rupanm fU na.!lhatte bulunmu3tur: KörmUkçU de ı.st1!8 ıııı,.v'" ,.ti 
Ev\"Clce bunların paralarını döviz zannetmektedir. Bununla beraber 

olarak .istiycn Almn.nlar bu defa Alman gazeteleri İngiltereyi 
tical'et anlaşması i~ Ankara.da Alınan hava kuvvetleri vasıt~le 
yapılan mll.zakerelerde ltlering yo- tamamile tahrip edebileceklerini 
lile hesab göriilmcsinl kabul et- söylemekte, bu suretle, her iki 
miıJleidir. taraf ta bir harp düellosuna ha-

bllytlk buğday ambarlarından h1rtdir. ''Öyle samanla, aaldmı çayıra me\.'. haberi hayretle k~ r.P' 
parmakları kesildi Orada §imdi cldnler htı;Wp dliğU!.mUŞ- lA.ın kayıra ııo beslenen hayvan ne ~ylemt.vUr: . _. .. t o'J.·.~i'· • 

Kart.al çimento fabrfkıı..ııı amele • tllr. Aldığımız haberlere göre ekiııler istediğin lşt. gl5rUr, ne do beklcıdlğinl ,._ Tan ı:azc~~ ';İt ".~ 
sinden İbrabiın tar&fmdan b1nknblre zorlu ı.-c donlu la§tan çok zarar gör. verir. için haklmndald ~ ~ 1"~. 
1.§lctncn makine, Hllseytn oğlu Rıza mU§, mahsul ynrıyıı. dll~mll§, "600 Vakıt geçirme şlmdidcn yoncalık _ Her halt1e bu, geç ~ i~ ~ 
1.smlııdekl amelenln p:mnaklarmı kes_ bln \'&gondan" "250 - S00.000., va- larını kurmaya, çayır toplamağıı, yem eaJc&.ll olac:lk! .. Bir uıııııJf• ~I 
miJUr. gona lııml§Ur. lerlnl yetlııtırmeğe bale. Yonca ıı;ı.ıı ınıı. bir tarafta unut eti~;'.., Bu itibarla. ticnret anlaşması ya- zır görünmek istemektedir. 

ııılmca gemilerin tesellüm mua.- lTAL YADA ASKERi Rnıı. Yakacık hutaneslne lcl\.ldınl- 3 - Böyle bir a:zllk olma.sa bile bu sana yapılabilecek ynrdım eslrgenml. ıııısa. bir yıınlıglık il~~ 1/ 
mclcsl için buradan AJmn.nyaya bir HAZIRLIKLAR 
)ıoyct glSnderllece'kilr. Henil.z a.n - Roma, 5 (A.A.) - Musollni, 

mIJtrr. kan,,ıklılt iı:Jnde cngln dc:nlzler aşırı yccektlr. glrmlı oldutunU ı:an1l ol't~· ııtı" tP 
Otel penceresinden nm hlc uıı ,.e esası 1~ 0vı9 

lll§llla görllşniolcri neticeleruni.:ı ol- . mareşal Badoğlioyu kabul ede· 
madığmdnn gemilerin ne za.rna.n 1 rek mumaileyhle İtalyanın aııke
getirileccklcri !J.İmdilı1c kat'i olarak r1 hazırlıkları hakkında bir saat· 
ktsUrilcmcmektedir. ten fazla görüşmüttür. 

aokag"" a düırı.tü lrğmıı memlokota g~~!t ıt'j 
:ı: y ' I k b • k 11 d " d 11 

ecseden nıısrl ııyrı~ nJÇ ııl? ) ~ Kac:::::ı :~~:~~a~:dd~~::~ eşı ırma ırço ( oca son ur u Emin Belliden ba§~~~~)ft,t 
O 

b- ~ın çoklleceğindCll ~,. "'.N p 
oğlu Arap mer dün gece yansı n tur. Bu iki ark6~~tıı ~· ~ 

nıişU. Bir kırb:ıç yemiş gibl sllkt -
ncrek nıçrodun. Çiplle: 

Kim bu? diye sordum. 
- Cildi Bnb:ı!.. Onun esrarla 

başı ho:ı değildir. Dini, imanı rakı.· 
GO.zel ınlni söyler .•. A~ adamdır. 
dedi. 

Bir tarafta honıltula.r b~ -
nııştı. Kendi kendime: "Bunlar eı
:kenciler olıı.cak.·" dedim. Biraz 

: sonra. içlerinden biri kalktı: du\-ar
dn'ki kocaman aaplı tanbura benzer 
çok tem bir fileli ıı1dı.. Perdelerdo 
hafif bir gezintiden sonra salaz gi
bi çiğnenen bir türküye ba.şladr. 
Çoğu, belinden yuknnsmı zikreder 
gibi ııa.llıyara1ı: :;ıarkryıı tempo tu -
tuyordu. 

Cildl Baba, beni herkesten ziya
de alika.dar c~U. Kahveciyi ça. 
ğıranık nargilesini tazelemesini 
s3yledim. CUdt B::ı.ba yanıma gel
di, elindeki rnkı matrasınm kapa -
ğma bcrbad bir mayi doldurarak, 
iknını etti: 

- Kusura bakma..· Buna eren.. 
ler nefesi derler. Zarfı değil, maz· 
'~ u maksuddur. 

-. Bayatmm feci merhaleleri, vak
tile pek kuvvetli olduğu anlaşılan 
Mfrzam1ın garip bir seyyaliyet ver_ 
:ınJgtL Şimdi bir kasidenin maUaı

' Jll okurken, kUçük bir ritm mü
eabehetile sapıtıyor, ba§ka bir ga_ 
zele b;ııılıyord11. 

Çok sarhoş olmnsmn rağmen es
ki bir zamana nit bezmlerindcn 
:rUf'ekasmdnn bahsetti. Naciyi ta
ıumış onunla hembezm. olmuş bil _ 
hMM Adanalı Ziyayı pek sever -
mi5, Cidden nefis bir çok bc:}fücr 
okudtiktan sonra birden dili do -
laanro.k: 

