
yayım, 

her 
gördüğüne 
dayım! 

eleme! 
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Tacir 1 er;rMHli Şef 
Hükumet emrinde bir asker Dün Ankaraya 
gıbi çatışmağı vadettiler avdet buyurdular 
Ankaralfat.ı heret din BEıvekll ve 

Ticaret Vekili tar alından ka 'al edtl!ll 
Ankaradan bUdlrlldlğlne göre, .tıı. heyet dlln baıveldl Sıt.raçoğlu ve u. 

tan bul, İzmir, ve An'kn.ra tıcıı.ret o ca ret vekili Behçet Uzu makamların 
dalan delegelerlnJ::ın mUrekk~.P bir da ~iyaret etm .şlerdlr. 

:JC et aA.şanı : .. ~ ~ _...._, 

Hindistanın 
Bir T el~lif ı 

Hüseyın Cahid YALÇIN 
fj HlND hükumet ınecli'.§inıle 

A\·rupah :tzn M:. ı•ıu ker, 
dikkati celbcdecı-k bir fikri ortnya 
attı. Oowı $ ııptığı td<life göre, 
Hind lideri 6-ıdfyi Çıu:-Xa: • : ek 
ile Stalbıl ziyarete göudernıeihllr 
'e kongre tarafından \ 'erileocl' kıı. 
ran da bu aeyalıatiıı neticesine ta·· 
ilk etm~Jldir. Maliun o1dugu· üzere - . a..-stosun 7 sinde kongre Hhıd • 
lngUU mftnasebetleri bakkmda ki'. 
rarmı \"eılel'dltir ve bunun Rindi • 
tan mukadderatı üzerinde bUYdk 
bir tesiri olacaktır. • 

Hind Uderl ve bilha59ft Gandl 
hakkmdi. ~k sita~lt sıfatlar 
lıullandabfJir. Fakat realite,t fyi
ee o~taklerl iddia olunamaz. San-

Bu ziyaretlerin ınevzuu,u memle. 
kelin her nevi ihllyaç maddeleri ve 
tüccarlarımızın hUkQmetle l&ıl>irllğf 

yapmalarının temlnl teıkil etm!şUr . 
Ticaret odaları delegeleri gerek S&f. 
\ ekıle. ger..,ı{s.ı tl::.ıret veklll:ıe tUc. 
carlarıuuzı:ı hUkümetln emrinde bil. 
yUk bir hUsnU niyetle, asker gibi 
ı;alı.şacaklarını vaad.ıtml§lerdlr,. Bu 
arada delegeler, tüccarlar tarafından 
yapılacak işler ve alınacak tedbirler 
hr.kkında da başvekile ve ticaret ve
kUlne esaslı izahat vermişlerdir. Dl. 
ğer taratta:ı hUkQmet te tiiccarıa ıı. 
birliğini tam b!r bale sokmak azmin. 
dedir. Plyaaanın asayi,ini bozan tu • 
feyll unsurlara ka?'§ı amansız blr 
mücadele açılacak ve bunların ain.si 
faaUyeUerlnln önüne geçilecektir. 

Bu gibi unsurların çogu ticari dar. 
lıkı&rı, it yerleri ve elleri.ilde mal • 
lan olmadan hava muam:ıleleri ve 
spekUlliıyon yapıyorlar ve vurgun 
culuk yollan arıyorlar. Bunlar orta. 
dan k&lkmca ııamualu tllccarm mllf. 
terek bir mesullyet. kabul etmaal ve 
kendi aahalarmdakl meslektaJları u. 
mumt menfaat ölçtılerUe kontrol al • 
t.ma aımaıı mllmldln olacaktır. 

ki an dedli:imiz dtlnya içinde, ulı.. 
1ik ve hiMiyatlan malüm insanlar Lonclradan bilclirilcliğine 
\t; meslekleri qikir de\Jetler arıı. 1 

MJlda 1'&§am1Yorlamw, da başka. l 
göre 

'"" dtbtyada, uarlyat 0\'Ulll• 1 Japonlar 
da möcerredlllc &leminde ya,,. 1 

yorJarmL, gfbi fikirlere sapln.n;. 

)orlar. Hlndistanm mukatldel":\tı 1 Yakında Rtısyaya 
meeıeleslnde İngilizlerle anlaşama... 

malan ancak böyle ltlzum"uz bir 1 d k 
inattan llert geldif,i gfü:e çarpmtık. sa ıraca 
taihr. Rfnd lklerlerlnin halis ve Nl. 

mimi emeHer besledikleri görülü • 
ror. Kendilerinin nunu<1kilrhlı:JA -
nadan ~ ~phe etmiyor. Fakat 
İngiUzlerle anlqmak için her şey-
den evvel f.ngiliilerin Hlndlstanı 
t~tmeleri ve onu mnkadderatmı 
laiaat idareye bırakmalan tekrtL 
nin ftlJe çıkanlmuına :lmkln bulu. 
namaz. Eler ortada bir harp bu
laamasaydr, Japon ordulan derhal 
Hinclistam htfl& ~bilecek bir htf. 
d8dda ohnıuıRydı belki bu tıeeni -
benin tehlikesini göze almak knbll 
olanla. Fakat böyle tarihin en 
bahraob dakikasında İnglltereclen 
bu kadar ihti:vatSJ7.cıa hareket l'!lte. 
~ yanlq olur. 

Londra, .. ( A.A.) - İngllterel c 
gelen haber, Japonların yakınd:ı 

Sovyet Rusyııya taarruı ooet'cAi 
hakkındaki kanaati kuvvetlendiri. 
y0r. Japonlar Rus hududunda bü· 
yiik ölçüde asker toplanmışlardır. 

Almanların Rusyada, Japonların U. 
znk Doğuda knzanc1annı sağlamla· 

dıktan sonra Japonların harekele 
gecmeleri muhtemeldir. Bunun•n 
beraber Ciu'iıı bir hareket yapması 
mümkün olamı~acak derecede bit .. 
kin dÜ"7Jesinı beklemeleri ihtimali 
de \•ardır. 

Japonlar Jç Mogo1islan'a 1aze 
.kuvvetler göndermişler, Çin ııeddı 
arkasında mühim asker toplamı•• 
!ardır. Bu hareketler yalnız Rusla· 
ora ka~ıdır. Bunu Ruslar da bili· 
yorlar ve kuvvetlerini arttırıyorlar. 
Şimdi Slbiryndn 600 bin Rus askr• 
rl vardır. Amerika rla Alaskadıı 

kuvvetlerini artbrmaktadır. İlerldt
Japonyaya kartı bir harekette Alas· 
kanın büyük bir ehemmiyeti olacak. 
lır. 

• 
Ankara, 3 ( A.A.) - Mi.li Şd 

Rei.e:climhur l.snıet tnônü bugün M 

at 11.45 de Ankaraya avdet buyur 
m Ulf ardır 1 

Reisicümhu.."'1!."1111Z Et..imeau•da 
Essvekil Şükrü S:ı.raooııu, Ar.!<nra 
rnli ve belediye re".si Nevzat Ten• 
do~an, Anknra. gancda da B. ll.

1 
Meclis! Reisı Abdülhalik Renda, 
wneJGrur.rnzy Ba~k.'.ltır Mare~a1 Fcv 
zi Çakmak Vekiller, Parti Genel j 
~e.kreteri Memduh Şevket E~endal, 
Par~! Gunıpu Reis vekilleri, Parti 1 
idare heyeti azaları mebuslar, Gc· 
nelkunnay ve vekiİıtıı:ıcr ileri ge• 

1 

. 

lcnleri, Ankara vali mı:3.vini, gar-
n!zon komutanı, C'mn'yet rnüdlhii ı 
ve ır.erltez komut:ınr tarRfından 

lrn.neılanmıslnrdır. 1 
Gann iç ve dış ıkı:s:rmlannda top. 

lanmış olan kalaib11rk bir halk kUt 
lesi Milli Şefimizi coşkun tezahi.b-
kr 1 e sel~:nlamışla.rdır. 

Musolin·i 
dedi ki: 

ikinci cephe 
Hiç bir yerde 

kurulamıyacaktır 

Lô.vô.l 
lklacı ceplle 

r&araldap talld'rde 
Almanlara miza. 

Jlerete karar vırdl 
V'~f, 4' (A.A.! - Moı;ohnl Gori•. 

taya gitmiş, harp ölüleri Abidesine 
çelenk koyduktan sonra genel kur
may başkanı general Kavalero ili! 
görüşmüştür. Musolinl halka hitap 
ile demiştir ki: 
"İkinci cephe ne burada, ne ha~ 

ka yerde kunıhnıyaca'ktır. Esaseı1 
mihver buna kartı durma~a hazır
dır.,, 

• • • 
Londm, 4' (A.A.) - Madritten 

Daily Mail gazetesine bildiriliyor, 
LdvAI ikinci cephe knnıhnasıno tP. 
şebüs edıldiı!I takdirde bunu muvur. 
fakıyetsizli#e uAratmak için Almaıı· 
iare mfü:aherele karar vermıştir. 

Ali Haydar 
Aktayın 
cenazesi 

Cenaze bu •tıbalı Adadan 
getirildi merasimle 

delnecliliyor 

Sabık Moakova bllyt1k elçlml..z 
Baydar AICtaym ftlfatı haberinl, 
dllnkU .ııayrmızda bllyUk bir teeullr'le 
haber vermı,tlk. 

Merhumun nAfı, buglln ısıı.den ev. 
nl BUyllka.dadan alınarak huaUlil bir 
vapura komııuotur. Vapur, Bllytlka • 
dadan bu aa.b&h aat 10,l:S te hareket 
etmfo§ ve Sirkeci vapur iakeleslns ya. 
naom•tır. Cen.uıe burada, eller lla • 
tllnde vapurdan çıkarılmff ve cena... 
ze arabaama konmuıtur. M:eraalme, 
aaker ve polis mUtrezelerl ı,ttrak et. 
mlftlr. 

Cenaze alayı, 11,30 da Sirkeciden 
hıt.reket ederek Beyazıda gltmlşttr 

Burada merhumun cenaze namazı, 

öğle namazını müteakip kılınmııtır. 

Namazdan ııonra cenau, Edirnekapı 
dJlmd&ld tehltlife götürülerek def • 
nedlleeektlr. 

Cenaze meraalmlnde, Ankarada 
bulunan vall namma muavlnl Ah 
met Kinrk, diğer vlllyet, beledlye, 
parti erkA.nı, aıkert erk4.ıı, eonebt 
devlet mümeır.sUieri, doııllan akra • 
bal&n hazır bulunmu§tur. 

Kaçan deli 
yakaıandı 

Mr. Parkerin teklifi Hind !itle. 
ri ldn kıymet.it l!!tiııareler temin 
edeeektJr. Çan·K•J·'5ek Asyalı bir 
''atanseverdir. ~JJ. ~tinin istJklilı 
nğnmda savapyor. Çall"'l<a ·.~kin 
İngills taraftarlıiı fl<leceii ve Gan. 
diye Bindi.,_ ~ hayırh olınıy. 
l'Ü nulhatler 'VCl'eeeğl 8"tldan 
J:~. 8taltn vakıa Asyalı de • 
ğildtr. Falmt her halde onun da 
bu nadir -'hada Hind llderine bir 
intiba tfl'Ht edecek MSzler söyleme. 
111 pek lrabllcUr. 

Fransaya uker çıkarılması ihtı .. 
rualıne çıkacaklara yardım edecek 
her Fransız vat::ın hulni sı yılar.ılı: 
61ftm cezasırıa mahköm edilect-ktir. 
LhAl, Franıır ı>oHsinin Almanlnr
la fşbfrllli Y•Pmnsınr valllf're em 
retmiştir. Bazı çenelerde gidiş 
geliş yasak edilmiştir. 

-----~~~-----------
O, gün lıırlaTJa nanl 

gefİnmİf 

Ba teklifJn Hindistan mabfille • 
rinde elcldiyetle tellkkt edlllp e • 
dl!mfyeceğinf bihneyfz. HlndliY.v 
~ 'Z •imtcMt.a katı bir karar aJ. 
mala bebemeJtsı bir ınsam yoktur. 
Gandl ba seyahati yapmak ve ch'ar 
menıJelret lf!flerile bir lstitarede 
bulanmak ile hlçblr leY bybf't
mes. Memleketl ufnlnda ~imdiye 
kadar katla.ndıiı sıkıntılar yanın. 
da lııa yolcıa1ak zahmeti pek hafif 
kalır. 

KART USULÜ YALNIZ iSTAN
BUL ve iZMiRDE KALACAK 

ı ·' 

Diğer şehirlerden 
kart getirildiğı 

istanbula fazla 
anlaşıhyor 

Bir kaç gUn evvel, Bakırköy akıl 

ha.ııtane.ııl.Dden kaçan Adıyamanlı 

:Mehmet adındaki deli, dUn Bakırköy 
civa.rındakl kırlarda dolq1rken ya. 
kalanmlftlr. 

Dell Uç günllnll ktrda dol&1makla 
geçlrdlğlnl, yantnda ekmeği olup a • 
ğaçlardan topıadığt meyvalar ve boa. 
tanlardan kopardıtı sebzelerle geçin. 
diflnl, geceleri de kırda yattığını 
ııöylem!§Ur. 

Deli tekrar hastaneye yatrrdmıı • 
tir. 

Hindhtan meselesinin bir ~k • Kart ile ekmek tevziinın birkac hububat alım salımının serbest bı. 

Buyuk Millet Mec
lisi dun açıldı 

(Yazm 6 mcı Sayfada) 
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AlmaııLaı 

Kafkasya-. -ya ınıyor 
Rus kuv

'Jetleri ikiye 
ayrılmak 
tehlike
sinde 

• o 

Motlrll Alala 
llollan Kollu 

!lellrlae r•lr'•ftl 
Voronejde ve Staftnpa6 
J.uılar Alman taarnızlanna 

l!Mlka..eme't ediyor 

<Y-a....w 

Kartal laclaıı 
ardıalaadl 

T evf iğe zehirli rakıyı karısı ile 
iki çocuğu hazırlamış 1 

Çocull 8'altaııaa raluJI ıetlrmlf: ulaba 
itana Ali bey gladerdl,. dlrerek vermıı 

Kadın ve iki çocuk yakalanarak 
Müddeiumumiliğe verildi 

!tir müddet evvel, Kartal Malte-1 içeriye giıre.rek bir şişe rakı getir· 
pesinde esrarlı bir zehirlenme hi· mlş kendf9ine vermişti. Rakınm 
di!leei cereyan etmiş, Tevfik adın· ağzmda iblr kart Mıh ve bunda 
da birU!i meyhanec:ı Mu'harreımln "afiyetle içiniz, Ali" yazılı bulun• 
dükkinmda. otururken bir çncuk maktaydı. 

