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Aydın köy birliğinin 
faaliyeti 

• 
Şehirlerde büyük 

siğınaklar yapllacak 
Aiıiuı (HU5Usl) - Aydın vl!Ayeti köy. 

leri aruında umumi bir birlik kuru1muıhı. 

Şmdiye kadar köy blrUiii hlriktlrdiiii 2000 lira 

kadar 'Para ile sulama ı,ıerinJ yapacaktır. 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Ankara (Hususi) - Dahiliye Vekaleti bü

·yük ~hirlerde büyük sığınaklar yaptınlma .. 
ıtna karar vermiftir. Vekiletin bu makudla 
B. M. J\.lecll~inden tahsisat istiyec:eiinden 
bahsedilmektedir. İDARE YER!: tSTANBUL TURKOCAGI CADDESL TELEFON: 24154 

T'ELGRAJ' ADRESİ: •BAKİKAT> İSTANBUL • POSTA KUTUSU: 610 l 
.) 
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İnpiz kıt' alannm 

APna11udlulıta ·------------
YUNANLILAR 
KİMARA'YI 
zaptettiler 

Birçok esir ve 

harb malzemesi) 

ele geçirildi 

Yunan ileri harekeli 
devam ediror -

Aıina 23 ( A.A.) Atina 
1-d"oıu dün akıam Yunan ileri 
kollannın Sanli • Quarranta ile 
l\.vıonya arasındaki Kimara li -
~•nını itııal ettiklerini bildirmİf• 

"'· , l<:imarada eı!rl:;.r. alınmıt n 
"•tb meJzemeıı ığtınan'l olun • 
l>ıuıtur. Diğer mmtak~larda !tal· 
)''n mevzilerini varan Yunan lruv 
"etleri yeni esirler ve harb mal
~•"'••İ ele ıecinniılerdir. Bazı 
l>ııntahlarda Yunanlılar düsma
••n ardcılanna hücum ~tmitler • 
di,. 

18 • • 
Halwan tarraresı 

düfürüldü 
1 °A.tina 2 3 ( A.A.) - Bir ajan• 

l~l~rafına ıröre. Yunan tayyare· . . . 
d·~ı dün 18 İtalyan avct t"yyaresı 
lı'i.irmüşler ve ikisini ciddi su • 

l'tte hasara uğratmı~lardır. ''u-

t~•n tayvare dafi toplan da üç 1-
~ . . 

d·· Y_~n bombardıman tayyaresı 
liı.urmü§tür. 

ıesmi tebliğ 
~ Atina 23 (A.A.) - Yunan 
;ı,kumandanlı~ının dün ak , 

,._, . • bı··· 
·• 1 1tı tesmı te ı~ı: 

l<:.ıt" alanınız dün ba7t mahalli 
~lıvaffakiyetler kaz.anmı_ıl~rdır. 
'<ı ftalyan aakerlnı w ıkı !tal

>~" alb11vı e~ir t>dilmiştir. 
J:' ı.-volki gün. ;ki lıalvan tayya

~•İııin hAva d11fi topları ate,i al
~da dü,ürüldüğü teeyyüd et -

lt-ıi,tir. 

Sine~purda 
harb hazırlığı 

1,}in~apur 23 (A.A.) - Umu
~ Va); Sir Shenton Thoma• be
l> t'l.atta bulunarak Sing11ıpur ve 
ı ""•n~· da olduğu Ribi Mal.-ya 
~0Praklarının da müdafaa haline 
ti""ulınakta olduğunu bildirmiş • 

1, 

kı ~rn.umi vali Singapura ::.len 
~ t aların yük!'llek mevcudivetini 
flıvdettilrten ıonra demİ'\tİr ki: 
~ ~-- c,.rek bu müdafa& terti-
•tı k k ~ .... 
~~ · ... ~er,. &!'il f"T mevcununun 
~ııır h.ıgu . Büviik ijritl'nvanın mu-
1,, .''"a ile mükf"llef o1du;u yer -
ttı"'1 hirnavC"ve ne dert-C'e~t- az • 
··-· ı~ . . d tj' 1 ııııı o auPıınu ı~pat e ~T.> 

'ttı·· ltıumi vali, Malesva·nın d~ha 

"···· b" d ""d f •• 'İ-...· 1 · ır ır tan a mu " ı:ıı1t<111 ıcın 
1'1 l rnüdAfa~ İ<ıılerine aid pl?n -
1, ~dtı ~eni,J,.tilrliğini ve tesri o 
~ u" b"ld' · · aunu 1 ırmı§tır. 

• --- ı MARESA L 
GRAZİANİ 

\ ... 

Münakalat Vekili 
Trakyadan döndü 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
riın lncedayı, T rakyadaki tetkik. 
lerini bitirmiı ve dün gece geç va_ 

kit ıehrimize avdet etmiştir. 

almı,ıır. 

Vekil dün saat 16 da Kırklar. 
elinden otomobil1e ayrılmıtlır. 

Cevdet Kerim lncedayı, bugün 
de ıehrimizdeki Münakalat Ve • 

Afrikadaki son 

hezimetin 

sebeblerini 

izah ediyor 

Mağlubirete kamyon
ların geç kalması 

sebeb olmuf 

İngiliz 
bir 

Mareşal, 

tanklarını 

hayli methediyor 
Kahire 23 (A.A.) - Mareıal 

Graziani' nin Mussolini'ye bir ra. 
por gönderdiiii ve bu raporda 1. 
talyanlann çöldeki ricatlerinin se
beblerini izah ettiği öğrenilmiştir. 
Raporda, Graziani 9unlar1 anlat -
maktadır: 

Wawel hücuma haşladığı za • 
man, İtalyanlar. hücuma geçmek 
için, yalnız kamyonların gelmesini 
bekliyorlardı. lıalyanlann geri çe. 
kilmek mecburiyetinde kalmaları, 
lngilizlerin zırhla kuvvet1erinin üs. 
tünlüğünden ileri gelmiştir. fngi • 
lizlerin ltalyan kuvvetl,.rine karıı 
taarruzlarında lngiliz zırhlı kuv .. 
vetleri çok alçaktan uçan lngiliz 
tayvarclerinin yardımile ilerliyoT • 
lardı. 

Zırhlı kamyonlar irinde ilerli. 
ven lnKiliz kuvvetleri İtalyan mu. 
kavemet yuvalannı sistemli bir 
surette tahrib etrnitlerdir. 

Grazieıni, raporunda ear'b c;ö. 
lünde vukııbu1an muhteHE muha.. 
reb•l•$d~ lnııil~ tıınkl.rınm oy. 
nadığı mühim rolü tebarÜ?: ettir -
nıektedir. Mareşal , Sidi Barrani 
civarında vuku bul~n hareketler 
esna9ında müteaddid lıalvon kıt
al3.nnın tamamen mahvedildiğini 
kahul etmektedir. 

İtalyanların, Sidi Barranidf'n 
ricatleri esnasında 1nll:İli7ler yegi. 
ne rieat yolunu bombardıman ~t. 
mişlerdir. Mare,al, h•vaların fe
na ~itmesi vüzünden, ltalyan tav
yerclerinin harekat esnasında fa
al bir rol oynıyamadı~ına da İşa. Vekil Trakya aeyahatini Kırk. 

lareline kadar devam ettirmi;ı ve 

hat Üzerinde li.zım gelen izahatı 
dokuzuncu i,letme müdüründen 

k8.letine bağlı müeıseselerde tet.. ret 

kiklerine devam edecek ve bu ak .. 

etmektedir. 

Jl41lDİA §am Ankaraya hareket edecektir. 

• 
lzmir piyasasından 
• 
lngilizler 40 bin ton 
mal satın aldılar 

Basra yolile ihracına devam o-
lunmaktadır. 

Yeni mahsul tütün piyaaaaı da 
açılmak üzeredir. Yeni rökolte 
32 bin tondur. Muğla ve lzmirde 
rökolte 14 bin tondur. Diğer kı
sım Manisa ve Aydına aiddir. 

İngiliz ticaret korporasyonu, 
lzmirden yirmi bin ton üzüm, on 
bin ton incir ve on bin ton zey .. 

tinyağı •Atın almıştır. Malların 
ikinci kısmının, İngiliz ticaret kor .. 
poraıyonunun depolarına tesli ... 

mine başlanrnııtır. Yapılan satış. 
t . .. • Dig .. er taraftan, lzmir fuanna lar, zey ınyagı pıyasasını on ku. 

ruı yükseltmiştir. On gün rnüsa. İştirak etmiş olan BombBy Ticaret 

adeli olarak ıatılmıı olan beı bin Oda11. lzmir Ticaret Od11ıına ınü. 
1 k .. " t ' · · racaatle, her türlü mal mübadele • ton u uzum par ı sının de cevabı 

geldiğinden bugünlerde teslimine.. sine hazır bulunduğunu badirmig 
başlanacaktır. tir. 

Geçen aene Amerikan firmala. Litvanyaya da bugünlerde mü 
n tarafından satın alınarak İzmir him miktarda palamut ve 100 bin 
fabrikalarında işlenen tütünlerin . liralık incir ihrac edilecektir. 

Ankarada 959 bin lira 
ile memleketin en bü
yük ·doğumevi yapılıyor 

Ankarada Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Veki.leti tarafından, 
Harnamönü denilen mevkide T ıh 
Fakültesi binasının in~33hna de
vam olunmaktadır. 

Vekalet, fakülte binaoının ya
nıba,ında doğum ve kadın has • 
talıkları İçin yeni bir bina yapıl
ması için bir proje hazırlamıştır. 

Bu projeye göre bu bina için 959 
hin küsur lira sarfedHecek, mem 
1eketimizin en büyük doğum mü
easeae•İ olacaktır. Doğum ve 

kadın hastalıkları paviyonunun 
inşasına da yakındA. başlanacak
tır. Tıb Fakültesi binftsının inşa
atı gelecek tedris ıene!ine kadar 
bitmiı olacaktır, 

.. 
DUSMEK 
ÜZERE 

Muhasara •iddetlandi 
Londra 23 (A.A.) - Newı 

Chronicle gazeteıinin Kahire mu. 
ha biri yazıyor: 

Bardia timdi Jngiliz kuvvetleri 
tarafından tamamile muhaıara 

edilmiı bulunmaktadır ve bu ıeh. 
rin zaptı artık bir zaman meaele ... 
sidir. Vakıi Bardiayı müdafaa e. 
den İtalyanların, burasınt uzun 
müddet tutmalarına kifayet ede -
celc. yiyecek ve mühimmatları var. 
sa da BaTdiada ikinci bir Calais 
müdafaası yapmağa karar vere
cekleri ıüphelidir. 

Bingazi bombalandı 
Kahire 2 3 (AA.) - lngiliz ha 

va kuvvetleri umumi karargahı 

tarafından dün akı~m neşredilen 
resmi tebliğ: 

İngiliz bombardıman tayy11ıre. 
!eri 20 yi 21 e bağlayan gece Bin. 
gazi ve Berkayı bomb&la.mışlar .. 
dır. Büyük yangınlar çıkını,. şid. 
detli infilaklar vuku bulMuıtur. 
Berkada yerde bulunan lıalyan 
tavvareleri İngilizler tarafından 
150 metreden mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. 

Bardia ve T obruk rnıntakaların 
da keşif uçuşlan vanılmıştır. 

Ganboı"ta bir lıalyan toY"are
si alevler içinde yere düşürülmüş
tür. 

T epedelen yakınlarında ka -
rakol gezen fngiliz tayyareleri 1. 
talyan bombardıman tayyareleri. 
ne tesadüf etmiş. bunlardan birini 
düttürmüstür. Ayni İngili7 tay , 
yaıeleri İtalyan bombardıman tay 
yarelerinden mürekkeb bir grupa 
raııgelmisler, bunlardan ikisini de 
düşürme~e muvaffak o1mu~lardır. 
Şarki lıalyan Afrikuında Samara 
nıuvaffakiyeıl• bombalanmııtır. 

' 

lnııilterede Hariciye Nazırlığına ıretirilen Harbiye Nazın Edenin 
bin batı ünifonnaıile alınmıt bir resmi 

İngiltePede 

Eden Hariciye 
Nazırı oldu 
LORD HALİFAKS 

va, lngton elçiliğine 

tayin adildi 
Londra 23 (A.A.) -

lngiliz kabinesinde •ıağıda -
ki değiıiklikler olmuştur: 

19 38 denberi Hariciye Na
zırı bulunan Lord Halifak .. , 
İngilterenin Va;,ingto'l bü· 
yük elçiliğine tayin edilmiş
tir. Harbiye Nazırı Anthony 
Eden, Halifak11n yerine Ha
riciye Nezaretine tayin o .. 
lunmuştur. 

Halifak91n Vaıington bü
yük elçiliğine tayini bu vazi ... 
fenin ehemmiyetini göster· 
mektedir. 

Harb kabinesinde aza o
larak bulunmu, olan Lord 
Halifakı, Va,ingtonda ln
gilterenin noktai nazarını 
iyice anlatabilecektir. Lord 
Halifaksın vaktile Hindis • 
tanda lngiltereyi temsil et· 
mi, olduğu malUmdur. 

Çemberlayn kabinesin .. 
de Hariciye Nazırı olarak 
bulunmu, olan Eden. Ha -
beş - lıalyan ihtilafında. 
Çember)ayn'le aralannda çı· 
kan noktai nazar ayrılığın 
dan dolayı çekilmiıti. 

ı;.....,,, ............................. ... 

Çör~il bu akşam 
bir nutuk 
söyliyecek 

Londra 23 (A.A.) lngiliz 
radyosunun bildirdiğine göre, 
Başvekil. Çörçil bu gün Green -
wich saatile 20 de radyoda bir 
nutuk söy]iyecektir. 

• 

1 

...... 
İnııilterenin yeni Vaıington büyük 

elçiai Lord Halifakı 

Müthiş rakam 
284 milyon dolarlık 
denizaltı tahsisatı 

< Vaşington 23 (A.A.) - A· 
merilca Bahriye Nezareti 284 
milyon dolar tutarında deni.ı.:altı 
av gemisile yardımcı gemiler si
pariş etmiştir. 

Bu siparişler arasında ftııkeri 
limanların ağzına denizaltı ge -
mi1erine karşı ağlar koymağa 
mahP.u!' dört vapur da vardır. 

Vichy üzerinde 
Alman tazyikı 
şiddtleniyor 

Fransanın Paris 

mümessili Pete· 
Almanların ne 

yeni tekliflerini 

getirdi 

Bir Fransız gazetesi de, 
Avrupada tesirlerlmiz 

' artıyor, diror 
Bern 2 3 (A.A.) - lsviçre mat 

buatına göre, Almanya Vichy hü
kGmeti üzerindeki tazyikını artır -
maktadır. Franıanın Parisleki d~ 
legeıi de Brinon dün Vichy' ye 
gelmiı ve Almanların yeni tal~ble 
rini Mareşal Petain'e bildirmi~tir. 

Basler Nachrichten gazetesinin 
yazdığına göre, Abetz, Mare~al 
Petaine Almanyanın Fransız ... 
Alman i,birliği hakkında Vichy. 
nin vaziyetini tespit etmeeini bek .. 
lediğini gayet kat'i bir ifade ile 
bildirmiştir. 