- Bu-ak Allahı C\'cn;eıı eli} o 
balJrdı. Başta nlul, hele göğüs i -
ç!nde kalp uyanık kaldı mı, insa
nm hali hantp oluyor. rımrun, bir 

ka.deh rakıya değişilecek kadar dut boz.m&k lçln <>d:Lnm pcnçercslnl (Baı tarafı 1 incide) ı ına. böllik kuwandaııı ve Zara ca.dclcslııin tabll bir 
1
• ,-orı.~ 

kıymeti yoktur. açmı§ ve muYnzcncslnl knybederek ta.syon hina.sı ve makaslar su al- nahiyesi m Ud Urll bu ki)ylero :ı-lmı§lnrdır. BeJl ço :ılııll'~,r tP 
Z 11 l • B Qç kat ytlkJ!eltlil.-1.eıı soknğn yu,·nTiıın· .. _... it · ı li A ,, .M.., " tor> ava ı nez. eye ugnunış. urnu- uıruadır. g mış f'.'l"l r. .rnı zaınanua ğazrmdnn nıbn....-. dOr: ıtı'tf 

nu silmek için cebini karıştırdı: U- mııur. Muhtelit yerlerinden tı~ l'IU. 1stasyoudn mnlısur kalan :Samsım viHlyetind'en sandalla- turneye ı:ıkamndJltl:_.,nd~ 
zun bir şey çıknrdı, Dikkat cttlın, ~ue yan.la.nan Ömer Beyoğlu hruı_ menıurlnra mUşltUlü.tla. ekmek • iyle birlikte altı sandalet gön. ııdo etmedi. ı.ıcscıe _.. rl 
bu çıknrdıı:'l §CY, ren~ ka:t'bolmuş t.umine l:aldınlml§tır. verilebilmclttcdlr. Orta mektep derilme::;i istenilmiştir. 1.t5ı~ 
bir mlntanm kopmuş koluydu. Kah ----:- • binası ile bir ilk mektep lıtnnsı Erbaa, 4 (Huıuıi) - Son gün· hlJ" 
vecinin ifadesine nazaran, Cudi B:ı Adaların su ıhtıyacı sular altında kaldığından ted- Ierde devamlı btr surette yn- M ·5\80 P 1 
ha, bir vakrtlar vilayetlerin birin· rlsat tatil edilmiştir. Posta ve ğ-an ynğmurlar ve karlar kaza acarı ·,rı·n 
de tahrirat müdilrlUğü de etmiş - j Büyük.adanın su ihtiyacının te- tcıeron hlnası tahliye edilmiş. dahilinde gf"çcn ve birleşen ta"' 
mlş .• Az kaldı gafletle Çipili de 

1 

rnin e<lilrnesi ilzerine diğer adala- ur. HUkOmct ve belediye blnn_ Kelkit ve Yeşilırnıak çnylnrınııı lıklarlO lf' 
SIZd~aktım. rm eakinlerl de tcıebblislcre sirie- ınrmm nlt ]\atını ha.san sulM ta!5ınasınn. ı.;ebebi)•ct vermiştir. 

Böyl!! bir hnlln tahakkuku be - mi.,ıe:air. T•'ak?t bu. ~dalımı:ı • .1~: gittikçe çoğalmakta olduğun- Hu tuğyan neticesi olarak ı"stı"yOf !,.,v· 
nim için iM.bı milşkfil bir felılket 1 man ışlctme ı<laresının gctırdıgı dan evrak mahzenleri tahliye Erbayaa bir kllooıetre mesn. ,... 
olurdu. Omuzunu sarsarak: suları süraUe boşaltroağn mUsait cdilmlstil'. Binanm tamamen f d kAi 85 t llk ı· ~rı 1 

- Gidelim nr'-'-.. ..edim. tertibat bulunmadıı'hndan şimdilik · e e "' n mc re \.argt lJP" iti ·' •.uı. u ~ tahliyesi çnrr.lcri dUşllnUlmek. köprUsll ile Erbaa - Samsun (S•t ..... rıJ ~v. o, bir sairifılmcna.~ .. :bi aynğa 1 buna imkôo görillcmıc~tir. Büyü- tedı·r. _,.,ir btY .... b't e 
kad d bi bu k tt ..,00 t şose:;i Uzcrlııde 70 metre açık_ lel vaziyete u-..,··-ıtS: .; ~ 

kalktı: Yorgun :ılmmdaki öerin n a r çu san c " on Sular IJUtün şlddcti.vlc Ü" ki. ı ;K, d k" h k"' U E "Du ... ~ it1'" 
bunışuklnr. teklifimden memnun nu verilmektedir. Suyun tonu 23 " 16 ın a 1 n Şap upr ve 'r- lunmuştur. µ ~tl sıı 

k t lometrellk parke bulvar llıc- ban. - ,\masyn arasında yine vekil Roma seY .. 11tJ~' tO 
olmndığmı gösteriyordu. uru3 ur· rlnden akmakta ve her tllrlU le y~r t f 

Esrar, <:>n b:ısit müfekkireleri Ycşllırmak Uzertndekf 60 met. hüla&a edere • 1oısı:t oı6\I 
seyrlsefcr du,.mnş bulunmak. ı ı b d D k" de e ın- t bile dehşetli ı·urette te,-ııi €'dl ... ·or. I d B , . . re nçı t ı"'ın a urucasu up. tarın sa c ..... re ,, Ho an a e çıka tıcaret tadır. Bulvnrın fstlnnt duvor. 1 ... ~ ddt • d n JV- ... En kü,.ük bir hfıdise, sade bir renk - · rUsU :rıkı mu;tır. ""a zaror tnahiyeun_ e • tJtw, 

.. !arı .Qltiteaddtt noktnlardan YI· btl Uk u Di k ı s ı · .. ı;:e .14' me.ııeln bir limon diliminin Üfltiin• münasebetler'ı• y •t r. rço arnz u nr söylemıştır, rnUtP~~~I 1 ktlmn;ı;.n buşlnm1ştır. nu sebep. ıt d k 1 t s l h k" bU deki dama.rcıklar, etırarkeşi eaaL t> a ın a a mış ır · • u n r er Tele ·ı, --s.. sıl, ..;, 
Bir l •-l ı•·- t•--- t h u 1 n•o le istasyon ile şehir nrasmda t Ul ı kt di l\'U k t • .... a ..... • ı ı·~ !arca işgal edebiliyor· Tallı bir bi· x; ç ..... ...,....c eye • ~ saa Y rse me o r. ~ 1 nn ·n .ıtalyan - !n . 1ornıs. ccl~. 

tabi ve iradcsizlikle başlıyan btı msıuu Ponı:.nda tnklr.a bulacak olan irtibat ltesllmiştlr. Kasabada ltıtın teminl için kayıklardan samimiyetı diPd .... tt:ıtl. ıı:ı·, 
U sular altında knlnn evler tcd. · · 1 b 1 rı uv-- ••r .u mestinin maattees~ilf pek berbad 13 haziran 1939 tnrlh Hoıo.nda - ıstıfndc çareler ne nşyuru • de çok .naza deıııİŞ" ?Jll."'" 

