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GÜNLÜK AKSAJI GAZETESİ 

Yeni 
kanunu 

bir amele 
haz1rlanıyor 

Ankara (Hu<u•I) - İkhsad Vekileti fab
rikalarda ('ahsan amelenin havatı hakkında 
yeni bir kanun litvihaın haZlrlamaktadır. Bu 
18.~·ihada iş başında ölen amelenin aUe~ne. 
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Askeri vaziyet 

Rumanyaya asker 
sevki şayiasının 

hakiki manası 

Bir ev\.·elki :yaıım1zda Almanlar~n 
,yeniden Kumanyaya asker. se\ıkı

h~ Lıaıı:ladıklarıina dair olan bir Ingiliı
Arnerika habf'rini ka~·detmi' ve ıµ1yed 
bu haber doğru i~ İ!!ıtihdaf ettii:i mak
!adın ne olabileceji keyfiyetinde dur
b.Jn~fuk. 

Şimdi ilk e\,;el şunu söyliyt'lim. ki 
bu haber hiuat Almanlar tarafından 
)'8lanlandığı fibi İnJilİz ... Amerika 
kal na klan da bunu teyid eder J•tni. bir 
haL('r veı·memişlerdir. Hatta onlar da 
bu ha.beri tekzibe mütemayil bir \•aı.i
,let almışlardır. 

Esası olmıyaµ bir me~ele hakkında 
tn.1italea yürütmek gerçi doiru. bir şey 
dıı.::ildir. Fakat bu meselenin boyle bir
denbire şayi olarak g('ne birdenbire 
•itnme~inin de elbette bir sebebi vardır. 
l\u sebeb, ne olabilir? Müteadditl ml'ç
hnlti bulunan bir me~Jede malüııılan 
hulabilnıek için bu meçhullerden bir 
l.tne!'ine farazi bir kıynıet verrrek İ";'İ 
lt-1t\fırmak en doiru bir U!'iUldUr. Diz 
de buna ıiire, Almanların Rurnanyaya 
Loyle mühim miktarda asker ıı::onderdik 
lt!rinl e\·velemirde bir hakikat farze
dcıek bunun intac edebileceii l'&Zİ)'et
ltri bir kere ıözden geçlri~ek pek fay
dasız bir iı ;)'apmı' olmayız, kan:ı.atin
de1iz. 

Mareşal Petain, Amiral Darlan ile beraber 

Almanların bu me(ruz ku\·vetlerle 
lu1051a.\')·aya bır teca~Llz~e bulunma
ları ihtimatıni de inccliyelinı: Balkan-
1.a.rın kuv\·etli bir hükitmeli olan i'u
Clf'Jla.vyanın iki zayıf mıntakast var

ttı.r: Bun1uı·dnn l.ıir tanesi Tun:ı. nehri B • k d b d 
ıunalindelti Banal mıntakası, digeri de ır a ın ar a Yunanlılar 
li.tnumi olarak Vrina nehri ı:arbın<laki 

llo,na _ lle"'rk ve Hırvatistan muıta- kocası•ıe 
lta..ıııdır. Banat mınlakası Umumi Harb 
d,.n sonra )lacati5tandan alınarak lu
tosJavya)a \·erilmi~ bir kıt'adır ve bü.
litn zahiri işlui.le rağmen l'ılacarı.rın 
hu kıt'a hakkında hlili emeller besle
tı.ıl!kte olduklarına. ıU.phe )·oktur. Hır
\·atistanın Sİ)'a.!-İ enıelleri i§e malüm.
dlll'. Onun için p~·ed l'ucoslavya mu
l:ıalif bir vaZİ)·et alına Almanların, 
"endilerine Utihak edrceii muh.:ııkkak 
huJunan 1'lacarlarl& birlikte, Mvkül
'°'Y' bakunından Yugosla,·lar tarafm
dan müdafaa~• pek kolay olmıyacak o
lan Banatı ilk hanılcde işıal edebile
ttkleri, Hırvatistan . dahilinde bir Ç"<>k 
~ler tıkaracakları. It8:h·anlnrıo da in
tın•am edecek )·ardunıle Yug.ı~la\·)ayı 
bı.:.hranh bir ,.3 z.iyete düşürebilecekh:ri 
\it şayed hareketlerinde -~~va!fak o
lı.ırlar;a l'ug°"lavya dahı ın .en. geç .. 
thek Auretile ,\rnavudluktakı ltal;yan 
Otdu~una yardım imkinını da bulacak

kavga mühim tepeleri 

ları hatıra gelebilir. 
Ancak, bü)·lc bir hareketin tahakku-

1'unu dll ünebilınek içln dahi buxün 
lıh· ı.cbcb ;yoktur . .ı..ıra, Alnı.a.nı<ıı.r ı..u 

harbin bidaletindcnb~ri Yu&05.lavya 
İl(: d t bir ,·aziJettcdırler ve onl.ırın 
LutU:ı, menabilnden lsti(ade etmıl"kte
dı' 1 S ra bu defa I\'lacarlarl:ı l:'.u-r er. on , 
•o i 1 •ında .. 0 k dostane bir ha\·a - ~ av ar ara"' '!ı • 

İçinde sıkı müzakereler cereya~ e_tmış. 
tj B . kerelerin hedeflerıntn ne t. u muza . . . 
•ld _ 1 pek bilınemenıektcdir. 

oıu gen; , , 
l'al;,at, bu mlizakerelenn l:'.uı;::o<tl~v)a· 
b.ın i:ızcti ne~ini kır~cak mahiyette 
Olıııalanna herhalde ihtımal \'erıl~ınez. 

Bu teU<lklerdcn anlaşılm11kl.adır, ~ 
.\I 1 . diki ı,İ)·&Si durum dahi· 
. man ar fım "d bU,·ük kuv· 
~n<fe RumanyaJ·a yenı en ~ . 

. . bu kuv\·etler hiç \eller ıontlerırJerse . . • 
bl. ..h. . go"rmeko;tıın orada bag· 

r mu ım '' · daha 
Ltnıp kalacaklardır. Buharkbde b t 
J)\·k ~ok şt)·lerle ka"ıla~m:' mec u -
ti)etinde kalacaklan a~ıkar ol"n Al· 
~ıanların i~c bunu yapmo·acaklarıru 
ltaLul etmek 18ıımdır. 

b. a"ia çıkar-
Almanların bOyle ır f " . 

tna.kla na1.arı dikkati bu tıuat.ı çekıp 
' . pmak (asBVVUl'UJlU 
ltl2"ıllere)'e kartı ya . ı..ı ,.,..n1 l.~ıa tcrkctıııeoiklcrı ı~tıla kı.:}. l' · 
teshil etmek i.stcmiıı; olmal~ı ~o~~~ı
lla, coelince bizce bu da varıd eıı r. 
· . • ' • . · • ı;· donarunaM 
(ıra bu hlıJanın Ingı ı 

1 
. 

, ' .1. h&\'a kU\"\•el erı 
''Urciukça. \"e Inı;-ı ız . . k .. 
tuağ!Ub edilenıcdikçe kabil ve m~ ~n 
bir j~ olmadığı artık ta.hak~uk e.tm~~~ 
A.lmanıar hiç 'üpht51Z bır ırun 

' L... ·.ın nakta-
hile bo, gcçirıni.)·erek ıuıo1ır. .." 

1 • • raı;üt tumenle-dırlar. Ta)·yare erını, pa . 
1

• 

tini, sc•ri nu<'umbotlarıııı \'~ ·" 01 "1..'Ç ~-. · ı kadar bu-
hıaJ sahillel'tnden Pırene ere . tilA 
lün iıı;til& limanlarında. l<'ahında 15 

1 dahtalarını lngiltere sahillerine nak e 
1 • it ak i(in dur-hı:! hsus vasıta arı çoıc• m .. 

k t d 1 Ha\t:t, mu~-hıaksızın (ahşına a ır ar'. k 
taki& İrlancla hükCımetinı ele . ul~.a 

d 1 A 8 Jnf.!lhZ-lçin de uğra')makla ır ar. m ' ., 
111 

ederken birini 
" agır yaraladı 

Dün ıı:ece Taksimdeki Florya 
barında bir adamın ba~ındı:tn a
iır yaralanmaıile neticelenen bir 
v-ak' a olmuştur. 

Florya barını Tayfur Yılmaz 
adında bir zatla karuı lclal Yıl -
rnaz idare etmektedirler. Dün bu 
karı koca arasında kavga ç1kmış, 
birbirlerine bir hayli söylendik -
ten ıonra bir aralık İcli.I ayaia 
kalkıp koca!lının üzerinr- hücum 
etmek iıtemİ$Se de müşteriler 
nı:lni olmuelerdır. Buna daha ç.ok 
aoabileıen lcliıl. eline geçirdiği bi
ra dublelerini Tayfurun ha,ına 
atmaya başlamıştır. Bu esnada i
ki~inin arasına sririp kav~ayı a
yırmak istiyen Cihangirde Gül a
partımanının 2 num,.ralı daire • 
:ııinde oturan Sami Dinamanın 
haoına bir bira dubleai te'Jadiif e
derek 1101 ka~ı üzerinden ağır su· 
rette Yaralanma!ına sebeb olmuş· 
tur. 

Kavganın ı;littikçe büyümek is
tidadında olduiunu gÖrf"'n gar • 
•onlar dııan koşup poli•i keyfi -

ifgale devam 

ediyorlar 
Atina 30 (A.A.) - Yunan 

hükümetinin resmi ıözcüsü Şima
ra"nın timalinde büyük ıtratejik 
kıymeti haiz yeni tepelerin Yu -
nanlılar tarafınd8.n zeptedildiğini 

bildirmiştir. Dahilde, T epedclen 
ve Kilic;sura'ya giden ya: üze • 
rinde İtalyan kuvvetleri ric'ate 

devam etmektedirler. Yunanlılar 
bazı ehemmiyetli köyleri i~gal et· 
mi~lerdir. Esirler alınmış ve harb 
malzemesi iğtinam olunmu~tur. 
ltalyan mukabil taarruzları her 

tar'afta tardolunmuştur. Cephe 
boyunca çarpışmaların şiddeti a· 
zalnn•tır. Soğuk o kadar şiddetli 
d<ğildir. Rüzgar hafiflemiıtir. 
Kar fırtınaları azalmı~tır. 

