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Antakyahların asker
lerimize hediyesi 
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Antakya (Hu<usl) - Anlakyahlar, hudud
lanmm bekleyen kahraman erlerimiu 4800 
pamuklu, 5200 çift yün çorab, eldiven hedi
ye etmi,Jerdir. KOylerde de A)TJCa hediyeler 
toplanmaktadır. 

CUMARTESİ 28 BİRINCiKANUN 1940 Fiab 3 kuruş 

Graziani 
büyük 

kuvvetler 
topluyor 

İtalyanların ikinci 
müdafaası Tobruk

ta yapılacakmış 
-<>-

İtalyanlar Bardia'yı 

1 . ........ı 

istanbulun yağları 
nereye gidiyor? 
Birbirine yakın vilayetlerde de 

fiat tespit edilecek mi ? • 
aynı 

• 
ric'ali mrıull'i 

fekil aldı 

bir YunanWann İtalyanlardan iğtinam ettikleri ha\•an toplan sonuna kadar müdafaa 
edecekler Bu sabah, Fiatları Muraltabe Komisyo • 

nunun bazı azaları toplandılar 
Atina 28 (AA.) - Yunan 

ttsmi ıözcüsü, dün, aşağıdaki be
l'anatta bulunmuştur: İtalyan ric
lti bütün cephe boyunca devam 
ttmektedir. M~rkez mıntakasında 
Yunanlılar ltalyanlan tardederek 
bazı ehemmiyetli köyleri iıgal et.. 
tnişlerdir. İtalyan hava kuvvetleri 
trıüdafaaıız ıehir1ere hücumlarını 
tekrar etmişler, Prevezeyi bomba.. 
l•ınışlordır. 

Vunanhlar gene 
aldılar 

Atina 28 (A.A.) - Yunan 
ttsmi teblif!i: Mevzii çarpışmalar
dan sonra Yunanlılar. aralannda 
~ahit bulunan 200 ltalyanı esir al 
tnışlar ve bir miktar otomatik si.. 
lah iğtinam etmişlerdir. 

Çin mukabil 
taarruzu 941 de 
başhyacakmış 

Çunking 28 (AA.) - Çin or. 
dusunu.n sözcüsü demiştir ki: 

c- 19 4 1 ıeneıi, Çinin muka
bil taarruzunu ve bunun netice-,.in 
de Çinin zaferini getirecektjr, Ma. 
reıal Çan.Kay.Şek.in ordusu. ,im 
di Üç milyon muntazam erattan 
mürekkeb bulunmaktadır. Ve bu. 
nun bir milyondan fazlası seyyar 
cüzütamları teekil eylemektedir. 
Halen yeni ıilih altına alınmış bü 
yük miktarda Çinli de talim gör
mektedir. Çin dahilinde esliha en. 
düstrisinin inkisafı ıayesinde, Çin 
OYdulan, tıimdi her zamandan da.. 
ha İyi teçhiz edilmektedir. 

Münakalat işleri i~in 

16 milyonluk tahsisat 
Bu para ile lüzuınlu bilcümle 

ve techizat alınacak 

. . 
vesaıt 

,ı 

Ankara 28 (Hususi) - Dev
let Demiryollan ve Limanları, 
.Devlet Denizyolları jşletme umum 
müdürlüklerile Devlet Havayolla
tı umum müdürlüklerine muktazi 
alelUmum vesait, teçhizat ve mal
:Z:emenin temini için 1 6 milyon 

lira tahaiıat verilmeıi ve orta tah

ıil mekteblerinde yardımcı mual

lim çalıştırılma müddetinin uza

tılma11 hakkındaki kanun lnyiha
ları hükiimetçe Mecise sevkcdil-
rniştir. 

Almanya yeni 
bir harekete 
hazırlanıyor 

Rumanyadaki 
tahşidat 500 bin 
kişiyi bulmuş 

Almanyanın Yunan 
harbine müdahale 
edeceği söyleniyor 
Ankara Rad:ro gazetesinden: 
Almanlar, Rumanyada kuvvetli 

.lat'aJar tahJid ediyorlar. Bu Jat'a
Jann Macaristandan reçerek Ru
ınanyaya gitmekte olduktan il&
ve ediliyor. Macar kAynaklarına. 
ıöre bu kuvvetlerin miktarı yuı: 
e11i, iki yii.ı bin, Amerikan kay
naklarına söre ise beş yüz bin kj .. 

'1ye baliğ olmaktadtr. 1'1acar tren 
lerinin son (ilnlerde intizamlannı 
kaybetmeleri ve günde 1 - 1 saat 
teahhurla Kumanyaya varmaları 
buna delil olarak ıösteriliyor. 

'Reuter. ajan!'iı, Londradaki sa
lihlyettar mehafilde Rumanyada
kl Alman tahşidab hakkındR hiç ... 
bir malfunat mevcud olmadıjlnı 
bildiriyor, Berlin ise bu haberleri 
tekzib etmektedir. Diğer tarartan, 
Sofya lse Bulgaristan& Alman a5-
kerl geldiğini tekzib edi)·or. Şu 
halde Bulgaristana Alm:ın asker
lerinin muvualahna dair bir ha-

J 
her çllcn11' olatak ki. Sofya bu 
yolda bir tekzib ne,rediyor. 

f Arkas:ı sahife 3, sütun 4 tel - -

Kahire 28 (AA.) - Mare§al 
Graziani'nin, Bardia'nın 30 kilo .. 
metre garbında ki.in Tobruk' a mü 
him kuvvet1er tahşid ettiği öğre
nilmiştir. Bardia İngilizler tarafın· 
dan İ§gal edilirıe, Tobruk'un ikin
ci İtalyan müdafaa hattı olacağı 
sanılmaktadır. ltalyanlann Bardi. 
a'yı bütün kuvvetlerile ıo~una ka
dar müdafaa edeceklerine kat'i na 
zarla bakılmaktadır. 

İngiliz 
landa 

zaferi 
• 

sevınc 

Yunan is· 
uyandırdı 

Atina 28 (AA.) - Matbuat 
Nazın Nicolaudis, dün Mısırda 
münteşir El Ahram gazetesinin 
muhabirini kabul etmiş, kendisine 
lngilizlerin garb çölündeki mu
zafferiyeti hakkında §U ıözleri 
söylemiştir: 

«- General Wavell ordusu
nun muhteşem muzafferiyeti 'ı'u
nanlılar üzerinde derin bir sevine 
uyandırmııtır. Bu zafer mücade
lenin neticesi üzerinde büyük bir 
tesir icra edecektir. > 

Bardia mıntıkasında 
Kahire 28 (AA.) - Bardia 

mıntakasında bir defiıiklik olma· 
mıştır. İngilizler muhasara edilmi~ 
olan ıehrin etrafındaki topçu kuv
vetlerini gittikçe Jrtırmaktadırlar. 
ltalyanlardan iğtinam edilen kam 
yonlar harb malzemesinin nak. 
lind• kullanılmaktadır. 

İtalyanlar çekiliyor 
Atina 28 (AA.) - ltalyanlar 

Kimara'nın şimali garbisinde geri 
çekilmeğe devam etmektedir. Yu 
nanlılar ıtratejik ehemmiyeti haiz 
yeni mevziler i~gal etmi,lerdir. 

Karacabey ha valisinde İran bazı sınıfları 
gene seylab başladı silah alllna ahyor 

ASKERi VAZİYET 

Cephelerdeki son 
vaziyetin tahlili 

Bir ltısım arazi sular altlnda 
altında ltaldı, zarar mühim 

Sürekli yabnurlanlan sonra tehir sok.aklan 

Bursa 2 7 (AA.) - Son gün
lerde devam eden lodos yüzün
den dağlardaki karların erimesi 

üzerine Kemalpaşa ve Kaıacabey 
havaliıinde seyli..b başlanuştır 
Kirmasti çayı taşmı§ ve Karaca

bey ovasında alc.an Hanife dr.
reıile Karadere bazı menfezleri 

aşarak. araziyi istila etmiştir. Ge
çen ıenenin tecrübesi üzerine ev

velce alınmış olan tedbirlerle can 

tehlikesi bertaraf edilmi, bulun
maktadır. Son gelen haberler 
Kirmasti çayının mütemadiyen 

yükselmekte olduğunu ve köp~ 

rüleri tıkadığını bildirmektedir. 

Karacabeyde birçok mahalleler 
sular altında kalmışsa da ahali 
kurtarılmıştır. HükGmet ve Be
lediye civarındaki mahallelerde 

her an tehlike artmaktadır. 

Bu mahallelerin de tahliyesine 
ba§lanmı§tır. Halk heyecan içe· 
risindedir. Sulann mütemadiyen 
yükıelmesi halkı evlerini terke ve 

yük•ek mahallelere ilticaya ıcv. 
ketmektedir. insanca hiç bir za
yıat yoktur. 

Sular Uluabad şo!esını a,mıf, 
Hamidiye köyünde b;r bendi kıs
men yıkmı§tır. Sekiz köy halkı bu 
bendin tamiri için çalışmış ve bu 
suretle bend tamir ol•1nabil1niştir. 

Köyün mahsulünün yaruıı za1·ar 

görmüttür. Alınan mahima!a na 
zaran Karacabey ovası kô.milt-n 

sular altında bulunmakıadır. Yağ
mur devam ettiğinden suların 

yükttelt>ceği tahmin edilmekte ve 

ona ııöre tedbirler alınmaktadır. 

Tahran 28 (AA.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Ne§redilen bir İrade ile ve Har
biye Nazırının teklifi üzerine. Na
zırlar Meclisince kabul edilen ka
rar mucibince 1907, 1910, 1912, 
1914 ve 1916 ihtiyatları bir ay 
talim görmek üzere 2 2 maTt 9 4 1 
için silah altına çağırılmışlardır. 

11 ayda bir milyar 
sterlinlik ithalat 

Londra 28 (A.A.) - 1940 
yılının 1 1 ayı zarfında lngiliz İt
hali.tının takriben bir milyar ıt~r
line baliğ olduğu bildirilmektedir. 

Mısır, ihtiyat zabitlerini 
terhisten vaz geçli 

Kahire 28 (A.A.)- Milli Mü
dafaa Nazırı önUmüzdeki ayda ter 
hiıleri düşünülen ihtiyat zabitleri
nin daha a1tı ay hizmette ::ıhkonu
lacnğını beyan etmiştir. 

Eski Fransız ricali"in 
muhakemeleri 

Madrid 28 (AA.) - Madrid 
matbuatına Berlinde:n gelen ha
berlere göre. Fransız maji:lU.biye
tinden meı'u1 tutulan Gent-ral 
Gamelin, Daladier. Revnnud. Le
on Btum'ün muhakemelerine ve· 
lecek hafta Riom·da baılanecak
tır. 

Bardia'yı muhasara eden İngi
liz lat'alannın takviyesi kryfiyeti 
devam ederken İn,ıilhı: topçu kuv
vetleri de İtalyan tahkimabnı şid
detle bombardıman etmektedir. Bu 
mıntakadaki İtalyan topçusu da 
bu bombardımana mukabclc;,-c ça 
lışmaktadır. Bardia'nın ilk günler
de alelide bir tarzda tahkiın ve 
itıal edllmit bir mevki olduju 
zannedilmişti. Şimdi bu zannın 
yanlışhiı ve Baırdia'nın, daha bu 
harbe tekaddüm eden seneler ıar
(mda jtaJyan mütehassısı ve mü
hendisleri tarafmdan urun uı.adı
)'8 (:ahşllank karaya, havaya ve 
denize karşı tahkim edihnıı ve u
zunca bir müddet mukavenıet e
debilmeslni temin için de l~, 
malzeme ve mühimmat ambarları 
hep yenltmda yapılmı, bir müs
tahkem mevki olduiu anlaşılmı,
hr. 

Ancak alınan haberler, Bardia
nın her tarafmdan muhasaıa e
dllmiı ve elyevm Tobruk mmta
kasında bulunan Graxiani ordusu
nun büyük lasmile irtibat ve iHi
salinin kesilmi, olduğu merkezin
dedir ve bu büyük kısmın ka111-
sındaki Jngiliı: gözetleme ku"'·et
lerini geri atarak Bardia'yı kur
tarabilmek üzere herhangi bir ha
rekete teşebbüs etmiş olduğuna 
dair bir malümat da mevcurl de
iitdir. İtalyan donanms .. ına aid 
bü)'iik kun·etlerin İtalyan anava
tanındaki üslerinden &)nlama
makta oldukları muhakkak oldu
iu gibi bugün İtalya ile Libya a
rasmdaki irtibat, o da pek eınin 

bir ,ekilde olmamak üzere yalnız 
Sicilya adası - Pantellary:ı nda'\t -

l•SV&CfA mıtLl('ı'm olan Trablusgarb yoliie temin •dilehil-
~ JJ mektedir. Bir müstahkem mev-

• kiin, hattıi :ı:amanın en kuv\retli 
lngilizler bir kal••I bile .ı, •. k•ndi tara

fının seyyar ordusu tarafından yar 
Stokholm, 28 (A.A.) - D. dım &'Örmez.<ı;e ve yalnız ba,..ına ka 

N. B. : Temyiz mahkem~si. ıa- hrsa nihayet ıı:ukut edeteği veya 
botaj sebebile sekiz ıııene küreğe diişmanına teslhn olmak metbu-
mahkiirn edilen İngiliz tebeasın.. riyetinde kalacağı i~e bedihidir. 
dan Richrnan'ın cezasını tasdik et fA1'kUJ sahife 3 ıütun 4 tel 
miıtir, Jlı.. ............ .,. .... .., ..... .,., 

F'iatıan J\olurakabe Komhyonu, pi-ıkın viJ.iyetlere sevketmektedjr, Bu su 1 kın viliyetlerdeki Fiatlan 1\-Jurakalıe 
rinç, kuruiasuJye ve yai fiatlarını tes retle, bir mal, fiat tespit edilmiyen KomlsyonJan arasında da, liat tespiti 
pit etmek için pazartesi fiinil bir top- daha pabah piyasalara cönderilmck- meselelerinde işbirliğine ihtıyac var-
Jantı yapacaktır. Komisyon anların
dan Ticaret Mıntaka Müdürü, Tica
ret Odası Umumi Kitibi, Belediye İk
tısad l\ılüdürü, bu sabah kendi ara
larında bir toplantı yapnuşlardJr. 
Bu toplantıda, paurtesi rünü pirinç, 
kuru fasulye ve Y•i fiatlarının ne su 
retle tespit edileceğini ıörüşmü.şler
dir. Şimdiye kadar yapılan tecrübele
re göre, belliba,h maddeler hakkın
da her viJiyetin fiat tespit etme .. 
sinden ümid edildiği kadar blr fayda 
temin edilmemiştir. Meseli yaia, Ko
misyon marifetile daha ucu1 bir fiat 
konulacafmı anlayan tüccar, mahya .. 

teclir, 

Bu aibi hidlseleri1 ıpekülasyon ha
reketi diye kabul etmek liı:ın1d1r. Çün 
.kil buradaki mallara, yakın vUByct
Jerden ciddi bir ta.Jeb olmadığına ,üp
he yoktur. Böyle olduju halde, tüc
tan.n malmı daha pahalı piyasalara 
sevketmesi ihtlk.i.r an:usundan ileri 
relmektedir. 

Fiatlan l'furakabe Komisyonu ata
ları, bu gibi hidiselere meydan ''er
memek için, yakın viliyetlerde de ay
ni mallara, ayni fiatlann konulmasına. 
taraftardırlar. Bu suretle birbirine ya-

dır. Trakya, l\.larmara havzasındaki 

viliyetler, iktisadi bir kül feı,ldl etti
ii iı;in1 bu viliyetlerde belli ba,b mad 
delere ayni fiat tespit edilmesi müm
ki.indür. 

F'iatları 1\lurakabe Komisyonu ata
lan, şimdiye kadar yapılan tecrübe
ler hakkındaki fikirlerini, bir reparla 
Ticaret Vekileüne bildireceklerdir. 