ızt.rrnplı bir banan vur. Belçika kontenjan anıaıımaemm tem. ricen çökıneğc boşlaınıştır. maktadır. söylerruş ve asrtıd•·.~ı 5 
BüsbütUn lcarnran llmbanın dök- didl mllzalteı'f!lerlni yapmak Uzere Şimdiye kadar beş altı ev YI· SE\'J.,ı\B lll~T.\KASl:XDA Il.\ZI görüşmelerde!rı")·a. ~JI .. ~o~ ( 

-u- • 1 kt kılmıştır. Rııların istill\sına uğ. n zt 11•·• ... ·t.•Ll\"· \ n \ŞI \Dl · o ....,,,,. · J tuğU kirli aydmlı:kln. yolumuzu, güç La ...._ye ge ece ir. Ani\, · a:.ıxı-. ·'' " • ,, kumetinut • rıa:ırw; • ., ~v. 
ı;._, rnyan ve knrm ağn nı u vaffak S "' ı· ı k n • ktal f1""' halle seçerek mcdhalo dot,. u yU _ "' ı:umıun, a - \.tzr ırma uç kındaki no •ıal"atı1_..,dlJ .,e 

ğ E 'l z 1 • • p · t olam1yan insanlardan ştmdfyc t ilk ıını .. ç b d ,. - ve .ı J "'. l'' tildük. B~ım a nyor, dilimde ba- mı o a ıçın arıs e me re Y se ..,., nrşnm a a ı e- ru oldugu tabt1' bO /!.e.f 1~·4 
kır çalığma benzeyen lbir burulduk yapılan • kadar 12 kişi kurtarılmıştır. şihrmak ~ metre yctmış scki.z rüşlerine n;u ·11:tir· itti?/ 
Yar. Kemerin n""r, m-·um hisler meraaım Diğerlı>rhıi kurtarma!~ lçtn ça. santlınetre çıkmıştır. Çarşambanın h de edı1111l:ı ııer " 

"'' ....,,, lışılı)'or. şa c lince, ·.~tile•· 
veren gölgesinden atlayınca g6*8ü- Pııris. r, (ı\· A.) _ Emil Zo!n- Ayvtı('Jk nahiyc.."inde bazı nrazl kararlara ge ta ıaııı-
mUn btitUn \'ils'nUlc bir nefea al _ mn doğumunun 100 üncil yıldönU- Kayabaşı ve Ovnsaray ki.iy- heyelana başlamıı;tır. Yine Çar- ket ,bu husus ıııJ1 ) 
dım. Bu nefes, snaUar<:a zehirle - mil diln Panteonda merasimle tes- lerlnde su nltındn kalnn insnn. eambanm Karamuata!n1ı köyünil bık bulunuyor~ t.Jo...,şıııı~tı el 

clğ , rim" f hl d ld rd lan kurtarmak için dUnkU gUn b · · b" e'' nilfu ,.. v-ı neı. erıe ı era a o u u. it edilmiştir. Heryo So.ro ve daha su aı::mt~ ve yınnı ş ·ın • Kont Tele~· •A,,_ııı .• f'lli,.ill, 
Ne yUksek bir nimet olduğunu dii- bir~k zc\•at meraslınc ~Urak et.- Zara nablycıılnden sevkedllen ~u yüksekçe bir yere sığmmıığa. d lt{acarısı-- t»'"' . ~· .. } 
ünd!lm· m~erdir. rardımcılar deniz man7.nrasmı mecbur olunmu§tur. Kurtnnlması nun a, tıJdarıtı 10rı' ~, 
Gelirken ÇipiHn şuurlu delaletine alan ı.lları geçmek imkAnsızlı. için icab eden vcsnit ve malzeme dığı }1aksııı: taıniri'1• tıı2ı 

i.cıtinat ettiğim halde. §imdi. bu ö _ ZA'l ı - SUımcne ukerllk ~beainden ğı karşısında bir iş görememiş- ile biz.zat kaymakam ve jandarma. tediğini, bu ~da ~1.l j t ~( 
rtimcek ağlan kadar dol&l}ık ini§li, aldıCtm ulıerl tezkercml za)i ettım. lardlr. Bu lkl köy halkından komut.ant mahalUne gitml terdir. smda ve A\~yesill ı'tııl 
)okuşlu aokaklarda trıurwa,v kam - Yenlm.ni çıkaracağımdan cııld.!inln bir kısmı dağlara çekileb.Uml~ Seyl1b mm~aımıda nilfuaça za- faı681:'! ye .. 1ıeırı!f "'ell,t~'' 
panalarmı dinleyerek hedefimi bul lıükmU yoktur. Fatih Çtrçır md&ı.t ise de çekUcmlyen insanların )iat yoktur. Bına ve mezruat Uze- l~yeeeg_uud5~1t1• ayıl' 
mnğa çnlı l)'or<lum. Nn, %8 HliMıpn otlu \:aıiıett ~ak~ında 1~1~ lıi! mn.. rindcki hasarat tesbit edilmekte- ııyasetı, a 

HAKKI SORA ';lllkni° IOmttt alınamamıştır. Jnnôar_ dir. demi tir. 



~Ufe rlh ve 

Çemen: Efdal NOGAN 

i~ - 133 -
~ ili ~'Valbdan sonra define için Kurt 
~~or \'c;ttere çıkart bğım vakit rüzgar halil 
~n ~z köpürmekte devam ediyordu 

.; ~ ltiın hiç ha kadar na 1 - iblis. ma~ ruh, güle gü · 
hrı ~ llrlanuyorum le.. 
~ ~ ~ ~er~ yo) gôs· Diye mm1dandı. inleyen rüz • 
~ ~ Gö!:1dinı bir sair- pı onun bu sözlerini havada da 

~t kendinf ü tekrar ac. ğıttı. Onları, onun dudaklarımı 
/\Yağllnda 1 yatağımda lmnıldayışmdan anladım. 

~lık k aYakkablarım Rfu:g~altı parmaklığına yapı . 

ı9 ~ '~· ~ıku. H~r ta· şarak kıça doğru yürürken gözüm 
ı/ ~ ~tlaniyeı skatı kesilmiş· rüzga.rm aksi istikametine gitti 
~ def,j er açılan par- Ghost o sırada kocaman bir d:ı.J-

' rıce acıdan ba· ia ile yükselm1şti ve iki, üç mii 

~ daha sabah kadar açığımızda ufak bir vapu · 
&~~ olmamış- run bata çıka bize doğru ilerledi. 

çtı:t l'e1trar u kapadım ve ğini gördüm. O, simsiyah rengile 
~ UYkıunu Yandığını ıa· muhakkak avcıların bahsettiği A

'aa.t a~ alnııştım. Ben merikan rüsumat vapurlarındar 
6nnı ha: 

1 
~ güver· biriydi. AlelA.ce.le onu rı.ıoda gÖ.."

