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AKSAltl GAZETESİ 

Şehre 300 alarm · 
düdüğü daha kondu 

İstanbulda yapılacak olan büyiik ha"·• 
denemeleri i4;'in hazırhklara devam edilmek. 

tedir. Sehire yeniden 300 alarm düdüiü 

Ayaknbı fiatlarının indirilmesi itin ali.

kadarlar faaliyete .recmişlerdir. Fiat l\Jura

kabe Komisyonu deri , .. e ayakkabı satı~larını 

murakabe edecektir. c lDARE YERI: lSTANBUL TURKOCAGl CADDESL TELEFON: 24154 
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~eni alınan 
8azı kararlar 
Doıa~ısile 
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Hükiimetimizden diğer za 
ruri maddeler üzerinde de 
ıırasile tedbirler almaaını 
ve zamanın nezaket ve va
hameti içinde gayritabii 
liat dalgalarına imkan ver 
memesini temenni eyleriz. 
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O 
çinde yqadığunız ıu buh· 
ranh zamanlarda hükUmet 

h tamamile hakikatlerden mü! 
.,,, olarak çok esa.lı tedbirler al. 

l>ıaktadır. Geçenlerde buğday fi· 
İ,~laıı hakkında almıı olduğu ted-

ır, bilhassa ekmek fiatı üzerinde 
~Ueasir olduğu gibi yeni alındı
l:ırıı gazetelerden öğrendiğimiz 
~n kararlar da diğer zaruri mad • 
l eler Üzerinde müspet tesirini göı 
erecektir. 

ı.,. liükUınetimiz, buhranlı zaman-
a mahsuı olmak üzere Milli Ko

'!nıma Kanunu ile devlet bütçe· 
b·"den ayırdığı 25 milyon liradan 
ı: miktarını lüzum ıördüğü yer-

de piyasada çalııan bir tüccar 
~'lıi aarfederek ve ticari muame

ler yaparak milli menfaatlere 
~~kırı bir ıekilde kabarmak isti
~dını gösteren fiat dalıalarına 

kim olacaktır. 
8ir cemiyet içinde kavinin za· 

~ılı • . "mk" ld ezınemeıunı ve mu un o u .. 
~ kadar adalet ve müıavat kai
•1erine riayet edilmesini temin 
~ekle mükellef bulunan devle

tı demokrasi prensiplerinin ruhu. 
~incitmeksizin ya~bğı b!-1 ~~zı~: 
ij Vazifesi, onun hikmetı vucudu 
~ alakadar bir ittir. Sermayet" feyyaz tesir ve rolü, ink.iın 

~ bil olmıyan bir hak~~i.~. Fa
.•ı emeğin de servette buyuk ye
~·· olduğu muhakkaktır. Biz?e 
Qıtahsil ıermayesile ve kolıle 

), ' 1 • d ?lıiı bütiin gayrel. ere ragmen 
flııtna piyasanın keylf ':e ar~!\U• 
~ tabidir. Hemen kaffesı, bu 
~•lllleketin hayat ve bakaaı içfo 
•nlannı döken ve bu devletin 
t""•ltaıı olan Türk müstahsili, 
"11navenin daimi entrikası kar,ı· 
~"da baska bir tetekküle melik 
~ Q[llıımadığından daima onun 
~etli iradesi kartısında boyun 
~ok meeburiyetinde kalma~:a
l~'.· lıte hükumet bu t.,dbırile 
"t)·[e bir hakaızlıilın önüne geç· 
~·k ve buna mani olmak vazife
·~; Üıtüne alınıt bulunuyor. Ge~
~· !İındi yapılan bu müdahal~ı~ 
c'.'.•• ıecikmiı olduğu söylencbılır 
· lttıkü küçük ve mütevazi ıerma· 
)••Oe daha ziyade dayanmaiia 
lııQktedir olaınıyan müstahsilin 
t•k çoğu malını elinden çıkarmıı 
b ~lunınaktadır. Bununla beraber 
~ tedbirlerm müstaldl kadar 

"'~'tehlike de fayda11 bulunduğu 
tal:Önünde tutulursa henüz pek 
teç kalınm3dıi{ı tezahür eder. Bu 
~·~anda en ziyade nazan dikk~
'.'>ııi celbeden nokta, hükiimetın 

~1,.1\aa i.le111ine zengin ve hayırse· 
~., bir milyoner ıibi çıkmasıdır. 
b'·llu suretle iktısadi nizamın ta· 
~1 Ve serbest yürüvüıüne bir ha· 
~I aelmiyecek ve bir taraftan hal
ı,,~ menfaati ıözetilirken, diğer 
• 'aftan da sermayeye hir darbe 
~dirilmif olmıyacaktır. l,ıe bu e· 

&likiyet, bizlnı rejimimizin hu· 
'l.laivetlerinden ve mes'ud İıtikaM 
~•ilerinden biridir. Hükümet, bu 

~>ı hareketile memlekette bir sı
~ıf k imk. . k lft. avgasına an vermıyece • 
..;!arti programımızda i~aret e· 

Reisicumhur' 
• 
lngiliz Büyük 

Elçisini kabul etti 
Müliılıatta 
Velıili de 

HariciJ1e 
bulundu 

Ankara 21 (A.A.) - Reisicumhur ismet İnönü 
dün öğleden sonra saat 16 da Çankayadaki köfk
lerinde İngiltere Büyük Elçisi Sir H. Knatchbull
Hugeasen'i kabul buyurmutlardır. Mülakatta Hari
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu da hazır bulunmu,tur. 

Namık Kemalin ı oo 
üncü yıldönümü dün 
merasimle kutlandı 

Büyük vatan tairi Namık Ke. 
malin doğumunun 1 00 üncü yıl
dönümü, dün bütün memlekette 
Parlak merasimi~ kutlanmıştır. 
Bu mün .. ebetle t•hrimizdeki bü. 
tün okullarda, Halkevlerinde, Ü. 
nivcrıitede yapılan mcra!imlere 
binlerce vatandaş i"tirn ketıniş ve 
büyük şairin kıymet ve- fazileti a
nılarak tezahürat yapılmı!ihr. 

Üniversitede yapılan merasim 
saat 14, 30 da Rektörün bir nut. 
kile başlamı~ ve bu esnada Üni. 
Verıİtenİn aenİf aalonU ba.tanba
fa dolmu,tu. Sa1onun Ön kı smın
da Namık Kemalin torunu Bayan 
Beraet Savut ve steHni Bavan Ce .. 
lile Ali Ekrem Bolayır ile toru. 
nunun iki kızı hnzır bulunuyorlar .. 
dı. Bunlardan ba~ka Vali ve Be. 
ledivc Reisi Dr. Liitli KıTdar, 
Harb Akademisi Komutanı Kor
general Ali Fuad Erd•m, Üniver. 
site Dekan ve profesörleri yer al .. 
mı,lardı. 

Rektörün nutkundan sonra al
k,,lar ara111ında kürsüve ~elen pro-

fesör Halide Edib heyecanlı bir 
hitabe irad etmiştir. Bunu n1Htea .. 
kıh Ali Nihad Tarlan, Doçend 
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ah
med Hamdi Tanpınar birer kon .. 
ferans vermişlerdir. 

Bundan sonra talebe tara
fından Namık Kemalin şiirleri o
kunmuş ve merasime nihayet ve .. 
riJmiştir. 

NAMIK KEMAL SERGİSi 
Üniverıitedeki merasimi müte .. 

alcıb salonda bulunan hazırun hep 
birlikte lnkılab müzesine gitmiı 
v~ şair için hazırlanan !erginin a
çılıı merasiminde bulunmuışlardır. 

MEKTEBLER VE 
HALKEVLERINDE 

Dün şehrimizde bulun•n ilk, 
orta okul ve liselerle Halkevlerin
de mera!imler yapılmı~hr. Bu me .. 
rasimlerde Namık Kemale aid 
konferanslar, hitabeler söylenmiş 
,.e piyesler tf'msil olunmu~tur. 
Bu meyanda Güzel San' atlaT A
kademisinde de vatan ~airi i \in 
parlak bir mera~im yap1lm1stır. 

Beş sarhoş bir meyhaneyi 
altüst ettiler 

Evvelki gece Beyoğlunda imamı ukadaşı Zarif Özkırala laf at. 
sokağında kanla bir vak'a olmuş. mağa başlamıştır. Bu surl'!tle baş
tur. layan ağız kavgaııı y~vı:.ş ~yavaş 

Akşam Üzeri bu sokaktaki bir büyümü' ve nihayet hır boguşma 
içkili lokantaya gelen beş kişi ı<eÇ halini almıştır. Bu esnada Kj7al 
vakte kadar oturmuşlar ve bir Ürkmezin arkadaşlarından r an 
hayli rakı İçmişlerdir. Bir aralık Avcılarla Hakkı Ural da kavgaya 
bunlardan Kemal Ürkmez yan .. karışmışlardır.' B~ ~ur.etle beş ıar
daki masada oturan Ali Azak ve hoş bir haylı dıdışt~kten son.ra 

dildiği veçhile, bizde vatand~ş\ar 
arasında ıınıf yok, yalnız birbirile 
ahenkleştirilmit it zümreleri var• 
dır ve bükUmet de bunun nazı. 
mıdır. itte bu yolu takibe karar 
veren hükUmetimizden diğer za· 
ruri maddeler üzerinde de Atrasi1e 
tedbirler almasını ve :zamanın 
nezaket ve vahameti içinde gay· 
ritabii fiat dalıalanna imkan 
vermemesini temenni eyleriz. 

Necip Ali KOÇOKA 

hunlardan Zarif bıçagını çekmış, 
Kemali muhtelif yerlerinden ağır 
suıette yaralamıştır. Tam bu es
nada polislerin yetişmesi üzerine 
kavganın önü alınmış ve daha 
mÜe!sİr bir hadisenin çıkmasına 
meydan verilmemiştir. 

Yaralı Kemal hastaneyi"! götü -
rülürken cebleri arandığında 2 ta
banca taşıdığı görülmüştür. Bu 
gencin şehir içinde iki tabanca 
birden taşıması nazarı dikkati cel .. 
betmiştir. Tahkikata devam olun· 
maktadır. 

)" unanlılar eline diifen İtalyan esirleri, çorba al mağa ııidiyorllll'. 

12 adalarda 
sefalet 

ve zulüm 

Halk dağlarda 

ot • 
yıyor 

Adam basına 50 
ekmek gram 

veriliyormuş 

Atina 22 (A.A.) - Neşredi. 
len bir resmi beyanatta 12 adada 
açlık ve zulüm hüküm sürdüğü 
bildirilmektedir. Bütün mahsul
ler, hatta balıkçıların kayıkları bi
le musadere olunmuştur. Halkın 
ııünlük ekmek tayını 50 gramdır. 
12 ada halkı dağlardaki otlarla 
ya§amak mecburiyetinde bulun -
maktadırlar. Temerküz akmplar1n 
da toplanılan Yunanlılar, ız-ayet 
fena sıhhi şartlar altında bulun • 
maktadırlar. 

A 1man1 ar,
İtalyan hu· 

duduna asker 
yığdılar 

Fransa - İspanya 
hududunda da 

büyük kuvvetler 
tutuyorlar 

Londra 22 (A.A.) - Times 
crazete~inin diolomatik mnhllhİYİ, 
Brenner geç-idi yolu ile ftalyava 
Alman kıt'Rlarının fevc fevc ıtit .. 
mekıe olduvu hakkında son za -
manlarda c1kM1lan şayiıııılart. her
hanili bir hedt'fi gö7.tinünde tuta .. 
rak hareket eden Alman propa
"'anda!ına atfetmt"lcte ve yazısına 
şöyle devam etmf"ktedir: 

cHalbuki hakikatte, ftalvad• 
şimdiden mühim mevkil,.ri iıııgal 
eden Cestano memur ve kontro
lörünün nıiktarını artırmak malc .. 
ııtadile yalnız hl'Zl tekniıııvf'nler 
hu,.1udu geçmise benzeme-ktt":dir. 

1talyan - Alman hududu iizerin 
de ve bu hududun al'kasında as
keri kıt' alaT tah~id •dilmiş bulun. 
maktadır. Bu tahşidatın h•defi, 
herhalde ltalvanla• ,eğer yıkılır -
1arsa Almanların 1talvaya girebi· 
lec,..klerini hatırlatmektır. 

DiP.f':r tl\raftan Hitler'in .Atl,.n
tik "ahili bovunca herhan9'1 bir 
teıııebbii~ü düşünnıekte old11~u 
hakkınds. da şayiı-lar vardır. Her 
h;ıld" Almanva. Bordo civarını-la 
olduk~a büyük kuvvetler tutmak -
tadır ve bunlan ileride belki de 
deha ziy~de fazlala,tıracaktır.) 

BerJin •• • 
uzerıne 

müthis bir hava , 

hücumu yapıldı 
Londra 22 (A.A.) - Evvel. 

ki aktam, lngiliz hava kuvvetleri 
tarafından Berlin üzerine yapılan 
müthiş hava hücumu hakkında ,u 
malUmat verilmektedir: Hücum, 
gece erkenden baş12'mı~ ve saba· 
h1n saat altısına kadar sürmü~
tür. Bazı tayyareler, binaların 
damlarına 30 metre mesafede uç 
mu~lardır. Bir istasyoun 300 met .. 
reden muvaffakiyetle hücum edil
miştir. 

istila limanlarının 
bombardımanı 

Londra 22 (A.A.) - ln~iliz 
hava kuvvetleri, düT). Manş sa
hillerindeki Alman istili limanla .. 
nnı hombalamııtlardır. İn'tiltere fi& 

hillerinden infilB.klarrn. karıı sa
hili aydınlattığı görülmüştür. 

Fransan1n Suriye 
Kom•ııeri 

Kralile 
Bulgar 

görüştü 
Sofva 22 (A.A.) - Fransanın 

yeni Suriye yük9ek komi11eri Ge .. 
neral Deutz, Buh~ar hiik\ımf':t 
n1erkezinden gecerken Ba"vekil 
profesör Filof ile görüşmü• ve 
Bulgar Kralı Boris taralından ka. 
bul olunmu§t~ 
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Libyadaki büyük İngiliz taarruzunu bu haritadan taki 'b edebilirsiniz. 

Arna11udlulıta 

İtalyanlar 
Tepedelen'de 

fena sıkıştılar 

çok Vaziyet 

müskül , bir 

safhaya girdi 

Yunan filosu Bir 
Adriratikte dolaşıyor 
Atina 22 (A.A.) - Yunan 

yükse-k kumanda heyeti tarafın .. 
dan dün akşam neşredilen re~mi 
tebliğde Yunan ordusunun ileri 
hareketine devam ettiği, yeniden 
esirler alındığı ve harb malzemesi 
el• geçirildiği bildirilmekt•dir. 

Ric'at devam ediyor 
Atina 22 (AA.) - Yunan 

hükUmeti namına söz ıöylemeğe 
ıa18hiyettar bir zat, Yunan kuv .. 
vetlt-rinin gittikçe artan tazyikı al 
tında İtalyanların Chimaraya doğ ... 
ru geri çekilmekte devam ettik .. 
)erini söylemiştir. İtalyanların Te
pedelen mıntakasındaki vaziyet .. 
leri çok müşkül bir safhaya sc:ir .. 
miştir. Avlonya limanının İngiliz 
deniz kuvvetleri tarafından hom
bardımanı, Yunanistanda büyük 
bir rremnuniyet uyandırmıştır. 

Yun~11 d,,nııı.-ması 

Jılrhf ptiJde 
Atina 22 (A.A.) - Amirallık 

teblii\i: 
15 kanunuevveH 16 ya ba;\IR

van ı;!'ece zarfında Yunan tôrnido 

ASKERi VAZİYET 

İngiliz· Yunan-İtalyan 
harbi hakkında bir 

mülahaza 
İtalyanların muhtelif cepheler

le Akdenizdek.i s1kıs1k ve buh
ranlı vaziyetlerıni dllzeltr.leğe nıu 

\'affak olamıyacakları hakkında 

yürütülen tah.m.inler gün geçtik
çe kuvvetlenmektedir. Sıkışık ve 
buhranh vaziyetler ger("i harb1er
de ve harblerin birer salh-uı o
lan muharebelerde her ordunun 
ba~ına gelebilen şeylerdir. Ancak, 
sıkı~an orduların vazifeleri de İ)• İ 

hesablara müstenid cesurane ,.e 
cü.r'etkirane hareketlerle kendile
rini bu pek arzuya şayan oJını)·an 

vaziyetlerden mümkün olduğu ka 
dM çabuk bir tanda kurtarmak, 
daha (ena vaziyetlere düşmeınck 
için askerlik san'at ve ilminin biı
tün lcablannı tath1ka çalı . m1k , .e 
ka)·bettikleri şe~fleri telHfiye u(· 
ra-:ım'lkhr. 