Journal'in makalesi 
Vichy 23 (A.A.) - Lynn 

radyosu Journ&l gazete~inin a~a· 
ğıdl'llki makalesini neşretmiştir. : 

cFilosunu ve imoaratorluğu ... 
nu muhafaza eden Franaanın Av 
rupa politikasında ehemmiy,.tli 
bir imil olmakta devam ettiği 
zaman geçtikçe anla1ılmakta ... 
dır.> 

Bulgaristan dan 
gelen garib bir 

tavsiye 
Balkan milletleri 
yeni Avrupa niza
mında iş birliği 

yapmalıymışlar 

Bulgar milleti, icabında 

silaha sarı lmaya 

hazırmıf 
Sofya 23 (A.A.)- iki ~k.•m 

gazetesi olan t Slovo> ve cMir> 
gazeteleri, Balkan devletlerinin 
siyasi vaziyeti hakkında yazdık .. 
1nn makalelerde ou neticeye va
nyorlar ki. Balkan memleketleri 
için mümkün olan yegi.ne yol, 
yeni Avrupa nizamında faal ve 
verimli işbirliği yapmaktır. 

Deskalos'un nutku 
Sofya 23 (A.A.) - O. N. B. 

Harbiye N&zın General De~ka.
los. meşhur Bulgar Generali To-
1cf için dikilen anıtın aeıh, rnf"ra .. 
siminde söyledi~i nutukta, Bul ... 
~RT milletinin sulh istediğini . fa
kat icabında sil&ha earılma~a da ... 
ima haz1r bulundu~unu ehem .. 
mİ"f"tle kaydetmiştir. 

Harbive Nazırı . Bulgaristan1n 
hürrivcti irin yanılmı" ol-.n rnü· 
cadeled• General Toşefin oy
namıııJ olduğu mühim rolü anlat· 
JTIJ!'llhT. 

Fener Galatasara.lJı yendi 

Dün Şeref stadında yapılan maçta, Fenerbahçe, Galatasarayı 2 • O mağliib 
.ıtmiıtir. Bu maçın talıilôt il e diğer spor haberleri ü~Ü!!CÜ ıahilemiz4e4ir, 

. ~)·- ' ) ' ., ' .,....., ~ . - ı 't. 
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Kırkambar: 

Bu da lıadın IJolJstil ! 
Hakikat razetesi ıekreteri bana diyor ki: 
- Şu, bobıtiller,\en bslısetsene yahu 1 
iyi ama, ortada bobıtil diye bir JeY görmüyorum ki ba.hıedryim. 

Hele lıtanbul tarafında bunlann aölgeıine bile raslamıyorum. Bey- j 
oğlunda çoktur, JJİt ~e gör! dediler. Bunun üzerine, dün Beyoğlu 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Adliye koridorlarında : 

Dükkan sahibinin geldiğini işitince 

sandığına • • 
gırmış mısır 

Kalın bileklerine kelepçe uy. 
duramamış olacaklardı ki iple bağ 
lamışlardı. Kimbilir kaç aydan
beri berber ve hamam yüzü gör
memİ§tİ ki kirden dimdik duran 
simsiyah saçları sakalına karışmış , 
yüzü korkunc ve vahşi bir hal al
mıştı. Geniş göğsü, dik omuzlan 
ve gömleğinin yırtığından görü • 
nen kalın pazılanndan çok kuv
vetli olduğu anlaşılıyordu. 

kabah•tim olmadığını, kilidlerin 
kırılmak !uretile açıldığını anla"' 
dım. İçeri girdik. Etrafı araştırnıa.
~a başladık. Herşey yerli yerin• 
de duruyordu ve kimseler yoktll.' 
Tam çıkmağa hazırlanmt'ltık kı: 
bekçi elile, dükkanın bucaiiınd~kı 
mı!ır sandığını göstererek bir d~ .. 
fa da oraya bakmak lazım 11eld1

• 

ğini söyledi. Ben itiraz ettim. Çiir 
kü sandık boştu ama, üzerind~ e "' 
!işer kiloluk iki dolu çuval vardı. 
Bi• adamın tek başına bu kad~.' 
ağırlığı kaldınp sandığa girece~ı· 
ni ümid etmemiştim. Fakat bt~"' 
çinin hatırı kalmasın diye razı ? "' 
dum. İkimiz birden çuvalları ın"' 
dirip de kapağı kaldırdığımız zd•• 
mon bu koskoca herifin san 1

."' 

iın içinde olduğunu görmez nı1"' 
yİ7) O, birdenbire dışarı atlayıP 
kaçmak istedi. Fakat bekçi bir .f' 
lile tabanca!'nnı çekip. öbür elı e 
de düdük çalmağa ba~ladı. Bir•t 
sonra devriyeler de geldiler ,,·e 
hep beraber karakola gittik. 

caddesini de bir hayli arttn1adığın1 halde bunlardan kimseye ras- T ıh/\ b ı 1 
lıyamadım. Bobstili l.ıana tarif ederlerken, bunların ~o~unlannda a r 1 1 1 n a a 
kırmm kaşkor, ayaklMında kırmm çor~b vardır, demııtıler .. Onun 

. ı r ...... ~~~~ ........ ~~~~~~~~ ......... I Et fiatları 
neden 

düşmüyor? 

için dün Kalyoncu il~ Tarlabafı ara5ında, önümsıra~ yürUmekle 

ola~ kırmızı a~ılı ve kırmız~ya ~·.kın çorablı bir delikanlıya: rı n etrafı 
- Affedersın, sPn bobstıl mmn? 
Demek isterken, bllktım, beriki: 
- Taze beyin, taze beyin! 
Diye bağırmıya batlama11n mı? Meğerse o, elindeki küç~~ ıep~ti açı l ı yor 

arkadan rörümniyen bir ciğerci çırağı imi, ı Gene bobıtılı hMa 
ıöyle anlatmıtlardı: Ceketlerinin yakalan bol, etek1eri uzun, pan-
talonlarının parça1an kısa v~ dar, yürürken baılan öne meyyal ve 
sırtlan biraz kalkık kedi beli gibidir! Bu, ikinci tarife göre, gene 
dün, Tepebaıında tintin önümden giden birini görünce, aynj me-

rakla, hemen ona da: 
- Affedersiniz, •İz bobstil rri, iniz? 
Derken bir de ne göreyim, bu, pazar günleri, kahvelerde, kaıi

nolarda yapma çiçek, yapma meyva ıatanlardan biri değil mi? 
Bundan sonra, ırene o civarda karıılathiım bir arkadq bana 

oordu: • 
- Sen pazar aünleri, buralara pek gelmezdin, bu ırün .,e arıyor-

ıun buralarda 7 
Dedim ki: 
- Bobıtil arıyorum, bobstil! 
- Öyle ise, rel benimle birlikte, fÖyle biraz dola,.ıını. Ben ••· 

na enfes bir bobstil göıtereyim! 
Takıim istikametine doğru brrabcr caddeyi tutup ve sol tarafın 

bir qağı, bir yukan akan insan ..-li arasında bir hayli orsa boca ıit
tikten oonra arkadat birden durdu ve elile kartı kaldırımdan geçen 
bir kadını ıtmar\ıyarak: 

- lıte, dedi, sana dört batı mamur bir bobstil ! 
- iyi ama, dedim, o bir kadın! 
Gülerek cevab verdi: . 
- Kim dedi ki ıana bobstil yalnız erkekten olur dıye 7 Bu da 

kadından bir bobstil! 
Gerçekten bu da kadından bir ~bıtildi. ~~· onu~ katkoru ve 

ç.orablan kımubzı, ceketinin etf'klerı uzun degıl ve ayagında kısa ve 
dar paçalı pantalon yoktu. . . . 

Sonra yürürken, batını biraz Öne eğip sırtını da kedi beli gıbı 
çıkamııy~rdu. Fakat gayet uzun boyu yetrniyormut ribi · bir de te
pesine bir buçuk kant• yakın ve alh geniı, tepeai sipsivri ve bol 
çiçekli, turuncu bir f&pka oturtmuf, ıırll~a renk renk. s~tran51ı ve 
kollan, yaka11 kürklü, etekleri kı•arak hır manto ıı;~ı';"lf• dız ka
pak1annı bile örtemiyen alaca bulaca, pazen eteklıgının altından, 
boza renkli ~orabları 11ntan ve onların altından da bakla kın ren
ıinde kıvırcık konçlu parlak '°sonları göz kamastıran kırk beJ, el
lilik bir hatuncağızdı. Onun harici manzarası salt bu kadar mıy~ı 
ya? Bu manzara kılık kıyafetine aiddi. Y • yüzü 7 Yüzü de tıpk!, bı
zinı reasam Münif F eh imin hrça ve kalem sildiği aöderiye ht>:-'zıyor· 
d Ona onun bu tarif ettiğim rnanzaraya ıayet uy«tJn b1r tav!r 

u. d il' .. .. .. .. bakan ve bıyık altından gülen, 1imdi ıade hız 
ve e a e yuruyutune, 1 h • d 
d ""idik Koca caddenin her iki kaldırunını dolduran ~rın ep11 e 

eı;ı .. :. ··ı·· ··yorlardı lıte size, erkek yerme kadından onu suzuyor ve gu umsu • 
bir bobstill Osman CEMAL 
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İ PiYASA ~ Kursun 
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Tuna nehri dôndu 
Üç ay hapse 

mahkum oldu 

Beyazıd medresesile 
Koskadaki hamamın 

etrafı açılacak 

Belediye, Beyazıd medresesile 
Koskadaki Beyazıd hamamının 
etrafını açmağa karar vcrmi~tır. 
Bu iki tarihi binanın etrafında 
meydanlar açılacak ve medrese
nin arkasındaki elektrik idare!!İ. 
nin arka sokağı da genişletilerek 
Fatih ve Edirnekapı tramva1rlar1 
buradan Zeynebhanım konağı .. 
nın onune çıkacaktır. Beyazıd 
meydanında 11 15 tarihinde ya. 
pılan Hacı Mahmud Ağanın çeş
mel'i de buradan kaldırılarak ln
kıl8.b müzesinin sol duvarına o ... 
turtulacaktır. 

Elektrik idaresinin -arkasında 
bir de Hatice Kalfa çeşme ve ca
mii vardır. Bt-lcdiye bu çeşmenin 
tarihi bir kıymeti olup olmadığını 
alikadarlardan sormu~. burası .. 
nın Sinan tarafından yapıldığı ile

ıi sürülmüştür. Fakat yn.pılan tet
kikatta bu çeşmenin Sinan dev. 
ıine aid olmadığı vesikalarla is .. 
pat edildi~i için y1k1lması ve bu
radan kaldırılması kararla$mıştır. 
Fen ve Edebiyat Fakültelerinin 
bulunduğu Zeyneb Hanım kona. 
ğının bir duvarı b?1,tan nihayete 
kadar çatlamıştır. Nafıa mühen -
cli,leTİ birkaç 2ündenbcri bu işl,,. 
me ~uldürler. Bina en kıl'la bir za ... 
manda tamir edilecektir. E~a~en 
Maarif \' ekB.leti veni bir Ed""bi. 
vat ve Fen Fakülte~i binası yap. 
tırmeığa karar vermİ!i!tİr. 

S•vas eer afelvesinin 
kadrosu 

Devlet demiryolları, Sıva'J cer 
atölyesi icin, yeni bir kadro hazır
lamıştır. Bu kadroya göre atölye. 
de tesviyeci. tornacı. kavnakc;ı gL 
bi mütehasl\ıa işçiler çe.lı~acaktır. 

~11111ııı1•11111111ıı111111u11111111111111111111111111111111111111111i 

lktuad * MACARLsTANLA TICA -
RETIMIZ - Macaristanla ara -
mızda yeni bir ticaret anlaşması 
yapmak için perşembe günü An ... 
karadan bir heyet şehrimize gele. 
rek Peşteye gidecektir. * ALMANLAR MAL ALI -
YORLAR - Almanlar lzmirden 
öOO bin liralık palamut almışlar. 
dır. * TiCARET ODASlNDA -
Ticaret Odası, oda meclisi in tiha ... 
batı ıcçimi yapılmıştı, netice bu 
akşam anlı:ışılacaktır. * INGILTERE iLE TiCARE
TiMiZ - lngilizl~r Ege mınta -
kasından yeniden 5 ton küsbe, 5 
bin ton k1Jru iizüm almuılardır. * ÇIITCIYE TOHU!'IJ 
T rakyada çiftçiye 2.801. 900 kilo 
tohumluk tevzi edilmiştir. 

Viliivet ve B"leJiye * EKMEK FIA Ti - B~ledi,·e 
t>kmek Hatlarını tetkik em,.kt"diT. 
Fiatların ucuzlayacağı ümid ediL 
mektf'dir. * BELEDiYE CEZALARI -
Bir hafta içinde tramvava atlıyan 
41 ki'lliden ceza alınmı"tır. 
* ONIVERSITEDE - llı.tı•ad 

fakültı:-si Üniver"İtrd~ bir tasar -
ruf 11cıındı9t kurRr~khr. 

* iHTiKAR iHBARI - Üç 
tüccar hakkında, fiatları muraka
be lconıicvf')ntJnl\ i~har yııtr11lr,·nıı;tır. * TÜRl(KUSU - T;hkku"'ı 
Samsunda bir ırıubt- acmak için 
hazırl•l,.lqr::ııı h~c:lı:.,.,.,1ctJr * IZMIROE KÖMOR. Fl4Tl-
17mir P'azetelerinin yazd1:7ırı:ı ~öre 
lzrrıirdr man'!al kömiirü 15 kuru~ 
cıa 1--afl"",. .,.j;k~,_1,..,,;cıtir. 

...._ U.\VA KlTQUMUNA TE. 
Ot:"RR' J - fzmir T ,.:H"•ı.v"lv P.İrketi 
4a.va K\Jrumuna 1500 lirR teber-
Tll ,.tmi~tir. 

İkramiyeleri M. Piyango 
idaresi ödeyecek 

Ankara, lstanbul ve lzmirde 
bazı piyango bayileri ... in .ikramiye 
çıkanlara paralarını verirken, faz. 
la miktarda bahşiş talebinde bu
lundukları anlasıldığından Milli 
Piyango idaresi badema bu •e -
hirlerdeki bayilerin 1 O liradan 
fazla ikramiye vermelerini menet
miştir. İkramiyeler, buraln.rd" te. 
aia edilen Milli Pivango büroları 
tarafındı:ın ödenecektir. 

Hayvan tacirleri, Fiatları 
Murakıtbe Komlsvonuna 

izahat verecekler 

E vve1ce de yazdığımız gibi, ce. 
lehler ve kasablık hayvan tacirle
ri, et fiatlarının düşeceğine dair 
teminat verdikleri halde Hatlarda 
""aslı bir tahavvül olmamıştır. 
Yalnız Beyoğlundaki kasablardan 
bazıları kıvırcık etin fiatında beş 
kuruş kadar bir tenzili.t yapmış
lardır. 

Belcdiyo lktısad müdürlüğü, 
~ehrin muhtelif yerlerindeki et 
fiatlarını tetkik etmektedir. Bu 
hul!lusta hazırlanacak olan rapor, 
bugiin Fiatlart murakabt" komia • 
yonu riyasetine teslim edilecektir. 
Komİ1'yon bugiin öğleden ıonra. 
Vali muavini Ahmed Kınıkın ri
yasetinde toplanarak et fiatları 
me~t-lesini bir daha trtkik ,.decek. 
tir. Toplantlva kasablık hayve.n 
tocirlerile celebler de davet ediL 
mİ!'tİr. 

Et ticarf'tile alakadar olan bu 
k.im~f!lf'r, et Hatlarının neden düş .. 
medi2'ini izah edecf'kleTdir. 

Küçük sanayii himaye 
lktı•ad Veklaeti, küçiik sanayi 

f'rbabına yardım olmak üzere ip. 
lik çıkrığı tevzi edecektir. V eka -
let şimdilik 3050 çıkrıiiın imali 
irin bir münakRsa armı~tır. 

Doktorların toplantısı 
Türk hekimleri dostluk ve yar

dım cemiyeti, ikincikinunun dör. 
düncü günü ıenelik kongresini 
akdedecektir. 