Diğer taraftan Fiatlan ?\lurakabe: 
Bürosu Amiri Ticaret Vekaleti nıüfet
ti!!llerinden l\lehmed Baç da, bu nu~

H:leler hakkında Vekalete a1rı hlr ra
Por röndermek için tetkilı..ler yap
maktadır. 

Amerikan otomobil Parti Vilayet kongresi 
fabrikaları (alısmalarını bitirdi 

tayyare yapacak 
Ruzvelt ayda 500 
tayyare yapılaca· 

söyledi ... 
gını 

RUZVELT 

Vaşington 2 7 (AA.)- Röy. 
ter: Reisicumhur Ruzvelt, gaze.. 
lecileri kabul ederek demiştir ki: 

«- Altı oya kadar her gün 
baştan bo§a madeni 500 harb 
tayyaresinin yapılabilmesi için bü 
tün otomobil endüstrisinin elbir
liğile çalışması hususundd endüs
tri komitesi tarafından yapılan 
teklifi hükumet ciddi bir surette 
tetkik etmektedir.> 

Ruzvelt, Amerika limanlarında 
bulunan Alman vapurlarının mü
saderesini A1manyanın bir harb 
hareketi olarak telakki edeceğine 
dair Alman Hariciye Nezaretinin 
r~ımi sözcüsü tarafından yapılan 
beyanat hakkındaki suale ,u ce. 
vahı vermekle iktifa etmiştir: 

«- Amerikanın resmi ıözcüsü 
yoktur.> 

Amerika yazın barbe 
girecekmi' 

Londra 2 7 (A.A.) - Daily 
Telegraph gazetesinin Nevyork 
muhabiri yazıyor: cAm"r~ka hal
kı bu~ün tamamile İnPiltetenin ar • 
kasında vera1mıştır. lnı:tili.z ordu .. 
larının Hit1er'i yenmesi icin her 
ır1eyi yapmağa hazırdırlar. 1cab e
derıııe harbe de hazır bulunuyor. 
lar. Halkın fikri şöyle hulasa edi. 
lebilir: 

Şikagoda halk, Amerikanın 
harbe yaklaştığı ve harbden sa. 
kınmak kabil olmadığı kanaatin
dedir. Detroifte bütün halk ilk. 
baharın sonunda Arnerik'.'tnın har 
be ıı:ireceii kanaatindedir.>. 

Vali dileltlerin tatbiltatı 

haltltında izahat ver.di 
Parti Villyet konııreıi dün 

öğleden ıonra da devam ederek 
netictlendirilmittir. 

Saat 14, 30 da kongre toplan
mıf ve kazalara oid dileklerin o
kunmasına devam edilmiıtir. 
Muhtelif kazalara aid dilekler et
rafında hatibler söz almıılardır. 

Dileklerin okunmasını mütea· 
kıb Vali ve Belediye reisi Lutfi 

Kırdar kürsüye ııelerek, dileklerin 
ön safa alındıiını bildirıniş ve 
umumi faaliyet hakkında izahat 
vermiştir. 

Valiyi müteakıb, Sular idsresi 
umum müdürü şehir suyu hakkın
da izahat vermiı, bunu Maarif 
müdürünün izahatı takib etmiştir. 

Bun1an rnüteakıb yeni idare 
[Arkası oahlfe 3 siltuo 3 te] 

( Biraz yabancı dil biliyor musunuz? 
HAKiKAT, size, bunu ilerletmek fırsatını ve. 

riyor. Bu hususta tatbik edeceğimiz usul, az çok 
bildikleri yabancı dili ilerletmek istiyen okuyu. 
cularımızı doğrudan doğruya makıadlarına ulaf
tıracak olan tercüme usulüdür. ··· 

30 birincikanun 1940 pazartesi gününden iti. 
haren hergün üçüncü aahifemize koyacağımız 

franaızca, almanca ve İngilizce metinleri tercüme 
etmek ve hizalarında bulacağınız kartılıklarile 
kontrol etmek sayesinde yabancı dilinizi ilerletmİf 
olacaksınız. 

Okumuı, yazmıı herke> için en aıağı bir yabancı dil öğ
renmek, zamanımızın katti zaruretleri araıına girmiıtir. Mek
teblerde yabancı dil derslerine ehemmiyet veriliyor. Üniver
site, programında yabancı dillere genit yer ayınyor; memur, 
yaban<ı dil öğrenmeğe kanuni müeyyidelerle teıvik ediliyor; 
ıerbeıl meslek erbabı mesleki bilgilerini arhrmak için yabancı 
kaynaklara baıvurduklan zaman yabancı dil bilmek lüzumile 
karıılaııyor; tacir yabancı dil bilmeden itlerine istediği inki-
1&fı veremiyor. Elha11l 

BİR YABANCI DİL BİLMEK LAZIM ... 
Her vesile ile okuyucularınA faydalı olmağa çalıfan 

HAKlKA T, yanndan itibaren, ıütunlarında, he• ııün, yaban<ı 
dillere mühim bir yer ayırmağa karar vermiıtir. 

Okuyuculanmız her gÜn üçüncü ııalıifemizde FRANSIZ
CA, INGILlzCE, ALMANCA kıaa bir metinle karfıoında 
türkçe tercümesini bulacaklardır. 

Okuyucunun yapacağı feyler ıunlardır: 
1 - Evveli tiirkçe metni bir kiğıdla kapatıp yabancı 

metni dikkatle o>kumak, 
2 - Bilmediği kelimeler için liıgate bakmak (kclU..e

leri zihinde tespit için en İyi çare budur), bu suretle metne 
mantı vermek ve li'ıgat kitabı ve karinenin yardımile metni, 
yapabildiğı kadar tercüme etmek ve bir kağıda yazmak, 

3 - Kendi tercümeıinı gazetedeki türkçe metinle kar
ıı1a1i.ır1p, yanlıılan varsa, la5hih etmek ..• 

Bu ıuretle ııünde 1 S DAKiKA çalıımakla, kıııa bir za
man =arfında, bu pratik uıulün yardımile, her hangi bir metni 
kolaylıkla ıöktüğünüzü memnuniyetle göreceksiniz. 

KENDİNİZİ BİR DENEYİNİZ! 
NOT: Dünkü nüshamııdı, metinlerin önümüzdeki pazartesi günün .. 

den itibaren neşrine başlanacağı yaı.ılacakken, yanlışlıkla ba,ka bir gün 

gi,' stcril~iştir. Özür dileriz. 
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Kırkambar: ============================== .............. ~~1--.................. .. 
Kadınların lıüliihı 

- Tramvaydan muhavereler ve manzaralar -
Kadınlann külahı eskiden pek meıhurdu ve bunu kendileri 

giymez, hep erkeklere giydirirlerdi. Şimdi bakıyorum, Maşallah 
Lendileri de külah giymeğe baıladılar. Dün hu külihlı kadınlardan 
birini, ilk defa tramvayın pencereainden gören çocuk, c.ına anne· 
aine aöıterdi: 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Bir virgül 
hikayesi 

Yazan : Faik Bercmen 
Size bir virgül hikayesi anlat-! zanların içine cgöztaşı• mah1U11e" 

mama müsaade edin! İnsanların ri dolduruyor ve köylüler de ÇU"' 

p~k çoğu belki şu ecüc, bücüc işa- val çuval. tohumluklarını getirip 
retleri istihfafla karşılarlar, fakat bu mübarek suya batırıyorlar, tar• 
herşey gibi, hazan hiç rnühimsen- la1arına dönüyorlardı. 

- Anne bak, bak, koca kadın, kafaaına külih geçirmit ! 
- Geçirir a, kahyası mısın? 
- Ne külihı o öyle, hokkabaz külihı mı? 
- Yok, l.araııöz külihı ! 
- Sen de geçir .. ne ondan bir tane batına 1 
- Kim demit beni sana Deli Zibi diye 1 
- O kadın deli mi sanki? 
- Aklı olsa hasına külih geçirip de sokağa çıkar mı? 
Bir yatlı kadın lafa kanıtı: 
- O külib dtiiil yavrum, külah deifil! 
-Ya ne ya? 
- Kukuletel 
- Çukulata mı? 
- Yok badem ezmesi! Kukulete derler ona, kukulete 1 

Tramvay sefer
lerinde sür' at 
temin ediliyor 
Bu suretle günde 25 bin 
fazla yolcu ıa,ınacak 
Şehir hatJarında çalışan tram-

- Kukulete ne demek? vaylhrın hareketlerinde sür' at te-
- Yağmura, soğuğa kartı mahfaza! Onu, eskiden erk~kler min etmek ve fazla yolcu taşıya-

baılanna geçirjrlerdi, timdi İse kadınlar geçiriyor Hatta bizim 1 bilmek için tedbirler alınnıakta
rahmetli beyin l<ukuJeteli bir avniyesi vardı ki, halis ı;ubadandı, dır. ilk olarak tramvay durak 
O zamanın para•İle tam iki altına yaplırml§tı. yerlerinden 29 unun kaldırılm•sı 

Çocuiun annesi: kararlaştırılmıştır. Böylelikle ara· 
- Şimdi ~rkeklerin çoğu kukulete deiil, bu yağmurda, bu balarına, 85 saatlik zaman ve sôr-

aoğukta fapka bile giymeden batı açık geziyorlar. at temin olunacağından günde 2j 
Biletçi: bin fazla yolcu bineceği tahmin 
_ Onlara bakmayın ıiz, hemıire hanım, onlar babfitilf olunmaktadır. Halen şehrimiz 
Yatlı kadın: tramvaylarında günde 250 bin 
- Top kandil bilirdik ama, topfitili de yeni itiliyoruz! yolcu eeyahat etmektedir. idare-
- Topfitil değil valideciğim, bohfiıil, bobfitill! nin faaliyette bulunan mofi;risleri 
- O da r.e demek öyle? ! 5 5 ve römorkları da 85 e indi-
- Ne demek olduğunu bilseydim, burada biletçi mi olurdum? rilmiştir. Bunlar günde 4.000 se-
- Ya ne olurdun ya? fer yapmaktadırlar. Di~er taraf. 
- Mazhar Osmana katip olurdum! tan Osmanbey, Altın bakkal, Sür-
Bütün 11raldrda süreklice bir kahkaha ve arkasından çocuğun pagob. T eşvikiye, Nişan taşı, Emi

•esi: 
- Anne, anne bak, erkeklerden birisi de kadınlar gibi bnşına 

kukulete geçirınit ! 
Herk~, birdenbire çocuğun İfaret ettiği tarafa döndü ve ara

banın içinde ikinci bir kahkaha daha koptu. Naaıl kopmasın ki, ço
cuğun gösterdiği kukuleteli erkek koskoca ve bembeyaz bir un çu
valını, tıpkı, lıukulete teklinde batına geçirmit olduğu halde yaya 
kaldırımdan fınna doğru yürüyen bir ekmekçi çırağı idi! 

Osman CEMAL 

Bir izah: 
Çok zaman var ki, kendi ismimden baaka, 

lsımle, hiç bir gazete ve mecmuaya tek satır bile 
hiç bir müstear 
yazı yazmıyo .. 

rum. o. c. 
-- --

Adliye koridorlarında : 

Saçını hapisanede ağartmış 

Tevkifhaneye giderken jandarmalara yalvarıyordu: 

-Ne oluraunuz, f" boyun atkuını kelepçenin üatüne 
aarınız da kim•e görmesin. Herkeıin bana bakma
aından pek aıkılıyorum. 

nönü, Kuruçe~me, Fatih, Beyazıd 
ve Türbede de Belediyece kapalı 
tramvay durak mahalleri insası 
kararlaşm1111tır. Bunların üstleri 
cam olacaktır. 

- -- . 

Taksiler uzak 
semtlere gitmiyorlar 
Piyasada son zamanlarda lis .. 

tik darlığı hissedildiğinden Taksi 
arabaları uzak ve tenha !lemtl~re 
gitmemeğe başlamışlardır. Çünkü 
bu !lemt1rre dolu olarak gid"n 
şoförlrr ek9eriya boş dönd'rıklerın 
den, fazla otomobil lAstİr!i yıprat· 
m;:tktadırlar. Uzak semtlı!re git
mek isteyen yolcular taksi bula .. 
mamaktadırlar. 

Milli Sanayi Birliğinin 
konrresi 

l•tanbul Milli Sanayi Birliğinin 
senelik kongresi, önümüzd,.ki ay 
içinde toplanac~ktır. Birlik idare 
heyeti, harbin f,tanbul sanaviine 
tesirleri hakkında kongreye bir ra
por hRz1rlam1tktadır , 
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lktıaad 

* BiR KERESTECİ TEVKiF 
EDiLDi - Kerestecilerde Mihai! 
Vasil Karadelioğlunun Sümerban
ka evvelce 50 kuruşa taahhüd et
tiği keresteleri bil8.hare piyasada 
60 kuruştan sattığı görülerek ~1u· 
rakabe komisyonu tarafından ad
liyeye verilmiştir. 

* GIDA MADDELERi 
Komisyon gıda maddeleri fiatla
rıÖın tespitine devam etmektedir. 
Önümüzdeki toplantıda p~rinc 
fiatlan kararlaştırılacaktır 

* KIRMA ÜCRETLERi -
Hasköyde bir değirme-nin kırma 
fiatlarını lüzumsuz yere artırdığı 
anlaşılmış, bu hususta tahkikat 
açılmasına karar verilmiştir. 

* RUMANY ADAN GELEN 
KAGIDLAR - Rumanyadftn mu 
hacirler tarafından 16 bin 500 ki. 
lo kağıd getirilerek piya!'tRya dö .. 
küldüğü anlaşılmıştır. Murokabe 
Komisyonu bu kağıdların kimler 
tarafından getirildiğini te!lpit et
miştir. 

*ALTIN YÜKSELiYOR -
Altın fiatları dün birdenbiTe yük .. 
selmeğe ha~lamıştır. Dün bir altın 
22 lira 90 kuruştan muamele gör .. 
müştür. 

Vilayet ve Belediye 

* TERKOS TESISA Ti - Şoh 
rin Beşiktaş gibi bazı semtlerine 
Terkos suyunun kafi miktardn ve
rilmediği anlaııldığından teşrih 
havuzlarında yeni tertibat ile taz .. 
yikın arttırılma~nna karar veriL 
miştir. 

* ESNAF CEMiYETLERi 
KONGRESi - Şehrimiz Eenaf 
cemiyetlerinin yıllık kongrelerine 
yılbaşından sonra başlanacaktır. 

Maarif 

*KIZ SAN' AT MEKTEBLE.. 
RI - Şehrimiz kız san" at mekteb. 
lerile enstitülerinde açılan e'Sipa
riş kurslarına) son günlerde rağ .. 
bet artmıştır. 

* KONSERVATUARIN TA· 
LEBE KONSERi - lstanbul Kon 
ıervatuarı ikinci teılebe kontıeri 31 

Şekere zam 
talebleri kabul 

edilmedi 
Bakkallar Şirketin çuval· 
larını iade etmiyorlar 
Bazı bakkalların şeker Hatları. 

na zam yapmak için yaptıkları 

müracaat üzerine alô.kadarlar tet. 
kik&tta bulunmuşlardır. Bakkallar 
çuvalla !latın aldıkları '}ekerin be
her boş çuvalı için evvelcr: 35 ku .. 
ruş verirlerken son zamanlaTda 90 
kuruş ödemeğe mecbur kaldıkla. 
nnı, bu farkın da ancak şekere 
zam ile telafi edilebilecei(ini iddia 
etmektedirler. Halbuki, Şeker 
Şirketi çuvallan iade edenlere çu. 

val depozitosunu ~eri vermekte
dir. Buna rağmen bakkalların te
ker çuvallannı iade ettikleri gö. 
rülmemiştir. Zira bot çuvallar, pi.. 
yasada 1 50, hatta 160 kuruşa ka. 
dar müşteri bulmaktadır. Bu ba .. 
kımdan bakkallar çuvalları iade 
etmektense satmağı daha karlı bul 
maktadırlar. Şeker Şirketine aldı. 
ğı 600 çuvalı yalnız Mühendiı 
Mektebi iade etmiştir. Bu vazi .. 
yetler bakkalların zam talebleri. 
nin yerinde olmadığını göstermek 
tedir. 