Orduların hazar ve sükün za
manlarından isti(nde edilerek is· 
tenildiji ribi :yetiştirilme!"İne ça
Jı.,ılması csashr. Böyle ordulann 
mÜkemmel işler ve hareketler 
yapacaklarına şüphe yoktur. 1''n
kat, muhtelif scbebler dolayısile 
ban ordular arzuya göre )'elişli
rilmemiş olabilirler ve ilk hare
ketlerinde ban muvaff:lki~·et.~i'l· 
liklere uirarlar. Yalnız, kusurla
nnı , .e noksanlannı anlayıp iti
raf edebilirleNıe bu ilk muva((a .. 
ki,·etsi7liklerinden alacahl:ın ders 
le~le kendilerini sür'atle toptama .. 
i• ve yeni durumlarını daha e· 
saslı ht>sahlara i~tinad etlirme~e 
muvaf(ak olurlar. 

f Arkası sahife 3 sühın C le] 

muhriblerinden müteşekkil küçük 
bir filo Amiral Cavalias idaresin .. 
de, Adriyatikte Sason adası ötesi
ne kadar bir kaç saat süren bir ce
velin yapmıştır. Hiç bir düşman 
izine tesadüf edilmemi~tir. 

Afrilıa harbi 

Trablusgarb 
•• • • 
uzerıne yenı 

bir baskın daha 

İtalyanlar 15 

günde 144 tay· 

yare kaybetti 

in-..ilizlerin hı'1are 
kavıbı 14 tür 

Kahire 22 (A.A.)- lngiliz ha 
va kuvvetleri umumi karar&:ihı .. 
nın tebliği: 

T rablusgarbdaki Caıtel Benito 
tayyare me}rdanı ıiddetle bomba ... 
lanmıştır. Meydanın bir çok han• 
garlarında büyük yangınlar çıka• 
rılmıı ve şiddetli infilaklar duyul. 
muştur. 24 ltalyan tayyaresi ta. 
mamcn tahrib edilmiştir. 

Son lngiliz tayyaresi hedefi teı ... 
kettii?i zaman, tayyare meydanı9 
hakiki bir yangın yeri haline gel
miş bulunuyoTdu. Bütün lngili:r: 
tayyareleri üslerine dönmüşlerdir. 

Castel - Benito' da tahrib edilen 
layyarelerden maada İngilizler 
be~ İtalyan tayyaresi daha düşür .. 
miişlerdir. 

Kahire 22 (A.A.) - ; ilkka
nun tarihindenberi tahrib veya 
zaptedilen İtalyan tayyarelerinin 
şayısı 1 44 e baliğ olmuştur. Bun
lardan 88 i hava muharebeleri aı. 
rasında düıüTülmü~. S 4 ü de lnııi· 
)izler tarafından ele geçirilmi~tir. 
Castel • Benito'da düşüriilen 24 
tayyare bu rakama dahil değildir. 
Bu müddet zarfında. lnıı:ölizlerin 
tayyare kaybı ancak 14 tür. 

Fiatmurakabesi 
Gıda maddelerine aza
mi f iat tayin ediliyor 

kontrol teskilatı Geniş bir 
çalışmıya 

Gıda ve diğer havayici zaruriye 
maddelerinin !atı§larını kontrol 
etmek ve bu satışlarda ihtikdra 
meydan vermemek için Ticaret 
Vekaleti şehrimizdeki alakadar -
lara yeniden bazı direktifler ver .. 
mittir. Bu sebeble şehrimizde ku
rulan murakabe kontrol teşkili.tile 
murakabe komisyonu yarından 
itibaren yeni esaslar dahiHnde ç:a .. 
lışacak ve gıda maddelerinde ih
tikira meydan vermiyecektir. Ko .. 
misyon timdiye kadar it .. 
halat maddelerile lüks eşyaların 
fiallarını tespit ve kontrol etmiş, 
buna mukabil gıda maddelerile 
esaslı surette meşgul olmamıştır. 
Bu sebeble halkın en ziyade muh. 
tac olduğu maddelerin fiatları a
normal bir surette artmıştır. 

Hazırlanan yeni faaliyet esas .. 
!arına göre komiıyon ilk toplan. 

.. 
başlıyacak 

tısında gıda maddelerinden fasul
ye, pırınc, yağ ve mercimeğe 
azami satış Hatları koyacak ve 
kontrol teşkilatı da bu nı.cs.ddeleri, 
51k1 bir surette kontrol edecektir. 
~1üteakıh toplantılarda diğer ha
vayici zaruriye maddelerı ele alı~ 
nR.caktır. Bunun için kon:rol teş
kilitı reisliğine seçilerek V e:kAlet .. 
çe lstanbula gönderilen Muhsin 
Baç faaliyet esaslarını hazırla 
mıştır. Vekaletin, teşkilatta ça • 
lışmak üzere tayin ettiği 2 O kon· 
trolör de birkaç gün içind~ vazife .. 
ye başlayacaktır. 

Murakabe kontrol te~kildtının 
son günlerde yaptı~ı tetkikler neti 
ccsinde şeker fiatlarının bazı 
semtlerde birbirini tutmadığı gö
rülmüştür. Şirket tarafından şeker 
satışlarına azami fiat konulduğu 
halde bazı bakkallar nakliye üc. 

retlerini ileri sürerek fiatlara zam 
yapmışlardır. Bu sebeble komiı
yon şekere de azami aatı!J, fiatı 
te!'\pİt edecektir. 

lstanbul Belediye lktısad mü • 
dürlüğü de gıda maddeleri fiatla· 
rının artış sebeblerini tetkik etme... 
ğc ba,lamıştır. Bu tetkiklerden a
lınacak neticeler bir raporla ko. 
misyona bildirilecektir. 

Diğer taraftan komisyon şehri
mizde gıda maddelerinin stokla ... 

nnı da tespit edecektir. Bunun 
için e:llerinde fasulye, pirine, mer ... 
cimek ve yağ bulunanlardan be ... 
yannameler alınacaktır. Bu surt"tle: 

Ticaret Vekaletine bağlanacak 
iaşe teşkilAtının memlekett~ vü .. 
cude getireceği gıda maddeleri 
stokları için şimdiden bir hazırlık 
yapılmıt olacaktır, 



HAKIK:AT 
22 Birincikanun t 940 

2 ... ----..... ~--------
HIRSIZ Knkambar: 

.Takvim 
bir 

sahiblerine 
ta11si31e ! 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ Tilki Şevket (mektebde arka. 

daşları ona bu adı takmışlardı) 

Yazan: ş. U. 

tilade ederek sordu: 
- Hanımefendi, aynalı dol3

" 

hın anahtarı nerededir? 
Bayan Mefkure bir med)'urıı 

Yeni )'il takvimleri ıabta çıkalı bir hayli oldu. Bakıyorum, bu 
takvim yapraldannın arka sahifelerinde gene ayni köhne beyitler, 
bayat maniler, modası geçmit ıiirler! Takvim sahibleri, her yıl, tem
cid pilivı gibi hep ayni ıeyleri tekrarlayacaklanna, ne olur, arada 
bir yenilik gösterseler, her )'il, takvim yapraklannın arka sahifele
rine koyduktan o köhne, bayat, modası geçmif feylerin yerine yep
yeni feyler koysalar da takvim yapraklarından edebiyat ve tiir öğre
nen balkll11Wl biraz da yeni ,iir ve f'Iİr\erimizi tanıtsalar! Eğer, tak
•İm ..hibleri takvimlerine koymak için yeni yeni manzumeler bu .. 
lamıyorlar, y~ud bunlan, bulmakta ııkınh çekiyorlarsa ~.en kendi
lerine burada bazı örnekler vereyim, yeni )'lla daha on gun var, bu 
on ııüne kadar bastıracaklan takvimleri bunlarla peki.la ıüıleyebi-

Münakalat ve- f""KiS~ ....... H~~E;~ı;~ .. ··r i no iliz lirasının ~i:~?;:§~~:~;~~~~: gibi, gayri ihtiyari: . 
- El çantamın İçinde, ded1

••• 

Fakat sonra biraz kendine ge .. 
-------------- Tmn11111111111111111111111111111111uıı111111111111111111111111111111 -------------- de iş görebiliyordu. 

bede 11er1. .. den o gün. bir apartıman dairesin-

kili Trakyaya 
gitti 

tktııad 0 • de gene büyük bir vurgun peşinde 
lir gibi oldu: b 

- Sen kim oluyorsun, Ali• 
aıkına} idi. Fakat aradığı mücevherleri 

bir türlü bulamıyordu. Halbuki bu - (Hiç istifini bozmadan) : 
* İHRACAT AZALDI 

Noel münaschetile ihracat işlerin· 
de durgunluk başlamıştır. Dün 
muhtelif memleketlere 30 b in li
ralık ihracat muamelesi kaydedil. meg-e başlandı dairede oturan aile çok zengindi. 

Hırsız t.. 
Bir aralık mükellef bir yatak o. -Ne? Hırsız mı dedin} ... c·· 

• lirler. lıte vereceğim örnekler: Orhan Velinin: 
c Yazık oldu Süleyman Efendiye!» 

Diye biten muhur cnisır» ıi iri ... 
Sonra Necib Fazılın, bu takvimlerin arka sahifelerine girecek 

ne ıüzel, 'ne canalıcı ıiirleri var. Meseli. onun, en son ve en sevdiği 
ıiirlerinden «Senfoni» si vardır ki bunlar parça parça takvim yap
raklanna sıralanarak, halkın edebi kültürü yükseltilemez mi? fspM
talı ,air Salih Zektnin o emsals<z nefiselerint unutmıya\ım ! Buı<Ün 
Virjil, mezardan kalksa da bunlan o~u~, yahu, bu tarz~n ben~e~ 
de yaman us'8lan çıkmıt diye parmaı<t agzında kalır. Salıh Z<kııun 
bu türleri de takvim yapraklannın enfes ve ,aheser birer zineti ola-

Vekil dün armatörlerle 
görüştü 

ıniştir. 

* ZEYTINY AGI FIA TLARl
Zeytinyağı fiatları son günlerde 
artmıştır. Buna eebeb İngiltereye 
1 O bin tonluk büyük bir parti yağ 
satılmış olmasıdır. 

Tevziata yarından 

itibaren ba,ıanıyor 

dasında. aynalı dolabın kilidini 
kurcalıyordu. Birden apartımanın 
kapısı açıldı. Gürültüyü duyan 
Şevket. usulca karyolanın altına 
saklandı. Bu gibi küçük tehlike· 
lerle çok karıılaşmıştı. Gene ya. 
kayı kurtaracağına emindi. 

- O kadar tela~ etmeyini%· 
0 

rüyorsunuz ya silahım filin yok··' 
Size fenalık da yapacak değilid'. 

- Öyleyse, haydi defo il Şiırı _' 
bağırırsam bütün apartıman k,ı~ 
racıları buraya do1ar.u l 

- Haydi bağınnız. Bak• ılfl 
kim kaybedecekmiş! Siz mi, b•" 
mi? Ben çok çok, bir iki ,en: 
yatarım. Halbuki sizin suçtırıll 
benimkinden pek büyük ... 

maz mı? 
Yeni ve ıürrealist ııenc ,airlerin son zamanda ortaya koyduk-

tan bunca ıerbeıt vezinli manzumeler, ne güne duruyor sanki? Bun
lar, )'lllar ııeçtikten sonra, Sandal. Bedesteninde, yahud Çadırcılar 
çarıısmda hurda yerine sahlsın dıye kaleme alınmadılar ya! Tak
vimcilerimiz, bunlardan da peki.la istifade edemezler mi 1 Ama di

yecekıintz ki: 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Münakalat Vekili Cevdet Keriın 
lncedayı, dün ak1'amki konvan~i· 
yonel trenile Uzunköpriive git
miştir. Vekil. dün sabah Mıntaka 
Liman Reisliğine gelerek teşkila
ta dahil müesseselerle di~er li
manlann faaliyeti hakkında ma· 
lUmat almış, müteakıben amıa
törler yeni azalarını kabul ede

rek kendilerile görüşmüştür. Bu 
görü~mclerde Türk vapurlarının 
iç sularımızla ecnebi sularında ya
pacakları sefer e~nasında gerek 
armatörlerin menfaatine ve ge

rekse hizmet icablarına en uygun 
şekilde hareket etmek için alın
ması lazım gelen tedbirle-r mev
zuu bahı:JoJmuştur. Vekil liman
dan sonra İstanbul Posta ve Tel
graf merkezine giderek buradaki 

faaliyeti gözden geçirmiş ve mın· 
taka şubelerinin faaliyet ve ihti
yacları etrafında alakadarlardan 

izahat almıştır. Münakalat Veki
linin Trakya seyahati 3 gün de· 
vam edecektir. lncedayı lstanhu
la döndükten !lonra kısa bir müd
det kalarak Ankaraya avdet ede-

* ODUN VE KÖMÜR IHTI· 
KARI - Bazı odun ve kömür
cülerin havaların soğuması üzerine 
fiatları artlrarak ihtikar yaptıkları 
görülmüştür. Firuzağada 81 nu -
maralı dükkan ıahibi Mehmed, 
kömürü 7 kuruşa sa~hğtndan 
müddeiumumiliğe verilmıştir. 

İngiliz hük\ımetinin verdiij i bir 
karar üzerine bundan bir müddet 
evvel. Merkez Bankası marife-ti
le toplanan lngiliz liraları bedel
lerinin ödenmesine yarından iti
baren başlanacaktır. Bu hususta
ki Vekalet karan, dün Merkez 
Bankasına bildirilmi'lltİr. Banka 
tevziat esnasında izdihama mey
dan vermemek için bazı tedbir
ler almıştır. Bu tedbirlrre göre 
bankada matlubu olanların 150 
şer kişilik birer li!'ltesi hazırlan
mıştır. Banka bu listeler üzerin
den alacaklılara mektub gönde
recek ve herkes bankava b11 mek
tubla müracaat edecrktir. T e-vzi· 
atın 1 O gün içinde bitirileceği a
lakadarlar tarafından söylenmek
tedir. 

Çok geçmedi; odaya ev sahi
besi Bayan Mefkfire girdi. Etrafa 
'öyle bir göz attı. Sonra el çan. 
tasını köşedeki küçük masanın ü
zerine bırakarak çıktı. 

Bu müddet zarfında kibar hırsız 
onu ıyıce tetkik edebilmitti. 30 
ya~larında, güzel yüzlü, narin vü.. 
cudlu bir kadındı. Vilayet ve Belediye 

Bayan Mefk.Ure tekrar odaya 
döndüğü zaman, yan cbobstill' kı 
yafette bir delikanlıyı da beraber 
getirmişti. Geniş bir nefes alarak 
dedi ki: 

- Bu ıiirleri takvim yapraklanna ne suretle sıralamalı, bunlar· 
dan hangilerini hangi aylar ve günlere r._sııetirmeli ! 
' Artık o tiirine, manzumesine göre sıralanır, dizilir. Meseli bun
lardan icab edenler nisan, mayıs, haziran, temmuz, İcab edenler de 
k&nunuevvel, kinunuaani, ıubat, mart aylanna raslayan ve hatti 
lcarakıf, zemheri fırtınalan gibi, en soğuk ııünleri gösteren yaprak
lann arkalanna dizdirilir. Eğer, takvimcilerirniz bu yeniliği yapma
ya ve bu türleri tamlf ve tanzim etmeğe ütenirlerse, bunu ed.,,biyat 
n~ Nurullah Ataç dostumuza havale etsinler, o, bu İfİ mem

* EKMEK NARKI - Beledi
ye. hafta içinde ekmek narkını 
tetkik edecek ve buğday fiatların
da düşüklük görüldüğü takdirde 
ekmek fiatlarında tenzili.t yapıla
caktır. - Malik, işte selamete çıktık. 

nuniyetle ve fahriyen yapar!. 
Oıman CEMAL 

Adliye koridorlarında : 

14 yaşındaki hırsızhk suçlusu 
Daha on dört yaşında ancak ı gözlerimden okumak ister gibi bir 

vardı. Asliye Ceza Mahkemesinin müddet dikkatli dikkatli baktık
önüne geldiği zaman kendisini ge- tan aonra cidden çok hazin ol.3.n 
tiren jandarmaya döndü ve cebi- macera!lını ıöyle anlattı: 
ne ıok.amadığ1 için sojuktan k1p.. - Babam bir memurdur. Ge· 
kırmızı olan kelepçeli ellerini gös çen sene daire arkadaıılarından 
tererek: bir daktilo ile sevişti. Ve onunla 

- Çok üşüdüm ağabey, dedi. kaçtı. Birkaç ay evvel de hiçbir 
Ne olursun sobanın yanında otu- kabahati olmadığı halde annemi 
rahm da biraz ısınayım. boşayıp onunla evlendi. Şimdi an 

Jandarma onun bu ricasını red- nemle benden küçük iki karde
detmediği gibi üstelik kelepçele- tim babamın verdiği ayda 15 li
rini de çıkardı ve: ta ile geçinmeğe çahşıyoruz. Bu 

- Haydi bakalım, dedi, ça • sene mekteb tatil olunca dü~ün-
buk ısınmağa bak, nerede İse ça· düm. c: Ben de biraz çalışayırrı 
iıracaklar. Anneme, kardeşlerime bir fay .. . 