Yunan resmi tebliğinde, topç.u 
faaliyetinin hafiflediği bildiri! -
mektedir. 

yetten haberdar etmişlerdir. 
Memurlar lclali yakalamışlar. 

yaralıyı Beyoğlu hastanesine kıtl
dırmışlardır. 

Biraz yabancı dil 
biliyor musunuz ? 
HAKİKAT, size; 

fırsatını veriyor. 
bunu ilerletmek 

Bu hususta tatbik 
ettiğimiz usul, az çok bildikleri 

' yabancı dili ilerletmek istiyen oku
yucularımızı do-Trucla:n do-Truva mak
sadlarına ula,tıracak olan tercüme 
usvJ;;dHr .. 

1 Okumuı, Y•mut herke.. için en atağı bir y.•b1tncı dit Ö~· 
renmek, zamanımırın kat'i :ı,.ruret1eri ara!ına ııirmi~ti,.. Mek
t~h1erde yabancı dil derslerine ehemmivet veriliyor. Ünivıer
sıte, progr,.mında yab•ncı dillere c;enis .yer ayınyor; memur, 
yahftnc.ı dil öğrenmeğe kl!lnuni müeyyidelerJe tetvik edi'iyor; l~r de l'Htt durmamtıkta, ı\rııerı "ıın 

l•ardımi1r buna tedbir almaktadır_lar. 
0 halde, Ruınan;ra~a )Cııidcn J,;ıı\\·ct 

S::tinderilme~e ba"1andık'ına ttair olan : 
h.yianın c:ıkmasına sebehh,.et vereC'ek 
hareketlerde bulunulmasında. sonra da 1 
bunun tekıihine kalkışılmasıuda Al -
hlanlarca takib edilen tıek hir hede( 
\ aM<a 0 da biı<'e. böyle endirekt bir ~
kilde İnviliz. a~keri efkftrını mütft'Slll r 
edt'rek İngiliz ann\'Jıh•nilıe onun etr•· 
fındaki kara. deniz ku\•eller:'ni hPn 
lc:in orada bai:lanmaia ve ln(iltere?~ 

. I · · r•··Tn1,1 .. 11 
ks.rıı olan vttnyf't E"rının T~ 

1 
~erbesl meslek erb11bı me•leki bii~ile,ini arhrr"ek icin vabancı 
k~yna!. lara ba,vurduklan zom•n yabancı dil bilmek liizumile 
karfılaııyo~; ta\""İr yabancı dil bilm"den iflerine İ11ted'ği inkİ· 
tafı v"r .. '""'ryor. E'ht11.•ıl • 

BİR VABlNOI O İl BİLMFI( 
Her vesi~~ ile okuyucularına faydalı olınq-a çalıpn 

HAKIKA T, ıulunlannda, her gün, yabancı dillere müh;m bir 
"er ayırmaia karar vermia•fr-. 

BUGÜDEN İTİB • .t\REN 
olsa Arna\..'\ıdlukla Akdeniıde ve. '-tb
l ~:uia haki kalen c:ok sıkı'8n miıHeük rri 
İtalyanın daha aiır bir tekilde sıkı,.tı
rıl~asını intar edebllecek kuvvet kay
dırmalar.na l"l"' ılan \'tnncmeic fiS lış
tnaktan ibarettir. 

*** 

Her gün üçüncü aahifemizde FRANSIZCA, INC 11.IZ
CE, ALMANCA kua bir metinle k&rf11mda türkçe tercüme
ıini bulacaksınız. 

KENDİNİZİ BİR DENEYİNİZ! 

Maresal 
' 

Peten radyo 

ile gencliğe 

hitab • 
ettı 

Halda ıstırab çekiniz, 
fakat istikbali 

düfününüz 
Vichy 30 (A.A.) - Havas 

ajanıı bildiriyor: 
Fransız gencliRine hitaben ıad

yoda bir nutuk aöyliyen Mare,al 
Petain demiştir ki: 

•- Halde ıstırab çekiniz, fa
kat istikbali dü,ününüz. Hal ka
ranlıktır. Fakat mukadderatınıza 
layık olmağı bilirseniz, &.ti aydın
lık olacaktır. 

Ağabeylerinizin bir çoğunun 
içinde büyüdüğü fena fava on· 
ları zevkin çiçekli yolları araıın
dan tarihimizin en büyük felake
tine götürmÜ§tÜr. Gene yaşınız • 
dan itibaren atıldığınız çetin yol· 
da kolay elde edilen zevklere ye
nilen mü§kül&hn temin ettiği he
yecanları tercih etmeği öğrene 
ceks.iniz.> 

Mareıal bundan sonra gene 
lere vecizeleıtirilmiı fU nasihat -
leri vermiştir: 

< -Bir meslek intihah edece
ğiniz zaman azami kazanc, asgari 
gayret hevesjnden kaçınınız. 

İmar için elzem <>lan şey, in· 
firadcılığın ortadan kalkmasıdır. 

Milli inkılab geneler ıçın ve 
geneler tarafından yapılmalıdır.> 

imar faaliyetine gencli~in naııl 
yardım edebileceğini izah eden 
Mareıal demi9tir ki: 

c- Esas itibarile içinh,:de iki 
heyecan ya~atmalı!ınız. Hakikat 
ve hulUs.> 

Maretal ıözlorini fU ıureıle bi
tirmiıtir: 

cMareıalın memleket i~in yap
tığı gibi •İz de, vatan a,kile Fran
sa için kendinizi feda etrrıeği öğ
reneceksiniz.> 

Roosevelt, dün 
gece beklenen 
nutku söyledi 
Reisicumhur 

şöyle bağırdı: 

« Almanya harbi 
kazanamıyacaktır » 

Vaşington 30 (AA.) - Reisi. 
cumhur Ruzvelt, bütün diinya ta
rafından, sabırsızlıkla beklenen 
nutkunu bu gece söylemiştir. Çok 
büyük bir ehemmiyette olan bu 
nutuk, Ruzvelt idare.sinin hali 
hazır harh muvacehesindeki va 
ziyetini tespit etmektedir. 

Ruzv~lt 9öyle demiştir: 
<- Almanya harbi kııı.zanırsll, 

Amerika büyük bir tehlike karşı. 
•ında kalacaktır. lngiltere mağlub 
olduğu takdirde bütün dünya için 
çok trajik bir devir açılacaktır. 
Mihver devletleri, Amerika d~hil 
olduğu halde, bütün dünyayı 
kor.torlları altına almak gaye!'Iİnİ 
gülmektedirler. Bize karşı büyük 
bahri ve askeri kuvvetler ku1lana. 
ceklardır.> 

Ruzvelt, infiradcılan şiddetle 
tenkid etmiş ve onlardan §Öyle 
bahsetmiştir: 

c- Bunlar her gece yatağa 
gırmek ve başlarını yorganla Ört
mek sureti1e, bizi tehdid eden teh. 
likevi bertaraf edemezler.> 

Ruzvelt devam edivor: 
c- Mütecaviz devletlerin bo. 

vundurucu altına giren memleket_ 
lr-rin mi .. ali 11.vni mt-todların bi7.e
de t11;tb:1<_ edilere'!ini gö"t~rmeğe 
k8fidir. Bu devl~tler yl!lıntık1arı iı
ler icin kendilerini haklı ~östere .. 
m~7ler. Nazilerle anla .. mak ıcın 
t~k bir ,,ol vardır: Onlara tt-!!lim 
olmRk, . ltalvanlar bil~ na~i tazyi
kından kendilerini kurtaramıya. 
ca\..lar. > 

Reisicumhur nutkunun buraınn
da kuvvetle bağırmı$hr: 

cFakat Almanya harbi kaza. 
namıyacaktırl> ve ıunlan ilave 
etmittir: 

Amerika demokrat m~ml,.ket .. 
terin imalat tezgi.hı olmağ,. mec
burdur. Mihver devletlerinin ta -
hakküm t•mayülleri ortadan kalk 
madıkça Amerika ıulhtan bah•et. 
miyecektir. 

Sel yüzünden 
Kara·cabeyle Bursa 
arasında yol kapandı 
Sular yükseliyor 

. Nüfusça .. 
... 1 • t 
~~ 1zayıa 
· . yoktur 

,.,.,. " 

Son Edirne aeylabından bir manzara 

Tralıyadalıi ıeylapta ıular arasında halan bir lıöprü 

• 1 

.. 

Bugün gıda maddeleri 
için nark konuyor 

Bu sabah Tic:aret Odasında 
bir i{:tima yapıldı 

Cıda maddelerine konulacak ı tasnif edecek, ona göre bil fiat 
fiatlar meselesi hakkında, f\.1ın - tayin edecektir. Bu maddelerin 
taka Ticaret müdürü Avni Sek- nevileri fazla olduğundan, bu 
manın ' riyasetinde bu sabah bir günkü toplantıda hepsine Hat tes· 
toplanh yapılmıştır. Bu toplantıya pit edilmesine imki.n görülemiye
Fiatları Murakabe komisyonu aza cektir. Esa11en ruznamede et ınev 
ınndan Ticaret Odası umumi ki.- zuu ve ihtikar suçlarına aid d.cil 
tibi, Belediye lktısad miidürii de meseleler de bulunmaktadır . 

iotirak etmiştir. Belediye lktısad müdürlüRü • 
Toplantı daha ziyade öğle - nün perakende et satışları hak

den sonra içtima edecek olan Fi kındaki raporu komisyonda tet
atları Murakabe komisyonunun kik edilecektir. Bundan başka 
vereceği kararlara karşı bir ha • Hayvan Borsası da, canlı hay,·an 
zırlık mahiyetinde idi. Öğleden satı,larile perakende et satışları 
sonra Vali muavini Ahn1ed Kı· arasındaki farklar hakkında da 
nıkın riyasetinde toplanacf!k olan bir rapor hazırlarnışbr. Her iki 
Fiatlan Murakabe koml~yonu, raporun tetkikinden sonra, bu 
yağ, pirinç, kuru fasulya gibi gı- günkü et fiatlarının ucuz olup ol· 
da maddelerini nevilerine göre madıP;ı anla~ılacakt1r. 

