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: ı Y U N A N \ • 1 
ileri harekatı ithalat Ofisi kurulacak 

Yeniden iki köy 

ve bazı tepeler 

zaptolundu 

Avlonya bombardımanı 

İtalyanlar üzerinde fana 
tesir yaptı 

Atina 24 (A.A.) - Yunan 
kuvvetleri, dün, Tepedelen yolu 
üzerinde iki mühim köyü işgal 
etmi~lerdir. Tepede len le Kilissu
ra etrafında bulunan tepelerden 
bazılan ds. Yunanlıların eline 
geçmi"tr. Avlonyanın İngiliz de
niz kuvvetleri tarafından bombar
dırnanı ltalyan askerlerinin kuv
vei maneviyeei üzerinde fena bir 

Of is, piyasada nazım bir rol 
mal getirtecek • • oynamak ıçın 

• A 

ithalat Birlilılerinin işini de Ofis ~apac:alı 
Ticaret Vekaleti ithalat ve 

ihracat birliklerine yrni bir tıe
kil vereceği için, bundan sonra 
yeniden birlik kurulmasına ta: 
raftar. değildir. Bu yüzden bar
sak ve yumurtacılar birliğinin 
de kurulması tehir edilmiştir. 
Birliklerin umumi katibine, \.' e
kiletten gönderilen bir emir· 
de, ithalat işlerinin tanzimine ka
dar, birliklerin mevcud vaziye
tini muhafaza etmesi bildiril
mektedir. 

-------
ticari mahiyette olduğu İçin, fa
aliyeti mahdud sahaya inhiıar 
etmektedir. 

Halbuki dııarından toplu bir 
tıuretle gelen ham kauçuk, te
neke, çivi, otomobil latiği gibi 
maddelerin tevzii, ithalat birlik
ı~rini alakadar eden meseleler 
değildi. lıtanbul Mıntaka Tica
ret müdürlüğü bu malların tevzi 
İ§lerile me§gul olmaktadır. 

müştür. Bu yeni teıkili.ta göre 
merkezi Ankarada olmak üzere 
bir ithalat Ofisi kurulacakhr. O. 
fis teşekkül ettikten sonra. Mın. 

taka Ticaret Müdürlüğünün bu. 
gün zaruri olarak ifa ettiği tev
ziat i"lerini eline alacaktır. Bun
dan ba~ka ithalat birliklerinin 
vazifesi de ithalat Ofisine intikal 
edecektir. 

~ıı ordusunu muvaffakiyeUen muvaf(akiyetc götüren Ba,k:umandan General Papa_!'os, Başvekil I\letaksasla konU$Uyor 'tl"es•illr.,ylla.,pllm-ı~llt.,ır11. ___ ._ .. .,..., .. 

Diğer taraftan alınan haber
ler~ göre, Ticaret Vekiileti top
lu bir surette dışandan gelen 
maJların tevzi İ§leri için yeni bir 
teşkilat kurulmasını zaruri bul
maktadır. Esasen ithaliit birlik
leri, çay, kahve, madeni eşya, 
ham deri ithalatının tevzi isle
rile me,gul olmakta idi. Fakat 
birliklerin mevzuları tamamile 

Halbuki tevzi iti. yalnız Jstan .. 
bul Mıntaka Ticaret Müdürlüğü. 
ne aid bir vazife olmadığı hal. 
de Mıntaka Müdürlüğü, bütün 
vilAyetlerin ihtiyaclannı tetkik 
ederek ona göre tevziatı idare 
etmekteydi. Şimdiye kadar tec. 
rübe mahiyetinde tatbik edilen 
tevzi işlerinden ıonra, bu vazL 
feyi memleket mikyasında daha 
geniş bir surette başarmak için 
yeni bir te§kilita ihtiyac görül .. 

ithalat Ofisi, piyasanın muh
tac olduğu maddeleri getirecek, 
evvelce bu itle meıgul olan it. 
halit tacirlerine verecektir. Bu 
suretle ofis, piyasada n&.zım bir 

rol ifa edecektir. Bu itibarla lt
haJi.t Ofisini, bir nevi itha18t in. 
hisarı mahiyetinde telftkki etme. 
mek lazımdır. Ofis, bugünkii 
müıkül ~artlar içinde, ithalat ta. 
cirlerinin baoararnadığı itleri ya. 
pacaktır. 

lon 11azi~et 

ICarıısında 
'-~ talyan hezimeti karı111nda A~

ınanyanın ıadece eırarengu 
bir ıüküt ile beklemeıi elbet-

1~ bot ve ıebebıiz dei.i_ldir. .Ye: 
~ı bir hamle ile buııünku vazıyetı 
düıeltıneğe muktedir olaınııı;aca
lı anlatılan ltalyanın Akdenız e. 
llıelleri kınldıktan ıonrR, Alınan. 
)t için Akdeniı:de berhanııi bir 
btreketin artık ınana11 kalmamıt
lıt. 
Şu h ide herkeıin tahmin et. 

llği rib;8 ha;bin akıbeti mu~akkak 
~ln• denizi üstünde balledılecek.. 
lit • 

'au noktaya büyük ehemmiyet 
"~ren Almanlart geçe.n ıeneden
h.,;, lngiltere ile dort1ınyonlan a. 
t'tıında münasebeti keımek ve •· 
d,Yı aç bırakmak için bir çok 
it.relere batvunnakta kusur et. 
llıediler. Mıknatuı1ı ınayinler, c'.d
den bir sürpriz idi. Her ha~I~ bı~
lerce tonluk gemilerin denızın dı
~ine inmeıi, korkunc bir manza
'• idi. Fakat lngilizler b~nun ça.. 
'••ini bulınakta gecikmedıler. De. 
~İıaltı hRrbinin modası daha ge. 
l•n Büyük Harbde geçmit bulu. 
buvordu. 

l·Iavadan yapılan ıaarru~lar da 
llıiitbi§ ve ağır zayiatla netıcelen
tıı:"tİ 

M:~törlü botlarla bilhaua •t~· 
"~t sefinelerine tevcih edilen u 
•ullı, el'an devam etnıekte ve At. 
1•ntik denizinde ticaret filol~nna 
d•ni>altılar ve tayyarelerle bırlik-
1• oldukça ehemmiyetli ha•ar~~ 
>•Prnaktadırlar. Bunun da kat ı 
•Uretıe yakında bir çareıi buluna. 
ta<;, ,üpheıizdir. • 

\' alnız tevali eden ınuvaffa~ı
)et.izlikler karfısında Bay Hıt. 
ı.,,İn ne kadar sinirlendiğini ko. 
1•vca tahmin edebiliriz. Çünkü 
diktatörlerin bütün kuvveti dedi. 
~İııi istediği aaatıe yapmasında ve 
hor hareketini bir muvaffakiyetle 
1•t,,iç etıneıindedir. B•lçika ve 
"••nsa zaferlerile mest olan dev
!•'. •efi, bugünkü hal ve ~azi!e! 
'•ınde tabiatile kendi mılletıne 
k•raı cok derin bir l'lır&.)> du!
lhl\kt11ıdır. Cennen milletinin h•n 
)ıll,k i•\ikbalini temin için •imdi B. 
l-litJer'in 11 rtık son te('rübelerine 
~İri4ecP~İni AmerikalılBr ıavet 
"'•"suk memhalar.:fan öi{rendik
J""İn:i ıö,,Hivorlar. fnırilt,.rerıin ta. 
\'İhi mea'ulivetini tafıvanlar da •Y· 
toıj kanalltte bulunmakta Vf' mütr, 
ttı,._.,~ın h3r,.ketini bf"kl,.m--ktf' nl. 
d .. ı,ı~nnı ilôn etınektedirler. Rav 
l-titler, 79fpri ff'mİn etmek İr:~ 
(\ .. rrn,.n k.-hilive•inin ııınn enerJı,. 
•tlf' çalııcacak, ve h,.r tih·lü ,.&,, za. 
)İ••a ra.,.,,en makaadı elde et. 
tr1 ... ı, i .. tev,.cektirı 

F'•lıat bizim kanaatimizce Al. 
boı ... nlar, ne vapa•l"r•" vApsınlar 
~•kit geçmi•tir. ln .. ilizler avnİ 
'CU\rv•t, avni ıiıtem ve ayni ıifi.h. 
l"' dJlllfıa ivi ve dRha muntazftm 
?1tıır•lc- mokPbf'le etmf'vİ '1e k111d111;r 
1"İ bil"''<l~r;ııi son cöl harbinde 
RÖ,terJ;ıer. Bu d•lıik•da Alman. 
la .. ıa dövü,m--t:Ye hazır ve anuııdeo 
lhilyonlarca lnııiliz. ıabıraızlıkla 
~Ü•manı bekHvor. Subatıa ı>laca
~ t11hmin edilen bu emıal~iz ve 
l>ııafoız mücadele, muhakk•k İn
lanlık tarihinin en müth1, faciası 
olacak ve li.k\n beteriyetin ve me. 
d•11iyetin i.ıikbalini bu harb tayin 
~>'leyecektir. 
> Necip Ali K t) Ç tl K A 

Arnavudluktaki Yunan • İtalyan harbinin ton vaziyeiln1 gÖ!!terir harita 

Bakkallar, toz ıeker 
fiatının arttırılmasını 

neden istiyorlar ? 
Balılıallar 

A umu mı Cemiyeti 
lıôtilli, Mıntalıa Ticaret 

müracaat etti Müdürlüğüne 

Bakkallar Cemiyeti Umumi Ka 
tibı, dün Mıntaka Ticaret l\1üdür
lüğünü ziyaret ederek bakkallann 
toz ıeker satışı hakkında şikayet
lerinden bahıetmittir. Şik&yete se. 
beb tudur: Bakkallann toz •eker 
ıatıılanndan bir kar temin ellikle 
ri yoktur. Böyle olduğu hal~e. 
her bakkal ~ükkinında, müşteri. 
lerinin ihtiyacını temin etmek 
için, zaruri olarak ıeker bulun. 
durmak mecburiyetindedir. 

Bakkallar diyorlar ki: 
- Toz,eke-r satışındm kar temin 

etmeği hatırımıza getirmiyoruz Fa 
kat bunu satarken ziyan etmeğe 
de tahammülümüz yoktur. Çuval 
fiatları arttığı için, bakkalların 3 7 
kuruştan toz şeker satması kabil 
değildir. Acaba bakkalları bu zi. 
yandan kurtarmak için toz şeker 
fiatlarına 40 para kadar bir zam 
yapmak kabil değil midir? 

Mıntaka Ticaret Müdürlü~ü, 
Bakkallar Cemiyetinin, b•kkalla. 
rın toz Şt'ker hakkındaki müraca
atlerini dinlemiş, meselenin tetkik 
t"dileceğine dair cevab vermİl'tir. 

Gece baskını 

Taksim kııtlasının arkasında bir adam 
ağır yaralandı. Mütecaviz yakalandı 

Kurtuluşta sakin Yar11simos Ka yaraladıktan sonra bırakıp ka.çlt
ra Y orgi, dün muhtelif yerlerin. ~ını iddia eylemiştir. Bu müraca. 
den ağır yaralı olarak polise mü- at üzerine derhal harekete geçen 
racaat etmiş, geceleyin Taksim zabıta, 2 saat gibi kısa bir müd. 
kışlaıının arkaıından geçerken det zarfında ismi Fikret Talay o .. 
meçhul bir şahsın hücumuna uğ- lan suçluyu bıçağile beraber ya. 
radığını ve bu adamın kendi!iİnİ kalamı~tır. Y &ralı Beyoğlu hasta. 
bıçakla kaeıiJndan ve kolundan nesinde tedavi altına alınmııtır. • 

ASKERi VAZİYET 

Son vaziyet ve har
bin almak istidadını 

gösterdiği yeni fıkil 

Amavudluktaki İtalyan ordu
su, ycnid<"n bir parça daha geri
lemiştir. Bu defa da Mhilde vot 
Avlonyanın takriben 45 kilomet
re cenubu şarkisinde bulunan Hi
mara kuaba ve Jiınanı İtal)-an
ların sıkı müdafaalarına raı:ttnen 
Yunanlılar tarahndan zaptcdil
miş ve bu kasaba ile civarını 
ınüda(aa eden İtalyan kıtaatı a
rıııc;;ındaki yüı elli üçünci.i italyııın 
Si~ahcömlckli taburu, ajanoıı;tann 

ifadesine ıöre, 38 suba1 ı. 509 
me\"cudu ve bütün teçhiıatilc 
Yunanhlann eline esir dü-;ınü,

tür. 
Kilissura - Tepedelen merkez 

mıntakasi1e en ,imaldeki ınınta
kada da ıiddetll muharebeler \-u-
1..'Ua relmekte ve Yunan kuv'"et
leri yeni terakkiler elde etmekte
dirler. İnJiliz - Yunan hava kuv
vetimle İtalyan hava kuv\Tctleri 
arasında son günlerde cereyan 
e&:n hava muharebelrri i~ i
taı,. anların adeden üstün ohna
Jarına nğmen İnriliz .. Yunan 
'kuvvetlerinin muzaf(eriyelleı·ile 

nrticelenmiş, birçok İtalyan tay
yareleri düşürülmüş \'!! İtalyan 
cephesile .-erlsinde ke:ıalik bir
çok yerler bombardıman edil
mi~tir. 

Şimali Afrikada Bardia etra
fındaki İngiliz çemberi İn,Ki.liz
lerin göndermekte devam ettik
leri takviye birlik1eri1e ve ayrı
ca deniz ve hava kuV\·etlerinin 
de mu:r.ahereille daha fazla sı
kıoıı;hrılmıt \'e burada n1ahsur 
Ital)·an tümenlerinin n1uka\'e· 
nıetlerinin kırılması. rene ajanc;;
lann bildirdiğine göre bir JCiin 
ıneselcsi haline gelmiştir. 

Afrikadaki Sudan ve Kenya 
('ephelerinde yani Eritre ile &ar
ki Habe$1stanı, cenubi Habeşis
tanı ve İtalyan Somalisine karşı 
olan cephe.lcrde de İn~li1lerin 
nıühim faaliyetleri a:örühnii-.tür. 

r Arkası ıahife 3 sütun ' tel 

Hazin bir kayıb 

Eski Ticaret Vekili 
Cezmi Erçinin ölümü 

Sabık Ticaret V •kili ve AnıaL 
ya meb"usu Cezmi Erçin, Anknra
da vefat etrniştir. Merhumun ce
nazesi, buglin B. M. ~1ecli~i tara .. 
fından tertih edilen bir ml"rAl"'İm-

1• kaldırılacaktır. Cezmi Er~İn 
Mülkiyeden mezun olduktan son. 
ra, Pariste tahsil görmÜ'}, !\.1aliye 
teşkilatında u7un mi.iddet hizmet 
etmiş, Ziraat Bankası Umum f\1ü. 
dür muavinli~inde bul11nmıt,, .~n. 
talya meb'usu olarak B. M. M•c
liıine 1'7.a olmuş, birkaç av da Ti. 
cB.ret V ekilliii:i yanmı~hr. Kendi~i 
bir idare adamı olmnkla hrrah.-r. 
vergiler halckında bir çok eserle-r 
yazmıştı. Eserleri arasında Os.
m11ınh imparatorlu<i'unun mali te-~. 
kilBtına, vergilrrin m,.n,rlc-rine 
dair kıvme-tli te-tkikleri de bulun. 
maktarlır. Cezmi F.rçinin kaybol. 
ma!'ll ile, yalnız bir idare adamı 
değil. ayni zamanda bir ilim ada. 
mını da kaybetmit oluyoruz. AL 
lesine en derin taziyetlerimizi su
narız. 

............................................................................................................... ......., 
Cör~ilinitalyan Hükumete verilen 
milletine hitabı salahiyetler genişliyor 
«İtalyan milleti 18 sene· 
lik diktatörlükten sonra 
mühim kararlar vermek 

mecburiyetindedir» 
Londra. 23 (Radyo) - İngiliz Datv~kili 

Mister Çörçil bugün İtalyan milletine 
hitaben radyo ile bir nutuk aöylemitlir: 

•- Bugün harb halindeyiz. Halbuki, 
ha,·salanın kabul etmiyeceği bir teY var
ııa, bu idi, İngiliz ve İtalyan milletleri
nin birbirine karşı, birbirini yere ser -
mck için harbe girmeleri idi. Çünkü biz 
daima dost yaşadık. 

Yoksa İtalyan milleti, İngiltere ile 
harbe girişilmesini istemez: ve İtalya 
İııgiltereye karşı bu tekilde hareket 
ederek Amerikayı da darıltmayı düşün· 
mez. 

Fakat bir tek adam böyle istedi. Bu 
adamın büyük bir adam oldu~unu inkar 
etmiyorum. Fakat bu adam 18 sene ba· 

(Arkası uhJre 3 ıı:ütun 3 te) 

Almanya bütün 
Fransız üslerini 

işgale hazırlanıyor 

Almanya Vichy'ye 
i.iltimatnm vermemiıt 

Londra 2 3 (A.A.) - Mü,ta. 
kil Fransız aiansı bildiriyor: Hit
ler'in Vichv hükUmetine yedi gÜn 
mühletli bir ültimatom ver,.rek iş. 
şral altında bulunmıyan Fransız 
tooraklanndaki liman ve de-tnİr
yollarından İstifade etml"k ve ltal. 
vaya Alman kıt'"' laTt gö . .,dermf"k 
İstedi2ine dair dolaşan '!aviaları 
nakle~en lnviliz ~azetelf'rİ. Fran .. 
sız milJ,.tine hitab rtme-kte. Fra.n. 
sız milletinin hS.la yüksek1i~ini 
muhafaza eylediiVini unutmaması
nı yazmaktadır. Ca.7~teler. F rerı
•A.YJ\ tanınmasını tavsiye ve biiviik 
F ran!'nZ milletinin Tlt'k kısa bir 7a .. 
manda kalkınacağını temin eyle
me'kt~dir. 