Noterler kanunu 
Adliye Vek&.leti Notelrer hak

kında yeni bir kanun 18.yihası ha
zırlamaktadır. Bu li.yihaya göre, 
varidatı fazla olan noterlerden, 
devlet hesabına bir hisse alına. 
caktır. 

Onu salon kapısının sağ tara. 
fındaki ııraya oturttukları zaman 
halk o tarafa doğru hücum etti. 
l'ahtakalf'nin bu sefil ve perişan 
hergülünü daha yakından göre .. 
bilmek için birbirlerile itişip ka
kı,maya ba,ladılar. Nihayet jan
darmalar i~e müdahale edip onla
rı dağıtmak mecburiyetinde kaldı
lar. 

Seyircilerden bir gene, arkada· 
şına soruyordu: 

- Herifin topuğundaki yarık
ları gördün mü} içine jilet bıça. 
~ını soksan kaybolur gider. Ya 
göğsündeki kıllar} Tıpkı kırkıl
mamış tekeye benziyor mübarek. 

Öbürü cevab verdi: 
- Şakayı bırak ama, ben pek 

müteetıı9İr oldum. Böyle adan'llara 
hır!ızlık hiç yaraşmıyor. Eğer o 
bir pehlivan ol9aydı, senin Çoban 
Mehmedinle Tekirdağlı Aline taş 
çıknrtırdı. 

Bu esnada mahkeme açıldı. 
Mübaşir elile jandarmalara i~aret 
etti. Onun bile~indeki ipleri çö
züp içeri soktular ve suçlu san. 
dalyesinde oturttular. Davacı 
mevkiine, sırtındaki sarı gömle
~inden bir bakkal olduğu anlo~ı
lan zavıf ve cılız bir adam otur. 
muştu.~ Hakimin talebi üzerine 
vak' ayı ıöylece anlatmağa b••la
dı: 

- Ben T ah taka lede bakkallık 
yaparım. Geçen gf'ce dükkanımı 
kapayıp eve gitmiştim. Biraz !on
ra kapı ca1ındı. Aşağı inip de be
nim dükkanın bulunduğu mohal
lenin bekçisini karsımda görünce 
hayrotler içinde kaldım. cHayro
la, bir l"ey mi var°>> diye sor· 
dum. O, cMerak edecek bir •~Y 
yok. dii\ç,ki\nı kapamağı unutmu,_ 
J1unuz da onun İçin ~eldim> de
di. Otuz ıenedir böyle bir $ey hiç 
vapmamııJ olmakla beraber tNe 
bileyim inl"an hali bu. belki unut
muşum> diyf"relc anahtarları . al
dım. B.kri ile beraber diikkana 
q-t"ldik. Bir de nto gÖrf"lim, aıma 
kilidlerclen iki•İ de acık duruyor. 
Fakat biraz dikkat edince. benim 

811 sAne sömestr 

tatili yok mu ? 

Hakim suçluya sordu: 
- Ne işin vardı bu adarn1

" 

dükkanında~ 
O büyük bir soğukkanlılıkla ~u 

cevabı verdi: 
- Reis bey, vallahi ben or~v• 

hırıızlık yapmak için Sl:İrrnedıJ1l• 
Yatacak verim olmadığı için ft.e"' 
r~vi orada ~eçirmelc ist,.mi~tiJTl• 
Fakat onlar benim hırsızlık ya.P"' 
mak nivetile girdiğimi zannettiler• 

- S"'bıkan var mı) 
- Var. ol• 
- Hangi ıuçtan mahkum 

dun} 
- J..fırııııı711ktan. 
- O halde niçin bövl• k•c•; 

maklı vollara ıapıp da hakik•
11 

snylem1vorıun "> 
- Söylüyorum. Ama ne y•P"' 

vım, inanmıyorıunuz. _. . -. 
- Hem sen hırsıT.lık yaprrııtf! 

0 
ııkı!mıyor musun? Taşı ,ıksarı 0 

edersin. . 
1 ıfl 1 ' - Fakat reis bey, i, bu 3 •111 

yorum. Sabıkalı olduğum için t<ı 
se İ$ vermiyor. 

1 d"r'" Mahkeme, şahidleri d• 1 
15 

dikten aonra maznunun 3 •1 hsl 
gün müddetle hap!!İne ve det 
te,·kifine karar verdi. Jo: 

O dışarı c;ı~ınca söyleniyor ol" 
- Buna bıraz da memnun ı'/ 

dum. Hiç olmazoa üç buç"\ur• 
dehııııı yatacak ver aramaktan ·t ~ .. 
tulmus olacaibm. dedi ve bı e 
lerini jandarmalara u7attı. N' 

ERMA/ 

( BULMACAJ 

Son gelen haberlere göre, Tuna 
nehri donmu!} ve bu nehir üzerin .. 
de seyrüsefere imki.n kalmamı tır. 
Tuna nehrinin donuşu, l~tanbu1 
piyaıaıın1 da ali.kadar eden bir 
me eledir Çünkü harbden ~onra 
~1 aristanla İstanbul limanı ara .. 
ıınc:İa işleyen Macar vapurlar1 va .. 
ıutasile merkezi Avrupa nıemlcket 
lerine ihracat yapılmakta idi. A
caba nehrin donanması ihraca -
tımızda ne gibi tesirler yapacak'? 
Alakadarların iladesidne bakılır
ıa Tuna nehri en ziyade Alman .. 
y~. Macaristan, Çekoslovakya gi .. 
bi Balkanlardan ham madde alan 
memleektleri alakadar eder. BiL 
haııa Almanyayı... Türkiye için, 
Tuna yolundan başka da ihracat 
yolları vardır. Bunlardan biri Ak. 
deniz yolu. diğeri Basra yoludur. 
Bundan başka ihracat mallarım1z1 
Sirkeciden vagonlara yükliyerek 
·Avrupa.ya ıevkedebilirir. 

Ali Cüleryüz isminde biri, ev .. 
velki gece ıabaha karşı Nuruos .. 
maniye camii arkasındaki bir bi
nanın kurşunlarını sökmü~. bunla
rı çuvala doldurmuş. götürürken 
bekçi tarafından görülmüşür. Dün 
meşhud suç nöbetçisi İstanbul se
kizinci asliye ceza mahkemesinde 
muhakeme edilen Ali Güleryüz, 
çaldığını itiraf etmiştir. 

[, __ •_•---~-~-· r-"-~-· n_u_ .. n-~-'-e_r_s•_·ı_e_ .... _._•_• __ J Senebaşı tatilile Kurban bay -
ramı tatili üstüste geldiği için Ma. 
arif Vekaleti bu hususta yeni bir 
karar vermiştir. Bu karara göre, 

12345678~9 
ıj•ı•ı ı 1 1 1 ı--ı... 
2•1 1 1 1 I~ 
3 1 1 1 1 1 1 ı• ı• 
4-1•1•1 •im geçen •ene orta tedrisat rnüe~ıese 1 

Tuna nehrinin buz tutarak. 
akmaması, Alman firmalarını en. 
dişeye düşürmüştür. 

Tütün • 
pıyasası açılıyor 

Ege tütün piyasasının önümüz .. 
'deki hafta içinde açılması mukar. 
rerdir. Bu münaıııebetle bütün ha. 
zırlıklar ikmal edilmiştir. 

Amerikalılar tütün mıntaka • 
lannda a1acaklan malların nevile. 
rini hazırlamıtlardır. Baly~ hali. 
ne getirilim' olan bu tütiinler A. 
mrrikaya Ba~ra yolile aevkedi1e -

Çaldığı kurşunun mikarı otuz 
kilo olduğu anla~ılmıştır. Netice
de, hakim Kemal Ak.üt, kararını 
vermiş, Ali Güleryüzü üç ay hap
se mahkO.m etmiştir. Ancak, sabı
kası bulunmamasını ve çaldığı kur 
ıunun kıymetinin azlığını gözö • 
nünde tutarak, hapis müddetini 
bir aya indirmiştir. 

Ali Güleryüz hakkında derhal 
tevkif müzekkeresi ke~ilmiştir. 

cek ve Münakalat Vekaleti de bu 
hususta lüzumlu vagonları hazır. 
lıyacaktır. Diğer taraftan lngiliz
lerle. Finlandiya ve Holandalı -
lar da tütünlerimizle alakadardır .. 
lar. 

INGILTEREDEN MAL 

BEKLENiYOR 

İnJtilteredcn, Bura yolile veni mallar 
beklenmE"ktedir. Bu mallann arı:ı~nnda 
ıa~tik, kauçuk, cam, kahve bulun • 
maktadır. 

İmtihan! 
Son Te\graf'ta Necib Fazıl Kı

sakürek, tcln&'İlterenin iıtil9.sı• 
ba,lıkh yazısını ıöy1e bitiriyor: 
«Hidiselerin beni imtihan etmeıİ
nj bekliyorum!» 

A .. üıtad !. Bu kaçıncı imtihan? 
Gerçi hu sefer haklısın .. haklısın 
amma, esasen ıöyledikJerinin ak
ıini iddia eden yok ki ... Evet Al
manlar İngiltereye hücum etmiye. 
cekler... Ederlerse de mahvola.. 
caklar •.. 

Halbuki daha bir hafta en•e· 
lin< kadar, Almanlar Balkanl•or
da taarruza gececekler diyen ıen 
değil miydin? Hani, ne oldu? O 
imtihanda herhalde iyi not alma.. 
dın. Çünkü bu karakıtta Balkan 
dağlannın lıı:annı küremek, öyle 
kolay başarılabilecek bir if olma•a 
g.r•kl 

DHenciler cemiveti 
Duydunuz mu bilmem? Pe,te

de bir «Dilenciler Cemiyeti• var~ 
mıf •.. Bir de bu eksikti, demeyi. 
niz. Her türlü meslek erbabının 

Büyük hikaye 

cemiyetleri oluyor da, dilencilerin karmağa vesile olacak lıir çöpça. 
neden olmasın!. tRnhk yapayım deme~inlerl 

lıtanbul dilencileri de bunu ha
ber almıt1ar, hemen bir cemiyet 
kunnağa kalkmıtlar. 

Hazırlanan njzamname proje. 
sine göre, cemiyete girebilmek 
için ilk tart ıu: En aşağı üç yıl 
dilencilik aan'atini yapmtf olmak 
ve ehliyetini İspat i~in de a,vari, 
hazırda 6000 lira11 bulunnıak ! 

Siz bu İfe ne derııiniz? 

Evlenme siltunu 
«Halk· gazetesinden sonra 

«Son Telgraf» da evlenmek iıte. 
yenleri bafgÖz etmeğe başladı. Bu 
usu], eski zamanların «<JÖrÜcÜ» 
uoulünden daha acayib. Öyle ya, 
görücü, hiç olmazsa, ba,kaı1 na
mına, evlt>necek kızı görebiliyor
du ..• Şimdi birbirlerini gazete ıü
tunlannda tanıyanlor rözü kapalı 
evleniyorlar, demektir. 

Ne ise ..• Her iki gazetenin de 
bu hayırlı i,leri mübarek olsun!. 
Yalnız muhterem refiklerimiz, 
bat1öz edeyim derken bataöz çı-

Bobstil 
Bobıtil!. Bobstil !. Herkesin ağ. 

zında bu kelime ... Bilen de söy
lüyor, bilmiyen de... Canınız mı 
11kılıvor? Bobıtillerden bahsedi
niz, hemen net' eniz yerine gele. 
cektir .•. Acayib, yapmiri, !<aba ve 
çiy bir Jey mi gördünüz? Derhal 
hobstil damırasını ba11nız !. 

Bu kadar çok kullanılan bu ke
lim~ Üzerinde hiç düşündünüz 
mü? Stil.. malüm, Ü•lüb demrk .. 
bob'. relince.. benim bildifiim, 
bu kelime fino köpeklerine takı
lan bir addır ... Böyle oıu"ca ... 

Bir afise d<'.ir 
Tasarruf hafta11 mü.,a.ebotile 

a!i!ılan bir afi~te ~özüme i1işti: 
«Fıstık gibi olmak iıteyen fı•tık 
yer!» diye yuılı. Doğru.. fıstık 
yiyen fıstık gibi olur .. ya tiyatro
da, sinemada k,.bakcekirdef;i yİ· 
yenler? Bunlı.r da kabek aibi mi 
olmak j,tiyorlar der~iniz?. 

Şahabeddin UZUNKA YA 

derel'ek1er!. 

lerine verilen sekiz günlük aö - 5 f 1 • I 1 
mestr tatili ayrı olarak yapılmıya. 6 l •I 1 1 
caktır. Mekteb 1 er ayın 3 O undan 7 -ıl-1--+--+=•=-lf-+--il-:;;T 
ikincikô.nunun 2 ıine kadar sene- sı • LI. 1 . 1 I~ 
başı, ikincikanunun 6 inden 13 Ü.. g. j 1 LI J•J 1 ._L, 
ne kadar da bayram tatili yapa. 

caklar. bu suretle her iki tatilin 

mecmuu gene sekiz gün ol~"Bıktır. 

Soldan sağa: 
1 - Dolab yapan 
2 - Sözüne inanılmıyan .. 

Kültür tayyaresi 3 - Akcan'ın tersL 

lstanbul mektebleri orduya bir 

kültür tayyaresi hediye etmeğe 

karar vermişlerdir. Bu münasebet 

le her mektebde talebe arasında 
kültür tayyaresi için bir teşkilat 
yapılmı,tır. 

Sen Be'1ua 
ICııılava 

Sen Benua kız 

ı~•,besiain 

teberruu 
5 

orta okulu ta-
lebe~i. askerlerimize kışlık hediv" 
olmak üzere Kızılay kurumuna 85 
lira vermişlerdir. 

4 - Bir rakAm - Nota. 
trik· 

5 - Noksan - Meşhur bir P3 ı)ı'f31 
6 - Dervitlerin bastonu - S 

Devletin bir dairesi. 
7 - Bir erkek ismi • Saha. 
8 - Gazete. 
9 - Kanın mecrası - Bir ra~ 
l'ukandın .,ağı: 

1- Kokmuş. 

2 - Beraberinde (iki keUrne>· 

3 - Genif dojijl. 
l o•· 4 - Olsun .. Dervişlerin bas 0 d' 

- Tersi kıyameti ilin eoecele 
lan - San'at 

6 - Bizi doi:i;uran - Çalı~kaP·. p" 
7 - Üniversitede hazırlayıcı bır 

nıf - İsteme. 
8 - Bir sıfat edatı - TulAY• 
9 - Duadan ıonra söylenir. g Tefrika No. 6 

Kiğıdlan aldı, yanına bıraktı. 1 2 3 4 5 6 7~ 
•Ben de hastnJıftnızı merak ettim .• 

Kü('ük. kız birk•(' dakika sonra kahve cetirdi. Yü· 
ründe nedense hep o heni küçük ıönnek, benimle alay 
etmek bte.)·en 'ımarık ifade vardı. Fincanı eUmden 
alırken: 

·Babam rahatS1z efendim, yatajı:ndan (ıkamıyor, sjz 
l~ri buyurun!. dedi. Bunu söylerken de benim bu kibar 
muameleye hi(' JUyık olmadığımı ka~ ve gö7leri1e anlat
mek ister Jihiydi. 

KÜ 
M A D 

MANTOLU 
O N N A 

•Teşekkür ederim .. Uzunca sürdü. Cesaret edip kaJ .. 
kamıyorum!. 