' r ı~ordwn! Ne terdim ,.e Mcxiu kıça bırakarak 
. Fası~S:~ekte güçlük aşağıya, ha;n.k dolabına koştum 
~ u~'':-Ol.stuın ~ yırmı Yan yolda aklıma geldi: Ghostu 
~erden Gh · Bır _müddet donatırken işaret ba)Ta!<lan içirı 

·lrtı~. uı:tu ~nledim; hiç bir tertibat yapmamıştım. 
t~~&ann . hır uğultu Mod: 
~·dı, <lö11<1~ tekrar u~ - lmdat işaretine lüzum bil~ 

.,~ t •ir UYku llin ve sabaha yok. Sade bizi görsünler kftfi, de 
lcaıktı daha tektim. eli. 

~.-. "e :n Vakit Modu Büyük bir vekar ve ciddiyetle· 
h~ f'l Utfakta kahvaltı - Evet, kurtulduk, dedim. w 
Ch..~. Gı.ıv~uı olduğuna sonra çılgınca bir o~yle ilavr 
ı :"'ıstu · leye ,.,ı,.t ğ ttim" • ~ l~·i . ~ ı Inl e . 
1:tr • nıuu\ıaıi.Yette bul· - Bilmiyorum ki, scvi.nmelı 

aber ?\i akta oc;ak yan· miyim, yoksa sevinmemeli ıniyim-:ı 
Oddan eser yok· Ona bak.tun. Gözlerimiz artıı 

4. a~ biribirlerinden sakınmıyorlardı 
~ ~a kamarasında, Yavaş yavaş biribirimire doğru 

~ ha nı başında bul· eğildik ve bir anda o benim kol 
~ g~Yatın zirvesinden lanmm araMndaydı· 
tıb.0 ~ dere.ct:sine düş· - Bilmem söy!e:neğe lüzun: 
~;ıa ;lacıc ~bı:n. Artık var mı? dedim. 
~ ~öra~l-:en yüzün· - Hacet yok, aı_na on~ ~Y . 

~Ütne bır gevşeme !emenin de başka bır revkı oıma· 
P'. ~ baktı, anla· lı. 
~ ~~fırtına Dudaklanmm baskrsma muka. 
)""~ tde ~ esna.smda bele etti. Nedense, o anda, Ghos· 

rJ ~ Yetsiz b. tun kaıoarasında parmaklarını 
"-1 ~ Y~ıy ır iznan ile: dudaklanma hafifre bastmşı VE 
~':r ' or, cevabını :r f" ''Sus" deyı·si gözümün ör.ünde ;I, i bir -

~ kuvvete sah" t" canlandı. 
t, ı~.. ıp ı. 
ı~. '<l.llın 0 '--- - Sen benim ufacık ve yega 
~~·or, ş;::~:"et. artık ne kadınımsın, dedim Ye bütün 

~ -.uı o serbest se~;şenlerin mektepte öğrenmedik. 
~~ aztııc !eri halde gayet iyi bildikleri bir 
~~ \·e elin 6er'best bir ruh tarzda onun omuzunu sevmeğf 
t~ e ~ den tutarak o- başladım. 
'%~ thnı. 

~ ~~ J.-·~ ba .. t~. Mesut bir iç çekmesile başını 
-~ "'<lll.~tıdan ~ ~ö~ dayarl:P.n yüzüme baktı 

~ . la.rse.ıu .. sonra ve: 
<L. •• ·a!tit ı-r._ güverteye ded" . ~C ki\.. __ ·~gaz. hala sert - Benim erke~im. ı. 

U ... ~~ .. '-- Rüsumat gen1islne doğru Mk 
lltJ;~~ -1e devam e· ~~ Parnıakı tını. Artık epeyc.e yaklaşmıştı 

~:~-eıı ~ilden &iren~uıa:~ Şimdi blr sandal indirilmekteydi 
l ~ - Onlar gelmeden evvel bi• 

teıı:uı.: .. tay<h. Ani 
~ ~tı "' lYıt(! Yana ya kere daha öpe)im, sevgilim, bi· 
~ ~d~lığı tama kere daha, diye fısıldadım. 

~.... ~ ca-...... Güzel bir gülüm~eyle: 
Cİ.?il h':- :~"lUllartn a· 
"'<!eğ • "'glr ti - Evet. dedi onlar gelip bit 

it~ tık,,~_basıadı 2 
bir fer· ~irihirimııin elinden k-urtarma · 

~ ~~ğı.nı ~ Başundaı ian evvel· 
surun .. I'ilda di· o. o ana !>~dm ı;t'ırmediğim de 1tındc duru· 

bı recede hoş bir gülümse.-neydi. çün 
'j il ~ .defil) kü o tatlıhğt ve m:irıarı ona ask 
~ ı..trini ha Stretnonisinin 
• •1.1: ··~ tırltyo vermişti. 
~ e ÖlQ den·nun, de -SON-
~~ ıze atı!a· 
bı.r ; ~.tı. lia'Ytetıe 

l'lla ... ~ın evveıcc ~ YÜ -
~~n01 haı &ordü -

., \e k._·e (i,.,._,- • eti ruhi • 

4r.-;rı ~avdet. et 

~bi lb~ ~lta b' bir vakı; 
ır ır d 

~ o h.,, d~fi a ama 
'~cırd~~i t\Uıt;e rasiınesi 

~ ~ ... ~ ita ıye beni ic • 
ı \ e b· l>iı~n 
1 ~ ır ırı uc:un 

~· ~ oı<tıı ~ l'etiten u kal _ 
~ , ~.~~<it \lrt larse ~~sına 
( ~ır On~ ı\yaltla nın naa • 

) ~ aŞağ flba ~lı 
oııı ..... <lttııt •Ya tekr 

"'! atı.. Yoktu ı 
"CtSllldan:. 

Askere Davet 
Kadtklhı <Ukerlik BUbe.c;inde11 
1 - Nisan celn emri e-elmi!' 

tir. Bu celpte 2.5 sene hizmet" 
tabi hiç askerlik etmemiş jan · 
da.rma ve ı;lmrük smıflarmdar 
316-335 dahil doğumlular as 
kere sevkedileceklerdir. 

2 - Bu celpte de bedel alm 
"l'lıvacaktır. 

3 - Şubede kavrtlaMnı yap · 
tırmak ilıere blr kae ~ evve1 

şubeye müracaat edeceklerdir. 
4 - Şubede toplanma giir.ı: 

19--4-940 cuma ~n 9 dur 
Bu tarihten sonra gclc11ler hak 
kmda 80 ci maddenin tatbik e. 
dileceği ilAn olmıur. 

s 

hazımsızlık, 
tenıb elJ ığind a, 

mı de 
mıtle 

bulantı 
e~<şıhk 

ve bozukluğnnda, 
ve vanmalarıntla 

em n1v tna ~uıoa ınoua~ ı c.ıı . 
MiDE ve BARSAKLARI ten1iıler ah~urmaz ,,e yonnaz. MALON is'm v~ HOROS m::rltaıı a dikkat. 