O, jandarmanın bu iltifabn. dam olsun :tı dedim. Pisküvi ve 
dan o kadar memnun olmuştu ki karemela. ıatmağa baitadun. 1-ler 
adamın boynuna sarılıp yanakla- gün 20 • 25 kuruş kazanıyor
rını öpecek gibi bir hareket yap· dum. Bir akşam iki arkadaşımla 
ll. Fakat kimbilir ne düşünmüş o- beraber Aksaraydan geçiyorduk. 
lacak ki bundan vazgeçti ve onun Bunlardan biri•İ yavaşça kulağı. 
yerine biraz ilerideki radyatö - ma eğildi ve cBiz gizlice şu dük
rü kucaklayıp lsınmağa başladı. kana gireceğiz, öteberi aşıracağız. 

Kirli yüzünde. gözden kaçmı- Eğer sen de kapıda durur da bek
yacak kadar bariz a!llalet okunan çilik yaparsan çaldığımız şeylere 
bu çocuğun niçin mevkuf bulun- ortak olacaksın> diyerek bt"ni kan 
duğunu merak ettim. Yanlanna dırdılar. Ve içeri Ştirdiler. Ben de 
ıok.ulup jandarmaya sordum: bir gelen olursa ök!ürerck anlan 

- Ne imit dedim, bu çocuğun haberdar edecektim. 
kabahati? Çocuklar on dakika ıonra çıktı. 

1 O cevab verdi! lnr. Bir sürü öteberi çalmışlardı. 
-Vallahi İyİ bilmiyorum ama, Bunları Fatihte bir eve götürüp 

ııaliba hırsızlık etmiı. bıraktılar. Evsahibi bize 15 lira 
- Ne çalmış ? verdi. Biz de beşer lira aramızda 
- Bilmem, kendisinden soru• tak.im ettik. 

nuz. O akşam eve gİttiğfnı. zaman, 
O, bir yabancınln kendisile annem paraları görüp t!ef""eden al

böyle yakından alakadar oldu~u- dığımı ıöylemem için 11kışhrmağa 
nu itilince taşkın bir zeka oku- başladı. Ben de sokakta bulduğu
nan göz1eri1e beni yukandan aşa- mu söyleyerek zavallıyı aldattım. 
iı ıüzdü. Sonra tatlı bir sesle! Birkaç gün ıonra gene ayni çocuk 

- Anladım. aedi. Sen gazete- !arla Sulıanahmedde bir bakkal 
cİ•in. Fakat heni gazeteye yaz- dükkanına girdik. Fakat tam çı
ına 1 kacağımız sırada poli~lerle kar~ı

- Niçin. aedim, gazeteye ya- !aştık. Arkadatlanm kaçtılar, fa. 
rılmaktan hu kadar korkuyor " kat ben yakalandım. Bunun İçin 
ıun) 1 S gündenberi hapiı.hanedeyim. 

- Annem duyana kederinden Bakalım bugün mahkeme hüküm 
ölür zavalh. verecek. 

- Peki, dedim. bu macerayİ 
lıiçbir tarafını gizlemeden bana - Annenizin bunlardan habe-
enlahrıan ismini gazeteye yaz- ri yok mu? 

mam. 
O. benim. sözüne 

lir bir adam olup 
itimad edi. 
olmadığımı 

- Hayır nereden olacak? O 
benim birdenbire kaybolduğumu 
görünce poliıe müracaat edip bu-

cektir. 

A 

umumı Baro 

heyeti toplandı 

Heyet 
idare 

yedek meclisi 
azalarını seçli 

Geçen hafta toplanan lstanbul 
Barosu umumi heyeti reis inti ... 
habından sonra idare meclisi aza· 
lıklarına seçilecek azaların intiha· 
hını bu haftaya tehir etmİ§ti. 

Avukatlar dün öğleden sonra 
gene adliyede ticaret mahkeme
lerinin önündeki koridorda top • 
lanmış ve yapı1an intihabat so

nunda idare meclisi azahklanna 
128 reyle Sami Sırmalı, 108 reyle 
Yusuf Kenan Antel, 91 reyle Is. 
mail Ak kan, 9 1 reyle Hüseyin 
Avni Kiper, 85 reyle Hamdi 1-
pckoğlu seçilmişlerdir. ihtiyat a· 
<alıklara da 1 40 reyle Sıtkı Kor~l. 
9 3 reyle Şeref Adarani İntibah 
olunmuşlardır. Bundan ıonra ida. 
re heyeti raporu okunmuş ve büt
çe hakkında bir çok avukatlar 
söz alarak bazı temenniler izhar 
etmi~lerdir. Bu temennilerle Baro 
için bir bina temin edilmesi ve 
umumi toplantıların adliye korL 
dorlan yerine badema Halkevleri 
ve yahud Üniversite salonunda 
yapılması istenilmi,tir. 

lunmamı istemiş. Fakat kon1iser 
ailevi vaziyetimizi bildiğinden mü 
teessir olmaı.ın diye hakikati söy
lememiş ve beni aradıklarını söy. 
Jiyerek onu avutmuş. 

Bu esnada mahkeme açıldı. Ve 
ilk olarak onu çağırdılar. Ben de 
kendisini takib etmek istedim ise 
de miibaşir mini oldu. Duruşma. 
nın gizli olacağını söyle-di. 

ERMAN 

Büyük hikaye 

* ÇAVDAR EKMEGI - Be
lediye Sıhhat işleri müdürlüğü pi. 
yasada kafi miktarda çavdar ek
meği bulunamadığını ileri sürerek 
Belediye lktısad müdürlüğüne 
müracaat etmiştir. Çavdar ekme. 
ğinin bollaşması için lüzumlu ted. 
birler alınacaktır, 

*TÜRKÇE OLMIYAN SO • 
KAK iSİMLERi - lstanbul vila
yeti dahilinde köy. cadde, ıokak 
ve meydan isimlerinden türkçe 
olmıyanlann ana dilimize tahvili 
için yakında bir komisyon faaliye. 
te geçecektir. 

Maaril 
*SÖMESTR TATiLi- Ma

arif Vekaleti ortamekteb ve lise. 
lerde sömestr tatilinin yılbaşından 
ba~layarak 8 gün devam etmesini 
kabul etmiştir. Mektebler açıl
dıktan sonra bir gün der'J görüle
cek ve müteakıben 4 gün Kurban 
bayramı tatili yapılacaktır. 

* TAYIN BEKLİYEN öG -
RETMENLER - Maarif Veka
leti alakadarlara gönderdi~ i bir 
tamimde tayin bekliyen ilk okul 
muallimlerinin miktarını sormuş
tur. Şehrimizde bu kabil mual -
limlerin 300 tane olduRU te•pİt 
olunmuştur. Bunlar içinde tasra. 
ya gitmek istivenlerin tayinleri 
derhal yapılacaktır. 

Düşmek 
ltalyanlar, Yunanistana saldır

dıktanberi bir cDüımek» tir aldı 
yürüdü. Bir iki misal: 

ltalyaya bombalar düıüyor. Ar 
navud 9ehirleri bir bir düıüyor. 
ltalyan generallerinde de bir düt
mek hastalığı aldı, yürüdü: Kimi 
azledilip mevkiinden düşüyor; 
kimi tayyareden dütüyor; kimi de 
esir düıüyor ... 

Bu vaziyetin düzelemiyeceğini 
dü,ününce, muhakkak ki Musao
lini'nin yüreğine de korku diiıü· 
yor. Daha fenası «Karagömlckli» 
)er gözden düıüyor. 

İtalyanın bu kan,ıklığını sey. 
redenler de acaba hayretten hay• 
rete düıüyorlar mı dersintz 1 

Eski harblerde 
Bir gazetede ııözüme ilitmitti: 

Orta zamanlarda, iri yarı köpek
lerden binlerce toplanır, alaylar 
tetkil olununnuf. Sonra boyunla
nna gürültü çıkaran tenekeler ve
ya çanlar asılınnıt••• Bunlar mu
harebelerde düıman saflanna sal. 

Orla ledrisal kadroları 
şimdiden lespil ediliyor 

Maarif Veki.leti önümüzdeki 
ders yılı esnasında orta tedrisat 
müesseselerinde vazife görecek 
mual1im kadrolannı şimdiden ha. 
zırlamağa başlamıştır. Hazırlanan 
cetvellere göre vilayetlerde açı· 
lacak yeni okullara derhal tayin
ler yapılacak ve eylfil İptidasında 
bütün muallimler vazifeleri ha .. 
şında bulunacaklardır. Yüksek 
tahsil görüp de lıstanbulda vekA· 
leten vazife gören 300 ortaınek· 
teb muallimi VekB.lete müracaat 
ederek Anadoluda olduğu gibi 
kendilerinin de asli muallim kad
ro1arına alınmasını İstemişlerdir, 
Vekalet bu öğretmenlerin çalışma 
fişlerini tetkik ettikten sonra ehli
yeti sabit olanları asli muallim 
kadrosuna almağı kabul etmiştir. 
Diğerleri taıraya gitmek İ!ltedik .. 
leri takdirde asli kadroya alına -
cak, aksi halde sıra bekliyc -
ceklerdir. 

dırtılırmıf... Bu öyle mülhit bir 
hücum olurmuf ki, koca bir düı
man orduıu anide mailUb olur· 
muf ••• 

Olurmuf amma, ben biç de huna 
inanmıyorum: Zira böyle köpek 
askerleri olan taraf daima mağ. 
lfib olmıya mabk\ımdur !. 

Kulaklarınızı 

tıkayınız 
Son Telgraf gazetesinde, «Dok 

torun Tavıiyeıiıt sütununda oku· 
dunı: 

«Sokakta çok ÜfÜyorsanız, ku
lağınıza pamuk hka)'lnıZ» diye 
bir tavsiye var. 

Durur muyum, hemen tecrübe 
ettim. Bilakis ~ümem daha faz
lalatlı· Sonra dütündüm: Acaba 
rüzginn uğultusunu, yağmurun 
tınltısmı duymamak İçin mi ku
laklaruruza pamuk tıkayacağız 1 

Hayır, bu da değil. •• En İyisi, 
böyle manasız tavsiyeleri iıitme
mek için kulaklanmıza pamuk tı
kamalıvız .•• 

Şahabeddin UZUNKA YA 

Artık kimse bizi rahatsız etmez. 
Annem, kızım Mefhareti alarak 
ablama gitti. Kocam da bu saatte 
işiyle gücüyle meuuldür. Hizmet. 
çiye de ben izin verdim. Üç dört 
saat haşhaşa kalabiliriz artık ..• 

Malik heyecanlı görünüyordu: 
- Ya kocan gelirse? •• 

- Merak etme canım, bu va-
kitte gelmez ..• Hem gelirse ne o .. 
lur sanki') •• Sen hemen şu karyo~ 
lanın altına girersin .•• 

Bayan MefkUre ortaya bir şişe 
likör çıkarmıştı. iki atık kadeh 
tokuşturmaya başladılar. Bir yan. 
dan da aşktan bahsediyorlar ve 
qittikçe birbirlerine daha ziyade 
sokuluyorlardı ... 

Şevket hırsından titriyordu. 
Hiç böyle rezalete de raslamamıg
tı. Hırsızdı ama, onun da bir iz .. 
zeti nefsi vardı. O böyle ne ya~ 
pacağını düşünüp dururken. Ma. 
lik: 

- Sevgilim, bizi saadetimiz
den mahrum bırakmıya kimin 
hakkı var}. 

Der demez artık sabn tükendi 
ve karyolanın altından bağırdı: 

-Benimi .• 
Sevdazedeler, neye uğradıkla. 

rını ıaşınnışlardı. Şevket hemen 
dört ayak vaziyette yürüyerek 
meydana çıktı. Gayet soğukkan
lı idi. 
Ayağa kalkınca nazik bir seı

le: 
- Sizi birkaç dakika saadetizin

den ayıracağım için şimdiden af. 
fınızı dilerim. 

Diye özür diledi. Ne Mefldire, 
ne de aşığı ağız açabiliyordu. Ma 
lik ayakta, korkudan titriyerek a. 
lık alık bakıyor; kadın karyolada 
yarı beline kadar doğrulmuf, yor 
ganla açık vücudünü örtmiye ça. 
!ışıyordu. 

Kibar hırsız bu şaskınlıktan İ•· 

Mflhmed 
• • 
ıçın bin 

Akif in 
lira 

mezarı 

toplandı 
Şair Mehmed Akifin mezari • 

nın yaptırılması için Üniversite 

talebesi aralarında 1000 lira top. 
lamı~lardır. Bu para Maarif Ve _ 
kaletine gönderilecek ve büyük 
şairin mezarına sarfedilecektir. 

Talebe ve profesörler Mehmed 
Akifin ölüm yıldönümünü kut -
lamak için bir merasim programı 
hazırlam1şlardır. Cumartesi günü 

bütün talebe ve profe•Örler fa -
İrin mezarı başına giderek hatıra .. 
~ını taziz edeceklerdir. 

Tefrika No. 5 yaklaşmak için attJ.iım her adım bent bİJ' çok yeni mu• 
ammalarla karşılaştırıyordu. Avuc id kadar )Qiıdın üzerinde Hamdiyi ıOriiyor

dum. Bq on basit, fakat fevkaLlde ustaca çizKinin ite· 
ris.inde bütiın büviyetile o vardL Ba~kaJannm a3·ıı.i bt'n
ttjişl bulacaklanru pek zannetmem, batta teker teker 
ara,tırılınca briki hiçlıir tanıh benzemiyordu, fakat oııun 
biraz evvel odanın ortasında nasıl R\o'llZ 8\o"BZ lıaiırdığını 
côren bir İn!ian i~in )'BDllmağa imkıin yoktu. llay\'ADC8 
bir hiddet ve tarifi imkitn!ll bir bayağıhkla mü. ... talil şek
linde açılmı., durnn bu ai,rı; baktığı yeri delmek i<te
diii ha1de atlz içinde boiulmu~ be-nze)·en bu çizgi ha.
lindrk.i güzler ve kanadlan mübalağalı bir Ş(•kilde ya .. 
naklara kadar crni~Jeyen ve böylt-ce çehreye dnha voh':'l 
bir ifade veren bu burun ... Evet, bu, birkaç dakika ,,._ 
vel fUr&da duran Hamdinin, daha doğnıqı onun nıhu
nun . mi idi . Fakat hayretimin aııul sebebi bu deAihli: 

Ü 
A 

K 
D 

HAN'EOLU 
evine ilk defa olarak, mutad hastaJıldarından birin

de gittim. Hamdi )• arına kadar ter~ü.me edilecek bir ya
nyı hademe ile IİJndermek istiyordu: 

•Bana , .. er. hem ziyaret etmit olurum .• dedim. 
•Pek.ili ... Bak bakalım nesi var. Bu sefer fazla uzadJ!. 

Bt·n tirkete girdijimden. yani aylardan beri, lf.ın1di hak
kında birbirine ı.ıd bir sürü hükümler verip dllruyor .. 
dunı. Onu Lazan maıur ıörmeie (alı ıyor, çok kere de 
bühfaf ediyordum. Asıl şah.siyeüle, bugünkü mevkiinin 
ona 1•erdiii şah fyeti birbirine kanşhn)·or, sonra bunları 
•)-ırmak büyor ve lıW bütün (ıkmaza ciriyordıım. i-;te 
bif Ef~ndlain birkaç çİ7gİ ile ortaya ko~·duıjıı llanldi 1 

benim uzun zamandan hf'ri ~örmek i-.teıdiğim halde bir 
türlll gOremediiim incıandı. YÜ7Ünün bütün iptlılai çe 
\ıillıhfl ifadesine ratınen arınatak bir tarafı \"ardı. Zalim
lik ile ı;a,·-Uılıf-ırı, i!}tiraki hiçbir yerdf' bu kadar l·anh 
ntarak göşterilmem1..,ür. Sanki on ~en<'lik arkad11~1m1 ilk 
defa hug\in hiden tanıyordum. 

O N A 
S. BAH. TTİN ALİ 

m.ıktan ba'.')ka ne yapabilirdi? Bütün teesı;ürlerimjz, in- ı 
kiurlarımız, 'biddetlerimiı:, karşım11a çıkan hıldi~(")crin 
anla,ıln1adık 1 beklenmedik taraOannarhr. Jler ,eye hnıır 
ln1lunan ve kimden ne gelebileceğini bileıı bir iJı~anı 

SDrsmak mümkün müdür? 
Raif Efendi. berum için tekrar merak verici bir rrıa

hi:\'et almıştı. Kafamda onun hakkında, biraz evvel he
Urrn ı~~uğa rağ-men 1 birçok tezadlann bulunduiunu M'7i

)Otdum. Elimde tuttui:um ~min ~i7rilerindrki iml~t. 
l•nnun bir hev~kfir elinden çıkmadığını gösteriyordu. 
Bunu yapan kimsenin uzun ~ntlf'r ttSimte uira mıt ol
nıa'il 1.ıizımdı. Bııradn ıadf'ce haktı~nı gJıiden rören hir 
ıüT. de:-.;ı, gördüğüqü 1,ütün inl'eliklerile t('ctpit e~eır.ini 

lıil~n b1r hüner df'l \ardı. 
Kapı ac:-11dı. Flimdt'lı:ini çalıul'ak masaya bırakmok 

İ!!;(rdim, fakat geç knlmı!'ltım. Mal'&rl'R mektubun terl'Ü
ft,('lerile bana doi:ıu yakla,an Raif Efendiye ötür diler 
Jlhi: 

·- Çok gü:ı.f'l bir re<iın ...• dedim. 