Ekmek on para 

ucuzladı 
Dün toplanan ekmek nnrhı ko. 

misyonu 15 günlük buğday satı~ .. 
lannı tetkik etmiş ve setbest pi.. 
ya!lada fiatların bir parça düttüğü 
nü görmüştür. Bunun için yarın 
sabahtan itibaren l 5 gün müddet .. 
le ekmeğin kilosu bugünkii nark .. 
tan 1 O para noksanile 14 kuruş 
1 O para üzerinden satılacaktır. 

ikincik8.nun ıalı günü akşamı ıa
at 18 de Beyoğlu F ranaız Tiyat
rosunda verilecektir. 

miyen teferrüat, insanın başına Hakikat halde, gözta~ının has"' 
bir sürü İ§ler açmağa namzed çı· sası mükemmeldir. Hele gözta~1 
kar. mahlülüne batırılmış tanelerde 

Be"j altı sene evvel, orta Ana· hastalığın barınmasına imkS.n yok 
dolu kasabalarından birinde idim. tuı. Lakin mahliilü çok büyii~ bir 
Kasabaların hayatını anlatmağa dikkatle yapmak ve nispetini a~· 
bilmem lüzum var mı~ Birçok İf- mamak lizundır. 
güzar muharrirlerimiz bu sıkıcı Tohum ıslah ameliy~sini müte• 
taşra hayatını özene bezene, bal- kıh faal ziraat memuru, kasabaya 
landıra ballandıra an!atagelmiş- bir fatih gibi d9nmüştü. Cidden 
ledir. ' Memurların kahvelerde pek yorulmuştu. Zira hüsnü ni .. 
toplanıp sıkıntıdan patladıkları. yetle çalışmıştı. Bu si.yinin senıe'" 
küçük vak' aların balon gibi şişi- resini görmek de hakkı idi artık: 
rilerek haftalarca mevzu yapıldı· Lakin ne çare ki işler umduğu gib• 
ğı vesaire vesaire ... Bunları artık çıkmadı. 
mekteb çocukları da ogrenmiş O mübarek !IU ile yıkanmış o· 
bulunuyor. Onlar her vakit haklı lan tuneler, tarlalara eerpildiktcn 
değillerdir; pekala İngan tam bir sonra köylüler büyük bir sabır ve 
iradeye ve normal bir tefekküre merakla beklemeğe başladı)~~: 
müsaid bir kafaya ıahib olursa, Aradan bir hafta, on gün geçtıgı 
nered~ buiunur!'!a bulunsun, zjh.. halde. toprağın üstünde henüz hiç 
ni. be-deni, kendine göre bir meş- bir yeşil iz görünmüyordu. Bira.:ı 
gale arar ve bulur. Böylece, daha beklediler; zaten bekleıne' 
ömrünün boşu boşuna geçmesine yip de ne yapacaklardı) On be# 
mini olabilir, Ne var ya} Lakin, gün oldu. Gene bir haber yok toP 
biri taşraya düştü mü, vur yansın raktan. Tarlalar sanki köylüre 
eder. ya rakıya dadanır veyahud küsmüştü. Yirminci gün, köylü· 
kalıp gibi yaşamağa koyulur. Bun ler cümbür cemaat tarlaldrına da 
ları bir tarafa atalım... ğıldılar ve ziyade meraklılar toP .. 

Kasabaya, yeni mekteLden çık· rağı eşeleyip tohumlan aramağa 
mış, tığ ltİbi gene bir 7.ıraat me- koyuldular: Eştikçe karşılarına 
muru gelmişti. Gencdi ve c;alış- simsiyah kesilmiş taneler çıkıyor .. 
mağa pek heveskRr görünüyordu. du. Tohumlar ne şişmiş ve ne de 

Gelir gelmez kasabaya. bağlı bü filizlenmişti. 
tün köyleri gezmeğe ba1ladı. Har O zaman hepsine müthi, bir 
man yerlerini dolaşh, köylülerin sıkıntı çöktü. Asıl afat buydll 
buğdayı nasıl ekip biçtiklerini tet- şimdi 1 Mübarek suyun faydası 
kik etti. Muasır makine ve fen ta· böyle mi çıkıyordu} 
raftarı idi. Orağın, dövenin, ya. Havadis tezelden kasabaya gel 
ba ile sRvurmanın dü"manı idi. di. Bunu duyunca hemen ziraJ.t 
işler mutlaka makineyle görtilıne- memurunun yanına ko,tum . O da 
liydi. işi duymuştu; şaşkın bir haldeyJi. 

Toprak traktörle sürülmeli. ta- Önünde bir eürü kitab ve defter 
neler tohum makinesile serpiln1e- duruyordu. Beni görünce bira.ı 
li ve hasad da gene makineyle hafiflemiş gibi ellerime sarı~dı ve: 
kalkmalı ve kamyonla silolara, - Dehşetli bir hataya düştüın· 
ambarlara depo edilmeli ... Bunun Dostum, dedi. Hayatımın sonunll 
dışında ziraat tanımıyordu. Mü· kadar bunun acısını çekeceğiın• 
kemmel düşünüyordu doğrusu... Ben sersem, budala cahil. .. ~ 

Bir gün projelerini, fikirlerini Mütemadiyen sayıyordu. Nih8." 
ortaya attığı bir sırada: yet, zar zor, meseleyi anlatabil .. 

- Söylediklerinin hepsi giize}, di: 
dedim. Yalnız bir şey var: buıa cGöztaşı mahlUlü yüzde bit 
köylüı:ıü eade buğday zürr21d1r. buçuk nispetinde yapılırmış. Li'" 
Tarlasını bir ayda sürer, tohuınu kin mektebdeyken bu derste bu'" 
da bir o kadar zamanda se-rper; lunmamış, o dersin notlarını bir 
ekip, biçme, savurup ambara ta- arkada8ımdan alıp kendi refteri .. 
şıma hepsi beş ay sürer. Geri ka· me ya;arken 1,5 un arasındaki 
lan zamanı, köylü, beklemekle ge virgülü unutarak nispeti 15 ola .. 
çirir. Bu İşi şayed makine ile yap· rak geçirmiş. 

Cez.1 mahkemesinin küçücük salonu 1 zıhaneyl terkedip ortadan kaybolmuş
biı ıürii meraklılarla do!muştu. Çün- tur.> 

kil oaçını hapishanede ağ3rtıo Adli- Hlkim zobıt kilibinl dinledikten 
yede tamam 111 do11ya .. -ı bulunan İs- sonra suçluya sordu: 
tanbulun en meşhur doiandlrıclsının _ Nf' diyeceksin bak::ılım? Bunlar 
durutması yapılacaktı. Birka\; dakika doğTu mu?. 
ıonra rnamun bir jandar"llanın refaka
tinde i~rt girdJ. Zobıt kitibi büyük bir 
tomar teşkil edPn ilk t.ahki1<."lt evra
kını bir müddet karıttırdıktan sonra 

ı __ . _ •• _· u »_ü .. ,,,_~:~:-~::~-=~~!_-:::::_~-~----=·] 
mağa kalkışına, müddet bir iki a- işte bütün felaket bundan çık· 
ya jnecektir. Pekala. sonra çiftçi· mıştıl Yüzde on beşle yapılmış o .. 
!er ne haltedecek? Bütün yıl kah lan mahlul tabiatile pek zehirl: ol 
ve köşelerinde mi pineklesinler ~ mu,tu; ve bu mahlulle yıkanan 
Sen yeni ziraat membalan bulma· bütün taneler entaş kabiliyetini 
ğa uğraş: yeni istihsal m'°mbo1a- tamami1e kaybetmişti. 
rı ... l-lerşeyin sıra!lt kendiliğinden Okuyanlardan. neticeyi m~rak 
gelir. sen üzülmel Eğer başka bir edenle-r olacaktır. Lakin bu me'" 
iş sahası bulabiliyorsan, bak, se.. selenin neticesi pek enteresan de'" 
ninle beraberim, sana cya1a> de· ği1. Ne söyliyeyim, köylüler de 
rim t. bilmem nereden işin içyüzünü öğ• tövle okumal:a başladı: 

•- Mamun Galatada mükelle{ bir 
yazıhane k.iralıamıt. odıılarda.n birisine 
bir dakUlo lle birkaç kalib oturtm11ş. 
kendi odasının ü:ıerine de ·Müdlriyet• 
tabelhı astıktan sonra RJl7.~telere mü
racaat ederek fi;yle bir ilin vermiş
tir: 

·Müesııesemiıln muhtelü şubelerinde 
müdürlük yapmak üzere kefaletli bir 
kaç memura ihtiyacınıız vardır. Emek
liler tercih olunur. Ancak ke(ale-t ak
çesi olan 500 liranın şirket ka!i!a!llınn 

nakden tevdi edilmesi 1.a:ıımdır. Pa
rayı getirenlere mukabilinde biıpr no
ter senedi verilecektir. Bu para müdü
rün vazifesine devam ettiJU müddetçe 
kayda mahfuz kalacak, ancak çıkar
ken ktndiılne iade edilecektir.• 

•Bu lllnlann intisanndAn bir a:iln 
IOnra suçlu. yazıhane ile noter ara
sında mekik dokuma~ ba,ı:ımıştır. 
Cünlı:ü müracaat edenler i<rte:ıHen ?',()() 

llreyı da beraber ~tirivnr ve paralar 
kaqya konduktan sonra bu muhavvel 
tlrketin başmüdürü rolünü oynayan 
ınaznunla beraber notere ~idiyorlardı. 
Böyle 20 kişi dolandırıp 10 bin 1irny3 
yakın para alan suçlu, daha ileri jt'.İt
mtle korkmuf ve ıcüniirı birinde ya-

-

O kavgusuz ve ta!m!nz bir tavırla 
cevab verdi: 

- Ne diyeceğim Reis Bev. hepsi doğ 
ru. 

- Peki canım, artık bu işleri bıra
kıp biraz da namu lu bir odam giLl 
çalışsan olmaz mı? Dob'u,u ben Mno 
ceu vermcktl>n Ull\3ndım. Fokat !lt"n ha
pis yatmaktan bir türlü usanmadın. 

- İ.ş bulamıyorum Reis Bey. Nere-
ye müracaat etsem ismimi soruvor1ar 
Söyledim mi herkes Ravriihtivari ola
rak elini cebine •ötürüvor ve bana lş 
vermek şöyle dur~n. çantasının ve
rinde olup olmrıdı~ın1 on1:ımnk mera
kına dü!'lüyor. Onun için ben ömrümün 
sonuna kadar böylece siirünme~e ınah 
kiımum ve övle his~edivnrum ki en 
11onra hapi!'lhane koiuşund:ı C'an verC!'
ceğim ve o zaman siz de benden kur
tulacak!ınız. 

Mahkeme sahldlerl de dinltdikten 
sonra onun 4 ıcene 3 ay miiddetle hap
sine karar verdi. 

Dı,arı c:ıktığı zaman jand:'lrmalara 
yalvarıyordu: 

- Ne olur şu boyun atk1s1nı kelep
çenin üzerine sarınız da kimse jl\)mıe
sin. Doğrusu hapis yatm.-:ık. mahkeme
Y~ ~irmek bir f<'Y dejil, kelep.;eli o
larak !K>kakta ,:ritmekten n'!'dense ~ok 
sıkılıyorum, diyordu. 

ERMAN 
-

• • 
vergısı Ayakkabı 

ve bobstiller 
İngilterede, harb dola~·ı ile, ayalı.ka

bılardJt.n vergi alını)-ortnuş! 

Şa$hm doinı.,,u! Şn harh ne müthiş 
şeymiş'? VrrJiyi hile a~·ak11'r.t knrtar 
düş,ürdii. Cer~I bu vergiyi biz de ve
riyoruz. Fakat devlete cte*11 de. alet 

paha~na kundura ~atan ınağazalara ... 
İşte aradaki fark bu. 

Ay&kkabı vergiğ, harcana\1 d< ri, kii
wle ve malıemeyt' göre tayin edili
yor ve muayyen btr non-ıaradan bü
yük Lyakkabı giyen, bÜl-lİk kiiçük, 

berk~ten ahn1yormu,. Du da vol pa

rasından ba_şka bir \"erJri olrlıı~na 
delil.. Şu halde yahnayak gezenll'rle. 
ayağı çok küçük olanlar bu verciden 
muaf tutuluyor_ 

Her neyse, bu bizi al~karlar etmez 
Yalnız bu carib vergi benim akhma 
bir fii.ir gr:ürdl: 

Şayed biıde de ayakkabı1ann büyük
lü~i.lne J'Öre ver.-i ahnıc;;a:\ dı, en çok 
ver~yi kimler vettcekte bilir mi"Jinb·? 

J'.\.fulıakkak ki kocaman ,.e .;ı .. qn
tim tabınlı hantal ayakkabılarile: Bob
<ıttiller! .. 

- -
Başını öte tarafa çevirdi Son sözlerinden lıir ş .. y an .. 

lamamış ve başka bir .şey sormaktan çekinmiıııtim. Büyük hikaye 

Gazete sayfaları 
.Son Posta. gazetesi, bir anket ~·ap .. 

maya (Tasviri Efkii.r'dan .pek mıip

te:r.el frenkte bir tabir. addefti)'.,ri bu 
kelimeyi kullnndığ"ım i~in üzür dile
rim) ba"1adı. Da1ka gazete ~ayrl\ları

nın aru~ından memnun o1up olmadı
Cını soruyor. 

Bunu bilmiyecek ne '\':tr? .. Talıii 
herke!( J'll7.ete ~yfalarının razlaln~n1a
sını ister. İster amma, hf'I bol )'a7ı 
okunı11!< için deiil de, k:i(uUannı ba'J
ka icılerde kullanmak icin. 
l\fa~Uah jt'.aıetclcr, okunmuk harlc, 

hE'r i~ yarayor. 
Tereklere serilir, penC'erelere ';\·apış

tınhr, kesekllğıdı yapılır. Jlnttı'i bir 
Amerikah kat kat gazetı•l<'rden bir ev 
bilr :t•pnuş. Rivayete ıi.ire, di~cr bl
nalard::ın daha sşğlammıcı. C.-eçen1c-r
de ga1cte k3fıdına arılmı1 bir belıek 
de bulunmu!)tu. Demek ld hehl'~< sar
ma~A da yarayor. 

Gueoteferln ha, üıı;;tilnde tuhıl<1uiu 
yerler de vardır: Şapka,.11\ar y111zın 1:ii
nec;ten, kl'i1n ya1?murdan kon11ımak 

İ('in külih ~pıp ha11ılı'\nna .. t<'irirler ... 
Şurac;ı m1ıh11kkak ki harh dnlavı'llJe 

(Bzetelrr hira:r. okunuyor. Bu fır<;at

tan iıı;;tifAde, P1'f'fP('iJrr de okutuyor
lar! .. Ya harh bitinrr? .. 

O 7aman. oknmtvanhtrın RÖZÜnc hir 
·nkn'• !"Rnlıvamnvn: ya! .. 

Deniz tavuğu 
İsmini işittiniz mi? Denlz tavuCu de

ııilcn bir hayvan varmış, kendi cüssesi
ne nispetle daha büyük bahkları yu
larmıf. Hazım cihazı da, yılanın ha
l.im dbazına. benzermiş. 

Ben bu mablükla bir fevkalidelik 
bulmadım. Eğer Yunan - İtalyan har
bini rözönüne getirirseniz, sb de ba
na hak vereceksiniz. 

Öpüşme sahneleri 
Filmlerdeki öpü,me sahne1el'lnin ar

tistler üzerindeki tesirini şüphesiz nt~
rak etnıişsinizdir. 

İşte bir gazeteci, buna da.it birkaç 
kadın artistle mülılkat yapmış. Aldığı 
cevablar aşağı yukan ayni: 

lliçblri bu öpü!'imelerden hlJ' zevk, bir 
heyecan duymazlarm1,; bilükis s'kıltr, 
hatta nefret ederlermjş. Yalnız .. ııedy 
Lamar. i-.im1i ydd111n cevabını ente
resan buldum; o ıözlerlnl töyle bittri-
3 or: 

•Do(rusunu istrrsenlz henüz Clark 
Gable ile öpü~medim!. 
~te bu ervah beni dü.,üodiirdü. 