-~~-
Onun başını koyduğu yastık kuştüyünden değildi 
Tahtadan bir yastık üst üne kafasını koyuyor ve 
böylece henüz alışamadığı yeni saç tuvaletini 

muhafaza ediyordu. 
istiyordu ki, bizzat kendisini gün- ı Kamıştüyü bütün gün dostundan 
lerdenberi muztarıp eden ve nt- bahsederdi. Ni San hemiz talebe 
şanltamın acaba nerede bulunabi· 
leceğini bile bu zabıta memurun· 
dan soramıyordu. Fakat ishiga 
bütün ~nlara mukabil, Yuraka· 
nın cevablarında gizli gizli bir ta· 
kım §eylerin bulunduğunun far· 
kına varmıştı. 

- "Cbiba'nın ailesi kendisinin 
'gaybubctind:n pek merak ve en
dişe içindedirler, kerimesi bize 
gelerek babasının bulunmasını 

rica etti. Onlar da haftalardanbcd 
Chiba'dan his; bir haber almamı!}
lar l" 

İshiga bile bile Chiba'yı hayat· 
tıı gösteriyordu. Eğer Hasegava 
Chiba'mn ölümünden haberdar 
ise, herhalde bir hareket yapacak. 
dı. Çünkü ölü bir insandan, in. 
sanlar başka türlü bahsederler. 

Hele lshiga Chibamn kın Ki· 
kudan bahsedince khitaro Hasc· 
g~va ve kız kardeşi Yura bir şaş· 
kınlık gö.5termiş'er, fakat clerhal 
gen~ kendiılrine hiı.kim olmuşlar· 
dı. Herhalde Chi~arun bir tazı 
olduğunu şimdi işitiyorlardı. Di· 
ğer taraftan da Chiba herhalde 
Şimbaşi mahallesine sattığı kmn· 
dan onlara bahsetmeyi pek mü· 
him görmemişti. 1shiganın hatırı· 
na derhal bir plan geldi: 

- "Chı banın ke: imesi Kiku 
nun sizi ziyaretine müsaade buyu 
rur musunuz, bu ziyaret onu her 
• alde biraz teskin ve babasının 

dostları ile birlikte bulunmak da 
kendiS!ni teselli edeı.:ektir. Bun· 
dan başka s!z de hani ya. aşağı 
yukarı bir aile efradı sayılırsınız. 

Hasegava muvafakat ettiğini i· 
jilerek söyledi. 

Gene yeniden ba~hyan gilnün ı· 
iıklan pencerenin donuk kağıtla· 

rmdan içerisini aydrnlatmaya ba~ 
lamıştı. Bu kfiğıt pencerelerin gün 
düzleri ön taraflarına çekilen ke· 
penklerden birisi açılmıştı. Kiku 
.San yavaş yavaş yattığı yerden 
kalktı ve acıynn boynunu okşadı. 
Onuu başını koyduğu yastık ne 
yünde.n, ne pamuktan ve r.e de ku§ 
tüyündendi· Kiku tahtadan bir 
~·a~tık üstüne kafasını koyuyor \"t 

böylec.c he:ıüz alı~::lınadığı yeni ~a~ 
tuvaletıni muhafaza ediyordu. Bu 
yeni usul saç tuvaleti de Kiku için 
pek yeni bir şeydi. Bu gece zaten 
iyi de uyuyamamıştl. Yarın onu 
~!:liyen hadıseleri dCi5üncre.k gb· 
ıünü bile kapartmamıştı.Bu~iln K 
ku khita.ro Hasegava}, ziyaret e
de~kti, yani babasının ron defa 
ya~dığı ve ne!es aldığı bu eve gi· 
:lcc.ckti. Kiku titriren omuzlan üs· 
tüne yorganı çekti. 

Ona kalırsa daha pek erkendi 
5okakta pazvandın iri sopası kal· 
dınmlarda saatin kaç olduğunu 

haber veriyordu. Hele Kiku paz
\'3ndın bu sopasının ka1dırnnlar· 

daki sesini işitince, kendisinin mu· 
haf aza altında bulunduğuna inana 
rak pek milsterih oluyordu. 

Biraz sonra bir horoz ötmeye 
başla.In.1' ve fasulya peyniri satıcı· 
sı Tof ucunun da sesi sokaktan dol 
durmaya başlamıştı· Uyanan gün 
Kl.kuya bir emniyet veriyor, içeri
ye girmeye başhyan mangalın ha 
rareti ve odun kömürlerinin koku· 
1~-ı da onu ısıtmaya ba~lıyordu. 

Karnıştüyü, Çilek ve Gelincikçi· 
çe1Ti daha derin u~kuC:a :diler 'c 
yüzlerinin fildişi renkleri kar gıbi 
beyaz yatak çarşaflarının içind<' 
görünüyordu. Kamıştüyünün du· 
daklarmc!a bir tebessüm görünü· 
\"Ordu. Kamı~tüyü herhalde dostu 
Ni Sanı düyasında iörü~ordu. 

idi, fakir, genç ve ô.şık .. .I Hayır, 
hayır küçük geishalar zenginleri 
ve nüfuzlu adanılan sevmezlerdi. 
Onlar onlara emrederlerdi. Küçük 
geishalar fakirleri severlerdi· Çün· 
kil fa1<irler onların hayatlarını daha 
ziyade anlarlardı. Kiku da Ni 
San gibi bir dost istiyordu. fakat 
evvela tam bir geisha olmak IA· 
ıımdı. Kiku böyle bir Ni Sanı 
rüyasında görürse, tuhaftır. Çeh· 
relerini lshigaya benzetirdi. Ki· 
kunun hatırına bu i6im gelince 
yüzü tebessüm etmeye baş'adı. E· 
vet biraz ronra Ishiga gelecekti. 
Kanda mahallesine gitme.zden ev
vel lshiga ona nasıl hareket edece
ği hakkında talimat verecekti. 

Bu mesele güç bir vazifeydi. Ki 
k•ı ise küçücük bir yarım geisha 
idi. Fakat onun geisha olduğunun 
hiçbir kimse farkına varmamalıydı 
lshiganın bütün ümitleri şimdi 
burada toplanıyordu, Kiku kendi· 
sini pek becerikli göstermeliydi· 

Kiku San lshiganın kendisine 
bu derece itimat ettiğinden dolayı 
pek, mağrurdu. 

• • • 
Yerde dört küçük minder duru· 

yordu. Küçük çay köşkünde buna 
göre, çay merasimine dört kişi işti· 
rak edecek. Bunlar dl: lchitaro 
Hasegava, biraderi Oni, klz kar 
ieşi Yuraka ve misafirleri ... Kiku1 

ian ibaretti. Ortada, derince hır 
ocakta çaydanlık a!;rlı duruyordu . 