Burıadan gelen haberlere 
göre, Kemalpaşa ve Karaca • 
beydeki aeylab geçen seneki 
haddini bulmuş ve Karacabey
de bu haddi de a,mıştır. Dün 
ak~ama kadar viliyete gelen 
malumata göre üluabad köp
rüsünden Karacabeye kadar o
lan şose ve iki taraf tamamen 
su altındadır. Karacabeyle Bur
sa arasında münakalat durmuş
sa da telefon ve telgraf muha
beratı devam etmektedir. Ke • 
malpaşa j)e telefon irtihah ke· 

ailmiştir. Bu kaza merkezinde -
ki vaziyet geçen senekı manza • 
rayı almış bulunmakla beraber 
geçen seyl&bdaki acı tecrübe -
lerden İstifade edilerek vili.yet
çe çok e!aalı tedbirler aldınl • 
mı~ bulunduğundan şimdiye 
kadar insan ve hayvan zayiatı 

olmadığı anlaşılmaktadır. Su -
lar Kema1paşanın bir kaç ma
hallesini istili. etmit bulunmak
tadır. Su basan yerlerin halkı 
daha evvel tahliye olunmuştur. 
Kemalpaşanın ortasındaki be

ton köprüyü de tamamen au1ar 
kaplamııtır. Uluiıbad köprüsü • 
nün üst kısmındaki koruluklar 
bile aulııra gömülmüştür. \'i\a .. 
yet Jandarma alay komutanne 
Nafıa müdürü Kemalpaıada bu

lunmaktadır. Ba1ıke!!İr valiliği
nin vilayetimize gönderdiği bir 
telgrafta Değirmencik ve Kille 
derelerinin de taşmakta olduğu 
bildirilmektedir. 

Yardım 
Kemalpaşa ve Karacabey 

sevli.b mıntakalan halkının a
cil ihtiyaclanna aarfedilmek ij ... 

zere Kızılay umumi merkezi ta .. 
rafından vi18.yet emrine 2000 
lira gönderilmiştir. 

Vilayet bu paranın 1200 li
rasını Kemalpafaya ve 800 ]i .. 
rasını da Karacabeye gönder -
miştir. 

Teşekkür 
Babamız Ali Kü('ükanın ölümil 

münasebetite acımıu ittiralc:: 
edt"n bütün dostlanmıu derin 
ıük"tln1arunızı s;unanz. 

1'1erhumun ailesi namına 
Necip Ali Küçüka .. 
Ferid Ali Küçüka 

Dünkü spor hareketleri 

Dün Galatasaray hiç beklenmedilı bir netice ile fena bir mağlubiyete uğrarnlf• 
#ır, !l_ütü~ ıp_o~ ha~adiıleri~i üçüncü ıahilemizde bulacalıaınız. 



Adliye koridorlarında : 

Şişelerdeki rakı.mı, yoksa su mu? ŞEHlR ve MEMLEKET 
• 

Davacı. kıpkırmızı yuzu ve 
göğsünden yarım metre ileride du 
ran göbeği ile çok şi,man bir 
adamdı. Sırtındaki san gömlek
ten bir bakkal olduğu anlaşılıyoı
du. 

Suçlu ise onun tamamen aksi 
ne, kısa boylu, zayıf ve çelimsiz 
bir adamdı. 

Bale kal anlatıyordu: 
- Bu bey 4 • 5 ••nelik müş

terimdir. Fakat bilmem nasıl ol
du. son günlerde ah.l~k.1111 bozdu. 
Beni bir çok müşterilerimin ya
nında rezil etti. Hem öyle bir re. 
zalet ki başıma böyle bir şeyin 
geleceğini hiç tahmin etmezdim. 

Hikim dayanamadı: 
- Canım şu fuzuli izahatı hı 

rak da a!oıl meseleyi anlat baka
lım. 

- Efendim. bir hafta var ki 
aattıi"ım rakılan alanlar. onların 
ağzını açtıkları zaman, şişede r,.kı 
ye:rine •u dolu olduğunu görüp ia
de ediyorlar. ilk zamanlar mÜş· 
terilerle beraber ben de buna hay 
ret etmiştim. Çünkü ~i~e kopalı 
ve mühürlü olduğu halde içinde 
eu dolu olması hakikaten İnanı
lacak bir teY d.ğildi. Fabrikaya 
telefon ettim. c Rakılarınız su çı
kıyor, dikkat ediniz-. dedim. Fa
kat benimle alay ettiler. Nihayet 
dün işin farkına varabildim. Bu 
bey, akşam üzeri dükk8.nıma 
geldi. Rakılann üzerinde a!lılı du
ran süpürgeleri gÖ!llterip cŞunlar
dan bir tanesini indiriniz> dedi. 
Ben merdiv~ni alıp oraya çıkar
ken arkamdan bir şın~ırtı i~ittim. 
Bir de dönüp baktım ki bu adam 
paltosunun iç cebinden çıkardığı 
bir rakı ıişe!lini benim rakılardan 
birile değiştirmiyor mu? Attık me 

İşsizlere yardım 

Eminönü Halkevinin 
bir le~ebbüsü 

-o-

Eminönü Halkevi sosyal yar. 

seleyi anlamıştım. A~ğı iner İn
mez yakasına yapıştım. Polisleri 
çağırdım . Bıraktığı '}İşeyi aç·ık. 
Aq.zına kadar l 'erkos suyu dolu 
idi. işte mesele bundan ibaret. 

HABER .LE R İ 
l-18.kimin sorma sını 

den •uçlu atıldı: 

P o s t a p u 11 arı -'r ..... ~~84 ........ ~4~~~~~·~ ....... '}I A 1 manya dan 8 
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- Rf'iııı Bey, bu adsm o le.adar 
hilekardır ki onun yaptıklatının 
yanında benimki hiç kalır. Be~ se
nt-denberi o mahallede Oturuyo~ 
rum. Bu adam her,eyin hileliı:ıini 
sata sata bütiin mahalle halkını 
tıpkı benim gibi çiroz balığına çe
virdi. Buna mukabil kendisi de 
•işmanlaya şişmanlaya yunus ba

lı~ına döndü. Onun re ~ibi hile
Jer yaptığına geline~. geçen ~e
ce dükk~nın önünden g~çiyordum 
Vakit geç olduğu halde içerde 
bulunmnın nn:rarı dıkkatimi cel
betti. Kepf'ngin arasından bak~ 
tım. Bir de ne göreyim? Bj2im 
bakka l efendi sirke fıçı!'lını Teıkos 

mu,luğunun altına yanaştırmış ha 
bire dolduruyor. Acaba daha ne 
yapacak diye merak e t ti \i': nı için 
yerimden ayrılmadım. O, fıçıyı 

n ı n 19 O ü n c ü :~1;::{~~iıl~k s::Y ~a~~tM!i5:~ milyon 1 i r a l ı k 
Ylldo"nu"mu'" ;~ü~ı~t~k:rT~:.;:tb:':~~~r\:;~~: mal alınacak 

ne beyanname vermeğe başla -
mışlardır. 

Bu münasebetle Posla 
idaresi bir kolleksiyon 

lerlib etti 

Bu sene, dünya posta pullarının 

İ<""ad ve ihdasının yüzüncü sene _ 

sine. te"adüf etmPktedir. Bu·müna

•ebetle birçok meml•htlerde oL 

duğu gibi mt-mlekctimizde de bir 

doldurduktan "onra ortaycı vağ seri pul tabettirilmi:Jtir . Bu llleri. 
tent-kt"l~rini c;ıkardı. Urfa ya~ları- dört neovi puldan mürekkehdir. 
na bir hayli Margarin yağı karı~- Bu pullar, her nevi yirmi beşer bin 
tırdı. Bunlatı gözümle zördüm. tane olmak üzere yüz bin tant' ha. 
Ve ben de ona bir oyun oynama- ınlmış, her neviden üç bin he~er 
ğa knrar verdim. Nihayet aöyle- yüz tane de lstanbula gönderil • 
diği gibi birkaç şişeye ııu doldu- miştir. İki gündenberi tevzi edil
rup ağzını inhi!tatların bandrolu 
ile kapattım ve halis rakılarla de- mekte olan bu pulların hemen bit 
ği,tirdim. mek üzere olduğu görülmüştür. 

Mahkeme tahidleri dinledikten Merkezden yeniden pul gönderil. 
sonra suçlunun ıabıkaBının sorul. mesi beklenmektedir. 
masına kara-r verip duruşmayı ta. Bir 9eri pul 31 kuruştur. Pul-

* BALIK - Dün 5 bin to ıik 
tutulmu§, çifti 95 kuruştan satıl 
mıştır. 

* IZMIITE KAHVE BUH
RANI - lzmitte kahve buhranı 
başlamıştır. Bu huıusta İ7.mİt Vİ · 
]Ayeti çay ve kahve birliğ ine 

müracaat etmi,tir. 

Müteferrik 
*KONSERVATUARIN KON 

SERi - Konst"rvatuar ta1ebcıııi 

yarıiı akşam Fransız tiyatrosunda 
bir kon•er verecektir. 

* BiR HAMAL DENİZE 
DÜŞTÜ- Yalovadnn ııc~•n va
pura atlıyan hamal K "" raduman 
denize düşmüş, derhal kurtarıl • 

mı,tır. K ataduman ha!taneye kal 
dırılmıştır. 

*TRAMVAY KAZASI -

Vatman Ömerin idare etti~i tram 

vay atabası, Sirkecide "dun yük
lü bir arabaya çarpmıştır. 

* KiBRiT FIA TLARI - Ay 

S. ERMAN 

lilc etti. 
lardan birinin üzerinde Yeni poıta başından itibaren kibrit 2 kuruşa 

Bir dayak 

hadisesi 

Kıpti kızlarına dayak 
alan 17 yasında biri • 

hane binasının re!lmİ, birinde es.. 

kirlen denizde, birinde karada 

satılacaktıt. 

* KAZANC VERGiSi -
posta nakliyatında kullanılan va- Kazanc vergisinjn ikinci taksiti • 

sıtalar, dördüncüsünün üzetinde 

de, Avrupada ve Türkiyede eski 

posta müvezzilerinin resimlerı vat 

dır. 

Asker ailelerine yardım 

nin ödenme zamanı yarın akıam 

nihayet bulacaktır. 

