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Vatan Sairi NAMIKI 
K~MAL'in yüzüncü yıla 

~amılı Kemalin 

ıoo •• •• uncu 
l'ıldönümü 

Jıfünasebetile 
• 

ugün, aletin vatan ıairi 
Namık Kemalin doju· 
munun yüzüncü yıldönğ.. 

~iinü kutlayoruz.. Bir aıır önce 
'r ekirdağının denize hikim, müte
'"•ıı l:.ir ahtab evinde dünyaya 
t•len Namık Kemal, gözlerini 
••:ı Anadolu dağlannın nulı 
h•tlarına ilk defa olarak bu evden 
~çtı. ilk yurd ıevoıiıini, tabiatin 
ıtina ile yarattığı bu güzel man• 
l•radan aldı. 

Memleket davaıı uğı-unda hu
dudlarda kan dökmÜf eıki bir 
'tiirk aile•İne menıubdu. Özde
lrıiroğlu Ô"man Pafa ıü1.i.1eıinden 
telen büyük edibde ecdadının 
~•hraman ruhu hayatının bütün 
ltıüddetince tecelli etmiıtir. 

• Zamanın müıtebid ve zalim 
İlil<eıine kartı daima kafa tııt· 
ltıuı ve onlara daima yıldınmlar 
hiidırmıı olan bu kahraman 
ld1tnun gözlerini, Magoaa zın
d•nlan bile korkutamamıştı. 
Namık Kemalin bütün ruhunu 

lııtuıturan tek bir ıey vardı: Va
'" · · N k ._tı ve memleket ıevgısı. amı 

-~--

Üniversitede büyük 
yapılıyor • 

merasım 

lt;•tnale kadar gelen Türk .. •an'~t: 
L, "il Uı Bü)-·ük vatan piri Namık Kemalin doğumunun yüzün~ü yıldönümü buıün 
~lan içinde Türk mı ehnın mı bütün memlekette merasimle tes'id edilmektedir. Mekteblerde bu sabah tık 
~İ.iviyetine römülü memleket aev· denler Namık K•m•le tahsis edilmiştir. tnivenite konferans sıılonunda Halk
tİıini muhtelif ıurette teren~Ü~ evlf'rinde hu munaatbetle mera~ım yapılacak ve İnkıli.b Müzeainde hanrlaıuuı. 
'dtnter vardı. Hatta ••k ve ıptı· bir M'r.(i i~nı\·e"ite RektOrunün bir nutkile acıtacaktır. 
\l tairi Nedim bile ban rnııra~a- Saat 15 te linh:eMltede yapdac11k m"re<hn •ene R.Pktörün bir nutklle ba, 
~le vatan duygusunu anla~aga hyauk, Haiide Edib de dahil olmak üzere bir çok hatibler Namık Kemalin 

ı tk~ la İnnhi, fikri ve edebi harakterlerinı tebarüz ettiren konferahslar verilecektir. ltlıırnııtı. Lakin bu ıan a ar f 
~~ biç biri mücerred vatan me • •. ..,... -----................ --------.-.... -.--------

b•nııınu, tuurlu bir tarz~a if~de M • • k 1 A t v k• ı• d • • •deınemitlerdL F_rans~z ınkıla~;: 1 un~ a a e ı 1 un 
~ın yükıek prensıplerınden m p 
benı olan Namık Kemal, en ol· 

~~.~~:kta~~: i~u T~~·:~~~~ ameleye hitaben bir 
Gedikpaıa tiyatroıunda buyuk 

1•lalıüratla kerplanan «Vatan • n . t k • • 1 dı• 
S;ı~~n piyeıi Avrupaya. ilk ak· u u sov e 
ltttıgı zaman Rus edebıyatıı"n J 

ı 1"'kidci muharrirleri Türkiyede 
lı;;Yle hiı ve fikirlerin doğuıunu 
~netle karıılaınıtlard~; Çünkü; 
illıaaıa memleket mudafaaıın· 

ıl. tayanı hayret kahramanlıklar 
t<>ıteren Türk milleti, bu davayı 
lıaıka bir çerçeveden görüyordu. 
t:lı;un için ıimdiki tPbirle li.yık 
lıu, tarzda vatan davası muhitİ· 
lııiıde meçhul bulunuyordu. lıte 
l'i•nıık Kemalin bize getirdiği en 
lı~Yiilc kıymet budur. 

Namık Kemal, hürriyetin zev· 
~i, çektiği bütün ı~tırah11'ta rağ
~ bir vecid halinde duymuı, 
lı;;,...İyeti ve milli hakimiyet •İb· 
~~}'etini, hayah paha.sırta ve her 
lii.Jü tehlikeye ıröi!Ü• gererek Y•Y· 
lııak imkanını bulmuttur. 

\' •tadığı zaman b~tü? . ça~~ı
"'-a1ııınnın müspet netıcesını ~~r: 
tr.tdi. Lakin onun yazılarını ıl~hı 
lı;. emanet gibi en gizli yerlerm• 

de taııyan Türk ııencliii onu okıı· 
~Q "• ona inandı. Namık Kema· 
liıı nıaddiyeti çü•üvüp toprak o~
duktan yirmi ,Yll ıonra onun fı· 
lirlerj ezici bir kuvvet ha'inde 
1'1ılandı ve istibdadı yıktı. Meı· 
~tiyet ihtilalinde ıaltanata kartı 
lal'a.n eden inktlibcı ı:rencler heD 
l'i•nıık Kema!clen ill••m alarak 
lı.••kete geçmiı adamlardı. 

llu itibarla Türk cemivetinde 
l'i•nıık Kemal kadar derin bir te· 
•lt Y•pmı• olan tahıivet kendiıin
d,~ evvel gelmcmiıtir. lnkılôh la· 
"'İ'-iınizcle rol oynava,," rnüt,.f!etck;r. 
it .. •tasında Nsmık Kf"mııt11e 7iya 
~Ok111lpın mulıalcl.-ıı.k İ«tisnai va· 
~ette .. i vardır. Bu 'ki müt,..fek· 
~İt, dHcünce1erimizi, ~İ!'ıll!"t'İmi~i 
~ 11ka bir mec"ava ve b• .. ka hır 
la•t1<a'"nf'te ı .. vk,.•""ic1f'rd;... A11-

~k. İc.l!lret f'tmf'1< i••• .. iz ki, Na
'-"1k Kem-.J "te•f., hi" v••"""""'r· 
'°tr olP\•kla heraher, mitlivet da
"••ını biraz müphf"tn btr tarzda 
~~\>ramıı, mi11iyetr11;P.i O•mJt"11• 

~kl• kamtımwlı. Onu Ziya Gö
~''" itm"m etti. 

Büyük vatanperverin yüzüncü 
hldönümünü bütün milletin ma• 
~""i ıahıiyetinde hürmetle ıel&m
~.ı. 

Nedp Ali Ktlçf.lıtA 

Şehrimizde · bulunmakta olan leke! kayguıu hakim olmalıdır. 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim Yurdumuzu baıtanbaşa kateden 
lncedayı dün öğleye doğru Sir- tren hatları gündengüne inkibşaf 
kecideki 9 uncu iıletme müdür- etmektedir. istikbal sizden daha 
lüğüne gelerek buradaki atclye ziyade gayret ve daha ziyade bil
ve t~sisatı gezmiş, öğleden 'ionra gili faaliyet beklemektedir. Ben 
bera.herinde Mıntaka LimRn reisi . Türk ışçısının gayret, enerji 
ve 9 uncu işletme müdürü oldu- ve zeki.sına her ıeyden ziyade 
ğu halde Yedikuleye ıı:iderek bu- itimad ederim.> 
radaki tamir atelyelerini teftiı et· k b 1 d ·· 

kı Bunu mütea ı nce a.yı, mu· 
mi•tİr. ~·1ütea ben berab~rindeki 

~ nakal8.t işlerimizin chemıniyetini 
zevatla birlikte Zeytı'lburnuna tebarüz ettirmiş ve yurdumu7.daki 
giderek işletmenin buradaki de- bu gibi tamirat atelye ve fabri
miryolu fabrikalarında İ!lçilerin kalarının daha ziyade artacağına 
mesaiıile yakmdan ali.kadar ol- . t t · t' 

f b "k d I 1 ııare e mış ır. 
muş ve a rı a a (a ış:an yüz er-

. · ta ve mu''h d' 1 h" Münakalat Vekili bundan son-
ce ışçı, uı r-n ıs ere ı- . k" 1 b" ı ·k 
t b Cl·z bir h 'ıtab d b ı n- ra beraberınde ı zevat a ır ı -a en ve e e u u 1 ST . . . 1 T .. k 
muıtur. Vekil bu hitab .. inde oz- tek-'. ıvnyle ~ı~mıf v~ yi nızb .. u\ 

·· 1 _t '•tir ki: t(" nısyen erının eserı o an uyu cum e ocmı... e-·1· . ...J• w• • • • 

d 1 k 
~ı ıvrı mcnaırcgını gezmıştır. c- Bura a ça ıtma ta o1an 

sizl d h birinizi vatanın ük· Vekil akşam saat 1 7 den son· 
er en er Y h . . ~·· ·· d ıı 

selmc · lı•an en büyük birer ra ıe rımıze aonmuş ve av e e 
ııne ça ' Y "lk"' d d 

anıil olarak tanıvorum. ~1iihcn- e~ı oy tayyare mey anını a 
diıtlerinizin, ustalarınızın. hilgili ge-zerck alakadarlardan izahat al
nezPırcti altında c::alı~ırk«"'n İşinizi mıstır. 

şahsi bir vazifeden zivade bit İncedayının bu akşam, tcftit
m,..mleket davası ola tak k;\bul lerde bulunmak üzere ·r rakyaya 
e-dip ona sröre calısmalısını7.. Vic· hareket etmesi kuvvetle mulıte· 
danınızda ht-t !l'eyden evvel mcm· meldir. 

Örfi İdare Komutanı 
bu sabah geldi 

Örli i1'9 are müddeti 
uzatıldı 

Bir mıiddettenberi Ank1<rada bulunan Örfi idare komutanı 
Korgeneral Ali Rmı Artunkal bu ıabahki ekıpreıle Ankaradan 
tehrimize dönmüttür. Korgeneral Haydarpatadan lıtanbula geçe
rek doiiru Örfi !dar• komutanlığı makamına gitmiıtir. 

Büyük Millet Mediıinin dünkü toplantı11nda, altı vili.yette 
ilin edilmiı olan örfi idarenin üç ay daha uzablmall hakkındaki 
Batvekalet te:dı:ereıi olrunmu, n Büyük Millet Mecliai hu karan 
müttefikan taıvib etmiıtir. Bu itibarla, lıt•nbul, Kocaeli, Ç~nak
kale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağuıda üç ay daha örfi idare 
tatbik ol-ukbr. 

APna11udlulı 

cephesinde 

İTALYAMLAR 
Tepedelen ve 
Kilisura'yı 

tahliye ettiler 
Mühim sevkulceyş 
noktaları tutuldu 
Londra 21 (A.A.) - B. B. 

C.: Atinada ne§redilen resmi Yu
nan tebliği: 

Muvaffakiyetli taarruzlar neti· 
cesinde yeni stratejik mevziler 
işgal ettik. ltalyanlardan alınan 
birçok esirler arasında bir albay 
da vardır. Elimize geçen gani
metler arasında birçok mühim· 
mat ve toplar mevcuddur. 

IClisura ve Tenedelea 
lahlive edildi 

Londra 21 (AA.) - B. B. 
C.: Arnavudluk cenhesinden Q'C· 

len haberlere göre lıalyanlar T e
pedelen ile Kili~surayı t11hlive et· 
mi!!lerdir. Avlonyanın lngiliz fi. 
losu tarafından bombard1manı 
haberi Atinada büyük bir mem
nuniyet uyandırmıttır. 

Cephede s'n vazivel 
Londra 21 (A.A.) - R. B. 

C. : Dün ızeee resmi bir Yunftn 
sözcüsü askeri vaziyet hakkında 
ıu beyanatta bulunmuı:ıtur: 

c- Yunan ta&rruzu devam 
•diyor. Yeni rnuvaffakivetler el
de edilmiştir. Sahilde rical edt>n 
ltalvanlar arA--.1nda iotizsm!;rrhk 
görülmü~tür. Yunan topçıı•u Te
pedenle Kili~suray1 bnınbardıman 
ctmeie ~ · W2 F 
malinde vaptı;;1mız h"relr-tta çok 
ivi netir,..1er elJ .. ettik. Daha flİ· 
,:,,.lde Yunan ileri hareHtı ~;-
vam etmit v,. mühim ıtrateJık 
tepeler za.ptcdilmiştir.> 

AMERİKA 
YARDIMI 

arttırdı 

12 bin tayyare, 
2500 tank 

daha verilecek 

Yeniden 750 mil-
yonluk bir sipariş 

listesi hazırlandı 
Nevyork 21 (A.A.) - Ruz· 

velt'in Amerikan harb istihsalin. 
den yüzde ellisinin lngiltereye ve· 
rilmcsi hakkında tespit ettiği nis
pet, lngiltereyc yardımın te~r~i ar: 
zusile terkedilmiştir. Teı,rınısanı 
ayında Amerika Birleşik devletle· 
rinde in~a olunan on tayyareden 
dokuw. lnıı:iltereye hareket etmiı 
ve ·yalntz bir tanesi An1erikan or
dusuna verilmiştir. Sal8hiyettar 
Vaşington mahfilleri. bu keyliye. 
ti bugün ifşa etmişlerdir. Son g~~
lerde. ceman 750 milyon lngılız 
Hrası kıymetinde bir harb sipariş· 
leri listesi tanzim edilmiş bulun
maktadır. Bunlar lngiltereye harb 
malzemesi kiralanması planının 
kongre tarafından tasvibi formali .. 
teleri tamamlanırken müzakereye 
başlaması Ruzvelt tarafından ln
giltereye bildirilen siparişleri ihti
va etrr""~tedir. 

12 bin tayyare 
Temin olunduiuna göre, bu lis 

tede mütemmim olarak 1 2 bin 
tayyare. 2000 ili. 2500 tank, bir 
çok top ve mühim miktarda mü. 
himmat vardır. Bu büyük prog· 
ramdan, ilk verilecek 11ipariş, kon· 
toratosu imza edilmiş bulunan 60 
veni oilep hakkında olacaktır. Bu 
konturatoda. bu 60 ,ilep hakkıtı
da tespit edilen kıymet, 2 5 mil
yon lngiliz lirasıdır. Bu, tilep İn· 
fAatı bahsinde Amerikaya yapı. 
lan en mühim siparişi teşkil rt
mektedir. Bu vapurlar, Nevyork
ta F ord tez~ahlannda inta olu· 
nacaktır. Bu firma, bu ıiparişi ve-

[Arba oablfe a llltua s tel 

( 

Garb Çölündeki iJk İn,ıiliz taarruruhda esir edilen İtalyan Generallerinin 

Libya harbi 

Msl. Graziani 
200,00.0 kişilik . 9 
ordu hazır~yo;;;-r ...., 

CÖRCİL'in 
yeni nutku 
cCayelerımızden bıri fİm

diye kadar yalnız kiiçük bir 
zümrenin İllifade ettiği im
tiyazları bütün millet gene· 
!eri ara11nda daha genit bir 
surette tevzi eden bir cemi
yet k-;,nnak olacaktır.» 