Bakışlannda garib bir tecessü, vardı. Alôkaının ea
h~ olup olmadığını ara~hrır gibi)'di. Onu inandırmak için 
bırtok ee)·ler yarnıaia hazırdım, fakat ilk defa olarak 
herhangi bir ş:ekilde bir hey~an ifade ettiiini gördiiıl'üm 
gözleri çabucak eski ifade"Iİ7.liklerine ve o her zamanki 

K[U[R Ul~]Y AIZ~ 
UIZIA Tl•ıE Ti•-fr 
RIAIZl•IAINl•I~ 
AIKl• 'AINI l IBl~ 1j •I• AILIA~CIAI~ Raif Efendinin yattığı odaya girince bü bi.ifün ~~•r· 

dım Bura"' evin djğer U.raflarına biç benıemiyen, adeta 
bir Jeyll mrktt"b ~·•faklıanesi. veya bir ha"tane koğU'.!IU 
trilıi yanyana bir si.irü hf'yaz karyola1ann dizili dıl'rduğu 
kUrtik bir oda idi. Rajf Efendi bu Y"faklardan birinde, be-
ya7 örtülerin altında. yan oturuT b1r va7:İyette yahyor ve 
,ö1hiklerinin arka,.ından heni ~1ilrnlama(a (alı .. ı~ordu 
Oturmak h:in hir İ'lktmlt" aradım. Odada bulunan iki 
j..-l(('m1enin Ü7f'rİ de yün hırkal~?'. kallın ('orah!nn, o;ırttan 

(ık•nhp •hhvermi'I hirkııt ipt-kli elbi"" ile doluydu. Bir 
k""'l1'Ttla. kapL'll yan Jtf'ık dıırnn, viııme C"Ürüiii bo)·ah 
•rli t'lhiw do1a1unın irindf' rA<il!'l'le a~ılnus r-Jhi.,rlt'r, fı.y· 
,·iıT1"r ,.e bunlaTın Rlhnrta düğümlü 'hohC'alar varıh. Otla
dıt JnQrU M"lrtaral< hlr kttrra..ahk hü'•üm <ııürü~ordu. 
r--if F.(Pnflİnİn hA'>U('11ndııot<i knm~İnfn Ü7f',.;n.lp, fPnrkP 

tıı .. ff'V"f lrindP. ()<llr~f'n kıılrlıj;ı ftnla111l-.n kir1i hir t"OTh~ 
t .. l·n~, Jli?t ıtrı\c kii"'l:\( l•lr «iir .. hi vf' htn•IAnn :yanında 

şl~ı .... Vf'Y• fiinf,.r IC'ln(ff" hlr ıtürü flit" duru~·ordu. 

SABAHATTİN ALİ 1 
bombo' tcbeıuüme döndüler. 

İçimi çekerek l..ılktım. Birdenbire doğnılup elimi 
tuttu. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

BIAIHIAINIEl•11i& 
EIRl•IRIEl•IAIM 

ı Ti• LlAl•llAI LI 11ı1 • 

"""'ta •cfsm: 
.~on1vı nf11n1\·erJn tanım!. dh·erf'k yafAl:•n 11y1'l-u-

"'"'' r"°'trNlf. 
ıı;:q,.J,. ili•fi.,.,_ Kır~ımr1Akl'lin "ırlınrlı.. '1ir·11_.ı;1,.n ı1f'· 

lin""ı' alaralı hularıh, ,·ünden iİtlTlf' hir '-'-.tlın ln it ...... 
\-Prr'ı flafJnı kıııın·olanın hf., .. 7 """'i .. 1-nn .. d111-:.mı<;f1, rı. 
f.;ot_.ı .. .,f M-ninı hulu11.f11~•m f"Yftfla. kıryo'1ııınt'l e:-.·JtlcUC'll" 
dıt ,ı .. ı;jd"' ,. •• 1 .... ,~ """''""""" 

f'-'•Vl PÖ?~•11 ("f't'IP 11 İ -i lol•,..,..f,.ıı f"VC•ı.,:ı,:: 

mada&ın ediyorlar_ Zaten kü~ük ev, ııiamıyonu; da ..•• 
dedi. 

• Kalabalık mısınu:?. 
•Eh, epeyce! Bir yeti,kin kızım var; li~ye gidiyor. 

Bir de sizin cördüiiinüz. .. Sonra bir baldızım ve kocao;;ı, 
iki kayınbiraderim.., llt'p beraber otururuz. Bald1ı.ım1n' 
da (ocuklın var... İki tane... Ankarada ev derdi ma
lüm. A3·n ~ıkmaia imkan yok ...• 

Bu !'ırada dış.anda ikide birde zil çalıyor. ıürültiit1cn 
ve bajıra haiıra konu~malardan eve aile efradından bi
rinin geldiji •nJa,ıhrnrdu . Bir aralık odanın knpısı aeıt
dı. İ('eri kırk Y•':llarında, kesik 58(1an kulaklarına V(" }Ü-
7Üor di:ikülmii11, '."İ .. mnn('a hir kadın girdi, Rai( F.tendinin 
kubı~ına riilip bir 'eyle>r 'öyledi. Öll'ki ona ce\·ab ,·er
mf'd.-n lı('nİ i~'lret ed('tek: 

.Daire arkada.,Iarından ...• diye takdim etti. .Refi· 
kam .• 

Sonra 
ıfedi 

kart"ına dont'rek: ·Cekttinıin tt'binden al!. 

• Ben burıda çocuklarla berıber yıtarım. .. OJeyı dar· de 

Kadın hu e(,r kulağına filHn l'iilmC'den tıfivlencli: 

•A'.\·"I. rAra i(İn '!'e1rnedim, kim cidip alacak ... Sen 
bir hirlU kalkamadın!. 

.Nurteni yollayıver. Üç adımlık yer!. 

.Gece vakti bacak kadar çocuiu bakkala nasıl yolla
nm. Bu soiukta, sonra kız ... Ilern git desem blle beni 
dinler mi?. 

Rlıi( EC<"ndi düo;ünılü, dfufündil. Sonra, sanki nihayet 
bir ('are bulmuş glbl ba,mı sallaylarak: 

.Gider, ıidcr: .. dedi ve önüne baktı. 
Kadın çıktıktan sonra bana dönerek: 
.Bizim evde de ekmek almak bir mesele ... Bir has· 

talandıle mı gönderef'ck adam bulamazlar!• dedi. 
Pek üstüınc vatift') miş gibl: 
.Ka)'ınbiradrrinb: küçük mü?• diye sordum. Yüzü

me b3kh; ervah vr:rmedi. llatti ('ehresinin iradeo;i !!Uali
mi hiç duymamış intıhnını bırakıyordu. Fakat birkaç da
kika sonra: 

.ııayır, ufak ,ff'i,illcr!. dedi. .İkic;i de i~ gidiyorlar. 
Onlar da bb:im ıtihi nıemur. Bat'anak İkh-.ad \'ık;J,Jelin· 
d"dir, bir('r i~e )·er1e tirdi. Okumadılar, ellerinde bir or
Uımekteoh ~ahadetname,.i bile yok!. Sonra, birdenbire !iÖ
ıünti krs('rek !lit'ltdıı: 

.TeTC'iimc İ(in bir ııey mi ıeürdini1?. 
·Evet ... Yarına Jılwnmıt. Sabahle)·in hademeyi gön· 

·Zlyeretinize tcŞt"kkür ederim oilwll!. dedi. 
Sesinde bir 11rakhk vardı. İçimden ıeçenleri seınıişe 

benziyordu. 
~U• 

Hakikaten Rai( Etendile aramı1da bu.-ünden gonra 
bir yakınlık hao;;ıl oldu. Onun bana karşı olan muamele
sinin deii.ştiğini pek söylc)·cmiyeceiim. llcle beniınle !'a .. 
ınimi olduğunu, bana içini eçtıjını iddia etın~k aklınıdan 
bile geçmez. O h~ •;lni kapalı, se, .. iz İn<iian olArık kal 
dı. Ger(i bazı ak.,arular daireden beraber çıkarak ,,·ine 
kadar yiirlir, hattı\ hazan İ(tri de birlikte gi.r("rek. kırnuzı 
mobilyeli miıı;afir odo~ında birer kahve içerdik. Fakat 
bu eıı;neda ya hiç konıışmaz, yahud da havadnn. •udan, 
Ankaraııın pahalılıi:lndan, ismetpaşa mahslleoı;:indeki kalth· 
omların bozukluğı1ndan balı~ederdik. E,·int", ço1uk co· 
cuğ"ıına dair bir şey söyledi~i nadirdi. Arasıra: .n·ı.iın 
kız riyazi:reden atnf' kırık numara almış!. der, sonra he· 
men 1-lfı deği•tirirdi , Ben de bu hu5usta bir Şf'V sormak
tan «kinİ'.\·ordtım. Krndio;;ini ilk zi~·aret eltil'm ak,ıun 
•utrcıla•tıiıın aite erradJ üzerimde pek i;ri bir f,,ir hı,.ıtl<

mamıştı . 
(Devam edecek) 
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BUUUNKU PIWUR/l.M ot' 
18.00 Proııram. 18.03 Radvo <•\9.ı5 

kestraın, 18,40 Şarkı .,..e türkulcr. r1tf• 
Tino Rossi p1Ak1arı, 19.30 J-Icıb~d."' 
19,45 Radyo incesaz heyeti, 20.15 

1 
tcırl• 

yo ~aıctesi, 20,45 Akordeon so 
0 ıte"' 

21,00 Dinleyici Lstekleri. 21,30 ~orıf{.1 " 
ma. 21,45 Radyo orkestr11"lı. 22.3 1/0."' 
herler. 22.45 Calbond (Pi.) 23.25 
rınki program ve kapanış. 

24/12/9t0 S A L 1 rJii' 
8 00 Program. 8 03 Haber1er. 8,18 

. ·ik, 8.45 Ev kadını. ı,;.k• 
1 12,1~ Proırram. 12 33 Tü•k<• p Jik' 
1 lar. 12.50 Haberl,..r. l:l.05 Türkçe P 

!ar, 13,20 Müzik (Pi.). 
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GÜNÜN MEYZULARI 

Harbden dersler 
Fran11z Akademiıi azasından ı li müdafaa harbi dolayııilc elle

Henry Bordeaux, milletinin rine verilecek ailihın namlusunu 
rn_anız kaldığı feliket hakkında müıtebid ve çürük idareye çevi· 
dıkkate değer bir tetkik kaleme remeıeler bile, dü~mana değil, 
ıltnıfbr. Meıhur muharrir, eıerİn· havaya atarlar ve bu ıuretle ol
de, evi bombalar altında harab ıun intikam aldıklarına inanır
olrnuı bir köylünün bu manzara lar. Hele bu İnsan kütleleri 
karıısındaki tahaHÜIİİnÜ nakledi- kültürel ve ideal bakımlarından 
Yor: Bu aile yuvaıınm tavanı yı· C11ız olurlarsa!.. 
kılmııtır; içerisindeki eıyadan da il. - Himaye veya halk dili· 
hayır kalmamııtır. Fakat bütün le iltimas denilen beli, bir mem
lıunlara rağmen köylünün mane- lekeli barab etmekte baılıca amil 
\·iyatı gene .. rıılmamıfbr• Çün- oluyor. 1nıanlar için tavsiye de 
kü o melin bir imanla: bir ihliyacdır. Fakal iz'anlı ve vic-

- Duvarlar sağlam yal diyor. danlı bir nispelle ve mahiyetle ol· 
Muharrir, eserinin temelini it· mak prtile f. 

le bu Fransız köylüsünün tavanı Jll, - Bir yurdun İıliklalinin 
çökmüı duvarlan üzerine kur· ve istikbalinin konınma11 için mil
ınuı; diğer bir ıöyleyiıle tezinin li müdafaa11nın her cepheden ide· 
ınibverini bu ııüzel ıöz teıkil el· al bir teıekkül olmaaı lazımdır. 
ıniılir. 1914 harbinde müttefikler ordu· * ıunun baıkumandanı Mareıal 

Bu söz ve bu eıer inıanı dü· F oscb: «Ordunun zafere kavuıa· 
ıündürüyor. bilmeıi için abli.k ve disiplin ıaha· 

Büyük Fransa, dev bir devle- lannda liyakatini İspat elmc•i ve 
liıı karıısınd., yıkılan küçük bir halli. memlekete imtisal nümune· 
millet gibi ııöçiiverdi. Bu çöküt ıi olması tarltır.• diyor. 
~•lnız Fran11zlann değil, bütün iV. - Siyaset haklı ıöbret va· 
lıir medeniyet aleminin ııözlerini 11ta11 olabilir. Fakat ıervet aleti 
İbret adeoesile açtı. aıla olmamalıdır. Hem bu alet 

Herkes ıöyledi, herkes ıöylÜ· er ve ııeç oahiblerinin baıı üze• 
Yoı· l rinde bir Demokleı kılıcı gibi sal· 

Muazzam hadisenin neticeleri· !anıp duruyor!. 

~i biz de kendimize ııöre huli.oa * 
•divoruz: lıte Fran11zlar belli h•tlı ola· 

1. - Zahiren sathi ve fakat ha- rak bu gibi ziflann kurbanı ol· 
tikaıte bir afet olan kırtasiyecilik, muılardır. Bu harb daha ıimdiden 
devlet te11ki1Atının bütün mekaniz· ciddi bir mürebbi oduğunu iııpat 
"'••ını felce uğratıyor; idare e· etmiıtir. Onun galib ve mağlub· 
•1•nle edilenler arasında baıdön• lor için de çok hazin olacak olan 
~Ürüri.i uçurumlar kazıvor. Bun.. hitamından ıonra daha nice neti .. 
~•n fazla 0 1Mak. bir de, vatan· celer dc"Acaktır. Muhtelif millet
d,.Jann e•aolı haklan ve demok· ler bu türlü neticelerden hİHeleri
'-•i v .. ıtalan ellerinden alınır ve ne düıen ibret derslerini alabilir· 
''i"tP1ndasla.r ktpırdanamıyacak bir 1erıe akan bunca kanlar az çok 
l•ıde yaı~tılıroa, bunlar mukabe- bir iıe yaramıı olacaktır. 
'• et.,,•k icin )ns aaatleri bekler- Avukat 
1s-r. Hel' J,"nflİ bir iıtil& ve hat.. Dr~ 'l\'1ünib H"vri ÜrP'üh1ü 

~N SON DAKİKA 
Orıa,arkla İngillı'erin 

:ıava faaliyeti 
Vanadikte petrol tasfiye· 

haneleri bombalandı 

ff .,,., it ,, ... A T 

SON HABERLER 1 

,ı Günü Gününe 

Fransa Hava 

Nazırı Suriyede 

nutuk söyledi 

«Fransa, eski hakları· 

nı da müd;ııf.ııııtya karar 
vermistir » 

Beyrut 23 (A.A.) 
ajansı bildiriyor: 

- Havas 

Fransa Hava Nazın C.-eneral 
Bergeret, Surive ve LübnRnda 
yapmakta olduğu teftis seyahati 
müna!!ebeti1e radyoda bir nutuk 
söyliyer~k demi~tir ki: 

•- Mareşal Petain ht"r kime 
karşı olursa olsun askeri bir ha
rekette buh1nmamağa azmetmis
tir. Ancak, F rftns111nın eskiden e-1-
de etmiş olduğu hakları da mü

dafaava karar vermiş bulunuyor. 
Suriyelileri ve Lühnan1ılar1 te -
min ederim ki, 1\.1are~al Petain 

Avrupa ıahasındaki kaygılarına 
rağmen Frnnınz bayreı~ının ıal -
lanmakta olduVu hiç bir toprağı 
unutmuş d«"ğildir.• 

General Bergeret. ~arkta.ki 
hava kuvvetlt!rİnin teftişinden ha 
sıl etti~i fevkRlftde memnunivet 
verici intibaı Mareşale götür -
nıekte olduğunu beyan ettikten 
sonra demiştir ki: 

«- Mareşalın naııl size ıtı· 
madı var~a. siz de ona öylece iti
mad ,..tlehilitsiniz. > 

İt~lyan • Fransız 
hududu açıldı 

Yugoslavyada 
Gene yabancı 

tayyareler 
uçuyor 

Belgrad 23 (AA) -A
vala ajansı bildiriyor. 