Dailv H•ral'1 divor ki: •Hitln, 
Fr111nsız limanlArına ve dt"mİr
vo11arınf'l vöz di1<-TI'"';"tir vr \fi~hv .. 
yi yeni hir istila ile tt"hdi,.J edi. 
yor .. Hitler'in kendini plBnl:oıT ha. 
zırlam:oıkta d;in,rFının t'n vi.ik"l"k 
miitt"has•••t trlAkk1 etti~;". oıünhe 
yoktur. F,,.lc"t MJııre• .. l D,.tAin' e 
vantı&ı trlcdirlercJ,. fazlı:ıı ilrri pİt. 
m\.ıı oldl'~unu "'011\~ .. ., .... ~, Q'Ün bel 
ki ~,. pl"k u-.. ... k Me~ildir. 

FrAnıuz TrP1ıbltı"IP:ııı"lıın'"1a rn;i. 
J..;m l-ıir rol o"",."an Gt'rıı"ral ne 
G:ııınl1 .. kuvv(':tlPrİ ve onun diin. 
vada ht'r ~ün oııayıl1tn arh•n tA.r"'f
tarlRrt vaııntFı•ile vslnız oıı~c;İni du
vurmakla kalnııvor. ayni zaman
da ha.rb dr t'divor.> 

Vichy 24 (A.A.)- Almanya 
tarRfJndan Vichy hükCımetine bir 
ültimf'ltom verildiği haberi yalan
lanmaktadır. 

Berne 24 (A.A.) - lsviçre 
gazetelerine göre, Vichy hükume• 

M. M. Veltili 
b eJ1anatta 

Me~liste 
bulundu 

Korunma kanunundaki tadilat 
son seklini aldı 

' 
Ankara 2 3 (A.A.) - Büyük 

Millet Mecliıi bu gün Şemseddôn 
Günaltayın ba~kanlığında toplan
mı~tır. 

Mecliı Türkiye - Rumanya ve 
Türkiye • Yunanistan ticaret an
laşmalarile Türk • Yugoslav ham 
afyon satışı anlaşmasına aid bazı 
müzakerelerde bulunduktf\n son
ra Türkiye Cumhuriyeti ~1erkez 
Hıfzıssıhha enstitüsü ve 1-lıfzıssıh
ha mektebi teşkiline aid kanun 
layihasının encümene iade edilen 
onuncu maddesile son iki neşir 
maddeleri haric olmak üzere 
diğer maddelerinin birinci mü
zakrrelerini bitirmiotir. Bu kanun 
müzakereleri esnasında muhtelif 
hatibler söz almış ve Sıhhat ve 
lçtimai Muavenet Vekili de bu 
hususta eunları söylemiştir: 

•- Refik Saydamın 938 •e
nl"sinde tesis etmiş oldu~u bu 
müessese ıessiz sadasız çalışma
sına devam etmiş ve bu gün 
memleketin ihtiyacına cevs.b ver· 
dikten başka komsulanmıza da 
}"ardım edecek bir hnlf' ~elmiştir. 
Orada çalışan arkad&!'llanmız çok 
mütl"vazı ve sessiz sadfl!sız işlerini 
cörmeye devam etmektedir. 

Bu arkadaşlarımızın en biiyük 
zevkleri işlerindeki muvaffakiyet
lerile günden ~üne tekemmülteri· 
ni hıssedişleridir. B.ışka hiç bir 
maddi emelleri yoktur. Mürsse
scni!l iıtiklaliveti m~·l"lesini is
tikbale terkt-divoruz Ru İ'! üze
rinde mütedavil serm~·YC ve sai· 
re ile berabrr hr.lki be-ıı; altı sene 
sonra veni bir h:imJc yapacail;ız. 
() v"kit bunu huzurunuzd. getirmit 
oluruz.> 

Terkedilen 
çocuklar 

Dün sabah Üıküdarda bir tar
la İçinde yeni doğmuş bir çocuk 
ceıııf'tli bulunmuştur. Çocuğun eo· 
~uktan donarak öldüğü anlaııl
mıı:ıtır. 

Bundan başka Gedikpaşa-la 
Azak apartımanı kapıaı ~nünde 
tahminen altı aylık canlı bir kız 
çocuiiu bulunmuştur. Çocuk Kre
te kaldırılmış, tahkikata ba.lan
mıştır. 

ti, dün, Paristeki Fransız de,e· 
gesi Brinon' a, Alman taleblerinıe 
\-·errliği cevabı tevdi etmiştir. 

Fransız • Alman müzakereleri
nin yeniden başladığı bildiri!. 
mektedir. 

SAFFET ARIKANIN 
BEYANATI 

"r"erli malı kumaşta"' l"lbise ızi
yilmeeine dair kanunun birinci 
maddesine müzeyyel kanun l&yi .. 
hı:ı.P:ının miizakereei esna!lında da 
srrdedilen mütaleal1trd cevllb ve
ren Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan, mevzuu miizRkerc olan 
kanunun bir zaruretin ifadesi ôl
dnğ'una İşaret etmiş ve derni~tir 
ki: 

<- Temin ederim ki bugün 
mevcud milli fabrikalarımızı tam 
mane~ile hıgal etmiş bulunuvo· 
ruz. Ru hu~·alde de d~vam ede-ce· 
P.'iz. Bunun haricinde zaruret ha
s,1 olursa ona cevab v'rmiş ol• 
mRk itin böyle bir miioııaadeyi is· 
tryoruz. Yoksa memleket dalıi
lirde- milli malım1z varken milli 
kabilivetimiz varken. fabrikRları
mız i"lerken tabiatile haric-den 

mal almak i,imİ7.e eorlmez. Son
ra malCımu ftlinizrlir ki buf!Ün 
vazivetimiz sizce de malUmdur. 
Günün birinde milyonlnn miite
caviz bir orduyu ortnva c:ıkara
bilm•k idn her hal'1e ihtivatlı ve 
teclbirli bulunmak lazımdır. Lut• 
fe-dio bu 'kanunu çıkarır~antz mil
li fabrik"l11rımızın vanmakta nl· 
d11t?u imalattan daimi surette i~
tif a.rle etmevi ve nnlan ioııl~ttT"rvi 
t;ııkdimen ve tt-rcih"-n vnnmakla 
heTAher bu müsaadt-"en de isti· 
fııı,.:I ... 'kAoHnna acmı"I "luru7..> 

f7PlıhA.tı mtite11lnb ke.rıunun 
mAddeleTİ ol.-11nfllr1'k l..irirıri T'l":Ü

.,.alcerroıi bitirilmi•tir. B. ~ . M19'C• 
li!!i 17rlt'cek tonl,.,,.,t1suu ı:;ar~am
ba günü vl'loacaktır. 

r A'"bcı ~ft.1f,. :. ~ıtım :t frl 

'feci bir ot mobil 
~azasi oldu 

Dün akıam saat 16 da Beyoğ
lunda feci bir kaza olmuş, bir o ... 
tomobil uçurumdan yuvarlanarak 
parçalanmıştır. Vak'a şöyle ol
muştur: 

l!'lmi Halil Günde olan şoför, 
25 66 numaralı otomobil ile B.,,. 
oğlunda Daday apartımanı önün
de manevra yaparken arıartıma

nın yanındaki ucuruma yuvaTlan .. 
mı~tır. Sukut o kadar şiddetli ol. 
muştur ki. $?Ürültü bütün mahal .. 
le halkını tela, ve heyecana ver .. 
miştir. Kaburga kemikleri hurda. 
haş olan ıoför Halil Günde bay. 
gın bir halde Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

• 
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Kırkambar: 

AşureJ1e 
Gönül llUJ1Urun! ŞEHİR ve MEMLEKET 

• Çeviren: K. ISBIR hisi oluna yemesine doyulmaz. Fakat mübareği, bele aktam 
yemeklerinden sonra, pek fazla ka\;.rmaya da gelmez. Aşure:nin, 
tam bir &§ure olması İçin, der~er ki, içine kırk türlü §CY koy ak 
liummıt ! l-lalbuki Akp.m ga2etesin~n dünkü aıure tarifnamesin
de kırk değil, on türlü t•Y bile yoktu. Hem o tarif, pek karma· 
kanftk bir tarifti. Sonra, i§in içine oamhstığl, kestane, portakal 
kabuğu filan girdiği gibi, üstelik bir de badem içlerinin, fırında 
pembeleşfirilerek aşureye katıhr.a'1 vardı ki, bu tertib aş~re, olsa 
olsa, ya sürrealist, yahud bobstil ature olsa gerek! ".'akıa!_~ıu.ro:· 
rıin keıtanelitine ben de bayıhnm arr-ıa, Akşamın tarif ettıgı gıbı, 
kestaneli•ine de~!! Kestane suda ba,Janıp iç kabu~l~n soyulduk
tan ıonra, tekrar auda ezilerek öteki mahlutlann, ıçıne k~tılac_:"k 
oluna aıure, bir kat daha enfes olur. Neyse, ~~z. herkesı?" agız 
tadının kii.hyaıı değiliz ya, isteyett afureyi öyle pıtırır, yer; ısle?•t!n 
de bütün bllnlann ve portakal kabuğunun yanısıra, tenc~.reye bıraz 
da nar kabuğu, ayva çekirdeii, t:r&b2on hurması, hatta çoreotu, de-

HABERLER I.== Bir an durdu. Etrafına bakın • 
dı. Nerede olduğunu anlamak is. 
tiyordu. Uzun müddet düşünme. 
den, kendini bilmeden dolaşmış· 
ti. Henüz sökmeğe başlayan şa. 
fağın alaca karanlığında bir çan 
sesi yükseldi. c:Nerede ise güne~ 
doğacak> diye söylendi. 

Gene operatörün düşüncesi de 
bu idi. ilk fırsatta bu işi yapa• 
caktı. 

Et bu ünden ı ı ....... ~·~·~·~ ........ ı·~~~;~(8 ........ , 
________ g..;.... ______ fı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııımıııııı~i Tuna dondu 

Macar istandan 
mal gelemiyor 

Otomobil şehirden uzaklaım1I• 
kır yollanna sapmıştı. Yarı ktt .. 
ı-anlık ve sisli havada son defa 
olarak elleri alışkanlıkla direk'1ı• •• yonu kullanıyor, yıldırım hızı 

itibaren 12 * YUNAN ASKERLERiNE 
HEDiYE - Noel münasebetile 
Yunan askerlerine bugün 14,000 
kutu şeker gönderilmiştir. 

Saatini çıkardı. Fakat bakma· 
dan tekrar cebine koydu. Nereye 
gidiyordu? Ne yapacaktı? 

köyleri, kasabaları geçiyordu. 
Birden yolunun üzerinde bir o

damın dikildiğini gördü. Birden• 
bire .firenleri kıstı, adamı yala.Y8

"' 

rak bir iki metre ötede durdu ... 
d "'gu Adamcağız ıırtüstü u,tu kuruş ucuzladı * ÇiVİ VE KAHVE iÇiN 

AKREDiTiF - Bulgaristandan 
getirilecek çiviler için 12,000, ha. 
ricden getirilecek kahveler için 
30,000 lira akreditif açılmı~tır. 

Tekrar yoluna devam etti. Bir 
hedefi olmadan rasgeJe gidiyor. 
du. Yavaş yavaş ayaklarında bir 
sızı, bacaklarında tahammül edil yerden kalktı: 

- Çok hızlı gidiyorsunuz. d<" 
di. 

nizkadayıfı filin ilave eder. • • • . •••• 
Zaten hakiki ve tam aıureye ilave edılmesı lazım geldıgı soy· 

}enen kırk tiirlü ıey nuıl tamamlanacak? Ben, bir defa bunları 1ııu 
ıuretle ancak on albya kadar çıkarabilmittim: 

Buğday pirine, nohud, fasulye, bakla, incir, üzüm, hurma, 

Yağ tacirleri azami 
satıs fialı konulmasını 

* OTOBÜS GELiYOR - Be. 
lediye, İstanbul için Amerikadan 
otobüs getirtmektedir. llk otobiis. 
!er 6 ay !lonra gelec~ktir. 

~· 1 1 k il • • • mez bir yorgunluk his~etmeğe baş ylma mem 8 6 en IÇln · lamıştı. Rasladığl ilk hana girdi. 

S 
"t" d Hancı sabahın bu saatinde hanı-

OYJ81 transı IR en na damlayan üstübaıı düzgün 

- Ne istiyorsun, neden yo1U" 
ma çıktın? 

.u"t ararot f~ker -::lsuyu bir tutam tuz ve kiselerin üzerine ser· 
' ' , l'u.. ' 'd k 1 . . pHen ceviz, badem, nar ••• Kırka varmaya gerı e ne a ıyor, yırmı 

dört mü? Şu yukanda isimleri ;reçenleri. de bunlara ilave edersek, 
yarı yarıya kırka yak1a,ıruf oluruı:- ,Gerıve kalanını da artık, ha~· 
ka aazetel:rin, başka fıkra muharrirleri bulsunlar! 

Hazır aklıma gelmiıken ,unu da •Öyleyeyim: Mademki hRkiki 
aıureye tam kırk türlü ıey li:ıan1dır. Şu halde ben, bu ıütunlarda, 
her giin okuyuculanma birer ••ure zivafeti ver;vorum demektir. 
Ç.inkü hakiki a,urenin bir adı da <kırkambar» dır. 

• 
islemiryorlar 

Kaymakamlar bu sabahtan iti .. 
haren et satışını sıkı bir surette 
kontrol etmeğe başlamı~lard/r. 

* MÜNAKALAT VEKiLi -
Şehrimizde bulunan Münakalat 
Vekili Cevdet Kerim lncedayı, 
dün Valiyi Belediyede ziyaret et .. 
miştir. Vekil, bu akı,am Ankara
ya gidecektir. 

l'sl'ıfade edile<!!ek yüzünün gencliğine rağmen saç. 
t:- ları beyazlaşan ve yağmurdan sır. 

Kış mevıimının şiddetlenmesi 
üzerine T unadaki ticari nakliya.. 
tın tamamen durduğu anlB~ılmak .. 
tadır. Bu vaziyetten ,irua1i ve 

merkezi Avrupa memlek("tlerile 
olan ticaretimiz mühim mikyasta 

müteessir olmuştur. Memleketi
mizden Tuna tarikile yapılan mü. 
him ihracatın bundan sonra ta

mamen kara tarikile yapılması 7a. 

ruri bir şekil almıştır. Diğer taraf_ 
tan haber aldığımıza göre, şimal 
memleketlerile inkişaf etmektr o. 
lan karşılıklı mal satışlarının dur. 
maması için Sovyet tran~itinden 
istifade edilmesi düşünülmektt!dir. 

Bu hususta şimal memlekf"tlerile 
Sovyetler arasında müzakerelt!r 
vapıldığı. öğrenilmiştir. Bu müza ... 
kereler müspet bir netice verdt;ri 

takdirde şimale sröndf"rilecek mal .. 
lar, Odesa • Helsink> yolundan 
sevkedilecektir. 

sıklam su kesilen bu adamı yan 
gOzle süzdü. 

-Yatacak bir odanız var mı) 
-Var efendim. Geceliği yir-

- Şehre gitmek mecburiyetİO" 
de idim. Otomobil sesini duyıH'" 
ca gayriihtiyari fırladım. Haı:ıt&f1'1 
var, doktor getirecektim. Fakat 
bu saalte binecek bir §ey bul•' 
madım. 

Gıda maddelerinden bazı arına 
konulacak azami sa.tış fiatları i~in 
murakabe komisyonu dün fevka
lade bir top)antı yapmıştır. İçti. 
mada. '1ehrimizdeki zahire ve yağ 
tacirleri de hazır bulunmuşlardır. 

Komi~yon evvela yağ meselesini 
ele alarak fiatlar etrafınd::ı alaka
dar tacirlt"rİn fikirlerini sormuştur. 
Tacirler. lstanbulda yağ fiatlar1na 
azami fiat konulamıyacai(ını cüın
kü Zonııuldak. Samsun ~ibi vila. 
vetl"rde bugün yağ fiatlannın ls
tanbuldan yük"•k oldui!un•ı ileri 
~ürmü~ler ve böyle bir karar ve. 
rildiği tltkdirde el1erinde mevcud 
ya~ları bu vilavf"tlt"rc ~önd,.rer""k 
e;atacaklannı ıııöylemi .. lerrlir. Ko
mi~von, bu mütalea üzerine yağ 
fiatlanna koyaca~ı azami fiatların 

tesoiti İl}İni Relrct-k toplenhya bı. 
rakmış ve tahkikatn. karar ver. 
mi-.tir. Yap1lan tetkiklerf" v.n"'f" ce
nub vilavetlf"ri yi\;larından t~t<\n
bulcl, 6 avlık ihtivaca yt"tecek 
1500 tl"nrk,. vnğ 8toku bulundu. 
•1u anh~ıııı1lmıııııtır. 

* BEKLEME YERi - Bele
diye, yağışlı havalarda Eıninönün 
de tramvay bekleyenler için kapa .. 
lı bir bekleme yeri hazırlamakta. 
dır. 

mi franktır. istiyorsanız lUtfen fU 
fi~i doldurunuz. 

1\1üşteri uzatılan fİ!'İ aldı ve dol 
durdu: Hanri Meteniye, otuz iki 
ya~ında. Operatör. 

Şatonun madmazeli küçüSUn 
çok hasta ve tehlikeli olduğun• 
ıöyledi ... 

O•man CEMAL 

Parayı da tezgaha fırlattı. Hem 
ka.hve, hem de otel vazifesini gö. 
ren bu ufak binadaki odasına çe. 
kildi. 

rı..1eteniye' nin asabı rüzgi.rla.rın 
te,ı;irile biraz yatışmış gibiY,di. Sot 
du: 

~dliye koridorlarında : - Tehlikeli mi dedin? 