Londra 21 (A.A.) 
1888 de talebesi bulunduğu 
meşhur Harrow kolejinde 
söylediği bir nutukta Chur· 
chill. harbin Hitler mekte
binden ve Eton kolejinden 
çıkanlar arasında cereyan et
tiğine dair Hitler tarafından 
yapılan beyanata telmih e· 
derek demiştir ki: 

c- Hitler, Eten ve Har· 
row gibi kolejlerde okumak 
nimetini bulamıyan, fakat 
maharet ve yiğitlikle bütün 
dünyanın hayranlığını kaza
nan ve İngiliz p:encli~inin rk· 
seriyetini teşkil edenleri zik
retmeyi unutmuştur. 

Bu harb kazanıldığı za
man -ki muhakkak surette 
kazanılacaktır- gayelerimiz· 
den biri şimdiye kadar yal
nız küçük bir zümrenin isti· 
fade ettiği imtiyazları bütün 
mil1et gencleri arasınd!l da
ha geniş bir surette tevzi e· 
den bir cemiyet kurmak ola
caktır.> 

Rumanvanı" Berlin sefiri 
• 

llaricive Nazırı oıu,or 
Bükreş 2 1 (A.A.) - · D. N. 

B. nin hususi muhabiri bildiriyor: 
istifa eden r Hariciye Naun 

Pre-ns Sturdza' nın yerine kimin 

getirileceğine dair ht:nüz sarih 
bir malUmat yoktur. 

Bükreş siyasi mahfillerinde bu 

mevki için Rumanyanın Bcrlin 
elçisi Grec.ianu'nun ismi zikredil

mektedir. 

Esir bir General daha 

Bardia siddetle 
' 

tazyık ediliyor 

Burada 

ltalyan garnizona 
dıyan.mığı çahf ıyor 
Kahire 21 ( A.A.) - Maretal 

Gra.iani'nin, Libya dahilinde 200 
bin kiıilik bir ordu hamlamak 
Ü.ere olduğu öğı-enilmiıtir. 

Bardia muhasarada 
Kahire 21 (A.A.) - Bardia· 

ya karşı hücum, durmıy:ın bir 
sür'ate artmakta ve hakiki bir 
muhasara şeklini almaktadır. f .. 
talyan garnizonu iyi bir şekilde 
mücehhezdir. Sonuna kadar da .. 
yıt.nmağa çalışmaktadır. 

Celeblerin teminatına Pağmen 

Et fiatları 
ucuzlamadı 
Fiat Muralıabe Komisyonu 

11aziyeti tetlıilı ediyo,. 

Evvelki gün Vali ve Belediye ı · lerinde et fiatları hakkında tetki
reisi LUtfi Kırdarın riyasetinde kat yapmı~tır. Aldığımız netice 
to;>lanan Fiat Murakabe komis· oudur: 
yo.:ıu et fiatlarını tetkik etmiş, ce- Aksaray, Beyazıd, Fatih semt· 
lehleri, kasablık hayvan tacirleri lerinde kıvırcık eti iki gün evv,.l 
,de dinle111ioti. Celebler . ve hay- 7Cı kuruıtu. Dün ve bu sabah bu 
van tacirleri. bu toplantıda. et k · bl d k .. 

1
• f' t . . · asa ar a ıvırcııt e ı aynı ıa a 

Hatlarının düşeceğıne daır temı~ l k ·~· 
. l d' A b b satı ma ta ıaı. nat vermış er ır. ca a u te. ... . 

minat ü~erine ' et fiatlarınr::la ne Beyoglu B:ı.lıkpazarı, Talc:_sım, 
gibi bir tahavvül oldu} Fiatlar ,Şi~li ve rivarında kıvırcık etı 80 
ucuzladı mı) " kunışa kadar satılıyordu, dün bu 

Bir muharririmiz, dün ve bu semtlerdeki kasablar biraz İnt'a ... 
sabah tchrimizin muhtelif se'lıt· 1 r Arkaırn uhlfe 3 sütun 4 tel 

Kü.cük talebelerin dünkü konseri 
·-· 

Dün akşam Konservatuarda çalışan en kü~ük talebeler ~ir kon.ser v_er~i!C'_lerclir. Muvaffakiyetli bir 
bu konser kalabalık bir dinleyici kütlesi tarafından alika ile takıb edilmiştir. 

):'ukarıdaki resim talebeyi bıı koıuer eanasmda ııöster'vor, 

I 



2 HA.KIK:AT 21 Birincikanun 1940 ~ 
. -· Karkambar: 

Kabahat bende değil, ŞEHİR ve MEMLEKET HDik6'1'te Sevilen kadın 
rahatsızlığımda 

, 
• 

.. .. 
' Nafile, buııwıku y&Zln olmamıı. dersenız, kabahat bende de

til. rahat&ızlığımda .•• 
- Raha ı.ızlığın nedir? 
Diyeceksiniz. Ne bileyim ben, doktor değilim ki rahatsızlığı· 

mın ne olduğunu anlayayım! Galiba, ıoğukalgmlığı, rutubet dur
.unluğu, yorgunluk filan falan gibi bir tey iıte 1. Kamım ağrıyor 
u.nıyorum, fakat biraz wnra bakıyorum, ağnyan karnım değil, 
midemdir. Midemi iyice iskandil ediyorum ve biuediyorum ki 
ağn midemde değil göğsümdedir. Göğsümü biraz uğufturuyor, ısı
tıyorum. Ağrı derhal kalbime geçiyor. Daha ıonra, bqım döner 
ııibi oluyor; kendimi iyice yoklayınca dönenin bqım olmayıp göz.. 
lerim olduğunu farkedCJ gibi oluyorum. Dizlerimden maada, tek· 
mil vücudümde bir ağırlık, bir kırgınlık, fakat dizlerim, aanki bir 
küheylan dizi gibi yürüyecek yol, &11mlayacak meaafe arıyor. Yük. 
ıek bil' merdiveni zahmetle çıkıyorum, düzde ve İnİ.fte yel ve ıel 
11ibi gidiyorum. Ökıürük zaten gu la, fakat günde bir buçuk paket 
ıigara u geliyor. Bazan: «- Aman bu YllZl yazmak mı? Li.net 
olaunb derken, ,bazan yazdıkça yazacağun, çizdikçe .çizeceğim 
geliyor!. 

Gelin de timdi, çıkın itin içinden, anlayın bakalım, bu, ne bi· 
çim hastalıktır?. 

Gene diyeceksiniz ki: 
- Kendini bir doktora göster yahu! 
Adam siz de, böyle ufak tefek ve arabsaçı ıribi kannakuııık 

ıeyler için de doktora gidilir mi? Sağ olaunlar, hemen hepsi de 
candan dostum olan benim doktorlanm, öyle: 

- Arabam, otomobilim yoJ.. gidemem! .• Ben bu yağmurda, 
çamurda ve bu karanlıkta o deveyi güdemem !.. Şimdi mefgulüm 
bakam;ıun !.. Ben, o ha.talıktan çakamam!. 

Diye ocaklarına dü,en hastalan battan savan takımından de
it1dirler; ne vakit kendilerine başvursam, hemen canla, başla ha· 
na sanlırlar. Fakat, siz ıöyleyin, şu yukanda bir takım ir&zını say· 
dığun ufak, tefek ve arabsaçı gibi karmakarışık ıeyler için de 
iloktora ıridilir mi ya? 

Osman CEMAL 

Adliye k'oridorlarında : 

Nargilesini hazırlamadı diye karısını 

dövüp çocuğunu düsürtmüş 
70 yatında vardı. Uzun boylu ı yet sabredemedim ve feryadı baa

ve çok zayıf olmasına rağmen be- tım. Komıular yeti~ip beni elin· 
li bükülmemiı, omuzlan çarpılma- den yan baygın bir halde kurtardı 
mıştı. Merdivenleri yirmi yaşında lar. Birkaç 11aat aonra gebe oldu
bir gene çevikliğile çıktı, boşan· ğum dört aylık çocuğumun düt
rna davalarına bakan mahkeme.. mek Üzere olduğunu hissedeTek 
nin karşı"ındaki sıraya oturdu. Ce· ağlamağa başladım. O bunu işi
binden bir enfiye kutusu çıkardı. tince korktu ve cAman kimseye 
Bir iskelet halini alan parmakla· 11öyleme, ben aeni oimdi hastane
nnın arasına sıkıştınp birkaç de· ye gönderirim, iş olur biter> diye 
fa çektikten eonra ceketinin iç ce- yalvarınağa başladı. Biraz sonra 
binden çıkardığı büyük bir kô.ğıd bir otomobil getirip beni bindirdi 
tomarını karıttırmağa ba~ladı. ve Haseki hastanesine götürdü. 

Bu eanada mahkeme açılmış, O sabah Çocuğum düttü. Ben de 
mühaıir liıteeki ilk isimleri ça· hastaneden çıkar çıkmaz karako
ğırmaya başlamıştı ki/karşı strada la gidip k~~fiyeti polislere anlat. 
oturan 1 O ya$larında bir çocuk ya tun. !"~ndı~ın~en davacıyım. 
nındaki ortayaşlı kadına seslendi: Hakı.m, ıht~yara sordu: 

An d d
. B k b b d - Sız ne dıyorsunuz bakalım? 

- ne, e ı. a , a am a O • 1 .b. b" I 
1 

· K d t ag ar gı ı ır aes e cevah ver· 
ge mtf. arşt a o uruyoT, di: 

Kadın çocuğun gösterdiği tara. Re·ıı Bey ·· ·· d'" b" - , o gun gun uz ır 

fa bakmadan ona çıkııtı: çok işlerim vardı. Akıama kadar 
-.- K~ıki .gelme~ olaydı. Bunak nargile içmeğe vakit bulamamıı· 

heııf. kımbılır gene mahkemede tım. Akşam da eve gelip nar
neler yumuTtlayacaktı gilenin hazır olmadığını görünce 

Bu sırada mübaşirin kendi i· irademi kaybettim. Karımı döv· 
ıimlerini çağırdığını işitip ikis bir~ düm. Fakat o kadarcık dayakla 
den yerlerinden fırladılar, erkek çocuğun dü,eceğini hiç tahmin et· 
maznun sandalyesinde oturdu. Ka memi~tim. Hem çocuk dü~tü diye 
dın da davacı mevkiinde yer aldı. onun davacı olmasına aklım er· 

Hakim kadına sordu: miyor. Çünkü düşen çocuğun o 
- Kocan seni dôvmÜf ve 4 ay annesi ise, ben de babasıyım ve 

)ık çocuğunun dü,meaine ıebeb pek tabü olarak bu i~ten onun ka-
olmuı, doğru mu ? dar ben de mliteeseirim Fakat bir 

E ı defa oldu. Ne yapalım, cezama 
- ve. 
- Anlat bakalım, nasıl oldu razıyım. dedi. 

bu mesele? Hakim hastanede kadını tedavi 
eden doktorun da şahid olarak 
celbine karar verip, davayı talik 

- Efendim. Kocam yaşının 70 
olmasına rağmen müthit bir enfi· 
ye ve nargile tiryakisidir. Öyle ki 
ıokakta enfiye kutusu, evde nar· 
ıı:ile marpucu elinden hiç düşmez. 
Hem o nargileyi bizim bildi~imiz 
gibi kullanmaz. iki nargilesinden 
birisini içerken, öbürü mutlaka yı 
kanıp temizlenecektir. Aksi tak~ 
(lirde evin ahını üstüne getirir. 
Nitekim o gün de küçük çocuğum 
basta olduğu için, onunla me~gul 
olmuş:. beyefendinin nargilesini te 
mizlemeğe vakit bulamamı.,hm. 
16.ktam. eve ııelip de nargilenin ha 
zır olmadığını görünce ba!ltonu çe 
kip üzerime yürüdü. Evvela kom· 
.,ulara rezil olmamak için aes çı· 
karınayım dedim. Fakat gittikçe 
al!labile,iyor ve ra9ge)e verlerime 
vurmakta dt"vam f'diyord!l. Niha. 

etti. 
ERMAN 

Gıda maddeleri yüzde 
40 arlmıf 

Belediye lktııad Müdürlüğü, 
harbden ıonra gıda maddelerinin 
ne miktar arttığı hak.kında yaptığı 
tetkikleri bitirmiştir. Bu tetkikle
re göre gıda maddelerinde yüzde 
25 - 40 nispetinde bir yükselme 
olduiu anl•fılmıttır. Makarna 28 
den 40 a, fa•ulye 2 3 ten 30 a, 
Urfayağı 120 den 1 75 e, nohud 
2 1 den 30 a, pirinç 30 dan 4 1 e, 
mercimek 2 O den 2 6 kuru§& çık
mıştır. 

HABERLERİ 
Lastik fa b ri ka- 1 f ...... ~,s~ ........ H.A·a·E;~e~ ........ , ı e i ra 

fıuıım1111111111111111111111uı11111111111111111111ıııuı11111111111f 
istihsaıatı 

törleri bu 
sabah geldiler 

Gümrüklerdeki ham 
kauçuklar piyasaya 

çıkarılacak 

Gümrüklerde bulunan kauçuk
ların çıkanlması için Ankaraya gi· 
den lastikçiler heyeti bu sabah şeh 
rimize dönmüttür. Habf!r aldığı· 
mıza göre bu mallann çıkarılma.. 
sına birkaç gün içinde başlana
caktır. Bu kauçuklardan her nevi 
mamulat üzerinde j,tifade etmek 
üzere Ticaret Vekaleti yerli fabri
kalanmızın vaziyetini tetkik et
mektedir. Gümriiklerden çıka
rılacak bu kauçuklardan ilk ola· 
rak piyasanın en ziyade muhtac 
olduiiu lastik işi yapılacaktır. Ha
len İstanbul piya,a!!ında lastik ga_ 
loş miktan gayet atalmı1 v'°' fiatla 
n da yüks•lmiştir. Bundan başka 
lastik ayskkabı mevcudu hemen 
hemen hiç ka1rnamı$hr. 

tktısad * MA.CARlsT ANA GiDE -
CEK HEYET - Macaristana gi 
decek ticaret heyeti salı günü ha
reket edecektir. Müzakerelerde 
bulunacak olan şehrimizdeki Ma· 
car icaret Ataşesi Caaki, bugün 
Macaıistana gidecektir. * ISVEÇLE TiCARET - ls
veçle ticaret anlaşması için ıali
hiyetli bir lsveç murahhası bu a
yın 288 inde memleketimize gele 
cektir. * MAKARA. AZAMİ SA Tl· 
ŞI - Makara aatıılarına azami 
satış fiatı konulmuştur. Bu maka· 
ralar, cinslerine göre 8.5 kuruşla 
18 kuruş olarak perakende satı ... 
lacaktır. 

Viliiyet ve Belediye * NAKLiYE VASITALARI
NA ZAM - Araba ve nakli va
sıtalarına lüzumlu malzemenin 
fiatlan artmıs olduğundan cCanlı 
Kara Nakil Vasıtaları Cemiyeti.,. 
nin müracaati üzerine bunların üc 
iet tarifelerine yüzde 20 zam ya· 
pılması Belediyece kararlaştlrıL 
tır. * TRAMVAY TARiFELE
Ri - Tramvay idare•i ışıklar 
hakkında verilen yeni karaT üze· 
rine tramvay tarifelerinde yeni· 
en değişiklik yapmıştır. Bazı hat
larda tramvaylar 24 e kadar itle. 
yecektir. 