Neşrolunan resmi bir teb .. 
liğde deniliyor ki: 

2 1.22 kanunuevvel gecesi 
saat 1. 30 da milliyeti moç. 
hul bir tayyare Suoak üzeri
ne iki bomba atmıştır. Bom~ 
balar patlamış. bazı hasarı 
mucib olmuş ve yedi kioi ha .. 
fifçe yaralanmıştır. 

Tahkikat açılmıştır. 

İsviçre 
yabancı 

' üzerinde 
tayyareler 

Vichy 2 3 (AA). - Havas 
ajansına şröre, yabancı tayyareJer 
dün gece İsviçre Üzerinde uçmuş
lardır. Bale, Zürich ve Bern şe _ 
hirlerinde alarm işareti verilmİ§
tir. 

!sviçrede bir mohalle bazı bom 

balar düşmüş, hasarata ve ya • 

rnlanmalara sebebiyet verrr.i~tir. 

Sivamda harb başladı 
Bangkok 23 (AA) - Siyam 

Baı:ılcumandanlığının tebliği: 

r..1untazam Fransız kıtaatı ve 

çeteleri dün gece ve bu sabah 

erkenden Siyam topraklarına ge

niş bir akın yapmışlardır. 

Düşman, şiddetli mitralyöz ve 

tüfek ateşleri teatisinden sonra 

Roma 23 (AA.) - Resmen her tarafta püskürtülmü~tür. Dan 
bildirildiğine göre, lıalyan • koıund' da cert-yan eden mitral-
Franını: hudııdu Modane'de açıl
mış ve gerek demiryol1an, gerek yöz düe-llosunda bir çok Fransız 

İngilizler 
Venediği 

bombaladılar 
. 
lngiltere üzerine de 

yapıldı hücumlar • 
yenı 

Londra 2 3 (A.A.) - Hova 
Nezareti istihbarat ıervİıoı;j bildiri
yor: Cumartesiyi pazara baj'layan 
gece lngiliz bombardıman tayya
releri Venediği bombal<"mu,lar, 
doklarda ve petrol fabrikalarında 
büyük hasara sebebiyet vermiş .. 
lerdir. • 

Londra 23 (A.A) - Dün, şi. 
mali garbi şehirlerden birine çok 
miktarda yangın bombaıu atıl • 
mı:,tır. Liverpool ile MerPJey '!'ll'lhL 
li de taarruza u~ramıştır. Fakat 
bu taarruz bir gün evvelki kadar 
şiddetli olmamıştır. 

Noterler hakkında hir 
kanun projesi 

Hayali mülakatlar : j 
Dun sabahki Vatan ;;atete~inde, 

bir muharririn Süleyman Na-
7ı.lf' rii~·ada yaptığı mülAketı oku -
n1uş: ,.e hundan duydu~uınuz hayreti 
de dün gene bu sütunda i~har etmiış
tik. GenE> bn gazete, bu günkü 11;1~-ı

!11nda yrnl bir hayali mül.&kat nesredi
yor: BH pzeteye .üç yıldız· İm7asile 
yan ~·a7a11 ~nbık bir roınanc1, İngitiı:
lerc esir dü!'en İtalyan ıecnerı~llerinden 
birilt• hrıı~·nli bir mülıikat yapmı.,. 

J\luhterem refikimize, hu tan.Ja de
\'am etmNr>ini taY!ıjJe cderiı, 7.ira, bu 
çe~i•1 1oıülükatlann ne fftv7ihl \'ardır. 
nf' de tekzibi. Kendi kendine. reo;Jlret 
e-dip de yazamadığın şe-~deri, mPrlllc
kcte !'U vPya bu ckilde bir i~in1 ln
fflkn11~ o1Rn bir ölüye atfeder, h"len
dif:in sOzü "öylcrsin: kimo;c.nln d~ bir 
şey drrn('İ{e hakkı olmaz. Kifel;:im. ıli.in 
df' )ft7rlı~ımn: gihi, merhum Slill',. -
m"ln Nazife. me7arında kemiklerini 
s11laternk sözler sövl<"tiU:vordul 

Arnha hu kurnaz.lığın farkına vanl
r-tJt.7 mı der.;iuiı:? 

Cene sapılıyorlar : 
Bu günkü g:ı7etenıizdt", hu ~nlıl'lh 

S•)fyadan J[f'Jen iki nİf'n'4 tcl
J!' 11fını okuyarplto;ın17· B••l"Pri<f"nda 
tıknn m~hur 1\.'fir ~ctf'"'i1C l"ir diJE'r 
Rııl .. Rr l"n7("f~ B<tlkan devi' tlc1i 1C':n 
\f'tıi ~·olun. yE'nİ AvnınA ni7.arnında 
i,.J.irli&; o1rhti!nnu y&71'.'-'0r1:ıırnıııı:ı:. 

Bnll(arların ne Utcdiği rc.aliın1! (Ma
IUın demekle çok bir ,ey bilrli~im.i 
1.annf'tmeyiniz. Ben de herkes kadar 

Adliye Vek8leti noter hare kanunu- bir ,l'~·lcr biliyonın1 , ama. Ali Naci 
nun bazı maddelerinin tadilini ihtiva KaraC'anuı bir sahalı ~zetesinde çı -
eden bir kanun projesi hazırlamıı,tır. kKn, Bul,;rRrlar ne ister, i'imli tarihi 

Bu projenin esbabı mucibe 13yiha· romJtn tefrikasını okuduktan ı;;onra, 
sındr, memlekette bir kısım noterlerin kimin ne ı~tcdiğini bir türlü anhyn -
çok fazla, bazılarının da pek az ka - mnı olduındu.) 
7.anchkları, aralarında teadülü temin ·· OLür taraftan yeni Avrupa ni7,amı-
etmek h::ab eylediği yazılıdır. nın nt' rlemek olduğu da artık hlr es-
Liyihanın esaslarına göre, Keliri 5 rar değildir. Zira1 Rumanya, en tJt7e 

bin liradan fazla olan noterlerden ceza bir mi~l olarak karışunızdaılır. Yeni 
ve tevkif evleri inşaat ve tamirat mas- ni:ramı, diline pek dolayan Bu\Vt1" 
raflarına kar,ılık olmak üzere bir hiı:;se matbuatı, :raten 51k sık pot kırmnk1a 
alınacaktır. 1 ı~aru(h~.r . Bu ~efa da. hi(' bir m~Jlr-

A 1 h il ld 1 
hn ıonul rııasıle asla kabul edcınıye-

YrUpa ren a 1 aç 1 1 «ili hir ni7~mm propagandHma haf• 

A 
.
1 

S k d l1tmır.lar demektir. 
vrupa ı .e İr eci arasın aki Bi~, kendilerine (Allah kolavhk ver-

tren ıefetlenne tekrar ba,lanmı1- sin) dt'riz Rma böyle bir nizama ta
tır. ilk Avrupa treni yarın sabah raftar "°örünmenin neye ntal oldui(u 
gelecektir. hal;kındaki misaller de ortadadır. Mir 

B b h d
. • • . ga1ete<ii ayağını denk al!i!R daha iyi e .. 

u sa a ye ıyı yırmı gec;e b ı d tler. Zira, gene sapıtmıı:ğa a~ R ı. 
gelen tren, yalnız Edirne yolcu· 

posta münakalatı yeniden tesis askeri ölmüş veya yaralanmıştır. 
edilmi~tir. Taahhüd1ii mektublar Siyamlılar tarafından İse hiç za· 
dA. kabul f':dilmt-ktedir. yiat yoktur. larını getirmiştir. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!:!!!!!' 
Anlayamıyormu' 
....,.:;roıni Safa, bu gün Ta,,·iı·de çı .. 

• - kan yazısına şu batlıiı ko,lmu•: 

A merikıy ıanlayamıyorum! 
S.n fimdiye kadar neyi doinı dü

rii~t anhyablldin ki, Amerika}"l anlı• 

yabilesin a Peyam! Safa! 

Bir zaman Cingöz Recai Htılahlan• 
nı bırakıp diline, metafızilı: sözünil 
dolamış ,.e ortaya bir mütefekkir e• 
d&!'iİfe çıkıvermi.ştin. Ali Naclnin, Tan 
ga1eteo;ine doldurduju bir yığın do 
çenlle konuşa konuta, lisanın bile bi.r 
ara,lih1eşmiş, kulaktan kapma bir fel· 
sere dili peydahlamıştJn. o u.manlu, 
hatırlırorum, üç ~hilelik bir musa .. 
halıenfle tamam 35 tane filozof adı s.a
:ı·n·f'rmiştln. Bu alliimeliğin ncrden ıel 
di~ini bilmi):enler de, aman bu ne ıe .. 
ru., mıııJUmat. bu ne derin vuku(, di
ye hayretten hayrete dü~cekler 7.an• 
nNli)'ordun. Umduğun g;bt çıkmayı .. 
,.•erdi. Çünkü ilimde madlk oynanmaz. 
Sahte ilmin kalp boyası, IJK hakiki i
lim ı~ıit önünde derhal snlaveren '\-e
fR"i17 bir yardakçıdan başka bir ı-ey 

d('~ildir. 

~iındi de Amerikayı anlam1yormu., .. 
"'un! Bir '!.amanlar seni elinden tutup 
Frnn.,eya doi'ru götünnü'\ltrdl. Ta~viri 
Elkir gartt~I de Amerikaya rönde .. 
rir mi bilmem? Ukin eier öyle bir 
~y dfrıı.ünüyoro;anız Avrupa yolu ~-e

rint- Asyadan lt"ÇDlnli tavtı:lve ederim. 
Zira Avrupa yolu. 58na ptk tehlik(·ll 
ı;:t'rünMf'?~ rle, Jıt:ne belli olmaL IJal
hul;.i A~yııdıtn ıte('er'.l:E'll, ~iki l\1f•kkel 
1\olükt'ıTt.'me ile '!\'ledine\ Mün,.Yvere .. 
ye de u(nıyıp bir R'U!IUI abdeo;ti a1ahi
linln ~inıd.iden AH"h sclimet ve~n! 

Bekliyorsa git ! 

Bayan Şükıife Nihal, Vakit 
'inde ya:u:yor: 

Köy biri bekJiyormu,! 
Evet. köy biri bekliyor. Ve biz he· 

pinıit hunu billyoru'l. ve elimiıtn rrtii
ği. ,ü,.ümU7iin )·ettiği kadar f1a git • 
mei"e ('ahşıyoruı. Fakat ha.,<ı:a' taiıi .. 
mi1 bunu tt'krar etmekle, biri ht'p 
heraht"r. bo karlı kt'J pnlerinde köy 
yoluna çıkmaij:a mı davet ediyor, der· 
tı:inh! 

AJRdemki köy idealine- hu kadar iç· 
ten Yl' C'&nh bir 'urette baihdır, f'\ ... 

vel:l k~ndileri bir te'!rif eftı:inler de lt'.Ö· 
relim! Zira ömürlerinde köy cörmem:' 
insanhtrın, kaloriferli aparhman1Ann .. 
da kurulup da, lk;de bir köy.ten hah• 
setmc.Jerine ta.hammüJümüı kalmadı. 

Kl'ndi!'linden tekrar rica edeyorum: 
Ev,·eli liz bir teşri( ediverlnt 

A. Müntekim 
Kel.ire 23 (AA) - Orta- Londra 23 (A.A) - Evv•l-

taı k. İnR'iliz hava kuvvetlerinin ki gece Venedik mıntakasında 
1
dün ne!'lretti(Zi tebliğ: İngiliz hava kuvvetlerinin yaptığı SPOR 

! ~~~~~~~~.,....~~~~~~~~~~~ 

10, 2 1 ilkkAnun gece!Ji zarfın- akın hakkında Hava Nezaretinin 
dıı İngiliz hava kuvvetlerine men istihbarat ıubeıi şunları bildir 
•ub tayyareler Binga~İ ile Bır~a - m"lctedir: 
}'a. hücum etmit11""rdJr. Bırka da Evvelki gece a2ır bombardı -
l';ıı!'!.gınlar ve infiliklar nıüeahede mzı.n tayyarelerinden mürekkeb 
•di\,.,iş ve dağınık bir hAlde yer- bir teşekkül, ilk defa olarak Ve -
de duran tayyarol8' \ 50 metre nedi~• ıriderek ltalyanların ulaşa
İttifeclt'ln mitralyöz ate!llİne tutul- m1ySıca~ımızı zannettiklPrİ bir 
l'n1 ı!'ltur. Dii'.ter tnyya-rt-ler tara • hf"defe hücumlarda bulunmuştur . 
fındftn Bingazide yapılan bom - Bahis mevzuu olan h~d,.f petrol 
heırdıt"f' .. nlar netice!llİ dalşı:akıran taıfive f~brikalJllrile clokların bn

Fener Galatasarayı 2-0 yendi 
:;>erinde mütea~didb infi~~k~ar lundıı!iu Potro Marıı:hera' dır. Bu Mektebliler koşusunu İstanbul 
rı~ısule gt.lmiş ve hı.r gem~. f".:' h~dtf Venecliğe '1:idt-n bir dPmİr· 
t):"l Vi\kınında iki yangın gorul .. yolu üze,.inde bulunan bir köp- koşusunu Fenerbahçeden 

lisesinden 
Hüseyin 

Halk evi Eşref, 

kazandılar 
tnıı ;tür riirı:tn yakınındadır. 

B 
;. T~' .,•. nı•nt•k>la- k ornıa ve .,r " Mıl.inoya varabilm•k, büyii FENERBAllÇE 2 ·GALATASARAY O 

tı,..,cl, b" rf)k kr•if uı;u!'llııırı VI'\ - lı b 
1
. • k Merakla beklenen oyunlarını Gala -

· a ır · · d b • ir wevrüııefer ka i ıyetıne ve c;o l:.• 1 m1ş v,. Savoi 79 tıpın e 1 ~ tasaıey]a Fenerbahçe dün Şeref sta-
d.b,man bombardım ın ta~.vare!lı büvük bir mukavemet~ müte • dında büyük bir seyirci kalabalığı ö
llı .. ,_ler j,-inrle ciüşü~iiimi.i!lltıır. vakkıftır. Venediğe varabilmek nünde yapmışlardır. Havanın güzel ol-

C:~nubi Arnavudlukta Tepe • keyfiveti i'e ortaya yepyeni sey- ması ve takımların son dakik.ıyn ka
ıielenin civarında dt"vriy~ ~r;ıı'!- .. f l • t T y dar ne ,ek.ilde çıkacaklarının bilinme
! •rcl~rurn?! S. ruse er mese esı atmı.• 1

"· ba" - mesi ma.;a büyük bir ehemmiyet veril 

pıyor, G.alatasaray müdafaası miı."tema-\bariz üstünlüğü ile geçm!.,lir. Birinci 
dıyen gerileyordu, devreyi 4-2 galib bitiren yeşıl beyaz -

l!ur;lardan birinde Fcnerba!lçe 10l lılar ikinci haftaymda 5 gol dahıı. ata
açıjcı üzerıne adam çekerek topu r-antr rak bir gol ycmiş.lerdir. Netic'!d~ Vefa 
for Nıyaziye JCeçirdı. Niya.d de topun 9-3 galib gelmiştir. 
yere di..ı~mesini beklemeden guıel bir f b h t d d Küçük besizler büyüdüler vole ile Fenerin ilk golünü yaptı. ener a çe S a in a , 
Bundan sonra Ft.nerb1Jlu··?lilerir. doha SÜLEYMANİYE 4 - BEYOCLU 

çok açılclık.ların_ı ve akın üstüne akın SPOR 2 • Hepiniz hatırlarsın•z. Bundan bırkaç ıene evvel Kanada' da °'" yapan avcı t:t.YY - \ · • 23 30 u ıraz i'9 .. d b" d'" mnn homb..-r- yare erımız ıaat • n1esini mucib olmu• ve oyun baş'a-
..ı tıpın e ır . nq l',küH,ne te· geçe Yenediğe varrntş1ar ve eon madan evvel scyircilerdekl heyecan 
\.:"'."'•n ıayv•r-s1 te"e. . . . • d d a• son b · b" k'l 1 t - .. l ] hırıı:ıını tayvare e geceyarıınn an c. 1 arız ır şe ı a nuş ı. 
~8.f.h.if ed~re-k bun ~rcılrtn ·ye fHo· ra hedf'~te-n ayrı\m1ııııtır. Saat 3,15 t Şazi Teıcanın hakemliği 
1h ha f"tmi"tir. Aynı f"Vfl altında oyuna başlamak üz.ere takımlar 

yaptıklarını görUyoı·uz. GalataS&ray da 
güzel oynuyorj hatta birinci devrede
kinden daha güzel, fakat aradaki nl!i
pet farkı bu se(er Fenerin lt:hincdir. 