Bobstil bir kadının marifeti * VALiNiN TETKiKLERl
Vali Lutfi Kırdar, dün şehrin muh 
telif yerlerini g~zerek imar işlerile 
meşgul olmuştur. 

Sağına soluna bakmadan !'!:Bp
kasını çıkardı ve ıslak elbiselerile 
kendisini yatağa attı. Uyuyamı
:-.•ordu. Ka lki hala bir yara gibi !ıı
layordu. iki sene evvel bir oto. 
mobil kaza!ında yaralanan ve kol 
ları arasında can veren karısının 

- Evet, çok güçlükle nefe• •· 
labiliyormuı. Yan odadan hırıltı• 
ıı işitiliyor. 

- Rengi nasıl, morarmış rn1? 

Utanmadan mahkemede ve hakim huzurunda 
cıkarmı' ve 

yibi serbest 
başlamış ... 

* ITHALA T BiRLiKLERi -
ithalat birliklerinin tevhid edi1e
cegı hakkında çıkan şayiaların 
doğru olmadığı anlas1lmıştır. 

çantasından aynasını ve rujunu 
kendi tuvalet odasında imiş 

serbest dudaklarını bovamaya 

Bazı Bobstil kadın! r vardır 
kı vapurda, tramvavda, sin~ma
da. tiyatroda elhasıl her nerede 
olursa olsun küçük bir fırsat bul
dular mı derhal çantalarından 
aynalarını, pudralarını. rujlarını 
ve ht'ttta ojelerini çıkarırlar ve 
boyalarının bozulan yerlerini ta
mire başlarlar. Buna hemen her 
zıııman tegadüf ede ede alı tığımız 
icin artık bunu kadının zRruri bir 
ihtİ\·acı olarak kabul etmek mec· 
burivetinde kalıyoruz. 

Dün bir kadın, bunu, dinlevİt"İ 
olarak fi{İrdiği bir mahkemede dt! 
yapmak cesaretini gösterdi ve 
Hkim tarafından fena halde hoş. 
landı. 

Bu vak' ayı f!ıİze aynen anlatı 
)'OTllffi: 

Dava. bıı.sit bir bo~anma da 
Vfl~I idi. Buna rağmen tareıfeynin 
tanıdıklarından mür.kkeb ke•if 
bir kalabalık küçük ••lorlu hın<•· 
hını: doldurmuştu. 

Hiıkim. kah davacıya, kah 
müddeaaleyhe söz veriyor, bun
]"rdan erkek, kansını bo~am"k 
ll'temediğinde ısrar ediyor, ka
dın İ!le: 

- Ceçinmf"mize imkan yok 
efendim. Mutlaka avnlmahyız. 
Aksi takdirde bu adam günün 
birinde bf"nİ dayakla öldi_irrcl!k 
ve neticede kendit11i hapisanf"ye. 
ben de mezara gidece~im. iki ço. 
cuğumuz bir anda hem öksüZ. 
h•m de yetim k•l•c~klar. Onun 
için size yalvarıyorum reis bey, 
bi7i ayırınız. 

HAkim, müddeaaleyhe dön • 
du ve: 

- Bu nasıl iş? Hem ayrılma
makta ısrar ediyorsun, hem de 
ona dayak atıyormuşsun. Naçiz 
bir kadını dövmeğe sıkılmıyor 
nıuın.ın) 

O, aillar gibi bir sesle cevab 
•eriyordu: 

paralı bir koca bulmağa Ç3.l1,a 
cak. 

Tam bu esnada ~amiine mah
ıus yerde oturan siyah mantolu 
ve şapkac;ı tıpkı bir fara~ı andıran 
gene bir kAdın elindeki çantayı 
r.t:tı. Sanki baba~ının evinde imiı 
~ibi ayna•ınt ve rujunu c;ıkanp 
dud<'klarını boyamağa ba,ladı. 
Fakat htt.kimin ş:rörmf'me-.i ıc:ın 
.:ırka,ına gizlendiğ'i adamın bir -
denbire e~ilme!'İ üzerine, reis, o-

ZAHiR'E FIATLA.RI 

nu gördü ve: K nrrıie:yon bundan ıııonra zahire 
- Kızım, dedi, bu işleri yap - tac•rlerile görü,mü~tür. 

Gümüş yüı kuruşluklar 

s •baflııq so11ra 
~eemiyerek 

Gümüs 100 kuru~lnklann yeri· 
ne 1 liralıkl~r darbodil•rek oiya· 
8aya cıkarılnırıkta.dır. Bu itibarla 
Ü7rrinde 100 kHru~ ibarf"~İ ya71Jı 
olan paral<'IT 31 ikincik:\nundr1n 
itibart"n tedavülden kaldırıla':'ak
tır. 

mak jçin senin evin yok mu? Fa!llulye ve pirinç tArirlerinin ko 
Henı ayıb denilen bir şev vardır. misyona vermekte oldulkarı stok i~ile v~raıııan alakadarlara bu hn-

Bunu .an. hl·, o"~retmedı'l~r mi? ı d susta )~z1m ı;?f'len t;ıılimat Vf"rilmhı 
.. .-. neyannamelerİnf'> aid miid et ya. 

Onun. elindekileri çanta .. ına '- ve ranlı hayvan 111;\tıcıılı'\rınd:ı kilo .. 
rın sona f"recrw;.tir. AT.Bmİ llatı, fi. 

•·o•_·up kapatırken ar!lıZ arsız aü- ı d 1 da 7 knru~ ucn7.lıılc tf"mİn e~i1mi!!'. ..... , '"" ıı.t •n ;-:. ... ::müz f""'i irtimada tespit 
lüm~~mesi hakimi blicıbtitiin acısa· edilec~l-tir. tir. Bu fiatın keııııil"'i" Vf" pt"r=--

1
:-f"n. 

bile,tirdi. Bu defa dıtha sert bir de et satııııılaT•na 12 knruııı o}.,. .... -.k 
ıe!lle ihtar etti: ET IŞl Rlrııı~tm'""İ İc?ıh evlf""'l"ktrdir. l1u 

- Ciddiyetini takımazsan se Et fiatlarının indirilmesiııi te.. itibarla bıuziinrlen itibAren l"t 1ah, 

T unanın donması üzerine f"V
velce Macaristana göndrrilen 
1500 ton pik demirin henüz Ma. 
caristana ~itmedia:i öV-renilmiııııtir. 
Bu srbeble gönderilen demirlere 

karşı 500 er tonluk partiler ha • 
linde gelecek olan demir çivi. tel 
ve madeni eşyanın gelmeıııı:i geci. 
kecektir. 

Gaza su karıştıranlar 
Perakende gazyağı. satı~ı yapan 

bnzı bakkalların gazya\;ına su 
karıştırarak sattrkları hakkında 

Belediyeye müteaddid ~ik8yetler 
yapılmıstır. Belediye bunun üze· 
rine muhtelif dükkanlardan aldı· ni simdi dışarı attırma~a mec min maksadile komİ9yonun hay ... lannın eski fi,.tlara P,Ört." 12 k~ıru" 

bur olacaiım. dedi. van mıntaka1arında yaptığı tah. nok~an yaoıl'l'la:ıt1 ir-ıb etmr1<.te- iı nümunt'1eri tahlilhant'y~ gön-
0, bu ihtar üzerine başını ye- kikat neticel~nmiştir. Netic~ô~ fi_ dir. Vilayet clün bu hı1•n1$.t.l. kı\7.a l dermiştir. Bu gibi hareketleri sa

rt." f"~di ve yÜ7ÜnÜ hBkimdf"n ~ak... atların bir miktar di.i~ürülmesinin kaymakamlıklarına tehligatta hu. bit olan dUkkB.n1ar şiddetle ceza-
ladı. mi.imkiin oldu~u 11ınla

0

~ılm1~ ve rot lnnmu!'!:tur. landırılacaklardır. 
Bu suretle inkıtaa uğrıyan du... l,_ .... .., .. ,.. .... .., .. ,.. .... .., ........... ,lllU ___ ..,..,_n,.. .. ..,.., ...... .., .. ,.. ..... .., ......... .., ........ , 

ru'mRya tekrar devam edildi ve 
neticede •ahidlerin getirilme•i i· • • Dürbünün tersile •• 
cin muhakemenin ba~ka bir güne 1 
talikına karar verildi. ~ .............. ...., ........... ....,...., ............ ....,...., ........... .., .............. ...., .... ..,. .... ...,_ 

ERMAN 

Halkevlerinde: 
Eminönü Ralk,"\"inden: 
21; tıkkAnun t n ıo pertembe gtinU 

saat ı G de evimizin CaA'.:'lloğlundaki 
salonunda Üntvtrstte Edebiyat Fakül
tesi profet;örlerinden aaYJn Mükrimin 
Halil tarafından ıTürk tnrihil mev
ruunda bJr konrernns verilecektir. Da
vf'tlYf" oktur. 
1111111ıııtıı1111111H11111111111111111111111111tımu1111tıtt11111ııı!. 

,,,,,,,,,,~ .... ~ .... ~ ... ~ .... ~.,,,,,,,,, 
BUGÜNKÜ PROGRAJ\I 

18,00 Program, 18.03 Cazband (PL) 
18.30 Konu,ma, 18,4..5 Çiftçinin sa.ati. 
19,00 Kemanla de\.TiRl('m, 19.30 Haber
ler, 19.45 Fasıl heyeti. 20.15 Radyo 
gazetesi, 20.45 Radvo küme heyeti. 
21.30 KonU$ma, 21 . .ı!i Radyo salon or
keı;traoı. 22.30 Hoberler, 22,45 Rodyo 
salon orkestrası devamı. 23.00 Dans 
müzi.ti CPll 2.1.25 Yarınki prowam. 

25/12/910 ÇARŞıUIBA 

Kızıl' a dair 
Bu günlerde roman ve filim 

İP-imlerinin ba._ına bir ckızıl~ koy

mak moda oldu. işte birkaç mi
•al: 

Kızıl Vazo. Kızıl Lale, 
Göl17.e, Kızıl Sultan, Kızıl 
ka!<, Km! Korsan, ilh ... 

Kızıl 

Rak-

Bu tKızıl >ın ne hikmeti ver 
bilmem ki? .. Li"anımızda ne de 

çok kullanılıyor: Kızılay, kızıl 

cahil. kmlbaş. kızıl kuruş (vak· 

tile ecnrbi paralarına veril,.n i-
8İm). Kı7ıl elma (ecdadı'llızın 

Romyaa taktıkları bir ad ki. 

lezzetli ve yenilme"Jİ kolay bir 
moyvaya takılmış bir addır.} 

Kara' ya dair 
Soı;uklar iyice başladı. A."~ 

karakışın içindeyiz. cKara.kı,> 
dedim de aklıma geldi. 

c:Kara> sıfatı lisanım17da c:kı
zıb a rekabet etmektedir. Kızıl 
daha çok azğınlıil;ı ifade •der. 
kara ise dehıet ve heybeti ... Me
!!elll: 

Karaycl {fırtınayı ve eski 
sporculardan muharrir I\ıI. Sami 
Karayeli fi{ozonune g,.tirini1). 
Kara2"ÖZ, Kara Korsrtn. Karaku. 
lak, Kdrakurd (isimleri karı,tın
Jan iki söhretten birinin. karı -
~ıklıVı daha artırmak ist:ıı-r Ribi 
bulduğu "iOV adı), vesaire .. 

•K3ra> ayni zarnanrla m'ltem 
alametidir. Kara kedi tabirini 

B K 1 ha ~ırlayınız. 
u yazıya • ızı Salgını• baş· 

l•alvadaki c:Karagöml ... kli1f"r• 
lığı münasib düşerdi. Fakat bizde 

Otomobil ve araba 
Geçenlerde gayet garib ve 

garib olduğu kadar da dü·ündü
rücli bir ma~zara ile karıılaşmış
tım: 

Sanki l 761 tarihlerinde imi
•İz gibi, 1761 numaralı taksiyi, 
bir atlı araba peşine bağlamış, 
B•vazıddan Sultanahmedo doğru 
çekiyordu. 

Otomobillerin bu kadar acına
cak vaziyete düşecekle-ri hiç akla 
~elmf"zdi. Fakat h.ı.rb bir benzin 

buhranı do~urdu. Bu gidi~l~ diin· 

yada benzin denen nesne<Jf!'n e

ser kalmıyacağa brn7iyor. O uı.k

dirde asrımızın bütiin tcr21lı:kiyatı 

sönınek tehlikeıtine maru7dur. 

Bu manzara karşısında ben ,u 

hükmü verdim: 

yokluğuna tahamınül edemiyor
du. Saatlerce azab ve ıstırab için. 
<le kıvrandı. Yatağında durma. 
elan dönüyordu. ilk zanianlar bu 
acıya mukavemet etmek için elin
den ~elen her,eyi yaptı. tlaclar al. 
dı. Bütün varlığile hastaln.rına 
baktı. 

A:ıti~tanı onun bu haline acı
yordu: 

- Yapma bu kadar. Kendini 
hnrab ediyorsun. 

Fakat birkaç aydanberi bu sev. 
diği i~ini de büyük bir zorlukla 
başarmağa başlamıştı. Ell~ri f'S. 
k: kudret ve maharetle çalışamı
yordu. Titriyorlardı. Bu hal bir 
iki ameliyatında başına gelmiş ve 
bir gün de masa başında bayıl. 
mı~tJ. 

Bu gönül ıstırabı onu o kadar 
sarıı;mış, asabını o kadar bozmuş. 
tu ki ameliyat odasının kapı~ına 
bile gidemiyordu. 

Yegine tesellisi olan meı;le~ini 
de yapamıyacağını anlayınca se
yahate karar verdi. Fakat biihin 
bu seyahatleri esnasında bir an 
bile olsun hatıra ve acı düşünce
lerinden kurt~lamamıştı. 

Son çare olarak evine çekildi. 
Hiç kimseye bakmıyor, kimse ile 
konuqmuyordu. 

Sokağa ancak karanlık ba•tık. 
tan !!onra çıkıyor, rasgele, dur
madan soğukta, yağmurda yürü
yordu. 

işte evleni~inin bu ikinci vıldö .. 
nümünde de .ıstırablarına bir son 
veımek için kendi~ini yollara at
mışlı. Ve bu nivetle de bu küçük 
odaya çekilmişti. Cebinden küçük 
bir paket çıkardı. Bardağın icine 
lavabodan su kovmak için hlktı. 
Beyaz tozu boşa1ttı. Ne kadar ra
hat ve hiçbir şey duymadan öle. 
cekti. Bardağa do1durd11~u su o 
kadar bulanık ve pisti ki hird~n
bire ürperdi. Bu suyu nasıl içebi
lec::rkti?. 

Bardağ:ı yere fırlattı, od~dan 
dr-Ji p-ibi çıkarak m~rdivenlerden 
indi. Bir polisten taksi i'lfasyon•t
nu sordu. Oradan bir otonıohilf' 
a.tlavarak doğnıra mu:..venrhane
ve döndü... Hl"mf"n h.:t:.ı:ırlattı~ı 
krndi hu!llusi spor otomobilin~ bin 
di. P.'aza hACJaralc uzakla!\tı. 

Ru seki1de ölmek de fena d,.. 

-Evet. 
Doktor bir an düşündü. Ya>'•1 

yavaş sabah oluyordu. ilk hor0' 

sesleri işitilmeye başlanmıştı. 
- Yeriniz nerede~. 
- Su ağacların arkasında. 
- Öyle ise beni oraya götü!• 

Ben doktorum. , 
Birkaç dakika sonra geni~ bıf 

odaya ğirdiler. Şöminenin ka.rı• 
sında oturan kadının kucağınd• 
bezlere sarılmış bir çoc~k vard1

• 

Gene adam eğildi, baktı. B•l1~1 

salladı. Küçük hasta tehlikeli id1
• 

Yanıbaşında, göremediği bİ~ 
vi.icudün varlığını hisseder gibl 
oldu. Bir baş sanki omuzla.rıo111 

üzerinden eğilmişti. Tatlı. cana i'9 

kın bir ses i~itti: 
- Ku'}palazı olsa gerek'? 
-Evet. 
- İyi tahmin etmişim. Ve ,el,.. 

re adam gönderip sizi çağırttıi" 
ma isabet olmuş. 

Meteniye dönünce, kollnn di: 
sekl~rine kadar sıvalı, saçları b1

) 

kordeli. ile bağlanmı~ gene, ı;,tiitt 
bir kadınla karıılaştı. Bir lah'ti 
bu gri gözlü, muntazam c;iıi' 1 

gene vüze baktı. . 
- Ne yapmak fikrindeydin'

1 

madmazel? 
- ~iz gelinceye kadar gı~tti1 

kesmek niyetinde idim. . 
Doktor ellerinin titremesini ~ı· 

dermek icin yumruklarını sıktı· 1 
- Derhol ameliyat yapılm• !· 
Ve tereddüdle sözüne de'V3 ft'1 

etti. 
- Onu benir..1 ameliyat etnıel'l' 

lazımdı. 
Salonda zavallı çocu~ı1n hırıltı· 

~ından · ba§ka bir ses işitilnı.iyof" 
du. 

Çocu~un annesi yalvanyordu·1 
- Onu kurtarınız doktor, A' 

lah a~kına olsun onu kurtar. ÔJ 
Fa7.la tereddüd edemezdi. 

lüm an bean yaklaşıyordu. 
Kollarını sıvadı. masanın uıe· 

ıine beyaz bir örtü yaydılar ve ço; 
cuğu elleri titremeden ameli>'j 
elti. Gitme:re hazırlanırken rnıı .. 
mazcl An et: . 