Düseldorf 'ia 

Yangınlar 
hala devam 

ediyor 
Şebrln ıana)'I 

mıatall:ası 
barap olda 

Berlinde halka, odalarında 
kum torbalan 

bulundurmaları bildirildi 

Tevfik ~işede!ki y&ZIYT okuyun • 
ca, :Muharreme: 

- Haydi Muharrem, aııafl)!'(fan 
bir ş:l§e rakı geldi, çabuk kadeh ve 

(Devamı 3 ftnctlde) 

Bir tahsildar 4 bin 
lira ile kayıplara 

karışll 
Zabıta ta sildarm bir reli· 
kete kurban g ttığtni sam yor 

Silivri maliye tahsil şubesi tah· 
sildarlarından Hasan, geçen ayın 28 
ndenberi kayıptır. Tahsildar kaT
bolmadan eTI·el 4 bin liraya yalcın 
para tahsil etml~ bulunmaktaydı. 

Znhıta, muhitinde pek faziletl 
ve namuslu bir adam olarak ta. 
nınan tahsildarın herhangi bir felA. 

Lond 
.. -Cu . kele kurban gitmesi ihtimaliyle, bı 

ra, ,. (A.A.) ms gecesı iş üzerinde ehemmbe1le tahkiJtal 
Dliseldorfa yapılan hava akm?nda 1 b 1 t 
ib cdJen tahribatın fotoğraf! &.n- _a_ş _a_m_ış_ır_. ------"'P."--
r.ı çekme~ giden müttefik pilotla. 
rr, taarruzdan on ?ki saat ge!:tif;i 
halde yangınlarm devam etmekte 
olduğunu söylemişlerdir. Yaprlan 

<Devamı~ öncüde) 
TARiHiN BUYUK 

DAVALARI 

maza gtmıe.I her iki tarar irin de büyilk şehre hasredilmesi kararlaş- rakı:ldıf}ı yerlerden lstanbula gönd •• 
zararlı olabilir. Hlndliltır, mazide- mıştı. Kartla ekmek dnAıtılması usu rildi~i ve birçok kimsE'lcrin bu işı 
•i 1"Üıalardan dolayı ne kadar ,ı. lüniln yalnız lsıanbul ve 1zmlre hıw de ticaret \•esilesiyle iıtihaz ellik~ 
lllyet hisleri be"llPrlel"Se be!Jle!iln. redllmesl ve Ankara ile cliAer şc:. ~ri anlaşılmış•ır. 
Jer, vatanlannm hayrı ve neri namı birlerin de bund"ln istisna edilmesi ----...:........:... _____ _ 
na banlan S05turarak istJkllllerine etrafında tetkikler yapıldıAı bild•• 
kavaşmaam en keAtlrme ve en a. rllmektedlr. 
men JOllarmı aramalıdırlar. Bu da Diiıer taraftan, yurdun muhtelif 
İnıtltere ile mesele çıkarmamak • bölgelerinden son günlerde fstanbu• 
fadır. Xonıtre tarafmdan mtina.se- la gri renkli ekmek kart göndt-rll. 
betslz ve Hindistan için zarnrh o- diği görOlmüşHlr. Fırınlar. belediye 
Jablleeek bir karar ittihaz etmeılen iktısat mildOrJOAOne verdikleri flf" 
evv~I Hind li<~rlerinln iyice diisn. !erden şehrimizde son gOnlerde bu 
necelı1erl ve akh~limfn tcUd!I e•. karllardan 36 bin adet sarfedildlAI 
tllı ltatb luLreketten ayrrlmıya • 1 anlaşılmıştır. 36 bin kart, 18 bin 
rıddan timit olunabilir. ekmek muadilidir. .Bu karllarrn, 

ldanclaya hava hücumu 
ba,lıyor ma? 

Londra, 4 (A.A.) - İzlandadakt 
birle§lk Amerika. ukerl makamlar: 
bir tayyarenin aakert te.sltılerden bl. 
ruıe bombalar attıtını ve mitralyöz 
•teflne tuttutwıu bildlrml~lerdlr. 
Haaar çok hafiftir. İna&nca za., ıat 
)'oktur. 

Ve mlaelgaralltl 
Belediye, kendi iktısat müdürünün 
verdiği malOmatı tekzip ediyor f 

Leydi Glamis 
Niçin Yakıldı? 
Mrızaller E•enin topladığı 
büyük JavaltJTdan 2 neUini 
tqlril eJen ba eiJJen o.. 
lmtllJIG7G Jefer ımraJılı 

Mülga B6lg~ İaşe MUdtlrlUğtl ile 
belediye lktmat Mildürlilğil me
mur e.rı a.raA1nda bir ihtılaf çrknğı 
ve güya İqe M'tldürlUlfünUn blzı 
evrakmm Beledive tkt:ısat 'MüdUr
lüğüııe devir ve te.ıı.iDı edilmek ıa-

tenmcliği yolur.da evvelki gün bir 
gazeteden üc:t.ibssen verdlğım·s bir 
haberi dün alAkadarlardan tahkik 
e:tmj3 ve bunun tamamen a.sılsız 
olduğunu belediye iktınt mndnril 

(Devamı 3 iincöde) 

yazı • ...... ., .. 
4 Dncu sayflhiida 



Zavallm kdtibin 
başına ~elenleır 

Yazan: R. Ç. 

C ENG1Z1N çok tuhnf tabtat· ı mınldanclı. Artık durmadan hem 
le.ri \'ardı. Hi~bir dine tııp ~ uzı.ror, hem mırıldn-nıyordu. Da • 

mnz fakat dine t.aı>nnltlra da lilz. t.iltalar da UerlOOiltre ilcrliyorıJıı, 
ıunzdı. Htı.ttü m~bur yas um şu CcngiL, sa.bırsız ordu: 
«.izleri kn) detmci,ri unutııuıdı: - Bı-e ktitip, sana kitap ynz 

- fl'çblr dini tercih etmeyirılz! denıedil\I , nelen l\lusul l>cyıne 
Her dıııln ıliklerlne ayın 5\lret-ic 1 ~ azılncal< il,l satırlı!; bir sey bti?• 
muamele e<]lnlz~ Adetin şu '~fU bu dik! 
tnrı:dn. .> apılmasınm Tnnrı nındJn Katip hiç oralı olmuyor, blldlsiııi 
de lıiçbtr ehemmiyeti yolıtur. okuyor ' 'e: 

Cengiz hngi <liııdm olursa olsun, - :Mli nade ec1in hiı.~nmm da 
ıılemn ,,, t.abibleri faldrleri \'erf""i. i~ i bir sey olsun! 

~ , , o 
den muaf tutar bunlnrn bir tnltım Ulyorda. 
husu i imtiynzl~r \'erlr<lJ. llir brda ·ıhnyet lrontcr içinde yaratnbll· 
mabedinln )-nnındtı in :ı edilen bir diği snhcserini olmmnğ:ı lınslıulı: 
cami veya bir ~'ilise onu katiyeo . "Ben ki lliılmn ve berrin \'t bab
kndrmı:udı. Jl:ıttiı lınnın bıulio;t rııılm 1 Sultam diyar itrak ve :Je 
r.ıbipler J;cnd: ine ştlcayette bu • lıln5ahı clhemm ! \e iliilı .• " 
htnduklnrı uıruı.n o, ı., aca şu ce• Cengiz deli gibi yerinden fırln • 
'nbı \erirdi: dı: 

- Onbr da tapmalı ı - Bre, dedi. Şulıcrlf neler zır 
ı~akat bu bel betli hC.kanın kız.dı. lıyor, r:unun moğolcnsını bana SÖY· 

ğı hlrçok :;eyler \ardı. Mutnnt.ıın kıyn! .• 
rlfıızı " ultnnım'' "hıışmetnıca Jlemen forrİialıQ ettiler. Oengi~ 
hım" 'gibi özleri i;ldince küplere hi<ldetJc sordu: 
lıiner: - Snnn. kim böyle yaz eledi T 

- Biz der dernlrofnln oğlu oı. Katip, mnğrur celııp \-erdi: 
ıraMn. öğuııtirliz! Böyle füfızlnr - Bu f:Jktn kullanılan usule ri-
<'lnyma.k istemeyiz! ayet ettim! 

Bıı ı;ıebeptcn se!fızndeler ona sn - Bte, bflmi:rnr muc;un kf bizim 
de: l"mlmfz., demircinin o~lu Cen~z • 

_ Cengiz ı <lir. Ilaskn IUkab istemeyiz! 1\-fmıul 
Diye hitap ederler, halk da h~ beyi c'le b':d b6ylere bilmeticllr. Ke

!,nnclnn baJ13ec1.erlerken (Cengiz) sin ·unun lmfncırnıl .. 
isminJn nllıa)ctinc bir (ban) sözU 7Aırnllı Jmtip uc;ule riayetin fnz~ 
l'uvc e lcrlcrdi. Bunc'bn daha llcr. la meıldahhğm eczn mı ı:ekiverdi. 
o,inc ~itmek yasnktı. 

Ilnttil bir ı;Un, o zaman tama• 
mi~ le lıııi tl)"l\nlı-ıı le bııl et.mi o• 
Jnn tKerapit) tatnrJarmdıln biri<rt: 

- Hlıknn, dedi. Iln tevazn me\' • Güzel sanatlar ıı.ka.deml.slnin bU. 
•im ~Mir. 7.aıferln o im.dar bUy\\1 • ı tUn eubclerlnin t,,Urakilc açııan ve 
tiir ki, kopuzların dillerine destnn umumı bir takdir ve ala.ka ile karwı. 
< imalı, ozanlnr söyletmelldir! laıuı.n sergl on gUn daha uzatılml§ • 

Cengiz, bu sözü cluyar doymaz tır. 

ll\ıtn:ı<l:ın çıktı: • Belediye, taııkrı.ılad&n Dolmabah. 
- Götüriin u dnlknl'tlğu, dedi. Qeye doğru açılacak bUyUk c.ı.dde tçtn 

Bize yohımuzu a.-.ırtacnkl.. toprak tc.'!vtyesıne hemen b:ı.şl.ıyacak 
lliU, n M 'cmünnchrl fothctü~ trr. Bu cadde Taksim gazinosu ya _ 

za.mnn, KnQ!ln SultAn Melımedın nrndan DolmabahQeye inen genlo ve 
l,fıtıplcrindrn birisi, nnsılsa Urar dOğnı bulvar olııcaktrr. 
~·olunu bul:ımıyara'k, 0engİ7.e iltica * Güzel sruıatıar birliği resim §U-

ctmc'k mceburi1etlnde knlır: bcal, dlln öğleden sonra 17,30 da Ga... 
- llaim.n, der, ben Sultan ~leh latnııaray salonlarında bir realm sor. 

ıuedln en 7Jyaae scvdJğt bir katibi gısı 84:Dl!Qlır. Sergide Şevket Dağ 
idim. & b·"u yazılarmı bana ynz. Sumer, Ayetullah, Sami YeUk, Ah • 
clırtmlı. B8tun tilkede benim kale- met Dotruer ve diğer bir çok tanm. 
m'md.<-_n üstiln kaleme sahip Nr a- mqı nıssamlarınuzın eserleri vardır. 
dnm bulrunadı ! Senelerce kitfp]l • * B1r mUddettcnbcrl llmı.uumızda 
':.ini yaı,tnnl Şimdi de isterseniz bulunan Dumlupınar va.:>uruııun tek.. 
izbı lcatibhıiz olayını!. rar :rıreyc gidip gttm.iyeceğl hen UZ 

<Jcngizin ulemayı, üdebayr !ôe\' blllnmemekte ve Dumlupıııarın ılın. 
<1iği m IÜ.'ll. il emen cevap vertl 1: dlllk ısoferlerine devam etmlyeccğl 

- Bize ele 5Ulay bir katip gt>. tnhmln olunmaktMır. 
reMJ 1 Btmiliın bö~·le sen de blıfoı • Tepebt14mda. Ferah a.partananın 
y:uımuzcla kitjplik et t da oturan Ester ndmdı:ı. blr kadmm 

Sultnn Mehmedin ld.ttbi, fimdl randevuculuk yaptığı haber e.lmmı.ş, 
de (lengizhı 'kAUbl oluyordu. K:ı geçenlerde evi b:ısılnrnk blr çok ita. 
lt'fllln<kn lran damladığını söyllyen dın ve erkek yak!!lnnmıştır. Dairesi 
edib, memnun, seviniyor, AlJahm mllhUrlcncrek ıısliyo ceza mahkeme.. 
ken<lislnc bu bllytik kapryı açması- elne vel"il~n randevucu ka.dm dUnkU 
na hnm<l ile fllilcredl~"On'hL muhakemesi neUcestnde 8 ay hapl.s 

Bu sıra.da Ol'iıgizfn büyiik 1m- 30 Ura da ağır para. cezaııma mnh • 
mnnWınla.nndtuı (Cebe han) ordu- kQm edllmlftir. 
!iU ile Snrh·eyc :;itmek istJyor, far "' .Manrif veka.ıett orta ve teknik ted. 
kat IU5Ul beyi (Bedreddin lı11n) rtsat mualllm. kadrola.rmı hazrrla • 
bir türlü Oebe Han'ın ülkestnden 
g~e müsande etmiyordu. 

Cebe Jliin l\lll.!>-ulun kaqısm<la 
Jrarnrgiihını lrordu. Blr name ile ne 
ynprlmıı ı lll.zımgeleccğini Oengiz 
<len sordu. 

O vnkite !ca.cl8.r mektup Jın:nWc., 
Ni) lece ku\'\·et ,.e kudretini gös 
termek frrsatm.& nail olnınryan 
suıtaıı l'ılehnıedin Wibine artık iş 
çılanıs bulunuyordu. 

Cengiz: 
- Gel balmhm, kB.tfp, eledi. Şu 

Mofml neytne bir mektup ya7.. Şuır. 
bm diye: 
"Tanrı b!ııc, yeryüztl imparator 

luğnnu vercll. Bi:ze itaat eden1eıin, 
ordulnrnnmn ~eçrneslne Tl.\%1 olnn
lunn hülnımetlcri, aileleri, m:ılla
n malı'uz ve mlifmmencllr. Akılinc 
hnrcltet edenlerin hasına ne ıtcle
cef.'1ni yalnız Tann bttirl Eğer bize 
itnnt eclcrsenlz bi?. de ~iv.in dO!tto.; 
ıınz olamz! Yok itnnt etmezseniz, 
lıih ~"" ordumuz varm<'n Mnsuhın 
hnİı ni"e olur hllmem !" 

Sonra ilfh·e etti: 
- Değil mi g\i7,el Ba\ladın değil 

mi! 
Artr hutip hemen CC\'ftP verdi: 
- Aınn'l lliJ<annn OJ1lamnrı: olur 

muyum! tstcdil;iniu:lcn çoh ı;ü7.e1 
bir mclıtnp vanlncakbr. 