Fener bahçe stadında ilk m1,t~ı Sii - fakir bir ailenin birden beş çocuğu c lmuttu. Bu görülmemiş, isitil
leymaniye ile Beyoğluspor yapmıtl~r- memit bir hiu.li~e idi. Bütiin dünya gazeteleri günlerce, aylarca bun• 
dır. Bcyoğluspor birinci devrcJe üstlln hır oyun çıkarmı, ve 2-0 galib gelmilji- dan bahl'ettiler. Çolr iyi bl'k1lan bn beşizler büyümüş)erdir. Bu gün 

lilı'" diğer bir hnrr.budım"n te- Bı~~""ıtr _ "'~lr ıu tekilde dicildiler: .. 
,,.~·1<-.:. liine t~sadüf cdf'rek ~-"~. • Fenerbahçe: Cihad, Taci, Lebib, 0-
.ı d .. ·· mu"tur 1 • ~•n da i'd taYY"'" uşur . fİ1'~ret miiY:l\ere 8fl meı:- Fikret, E.•ad, K. Fikret, Basri, Ni-

St!rki İtR1van A~rika-.ındıı A~- - yazı, Naci, Rebu. 
~ · b" akını, .• ~,· S fv 23 (AA) -Bulgar Galatasaray: Osman, Faruk, Adnan. 
·•ı:\'""!1 ij 7 •rınf" n ~~ce k b" o . a . . t'tı.11tır. Bir fabrikanın büvil. ,ır ve-ti a7.11ısını k?1.bul ederek iki m~m ~'lusa, Env~r, E.'!:fak, Barbaros, Gün -
"' · . d cıkmı,. ve a- d düz, C~mil, Salahaddin. Sar3fim. 

... ,,.e"'ın e van~n · • lek~t ara.taında tİr<"ret n1iiba e· Bodurinin hatırflı!'ltna hürmeten bir 
til~v~ şiddt-tl~ v9nnı'••tr. A.vnı J~: lelerine aid meıelelcr hakkında ılakika sük.Ut ed.ilrHkten 10nra, oyuna 
!"rıı t•rla infili.klar ela te-!'lpıt e ' ·- ·· ·· ·· Gal<:ıtaı;:.. aray başladı ve Cemil ilk ham .. ..,.. . voru-.muwtur. 

• • ~.~. 1111111111111 11111ı••·ııııııı111111111111111ıııuııımıııtl'ıııı11ııı11111ıı11111mmııuıı: ! ................... E .. ,~ ... {i" K L O $ EV lL E lR< ~ 
' M 1 111111ıtotllllltı•lllllllllUllll1U111111111111111111111111111ıı11111ııı1111ıı11111l 

led-e Fikrete mülhie; bir ~kilde yük1en 
di Fakat Fenerin favul lıtışile savuş -
turduğu tehlike bir kaç dakika sonra 
tE-krar Fener kal{'~;i önünde beliımeğe 
ba!'=lndı. Fenerbahı:e mütemadi bir tez.-

Bir aralık sarı kırmızı taktın silkin
mek istedi ve on dakika kadar Fener
bahçe kalesi önünde oynadı; fakat )tir
tni dördüncü dakikada gene Rt"'bünin 
Faruk.un eline vurdurduğu topu •hend
bol atışında, Niyazinin şütile Galata -
ıa.ra)' kalesine girdi . 

Bundan sonra Galatasarayda bir bed-
1-ıınlik görünmeğe başladı Ye Cemil 
mütemadiyen uğraştığı kaleci Cihadı, 
~ö~üne tabnn çıkar.ıı .. k peıe {cna tir 
şekilde sakatladı. Hakem bir sporcu
ya yakışmıyan bu harekete rnüsaınaha 
edemezdi ve etmedi: Cemili sahadan 
r:ıkardı. Fener kalesine de Fikret eeç-.. ,,'ı'~·eıı111k11ııt11em11r111ıe11 .... ııı"d ..... ,a"'"

1
:·r

1

"".'.. 

1 
>---<-~ ·_._."~- ~ .\ '- · / yik atlında k::ıılmaktan kurtu1a.m\ynr 

·.·e Galata.sarayın r~kiblne nispeten c;ok k•lecı'sı' On d::ıkika sonra Fenerin 
li. 

S 1 
• • d Ka'"I' daha şuurlu oynadı~ı ~öri.ılüyordu. Bu tekrar oyuna giriyor ve oyun müteva-" rArın ıca 1 - .... ııal uzun müddet devam elti ve Gala-'i " · ı:ı ıin bir cereyan alıyordu. Hakemin dü-• Dikkatle bakınız! t.asaro.yın kendi lehine ~österdifıi bar;z düğü Fencrbahçe 2-0 galib iken öttü. 

Ye P 
.. "car cskerı • oyı.ı.n farkının her dakika bir n<:tic.e 
"" T ' ' Yukarıdaki re>imde, kenarları ·;erme'i beklendi. Bir aralık Fenerbah- NASU.. OYNADILAR? 

Şe~erin. kimin tarafınan icad oklu i.ki hat görülmektedir. Hatla- \e üstüste bir k1tç akın yapmağa tqeb- Fcnerbahçe yukarıda da anh1ttı~ımız 
~diimio olduğu hr.kkında !'larih m~ rın birini kısa. di~erini uzun gÖ· büs et.ti; fakat nedense Feneılı oyun- ı;ibi birinci devrede hiç muv3Hıık ola
lUınat yoktur. Pek eski çağlardak1 rüyorsunuz değil mi) Halbuki ya· cularda en1niyet verici hiçbir hareket madı. Fakat ikinci devrede oyunun irla
inısanlar. şeker kull?nmış1ardır. Şe nılıyorıunuz. Bu iki hattın uzun- göze çarpmıyor ve başladık1 1n bir işi 1 resini .. et~ne almı, ve rakibi de bu ida-
ı. • 1\1 d S ı,· b" · · nı-k gev-k bir ce'<.ilde yarım bırakı _ reye tabı olmuştu. Bununla beraber ılu 
ıt,r kamışı ziraatı 131r a ve u- lu\c.lfln ır ırının avnidit. 1-lat· ""- v- " 

'

. tb 'k d'I d ı·orlardı. Fener taraftarların<la bile 1 iç dolayısile ~ağ •.çık, tağ bek muva.ff'lk 
1Yede vi.ıİ mikyaıta ta ı e 1 - !arı birbirin en ayırd eden uc1a- v1 1 C h d •bugün iyi değiliz. kanaati yerleş'Tleğe olamadılar. En ı_ oyuncu er ~ ı " , 

ftl' ·~ir. rında bulunan ("İt:~ilerin ;111tikA.me- başiamışlı. Rebii ve takımı .. idare bakımından Bü-
Şe-ker Avrupaya Siçilyahlar ta- 1 tidir. Hatları İstf"r!le-nİ7: ölr.Un;;z. Neticesiz Fener t1kınları T"ek a7 sür ı,ük Fikret ve Omerdi. . 

lafından getirilmiştir. O vakit on Mü•avi olduk1,.rını f(Örii,.•itn;İ7. dü ve Gal·ılac-i"ray tekrar ta7yika baş- Galatasaray eı. tarr.nhtıln çnk ı..ıyan 
ikinci asırda bulunuluyor idi.. Şe· 1 i-..f'"'lıık 911J.il,1 .. ,.. la<iı Bu e~nadn Saliiha-idin brl<lenmr- riCôrdü. Cemilin Gündi.\7.Ün yerine ko-
k"'r ziraati ve İstimali Siçilyadan il! dık. biı ,ekilde bır sol lr'ole 'lltı: bu ı;ü nulrnası, Gündüzün de beceremedı 
•'' d d K ya> ~ d ? ıu· n •ol olmosı kadar tablt bir-yola- saç içte oynatılması, çok tersine yapıl-
·"• en a asına ve • anor k•zıttı ~r 1 • " .,, ld"larına geçmiştir. ftl n rr.a?.Ü:ı. Fnknt navrilooıi hır hiıdi·e ile nıış bir işti. Cemil futbol ~vnn~aclı, 

karşılarffık: Cihad şayanı hayr<'t bir ı bolfuna Yldırdı: sakatlama t1ıyRsehnde 
1508 senesinde Fransızlar, şe- Sofra1ftnnızdaki limonu ttıkmak f.':kilde fırladı ve üst direğin altını bu- j muvaffak oldu. faknt oyundan da çık1-

kerj müstemlekelt>rinde yetiş~ir- için camdan veyahud madenden ı.,_n topu yuınrukla kornrre çıkardı rı;dı S&~ açık hiç: 'lır kıymet ıf·~<1 e f·l
l°rleii:e başhı.mııt1ardır. Avrupada yap•lmış 1imonluğu tabii hilirııııİ· Fenl'rbah,.enin böyle bir tC'hlikeyi al· 'Tliyordu. Enver, Mu~a. Salihaddın mu 
•!!ker evvela ili\c olarak kullanıl- niz. Bu limonluk ıay~ıııı;indf" limo~· 

1 
ıatması takıma birı:ıız kuvvet verdi. vt' J yaf~alt _olduhır. F<:>ruk ve. Ad.~·u.r Ler 

h\ı~tır. Şekeri ancak zamanın ec· ]ar ıon damlauna kadar sıkılabıl- ı Galatasaray kaled 5nündc Fenl:'rli mıı· --.aman.k~ oyunlarından a_tagı bı~ d~re
ıe.hancleri ıaatrdı. Bili.hare kah- mektedir. hacimlerin dol::ıştıklrırını. Galat1tsarRŞ , r-ede ıdıler. Hakem Şau her cıhetten 
11, ve çikoll!lta taammüm edince Bunu icad eden adRm, Pari.Jte beklerinin de bir kPk dero n iişltül va- ı rııükemmeldi. 
''kcrin iıttimali de artmışır. 1695 büviik bir lokantada garson ıef- zıyetc düştüklerini flördük. ,. .. F. T_. 

\ \
..... . J l f . . Devrenin sonh~rınl\ do~ru Galatn - Şeref stad1ndtt huyuk maçhın evvel 

' "'le~inde diinyanın bir mi von ki- ıgını yapan ean .. e t"Vr'! ısmın- . . . . . 1 t 1 18 3( ıl b' d d B · d . !;aray tekrar hakımıych ele aldı; Cı~ j kı maç yapı mı~ ır. ' 
o ~~kcr 

11
arft'dilmickrn. ) se• e ı ra am ır. u ıra ı ili;l'l\'f""ln- ~ · LTINrl·r ı 

b f 
. 180 000 had ocklerin kaç1'd•gı toplan çıkıo BEŞiKTAŞ 4 - A •• 

nt: ind(" bu iktar sf"k!'len milyon de u oe gar!'lon, tam ' . ) ~ f . d k . \ yapar,k (deS(aJe et:neııcyni f'ner . Iial--em Tani{ın l·i.ır<'~ı~ı 'l <.ı't-r•an~n 
iloyu bulmuştur. frctnk_a mdıştırb.'\"h \SlO Luhr,-e bidnci devrevi mnıl1 t'ı.'l lıitire· bu oyunun birinci devrc!'iinde Be7ik -

Pancar şekeri, 1 7 4 7 senesinde Rımış ııoı;e e ı a <tre sf"ne· bılirdi. ta, üstünlüğünü şı:östermi• ve üç gol 
Alınanyada Margrat adnıda bir •inde Franıııanın al,luka altına a- Golsüz olarak nihayet bulan birinci :ı.tmıştır. Fakat ikinC'i devrede çok sert 
~irrıvager tarafından icad ~dilmiş lınması dolavısile taammüm eyle devredeki Fenerl'>Ahçeyl ikinci devrede oynayan Altlntuıt tıı,kımı bir gol çıkar
tı .... Fakat pancar ı~keri ancak ""lİ~tir. Bundan sonra kamış şe-ke ı:!;Crernedik. Sarı lAC'ivt>rd tAkım arılmıcı "TllŞ, bir gol yemi .. tir 

tir. Fakat ikinci devrede dört gol çıka- resimde gördüğünü1' ~ekilde sizlere gülerek, cıvıldayarak bakmak• 

ran Süleymaniye günün sürprizini ya- tadırlar. 

parak maçı kazanmıştır. 1 -------------------------------
İ51ANBULSPOR 5 - BEl:KOZ 4 f 
L:tanbulspor - Beykoz maçı oldukça 

heyecanlı geçmiştir. Birinci de:.ıreyi 
ikişer golle berabere bitiren iki takım 
ikinci devrede de beş a:ol çıkArmı,lar -
dır, Bunlardan üçünü yapan lstanbul
svo: oyunu 5-4 kaz;.ı,nnufhr . 

Kır ko,uları 

Kömürden zehirlenmi' 
Cumartesi ~ünü BalattAki evin 

de ölü olarak bulunan Mehmcd 
oğlu Ahmed Demirin ce,edi mor

ga kaldırılmıştı. Bu sabah Tıbbı 
Adlinin verdiği rapora göre, Ah .. 

med Demirin kömürden ze-hirle .. 

nerek öldüğü anlaşıldığından def 

nine ruhsat verilmi-:tir. 

iki kisi • 
köm""rden 

zehirlendi 
Be-şiktaşta Yenimahallede Dere 

sokeğında oturan 40 ya,ında Zeh 
ra Armağanla oğlu Nuri ArmBğ:-tn 
vaktıkları kömiirde:n zehirlenmiş .. 
\erdir. Ana oğul baygın bir halde 
Be-voğlu hastanesine k.ftldırılmı~ 
\ardır. 

tar zevkli ve heyeranh geçmiştir. 57 \bib 17.42 ile üçüncü gelmişlerdir. 
kilc...d.E Mn!tepeden Cen~~l KuleUden Şe T;;-J..nT~ _tas~flnde J\.urtuluş lS PU K: 
ı·ğ· rek campiyon olmu!itur. 61 kl- vAnla bırıncı, Galatasaray ve M. 

ı ı yene \" 1 ki · ü ·· ·· lmuş 
loda Denizden &rm~d. Kule:iden Y..leı:- 28 er puva.n a i ncı ve çuncu o "" 

. k · 1 .... !ardır n11yl 4 revundda yener~ tampıyon ua ... 
a''"'" tır 12 kilod• [)enhu<n Aıil r-ı~~- Beyog~ lu Halkavi 
tı•epdcn Bedriye c.~ r"' •undua en •. ~ 

ı;.t .. miştir. 79 kiloda Kul.elid~n Hay~ı k k c; 
Mailopeden Aliye bariz hır faıkıyel gos lf O USU 
termi' ve Askeri liseler şamoiyonu ol- Diln yf'di yaşına girmlş O .. 
mu.tur. Şimdilik D<'niz li~i iki film- lan Beyoğlu Halk~vinln (H'.1 \t 
riyonhıkıa h.,~ta gitm('ktE'dir. 