- Seneter~e eV\·eJ, bir müddet resimle me~gul ol
ınuştum!. ..• dedi .• Ara sıra, el ah$kanhıiUe bir şeyler ka
ralıyorum ... Görüyorsunuz ya, manasız ş:eyler ..• Can ıl· 

kınh!iı işte ...• 
Resmi avucunun içinde buru,turarak kiiıd sepetine 

attL 
- Daktilo hanımlar, pt'k al'ele yazdılar!• diye mı

ı-ı1dandı .• Herhalde )"lU"lh_şlar vardır, fakat okumai;a kalk
sam, H9mdi Beyi daha çok kızdıracağlz ... ırakla da var ... 
Götürüp vereyim bari ...• 

Tekrar dLŞ&n çıktJ. Gözlerimle kendiıı;;ini takib ettim. 
.ııakln da var, hakkı da var!• diye söyleniyordum. 

• llakikaten bu sefer hastalıi't blnı: uzun ıürm~tü. 
~ır baltadanberi firkete ujramıyordu. Hademelerden biri 
1. metpa~ mahallesindeki evi tarif etti. Mevsim kış orta'"' 
ları idi. Erkenden karanlık çöken sokak1ard• )'iirümeğe 
başladım. Ankarnnın asfalt döşeli yollanna hl(" henzemi• 
yen bozuk kaJdırımh dar mahalleleri ıeçtim. Birbiri ar
kasına yokuşlar ve inişler vardı. Uı:un bir yolun sonun
da, fi.dt'ta sehrin biHifi yerlerde, sola saptını ve köşedeki 
kBhveye girerek evi öğrendim. Tas ve kum yığılı arQ.Ja .. 
rın arasında tek başına duran iki katlı, aan boyalı bir 
bina. Raif FJendinin. alt katta oturduiunu biliyordum. 
Zili çaldım. Kapıyı on iki ya"Jannda bir kıı: çocuiu ıçtı. 
&ha"ını 10runcı, yapmacık bir tavırla yilzünil bumttu· 
rup dudaklannı hiikl'rekı 

.Buyunın!. dedi. 

Şevket hem lal yetiştirİY~r •. - • rıt 
hem de el çantasını açqıı~ ıçı 
karııtınyordu: b 

- Ooo 1.. dedi. Ma~allah. du 
gün şansım yerinde ... Çantarıı ; 
elli liraya yakın para da vartn1j' 

Parayı cebine attı. Anahtarı • 
almıştı. Hemen aynalı dolabı ~~ 
tı. Çok aramadan, dolabın kiiç" 
çekmecelerinde mücevher kut~~ 
sunu bulmuştu. Yüzük, gerdanlı ' 
bilezik, küpe ne varsa, hepsini et .. 
bine yerleştirdi: 

- Size nasıl teşekkür ed_ce~ 
~imi bilmiyorum hanımef~nclı. b 
~er ıiz yetişmeseydinir., bu i' ti 

kadar kolay olmıyacaktı. 

Şevket elini gayet çabuk tU\~; 
yordu. Bu derece soğukkanlı · 
karşısında Malik daha fazla ş~ı1;; 
mııtı. Kadın da bu garib had"\ 
oluruna bırakmış, neticesini bek. ı~ 
yordu. 

Halbuki Şevket sonsuz bir "j; 
ıe içinde, likör şiş•sinden k•dt. 
kadeh doldurup İçmeğe b•l • 
mıştı: 

- Şerefinize Hanımefendi·" 
Her zaman bu fırsat ele geçıtı<~."~ 
Ben hayatımda böyle hırsızlık ,

1 

yapmadım. Ne ıiz beni elever1
'; 

siniz, ne ben sizi... (Birden ol<lı~~ 
bir fey gelmiı gibi) Ha 1 •• l(iiÇ~· 
bey, senin ceblerini de bir yo 
lam alıyım. 

Malik birıeyler ıöylemek 1•1~ 
di, fakat sesi çıkmadı. Şevket ç;if 
çabuk onun üzerini aradı ve 
kahkaha alarak: b-

- Kuzum sen muhakkak h\·~ 
stillerdensin) Cebinde ınett 1 

yok baksana!. dedi. Jl•' 
Bu ıırada Şevketin gözü f' 

yan Mefkilrenin boynuna kayıt'' 
tı: 

u' 
- Muhterem bayanı Bo~ril• 

nuzda kıymetli bir pırlanta "'jat• 
yorum. Bunu da bendenize 
fedecekoiniz tabii?. l ~ 

Kibar hırsız karyolaya yok \
tı. Gerdanlığı muayene etın.e:1'8 ;1 .. 
ter gibi, kadına doğru eği\dı· .... 
den nasıl oldu, kendisi de anl1J·1, 

b y•' madı. Bayan MefkGrenin ~- ;;p 
na sarılıp dudaklarından öptU• 
tü. Ve: I•' ., ı· o 

- Bu tatlı pusenin beae 1 1· 
rak gerdalnığı size bağışlııroruıt' 
Diverek odadan çıkh, gitti .. ;...-' 

Pasif korunı11~ 

isleri 
' 

İtfaiye işlerinde çal ıt•• 
cıtkların yoklamaları 

başladı 
kİ' 

lıtanbulda yedek itfaiye t•ı,., 
!atında vazife almak için ku iv 
iştirak etmiş olan halkımızın )'~t.ı' 
1ama1an yapılmak üzere ayın ~ f•" 
zuncu günü akıamına kad~t. ıt t~ 
iye gruplanna müracaatlerının1',f 
mini hakkında dün vilayetten oe ,, 
makamlıklara bir tamim gön .~ 
rilmiıtir. Y oklamalan yapıl•• e' 

olan yedek itfaiyecilere nların ~:if• 
rübelerinde vazife verile.et d• 
Diğer taraftan şehrimizde yakın ı:C' 
yapılacak olan büyük alarm .~ e' 

rübesi esnasında kullanılmok ~t' 
re fosforlu levhalar temini k•f ıııi 
laştırılmııtır. Bu levhalar ull r• 
sığınakların bulunduğu mah~ el.1" 
konulacak: ve halkın gecelevın ,, 
mumt sı~ınakların bulundu~u. ~~' 
hall~ri kolavca görebilmelerı 
min edilecektir. ,. 

11111
1
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BUGtJNKt1 PROGRAM or• 
18,00 Proııram. 18,03 Ra\lyo cot fil"• 

kestrmn, 18.50 Seçilmiş el!ki pr~ ıS 
19,30 Haberler, 19.45 Fasıl heyeti. 

20
:.s 

Müzik (Pi.) 20.30 Komwrıa. ,,. .. 
müşterek şarkılar. 21,15 J{onU~J{ll .. 
21.30 Kamıen operası (Pi.) 22.30 23,ıS herler. 22.50 Dans müziği (Pi.) 
Yarınki proJtrem ve kapanıt• 

23/12/940 P A Z A R T E S j s.tS 

8.00 Program, 8,03 Haberler. 
Müzik (Pi.) 8.45 Ev kadını. ,.r• 

Ayni 7amanda hu re..~im bana birden bire Raif f'tl• 

diyi de l7ırıh etmi~ti. ~imdi onun sar!nlıuaz süklln lni. 
ın .. onlar i1e müna.wllf'tlerindeki garib çekingenli~ini &•
yet l~'l anlıyordum . Etrafını bu kadar iyi tanıy:ın. karsı
ıındaklnin ta i('lt-rinı bu kadar kat'l l'f' a~1k gÖrl"n bir 
in. 'ilanın. hey~canlanmasına ve .. herha.ngi bir k~.m:_cye kı.ı.-ı 
ma.,ına imkan vın· mı)'dı? Bo:vle bır adam, oni.Jnde l'u
tıin kiıçüklüiü Uo çırpuwı blriııe ~ı ıa, gibi dur-

Onun taıı:ıracaı'iını, sırnnı ele vereeej:lmden koruca .. 
fmı sanmı,tıın. ili~ de böyle olmadı. Her umankl ya
bancı ve dalım ı;iilüşile kıliıcb elimden ıı1araJu 

Bundan sonra Raif Efendinin her hali, "ahiden ma
naqz ve ehemmh· ef.,İ7 olan harekt'tl('rİ -bile, bana merak 
vermeğe ba,.ladı. Onunla konuşmak, hakiki hüvi,,.etine 
c:tair bir seyl('r öğrenmek l('in her fı~attan l!itifadeye 
lı.rılktım. O bf"nlm hu fa7la ,okulıanlığınn fark('tmPZ gö
riindü. Bana kat"'llı, na1ik, fakat daima arada bir boşluk 
bırakan tav1"1nı muhafa71 rttL Dostluğumuz dııştan ne 
'kadar ilerlene Herle!J\n, jçi hana daima kapah kaldı. llat
ti ailesini, bu aUc ara,ındaki vaT.iyt-tini yakın(lruı l{Ö· 

riince lıakkıııdakl merııkım büsbütün arttı. ICendisine 

Evin içi hiç de rannettijim gibi değildi. Yemek oda~ 
olarak ku1lnnıldığı anla!'i'ılan holde büyük ve açılıp kapa
nır bir macı:a, kenarda içi kristal takımlarla dolu bir bil· 
fe \'ardt. Yerde (İ.17el bir Siva! hnhsı duruyor, yan ta
raftaki mutfaktan dl'llRM yemek kokulan wnı)'·ordu. Kıı 
beni evveli mİ!afir oda~1na aldı. Buradaki ~ya da güzel, 
hatta pahalı te)·Jerdi. Kırının kadjfc koltuklar, alçak, 
ceviz sigara ma!aları ve bir kenarda kMaman bir radyo 
odayı dolduruyordu. iter tarafta, masaların üstünde ve 
kanapelerin arkelıfında ince hılenmiş, krem rengi dantel 
örtiiler vardı. Duvarlarda başbaşa ıelin R:Üvey reslmlerl 
ve gemi teklinde yaı.ılmış bir "Amentü. 1cvha!ı a<tlı idi. 

(D••= ed.Cek> 

12,30 Program. 12,33 Muhtelil i)ı"' 

1 
kılar, 12,50 Haberler, 13,05 Hail< t 
kUlerl, 13,20 Miızik (Pi.) 

-

)'a~da 

lhtış 

.. ı,ıı. 
l'lnd~ 
teoıad 
sa, 1a 
kıi ' 
Alm 
t'ıetice 

lına 
tnuha; 
iını 
b.1r. 
tııaııl 

harbi, 
•hnı.ş 
ı., 

Kille 
'•• 
hl il na 
\·e h" 
lih it 

kildir 

Nih 

buriy 
ı-..1ı 

kııdor 
)ordu 
tlıany 

lunm 
Alm 
ta, i 
da A 
dır 
ki~ 
Rukk 
lııak 

tlırı, 

~ı.. 
ispat 
1'Öa 
diye 
def 

"'•t 
ı... 
lıaı 

"'"' l•)'e ... , 
qt 
bı, 

lnrı 
ilk 
liıı 

"'•t 
t~re 

••k 
•ım 
•• t 
~ 



ö 

• • 
ı 

r. 
oi 

" • 
ı. 

• 

"' !~ ,, 
)'i 
!i· 

•• 
eh 
•• 
ı.·· ... 

t' 

t' 

it 

•• 

,. 
1 

.lc.i' ,,. 
o~' 

.,ııı' 
ııl•' 
w 

]<•f .. • 
,.~ 

ıeC' 
ıit• 

d• 
t•"' 

e' 

r•" 
urı>ı 
Jet" 
~-

Jll" 
t•' 

or' 
ıl•.r· 
ıs 

'.45 

22 Birinciklnun t 940 .__,,.,...::~;;;.:;;,:;.:::::~..;,;;;;;,;;,,,, __ ~~~~~==========""""~~~ ............ ......,......,.......,.,,,..g,H A K I K A 1 

POLİTİKA • ASKERLİK 

İngiltereyi istila 
imkanı var mıdır? 

İfgal hikayesi 

Büyük Brltanya adalarını i•gal hi
h.iyesi )eni delildir. Almanya ti 

l'az\lanberi bu at.laları istili ebuei:1 kur
h.uş ,.e 15 ağustos için nndevu ,·er
tn.i'iti. l~akat Almanya o gündenberi 
r&ndevuda gecikmiştir. İngiltere mü
temadiyen beklemekte, •Gelcc-eği \'ar
&a, gUreceii de \'ar!. demektedir. Diin
ı.u·· ' .;azımt7da da izah elti~imb: gibi, 
A.lnıanya da, İngiltere de harbin nihai 
neticelerinin ancak 1'lnn$ denizinde a
hnacağına kanidirler. Eu rttan" denizi 
b'ıuharebelerinin ne zamıın badayaca
iını da henüz kestirınej:e imkiio lOk
ltır, Yalnız şu muhakkaktır ki, Al
tnanların önce taldb ettikler\ ytldırım 
harbi, artık bir yıprntma harbi halini 
•ltnı:o;tır. Çörçil'in de söylediği gibi, 
lamuz nra~ı ~ünün birinde elbette ln
riltereye gelecektir. Bu harb bir pehli
~an rüre~i olmadı~'l ic:in uzayan 7a
lnana göre buna bir nihayet verroek, 
\e bir taraftan diğerinin hfikmen ga
lib ııreldiğinl ilin etmek mi..imkün de
iildir, !\tuhakkak tu, lii.ıımd1r. 

Nihai zafer için 
1\.. Tihai neticeyi elde etmek icin iki 
1 , taraftan biri taarruz etmek met>· 

buriyctinde olduğlına ıöre, en e\·,·eJi 
le~bbüsü kim ele alacaktır? Bu ane 
kadar te~bbiis Almanyadan bekJenl
)'ordu ve h81i da bunun f(ene Al· 
ltlanl·a tarafından yapılac•iı tahmin °
hıtnnaktadır. Fakat ıiin1er Cf'Çtikçe, 
.\Im.anyanın taarnıı: kabiliyeti azalmak 
ta, İngilter<'nin fadata,maktadır. Bun
da Almanların hatitlan oldu~u a~ikir
dır. Çünkü Aln1anlar tedhiş usulii ta
ltib <'tmckte. bundR İngiliz 50• 

k'ukkanhlı(lnın muka\'emctile kar.ıı.ıla, .. 
tbak1ftdır1ar. İn'111ı.ler ise ıntemli blr 
'lirette Alman isüli. m<'rkeı.lerinl, tay
)·are fabrik.a.lannı, deniz teıp}11arını 
ht.rnbalamaktadırlar. Dunkerkte, Bre~t
~ Kap-Gri-Ne'de bulunan bir }"'lğın 
ttıa.vnaların, Kiel, Bremeo tezg3hlan

rı.ın, o~tende'ın ve nihayet, Krupp, 
'tannhf!lm'ın bombardunanlan bunu 
lııua.t eder. Berlln arada sırada hü~ma 
l'(tamaktadır. Halbuki Almanlar, tım
di,·e kadar hcn1en dalma Londra'yı he
de( almışlardır. 

ftücum nere~en olabilir1 

B~ı vazil·ette Alman harb sanayi
nin mühim mikya .. ta ı.arar ıor

~liilinü '"'e istili euıellerinin t.ahakku
~ iç:ln tüzını«elcn ınaddi enerjiyı kay
beın1ek üı.cre olduKunu haklôle !i!Ôyli
)tbiliri Nitekim Londra üzerine 16 z. la b. 
'l'IUlde yapılan büyük hücum ra ır 

• 

SON HABERLER 
Ahnanyınm vaziyete hWm olabilmesi 
için buraya 25 fırka lhrac edebilme!.! 
lizundtr. Bu eok mil,kül blr nıescJe .. 
dir. Çünkü geniş miktarda malzeme 
ile 500.000 kişi scvkedebilmek lıizımdır. 
Bu, Norv«e gönderilen askerin üç mis 
lidir!. Fakat Slampa, o zaman Norve· 
çin müda(aa,-ı:r; bir mr-mleket olduiu
nu, ayn<'& pfil avlandığını hesaba 
katmamııııhr. Sonra Norveç1n, nüfus kc 
pfeU insllterc ile muka'.'-·ese kabul et
mil"ecek kadar azdır. Orada kilomet
re murabbaına baza yerlerde 3. bazı 

,·erll'rde 1 ki i ighet etlifri halde 
'inıriltl'ttnİn ~rk ~hillerindeki ke'."n(et, 
300 le 400 ara~1nda de-jişnıekte ve ba
n yerlerde daha fazlaya bile )'üksel
mektedir. 