6 milyon 
litreye çıktı 

Ankara fabrikası genif· 
lerse, istihsal daha 

ziyada artacak 
Geçen sene İnhisarlar idaresine 

geçmiş olan Bon'ıonti bira fabrika
sının istihsali.tını arttırmak için İz· 
mirden getirtilmesine karar veri· 
len büyük dinlendirme tankları
nın nakli işi bitmiş ve fabrikadaki 
yerlerine monte edilmi~tir. Bu iti· 
barla fabrika tam randımanla ça· 
lı~mağa başlamıştır. Fabrika tes· 
lim alındığı zaman 3 milyon litre 
olan l!lenelik istihsal iki mi1line çı
kanlarak 6 milyon litre olmuştur. 
inhisarlar idaresi bu aene kitfi mik 
tarda ıişe stoku yapmı$hr. Bun· 
dan başka tevziat sisteminde yeni 
tedbirler alındığı için bu sene bira 
darlığı tamamen ortadan kalkmıı 
bulunmaktadır. Ankaradaki fab
rika için harice ısmarlanan tank
lar harb sebebi1e getirilemediğin
den Ankara fabrikası istihaali.tı 
bu ıene için artmıyacakbr. 

Evleneli daha bir sene olma-
mıştı. Osman be§ altı ay kadar 
karısına çılgınca bir bağlılık gös· 
terdi. Akşamları işinden çıkar çık 
maz, hiçbir yere uğramadan doğ· 
ruca evine döner, kendisini büyük 
bir sabırsızlıkla bekleyen Nalanı 
öperek tatlı tatlı konuourlardı. 

Nalan uzun boylu, kumral saç
lı, çok sevimli bir kadındı. Os
man, onu delice denebilecek bir 
tarzda seviyordu. Hiç bir zaman 
tek başına bir yere gitmez, mu
hakkak Nalanı da beraber götü· 
rürdü. 

Kansına karıı pek haklı ola
rak gösterdiği bu alaka, arkadaş
latı arasınds. ona kılıbık dedirte· 
cek kadar bir hadde varmııtı. Fa
kat Osman bu vasfa güler ve: 

- İnsan karısını severse her 
şeye boyun eğer, diye mukabe
lede bulunurdu. 

ilk zamanlar evine bu kadar 
dü~kün olan Osman, altı ay son
ra bazı akşamlar mutadı hilafına 
geç gelmeye başladı. Nalan ko· 
casının kendine olan seygİ9İnİ bil· 
diği için bu gecikm~1ere ehemmi· 
yet vermiyor ve hatti sebebini bi 
le aormaya lüzum görmüyordu. 
Fakat günler geçtikc~ bu geç dö
nüşler, yavaş yava$ bir ik; saatten 
geceyanlanna kadar yükselmeye 
başlamıştı. 

Eski kahkahalı ve çılgın geceler 
y~rine bir sessizlik ve ıstırab kaim 
olmuştu. Kocasının bu haline bin 
bir mana veren Nalan, kadınlık. 
gururunu kırmamak için birkaç 
ay tahammül edebildi. Lakin o· 
nun bu ıükUtu her an aleyhine 
dönüyor. ısbrab ve kıskanclık 
kalbini paralıyordu. 

Bir aktam artık dayanamadı: 

Fabrikalar bu kauçuklardan 
mesvim vaziyetini nazan itibara a 
larak galot imal •deceklerdir. 
Bundan başka Zafer fabrikasının 
otomobil listiR-i imalatı için faali
yete geçilmekte ve istih,al mikta· 
rını arttırması hazırlıklan yapıl
maktadır. 

* BEYOGLU H0K0MET 
TABiBi - Beyoğlu hükumet ta· 
bibi lsmail Hakb hakkındaki tah 
kikat devam etmektedir. Doktor, 
hastaya gideceği sırada telefonla 
hastanın öldüğünün bildirildiii, 
ve bu aebeble gitmekten ıarfına· 
zar ettiğini söylemigtir. 

Tren yolları tamir edildi - Osman, dedi, hemen he· 
men haftanın yarı~ından fazlası· 
nı dı§arıda geçiriyorsun ve bana 
bu husuıta hiçbir mazeret ve se
beb göstermiyorsun. Ne var, ne· 
den bu kadar değiıtin? 

Diğer taraftan dün Basra yolile 
Amerikadan yeniden bir miktar o· 
tomobil lastiği gelmiştir. Bunla
rın mühim kısmı kamyon lastii?İ· 
dir. Kı!!a bir zamanda gümrük
lerden çıkarılacak olan bu laotik
lerin yüzde 70 i Anadoluya gön· 
derilect"k, di~~r kıı.mı lstanbuld.a 
kalacaktır. Önümüzdeki {lÜnlet 
zarfında fngiltereden gelecek ye· 
ni partilerle piya~alanmızın muh. 
tac olduğu )istik ihtivacının tama 
men temin edilmesi kabil olacak· 
hr. 

Arnavudköyünde 
bir ev yandı 

* HA VAGA.ZI - Üç yıldan. 
beri ayarlanmamıı olan cHava.. 
gazi saatleri) nin muayene edilip 
tekrar mühürlenmeıine baılan· 
mıı,tır. * MEMBA SULARI - Mem 
ha sulan hakkındaki talimatname 
Sıhhat Vekaleti tarafından tasdik 
edilmiştir. Bütün memba aularının 
sıhhi tesisatla muhafazası karar
laştırılmıştır. 

MaC1Til * TIB TALEBE YURDLA.· 
RI - Tıb Fakültesinin leyli ub 
talebe yurdlarına yeniden talebe 
alınması için Sıhhat Vekaletine 
müracaat edilmiştir. 

Son feyezanlar sebebile Trak· 
yanın bazı kısımlarında bozuimuş 
olan tren hatları Edirne ve lstan
buldan giden yardımcı ekiplerin 
gayretile tamamen tamir edilmiş .. 
tir. Konvansiyonel trenleri latan· 
bul - Edime arasında muntaza· 
man çalışma~a başlamu~lardır. 
Türkiye hududlan haricinde bo
zulan hatlar daha mühim oldu· 
ğundan, bunların tamiri el'an ik· 
mal edilememİ$tİr Bu itibarla 
Avrupa tren seferleri hi.li. açıla· 
mamıştır. 

Alakadarların söylediklerine 
göre Avrupa trenlerinin ancak 
gelecek haftadan itibaren çalıı
ması mümkün olacaktır. 

Kavurma ile zehirlendi 
Erenköyde iskele yolunda otu· 

ran Hüseyin Yılmazla arkadaşı 
lbrahim oğlu Hüseyin Acar ye
dikleri kavurma ile zehirlenmiş· 
!erdir. Her ikisi de 11hhi imdad 
otomobiJile Nümune hastanesine 

Adanı susuyor. 
- Bunları sormak hakkımdır 

değil mi? 
Gene ses yok. 
Nalan bağırmamak için kendi· 

ni zor zaptetrniştİ. Cöz yaşlarını 
göstermemek İçin ko§arak yatak 
odasına kapanmıştı. 

O geceden sonra Osman bir 
az akıllanmıı,tı. Evine e!kisine na· 
zaran erken döniiyor, kansının 
sarsılan itimadını ka2anmak isti· 
Yordu. 

1-lattA bir gün: 
- Bütün bu haJJere ı~beb ar

kadatlanmdır, dedi. Aralarından 
birdenbire çekilmem, onları çok 
müteeNir etmiı. Ş;mdi her akşam 
birjsi başıma mul!lallat oluyor ve 
beni zorla gezm~ye götürüyorlar. 

Bu aaçma aözleri, Nalan, doğ ... 
ru imiş gibi karııladı. Gülümse· 
ıoeye çalışarak: 

- Belki onlar da haklıdır. Cle-

Dün gece saat 21 ,45 te Arna
vudköyde Kiryakoya aid 7 nu
maralı evde yangın çıkmı~. bina 
içindeki eşyasile beraber tama
men yanmıştır. Yangının Kirya· 
konun yaktığı kandilin devrilme· 
sinden ileri geldiği anla~ılmı$hr. 

:::::::_ 

* LA.MA.RTIN'E DA.IR KON 
FERA.NS - Türk dostu büyük 
Fran!UZ edibi Lamartin'in 150 nci 
yıldönümü münasebetile 23 birin· 
cikanunda Üniversitede Reıid Saf 
fet Atabinen tarafından bir kon· 
ferans verilecektir. 
~ e:!"!:----·A:: 

kaldırılmışlardır. 
----===- -

Osman içinden gelen bir ıe· 
vincle: 1 

di. insan sevdiğinden kolay kolay 
ayn1amıyor. 

- Nalan, dedi, sen benim bi
...--.-.... __ ,.,,......,,....._....,,~-......; ricik aevgilimain. Buna inan. 

talebeye yaPdına 

Dün, ilkınekteblerdeki fakir çocuklara yardım 
·mevzuu etrafında bir toplantı yapılmııtır. Bu top· 
lantıda, bütün maarif menıubla" hazır bulunmut· 
lar ve Parti Müfettiıi Re,ad Mirnaroğlu, kendile. 

rine bu İJ etrafında direktifler vermiştir. 
Yuka"daki reıimlerde Retad Mimaroğlu 

ile toplantıda hazır bulunanlar görülmek· 
dir. 

* Ne yazık ki bu inanıt çok sür-
medi. Evvelce evine geç de olsa 
dönen Osman, bazı gecelerini ta ... 
mamile dışarıda geçirmeye ba~la· 
dı. Bir türlü cArkada~lar> dediii 
Macideden kolay kolay ayrılamı
yordu. Fettan kız, binbir işve i1e 
Osmanı öyle bağlamıştı ki, zaval· 
Jı, bütün gayretine raij-men hisle· 
ıine hakim olamıyor, bu yeşil gö2-
lü sevgilinin kollarından kendisi
ni kurtaramıyordu. 

* Nalan, için için kuduruyordu. 
Ne yapacağını, natnl hareekt ede· 
ceğini bilemiyordu. Yalnız kaldı
ğı uzun gecelerde hep bunu dü
~ünüyordu. Nihayet kararını ver· 
di. Bu işi cebren değil, kurnaz· 
lıkla halledecekti. 

Artık Nalan her akşam m•sa
tıında bir şişe şarab bulunduru· 

Büyük hikaye Tefrika No. 4 madılar. Kendilerine başka işler verilmlt!• dedi. 
.- Bc:>n size bu işin hepsinden arele olduiunu söy-

KÜRK 
M A D 

MANTOLU 
O N N A 

SABAHATTİN ALİ 
m~amelelerindc: •

1
Bak, 1enl şu mızmız._ hastahkh haline ı geliyor, işlerini ı;iirüyor, anlayamadığım bir itiyadJa bir 

.ra~en. atmıy?.";t.l·• demek isteyen bir fCY vardı. Bunu taktm kitablar okt!yor ve akşamlan ah~ verişini yapıp 
ıkıde bırde yuıune vurmaktan da (ekinmttler, birkaç evine dönüyordu. ihtimal birbirine tıplı:ı tıpkısına ben-
~ün yokluktan M>DrD her gelişinde adamcağızı: .Nasıl? zeyeo bu bir sürü günlerin ve hatta senelerin içinde, 
ln,'fallah artak bitti ya?. diye l(n•li ceçmiıwl~unlarla kar- Jıast:ıh'c zamanlan yegône deii~iklikti. Arkada"lfarın an-
tllarJardı. lattığına göre, o oldum olası böl·le yaşamakta .idi. Ken-

tenıedim mi?. 

- Evet efendim, ben de onlara söyledim!. 
Hamdi daha çok bafırdı: 
•- Bana cevab verecejiniıe üze havale edilen h:i 

yapın!. 

Ve kapıyı vuı-arak çıktı. 
Raif Efendi de onun arkumdan çıkarak daktilolara 

tekrar yalvarmağa gitti, 

Beon, bütün bu nıanaııız sahne esnasında bana kü('ük 
lılr nazar atmağa bllo lüzum görmiyen Hamdiyi düşün ... 
düm. Bu sırada t<'krar içeri giren almanca müterciıni 

. b • ;t·enne ge(erek 3!)1n1 önüne eğdi. Yüz.ünde in!an1 hayret, 

Yazan : K. lselR ı 
yor, yudum yudum içerken bir t •• 
raftan da hatıra defterine bıtı• 
notlar kaydediyordu: 

cOsrnanın bu haline artık ta· 
hnmmül edemiyorum. Ben de in" 
e;anım, benim de hislerim var. Ne: 
den heni bir deli gibi aevdiğl~l 
sö)-·leyen İhsana i11tediğini ~erırı1 • 
yeyim.> 

Nalan bunları yazarken elleı'. 
titriyor, yalan dahi olsa, bu !t'-

1 r· tırlar, onun gururunu kırbaç.ıY0 

du. Fakat yapacak başka bir _t
1
f. 

yoktu. Osmanı belki bu §ekı 
yola getirebilecekti. 

Planı şu idi: Nasıl olsa O:ın18~ 
bir akşam evine dönecekti. od 
teri onun görebileceği. bir şekil.; 
saklayacak ve onun hareketlerı 
tetkik edecekti. 

Dört beş gün sonra Osrn••: 
geç vakit, yan keyif bir halde • 
vine döndü. Saat on bire geliyor'" 
du. Nalan kendisini divanın ütt'" 
rine bıraktı. Ve uyur gibi yıt.P~ 
Kupı sessizce açıldı. Gene ad• 
ürkek ürkek içeri girdi. Etrafın• 
bakındı. Nalanı yatıyor göri.ifG~ 
ıtevindi. Koltuğa oturdu. Göt .erd 
bir ara Nalanın hi.tıra defterıll 
takıldı. Yavaş yavaı kalktı. .. 