* FINDIK FIDANLARI -

Ciresundan lneboluya l 00 bin 

fındık fidanı •evlcedilmiştir. 

* F AKIRLERE YARDIM -

Çorlu Belediye•i, her ay 84 faki

re nakdi yardımlarda bulunmak-

Bu · sab1hlan itibaren , 
tüccar. Ticaret Müdürlü· 
ğüne mürar.:.~tıı bafladı 

Türkiye • Alm"nya arasında
ki 21 milvon lirr hk ticaret Anla~ .. 
ması mucibince, A lmanvaya Aipa_ 

ri-,ler vapılmıstır. Yaoılan sipa. • 
ri1lerden pivA•anın hi""'"c::'le dii 
:ıı.en miktarı 8 milyondııı.n ibarf'ltİ. 
Geriye kalan kı•um dt-vlet fabrika 
lRrına. vanteııımi müesııJe•elere a. 
iddi. ithalat tacirl,.rinin """hklan 
&İpariı,lerin 8 milvoJ"tl11k . li!ltf'ye 

konulm3ı"' fr:in tetkikltr vapıl • 
makta idi. Bu list~. Tic11.r,.t Veka. 
l~ti tarafınr-l:ı.n tft"dik edilmi!ll, ev
velki $l'Ün Mınt8ka Tic"ret mü • 
dürliiğüne gönderilmiştir. 

Bu sftbahtan it-ibaren ithalat ta
cirleri Mıntaka Ticaret miidürlü. 
ğüne giderf'k, aipari!!lf"rİnin liııılf'de 
olup olmadığını öVrenmckledir • 

!er. Yaptı~ımız tahkikata göre, 
listede kumaş fabtikalarına aid 
boya, kimyevi maddeler, tıbbi ec_ 
za, tıras bıça~ı. fotoSlraf ma17f"mt

si, gözlük camı, tıbbi aletler bu. 
lunmaktadır. Bu malların bir k11. 
mı gümrüklerde bulunmaktadır. 
Diğer bir k11mı da Almanyada • 
dır. Mal1arın ithaline mü ... aade e. 
dildiği için, gümrükte bulunanlar 
birkaç güne kadar piyasaya çıka. 
rılacaktır. Diğerleri Almanyadan 
Ji{etirileccktir. 

30 Birincı1<8nun 1940 

Başkasının sözile 
Nakleden: Faik Bercmen ı 

Gann salonunda trenin gelme· ı •tnı kırmadığıma ne kadar pİf .. 
sini bekliyordum. Bir aşağ, bir yu· manımJ Neyse, herifin sözünü tut 
karı dolaşırken, otomatik atış tum ve hayvana, yoJa o;ıkmP. dan 
yapan makinenin önünde hiddetli önce bir tas bira içircJim. B:rayı 
hiddetli duran bir adam götdüm. içirirken bir sürü işsiz güçsüz, et-

Nedense sandığa iki yumruk rafıma toplandı, her kafadan bir 
indirdi. Zahir tamir ediyor, de- ses çıkıyordu: 
dlrn. Sessizce yanına sokuldum. - Onu fena alı1tıracak~~ııııl 
Beni görünce hızla döndü ve sert Yarın kumara da dadanacak! 
!"ert ıordu: - Biradan sonra bir sigara fe• 

- Siz demindenberi burada na gelmez. 
ınıydınız) - Bir fincan kahveyle bir san• 

- Yoo .. şey, bet clakika olu- dviç daha hora geçer. 
yot. Dişimi sıktım ve Sf'.sİn1i çık.at• 

- Ya, demt-k buradaydınız~ madım. Arabaya atlayıp hateket 
Müthiı asabi idi; onun İçin o- ettim. Hayvan yokuşıı hızla çık· 

lanca nezaketimi toplayıp cevab ta. Fakat biraz sonra bira te<; irinİ 
veı dim: • göatermeğe ba,ladı. Sarhoş erkek 

- ihtimal buradıt da bulun- ler, kadınlar görmüştüm ama, böY 
dum. le sarhoş beygir asla ~örme,nİ§' 

- Birkaç dakika evvel benim· tim. 
le konuşan siz miydiniz? Dört bacağı üstünde mÜYıa.ıe· 

- Hayır. nesini temin edebiliyordu ama, t! 

- Buna emin misin;z?. rahayı çekemiyordu. Kih "0J11, 
- Elbel, zira sizinle konuşan kfth sağa yalpalıyor ve hazan d• 

bir adamın yüzünüzü unutmasına yolun ortasına dikilip kalıyordıl• 
imkin yok. Bir aralık arkamda bir moto• 

Muhatabım sesinin pt-rdesini siklet sesi duydum, bo}una lorn• 
indirerek benden af taleb e•ti ve· çalıyordu. Li.kin yol vermenin 

- Sizi, demin benimle konu- imki.nı yoktu. Nihayet adam: 
fan adama benzettim de. . - Ey, bana yol vetecek misi· 

Ben de yumuşadım, istasyon • niz? diye bağırdı. 
da yolcu olarak ikimizden bnska - Allah aşkına biraz duru•· 
kimse yoktu. Gevezelik etmekte koma çalmayın, hayvan fena oll.I~ 
mahzur görmedim. yor. 

- Pekala, o adamdan ne isti - - Ne var ki .• 
yordunuz?. - Sarhoş da. 

- Şu aletin içine bir yirmi beş · - Sarhot mu? Ben de acab• 
lik attım: bir sigar;ı a1'icaktım. hangisi aarhot diye düşünüyor• 
Fakat hiçbir fey çıkmadı. Sandı- dum. 
ğı ıallarken siz boyda biri yanı· Zar zor geçti gitti. 
ma sokuldu. Fakat onun, siz ol- Çiftliğe bir kilometre kala rne1' 
madıi"ınıza emin misiniz?· teb çocuklatı etrafımızı sardılar• 

-Tabii, elbet. Bundan sonra beygir dört nal~ 
- Ala, öyle ol•un. O adam kalktı, •aatte elli kilometreyle 111' 

bana: cBu makineler pek can~ı- diyor gibiydi. Bir 1:1.ra karşunıı• 
kıcıdır, dedi. Kullnnmasını bil- bir m8.nia çıktı, durdurmak iste• 
mek li.zım. Bazı defa bozulurlar, dim, ilkin nerede!. Hayvan diı: 
iyisi mi bir yirmi betlik daha atın 1 ginleri kopardığı gibi bastı lljttl• 
Hem •igaranızı ve hem de fazla Ti .. akşam bulundu, geldi. Er: 
olarak atmış olduğunuz parayı a- tesi günü ilk işim güzel be-ygirirfl~ 
lırsınız. Benim baıınl& da bu hal pazara götürüp yarı fiata satrnıt 
geldi.> oldu. Ondan sonra kimi görsı·r1l 

Bu izahat sarih değildi ama, a- hemen takılırlardı: cYahu şu sari 
dam hu İşten çakıyor gibiydi. Sö. hoş beygir hikB.yesini anlatsana··' 
zünü tuttum, fakat yanlı§lıkla elli lıte başkaoının ıözile harek~1 

kuru§ atmışım. işte b.ıkın ne çık· edenin cezaıı budur l. diye d.ıl' tevkif fl!dildi 
Asker ailelerine yapılacak yar. 

dım hakkında, Vali ve Belediye 

rel!li LUtfi Kırdar bankalara, fab- Trabzon Ticaret Müdürü tadır. tı ı ıündüm ama, görüyorsunuz !.j: 
Clım kolu, Anadoludan buraya it 
aramağa gelenlere mahsus bir ba. 
rınma yeri yapmağa karar vermi~. 
tir. Bu maksadla Nuruosmanivede 
Belediyeye aid bir bina Halkevi 
emrine tah~is t-dilmiştir. Barınma 
yerinde 1 50 işoiz bannabilecektir. 

* DÜDÜK iHTiKARI - Adamın elinde büyücek bir halô. aklım başıma gelmit degı 
Dün, Tahtakalede sokakta ya. rikalara ve diğer mali ve ticari İngiliz markalı düdükleri fahit Ticaret Veki.leti müfetti~le .. çikolata vardı. dir. .... 

nında bir bekçi ile birlikte yürü. müeueselere birer mektub gön .. b' . hk rinden Haydar, Trabzon Ticatct - De!enize para1!1ı ziyan ol. ..,,. ... ,,..,,,,..,,,,,...,,..,,..,,,,.,,,,.,,,,.,,,,...,,~ fiata satan ırı, ma emeye ve-
mekte olan polis memuru Mah - detmiştir. ;:: müdürltiğüne tayin edilmiştir. du, dedim. 
mud bir k1thveden çıkan be~ alh -:: rilmiştir. P q - Paraya canım sıkılmıyor da Meyva fialları artıyor 
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İsveç ve Macarislanla 
ticaretimiz 

kıpti kızından birinin ağlayıp ba- ı U U b l 'u çikolataya içerliyorum. O ser-

ğırdığını görmü~. yanına ıı:idip ne Du·· rbu·· nu·· n e e sem herifi bulsam kafasında paı-
oıduiiunu oormu~tur. 

1 
• • tersile !atacağım. 

Kız. bu atalık kahv~den cıkan •., .. .,..., ....... .,..., ....... .,..., ....... .,..., .......... .., ....... .,..., ....... .,..., ............... ~-~-~-.. Beraberce dola§mağa ba~ladık. 
Kf"mal ismindt' 1 7 yaşında bir ço_ çı • dl l d kf - Böyle miinasebel!İZ adam-

Yılbaıı münasebetile, fazla ıııi~ 
tarda ya§ ve kuru rneyva aarfed1

' 

leceği için fiatlar şimdiden art i' 
maktadır. Bu arada Amasya e" 
muı 70 kuruıa kadar oatılrnal<W 
dır. - Bu, beni dövdü, den\İstir. 

lı• k l 'iubaf dejil ml? ı 'la(erine hllınet e yor ar, . eme ır! lar çok, diye sözüne drvam etti. 
cuiu göaterert-k: Sa ıf e a vgası Bence, insanları tam m&na,ile anla· A;vrupa harbin?~ de~okrası cephesı Bütün zamanl~rını, ona, buna na-

( ı t - ·· mı~ filoıot bir mahlUk bu! rubai zafere erditı vakit, yapılacak sulh 
Son günlerde. dış ticaretimizi a 

li.kadar eden ilci hadiıe vardır: 
Biri. lsveçtf'n gelecek olan ticatet 
heyf'ti, diğeri de Macaristana gi. 
ôect-k olan ticarf"t heyetimizdir. 
Bunlardan !.veç heyeti gelec•k a. 
yın tııPkiı:inde burada buln!"acak -
tır. Heyet azası atasında l!'live~İıl 
maruf fabrikatorlatı da bulunmak 
tadır. lıv•çliler bizden kuzu de. 
riıı1i, pamuk. tiftik ~ibi maJlar i~. 
tf"mt-ktedirll"r. Deniz ticarf't yol. 
lan kapandığı için, lsveçliler bu 
m•llon Amerilcodan tedarik ede. 
mivorlar. 