- imkanı yok doktor, do~•· 
Sizi böyle bir !aoı.tte yorgun a.r"'1f1 

S?önderemem. Bizim "ato beş cl3 ' 

kika ötede. Geliniz bi~ müddet İ"' 
tirahat ediniz. 

)'olu gösterme~< irin öne dil~ 
tü. Doktor arkadan bu ıdzel kı~ 
!:e\'r('de ede yürüdü. Bu körpe ,.ı.ı 
cı;d, onda derin bir haz uvarıd 11~ 

G .. .. • d 1 ••'' 

- Yalan söylüyor reis bev, 
bunlann hep•i yalan. Evlendij;i· 
miz zamanlar bf"n oldukça zen~in 
bir adamdım. Fakat ~onradan 
ıt-rmavemi kaybedip fakir dli~
tüm. Kanm. bende paraların ~u· 
yunu çektiğini göriince aynlalım. 
dive tutturmağa ba,ladı. C'iinkii 
.. ,ki!'İ p:ibi ne tı:İnf"mava gidr"bili~ 
yor. ne de otomobilf" biniyor. Q. 

ntırı. İ<"İn eimdi benden avnlıp 

8.00 Program. 8.03 !labetler. 8,18 
Müzik, 8.45 Ev kadını. 

12.30 Proıırnm, 12,33 Karışık şarkı· 
Iar, 12.50 Haberler_ 13.05 Şarkı ve 
türkU.ler. 1320 Mü7ik. 

de bunun t"n İyi misl\lidir. Ch·le 
serlevhalar okunup ~eçildiği için, va, mrmleketlerini erPf"Ç bu kR
nıahucl çocuk hastalığı anlaşıla- ra günJ,.re süri.ikli11ece"-lf"rini hil· 
rak. bir c:kızılcakıyamet-, kop- "'ll,.~t"lerdi. t~ p..,,..,.,-l,.n. kara göm· 

- Mf'rleniyeti, ipti<lailik pe· 

şiııe taı,.mH! sürüklüvorl .. 

Pildi. Arı:ııbavı bir virtıjrla yal"1ıoıı. 
ın::ııl"evra ile bir a;J.~ca çarohri'\hL 
lir ve bu tahammill!"ii". hayatına 

mı~tı. ııne~ ve ruzgar o nn • 
Sf\clara hayran havran b~ktı. k: 

Anet biraz sonra durdu. Yo 
la!llan rloktora: .• 

ma~ından korktum l. ı J,.k sıiver mi,,di hiC") Şahabeddin UZUNKA YA b;r nihavet ver.bilirdi. 
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ralan öıfr('ndi~inıe ı:rüre1 aldığı maaş kendisinin \.'e karı
~ının giyinıine Rll<'nk ;yetı11ekte; iki kayınbir:ıdcrin eline 
;teçen ottı7 be .. er lir:ıdan da bir ha'.\·tr o?nuıdığt İ(İn, t'\·in 
l•ühin ma.,r:o:fı J,i7İm Raif Efendinin cılız Ü<'retine }'iik-

Jla~tanın yanından çıkıp bolden ırcerk<'n, orta
daki büyük ma~anın t"trafına dizilmiş rördiii:üm iki de
likanlı İlf" on h~. on alh ya~larında bir gene kı~. hirhir
lerioe ~ku1arak, h<·ttim arkamı dönmemi bekh•meden 
(ı-.ı1da,ıp Killmt"f(' lıaşlamı'!llardı. Gülünecek lıir tararım 

o1madıZını lıiHyordum, fakat bunlar da. o ya 1Grdaki htr 
kof inun ft1ıl, ilk rao;ladığının ıuratına ıülmei:i hjr nevi 
ü"tünlük nlıİmt-tf q;yanfardanıfı. Kü(iik Surt<"n lıile nh
Ja..,-ına \'e da),lanna uymak i(in (ITlJtnıyonlu. Senradan 
bu eve ht"r ~di~mde ayni oııeyi rördüm. Brn de henü' 
ıencdim, yirmi ~ ya"iımı dohhırmamıoııtım, fakat hir ta· 
Jom ıent" fn!qlnlarıla r.ördüğüm hu _prih itivnıl: Tanıma· 
dıkları, itk defa ~ör(fiikl('ri hir in .. anı pPk hr}u•f lıir o;ey 

t,.lılkkl rtmek mer~kı h11Yretimi uyandırıyordu. R~ir ffC"n
rlinfn va1i:vetinin de twk hıı~ olm'ldt"ını \.'<' hu kıtl"lhıth
jın idnilf' onun fn7Ja ve lü?"ttm~17 hir oıııev srilıi rtnrdu
k'-·· fpt>lcrdirord"m . 

•• 
KURK 
MAD 

M A N r O ,r,-4 U 
ONNA 

lcnmekte idi flunn rağ"men, e\.·de zavallı ihtiyardan ha•
ka lıerkt'~İn borusu Cilti'.':ordu. Raif Elcn<finin, daha kırk 
~asına gC"lmtd('n jhti~·arlayan, gev".len1iş etlrri, g-üh.,.Kine 
kndar sar"·-ın rıf"nıc!~riJe acayib bir şismanlıı{ı birle.,ti
rtn karı'iJ l\lihrh e Jln.nım. bütün cüniinü mu Hakta ye
mek piıı;irme(,, bos 7aınr111larnıda yı~ın yfın ~oeuk (O

ınhı y11manutk ve kl71':ardeşinin hirlliriotfcn ha~an .. : u
murrakll'rına .. hı:ıkmrıkl;ı ge('irdiği hııl~(", l·ir tüıh.i C\' 

lmlkrna ~·araı-,mıyf'rdu Jli(' kim~e evin nao.:·} diinü:i~Unil 
ıı;ormuyor, ~aı1ecf', l<r-ncfic;İni (Ok daha :riiks•·k hir h:ıYatn 

l;ivık gördtil!ü içlıı. ~·ı.·mrklrri hej!enmrm("k. ht>rr.;t•:ve dn
drık büküp tıunın kn ırmak llj;ıtrrtilt-. '."'eni hir t11tsu·1ılc <'1-
l<arıYorthı N"ıırt•t'din Rcv: .Bu ne J1icim ~ry fıuum? .. ıler
lirn arl<'tn· .nrni·n \.·f'rrli~im ~:ii ... J,.rre lir~ n,.r,.vc J!iı1iyor 

AIJ"h a ... &cıntl .. • clt'n:ck jıı;fer vihi 'flİ. A,·,.ldjtrına f'n l-ı"' 
lirJthlcf1tn A"R~ı ic;lt..nroil" _.;y,,..İ\·pn, hr>•·nnl .. .,.ına ,·rrti Ii··a
lık ro;arp 1rokııtn k:r,nnl·irnrlPrler İ<=P: .Pı:-n 1-u yen,ri: ~"Y
nıet'tim, h:-ına \"1.ımurtJ\ p;cir .... Yahnd: .uıe-n do~·m3•1ım. 

bani\ ~ncıık "''~rtıYr,.!• <':,."' l\til•.,.iye 1thl~1~rını ~fra•lan 
J.<nJrlırıo mııH-4~8 '"''"''".,lı;fnn h•c rt'l·inrt1h·orl~r. ~nnra 
rfn, herhnnri lıir nl.:<ct'""tl r\rrrk alm:olc İ"in on hir kıınıs 

SABAHATTİN ALİ 

Sonradatl, hl• f\.t gidip geldik(e, bu çocuklal'Jl1 Jıep

ailf' ahpab oldrm. Jli1; dr fena insanlar değ'illenii. Yalnız 
has, bom~ mahhl.klardı l:'aptıklan müna•;eb('t'iİzliklcr 

hep buradan ~l'li.vordu. İ(lerinin esneyen boşluiu kar. 1-

suıda ancak başka insanları ioııtihfaf ,.f' tahkir e:lmek, on
lara cülıııek ıurrtile kendilrrini tatmin edrhillyorlar. 
talUılyellerinin (arkına v&nJorlardı. Jükiılemrlt"rİnt" flik~ 
kat ederdim. iktı..saJ Vek:iletinin en kü(ük iki n1rınuru 
o.an \'edarlla Cihadın daire arkadac;larını ,., ctaif r:ren
dinin bti~·(ıl, kut :St.>("Jjnın da mf'kteh arkada 1 nı çe~ 

kl,,tlrmrktrn. kt>ndih·rinde de aynen me\.·cud olan ıı:r ta· 
kım gJ\·ini!ll ve hart>kf"t gara™'tlerini yalnıı: h:tŞk arında 
a:o .. üu alaya alarak fıkır fıkır 1rüln1tkt<'n hn ka i,lt-ri 
yokt"· 

•• \luallanın dü~ü.nde &i3·di.ii o tu\.·al1"t ne di ayol? 

yac;larındak.i l!d çocuj:t1 ile uj:raşmaktan ve bunla«ı alıla· 
şuıa bıraknıak rır!.:ıhnı bulur bulmaz, sırtına ipekli elbi
!W:Sini geçirip alt.·Hic-t"le boyanarak geımeK;e ~tınektC'n 
ba~ka bir !'ey dij~ünecek halde defildi. Kcndi.,inl anrak 
birkaç kere, büfenin &tündeki aynada, boyalı ,.e c.ndi.ı

leli fi&Ç"larını tüllü ı,apka uun altına '.\·erle tirmeğe uğ:-ra

~ırkt>n giırdiım. Daha olduk(& gene, henü7 otuz ·~·aşlann
da olduiu halde. ıi,zierinin ve aii;ı-ının kenarını sa)"l!SIZ 

lıuru~uklar J;aplnnıı~h. Boncuk nıa\.·isi gö:tleri, e.,:ya İ.17e
ri11tfe bir şanİ) f'drı. daha fa7la duramıyor ve do~du~u 
anclanberi ma_lıkfım oldl•Ku •C"ln·b~iz bir iı.;Mkıııiısını nk
settiriyordu. l~I<tleri hadan daima hakım t7, )·iiıl«>ri \.·e 
ellt>ri da.ima 1.:irH \.·r he-niıleri daima cı;oluk olan ,·ot·ukla
nna anla~·anındığı mt'l'un bir düıı;manın muc;allat t"Hİ~i iki 
<'eıa gilıi kızı:vor, shıı;lt'nip oııol<:aila çıkacağı s1r11rla kiı li 
tllt'tİlt' ü'iiÜne dokunmamaları idn onları yanından nn.'iıl 
u:ıı:akla .. tıracağ"tnı t.ı!f'mi~·ordu. . 

Kih 'Hh, kih~. Ft•rhunde Jf;u11mın kocası, İkh~ad Vekill'ti 'iUbt' mil
_ •.<ıı hb:itn Orhaııı n:ı~ıl tersledi blr ao~rydin ... Kah dürlerindt•n Nt•reddin 8P'' ise hiıim Jlantdinin bir ba,ka 

kalı kah! .. ( I tUrJÜc;Üy(lii Otu7, otuz iki ya.,.lonnda, kumral ve dakr~h 
· t:. endJ · ~ .. ·· · · · · Raif ilin buJdııı 1 erhıwde Harum, uç ve durt saçhıırını iht1111d.0.1la ark&)'& Ut.rayıp berber çırak.lan gibi 

1 

kabarfaP, .. Na!ııılc;ıuız?• dedikten sonra bile büyük bir 
hikmet savurmı;'!' ~ibi dudaklarını birbirine yaµı'.'}tıı·al·:ık 
hafifçe bn~ını Nall.tJnn bir adamdı. Konuşurken in.-.anın 

_ylıziiııe ~ı.it gin:lrrle hakar ve hu e~nada gözlerinin için· 
de: ·Yahu, •İ1in s4.ı)lcd.ikleriniz de lfff mı? Siz ne bi!ir~iniz 
sanki?. divcn hir telıe<i'iÜm dolaşırdı. 

f:lnn' ohrnr.ı. hunıı reh'"rh"lC"n vr .. m,.;;.e J:p·n"'ll ·:ır•k o
clno;ıntfo hn .. tn ~·nt"ln R.,if "F" 1rn"h i ,1 .. 1.hlh "'·l·ır-'"'' 
tı\.·anthn,·orlnr ve ).,, (f,.. ,.,.,,....;,.,...,.m••c ... j!.j <"il"" ni~i., hii
ıa ivi nhruu~ır-ın~ Ye bJtkkn1a kenılic;i gitn•"•fiğint lu:u
}"nrlrırdı. 

Bir sanayi nıektebini bitirdikten sonra dericilik tab· 
..n et!nek üıere nf'dcnse İlal) a,·a ıOnderiJmiş, faknt ora
da Pncak biraz liwıı J,ir de ıni.ihim adam tn\Jl'10trı nlıua
ğ-ı Oğrennıioı;ti. l\J,uımafıh hayatta mu\.·a((11k olmak İC'İn 

nli.ihim me1iyrtlC"ri ,·urdı: Bir k~re kendioı;ini, bü~ ük hir 
nrf<J itimadla pek ~ \if(oek makamlai-a Ji.yık '{ilı·üyt,r ve 
Lilip hihuediği her y:vJide olur olmaı (İkirler yürütn1ck, 
i~ti.,nao;ız h("rk~i btihfaf rtnıl'k sur<'tile etrafındakileri 

kı) ml'tine inandırıyordu. (Ev h11Jkındaki bu istihhı.( ille· 
tinin onlara. ı>ek hayran oldukları hu eni~ftden ge~ti~ini E\.·İn, nıiıı;a(iı lrrin giiıüne görünmiyen kısımhltllttlaki 
7ıınnediyonınt.) Sonın ii'itiine ba~ına çok dikkat ediyor, perisnnlığa mukahil lıoldC'ki ve misafir ot1nc;ın<laki inli
her gün hra, oluyor, _yıpranu, pantalonlannı kt>ntH ne- 1.nın bir dert>ceye krıdsr Ne<'liının eseri idi. Fal,at di~rr-
1areti altnırla !<t\k~ ~ı~ı ütülcti_yo~, 8\:akknhının ~n _~ı~_ın ~·· ı lerl de, tem,\.,ln bul~nfh;klnrı ahpabları.na k~rşı e\.·lcri
(Orabın en tuıtl'.'nsını bı•lm:-tk l(ın lıır cunınrf<'"~l ııununu nın surntına bu şekıldc bir maske geçırıneğı n1uvnfık 
dükkin dükkci.n ıe.ancie hasredebiliyordu. Batı.\, son- bulmutlardl. (Devam edecek) 

-- Bugün hava ne k,.dar ı;:~' 
zel. dedi ... Tabiat bile gece ile j' 
liimden haz etmiyor. Ne mııt ıı 
size ki bir can kurtardınız. 

Koşarak parkın kapısını aç_tı• 
- Mr~leğinizin hayrant'.''tf11 

ben. Kimbilir içiniz ne kad"lr !!!e" 
vinc duymuştur. 

D'>!ı:tor, çokt•nberi böyle W 
mi7 ve samimi biT" in!'lanla ka:rS1" 
la!'.ma.mışh. Bu sözler onun ta fll" 

huna i~ledi. .. .... . 1' 
Doktor. parkın f'nzellıl'.{ın(' 1-" 

nıak için d•ırdu. Fakat bir~enlıir~ 
l'endel ... di. Sı=tnki p.ürılerce çrkti~1 

ıızah ve yorrrnnluk bir anda 0" 

muzlArına vükleııT'l"\i!!ti. O\i~nıe) 
JTtek i('in çalıstı. c~nc kıı derl-·l 
imdrıd1na yetişti. Onu kolundaf'I 

tuttu. 
- 'Reni aff.-.di.,i:r. madm~zel. 

Şu anda tAm bir s;jkUn ve hu7ııf 
içinde derin bir uykuya dal'icağt" 
m1 7anT'edivorum. 

GöTkarı~klaTırıa bir aii1rl1k rt!.k. 
miİ'llÜ. Cö-.l~ri k .. "~lı, ı;f'nC kı .. 
71n ,-,.rd1111~le ,·iir''.-:lii. Rir od~1rv 8 

$?İrrliklerini ve bir yatağa bırP" 
kıldıf'Yınt hi"!'letti. 

- Ne olur. yanımda kAlınıt'• 
h•ni yDlnız bırakmayınız, diye" 
~,ildi. 

C.:nc kı7 doktorun avuçların" 
dan «!'lini çekm('c1i ve hiitü11 h"Y"" 
tınca yanından ayrılmadı. 
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1 POLİTİKA • ASKERLİK 
En zayıf nokta : 

lrlanda ! 
ı 

pa!!k&lye yortulan esnannda patlayan 
bombalar, ve kan,ıklık bu 1UHt1e 
nıe}dana ıelmi$tl 1 

lrlandanın vaziyeti 
ıngiltereye karşı bir isti~ hatt-

b('ti bahis mevzuu oldu~ru ~ıra• 
lerda, İrlandanın hususi \&zİyetini, 
btuhakkak ~urette ~Ö7önünde bulun· 
durn,ak ıazımdır. Çünkü Almanlann, 
Rü) ük Britanya ada,ının prhında bu
lunan ,.e ahali_ i muhakkak. 5urette 
İngilterenin aleyhinde olan bu adayı 
İ!.tilfı pl;in1arının içine almamış olma
kırından şüphe edilemez. l\Iahlırıdur 
ki Jrlanda iki kı,ımdan mUteşeklı.ildir. 
Şin1.ı1dc bulunan ve ıtimal kanıh ''a
~ıta~ile a!JI İngilter<!den ayrJlan Uls
tet· taınami1e İngiltç,reye tabidir. Jlal
buki cenuhda bulunan ve Sen-Jorj 
kanalı va"ıtndle ingiltereden R)'nlan 
Eirr ~rbest lrlanda diye andmakta 
ve İn~ilt<'rt'nin ~adl'ce bir domin~·o
nu hulunmaktadır. i,te İn,ı:ilte-renln 
lrlc.nda yÜ7Ünden «ktiil bü(ün :mr
hıklar hu ~erhest İrlandanuı irtiklil 
htemr. indf"n doğmnktadır. Ne carlbdir 
ki, l'hter İnıi_lt('re ile beralM-r ,\lmın
l'a'.\ a kar ı harb halinde bulundui;u 
ahldP. Sf;rbest İrlanda bitarafl~r. Bita
rurıı~ını müdafaaya aı.metmi,fir. ,~e 
Alnı.nnya hali burada hir el{l ,·asıta
ıile t('m~l ohınm.aktadı.r. 