Gözleri aatırlada dola,ııkçe yo' 
zünün hatları değişmeye ve g}:i. 
!erinde hiddet belirmeye bal • 

mı§tı. haf 
Nalan onun hiddetlenmeye ~ 

1adığını görünce sevindi. Detl'lt. 
ki kocası hala kendisini aeviyof 

du. r• 
Osman hiddetle defteri ye 

0 
atb. Büyüyen gözlerini uyu{" 
karısına dikti. Uzun uzun ba u~ 
işte tam fırsattı. Zaten buraY• n 0 
diye gelmişti? Nalana bundan s?0 
ra bir arada yaşamalarına i~ltj, 
olmadığını söyleyecek ve afi'~'•' 
otomobilde kendini bekliyeo 1

" • 

cide ile birlikte yeni kuracağı yu 
valarına hemen dönecekti. ··..ı 

b .. t"'" 
Fakat bu defter, onun \ı• 

kl'\rarlarını altüst etmişti. AY3 r 
1 ·yo 

duruyor. ne yapacağını bi eıtl1 . ~ 
du. Birden oda kapısını açtı. )'. 
şarcasına merdivenlerden indi. f t'" 

Nalan, kırbaçlanmıı gibi . 
1

0 
l•dı. Planının bü~bütün kend• h• 
leyhine döndüğünü ve bir d•.,.. 
kocasını elde etmiye muvaff•k. 
lamıyacağını anladı. j 

Tekrar divana k~ndisini at•fj1• 

hıçkıra hıçkıra ağlamaya başl• 

* Biraz sonra Osman bir deli ~ 
vincife açık kalan kapıdan iç< d 

eirdi. Nalanın yanına koştu. Otı 
kollan arasına alarak: .. . .,, 

111
• 

- Benim biricik kancı,1 
• 

Beni affet. Bu dakikadan "°d' p 
artık hiç bir kuvvet beni sel\ t 

ayıramıyacaktır. 
Ve gülerek ilave etti: . ltC 
- insan sevdiğinden kol•Y l· 

!ay ayrılamıyor, değil mi Na~ 
, .... ıı'I ~nıı1111111111111111111111ııı11111111111111111111111111111ıuıı 
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• • • 
lsve~liler kuzu derisi 

istiyorlar 
Gün geçtikçe lsveçle ticareti; 

miz artmaktadır. Yakında Is~, 
fabrikatörlerinden mürekkeb .. 
heyetin Türkiye.ye gelerek, iht'" 
cat tacirlerimizle görüıeceğinde .. 
bahsedilmektedir. Heyet az•"• ~. 
rasında, lsveçin maruf deri fabt

1 

katörleri bulunmaktadır. il' 
laveç fabrikaları, son :ıa!119d• 

larda bizden külliyetli mikU>1 

kuzu ve keçi derisi almaktadırl•1' 
Şimdiye kadar lsveçliler, kuzu el<' 
riıini Amerikadan almaktaydı~~; 
Halbuki harb yüzünden Am<f1 rİ 
ile İsveç arasında vapur seferle 
kalkmııtır. Bu yüzden lsveç!il~'i 
Türkiye piyasasından kuzu der•' 

1 1
.,.,, 

almağa ba§lamıılardır. svec; 1 

kuzu derilerinden eldiven, pilot '~ 
keti yapmaktadırlar. Deri ıhre'" .. 
tacirlerimizin aldıkları mektubl~$ 
ra göre. laveçte kuzu deri1erirı>1 

çok rağbet görmektedir. 
DONKO iHRACA TiMiZ . 

Dün lstanbul limanından ınu~; 
telif memleketlere 5 5 bin lirolık 1 

racat olmuştur. 

ALTIN FIATI 
Dün altın fiatı 22 lira idi. Altı" 

fiatlarında yükıelig temayülü yolı-
tur. 

Civar limanlardan 
mavna getirilecek 

Limandaki tahmil ve tahliY" 
va51ta1arınl arttırmak icin Devle: 
Limanlar Umum MüdÜrlüğü yen• 
tedbirler almaktadır. Bu meY•"' 
da mavna ihtiyacının karşılanrıı•"' 
sı İçin civardaki limanlarda bulıV 
nan mavnalardan bir kısmının ge" 
tirilmesine karar verilmi$tİr. 

Sabahlan tam \·eklinde ıeliyor, öğle ;t·emeiini oda
mıı1a yiyor, akşamları, ufak tefek alış \·eriııolerini yap
tıktan sonra hemen evine ıidlyordu. Birkaç kere teklif 
ettiğim hıılde kahveye ıelmt'j:e raz--. o1madL ·Evde bek
lrtl~r!• dedi, ::Ues'ı.ıd bir aile babası diye dü,ündüm, bir 
an ev\·el çoluil:tna, ('O<'uiuna kal~ğa ranatı)·or. Son
radan biç de ht)yfe olmadığını gördüm, fakat bunlardan 
daha ileride hnhsf'de('eiim. Onun bu devamlılıit ve ralt,. 
knnlıjı. dıı:irede horlRnmUlna minJ olmuyordu. Birim 
HrundJ, Raif Efendinin tertli.m<-lerinde kütük bir dnktilo 
hata,.:ı bulu, hemen ıa,·aUı adamı çajırtıyor ve baıan 
bizim nda:ra kadar ı('lı>rek ha.-:;layot'du. Diğer memurlara 
kaııo daima daha ihtiyath olan n her biri bir türlü 
llti'1uısa dayanan bu ıent"lerden fena bir mukabele g(>r
mtkfen t;tkinen arkad..,ımın, kendi1ıılne &'ıila mukıhrlrye 
cesaret edrmiyeceı.;inl bildiği Rai[ E[endiyi bu kadar hır
palamAAı, birkaç saat geriken bir tercüme ic:in kıpkımuz1 

kesilerek bütün binaya duyuracak şeklide bağırman ~
)'tt knhty anta,ılal,ilirdi: İnsanlan. kendi dn:s1erindrn bi
ri üıerinde lrudrrt Tt u1Rıhiyet1erini denmıek kadar tatlı, 
1arhot edl"n ne vardı-r? llele bunu yapmak fınah, birtakım 
inre hesahlar dt"Jl•J"L1.i1e, anr:ak muayyen bazı k.lm.wlere 
ka!'fl kendini röst~rine. 

Raa Efendi, an 11:ra ha talanır ve daireye ,.bnndl. 
Bunlar ('Ok ktte eLemmiyet...Uz sniukal~nlıklan ldi. Fa
luıt llCDf'ler<'e t\'Vri re:çinliiini ıôylediği bir utül('fllb onn 
futa ihtiyatlı yapmıştı. of.ak bir nezl~e hemı•n evine 
bp.uıt)·or, dı,an c:ıktrfı :r.aman kat kat yün fattilalor i

)-\yor, dalrl"de bulunduiu umanlar l'ila penr:rre •<" r
.nuyor ve •ktam Üzerleri boynuna, kulaklanna atkılar 
dolayıp kalın, fakat hiraz yıpramı, paltosunun yakn!unı 
!>;te ka1dınnadan gitmiyordu. Hasta zamanlarında da 
••inJ Uınuıl etm..-.Wi. T~rt>üme e~Ulecek yazıla-r bir odan 
tle evine ~~;n_derİIİt' ve birkaç saat ~onra aldtnlıtdı. Bu.na 
raimeo mudurüıı ve l.ıizim. Ham.dinin Raif Efendiye kartı 

1'1aamafih artık bft1 de Raif Efendidm ~ıkılmağa ba,. disinin herhangi bir ~kilde heyecanlandığını şimdiye 
lamıştım. Şirkette pek farla oturduium yoktu. Elimde lradar gören yoktu. Amirlerinin en yer.iz, en haksız it
bir evrak çantaoı;ile hankalan ,-e aipariıJlerinl ktıbul etti- hamlannp hep ayni sakin Te ifadesiz bakışla mukahele 
ğimiz devlet dairelPrini dola,ıyor; ara'i>ıra bu evrakı tan· ediyor, yaphğı tercümeleri daktiloya verir ve alırken 
ıim edip müdüre veya müdUr muavinine izahat vermek hep ayni manasız tebeır.;;ünıJe rica \re teşekkürde bulu-

haUA Jıiddete sevkeden o sarınlmaz sük.Un vardı. }~line 
bir kurşunkalem alat'ak bir kiğıdı karalamağa ba!jladı. 

Yazı yazmıyor, bir b•kım çİ7.giler çizivordu. Fakat bu 
hareketi, ~inirli hir adamın, farkında olmadan, herhangi 
blr şeyle meş~l oJmıt.q d«"ğildi. Hattıi dudaklannın ke
ııal'ında: san bıyıklarının hemen alt tarafında, kendin· 
den emın bir tebc'ıisümün be1irdiğini görür sihiydlm. Eli 
k&fıdın ÜZt'rinde •iır aiır Juııeket ediyor ve o ikide 
b~~~.~ dunıp gözlerini küçülterek, önüne bakıyordı:. Gör· 
dunu .eyden memnun oldufunu, yüzünü saran 0 belli 
belil"Siz riilümwmeden anhyordom. Nihayet kalrm1 ya
nına bıl'aktı, karaladı~ kifıdı U7UD umn ~eyrPtti Be 
rö2lf"rimi hiç ayırmadan ona bakıyoTdum. Bu w[f'~ ,.il~ 
7Ünde yt'p)·eni hir i(adenin peyda olduğunu ıörünre ·'8· 
'ırdım: Adeta biri~ine arır gibi bir hali vırdı. !\Jerakt~n 
,rerimdf' duramıyortfunt. Kalkacağım sırada o doiru1du, 
tekrar daktilolat'tn oda~ına (itti. Hemen fır1ndını, bir 
adımda kam nta"laya va .. dım ve Raif Efendinin, ü:ı<'rine 
hir ,,ey1er çlzdlit kif;dı aldtm. Buna bir IÖT.ahnca ha)·· 
retimden dona luıldım. 

§ıııııııu111111111111111111111111111111111ıııııu1111111ııı11ııU1 1111 

~ ~ADV'© ~ için ma"l•mın bafma P'fiyordum. Buna nimen karşım- nuyordu. 
dalıd mauda canh oldoiundan ,üphe ettirettk kadar Bir (Ün rene, sırf daktitolann Raif Efendjye ebem
harek('tsiz otuTan, tercUme yapan Vl"ya ~kmnlnin gii7.ün- miyet \·ermemeleri yüzünden l'e( kalmıŞ olan bir ter. 
dPki ·Almana romanını• okuyan bu adamın sahidf'n ma· cüme için Hamdi, bizim odaya kadar ıelmiş, oldukça 
~•1 vtt ~ıkıcı bir mablük oldukuna kı.naat Jftilrmi,tim. sert bir aesle: 
Ruhunda herhangi bir teyler olan bir kimsenin bun- •- Daha ne kadar liekleyecefiz? Size acele işim var 
ları ifade etmek arruotuna mukavemet edemiyec~iinl dü- fidcceiim, dedim. HiJi l\larar tirketinden ıeJen mektu~ 
•finüyor, bu kadar scw;iı \'fi alakasız bir hı.sanın içinde. bun ter('ümesini retirmediniz?. diye bağ'ırmışb. 
nebaUurtnkinden pek de larkb olnuyan bir hayat lıu- öteki iskem1r. inde ıür'atle doirularak: 
lunduiıuıu lllımiA edi7ordwn: Bir makine ıibi buraya .- Bcıı bitirdim efeııdiııı! Hanımlar bir türlü yaza• (Devam ıdecolı:) 

f.u11111111111111111111111111ıı111111u111111nıııııııı111ııı111ııı 11 'f 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

18.00 Program, 18,03 Radyo raı ot• 
keslrası, 18.40 Saz eşerleri, 19.00 1<0 

.. 

nuşma, 19,15 P.1ürik, 19,30 Haberler.'• 
19.45 Muhtelif .. rkılar, 20,15 Radro ~·
zetesi. 20,45 Fa!:ıl he:veti, 21.15 KofllJŞ .. 
ma, 21,30 Rnd:vo l!lalon orkestrası. 22·~ 
Haberler. 22.50 Müzik, 23,25 YatJJl 
pro&ram ve kapan.ıf. 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

İngiltereyi istila 
etmek rivayetleri 

Şayialar 

•, 

• 

ı Destroyerlerden mürekkeb bir filo, i~
yanın cenubundaki aahili mütcJ:Pdi
yen. bombardıman et.mit ve İngiliı.lerin 
:ı>ü)·lediğine güre .burasını temizlemiş-
tir •• Bundan başka bü.lük gemilerden 
mürekkeb bl.r başka filo, Otrant boğa
zını ıeçerek Avlonya'yı sıkı bir bom
bardımana Uihl tutmu~tur. Bütün bu 
harekat esna..'>ında İngiliz filo~u. ııahak 
ı·ere İtalyan filosunu aramış, (aknt bu
laman111tır? Bunun izahına, Çôrçil"in 
ı.özlerinde ,._ .. ıamak mümkündür. in .. 
giliz ~·ekili demiştir ki: citalyanlar 
belki bugün istekle harbetmiyorlar!. 
Jlattıi Çört;il İtaı,.·anların ·Erkekt;e he
yecan duymadıklannı. söyli)·ccek ka
dar tahlillerini ileri Kötürmüş"tür. De
mek. imdi sade Akdeniz değiJ, Adri
) atik de arhk ".'tlare ~ostrum değildir! 
Tehlike Almanyanm burnu dibindedir. 

Son günlerde Almanlann Ingillere
)'İ istila etmek üzere hazırlan

~Udarına dalr bazı riva,.-etıer dolaşma
ra ba~lamı!Jhr. Vaktile, An1erikada 
Cuınhur llcialiiine namzedliiini koyan 
landon, çok emin membalardan aldığı 
fılberlere atfen Almanlann tubat a)·t 
taı·fında bu istil8 te, ebbü'!ıi.iı~ giric;~
tt!klerini sO) lemi~tir. İngiliz pzetelerl 
de Almanların bahar için bü;) ü.k hava 
ha:rırlıklan yaptıklarını yanru\ktadırlar. 
Çorçil'ın Avanı Krı.marasınd:l ,·erdiği 
btıtuktan da İngili~ ad.alanndan bü
lun tehlikenin uzakla1llladıiını öğreni
hruı. çörçil'in bunu ıüyleınekıe hak- Bir şeyler yapmak 
kı vardır. Çünkü in&lltere, taarruz: ka
dar müdafaa~ını da düşünmek ve bu 
hu1;uştaki gayretlerini eksiltmek şö;)·le 
d1.1r. un, daima arttırmak mecburiye
tindedir. ÇörçiJ, demiştir ki: .. Biz.im 
burada büyük mlkyasta bir orduya :ı-a• 
lıib olmnmı.z Jô.11mdır. Bu ordunun ne 
ttıiktar olacağını söylemiyCc:ej-im, bu 
0tdu ya1nız bu ada).. müda(aa etmi
)tcek, fakat bac;ka Ahnelerde do ha
l"tkrte ıt"~bil~ktir .• 

Siyasi faaliyet 
("'örçil'in aö.z:Jerinden, inı'iltereuin 
' yalnu: istilaya kartı miadalaayt de 

Simdi hayat ve~·• ölüm mücadele
sine girml., olan Almon"'a ne ya

" t pacak? Elbette ki . bir ~yler yap-
mak mecburiyetindedir. llerkes '1Jna 
bnıdir ki. harbin neticesini J\fan'I 50-

hilleri muhart'lıe"ii tayin ed~cekti~. O
nun için, Bü)·ük Britan.)·a adalarına 
~r!ll rerek doirudan duiruya, g<'f"!k 
bılvuıta harekete geçilmcs.I, hem de kı 
!'a bir islikha1de harekt'te geçHmcM ihti 
mallrri çok faı:la cörülmekh·dir. va .. 
~t k~ybetme-je ıelmeL Çünkh Aıne
nka, lnriltere ile, aşaj:ı )'u.kan tam it
tifak halindedir. Bütün Amerikan kay
naklan Rurvelt'in bulduğu son for
mülle iag11tere>·e ariyet mal ,.e harb 
malıeml!'ii yeti~tireceklcrdir. Bu )·ar
dım, tn.mamile kovvetlmmeden hir ctey 
ler yapmak Kerektlr. Bu, hem doArudan 
_doğruya Büyük Britanya ada1nnna bir 
ıhrac, hem de. Akdcnizde, İngiliz: L.uv- ı. 
\'etlerini &armutk ,.e hiç olmazsa me~
ıwt etmekle kabil olabilir. Bunun l~in 
de gene ev,·elcmjrt'e ya i .. panynnın, 
ya Fran anın veya İtalyanın ı,gali Li
zımdu. &iki de tam hu esnııda Bü
l tik Britanyaya bir taarnu bahis mev
rua olabilir. 