- Jfn ·eli, görcyfm seni! 
JUtip blemhd bo1dmsms bet~r 

dı. Vamt:ıl!'a ~ldu. ftir hal'll it'-'• 
li.melıM Jt:ı!'m•!f'e, tillmiğilc ya 
!adı ~. !'~O"ftr yazdı. Yıı.zdıf;mn 
ı kal'ak 'ren<lt kendine Mr eeyler 

Yalnız bir vaziyet vnr lci onn 
dt>rhnl son \'ermemiz Jıiznn, ~ün 
kü Fraruıarun ~refini dü~üriiyor .•. " 
( Cenevreye gelir gelmez lıirı;ok 
kimseler bann. bundan -;ikD.yct et • 
nılşlerdt, ben de zaten meseleyi 
biUyordam). "Matbuatımmn bir 
kısmı İtalyaya sa.tılmıstrr •.. Bunu 
herkes biliyor ... Memleket nıınıını~ 
yUzllmtlzil kızartan bir propaga.n. 
dara Alet oloyo.rlar.. nu "'7.al&in 
liniine geÇmek kin ellnlzdedlr." 

IAml, Ş.'\kae1, babll<':tln bir tavır 
tnkr:::ırnk: 

.,_ Yolt canım! eledi. ahi mi? 
halynyn ntılmr<;lnr im? Acaba hl· 
ını mübnlfığn etmiyor mnsnnu'lT 

l...cje Uvfllin ~rknsından hanıı ı. 
~retler .ediyor: "lfoytli! Hiç ~e
ldr.me!'' demek 1 tiyorilu. 

Ben tle znter hiç ~eklnmerfon 
lıer ~eyi liylüyordum. ı.nvllle bu 
ımtıbnıs gnzetderf himnye etmek 
le iyi bir lıa!"e'kette bulanmnınış "
la<':tğmı açıl<~ anlnttnn. \'ine gii· 
lüms~eğe clernın l'clh'ordıı , :ının 
her Jınld.., fena hir \'uiyefe dii' • 
mU~ü. Bilmem konasmamızın nl • 
rlı;'.;1 fı:ı.ııgi i tfknmetıen istH:ııle e
derek Lejeye yan ~aka, yarı ciılcli 
tıu söz'eri 1!lvur<1o: 
•- Do!rma nerc«leyw Paffıle 

döllet'cğlm gellycır ... ne flcrslrıiz! 
JüJ R.omcı pekl'ılA boradn benim 
yerimi alabntr ... '' 

B'rçok yerler . e 
lıtthlAlı ar fı 

Son zamnnlardo. bazı Ano.dolu te
hir ve kasabalannd!l. yeryer bulun • 
mıyan, darlığı görutcn rakı buhranı 
şımdi ~ehrimlzde de btıştiöstcrmiı,ıtlr. 
lstanbu\tJakı müskirat bayllerl'ld:ın 

hem n ekf'crisln1e !yl cins rakılıır 

kalmam~tır, Bulunıı.nlar dUşUk del'c. 
cell ve ikinci derecede rakılnrdır Bu 
haı ak§amcılnn b r h yll dll§Jnd'.lr. 
mektedir. 

Hntırlardıı.dır ki geçen sene d11 bu 
mevsimde rakı darlığl bsş:;ClJtermlş.. 
U. Soma \'aztycttnden do6nn bu dar. 
lığı inhisarlar umum mUdllr!UğU ted. 
birler olnrnk glderm(JU, Eldeki im • 
kı!.nlıı.r nlsbctınde rakı lma.ıtıtı de -
vnm etmekle beraber bir takım ıı. • 
miller zamıın ı>.amıı.n lstlhlO.ld yUk. 
seıtmekle ve bu d:ı lJıt.bıı~i ile isUh. 
lft.k arnemd!!.ki muvaz neyi bnz;no.k. 
tadır. Bu şeldlde zamnn zaman de. 
g-tşen bazı mıntakıı. 1ardn isUhlAk nis. 
beti yUkseld•ğlnden o mınta.kalı:ı.ra 

ılo.ba fazla. Bevklynt yııpılmalctadır. 

Fakat lstanbul gibi bUytık ş"hirlcr _ 
de bu aylardn bira lstihlA.kl çoğal • 
makta fakat rakı lstlhUıkl nleb~ten 

düşmektedir. Yalnız bu dti!'ll§ umu. 
mt artışa nl.ııbctcn ehemmiyetsiz kaL 
maktadır, 

Taksiler 
Her güm öl!e "e 
yarısı çalışmcak 
Pcırol ofisin Ticaret Vekiılctinc 

;) :ıptı/:lt lıir teklife sfüc, nıııv:ıkknt 

hir zunıan için taksilerin hund.ln 
e\"\'el ~ npıldığı gibi bir gün tek 
lılr ı;lin çirt ııunı:ıralıırın çnlı.5tırı '. 

ması ı-.tenmlştir. 

l'arar bu:,ıünlcrdc çıkacak ve der" 
hol tnlbikine geçilccC'ktir. 

Kartalda ır 8şçl 
to rak altında 

can verdi 
Kartal çimento fal>rikası lsçilc

rindcn Ömer ve tsmnil, evvelki gün 
1:.? metre derinlikle lılı· toprnk kn· 
z:ını içinde çalışırlarken kazanın 

birclrnbirc çökmesiyle altındn kal . 
ımışlcırdır. 

fsm::ıil sarkıtılan bir ipe tulun:-. 
rak Jrnrtonlnlıilmiş, fnknt Onıer ha• 
vosıılıktan feci bir ~ekildc ölmü~ 
tür. J\azn lıakkmda 1ahkik11t11 hnş· 

lanmıştır. 

me.~a. bn§tnml§t.rr. Bu yıl, hlc;:blr mck 
tebtn mualllmslz kaim ması için 
mtınhrıllere §imdiden tayinler yapıla. 
caktır. YUkeek mektep mezunları: 

aslı mualllm olamk Anadolu mektep 
lerlne tayin edllocekler, lst.ruıbulda 

kalmak i&Uyenler ancak yardımcı 

''eYB ücretli muallim olabiloc:?kler • 
dlr. 

• U.~J.U): 

'JUL ROMEN 

Sonrn. E<1ene, Politlse, :Hottaya 
(fsvlçre konfedel'IM!yonuna birkaf; 
deiıı reis sef;llen) Bck'e, J .. Ukı;em. 
burg b(l.§vckilin.e ve ılalıa biJTok 
öltt'mll şahsiyetlere mst.ladnn. Hep-
iyle de ım çok gö~tüm. Hepsine 

de aym imftt'ı sirayet etmişti. E
den bann baştan a53ğı ateş ''t! 'lrn• 
rnrhı. ~illdü ıtöründü. Bir ~Un ev
'"el Ps'!'İ"lte rılmn bir makalemden 
ılola~ı bn.nn tc5eldtür etti. Bu nıa, 
kalemcle Fransn şuunma hltap et. 
mi \'<' CeM\'re içtimnmı~ me<lc·nl. 
.) c11n MU.-bnlini tayin ede<>.ek mu. 
aZ7.am bir ,-nzife ifn etmek iizere 
olduğunu bihlinni5tim. MnJmlemi 
l•arada r:ıhnt bir nefes alarak o -
lmmuo;lnrdı. ~kii "satılm•ş gM,e<ı 

t.eler" Fra.ns!Lllm durumu haMınt • 
dn elim cndiscler nynn<lmnrştr. 

Toplnntıcln, ttnlynyı temsU eden 
Bnron Alm"nzfnin clışanyn çllrtığt. 
nı gördlim. Güliimscmcğa çalı ıyor. 
dw; t:ıl.at ~rc .. 'n«lc dansmr I;11;r. 
betmis ,.e etr:ıfm -:iizUnılen knÇID!lk 
i tiyen bir ndnm h:ıll vn.rdr. Şahsen 
'ok SC\ilen bir sima olduj;"tlndacı_ 

Asıl hangisi 
/,abahatli· 

9 sene ınetres oturduktan sonra 
kadını sokağa atmağa katkrnca ..• 

SEVEN kadın tel1Hkelidir, der. 1 finı. Kıı.hnnı ~elttim, şimdi bana 
lcr. Fa!mtA bunu Sn.diye so- Lunları yaıtıyor:.un, h:ı.? 

ıacn...lt olursaruz, size ·•aynı LU· Ama, beni kolay kolay ynkıu~. 
ınr:nua lcoıÇ(uııttur da'' <liyecel' • dan ııtnmıyacaksm. Alimallah St'. 

tir. ' nı ıınrça parca ed•p <'Jğerlerlnl sü-
Zira, bu tiılte bir kadına çatmıı:- kecei:"lll kcbnb yapıp yiyeceğim! •• 

bulunan Sndinln basına neler :::el· S:ıdi ise knpana kısrlmış tlllci gl· 
mcmlstlr, neler?. Anın her seyden bi, lla~ri)·enln frlyan ellerinden 
<:\'el, biraa Sndinin de kalJahatl l>ir t\irm lmrtulamıyor, boğnzını 
olCluğımu unntnınnınk Jazımılır. sıknn Hnyrlye de ~ittikçe tnzyi'.ki. 

9 senelik bir gcçmi ı olan \'e ı;<'. nl artnyordu. Nihayet poll terle 
çenlerde ndliyeye intikal eden bu mübıı.,trler yetişerek Jlayriyenin 
gurip, garip olduğu kadnr da ha. pençesinden lıenc'fislni kurtardllar. 
rln macernnm tnfsilfıtı şöyledir: Onllne de iki poli<ıl aiper alarak 

9 scue kadar c\\'el, ticnretle uğ· boğnv.ını uğu~turnn ve listlinli bn
rtı§!l.n Sudi, Hayriye ndıncl,, eniııe şını dll7,elf.en Sadi, bu. emniyetli 
boyuna, olduhça gUzeı bir kadınla lınlden eesaret nlmı!J, ~ımdiye kr.. 
tnnlŞlllı~ ve beraber ya.~nmnğn bns. clar hiç sesini çıkannatl<en bu se. 
l:ınııştır. Ga~Timeşru mllşterek Jıa. fer şöyle söylenmeğe ba,ıamıfih: 
yatlıı.n uzun cıencler ço~ tatlı ~eç. - Hele bundan sonm ... Bundan 
miş \'e lki se\•gill ilerde blrlılrle • sonra hn ? •• Artık seninle beraber 
ınıden aynlacağmı hntırlarıntl. bi.. ya..5nmak ıJcğU ya, blr semtte bile 
le getlrmekten bn~ka nikih yıtıl • otıırmnlc isf em~m. Ben onnıma sıt· 
mağı bile bi ran bile dUsUnmemiş • sıunadnn, hanım. 
lcrdlr. Nlhnşet Hayriye ha~dnnı'la bu 

,\ncak ... Evet, ancak ar::ıt1nn 9 suotan clelayt da hlr clirmlimeşhııt 
sene gcçtfüt~n sonra Sadi, son zo. zabtı lıazırfanc'lı l'e bir kiiı,ede Io. 
nınnlarda. Hayrlye<len bıkkınlıl• komottr g\bi ~i<ldetle burnundan 
go temu:ığe bn lamı!,ftır. Artık e\·e ~oloyop duran kadın mahkemeye 
t;t:!i gelmcğe ba21 geceler de hiç ııokuldu, 
uJlnunnmAğa ba.5lamı~tır. Mahkeme, Hayriyeyi 84 ~iin milel 

:Cir nrnlk SadJ o hnle getmi'ŞJUr, r.~tle h:ıpl'I cc:m~nl\ mnhld\m l'C 

ki bn 'kadıır senedir beraber ys5n• uynı zamantln d:ı clerhal te\·kifini 
<lığı lmdına: kararlaştırarnk kndını Jandannn • 

- Hayriye, artık ayrılmamrz. la.. ya teslim etti. 
:nm. Zira ben scnıl.en ayrılıp ba~kıı Hayriye ne tcn<Iar olsa kadındı, 
lıir kızla e\'lenmP-k istiyorum! de. art ık bosanmı~, hüngür hilngUr 
meliten çekbımcmiştlr. ağlıyordu. 

Hnyriyo bu sözler üzerin~ yıldı· Biraz sonm fı'!,·klfhaneye giitU. 
nmln vuruloıu~ıı dönml~tUr. Kız. rlll~k 87'.erc n<'tilyc merdkenle • 
S:\di~ i Mlft ı;idc1ctU bir aşkla se'·· rlndetı indirilirken, sesi hıçl:ırıkJ::ır 
ıncktedlr. Zavnlh lrndının gözleri J..ı kesile kll'.'iile Sadiye doğra yunı~ 
J,3rnrıruc;, \"e O hırsla !':a.<linfn \iır.. rukJann.ı !allıyor Ve !iÖYle bağırı. 
rfn~ ntJ1mıştır. yomu: 

llayriye iriynrı, gUı;IU knv,·etli - Kurtohlum r.annctme, bir ay 
bir kadın Sadi tse cıln: çeUmsJ:r., sonra ~ine ka"" kal'§Jynyız. 
~tedi gibi' bir erkektir: Hayriye Sacli ı .. e, çoktan ort.nlft\tan kay. 
ka\'ga sarıunda Sadiyi bir hayli bolmıı§t.a. 
tolmtlnmış, dönnU§ ve Ustilnü b&" Muhnl•emeyi bn..51ttdan sonann 
v,ınr pnrçnlrunı. tır. kadar clJkkatle dinleyen ''e \'n?ct•. 

Sadi llAyriyenin elinden keneli • le hfr lıayli giln get-lrmf~, !ele~in 
sini gü~lülde kurfurmış ve tabana germü ~nlinden geçmiş olcluğn 
JmV\·et C\'dcn lmçarak tıoloğn Jm • anlqıJan yanmıdal<i v~h<'n znt 
rnlroldn ahıu<ıtır. gözleri Hayrlyede oldu~ hnlıle 

Hayriye böylece Sa.dinin ikUyeti bir t.arafts.n knTDnsn:, 'ICrt kolalı 
üzcrhıc hnkkmcla :ı:ı.bıt tam.im oto yakMmdan kayn.rı lastikten pap • 
nnr:ık a<lliyevc \'erllmifStJr. yon krmvu.t:mı dl\zeltiyor bir taraf· 

Fı-!;cıt hü.d~ bu kadarla ka. I tan da. söy1eniyordu: • 
pnnı1ığmı ruımnym: - BulunmNı kadın... MUthış 

Ha.yriy.e bir t.nnıftan Sadiyi, dl. kadml .. 
i,"Cl' taraftan mshkeme huzuruna 
!;llrnınk iizere heklerken, bu fırtına 
bir <lcfa ıh\ koriclordn. lrnptn. 
naın bm;ını nlnnınmış olan Jlay

rlye bir aralk poli!lerin elfndcn 
kurtulClu ve tekrar Sıultnin iizerine 
atıldı. Ulr taraftan S:ıcUnin boğa .. 
zm sanlır.1!1, J..-cndlsini itııt dalı 
K!lker gibi tartaldıyor .bir tart\ r • 
tan da ~ylc bnfınyordo: 

- Nan!Jcör •. bu kad:ıl' "lene san~ 
emek ven'lim. S~nnı dpttrge et • 

QeTtreaı 

LUTFl AY. 