Macariotana gidecek olan Türk 
ticaret heyeti de tetkiklerine de -
\ram ediyor. heyetin reisi Bt-dri 
Tahir, Ticaret odaoında, Mıntaka 
Ticaret müdürlüğünde Macatis-
t•nla iı yapan tacirleri dinlemek. 
tedir. 

Gerek loveç ve gerebe l\1aco. 
riatan . dıı ticatetimizde birinci 
planda yer almaktadırlar. Bilha•· 
ıa harbdt>n ıonra Mac11ırİ\lltanl'\ 
ticatelimiz fiç misline çıkmıştır. 
Tuna donduğu için, Macarİ•tana , 
drmiryotlan va~ıtaıile mal gönde
rilmektedir. 

lsviçreden d~ bir ticaret heye. 
tinin releceğinden bahsedilmek • 
t.dır. 

Mahmud. Kemale doi{ru yü • 
rürken K~mal daha evvel davran. 
mıf!I, Mahmudun Üzt-rine yürümüş, 
halc:ar~t ettikt,.n sonta, yliziine, 
2öziine, tasgt-len yerine vııtmaPa 
ba~lamı1tır. Biraz aonra, hl"'kc'.)e 
Mahmud, Kemali yakolavorak 
karı>:kola götürmüşler, Kemal, hak 
kında hazırlanan zabıtlR. dün ak
cıam nöbf"tci as1ive mRhkrme!lli o. 
lan a!lliyt- birinci f"PZa mahkeme _ 
cıine Vf"rilmi~. muhalceme,,in,. ba,,_ 
lanm1~t1r. 

Mahkemede, Kemal , böylr bir 
şeyden habf"ri olmadığını söyle _ 
mi~. sahici olarak clinlrnen brkci. 
Kemalin l\1ahmudu dövdii;;ilnü 
beyan etmİ!'I:, hundan sonra dinle. 

nilen ~ahidlt-t de, kendilt-rinin ~a 
bıhlı olduklarını, poli•ten kork. 
tuklannı, polis tarafından r.ağın
lıp karakola dAvet <dildiklrrini . 
ôroda yazılııtn k8öu-llann 1llhna. 
h1,.bir "-<'Y hilm,..rtilcl,.,ri holdr oııtt. 
maklannı b""tıklarını . h .. 1bıı'k1 hir 
!lley görmediJ.rl_.rini ve bi1ml"dikle_ 
rini "'övlt-mi~lt"rdir. 

Mahkeme, bazı cihetlerin tah. 
kiki v~ bazı ,ahidletİJll celbi İçin 
muhakemenin hRRka ~ün .. hıra. 
kılmaRına ve maznun Kt"m:ılin tev 
kifint" karar Vl"rmi11tir. 

GazeSte sayta arını· ıkııd ar ma31 Syuıut nt· o· 'yle ya .Ey insanlar rahat rahat nıuahcdesinde ''ekler hakkında a~Lr ... sihat vermekle geçirirler. Bu yüz-
den .. onpos a., • am. ve • on e • • 1 

• -=d h k ı d b a b'ır vak'a daha aeldı' c ) 
1 ('ki . . d bir 'o•ız .,şamak VO'ken ikide bir yekdi~erinl•i tardanberl devam edip o• en a ' ı en atım • • B U L M A C A -

ıra • re ı erımız arasın a • Y ' 1 1 · 1 d k ld k bir Anlatayım· 
k . b l d ı wadamağa kalkar şehirlerioJ7j yakıp muame e en ora an a ıraca . 
":"&ası aş n 1

• • • lOg • 
1 

• k madde ilive edilmelidir.. Güzel. duru, temizkan bir hay.. g 
lk_i7 ıazeteler, !11.alüCelerın artısı hak· )ıka~mız. llalbuki biZlm ne yatac1. . . . . . . . . d J 2 3 4 5 6 7 8 . 

· · · h · ki · •, ı Şımdi sız diyebıhrsınız ki: .. l\fa em· vanım vardı; çiftlikten tehre in- -ktnda Sonpo,tanın açtığı ankete kttrft )·enouz1 ne a:LJr yıyece enrnır. var< ır. I 
.. . . . 1 d la . ki eşek bu kadar lşe yarı)·or, o halrte mek üzere tek arabaya ko•tur~ 1 j l•r 1 ateş püskürüyorlar ... Sonposta da ver• Ustelik de !l!ZI sır ımız a Ş:\yoruz. d . . 1 Uf d ' 

. . " . .. ~ h u · d • ltalı· ... nlar bu hayvan an nıçın ı • e dum bı·r gu··n Yol on bet k'l t 2 • dığı l'e\.·abla bu ate~i korukluyor ... Ar- Buna raımen gene a mız en meın . -· · ı ome • • I • 
d k td 'ıl · ı etm••orlar?. kadardı Hayva t · · d h .:~-ı-..;.::=.ı-~-ı.-ı-..;.-~ tık yangın bacayı sardı. Bence ı.ön- nwıuz. Nere e a 1 ı n uıJan •· .. ., . 1 d ki rl kıttı•ına re · n er ıçın e ,e 

•. ._1 • 1 ~ 1 Oy1e ya, ita ya a eşe e n • ld' H k d d 3 l•I 1 dürmek 0 kadar kolay olmı)· acak. Çun- ğınız! Tu! .• Sızın ıno;nn ıgınıza.. k . di" re ge ı. anın apısın a ur-
kü her üç p7ete de münaka~a}ı ba.1- Demek lstemedi(i ne malôm?... ıran mı gır · duğum zaman önüme biti dikilip~ 4 1 I• I • 
ka )otlara aplırmakla ve •İılr cümle- Ah bu tramvaylar! Futbola daır· -Hayvan çok güzeli dedi. 5 1 •l•I 
er1\: hü.cumlarda bulunmaktadır. _Evet, fena değil. 

Birka( gün t>nce •İkdam. r.ahifclrin Lütfen bana Geçmi1 olsun!• de)'İ· Elendim, maalesef bizde, kavgas12
1 

-Fakat bu gene hayvanları 6 l•I 1 l•I _ 
artma!'iından doi:acak ınahı.urları !la- niz. Va1lah1, O}le korktum, üyle kork· ıürü.ltüsüz bir futbol oyunu seı·redil- f l k le ı· l--l--1--!-=+.-ı-.ı-..;.1 ==+-az a oşturmama azım. 7 j • I ~·arken. şu suali soru)·ordu: tıım ki ... Neden mi? Neden olacak, cu· nıiyor. Nadir olarak du··rus" 1 oynanan k 

- Ben koşturmuyorum, en- • .Sa)·faların çoğaltılması Türk h.ıJkına martesi akşamı berber dükkdnınn ıi- ovunlar bile münakaş;alara yol açmak.. 8 • l•I 1 l•I ~ 
ve Türk irfanına ne kazandırmıı,hr?. ren 2659 numaralı tramva-m-dan .. , diliğinden uçuyor. 

J fadır. Yok ,öyle olmu,, yok böyle ol· d b. • · d __L 1 1 
llalbuki, tekrar gazetelere iki ssy(a Gülme"·iniz Allahackına! Zira ben Hana gir im, ıraz ıtım var ı. 9 • _ 

., ı muş! Hakem haksızlık etml'! Bir ıürü I k '--.l._..!,.~--~ ...... .!....!., .~ ... 
ihi.vesi birçoklarında bu üzü, bu olgun- ka,. yıldır o berberde tirat olurum. "! ~imi bitirip de dı~arı çı ınca -

' la... k d b ld luğu, bu ha1islyeti yeniden -.ulandırdı.. Gerçi ka1.a. esnasında orada yoktum. Sporun kaidesi, usulü dövüt dciil gene o adamı atşım a u um. 
E._c;.erler me)·dandadır: A!Jçıba,ının ~7ıı :roktum amnıa, bulunabilirdim! Çok ya! Elbette nizamlara •>·kırı harekette - Şu yokuşu çıkacaksınız de-

teralan - l\la..c.keli h1.)·dudlar • Yt:dİ- ,ukür, kirusenin bumu kanamam•t~ bulunanlar ceza cörecekler. ğil mi? diye ıordu. 
b('lll - Para..ırıütjünün masalı... Kanamamış amma, kanıyabllirdil Bütün bu likırdılardan maksadını, - Evet, ne olacak) 

l\teier nekadar doğru ıöy~üyormuş! Nedir bu tramvaylardan çektikleri- beş on gün evvel bilmem kaç ay oyun.. - Dinleyin, size bir nasihat ve 
Bak'ianıza, !'ayfalar artar artn1az, ~a.- miz? .. İçlerinde ~zilip bü7il1rlüii:ümü7 dan menedilen meşhur atlet J\lelih reyim, yola çıkmadan evvel hay
ıeteler birl>irlerine (atını)·a. hatta. küf· yethrniyormut ıibi, 'imdi de yayalara hakkında yazılan bir yazıda r&..<i1adığım vana biraz bira verini 
rf'tmiye gt'nit meydan buldular!.. "·e berberde tırq olanlara dokunmağ" bir tabire nazarı djkkatinh:i (ekmeJ...tir: _Bira mı) Beygir ıudan hat-
İnsan)arm . . ün ba~ladılar... .Bir futbol maçında cto~. vurdu dl;\·e ka bir şey içmez ki.. 

yuz e Eııegw e medhı·ye re4;ınt bir alika4;JZhk J{Ört'n, 118h.... - Siz sözümü dinleyin 1. Ren 
1 h y }ıı;te bu .tos vurmak. tabiri ... Fakaı 

t :; .;;ren avvan bu gibi hayvanları pek iyi bilirim. .,,. . • Va kıt. da lla~n Kumçayının .F.<ııe· o ~por muharririnin kultandılı bu ta· 
.Jlama. denilen Vt' ba11 memleketler- ğe medhi,le• ba!llıklı bir yaıt!lt (tkh bir, benim bildiğim. inıı;anlar hakkında Sizinki güzel; fa1c.at henüz acf"mi. 

de binek hayı:ını olarak kullanılan bir Hunun ba71 ~ümlr1erini okuyalım: kullanılmaz. Yok. eğer futbol,.ular bu Bir parça bira İçirdiniz mi, YO· 
hay\•an varmı, Olur ya! Fakat bu hay- .Arna\'Udluk dailıtrında Yunan har- tabiri kendilerine maletmek istiyorlar- kuşu tramvay gibi yorulmadan çı-
van yonıldui(u ıaman, ha"ını çevirir, tıinin zaJerine hh:met eden l"<ıırkler ay· ıa o başka... kar. 
ü7erıne bıntnın )iinıne ti.iku;·urmü.-. nt :r.amanda 1n~anlar ara!liınd3 adaletin Şahabeddin UZtrNKAYA O vakit bu ser'lem herifin kAfa-

Soldan safa: 
1 - Tailı sataşma .... Şehrimizin ,r. 

büyük idare memuru 
2 - RRbıt edatı • Babamızın Jıll 

kardeşi. 