Kil, belki kafi neticeyi elde et
bı('L;, i41in geniş bir taarruzu d~ündüiü 
hit de ü(reniyoruz. Fakat buna raS:
~tı İnriliz: Ba!Y'·ekill Çörçil, tehlike
~h\ reçmediğini ısrarla kaydetmiştir. 
hı.Riltereye karşL iı;tilS. tqebbüsiirıün 
tul'a düJtüiü ~ylenirken. şimdi Al
~nlann )'eni hazırhklarda bn\unduk
~rına dnir dtveran eden haberler doğ
t'll tnudur~ Bu hu:;usta intiliz Başve
kİlinden fazla nikbin olını)·alım; fakat 
b.rillıJerin Amerikan yardımlar1oın 
bü)"Ük \."Üs:at peyda ettlii fU sıralarda, 
hir i'ltili tehlikesinden bahsed~rek A .. 
... rikan efkarıumuın1y .. w ıaııuıntil• Netice 
~ndi lehlerine imale etmek ve Ruz l:"akat Bü)ük Britanya adalannı 

Ci:ı.tilıi t ebbıisU muvatfak olur mu 
olmaz mı"! İngilizler bunun muvaUak 
olmaması i4;in çok dddi tedbirler al
mışlardır. Bütün Büyük Britan~·a sa .. 
hili bir kale halindedir. Ayrıca İngi
lizler, herhangi bir ihtimale karşı, mem 
lcket dahilini 800 müstakil nıüdaraa 
böll'e.,ine ayırmı"llardır. Bu bölceler 
ayn ayrı bir i!iitili hareketine kaıııı koy 
nıak emrini almı~tır. Ahali bu tekilde 
bir istilayı önle~k mak.~dile hanr
lan111ıttır, Nihayet inıiliz ana,·atan 
fi1o unun ,.e İnıiliz tayyarelerinin her 
türlü tf'hlikeyi kal"fllayactlk kabiliyet
te olduiunu da unutmam.ak loinmdır. 
Buna rağmen Altnaıılar BfBR• yukan 
bir mllyon a!likerin bayatını tehlikeye 
koyarlar mı? Böyle bir kumal' O)'n&• 

)'abilirler mi? Galibi~·et için hiçbir ça
renin kalmadığı anlarda ba 90n bir 
kozdur. Çünkü AJmanyanm balcuı, 
ve lliUer'in tahlri veçhi1o Almany8.f1ın 
lOflO ııenelik i•tikbali habis mevnıudur. 
Bunun l('ln her (&reye başvuracaklan 
ihtimali u:ıak tuhılama7.. 

''lt'in mevkünl ve karannt daha !liağ
'-nıaştırnıak İ('İn bir nevi oriyasi faali
)ttte bulunabilcceklerinl do hatırdan 
~:tak tutmı~·almı. Çünkü Bii)·ük Britnn
h adalarının Amerikanın ilk cephesi 
ltı hududu olduğunu herkes biliyor. 
~ltteriknhlar bu hududun, huJrünlerde 
h,rhangi bir tehlike;)·e mamz: kAldıiı
btı kani olnrlarsa c1h«'tte ki .~mcribn
lng;u. i' birli(! daha zeniş bir '4'kildc 
1~~1..ı edebilir. 

Felce uğrayan mihver 

Mümtaz Faik FEN t K 

Diğer taraftan, Alınanların lnıi .. 
liz adalanna yeniden hıicum e

dtJ)ileceklerinl ıösteren emareler de 
\tardır. Çünkü mih,·er, italya tarahn
dln felce uğratılmı~llr. Almanların La
\·•11 iktidar mevk.iine geçirerek, Fran
~)ı. tamamile lşpl edip, Akd('nizd.e 
"81er tt'min etmeleri, FranA donanma
~ı kendi emirlerine alabilmeleri lhti
llıalleri şimdilik nispeten uı.aklaşnuştır. 
ltaıya, Akdeniıde A]manyanın a('J)""R
ti~ı bir vaziyettedir. Bütün kolu ka
'-dı Iurılml!;irr. iUtılyanın i(inde genit 
bir bo7«ııncu1uk han-"it esnı~ktedir. Ar 
"'"udluk meselesl halledilmek ün.re- •.-.._ _ ___ ._.,.,.._,..-.... -..----..., 

ııı •. İıaıyan .. kerıeri, ıırı.a ıırkm, !•kat Bı'r kadınla bı'r çocuk 
İtıriliılerin nna.reti altında Kahıreye 
~'lkoJunmaktadır. İtalyan donanmMl, 
"~deniıde mühim darbeler ~·mittir. 6 yanarak öldüler 
.. fft ha_rb •rmidnden Si ya batnn' ,.,.. Ü k ··d d T J h )< • 1 · B 1 u ar a unuı ume med-
ı. kullanJlmaz bir bale ~tnı ;;lir. " Paşa Bokağında 9 numarada otu
>«lı:dirde Alml\nların İtalyanlara yer-
dıtn. etmelerinin de manası kalmamak- ran 70 yaşında Tahire Ayseven 
l~dır, Çünkü İtalyan kuvı:etlerinden ).,_ mangalda ııınıiken entarisi tutu· 
lıfade etmek imkinı silinmh;tir. Al- f&rak yanmağa baş1amıştır. Bunu 
"'•nya, İtalyaya yardım etmekle biz::zat muşsa da çok geçmeden ateş 9na 
~tııdi kuvvetlerini israf etmekten ha,~ b~yük validesinin imdadına koş· 
~'. ~lr l"Y yopmıyacokbr. Ve illa İtalyo goren torunu 18 yatında ismet 
ıtıla edil"iln!. çokt~n öldüğünü, ı;tenc kızın da 
ld , 'k f 1 • da ıırayet etmiştir. Nihayet kom-

rıyalı za er 8rl ıular Yetiştikleri zaman ihtiyarın 

ı~ ngiUı: Amirallik ı>a1re!li1nin dün muhtelif yerlerinden yaralandığı· 
netrcttiği tebliie göre, İngiliıler, nı görmüşlerdir. lııımet Ni.imune 

«un Adri}'atik d~niılndc de çok mü- haıııtaneıine lcaldınlmış, tahkika· 
hitn mu,·affaki~·et1er kaydefmi~lf'rdir. tR hftııılanmı"tır. 

BÜTÜN İSTANBUL HALKI GÜL\UJ(TEN KmlLil'.OR. 
ÇÜSKÜ DÜ!\'YA KO~llKL'Ell KRALl 

AB ŞAK PALAB~.YIKYAN'ın 
TtlRKÇB SOZLti 

3 AHPAB ÇAVUŞLAR SİRKTE 
Şaheserler şahe.erile sevin:ileri 2 aat 

kahhha ile ııüldürmeklcdir. 
TÜRKÇF. SÖZLÜ NÜSHASI 

i P E K ve SARAY 
nü!'ihası yalnı7. 

, 
SON HABERLE R Günü Gününe 

ıı:--~---,~' 
Fransız - Alman· 1 4 

münasebetlerinde 

N k K 1 
.lık yazımda da tebariis ettir-

mı• ıyon k•ılO tu•• tu•• amı emal : diğim ırihi civar ka .. ıarda dok· ft B ·· b .. .. 1 k tor meselesi, hakikaten bir mese-
ugun utün mem e ette, Na· le halindedir. Acil bir müdaha• 

Amerikaya gidiyor !~:02~:n1tı~·~: ~:.t:ı ~:: leyi İcab ettiren vak'alar karıısın• 
da çok defa bir doktor bulmak 
ırüçtür, hatta imk&n.,zdır. Nite· 
kim, benim baıuna gelen bid ise 
de de böyle olmuıtur. Ücreti mu• 
kabilinde ve aabab aaat 9 da zah· 
metini rica ettiğimiz: sayın San
yer hüktımet tabibi, müracaatçiyi 
kapıdan kovmuıtur. Bu vaziyet 
karımnda, baıta11 Allabın eline 
terketmekten baıka çare yoktur. 

yeni safha 
Londra 2 1 (AA) - Fran

sız hududundan gelen haberlere 

Namık Kemali muhtelif ırörüş 

Amerikan lı_umpan~aları için 
JO 1Jagon talı.sis edildi 

göre, Fransız kabinesinin sık sık M 1 k · d k A ı 1 l em e etımiz e i merikan gon ar a sevketmeğe başlamışlaT· 
toplanması, Alman - Fransız mü- tütün kumpanyaları, satın aldıkla. dır. 
nasebetlerinde yeni bir safhanın J B 1 1 1 n tütün eri, asra yo i e Amerİ· zmir tütün piyaıııasında sevke-

tarzlarına göre mGtalea edenler 
vardır. Fakat bizce, Namık Ke
mah, yetittiği devrin f&l'ılanna ve 
o devrin imk&nlanna ıröre düşün
mek IAzımdır. Namık Kemal, u
nutmamalıyız ki, Türk diline "Ve 
Türk edebiyabna halk ve hürTi
yet mefbumlannı ilk olarak ve 
tantanalı, hatmetti bir tekilde ge
tİrC'n ilk mütefekkirdir. 

Şimdi, Sanyerin muhterem hü· 
kümet tabibi diyecektir ki, «~en 
eeılmedirn ama, tiz de gene bir 
doktor buldunuz .ve bastanızı te
davi ettirdiniz. Demek ki ,benim 
gelmem zaruri deiilnllt I» Hayır 
muhterem doktor, mesele biç de 
öyle değildir. Bir defa •izin bak· 
maY1 reddettiğiniz hastanın imda ... 
dına kopn doktor, Tıbbiyenin en 
esiri mezunudur. Artık sokağa bi· 
le çıkamıyacak kadar ibtiyarlamıf 
olan bu muhterem adam, bem· 
beyaz aakalile, sert l,ir kar fırtı• 
nasına göğüs ~ererek hastamızın 
imdadına kotınllf ve bayatını 
kurlarTnlflır. 

açılmış olmasına de-lalet etmekte- k k ı 1 aya sev etmek imkB.n arını ara di memiş tütünler, depolarda bC"k 
dir. Bu safha LavaJ'in çıknrılmaıı k d ı M k ı y ] J k d T ma tay ı ar. üna a e eka eti, e-me te ir. ütün piyaıııası, açıl· 
ve Alman büyük elçicti Abetz'in Amerikan kumpanyalarına va. dıktan sonra, zürra elindeki tütün 
Vichy'yi ziyaretile başlamı~hr. Ma 

1 P 
gon vermek hususunda azami de- tüccara intikal edeceği için İzmir· 

Bütün mevzulannı milli mef· 
humlardan alan ve halka ilk de
fa olarak millet ve memleket aev
gİ•fnİ duyuran bu bilyük adamR, 
halkçı ve millivetçi Cmnhuriyet 
nc&linin gösterdiği bu büyük ali .. 
kanın manaıı da çok büyiiktür. 
Bugünkü ne1til, büyük tair, ni.ıir 
ve mütefekkir Namık Kemali, e
bedi olan hürriyet ve millet af· 

reşa eten'le Flandinin ./\]manya d d 
k 

recede kolaylıklar göstenni~tir. e epo buhranı başgöslt•rpcek· 
ile da a sıkı iktısadi münasebetler · T' y k ı V ekilet, kumpanyalara her gün tır. ıcaret e a etile Gümrük ve 
tesisine mütemayil olduklıırı, fakat J h' J V k J 

.. t k 1 30 vagon ayırmıştır. Amerı·'-an n Jsar ar e a eti böyle bir ha. 
mu are e şart arını tecavüz ede· 1': d 0 d 1 ı!!e:ve mey an vermemek için z 
cek her han~ı· b. Al ı ] b" kumpanyalan ellerı

0

nde d ,., ır man a e ı· mevcu mirde yeni depolar bulmaktadır· 
nin \Vey~and'ın Afrikada bulun· olan 4 milyon kilo tiitünü bu va- Iar. 
masını elinde bir koz olarak tu - -~;;;.;...;...;.;.;.;;;::.;;;;;..::;;,:.::,..:::;~:::..:;:.:.:..::.::;: _ ..:.;~-~=----------------

A M E R I• K A kının mücessem timsali olarak al0 

m1fhr. Tanzima~ Edebiyah ce-

y AR D 1 MI
• didesi, Fecriilisi, Gene kalemleri 

tan Mareşal Peten'in muhRlefetile Fatı"hte gı"zlı" bı"r 
kar~qJanacftğı anlaşılmaktadır. 

l\1aamafih Alman - F ran~ız va-

7iy etlerinde şimdilik bir dei\i•ik- tekke basıldı 
lik olabileceği zannolunmamakta-

de dabil oldu~ halde, böyle bir 
atk• alem olabilecek Namık Ke- O fena bava, kalbinde böyle 

bir müracaati ...ddedebilecek fe• 
nalığt bulamıyan bu çok muhte· 
rem ihtiyarı da basta yatağına dü· 
jürebilirken. o bundan cekinme
miftir. Zatıalinizin hiddetiniz kar· 
ııa.ında bu mübarek zah rahatsız 
etmek irnk&nmdan da malırum ol· 
saydık ne yapacaktık! Sebebsis 
bir hiddetini&, bir bayata mal ola• 
bilecekti. O muhterem ib!İyann 
bu hareketi size bir den olaun ! 
Zira bu derse ihtiyacmıs ,,...dır 1 

dır. Almanya eaaıen F ranınz e"n
düstrisini kontrolu altında bulun· 
durduğundan üstelik askr.ri ma· 

hiyette taleblerde de bulunacak 
olursa Marc!Şal Pf>ten istifaya mec· 
bur kalacak ve Weygand' a muka
vemete geçme zamanının gelmiıı 
olduğu isaretini verecektir. 

Peten'in Fransız toprakların· 
d 3n Alman kıtaabnın geçme!İne 
müsaade edeceği zanncdilme· 
mektedir. Almanlar bunu cebren 
yapmaila te,ebhüs edecek olur
larıa, Fransız müstemlekelerinin 
vaziyeti bakımından kendi aleyh
lerinde bir hareket yapmıf ola
caklardır. 

hı rusu Tepede· Yuı1an 

len ve ICilissura'vı 

bombsrdıman eHi 
Atina 21 (A.A.)-Re•mİ Yu

nan sözcüsünün beyanatına göre, 

Tepedelen ve Kilisura dün akşam 
Yunan topçusunun ateşine uğra .. 

mıştır. Yunan1ılar, Drinoı vadisi
nin biraz şimalinde çok şiddetli 
muharebe1er neticesinde memnu
niyet verici ilerlemeler kaydet· 
mişlerdir. Bu mıntakada Yunan. 
lılann eline 600 ltalyan subay ve 
eri esir düşmüıtür. 

Daha ~imalde ileri horel<eti de· 
vam etıniş ve yeni tepeler zapto .. 
lunmuştur. 

Havaların fena olueu. Yunan 
taanuzunu işkAl etmektedir. 

ltalyan tayyareleri, Kızılhaç işa 
retini açıkça taşıyan bir hastane.. 
yi bombardıman etmittir. 

ltalyan eairleri, ıiyah gömlekli
lerin kendi arkadaşları arasında 
nasıl hafiyelik yaptıklarmı anlatı· 
yor1ar. 