-mnrahhM heyet reisi sıfatlle l>o 
efs.aııevf 1akblhJn yükltnU tu,nnak 
r.onında. lml<lığı i~in Mrkes kentli
sine acıyordu. Dostln.nndan biri 
lnılağnna: "Kalben o da b1dm ı;Hd 
dU!'iiinüyor. diye fnrıldadr. Bütiin 
gün Musoliniye telefon etmt.rt içfa 
uğrn.sh, durdu ••• onu mnkul bir yo
la !:evircbllmek için.. fnknt gn.l1ha. 
Mosolinl t.elefona çıkmal< istemiyor. 
mm:... • 
İçtimadan sonra Langcvin ve 

Piyer Kotla birlikte, hepimizin dos 
tu olan ~·c o srrabrda Milletler 
Cemiyeti reisi bulunıın Rene5i :rl • 
ynrct etmeğe gittik. BenCŞe Fran. 
f>"TZ halkmın lıakı1d r1uy;:ıılan Uze • 
rinde teminat verdik. "1'~\·et ama, 
Uıvfı.I !" dedi. Fillıakilm I..tM'ılln, 
bir saat"cvvel, iizerlmde i.>i bir iıt. 
tiba bfl'nJcmndı~m itirnfa mt'cbur 
•.alclım. Fakat buna mukabil Quai 
d'Ors:ı.ym haleti ruhiyeırd, mllnıkün 
oMuğn lmcl:ır, tatnıln edfcl bir Ta. 

tlyetteydl. 
"- Mahaldmk ki LbaJln ctn.. 

fmı saracaklardı, dedim. Bir taraı. 

NİHAT ŞAZI 

Ba se~ekl pancar 
mabsaıtl bereketli 

Bu sene pancar mahsulU gayet 
bol, ve iyidir. Yeni mahsul toz ~ker 
olarak i§lenmektedlr. Ağuııtoırun 20 
sine doğru piyasaya bol miktarda 
toz teker sevkedileeeğl. alAkadar mıı 
kamlar taratmd&n bildirilmektedir. 

tan biz de onu gfiz aıtmda bulma. 
<lunıcağız ••• 

Vaziyetin tarihi ıur.amethıc1eıı 
bahsettilc. ReJ., Bcneş, ciddi hir 

inanla, aynen ıu kelhneleri tıöyle. 
dl: 
"- Eğer vazifemizi yaps.rsak, 

(fünya sulhü en az 2-0 sene için lrnr. 
tardmf'ti olıı.c.aJdu. !" 

Sonra MusoJinl üzerinde, onu bel. 
ljyen U.k1bet h~tn<Ja görii~tlilr. 

Rene:«J: 
"- Doğnıeunn İ9tel'ffenfz, dedi, 

ıt1mdiye kıular dış fvaset mese'<'• 
]erimle da'ma '"l\Rıldı ••• Ilo hııc;u~
ta 90k eBJdmlş ·bir rJ(ihretle yaşı. 
3or. 

Sözümüzü, olup bitenehi hiç Sf'.8 

tılcnmıacb.n se,>Te<len llit lcre ~ • 
\irdlk. BerUnclen ~t bile çıkını • 
yorılu. Naziler, o ara, kencliierlni 
unutturmak lstiyorl:ırmış gibi hıı • 
ttket e<llyorlardı. 

- Onlar da bir haylJ tetii.şlan. 
ılıJar, dedik. Bn günkU t.oplnntıyı 
her halde lınI'ktan tamamlylc sal·. 
luyıuıuyacaklurdır. Bugünkü içti • 
ma Almnnyada deı·in bir tesir h&· 
sıl edecektir. Jlelc yarm kuvvete 
müracaat s!ya.ı etinin nrtılc bir ne· 
tice \'emıiyeceği k.endilerine jsbat 
edflrse. Or.lar İ!:ln de dükki.nlan. 
nr knl):ıtmııkta.n ba.'ka ~ knlnın 
y~tll'._ 

(Devuru var) 

Sanatkirın bak~~ ••• 
A MERlltA durmadan bu h rp. 

te neler yapacağmı ha~ırıp 
duruyor; bu s.e!er de üç mil,>on 
beş yliz bin ki;ıilil; bir ordu hnzıı. 
ladığını illin e<liyor. Gerek hıı dev
let ve gerek İngiltere, A \ nıııa ın· 
tusrnn bllyük ordular çılmnn:uhl<ça. 
lehlerine bir netice nlamu'ar: 
Lmıu yapmak ise yalııız orduyu ço. 
ialtmnl<, 6llufılıırdan dağlar ynıı • 
malda milmldin def,1ldir; gemi, ti\.). 
yare, kumanda heyeti, t.nn~• 'c ıli
ğer hirı:oh meseleler dnlııı \'nrdır 
kı, bunhırı dn gayet ince ve kuv• 
,·etli lıesnplar .. a birbirine hnğlnmnk 
liizungellr. 

Bununla. bernbcr Amerll.umn 
ünyıulıı. en !Ierl e n d U s t r 1 
memleketi oldu,!;'lmu hic lıfm e ir .. 
kir edemez: ti<'aret de bö~ ledir; 
)er yUzUnün hemen hemen bütün 
ult ınlnn ornd:ıdır. Kırmızı dcrilil.!'" 
ri siirüp öldiiren \'e yerlerine ge. 
!)t'n bu A \'rnpalı muhacirlerin kı a. 
:ınman<la m~ydann getirdikleri t.e
l<iimlil, dünya medeniyet tarihinin 
cm hnyret \'erici hildiselerinrlen 
biridir. 

Sinema filimlerlni bile gözden 
geçirirken bunlann arasında en mu. 
kemmellerinin Amedmlı oldıığanu 
görliyoruz. Keyfiyetteki bu üstiin. 
lüğe kemiyett.eki UstUnlüğil de ili~ 
ve etmek halılı olur. 

fültün bunların sebebi nedir? Ga 
yet basit: l:'arn.tır.ı zekfiya \'c i5lc
yen k:ı.biliyetlere lıtD'BI cömert da,. 
rnnmnk; bunları bayağı bir orta~nğ 
ıihniyetile istismar etmemek. 

Epeyce e ki bir zamanda Anıc • 
rikada iki ayda bir film 'e' rilmiş 
\'e 482.800 clolara nıaledllmi tJ; bu 
maarnfın nerelere yapıldığmı gö!I'" 
teren bir istnfi'>tilt nesrolundu; bn. 
ıla bizim idclinmızı ~un•etlcn<llri • 
)or. Bakmız nasıl: 208010 dolar ar. 
tMlere; 51916 dolar dJI"Cl,tore; 
SS.SGli dolar umumi ma rnf; aynı 
mikdar tüdyo~ a: 25968 ur dolar 
srnaryo ''e kostümlere: 17812 ser 
dolar elektrik, ham f11im ve lıa.rfoi 
manzaral ra; 4828 dola.r bn3lıldarn 
''erilmi~tjr. Artistler bütün masrn. 
fm yti:ıde kırk ye<li ini alıyor. 

DIYorlar ki, bizde ntcin mnhar a 

rlrler olgunlnı;tlkça daha İyi eser. 
ler \'ermeleri Jlzımge.ldiği halde 
kltıırla~ıyorlar; en ''erimli de~ • 
nln batlndığı kırlc Yll.'Jrndan sonm 
artık yok oloyorlarr Bizde kitap 
i.~i hakkında bfr mi al v~rcl!m. Gü. 
reee~iniz ki Ameıikadaklnin t.t.r
fiinedlr. 

On tonnahk bi icitabm ba!ikı 
masrafı 2000 bft.<ıııldığı takdirde , . . 
510 liradır. Tanesı elli Jnını ton 
J 000 lira eder. Bu paranın y\iıLde 
uıı ldtnpçıva, ylizdc 24 u kllğıdn: 
yUzde Zl si bn kı V~ireye ghler. 
JUoJmrrire normal oJnrak yil'lı1e 7 
Jmlır; 70 lira eder. Senelerce ı;alr
~arnk knzanılmr' olntt bir l•Ultlirün 
aylnrca s\lren bir kufa r.atrşma~ı • 
nm, çetin bir yıırntıcıhğın m\ikl • 
fııtı f~t;e btıclor. R:lst.gclc yazılan 
kopye eden lı:öııebacıı daktllol"n 
dnha i)i kazıımyorlar • 

Falan muharrir artık yazmıyor 
diye suçlu hnlmıya, tembel ve öl
nıü, a<lam dıımı;asnıı vurma~ hak.. 
luınn: yoktur. Sanatın da flerleme· 
si için hakkınm l'ertlmecd ilk şart. 
hr. 111\IRrlfet iltifata tAbidlr." 

Kadircan K.AFLI 

Yeni maarif 
tayinleri 

---0---

Sanat okulu müdürleri 
arasında deği§iklikler 

yapıldı 

Ankarad:ın blldlrild!ğlne g8 • 
re İstanbul bölge sanat o. 
kutu mUdtlrU Yusut Ziya sanat ve 
ynpı ustıı okullan teknik l§leri 
mU!clll§llğlne Ankara b!Stge s:ınat 

okulu .mtıdUrU Danye.l Ak.bay ldar1. 
işler mU!cttişllğtne, .Ankara İBmet Pş. 
kız enstltllsU mUdUrU AYrie Eğe kız 
enstltUlcrl mutetUşllğlne tertlan ta 

yin edildiler. Kastamonu san:ıt 
okulu mUdUrU Sabrl BUyıın Es. 
kl§ohir sanat okulu mlldUrlUğU. 
ne, Eskişehir sanat okulu mUdUrU A. 

ıı Rızn GUrkan Ankaraya, Sıvas 

s:ınat okulu mUdUrll Rıfo.t Ni§:ıncı 

lstanbula, Jzmir sana.t okulu atelyc 
şeOerindcn Tevfik Mengü Çorum san
at okulu mUdUrlUğUne, Halil Slı:Jemen 
Sıvas snıınt okulu mUdUrlUğUne, h -
mlr sanat okulu mlldUrU Muzaffer 
Hare Konyaya, Konya sanat okulu 
mUcfürU Nlbat Saydam lzmlre, lzmlr 
sanat okulu müdQr muavini Hayda.r 
Sunter Edlrneye ne.kil ve Layiıı edil. 
diler. · 
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LER NUTMAYINIZ.~---... 

~inizi yer~ ,ııriniz, yahut yerin 
getıre1111yecag111ız vaitte bulunmayınız 

Yeni K ug6i~1 
elçim.iz gola ~ı 

f t u' J 1 c 

linmn tuzu sak
layanlar yakalandı 

Baadu Mr •lddet enel Çiftcl
bl'deller DmDIDa llaJndan S0 lo 
llmonbaa ,.UrllıDlttl tlhallteıla 
o ..... ., a,.t .....abe komi 
nana mlncut ederek 1 mo to 
naat l8bf fipb komuanaı lale 
mlflerdJ. KomlQon da b• aial 
410 lmnt fiyat '9ımaflu. 

PIJ'QAya SO to• Umoatwıp treld 
lbal ....,.. alaır ..ı le ıanaJtc 
Jer. IİallÜI' aı,..aşa ıaftoacaat edfo 

"* • •• ...- ı.ae cea.a... 
... , .... 8&ıterenık ellertn4ekı 

Umoatmuau tamami'Jle alttlrlann 
hlldlrml'1erclir. fakal p Jasada el 
altından ıo • 12 llnya bar le 
llmontuu aatıld lı •&rillmflf ~ 
yet alAkad1rlara ihbar edllmltdr 
Emn Yel bçatçllık ..._.. ....... 
lan, bir ctlrmtlmefbut De m...ı. 
ortaya çıkarmıf)ard r Sa ular 
Mbab dl "'8 Terfim tfft 
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Kasaplar da soz 
,. t" l vermış 11. ~~~ 

Gıda ınaıhleleri satışının !!erbest bırakılması, fev'k:ılrıde değil 
sc de. dudakl:ınmıztla tcl.ıessiimlcr peyda ettirecek kadar tesiri ~ö · 
riUclii. Dırıl eıılılre, hemencecik, her şeyin llcuz!ama Jna imkftn yok· 
tur. Üç yılda, org;ıİlize edilcmc:rcn b:ırp ekonomisi, böyle bir iki 
srın içinde çerçevelendirileınc:-. Gücliiklcrtlen sonra. kıırşımLza el 
belle nurlu bir JOl çıkacak, gönüllerimiz nytlin ol::ıcaktır. 

J\lillı:>lin refo111nı ve milli saaıh•limizi y:ıratmak içiu çalış:ın hü · 
küme!, hu gayeye ul:ı şııı:ık için ne lıizıms:ı y:ıpm:ıklnn geri kıılrnı~~r. 
Ban tecrübelerin iyi neticeler vcrrnctliğiıı i görerek, ın::ı.lfun tcşkılal· 
ları foğvelı :ıes i lnı;wıı Lir ddili değil m idir? 

Piyaı>a dıitdlilir ,.e ıııur:ı k:ıbc i5i ::ıclaın:ıkıllı or"trnizc cdilirsr, 
daha n·enis ölçüde bah:ılılığın <iniine geçileceği muhakkaktır. 

@ , • 2 

• ı-.ı--ı--ı-+-iınt--i-i
~ ~...J.-+~J""'"l-+-t-iın2mll 
31---J~~JB~r-+-t--ı-,-, 
~~l--l~~-\ı'lt'lll--t--t-4'-r~ 
s ı-ı--ı--t-i 
6 ı-ı--ı--t-

Soldan sağa: 

1 - Karnını srıTiıynrak oynıyaıı 

(mürekkep kelime), 2 - Ağır ba;· 
tırmış olan, ş i i, 3 - Alfahede Lir 
harf gelir, ti - nir sııyı, .,öyle hö ı· 
le, 5 - Kcnılinclen gcçmckJik, :ı<ll, 
6 - Ünsiyet peycln elnıi~, hir sırnt 
edatı, 7 - Biı- cins mobilya tnhln sı , 
:yemek. 8 - Hane, bir cins n~n~·. !J 

Gii ııl;ii gazetelerln yaz<lıklarına göre, kontrol i~irıi, liiccarlar 
ar.ısı r. l .ırı ,,cçilccck , ekiplerin yapacağı anlaşılıyor. Den, bnnu do.~ 
rl! ~ ı:.ı l ınu~ orunı. Tüt·car esnafı nasıl l:ontrol edebilir?. \'e bu ne 
derce ~e ı.a lar rloğrudur? .. 