CJark Gable kadınların en çok sevdiği. 
1-eit"ndiii san'atkı'irdır. Acaba .Jlrdy 
Lamar. ona 8"1k mıdır, derıııin17? Yok
"a .cınrk Gahle. in dudağının tadı bn' 
ka türlü mü? 

Şahebeddin UZUNKAYA 

Galiba daha da bir sürü şeyler renmişlerdi. Öğrendiler de gelip 
yumurtladım. Ben de i,ten anlar- ziraatçiyi linç ettil,.r sanmayınl 
rnışım gibi, misalle, sebeble ve Hayır ..• Zannedersem, o hala aY" 
neticeyle kelam ettim. Ne çare ni köydedir amma göztaşı mahhi• 
sözlerim tesir etımişe benzemedi; lü yapıyor mu yapmıyor mu, ora"' 

zira, delikanlı omuzla nnı silkmek !'!:ın!:ı~b::,:;il:,:;m~iv~o~ru:,:::m~. _...,.,..,.,,..--,.
le ve uzun istihzalı bir bakıo at· 
makle kaldı. 

Aradan bir mevsim geçti. Er
tesi yıl köylüler, tarlaları 111ürüp 
tohum aerpmcğe hazırl3nırlarken, 
ziraatçi gene dolaşmağa çıktı. Git 
tiği yerlerde köylüleri etrafına top 
!ayarak ba~ak hastalıklarından 
bahse koyuldu. Başaklara 8.rız o
Ian ıt:Sürme> hastalığından uzun 
uzun dem vurdu. Filhakika köy· 
lüler, ba~akları karartıp çürüten 
bu lanet afatı biliyorlardı. Ziraat 
mıemurunun sözleri, hoı:larına git
ti. Delikanlı eonunda, onlara: 

- Bu hastalığın önüne geç· 
mek için ben size bir çare Fetir· 
dim. Yapaca~ım bir suya tohum· 
larınız1 batırdıktan !lonra toprnğo 
9erpertıeniz hastalık filan olmaz 1 

Böyle diyerek gene ziraat me· 
muru köy meydanında, büyük ka 

-

Denizbankın bol 
keseden dağıttığı 

ücretler 
Birinci eorgu hBkimliğine dün 

eski Deniz Ticaret müdürü Müfid 
Necdet aleyhine irtikabdan ve 
eski Denizbank erHı:ıından bazı• 
lan aleyhine de vazifei memuri· 
yeti suiistimal ve ihmal suçları 
ileri •Ürü1en bir do!ya verilm1ştir. 
Hadisenin bir ehli vukuf ücreti 
meselesi olduğu öğrenilmİ$tİr. 

Tefrika No. 11 dışarı fırladım. Odanın i('inde kaldıkça, Raif Efendinin 
bir daha hu iskemleye oturmaması ve bu çekmeceyi bir 
daha DC'mamnsı ihliınali zihnimden çıkmıyordu. 

Nureddin Bey, ev halkını teskin için bir daiıHiyc rnü
te}ıa.~. ı~ı &'etirdi. Du adam tının uzun muayPned,.~ <;;onra 
hastalılpn atürree oldui{tınu <r;Öyledi ve elnfn1daki1erin 
pşkrnlıJım ıörfin<"e: 

·Yok canım. o kadar mühim deiil ... 1\lo,allah 1Jiin\·t
.ı mub~Jm. Kalbi de .. iJam, atlatır, yalnız dikkat et~ek 
liil'1m .. Uı,ütmeyin. llatta hastaneye kaldı"an1z dnhn iyi 
olur!. dedi. 

KÜRK 
MAD 

MANT014U 
ONNA 

Evde gene büyiik bir telRşla karştla,tım. Kapı~, Nec· 
li açtı ve Mni (Örünce .Sormayın, o;;ormavın!ıo diye ba
şını saJladı. Adeta aile efradından biri gibi o1nu1111tum ,.e 
ev halkı ~ni yahnn~t tt-lilkki etmiyordu. Gene kız: 

·Babam rene fenala•h!. dedi .• Bugün iki defa fena• 
hk geldi. Çok ki>rkhık. Eni,tem doktor getirdi, "imdi )'A

nında ... İğne yapıyor .... Ve hemen hastanın odbına daldı. 

Ticaret mahkemesi Aksu va"' 
purunun vaziyetini tayin için () .. 
niversite profesörlerinden Ali 
Kemalle Müfid Denizı tayin et• 
miş. Bunların verdikleri rapor o 
sıradn kurulan Denizbanka geç .. 
miş ve banka, hukuk müşaviri· 
nin tasvibile kendilerine biner Ji ... 
ra ehli vukuf ücreti verilmi~. Bun"' 
dan ba~ka gene Denizbank tara• 
fındaıı Müfid Denize müessese· 
lerin tarifelerini tetkik ve tespit 
ic;in ayda 834 lira ücret verilmie. 
Gene Denizbank kanununun ye .. 
dinci maddesi mucibince Deniz· 
banka geçen müesseselerin getire
cekleri ıermayeyi tespit için bir 
heyet te~kil edilmiş ve bu h•yet 
mesaisini bitirdikten sonra e5kİ 
Denizyol!arı müdürü Sadeddin 
Serimin teklifile Müfid Necdet 
Denizle Şefiğe biner lira ücret 

l\.fihriye ilanım haıJtane Ii!mı duyun"' bü,bütün 
kendini bınıktı. Holdeki i"'kemlelerdtn birine çökerek 
IVllZ avaız aflamoğa başladı. Nureddin Bey de, hoys-il·e
tine dokunulmu, gibi yii7ünü buru,..hırarak: 

.. Ne mün•sebct?. dedi .Evinde hrrhalde haoçtaneden yordu. 
Işı hıkıhr!. •Ne oluyorsunuz Raif Bey?. dedim. 

Doktor omuzlarını silkerek gitti. Göı.Jerini göz:lerime dikerek, ısrarl• ~ordu: 
Raif Efendi evve'i ha."taneye &itmei\ istiyor, .. Onula •Prki ama," ne lüıumu var? Yetmeı mi artık? .... 

lılc olmanı kıfamı dinlerim!. diyordu. Yalnız kıılnlak j,.... Bu sırada 1\-Jibriye lla11ım içeri girdi, Dana sokularak: 
tefflii her halinden belli idi. fakat etrafındakil<'rln bunu .. Bugün iyice. dedi, ·Arlık bunu da atlattı hı~nllah!· 
"" kadar e:iddeUe reddl'ttiklf'rinj görünre. 0 Js ~f."llİni Sonra kocasına dündü: • 
fık•mtAı oldu. Yüriindf' ümid<r;İz hir tehe"ıc;;flmlo>: .B.-ni .Pazara çama ır yıkanacak ... Şu '.'i!nın ha\·lıı)'l1 Ht:ye-
or•"A da rahat hırakına7lar ki!. dh·e mırıldantfı fendi Jetiriver-.e?-, 

Bir Pn. hilA akhmdıufır. bir cu.ma riinü ak~mı fütif ı Raif Efendi peki makamtnda ba ını salladı. Kadın 
!fendinin ba11ıucıınffakl 1<ıtkrm1eye otumtu", hiç- konıı"f!11a- dolahda bir . ~~·te.r arayıp. a~d~~tan <ıtODra tek_r~.r (il..!• 
dan onon ı«;t,..il hı"ld111vırak nefe-. alı<1:1nı W\·reclh·nr- Ha"tanın halındekı ufak hır ıyıhk kırıo;;ının hutıın f(!);ış 
dıını Odıtdıt bJt"ka ldm"lıe yokht , Yan1be"ımtfaki knıl'n..11. \-'e hf'yeranlannı ahp ıötürmüştü. Simdi kafıı"ı l'\l;;i.;i ribi 
nhı ÜYerinde, il:ic şill'elerinin ant"1nffa dtırııtn 1•ii\lı1' lıir "v derdleri. yrmE'k \.'e çnm3c;-1r ic;lerile do1uvcht_ Bütün 
('f'b 1tftti odayı madenf bir ~le doJdunıyordu Dıt•ta. (U· ha~it lnıı;.anlarda o!dnfu Jİ1ıi, ke,ftrden ,..e,·in<"c, heyecan-
lrurM kac1tn r(i7Jel'ini acarak: dan ıı;;ükUnete ('&bucak .ce~·iyor Vl' lıiiti.in kadınlar ı-ibi hf'r 

.nurün bira1' iyiyim! .. dedi. ' l'Yİ ('ahurak unuhıyordu Raif Fff'ndinin J'Ö7ll"ı;nd<- hli-
·Flhttte ... Hrp bfi\·1e dpvam ed,.rt1' drfil ya ... 7Ün dolu \-'r d'°'"in bir ~lümıc;;emf' \'Brfh Knrynlanın ayak-
(l 7nman. ad,.ta miite('lll ir hir t>da ile: tı('tııı".a a<:ılı dnr~n ceoketini ba..,ile J'Ô\terrrek: 
•""ki amııı. hu daha ne kaıtar dt'vPm edrrf't.. .• dty.- .Şurada. sai <'ebimdr hir anPhtAr olar-ılt. onu al da, 

ll)rtl•ı h('nlm mıtıı;;Rnın tic;t ~öıünü aç. Hanırnın ıı;;;,.•,.,ı 1 İi;İ hav· 
Sualinin haklkt manasını anlamı, ve d.-hwte diicı;müc;. luyu retiriver ... 1.ahmf't olacak amma ... • dedi. 

tüm. Sesindeki bıkkınlık onun ne kasdettJ(:-inl gösteri~ • Yarın akşam getiririm!. 

İçeri girmedim. Jloldeki iskemlelerden birine oturarak 

kifıda sanlı paketi önüme koydum. Mihri).-e Danını bir 
kaç kere dışarı çıktıiı halde bu :ıavalJı eşyayi ona vcrme

Gözlerini tavana dikerek uzun müddet sustu. Bir- ie utanıyordum. İçerde bir insan caniJe uğraşırken onun 
denbire başını bana çevirdi: yakınlarından birine kirli bir havlu ve eski bir (ata) 

Orada ,.. .. 1 • d h 1 • . d ,. ı u:ı:atnıak pek münascbct"iİ7 bir şey olurdu. Aval:(~ ı..alkıp 
N • ' B?z

1
un J1

" e 0~1 ~a~a 1 
eps ?-' gehr!.. enı ortadaki büyiik n1as11'nın etrafında dolaştım. Biifcnin tty

•. e v~rs• .. :. ~z m . anı~ı ı a en m hır daha şırkete nasıııtıa kendinıi xördiiğüm zaman oldukça şaşırıiım. Snp-
gıdemıyecegımı setdı .... Bı1lm yolculuk artık ba1kn '-ere • k ·ı · t' K Ih' h 1 t • b ı d k' ı k . .. .. ,. .. · " ··· san eıı;ı mı!'I ım. a ım ız a o maıa aşa ı, ım o ur-

Te rar başı yastıa-a ıumuldu. sa ohun, bir insanın yaıııamakla ölmek arasındaki biiyük 
Ertesi 2Ünü ak'5-am üzeri ıirketten ayrılmadan evvel köprüde çabalaması korkunc bir şeydi. Sonra, onun en 

Raif Efrndinin 1na~asıııa gittim. Saj' tarafta Ü<Jt~te üç yakınlan: Kansı, kızları. ekrsbalan dururken, benim on
güı vardı. Evveli alttakileri açtım; biri bomboştu, öte- !ardan fa7.la alılka ve tee!l'c;Ür göstermeie hakkım olnıa· 
~ude bir .,takım kı1ı~ıdlar ve teı·t'ürne mü"ivedctelcri l'anh. dıiını dü$İ.İndüm. 
Ust göze anahtarı sokarken Ürperdjm: Raif Efendinin se- Bu sırada gOzlim nıi~nfir odasının aralık kapııı;ıntlan 
nelerdenberi oturduğu io;;1'f'mlede olduğumu ve onun heor ic;eri ilhti. Biraz 3•akla-.ıp bakınta, Raif Efendinin ka~·ın· 
tün birkaç defa yaphğı hareketi tekrar etti~imi f.İındi biraderleri Cihadla Vedadı gördüm. Bir kanepede yanya
fark('tmiştim. Atl'le ile götü çektim. Burası da h°' gi- na oturmu~lar, ,-:igara iı:i3orlardı. l\tüthiş bir içsıkınfl ile 
biydi. l"nln12 bir kennrda oldukça kirli bir ha\-·hı, ~rı7l'te kılo'l'.1ndıkları \-"t" f'vi bırakıp (ıkamadıkları için kendi ken
kiıkıdına sarı!m1, bir sabun parçacı;ı, bir cı;e(ertao;;ı ~Ô7.Ü, dilerine içerledikleri belli idi. Nurten bir ko1tu~a otur
bir (~tal ve S.in,f'r marka. burgulu bir çakı vordı. Bun- muş, başını kolunA dayamı<Jtı, ağlayor, ~ıahud tt.)'uyordu. 
lan çaburak bir kıiğıda !liardım. Gö1ü yerine iterek H:\'aia Biraı ötede, Raif Efendinin baldızı Ferhunde. iki çncu~u
kalkhm, fakat arka faraOarda herhangi bir ~yln kalmış nu kurağ1na oturtmuf, onların gürültü etmı~l<'rİne mı\ni 
olnbileceği aklıma ~t-lerek gÖ7Ü yeniden cektim ve elim- olmak idn bir şeyler sö}lüyor. fakat her halindrn. ço~ 
le ieini arao;fırdım . Hakikaten tA dihde defter ~bi hir ~e:ı• cuk avutmanın ne kadar acemisi olduğu anlacılıyordu. 
vardı. Onu da alarak diler esyaıun arasına koydum v~ (De\•am edecek) 

verilmi111tir. 
ırııııı11111111111111111111111111ı1111111ıııııtıııı11111111tıııu1111111 
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BLt:UNKU PKOllRAAI 
18,00 Program, 18.03 Radyo orkestrası. 

18,40 Koşmalar, 19.00 Konuşma, 19.15 
Halk türküleri, 19,30 Haberler, 19,45 
Fa!'lll heyeti, 20.15 Radvo Jit:ızetesi. 20.45 
Tek ve müşterek şarkılar, 21,15 Ko
nuşma. 21.30 Radvo salon orkestrası, 
22.30 Haberler, 22,50 Ca<bond (Pi.) 
23.25 Yarınki rroeram VI! kanAnış. 

29/12/940 P A 'T A R 
9,00 Pro.ııram, 9.03 Haberler. 9.18 

Miitik, 9.15 Ev kadını. 

12,30 Proli!ram. 12,33 Şarkılar. 12.50 
Haberler, 13,05 Şarkılar, 13,25 Müzik. 

• 

• 
ırı 

c 
a 

N• 
retn 
bulc 
111 t 

H 
hi.ıc: 

çük 
ıahı 

bir 
mü 
gul 
ye 

di 
ril 
çe 
y 

ba 

v 
r 
h 
1 
d 
e 

r 



ı: 

• 

Neslimizin hayat 
sıhhati SON HABERLER ~<!SPOR Ye 

Teşekkül etmekte olan bir şahıs, daima; 
irsiyet maddelerinin ve dolayısile mev
cudiyetinin yarısını babasından, yarısını 
anasından alır. Bu haidse ehemmiyetlidir 

Karşllıkh hava AsKERi v AzirEr Balkanlardaki ===-==-?-=================== 
hücumları Cephelerdeki son Alman tahsidatı 

yeniden başladı A:::~~:~~~:~:~;;~~~::ii bir blöf ~ü ? 
Londra 28 (AA) - Hava 

Nezareti, İngiliz hava kuvvetleri
nin, dün akgam L~ricnt istila }i_ 

manile Bretagne'deki Alm3n tay_ 
yare meydanlarının bombalandı

ğını bildirmiştir. Bir Alman tay
yaresi Fransız sahili önünde dü. 
şürülmüşlür. Alman hava kuvvet
leri İngiltereye taarruzlar1na yenL 

d~n başlamı§lardır. Londra bu hü 
cumların başlıca hedefini teşkil et 
miştir. Bir bomba içinde 700 ha•
tanın bulunduğu bir hastaneye isa 
bet etmiştir. 

faali) etlerden başka bir feY olıuamak
tadır. 