Da Valera gözünden 
ameliyat oldu 

Dublin 21 (A.A.) - Çarşam

ba günü bir gözünden ameliyat 
edilen lrlanda Ba,vekili de Ya

lera·nın vaziyetinin iyi olduğu 
bildirilmektedir. De Valera bir
kaç güne kadar hastaneden çıka
caktır. 

HRftanın 

BİR KIŞ 

F dtihte Testereci ,okağında e•- arttırdı .,,alden ba,ka bir edebi fahsiye· 
ki vaızlardan 85 yaşında Süley- timiz yo!-tur. Namık Kemali se· 
man Akpınara aid 5 numaralı l.Baftarah 1 lncı uhirede viyoruz. Ona hayranlık duyuyo ... 
eve her gün bjrçok kalabalığın rebilmek için birisi Portlanda. di- ruz. Cünkü hürriyet, millet ve 
girip çıktığını gören zabıta evvel- ğcri Kaliforniyada Richmondda memlelı-et mevzulannın nasıl i1k 
ki akşam evde ani bir ata!na yap- iki mütcmim tczg&h kuracaktır. \~e en büyük mütefekldri idiyıe, 
mJşhr. Mcınurla.r içeri girdikleri Bu tczgB.hlann kurulma•una yarın ton mümessili de bili odur. 
zaman duvarda, üzerinde sarıklar ba§lanacak ve tczgihlar dört ay 
•anı. 20 - 30 kadar külah ve içinde tamamıanmıı bulunacaktır. Doktor meselesi • 
taylasan denilen takkelerle b~n- Fakat ilk kaburgalar, tezgahların • 
ların başında be~ yüzer ve binP.r- bitmesinden 1 O hafta evvel kurul Birkaç cün evvel, bu sütun .. 
lik teıbihler bulunduğunu gör- maya başlanacaktır. ilk fileplerin larda, yakın akrabamdan 
müşlerdir. Polisler tek.k•de ibadet kaburgalarının kurulmasına haf bir basta için çağınlan Sarıyer 

dair eden lbrahim Karanar, Mehmed lanmasından 6 ay aonra tamam hükümet tabibinin 1ro müracaati 8' f 'f 
Şileptay, Ahmed Develi ve Re- !anacağı tahmin olunmaktadır hiddet ve hakaretle reddettiğini lr aYSI e 
ceb Develi adın-la dört kişivi ya- Dün, Ruzvelt, kabine toplantı vazmıı ve doktorlann ne gibi bal- Dün bir oabab gazetl!Sİnin bir 
kalomışlardır. Bunlar hakkında sında, harb haric olmak üure !erde bir bulanın imdadına kot· fıkra muharriri, Romanya• 
tRkibata devam olunrııAktı:t.rlır. İngiltereye mümkün her türlü mııfa mecbur olduğunun kanuni daki Demirmahafızlardan, cMem• 

__ yardımın yapılması bahsindeki bu bir esasa bağlanman lüzumu üze.. leketin en vatanperver -.e en fe ... 
muazzam gayrette muhtelif na rinde durmllflum. dakir çocukları» diye babsedi• Et fiatları 

ucuzlamadı 
(Baş tarafı birinci uhilede) 

fa gelerek fiatlan 5 kuruı iadir
mi§lerdir. 

Celeblerin, kasablık hayvan ta
cirlerinin Fiat Murakabe komis-
yonuna verdiği teminattan henüz 
müspet bir netice has1l olmamış· 
tır. Yalnız birkaç lcasab kıvırcık 
etinin fiatını beş kuruş indirmİ~· 
tir. Belki de celeblerin böyle bir 
teminat olmasaydı dahi. fiat ge· 
ne beş kuruş düşecekti. 

Fiat Murakabe komisyonu da 
celebletin teminatını k8fi ~örnıe· 
diği için, lstanbula kasablık hay
van gönderen mıntakalardan hay· 
van fiatlarını sormuştur. Çünkü 
celebler fiat yüksekliğine aebeh 
olarak, hayvan fiatlarının yerin
de pahalılaşhğ-ını ileri sUrüyor
lardı. Erzurum ve T rakva umumt 
müfettisliklerinden bu hu.,usta ce· 
vab beklenmektedir. 

MAKSİM SALONUNDA 
Bu akşamdan itibaren 

Yeni program 
1 - SAFİYE ve ARK \DASLAIU 
2 - Yeni revü operet h«'yeti 

llavay sdalRrında bir ıece 
Vaun: Ziya Şakir 
l\tiizik: Şefik Günneriç. 
Rejisör: S. Aü1Jll 

Zen~ip mizan~en, dekor, kostüm, Ha
vayen kit.arlar. Cumarte!'!'i, pauır .zün
leri ~at 16 da Revü Ot';'ret matinesi. 

Fransl% filmi 

GECESİ 

zaretlere dü,en vazifeleri nazır Muhtelif aabalardaki faaliyeti- yordu. Şaftık doğnuu 1 
lar~ bildirmiştir. le, lıtanbul bem~riıinin oldugu" •· Deınirmuhafızlanrı, hangi ya• 

R ki• t , • kadar, lıtanbul matbuatının da bancı kuvvetlerden yardım ıı:ör• en 1 e evızyon takdirini kazanmtf olan Vali ve düklerini ve ilk fırsatta memle
Belediye reisi Doktor Lutfi Kır· keli kan ve atq içine boğarak 

k f d"ld" dann, bu mevırula yakından ala· istilAya zemin bazırladıklannı ve es e 1 1 kadar olduğunu ve tahkikat icrall nihayet yüzlerce cinayet işledik-
" İçin emir verdiğini memnuniyetle terini bütün dünya biliyor. Hal 

Londra 21 (A.A.) - Televiz.. haber aldık. 
·· h 1 ı böyle iken bunlardan «En Y&lım• 

yon mute as119ı nlfİ iz Baird Hadise hemen bütün gazetelıı-
kl

. 1 · perver ve en fedaki.n diye nasıl 
ren ı le evızyon yapılmasına mü· rimizde akisler uyandırmı•br. Bir· 

·d b 0 1 ' habaedilebilir? 
oaı ır usu keşfetmiştir. çok doktorlann da otomobilleri • 

G 
Muharririn bu ırenİf hlianü nı• 

azeteciler, önünde k,..,.finin olmadıgı" bahanesile lf• lerine gel .. 
b

.k - yeline ne deuıeli ?I 
tat ı alını gösteren Baird, 75 san miyen birçok müracaatleri red· 
timetre uzunluğundon ve 60 •ant detıikleri bildiriliyor. A. Münfekim 
metre genişliğinde bit• telf"vizyon 
aynası üzerinde, civarda bulunan 
bir stüdyodan verilen re~imler 
tabii renklerile aksettirmiştir. 

Harb dolayısile meri olan ni
zamlara muhalif hareket etmemiş 
olmak için cereyan telden nakle
dilmi~tir. 

... 
-

Atatürk kosusu 
1 -Atatürk ko1us~na 2 7 / I 2 / 

940 cuma günii saat 17 de Tak · 
simdeki ahide ;iniinden başlana· 
caktır. 

2 - Atletler, aoyunmak üzere 
16,30 da Takoimdeki bölqe bi
nasında bulunacaklardır. 

3 - Koşu yolu şöyledir: Abi
de, Taksim, janddruıa koınutrın· 
lığı, Ta,kışla, Küçi;kçiftlik, Mu
habere okulu, Ta,.lık, Gazhane, 
Dağcılık kulübü, Abide. 

SPOR 
Galatasaray • fener 
yarın karşılaşıyor 

- -1 

elemanlarını birer En kuvvetli 
kaybeden takımların alacakları 

merakla bekleniyor neticeler ' 4 -En çok ko~ucu ile i,tirak 
edip yarışın hitamına kadar bi· 
rinci gelebilen takım Atatürk ku- Lik maçlarının en hararetli l Boduriyi kaybetmekle büyük te• 
nı ,.lacakhr. müe;abakalanndan biri yatın Şe· e"~ür ve sıkınh içindedir. F ent"r .. 

5 - Yarış ilk atletin varı ın- ref stadında yapılacaktır. Cala· bahçede orta muhacim olarak Ni..
dan on dakika sonra nihayet bu- ta sarayla F enerbahçe bir dt-fa yazinin oynatılmam düşünlümekte 
ı ıraktır. Bundııın ıon-ra gt-l,.~·ı•k daha karsı kar~ya gelecek ve fut· dir. Galata~arayın sol içte kimi oy 
olanlar hiç bir tasnife dahil olamı· bol zevkimiz bir daha tatnıin e- natacağı henüz malUm değildir. 

nin muazzam ahenklerini... İhtiras cilvelerini ... 
dramını,,, Yaratanlar,., 

Zalim vo müf.fik 
yacaklardır. dilecek, heyecan ih::.iY;ıcımı.t bir İki takımın bugünkü vaziyetini 

6 - Ferdi tasnifte birinc.id<'n kere daha giderilecektir. Galata- tt!tkik edecek olursak Fenerbah
iiç.üncüye kadar mR<lalva v,.. ta- saray ve Fenerbahçe yann elle· çe bek hathnın aksamakta oldu .. 
kım tasnifinde 4 kiş:lik takıma rinde nizami olarak bulunan bil~ ğunu, bunu telafi etmek için aantr 
hayrak verilecektir. tün kuvvetlerile sa.haya çıkacak hahn geri gelmeıilc takımda bir 

PİERRE BLANCARD - RENEE Si. C Y R 
GİLBERT GİL ve PARİS0ln COWNNE ORKESTRASI i - Ankarada yapılacak Ata- !ardır. Her iki takımın bu gÜn ahenkaizlik vücud bulduğunu gÖ· 

türk koşusuna i~tiralc. eln;~k üze- ne vaziyette Oulunduğu ve hangi· rürüz. Calatasarayın aksayan ta-

sevircilerinl hayrette bırakmaktadırlar. Bilhassa CHOPiN - re böll(emizden ~e-~ilt"n 1 ~ii~evin sının ağır basacağı tahminlere rah haf hatbdır. Maamafih, for .. 
SÜM.ER SİNEMASI 

BEETHOVEN'in parçalan ciddi bir ziyafeti mu~ikive te'1dl AlbayrP.lc.tar, Rıza lcıman, Hal.1i'b, ,ığmıyacak gibidir. Fenerbahçe verdi iyi takib edemiyen iki haf 
M E L E K Sinemi'.larında ebncktedir. İlaveten: RENKLİ MİCKEY ll!OUSE Artan Semerciyan. Malidisin at- en kuvvetli ve en müe-.ir futbol- bekin arkasında, iki kuvvetli be· 

•'lll••••• "tlı Ruı:ün saRt 1 de tPnrilitlı matine. ) 1 t• · J • ·· t1 · t b -·•u M•lı0hten mailim karar do· kin top toplayabilmek muvaffa-
Busrlin saat ı de tenı.iıa malin~ vardır.ı•••••i liı•••••••ıİİıiiiiİİİİIİİİİİllİ.iil.miiiiİİıİİİılmıİİllİı•••••••m ,. •7m aJan ıgına :nuracaa erı e - ..... ~ 

Ori.ilnal 

~ 1 ' J;~ olunur. layı~ile mahrum. Gal,,,taurav da kiyetini göstermesi Galata~aray 
~-----------------------------,------~-------------·-------------------=:..:.:.:.:.:.:.:.:_ ____________ _: __ ... ___________ için büyük nimettir. Bu ma~~an 

~eraklı zabıta romanı: 4 

İpelı Maslıelile,. 
Çetesi 

Nakleden: H. MÜNİR 

riz:. Sonra beni bırakırsın. 

Bu suretle iki arkadaş binadan çı ... 
k:ını.k Veyd'in otomobilinin bulundu
ğu yere doinı yürüyorlardı. 

İkisi de tam bu esnada, gQl~eler a
rasından beliren adıtmı görmemişlerdi. 
Fakat mevcudiyetini aezmi~lerdi. 

Birdenbire, bir tabanca aes.i: 
- Grav! .. 
Kırmızı ve mavi bir alev parıltısı 

görül dil. 
Tabancanın sesi, avlunun duvaıla

rında aksetti. 
Batler heyecanla: 

1.!üfettit Veyd, bunu biliyordu_ Son 1 kezlnde itpatı vüeude gelmiş ... Ken- - Aman çömel!. diye arkndR.şına ih-
dt?fa .ipek Maskeliler. in iflediii vak- disini bir dakika bile gözden kaçırma- tar etti. 
llardan altı tanesinde şiddeL istimal dılımı:za emin ol!. Kendisi, hiçbir şeyden korkmuyor-
'dilmişti. _ Şu adam, memleketine bir dön- du. İ!eri atılıyordu. 

Su arada, iki kişi öldürülmüttü. 
Canfer l&iine devam etti 
- Senin hu işle meşızul olmana mem 

"~r.um Veyd!. Ben kendi hesabıma 
•lPc>k Ma..'>kPliler• işinde muvaffakiyet 
~Us-t:Premediğime müteesslfim. O &ebeb 
ı,. müdüre, beni başka bir vak'anın 
takibine vermesini rica ettim. 

- Seni kolay kolay bırakam11yız. 
- Nasıl is:terc.-niz ... Fakat unutma-rn ki, timdi ikinci bir beli daha çık
. MakTey tahliye olundu. 
- Evet. Beş gün evvel hapishane

den çıkmıt vo ·Karııleyn• polis mer• 

seydl! .. 
- Evet .. onu heplmlı istiyoruz a-

ma. bakalım ne uman ve ne suretle 
dOne«eld. 

!otüfettiş G:ınter, bundan sonra mü
saade isteyerek od:ıdan ~ıktı. 

Ve:).d saatine baktı. On iki olmuş
tu. 

- Onoo!. dedi Hayli gecikmişiı. Hal
buki ben, bundan tam üç aaat evvel. 
evde bulunma~a meC'burdom. (Batl«',.'e 
dönerek) Sen de çıkıyor musun~ İs
terFen otomobille seni de jilötüreyim. 

- Yan yola kadar beraber gidebili· 

Fcı.kat birdenbire ayak bilPi!lnd"'n bir 
el, kendi!ini ynkaladı. Batler, VÜ'tiistü 
avlunun taşla?'ı üzerine vuvarlandL 
Düşmesile kalkması bir oldu. 
Fakat gölgelerden fırlayan adnm ~it

mi&-ti. 
Ancak, kaçışından hasıl olan ayak 

sesleri işitiliyordu. 
Batler, alnında beliren terleri silerek: 
- Çok yakın bir kaza atlattık, dedi. 

Eğer ayal!:ıma bir -şey takılmı$ olma
saydı, ben onu muhakkak yakalar· 
dım y~ ... 

V cyd sert bir sesleı 

- Eğer, aya~a bir şey takılmış ol· 
masaydı, şimdi öbür dünyayı boyla
mış bulunaCRkhn ... Mübarek Rd<ım! .. 
Senin ayağına takılan ff'Y. bentm elim
di. Pervft!'nzca ileriye abltf1lın1 görün
ce. hemen baea~ından çektim ve seni, 
tehlikeye körükörüne atılmaktan alı
koydum. Yere düı:üp de ba~ın lftfa 
vurduğu zaman. nklın başına p;el~i,tir 
sanırım ... Ben ~~na kaç defo !'Öyleme
dim mi ki, tabancan1n üzerine koşul
maz? 