ı - Bir CC'.\İl ih..,rlclc bnşlıımış cıln . 
1 O - Aplal, fcvlrnli\dc JDili:aı:.ı..Q[t· 

11 - Tupal, !l'miz, 

YuKıırcfan n~nğıp: 

Bu İ tiİn nıalııurlarnu sırnlamay:ı, sütunumun kadrosu müsail 
de:;ıl d ır. Tiice:ıı larınıızın ahlfıklarından şüphe izh;)r etmiyorum .. 
J\:nrni>tcı lerı sağlam, ofolıilir. Vııı!nnsever insanlar olduğu dn muhok 
kaklı:·. hııılclkôrlıklarından şiipheye hnkkırnı.z yokhır. Fı-kat, hu 
aradn birbırlcrinln partısini çekecekleri de akla gelebilir. \'e p:ır:ı 
k;ı1.anmak hıısınııı ne katlar büyük hir knn·et olduğunu \'C bütiin 
:.hlak lrniıleleı'inin üstii'nde yer nldığını rlü5üıııuek lfızııntlır. 

l 1 - Dönen (mürekkep kc1imc), 
'..l - 11i\lasn, müsYcddc rdbi bir şe •. 
3 - Yanılıa,ıncla, :ımpça (emme) 

'Fikrimizce, miirakabeyi, kontrol, muh:ıkl;:ık ş~hir meclisi. nıhı· 
t:ı<l:ııı a} rılacak ekipler yapmalıd ı r. Y ::ılnız, lıir ele mülehassı~lnrtlnn 
miirekl,ep lıir kol, bir ekip se~crek, şehir nıerl i sir.c yıırdımcı olnrak 
yermefülir • .Bu işlerle, ihtisa~ı olmayanlar uğraŞJrsa. iş j'ino arap 
SOC'l gilıi karmakarışık olur. 

B11 ararla bir nok!ııyı daha belirtmek isferim,· ~ 

' Dünkü ga.zetc1erdc, şöyle bir ha~lık dn vnrdı: "fiıccnr:ar v[lliye 
söz verdiler •. ,. Yazıdan nnJndığıınıa gi.irc, belediye ile iş birliği yap 
ma~-a söz vermişler. Ilir zamanlar, Jrns:ıplar da söz vermişlerdi. Fa· 
kal, sözden sonra, eli ikiyüzclcn ~şa~ı afonı:ıdık. Sonra, sayısı bin• 
leri ve biııleri geçen esna·r adına, bir 'kaç, ti'ıcirin, bir knc fı rma sa. 
hiııinln, ısfü vermesi ne dereceye kadar doğru olıır bilmem? .. Düyük 
fırma söz verir, 'küçiik csn:ıf ·yine bildiğini okur. 

Dunı:ın için, söze, ehemmiyet vermek de doğru değiltlir. lşi or· 
ganıze elıneğe, çalışmalıdır. " 

Durmak zanıaııı geçli, ç_al~mak zamanıdır, 

U.edri. 

1 - Kraliçe, bir ede.!, ınükenımrl. 
5 - Bir rabıt edalı, bir lıilap eda. 
tı, kumanya. 6 - Pek az hir 7.ama>ı, 
sorra, lcvazımahnrlnn. 7 - Ar:'·'· 
sından gilmck, sevinç içinde, B -
l&ik. bombal:ırın içerisinde lıu1 ,ı · 
ırn~. !l - Bir Roma,J.mpnratorluğ•ı, 
fazla kurak, 10 - HayYnnın iskıw 
pini, meşhur Rfüıtcınin hab:ısı. 11 
- Riyaziyede kullanılan lıir lıarf. 

millet , isim. : • , ı 

30 Nmnara1ı bulmacanın lıalli: 

t - Yanşagiren, 2 - Ulussevcn, 
3 _ J<um, Rivayet, 4 - Af, Nnlin, 
Sa, 5 - Rej, ş, K, ş, fi - 1, Ezan, 
Kısa, 7 - Çala.kalem, T. 8 - lr,ı, 
Arasıra, 9 - Katil, Nezir, 10 - 1\. 
zil, Fer, La, 11 - Nine, At, Fok, 

Bir ltalyan §atosunun ne olursa ol-run teslim 
karar1n~tırmış. 

Ornek hapiahane 

olmamayı ı Amerikada Saksiti :;elırinde hn-

maceran 

ftalyamn San-Remo şehrinin şi
malinde, ".Melundağ,, manasına ge· 
len "Montcmrue., ismindeki dafjın 
üzerinde, yine ayni isimde bir de
rebeği şatosu var. Burası, son ıı;a· 

rnanlarda satışa çıkarıldı; fakat 'l• 

nu almaya, bir tane bile t~lip cı.t{· 
madı. 

Sebebi? Ronnlan bir şarttır. Bu 
şa.ı-ta göre; bu şato ile on:ı 15.bi bu· 
Jnnan araziyi satın alacak olan a~ 
dam. burada, hiç bir- şeyi değişPr· 

mem.iye ve senenin her zaman.ı.nda, 
ziyarete geJecek olaııları, kil!bul et. 
meye mecbur buJmıacaktır. Bu şa
to arazi İtalyan hiilrfunetinin eski 
eserler serhinde bnlunduğll içtn 

şarttnn v:ız geçihnemekte ve h!t 

yüz.den de satılamamaktadır. Yoksa, 
şart olmasaydı, garabet nşiki hir 
Amerikah çikar, şatoyu satın alır, 
belki de, oldu~ gibi, Amerika~ 
naklederdi. 

Niçin mi, diyecc'ksiııiz'l 

Bunun da sebebi 'V'Br. Bir işle. ta. 
n'lıçilcrin "Montemalc,, şatosu hak· 
kmdaıki rivayellcri: 

Bu şato, v:ıklile, Ciyavanni Frc
derfko, isminde bir İtalyan şöval}·e 
sinin imiş, lmparnlor Şarl .. l;:en, bu 
şatoyu muhnsara etmiş. Suvalyc, 
cesur bir adammış. Yanındakilerll' . 

Gel gelelim, mukndderat karar 
dinlemiyor: Ciyavanni, düşmanla • 
rının eline esir düşmüş; fakat mil· 
iyeli teslim olmuyormuş. 

İmparator, maiyetini de te~li :11 
almak için, Ciyavannl Frederiko'yu 
tazyik ebneye başlnmı.5. Onu, şato

nun altına getirip, yukarıd:m bakan 
şato balkının gözü önünde işkence 
ediyormuş, Şuvalye, büliln eza ,.e 
cefaya katJanıyor, adamlarına, tes. 
lim olmalarını ı:öylemiyormuş. 

Onlar ise, efendilerinin devamlı 
işkence ile nihayet ölüp gideceğini 
anlayınca, d:ı.yan::ımamış1ar, silah -
!arını teslim ederek esareti kabııl 
etmişler. 

Ciy:ıvanni Fredcriko, admn1arı
nın teslim olmamaya söz verdiklcl'i 
halde, boyun eğdiklerini görüncr, 

işkencelerden bitkin hulunmas1119 
rağmen, ayağa fırlamış ve şatoyn 
dn, ona bağlı araziyede 1ı1nef etmiş. 

f şte, bu Janet, yüzünden, şato ile 
arazi, bu zamandanberi boş kalını' 

ve burada oturmaya ve ziraat etme 
ye kimse yanaşmamış. E\·eı, yana .. 
şanlar olmuş, amma öyle fırtınalar 

,.e kasırgal:ı.rla kaTŞtlaşmışlar ki, 
or::ıdan Jrnçmakla can Jmrtıırabilmiş 
ler. 

~fasıl? ~alonun .macerası, lıir A. 
meriknlıyı .imandan cıkal'acak bir 

fevkalıidclik değil mi 'l .. 

pishanenin kamısı sımsıkı kapalıd.ır-. 
Bundan daha. l:ılıil ne olur <lcmeyi· 
niz sakın. Zira bu lrnpishant>niıı 

kapıları mahpnsla.r kaçmMın di)c 
kapalılmış dd!ildir. Çünkü Saksiti 
hapishanesinde mohpus yoktur. P.·. 

naennleyh gardiyan bir gün lıapi·. 

'hane kapılıınm kapamaya lüzum 
giirmemiştir. Fakat sabah gc:ldiı:ti 

vakit şehrin bütün Yerşiz yurtsnz 
serserilerini hapjshaneyc yerJrş

miş buldu. O günden sonrıı lınpi :

hnneyi bedava otel halinden çık;ı:·

mak için her akşam kapılarmı dil. 
k:ılle kapntmayı unutmuyorlar. 

Doğru mantık 

ı\merilrnaın i1k cümlıurreisi Vsı. 

şingtondur. Bir duvar yaptırı~·ord;.ı. 
Her cumartesi duvarcı ameleye 
~ınftalıklnrını kendi eliyle rlağı:ııı"!. 

dı. Ameleden birisi hir cumarıc~i 

k~ndisinc hti1ıkalondan ıbir dolar 
lf::ızla \"erildi.1tini ı:.ıörrlü fakat sesini 
çıkarmadı. Ertesi hafla hatanı ıı 

farkına varıın Voşinston ameleye 
bir dolar eksik verince amele bun:ı 
ıitiraz elti. nu itiraz karşısında V1-
şington sordu: 

Niçin geçen hııftn bir rloi ır 
fazln verdiğim ·rnkil itiraz etmedi· 
niz? 

Çlinkü hir hafla nfrerlilelıiHr. 

ikinci hatayı da/affedecek değilim 
Ya. 

-l E-0---:-G LA-M :-S N .-C. -N-YA-.. K-1-l D--1, ::~:" y~;:~~1:ır:~:;:~~,:~ 
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1 , tıcan oıatııyetl IUl.k otm;ya.u 11uı:11~ .._ 
1 ın.nıan parllbl12 ııeorohı .. ıuıı ./ 

. ı. Toplayan: Muzaller Esen Eolr.nme teklifleri: 

Y ERV0Z1)Nt)N, tarihln lca..v~ Burn<b bir füi s:ıtrrlTk mevzoum 
dettiği harplerin en kQr• dan :ı.yrılm:ı.mıı. miisn.:ulenizi rica 

kuocu ile ça.llmndığını bkım için edeceğim. Bugünkü İngiliz lmııli 
unutalım \'e gözlerimizi yunutra'k ı:esi Elizabctin genç kızhlt ismi ~li. 
mazinin enginleıine doğru n~ıJu. znbet Thw-Llyoodnr. 
lfm. Fakat pek uzaklara. gitnı~ye Tesadüfi.in bazı garip cilvelei'i 
b:1cet yok, geriye doğru 4 as,rlılc vardır: İngiliz lınal Ye lmilli<:esi 
bir seyahatten sonra tekrar gi5zl.e 1937 de taç giymi~lerdi. Lecli Gfa-
rimizi açabiiirlz. ml11 1587 de yal11!\.,lŞU. 

15S7 ydı ~uzunun 17 nci gii. İngiliz gazeteleri tnç g;yma me· 
uiioıdcyiz. ~ f tasfınlnde bu lı:ızin macerarlaıı da. 
Z<tmnnı bir kmılecle nc;dıktad bahsetmişler ve bugiinr.(ii İnı:;lliz 

ııonm niçin melifmı da a~mıyal..m'~J kırallçesi Eli?:abetln koya nı!W'l 
Karşınuzdn ist:ınbulun giizel ufuk.- gözlerinin f,'!<li G!:ımi.sin giizlerine 
l;ı.rJ yerine İnp;l'terenin Edimbt'l'.rg çok benzeiUğini de lrnyıletmiı;lerrli. 
ı;ehrini glirmemize ne nıani TUT? İngiliz kıralı rHmC"ı Jo ... irm ta'1· 
l7 t~mmm; 1537 de sabahleyin F.- t t11 ~~İŞİ1'den birkaç lmffa ~ ...... -cı 
ıliıı,lnı-gdayız. 1936 ;\1lı fltindtr~ıin nvr j;:inrfo o 

o ";iniin Edimburrr;u b-:ı"'.ünkil gi.. \·dut henüz düscs rlö York u;ıvr. 
bi fal;~t·~tariy1e meşlıur bir sannt nmr taşıyan trır,mz lırr<'li~es! t:;tlim 
t;t•hri değl1dir. Etrafı lmlm sur • h11r"' ş~ltrinin f::ı.hri hcm~e,·iliAini 
tırL'\ <:°'evrilmi:ı.ı bir nıüstahkeııl §e kabul etmiı;ti. O rnlut ,·arılnn me 
b!rdir. n:simd<> F.~hirlikrden T orfl Prevo 

Giineş yeni floğuyor, sisler mem sHykc!l~i bir nnhılıf n :r,-:~ıı GJ11m·. 
İcketı sayılan 1n~i1teren:n havasın sin hnzin m:ır,r:ı.cıım t.ahrfo.tarn~ 
da b~ ı;;nlı:!h k'l• blr bulut bile yok. ciinılefer k•:l!nnmJ"'tT. O rnhıt lnr!t· 
Orta~ağ lns::nhn tmbeldir, sa. liçen'n ır.azirc rla 'nm; f'ibi <lııro~ 
ha.Jn~ gı;ç \·akiUerine lmdar ya • ı:ü~leriııi uznk l'f·:iol:rrı1:ı rlol:ı~tır
luktal'llıclıı.n I,;::ılkmazlıı:r. Falmt hu- <lıJ!ınr <;ezenler ele olmm;tu. 
ı.ıcn.k temmnz sabahı. bu irletleriru lUkfLyemi bu~ine ~:?ğlı~·nn }>ll 
bn:-:ıkmı5far, kıtlın!ı/,çoculdu sur· kısa. izaJıatt:ın sonra pitc mazıye 

Ja?'ID Jmpılr.nna cloğrn nkln nkın tlönüyoruz. 
Zindrlere baA·lı Le<U G!:ım'cı mtY p,itlJyorfar. ihti~·:ıı: hoca~{ardarın 

. dnnın orta yerine getiri1di. oclun 
yiizler:ntle bir m~nmunJyet t,rüliım • 
ı:;emcsj yıı;yılıyor, dişsiz ı::ırpıh ağrı ;nğımnm üzerine C?Ilmrı!<lı, yerler· 
hır yaşva.n gi.ilii-ı'crie yırtllryor, za c1ıe siirüldcnen zincirin b"r ucu di· 
fıf lmru eller her lıöşe bao;mda lıir reğe ba.ftlandı. Şimdi odnnl::ra n.t~5 
ista\TOZ ~duıl'I}'Cr. Genç kadınla. verilecek, I.edi Glamis diri diri ya 
nn ve kızla.mı yib:üncle zapte<leme. kılacal<tJ, 
<liJdel"i bir istirabm ifadesi olm1ıu. Genç ,.e giL":el bir kadmtn dlri 
lor. Diltkatle bakılacak ohırsa göz dirı yanma.•u fed bir manze,ra<lır. 
kenarllll'mda •<nlmış yaş •damla • Fııkat bu manznranm fecaatini n.r 
lsrını görmek de mümklinaii.r. tıran diğer bir nd!cta var. Onu da 