(Deva.ıonı var) 

Cezalandırılan 
futbo~cular 

Beden Terbiyesi lstaııbul bb"l.. 
1esi ba-:=. anlığında~u 

1 - Toolrapı spor klübU üye. 
!erinden 694. sicil sa vılı Besim 
Göral'a iştirak ettiği bir müsa
bakadaki Fui hareketinden dola· 
vı Ge02l Dire!.törlüıfümUz tara. 
fmdan 20-3-1940 tarihinden 
itibaren iki ay müddetle müsa. 
baka b cy!totu · cezası verilm!~Ur. 

2 - Kale snor klübli tivetcrin
ien 2100 Elcil savılı Zaven A
n:ısU!so~luna işti~ak ettl<fi bir 
-nüso. b:ı.i:a dnki suihareketinden 
rlolavı b"il~cmiz tarafından bir 
ııy müddet1e milsa.baka boykotu 
"e7.a.5I veri1mfrtir . 

3 - Aşa~ıda adları ve böl"e 
-ic!! ea"ı1arı yazılı Kalesoor klü. 
bü ilvelerinden iki snorcu, işti . 
rak ettikleri bir milsabakadaki 
~uibarekf'tlerlnden dolavı Genel 
1irektörlilkten teczive mUddet -
1eri tııvin edihnceve kadar mü· 
~ab?.kalarıt iştirakten mcnedll . 
-nic::1erdir. 

' 2084 slcıt savılJ Hrrant KIVL 
~ıoğlu. 2093 sicil sayılı Onnik 
... moel~ran, 

4. - Ceza nıilddetler1 tavin o
'unan Be~Jm Göral ile 7.ıı.ven A· 
"'tastaso;;Junun ceza mtlddetl l . 
"inde müsıı bakalara iı:ıtlrak etti. 
,.ilmemeleri lüzumu tebliğ olu -
mır. 

Mükafatlı :'-:le• Atm3. 
r.~üsabakası 

Kadıköu ha.lke.viM.e1ı: 
Evimiz spor programı mucl. 

'Jince 7 ni8&D nazar gi.lnil mil. 
'tafath bir (sıklet atma - 680 
~) müsabakası vapılacak -
trr. MUsabakava iştirak etmek 
isteyenlerin pazar sabahı saat 
9,30 da Fenerbal1çe sladır.da ha. 
zır bulunmaları. 

Ş!~li - Beyoğluspor 
bayrak l<o .. ulan 

Pazar gtlnU yapılacak Beyoğluspo 
ş~n mııçınılruı evvel tkl k!Ub atıetle'I 
ara~ında Uç bayrak ynnşı ynpılncalt 

trr. Bu yarışlar 4x100, 4x400, 800x40t 
200:&100 teklinde olacaktır. 

Ş,W,./ 
Bu ha~ta ya::ılac::k 

Lik l'.1açlan 
lstanbul futbol a1rın1ıqmdan: 
7--4-940 tarihinde yapıla 

ca.k ma~lar: 
Şeref Stadı: 
Y. Davutpaşa - G-ılataspor 

eıaat 14. hakem Tank ÖT.eren~irı 
van hakemleri Halit Üı.er, Eşref 
Mutlu. 

Galatae-ençler - A. Hisar Ba· 
a.t 16, hakem Samih Dura.nsoy 
yan hakem1eri Reşat, Mufahham 

Taksim Stadı: 
Karag-Umrük - Beyoı?luspor 

saat 11.30 hakem Nuri Bosut 
yan hakemleri 1h.san Bayrı -
Muhtar Güredin. 

--0--

Vefa talamı Ankaraya 
eksik kadro ile gitti 

.Aıık&rad&ld depla.ım:ıan maçı tçiıı 

Ve.ta.lılar dün akşam hareket etmlf . 
lerd1r. Vefalıl&r ukerllk hizmetini 
yapan oyuncularını götUremedlklerı 

tçln asıl kAdrolarmda.n. Muht~em 

Safa, Hllaeytn, Mehmet eka1k olarak 
gitml§lerdir. · 

Gala.taaa.rayl& Fenerbah~ de bu • 
gün Bruıdırma. yollyle hareket etm.l§. 
lerdlr. 

• 
Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyorı 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi g& 
ren ilaçlar varmış fakat, ALL• 
COCK yakısından bahsedilince. 
kat'iyen mübalağa değildir. Bir 
zat akşam tatbık ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göstererek ve de
vamlı arcaklık tevlit ederek a~n. 
van mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma, Lum
bago. Siyatik. delikli ALJ.COCIC 
vakılariyle şifayap olmuşlardır . 

A LLCOCK yakıllrının tevlit 
ettiği srhhi sıcaklık, OTOMATİK 
BiR MASAJ gibi hemen ağrıyan 
verin etrafım kaplar. ALLCOCK 
vakılarındaki Krrmızı daire ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur. 

!loptan ilfıo.mlac : 
~ 1- ._.:: .._. azo ı._a ._:: ~ 

lstanbu takımarı 
Bu hatta~i deplasman n1aç'arın ~a 

alabilırler? Ne netice 
Yazan: 

Milli kümenin ikinci halta a.aç
ları deplasman ~inde ılk de ,, 
6 ve 7 nisanda lzmirie Ankarada 
oynanıyor. lstanbul seyiralennın 

bu t.eferlik götle görülür bir heye
candan mahrumiyetlerine muka· 
bil, taraftan oldukları takınılann 

uzaktaki netic.elerini de merak ve 
sabırsızlıkla bckliyecekleri mu· 
hakkaktır. 

Galatasarayla Fenerbahçe 1zmi· 
re giderken, Beşiktaşla Vefa da 
Ankarada bulunacaklar. 

lstanbuldaki ka:şılaşmalannda 
berabere kalan dört yerli rakip bu 
sefer ~hir rekabetinde mü5terek 
birer imtihana çıkacaklar. 

Biz, gerek Ankara, 'gerek tzmi· 
takımlannm son durumlarını ya 
kından bilmemekle beraber netiet
leri cvve~den tahmin alaka ve me· 
rakından kendimizi alamadık. mu 
tat kehanetimizde bulunmaya ça 
hşacağız· 

EwelA, ezeli rakiplerin lzmi• 
maçlanru tahlile ba~hyalım. 

Her ne kadar lokal maçta hı• 
bire beraber kalmışlarsa da du:. 
duğumuza göre Altınordu ve Al 
taydan bir derece daha kuvvetli· 
<lirler. Binaenaleyh binni~be ıanf 
Altay, son haftalarda maçlanncla 
hızını bulmuşa b:enziyen Fcnerbalı 
çe ile oynıyacak ve ~aha aYantajı 
na rağmen muhakkak kaybedecek 
tir. San • Uıcıvertlilerin açık fark 
la kazanmalan imkan dahilinde 
iken sayı a,·erajı için tazyik'erini 
fazla arttırmıyacaklannı sanırım 
Buna ~jeb de erte.<:.i günkü maçı 
hesaplıyacaklarrdır. Ve sanınrr ci 
Galatasaray karşısında yorulmu~ 

Altmordura fazla gol at.'llak içir 
ikinci maçlarında daha sıkı çalışa· 
caklardrr. 