3 - Bir renk .... Bir kadın ismL 
4 - Silkmekten emir • Sorgu ;Jad• 

eder. 
5 - Sinirli • Nota. 
6 - Kuma.s .... Kışın ~ar. 

7 - Memleket • Kızo,ilan kıı. 

8 - Ovuk ... KraUarın ~rpu~l· 
9 - İş - Karadenlıde bir şehir• 
Yukarıdan aşaiı: 

1 - Asabı bozuk. 

2 - Sağ duyu 

Tefrika No. 13 Cö7lerim ya,armı'fh Gö}sümün iç-i titreyf'rf'k. !>:>:1.u- Püvük hikive 
me denm ettim. A~·lardanberi hf'nl kendi~-iııe yaldactır- =-=-=-=-=-=========================================== 

şuna J•ere bütün insanlan kendimden uzaklaştırmı,ım, 
anıa bundan .ıtonra ba,,ka türlü )-apabHir ıni;)·im?. 
Artık hiç bir feyİn dei:i'!'me!liine in1kin yok.. Lü
zwn da 3·ok. Demek böyle olnıası ic•h ediyor· 
nuıı,.. l'alnız c;.031i3·ebiJ!'>em... Bir kişiye ol~un içim
dekileri dOkebil~em .... Bunu sahiden istesem bile ar• 
tık böyle bir in an bulmama imkin yok ... Bende ara~·a
cak hal kalmadı ... Kalc;.a da aramam ... Zaten bu dPltPri 
neden aldım? Kü\:ük bir Unıidim olsa, dün}Ada en sev .. 
mediğim bu )"IZmak işine kalkışır mıydım':' İıt'llaıWl mu· 
hakkak kendini boşaltması lizım ... Dü.nkil h5.di~e olnıa .. 

3 - Rabıt edalı • Karadeniz 
Sorgu olarak .efendim• 
kullanüır, 

mıktan kaçan bu adAma karşı ruhumda birikt-n hemleri 
de unki hu anda Qrfa,·a diH<fıyordum: 

.. İn\anlardan itimartınızı çekip almakta belki hak1ıM
n11:'.' Fakat bunun İ!!flc;.nRlnrı yok mu?. Olama7 nu? tTnut· 
m"rın ki ı.f7 de bu İno;ıanlardan hiriısinit ... Yaptriır111! ni· 
ha~·rt man..tıS17 bir hMtıin1ik olabilir .• 

Bıt afj7Jerln. ıtır bir haıı;-tayı ~iirlen<'<"f"k ~ller ol
madıitını hatırlayarak c11<11"tum. O da !IU"ltlyorrlu .. ?\ihn\·t:f D 

.AN'l'OL il 
ONNA 

IOD h1r pYrrtle: · 

·R.1f ~y • .,iz de hfonl anlayınız! Si7in ~tıntırır11tı bu
lundutunu.ı: yolun hPn dRha beoıılRnndayım in'i&nfan tı~
renmeok, hılhR.-q lnc;.anbınn ıize ne ya..ptıklnrını lıUme1r 
&U,·nn.ım ...• drdim 

Ha~ta tta,.ını •iddrtlf' Mllayarak ~Ö7Ümli ke<ııtl Bir 
ff'Vlrr mınldanıyordu; efjldim. nt"fe!tlni '.'·Ü7.Ümı1e lıİ'i."f"
dlynrrlum: 

·"•-'·ır, ha~'lt!. diyordu .... İn!tııırınlar bana hiçbir P\" 

,.ı:tm~dılar7 IDc;lıfr ~y .•• Ilep ben_ J[ep ben... . . 
B.ı.nlf'nbıre sustu ve Çt:nesi röPüne dü1fü. Daha ht1lı 

nern ılıyordu . Bıı sahnenin onu yorduiıı muhakkaktı 
8f'n de bürUk bir ruhf )orıunluk duymftiıt b~lamı tını: 
().oftert •_?haya ıhp dı an kaçmağı dü,iinüynrdum. ııa,ta 
Cekrıtr co7lerfni açh: 

;unu anladım Aynlmdk için elin1 öptüm. Ooğnılıu~k İ!ll· 

tediğim xaman beni bıral.madı, kendine do~ru çekti, ev
,·elı\ alnımdan, wnra yanaklftrımdan öptü. Ba~ıını kaldı

rınra gö7lerin~en pkaklanna doğru ya~lnr sızdı~ını ı~ür
düm. Rai( Erendi hunları "aklamak vrya silmek için hi(· 
bir hart<kette buhınmlıyor, ıöı.ler1ni kırpnıadan hrıııa ba
kı}"ordu , Ben de kent!inıi tutamamı1. ajlamai'I ha·,lamı,
tun; hu. ancak fe, kal:"tdf" hib·ük \·e c;ahici kedı•rlerde ~ö
riilen. c;es iı, hıc;-kırık~ız ai:;layı-:;lardan biri idi. Ondan •l· 
rılmnnın hana gÜ( (f'le~(ini bili~·ordum Fakat bunun 
bu kadar korkunc. bu kadar acı olal'a{ını ta ... vvıır ede
memiştim. 

Ra.if Efendi . tekrar dudalı.lanoı kımıldattı . Duyulur 
·fli(' ldm~nin kabahati y~k ... Hatta benim hilf'! -·• 
Sözüne de\'am edemedi Oksürüyordu. :iiba,·et riir· 

lerllf' derterl fşat"f't edt'rt'k: .J du'.\·ıılma7 bir •f'~Je>: 
.. oku. rörecrkdn!. dl'di .seninle hi(' ,öyle urun OO:ı·lu konu~ınadılc evıa. 
Bunu ~klh·onnu~ ıriJı" dım ..... Yank!· ~~di. ve .ıö7lerinJ kapadL 

cebime kn,,·d · "'' ' hemen ıiyıh kaplı d lerf Artık bırbırımı:re veda etmı, bulunuyonluk_ Kapı-
•Yınn. ~;:;h tiri ~ ~ .. .. .. . nın iiniinde bekleyenlt"re yü7ümü ıö-ıtennemek ic;in adeta 

dtdim. llll..ıııta birar':vv;J .go:~n~ .. ~un onUndP. )"ak:trım!. knAArC'aıı;-ına holdf'n ır<'('fİm \'e soka~a (ırl11dım , Yolda M>· 
fAı.·trl11ı .rıı.· : ~· titı 7Iıcıne hi( brnJ'CMİ)·en bir iuk bir rüzı8r ,,·anaklanmı kuruttu. lllç durmadan .. Ya· 

il . e -'"a,,nna? yap .• makamında om111lıırını ır;ilJ.:tl 1 zık . Ya7.1k! . .• diye sö,·IPnilordum. 
•:ı atının en mtihlm kıoı; ı lhf ·.. ~ 

bk olan b d ft'"' 1 . ım A~ını 1''a tUıaı muh11k- Ot('lf! geldijim um1111 arkada,.ımı uyun1u., lınldum. 
u e .. re bıle artık alika:,m.ı kesraiş bulundu.. ~atoia &irerek baıucumdaki kuçUk limbayı yaktım ve 

de.-hal Raif Efendinin ıi;yab kaplı mekteb defterini oku
maia başladım. 

~Jdı ... Ah, dt.in herşeyi Direnmiş olmasa;ydun ... $imdi es
ki ve belki de rahat ha)·atım devam edecekti ... 

Dün, sokakta (İderken iki kişiye rasgeldim. Birini ilk 
deCn g:Orüyorduın, öteki de dünyada bana belki en u;rak 
iru;anlardan biri idi. Bunların hayatım üzerinde bu kadar 

20 lla7iran 1933 mlithif tesirleri olabileceii akhma gelir miydi?. 
Dün bııc.ımclan rarib bir hidi~e ıeçü ve bana 011 ...e- F k t d iti b' k • k d' h 

k. h.d. 1 . • a a ma em ır ere yazına&• arar \ter ım, er 
ne ev\o<"J ı bh~ka bir takım n ıse en yenıden )"a,altı. 1 'k. 11 b 1 1 1 ı B 

1 
kd' d b' .. , . b şey su une e ve aş an anama 13ım... u a ır c ır 

Unutu~ gı.ttiğıml :ıanneU1ğım u ~~tiraların, bun~nn s~n- ı ka( !liene, hnttA on, on iki sene &eriye gitınek Jizıın.,. 
ra ben. ı hı( bırakmıyacakll\rın1 hılıyorum ... H11ıng1 ınel un n-ıki d b F k k ı d • »Jkl 

d 1 d .. ı . 1 · ı·· k d 1 . u.: e on e,... a at !'ı ı ma an yazafa~ım ... .ot.' tesa u un on ar1 )O umun U\ une çı ar ı ve 1enı, ?<>C· ~ t 1 .1•
1 

d ıl k k 
1 

n h k 
. d d . d . d k mıHl8'ilZ a sı a arac;.ın a as or unc ara arı ll~ıııR , 

neJerrlrnberı nlmı~ ol u.,.rum erın U)·ku an, srtı ~a- 1 1 .. d k 1 1 k ·· k.. 
1 

Delk' . . . on ann esınn en ur u ma mum un o ur. ı ya-
va" yavaş alı"h&ım hts\lz U)"UşukluktRn ayırdı. Oeh ola· ucaklanm ya,adıi,rım kadar acı olmaz ve ben lıiraz fe· 
ca~ıın, )alıud __ oll'crKi~n dc_r.sr.ın yalaıı .• ~i.ıylt-nüş ohıruın. rahlanm. Bir çok ~e'.'lerin zannettiiimden daha ehemıni
fnAAn taftanımül tdtmı) ececını 7anneltıa-ı şeylere pek (a- )·eWz, basit oldujıınu görüp kendi heyecanımdan utanı• 
buk alı!'!."ıJor ve katlanıyor. Ikn de '.'"a'8yacaiıilt ... ,\.M.nıa nm ... Belki ... 
nao;:ıl yaşayacağım!.. .. Bundan ~onraki hayatım na!liıl da)-•· 
nılmaz bir i~kence olaf8k!... Amma ben da)"anaca~ım .• 
Şimdiye kadar olduiu •ihl ... 