:ı.yrrca iı,:;aret edelim: 
Şehir ka.pıl:ırımn önti maJışer Ortaçağcla kaleler :ıynı zaman -

günlerini anfürryor, uzun harbili <la h.apisane ,·azifestni de görUr. 
mubafu.l.ar surdıı.n dışarıya. çıkmak ler. Bngün Edlmburg hapis~ne~in
htey0n erkekleri salıveriyor, kıt • de eziyet çek.sn insanlar mıı..z'\nl 
uml:ın ~eri çe\·iriyor. delikh>rine bi:'kmL5ler bu ııt~~li 

Sur lmın~ından dıı7arıya çıkcyo • sahneyi seyrefliyorla.r. Bul'fann a-
ruz, Hend-;;..terin iizerlnde lmrnl . rasmdu. gözleri yaşla ıfolu bir genç 
muş, k:,rıriUerin üzerinden ~eriyo de var: Bu Ledi Glamisln koca."ı Ve 

rrı~, mcycfaınlt;rta azun ha.rbHi, ha". sevWHsi A.r,ibnlt dö Selti!>nesdtr. 
!arı ıniğfeTU, vücutla.re zrrlıh mu • Genç kadın cezaya. nıertÇe ta • 
lıı.ı.fızlnl'la umn <:libbeli. lrokulete'c- hamıniil etti, sesi hiç ~ılmıa<h, kı:-a 
ri arlmlarmda., ba~larmın orta. yer Nr :nı.mo.n fçeMinlle dumnnlar w 
leri tmı!ö!lı, lcatolik palJazhı.rıwnm .. °'· a!e\'ler al'a•a:ıda l<aybo!an \'Ücudu 
raqmdaıı meydımdnki hazırlıgı gol'• kül hıılinc ıı;.<?lıli. 
miye çahc;ıyornz. o vnlot kalab!lhk clflğddı. ihti 

J\leydnTUn orta yerim! kuru oılun yarlar bir is!ın•ro:ı ~~~mrdtlar. dıı 
Jnrdan bir miM\n :'nrırlm1ştır. v.ere claıdarmd-.n: "Alhllta ~ole <ıl.'ikUr, 
dildlen uzun bir kıızığın ucu bu ~err;nrlen ımrtuldult'' cüm',.,Ierl dö 
ınlldibm tistünden bil' gemı ilirrj!i Iüildii, hn~"Rt l•crgi.lnkü gibi ah-ışm 
gihl yük«ellvor. \'e knr15ısm<lald-i da de\'aın etti. 
tehifit jl'b r.mlchnlmış b;r parma/;'1 
~mlı:rıyor. r .. v.nt GL.<\l\ltS NİÇİN YATUf.DI? 

* ·25 ye.şmda, kumral, güzel ııan&'t 
lan: seven, ince yapllt ince duygulu, 
bir bayan, yaşı 30 dan yukarı, asabı 

mizaçlı, en a.z 79 lira alan metıNtı" bir 
bayla evlenmek l.stemektedir. ·{Ram. 
ra) remzine müracaat _ 15 

* 31 yaşında, orta boylu balık e. 
tinde sarı saçlı, beyaz, namU!llu, so. 
kak sevmez ciddi, ağır başlı ev ve el 
işlerini iyi bilen temlz bir aile kIZ'I; 
35.45 yaşlarında doJ.gun maa,ıı alvll 
veya subay, alkol, kumarla alakası 

olmıyan blr ba.yla. cldd! ve ebe1ai bir 
yuva kur-ma.k arzusunda.dır. (AkgU.ı:ı 

25) remzlııe müracaat - 6 
* 24, boy ı,56, kilo 54, kumral, 

beyaz tenli, dUril.st a.!ıHUdr, a.sU blr 
aile kızı, yaşı ve boyu ile mlltena.sip 
namusıu, lçlti ve kumar oynamıyan, 

iyi bir maaşı olan blr bayla evlenmek 
istemektedir. (E. 25 N.) remzine mU. 

racaat • 7 ' 
* Yaş 30 uzun boylu dul, iyi ve na.. 

muslu bir- asker ailesine mensup ye. 
~ll gözlU, döşenmiş 'be§ odalı blr &vt 

bulunan ve topçu Usteğmecı katdeşile 
t.ir!iltte oturan çocuğu bulwı.mıya.n 
bir bayan; asker ve sivil namusıu bir 
erkekle evlenmek iate:nektedtr. !.sti 
yenler (25 V.Y.) rP.~inf' nıttra.caat. 

. _ ............ _ 
iş arryanla7 

* Ticaret hayatrnrn b\ltün fncellk
leriı:ıe vlkıf, elinde kıymetu bir sa.na.. 
ti bulunan, dUrUst. namuslu, Ç&lI§. 

kaı: ve muhiti tarafından sevilen ve 
daima takdir edilen bir genç kendisi. 
le iş yapabuecek bir sermayedar e. • 
rame.ktadır. Bu işe girecek ola.na, 
işin bUtUn sırlan ve tncel1klert a.nıa. 
t'ılacaktır. Kft.rlı bir 4 olduğundan, 
talip olanla lstenilen mukavele yapı. 
lır ve istenilen garanti gösterilir. 
Kendisinin askerllkle hiçbtr alakası 
yoktur. (Ticaret ve sa.nat) remzine 
müracaat. 

ı1< İngilizceyi iki Uç ay zartmd& 
öğretebilcc~k pay veya bayaıı, bir 
5ğt'etmen aranmaktadrr. Fazla bir 
Ucret veriımiyeceldir. ·(Os ya.ıı Spak 
tnglish) remzine mUracaa.t. 

* Sıbhat vekft.leUnin açtığr fennt 
g5zltikçU1Uk kursuna devam eden, 
lise tahsilll, askerllkle lllşlğl Olmt • 
yan bir optisyen, herglln öğlede.n 
sonra bir gözlltk tıcarethanru!fnc:• 
çalışmalt ıateınektedlr. (N.V.) rem • 
zine müracaat _ 3 

1Po1f~HU-
(Kara talihim) reınzile 'lllektup 

yazan okuyucuya: - Bu ııekil llb • 
ıarı neşretmedl~lmizdell slzln u~ • 
nızı da koyamadık, 

Hali< bekliror ve lmnmıuyor. 
- Daha ıretimıiyecdder mi? 
Bıvtlrfan ~·eni teı·lemis, <ıülün eıı 

Bngün elimizde t.-lnoaın vcsilm.. Aldınnız: 
hıra göre, Lecli Glamis çok kibar Aşaıtıııa reml~lı-rt fff.7.lb nlu • • 
Ye ı:ok güzel bir lındındı. Diplomat. ıuryueularımraıı ııaın.tarına celea 
lar ve mümtaz yabancıl.nr ı :ııınssa ırıelchıplan tdareıtı3neml:r.den < Pıt.ı.aı. 
bu giizel kadını görme!:< için İskoc- tarı tuırh;) l\erı;i)ıı ~&bahLao Oğleyt 
yaya kadar gelirler ve onu gördii'k kadar ~e 'WlıBt l7 dtı0 90nra alıtlıııJ&. 
ten sonra bu luulınm Avnıpa sa - Lan 

ffamlı b:r d~ııı,anh limitle titı·eyen 
hir sesl-e cevap verivor~ 

- Belld Iurn l nffeder. 
Yan1lıa<ımdnki Uıfiynn, vii~.iin 

ele bir öfke doll\'}tyBr, d~ljkanhyt 
rı:ıarlrır gibi cevap Yeriyor; 

- Ne?<"r ıı;övliivorsnn Allr.h&oı1u 
m\t Dir :"'thn hi<; c~ı..:·~~diJir mt? W',. 
~tin bir l<cro. kTl"lllın hnyıdm:l kı"
tcd.~n bir tmHnk. omı 7R.hi:•lf'l'~elt 
istrv~n l>ir büyilcü na<ııl afredi'h·? 

K'.lleb2 lıl<fo bi!' J.rn~Jll"Ş'!T'f'. \·ar, 
hir mııh:>fız lnt:\<.:ı lralrbalıl!ı l·ara 
:rara. ~·ol açıvor Ye :ı.ralı"ru"ıa rr'r
~i • .,, b~;;.ıa~r·~ bi:· "'l"I'"' fo'•1m ... 

Ilo . ('O]( gen<; 'O r. rt güzel l\;\'J J•-ı 
L;ıodi Glnmisdir İslrO('yruıTn ('0 (>Slr.İ 
, .c en ~"n r.:1..,'orin•l,.n Nri olım 
J'3r.\'·I.iyon :ıilesl·nc ntP.nsup l:ıir ke.• 
dm. 

rayl.nrında mevcut bütün güzel kn• (A.E.) (A,G.) C.ı\..M.) o(A.T.A.) 
drnlarclan dalın ~ü!!.el olduKı,ınu l:R (Ahmet tek) (Bahar) <B.V) {B.L.M.C) 
bul \'e tasdik ederlerdi. Lcdi Gla· (Ciddi olalım 35) (Deniz) <Evim ve e. 
m1sin uzun lıir bo~''· uzun bir yüzU şim){E. Ural) (E,O) (E.L.) (F.N.S) 
'\ardr. Saçları !;'Ok kumr-aJ \'(} .eni (Garı (GUner 3) (f!.B. B8S) CHWya) 
hemen J-.emen 'offııftl. Bilhassıı (H. önsall (R.4.51 CH.450) {!NG) 
lioyu IDR.Yİ gezl:ırlnin <li.iııyn<ltı esi 1 t.D.26) Cl.K ı,eylA Hl (İ.N. 324) 
olmadığı söylenirdi, Sade Ye mi\te !Kaynak) (KUre D. 87> (M.T.R.) 
vazı tavrr.nda. ken<li:•İni lıerlceısten CM.E. 4gı (Mavl :!fektup) (N.N.) 
yill<"::ık hı:aıı ~İHP.\•a·r,ı bir gurı.ır {N.C.Kl (NcıınNeriman) (N.4:5.M..T) 
rnrdı. Hcr}ies!e teklifsiz lrnnu;:;ur nı.G.S.) (Samil (S'.lhir~) (S.R. 42) 
fakat hiç l<imse l<endhıinc hü"nı'!t ( S.T.) (Sevgi) ( Ş.C.l<l (Ş.F.) 
siz sfü s'J~··cm'ye, hatUl. ı?:özünli (15 Tulay) (T.A Ş.) (T.H.R,Z.) 
ir'lhlmp hcltmıyıı cesaret ed:mez • (Tekcan) CTallltn kim) (25 V.Y.) 

C:i. ( fJe1Jamı l'flr ı (Yedek denizci) 

--------0·------------------------------------------------Q·~-·---·-----~--İhtiyar kadın birdenbire soron: J.ür etlerim. Fakst bir !kişinin hem ~~~~mınm~ ı..·,n ye daha. emniyetli buldu. Ili • mıth lıir lcartal m:mıı.!o.'"8. h~z1rlamr 
- Ya sizin evlenme niy.etlııiz l~ını hmı de lcendislonl evlenme ı lf. ~ 1J ı-az sonr!' .hır misafirin 1~eldiğlni bir ,·az;~·:::tte <lur~Yo.rdu. l.:ıııha ~ 

ne oldu?.. gıbi hııyat.m pek mühim yolculu • lifl 4:' e . 9 • o ~ lhıyau ~ ax:neye huh2r , ·errliler. o ııeni-n üzerinde hır ıki hc)~telcik 
Sabri gülümsiyerek cevnp ver ğıma Juın.ırlaması ağır \'e mesuU • ~ ,.. • nık:t Ümit vns'slni kendi {':ı.hşma ,·a.rdr. Sıl>ri, biltiin bu eşyanm clile 

di: • yetli bir iştir. İnsıuıın fikri her ;. /. """""1'.i:<fil'JlL.?'liCY' $%m;<;aii:t!iWLf•tttmı•::•mz:zwa:tt'.'!:2PZ3'ım::L'lam::5 ouasınıı. ı::-ötiirdü. gelip lt"?JUlisine bir ~yler söylcıli· 
- ı\lny etmeyini7., hen ya.lnı1. ];~sini_ b'.~en hwnyıımn.z. Blllr ... ı. • 24 - N a k ı ede n : Mozaıl~er ESEN - Odam ı:.ok ~ı~;: rlrJW. 'Fal<at ğini, ~oca bir maziııin c~lanıp k?-

bğmiliı. hor gün bir~· clahn yorgnıı ııw l>ı böyle b~ işte en k\reük bir h::n hum~, hu 'hnlıyle ele "le\ ı~·rı . nuştugunu duya.r~k heJecanh hıl" 
\ 'e h:ıılsizim. lıata bi!o sonra.d:ın tamiri ~n· Jıabbetlerlc yetfşthtliği-niz o kıy. nıaı, yanlış t::.nımaya. mimi olıı. • ı·um '\'e e:mfoim lii siz de ho~ bı·. l\nç dn.J<ilın geÇird~. 

Tokyo<lıı bütün "\-af.amlaşl:ınmın srz ~iiçfüklcıe :vol n..çnr. \'ıısiHk ınetli \1ücudıı m:tddi, man.e\·i bütiln nınzs:ı. net.!ce ne~·c ,·anr?. lı:vet lnc:al{;;t-nr.. Fnkat :ıntilm v:ıznla.r<laM nııırn 
cY1i ve m.e<.:ut oldui{ımu görlıyo - vazifem banıı öyle p;t·liyoı ~d lılitün \urlığiyl~ mcçhcl bir kueağa. 'lt • dediğim gibi, ba mesele körlmnç Snbrf, l1f; bnl.ı<ıt:l Vm'din arlı~;; \'C tnze lconC'alar ~hl bu es1dlfü 
ıum. Bir k:ı.<lm !"cnnı•nin ne <le ,-nkit \'e mcş~iyetimi ltızımıı. has.. mu.le ••• Bu, ne ihtiyat-;u. ve nı: güç ve tehlfüe1i bir şe:rclir. b:-ıb:ı:-ı•nm nıatı'mine nlıştı~ım ve içln<le ı:::enç ümit derbul bütün dL'. 
nıcJ, olda!tınu, eY1ilfü kıytnetini rcitire<:ek kadar büyük \'e cbrnı • bir mesr.!edir .. meçhul fliyornın. Bu NR.ime daima htlılığını nnı1ıafa ctrafın<lt1 ona. ait !5~:r1eri e;rimıe~e ~,üncesine sa.lı1P oldu. 8nlou ha.ki. 
bilmek için Vttta.ndan uz!\lilnra git- miyc11idir. Tabii artık bu hal{iknt tanı mfın.::ı.c;ile bir hakikattir. Hiç zıı eden ta\'J'iyle: tahammül l'tlebildii4'lni hissetti. lcaten p;iizel I>ir ııeri'!ıınhk tçlucl:::y· 
m-sk liizrmdır. nıc.yd:ındny l.on fışılc rolünii oyn.ı. - kimse iş olup bitinceye lladar da• - Il12 kıclar bedbin olmıyal.rrı1, Çiiııkü salonda e~ynnm yarrsnı • di. En kıınşılr, en lfa~nlk za~.nedi· 