Tabanca !est, vak'a mah:llline iki 
polisin koşa koşa J,!elmesine sebeb ol
muştu. 

Veyd, onlıtra kıMca i7nhatta bulun
du. Sonra Batler ile birlikte ntomobUe 
bindiler. 

Batler, yolda, nazariyeler ileri sür
mele başlamıştı. 

- Bana kalırsa, diyordu. Bu taban
cayı sıkan valnız bir adam vardır. O 
da l\-1:akrey'clir ... Karanlıklar içerisinde 
kendisini ~örmeğe imkan olmadı. Fa
kat, yemin edebilirim ki bu 1\fakrey 
idi. İçeri alalım mı dersin~ Kendisi 
Hetvil caddesinde 29 numaralı evde 
oturuyor. İster.;en şimdi derhal J{idelim. 
Sana temin edertm ki, ,ımdl orAva gi
dersek, kendisini evde bulmıyaca~z-. 

Müfetli• Veyd bir saniye kadar ııes 

çıkarmadı. Sonra: 

- Sana bir eey ıöyliyeyim mi Bat
ler. dedi. Kendini rnethedersin ama, 
batan hakikaten bu methe liyık fikir
lerin vardır. 

Otomobil, gecenin sessiz ve rutubetli 
loşlu~ içinde fısıltılar yaparak ileri1e
ycrdu. 

( 

O gece, Hetvil caddP!<indeki 29 nu
mnrah evin Eva Marlov tarttfınrlRn ki
ralanmış olan kı.mnnda bir ıl:varrtci 

vardı. 
Eva'nın oda!"lnda, J(enit bir koltuğa 

_va!>lanmış, iri yarı bir srenc ndam rılan 
b11 :ılyıııretçi, sessizce ohıruvordu. Oda 
kPranlıkb. 

Eve Marlov, pencereden dt'8n bakı
•;ordu. Aı l(lnra: 

- İşte, dedi. İşle ııetdi! 
Bunun üz-erine j:.!enit omuzlu, frl V"

n ~ene adam. yerinden kal~tı. Pence
reye doğru ilerlrdi ve ~rch.~nin ara!a
nan klsmtndan dışanya baktı. 

Uzun boylu. zavıf bir nrl,'l'I bııılıç(! 
kapısına doğru ağır ağlr yak1aşıyor-

du. 
Cebinden bir anahtar çıkararak ka

P'Y1 açb. Girdi. Mütea.kıben iç kapıyı 
ac;:tı. 

Şimdi ayak sesleri işitiliyordu. U
zun boylu, zayıf adam, 29 numaralı e
vin kendine aid olan odasına, yatma· 

ia çıkıyordu. 
Eva'nın odasındaki 5{enit ommlu. iri 

yan J(enc: 
- Tmam, dedi. Bu Con Makrey'dir. 

Yalnız, acnba bu .saate kadar neredey
di. Ne yapıyordu? 

Oda karonhkb ... Bu sözleri söyle
yen adamın a~ında yanan "'1$I'anın 
ateşi. kırmıı.ı bir nokta halinde, 'lızak
lerdan J(Örülen bir deniz ftrıeri gibi 
yanıp yanıp sönüyordu. 

Kt7., tereddüd VE" hayret i(inde: 
- Kimbilir, dedi. Kimbilir, neredey

di! Fakat şi;ndl sen buradan gitmeli• 
sin artı'lt-. Hcrhanı:d hir klmote J!\;re
C11k nluna, bizim iein hic lvi dt"~;ldir. 
Hele benim için_ Şöhretime halel Jtcl-
mesini i!ııtemf!m, 

- Aman senin şöhretin!_. Harikula
de bir töhretin vardır, bilirim.. Fa .. 
kat madC'mki ~itmemi istiyorsun. Gi
deyim. 

\'e şapkasını başına g~irdi. • 
Odasına girdiği zaman, ışıklar bir

d('nbire söner. Kadın, bir yerde kon
tankt olması ihtimalile d1'8rı, (tka-
rak uşa~a 5eslenir. 

Tekrar içeri Ştirdiği vQkit, az önce 
kn~l konsol üz.erine koyduq;J. elma! 
ha!tlıJtmı, orada bulamaz. 

Teli.şla haykırmağa başla<. 
(Dn..,.. edecek) 

evvel Şeref stadında B~şik.t.,•a 
Altın tuğ, ondan evvel de V cfa 
ile Topkapı karş•.la,acaklaTdır. 

Fenerbahçe stadında Beyo~lu· 
apor Sül"!ymaniye ile oynayat·ak 
ve biiyük bir ihtimalle galib gele· 
o.k, lstanbulsporla Beykoz karşı 
!aşacaktır. iki hafta evvel Vefa
yı yenmekle üstün bir morala ma
lik olmasına rağmen Beykozun 
yann lstanbulspor katııı!ında sı .. 
kıntı ç~keceği muhakkaktır. 

F. T. 
Futbol ajanlığı B takımları 

ataıındaki maçları ihya etmek ka. 
rerını vermiştir. Her hafta te!'lmi 
maçlardan evvel B takımları kar
tıla•acaklardır. Şimdilik G•lala• 
!IA.ray, Fene.rbahı;e ve Besiktacnt 
ikinci takımları nazan dikkati cel .. 
'~ rtmt"ktt>dirler. 

Vrılevbol müsabakaları 
Mektebler al3sındaki voleyhnl 

c.A.ınpiyonasına dii;., devam -dil· 
mı!i-tİr. Eminönü Halk~vinde J..., 
tik lal Pertevniyali 1 S - 7, 7. • 1 5. 
6 • 1 5 yenmiş, Şi~li Terakki Oe 
Ticarete 15 • 1, 1 5 • 3 ile ııalib 
gdmigtir. 



ÇOCUKLAR İ ÇİM 
Annam çocuklarının maaallarından: 

Pirinç masalı. •• 
Annam, çok uzak bir memlekettir. 

Güzel bir yerdir, Aruıamhlar, çalı~kan 
iru.anlardır. Küçük Annamhlar da ze .. 
ki, ~kan, ıüzel yavrulardır. Bu )av
rulaınn çotu başlarına siyah ipekten 
takkeler siyerler ... 

Dii;er uuk flll'k memleketleri cibi 
Aruıam da koyu efsaneler diyandır. 
Sizlere buıün bu diyarın en 1Uzel ma
ullanndan birini nakledecejim. 

Evvel uman i{inde ••• Yani bun
dan binlerce ve binlette aeue evvel, 
prinç ıi.raati bufilnkü gibi çok miq· 
kül ve çok külfelli değildi. Prlnç rlra
aünin bu kadar küUetli olmasına aebe
biyet veren ıene bir kadındır. 

BahJeylediiimlz u.manlard.At yani 
binlerce sene evvel, her bir pirinç sa
pında bir pirinç tanesi vardı. Fakat bu 
pirinç tanHI, bu JÜllkÜ cibi küçlicük 
bir t<Y delildi. Blr pirinç tanw, küçük 
blr kase kadardı. 
Annamlı anne, kocasından pirinç h

tediit vakit, adamuiu bu kise kadar 
büyük pirinci ekerdi. 

Köylü, bunu yatmurdan aonra ve 
ptmurdan ulanmıt topraia sokardı. 
!foprap 10kmulle beraber pirinç tane
li patlar "Ye etrafa binlerce pirinç ta
ııeleri dalılırdı. Köylü çubuiunu içe 
içe köyüne döner ve biraz istirahate 
dalardı. 

Hava 1nırak oldujıı takdlıde, yağmur 
dua'U yapardı. Duadan sonn hemen bol 
bol yaimur yalardı. Fazla yafmor yat 
dıtı takdirde köylü yağnıurun kesll
meııı:I Jçln dua ederdi. Bu du• üzerine 
;rafmur dinerdi. 

Yatmur ve kuraklık perileri, temiz 
kalbU çilt<ilerln yardımcıları idiler. Pi
rinç kemııle erditf v.kit, bütün aile ef
ndı plr!ııç tarlası aahlblnln evinde top
lanırd~ 

AJle perllerlııln butunduklan masa 
tizerlne mumlar dikerler ve bu mum ... 
lar ka1"1ımıda üç IÜJl üç reee dualar 
7•pılırdı. 

Ho, blr alemdi bu! 
Pirinç o vakit mukaddes bir nimet 

ıayılırdı. 

Fakat ... Bu aaadet çok sürmedi. 
Antıamın köylerinden birinde bir köy 

lü pirinç ~nlikleri için masa üzerin
deki mumlan dikerken kansını çağtrlJ' 
ve evin işlerini acele ıörmeslni kendi
sinden rica eder. 

Bu Annamlı kôylü kadm, memleke
tinin tam kadını idi. Yani tarlada ko
tııruuı kal'1ı pek çok muti idi. Fakat 
evde koca.oı;ına hikim idi. 

Her nepe ... Blıim köylü kadın pirinç 

tarlasında çalışırken aklına güzel çi· 
çekli bir i~kU ıömlek celir. GOmlekle 
beraber ıüzel bir aan sank ve kadi
feden nalınlar ... 
Kadın bunJan pek yakın olan Tet, ya

ni yılbaşı bayı'amı için aklında kurar
llllf. 
Aklı dalım olan kadın, mukaddes pi

rinç tarla~una hiç ehemmiyet venne
miş ve itini pli_,ı ıüzel görmii.~ ... 
Kadın bu işlerle uira,ırken koca

sı mumlu ka11ısmda dualarını yapar· 
m.ış .•• 
Kadın kazma5ile iş görürken birden

bire kazma upına •iddetli bir tekme 
celir ... Tekmeyi atan pirinç perisi imif. 

Bu peri, kadının işine iyi bakmadığın 
dan öfkelenmiş ve onu bu suretle ür
kütm~. 

Fakat bu tekme pahalıya mal olmuş. 
Tarladaki pirinçler mahvolmuş... Ko
ca51, çocuklan, akrabaları da gelerek 
kızılca bir kıyamet kopmuş! 
Kıyametin tam civcivli bir zamanın

da pirinç perisi çıkagelir ve ha:ıır bu
lunanlara hitaben ,unlan söyler: 

- l\Iademkl inunlar artık beni mu
kaddeJ saymıyorlar, mademki ben bir 
hiç oldum, o halde intikam olacağım. 
Bundan böyle ben evlere lste)·erek gir· 
mjyeceiim. İnU;nlar beni eziyr.t ile e
kecekler, eziyet ile bana bakaca.klar ve 
eziyet ne toplayacaklar ..• 

Bu sö7'erdt-n hemen sonra piıinç pe
ri~i kaybolmuş ... 

İşte o gündenberi pirinç ziraati haJd. 
katen çok mii.-,kül olmu,tur. 

Onlar ermiş muradına. 
T. N. 

Modern bir ilkmektebde ana sınıfı 

Holivud'un «Minimini» 
san'alkirları ... 

Amerikada bulunan Holivud 
şehrinin dünyanın en büyük sine
ma yeri olduğunu biliyorsunuz
dur. Dünyanın en meşhur san
atkirlan hep orada bulunur. En 
büyük filmler orada çevrilir. 

Ara sıra sizlere, çok "evdiği. 
nizi bildiğimiz sinema hakkında 
da konu,acağız. Bu gün siz yaşta, 
sizden çok küçük aan'atkH.rlardan 
bahsedeceğiz. 

Holivud·da büyük san'atki\rlar 
gibi küçük küçük san' atkarlar da 
vardır. Bunlar da orada çalış
maktadırlar. fyi para almaktadır
lar. Yalnız para hususunda bir 
fark gözetilmektedir. Parayı ken· 
dileri almazlar, anneleri, babaları 
alırlar ve çocuğun hesabına ola
rak bankaya yatırırlar. 

Holivud' un en küçük ıan' at
karlanndan biri, resmini gördü
ğünüz Peter B. G ood' dur. Bu 
kücücük aan'atki.r henüz on ae-

kiz aylıktır. Başında ıilindir ıap
ka, elinde film mukavclen:J.ınesi 
~izleri selamlayor. Şimdiye kadar 
iki filmde rol yapmııtır, yahud 
sinema tabirile ciki film çevir
mı§hr. > Sarı saçlı, mavi gözlü 
bir çocuktur. Çok zeki. çok us
ludur. Haftada, timdilik 195 

~ Türk lirası almaktadır. Onıı yal
nız film çeviriyor sanmayınız. O, 
uslu bir aile çocuğudur. lcab ey· 
!ediği vakit otüdyoda rol yapı· 

R•amimız Amerikada Fladelfya ıehrindeki ilk mekteblerden 
b irinin ana aıfı nı göatermektedir. Bu ilk mektebler fevkalade prntik 
b ir derı programına maliktirler. Talebeye küçük yaştan itibaren 
h ay .. ı b ilgisi hakkınrla çok mufaasal malumat verilmektedir. Ana 
•ınıfları bilhassa mükeırımel bir surette iılemektedir. Bu ana eınıf
J arı öyle bir uıule tAbi tutu1muılardır ki çocuk oraıını kendi evin· 
d en fazla ıevmektedir. Ana sınıfların her birinin talebe mevcudt: 
o tuz çocuk tur. En küçük talebe dört yaıındadır. En büyüğü de 
7 yaıındadır. Bu ana aınıf1anndan elde edilen büyük istifadeler 
dolayısile oranın f.tll'lıerif müdürlüğü bunların sayısını arttırmağa 
k arar vermiştir. 

Minimini san'atkarlardan: ' 

Larry Stimm 
Bu mınımıni sarı"aıki.r Amerikanın en büyük film kumpan· 

~ası olan cKolumbia:ı ya mensuL bulunmaktadır. Arada sırada 
fı!n'!lcrde rol yapn1aktadır. Çok zeki bir çocuktur. Büyük san'at
karlar kadar ciddidir. Amerika halkı onu çok aevmektedir. 

yor. 
Diğer küçük ıan' atkarlardan 

biri de William Duthony Poulıen
dir. Bu minimini yavru da çok 
şanolıdır. On altı aylıktır. Dün· 
yanın en büyük kumpanyalann
dan biri sayılan Me-tro Goldwyn 
Mayer e bağlıdır. Bu kumpanya 
onun bütün masraflarını kabul 
eylemi,tir. 

N. 

Haftanın bulmacası 
Yukarıdaki harita, huıusi şe-

1..ilde yollan olan bir mıntnkayı 
gösteriyor. Haritada A. B. C. D. 
ile işaretlenen dört ada vardır. 
Her adada bir ev mevcuddur. 
Bu adalar arasında dokuz nded 
köprü vardır. Bu evlerden birin
de ikamet eylemekte olan Semih 
Sunayı ziyaret eylemek için yola 
~ıkıyor. Semihin tuhaf bir adeti 
var. Sunanın evine varmak 
için her köprüden bir d.fa geç· 
mektedir. Semih Sunanın evine 
kaç yoldan gidebilir} 

Bunu aöy)eyiniz. YolJarın her 
birini ayrı renkle gösteriniz. Semi 
hin evini seçmekte !lerbest1iniz. 

Bulmacanın müddeti bir haf
tadır. Muhtelif hediyeler veri le
cektir. 