Mayin tarlaları 

Bunun tçin Almanların Büyük Bri 
tanya adalarının en :zayıf nokta

lannı ~(ebileceğinl hesaba katmak ıa
%1mdır. Bu za;yıf noktalar ncre~idir? 
Şurasını ehemmiyetle kaydedelin1 ki 
İn~ltere, •imdiye kadar aldıiı tedbir
lerle istil8.ya mü.""8.id :zayıf bir nokta bı
rakmamı hr, Büyük Britanya adasının 
prb Mhili, 15 - 20 kilometre ııcenhli
ğinde ve 800 kilometre uzunluğunda 
bir mayin tarla.sile, daha doji"nı"u bir 
ma)·İn bandı ile kapalıdır. Evvelıi bu 
ma~·Jn bandını &!llmak linmdır. Filha
kika Almanların altı düz, tahta gemiler 
kullanacaklarından bahsedilnüştir. Fa
kat bu gemileri cer iıç:io de bir kuv
\•et J;\71mdır. :Sihayet tahta per
van~li. motris gemiler kullanılaınaz. 
Ve Na-poleon'un dü!'lündü~ü gibi 'Yel
ken açmak da imkftnqzdır. O halde, 
evveli bu mayln tarlaları temitlene

• 
Yeni Fin 

Reisicumhuru 

dün bir nutuk 

söyledi 

«Fin milleti harb dısında , 
kalmak arzusundadır» 

Helsinki 22 (A.A.) - D.N.B. 
Yeni Finlandiya Rei5icumhuru 
Ryti, dün öğleden sonra parla .. 
mentoda yemin etmiştir. Parla· 
mentonun bu huıuai cels~sini açan 
reis, evveli müteveffa 1-teisicum .. 
hur Kallio' nun hatırasını tebcil 
etmiştir. Bili.hare Ryti, R~isicum. 
hur sıfatile and içmiı, ve bir nu· 
tuk söylemiştir. Rity, nutkunda, 
evvela müteveffa Dr. Kallio'nun 
hi.tırasını tebcil etmiş ve demiştir 
ki: 

•- Kallio • nun h&.tırasını taziz 
bahsinde yapılacak en iyi fey, 
Kallio'nun milli birl:k lehindeki 
faaliyetine devam etmektir. Fin 

miiletinin, her ne bahasırıa ohır
sa olsun, kendi mukadderatı hak. 

cektir. 

İngilterenin müdafaası 
' kında kendisinin karer verıneıi 
hakkını muhafaza etmf"si ve n1eın 

Fakat İngiltere lıu müddet za_r[ı~
da eli bot mu duracaktır? tnıı

liderin !'ahil müda[aac;ına tahsis etw 
tikleri büyük ku\'\·ttler atıl mı dura

caktır'?. İngiliz: avcı ve bombardıman 
tayyareleri ses (ıkanruyacaklar mıdır? 
İngilizlerin büyük mane\.--ra kabiliyeti 
olan destroyerl<'ri üslrrinde -pineklcye
ctlder midir? t9l9 yılında İn.;ıtere n1a 
lik bulunduiu destroyerlerden bir kıs
mını kaybetme~ine raimen bu lnı'"""°et 
gene ihmal edilir blr ft!'Y değildir. Çün
kü Am<'rl.kadan aldıf:'t 50 destroyerle 
urar1arm.ı telifi etmek töyle dur"un, 

belki esklslnden de kuvvetU olmuttur. 
Ve nlha,·et. bütün anavatan filo~unu, 
deni7.altd~:tırile veAAİresile t:Ö7Ônünde 
hulundurmak «erektir. Bu itibarla, 
İnriltereyl idili edebilmek İ('in Af .. 
manlar ~ğcr Büyük Britanya sahilleri

ne 500.000 a!lker çıkar.ı;.a1ar hile mu
hakkak ıurette 1\fanf df'nizine bir mil· 
~·on ki•i bırakacaklaTdır. Onun için 
İn~li1: Ba$VekiH Çörçil, bund:ın ('\"Velki 
nutkunda .İsti1&:rı ude biz dei\l, ba .. 
lıklar da beklil'or!• demiştir. 

ASKERi VAZİYET Macaristan da 

İngiliz • Yunan - İtalyan Okluhaç partisi 
harbi hakkında bir 

mülahaza 

(Bas tarah b1rlnc1 §ahlft•de) 

İngiliz ordusu bu hususta en iyi bir 
mi'Ytldir. 1914 te Cihan Harbi İ,a .. ıa .. 
dığı :zaman İngiliz kara ordusu ~k kü
rük idi Ye ferdi kJym<'ti ı;t"<'ne )'Üksek 
olmakla beraber S<'\"k ve id:lre<'e mü
kemmel değildi. Fakat. xamanla ve ilk 
~arekptlerin temin etti.ki tecriibelerle 
JnıriHzler hem ordularını büyüftülrr 
heın silılh ve te(hizatlarını :ıamanın ı: 
cabına uydurdulnr, lıem de l't>vk ,.e 
idare işlerini tekemmül ettirdiler. nu 
sayede İngiliz ordu~u Cihan llarhinin 
üçüncü seııesinden iüharrn artık l''iki 

hntalannı yapmılan ve mükemmelen 
muhn"'be eden bir ordu haline aehnlş 
oldu. in(ili7.ler, ayni kudreti bu hıtrb
dc daha çabuk .-i>cterdilt>r. Be1t;ikada
kl elemli maceradan \'e hnnu fakih e
den Fransıı.Jann kendill'rindf'n ayrıl· 
ması keyfiyetinden çok az blr ı.nırı~n 

sonra ordularını fekrrır d<'rl<'yip tophı
dılar, tak"l-iye etlifpr Vl' karn ile havada 
üstünlük temin <'demrmis o1m"k1a hf"· 
rabcr hava kuvv('tlerile Almanları "ian; 
mağa haşladıl<; ları ıfhi deniz v ~ krra 
kuvvetlerite ''e Yunnnhlarla mü,t<'r<'· 
ken de İtalyanları bugünkü hale ge .. 
tirtfiler. 

italyan ordııc;u ise bu kıulreti ~iic:
tercmedl ve bir defn düştfH:-ü qkışık 

ve huhranh Vll7.İvetten k<'ndini kurtn
mmadıih gibi itatyın RnavntanındRn 
dt-ui71erle aynlmıf m1ntakR1Rrda rok 
tehlikeli durumlar dahilinde uitrnsma"k 
ta olan kuvvetl,.rinin ~<'18mrti İC"İn muk 
ff"7İ tedbirleri de zamanında ittihaı: e
demedi. 

mensubları 

mahkum oldu 

Meb'us Wirth, dört sene 
müddetle hapis yatacak 

Budapeşte 2 2 (AA) - D. 
N. B.: Oklu Haç partiı-ine men
sub meb·u.!ardan W;rth ile 23 
feriki, aleyhine açılan muhakeme 
neticelenmiş ve \\'irth, dört bucuk 
sene hepse ve iki sene hiçbir hiz-• 
mt""tte kulli'lnılmamaya mahklım 
t>di1miştir. Suclulııı.rdan on üçi.ine, 
iki seneye kadar hapis ve on 11e
neye kadar hizmette ku11anml'\
mak cezalan verilmiş, di~cr ıuç.. 
lular beraet etmi,tir. C'czalartın 
verilmf"!l!İne sebeb. ihti1~1.- te~vik 
ve infilak maddeleri bulundur
maktır. 

Macar ~ıtr~ .. ~·'a l'laurı 

ağır hasla 
Budapeş'te 22 (A.A.) - Ma. 

car ajansı bildiriyor: Gripten ha, 
tl'llanan Hariciye Nazın Kont 

Csaky, Budapeştede bir klinii(e 
kaldın1mıştır. Burada yapılan tıb .. 
bi muayenesinde Kont Csakv' nin 
haıtalığtnın ciddi bir mahiyet gös· 

termekte olduğu mü~ahede tdil
mıştır. Filhakika gripten baııııka. 
böbrek hastalığı da mevcuddur . 

Hariciye Nazınnın iyilesme~i pek 
muhtemel olarak uzun zamana 
ihtiyac gösterecektir. 

İsviçreden dönen esir 
Fransız askerleri 

C1ermound Ferrand 22 (A.A.) - Ha~ 
vas : İsviçrede enterne edi1miş olan 
Fran~ız: askerlerinden memlekete ilk 
dönen kafile, dün trenle Clermound 
Ferranda Relmişlir. Bunların arasırıria 

400 hafif yaralı ve hasta da vardır. İs
viçredcn dönen askerlere askeri me
rasim yapılmışbr. Askerlerin hepsi, 
i~vi~rede kendilerine aösterilen hi.is -
nükabulden dolayı derin memnuni -
yctlcrini tebarüz ettirmişlerdir. 

İğneli fıçı : 
Bu sabahki gazeteler, BuJgarist.anda 

Y ahudUer aleyhine alman karar
lardan balıscdi)·orlar. Bu kararlan tes
pit eden iki kanun maddesine göre, 
Yahudiler, arhk Bulgaristandı da fe
na variyete düşmü,lerdir. 

Scnrlt>rdenb<'ri Almanlar veya Al
man nüfuı.u nereye girdi ise, orada 
Yahudi düşmanlığı başlamışhr. Nihayet 
iş o hale seldi ki, Yahudi düşmanlığın
dan )·akas1nı kurtarabilen dört Balkan 
de\·leli, biitiin Avrupada, bu cen:ya
nın dı mda kalabilen de\'letler oldu -
tar. Sonunda Bulgaristarım da ayni 
J...ararlara !i!Üriiklenmif oldukunu g:ö
ı i.ı.voruz. Şimdi koca Avnıpada Yahu
diler iç-in Yugo~IB\-")"a, Yunaniıtan ve 
Tlirkiycdcn bao;ka bannacak ınem1eket 
kalmamıştır. Koskoca dünya, ayak 
ba~maını~ ormanları, dağlan, bayırlan, 
~t;ı: alabildiğine uzanan bo' ve vi..o;i ara 
ı:isilc, bu zavallılara, üstüne yerlt-şecek 
bir kanş toprak veremiyor. Bir %antan 
vapurlar dolusu serseri "l-'e iivare do
la!ihklarını ve çıkacak ufacık bir kara 
par~ll5l bile bulamadıklannı hatırla -
tn:. 

Dünya, bu halile, Yahudiler için, ha
kikaten bir itnelifıçı deiil mi? 

Harikulade ! 
A

~amtfa. 51k ~ık (Dememeli, deme
li) diye verilen ufarak dil den .. 

l··rine te~düf ediyoruz. GaHba, bu 
r;:ranıcr hocası da Vıl-NU... 1\-Jeseli 
(i\-latbah dememeli, l\.lutfak demeJl) 
fH~'n gibi d<'rsler. Bu sabahki İkdamda 
A. ~ckib imzaı;;ile fıkra yazan roman, 
fıkra ve başmakale muhanlri Etcın 

İzı.ct B<'nice, Vi-Nılya takılıyor: 
Ak~m (Hariku1ıide edebi bir roman 

rdeın<'meli, edebi roman demeli) dersl· 
ni vermi . Etem İzzet diyoT ki, (Hari
kulade d<'mezsek, Mahmud Yesarlnln 
romanlannı, Vi-Nfrnunkilerden na.nl 
ayırabiliriz. l\fuhakkak ki Yesarininki 
harikul.ıidedir.) 

Etem İ7:rct Benice, ~tahmud Yesari
nin romanı için bari.kuta.de vasfını Jnı) .. 
!anmakta olduğuna göre kendi roman
fnn h·in acaba, daha ne parlak va~ıtlar 
düşi.ınüyor dersiniz. Harikulidenln ya
ııında, fevkalade sözil cılu ve sönük 
kalır. Üstadın romanlarına da ekstra 
ek~tra demeli bari! 

qaskın : 
nu sıra1arda en çok kullanılan kell
ı.> mf"l<'rdcn hirio;i de budur. Gün 
K<'(mi)·or ki Jta?:ctelerde, Beyollunun 
bilmem neresinde bir randevu evinin, 
hir esrarr:ı yatağının buılıhklannı 
nkumıyalım. Dün sabahld pı.etelt>r iki 

-

Kesik bas 
' 

faili j 

ediyor inkar 
Bundan biz müddet evvel Kı-

'3 

bukın haberi daha veriyorlardı. Birisi, 
Fatihte basılan ıizli v• prib bir tekke
dir. Öbürü de İngilizleritı Avlonyaya 
faptıktan baslan! 

Bu baskınlar böyle çorab •öküğü si• 
bi giderse, sonu ne olacak acaba? 

t:..!Uden buılmak, deiıfet verici bir 
kelime tesiri yapardı. Ve cene eaki za .. 
manJarda, basılmak nekadar fena idiy
ıe, bsmak da o kadar boş ve ej:leocell 
olW"IDUf. Şimdi meraklıları, artık bu 
zevkten de mahrum oldular. 

Fakat italyımlann Avlonyada utra• 
dıklan baskın, herhalde bütün baskın
ların en baskını çıkmıştır, .ıannederim! 

Rüyada mülakat : 
Vatan putesi muharrirlerinden bl• 

rl, rüyasında merhum SüleJlDan 
Nazifle bir milli.kat yapllllf. Bu sabah 
neş-redjyor. Nadi, öbür dünyadan ver· 
dlğl mülôkıbnda ,öyle bir ciunlo de 
sar[etmiş: 

- Ruhunuzu •deta hadım ediyor
ıunu .• 
Düşündük, tqındık, bu aöıiln mana• 

sını bir türlü kavraıyamadık. Blz lnsan4 
ancak bir tllrlü hadım olıır bldirdlk. 
Süleyman Nazif merhum be, blzirn 
ruhumuzu hadım ettltımlzden bohxdl· 
yor. 

Görii1or musunuz, biz neler :rapmı
fl• da haberlmh 701<. Bütün fen ve 
ilim ileınlnln altım üstüne ıetirecek 
bir kqifte bulunmuŞ\U ve bunu öbür 
dünyadakiler cörebllııı4ler do, bb hlll 
farkında deflllz. 

Sonra, mülüab alan muharrir, bize, 
Süleyman Naıifin ıu ııözlerlnl do nal<· 
led.iyor: 

- llfazi llo bütün temaslarını kesen 
bir nesilden yaratma be7ecanı. milll 
san'at zevki bekleneblllr mJ?. 

Bana öylt' cellyor Jd, mülakatı alan 
muharrir, Süleyman Nlllifl.n töde.rinl 
iyi zaptedememlş;tir. Yokla, bütün. 
memleket matbuatı ve fikir alemi Na
mık Kemalin, bir asır ukalllldan uıa• 
nan nurlu eline 7ü.z: sünneje kop;rken. 
Süleyman Nazif bu IÖzÜ nasıl ıöyli)e
bilir! Bu hareket, o sözün e.n kestirme 
bir cevabı delil midir?! 

Süleyman Nazif, yeni neslin, mulde 
neyi bınlctığııu vo ne)i aldıfuıı tayin 
edebilecek kadar, lnkılib senelerini 
idrak etmiştir. Yeni neslin ellndekl 
kuıtiısı bilirdi. Herhalde, kendi.sile ko• 
nuşan muharrir uyku halile, onun de• 
diklerini iyi anlamamlf olacak ki., böy
le hilyük bir ııot kırml.'lbr, 

Tavsiye ederim: Vatan pıetesi, Sü 
leyman Narllle mülfuta bir ba.,k• 
muharririni memur etsin de bu hata 
Jan düz<'Hsln!. 

A. Müntekim 
--

Kimsesiz çocuklar 
ıslahanelere alınacak 

l.tila teşebbU.ü mahiyeti verllebıte.c.ii 
h.Jde, belki Almanların da pyelen bu 
•lrnasına ra(men gördükleri mukave

llıet dolayısile 187 tayyareyi Ma~'a ve 
l.ondra .. ri e bırak1p çekilmiıJlerdir. 

eHı:e 

leketin hürriyetinin siyanet olun .. 
ma!ı lazımdır. Bunun için de Fin 
ordusunun teşkilatı, memleketin 

istiklalini daha iyi mtidafaa cde
bilmeıi için, bugünkü tıeraite in .. 

tıbak ettirilmelidir. Finlandiya or· 
dulan, yalnız memleketin muha.. 

fazasına hizmet ederler. Harbin 
vücude getirdiği ha1'an mürnkiin 

olduğu kadar çabuk bir ıurette 
tamir için Fin milletinin sulha ih
tiyacı vardır. Kareli'lilerin yeni 

hayat muhitlerine yerleştirilmesi 
sür'atle yapılmalıdır. Fin milleti, 

harb dı~ında kalmak ve bütün 
komşularile ve umumiyet itibarile 
bütün milletlerle iyi münasebetler 

te!İa eylemek arzusundadır. Fin 
milleti bilhaHa, Sovyetler Birliği 
ile dostane iyi komşuluk münase· 

betleri vücude p:etirmek ve bu 
münasebetleri, muahedt"1cr ahki. .. 

mı ve karıılıklı hukuka hürmet 
esası üzerinden inki~af ettirmek 
arzusundadır. Fin milleti, ayni za .. 

manda, kendiıile tarihi, ekono· 

mik ve kültürel temasları bulunan 

Almanya ile dostane münasebet. 