Uele lm'.:n:-ıa. y:ı.ldnsmca bu ihti · ıımğa zaman ve imk:1n 1m1m'.lı. nıaclınm ne mal olduğunu kec;tirc- l\.hitalcy.ısııu öne c;iirtlli. Seı'lşen çift rlun ço[5;u babı<ıımn ılairenforlen len l<öşesindc biraz <hkl~atfE>n soo-
yaç dnh:ı. aer bir tarzıla lcend1ni Sabri b'rnz suc;up g-özlerini tek. rııez. Rn ise münasebetsiz hareket·• ler arasrn<la :mlmıanınma:ı:lıld~tr ~eti?iJml~ şeylerd'. Ilıırncla S:ı.hri ~ nncnl.i: farkeu'lcbilen bir tena• 
ı;ö .. tcrir. Fakıt şimdi mesele kızı - rnr !cvh:ula Cllnl~ndirdi!lten soı ra lcrin en başmda. a.nılaca]t b~r lmfir. n:l'lir <>1ur •.. Mesut b:<lh·açlar, be· h;ı·denlıirc <ıinirlerine hiieuın erlcn nır, tnth bir tenasüp mevent ol • 
nıızm e\Jenme<;inc t:ı.:ılliık elli.vur; llin·c etti: Jiktir. Damadr tanıyanların ve clo~t har zümr.e·nin fahmirunden rlaha. lıir Iıey.ıcmıı gl.iç yenc.li. Bu odo, i!uğu anla.51lırorrtu. Burn.~ını bir 
kf'ndi i lmi sonrnd:ın llii<:iinefıi:i - :Cir genç 1nzr ~·Icnfürmek :şı. Jarın \'erdikleri izahat Ye teminat.. <;oktur. <;orur;ım saadetini tem;n za\'nHı ılo.t<Jnu bütun Iıntıraları uınatldl.r lo<'ası haUne koyan. el 
ı)m. nj in~:ını frnrlmt!tcak kadar mühim Hl. ela hakiki blr lu;nnet ar:ı.nanrnı. hususunda elclen u;elen lıer ~;\; rcı. \'ıe hlitiin hareketlerlle eanlanfürı· lıer halde ana<l~ !'lannt'kft.r doğ. 
Na~ıe <1.e aynı tebessümle J!Ü .. ,.e tcJılikcU lıir ~y bulmuyor mu· Oııfann bUtiln malümaıı tatibio ı;. panz. Yalnrı bu mc<ıclet!<ı b;ı·az ıla yordu. muı;; bir Yücuda ııitti. 

liimsiyerclı: sunıız'.' Tasan,ır ediniz f{j -;ıw.uğu. mumi nniycıti ve hııfü arasındaki teYc!,"liil ve Allıtl•a dayanmantn Bir zaın:1D1ar lfonan Feriılin Al· Kö~e büyük lıir piyano ejlır vo 
- Nelen sonrncl:ıın ohaııı, dcıli. lltlZU bi:ı türlü nn iç"ndc büyiitıniiı; şahsiyeti h:ıltkmdadır. Fakat r:ı!l- lıissı=<;i ''nrck:_Qnu <.fu.,ihmaLeLme m:ı.:ıyad:ı.n sa.tın alıp odasını süs - aıntika örtüsü altında. uyuyor gi • 

Bunlar birbirini ho:r.nn ~~~ ler de - cna im.yatın her ~•üoıosinden ziyade ilim ohfağu ~iZfTc herk'?"'in hir de m.<:!ld• ledlf;i bin tUrlii antika şeyler, ta • b1ydl. Kenan Fericlin zengin kU .. 
ğildir iti .•• Me!'iela ha nıiist:.ıhbd güzel taraflıı.nm gii~term".if.e ge,y. iç alemi \ '1\rclrr J;i e\1lerun.-::ı:tte R<:ı1 haklar, hcykell<'r, afak tefek ma. tliphanesi de oradaydı. Sabri, ra.. ... 

mumıı gllzel Mr ~em,,irMi rc1 etmişsiniz. Ve g-Uıı:in birinde lmpıı.;J a.~ılması Jazmı olan yer "lrc- - !5' - r:n sfü;leri şuraya bora.ya serpi~tl • gele 'birkaç kitap ve miieUtf ismi 
n.r. s·ze pek nygıın. Yirmi yeili onu ko1lnrmı.z arasm<lan slz!'l de sıdır, Yaınlı' bir ndnn ••• V'!lt tara· rlfmi!)ti. Köşede de, pencerenin yn. okudu: Leyi! ve meenutı,., Htlstin 
raşmıfa kadAr olcluğunu s:ı.nıyo • ııekA.la bJldlğini7. facialar meyrl:ıı· fı eebcııncme çıJmr... Dıtltn. ilk Altryıı ~eyrek kala. Ümit <lön • \'ası içinde solmuş bir yeşiH an<lr· ve a.,k, Ziya Pnı:ıa, Nnnuk Kemal, 
JUm. nmn ntm::ı~< mecburivetJnrle k:ıhı. J!,ünlerfle henıfü:ine ze\•ce diye tal<. dli. S::bri om• harelrct!etinde \'e ran donul< perdeli'rion :ı.1tır.ıliı bir Mavi ve siM Aşkı memnu. .. 

- Benl dü5ündüğünlize teşek • ı.ıııız. O kadar büyiik ltinalar. nı~ elim olunan ~ocuğun. ft!bunu anla. 5özlerlııde düne ni~betle dnlıa sa. me~e dolabın üzerinde altın ka • • (Dev8ıllll nrJ 



4 ACUSTOS - 1942 

GUNlJN MESELELERi 

1ürkive endüstri-
sinin gelişinıı 

Umumi makine ve umumt kimyevi maddeler fabrikaları 
olur mu? -Elektrik fabrikaları kurmadan evvel Naha Veka
let nce yap11an etüdierinsonunu beklemek ıazım-Pelro1 tasfiye 
fabr,kas ~çin de acele etmemali-Ballk konservesına gelince 

Yam: ı.aal• &•&IAM 

Bu harp günlerinde eski 
elbiselerinızi venileştiriniz ! 

KonijclaD ~ 
Jarla d rl ktlçtlt cep .ppar " 

d.lkenlldı • .. bir NP 
m .. o111naDuı. , .... 
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Ellerini "kızıikelebek,,ln botuma l llkanlı ortad&n kaybolmuıta. Polis 

ptUrclü cıı.ıu arıyorda. 

- 8eal atılmak isteditfn uçunı_ lngilh poll11 tefi: 
mun afzmdan aldım. Fakat, merak - Bu adamı mutlaka bıılmabyu.. 

etme. sene oraya atacatun. Hemen Bu muammanın düğiimUnü ancak o 
camız olarak,. çözecektir. 

- Ne o T Axralle yamaklık mı ya. 
pıyorsun: Beni öldUrUp de ellne ne 
geçecıek'r 

Bu auada etrafta kızlarla dellkan. 
War lldter lklfer aaluıeye geldller; 
oobanla Tly• • FODUD etrafını •r. 
dılar .. bt>p bJr aj'tzdan bafr11tılar: 

"Onu bl7A'l bllğııla.. onu bize bağıı 
la? 

Eter on11 bize balJllaraan, blltlln 
yert. söğil, bUıGn dilnya.nm haz.iııelc. 
rlD1 .... battllua. 

O, bir ıteytaDda •• 
Btr l'tlzd ,eyt&n. 
Varsın, bo eayıııız melekler ara.asn. 

da bir de ıte,Jta.n bıılunaun. 
Ona bize batıfla!. .. 
Çoban: 
"llem (te;rtMl)m dlltmanryım. 
Ydlardanberl dtınyanın buzurumı 

kaçıraa 19ytaaı arıyordum. 

Ba ıınatı bugtıD ele seçlrclim. 
Oaa bofacapn. 
Beterlyetl o.sun ellndaı kurtaraca. 

tım. 
Bqtbı atla)'M'ÜWNL, 

Fakat yarın 9"ineoeksinb:. Ve ba.. 
.. tıeeekldir ecleoekalnlz! Ben (19y. 

tall)m eaell clif ..... ıyım. 
Ollu bolae&tun .• 
Ollaa llabls ruJuıau yok edecettm. .. 
Dedi. Ve Tlyea • Fooon bot-1111 

aktı .. addı .. 
"Kmlkelebek,, sık dlyeme41. 
Yatn.n,ıan bota sttU. 
Ve •pe&n lı:eslldl .. dllJ 11-aa .. ek

leri yerinden tırlamılJ gibi, korkunç 
bakıyordu. 

Btrde11blre yere döftö- ghlı:apak. 

lan kapaııdı. 
Çobaa oyunda mnı pya botmuı. 

tu. 
Kıdar •e deUkanhlar korkarak: 
Auallln eline dütml.;velhll Doalım 
- Diye batrıetllar_ 1'&911...P 

bqladılar. 

Bu prçeldea mütiı bir o:fGIMlll. 
Seytftıll• o kadar tel&§ ft ~ 

- lrapdm11tı kl. 
Perde kapalllrkea, laJç ldımede 

aJkıtlıyacak mecal kahD&dL 

tagllb: lı:oloneıı. arlladaema clllındU: 
- Ba pce tok..... oynadılar. 

Bu reac1 tebrik etmellyb. 
8eylnıller Mnc Mllra: 

- YllflUUI eob&a .. ,...._. kmllke. ....... 

Diye baykınyordu. 
Bir yandan çobanı ara.mata ko • 

yuldutar .. 
Bir yandan da Tlyen • l<~oyu ayılt 

mağa çalışıyorlardı. 

Gaya Tlyen • Fo lllmemlıtt. ı 
Polısler onuo öleeetıne lnannıryor. 

du. 
Sahne aydmlanrloa beldınler oaf. 

rıldı,. 

ABAl 15 a:abltl herkesten once yere 
ıtııdl .• 

(Kız.ılkelebe.k)ln kalbini dinledi_ 
- O ne T! ölmtlı ... 
Hekimler muayene ettiler .. 
Ve hep birden : 
- .Evet.. ölmüt .. 
DecUler. KolOllel hAlA inanmıyordu: 
- Tlyen • Fo ölür mtı hiç 'l 
Hcldmlerdcn biri gü1dıl: 
- lnaan değU mi 'f Elbette gUn\ln 

birinde lllecektl 
- Evet ama, baglln ölmlyecıektl ve 

bugttn ölmemeliydi. 
- Öltlm seUrken haber vermez 
lngfliz kolonell hakikatle k&l'fıla • 

ımca f&fll ladı. 
Kolonel: 
- Dmnek ki, rlyen • Fo llldt1 ba ~. 
Hekimler hep Mrden ı.,ıarmı sal. 

laclılar: 1 
- Evet. Jlaalelel ölmtlJ. 
Kolonelln fe- baldo eanı sıkıldı: 

- O balde katili el blr11A'llo yaka. ' 
Jamahyu:, Bu, 07UD ıotnde bir oyun 
oldu. 

Polisler etrafa dağıldılar. 
Bu acr baldkatle k&rıtıl .. an tngl • 

Uz polla ~n barı ılafıtrnıap, mu.,~. 

rtlere yol ,·ermeğe mecbıır kalmı,tı. 
Geride kalan mllttertler hesapla . 

rmı görerek birer birer datıtmıığ.ı 

batladılar. 

GECEYARISI SORGUYA 

Ç!JKtLENLEB 

lnıtnz kolonell çok blddetllydl. 
- Baeuna h11I bö3 le blr tey gel 

medl~ '!'iyen • Fonun &lecetfne inan. 
mıyordam.. llfJA da lna....,nyorum. 

Diye eöylenlyordu. BUtAln tııglllz 

poU.i katili aramap koyulmuıtu. 
KolCllMll, Tlyen • Fonun o gtlnktl 

mektubuau ba tırladl: 

- Kızılkelebek bana bir mektup 
1azD111 'ftl bir telallkeclen bahfleden 

S&nDDdaa ttlpllel~tl. 
Diyerek o garsonu arattı .. buldur

H A B E R - Akşam Postası 'J AGUSTOS - 1942 

V AKIT gezintisine 
iştirak edecek ~ 

festival grupu 

''B. Millet Meclisi 
dün toplandı 

Be3ro!)la Ralkevfnln seçkin ballı 
oyanları sanatkarları gezintimizde 
bitin kollarlle baıır buıaaacaklar 

En-elce de 11An ettlğlınl:ı. gfbl Vakıt okuyuculanna maJısuı lor ve meh

tap ge:ı.lntlııl programı, elmdlye kadar yapıla.o geztntl programtarmuı 

eu zengini olacaktır. Bu gezintinin bir busmlyott de, !fezl11tl yeridir. 

Şlmdl3e !tadar btanbtıl halkına açılmamı~ olun Çubukludaki HldiV'ln 

koruau bu l{l.~lntl~e talıııls edilmiştir. Saz, caz ve Beyoğlu balkevlnln 

gU:dde halk "YUDları sanıı.tln\rlan bütün kollartyle bu ~ezJntlmlıde ılze 

mflll oywılliU cotkUD blr Deje içinde göstereceklerdir, 

Geziye 
., --~~ 

iştirak sartları - ~ - ~- ........ 
\'a._lı.1t okuyuculan be gtzlye 20 kupo.n ve 8l' lrnrtıt mukabilinde Ittlrak 

trı'!blteceklf'Tdir. Şlmd;ye kadar kupon blrlktlrmeml, olan okuyucuları. 

m.ıs. ekl!fk kuponlr.rını ma tbaamrzdan tedarfk edebilirler. ZG kupon ve 

80 .uruı yatnn bir ııUrak hakkını vermektedir. 

Kupon t-Op!.:ımnda.n ııur }T t'tmek lııtiyenler gtlnclliz Ye reee Marmara.. 

da yııpılacnk vapur geztnt.al için ı..o koru, ISdeyeceklerdlr. 