En zayıf nokta 

I .. "t" Büyük Britanya adalarının en 
78)'ıf tarah bu.raMdlr. Zaten hÜ• 

ti~n tRrih boyunca, İnıriltereye kar1ı 
>ardını hareketler daima lrlandayı 
İ~tihda fetmi,tir~ İ~panyol ,.e İtalyan
lar. 15RO de, i-.panyollar, 16f'll de. FTan
gızl!'lr 1798 de hura,·a ihracda bulun· 
tr.u"fRr, fakat W~ birisi muv3ffB~ ol.a
lnamıo;fır Almanların da tıinull lngıl
ter<'~•~ hi.r ihrac yapmayı la!!ô:~,'"':11r e~
tikleri e~nada İrlanda:rı muhim bır 
ko.1 nlaTak elh•rine alml.$ olmalarından 
\e 1J<'lki bur.-da genit mik"'8l!ıhl bir 
i1<tih1ınrrıt tf'ıı;kihih vüeude ıtetirmlt bu· 
lunmalnnndan $Üphe edileme:ı:. Bu.n
dan dlllayuhr ki, son ıamanlarda lr
lanfl .. n1n va1 h·eti İnE"iltereıle oldnju 
kad;r Birle~ik Amf'riknda t1a enıli"e 
İl(' kar~ılanmı,tır. Ame-rlkahla~, .~üte
ta,·he kar~ı İrlandalıların butun e· 
ht'l'jil.arilr. ~ll\ıkahf'l<'de bulunacakları
nı ,.<' ,imdi hiU-raOıklarını n1uha
fa7.a <"tm<'lerlne raiJnen o 7aman ~n
giltere ile hf'raber h~'tı('dccekl('rıni 
ıııti)'l('mektedirler. Fakat, .. irlanda~ın 
,. 07h·cti normal şrkildc mut.\lt"a edıl· 
di'i · 7AnlRn böYlt" hir neticeye ,-anoı_k 
'·-ı•td' il lhuki hu memte-ket dahı-ıuı ı ır. a 1 , 1, • 
1in<'e Ji<"('f'n t.'mumi llar uıfl o uua;u 
gi1ıi ~nr.rmıııl hl,dise1er c•reyan etmC1'İ 
de mi.imkiindür . 

Misal meydanda ikan 

U
ınumt Harbin verdiii bu tni581 
ıözönüne alınınca, İnı:::llizlerin, 

İrlıod,.nın vadyetindf'n hakklle 4üphe 
etml'leri )·er.ı;iz de-ğildir. Filhak\ka İn
~liere, kendl~ine tabi olan Uhter'de 
leab f'den bütün a.c;keri tf'dbir!eri al
mı~hr. Hatta buradaki ku"·\'et1erin 
ar.a.tıda w-rbnt İrlando.nın Alınan1ar 
tarafından lıtpline mini olacak de-
recede olduğu IÖ)·lenmektedir. Fakat 
ıı;erbe~t İrlandanın bitaraflı(lnı 1nuha
faza etmesi, İn(ilterenin hu dPminvo
nuna külliyctll miktarda B!tker ıt~n
c1('rmf'~ine mônldir. Halbuki serbest 
İrlanda t.Tl'iter'e nazaran çok daha 
lı\n-Uklür. 3 milyon niifuq ma1iktir, 
v.; lıu nüfus biitün irlnnd:ının alhda 
bell'lni teşkil eder. Ulster'jn nüfu
su. ı~ 1 .250.000 kl'ldir. Buntlan do· 
lav• Mrbt'5t irlandanm müıtafansını 
d~ha evvel hn7im etnn~k 18.zınıdır. 
(ilhaklka, İrlanda da imdi her h:oıgi 
biT mülf'C&\'be ka..,ı ciddi tedbirler 
almaktadır. Bir ikl gün evvel ge1en 
telır:.:flar, burada hirçok ll'ehirlerln as-
kert hale llraC o1undutlınu bildirmek
tedir. İ'f'l,.nfta her halde Avrupada Al
mAn b'8ll alhnda bulunan küçiik dev
letlerin ne vaziyete ıirdiıl:ini ıörerek 
Jf'ni, h1r den almı hr, Bunun tein 
1911) daki h~di!öelerin tekerrür etmesi 
tJlC'YCf' zordur. 

Tedbirler 
Zaten lncilider de .i. R. A .• diye 

anılan, .cumhuriyetti İrlanda 
Ordusu. namındaki t~kilihn herhan
gi bir tethlş hareketine cirmesine va 
dü.manla birlik olmasına kar,ı ted
birler almışlardır. Bu tedbhler, gerek 
Avam Kamara<ıında, ıerek Lordlar Ka 
mara. ında münakaşa~rı kabul edilen 
ve 1939 ıııt'ne~ temmunında yürürlü
ie siren Pre\'enlion of Vlolencc Act
tir, Bu kanun, adlb-ede hleri ;,Üri.ınce
mede hırakan birçok formülleri ı..aldır
mekta ve mahalli otoriteye, t:\·lerde 
taharriyat vapmak ,.e ,üphell 4.'şhası 
te,·ki( etmek ulıihiyeüni vermektedir. 
Bu ı..~nun, yabancı casus te,ki15hrnn 
irlandada işlemesine mini olm1'k bakı
mından da mühimdir. Filhakika bu ka
nunun df'mokra.tıl ile alikası yok gibi
dir. Fakat fevkalôde ıamanlara mah· 
'-U<ıtur. Ve 1941 de müddeti bitecektir. 
Görülüyor ki, İngUb.ler irlandanın va
rivetini a!la lhmal etmemi~ler ve da
hiİi1 harici her türlü tehlikeye kar,ı 
koymak için icab eden bütiin hazır
hklan yapmışlardır. 

Netice 
Buna rajmen İrlanda., Büyük Bri-

@~r.en harbde 
tanya imparatorluiu için endhe 

kaynaiı olmaktan hali değildh·. llele 
ı.. bir iki .-iin evvel, Serbest irJandaya 

H
ahralartmın bundan •~at". yu... ·-ta:>·yareler tarahndan atılan bombala
kan 25 M"nf' ~vvcline naklE"-

d<ır•:"'k '·u anormal hitdi.,eler1n nf' ıibi rın ka<ıdettiii hedef, daha henüz ta-
.. u vaz.zuh etmemifiir. Fakat İngilizler de 

•rvler olaeai;-ına dair miıı;aller bula-

SON RAB.ERLER 
Cörçilin İtalyan Lord Halif aksın 
milletine hitabı 

(Baı taralı blrtn:t sahilcılc) 
şında bulunduğu milleti nihayet harabi
y~ sevketti. 

Ve İtalyan tarihinin faciası budur. 
Biz İtalyanın bitaraf kalmasına razı 

idik ve İtalyanın mcnfaatlerina en bü
yük hürmeti gösteriyorduk. 

Fakat bu hareketimiz korku ve zaf 
sayıldı. Bunun kadar yanll-f bi.r hareket 
yoktu. Bugün gerçi Fransa düşmüştür. 
Fakat Fransa tekrar dirilecehtir. 

İngiltere ile bütün Britanya impara
torluğu ise ayaktadır. Bütün ingHizce 
konuşan milletler büyük bir hız.ta yUril
yor. Buna mukabil İtalyan mılleti, me
deniyet düşmanı olan tarafla birUktedir. 
Acubtt ne d~ye? 

Büyük Elçi tayini 
Amerikada memnuniyet 

uyandırdı 

Vaşington 24 (A.A.) - Bir. 
leşik Amerika dev1et1,..ri 1-larir..ivP 
Nazın Cordel\ Hul\. Lnrd Hali. 
fak!'ı'ın va~ingtone. fngiltf"'re bü
vük elçiei olarak tayin ,..dilm~"li
nin Amerika h;.ikUm("'ti tıııırAfınc1an 
mrmnunivetle kar~ılAndı~ını. be
Tllbf'r calı"m";;.a bAşlamPJk üzf"rf! 
Lord Hft1ifakfl'ın Va~in~tona v.,.1. 
mectini sab•reızlıkla bekledi~ini be Sonra size ıoruyorum. Yunanistanı 

niçin istiliya kalktınız? Bunu İtalyan van etmi~tir. 
ordusu istemiyordu. İtalyan milletinin Tas aı'ansının b"ır tekz'ıb'ı 
istemediği maltlm. Fakat bir adam em· 
retti. Ve İtalyayı komşuau üı.erine zorla 
saldırttı. 

Ben1 harbe mini olmak için elimden 
geleni yaptım ve geçen 16 mayısta ?vlus
e;olini'ye bir mesai gönderdim. 

Bu müracaaUm, kimin sulh, kimin 
harb istediğini apaçık göstcı iyordu. 
Harbi, bir tek adam istiyordu ve bu 
adam İtalyayı harb girdabına yuvarladı. 

Moskova 24 (A.A.) - Ta•• 
ajansı bildiriyor: c:Nevyork Ti. 
mes> gazetesinin Şanghay muha
birine göre, Çin orduRu \'ladivoR
tok yolu ile mühim miktarda hıı.rb 
malzeme!li gönderilme!Iİni çabuk
laştırmak üzere Carlson adında 
bir Amerikan subayı da Vladivos~ 
tok'a gidecektir. Bugün İtalyan mllleti 18 senelik dik

tatörlükten sonra mühim bir karar Tass ajaneı, baştan ba~a uy
vermek mecburiyetindedir, İtalya, her durma olan bu haberi tl!kzibe me. 
yerde, havada, karada, denizde, Afrika- zundur. 
da, her yerde darbeler yi_yor. Brenr.cr'de ;A.;;;.;~;,;k.;,,. __ ~,...-----.----
tehllke ba,göstermi,Ur. Italy3, Gcsta - s erı Vazıyet 
po'nun istillisile kRrıılaşmakta ve yaman I 
bir tethişle, en feci e!laretle yüzyÜ7.;? ge-

livor. 1 S 
Bir adam, bir 'tek adam ılzl bu hale On vaziret ve harbin 

almak istidadını 
sürükledi. Fakat bir gün gelecek. İtal
yan milleti kendi mukadd("ratını tekt'nr 
kendi eline alacaktır. Bugün gelmi5tir 

bile.• 

Hükumete verilen 
sala.hivet ~eni~liyor 

(Ba• tarPh birinci s:-hifede) 
MiLLi KORUNMA KANUNUN-
• DA TADiLAT 

Ankara 23 (Hususi) - Milli Ko
l'unma kanunun bazı maddclerinı değiş
tiren ve kanuna yeni hükümler ilive e
den 18yiha J.1eclisin çaroamba günkü 
toplantısında görüşülecektir. Dün de 
bildırdiğimiz gibi, muhtelit encümen 
halk ve milli müdafaa ihtiyaclannı te
min maksadile tanzim edilmit olan bu 
liıyih2nın ehemmiyetine binaen r::ıüsta
ceJiyetle müzakerf'sini teklil etmiştir. 
Muhtelit encümen Ticaret Vekilı Müm
taz Ökmenin de huzuriie y'\pbğı i~ti
m31arda 18.yihayı esas itibarile nıuvafık 
~örmüş1 maddelerin müzakeresinde bazı 
tadiller yapmıştır. 

gösterdiği yeni ,ekil 
{Baştarah 1 inci .. hilede) 

Almanlarla İngili'ller aro'iındaki ha
\'a ve denizaltı harbine gf'linee: Bu da 
cidden derin teessürlere pyRn bir ~e
ni~lik içinde devam etnıekt.-dir. 

}"ikirler ve nRzarlar muhtelit l!iRha
larda bu suretle temadi eylemekte 
olan bu işlerle meşgulken doyınak 
bilmi)·en bir i~tiha ile n1Ulcmcddin 
bc~eriyetin her ş;eyini ve en kıyırıetti 
anasırını tahribde devRnı etlen bu 
barb, son haberlere. na7aran l't'ni bir 
~kle girmek fstidndını göstcrıneğe 

ba-:;1aını-:;tır. 

lJirle~ik Amerika bir demoMn-.i 
dc\olC't )'ani. bir halk lıüb.ünıeti olmak 
itibarile bu harbin ilk günlerinden 
itibaren İngilizlere ~ınpati Jti.isterınck-
te, onun tarafını iltizam ctınekte idi 

İMGİLİZ 
tayyareleri 

Afrika ve 

Arnavudlukta 
İtalyan üslerini boyuna 

hırpalıyorlar 

Kahire 24 (A.A.) - lngili, 
hava kuvvetlf'rİ umumi karPTga
hının resmi tebli~i: 2 1 birincikil
nunu 22 ye ba~layan RCCe, Bin
gazinin yakınındaki Berka "e Be-. 
nia tayyare meydanları ı:ıi..Jdt>tle 
bombara.ıman edilmiştir. Cerrk 
Berkada, gerek Benia' da bü,·ük 
yangınlar çıkanlrnış, hangarla~ a ... 
rasında ş!ddetli infilaklar vukua 
getirilmiştir. 

Ayni gece, İngiliz hava kuvvet
leri T obruk limanına ve askeri he~ 
dellere bombalar atmışlar, çok" bü 
yi.ik hasara sebebiyet verınişler
dir. Karakol gezen bir lngiliz tay
yaresi bir İtalyan tayyaresini dü
şürmüştür. 

* Cenubi Arnavudlukta Arghy. 
rokastro üzerinde 9 İngiliz avcı 
tnyyaresile 50 den fazla dü~man 
tayyaresi arasında şiddetli bir çar. 
pısma olmuştur. 8 dü~mııın avcısı 
düşüTülmüş, diğer beşi de muh
tPmel olarak tahrib olunmuı:ıtur. 
Tayyarelerimizden ikisi üsl~rine 
dönmemiştir. PilotlanmızdA.n biri 
para~ütle yere inerken düşman ta_ 
rafından mitralyöz ateşine tutul
muştur. 

Kucove" deki Arnavud petrol 
kuyularına karşı muvaffakivetli 
bir hücum yapılmıştır. Bütün bom 
balar, hedef ittiheız edilen mınta
kaya dü~müştür. Bir elektrik fab. 
rikasına bombalRr isabet e:tn1iştir. 
Dü~man avcılarının hücumunf\ uğ 
rayan bombardıman tayvarl"'lerİ
mizin bir Jtalyan tayyar,.~i r1ii~iir
dükleri sanılmaktadır. iki fnr;iliz 
tayyaresi ÜS!!Üne dönmt-m.io::t:'f'. 

«Alman 
ıtrnt--~ı,, » 

''Grip,, ten sakınınız! 
Tam 550 senedenberidir ki grip, vakit 
vakit ortalığı haraca kesmektedir Gripin 

tesirleri; arazı; korunma çareleri ... 

Grip yeni bir hastahk değil -
dir. İngilterede meşhur Cam -
bridge Üniversitesi profesörle
rinden Chiflord Allbutt'un yap· 
mış olduğu dtrin tetkiklere göre 
grip hastalığı Avrupaya, 14 l;nt"'Ü 
asırda Çinliler tarafından getiril~ 
mi-tir. 

Fransada ilk grip 1385 ıene
ıı.inde müşahede edilmiştir. Grip 
Avrupada şiddetini bilha•sa 1404 
senesinde göstermiştir. O sene 
Avrupan1n bir çok yerlerinde kış 
çol yağmurlu ve ratıb geçmi~ti. 

Grip, Avrupada ilk olarak 1-
tal"::..ds hüküm sürmüstür. 

İtalyan doktorları g~ipe o vakit 
clnfluenza> İsmini vernıişlerdi . 

R~ş asırdanberi hüküm aür-
mek te devam eden ~rip o kadar 
büyük zayiata sebebiyet verrnİ!ll· 
tir ki. bunu tahmin ve tetıoit et· 
mPk hile imk8nsızdır. 1624 ve 
1675 senelerinde nazarı dikkati 
ct-lbl!decek derecede vefiyata ~e
beb olmuştur. 

F cansız vak'a nüvislerinden 
Etiennr Pasquier' ye nazaran, 
Fran!'•Z parlamento azasının cüm 
lesi bu ha~talığa ayni zamanda 
tutulJT'lu~lardı. Doktorlar sağa 
sola ko!'maktan başalamıyorlar· 
d,. lliıc todariki pek müşküllcş • 
n1işti. Ortalık bir matem manza -
ra~ı arzf:'dİy<WdU.> · 

Bir kaç ~ene sonra Pariste. o
pera temsil verememi~ti. 

Pariste cMilli tiyatro> nun hü· 
feciıci soğuk meşrubat yerine ök· 
süri.ik ,urubu satmağa ba~1amısh 1 

Ru senelerden !'lonra grio ,id· 
detli 11urette 1689 senf'sincl"" ve 
sonrr.dan da 1 918 seneqinde ken 
disini ciddi bir surette hissl"'ttir -

mi~tir. 
Gripin etrafa yayılma~ında İÇ· 

t:mRİ !ebebler oldu~u "ibi henüz 
layıkı Vf"t;hile kavranıln11yan se· 
be bler de vardır. 

Gripin sebebleri 
ve tezahürleri 

Kuvvetle tahmin edildiğine 
nazuran, grip bir mikrob yüzün· 
dt-n hutule gelmektedir. F..n kuv
vetli mikro!lkoplar sayeo;inde bi
le bu mikrob bir türlü görülcmt>· 
miştir. Bundan dolayı ona 4. Vi
rÜ'I filtrant> b~mi verilıni~tir. 