Galatasaray Istarıbuldaki son 
kadro,,unu isbaetli bir şekle sok 
maz.~ ilk giln Altınordu karşısın
da zzhmet çckcce°Ktir. Az farklı 
galebeleri kadar mesel~ beraberlii; 
hi~ d~ :.ürpriı ad1Jedi!mernel;dit 
Ertesı ~ünü Altaym ka .. şısmıfa 
bir ma~·ubiyet me,·zuuhahs deği' 
ciir. Ama bana ka1 ırsa l::ı:mirrlC' 
' "placmanda Fene·balıçe daha 1 

·antajlı neticelerle aynlac"ktır. 

An.karada mümessillerimiz kati 

Muvakkar Ekrem Talu 
birer tehlikeye maruuiur. Hatta 

n biraz tazla bedbin düşür.erel. 
oradan bu ~efcrlik tek bir ga e~ 
bile beklemıyorum. 

lstanbulda biz ge._"ell haftaki 
Muhafız - Gtnçler neticesini sürp· 
riz Z3nnettik. Ukir. An.Wa. muhi· 
ti Muhafızın bu sene çok derli top 
lu bir manzara arzettiğini ve luva 
mında oldu~u kabul ediyor. Bi• 
rinci devrede iki gol yiyen bir ta· 
kımm ikinci devrede beş gol bir
den çıkarması mükemmel formu
nu ifade eder. Binaenaleyh çok 
bozulmuş bir Be~iktaşın ilk maç
ta Muhafıza karşı muvaffakiye~ 

li bir mucize o!ur. Bu maçı Anka· 
ra kazanacat:trr. Gençler karşısın· 
da Vefa mücadele edebilecek kal)i .. 
liyette iken, Beşiktaş maçında u· 
ı:ım zaman. k>calayan bir beraber-
1iğin Hasan, Münir gibi yüksek 
~ tıymette bir defansı dele:ilmeleri 
1e meşkfil<tür. Bu maçın da pek 
pek berabere bitmesi mümkündür . 

Ertesi t:"ünü, İstanbul takımtan. 
Ankaradan daha az ne.fe:li olduk· 
lannc!an net;celeri biraz dalla !e· 
'1imizde beklemek fazla nikbinlik 
olur. 

Muhafızın Yefsya kolay genç· 
!erin de Beşiktaşa müo:kül birer 
1alebelerini bekliyebiliriz· 

Muvakkar Ekrem T AW 

Mektepliler Futbol 
1'1ü:::- '·...,kaları 

/stmıbul mektepleri futbol lik 
.., eyefüı.dcn: 

&-4-940 cuma rtesl gi.lnU ya
' lacak futbol maçları: 

TAKSİM STADI: 
Saha komiseri: t. H. Tur~ay, 

'sık liFesi - Kahataş Lisesi N.
-ıt 14. ha em A. Adem. Bo;yaziç.i 
1isesi - Vefa füesl saat 15.10. 
haµ.em S. Ar!ltfıyıev. Galat~!'larav 
- Dartı~ .. fa.ka lisesi saat 16,20 
'ıakcm Ş. Tezcan. 

ŞEREF STADI: 

Saha komıserl: F. Ararka.n. 
·raksim Hsesi - Yilca Ülkü lise· 
'li, saat 14 hakem T. özerengin. 
~işli Ter:ı 1:"ı:i - Tic"'ret Usosi 
~ a!'lt 1 !'i 1 O hak{'m N. Ge7en, Ha' 
riye lisesi - Er',.ek Muallim 
mektebi 16.20 T. Öurengin. 
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H A. B E R - Akp.m Postası 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma
tizma Soğuk Algınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
LiizumundR giinde S kaşe nhnnbtllr. 

A • 
1 

EKZE.\l.A..1"HN lLA OIDIH 

l'ara "e çıbanlarda kullan.ılır. Her C<'zanede lrotu!'lu 50 kuruştur. 
......................... 1 ......................... , T iş Bankası 

.... ..... 
i!H ... ·=.. c::: .•.. ··=· 

r 't 
Ankara Caddesinin en işlek verınde 194~~:~~!rcari 

..... ==·= 
j Pirinç unu - Mercimek· Bezelya - Yulaf, ı···· 
: Ç°Af; ~~ARK~Müsvv.fAHz~RATı i ilk .u• kk AD ikramiye Planı 

ı adet 2000 lira. - 2<ıOO.-llra 

3 .. 1000 .. - 3000.- .. 
6 .. 500 .. ... 3000.- .. 

Kuruluş tarihi 191;) ::\f. Nuri Çapa ••. 

• :::::::::::::-::::::===asa=: i!1HH:::1::::M:!:::::::::::::::ı::::::::1:!·. .............................. -1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Vakıt Matbaası ıdaresine müracaat 
40 •• 100 ,. o:: 4000.- ,. 
12 .. 250 " -= 3000.- " 

i5 50 s::: 3750.- • 

lpl~i~!-5iiii9i~,~~--ıı•ı Her türlü yanıkları, ,
1 

';,,;dele:: ı ·ş.::~:·M:. 
k ba l 

yıs, 1 Ağustoı, 1 tkincitcşrin 
an çı n arını, tarihlerinde yapılır. 

oovhcrlnl ihtiva e. 
den yUz \·e duılak 

Rujlart sthhiıllr. Bütlln emsalinden 
listnndür. 

5.4.940 Cuma 
13.30/H.OO: MUzik: Kan§ık 

hafif mUzlk, (Pl.). 18.00: Program ve 
memleket 11:ıat ayarı, 18.05: MUzlk: 1 
Çalanlar: Cevdet Çnğln, Fahire Fer. 
aan, Refik Fcrsan, Fahri Kopuz. ı -
Okuyan: Necmi P.lza Ahıskan, Sema. 
hnt özdenses, 18.45: Mllzik: Saz E. 
serleri, Çalanlar: Vecihe, Basri Ü!ler, 
Ru§en, Kam, lzzettın ôkte, 19.00: 
Serbest saat, 19.10: Memleket saat 
nyarı, Ajana ve Meteoroloji haberlerl, 
19.25: Konu§ma (Mlllt Kahramanlık 
ınenklbelerl), 19.40: Müzik: Çalanlar: 
Cevd~t Çağla, Pahlrc Fersan, ReCik 
Fers:ın, Fahri Kopuz. 1 - Okuyan 
Melclc Tokgöz; Mustafa Çağlar, Rn
dife Erten, 20.15: I\:onu~ma (Bibll. 
yografya), 20.30: Temsil: Ah, Bir 
çavua olsam! Ynzıın: Kemal Tl.Szem, 
21.SO: MUzlk: KUçUk orkestra. 22.15: 
Memleket snat ayarı, Aj3ns haberle. 
ri; Zlrnnt, Esh:ım - TahvilAt, Kam. 
biyo - Nukut borsası (Fiyat), 22.35: 
MUz!k: Oda mllziğl (Pi.) 23.00: MU. 
zllt: Cnzband (Pi.) 23.25/23.30:: Ya. 
rmkl program ve kııpnnış. 