Veni kabinenin teşkiline dair 
R1 yaseticUmhur tezkeresi okundu 

Merbam Bell1' Saydamın babraıı taziz 
1 edildi, bazı kanan IAylbaları kabal edildi 

Ankara, 3 (o, a.1 - Büyük Millet 1 ni ihtiva eden kanunlarda fevka!6di! 
Meclisi bugün saat 15 de Rafet Canı· h::ı!lerin ıesbit ve ilônıno, askeri ceıo 

l
teıin reis'liğinde toplanmııtır. kanununa baıı maddeler eklenmesine, 

Evvelô, Baıvekil ve lstanbul mebu- askeri karo, de~iz ve hava ataıeleri 
su Dr. Refik Saydam ile Samsun m~ moiyetlerine birer er verilmesi:ıe, Tür· 

1 

busu Meliha Ulaıın vefat ettikleri.ıc kiye ile Bulgaristan arasında 27 ma•t 
dair Başvekalet tezkereleri okunduk· 1942 tarihinde imzalanan ticaret an • 

1 
tan sonra, hatıralarını taziz fçin iki laıması ile merbutlarının, keza Tür • 
dakika ayakta sükut edilmiıtir. kiye ile lsvic;re arasında 28 mart 1942 

Bundan sonra, Baıvekil lstanb1.ıl· tarihinde akd ve imza edilen ticaret 
mebusu Dr. Refik Saydamın irtihali fl. ve tediye anla1masının tasdik edilmesi 
zerine hükumetin kati teşekkülüne ka • ne dair kanun layihaları ile yabancı 
dar baıvekalet vazifesinin vekaleten memleketlere gönderilecek memurla • 
ifa:ına dahiliye vekili Erzurum mebu. rın harcırahları hakkındaki kanun ile as 
su Dr. Fikri Tuzerin memur edildiğir.e, keri memurlar hakkındaki kanuna bi
oaıvekillige lzmir mebusu Şükrü Sara~ rer madde eklenmesine Hatay vilôyetl 
::ığlunun tayin edildiğine. lzmir mebu~u 
Şükrü Sarac;oğlunun reisliğinde teeıek 
lcül eden icra vekilleri heyetini gösle· 
ren lisleniı. sunulduğuna dair riyaseti 
:ümhur tezkereleri ile, Berlin büyük el 

hususi idaresine devredilecek gayri 
menkullere, askeri muhalteme usulü lı:o 
nununun bazı maddelerinin ve orman 
koruma te.1kilôt kanununun muaddel 

çiliğine tayini dolayısiyle Erzincan me· 14. üncü m?~desinln ~eğiıtirilmesine 
busu Saffet Arıkanın mebusluktan isti- doır kanun layıhaları muzokere ve ka· 

a::;;;:::::::::::::::::;;:;:;;:;:;=-.;ı fa ettiğine da:r takriri okunmuıtur. ~ul edilmiştir. 
~ -•••••ı.. Bursa vilayetinde yollara sorfedil- Yine meclisin bugünkü toplantısın· 
' Tflrklve C~mituri•eU mek üzere bu sene içinde istikraz yo da, Adliye horç tarifesi kanunur.un bo 

J t1 pılocoğına dair kanun lôyihasının ligi· zı maddelerinin değiıtirilmesine, moli 

Z •RAAT BANKASI li encümenlerdem müteıekkil muhtelit ye atlı tahsildarlarına hayvan yem oe 1 bir encümene verilmesi hakkında No- deli verilmesine, muamele vergisi ka· 
fia vekili general Ali Fuad Cebesoy nununun 12 nci maddesine bir fıkra 
tarafından yapılan teklif üzerine da • eklenmesine ve 26ncı maddesinin feY • &~ut t&rlbl: IMS. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk Uraaı 

Şulte " ajanı adedi: 113. 
Zirai vo t1car1 her nevi banka muameleleri, 

Para b1rlktırenlere 28,000 lira ikramiye Yeriyor. 

Zlrt.at Ba.nkasmıh kumbaralı n Uıbanlz taSarl'uf hesapıarmda 

en az l50 Uraaı buluııarJara eenede ' defa çekilecek kur'a ile aoalJdakl 
pllna gOre ikramiye dağıtılc.caktir. 

"ade& 1,000 liralık &,oeo Ura 100 adet 50 llrahk ft,000 Ura 

' • 600 • ı,G.."CI • ııo .. .. • ı.soo .. 
' .. w .. ı.ooo • 160 .. to • 1.200 • 
ıo .. 100 .. f..000 • 

DİKKAT: Bceaplaımdakl paralar bir eene içinde ~O llradaıı a,ağl 
~ttşmJyenler11 ikramiye çıktığı takdirde % 20 faı:lulle verUecektlr. 

Kur'alar ıenede t de!a, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylQl, 
ıı BirtnclklUlunda çekilecektir. 

hiliye, nafia, maliye ve bütc;e encO . kaltıde hallerin devamı müddetince tat 
menlerine havale edilmiı olan layihcı- bik edilmemesine dair kanun layiha
nın bu dlSrt encümenin diSrder azôla- tarının birinci müzakereler! yapılmıt • 
rından teıekkül edecek muvakkat bir 'ır. 
:.>ncümene havalesi kabul edilmiıtir. Meclis Çarıamba günü toplana• 

Bundan sonra, ceza muhakemeleri caktır. 
~--------~~--~~--

!>ye •ıı ........ perde tekrar açıl. 
dL A.rtistlerla lıııepet bir arada balkı 
1 S ' meeı JD11t8CI lkeB, '.ftyea • ... 

~ ~ lralkamaclL 

du: 

- Bu tebllkeyt Tlyen. Foya een !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
T. iŞ BANKASI 

..,.....ıer: - n,... . l"OJ1l rennm .. -- ... .... ~ 

.,.,.. lıaylo ......... , ..... 1ar. 

~ 1'0nmtl 7lpl8 .-o birden a, 

... luılkwo lılr .... e ba)kmb: 
- Ona• MlllDI bir dlıba doyamı • 
~r&.. o. ... ~ boJ. ...... 

Dltfır oJUIKlOlar bile ~ ltln 
ı.lmtda deflllerA 

~ytnıller anmnda lııtr karpf&lsk ....... 
Lf.mbalar lnrddı.. 
l!WuaecWd ka,.,all'htı .... la 

futııLkl •~ polllller tabannaıarn11 
plmrarak -.hneye 'kotUttıular. 

ı,te bir gtlrültö .. Blr lmpfatrk, 
IEI Şamcbaycla o glme 'kadar eti ır6 • 
11UmemlştL Mualar devrllfyor, ~ 
1D8lk lftlyc.nler blt411rlerlnl 9'fnlye • 
l'l'k yerlere ;yuvarlanıyonln. 

lngtUs polllllerlndell Mrl: 
- Herkes yerinde otureaa.. teblikt 

yok. 
Diye bllğtrclrya da aeytrcller bir 

kere ayaklanrm.,ıardı. Bıı IÖz kimse. 
nln kulağına girmiyordu. 

MUU.lıt bir panlk batlamqtı. 
Kolonelln hayallınde yapyan o &''· 

rekt h11t11lat hl!l'lfl!ll biranda 90ya 
dDtmUıttft. .Kaçanlardan bir ı:otu pa. 
r& ,;ermiyor, bir çoğu da korkudan 
~ıyordıı. 

Loc:ılarda oturanlar henh yerleri. 
nı ff'!rkC'tmeml~tl. 

lngtllz tıı:olnneJi derhal bir tedbir 
d~lindll: 

- Büyilk kapılan tutunuz .. 
Pollsll"r 1ııarm kapılarını ke5ttler .. 

fakat, halk W cUnlemlyordıı .. polis . 
ltırt yumruklayıp ~nya çıkıyordu. 

ln~lllz pollı &mirleri B&luıeye ko,. 
tnla1' .• 

TIY"lt • P'o hAll !toylu boyunca •h 
lk"dı- 3 a hy°""8, 

Umhal!tr.,u 'lr •mı yakıp ce. 
'Der. 

arada ~ban rolttnll yaoaıı de. 

mi lımber Termlıtttn T 
- Evet, kolonel ! 
- Bir sihirbaz 96y1edl ilana.. 
- Kimdir 1'u ıılblrbaz '! 

- Çoti hmlınde bir ihtiyar t.lcı. 
- Bo lıt t.lcılarla yttrllr mU T Sen 

l'hönle bir ,ey görmedin mlP 

- Çoti bar kapraından ~rken 

ilana bir~ ıUpbeU adam gösterdi .. 
"'Banlar Tiye• • Foya ırutkut hazır. 
b~rmıı!,, dedi. 

- Neden bmnr pollse hemen haber 
ftl'IDeClln T 

- 'Dyfll • Foya haberdar ettlm. 
8u kAft detti miydi, kolonel ! 

t11glllz kolo11en dtı,llnmete baela. 
clı. 

- Hakkın var.. bele bn ıılhlrbarr 

bir kere de ben göreyim. 
- Yeri mal6m. ÇJııIUer maballe • 

sinde oturuyor. Hemen tıaflrtrnır~ 

Kolonel! 
lngltb: ı,('ft emir ventt: 
- ÇotQ1 yakalayıp buraya ~t!rl. 

Diz! 

(De-.ım var) 

BORSA 
13 30 M.Uzlk. 18,00 Program ve j 3.8.912 l\IUAMEUı;st 

memleket saat ayan. lf!,03 Radyo l!"'!~ ..... ---.._,_."!'"' ____ ""'"!",....li 
Loııdra 1 St~rlln 5.%876 

snlon orkestrası. 18,45 Fasıl heyeti. 
Ne~ ork 100 Dolar 132.20 

10,00 Konuşma. 19 15 Fasıl heyeti, 
~evre JOO l"rank 80.70 

tkincı kısmı. 19 30 Memleket saat a. 
9 •5 s Madrlt ıo:ı ı>ezcta 12.9S7ö 

yarr ve Aj:ı.ns lıaberleri l ,-.. er-
best 10 dakla. 19 55 Türküler. 20,15 t-Ol-.ho'm lO-O İ!iYr.ç, kr· 3116 

Radyo gazetem. 204~ Film parça!'\. ~ .-a. tAtt\U:Aı 
n. 21,00 Ziraat takvlml 21,10 MU. li:TYelkJ.Bug1lr 
zik. 21,so KonUf?Da. 21,415 KIAslk lkramlycll %5, 938 20.ııo-.-
Tilrk mUzlği. 22,30 :Memleket saat lkr. Ergant %5 933 22,20 -.-
ayan, Ajaruı haberleri Ye borsalar. %7 l/2,93ST.borcu Tr. 23.76-.-
22,50 Yarmkl program ?e kapan!§. %7 1/2,933 T.borcu t;r.3 23.SO -.-

idrar Yollan ve J'fıruuını 

ha!tahklan mlltehıuwıl'J'1 

Dr. KEMAL OZSAN 
Avdet Ye b:ıatalannı tın bu le 
rıa,1amı~tır. l\eyoğhı l!ıtlklı\1 

Daıl. "'lo "M Bor'l\ıt PaY.arı UAtO 

llm•••B••ll"B~Plii'iil""•Tel: 412:;· 

':ô 7 U2,938 T,tıora1 tr.1 Zl.IO -.
Stvnı • EI'%urum ı 19.95 -.-
ı;, vas • Erzurum 2. 7 20.05 -.-
% b, 93!i Haz. ta.n. 17.!IO _. 
%7, 1941 D. Y. 1 20,10-.-
%7, 1941 D. yolu 2 19.73 -.-
Alladolu D.Y. Tth 3 51.~0-.-

Anadolu D. yolu % 60 30.70 -.-
:Merkez banltası 154.50-.-
Anadolu o. Y. Mnm. 152 - -.-
İri bnnkl\SI nama U,80 - .-
lzıuıı !!;mat • .AJıall a ~ 

lmar Rankaın tııue n.--
Aslan çimento ıo.- - . ....a 

Aeıa:ı çlmento mneatı 6.JO 
Şark dcğlrmentert ıs.- -.-
İttihat değirmen. 27.7~ -.-
r kOmllr macıeıı. 1.8,- --
% & T. txmolan M.- --
rurk U. r:.yatnı 6G.:IO. -
bt. Omunı 8Jgort.a 29.- -.-
Ş r; •ıh:ıyrlyt 

~ rk• .. Uı ·•·rı.p· ttmett~ 
Rıl".'•m • !ıv 'l 

ht. Su t hvtli 
lst '-U .,... 

Tllrıı tv l"{''l rr. J 
Kavs rl \'e civarı 

'l~- -.-
,.).-~ 

11$.60 -.-
5.10-.-
1.--,

-.- 24.R:I 

elcktrlp şirketi hlssı 11enedi 27.-

B orsa h:ıricı 

K. TASARRUF 
HESAPLA Ki 

2 lldnclteşrln 
Ke§ldeaine ayntan 

ikramiyeler: 
l adet 1000 liralık 
ı .. 500 .. 
2" 250 .. 

lt " 
10 .. 

.. 
100 

liO 
25 

.. 
" 

lstanbul Jandal'!lıa sahnalma komiıyonundan: 
Blr knoıruna 172,5 yUı1 yetml§ Ud kuruı elli sanUm tahmin edl. 

len nUmuno ve evea!lle şar;Lameaine uygun (4000) Urıı.1ık naftalin 10.8.9!2 
}lar.a.rtest gU&I\ 8aat 15 te İstanbul Takalrn'.le ko:nlsyonu ıı ızun billun.:lu. 

ğ"..ı mahalde o.çık eksiltme ile ahnacaktrr. Muvakkat temlnı.ı.t (300) \lra. 
dır. NUmune hcrgUn komisyonumuzda glSrüJUr. şartnamesi parasız alınır. 
Ialckl\Ierln te!T'inat mektup veya makbuzlarlle eksiltme gUn ve aaat1Dde 
komisyonumuza gelmeleri. (8002) 

fst~! fl'ltntakası ticare•, müdürlüğünden: 

Ellerinde yağh tohumları bulunan,ara 
1941 ve daha e\·vell.:ı seneler m'\haulU yağlı t?hU'lllıı.rdan ellerinde 

bu'unup banka veya umumi ınağazalarda 1.8.912 ta.rlhlnden evvel depo e. 
dll:ni11 bulundu;jwıu te\.'sl:t ve miktarı bu mUesseeeler ta.rarından örneği 
a,ağıda yazılı blı mektupla taahhüt edilen dökme veya çuvaııan:nış yağlı 
tohumların cm 66 No. ıı f'ııat rejiminden istıana ellllecetl illn olunur. 

.L'.\AHHOTNAME SU.BETi 
• • • • tlrr.ın"l'l":n nı-zdlmlzde merhun veyahut deIY.>laıım11 ~ğlı 

tolıı:ml:>r1:lın s r ..... I<g. olduğunu meaullyetimtz altında beyan e. 
dl'r ve malla .. kısm ı veya tamamen ahare temllki veya depomuzdan çı. 
kal"Jimak S.,te'lilmesi hallerinde keyliyetten İstanbul mmta.ka ticaret mU. 
dUrıUğil 1.llRAOAT BAŞ KONTKOLöBLt1Gt)l\'E önceden tahriren mala. 
m:ı.l vererek muvafık cevabınızı aldıktan aonra sevkine tnllııaade etaaefi 
ta9hhUt eoorlz. 

NOT; Daha fazla iz'lhat !etanbul SJrkect ıtman handaki illaAOAT 
BAŞ KONTROLöRLCGtlNDJ!:N almablllr. -(8309) 

Münakalat 'Yekileti devlet limanlan isletme amum 
miJdürlüğünden: 

İdareye mavnacı almacatmdan &f&lıdakt ten.ltt haiz oıanıarm Ga. 
lata idan merkezinde enspektörlllle mtıracaatlan. 

1 - Muvazat ukerlıtını " 942 yoklamumı yapm19 O(m.&'lt, 

2 - Za"t-rtaca mu.adi.lak bllmUhal va.rakuı ve liman cu..d•;mı lrı&IDll 
bulunmak, (8156) 