" Arazı 
Gripc tutulan adam ilkönce 

tnPzle• ye tutulmu~ 8.razı gös -
terir. Boğazı yanar. Harareti u
mumiye:ıi yükselir. Başı ağrır. 
Hafif ve yorucu bir öksürük ba,
lar. 

Vaziyeti vahamet peyda eder· 
se. ök.sürük l!'iddetlenir. 1-lararet 
artat, ter gelir ve birçok zayıf· 
lık 5raz1 görülür. 

Daha ağır olursa bronkopnö • 
moni ba~langıcı görülür. Sinlizit, 
otitler zuhur eder. 

Gripten nasıl 
korunmalı 

Gripten korunmak çareleri ba .. 
sittir: 

1 - Vücudü mukavim bir su
rette tutmak. Zafiyete sebebiyet 
vermemek. 

2- Avaklan muhakkak sı· 
cak tutmak. 

3 - Sabah ve akşam burun 
deliklerine antiseptik bir merhem 
ftÜtmek. Bu merhem mentollii ol
mamolıdır. Sebebi sudur: Fazla 
istimal edildiği takdirde: mentol 
tahrişat vukua getirir. 

4 - Cene sabah ve ak8am 
v:ö71ere> electrargolden birer dam· 
la damlatmak, (gözleri zayıf O• 

)anlar bu hu!suta göz dnkt,,rla
rın;ıı, mÜtBcaat eylf'melidirler.) 

5 - En uf•k bir kırıklık hiı· 
11t'der t"tmt"z kinin, aspirin, anti

pirin almAk. 
6 - Sıcak ~evler içmek. Ih

lamur, <:•Y ve saire. 
Alt-leksPr grİpe yakalananlar, 

vücuclleri az muk11vim olanlar, 
evvelcı"" bir hastalık 5l'eçirdiktı""n 
sonra biinveleri zayıf olanlardır. 

Bu sı:ibi ~ahı!larda, evvelcı"' İ· 
cah <'den tt-dhirler ittihaz edH 
m,.di~i takrlirde, grip ciddi ih .. 
til?ıtl'lra vol acar. 

VüC'udünii7de zafivet hali"in 
artmAkta oldıı~unu his~eder et
m('Z ht-m~n doktorunuza ınüra • 

Cfl"'t ediniz. 
Gripten sonra, yahud şrrıpın 

,.onuna do~'f'U vücudün fevka1tı
dt" zAvıf oldui7unu nazarı itibtııra 
Rlarrk. h1ınu örılemek irin JTlU• 

1.-""vvi şeyll!'r Plrıak icab eder. 
l--fô\,tanın t,..c,.\.\ciiliine göre bun• 
ların nevilr•i de~i~ir. 

biİiriı. İrlandodan o zamanki haı be :!:n~7~Y:~;1::ec~~t:!r ~~~: ~:;:~:i 
l6'l,OOO ~önüllü htirak etmc~ine ~K: bombardıman etmektedirler. 1\tesel.i 
tnen adanın id lr.:ıynayt'rflu. l\lufnt Bre ... l'in daimi bir bombardımana t8bi 
lni!li\·f'tllf'r\'erlC'rdl'n mürf'kk~b , bir tutulmaoı;ı, bu sebebden Ueri gelebilir. 
trup irlRndıuıın cennhurula lnı:ıltere t:llhakika Bre. t İngilterenin eenub sa
~l"yhtan propaıandalar J'Bftı,·orla~~ı hillerine İrlandadan daha yakındır. Fa
Slnn • FelnC'rS io;;mini taı:ıı~an bt~ 1'.1ul- kat Almanlar, irlandanın cenubnndı 
ritltr BrrHnle temas hahnlle ıdılel'. Waterlord ve Kork'• İngi\tert>den daha 
OradAn .. ilah, cepRne ve para ~hyor- kola:>·hkla lhrac yapılablleceğini dü-
1ar, 1.uıün ada)·ı İnJiltere •!ey}a~e \:e 'Ünmiış olabilirler. Bu takdirde Büyük 
hatta 1912 de A!'lkit tarafın ani •zı.~- Britanl·• adaıunın prb uhili de Al-
i . b' e,; ldar ,.e -.ı- 1 ki anıµ Jrlanda}·a ır n 

1 
• rnanların tehdidi a1hnda bu unaca ır. 

Merkez teşkilAtında ihdas olunacak 
kadroların tatblluna hükUmeteç başl.ı.n
inakla beraber, derhal Büyük ~Ullet 
Meclisine arzı derpiş edildiğinden, bu· 
nun maksadı daha sarahatle U:ıdesi için 
maddedeki ibare encümence ·Büyük 
Millet Meclisinin tetkik ve tnsdikına• 
suretinde ikmal edilmiştir, 

Ba;vekilin haiz olacağı lnzıbaU ceza 
vt?rme salBhiyeti, icabında me:ı:kUr ceza
ları hafifletebilmek ve kaldırabilmek 
iktidarı verilmek suretile f'ncümence 
daha etraflı bir ıekle ifrağ edilmiştir. 
Encümen fazla mesaide bulun,.ı,caklann 
taltifi için li.yihada mevcud bükümled 
ihtiyaca uygun görerek aynen kabul et
mıştir. HükCimetin tekllfinde kurulacak 
müesseselere mevdu vatlfelerin elyevm 
mevcud müesseselere de tevdi edilebiıe
ceği yazılıdır .• Mevcud müesse.:\elcr• ta
birinde husus1 müe&!öeselerin dahil bu_ 
lunmadığı muvakkat encümen mazbata
sında tasrihine lüzum görülmüıtür. 

,.e muhtelif vesile ve şekillerle de 
ona yardım ediyordu. l\lihvrr de\'l('t
leri de Dirle~ik Amt'rikanın JtİUİkçe 
a:eni~ft·yen bu ,.·a1İ)etine, Onh•yicl hlr 
tedbir olmak üzere ara\ıııt'lndll üdü 
pakh akid ,.e İm7.a elıni~l~rdl. Bu pakt 
cvvelcınirdc ınühim bir kuv\·ct 1110· 
kuuun ''Ücude getirilmiş olduicu T&n

nını \'erdi. Fakat, bu paktın iınıası 
l{e) fi,fetinin dünyanın nıuhtC'Ji( . ınem
leketlerinde husule ıtetirmi~ olduftu 
gürültülü akisler biraz ~·Ahll.hlı.tf\n !öOn
ra buna izafe edilen ilk eheınn•i,·e
tin ,·erinde olmadı~ı görüldii. Filha· 
kika: ınih,·er devletlerinden iiçiint"ıh.ü 
olan Japonya <:ok uz.akta idi. Arnda 
bir«'ok ba~ka devletler \'arıh. Bu sc
bel~le onunla mü'!iterek harekt:tltr ya
pılması imkiinı )"Ok (ibh di. Japt•nya· 
nın bi7zat kendic:i de n1İh\·erle tC'~a
nüdünü daima tekrar etmekle bera
ber \~7.aklfat"kta yalnı7baıı;ına mlıhin1 
''e r.eni~ hareketlere airişmek ~r11~s~
nu pek gö'itermtıne'<te \e vııı:ıyetı ı

darC'YC çalısmakta idi. 

Lnnd·~ 24 (AA.) - G•n_,.ı 
De Gı.ulle. diin alccıS\m, rArl"nd1t 
İ~gal altınd-ı ~ulun1'n ve hı11ıın
m1yan btitü" F"'"""'''l'1R'f'a ri•n' ...... n 
hir hitahed~ J..ııl•ınmuc>"-,,.. nt
C.aulle. yeni vıl $Ziinünr1• 1,;;~j:., 
Franın7.ların « A Tfl" .. 'l tR)..,.1. t. ::mü
ne prôteıtnda hlll"rım~k j:7•re-. 
bir saat evlerinrl~ kRpAlı kl'llroa
l;;ıı.rını ve bu milddt-t 7~Tf1nr1ıı Fr.-., 
ıanın kurtanlma~•nt düşünmeleri
ni tav!'Iİye etmiştir. 

Y1"''""· ııı-,,_" '"'"'~•arini 

kabul etmiyor 
7ürich 24 (A.A.) - R<u•er: 

Burun deliklerinden. gö7.~"r • 
dC'n. a~ızdan giren grip, en mu· 
kavim vücudlere: bile nıuvaff='lki .. 
yet1i bir surette taarruzda bu1un· 
maktadır. Bu suretle, mikrobu 
kapan adam bünye itibarile zayıf 
ve hastA.lık şiddetli bulunur. vak· 
tinde de tedavi edilmezse çok 
tehlikeli olur. 

Grip mikrobunun .ırümlei a• 
si'!.bive> üzerine zehirli bir tok~in 
y•om,ı.ta olduğu kabul edilmok
tPdir. Bu toksin yüziind""n elim· 
lei asl'biye de vücudün "air kt!'lım 
ları ribi grioe mağlUb o~makta -
dır. Grip virü~sünün vürudde u

v•_ıkl<'!.'TlaktR ol<'ln tıtafiloknk, ko· 
lihaFil. pnömokok ve 111\ire eibi 
bir çok mi,afirleri uyandı•malc.ta 
ve onlR.n kendisin~ mi.ittefik kıl~ 
mrılı-tRdır. 

Japonyada grip !algın bir hal
de tahribı:t.t yaph{~ı sırada sıhhat 
i,lerinf' bakan makamlar grinli 
yrrlerdo. halkın ma•ke takmala
rını me:cburi \.'.ılmaktadır. Bu 
ma~ke bildi~imiz vaz maskel ... ri 
•oklinde değildir. Çok ince tiil -
bPndd('n yapılmıştır. Burun d4" .. 
lilclPrini ve ağzı mııhafaza ede
cek ~el"ilde yapılATak ve o ma • 
hallere biraz anti•eotik mah1iıl 
damhı.tı11t.rak kulaklftrın erkasın
rlan ha~lanılfl""'i<tRdır. Bu f'tırt-t .. 
it- R"rinten C"id~i bir Rurette koru
nulm"'kt111ıdır. Bu &!!ilc,.lere b111"11n 

Ya ... i muhtoriyet \.'eren, ~a\uıt iıar~~n Mt<ıf'liı Dublin'den, en bü)·iik !qlnayi 
J)Atirıması ü1erine, t.tbıkı~~ı ~ an merk~2i olan Liverpool 210 k11ometre
buJunamı~·an ltome Ru1P ~1 ~ ~rşı dlr, Fakat İngilterenin bir \stili ha ... 
llı)·aldıtnmni:a kı~kırtıyçrlflr '· • u? ad.. nkeU kar,ııı;ında en zayıf nokla!llt, İr· 
tı d R ca..emenl ... mın e .. n hasın a oarer · 

1 0 • 1• landa olmawına ratmen, bur~-.ının mu-
h' , , Bu 191' e ,d ıne d'I . d ır a"am varuı. • Ti ltl'le ı dafaa!llı da kat'lyyen ihmal e ı nuş e· 
&i1miı:; ve orada Amiral vo~. rp lildir 
~iirü~nıü~tü. İrlandaya döndukten !iiOn- M. •• F • L F E N f K. 
,.. ~. hu ihtilali hmrlomııtı. 1916 da um faz aıR 

Kanunun mer'i 14 üncü maddesile 
hUkıimete stok yapmak i~in lüzumlu 
maddelere el koymok selflhiyeti esasen 
verilmiştir. Layihada ayrıca bunların 
!latııına ve tevz.üne de salahiyet isten-

talebelere 
yardım 

Fakir 
yapılacak 

ilkokullarda olduğu gibi orta 
tedrisat müe~se!elerinde okuyan 
Yardıma muhtac talebeleri hima ... 
Ye için faaliyete geçilmi,tir. Ve

k~let ilk iş olarak bütün orta l•.d
tl~at müesseselerine bir tamım 
~öndcrmiş ve ortamekteblerde o
kuyan talebe miktarile bunların a

l'llf\1nda ne miktar yardıma muh
tac talebe mevcud oldu~unu sor~ 

rnu~ıur. Fakir talebeye ilk olarak 
rnekteblcrde yemek temin edile
cek, bilihare elbise ve ayakkabı 
lemini ele alınacaktır. Bu tPlebe
ler için hal ve vakti yerinde olan 
tPılebelerden yardım temin edile ... 

cektir. 

Gıda maddeleri h3kk• da 
bir konferans 

Profesör Havrowitz, harb ve 
gıCla adde1eri için milletlerin mü .. 
tadcle!!i mevzuu hakkında, bugün 
ta.at 1 7 de Üniversite konferans 
SA.\onunda bir konferans verecek.. 
lir 

Lamıı>rlin'in 150 nci 
ölüm vıldönümü 

Radro gazetesinden 

Sovyet - Rumen 

münasebetleri 

gerginleşiyor 

«Mcıskovanın son pro· 
teıtosu, .-~~anyanın 

ha!"'1•i "'"'=-•waya 
mütavtl\!!İhlir » 

-
Rumanyadan gelen haberler, 

Rumanya ile komşu devletler a-

miş, encümen bu hükmü de muvafık 
bulmu~tur. 18 inci maddeye encümende 
Ticaret Vekilinin RÖsterdlği lüzum ve 
azadan Bilecik meb'u!l'tl Ka~ım Gülekin 
teklüi üzerine bilO.mum un fabrika ve 
değirmenlerine hükümetin el koyabile
ceğine dair bir fıkra iliive edilmiş ve 
maddenin di~er hükümleri aynen kabul 
olunmuştur. Kanunun mer'i 19 uncu 
maddesile iş kanununun bazı hüküm
lerini icabında tatbik etmemek suretile 
çalışma zamanını ve c:alış;ocak kolların 
miktarını tezyide müteallik olarak hü. 
klı.mcle verilmiş bulunan salılhlyelin; 

hıfzıs!lıhha, ulusal tatil kanunla
rının bazı hükümlerinin de icabında 
gene bu malcsatla tatbik edilmemesi 
!luretile tevsii hakkında l;lyihadaki tek
lif encümence de münasib göriilmU~tür. 

~lilli korunma kanununun 30 uncu 
maddesi mühim merkezlerdeki gayri
menkul kira bed('tlerinin alırılmama· 

sını istihdaf etmektedir. 

Fakat tatbikatta bu hükme bn.şka yol
lardan muhalefet edildi(Ci görüldüğünden 
kira işlerindeki bu suii!ltimallere ı:;ed 
çeknıck it:in bu madde de tadil olun-

ra.ındakı· münasebatın 'tt'kç• v:ı ı ... nıoktadır. Muvakkat encümen bu tadili 
ger~inleıtiğini gösteriyor. Macar de muvafık bulmuş ve ıcar mükavele
radyosu. Rumanya hakkında en terinde yazılı ademi tahliyeden müte-
• .. 1 · f d• k n R vellid tazminat."\ da tatbik mahalli kal-

agır soz erı sar e ~ı e . umen mıyacağını ma.zbataya dcrcetmlştir. 
ga7.etele:ri de: Rumanyanın chak- Mer'i 59 unC'U maddede işlenen suçun 
l!nzlıkları tamir için harekete geçe. vahametine göre cezalarda +edrir: eı:;a
ceğini> açıkça yazmaktadırlar. sının buJunmaması tatbikatta maddeden 

mak!';ud olan gayeyi temin edemedi-
Bundan maada Rumen - Sov- ğinden, hükO.met bu maddenin tadiiini 

)"etler Birliği müna~ebatı da ger. teklif etmiştir. EncÜm("n tadili Vf'rinde 
gin bir safhaya a:irmiştir. Sovyet- bulmakla berahf'r muAadereyı? aid olan 
ler Birliği tarafından Rumanyaya kısmı mn7batasında bir miselle i1aha 

lüzum görmüştür: Meııt'IA bir bayirlen 
tev~ edilen protestonun ayni za. Sunli~ht sabunu isteyip de müş~eriden 
manda Rumanyanın hami~i bulup fazla fi.lt taleb edilecE"k olursa, mnhke
nan Almanyaya da müt~veccih mece hr-kkında musadere kararı verile
oldui'u anlatılmaktadır. EsaAen cek mal valnız müıı:terinin i~tedi~i m:k-

tarda ,ahun olmayıp, ml'vcud tekmil 
aylardanberi Bükrcşte çalışmakta Sunlight sabununun nev'idir. Gene 

tşt~ bu sırala'f'da idi ki, mih,·eri.n 
ikinci rüknü oJqn italya inttn<lu1a1 hır 
sür'atle. birdenbire sendeledi. hatta 
ban mıntakalarda kendir.ini tn}H\rla· 
l·amı) arak yu,·arlanıh ,.c dün}R h~tb 
laril•inc İngiliderle Yunnnh1arın cıd
den perlak yeni ,,nk'alar ~nydelnıe· 
\erine <ıelıe1ı1)·et \"erdi. 