Londra 28 {AA.) - Reuter 

Yarınki lik ma~ları 
Galatasarayla Beşiktaş arasındaki 

oyunun büyük ehemmiyeti vardır 
Yazan: Dr. Mahmud Şemn KURAL 

Neslimizin hayat ve sıhhatından bah
setmek için. önce bir neslin nasıl hayat 
bulduğtL ve dolayısile bir yavrunw1 na
ııl teşekkül ettiğini kısaca anlatalım. 

Hayat sahihl her bir ferdin temelinl 
hücre (cellula) denilen ve birtakım kü
çük odacık1arı veya gözcükleri andıran 
şahısJar teşkil eder. 

Bir hücre dahi başhbatına bir uzuv, 
bir ma91Cıktur, Yer, içer, teneffüs eder, 
müstakillen hareketlerde bulunu?'. Duy 
gt.ıları alarak harici yani hikemt, kim
yevi müessirlere (ve meseli ziya ve ha
rarete) kar$ı bir reaksiyon, bir ak.,ü
l&mel gösterir ve tenasülde bulunur: 
Genelik, yetişkinlik ve ihtiyarlık çağ
ları gö.."lterir ve nihayet ölürler. 

Her bir hücrede daimi olarak üç kı-
ıım görülür: 

1) Hücrenin vücudü (cytopluma'ıı) 
2) Hücrenin çekirdeği (nucleus'ü) 
3) Hücrenin vücudü içinde, çok kere 

çekirdeğe yakın olarak bulunan ve fev
kalide küçük olan zerrecikler (centro ... 
ıoma•1a ). 
Hayatın bütün tezahürleri hücrelerin 

içinde cereyan eder. Her bir hücre 1;e

kirdeğinin içinde, kolaylıkla boyanabil
diklerinden dolayı, chromosom adı ve
rilen parçacıklar vardır. Bunlar, hücre 
çeltirdeğinin en kıymetli uruıurlandır. 
\"e bu parçacıkların say111 her bir ne
bat ve hayvan nev'i için muayyendir. 
İrsiyetle intikal eden kabiliyet ve i!ti
dadları tşşıyan bu chromosom'lardır, 

İnsan vücudünün her bir hücreıinde 
bu parçacıkların yani chromosom'ların 
aayısı: 48 dir. Yalnız gametler, yani ol
gun tenasül hücrelerimiz; (ki bunlar er
kekte meni hücresi ile kadında yumur
ta hücresidir) istisna teşkil ederler. Çün 
kü bunlarda yalnız 24 chromosom var
dır. Tenasül hücreleri, mütebalti 24 chro 
mosom'larını (olgunluk inkısamı) adını 
verebileceğimiz maturisation inki$8mla
rında kaybetmişlerdir. Çünkü tenasül 
hücreleri, yeni bir nesle hayat veı-ebi
lecek bir kemal kaıanabilmek için, iki 
defa inltisam geçirirler. Ve bu kemale 
erme, bu olgunlaşma hAdisesl eana-
51nda, chromosom'larının (yani irs!yet 
cüseymatının) yarısı hücrenin içinde ve 
yarısı da hücrenin dışında kalırlar. 
(Hücre dı.şına atılmış olanlar, yaı;nya
madıklarından mahvolurlar). 

Halbuki vücud hücrelerinin jnkb:~
mında, chromosom'ların yarısı bir hüc
reye ve yarısı da diğer hücreye ~de
rek, birbirinin tamamen ayni iki hüc
re hasıl olur. 
Şimdi ilkah (aşılama - fecondatlon) 

bldisesinde, olgun bir meni hücresi, (ki 
buna artık .meni hayvancığı. denıytır), 
di~inin olgun bir yumurtasile birleı;ti
ii~de, tekrar muzaaf ir~yet eü . .seyına
tına (yani 48 chromosom a) malık, yeni 
ve a,ııarunıt blr hücre teşekkül eder. 
Yeni teşekkül eden bu hücre, vücudü
müzün (ilk hücre) sidir, 

Demek oluyor ki, teşekkül etmekte 
bulunan her bir tahıs, dalına, irsiyet 
maddelerinin ve dolayısile, mevcudiye
tinin yarısını babasından ve raklt mü
tebaki yarı.sını da anasından alıyor. 
İlkahı müteakıb teşekkül eden bu (ilk 

hücre) de adeta; ananın yanmı l'~ ba
banın yar~mı, birleşerek yeni bır bütün 
husule gelmiı;tir. Öyle bir biltun ki ne 
babanın ve ne de ananın ayni olmayıp 
(karı.şık) bir mnhsuldür. Bu sure•le de: 

l) Halk arasında babaları bi~, fakat 
anaları ayrı olan çocuklartn dahi haki
ki kardeş oldukları, çünkü, ka:lının l:ılr 
tarla gibi. yalnız babanın bu tarlnya ek 
miş olduğu tohumu yetlttirdiği hakkın-

• b" kat'. t daki yanlış kanaat. riy;ızı ır ıyye -
le cerhedilmiş oluyor. 

2) Dahilerin neden kendileri gibi 
yük"ek dehA ~hibi çocuklar yP.liş~ire
medikleri burada artık kendill~inden 
anlaşılmış oluyor. Eğer dihi bir. erkf'k 
gene kendisi gibi deha sahibi b•r ka
dınla evlenmit olsaydı, o zam"'n bun
lıırdan doğacak çocuklııırın dihi olııbH-. .. 

meleri hakkındaki taru ve ihtimal kuv
vetli olabilirdi. Kuvvetli, fakat muhak
kak değil. Çunkü dehi sahiblerintn de 
birçok zayıf hattA marazı cihetleri "·ar
dır. Ve tabiat hatır aönül tanım:.ız, yal
nız yü~sek kıymetleri deği~ kıvn,.t
sWiklen dahi, ayn; sadakatle evlAdla
r.• ve e~lid - evladlarına irsiyetle in-
tikal ettirir. • 

3) Şimdi artık gerek, öz karde~lerin 
dahi, birbirlerine benzememelerlnin se
~blerini ve gerek, tek bir yumurta 
ıçınde teşekkül etmiş ikizlerin (yani 
tek bir meni, hayvancığının cfu;ınin tek 
bir yumurtasını telkih etmesinde baz.an 
hıuu.le gelen çift yavruların), h~m be
dent ve hem de ruhl vasıfları itibarile 
dahi, birbirlerinin hemen tamamen ey
ni olmalarının sebeblerinl burada öğren 
mi., oluyoruz. Çünkti karde,ler ayıı ay
rı menl hayvancıklarının ayrı ay;ı yu
murtala.n telkih etmelerile haınl olmuş
lardırj halbuki tek yumurta iltizleri ay
ni bi.r meni hayvancığı.nın tek bir yu
murtayı telkih etmesi ve bu telkih nE;
ticesinde husule gelmiş bulunan (ılk 
hücre) nin ikiye ayrıldığında, birbiriu
den tamamen ayrılarak, her ıltlun;n de 
müatakil birer p.hıs hasıl etmo?hrınden 
tetekküJ etmiş bulunurlar. 

Burada pek haklı olarak, .Oyle bir 
sual varid olabilir: Neden tenasül hüc
releri, yeni tqekkül edecek olan yav
ıunun ilk hücresini tetkil etmek üzere 
birleştikleri andan, yani ilkahtan önce, 
chromosom'lannın sayısını yarıya indi
riyorlar? 

Sebebi fUdur: Eğer c:hromosom'ların 
layW yarı yanya inmemiş olsaydı bu
nun neticesi her defasında, çocukta bir 
milli daha fazla chromosom buluna
caktı, Erkekli dişili olan ilkahın her de
fasında bu muzaoflık tekerrür edecek 
ve nihayet birkaç nesil aonra, bir hılc
renin büyilldüğü, daima çoğalmakta o
lan, bu chromosom'ları ihtiva edeıniye
cekti. Sonra bunun daha derin giden 
bir sebebi vardır: Eğer olgun~ma in
kisamında tenasül hücreleri chromo
som'larını yarıya indirmemiş olsalar 
yavrular ana - babalarının iyi ve fena 
bütün evsafını tevarüs edeceklerdir. 
Halbuki chromosom'ların sayısının ya
rıya irca edilmelerile yavrular, gerek 
ana ve gerek babanın vasıflarından an
cak yarısını tevarüs edebiliyorlar; bö)·
:ece çocuklarda ana - babanın iyi veya 
kötü veya her iki nevi vasıflarını teva
rüıı edebilmek bir tans ~ı. bir (mukad
derat) işi oluyor. 

Şimdi, chromosom'lann bu yanya ay 
nlmaları esnasında hücre içinde acaba 
(iyi) veya (fena) istidadlar mı kalmış 
oluyor? Bunu bilmiyoruz. Tabiat ahlak 
tanımıyor. O bize, cemiyet ve harsımız 
lc:in zararlı olan istidadlar1 dahi, fay
dalı saydığımız kabillyetltr gibi, ayni 
ıad.tıkatle veriyor. 

Onun içindir ki gelecek nesillerin, 
nıaddi - manevi yükselişlerinin temi
ninde1 yani ırkın ıslahında damızlığın, 
tohumluk seçiminin, (seleksiyonun) ro
lü çok büyüktür. Çünkü anı:;ık seçim 
Nlyesinde, bir taraftan faydalı olan ka
biliyet ve istidadlan en ziyade haiz 
olup da bunları gene büyük bir sada
katla evlidlanna geçiren, (iraiyetle in
tikal ettiren) phı!'lları tohumluk ola
rak yani ana ve baha olarak kullanı
lır; ve diğer taraftan da ırkın hayat ve 
l~tikbali için faydasız ve hatti zararlı 
bildiğimiz btidad ve alimetleıe malik 
bulunan ıp.lusları damııJıktan çıkarır 
(yani kıymetsizlerin çocuk yapmaları
na tr.Ani olursak) o zaman, ırk içinde, 
(yani ırkın irsiyet hamule!'!i içinde) yal 
nır. lttenilen iyi ve kıymetli vasıf ve iı
tidadların çoğalmaları temin. ve bu su
retle de blr ırk bedenen ve dimağan 
ııdah edilerek, bulunduğu kültür ve me 
deniyet &e\.iyesinin üstüne c;ıkarılmtf 
o:ur. 

Dr. Mahmud Şeıru.1 KURAL 
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Bir filonun düşürdüğü 
tayyareler 

Kahire 28 (AA.) - lngiliz 
hava kuvvetleri umumi kararga. 
hından bildirildiğine göre, Orta. 
şarkta faaliyette bulunan hava fi
losu taarruzun ba§ladığı günden 

Noel yortularının arifesine kadar 
yalnız başına 24 düşman tayya_ 
resi düşürmüştür. Ayni filonun, 
ltalyanın harbe girdiği gündenberi 

düşürdüğü tayyarelerin yekUnu 
elli bire bıt11iğ olmu!7tur. Buna mu 
kabil filo, lıalyanın harbe girdiği 
gündenberi ancak 2 tayyare kay
betmiştir. 

İl'gillere yeniden 
istikraz yapacak 

Londra 28 {AA.) -lngiltere 
Hazine Nazırı Sir Kingsley 
Wood dün beyanatta bulunarak 
şimdiye kadar yapılan ietikrazla

rın, 1200 milyon ıterlinlik harb 
maerafını karşıladığını söylemiş. 
tir. Hazine Nazın, yakında uzun 
vadeli, yeni iki iıtikrazda daha 
bulunulacağını ilave etmiştir. 

Parti Vilayet kongresi 
çalıfmararını bilirdi 

(lla$ tarah blrlnd salıifede) 

heyeti seçimine geçilmil}tir. Seçim 
sonunda idare heyetine Aziz Ak, 
Celal Dikmen, Faruk Dereli, Ha· 
mid Ungursu, Hasene Ilgaz, lbra
him Kemal Baybora, Miıhat 
Nemli ve profesör Dr. Nureddin 
Ali intihab edilmişlerdir. 

Yedek azalıklara da Relik 
Ahmed Sevengil, Tevfik Kut, 
Reşad Yılmaz, Cem~leddin Fa· 
zıl, Celal Koçer, Muharrem Nail, 
Faidc Esendal, Hasan Kuper ve 
Ahmed Halid oeçilmi~lerdir. 

F •vkalô.de kongreye gidecek 
heyet de Faruk Dereli, Ferid 
Hamal, Hamid Ungursu, ibra· 
hi.m Kemal Baybora, Naci Ali 
Moralı ve Relik Ahmed Seven· 
gilden teşekkül etmiştir. 

intihabı müteakıb, büyükleri· 
mizden gelen cevab telleri okun
mu§ ve kongre Reşad Mimaroğ
lunun kısa bir hitabesile sona er-
miştir. 

Bütün İstanbul halkı 

Renkli ve Müzikli 

BiLLUR KÖŞK 
ün ~öz kaınaştıncı 1001 harikasını 

p;örmek üzere bu hafta 

SARAY 
Sinemasına 

ajansının siyasi muharriri yazıyor: 
Amavudluktaki Yunan kuv\·ctlcri, 

tok şiddetli soğuklara ,.e {ntınafara 

ıağmcn cephelerinin şimal, cenub ve 
merkez mıntakalarında müteaddid mu
harebeler neticesinde mühim denettk 
bazı ilerilemeler temin ettikleri gibi ye
niden bir miktar esir, malzenıe ve top 
daha almışlardır. İngiliz hava kuvvet
leri de Yunanlılal'la murıtazaın bir şe
hi.lde işbirliği yapnıaktadırlar. 

Balkanlarda, ltalyada veaair 
yerlerde büyük Alman kuvvet1e
rinin hareketine dair, fİn1di hemen 
hemen her gün ihtiınal Alman pro 
pagandası tarafından şayialar çı ... 
kanlmaktadır. Almanlar, takib e
dehiJecekleri müspet hiçbir siya. 
ıet bulamadıklarından bu gibi şa.. 
yiaları Avrupada ve Amerikada 
dolegtırıp duruyorlar. Alrr.anlar 
öyle !anıyorlar ki, bu gibi ~ayia .. 
lar kendilerine fayda ve lngiliz 
davasına zarar verecektir. Dcmir
yolları münaka18.tının 28 ilkkAnun 
dan itibaren tahdid edileceğine 
dair Macar m~kamatının beyana.. 
tJ mutlak eurette asker nakledile
ceğinı tazammun etmez. Bunun 
hakikt sebebi kömür noksanı ol
ması daha ziyade muhtemeldir. 

İkinci devre lik maçlarının, ya· 
rın en mühim günlerinden biridir. 
Yann Galatasaray ile Beşikta, 
kar~ıla§acak ve Beşikta§, lik ön
derliğini muhafaza etmek için en 
mühim kozlarından birini oyna
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Alalürk kof usu 
Ebedi Şef Atatürkün Ankara

ya ayak bastığı günün yıldönü
mü münasebetile dün memleke .. 
tin her tarafında olduğu gibi ıeh
rimizde de bir koşu yapılmı~hr. 
Sembolik mahiyeti itibarile çok 
mühim olan bu koşuya bütün ka· 
zalardan beşer mükellefin de iı
tiraki temin edilmiş ve 187 kişi 
hareket hattında top1anmıı bulu
nuyordu. Koıuya 17,05 le Sıra
oervilerdeki bölge direktörlüğü 
binası önünden başlanmıttır. At
letler Taıkııla önünden geçerek 
Gazhaneye inmişler ve Taşlık, 
Muhabere okulu yolundan Dağ
cılık kulübü önüne gelerek koşu• 
yu başladıklan yerde bitirmiıler
dir. Meaale 4000 metre kadar
dır. 