BaskP•bol miis~b:ı-ka1arı 
1 Bask~tbol mü:abakalarına iUn r:min-1 ·- ı i.lnü Halkev.inde devam ecHlrniştir. Ü

Mt:k•ebliler kır koşu.ıu birinciıi rüncü kalerorirle Galat<ı~mray A. Gala-
E,ref (İstanbul lisesi) ta~nray B yi 48-"ll ile, B~yn~luı<por 

f\lt..ktebler aras.r.Ja'..;ı j;_ıı;: kn kotu u Kurtuluş A yı 17-7 ile, Kuıtuluş da 
-..Un Şişıitle 2500 nıetrelik bir me afe Is\ttr.bulcµoru 17--l.~ ile venn1·~.lcrdir. 
ü.:erinde yapılmışt~r .. lı..~anbul li-resin-ı İkin~ı kategoride Istanbul:~por Kur -
c!cn Eşref rakiblerını .surkl.ase ederek tulu~ 48-18. birinci kateı;:onde de Ga
yarışı k.ofa,llıkla kaz.anmıştır. Derecesi lat.A.Mray uvıf bir ke.dro ile çııtan Kur-
8.23 d<ıkikadır. Ik.inciliği H.ıydarpa.fcl - tuluşa 25-17 p:Plih eelmi~1rrdir. 
dan Halil. ü~ü.ncülüğü de Kahtı.b.şt.'ln 
Namık almışlardır. Takım la,.illifınde 
lleydıır•ı- ·a birinci olmu~tur. 

Askeri mektehler 

Kros Janlri 
&yoğ1u Jbikevinin tertib cttii;i Kros 

KMJtri ehin ~?00 ve ~)()l)J mt"tr.P iı.,crin-

de ·uıpıımıştıx 

3000 ınetre koşuda Konstan'.in 12.G 
1 ile birinci, Skoçimavu 12.25,9 ile ikln
C'i. Berker 12.28 ile üçüncü gelmijlcr· 

$aııı111\ onasına dün B~vo~"J 1-l:ılJ.:e - d"r 
vinde devem edilmi~tir. Orgene~al F.ah- I 1 

• .• • 

boks ,ampiyonası 
A~kerf mektebler arasındııki hoks 

Kır Koşusu) Şişli sırtların~a 

altmış 'k' aletin lştlra.klle ve 
karlı blr sahada yapıldı. 

Teknll< neticeler şunlardır 

5000 M•tre 

l Hüseyin 
2 Artan B. 

F. B. 
J .K. 

16.46.l 
17.25 

3 Habib Atıet·k Y•ld•z 

3000 Metre. 

17.42 

Ferdi tasnif : 

1 Kon;tantln M. K. 12.06.4 

2 Skoçlmaru o. s. 12.25.9 

3 Berker y Ş. 12.29 

T;:l.1t1m tasnifi : 

l T. Y. Y. K. 5 ı 6+.7 = 18 sayı 
2 M. K. lj-11-1-16 = 28 

3 o. s 2+ 4 22 = 28 
4 A'I • •ik Yıldız 10 12+18r40 

5 Y. Ş. a+ 20+21 = 44 ;~·t-1 sene!linde kullanılma~a bae- ri günden güne çekilmit ve ~·erini ~e mül,.,.mmel l~lf'r hir va1iv·~ 1 P ~irmi"t-ı VF1i'A 9 - ........ ·r•r A~J 1 

•nrnıotır. Evvela hiç raiibet bul- pancer ıekerine bırakmııtır, ti. Rebll soldan çok tehlikeli inişler ya- Vefa ile Topkapırun maçı Vefanın 
d 

,. Alt , k ''t"·ll k 5000 metre koşuda Hu~e\'ın 16.46.1 
rE' c; n H\"n ve y..ı ... ~e r:J Loe u-
mandanların-bulundu~u bu müsabaka- l ile birinci, Arlan 17.25 ile ikinci, Ha -

' 
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1 UCUZ iLiNLAR 1 
. 
lf Arayanlar 

* İş arıyor: Türkçe. fransızca. tnııillz
ce lisanlarına vakıfım. Bu liaanlar üze· 
rine muhaberat ve tercümeve muktedi
rim, daktilo~afl bilirim, askerlikle ali· 
kam yoktur. Her türlü referans vere
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
eş.hşacak hı anvorum. Galata Kefeli 
Hü;o;e-vin han No. 1 de (C. H.) adresine 
mfrracaat. (10) 

+BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni tilrkeeyi iyi bilen. daktiloyu çok 
iyi bilen ve sür'atli yazan bir bayan 
münasib ücretle iş anyor. Hakikat 
ıazetesinde (N. N.) rümuzuna mek. 
tubla müracaat. (20) 

İfçi Arayanlar 
+ BAYAN ARANIYOR - Tqrada 
çalıpbil~k okur yazar ve eski Türk. 
çeyi iyi bilir bir Bayana ihtiyaç var. 
dır Hakikat gaz•tesinde (T. Ş.) ru.. 
muzuna mektubla müracaat. (18) 

Satılık - Kiralık 

SANTA-----
Herkes, bilhassa çocuklar tarafından alınması 
gayet kolay ve müessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı gayet teslr1idlr. Barsak solucanlarının bilyüklerde ve kii(üklerde 
1ebeb olac:aiı tehlikeler ıözönüne alınarak solucan hutahklannda bunu 
kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu mUst.ahz.ar 
Her eczanede bulunur. Recete ile 1atılı.r. 

Kutusu 25 -

HAKIKXT 

C.b, Kol oaall•rl olbn 
Metal ıs sene prantlll 

1 TAKSİTTE 

Kömür ve Odun 
Sobalan 

lhvaııarl ve Elektrik 
Ocak:Jan 

4 TAKSİ'ITE 

4 TAKSİTTE 

1 
AEG el•ktrlk süpilııe \ 

ve hnnl•n 
1 TAKSİ'ITE 

Aviıeler ve 
hediyelikler 

4 - 6 TAKSİ'ITE 

LUXOR Radyoları ve otomatik GRAMOFONLAR! (Tııksltle) 

Osman Şakar 
ve Şki. 

Galata, Bankalar caddesi 59 - 47. T•I : 4.1378. Bevazıd. Üniversite 
caddesi, No. 28. Kadıköy, İskele caddesi No. 33ı2. ,. 

Iktısad Vekaletinden : 
TÜRKİYE 

KIZILAY CEMİYETi 
Umumi M:?rkezinden: 

Afyonkarahisar madensuyu şitelerinin ağızları için kapsül ılparif 
verileceğinden alSkadarların ni.imunesini görmek ve izahat almak iızere 
İstanbulda Mimarvedad caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay Deposu 
Direktörlü~üne nıUrat'aat ebneleri ve teklif mektublarını 27/12:940 cu
ma günü saat on bire kadar bu Direktörlüle tevdi etmie bulunmalan 

Yaptırılacaktır İplik Çıkrığı 
1 - Veki.!etimiue yaptırılacak •ambalaj dahil• 3,050 aded iplik çıkrıitı 

kapalı zarf usulile ek,iltmeye konulmuetur 
2 - 3,050 aded çıknjtın .ambalij dahi), tahmin edilen bedeli 30,500 

liradır. 
3 - Muvakkat temınat 2287,5 liradır. 
4 - Çıkrıklar oartnamede Jtösterildil:i üzere imalAt verinde teslim 

edilecektir, * Kinhk apartnnan dalttsl annı
:yor - İlet. Oc: odalı ve konforlu kiralık 
&))&rtıman dairesi aranıyor. Hakikat 
1'.A7f"tesinde (Kiracı) rumuzuna müra
caat. (17) * İYİ BİR AİLE NEZDİNDE - Mo-11·---------------------lllııi 
bilyalı veya mobily11!llı:z bir oda arMll. 
yor. İstanbul tarafı 49yanı tercihtir. 
Hakikat gazetesinde (M. E.) rümuzu_ 
na mektuhlıt müracaa.L (19) * HARBİYEDE - Deniz J{Ören. dört 
katlı ve mükemmel bir aparbman sa
tılıktır. İradı 3484 liradır. Kayıd nu
mara!'\ (275) Galatasarav Lise1d kar
.ııqnda 1~4 numarada F.rnlfık İş. Te
l•fon: 49010. (21) * 2600 llraya - Kurtuluş tramvay 
caddesine çok yakın klrJtir 3 odalı 
muntavı.m bir ev 2fıOO liraya satılıktır. 
(20) lira kirası vardır . Vakfı yoktur. 
KAvtd numarası (274) Galatasuav Li-

5 - İhale 6ill941 salı !{Ünü aaı1t 15 te Ankarada İklısad Veki.leUnde 
müteşekkil Komi$yonda yapılacaktır. Talihlerin me:ık:Ur Jtiin ve saat.e kadar 
teminatlarını yabrmalart ve 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince 
tanzim edecPkleri zarfları eksilbne saatinden bir saat evveline kadar Komb
yona tevdi etmeleri lizımdır. 

6 - Bu hususa müteallik prlnameler İktısad Vekaleti Sanayi Umum 
Müdürlüğü Küçük San'atlar Şubesile İc;tanbul ve İzmir Mıntaka İktısad l.'lü

• dürlüklcrinden 152.5 kurul bedel mukabilinde temin edilebilir. ·8102· (11844) 

lüzumu illin olunur. 

Koruma Genel 
Satınalma 

Komutanlık Orman 
Komisyonundan • 

1 - Orman Korunıa Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı ic;in 2000 takım 
yazlık elbise kapalı ı.atf usutile ihalesi 2.11,. 941 pe~mbe J{ilnü saat 11 de 

Ankarada Yenişehlrdc Komutanlık binasındaki Satınalma Komi.svonunda 
yapılacaktır . 

2 - Muhammen bedeli 16000 lira ve muvakkat teminatı •1200· liradır. 
3 - Şartnameler herıtün parasız olarak Satınalma Komiavonundi 

görülebilir. 
' - İsteklilerin prtnameslnde yazılı vesikalarla beraber teklif mektub· 

larını ihale saatinden bir ıaat evveline kadar Komi1'vona vermeleri ilAn 
olunur. ·8681• (11839) 

' eeıı:ıi ka"ısındıa 184 numaradR Emlik-İs T.ı.ıon: 49010. c22ı Yılbaşı Hediyelerinizi * SUADİYEDE - Suadiye Cami so- En ucuz fiı 1 tla Bevaı.ıdda Dökmeciler Fuadpaşa caddesi 81 No. da 
kaıtmda 6 odalı ve üç dönüm bahçesi I\tESRUR GÜLEY'in I\lodern Oyunc:ak fmaliithllne. inden 

bulunan denize nazır kötk 4,000 lira- ·~~~=~~~~~~~!_l~•~d:a~ri~k:._:•~di~'~ni~z::_. ~~~~~~~~~~~~~ 
ya aatılıkbr. Kayıd nurnanı.sı (272) ( 

~:;.~;,ı;~ .. ~i 4~~~;:ı: ,1~90~~.- \... Devlet Deniıvolları İ. U. Müdürlüğü İlanları 
(23) 

Ba.,, Di,, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında gUnde 3 kaıe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKIN!NIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