!erini takviye etmek ve daha zL 
yade derinleştirmek istemektedir. 
Fin milletinin laveçle olan dostlu
ğu, asırlık müşterek hatıralara, 

ayni hukuk anlayışında ayni bita. 
raflık azmine dayanmaktadır.> 

İnıtilizlerin yaptıklan yeni hir deniz 
hareketi, İtahıanların 11kıs1k varl~·ctw 
lerini bir kat daha vRhimlt-ş;tlnnl~•ir. 
Bu hareket sudur: Dünva nn7annda 
bir İtalyan .rölü wyılan Attı t~·atilc r'e
nizinin mcdhalinl tc!'.i)ri1 <'ıff'n Olraut 
kanalı şimdiye kadar bir dii<11man do· 
nanma!'iôı tarafından ~e~llf'mez tel~kki 
edilmekte idi ve Amavudluktaki İtn.1-
yan ordusunun icabındn bir veva iki 
yanını bu deni7..e dayamak ıı-url'tilc ,.ij. 
~ude getireccii bir köprübn"' ml'vıiin
de Yunanlılara kar~ı UT.un müdcl<'t mu
ka,·cmct <'dehilecel:i zannı me\'('tıd idi 
Halbuki İnırlliz Akrt<'nİ7 donnnmn,.ınn 
mensub, mühimce kuvvetl<>r. e"\-'\·r1kl 
gece bu. kanaldRn rec('rek Adrh·ati'k 
dcni:ıhıe Kirml<11ler, A,·ıonvn ''B OrRç 
limrtnlannt dıenb:den de !llİitdl'tlı> bom
bardıman ederek çok a('tr U)İRt hu
sulüne sebebiyet \·ernılşlcrclir ,.e ftal
yanlann ne denizaltı. ne dt"nİtÜ!ıtÜ. ne 
de ha\'a kuv,·etlcrinin hi<'hir tari.ıine 
uğT:ıınnnuşlardır. İnıilfz filO'Jtınun bu 
hareketini 24 saat [aMla Ue Yunan dH
troyer filo!'liunun haT~kcU takih t'tmi!ll 
ve bu filo da keşif mak<1111i1d\lc A\'lon'.'·a 
açıklarına kadar giltiii lıaldr hiçbir İ· 
tal)an gemisine raır;lamaın1,tır. 

•• ______ -------.----....,,,. 1 zıltoprakta Merdivenköyünde bir 
cinayet olmuş ve cinayetin aırrı 
ancak 2 ay sonra çözülcbilmitti. 
Çömlekçi bayırında bir çoban 
koyunlarını otlatırken toprağa 
gömülmüş bir paçavra görmüş ve 
çekince toprak altından bir insan 
ba~ının çıktığını görmüş ve der· 
hal polise haber vermİ§tİ. Vak"a 
mahalline gelen polis ve jandar .. 
rnalar az sonra derenin kenannda 
çalılarla örtülmü~ ba~ız bir de 
ınsan ce•edi bulmuşlardı. Tah • 
kikat neticesinde ölenin Fatseli 
Halil oğlu Mevlud ve katilin de 
Maraş köylerinden Mustafa 
Yurd olduğu anlaşılmıştı. Dün bi
rinci ceza mahkemesinde bu fa .. 
cianın duruşması yapılmıştır. ~iüd 
deiumumilik Mevludu 36 lirasına 
tabaan öldüren katilin idam1n1 
istiyordu. Suçlu evvelce herşeyi 
itiraf ederek cinayeti nasıl işledi
::\ini anlnttıih halde mahkemede 
herşeyi inlcir etmistir. Muhake· 
me, gelmiyen şahidlerin dinlen
'Tlrsi için talik edildi. 

ilk tahıil çağına geldiği halde 
mektebe gitmiyen veya bu çağdan 
aşağı bulunan kimsesiz çocuklann 
ıslahı için Oarülicezede yeni bazı 
teşkilAt yapılacaktır. Zeki.sı kıt 
anormal çoculclann terbiyeleri 
için Maarif V elı:ô.leti de muhtelif 
müesseıııelcr kurmak tasavvurun 
da olduğundan bu huıuıta tetkik 
ler yapmaktadır. Bu müesse.ıeler 
de çocuklara kabiliyetlerine göre 
sanat öğretilecektir. 

h uıen n··· 
41albuki o zaman 2000 tayyare e .. u-
t\Jnı yapllmıth. Ve bu, hücunıu~ bir 
byesl olmak tazundı. t te ekscrt u
•tri müteha~stslRrtn fikri budur. Fa
.. t bu bö)·le olmak.la beraber, akla 
b\r b~ka ıual de ıellyor: Ahuanlar, 
~lterryl j!'ltil;\ya tt-,ebbüs edcrlene, 
ilk hed•f muhakkak Londra mı ol~ak 
lbırndı.r?. Pa-dö·Kale boğan 35 .l.ılo· 
ll:ııetre olduCuna ıöre kıt'• ile Jnıdl
ı,,. ara d L..a mc?tafe burasıdır. 

~ınaen• · 
takat b -ı umanda ararl ba-

uruı •J"•... • d' ç·· 
\.ımından istili'.\·a en a-z: ınü!IBıd ır. un 
\.i.i toprak burada dik ve sert bir ,ekli
«.. denize batmaktadır. Sahile yR~S .. 
~k ve ihrac yapmak ('ok zor~ur. l.l.~
lt1ik bu mıntakada (Ok mühun mu· 
dataa tedbirleri alınmıştır. 
• 
lngiltere sahilleri 

Eier lhrac lıarekeH muvallak ola• 
tak oluna. ikinci bir me~ele da· 

ha vardır. O da sahil miidA_faa kuv
vetleridir. ~ö,·lendi~lne ıöre tnı:lltere
ntn müdafaa 1.ertibah, 30 kilometre de .. 

rinlig" kadar u7anmaktadır. Bunun ar
ka ... ında h:tilA harekc-Unl önl<'mek l('İn , 
1 300 000 ld'i mahalli n1üdafaavı ff'm1n 
etmek üure orf(anl7e edilmi.,-tir. İnıi,
li:der h<'r türlü paniğe "kaMı ko~-mak 
için lcah eden bütün tedbirleri Almu, .. 

tardır. Şura,1nı, ehemmivetle knvrlf'de
llm ki. bunJ:ır anc:ak bizim htldi(imlz 
malftmathr. İn(ili1l"rin harice st7dırma 
dıklan daha ne Jihl mü(hııfaa şe'killeri 
kulhıına('aklannı kim~ bitem<'Z. Büti.in 

hu t11ıf~i1Ah verdiktt-n tı:nnra İnv.ilt<'reye 
bir t!'ltilil te~hhüsüni.in ne kadar xor 
Ve hattl 1mk8o!llız olduğunu t<'krar el
mrie hacet vo"ktur. Buna rağnıen is
ti1Arlan bah-:~dilmekt<'dlr. Almanva ne 
dere<"c mü ku··1 ''a7İv.·ette bulunmalıdır 

Büyük • 

Daha a(ustos aylannda, ki, dün de kavdettiiimiz ı\bi böyle b\r 
Brltanya adaların• kat1ı >•Pi- te!itelıbii.,e ıcirilo'-ln. Fakat o da tedb1r-

1-l'.'a\ı; bir lıııtili hareketinin ne kadar l•rlni almakt• ve bütün Atlanlik aa
ff'tin bir lı, oldupna dair Stampa I!• bilini herhand bir fndliz fo;fili\"1na 
ltıındekl İt:dyan p.:ıeted tunlın l~- ka111 korumak 1t1n muanam l11tihkim
~vordu: ·Eier ihrac muvaUak olsa ~ı- lar Y•1>maktadır. 
ı., in.ıııere müstevliye 15 • 18 fırka ıl• Mümf-· Faik FEN 1 K 
"1ukavemet cde<'ektir. Bundan dola~'l w.. 

[PAZAR DEDİKODÜLA~IJ 
.._.,,, 1 da yazdığım ve Cumhuriyet ga. 

Bir mektub zeteıinde intioar eden yazım de· 
aiştirilerek bir medhiye haline kon 

Şehrimizdeki bobıtil!erden bir muştur.> 
l'ııektub aldık: Biz Doğan Ruşenayın bu tav· 
l «Biz bobıtil!er, uzun tereddüd. zihini manalı bulduk. Bununla be· 
tr ve münakatalardan ııonra, ar· raber ikinci bir tavzih bekleriz: 
tık aramızda en bobıtilimizi, ya· Celaleddin Ezine hakkında ya 
lll kralımızı. ıeçmek ve efk.8.rıu- zılan makaleyi emsalsiz bir med· 
ltıurniyeye bildirmek kararında· hiyeye çeviren kimdir}, 
h>, Taliblerin a§ağıdaki adreıe y D 

(Not: azıyı oğan Ru,enay. 
ll'ıüracaatleri: h dan alıp Cum uriyet A"azet<!ıine 

Beyoğlu: Saat: 15. 20 araoıl götüren bizzat Celaleddin Ezine· 

Bulunmaz Uşak 
\ 1' rar.ıvayda yüzünü seçcmedi
ICırn iki gene konu§uyordu: 

- Şehir Tiyatrosunun ıon tem 
•ilini gördün mü} 

- Evet. Senenin en a:üzel pi
leıi belki... 

- Kimler oynuyor} 

- Avni Di!ligil, Neyyi:e Ertuğ 
1~1. Nevin Akkaya, ne bileyim. 
S~•vi Tedü. 

-Talat yok muydu} 
-Talat mı} Vardı. 
-Neydi} 
- Bulunmaz uşak 1. 

IVIanalı bir tavzih 
Sabah gazetelerinden birinde 

~oğan Ruşenay imzalı u,ağı yu· 
flrı fU mealde bir tavzih oku .. 

~~it: cCelaleddin E~ine hakkın· 

diri) 

Beşinci kol İtalyan 
esirleri 

ltalyan eıirlerinin hiçbir hesab 
kaygısına düşmeden her gün bir 
az daha arttığını ııörüyoruz. 

Daha §İmdiden Şimali Afrika. 
da esir edilen lta1yanların sayısı 
otuz iki bini buldu ve bu yazı c;ı· 
kıncaya kadar bu rakam kimbilir 
daha ne kadar kabarmıı olacak. 
Acaba latlyanlar, böyle büyük a· 
dedler halinde, düımanlarının kol 
larına atılmakla, ne mak~ad güdü 
yorlar} Bunda bir kasdi mahsu• 
olmaoın} Acaba lıalyanlor bu au· 
retle hareket ederek, Büvük Rri
tanya İmparatorluğunu içeriden 
fethetmek mi iıtiyorlar}. 

Sin. Sin. Ademoğlu 

Ryti, nutkunu parlamentonun 

hükUmetin en sıkı bir surette iş. 

birliği yapması temennilerile bi· 
tirmiştir. 

- -

Amavudluktakj İtalyan ordusu, hü
tün ümidini Adriyatik denb:i yollarHe 
İtalyadan Kelecck tıkvi:vel<'re ve ik
mallere bağlamllf bir hnldrflir. Lih' a
da.ki İtalyan ordum ile Bardi)ada {ıdr
ta muha.uıra altında hulun~n itatyan 
tümenleri i~ Akdeniıin alt ve üç;tile 
5emA1anndan mütemadi bir "iUttUe 
ıelmesi icab eden yardınılara. muhtar:
dır. İngiliz deniz ve hnva kuv,·etleri
nin dunnaks11:1n devam edt'n müe~"'ir 
faali~;etleri karşı~mda övlt' ı?İ:irüı~ih•nr. 

ki İtalyanlar bu işJeri kfiO denebi
lecek bir ~kilde yapumıyorlar. Alman
ların rniiUefik1erine ynpacaklar1 umu
lan yardunlar hakkında da lıeni.iz kat'i 
bir haher mevcud değildir. Hatta Ron\8 
radyOfiu, İtalyanın böyle bir )·ardıma 
muhtac bir va:ı.iyctte ohun<l1i::ını 11ile 
bildirmiştir. italyanlar, ArnR\'ttdluk 
ve Şimali Afrik:ıdaki ordttlt1rını }·alnız 
başlarına bugünkü çok sıkuıık vft.7.i:\-·ct
Jeriuden kurtarabilirler mi? F.ier kur
tarabilirlerse bunu fevkalAde bir h8<1He 
addetmekte tereddüd ctmiyecei;i1_ 

*** -· .. -~ 

Namık Kemalin şahsiyeti 
Dün, Namık Kemnlin .doiumunun 

yüzüncü yıldônümü kutlandt. Edib, 
şair, muharrir Namık Kemalin en bti.~ 
)'Ük vll5fı, vatansever olması ve bu 
hissini millete aşılamak istemesidir. 

Vatan isimli e~rinde Namık KemaJ, 
\•atan sevgi!<;ini muşahhas te:şbihlcrle 
canlandınnı.ştır. 

.Süt için yavrular beşiğini, socuklar 
eğlendiği yeri, geneler maİŞt!tgiılunı, 
ihtiyarlar köşei feragatini, evlid valide
sini, peder aileıdni ne türlü bissiyailil 
severse in~an da vatanını o tildü his
!'lıyaila sever. Bu hissiyat ise, sırf se
bebsiı bir meyli tabiiden ibaret değil
dir; insan vatanını sever; çünki.ı me· 
\·ahibi kudrette en aziz olan bayat, ha .. 
vai vatanı tencffüs1e bn1lar. İnsan va· 
taıumı sever, çiinkü; atnyayi tabiatin en 
re\•nakhsı ol:ın nazar, lemhai autalun· 
da, haki vatana taaUUk eder. 
İnsan vatınını sever, çünkü maddei 

vücudil vatanın bir cüz'üdür. inYn 
vatanını sever, çünkü etralına baktıkw 
ça, her kOşcsinde, ömrü CULeşte5inin 
bir yidı hazinini tahaccür etmiş cibi 
gürür. İnsan vatanım sever, çünkti her 
şe}i. rahatı, hakkı, men[aaü vatan a
)·esinde kaimdir. insan vatanınt &e\er. 
çünkü sebebi vücudü olan ecdadının 
makberei sükUnu ve neticei hayatı o
lacak cilvei zuhuru vatandır ... 

O umana kadar tayin cdilıueğe lüw 
Lllm görülmiyen me(hnmlan o canlan
dırmıştır. Cczmj isimli romnnında ba
k.iki bir askerin vaıHc hlslerini ne coş .. 
kun bir ifade ile canlandırmı,hr: 
cA~k~rli~n ,anı güler('k öhnck ve 

hatta ölürken bile gülmektir ... 
A!ikcr sahlhan askerse cismi toprnk

lar altında yatarken ruhu gökyüı.le -
rinde, namı halkın llc;Anl Jftihannda 
(<'7ine('Ptini diiıııüniir de yerin alhnt 

üstHe ınüsavi ve belki altını üstüne 
müreccah görür .• 

Kemalin ye.gine ıayesl vatanın ve 
milJctin rahatı, huzuru idi. Halbuki 
vatan o uınanlar daWU ve harici bir 
yığ"m bidise ile huzurdan pek uıa"ktı 

Bu vaziyet ka~ısında şair (Vaveyli 
isimli manzumesinde) töyle ağlıyor: 

Gül değil arkasında. kanlı kefeni 
Sen misin, sen mi5in garib vatAn. 
Kemal vatanına öyle bağhdtr ki onun 

bnka!)ı itln canını fedaya haz.,rdır: 
Sen gidersen bütün helik oluruz 
Koynuna can atar da hak oluruz. 
Vatan uğrunda sırasında mihnet ve 

zahmet çekmenin 1üz.un1u olduKuna 
kanidir. 

c Vücudün kim hamur mayası h5.ki 
vatrındır, 

Ne gam rahi vatanda ç8k olursa 
çevri mihnetten• 

Namık Kemal padlş:ahhk devı inde 
hürriyete ~ıkhr . 

Ne efsunki.r lmlşsin ah ey didarı 
hürriyet 

Esiri aşkın olduk scerçl kurtulduk 
e~rett~n. 