r~ll:lııeli:!<.:o111cl::u k!IBZll!iill'le k!ltm
11

t - ,1 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Tok\ırn - f:ılimbane Palas No. 4 

Pııuırdnn mnnda her ııOn 

snoı I!'> den sonrn. 1 e!elvıı 1111" · ...... __ .......... -
r :-.---..ı• 

Dr. KEMAL OZSAN 
Urolog Operatör Beyoğlu Is· 
tiklal caddesi 380 numaralı 
Ohanymı rıp .. rtr.ınnı Bursa 
Pazan j;..,··; Tel: 4 1.2.35 ----·----· 

koltuk altı çibanlarmı, 
dolma akneler, 
ergenlikler, 
traş yaralarını, 
meme iltihaplarını ve 
çatlakları. 

Çocukların ve büyüklerin her türJü deri iltihaplarını EN ERKEN ve 
EN EMtN TEDA VI EDER 

V İ ROZA PAT 11 Mikropların yaşamasına mani olur. 

Maarif Vekilliğinden 
l - 2259 sııyılt kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre orta 

ticaret okullannın 3 Uncll ve 4 üncU smıflan için lkl elitten müteşekkil bir 
''Ekonomllt Coğrafya•• kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15-IV-940 tarihinden başlamak ve 1G-II-
9U cumartesi günU akşamı bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 15-XI-1940 cuma gUnü ak. 
§amtna kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu müsa
bakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 
Müsabakaya girenlerin yazdık.lan kitapları 15-11-1941 cumartesi gUnil 
saat 13 c kadar Mnarıt Vekilliği neşriyat mUdllrlUğtine teslim etmeleri ve 
ya göndermeleri §arttır. • 

l
ı:.:=m::::=:=:::::x:::::::::::::::::::: 

G.. H ki . iE oz e mı Ü 
Dr. Murat R. Aydın~ 

Hseyoğlu - Parmakkapı, imam n 
fi•okak No: 2. Tel: 41553 !! 
ı:Muayene ve her türlü göz ı 
5ameliyatı fıkara için parasız .. - . ~ r. 
mm-..r.ııs;:ı::::::..:::::r..:::---:::::r.:aı 

4 - MUsabakada birinciliği kazanan kitap serisi Uç yıl süre ne okul- ,~~~~~~ ~~~~~, 
lardıı okutulacak ve milelllflne her yıl için 1200 lira telif hakkı verilecektir. Dr. NECAETTiN il 
lklncl çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere birinci. ATASAGUN 
nln müellifine verilenin bir yıllığı mllkAfııt olarak verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini Uçer ntiııha olmak Uzere m'1· 
kine ile ve kAğıtıarın yalnız birer yilzilne yazılmış olarak Maarif Vekilli. 
gi neşriyat mUdürlUğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya "göndermele
ri lflzımdır. Kitnba konulacak resim, şekil, harita, grafikler ve sairenln 
asıllarının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmu§ bulunmala. 
rı kflfldlr. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshası· 
nr verecek veya göntlereceklerdir. • 

6 - Müsabakaya girenlerin eser mlls\•eddelerile birlikte, eserleri kabul 
edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü 
tasarruf hakkmd:ı.n vazgeçerek Maarif Vekilliğine Uç yıllık bir devre için 
terkettiklerlnl ve kitabın o devre içindeki her basılışrnm son tashihlerlnln 
kendileri veya kendi mesullyetlerl altında tayin edecekleri diğer bir zat ta. 
rafından yaptlacağrnı gösterir noterlikten tasdikli blr taahhüt senedi ver· 
melerl de lılzımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması 14.zııngelen pedagojik \•e teknik va.·~ıınan 

gösteren §artname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedınin formu. 
ıu Maarif Veklıll#f neşriyat mUdürlllğünden almabillr. Mektupla lıstiyenle
rln bir kuruşluk posta pulunu da blrllkte göndermeleri lcap eder. 

(11509) (1881) 

, .................. .. 
V AKIT matbaası' 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 
şamlan 17 den sonra Laleli Tay. 
yart' Ap. Daire 2; No. 17 de 

hastalarını kRhul eder. 
Tel"fon: 28953 

~ ................. ~ 
Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HE K 1 M 

Dahiliye mütehassısı. 
tstanbul Divanyolu. 
No. ı 04. Tel: 2239!! ............. -..... , 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Tabiler namına diz~i işleri alır. satı, ycrı: vAKl'f Klt.abe,·ı ................................. _______ .... _____ . 

, - f 
Türkiye Cumhuri~8 ~l 

Ziraat Ban1'8 
Kuruluş Tarihi: ıssS J)tP' 

Sermayesi: 100,000,000 Türk S . 
Şube ve Ajans adedi: 26 etefefl 

Z. ... . ... h . b k .-1.1e.ıı1 ıraı ve tıcarı er nevı an a , •. 

Para biriktirenlere 28,80 
o urs 

ikramiye VerivO~ 
..ıırr'' f ·<'"ı 

•slZ t,ı\ (il ~ ı;I 
Ziraat Ha.nka,mcla kuınhnrnlı ı-o i!ıbtll- 14 :, ıJC 11.e-

. l ence .... *••' ı·ındıı en az :JO lıı·nsı bulunan ara s 
1 

·c ı111,,. r' 
kur'a llc n-;;nğıdaki plilnn göre il~ran1 l J) 

4 

4 
ı 

40 
100 
120 
160 

4•000 " 
J .000 Lirıılık ., ()()O 4 

500 .. ;:ooo ' 
Adet 

.. 250 .. 4.oOO -
ıoo r,.ooo " 

" MI ,. .ı go!l " 
.. 40 " s.~oO ı~ 
" 20 .. e ıç 

bl r se11.d1rd ~ 
DiKKAT: Hcsaplnrındnki paraln~kuğı tBf~: ~ 

liradan aşağı dtişmiyenlcre lkram!YC ~e .f clC ';1~1 
fazlaslyle verilecektir. K uralnr senc··bıcriııd0 

. · n tarı 1Blrınc!kflnun,1 Mart \'C 1 nazıra -