Uıak.,arkta ve Büyük Okyanuı,un ce
nub mıntakasında Japon bayrağı çek
ıniş bir Alnıan gl'misi olduğu talunin 
edilen bir korsan gemisi, Umumi llarb
den evvel Alman müstemleke . ..;İ olup 
bu harbi müteakıb İngiltere - Avus
tralya - Yeni Zeland hükUmcllcı-inin 
müşterek mandası altına vazedilnıiş o
huı Naourou adasını bombardunan et
uılş ve Avustralya Başvekiliwu irade
sine göre insanca zayiata sebebiyet ve
rememekle beraber maddi bakundan 
IJi.r bayii hasar ika eylemiştir. Noou
rou adası Malene:ıya adaları ''upunun 
şimali şarki istikaınetinde kalin Gilbcrt 
adalan rrupuna yakındır. Bu ada 225 
kilometre murabbaı gcnişlii;inde olup 
nüfusu, 200 ü A''rupalı olmak üzere 
3000 kişiden ibarettir ve müdaCaası:ı
dır. I\ılüdafaasız bir mevkHn bombar
dıman edilmesi elbette çok yanlı~ bir 
hareket olmakla beraber bu hidisede 
en nıühim nokta bir Alman korsan ge
misinin nereden ve ne suretle burala
ra kadar gelip sokulabilmiş olduğu 

keyfiyetidir, 
Son kırk sekiz saatin en mühim ha

disesi, Almanların I\facarlstan yolile 
Rumanyaya yeniden büyükçe kuvvet
ler göndermeğe başladtklarına dair o
lan haberdir. Reuter ajansı bu kuv
vetin JSO .. 200 bin miktaruıda oldu
ğunun söylendiiini de bildirmrkıedir. 
Bundan çok a:z bir müddet ey,,'el Al
manların İtalya hududunda mühitnce 
bir ku~ıet toplamış olduklarına dair 
bir ,ayia çıkmıştı. Fakat bu şayii& ta
hakkuk etmedi. Şimdi acaba Alman
ların Kumanyaya yeniden kuvvetler 
uakline başladıktan hakkınd3ki bu ye
ni haber doğru mudur? Doğru ise malı: 
&adlan nedir? Acaba, bundan evvel ilk 
Alman kıt'aları Kumanyaya naklrdi
lirken de yapmış olduktan vechilc böy
le bir şayia ile yeniden İnJ]1i1lcrln ve 
Ralkanlann nazarı dikkatini bu tara
ra celbederek ba~ka bir plSnı tahak
kuk ettirmek fikrinde midirler? Bunu 
1Jnşka bi.r yazımızda tahlile çaltsacağı1. 

*** 
Almanya yeni 
bir harekete 
hazırlanıyor 

flla$tarab 1 inci sahifede] 

Öyleye benziyor ki, Almanlar 
bu şayiaları dolaştırmakla mak. 
sadları evveli. Balkan dt-vlttlerL 
nin sinirlerini bozmak ve sonra da 
lngilizleri gelecek harekatın Bal. 
kanlarda yapılacağına ve binaen
aleyh oturup dinlenebileceklerine 
kandırmaktır. Viı.kıa şudur ki. Ru 
manyadaki Alman askerlerinin 
mevcudu son zamanlarda o kadar 
arttınlmış değildir. Ve orada hu~ 
lunan askerler de öyle işaa edil
di~i gibi yüzbinlerce olmaktan çok 
uzakbr. 

Alman ask~rlerinin Brenner ge .. 
çidinde olduklarına dair çıkan1an 
son 9ayialara gelince, bu.nun doll
ru olması muhtemeldir. F akaı o1-
rnaması dAha zivade ihtimal da.hL 
!indedir. Herhalde bunu tevid e. 
der mahiyette Londraya hirbir 
t.. .. her gelmemiştir. 

İnr;iliz hava kuvvetleri 
tekrar fa"liyetle 

Kahire 28 {AA.) - lngiliz 
hava kuvvetleri Noel yortuların
dan sonra tekrar faaliyete geçmiş
lerdir. Avustralyalı tayyareciler 
perşembe günü garb çölünde iki 
İtalyan avcı tayyaresi düşiirmüş
lerdir. İngiliz hava kuvvetleri No
el yortularında hiçbir hücumda 
bulunmamı,lar. keşif uçutları yap 
makla iktifa etmi~lerdir. Bu UÇU§
lardan birinde, bir ltalyan bom. 
bardıman tayyareoi tahrib edil. 
miştir. 

Futbol ajanlığı Rumanyadaki Alman t.ahfidatı hı:ık
kında haber veren Columbia radyosu 
bu hususta tafsj)§.t vermekte ve aşa~ 
ğıdaki ihtimallerden bahsetmektedir: 
ı - Almanlar cenub3 doğru bir taz

yik yapmak i~Uyorlar. 
2 - Rusyaya karşı harekete geçe

cekler. 
3 - Yugoslavya ve Yunani::;tan üze

rine manevl bir tazyik yaparak h&lya
ya yardım edecekler. 

4 - İngilter(l'nin nazarı dlkkaUn4 ce
nuba celbederek İn~iliz edalarını istl
lii için daha müsaid tartlar hazırla

nıak istiyorlar. 
·Rcuter• ajansı da Amerik~hlar ta

rara(ından ileri sürülen bu dört ihti
male Uivetc:n Almanların pek yakın
da Yunan - İtalyan hRrbine müdaha
le edeceklerini beyan ediyor. 

Futbol Ajanı Ha.an Kamil ile 
hakem komitesi azacıından Cafer, 
hakem Samiye usulsüz ceza ve
rildiğini iddia ederek istifa etmit
ler, futbol ajanlığına da bölge, 
Nuri Bosutu inha etmişti. Yük. 
sek hakem komitesi aza,ından 
Sadi Karsan bu meseleyi tetkik 
etmek üzere §chrimizc gelmiş ·.re 
H~s«n Kamil ile temasa baş!amıı
tır. F ederaeyon, anlaşıldığınn. 
göre. bu hareketile ceza taliınat
namesi ve yüksek hakem komi
tesi talimatnllmesi arasındRki te
naku•u halletmeğe çalışmaktadır. 
Hasan KB.milin tekrar ajanlığa 
döneceği kat'ileşmektedir. 

Orman Komutanlık Koruma Genel 
Satına ima Komisyonundan 

t - Orman Koruma Genel Komut.anlık kıt'aları ihtlvacı için 2000 takım 
yazl1k elbise kapalı uırf uıulile Lhalesl 2/l f941 perşembe a"Ünü saat 11 de 
Ankarada Yenhıehlrdc Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16000 lira ve muvakkat t•mlnab «1200~ liradır. 
3 - Şartnameler her.ıtün parasız olarak Satınalma Komlsvonundi 

~örülebilir . 
4 - İsteklilerin farlname!'inde yatılı veıııikalarla beraber tl"klif mektub

larını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komi~vona vermeleri ilin 
olunur. (11839) 

Yarınki karşılaşmanın ehemmi~ 
yeti Beşiktaşın kuvvetli ve kıy-· 
metli rakibine takılması ihtima~ 
!indedir. Şayed böyle bir ihtımal 
tahakkuk ederae lik ,ampiyonlu
ğu çok enteresan bir safhaya gi
recektir: Beıiktaş ile Fennbah· 
çenin bir puvan farkları olması. 

Yarın Beşiktaş ııalib gelirse 
şampiyonluk yolundaki adımları
nı çok rahat bir şekilde atmak im 
kanını bulacak demektir. 

Fakat Beşiktao takımı uzun za
mandanberi sıkı maç yapmamış
tır. Hangi sporda ol urda olsun, 
ferdin ve takımın antrenmanla 
hazırJanmasından başka bir d~ 
sıkı maçlarla olgunlaoması elzern
dir. Bu bakımdan Galatasaray 
Betııiktaşa karoı avantajhchr. Fa
kat Beşikta§ ne kadar maçsız o
lursa olsun, likte henüz mağ1ü
biyf"tİ tatmamak bahtiyarlığına 
ermiş çok kuvvetli bir takımdır 
Bu taraftan da Beıiktaı Galata· 
saraydan üstündür. 

Galatasaray takımında Cemilin 
oynamaması tahakkuk etmiş ise 
de, e!'lasen Galatasaray bu oyun· 
cudan bir fayda görmemekte jJ.i. 
BilhaHa Beşiktaş gibi boşuna sal· 
dırışlara papuç bırakmıyan bir 
takımın karoısında sarı kırmızılı· 
lar bugün ceza heyetinde müda
faaeını yapacak olan bu oyuncu
dan mahrum olmakla bir ıey kay 
betmcmekte, bilakis onun yerine 
iyi bir eleman seçmek isabetini 
RÖslerirlerse kazanclı o(mnktadır· 
lar. Gündüzün gene ıantrfor oy
nanıa!'ı muhakkak ki Be~ikta!'lın 
gayretli haf hattını meşgul ede
cek başlıbaşına bir iş olacaktır. 
Beşiktaşın kuvvetli tarafı olan a
çıklar, karşılarında iki gayretli ve 
tecrübeli bek bulacaklardır. Ga
latasaray açıklarının karşısınd3ki 
bekler de gayretli olmakla bera
ber, tecrübeleri kıthr. Fakat Ga
latasaray açıklan da Beşiktaşlılar· 
dan daha verimıizdir1er. 

Takımların hatlarını gö7den ge 
çireceğimize umumi vaziyetlerinı 
mütalea etmek daha doğru ola
caktır. Beşiktaş takımı üç dfüt 
hafta evvelki formunu muhafaza 
edememiştir; düşmektedir. Gala
tasaıuy takımının en son çıkardığı 
oyun ise. en iyi oyunlanndan biri~ 
dir. Hakikaten san kırmızılılar 
Fenerden iki gol yemelerine rağ
men hiç de mahkum bir oyun oy
namamışlardır. Maçın Beşiktıt1ş 
lehine bitmesi ne kadar tabij ise, 
iyi teşkil edilmiş bir Galata.ara· 
yın galibiyetile neticelenmesi de 
o kadar normal olacaktır. 

Birinciliii Robert Kolejden 
Konstantin almıı, ikinci Beyoğlu
spordan Manisa, üçüncü Atletik 
Yıldızdan Eşref gelmişlerdir. Ku
payı en ço kkoşucu ile yarıtı bi
tirdiği İçin Haydarpaşa almı§, At
letik Yıldız ikinci olmuıtur. Ta· 
kım tasnifinde Haydarpaşa birin· 
ci, Kurtulu§ ikincidir. 

MEKTEBLILER ARASINDA 
Atatürk koıusu dün mektebli· 

!er eraaında da yapılmıştır. On 
yedi mektebden onar kitinin iı
tirakile mü•abıklann adedi 1 70 i 
bulmuştu. Ticaret Mektebi önün
de başlayan mü•abaka 2200 
metre koşulduktan et'nra gene 
aynı yerde bitmİ§ ve takım itiba .. 
rile Kabataı birinci olmuıtur. 

Teknik netice: Birinci Ahmed 
(San'aı), ikinci Namık (Kaba
taş), üçüncü Kini {lıık), 

Ankara (Husu•i) - Dört yüz
den fazla müsabıkın İftİrak ettiği 
Atatürk koıuau büyük bir i:ıti
zam İçerisinde cereyan etmiştir. 

Müsabakalardan sonra Beden 
Terbiyesi genel direktörü Gene
ral Cemil Taner sporculara ıamİ· 
mi hitablarda bulunduktan •onra 
kazananlara mükafatlarını dağıt· 
mııtır. Bundan sonra sporcular 
şerefine Halkevinde bir çay ziya• 
feti verilmiıtir. 

Müıabakalann neticeleri ıun .. 
lardır: 

Yükıek okullar: 2 600 metre. 
1 Ali Göker, 2 Bürhan Sü

menan, 3 Celil Bekin. 4 Cahid 
Gezer, 5 Kemal Tosun. (Derece 
alanların beıi de Gazi Terbiye 
enstitüsü talebesidir.} 

Liıe ve meslek okulları: 2 1 39 
metre: 

1 Sabahaddin Sungur, 2 la
mail Eren, 3 Seyfi Mu,lu, 4 Ham
.. Zeybek. 5 Ahmed l':nver. 

Kız talebeler: 1 000 metre: 
1 Süzan Aykut, 2 Saffet Koı

man, 3 Remziye Gürsoy, 4 Faha ... 
met Ercan, 5 Lamia Çağiayan. 

Büyük Atatürk kotuıu: 12,00() 
metre: 

' Ferdi neticeler: 1 Mustafa 

Büyük maçtan evvel Fener· 
bahçe stadında Beykoıla karııla
şacak olan Fenerbahçe büyük bir 
hendeği atlamak mecburiyetinde 
kalacaktır. Beykoz çimen ıahaya 
çok alışık bir takımdır. Yağışlı 

Kaplan (Ankara), 2 Rız~ M3h· 
aud (lstanbul). 3 Şevki Kuru 
(Ankara), 4 Ali Karadunıan, ~ 
Hüseyin Albayrak. 

Takım itibarile AnkarJ birin
ci, İstanbul ikinci, gene Ankara 
üçüncü oımuotur. 

Bu gün bütün yurdda Atatürk 
kofuau yapılmış ve müıaba.kalar~ 
binlerce gene iıtirak etmi,tir. 

Voleybol müsabakaları 
kotuyor. Baş rollerde : 

JUDY GARLANT ve 
FRANK MORGAN 

: bir havada kendi lehine bir çok 
imki.o bulacak olan Beykozun 
karşısında F enerbahçenin müte· 
yftkkız davranması tabiidir. B~y
oğluspor da Vefa ile hrııla~a· 
caktıı. Çok kuvvetli bir takım ol· 
masına rağmen geçen hafta Sü
leymaniye karşısında boyun eğw 
miş olan Beyoğluspor, yann 
Vefaya takılırsa, Milli kümeye 
veda etmeğe hazırlanması 18.zım· 
dır. Şeref stadında ayni kuvvette 
dört takım iki maç yapacaktır. 
Evvela lstanbulopor ile Altıntuğ 
oyneyacak, bundan sonra Süley
maniye ile T opkapı çarpı~acak
lardır. Bu maçlar heyecanlı geçse 
de umumi alakayı F enerbahc;.e 
stadından çekecek kadar mühim 
değildirler. 

( Devlet Demirv~Harı i. U. Miidürlüiün'!!!':_) 
Mektebliler arasındaki Voley

bol müsabakalanna dün devam 
edilmiştir. Beyoğlu Halkevinıle 
Haydarpaşa lstanbul lioesine 15 -
10, 11 - 15, 15 - 11, Galata•a
ray da San'at mektebine 15 - 6, 
15 - 8 galib gelmiılerdir. İl8veten: 

RENKLi MİCKEY MOUSE 

Muhammen bedeli 40237 lira olan 76 kalem muhtelif elektrik malı.emesi 
24/1/941 cuma ~il saat 15 te kapalı zarf usulile An.karada İdare binasında 
~atın alınaco.ktır. 

Bu ilie ~nnek istiyenlerin (3017,78) liralık muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komis-

Buaün saat 1 de tenz.ilitlı yon Reisligine vermeleri lizımdır. 

matine. ı Şartnameler (200) kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
iıl•••llllıııiıııiiiiiı••••• maktadır. (12022) F. T . 

Eminönü Halkevinde de Tak· 
sim lisesi Hayriyeyi hükmen, Per
tevniyal de Yı:ca Ülküyü 15 • 8 0 

15 - 1 l yenmişlerdir. 

0,,.Jada SifllZ o/I' glJn 
"_ Srn beni lcıiçiilc 
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... Moçkada aporltmanım, 
ko · ımdo otomohi/ı'm o/qca./c ... 

I 

... Dostluğum şeref verecel.~ı 
dene hiç ş<1şma tn.!. ÇvİIKİ ı 

cebin ı! mv a !<ok 
MiLLi Pİ'Y,411/GO' NCIN • 
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ÇOCUKLAR İÇİM 
Fin masalı ; 

Üç kızla kırlangıcın hikayesi 
Finlandiyada üç küçücük luz 

vardı. Jıimleri: Roza, Juanita, Sil
via idL Bunlar FinlandiyAnın bir 
köyünde oturuyorlardı. Evleri çok 
ııüzeldi. Etrafı baıtan ha~ çam 
ağaclan ile çevrili idi. Evin bal
konunun İç kö,elerinin birinde bir 
kırlangıç yuva yapmı~tı. 