Geçen haftanın 

bulmacasını halledenler 
Bir kutu t eker: 
Kenan Tanyeli. Vefa lisesi. 
Bir paket çikolata: 
Suna Kurtkan. Kadıköy. 
Birer kitab: 
Muatafa ilhan Dilmaç. Üaküdar 

Enver Kuttaş Aksaray Bürhan 
Apaydın lstanbul lisesi. Faruk 
Önen. Takaim liaesi. A hmed G ü. 
ler Ünye (Karadeniz ), 

Bire r sabun : 
Ali Özkara Kadıköy. Rıza T ür 

kekul. Çar,ıkapı. 
Birer boyalı kalem : 
Ali Gölçen. Çnr., apı. izzet 

Gökdeniz Sultanselim. 

HAKIKA:T 

f UCUZ iLANLAR f 
İf Arayanlar 

* ı. anl'or: Türkçe, fransızca. tngiliz
ce lisanlarına vakıfım. Bu il.sanlar Ü~ 
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim, daktilografi bilirim. askerlikle ali
kam yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 

çşlışacak is anyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. l de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 
+ BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni türkceyi iyi bilen, daktiloyu çok 
iyi bilen ve sür'atli yazan bir bayan 
münasib ücretle iş anyor. Hakikat 
gazetesinde (N. N.) rümuzunıt mek_ 
tubla müracaat. (20) 

Satılık - Kiralık 
* Kiralık apartıman dairesi aranı
yor - İki, üç odalı ve konforlu kıralık 
apartıman dairesi aranıyor. Hakikat 
ıazetesinde (Kiracı) rumuzuna müra· 
caal (17) 
+ İYİ BİR RİLE NEZDİNDE - Mo. 
bilyalı veya mobilyasız bir oda aranı. 
yor. İstanbul tarafı oayanı tercihtir. 
Hakikat gazetesinde (M. E.) rümuzu_ 
na mektubla müracaat. (19) * HARBİYEDE - Deniz gören, dört 
katlı ve mükemmel bir apartıman sa
tılıktır. İradı 3484 liradır. Kayıd nu
marası (275) Galatasaray Llse.si kar
sısında 184 numarada Emlik İt. Te
lefon : 4901 O. (21) * 2600 liray• - Kurtuluş tramvay 
caddesine cok yakın kAr1tir 3 odalı 
muntaıam bir ev 2600 liraya satılıktır. 
(20) lira kirası vardır. Vakfı yoktur. 
.Kayıd numarası (274) Galatasaray L~
sesi karşısında 184 numarada Emlik-lş 
Telefon: 49010. (22) * SUADİYEDE - Suadiye Cami SO· 

kağında 6 odalı ve üc dönüm bahçesi 
bulunan denize naur köşk 4,000 lira
ya satılıktır. Kayıd numarası (272) 
Galatasaray Lisesi kartısında 184 nu
marada Emllk • İt. Telefon: 49010. 

(23) * BURSADA - Senede 1.800 lira 
iradı olan CelcirJi(e caddesinde Çelik 
Palas yanında muntazam bir köşk 
bahce ve koru satılıktır. Kavıd nu
mara51 (269) Galatasaray LUesi kar
şunnda 184 numarada Emlik - İş. Te
lefon: 49010. (24) * BEY00LUNDA - Sakızağacı civa
rında yanında bir dükkanı bulunan 
ve senede 480 lira iradh kirJi(ir ev 4000 
liraya satıhkbr. Kavıd numaraıın (268) 
Galatasaray Lisesi karsı~ında 184 nu
marada Emlak • İs. Tel: 49010 (25) 

İşçi Arayanlar 
+ BAYAN ARANIYOR - Ta,rada 
çalışabilecek okur yazar ve es.ki Türk. 
çeyi iyi bitir bir Bayana ihtiyaç var. 
dır. Hakikat gazetesinde (T. Ş.) nı.. 
muzuna mektubla müracaat. (18) 

Müteferrik * Lisan dersleri - Çok ehven flatla 
in~lizce. fransızca dersleri veririm, 
her yere Jd,derim. Hakikat R:azeteslnde 
(Lisan} rumuzuna mektubla milracaat. 

(U) 

MUAMELE 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 
Akşam &aat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 

Bevoi!lu lotikıal ceddesl 
K OME D i K I SMINDA 

Gündüz saat 14 te 
ÇOCUK OYlıNU 

Bu akeam ıaat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

Böbreklerden idrar torbaııı:ına 

kadar yolJardald hastalıkların 

mikroplarını kökünden temizle
mek için HELMOBLÖ kullanınız 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalı,ma kudretini 
arttırır, kadm, erkek idrar zor

luklarını, eski ve yeni belso~uklu
ğunu, mesane iltihabını, bel ağ-

nsını , sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini gide

rir. Bol idrar temin eder. İdrarda 
kumların, mesanede taşların te-

şekkülüne mAni olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı 
temizleyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını 

haizdir. 
HER ECZANEDE BULUNUR 

İstanbul Asli}tı 1\ılahkemesl 9 uncu 
Hukuk Hftkimlikinden : 

40/1323 
Beyo~lunda Piremecl sokak Cemil 

o,l:tlu apartımanında 7 numarada mu
kim Serj Pegof tarafından Beyof(lunda 
Mrnahmescidde 57 numarada mukim 
karısı Anna PeRof aleyhine acmıs ol
duj:u ihtar davasında: M. aleyhin ika
metgihı me<;hul olduğundan dava ar
zuhali ve davetiye )itazete ile Uinat icra 
edilcli~i halde )itelmed.iğinden muha
kemenin ııtıyaben icrasına ve R:ıyab ka
rarının mahkeme divanhanesine talik, 
gazete ile de ilinal icrasına ve muha
keme 17/ 11941 saat 15 e bırakılmıf ol· 
duğundan ~ıvab kArarı makamına 
kaim olmak üzere ili.n olunur. 

ABONE ŞARTLARI 
Til•klve için ı 

3 avlık 270 
6 • 525 
Senelik 1050 

İmtiyaı aahlbl " Bosmuharrirlı 
Necib An KVÇURA 

Umum ne,rtvab tdare eden 
Yazı !ııert MOdilı11: 

Cemal HaU. SELEK 

Baaıldıjtı ver: 
\. Cumhuriyet Matbaaaı 

VERGİSİNE -•1111ııı. 
Tlıbi müesseselerin 1941 den itibaren tutacakları 

1 .. 7 nümune üzerine hazırlanınış 

<İMALAT>·< MUAMELE> 
( EMTİA, İTHALAT ve İHRACAT ) 
<SATIŞ) del!erkri le (AYLIK BEYANNAMELER) 

Defterlerlmlt:in 25, 50, 100 ve daha fa:zla sahifelileri mevcuddur. 
TAŞRA SİPARİŞLERİ SÜR'ATLE GÖNDERİLİR. 

Umumi ıı<atı1;ı veri: İNKILAP KİTı\B~i. İstanbul Ankara Cad. 155 

Kaymaklı Lokum 130, Keslane ,ekeri 
Tahin helvası 

Sam 
50, Saray baklavası 

baklavası 90 

120,. 
110, 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 
Ticarethaneleri 

Merkezi : Bahçekapı Hamidiye caddesi 
Subeleri : Bevoidu. Karaköy, Kadıköy, K~hire Mısır 

T Ü R K İ Y .E 

KIZILAY CEMiYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Afyonkarahis:lr madensuyu sişelerinin ağızları için kapsül sipariş 
verilece~inden al!ıkadarların nümunesini RÖrmek ve izahat almak üzere 
İstanbulda Mimnrvedad caddesinde (Kııılay) hanında Kızılay Deposu 
Direktörlüğüne nıi.iral"aat etmeleri ve teklif mektublarını 27 112·940 cu
ma günü uat orı bire kadar bu Direktörliığe tevdi etmis bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

21 Birincik~nun 1940 

Ba.ş, Dif, Nezle, Grip, Boma.tiznıA 
Nevralji, Kırık1ık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keaeı: 

icabında gUod<> 3 taıe oıonıblllı. TAKLITI.ERINOEN SAKININIZ· 
HF.R Vf,Jrof. fL~.LU l(UTl'l .ARI ISR ARLA ISTEYl'11Z 

Galatasaray Lisesi 
Satım 

Alım, 

Komisyonundan : 
2654 parça su bardağı, ı;ürahi, muhtelif porselen tabak, s.igarahk, tuılu~ 

limonluk, yemişlik, emaye tep~i. et ve. peynir makinesile çatal, bıçak, ye~1: .. ve kompoııto kaşıkları 1299 Hra 94 kuru!. ~uhammen bed~lle açık e~11111 meye konmustur. Eksiltme 7ı l ı 9tt ~alt gunu saat 11 de Lısel'!r Satına e 
Koı;rı-isyonu bin1:1.sında yapılacaktır. İlk teminatı 97,50 liradır. Şartname ~) 
nümunelcr Galatasaray Lisesindedir, (1201 

Aded Llnılık Lira 

1 zooo -ıooo.-

3 1000 -3000.-

z 150 -1500.-

• 500 • zooo.-
8 Z50 -zooo.-

35 100 - asoo.-
80 50 -cooo.-

300 zo -cooo.-

Türkiye İŞ Bankasına para yalırmakla 
yalnız para biriklirmi' olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemi• olursunuı. 
Keşldelen • Subal Z Mavıo. 

1 Aiuııı:tos. 3 tkincUesrln 
tarihlerinde vaoıhr. 11 

Kumbarab ve kumbarası:ı besab• 
lannda en u 50 1lJ'UJ bula • 
nanlar lrur'ava dalıU edlllrler. 

Kızılay Cemiyetinden: 
E N SULİN GELDi 

Cemiyetimlı tarafından celbedilerek «iimrükten tıkarılan 

ENSULİN müslahzarı piyasaya çıkarılmıştır. 
Dalkımızın eczanelerden reçete ile tedariki ilan olunur. 

C lslanbul Belediyesi İlanları - ~---=--=-----~ 

Karaköy köprüsünün tamiri icin alınacak 10 ton bitüm açık eksil~~~ 
konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 1600 lira ve ilk teminatı 1~ lira~/ 
Şartname Zabıt ve Muamelit Müdürlüğü kaleminde görülecektir. !hale i!1 

12 -'940 ,. .. T"C,,mba guı" ılı saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Talihler . ~·~·· . ·~·-ilk teminat m:lkbuz veya mektublan ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesJ S66) 
~arile ihale Jl;i.ı.nü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (11 

--------
Salls· ilanı 

' 
Gayrimenkul 

İslanbul Emniyel Sandığı Müdürlüğünden : 
Alinin 410/ 13493 heı.ab numarasile Sandığımızdan aldığı (2000) liraya ktı~şı 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkın f~ 
yapıaln takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin ınııtl.I t• 
40 ncı maddesine gOre satılması icab eden Kasımpaşada Tahtakadı maha ı.. 
lesinin Tahtakadı \'C ~I3karaı.:1 çıkmazı sokafı,nda eski 36 yeni 10/ l, 12. ıO 1' 

)

j 12/ 1, 10 /l, 12·2 No.h bahçeli sırf mülk k8rgir üc evin tamamı bir boçl.I 

l'sı Komutanlı°'• Salınalma Komı'syonu ilanları 1 ay müddetle aç>k arllırm?ya k~n".'uşlur. Satıs Tapu &icil kaydına gör• ;;r:ı 
~ • "" pılmaktadır. Arttırmaya gırmck ıstıyen (550) lira pey akçesi verecektir. 1" 
~ bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 

Aşağıda gösterilen ~ç ~skeri ~aat 2_3/121940 günü _hi:ula:ında K~sterilen Birik.nıiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve tetliliye rüsumu bofC; 
saatlcrPe ac~k eksiltme ıle _ıha.~e edil~ektır. $artnamel~rı hergun ~omıs:yo.nda luya aiddir. Arttırma tartnan1esi 20 12. 940 tarihinden itibaren tetkik etnıe 
görülebilir. isteklilerin bellı aun ve saatlerde muvakkat teminatlarıle bırlıkte İc;tiyenlere Sandık Hukuk İşleri Servi!'linde açık bulundurulacaktır. TaP\J 
Fındıklıda Komutanlık Satınalına Komisyonuna g~lmeleri. (11582) sicil kaydı ve sair lüzumlu malUmat da şartnamede ve takib dosvasınd9 • 

Yapılacak iş Keşif B. I1k T. Ek!:illme S. vardır. Arttırmaya ,ı.t:irmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıA"a çıkarıl~ 
Maltepe L~sl jimnastik ve 
sinema binası tamiri 
Bahriye kışlası Lc;kele inşaııı:ı 
As. Konak etüv binaııı:ı 

Lira K. Lira K. S. D. ,:rayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Biril'lcı 
4109,44 308,21 10,30 arttırma 18:'2:911 tarıhine m~sadif sah günü CağaloRlunda k.iin Sandı~J~ 
2315,11 
1843,68 

173.63 
138.28 

TÜRKİYE 

11 
11.30 

K .t Z İ L A Y CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Mukelere mah~!'I buiulantna7. levJ;talonn muhıı.fa:za!;ı için 

100~000 ADED ZARF 
sipariş verilecPktir. AIBıkadarlsrın :zarf nümunesini störmek üzere h-

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabitrrıe_. 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden R"avri~enkul ff"I~ ... 
kellefivetile Sandık alacaj!ını tamamen g~miı 'olması sarttır. Aksi takdir 6 

ııı:on arttıranın taAhhüdü baki kalmak tariile 5.13.1941 tarihine musadif ç;:ıı"""' 
şamba j:!'.Ünü ayni mahalde ve avni saatte son arttırması yapılacaktır. '13\J 
arttırmada gayrimenkul en çok ar.ttıranın ü..-tünd~ bırakıla<";.ktır. Hakl1trı 'fa."" 
pu sicillerile sabit olmıyan ali.kadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu hak"" 
larını ve husu.c:ile faiz ve ma.urife dnir iddialannı ilin tarihinden itib;:ırf't1 
yirmi RÜn içinde evrokı mü!;bitelerile beraber dairemize bildirmeleri 18""" 
zımdır. Bu suretle h;;klannı bildirmemiş olanlarla hakları Tapu siciJlcri~eı 
sabit olmıvanlar satış bedelinin pa\'la$masından haric kalırlar. Daha fa~' 
mıılümat almak i'ltiycrılerin 40 '16f8 doı-ya ]"111m~·r;:ı!!tile Sandığımız Hukuk I$ ... 
teri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

DİKKAT 
tanbulda ?\fimantedad cadde~inde (Kızılay) hanında Kızılay Depoııı:u Emniyet &ndığı, Sandıktan alınan ga.vrimenkulü ipotek göstermek iJf~ ... 
Direkti"\rlüğüne ınüracaat etmf'!Pri ve teklif mektublannı 27112 '940 yenlere mııh ... rnminleriınizin koymus olduiu kıymetin % 40 ru teca'-·l.I~ 

cuma J<(ÜnÜ cıa,qt ona kıı.dıı.r bu Dir,..Jttörlü~e te"di @hniş bulunmaları lü- etmemek Ü7tore ihale bedelinin yansına kadar borc vermek ıuretile koln:l~) 
••••••••••• zumu ilAn olunur. ••••••••••• 1 aö:itermektedir. ( ll:tO" 

mı 

11111 
11111 

H 