1\Jihverin Ü('Üncü ve baş rüknü olan 
J\lıuan1a ise, ne Japon)'&'.'·• faLh' ta~
)·ik cdt"rek daha faal bir h1-1re\;.ele ge
çirelıildi, ne de İtalyanın m~'kul:ltını 
tah(i( ('&resini bulabildi ve Jngili:ılere 
ı~arı;ı muta<t hava ,.e drni·ınltı ?ıat"e~ 
kederine de\'antla iktifadRn ,.e lngil· 
tet·cyi istilii hakkınd~ki zan \.e tal~
nıiıılcri tak,-iye edici bir inkını z.'\hı
ri tedbirler lttihnzındt\n başka bir şey 
)'npnnındı. 

işte bu \'ll7iyrU ürlii pııkt blokunun 
en 70\ ıf bir dcvre<ıi olarak h.•lt,kki 
edf'n °ve İngiltf:renin lıiiyle kudr<'tli 
bir &urrtte kalkınnnt4'ının İnıciliz nıit
ktinin loymetile bl'rnhrr bir,.7 ''" ken· 
disinin nıülemndi hir laı?•'a verdi~i 
mnlzt•nıe !liıtYt" .. inde oldııjiiı J,;an~ntin
de bulunan Eirf('dk Anı('rik:ı. ii«'lii 
raktın kendi alr"hinr mi\te\'('rcih teh
ditllcrinrll'n miif('\·e11id bir inria11e ve 
bunlRn hükiimo;;üz bır"lın.tk makcn
dHe Ü'tÜ'i"te l•irka(' hii:ıiik adım d~ha 
atlı İlk evvel kendi hstr'> sana'\ ii i"
tiho;aJ(ıhnın yarıc;ın~1on faıl'.lo;;ını 1>ara 
n·e~rlcsi bahis ml"\7UU olma1>'n71n \•a
ni aı·iyrfE"n İngili1lt'~e Vf'rnı<'iif' \'C R'\'· 

rıc 11 ingili'TJ"r h('-t:f11nı:ı Lıih tik tlt"•İt 
!'İtıati~leri almflğa knrnr V('rrli(:-i şrihi 
ati.iııii•ı ihfil-·acını lt'nılne n1nhtf ınÜ..,fn
ı.:,~\ hh te,thir oln,ıık Ü7l'rf' de Bh·lr,ik 
Anıl'! ikıı lin1A11l:ırıı11hı C'ntt"rne t'dilıı•I ... 
olan Alman ticl\'f'Pt vn1-ntrlrnın1 n;n~a

<lı•re 't. hunları ;. !!İ1lf',.f'Y" <le ·ir i(İn 
)·İr rı•l ArRmRfA ha-:lttdl, 

r.11 h:'t) Rir)('"ik J\n1eı;1 Anın ,Japon· 
"·adan d .... lavı hlc Jıir l.'ndİ'<' dnynıa~a 
ltirunt eörmrk,i:ıin Alınanlara kn~ı 
.\1nHC\ olt\tıiu ll.st'f':h hır cf'rhPıif'n ha'
kll hir v•\.' d .. ;.nctir "" A1mrn .,,rıhfiJ 
1erinı1r t~1·it n1 .. rJk hii,,·ük hir inft1I 
hı""ulı• ~C'tirmi<.tir. 

Vichv' deki lsviçreli muhl'lhir· 
ler, 1--fitler'in son talC"blerine ~1a
rcşal Petain tarflfından verilt-n 
ceva bdan eonra Vichy' de bir ii
mid duygusu uyandığ'ını kaydC'di· 
yorlaı. 

Cazette dP I.AlJRanne'ın \'ichy 
muhabiri yazıyor: 

cAlman tal"blerinin ve V;chv 
hükl•meti tarafından bu taleblere 
verilen cevabın hakiki mahiyeti 
hakkında bir ı,ey bilinmlvorsa da 
geçen halta Vichy' de hüküm •İİ· 
ren hummalı hava RiikUnet bul
m•ıştur. Şuna kat'iyyen İmftn edi
liyor ki ~lareşa.l Petain donanına
nın ve ordunun ~erefine: nıuga~ ir 
siyasi hiç bir taahhüde giri!'mek 
fikrinde- de-R-ildir. 

Bir idam mahkumu on 
sene s1>nra yakalandı 

Rizenin lnce:!tort köyünden Rr.· 
şid o~lu llyası öldürmekte-n gıya· 
ben idama mahkOm edilen ve di
ğer birini de öldürmek yüzünden 
14 sene hapse mahklım olan J\1us
tala Enez adında bir katil dün 
~ehrimizde yakalanmıştır. Katil, 
~apılan sorgu!'unda cinayetleri iş
lediktPn sonra RuRyaya kaçtı'iını 
ve• on sene orada kaldıktan snn• 
ra h8.disenin örtüldüğünü zanne
deıek İstanbul" geldiğini sl~vlc
nıi!Ştİr. Uzun bir zamandanberi 
Muptafayı arayan zabıta ııJehrimi~ 
ze geldikten kısa bir müdde-t son· 
ra caniyi yakalamağa muvaffctk 

olmuştur. 

Umumi 
İl!l!lıl"S~ .. :11 

.-·""•"~~ ~rın 
tı C'.h!HJOr 

Alel,..lc~,.r ı?rinin a~ı7'.rl:1n ve 
burun dt-lik]f",..indPn p-irdif'·i p:Ö -

rülmektedir. C~riol,. bel"abt-r u· 
\'anan lıu 1l'ilc.rolı1Rr vüc•ıdii a
dsm::ıık1llı i"t;l€i f'VlPm,.ktl"'dirlt"r. 

Vt" aRız lrompresleri dPmek daha 
dn~r11 olur. 

~1ühi~ hir nokta "uclur: 
Bu rrihi h,.,llerin b~~langıcında, 

nmnmi yerlere P"ittı"tekt~n muh .. k .. 
kak ~urettf" sa.,,.1nılrn111ıhd1r. Ti .. 
vatrolRr. Rİ"lf"m"lar, kahveler. 1"-•· 
:ıinol111r, k"l ... J.,al•k verl,.r 51r11"'·n 
va,·ılnıft!'ı için en müsaid mahal -
ltı,.J;r 

Tak ~"P. t~'da k•rtasiya c ....... _e_u_L_M_A_c_A_) 
aldırılmıyacak 

Ra7.ı muallimlerin talebt-yİ faz .. 
la kırtasiye tedarikine merbur e:t
tikleri görülmektedir. Bir dera 
ır•ın bazı talebeye müteadrlid 
dl""fterler tutturulmaktadır. Bu 
~t"beble Vt":kalet ~ehrimi7.d<"ki a
l~kadarlara bir tamim vapmı!'tır. 
Bu t<'mİme vöre tedariki ~üç ve 
pahalı olan bazı boyalar. pergel 
takımları, kuma"lar, Ör~Ü m1'17e
mesi eşya~1n1n tedarikindı- talrbe 
ta7vik edi1miyeC'ekıir. Bundan 
ha~l::a talebe defter ve kit~bl11.rın1 
k<lplanı<'k icin P'ılzet,. k?:'~ıdla11n
dl'n iı:ıfifade edilme!'lir.e: işaret e· 

dilmi"ltir. 

Pe'"";"e""ı,. i11tar 
ı~~li·•eti 

Dahili ve V eH loti Belecliy,le
rin imsr. fru'lliv,..tlerini te!'Oİte ka
rar Vf'rmi~tir." Bn cümleden ola~ 

2.1<1.'lf\780 

1 1 1 1 1 1 1 
2 -1•1 ı 1 1 1 Iİll-
3 ll•I 1 l l•I I 
4 -ı-ı-ıiı-ı•ı-ı-ı- ı 
s 1 1 I l•I 1 I 1 ı 
6 1 1 l•I l•I 1 1 

1 1 l•I 1 1 l•I I 
simi 1 1 I 1 l•I 
91 ı 1 1 1 1 1 '-

Soldan qia ve yuk~ndan a.,aC-ı: 

1 - Amavudlukta bir tehir. 

2 - Vektl!:".ıi geçir. 
3 - İıalvada bir ova - Yap!Ila - Çok 

değil. 

4 - Fon• değil - Buru~lukbn dü-
zeltir. 

5 - Defeden - Ekilmi, hubuhal 

6 - Bir göz rengi .. Ali. 
7 - Nota - Bat:·•li~e bir kitabe\•inin 

ini!iiyali . 

8 - İhsan rak Vilt..vet mer1
"1"'7 ve miilh"'kat 

Bel~divelerinin 1940 mali yılına 
aıd bütf"e, varidat ve masraf ye· 
1..Unlarile !IU. elı""ktrik. havn...,,._zi, 
htıırit::ı. in"lıırı.i!ıt ve i~timlftk p,~hi Be· l 
Jedivelr.rin imar programlaTına 
röT~ urıumi va7.iyetll!rİni irıu• t-dP.. 2 
re'k. malUmat i!lltemi 0 tir. 3 

9 - Nazlanma (iki kelime) 
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TiY il. TR1'~9J 

OINI• •ICl8',• IL A 
Ki 1 Tlm\E.I FiTi 1 M 

AISIAl•IDIAIA Vll 

Dün oaat 1 7 de. Hukuk F aküL 
tPıi birinci ıınıf salonunda, Türk 
doıtu l~1tmartin'in öliimünün 150 
nci vıldöniimü münasebetilP bir 

toplantı yapılmış v~ Tiirk Tarih 
Kurumu azasından Re~id Saffet 

tarafından fransızca olareık ve:ri
l•n bir konferansta, büyük F rnn. 
flı:r <'dib ve: tairinin siyasi hayatı, 

l"'tk ~eyahati ve Tür\ive\ e korşı 
bet',. ·liği samimi dostluk hisleri le 
L.J.ı-i.ı~ e:ttirilmİ§tİr. 

olan Tuna konferansının hiçbir buıldavda vek:J ihtikarıia d~hi buğd'1vın 
netice elde edememeıııi, Tuna hav- lhtik&ro mevzu teşkil eıden nev'inin mah
lll.aındaki Sovyet _ Alman menfa.. kemece araştınlma!iı ll~ımdır. Bi.,"an;ı,-

leyh tnfbikAtta nevi ("!'H""l p,,;:-;.;.,;;nd"' 
atleri arasında ciddi müşkülat tutu1Rr"k vazo k;ı.nıınun m~k~adı tes-

<.\i·, 10: nu·r~k trli!"n n"llda. l·u \'lt7İ
,.eİ \.;flT'il.'iln~a Almnn - A111C'r;' Afi mii· 
;ı.v ..... hrt1erlni•t nl1tcrı~1 Yerıi ~1 .. ille .Ta
f!•ln ·anın Htiha7 ("'\ .. rr~i h•rel.et hnth
nın nr JlarMiı ,., hıın':-tı·ın h~rhin " ... ,·ri 
üıl'rin..ft nA'"'ll htr t,. ... ır h11,:1le f'('tift'· 

'l'~ı,-ı .. ı .. ,;t.. hn1"n"'",,..._,.,," 
ve inti1ar elmt-yi ,,. ... ·h ('· 

('('1.itlir 
'"''''•,meyi 
d4.·1hn 

Büyük şehitlerde geni~ umumi 
~ı(iınBklar in-.;asına karar vl!rilme.
ıi Ü7erine s•hrim"i7rJ~ de faalivete 
~""<;ilmiştir. Bu m ... van~a ,.vvelce 
ulinları ve yPrleri h1t7ır1andı~ı hal 
de tah,isat olmadıi?:ındfln vapıla .. 
mıyan sıR'ıneklann krok\lı-ri dün 
~'cniden tetkik edilmpğe b~~ıan
mıştır. Mecli!lten t~h!İ~nt A.lınu:ıca 
derhal inı:ııuıta ba~htn~f"aı tır. Bun 
dan başka Dohilive Vokiiloti vi\iı.. 
vet1erin imar miidiirli.i"'le,.ine R'Ön. 

4erdi"i bir tamimle, badt"nıl'l in~ , 
a edil~ ... ~k r""'"'i ve hıısn"İ binn ... 

1""''1 alt k~tı ... .l" fenni bi,.,.r sığı. 

Tt:PEB-" Si D R A '' KtC::,ll!lrı."D.\ 
;.ı~ ..,_, fl"'~t ;>"'"ln rla 

ABDAL 

4 
5 
f. 
7 

8 

9 

RrcızlAl•IAIL\AIN 
•iRi 1 SIAILIE. • I• 
D 1 A MI A R \llJ B 11 'R -

mcvcud olduiiunu ııöıterir, l hil edilmiı olacaktır. *** ,_ nak inşasını bildirmektedir. l 
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makta olan voleybol maçlarına 
dün Eminönü Halkevi salonunda 
devam edilmiştir. ilk maçta çok 
güzel bir oyun çıkaran Kız Mual
lim üç sette Cumhuriyet!'! 15 - 4, 

9 • 1 5 ve 1 5 • 12 galib gelmiştir. 
MağlUb olmasına rağmen Cumhu .. 
riyet de güzel bir maç ç1karmı~tır. 

Takımlar: Kız Muallim: Mela. 
hat, Hayriye, Nevzad, Meliha. 

Hayriye. Neriman. 

Cumhuriyet: Nihal, Bidar, Hay 
rünnisa, Semahat, Be1kis, J<Bniye. 

Son maç Boğaziçi ile Işık lisesi 
takımları arasında yapılmıştır. Ne .. 
t icede üstün bir oyundan sonra 
Boğaziçlilcr maçı iki sette 15-5 ve 
15 • 3 kazanmışlardır. 

Takımlar: Bo~azic;i: Nilüfer, 
Handan, Solmaz. R ebia, Handan, 
Lamia. 

l'lk: Nevican. Hilkat, Zekiye, 
Ne•İme, Zizi, Sabih a. 

lcadların hikayesi 

Konserva 

• 
latanbul Betinci Noterliğine 
Ayvalıkta klln fabrikamızda imal 

eylemekte olduı:tumuz ısabunlanm.ızın 
üstlerine marka olma.k üzere klJ~sl 
yukarıya vazedilmiş bulunan allmeU 
farikayı zirde muharrer tmzalanmızda 
olduğu gibi Abdülkerim Dilman otuı
la.rı İsmail Dllman ve Haydar Dllman 
ve Kl.zım Dilm•n namına ~1 /10/910 

tarihinden ttlbaren R<l:l7 a.dllye numa
ruJJe kayıd ve tescil edilmiş olduğuna 
datr iktısad Veklletinden 67!"3 numa-
ra vP 2ı:ı > 11 ı ıı1n tarihli marka tlmU
haberl ahzeyleml.ş olduğumuz ve bu 
tesclltn bahşeylediğl kt!fe1 hukuku 
kanun dairesinde istimal eyleyeceR;lmlz 
&mmece mahim olmak u~re iki ga
zete yasıtMlle ve daireniz ınartfetıle 
keyfiyetin neşir ve Ulnı zımnında dört 
nüAha olsrak tanzim kılınan işbu llA.n
namelerden birer nüshasının neırt em
rinde musaddakan berveçhl arı Ut.1 
ıa~teye irsali ve bir nüshAsının ba· 
dettudlk tarafımıza. tadesile &alının 
dalreni:ıde hıfzı taleb olunur. 

HAKIK:A:T 

• • 
GENÇ 

·GÖRÜNJ!,EJ(_ ıçın 

50 yaşındaki kadınlar 

35 YAŞINDA 

Görünebilirler 
her sabah kalktığınızda, clldlniz daha. 
saf. daha. taze görünecek. ve ıencle· 

~ecektlr. 
Meşhur bir cUd müteh....,.ı tara - Gündüzleri, beyaz (yatoızı Tokalon 

kutularını 

alet 

tından keşi! ve gene hayvanla.nn clld Kremi kullanınız. Terltiblndeld beyaz
ve hüceyrelerinden keman itina ile ls- ıatıcı ve kuvvetlendlrici unsurlar, da-

l-•~-~-~~-ı·.~.A"_~-~~-~-J Uhsal edilen ve bir a:enc kızın taze hile nüfuz ederek glzll g&yri aaf ma.d\'e sa! clldlnln unsurlarına müşabih deleri thrac ve 1>lyah noktalan izale 

Evdeki konserve ve ıuırdalya olan pembe renkteki Tokalon Krem! eder. Açık mesameleri sıkJ14tınr ve bu 
kutulannı açmak için babanızın, • 1 ve yeni cevher, halihazırda cild unsuru suretle cildinizi beyazlatıp yumuşata· 
yahud annenizin ucu sivri bir ne~ ı, Arayan ar olan pembe rektekl TokaJon Kremi cıı.ktır. Bu basit tedbir saye.sinde her 

vı. Alet ku\landıklatlnl hep gör- terkibine karıştınlmıştır. Bu akşam, kadın bir kaç &ene rıençleoeblllr ve * ı. arıyor: Türkçe, frııruızca, \nııiliz-
mu .... u··nu"zdu"'r. Buna ehemnlİyet bi yatmazdan evvel sürünüz. Uyuduğunuz gene kızların bile gıpta edeceti şayanı 

Y ce Ji!!'anlarırıa vakıfım. Bu lisanlar üze· 
le vermemiş olduğunuza eminim. tine muhaberat ve tercümeye muktedi- her dakika zarfında cildimiz, bu kıy· hayret bir cild ve bir tene malik ola· 
Halbuki bu basit görünen Alet A· rim, daktiloıırafi bilirim. askerlikle all- metli unsuru massedlp beslenecek ve bUlr51niz. 
n11~rikada bir fabıika l~c;:i~ine 500 kam Yoktur. Her türlü referans vere· ------- --------------

bin dolar. yani 660.000 Türk Ii- bilirim. sırk.~erde "' buro ı.ıennde Malı"ye Veka"letı"nden •• 
rast kazandırmı~tıı. Şikagoda ~ıtheacak is arıyorum. Galata Kefeli 
konserve kutusu imal eden büyük Hüsevin han No. 1 de (C. B.) adresine 
bir fabrikada i~i John Cartİl't a- mürıcaaL (10) 
dında gene bir adam, ıı:ünün birin + BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
de bu kutulan açmak için bir a- yeni türkceyi iyi bilen, daktiloyu çok 
Jet yapmış ve bunu fabrika mü- iyi bilen ve mir'atli yazan bir bayan 

M d · münasib ücretle it arıyor. Hakikat 
dürüne RÖıtermİştir. Ü Üt, İ$Çl· gazetesinde (N. N.) rümuzun" mek. 
ye ~00.000 dolar vermi• ve ihtira tubla müracaat (20) 
beratını i~i namına çıkartmı.,hr. 
Bu suretle fakir bir İşçi hemen 
zengin olmuştur. 

Jilet bıçakları 
Buııün en ufak köylerde bile 

bulunan ve herkes tarafından kul
l anılmakta olan jilet tıraş bıçak· 
lan, King Gillette adında bir A· 
merikalı tarafından icad edilmi,
tir. icadın fevkalade yararlığı do· 
layısile bu bıçaklara •l ilet> adı 
verilmiştir. 