Yalna bir ,,eye da)·anmak artık benim iç1n mümkün 
de~-il: lle~eyl kafamda yalnız baı,ın1a saklayantı)'af'ai,'1m 

Sôylemek, bir fe)·ler, birçok ~yler anlatınak i .. tiyorum._ 
Kirr.e? ... Şu koskocaman dünyada benim kad.1r ~apayal
nı:r. dolaşan bir insan daha \'ar mı acaba?. l{hue, ne an~ 
latftbilirim? On senedrnberl hl( kimseye bir 'ey sÖ)·ledi
llıni hatırlamıyorum. Boşuna )ere herkesten lıı.açmı,, bo· 

Babanı Jfa\.nnlJ~·dı. Ben orada doidum ve büyüdüm. 
Orada iplidat tahc;.ilimi yaptım, sonra bir müıldet, bi:ıe 
bir saat kadar u1aktakl Edremid idadi'line J:idip J:"l"ldinı. 
Unıumi llarbin IOn senelerinde, on dokuz l-•~lnrıud.ı as
kere alındım; fakat daha talimgabta iken mütaı·rkf' ihin 
edildi. Kasabaya döndüm. Tekrar idadiye d<"\·am edip 
bitirmedim. Zaten okumaia pek hevesim yl)ktu. Ara~·a 
rircn bir ıene1ik zaman ve o sıralarda btt hava1ide hü
/-i:m FÜren karmaka.rqık vaziyet beni t1•111•lden soğut· 

IDl!ftuı (Donın edecek) 

5 - Bir akşam gazetesi 
8 - DaR'larm arasında kalan araıl ' 

gelir. 

7 - Okumu~. 

8 - Eski harflerimizden btriıtln °' 
kunuşu. 

9 - Bir şeyin mevcudiycllni an , .. 
tan ilk iz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 

ı sıı1LıA1• o R oıNI 
2 El•IA S 1 IY El•IA 
3 DIOl•I 1 LIE •iL A 
4 AIKIA •1Al•IKIU.J1 
5 ilUILIUl•INIElZJ! 
6 EIMll l•IKl•IKIU.J.b 
1 LIAl•IYIAIŞl•IMIA' 
8 I • VIEIZll IR •M 
9 TIAIN Ki• S EIN)b. 
-- 11 rıt•L §1111111111ıuıımı111111111111111ı1111111111111111111111ıııt1• j 
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BUGÜNKÜ PROGRAlll 

s,10 
18.00 Proııram, 18,03 Cazband. 1 t 

Şarkılar, 19,15 Caz (Pl.) 19.30 Habcr1•,j 
19,45 İncesaz. 20.15 Radyo J(aıett ' 
20,45 Mütlk, 21.00 İstekler, 21.30 ı<:; 
nuşma. 21.45 Orkeı;tra, 22,30 H-.berl ' 
22.4S Caı (Pl) 23.30 Kaparıııı. 
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30 Birinciklnan t 940 H~KIKAT 

A~SPOR SON HABERLER 
Mısır harekab İstila 

J.. Günü Gü*nun!] 
Ticaret ve Devlet üslerine Son hafta Lik ma~larında sürprij ! karşısında 

oldu! cenub arablan Fener Bey koza mağlub 

i~erisindelıi 

tayyare 
lıayıbları 

yapılan son 

hava hücumu 

Vatan Başmuharriri Ahmed Emin 
l'alnıan, ·Devletin tüccnrhğı .. 

ba~hğını taşıyan dünkü başınakale~in
de, ıniihiın bir meS€1eyi tekrar tetkik 
mevzuu yapnuşhr. Ayni mevzua benim 
de kanşmanun sebebi tudur: 
Sayın başmuharrir ikhsadl dev1etc;i~ 

lik probleminin bugünkü mana ve şü
ınuhindcn azçok gafil bir li§&n kulan
ınaktadır. Hergün biraz daha yenilqen 
bu nıesele3 i, .Ahmed Emin Yalmanın, 
hu sl\temin ilk de,·relerinde me\7.UU 
bahsedilen endişelerle karşıladığı sarih 
~urette hissoJunuyor. Hatta. makalesi .. 
ııe hu başlıj"ı koyması bile buna işaret 
ı·cH'.\or. llalbuki, kendisinin de pekil.i. 
bilmesi ı:ızım ıeldiği veçhile, bu me
!'oele bu(Ün artık esa5 prensiplerile bir
likle, bir ders nıevzuu olmuştur ve bu
ıcünkü nesil, problemin bu tekildeki 
münaka~sını hayretle kar~ıbr. 

Besiktas Galatasarayı 5 ·O yendi 
' ' Banlar İngiliz zaferine 

dua ediyorlar 

Londra 30 (A.A.) -
Röyter: Londrada ncşıedi
len resmi rakamlara göre, 
28 ki.nunuevvel gece yarl!!l 
nihayete eren hafta zarfında 
Almanlar, İngiltere üzerine 
yapttkları hücumlar esna • 
sında yedi tayyare kaybet
mişlerdir. Bu tayyarelt!rden 
ikisi, 21 /22 gecesi, 3 tnne· 
si, 22/23 gecesi, bir lanes; 
23 ~ünü ve bir tane,i 25 
günü düşürülmüştür. 

İngiliz islihbarah 
mali~at veriyor llk mtu~ları•da kıliiblerin Jaan v~tiveli 

Takımlar 
Bcşiktaş 

Fenerbahçe 
GaJatasaray 
B. Spor 
Vefa 
İstanbulspor 
Kasımpap 

Beykoz 
Torıkapı 
Süleymaniye 

Oyun 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Galib 
11 

Berabere Mailöb Attılı 
53 
38 
30 
25 
25 
21 
18 
13 
18 
12 

Yedili 
8 

10 

Puan 
33 
28 
24 
22 
21 
21 
20 
19 
17 
16 

8 
5 

' ' 3 

' 3 
1 
2 

1 
3 
3 
2 

' 1 
2 

' 1 

Lik maçlannın en ınühim oyunlan 
dün Kadıköyünde yepılınış ve hiç 
beklenmedik neticeler vermh1, Ryir-

,....cileri eaatlerce mütdıayyir bıraiınu,
tır. Dünkü oyunlardan 50nra lilt tam
piyonu hemen hemen belli olmustur. 
Be9iktaş en kuvvetli rak..ibi Fener -
bahçeden bet .sayı Uerldedir. 

BEŞİKTAŞ 5 - Galata,,..ray 8 
Çok soğuk bir ha\·~~a ba,lıyan bu 

oy•ınu doktor Tarık Ozeren~in bü -
yük bir vukufla idare etm.i.ttlr. Bey .. 
kozun Fenerbah~yl hiç umulmadık 
bir şekilde maAlöb ediıl bu maçın 
ehemmiyetini çok dü,ürmüıs ve kar .. 
,ı1a~ma .!'ladece aportik bir mahiyet al
mıştı. 

Oyuna Beşiktat riluı:lr• kar~ı tam 
saat on bc~te ba,ıadı. Galatasaray ge
risi ilk akını kestikten sonra, içlerin
de üç haf oyuncu bulunan Galatasa -
ray forverdleri hemen Rktılar. Ta -
kımda insicamsıdık a:öze c;arpmakla 
~raber sarı kırmızılılar büy6k blı 
gayretle c;alıtıyorlar, Beşiktaş da tem
posunu atır tutuyordu. 16 ncı daki
kada Sal8haddin önü bot olarak topu 
yakalayıp güul bir tüt attı. Direğe 
vurup kale önüne düten topa tol a
çık Saraflın pyanı hayret bir tekil
de yetişli; fakat gene '8Y•nı hayret 
bir şekilde fırsatı kacırdı. 

Galata,nray bir kaç akın daha vop
tı. B ana kadar eevı·ok initlt.tde bu-u .. 
lunmakla iktifa edip mutemadiyen 
kontrollu bir 0 yun tarzı kuılanon Be
tiktat yavaş yavat açıldı ve sayı yap
manın çok avantajlı bir it. olduıl;unu 
idrak euneditlni kuvvetle ıhsa~ ~e
rek oynamai• ve temposunu gıttikçe 
arttırnıağa koyuldu. 

Nihayet 34 üncü dakikada, yani 
Be>iktao akınlarının aıklııştığı bir anda 
c:... f Hakkının verdiği güzel bir J:a.Jı 
'"'re ' b · 1 Gala h<'bs. etmedi ve sıkı ir ıut e ta-

2 
3 

' 5 
4 
8 
8 
8 
8 

17 
23 
27 
36 
25 
25 
47 
35 

::ursu.ı. bir tekilde topu çitnem:şler
r. Beykoz da mütemadiyen JGU.1.şLk -

Wtlardan lopu çıkarm11tır. 
Devrenin ortalarına doğru ani bir 

::ld~ ak~n Beykoz sol ac;ı;:ı KBzım 
inc1 ıolu atnuıaa da Fenerliler bo

z~ 0Yunlannı düzeltmcke lüzum bile 
ıormenıiş:leordir. Fakat mütemadi ve 
botuna bir tazyikten topu kurtaran 
Beykoz santrforu Şahab, f.."lhsibır gay 
retle ikinci aay1yı da çıkarınca Fe -
ne:Ulcrin akılları ba,lanna gcldL 

Ik.inci devreye 2 - o· moğllıb va.ti _ 
yette çıkan Fenerbahçe baştan ni:1.ı -
Yete kadar gene hiikim oyn&dı. S•
YWz fırsatlar kaçırdı ve bunlcırın en 
az timid vereni, Niyaıinin pek de gü
venmeden attığı kafa ..Uti.i, gı..ıl o!du. 