Çünkü o hürriyet ki.vgasındon kaça· 
nın namerd olduğunu biliyor; 

Ne gam bir ateşi hevl olsa da kavgai 
hürriyet 

Kaçar mı merd olan bir cAn i,.in 
meydanı vayrett(,n 

Nanuk Kemalin 1amanın1 di.i,.üniir
sek her ~rinde bu kndar açık konu
~abilmeoin iyice tehlikeU oldn~unu 
takdir ederiz. Nit<'kim ı:ıair o t<'h1i\.:elere 
maruz kalmış, tevkif Pttilmi,. ncfvPdH .. 
mi1J ve nihayet ha-ps<'dilınl tir. FRkırtt 
bütlin bunlıtır vatanını sevrn Kf'mali 
pye!'linden '·aı l{e("irememil!'tir: 

Fe1ek her türlü esbabı ~f.uan topla-

Dönersem kahpeyim millet yolunda 
bir azimetten 

Namık Kemal, kulla:f\dığı bu edebi 
nevilerde de oldukça eheınmiyetli de

i:i~iklikler ve yenilikler a:östermi:,tir. 
Bilhassa şiire yeni bir ınevzu vermiş, 
e~kidcn ~adece A11ab, Peygamber, Pa
dişah ve erkanı devlet, meyll a~ktan 
bahsedilen kaside ve gaıel yerine, zu
lüm ve haks~ıhktan ve valan sevgl
..tndeo bah,.etmiştir. İşte Vaveylıi man .. 
nımt'!\i: i,te Hamlyyet kasidesi.. • 
Al·nıpadan mrmleketimitt· tiyatro 

nev'ini ıetirmlt. ilk n1uvaffok eserleri 
de v<'rmiştir: 

Vatan, Celaleddin Havanzımı;ah, za .. 
va1h çocuk, Akif Bey ilah .. gihl. 
Vatanı için hemen bütün ömriind<' 

rahat yüzü görnıiycn. daima i.akib edi
lerek zarar verilnıck lı1tenen hib·ük 
vatanperver memleketinde üınld cttifrİ 
1Udeil gönneden ölecek olursa çok 
mahzun olacağuu fU mısralarla anlatı· 
yor: 

Ölürsem görmeden mlll,.tte ümld 
elli!iim feyzi 

Yazılsın senki kabrimde vatan 
mahzun, ben mahzun 

Ne l"Btık ki Namık K<'mal yurdunun 
bu ferah ıünlerine erİ!lCm<'dİ. E~er hu .. 
dudları. kale bedenli ""'ker1t-ıile mu
hafaı:a edilen vatRnının hu~inki.i yıkıl
maı: verhğını, hükUmeti.nln mü'iterih , 
ka\i. \"<'hresini. milletinin. 1\1i11i Şerinin 
rtra(tnda mcs'ud, bahtiyar cah,ma~ını 
~i)rscydi ('minim ki yuknnki h('yti: 

Görürsem ölmeden millette iinıld et· 
li~im feyzi 

Ynz.ıhıın '.';E'nki k.ıbrimrle vnt3n ml"?s
ud, ben mes'ud. 

Dilerek tasrih ederdi. 
T. A. 

TAKSİM SİNEMASINDA • • Bufl:ün fevkalade bir program 
% büyük ve muhteşem film birden 

1- Okyanus bekçileri 
(RALF BELLAMİ) 

Colombia Film Şirketinin 939 - 940 senesi için 
hazırladıkt büyük havacılık filmi. 

B-.,tıınbaıı;a heyecan ve deh.$etler filmi. 

Umurnt istek Ü7crine bu mc,·c;inıde rn çok 
be~cnilcn büyük eark filmi 

2 - KIZIL RA 1'KASE 
·SAL OM E 

Türkçe ~(j7Jii ve Türk Musikili 

Emniyet Sandığı her 
• 

nevı eşyaya 

verecek 
para 

Emniyet Sandığı yılbaşından 

itibaren her türlü eşya mukabi ... 
linde borc para vermeğe başlaya .. 
coktır. Bu husustaki hazırlıklar ik. 
mal edilmi§ ve kabul edilecek et· 
yanın liıtcsi hazırlanmıştır. Bu 
münaıebetle Emniyet Sandığı tef· 
killltına bazı muhammin memur .. 
lar alınacaktır. 

Rumanyada nüfus 
saY1mı vaaılacak 

BiikN'• 22 (AA.) - Resmen bildl
rildifrine sıörc, Nazırlar Heveti, ipti
dai madd<'ler ithal&bnı ~arantl ~en 
tedhirlrr ü.,erinde nıu~bık k~lmış ve 
nvrıca bi.itün memlekette umuırıf nU
fu~ savımı yapılmasını kararla,tır-

Paris Üniversitesi 
açıldı 

Paria 22 (A.A.) - Oniveni 
tenin yeniden açılması, e.vvelk 
gün ıiikOn içinde geçmiştir. ''• 
kınında fakültelerin bulunduğu 
Sen Mişel bulvan dertı günlerinin 
canlılığını tekrar bulmuştur. 

Yeni nefriyat 

Namık Kemalin 
l'Omanlan 

Büyük vatan ..ırı Namık Kemalin 
do(lum yüzyılı dolayuije, Çığır kü 
tübhaneııl: Baha Dürderin, yukarıdaki 
i!dmle bazırladıiı bir kilabı n..,.etmit 
tir. Ceuni ve İntibah romanlarının ta 
hısları, muhavereleri, tahlil ve teşbih 
l<'ri gösterilmekte olan bu kite.bı oku 
yuculnrımua tavsiye ederiz. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI ORAM KISMINt>A 
Gündüz aaat 15.30 da matine 

AQam aaat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 
Beyo~lu lstiklll ceddeli 

KOMEDi KISMINDA 
Gündüz saat 15.30 da matine 

Bu akşam mat 20.30 da 

11&7Rl!TlERİ 

~·-----1-------------Yalnız bi.i}'lik a~klRra sahne oJan... Daima heyecanlı avantürler 
ya,anan ... Tuna ıııahillrri birçok filmlere mevm olmuştu. Fakat: 

LALE de Butlün 
- '-'• . 

gorece'1nız 

HAVİ 'l'UNA SARKISI 
Bunlara J1iç benıem"iyen ... Zevkine et olmıvan-. Ateşine 

k-.n,]mı~·an .. , Y<'p:veni bir sahe~erdlr. 

Dl• KKAT Bu filmin evvelce bu l!:imde ~&terllmit olan film
: lcrle hiçbir münasebtoti olmavı? memleketlmlzd• 

ilk drfa ıöstf'rilmektedir. 
Miihim ilıive: En son relen dünya harbinin mühim vak'alan 

( Tl'RKÇE ) PARAMUNT 1URNAL'do 1 
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4 HAKiKAT 

c B u L M A c A ) 1 ucuz iLANLAR 1 
123456789 • 

ı /T ı ı ı•I ı ı ı• iş Arayanlar 
2 1 ı 1 l • I 1 l • I * b arıyor: Türkçe, fransızca, lnı:iliz· 
3 j l • I j l • I j ce Jll;anlaruıa vakıfun. Bu lisanlar üze

rine muhaberat ve tercümeye mukted.i· 
4 1 1 • I 1 ,-,- rim. daktilo~rafi bilirim. askerlikle ali-

Galatasarayla Fenerbahçe 
bugün karşılaşıyor 

5 • • I j 1 I • • kam yoktur. Her türlü referans vere· 
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 

6 1 1 1 l • I j çalışacak b anyorum. Galata Kefeli 

71 
1 l • I 1 l • 1 1 1 Hü,.yin han No. 1 de (C. H.) adresine 

müracaat. (10) 
8 l•i 1 l•I j j 1 +BİR BAYAN iş ARIYOR - Eski, 

9 • 1 1 1 l • I j I j yeni türkceyi iyi bilen. daktiloyu çok 
'--'-.._-'-'"=------· ~ iyi bilen ve sür'atli yazan bir bayan 

Soldan saia: 
münasib ücretle iş arıyor. Hakikat 
gazetesinde (N. N.) rümuzuna mek_ 
tubla müracaat. (20) 1 - Ya, de~il - Bir mevsim 

İki tarafın da takım teşekkülün
de sürpriz yapacağı söyleniyor 

2 - Uzatmaktan emir - • Başlıca gı-
dalarımızdan 

3 - Setir - Kısa zaman - Tersi ülke 

4 - Beyaz - Tarihi simalardan. 
S - Yan karanlık 
6 - G\iya sebcb - San'at. 

7 - Nefer - Nota - Kör 
8 - Nota • Bilgiç. 

işçi Arayanlar * BAYAN ARANIYOR - Taırada 
çahşabilecPk okur yazar ve eski Türk_ 
çeyi iyi bilir bir Bayana ihtiyaç var. 
dır. Hakikat gazetesinde (T. Ş.) ru.. 
muzuna mektubJa müracaat. (18) 

Satılık - Kirı-hl< 

r 

Buıün Fenerbahte takımının 

mahrum bulunduiu l\1elib 
Lik maçlarının her sene en he

yecanlı müsabakası olan Galata
aaray .. F encrbahçe ikinci karşı ... 
laıması, bugün ııaat 15 te Şeref 
stadında yapılacaktır. Futbol i
lemimizcle en çok taraftara ve en 
eski maziye malik olan bu iki ku. 
lübümüz bugün Beşiktaşın geri
ıinde yürümeğe mecbur kalmış 
olmalarına rağmen. gene en heye 
canlı karşı1aşmalanndan birini ya 
pacaklardır. 

F enerahçe takımı 2 4 puan .. 
la Beıiktaıı takib etmekte ve he
men arkasında 22 sayı ile Galata-
11arayı görmektedir. Averaj vazi
yeti F enerbahçenin lehinedir. Bu 
gün Galata.aray galib gelirse her 
ki takım, ayni miktarda puana 
malik olacaklar, fakat netice bü. 
yük bir gol farkı ile olmadığı tak
dirde - ki bu şekil pek sık görül. 
memittir ... F encrbahçe gene avc ... 
raj üstünlüğünü muhafaza ede
cektir. Beraberlik veya mağliıbi. 
yet hallerinde Galatasaray, Fener 
bahçeyi, bundan sonra pek de 
kolay yakalayamıyacaktır. Fener
bahçe takımında en iyi oyuncu 
Melihin boykot kararile bo1alRn 
yerini kimin dolduracağı henüz 
malUm değildir. Gene elemanlar
dan Naimin takımda yer alacağı 
muhtemel İ!le de oyunculann yer 
değiıtirerek içlerinden birinin aan .. 
trfora ikame edilmesi de müm. 
kündür. Galatasaray takımında 
Boduriden boşalan yerin, muha .. 
cim hattına Cemilin ikamesi ve Eş 
fakın ıoliçe gelmeıile doldurula.. 
cağı kuvvetli bir ihtimal dahilin
dedir. F enerbahçenin en zayıf ta· 
rafı bek hattı, Galatasarayın da 
hafbek oyuncularıdır. F enerli1er 
ıantrhaflarını geri almakla bu ek. 
aiklerini tamamlayamamakta, Ga 
]atasaraylılar iae iki kuvvetli be· 
kin desteklemesi ile hafbekin ka. 

çırdığı toplan oldukça kolay top

lamaktadırlar. Melih gibi bir a
tak oyuncunun bulunmaması da 
Galataıaray için büyük bir ferah. 
lığı mucib olacaktır. Takımların 
ıuurlu bir tarz tatbik etmekten zi
yade bugÜn can1annı diel~rine ta
karak uğra•acaklan muhakkaktır. 
Bu mücadelede bir an yava,layan 
tarafın rakib tazyikı altında h•
men aleyhine bir netice bulma!n 
çok defa görülmü, bir haldir. 

Teiimen Ahmed Adem;n idore 
edeceği bu maçın zevkli geçmesi
ni ve en iyi oynayan tarafın kı:ı· 
Zl'!lnmamnı temenni ederiz. 

Futbolda • 
yenı 

• 
nızam 

Yeni nizam li.kırd111, yalnız 
mihver muhitlerinde edilmez ya ••• 
Bizim futboldaki yeni nizam be
ni, mihvercilerin yeni nizamından 
daha çok alakadar etti. 

Evet, Türk futbolu yepyeni bir 
mevzuat ile karıı!attı. Kulübler 
oyunculannın kaçmaması için az 
gördükleri dokuz ay boykot ıila
bını da bir anda, Genel Direk· 
törlüğün ani bir kararile teslim 
ediverdiler. Şimdi artık Ankarada 
lisanı muamelesi takib etme se
yahatlerine veda edilmif, kulüb 
idarecileri de gözbebekleri olan 
futbolculara gölgelik etmeğe, on· 
lann hafif bir kat çatmalanna 
kartı «aman korktum, korktum» 
derneğe ve nihayetinde de tamta
kır kalmağa vüz tutan kulüb ka· 
suına hüsranla bakmaia batla
mıılardır. Evet futboldaki yeni nİ· 
zam pek aılo çıktı. Saiflamlığına 
çok kitinin inanadurduiu «kulü· 
be ka11ı duyulan sevırİ» nin hali· 
lan birden pamukioliği teklinde 
görülmeğe baılandı. 

Bu.,ün bir futbolcuya: •Yahu 
o golü pek fena kaçırdın• dese
niz hemen bir kan• ıurat asıvor 
ve 'cNe yapalım, ıiz daha iyi~ini 
bulun» diyip fonna11nın rengini 
bir giinde değİRtiriveriyor. 

Son idman bittikten sonra bir 
takımı tespit etmeğe kalkıyorsu. 
nuz ..• Bir de hakıyorıunuz ki cu .. 
mart esi günü hir istifaname; ayni 
gijn, ayni oyuncu 'bölge merke .. 
zinde, karıısında oynamak için 
hazırlandığı kulübe intisab ettiği 
hakkında ifade vermektedir. Ku
lüblere futbolcu akını var! Kulüb
lerin bu akında atlamamnk için 
birer muhammin tubnalan ve fut
bolculan aöıterip «Ne eder?> di
ye sormalan yakındır. Bir de kü
çük kulübler, yavaı yava, büyük· 
lerine kar11 ıempatik pozlar al
mağa baıladılar. Hafiften mınlda 
nıyorlar: «Aman bize bir iki ikin· 
ci takım oyuncusu verin, yokıa 
ikinci kümeye gidiyonın Büyük 
kulüblerin de i.Iicenablığı tutuyor 
ve «Peki» diyorlar. Küçük kulü· 
be geçen büyük kulüb oyuncula. 
rindaki edayı ııönneyin; bir ha
l&skir ifadesi geliyor yüzlerine ... 

Bu kadarla kalsa gene İyi, ba· 
kın daha neler olacak: Likte li... 
derlik eden bir takımın son maç· 
lanndan birinde ka11ısında çok 
kuvvetli bir muhtelit gÖrmeıi muh 
temeldir. Liderin ıon maçta takıl
ması için bundan daha İyi kum. 
pas mı olur? Fakat bütün bunlara 
rağmen, Türk futbolu ne kaybet
miıtir. Kalitesi mi düımüf'.ür? Ha. 
yır, kulüb aıkı mı azalmıthr? O 
hiç değil ••• Bilikiı futboldaki ye. 
ni nizam salıte kulüb &tıkının mas 
kesini düıürmÜflÜr. Bana öyle ge
liyor ki bu yeni nizam ile Genel 
Direktörlük, kulüblerden adam 
alollı bir intikam almııtır. Bazı 
kulüblerin futbolcuya avuç dolu. 
su para verip masraf gösterdiği 
paralarla yaptıklan oyunu bir IÜr· 
lü meydana çıkaramıyan Beden 
Terbiyesi Genel Direktörliiğij. ni
hayet bu kararla bu oyunu boz· 
1nuf ve kulühleri iki cami ,.,a~ın
da kalinış binamaz vaziy,.•ine 
sokmıııtur. Bugün Genel Dir.ktör 

Meraklı zabıta romanı : 5 
• 
lpelı Ma heliler 

Cete~c· _,. 

NakledP.n: H. MÜNİR 
(Maalewf, bir t.ertib hatası olarak, ! mas başlığını, orada bul:ımaz. 

Ü~ numarah tefrikadan wnr~ &~len Te~ş~a. haylurmaA:a ba.,Iar. . 
dunkil kı~m. romanın selıi u1rnnde Scsı ıı;;ıten Lord Septon, od:lsı:ıd.an 

teMri olacak bir surette karhtnı!ıhr O- Cırlı.dığı z..ımnn, &ıı·ahlar givınmit b:r 
kuyuculanmız.ın romanı takihrle her adamın ıokak kapısına doğru koilu-

, . ' .. • ğunu görür ama, ne fayda~ ... 
hangi hır muıı;kulata uj"rantamaları u_ - ·· d b. to b"ıl k I""' .. n.apının onun e ır o m~ en-
... n; uç numaralı te(rikadan &0nra d'·'-· beki ki d" v i hlar · · i . . L:mıı eme e ır. e s ya v.ı-

ne'.'lttd1Jme5 la7un .relen kwnı yenı- yinmiş adam, bir an içinde. herhanııtt 
den vermeyi dah" münaıı;ib ~ördük. bir takibe uğramaksızın R"Özrlen kav ... 
Okuyurulanmndan özür dileriz.) bolur 

Galatasara:rın en cok rüvendiii 

9 - Kapan - Sirayet edici 
Yukarıdan aşafı: 

1 - Şans çekilişi - Fena 
2 - Yakın deiğl • Hayi 

3 - Sır - İççekilince söylenir - Nota 
4 - Bir çalıo ileti • Aldı~ı halde 

5 - Örf ve fi.det. 
6 - Bir sigara - Oyun kiğıdlarmda 

birli. 

7 - Bey~ir - Tersi su - İyi. 
8 - Nota - Emir veren. 
9 - Bir nevi toprak - İstanbul ta

rafında bir semt. 