Yaz günleri bu küçük kızlar, 
öz dostları olan bu küçük kırlan
aıc ile konU§urlar, cıv1Jdaş1rlard1. 
Bir sonbahar akşamı R~za, Silvia, 
Juanita ba,başa vermişler, acvgili 
kırlangıclarının ayrılış ıarkısını 
dinleyorlardı. 

Kırlangıc onlara: 
- Dostlarım, sizden ayrılaca

iım. Ben burada kalam.ım. Bura
da kııın hava pek so~ık oluyor. 
Arkadaşlanma ulaşacaiiı;n ve hep 
birlikte daha sıcak yerlere gidip 
kışı geçireceğiz.. diyordu. 

Roza kardeşi Silvia'ya: 
- Dinleyor muıun kardcıim, 

bak gidiyor 1 
Dedi. 
Silvia kırlangıça döndü ve 

tunları söyledi: 
- Ne olur sevgili kuşum 1 Ba

na gideceğiniz güzel yerleri anlat. 
Bu güneş ve ııık diyarını tarif el 1. 
Ah... Güne§, ııık, yeşillik... Ne 
ııüzel feylerdir. 

Kırlangıç kızın omuz11na ko
narak ve adeta onu öperces1ne şu 
nu söyledi: 

- Gideceğimiz yer uzaktır: 
Mısır. Oraya varmak için dağla
rı, çölleri atacağız, denizlerden. 
derelerden geçeceğiz. Ah 1 Ne gii 
zel diyardır orası: Mavi gök, ma~ 
vi deniz, sıcak havai. 

Juanita ııordu: 
- Orada ıehirler de var mı) 
Kırlangıc: 

- Büyük tehirler de var. Bun 
lar uzaktş,n bembeyazdır. Ora
nın yemişleri çok tatlıdır. Çiçek
leri çok kokuludur. Benim yuva
mı yapmış olduğum ağacı bir gör 
mÜf olsanız... Daima yeşil yap
rakları vardır. Yaprakların göl
geoi Nil nehrine akseder .. Ah 1 O 
ne giizel nehir ... O ne güzel yer. 

Kırlangıcın tarifi üzerine kız
cağızlar b&flarını eğdiler ve içle
rini çektiler. Gözlerinin önüne Fin 
landiyamn uzun kışı, bol kan. lcı
ea günleri ve uzun geceleri geldi. 

Roza atıldı: 

- Peki öyle ise ne diye bura
ya dönüyorsun) 

- Burada bahar olunea içim 
içime sığmıyor. 

Bu balkonun altındaki sevgili 
yuvama bir an evvel kavuşmak is
tiyorum. Düıününüz ki ben bu
rada doğdum. Babacığım ağ.zı
ma ilk tohumu bu yuvada ver
di. ilk uçufumu annem bana bu
rada öğretti. Bu yeşil çamlar be
nim ilk uçuşuma ne kadar yar ... 
dım ettiler ... Anladınız mı} ... iş
te çocuklar bunun için ge!'İ geli
yorum, her ilkbahards... 1-!ftydi 
ıizleri Tannya emanet ediyorum. 

Silvia ellerini kaldırarak kırlan
gıça ıu ricada bulundu: 

- Bari bizlere bu güzel diyar
dan bir hediye getir ... 

Kırlangıc kızın ricasını kabul 
etti ve ne istediklerinı ıordu. 
R oza: 

- Ben oradaki elmaslardan is· 
terim. Mısır dağlan gibi parlayan 
bir elmas!. 

Silvia: 
- Ben Nil nehrinde yüzen al

bn renkli balıklardan bir tane is
terim. 

Juanita da: 
- Ben, senin orada yuvanı 

yapmıı olduğun ağacın tohumun
dan isterim. 

Dedi. 
Kırlangıç, bunlan getireceğine 

ıöz vererek onlara ved& etti ve 
kanadlarını çırparak uzaklaştı. 

Az ıonra diğer arkadaşlarına 
yetişti. 

Meraklı zabıta romanı 

• 

Uzun kıt gecelerinde, fÖmhı.e
lerinin karşısında küçi.icük kızlar 
kırlanaıçtan, getireceği hediyeler
den bahsedip durdulu. 

* Bir ıabah gözleriııi açtıkları 
vakit havayı aydınlık, gÜne"İ par· 
hık buldular... Karlar erimeğe 
baılamııtı. Ağaclarda tomurcuk
lar baıgöatermitti 1. 

Yakında kırlangıçların gelecek 
!erini düşünerek ıeviniyorlardı. 

Aradan birkaç gün geçmi~ti. 
Küçücük kızlar balkond'l oturup 
ıakalaııyorlardı. Birdenbire kar. 
şılarında güzel güzel öten sevgili 
kırlangıclannı gördüler ve ıevinc• 
!erinden bağırışmağa başladılar. 

- işte geldim 1 işte geldim 1 
Sevgili dostlarım, nasılsınız) 

Sabırsız Roza hemen sordu: 

- Hediyelerimizi geti rdin mi) 

- Onları hiç unutur muyum) 
Eteklerinizi açınız bakayım ... 

Roza· nın açtığı ete~inin İçine 
bir elmas attı. Pırıl pırıl yanıyor· 

du. 
Silvia"nın eteğine Nil nehrinin 

altın rengindeki küçük balı~ını 
fırlattı. Balık zıp zıp %1playordu. 

Juanita' nın merak ve tel&§ını 
gören kırlangıe ona dedi ki: 

- Hiç seni unutur muyum} 
Senin hediyen nakli en kolay ola
nı idil 

Elması kanadlarımın 
balığı. gagamın arasında 
lıte ıenin de tohumun. 

altında, 
taııdım. 

Kaı deşlerinin avucunun içinde· 
ki küçücük tohuma bakarak Ro· 
za ve Silvia gülüotüler ve ona şu· 
nu dediler: 

Juanita hiç ses çıkarmadı. To
- Adam sen de, onu da tavuk 

lara ver gitıin 1.. 
humu güzel bir saksıya dikti. 

Ertesi ıene tohum yeşermi' ve 
filiz büyümüştü. Juanita onu sak
sıdan çıkardı ve bahçenin bir ke
narına dikti. 

Aradan dört sene geçtikten 
sonra balkonun civarında yetil 
yapraklı giizel bir ağaç yüksel. 
mioti. Bu Juanita'nın ağacı idi 
ve dallan araıına kırlangıçlar yu
valar yapmı§lardı .•• 

* Seneler ve ıencler geçti .•• 
Finlandiyada h iç eıi olmıyan 

muazzam bir ağacın a1tında üç ih .. 
tiyar kadın oturmuolardı. Örgü 
örüyorlardı. 

Bunları tanımışsınızdır: Silvia, 
Roza ve Juanita'nın ti. kendile. 
ri 1 

Arasıra baılarını kaldırıyor ve 
kırlangıclara bakıyorlar, sonra da 
içlerini çekiyorlardı ..• 

Bakınız başlarından neler geç
mişti: 

Kırlangıçın kendisine getirmit 
olduğu elmastan fevkal~de gurur 
hisseden R oza, kibirli ve uçarı bir 
kız olmuıtu. Aklı fikri güzel el
biseler yapmak ve eğlennıekte idi. 
Güzel, fakat iısiz takımından bir 
delikanlı ile evlenmişti. Parasız 
kalmıolardı. Elması satıp parasını 
harcamışlardı. Kocaıı hastalan
mış ve ölmüştü. Roza muhtac bir 
halde kalmıştı. Juanita onu acı· 
yarak yanına almıştı. 

Silvia vaktini balığı ile geçirdi. 
Tam mi.nasile avare bir kız ol
muştu. Durup dinlenmeden siir 
namına bir takım saçmalar yazı
yordu. 

Juanita'ya gelince: O emsalsiz 
bir kıl' olmuştu. Vaktini çalıf'mak 
la geçiriyordu. iyi bir adam ile ev 
lennlİŞ, çocukları olmuştu. Çok iyi 
kalbli olduğundan kardeşlerini 
yanınA almıştı. 

Roza ve Silvia çalışmanın ne 
olduğunu, temiz kalbliliğin ne ka 
dar kıymetli bir cevher oldu~unu 
anlamışlardı. Hep birden Juani
ta'ya ve onun perİşİ o1zıın güzel kır 
langıça dua ediyorlardı ... 

N. T. 

• 11 • 

Ipelı Ma.«'ıeliler 
• 
" 

Hoş fıkralar 

Öğretmen - Oğlum, kaç türlü 
balık vardır} 

Talebe - Üç türlü ... 
Öğretmen - Neden üç? iki 

değil mi} 

Talebe - Sayayım efendim: 
Tat1ııru balığı, deniz balığ1, Nisan 
balığı 1. 

Zarif bir nütke 
Fransız edibleri içinde müm

taz bir mevki işgal eden F rancİs· 
que Sarcey çok zeki, çok ho§ bir 
adamdı. Arasıra konferanslar ve
rirdi Bu konferanslar büyük bir 
rağbet ile karıılanırdı. 

Bir gün Pariste bir konferanl' 
verirken dinleyiciler ara!ında yaş
lıca bir kadının uyumakta oldu· 
ğunu görür. Buna hiç kızmaz, fa
kat k:sdına bir dere vermek ister. 
Birdenbire susar ve kadına bakar. 
Halk gülmeğe baılar. Bu p,ülme
lerden uyanan kadına der ki: 

- Madam... Uyuyorsunuz ... 
Pekala 1 Buna bir diyeceğim yok. 
Fakat uykunuz arasında horla
yorsunuz. Horlarken de yanınız
dakilerin uyumalarına mani olu
yorsunuz. lıte bunu yapma},nız 1 

Sarcey' in bu nüktesi herkesin 
hoşuna gider. 

Mısırlile Senegalli 
Bir Mısırlı ile bir Senegalli 

sohbet ediyorlarmış. Mısırlı mem
leketini methetmek İçin ıöyle de· 
miı: 

- Mısırda neler yok ki}. l\1111-
r.n güneşi bile çok kuvvetlidir. 
Güneıe yumurta bırakıyorum. Az 
sonra pİ§İyor ••• 

Senegalli zenci bu sözlere gü
lerek ıu cevabı vermiş: 

- O da birıey mi sanki}. Ben 
Senegnlde, yumurtayı, ayııığında 
pişiriyorum 1. 

Dotan, kaza ile, aynarun önünde 
duran üç şişe ile bir kristal kutuyu 
düşürdü ve kardı. 

Parçaları topladı, yapıştırmak tstt
di, beceremedi. Bakalım slz muvaffak 
olabUecck mlstntz? 

Resimde gördUğünUz on dört par· 
çayı kesiniz. Birbirlerine ekleytnız. 
o suretle ki, Uç şişe ile btr krlF.tal ku 
tu meydana çıksın. Parçalan btr ka. 
tıda yapıştırarak bize gönderiniz. 

Bilmecenin müddeti on bet günrlUr. 
Cevablannızı 1 t ikinclkAnun akşa
mına kadar gönderlntı_ Doğru halle
denlere. kur'a Ue muhtelit hedlyeler 
vereceğtz. 

Geçen haftaki 
bilmecemizi kazananlar 

Birinci: Alev Alpay (Beşiktaş) 
Bir kutu ıeker. 

ikinci: Orhan (Havdarpaşa Jj. 
sesi) - Bir paket çikolata. 

Üçüncü: Mustafa ilhan Dilmaç 
(Üoküdar) - Bir kitab 

Mükifatlarınızı 1 ikir.cikanu-ı 
1 941 çarşamba giinü •aat 1 5 • 18 
ç:le H akikat idarehanesindC"n iste~ 
yiniz. 

- Seni, Karsleyn polis merke7inde 
ilk ,ct:Ordü.~üm günü hatırlıyor musun? 
dive sordu. • 

Bert Dobs. tepeden tıma2ıı kadar 
nezaket keıtlJmitti: 

- Ah efendim. nasıl hatırlamam. 

tizerimde bir iki tane kalp para bııl~ 
duklar1 için hapishaneye tıkıldığım gü
nü h~tırlamaz mıyım? 

Dr Kon birdenbire tekrar dt>~ıjl">rek: 
- O gün merkeze Makrey adında bir 

• • • adam daha 5'elmişti; dedi 
Nakleden : H. MUNIR Bert Dobs bu isim ka"ısınd" adeta --------------------1 avıldı ve telisla sordu: 

- Btrak ıelsin, dedi. Kı~fetlne ba- ı Kısa boylu ve suratı bir fare 1r,ibi 
brak tatırdın değil mi? .. RırRk ıel- uzun küçücük gözlü Bat Dob!ı. iteri 
ıin ... Zararsız. fakir bir delikanlıdır. girer J(irmez, ilk işi coşkun bir eda ile 
KendLc;ine bir iş verecejim. doktora teşekkür etmek oldu: 
Eva'nın hayreti daha zivade artmıı· - Vallahl yaman bir adamcınız, di-

b. Dnktor devam etti: ı yordu. Bul(ilnkü dünvada. benim J(ibi 
- Dnbt. hapishaneden henüz eıkmı,. bir biçareyi müdafaa ic:in kenrli avu

tır. Doiruıunu istersen. cezasıru ben katını ı;::önderecck adam nerede? Ay
öd~m Yoksa, daha fazla yatacaktı. rıca, ceb harchlt olarak li[Önderdi~iniz 
Benim in1Bnlen ne kadar !;evdil]mi on sterline de binlerce tefekkürler. 
JCÜnden l(Üne öji:reneceksin Eva! Gü:ı.- Dr. Kon: 
den güne beni daha ziYRde ıtn!ayacak- - Gene içmi~cı-in! dedi. 
sın!. Dobs. valanrıktan u nmı' Kibi bir 

E\·a kısaca: tavır takındı. Yü:züniin ıı.armadığına 
- Sizinle. zannettijjnizden çok daha 1 ewf f'divordu: 

17. meşgul oluyorum doktor! dedi. - OC"~ru'\unu l!:ıter-:eniz f'fendim, di-
v,. bekleme odasına eeçerek Bert .fi. bir iki k~deh parlattım. 

Dobs'u içeriye bıraktı. Dr. Kon dütünceli bir tavırla: 

- O ıdamı tanıyor muııunıı?" 
Ve uzun, fare gibi suratında fıldır 

fıldır dönen mini mini J(ôzlerle etra
fın1 bakındı. .. 

Dr. Kon devam elti: 
- Sen. bir hapi!ı:hane-:le onunla ka· 

Pı konışulu~ ettliini oııövlüyordtın. 

- Evet efendim. Fı:tkat r.icl-icn her· 
bad bir adamdır. Hantsh~ne arlt11ri1<;1a
nna bir dakika bile rahat vüzii R&i
temıf'ml,tir. 

- Su halrie onu tekrar gilrecelı: ol· 
!iôRn dPthal tanıro;:ın. 

- OM ıiiphe mi var. Fak.:ıt onu bir 
daha rörmek btı-mem. CiinkU hirbi
rimi:rl kafi d(>re<"PdP .stördiilc. 'F:~<'r 
Makrev ile ueracım~k ııibi bir fikrini? 
varsa. aile çok rica ederim. be:11 o işe 
sokmayınız. On ıterlin verdiniz. Onu 

Ba.,, Di,, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAK!NINIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Baklavayı lcad edenler, buJ[ün; 

KIRK KATLI HADi BEKİR BAKLAYASINI 
Tatsa1ardı, kendi baklavalarından ne derece üstün oldulunu 

anJamakla kırk kat yerin dibine ıeçerlerdi. 

Ali MUHİDDİN HACI BEKİR 
Al E R K E Z İ : Bahçekapı. 