lst. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 

!a!u:ı~:Dc~k;;-.. ı;.~~~:in~:OO ~\~ 25 birincikanundan 30 birincikanuna kadar muhtelif 
~~~: ~:nı;:~ ';.~~:~:,~ K~~d k:~~ hatlara kalkacak vapurların i•ti"'leri. kalk•• gün 
::.~aıi: ;;:9~~:~:'.;."~1,~1·~ı k;:: ve ss.alleri va kııılkıu~ıaklArı rıhtımlar 

Süvari Binicilik Okulunda yaptırılacak bir sundurma 24/12/940 günü ıaat 
11 de açık eksilb'ne ile yaptırılacaktır. Keşif bedeli 4718 lira 88 kuruttur. İlk 
teminatı 353 lira 91 kuruttur. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli gün ve aaatte Fındıklıda Komutanlık Sabnalına Komi!yonuna 
gelmeleri. (11621) 

l•lon: 49010. (24) * BEYOÖLUNDA - Sak1zaiac1 civa
nnda yanında bir dükkanı bulunan 
ve senede 480 lira iradlı kir.,;ir ev 4000 
lirAya satılıktır. Ka,•ıd numRra~ (268) 

Gal11.tasarav L'i~"li lı::arııoı:ınd<'l 184 nu
mar.da Emlak - İs. Tel : 49010 (25) 

Miiteferrik 
* U..n d•rsl•rl - ·Çok •hven !iatla 
bıırilizce. fransızca denleri veririm. 
her vere ııtderim. Hakikat a:azetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat 

(14) 

Meşhur 

HACI BEKİR 
TiC"arethanelerinde 

Kaymaklı lnkom 1311, Kec;;U.ne 
tekrri 120, Tahin hel\.'A.lliit 50, 
ıe;am b11.lı:lav"'"'' 90. Kırk katlı 

Saray baklavası 
uo 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

B•vollu t.tıkm cedd•sl 
KOMEDi KISMINDA 

Bu ok'"m oaat 20.30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 
JBONE ŞARTLARI 

Tilrldye tein ı 

3 ovhk 270 
6 525 
Senelik 1050 

imtiyaz ahlbt " Batmuharrlrl: 
Necib AD K UÇUKA 

Umum ne•rtvab idare eden 
Yozı itleri MOdilrll: 

C.moJ Bokla SEi.EK 
....,Jdıtı Tel" 

\._ Cumhurtvet Matbusı ) 

Karadeniz haftına 

Bartın hattın• 

Mudanya hattına 

Bandınn• hattına 

Ko,.,.blııa haltuuı 

fmroz hıttma 

Ayvalık hattlna 

fzmlr !Ür'at hattına -

İzmir aralık postası -

Salı 12 de (Ak~u), Pertembe 12 de (Eı;t:e) ve Pazar 
16 da (Erzurum) Galata rıhtımından. 
Sah 18 de (Analarla), Cumart••i 18 de (Antalya) 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazartesi. Salı 9.50 de. Çarpmba, Perşembe, Cu
ma 16 da (11-farakaz). Cumartesi 14 te (Trak) ve 
Pazar 9 50 de (Marakaz) Galata rıhtımından. 

Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 8.15 te- (Trak), Ga
hı.ta rıhbmındRn. Avnca Cartamba 20 de (Mersin), 
Cumarte~i 20 de (Saadet) Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Toohane rıhbmından. 
Paıar 9 da (Bartın) Tophane nhtımından. 

Carpmba 15 te (Bur!a) Cumarte!d 15 te (Menin) 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir) Galata rıhtımından. 
Perıı:embe 13 te (Tırhan) Galata rıhtımından. 

N O T : Vapur oeforl•rl hakkında her tilrlü malilmat qağıdo telefon 

numaralan yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Bat acentelill 

Galata Şube ~ 

Sirkeci • • 

Galata nhtımı, Limanlar 
Müdürlüğü binası albnda 
Galata nhtımı, Mıntaka 

Reisliği binası altında 

Sirkeci. Yolcu salonu 

Umum 

Liman 
40133 
22740 

Şirketi Hayriyeden : 

DiKKAT 
Ahval dolayısilc kara nakil vasıtalarının azlıiını ıözöoünde tutan 

Şirketi Ha:vriyece sayın halkın istirahatini temin ve yolculuklarını 
te5hil l(İn kıt tarife inde Bebek, Amavudkö)~. Kuruceşme, Ortaköy, 

Be~iktaıı \'C KOprÜ ara51nda azimet ve avdet seferleri olarak 4.2 po5-

tanm tertib edildiii ilin olunur. 
Saıın yolc:ular bu seferleri muhtevi husast tarifeyi yukarıda ~nb 

i~kele l<l~lerinden mecc:anen alabilirJer. 

(.~~-i_st~an=b=uı ____ ae=le=d~iy=es=i=İ=li=nl=ar=ı...__~ 
Unkapanı Mecart tasfiyehanesi elevatör çelik zinciri. sÜZli(~ makineleri, 

süzme bakır levha kafe!leri ve teferrüatının tecdidi ve yıkama tertibatı ya
pılması hıi aı;ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 4022 lira 70 kuruş ve 
ilk teminatı 301 lira 70 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muameliı.t Mü
dürlüğü kaleminde ~örülebilir. İhale 26 112 (940 perşembe ~nü saat 14 te Daimi 
Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 
940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale J{tinü muayyen aaatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (11710) 

1 

Aded 

1 

ı 

ı 

• 
8 

3l 

80 

300 

Urahk Un 

zooo - %000,,-

1000 - 3000,..-

750 - 1500,..-

500 - ıooo,..-

250 - zooo.-
100 - 3500.-

50 • •ooo,,
zo - 6000.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz. ayni zamanda 

talihinizi de denemi• olursunuz. 
Kesldeler: • Şubat. ı Ma)'ll 

l Aiıı~to~ 3 tkıncltetrln 
tArlhlertnde vaoıhr 11 

Kumbaralı ve kumbanmz besab
lannda en u 50 llruı bulu • 
nanlar kur'ava dahil edllirle1' 

23 Birfnciklnun 1940 -
YUVANIN SAADETİ 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI: 
Sıhhatinizin, ne,enizin sofranızın hadimidir ----

San'atkar işci aranıyor 
Devlet Demirvolları limanları 

Müdürlüğünden : 
ve 

İ•letme Umum 
F.skişehlr ve Sıvas cer atelyelerinde c:alıttınlmak üzere muhtelif dereee .. 

terde tesvjyeci. tornacı, frezeci, kaynakçı, kaz.ancı, boyacı, dökmeci. dernitclo 
sustacı ile birinci sınıf maran«ota ihtlyac vardır. MatlGb ev~fta olanlar ltl'l"' 
tihanda gösterecekleri liyakat drrecelerlne a:öre tavzif edilect'klerdir. Talib"' 
lerin bulundukları mıntakalardaki itletme müdürlüklerine, Eskişehir ve sı· 
va!ta atelyeler müdürlüklerine ve Ankarada da cer dairesine mürAcaatlt"rl 
ilan olun~r. (8612-11783) 

TÜRKİYE 

KIZİLAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Maskelere mahsus buJ,ulanınaz levhalonn muhafazası için 

100,000 ADED ZARF 
sipariş veril~kti!'. Alikadarlann zarf nümunesinl sr:örmek üzere t; .. 
tanbulda :P.limarvedad cadde~nde. (Kızılay) hanında Kızılay Depost.l 
Direktörlüğijne ınüracaat etmeleri ve teklif mektublarını 27 /12 ıg40 

Ctıma günü sa•t on111 k11.dAr bu DtrektörlU•e tevdi etmiş bulunmaları lü:,... 

••••••••••- romu ilin olunu?'. -

Orman Koruma Genel 
Satınalma 

Komutanlık 
Komisyonunda11 : 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'alan ihtiye.cı için 4000 çift ~t 
foUni kapalı zarf usulile ihalesi 2/1/941 perşembe li(ÜnÜ saat 15 te Ankara " 
Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır• 

2 - Muhammen bedeli 32000 lira ve muvakkat teminatı 2400 liradır. 
3 - Şartnameler bir Ura 60 kuruı mukabilinde Satınalm.&. Komisyonunda!' 

olma bilir. 
' - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektt.ıb .. 

lannı ihale saatinden bir saat e"'Veline kadAr Komisyona vermeleri iJSl1 
olunur. ·8681' (11~ 
~~---~------.-:..:...------~ 

MUAMELE VERGİSİNE _..._ 
• TAbi müesseselerin 1941 den itibaren tutacakları 

1 - 7 nümune üzerine hazlrlanmış 

<İMALAT>·< MUAMELE> 
( EMTİA, İTHALAT ve İHRACAT ) 
<SATIŞ) deltorlorile (AYUK BEYANNAMELER) 

Defterlerimizin 25, 50, 100 ve daha fazla sahifelileri mevcuddur. 
TAŞRA SİPARİŞLERİ SÜR'ATLE GfömERİLİR. 

Umumi l'Atı~ veri: NKJL..\P KİTABF.\'İ. İıır;tanbul Ankara Cad. 11\5 

Orman Koruma Genel 
Satmalma 

Komutanlık 
KomisyonundaJl : 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 5000 ıalc: 
çamaşır kapalı zarf u.sulile ihalesi 3 '1 ·'941 cuma ~ü !aat 11 de AnkarB 
Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktlr5o 

2 - Muhammen bedeli 6500 llra ve muvakkat teminab 487 Ura 
kuruştur. 

3 - Şartnameler hergün parasız olarak Komisyonda störiılebilir. 
4 - İı:teklilcrin sartnamf'~inde vazıh veıı:ikalarl1' beraber teklif mektııb" 

larını ihale saatinden bir saat evveline kad1tr Komisyona vermeleri tJj1' 
olunur. •8680· cıı838l 

~--,.~~~~~~~=-~...-,,,,_~,,,,_~,,,,_,,,,_~.....,,,,,"""""',,,,_-="' ___ __,,,,,_~~~,,,,_~~ ......... --,,,,_~~ 

Meraklı zabıta romanı : 6 
• 
Ipelı HasfıelileP 

Cetesi 
..:> 

Nakleden: H. MÜNİR 
- Eğer, ayai;ına bir şey takılmış ol- Yolda Batler, nazariyeler ileri ı:;iir-

maaaydı, şimdi Obür di.inyayı boyla- mefe ba,Iadı: 
TDlJ bulunacaktın ..• Mübarek adam!... - Bana kalına. diyordu, bu taban
Senin ayaiına takılan tey, benim elim- cavı sıkan yalnız bir adaın vardır. O 
dı Pervasızca ileriye atıldığını ~örün- da Makrey'dir ... Karanlıklar içeri&in
ce hemen bacağından çektim ve seni, d<> kendiainl ıörmel(:e imk.in clnıadı. 
tehlikeye, körü körüne atılmaktan alı- Folka~ yemin e-debilirim ki bu l.fakrey 
koydum. Yere dil$ii.p de ba~ın tate idi. içeri alalım mı dersin? Kendisi 
vurdu~ zaman. aldın başına gtlmi!Jtir Hetvil caddesinde 29 numaralı evde 
aanınm.- Ben ana kac defa söylcnıe- oturuyor. İstersen timdi derhal ıtide
dllr. mi ki. tabancanın üzerine k()lful- lim Sana t min ederim kı, fimdi ora
m.z! ya giderR kendisini evde bu!mıya-

Tabanca sesi, vak'a mahalline iki C.'.lıbz. 
roliıin kofa kota aelmesine ıebeb ol- lı-1üfetliş Veyd bir saniye kadar ses 
mull"tU. 1 c:ıks.rmadı. Sonra: 

Veyd onlara kısaca izahatta bu!u11- - Sana bir şey ıöyliyeyim mi Bat-
du Sonra Batler ile birlikte otomobile ler, dedi. Kendini metheder!lin ama 
bindiler· bazan hakikaten bu medh• }!yık fikir~ 

ıenn vardır, 

Otomobil, gecenin scssiı; ve rutubet
li 1otluiu içinde fısıltılar yaparak iler
Uyordu. 

* 

Yalnız, acaba bu saate kadar ne-redev
di. Ne yapıyordu?. 

Oda karanlıktı... Bu sözleri IÖyle
yPn adamın ağzında yanan si;:-aranın 
atE:ı;>İ, kırmızı bir nokta halinde, uzak-

0 gece, Hetvil cadde!iindeki 29 nu- lardan ~örülen bir d.:-niz feneri Ribi 
maralı evin Eva Marlov tarafından ki. yanıp yanıp sönüyordu. 
ralanmıı olan kımıında bir ziyaretçi\ Kız tereddüd ve ha,Tct içinde: 
\;ardı. - Kimbilir, dedi. Kinıbilir neredey-
Eva'nın odasındıt, steni.f bir koltu~a di? Fakat timdi sen burndan Ritmelhıin 

yaslcnmıt. iri yarı bir ı:cenc adam olan a~tık ... Hf'rhı:tnd bir kimce ~örecek o
bu ziyaretçi, !iesrıizce otuıuyordu. Oda lursa, bizim için hiç iyi de~ildir. Hele 
karanlıktı, bf'nim ic;;in ... Şöhretime hol~l ~ .. lmesinl 

Eva Marlov, pencered~n dışarı ba- iııtemem. 
kıyordu. Az sonra: -· Aman senin şöhı ct.nl. .. Harikuli-

- İşte, dedi. İşte ae!di! d• bir şöhretin vardır bilirim ... Fakat 
Bunun üzerine ı;t:enit amu7.lu, iri ya- m;ıdemki gitmemi i!itivor5un. Gideyim. 

rı gene adam, verind~n kalktı. Pence- Ve ve şapkasını başına Jii:eçirdi. 
reye doıitru ilerledi ''e perdenin arala- K&pıyı açtı . .-::iderken: 
nan kısmından dıta· .. r: b11ktı. - C'>k yakında, aeni tekrar jlÔrme-

t!zun boylu. zayıf hir adam bahçe ~e geleceı{im, diye fısı!dadı. 
k.a:puı:ına doğru AA'ır :ıtır yaklaşıyordu. v·c uzaklaştı ... Bir iki hafif ayak se-

Cebinden bir •nahtAr c;ıkararak ka- si.. Sonra dE"t"in, ko:-~unc ve büti.in 
pıyı actı. Girdi. Müteıı.kıben iç kapıyı gecenin vah,etini k~ynun:ı almış gibi 
açtı. si.\·ah, ürpertici bit o;Pssizlik ... 
Şimdi ayak sesle-ri işitiliyordu. Uzun Eva, elektrik dübnf"ıııini çevirdi. 

boylu, zayıf adam, 29 numaralı evin FakAt o anda, bir aıl.!ırtı duyarak ıze-
kendine ald olan od:ıo;ına, yatmala çı- riye döndü. 
kıvordu. Kapı tekrar aı;ılmıstı. So~k ve sert 

re~idi. 
~a'nın yüzü korkudan l:ı•mbeyaz 

kesilmişti! ... İçeriye giren Makrey par
mağını dudak1arına götürerek: ·Sus!• 
işareti veriyordu. 

Makrey o vaziyette odanın ortasına 
dcğru yürüdü. Eva'yil \·aklaştı. Ona 
dokunmadan pencereye vürüdü. 

Dışarıda, bir otomobil yavaıı:layarak, 

h<'nÜz durmuştu. 
Eva, Makrey'in omuzundan bakarak, 

bu otomobilden iki kişinin ı;ıktı~ını 

~ördü. 
Eva bundan sonra Makrey'e dönerek 

boğuk bir sesle: 
- Ne istiyorsun, dive sordu. 
Makrey, koltuklardan birine oturdu. 
Makrey'in koşarak geldiği anlqılı-

yordu. Sık sık soluyordu. Bununla be
rı..her. heyecanlanmadan: 

- Aşağıya polisler geldi, dedi, Bir 
dakika sonra da burava çıkacaklar Bi?:' 
takım sualler soracnklar .. , Ve kat'iyyen 
eminim ki bana aid sualler soracaklar
dır. Senden istediğim şu ki, benim bü
tUn gece burada bulundu~mu, bir ve
re çıkmadıiım.ı söyleyeceksin. Anladın 
mı? 

Eva şaşkınlıkla ne yap:ıca~ını taGır
mıştı. Ancak ıunu diyebildi: 

bt!nim seninle .. . 

- Korkma ... Batler temiz vürekli bir 
aciatndır. Aklına fena ~yler jlelmez . 
(Sonra gözlerinden bütün vumueaklık 
ve inSAni ifade silinerek) Ne aöylü -
yorsam onu yapacaksın! Onları inandı
racak tekilde konuşacaksın! Anladın 

ır.ı? ... Yoksa, ben kendi:n konuşma~n 
bafllarım. Bu da senin ekme~ine val 
Sürmez. Mesel&, Receleri buraya ge-len 
heriften bahsedecek olursam hoşuna 

gider ml? Hani şu .~ündüz.erl ortalık
tan silinip de ~eceleri dolaşan adam
dan ... Yanı onlara Co Kolins'in Londra
da bulundu~nu fıslarsam hô$Una gi
der mi? 

- Co Kolins mi dedin? Demek bi!i
yor~un ... Bunu nasıl ~rt'nchlı? (Bu es
nada $(Özlerine birdenbire yaslar dol
muf olduğu halde) Hnyır! Hayır!
Sen bunu yapmazsın!. 

- Ben yapacak değilim! 

l\fnkrey bir sigara yaktı. 

Bu sırada kapı vuruldu. 
Müfettiş Veyd, çok nazik hareket e

diyordu. Sözüne töyle ba~lHdı· 
- Kanunen, sizi bu tarzda rahatsız 

elmcğe salahiyetli değiliz, lı,akat !ev
ka18de :zamanlarda, böyle tedbirlere 

Eva'nın odasındaki geniş omuı.lu, iri 
yc.ır! gene: 

- Tamam, dedi. Bu Çon Makroy'dlr. 

bir !11.f'~. kPndi~ine: 

- Knrkrn11' dive mırıldnndı. 
Bu sözü IÖyleyen adam Con 

- Ne demek isliyor.s•ın:' Ben. böyle mürac;ı.at etmek zaruri oluyor., Con 
Mak.- bir 5ÖZ nasıl söyleyebilirim! O zaman Makrey'i görmek istiyoruz. Kendisi bu 

evde oturuyormuş. Acaba oda!J ... 
'il' Bu esnada içeriden Con Ma.kre)' 

sesi işitildi: 

- Buyurun efendim .. Kendi evi-"'j.t: 
gibi buyurun!. Fakat ~nim ııcibı n•cl$ 
ve ıavallı bir adamı, gecenin bu '1''" 
tinde nıc:in görmek istiyorsunuz bil ' 
mem ki! 
Müfettiş Veyd, mavi sigara dumarı.ıs.;. 

rırun halka halka yükseldiği k~ey~ 
doğru yürüdü. 

"j 
Komiser Batler, etrafa sür'ııtle ıı~ .. 

gezdirdikten sonra, Kanadalı serserl t 
nin bulunduğu. koltuğa döndü. O kad• 
heyecanlanmıştı ki, Veyd söze ba~l•" 
mamı$ olsaydı, sorguyu kendisi :vsP'" 
cak gibiydi. 

\;eyd, __ arkadaşına d?nerek: 
1, 

- Muaade et, dedi. Şu i~ ben e 1 
alayım ... Bu gece neredeydin Makre>' 

?tfakrey hiç istifini bozmadı: 1' 
- Buradaydım. Burada, ı;u od•C

1 
l 

i~erisinde, sigara içerek ve bu gW:~ 
kızcağız.la hasbıhal ederek vakit geçifl" 
yordum. 

?.füfettiş Veyd birdenbire :Evıa~·• 
döndü: 

- Doiru mu? .. Makrey, akşarnd,ıı 
lıu saate kadar burada mıydı? 

Eva, kendini toplayarak 
(Devam edecek) 
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