1 
2 
3 
4 
5 

2.'l456789 

IMIAIZ l l•ICIAIMI 1 
AIDI 1 LI• Ol ZIOIM 
LIA Ll•I• ZIAIZIA 
AIKl•GIEIZl•IEIL 
•I• •IAIZIAl•l•i• 

* Kiralık apartıman dalrc11;i aranı
yor - İki. üc odalı ve konforlu kiralık 
apartıman dairesi aranıyor. Hılkikat 

1tazetesinde (Kiracı) rumuzuna müra
caat. (17) 

+ İYİ BİR RİLE NEZDİNDE - Mo. 
bilyalı veya mobilyasız bir oda aranı_ 
yor. İstanbul tarafı şayanı tercihtir. 
Hakikat ~nzetesinde (M. E.) rümuzu_ 
na mektubla müracaat. (19) 

Miiteferrik 
* Lisan ders1eri - Cok ehven fi.atla 
inı;tllizcc. fran"ızca dersleri verlrim, 
her vere sriderlm. Hakikat ttazetcsinde 
(Llı:ıan) ' rumuzuna mcktubla müracaat 

(14) 

JP.OJılE Sl\RTLARI 
Türldve için : 

3 avlık 270 
6 • 525 
Senelik 1050 

lmUyaz sahibi ve Basmuhanirl: 

müdaraa oyuncusu Fanık 6 A\Çl•IZIAIMIAIN.E Neclb 11.D KVÇUKA 

belki bıyık altından kıs kıs gülerek 7 
kulübçülere: «Siz bana k•,Jüb aı· 8 
kından» bahıederdiniz, buyurun 

ıfilj I L E l•l•INI l 1 L 
L AITl•IA Ki Si 1 
E Z El•IT AIAIM 

Umum nesrtvat:J ldare eden 
Yazı t.ıeri MüdilrO· 

Cemal Hakkı SEi.Ei< 

Basıldı~ ver: 
tu aıkı gösterin bakalım, sizinkL g 
!er ber gün baıka bir kulübe atık 
olmakta• demektedir. Maamafih 
büyüğün küçüğün oyununu boz
ması daima doğru yolu göıtemlek Maarif 

\.. Cumhuriyet Matbaası ) 

Vekilliğinden : 
le nihayet bulur; biz timdi Genel 
Direktörlükten bu çok manalı JA
kaıını keımeıini ve &"İzli profeı· 
yonellere daha liyakatli bir un
van olan profesyonel sıfatını ver· 
meıini bekliyoruz. 

Füruzan TEKiL 

Askeri mektebler 
arasındaki boks 

maçları 
Askeri mektebler ara.c;ındaki boks 

maçlarına dün Beyoğlu Halkevi salo
nunda başlanmıştır, Merasime İstik
ıaı marışile başlanmı, ve mülenkıben 

kısa bir hitabede bulunan Halkevi reısı 
Ekrem Turdan sonra müsabakalara ge
çilmiştir. İlk müsabakada Deniz Llse
ıinden Yafar, Kuleliden Osmanı dört 
ravundda sayı ile maAhJ.b etmjştir. 

İkinci müsabakada Kulelide., Zeki. 
:\Ialtepeden Nuriye myı ile g.nlib gel
miştir. 

Üçüncü müsabakada Deniz lisesin
den Bülend, Maltepeden Cemalin kar
şısında üçünci..ı ravundda maçı terkel
miştir. Dördüncü müsabakada Deniz 
Lisesinden Sermet, Maltepeden Kema
le sayı ile galib gelmiştir. 

Beşinci müsabakada Kuleliden Halid, 
Deniz Llıesinden Seyfiye sayı ile galib 
gelmiştir. Bu maç pek sıkı olmuş ve 
Üç ravund dövüştükten sonra maç be
raberlikle bitmiştir. Dördüncii ıa -
\.undda daha teknik bir dövü, yapan 
Halid rakibine ekseriyetle galib gel
miştir. 

Altıncı mü,.~bakada Deniz Lİ!ıesin -
den Afif, Kuleliden Sabahaddini sayı 
ile mailôb etmiştir. 

Son müsabaka Kuleliden Hayri ile 
Deniz Llc;esinden Bedii arasında ol
muştur. Rakibinden daha e1gır olduıhı 
gözüken Hayri ilk dakikada yaptığı 
atakla rakibini abnndone etfirmiştir. 

Mü.sabakalara bu sabah saat 10 dn 
devam edilmiştir. 

Mekteb futbol maçları 
Şeref &tadında yapılacak olan mek

leb futbol maçları &ahanın fevk.ı!i;ie 
çamurlu olma~ından tehir edilnıiştir 

mı dardı. 
1'-1üfettif Veyd diğer raporlardan 

bir kaçını gözden geçirdi. Son de(a bir 
0 Çelik kumpanyası• ndan on iki bin 
sterlin çalınmıştı. Bunu da • İpek mas
ke:liler. yapmıştı. 

Bir mücevheratçı mağazaşından. yu· 
mi bin sterlin değerinde, henüz işlen
memiş elmas stoku çalınmıştı. Bunu ela 
·İpek maskeliler• in yaptığına •üphe 
yoktu, 

Sonra f(?hrin göbeğinde, kocaman bir 
bankayı silahla basarak, l>irkı:aç dakika 
içirıde on yedi bin sterlin kaçıran esra
rengiı.: tebekenin de, gene .-ipek mas
keliler. olduğunu hatıra gC'tirince; bu 
esnırenJ{iz ve mel'un çetenin ortadan 
kaldırılması u.manının çckltın gelip 
g~çtiğine hükmetti . 

3803 '1-"\yılı kanuııa. tevfikan acılan Köy Enstitülerinden mezun olacak 
tığı-etmenlerin ~alışacakları köylerde yukarıda aavısı yazılı kanunun 16 ncı 
maddesine göre yaptınlacak ilkokul binalan plA.nlennın ha:tırlattırılmaıı işi 
20!Xl11940 tarihinden 10 Şubat 941 tarihine kadar devam etmek üzere mem
leket mimarları arasında müsabakaya konulmuştur. Bu müsabakaya ald 
prtname1erin 20/Xll/940 tarihinden itibaren Ankarada :P..faarif VekilllA:l İJk 
Tedrisat Umum Müdürlülünden, İstanbulda Maarif lfüdilrlüiünden alına
bileceii ve Vekil1ilimlıce neş:redilerek resmt okulların hepsine ı;(Önderilen 
tebliğler dergisinin ilin tarihi haftasında çıkacak nüshasında da görüleble· 
cej!i ilan olunur .g734. (11906) 

·r 

Abdest Bozan 
Dediiimiz şeritler: Çiğ ısığır etile yapılml.$ pastı.rma ve sucuk1an yi
yenlerde hasıl olur. Uzunluğu 4 metreden 10 metreye kadar olan bu 

solucanlar kanımızı emerek bir çok tehlikeli hastalıklara yol açarlar. 
Bunlaıdan kurtulmak için en birinci deva T İ J\I O F U J'dur. 
Kutulann içinde tarzı istimali ya:ohdır. Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vek!Hetinin müsaade!'lini haizdir. Reçete ile satılır. 

TİMOFUJ, TİMOFUJ, TİMOFUJ 

Orman Fakültesi Alım Salım 

Komisyonu Başkanlığından : 
Cinsi 
Tatbikat ayakkabısı 
İskarpin 

Miktan 
54 cifi 

114 • 

?ııluhammen Fi. 
12 Li. 50 Kr. 
9 50 

Muhammen Tu. 
675 Li. 
1_083~ 
1758 • 

Muvakkat teminat: 132 lira. İhale: Z11121940 cuma. saat U de. 
1 - Büyükdere Bah~eköyde bulunan Orman fakültesi talebesi için vuka

ruia müiredatları yaı.ıh ayakkabılar .. ı. şartname ile eksiltme.ve çıkarılmışhr. 
2 - Eksiltme Maliye VekRleti &yoğlu Liseler 11uhasebeciliği dairesinde 

toplanacak olı:ın fakülte alım satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye jtireceklerin 2490 sayılı kanunda yazı1ı evsah haiz olma

ları elzemdir. 
4 - ŞartnAme ve nümuneleri ~örmek isteyenlerin tatil ~ünleri haric Or-

man fakültesine müracaatleri (11705) 

Üniversite A. E. 
C i n s l 

P. Komisyonundan : 
Fiatı 

Lira 
'! aded Kenotron derin tedavi feneratörü tein tin 
WL • 332 - 220 kilovatlık 492 
ı aded derin tedavi lamba"" tip WSTYr - 2244 
Sua ve 1!"1ektrik lllarsıntısından mahfuz hususi 
muhafazasile birlikte 2507 

299!1 
Radyoloji Enstitüsü ic:in vukarıda vazıh iki kalem rontRen malz('mest 27/ 

12/940 C'Uma liriinü sı:ıat 15 le Rektörlükte açık ek.;iltmt> ile alınrıcaktır. 
İsteklilerin 225 liralık muvakkat teminat makbuzu ve 1940 vılı Ticnret 

Oda!'lı veıı;ikalnrile JtPlmeleri. şartnnme hergijn R('ktörlükte ı:ı:örü\ür (11719) 

yim? Odama gel.. Fikrinden istirade 
etmek istiyorum. 

1 1 • . B Ganter gelmeden evve , ıçenye at-
ler l{irdi ve sanki telefonla konuş -
ma!iının son cümlelerini işıtmiş ~bi: 

- Fikre ihtiyacın varsa, bana sorsa
na, dedi. Gantcr kadar, ben de birşey
ler bilirim, 

bir marifeti karşısındayız, diyordu. 
Hadisenin te(crruatını öğrenmen fay -
cialı olur. 

Veyd bu sözleri söylerken, Lord 
Septon'un evindeki hırsızlı~m nasıl 
yapıldığını taf~ilfitile anlatan raporu 
çıkarıp, müfettiş Ganter'in ijnüne sür
dü. 

Veyd, Batler'in biraz aşırı kaçan bu Müfettiş Ganter raporu okudu Son-
mütalcasını yarıda keserek: ra düşünceli bir tavırla: 

- Senden üstün bir 8.mir hakkında - Tamamen "İpek maskeliler. e his 
böyle konuşmanı istemem Batıer! bir hırsızlık tarzı, dedi. Ne :M>yliyeyim 

Vaziyet sanki bir gerginlik peyda et- bilmiyorum ki. .. Bu defa ku!!ar.dıklaıı 
mişli. Fakat çok sürmeden, aralarında- usulde, hiç şiddet, kabalık yok .. Bitta
ki teşriki mesainin güzel sanlİmiyPti bi ~;iddet kullanmağa lüzum d-ı yok -
avdet etti. Batler, Veyd'in kutusuna u- tu. Çünkü karşılarına hiç kin1se çık -
zancırak: madı. .. Yok.11:a, ·İpek mnskeliıer. icab 

- Bir ı,,;igara alabilir miyim Veyd7 f'tU~i yerde şiddet, hem alabildiğine 

Daha buna benzer, nice hırsızlıklar 
ve bu arada cinayetler vardı! 

~iddet göstermekte asla tercddüd . et- I1ay hay ... Senin zaten tüh.ıncüden 
mezler. sigara aldığını görmeclım. 

Veyd bu küçük litifeyi tekrar ettiği Mü(~ttiş Veyd, bunu biliyordu. Son 
Müfettif Veyd raporları, tekrar dos

yasına yerleştirdi. 

Telefona uzandığı zamnn, alnında 
dilfünce çezgilerl belirmiş, kaşları ça
tılmı~tı. 

sırc.da Ganter içeriye girdi. defa •lpek Maııkeliler. in işlediği vnk-
Ganter iriyarı, mavi gözlü, fakat yü- alardan altı tanesinde 'iddet istimal 

zünde bir çocuk saffeti taşıyan bir n1ü-· edilmişti. 

fettişti. Bu arad,, iki kişi öldürülmüştü. Odasına girdiği ı.aman, ışıklar bir
denbire söner. Kadın, bir yerde kon
ta.kt olması ihtimalile dısarı çıkarr.k 
uµğa ıeslenir. 

Mü(e~tJ, Vevd raporu okudukt.ln 
sonra ma 1 üzerine bıraktı. Bu ·İrıek 
'Pııf<'lo:keliler• çok oluyordu nrtıkl .• Bu 
krı(iıncı kt>pazelikleri idi. Hem de. ne 
hü1.Uk ~rrvetlrr peclnrle k ..... • ıv~d~ r.-fıl 
On binlerce lira ve gene bir o ka
dar kıymette elmu ve alun kaldır-

Bir numara çevİrdi. Sonra konuşma
ğa bı:ışladı: 

Bııtler, odanın bir kenarına çekildi Gt:ınter sözüne devam etti: 
\."e konuşulanlara karışmadan dinleme- - Senin bu işle meş~I olmana 
~e koyuldu. l memnunum Veyd!. Ben kendi hesa
Müfcıti• Veyd, bird•nbire .... mev- bıma ·İpek Mas. ke.liler• işinde muvaf-TPkrar içeri RirdiA::i vakit. az önce 

kristal konsol üz.erine koyduiu el-

- Müfettiş Ganter~i istiyorum. (Bir 
ı<eniye sonra) Sen misin Ganter? Bet 
dakikaya kadar seninle konuşabilir mi-

zudı:ı.n .bahse başlamıştı: fakiyet gösteremediğime ınüteessi!im 
- clpek maskeliler• çetef.i.nin yeni O sebeble, mudlıre, beni ba~ka bir 

. !/tZH4iŞiHi "t1114ıŞ 
kA6'wjl414K sakta11MıŞ 

Fazla cereyan ıstı hı ak 
eden ampullar kullanıldı
Oında -aynı tuh.afliOa dü
şülür. 

Hakiki tas"arruf yapma~ 
isteyen daha ıaz cerey•arl 
sarfı na mukabil d·a h'a bol 
ışık veren TUNGS~Alli'I ram
pullarını ·mübayaa eder. 

IJNGSRAM 
EN AZ PARAVA·EN BOL AVOINLtK 

BOURLR BiRADERLER 
iSTAN•UL ANKA"A ı1Mı ... 

Aded Uralık Ura 

1 zooo - 2000,-

3 1000 - 3000,_. 

2 '750 - 1500.-

, 500 - tooo.-

8 250 - zooo.-
15 100 - 1500,,-

80 50 - &000,-

300 zo - 6000.-

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

talihinizi de denemis olursunuz. 
. ' 

Keşldcler. 4 Suhat. 2 Mayg 
ı Atu.,.tns 3 iktnC'iff'srin 

tarlhlPri"ıff' vııoıhr 11 
Kumbnrah ve lrumbarasts heub
lannda en as 50 Hruı hulu .. 
nanlnr kur'an dahlJ edilirler 

vak'arun takibine vermesini rica ct
tiın. 

- Seni kolay kolay bırakamayız . 
- Naı:ııl isterseniz ... Fakat unutma-

Vln ki. şimdi ikinci bir hPli daha çık
tı. Makrey tahliye olundu. 

- Evet.. be, Jriin evvel hapishane
den çıkmış ve •Kar'.'lleyn• polis mer
ke1inde ispatı vücude gelmiş... Ken
disini bir dakika bile gözden kaçır
marlıe:ırnıza emin ol!. 

- Şu adam memleketine bir dön
seydi! .. 

- Evet.. onu hepimiz İ"-tivoruz ama. 
hak~lım ne ı.aman ve ne suretle dö
ne<'ek! 

l\füfetıiş Genter bundnn !'!nnra mü
uade istl'verek orı:ıdan çıktı. 

Veyrl. saı:ıtinP h:ıktı On iki olmuo;ıtu. 
- Oooo!.. dedi. Hııvli v:ecikmişiı 

Hı:ılbuki hen. bunrl:ın tam üç saat ev
vel, evde:- bu1unma~n. mf'eburdum. 
fB.,t1,. .. 'e dônPrf'k) c::,.,., dP rı 1·,.•nr ıııu 

sun7 İstersen otomobille ~eni de götü
reyim. 

- Yarı yola k:ıdar beraber gidebi
liriz.. Sonra he:ıi bırakırsın. 

Bu ııı:urpflp iki :ırkarl:ıııı:, binad:\n cı-
1'-.,r~k Vevrl'ın ııt"'rnnhi 1 ;ııin bulundu
qı, vPrP d"'ilru vi.irüvorlardı. 

İkisi de, tam bu esnada, eölıeler a-

rasından beliren adamı görmemişler .. 
di. Fakat: mevcudivetlni sezmişlerdi. 

Birdenbire bir tabanca sesi: 
Gravl. .. 

Kırmızı ve mavi bir alev parıltJsl 
görüldti. 

Tabnncanın sesi, avlunun du\-arli"' 
rında akst?tti. 

Batler heyecanla; • 
- Aman çömel!. dlye arkadaşına ilf' 

tar etti. 

Kr>ndisi, hiçbir şeyden korkmuyor" 
du. İJeri atılıyordu. 

Fakat birdenbire ayak bileğinden bit 
el, kPndio;ıini vak:ılı:ıdı. Bntler, "--üıi.i~" 
tü avlunun taşlAn ü1erine yu,-arlsıı:• 
dı. 

Diio:-mesile kalkması bir oldu. 
Fakat ~ölgelerden fırlayan ada111 

ı?itmişti. 

Ancak. k~ı.c:ışından hasıl olan av•" 
8f>c;leri işitiliyordu. 

BatlE>r, alnında beliren terleri sile .. 
rek: 

- Çok yakın bir kaıa Rtlattık. dt>di· 
Eğer ayağıma bir şey takılmı1 olrn• ., 
oı;avdı. ben onu muhakkak vRknl~rrlıt'1 
va ... 

Veyd sert bir sesle: 
(Devam edecek) 

' 

B 
h 
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h 