S U B E L E R İ : Beyoğlu. Karaköy, Kadıköy. Mısır (Elkahlre) 

Orman Koruma Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel Komut:tnlık kıt'aları ihtiyacı için 4000 çift er 
fotini kapalı zarf U!iu1ile ihalesi 2/ 11941 perşembe Jtiinü saat 15 te Ankarada 
Yenişehirde Komutanlık binasındaki Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 32000 lira ve muvakkat teminatı 2400 liradır. 
3 - Şartnameler bir lira 60 kuruı mukabilinde Satına1ma Komisyonundan 

alınabilir. 
4 - İsteklilerin ıartnamesinde vazılı vesikalarla beraber teklif mektub· 

lannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilin 
olunur. .8681• (11837) 

S A TIS İLANI 
• 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 
Halit taralından Vakıf Paralar idaresinden 23546 ikraz No.sile borc alınan 

paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiı olup borcun ödenmeme
~inden dolayı ayrı. ayrı satılmalarına karar verilen ve tamamına ehlivukuf 
tarafından (2800) lira kıymet tekdir edilmiş olan Bostancıda eski Baııbüvük 
yeni Tepe ~ahelleı:ıinin eski Cesri Derbend yeni Kavakhbayır mevkiinde 
eski 20 yeni taj 66 numaralı tarafları sahibi sened Halil tarla~ile mahdud 
bahçeli ahşab köşk ile ~ene tamamına ehli vukuf tarafından (150) lira kıy
met takdir edllmiş olan ayni mahal ve mevkide e!lki 63/20 yeni 18 numaralı 
şarkan yeni küşad olunan tarik, garben Hüı::eyin aita ile kayınvaldesi Necibe 
.... e Liman çavu~larından Şükrü zevee!Iİ Hatice arsaıın, fi.malen Tahir, cenubcn 
hazan Dr. Mecid ile valdeıııl Adviye ve ba7-1tın sahibi sened fera~ı Halil ar
ıııasile mahdud bir kıt'a ananın evsaf ve mesahaları aşaiıda vaıılıdır. 

Halen 66 taj No.sını ta!Jıyan köşk: 
BOOrum katı: Kömürlük, odunluk, üç küçük oda ve musluktur. 
Zemin kat: Bir ~ofa ÜZ<"rinde dört oda bir ha18dır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde dört çatı odR.sı ve iki balkondan ibarettir. 
Bahc;-ede binaya muttasıl mutbah ve k.lrıa:ir sarnıç vardır. 

Umumi evsafı: Bina ahşab olup üstü alafranı:?a kiremidle örtülüdür. 
Bahçenin etrafı te1le muhat ve içinde kuyusu vardır. 

Me~ahası : Tamamı 1652 metre murabbaı olup bundan 
rabba1 üzerine bina, 16 metre murabbaı üzerine mutbah ve 
rabbaı üzerinde de ~arnıç inşa edilmiş mütebakisi bahçedir. 

18 No.h arsa: 115 metre murabbaı miktarındadır. 

100 metre mu-
17,5 metre mu-

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahMı yazılı J{ayrimenkullerin tamamı ayn 
ayn açık arttırmaya konmuştur. 

1 .....;. İşbu J:tavrimcnkulün arttırma şartnamesi 3/1/941 tarihinden itibaren 

1
938 '418 No. ile Üsküdar İcra daire~inin muayyen numara1ında herkesin RÖ
ı-ebilmesi için a~ıktır. İ18nda yazılı olanlardan fazla malı'.'ımat almak isti.yen
ler b:bu şartnameye ve 938/418 dosya •numarasile memuriyetimize müracaat 
ehnelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak i~in yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbe
tinde ney akı:csi veya millt bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(madde: 124) 
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28 Birincikinun 1940 

zooo - ! 000,-

1000 - 3000.-

750 - 1500.-

500 - 2000.-

250 • Z000,..-

100 - ISOl,-

50 • COOO,

ıt • IOOI,-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmı, olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemif olursunuz. 
Keıldeler. ' SubaL Z Ma,.,. 

1 Atıutoo. 3 !Jdndt"'rln 
tarlhferfnde n olhr. \ \ 

Kumbınh ve kumbarasız besab
llınnct. en u 58 lll'UI bulu • 
nanlu kıı r'Ull dahli ecllllrler. 

Orman Komutanlık Koruma Genel 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'alan ihtiyacı için 5000 takın\ 
çamaşır kapalı zarf usulile ihalesi 3/1/941 cuma günü saat 11 de Ankarada 
Yenişt!hirde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6500 lira ve muvakkat teminatı 487 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şartnameler herJCÜn parasız olarak Komisyonda ~örülebilir. 
.C - İ~teklilerin f8rtnamesinde vazıh vesikalarla beraber teklif mektub..

lar1n1 ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilin 
olunur. •868-0· (11838) 

Kızılay İstanbul Deposu Direktörlüğünden : 
ısıı ve 16ıl No.Iı 

o y U N .. . 
KAGIDLARI 

Mağazamızda Düzünesi : 1922 ve 
Destesi : 181 kuruştan 

Perakende olarak satılmaktadır. 
3 - İpotek sahibi alacaklılı:1rla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa

hihlerinin R&vrimenkul üzerindeki haklarını husu.~ile faiı: masrafa dair olan 
iddinl11rın1 işbu ilıin tarihinden itibaren on beş ~n icinde evrakı mü~bitelerile /""' 
birlikte memurivetimi7:e bildirmelE'ri icab eder. Ak:ı;i halde hakları Tapu fı 
sicillile sabit olmadıkça satı, bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. l 

4 - Gö~ııterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnam~ini 
okumu, ve lürumlu malômat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 

Adreç: Kızılay Han No. 20, Yenipostane karşLSı - İstanbul -İstanbul Belediyesi İlanları - ) 
itibar olunurlar. 

Karaağac Müessesatı iade ahırlarile 11ğır tevakkuf yerlerinde bir sene 
zarfında birikecek ıübrelerln satztı açık arttırmaya konulmuştur. Ta}unirl 
bedeli 120 lira ve ilk teminatı 9 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelit ?ı.iil
dürlil.W kaleminde görülecektir. İhale 2/1/941 perşembe gilnü saat 14 te 
Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin teminat makbuz veya mektublarile 
ihale Riinü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (11872) 

5 - Gayrimenkul 17 /l '941 tarihinde cuma Riinü saat 14 ten 16 ya kadar 
Üsküdar İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en c;ok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 inl bul
maz veya satış h:tiyeııin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da 
bedel bunların bu gayrimenkulle temin edilmiş alacaklarının meemuundan -
fazlaya çıkmnzsa en c:ok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 ,,,. ____________ .... , 

gün dAha trmdid edilerek 27 / l 1941 tarihinde pazartesi Jt:Ünü saat 14 ten 16 
ya kadar Ü!iıküdar İcra A1emurh.ığu odasında arttırma bedeli sallı isteyenin 
alaca{!ın:ı rüchanı olan di~er alacaklıların bu gayrimenkulle temin edilmiı 

OBONE $ARTLARI 
nlacakları mecmınından fazla va çıkmak şart.ile en c;-ok arttırana ihale edilir. Türkive için t 

Böyle bir hedeıl elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satııı: +alebi düşer. 
6 - Gavrimenkul kendi:ı::ine ihflle olunan kim!*! derhAI veya verilen 

mühlrt icindc paravı verme7_<;e ihale kararı fe:ı::lıolun:-.rak kendic;inden evvel 
rn yük!:ek teklifte buh~nan kim~ arzetmi!J olduğu bedE"lle alma~a razı olursa 
nna. razı olmaz veya bulunmazsa hPmE"n yedi Jriin müddetle arttırmaya çı
karılıo en c:ok arttır<ına ihale edilir. İki ihale ara.•nnda i fark ve Jteçen ~nler 
iC'in yÜ?.de 5 ten hf'sııh olunacak fai;: ve di~er zararlar avrıca hükme hacet 
kolmnk!ii.1z1n memurivctimizce alıcıdan tah.,il olunur. (Madde: 133). 

7 - Alırı arttırma bedPli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını. 20 
"'Pnrlik vakıf ta'riz bt>ciPlini ve ihale karar pullnrını venncve mf'Cburdur. 
Müterakim vcr.stiler, tenvirat ve tan7ifat ve tellıilive recminden mütevellid 
Beleriive rü!'l.umu ve müterakim vakıf icare!ii.i ahcıva aid ('l]mavıp arttırma 
bed,.ı:nr:fen trıı7j} olunur. 

İşbu Jtayrim<"nkulün yukarıda gösterilen tarihte ü..-'<üıiar İrra MPmurlu~u 
oda!il.ınrJ:l i:ı::bu iJilın Ve gösterilen arttırma &artnamesi dairesinde satıloı('ırı~ı 
ilJ\n olunur. 

dahı i.r:de edebilirim. 
Bert Dobs, bu sözlerinin ne kadar 

kat'i o!duğunu göstermek icin elini ce
bine attı. Neredeyse parayı çıknnp 

doktorun önüne fırlatacaktı . 

Dokıor sükünetini bozmad:ı.n: 
- Makrey, HetviJ caddesıntle 2H nu

maralı evde oturuyor. dedi. &ndcrı is
tediğim şey, oraya kadar gid!p kerı

disinı Jtörmendir. Yani, ıJrado oturan 
adamın hakiki Makrey oluı> C1lmadı,:':ını 
öğrenmek istiyorum. 
Ber~ Dobs f8şaka1mıştı: 
- Ne dediniz? 
- Evet.. 29 numaralı evde J..takrey 

adile oturan odamın, hakiki l.-1akrev 
olmaması da müınkündür. li.:~er h<>kiki 
Makrev değil!'l.e kimdir? (Dr IC('ln. sesi· 
ni yavaıılatarak:) Bu işi yı:\parl':1n sa· 
.ıa vüı. sterlin var. ' 

Bert Dobs tereddüd lçind!'ydi. 
- Demek ki. M;ıkrey'i taklid eden 

birisinin bulunduı:tunu 7.annedı\orsu· 
nuz, dedi. Fnknt bunun ne kadar tehli
keli bir iş oldukunu bilmiyor mu aca
ba?!. 

Dr Kon fazla laf dinlemiyordu: 
- Snna yüz sterlin var oğlum. (Ce

binden, cüzdanını çıkararak. yüz sterli 
ni saydı) İşte ... Bütün bu para 1 ::ır se
nindir Yapacaı?:ın iş, ~ader.e orava 11it
mek, ad11mı aörmek ve bana telefon et 
mekUr. Hayalında bu kadar kolay bir 

(12177) 

yüz lira kazandığıru hatırlıyor musun? 
Dob:, biraz daha tcreddüd etlikten 

sonra. paranın yüzüne dayanamadı. 
- Prkal.i, dedi. Yapac1Kım Fakat 

şunu da söyliveyim ki, d;ttıa faı.l:ısı
na karışmam. işin içinde iş varsa. beu: 
lıjtf .. n karıstırmayın. Çün\:ü '-1ak:rey 
deiı:m~ ateşlerden de{(ildir: oynanılmaz. 

Bert Dobs bu sö7.leri söyledikten 
sonr.ı aya~a kalktı. 

Dr. Kon zili çalarak 8va'yı ça~ırdı. 
Vf; .Jn:ı · Mr. Dobs'u uğurlamn5tnı s<iy-
1edi. Mr, Dob!I, geldiği zamank•rıden 
daha drrin bir tevazu içinde, iki ü" 
defa e~ilerek doktorun ıxlasından cık~ 
tı. Bu mütevazi hürmetlerinden bır kıs 
nunı da, dıı kapıdan çıkarkan Eva'ye 
ibı.al etmişti. 

Fakat sokağın köşesini dönerken, 
halinde büvük bir de~işiklik ~öri.ildiı. 
Komıc:eor Batltır karşı!lına çıkmı!ii.h: 

- Hayrola Dobs! .. Harley caddesin· 
de işin ne?. Yoksa, doktoruna kerıdinJ 
b<Jktırmağa mı J?cldin? 

Bert Dobs. f8kaya tahammül olma
dığını göstermek istedi: 

- Doktorumu değil, beni himaye e
den insaniyetpcrveri .ct:örmc':'e ııelmiş
tim, dedi. Çok şükür, heniiz dünyada 
onun gibi in~anlar var. Yolc'ia halimiz 
vam11ndı. 

Bu sözler de, komiser Batler'e tesir 
etmemişti: 

3 avlık 

6 

Senelik 

270 

525 
1050 

lmtivaı sahfbt Ye Batmuharrirt: 

Necib ı\h KVÇl'ltA 

Umum nesrtvab tdare eden 
Yatı isleri MOdQrO: 

C• ma l ll•kkı SEi FJI 

Basıld ıtı ver: 

Cumhurlvet Matbauı 

- Sende para olduğunu anlıyorum 
Dobs1 dedi. Nereden aldın? Nereden 
aldın divorum. Çünkü sende hiçbir ıa 
maıı para bulunmasına imklin yoktur . 
Elvern ki birisinden çalmış olasın. 

Dobs. kapana kısıldığını hissediyor
du: 

- Siz zaten hep böylssiniz ... Bbden 
bir iyilik ümid etmez.siniz ki ... AhlAkı-
mıZ1 değiştirdik, desek inanmazsınız. 

Bir insanın adı çıkacai!j:ına canı eık
~ın d:ıha iyi... (Elini eebi"le sokarak 
~n bır cüzdan çıkardı. 1çeriainj ac;tı. 
Içerisinden beş sterlinlik bir baııknot 
çıkıırdıl İşte ... Bundan başka meteli· 
~m vok Bu para da benim kendi pa
ramdır. 

Batler. ihtivati tedbirler almakta bi· 
rinci idi. Derhal defterini çık'lrdı. Ve 
banknntun üzerindeki numaravı kay
detti. Dobs'un buna pek "ıiyade ıı;ıkıl
dı~ı anlaşılıyordu: 

- Ah, ah .. dedi. Diinvnda kim!=eye 
kendimi inandıramıyorum. Kimseden 
de vardım S{örme~e imkan yok,_ 

Komiser BaUer, cüzdanı, Dobs'un e
Ji;ıden aldı. Dikkatle muave11e etti. Son 
ra sordu: 

- Son zamanlarda ismini mi de~Uı
lirdin? .. 

- Neye ıordunuı? 
[Arkut var) 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBAŞI D R A M KISMINDA 
Akşam saat 20.30 da 

ABD A L 

*** lleyoilu İ.stiklil eaddesi 
KOMEDİ KISMINDA 

Gündüz ~at 14 te 
ÇO CU K OY tıNU 
Akşam saat 20.30 da 

PAŞA H A ZR ETLERf 

1 UCUZ İLANLAR ] 
İş Arayanlar 

* Is anyor: Türkc:e, fransızca. ın.,..UiJ.• 
ce llsanlanna vakılım. Bu lisanlar üze• 
rlne muhaberat ve tercümeye muktcdi• 
rtm. daktilonafl bilirim. askerlikle ali-
kam voktur. Her türlü referans ve~ 
bilirim. Şirketleı·de ve bilro işlerinde 
c:alıpcak lş anyorum. Galata Kefeli 
Hüseyin han No. 1 de (C. H.) adresin• 
rnüraC'aat. (10) 

+ BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni türkceyi iyi bilen, daktiloyu çok 
iyi biJen ve sür'atli yazan bir bayan 
münasib ücretle iş arıyor. Hakikat 
li(azete~inde (N. N.) rümu:run:a mek.. 
tubla müracaat (20) 

~~1ııı1, • Kiralık 
* Ki"'lık a-pırttman dairesi aranJ-
vor - İki. Uç odalı ve konforlu kin.tık 
apartıman daire!il aranıvor. Hakikat 
~a,.,.tesinde <Kiracı) rumuruna. müra
caa t (17} * İYİ BİR AİLE NEZDİNDE - Mo• 
bilvalı veya mohitvRSız bir oda arnnı.. 
var. İstanbul tarafı savanı tercihtir. 
Hakikat ı;!'azetesinde (M. E.) rürnuX\l ... 
na mektubln müracaat. (19) 

•UitafcıırrUc 
* Lı.an dersleri - Cok ehven tlatl• 
ln,ı;cillzce, fraruı:ızca dersleri verirltı1t 
her vere Riderim. Hakikat ,ct:azetesinde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaat. 
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