Bir gün M. King Gillette, ay
n&.!111 karşuıında ustura ile tıraş o
lurken yüzünü birkaç yerinden a
damakıllı keser. 

Zeki bir adam olan G illette bir 
k aç gün dü~ündükten ıonra bu 
bıçağı icad eder. 

Bu icadı sayesinde muazzam 
denecek derecede bir ıervete sa
hih olur ..• 

Bazı hayvanların garib 
hususiyetleri 

Bazı hayvanların çok garib hu
!!usiyet1eri vardır. Belki de bunları 
hilmiyorıunuzdur. 

Tavıanın kirpikleri yoktur. Uy 
ku uyuduğu sırada gözle-rinin Ü· 

zerlerine ince bir zar çekilmekte
dir. 

Baykuşun gözleri herhangi bir 
noktaya dönemez. Fakat baykuş 
istediği vakit. vücudünü hiç oynat 
madan başı nı tamamen oynatabi. 
lir. 

Kurbağalar, a ncak ağızları k a· 
palı olduğu takdirde nefes alabi· 
l irler. 

Erkek kunduralarının 

Satılık - Kiralık 
* Kiral ık apartıman dalr'MI annı
yor - İki. üç odalı ve konforlu kiralık 
apartıman dalreııi aranıyor. Hakikat 
Ra:ıt"tesinde (Kiracı) rumuzuna mün -
caat. (17) * İYİ BİR AİLE NEZDİNDE - Mo· 
bilyalı veya mobily11ısız bir oda aranı. 
yor. İstanbul tarafı şayanı tercihtir. 
HakikRt gazetesinde (M. E.) riimuzu. 
na mek\ubla müracaat. (19) 

Müteferrik 
* ı.ı..ıı dersleri - Çok ehven flatla 
lnJrillzce, fraıuızca dersleri veririm, 
her yere ıdderlm. Hakikat ıazetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla mürııcaal 

(14) 

Zayi 
Edirne hudud taburundan atmış ol

duıWm a~kerl vf'sikamı :ıa)i ettim. Ye
nisin! aıacağl.mdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Tophanede Kadirler yokuşu 21 nu
ma.raıı evde mukim MalagirdU 

SiUeyman otlu 1120 dotumlu Klkll 

ki d emir parçası ned ir ki) . . O n
dan hiç bahsedilmeğe değer mi}. 

Size haber vereyim ki bunu ilk 
tatbik eden Amerikan köylüsü bü 
yük bir servet sahibi olmuştur. Bu 
köylü beş çocuk babası idi ... Hep· 
si d e erkek, üstelik afacan beı 
çocuk ! .. 

Adamcağız, göz açıp kapayın
caya kadar beı çift- k undura al
mak mecburiyetinde kalırmış ... 
Kunduralar da hep ucdan ıakat
lanırmıı •. 

A d am düşünmüı ... Taşınmı, .. . 
Nih ayet kunduraların ucuna d~
mir parçaları koymuş .•• 

uclarına konan demir Hem çocukların kunduralnrın
dan ta~arruf temin eylemi,, hem 

Belki hiç ehemmiyet vermezsi· de mühim denecek miktarda pa
niz ... fskarpinlerimizin uclannda- ra kazanmıif ... 

Q!!; Komutanlı~ı Satınalma Komisyona ilanları 
İstanbul Merke:ı Komutanlığına ıid bina kapalı zarf urulile tamir ettiri· 

lecektir. Münakasaııı 26'121940 ııünü saat 16 dadır. Keşif bedeli 16394 Ura 46 
kurut olup ilk temin.atı 1229 lira 58 kurustur. Şartnamesi hergiin Komisyonda 
görillebi1ir. İsteklilerin belli Kii.n ve muayyen saatten bir saat önceye kadar 
kanunt vesikalarile birlikte teklif mektublannı makbuz karşıhiı Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. (11583) 

Meraklı zabıta romanı : 7 
• 
lpelı Maslıeliler 

Cete~i 
..> 

Nakleden: H. MÜNİR 
- E. eve~ dedi. Makrey aktaının 

ackizindenberi buradadır. 
Mo.krey söze karıştı: 

- Yanlıt söyledin güzelim. Dokuz • 
dan beri_ 

Eva söyle-dilini diiultti. 
- Evet efendim. Saat dokuuianberi 

buradadır. O saattenberi hiç bir yere 
çıkmamtftır. 

Müfrttif Veyd losaca: 
- Yal.. dedi. Demek öyle. 
Fakat Makrey merak1anmış görü

nüvordu: 
- Acaba niçin aoruyonunuz; öğre

nebilir miyim? Her halde, çatallı bir 
it var. Şı.ı saatte benim haiırımı §Or
mağa ~elmediniz ya? 
Müfettiı solı1kkanlıfıkl•: 

Bu ıece birisi. bana tabanca ile 
ateı etti dedi. Bana öyle geldi ki, bu 
iti ıen yaptın. 

K tll'lun bir yerinize dokundu 
mu? 

Hayır. Tabancayı atan. o k1ı1dar 
çabuk davranamadı. 

- O halde ben değilim. Çünkü ben, 
attığımı vururum. Benim kurşunlarım 
pek nadir ola le boşa f(idt>r. 

Mü!E.ttit Ve . ?.1akrey'ı ceketinin 
yakalarından tutarak kendine çekti . 
Bütün elbisesini •Üratle yokladı; so
nunda: 

- B<'rekel versin üzerinde tabancan 
vok Makrey, dedi. Yoksa, pren!o:ip iti
barile ıımdi, ı.ııeni ~.ili sı;ötiltürdüm. 

Veyd bu ıözlerden sonra, Makrey'i 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 
hakkında ilan kaldırılması 

Gümiif yüz k~luklann yerine ıümüo: bir liralıklar darp ve piyasaya 
kAfi miktarda çıkarılmış olduğundan gümti$ yiiz kuruoluklann 31 iklncikAnun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması kararlqtınlmıştır. 

Gümüş yÜz kuruşluklar 1 tubat 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız Malsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası fU .. 
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yü:ı kuruşluk bulunanların bunları Malsandıklarile Cum
huriyet Merkez Bankası fubelerinde tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

.10025. (10216) 

1 

Aded LlraWı Ura 

ı 2000 • 2000.-

a 1000 • 3000.-

2 750 - ısoo-

' 500 -zooo.-
s ?50 -2000.-

35 100 • 8500.-

80 50 -cooo.-
300 20 -eooo.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para birikfirmif olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 
Keşldeler: 4 Suhal 2 &la:ns 

1 Afustos. 3 lkinrlt0$rin 
tarlhJerlnrfe noıh:r 11 

Kumbarah ve lrumbara112 bcsab
lanndı en u 50 Urut bula • 
nanla1 kur'an dahJI edili r ler. 

bıraktı ve aükUnetle: 
- Sana. dedi. Tecrübe görmüş bir 

adam olarak şu nasihati tekrar \.eri
ycırum. Ta!<ını tara.tını topla \'e ilk 
vapurla memleketine dön!. Son defa, 
lki sene hapis ceza!'lile yakanı kolny 
kurtartlın. Gelecek defa, va:riye?t başka 
türlü ol~bllir. Cezanı, ba:,;ınla öder,in 
Makrev! 

Bu sözlPr Makrev üzerinde te!'lir ha
sıl etmemişti: 

- Beni korkutamaz.qınız Veyd! dedi. 
Ben una ateş etmedim. Fakat bir 
ı;tün tabanca kullanacak olursam. bü_ 
tün Londra zabıta!'! bir araya ŞtcJ.,e. 

bana elini süremez. 
MU.fettiı Vevd. h8.1.i so§ukkMhhıZ:ını 

bozmamıştı. Yalnız kat'i bir tavırla 

şunları sövledi: 

- B<>n böyle SÔ7.lrr çok işittim M;ık
rer! Hatta bi7.e bövle mevd'.'tn oku -
yanlardan iki.si de, sPrsemliklerinin ce
z:ı.sını, daraıl:acındn ödemiştir. (Sonra 
kıza dQnerck) teşekkür ederiz :h.fis 
E\•a' .. Verrlikiniz m::ıllımata teşekktir 
ederiz \'P rehnUız ettllir.-üz.rl'!n dolayı 
affınızı rica ederiz. 

Sonrn ı;(ittiler. 

Eve, iki polis Amirinin J('idiıı;ini, ~e"'

!'Iİ71ik ve h'.\yret ic;inde seyretti. 
Otomobi1 kalkmıs; birdenbire uzak

laşarak gözden kaybolmuştu, Eva, bun-

dan sonra, oda~ında bekliyen korkunç 
sabıkalıya döndü. 

l!akrey'in yüzünde memnuniyet a-
1.i.imi vardı. 

G(!ne kı:ı i!'le, asabiyet !çinde idi. 
Makrey'in suratına tükürür f(lbi bir 

nefretle: 
- Nihayet hona bunu yaptırdın de

ğil mi? dedi. Her ne suç itlemişı:;en, 
onu bana zorla kapattırdın. Halbuki 
beni ne büyük bir tehlike içeri!iiine at
tığını düşünmüyorsun. Ya bir adam 
Oldürdüyst'n! 

Makrev sert sert cevab verdi! 
- Öldürmüş olabilirim. Fakat öl .. 

dürrrıedim! Çünkü kullandıitım ta -
banca, benim tabancam dejildi.Bir va
kltk·r beni vurmak için kullondıkları 
h:oılde m~vaff.ak olamadıkları bir Bel
çika rövelveri idi. Fakat p;ünün birin
de ben. kendi tabancamı ele ızeçirecek 
olursam. ah! .. İşte o zam:ın kuş: uç
mnz ... Bunu bilmiş: ol. 

Eva. kalbinin Üşüdükiinü hi<ı'."edi -
yordu, Öyle j!arib bir vahşet icindeydi. 
Nasıl olma!lın ki. her an. bir insan 
öldürebilmek i"ltidadında olan bir a
d"mln karş.ı karşıya bulunuyo?'du. 

Eva, buna bf'nıer insnnlar ı:tö;memio: 
değildi. FakRt bu, hepsine laf c;ıkarta
C'ak kadar korkunç, pervasız bir hay
duddu! 
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Türkiye San'at Mektebleri Mezun-ı M" hh'dl . Nazarı Dikkatı'ne !arı Cemiyeti Baıkanlığından: Utea ı erın 
Umumi kongremiz 29·12 ·940 pazar M ı• v k 1 • d 

günü saat 11 de Eminönü Halke,·inde a ıye e a" etin en •. 
toplanacaktır. Umum a:ıamı:ıın gelme-
lerini rica ederiz. H . k 1 d azme ve mer ez muhasebeciliği vezne erin en 

Tuvaletinlzi yaparken 

pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 
surunuz. Pudrayı 51rnmkı tutar 
ve akmasına mini olur. Yağlı ve 
ya~sız olan tüp ve varolan vardır 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için ı 

3 aylık 

6 
Senelik 

270 
525 

1050 

İmtlya:ı sahibi ve Başmuharrtrl: 
Necib An KUCIJKA 

Umum neerlvab tdare eden 
Yazı bleri Mild!lrll: 

Cemal Baldo SELEK 

Basıldı~ ver. 
ClAnhurtvet Matbaası 

Birdenbire kapıyı açtı: 
- Arlık git, dedi. Git Allahaşkına; 

çünkü deli olacağım .. 
- Saat kaç? 
- Blre geldi. 
Makrey kapıya doğru salınarak yü

rüdü: 
- Bana büyük bir yardımda bu

lundun; teşekkür ederim, dedi. 
Ve korkudan titriven kızı, kendi ha

line bırakarak çıktı. 

«5000» liradan ziyade müteahhid alacakları badema 
çarşamba günü tediye olunacaktır. 

Müteahhid alacaklarına aid ita emirlerinin tediye 
gününden evvel Divanı Muhaaebata vize ettirilmiş olmak 
, artile çarşamba günü aabah saat dokuzu kırk be' daki• 
kaya kadar tediye liıteaine ithal edilmek üzere muha• 
ıibliklere ibraz ve teılimi lazımdır. 

Tediyenin 25/12/940 tarihinden itibaren bu ,ekilde 
yapılacağı ilan olunur. 8849 (12067) 

Bayanlar İçin pek mühim 
Sayın Bayanlanmıtdan gördüğü

müz tevt:ccüh ve rağbete tarşı şük. .. 
ran borcumuzu ödemek içtn bu defa 
Amerikadan getirttiğimiz en büyUk 
makineler saYes1nde F E M t L 1 ı 
sıkıştıncı slllndlrlerle gayet kullanış· 

lı, u!ak mikropsuz bir şekilde yenl 
ambalajlarla piyasaya -çıkardığl.mızı 

saygılarımızla B.l'Zeylerlz. F E M t L 
bayanlan bir çok rahim rahaptzlık· 
Utrından koruyan ve üzüntülü işler

den kurtaran en birinci f.det bezle· 
ridir. 

Her ticarethanede F E M 1 L ve B A C I bulunur 

1( Devlet Demiryolları i . . U. Müdürlüğünden: ) 
Muhammen bedeli 40237 lira olan 76 kalem muhtelif el~ktrik malzemesi 

24 · ı.:941 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile An karada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe Rlrmek istiyenlerin (~017.78) liralık muvakkat teminat1a kan\l"" 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni jCün saat 14 e kadar Kom.is .. 
yon Reisliğine vermeleri 18.zımdır. 

Şartnameler (200) kurup. Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (12022) 

Ertesi gün, ·İpek ?wla!lkelilel'• ('e
tesinden telefonla yapılan davete. Con 
~'lak.rey, menfi cevab vermedi. Esasen 
konuşmayı, yalnız onlara bırak.mı$, 
kendisi pek kısa cevablarla •PVet• ve
ya •hayır• ~emişti. Netice itibarile 
l\iakrey de •ipek Maskeliler Çetesine• 
girmek üzere bulunuyordu. Yalnız. e_ 
sas ,artların tespiti için ve teklif e
dilecek şeylerin mahiyetini öğrenmek 
ü:z.ere, gece vakti bir randevuya te-

z11ıman, ya!mur yaiJyordu. Şiddetli bir 
rüz~ar dalları çıtırdatarak esiyor v• 
soğuk yağmur taneleri Makrey"'ın yÜ"' 
zünü fiskeliyordu. 

Yolun nihayetinde irivan bir adam 
duruyordu. Oraya, bir kaç saat evvel 
gelmiş, olan f(arib bir iriyarı adl\m ... 

ttlakrey, bu adrunın yanından geç- • 
ti ve bir otobüse bindi. 

Yukan katlardan birinde siyah 5(ÖZ- şebbüs etmek lô.zım geliyordu. 
lü bir adam, diRer katlarda konu1u _ TelefondR konuşan ses sözlerini iÖY-

İri.yarı adam onu takib etU. Fakat 
otobü~e henüz bir kaç adım yakla$"' 
rrışken otobüs kalktı ve içeriden dik• 
katle seyredt>n Makrey'in ~özleri. bll 
ı:ıdamın gittikçe uıaklaşar3k nihayet 
bir nokta haline inkıl.ib ettHHni "ördü. lPnları dinlemeğe mahsus cihaz.ı ku- le bHirmişU: 

!aklarından çıkardı. - Bi:ıe iltihak etmekte, kendin için 
Diılerinin üzerinde büyük zımbalı hakikaten bir fayda umuyorsan, bu 

bir defter bulunuyordu. Besbelli, ko- gece, f.nat on ikide seninle buluo:a!ım. 
nu~ulanları birer birer not ettiği def- Bt>n saat onda sana tekrar telefon e
ter!.. Defterin ya:ıılı olan üst yaprak- der ve buluşaca~ımı:ı yeri bildiririm. 
larını kopardı. Saıi{lam bir :z.arf içeri- <Sonra sesin Uadesi birdenbire d~io:ı?
sine koydu ve zarfın üzerine kalın, rek) F.ıkat ~{akrey! Sunu da aklın -
b.üvük harflerle bir adres ya-ıdt. dan çıkanna ki, biz mandepsiye basar 

Bu zarfın içerisinde saklı olan not- takımından değiliz. Eıi;er, biri ele ver 
larla .İpek Maskeliler• çeti!si, yeni mek aklından ı;eeçiyorsa, oıimdidı"'n bu 
bir pizli hakikat daha öğrenmiş ola .. ıtibi fikirleri beyninden kazıyıp çıkar; 
caklardı. yok~a beynin çıkar! 

Ve bu gizli hakikat, .İpek J.f3ske- l\feçhul ses, bu sözleri söyle:iikten 
liler• çetesine bir kişinin daha ı;tirme-l sonra telefonu kapamııh. 
naRıl karşılardı? Makrey, aükCınetle yerine oturdu. 

Acaba Con t.'Iakrey böyle bir daveti * 
nasıl karşıladı. Ertesi a.lqam Makrey sokağa çıktığı 

Bundan sonra J(elen i5tq~yonların 

birinde M11krev otobilsten indi. 
Snatine baktı. 
On biri ~eçiyordu. 

Telefonla yaptıkları konusmada, 
randevu için tam geceyarısını tes:pit 
etrri~?erdi. 

l\iakrcy, kendi!ıine tarif edilen yolu 
takib ederek nihayet mülSkat verine 
l'eldiğini hi!ı:ısetti. Çünkü burası, he
men hiç bir hayat eseri ıtöriilıniyen, 
!K"~~i:ı bir çayırlıktı. 

Makrey, ·İpek Maskeliler• in bu 
intihabını ~~enmişti. Bununliı bera .. 
ber. her hanf(i bir suretle fakn b11s -
tırılması ihtimalini de aklından çıkar"' 
m.ıyarak, daima !etikte duruyordu. 
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