Fenerbahçenin bu devredekı ta:yi -
kiru anlatmağa lüzum yoktur. Fut
bolla, dolayıslle- Fenerbabçe ile pek 
az a1ikalı olan bu oyun da Fenerhah- ı· 
çeyi tamplyonluğa veda ettirmektf'n 
baGka bir işe yaramamı.şlır. Beykoz 
bütun takdirleri üzerinde t.oplıvacak 
tekilde stayreill aynamıt ve rakibinin 
bozuk oyunu önünde galibiyeti hak 
•tm"ıtlr. 

Beykoz: Kim.ren. Bahadır, Orhan, 
Ali, Refi~ Yorgo, KAzım, Sabahaddin, 
Ş.hab, Abdülkadir. 

lı'enerbahçe: Cihad. Taci, Faruk, E
aad, Fikret, Lebib, Fikret, Nac~ Ni
yazı, Baarl, Rebil. 

VEFA 1 - BEYO(;LIJSPOR O 
Fenerbahçe ıtadında Uk maçı \''ef1 

ile Beyoğlu..por yapmı•lardır. Bcyoğ
luspor llkteki dördüncü vaUyetini Ve
laya kaptırmamak için ı;ok çalışmış, 
fakat aon ramanlarda cidden kuvvetJl 
bir takım olan ralublne bir goUo ma~
ICı.b olmu,tur. Bu tekilde, Yeşil beyaz 
talum milli kUmeve sdrmek Urıidlerin!. 
tekrar elde etmeAe ba•lamıştır. aaray kalesine topu soktu. 

stadı 
Bu ana k;ldar h&kinı oynanıış olan . Ş 

Galata,,.raY evveli bozulmamak için, eref 
sonra da beraberliği temin etmek için 

dayrct sarfetti. Fakat takımda 1. SPOR 1 - AJ,Tll'l'fiG O 
epey " · b" b. · · 1 beraberlik yok, ır Lrlnl .an ayış hiç 
yoktu. Devreyi 1 - O Beş.ıktaş kazan-

dıİkinc:l haftayımda Bcı;:;iktaş takın:..ın
da büyük bir hız göri.iy.oruz. Galata -
aaray da takımda tadilat ya~mış, sağ 
açık Salahaddin sol i.(e geçmı,; sol iç 
küçük İsmail de sak açıtob.ehnmıştı 

Beşiktaş aman vermez ır fekilde 
alır basıyor. Şampiyonluğun en yakın 
ve en Hyakat1i namzedi olan s.ıyah be-

takım rakıblnin klbından ayrllı-
yu · lk-te 'it yor ve bir kaç gOm e us ' çı_ ıvor. 
Galat.asarayın tmniyetll bek.eri hiç de 
rahat top toplayamıyorlar ... Uzun c:ı
kışlarla rıtkib açıkkıruıın uıetine ~it-

ekt Beeikta• açıkları da pasları lç
~rln;~n aldıkları için "·~yet mü!ald 
~ !arla top kontrolu yaprnakıe-

poz.ısyon d k' 
dırlar. Bu tekilde J(~en .on ... ~ ık..ı:ı.dan 
&Onra Galatasaray k.a~~.sı ;•~nd~ blr 
kargatalık oldu. &nlr or' .~. ırbi e o-

l arasından c;e;cli111,l r bu-yuncu arın 
run l!llile ikind aayıyı yaptı. 

Beşiktaş, ikl 1ıol çıkarmanın verd} .. 
li emniyetle rahat oynarken Galata .. 
aaray da ton bir ümidle ve Sı\i5ha.ddi
nin şahsi gayretlerlle ~ta~~~. yaplyor
du Fakat lik Jidcrinın us.un oyunu 
on. dakika sonra üçüncü 5tolü de çı
karttı. Kaleye gelen bir ,an..!ele Oı -

man çıktı. 
Fakat. topa, kafaya cıkc.ın Hakkı 

yeti1Jti ve Faruğun kale lçinJe yer tut 
masına ral:men üçüncü sa~ı.vı y~ph ... 

25 inci dakikada Şakir guzel bır 8U

rüşle dördüncü ~olü de ~ık3~1nca tri
bünler yavaş yavaş bop~ma..,il başla
dı. Çok rrthat bir oyun tutturan Be
•ikteş ke.rtuında bezı;::in ve yorJ(lın 
Galataııaray elinden geleni yetpıyor ve 
42 nci dakikada pennltıdan Yavuzun 
eyağile beşinci golü de yi;•ordu.., 

Galata~aray dün takım tt:~IJ!.inde 
tirr iiye kadar yaptıl ıen büyük hata
ya kurban gitmlt ve az farkla kt:ı.\ıb. .. : 
d ... bir oyunu fanten~·e kaçan du-
~cf'gıl yu·:zünden ıilrklise edilerek 

funce er 
vermithr. 

Beşiktaş, çıkardıit yüksek 0":1~1.an 
dol.ayı hararetle tebrik .edilmehdır İb 

Beıikta•: ?wI,.hmed A.~•· :avuı. : 
h. p·ı • Halil Husevın. Sabrı, ra ım , · a"" • 

H•kkı, Şakir, Şeref. Şükril. 
Galatasaray: Osman. Faruk. Adnan, 

M Enver 1"'~fak. Salahaddin, Ha-
uım, • ~ 

!il. Salim. !.mali, Sarafim. 
BEYKOZ Z - FENERBAllÇE 1 
Büyük maçtan evvel yapllan Bey

ko2 _ Fener maçı hiç beklenmedik .bir 
netice vernıit ve Galatasaray - Beşık
taf kar$ılaşmasının ehemmiye~ kay 
betmosine bu netice başlıca bul ol-

muştur. 
Hakem Samihin çok dürüst ve bü-

. k bilgi il idare ettiili b uoyunda Fe 
~~rbahçe t~diye kadar hiç g\jrmedi
i:imiı tekilde boıuk oynamıstır .. ~v
koz ise sahaya kalecisiz vı 0.n kışı o
larak c;ıkmıt ve her zamankı gayretli 
oyununu oynamıştır. 

İlk karşılaşma İstanbui>parla Altın
tu~ arasında yapılmı,tır, İlk devrede 
güzel bir oyun çıkaran İ. SporlulJr 
Cihadın ayağından kazandıkları bir 
golle? ilk devreyi 1 - O aalib biHrmiş -
lerdir, 

İkinci devre çok sıkı bir tekilde oy
nanmış ve her iki taraf da çıllfmala
rıne. ralmen baıkn gol yapamamış ve 
oyun ı - o İstanbul.spor lehine bitmiş
tir. 

SİJLE1111ASİYE 2 - TOPKAPI O 
İkinci oyun SUleym.aniye ile Topkapı 

arasında olrnU$tur. İlk devre O·O bera 
ber blbnif Jakal lkincl devrt'.lde güzel 
bir oyun c;;k.aran Süleymaniyeliler ar· 
ita arkaya attıkları iki "'olle maçı ka
:wımıtlardır, 

Eminönü Halkavi 
•asket~ol maçları 

Kuiübler arasındaki voleybol müs.a
hP.kalarına dO.n Eminönü HalkeYi sa
lonunda devam edilmi•tir. 

3 ünc:U kıtegori mac;larında Galata
oarav A, Kurtuluş A yı 35 - 16, Ga
l~tanray Beyoii;lusporu 34 - 19 mağ
lub ederPk beş maçta hiç mağlüb ol
m.ııdan üçUncü kategoride şampiyon 
olınu,tur. 

2 ncl kategori: Galatasaray Kurlu ... 
hıta 29 ... 24 galib gelmi~tir. 

1 inci katagoride, ı;tünün en heye
~anlı tnü.aabııkasını, Galata.sarayla Ga
ata Gencl~r, Boı.kurd tııkımları yap
mıı:Jar ve neticede G.llatasaraylılar 
41 - 35 R•lib Relmiılerdir. 

Bu sureUe iki hafta ıonra baslcetbol 
~açl·:O nihayete ermiş oluyor. 12 i-

ncı unda Eminönü Halkevi u-
muma açık. ilc..!nci bir basketbol mü
sabııkalı tertlb edecektir. 

Askeri liselerin 
futbol maçı 

Askeri liseler araaındald futbol fam 
plyonası dün Şeref stadında yapıl
ınıstır . 

Deniz lisesile Maltepe a.ra!jJ.n-!a ya
pı1~n maç. 8 - 3 Deniz lisesinin nı.aA:
l0bivctl..1e neticelenmiştir. 

B t•kımları lik maçları 
B. takımlan &ralU\daki tik m>çla -

nna dün Seref stadında ha$lanmıştır. 
Beşiktq1A A!tıntuit arasında yapılan 
maç 4 - 2 ,Bqlktaş lehine neticelen -
mı.tir. 

BU AKŞAM 

MELEK 
SNEMASINDA 

K•hire 30 (A.A.) - Röyter: 
Arabistanın eahil mıntaka.sını teş 
kil eden Kadramut"ta bir ay sü .. 
ren bir seyahatten Adene avdet 
eden bir lngiliz istihbarat oubayı, 
gazete muhabirlerine yephğı be
yanatta demiştir ki: 

•- Cenub Arabları, hiç bir 
zaman bu günkU kadar lngilizie
re yakın olmadılar. Garb çölün
deki zafer, !':ahil Arabları arasın
da büyük bir sevine ve rahatlık 
tevlid etmiştir. Çünkü bu Arab
lar, Eritrede çalışmış olan vatan
daşlarının anlattıklarını dinliye -
rek faşistlerden nt-fret etmi~ler
dir. Her nereye gittimıe, orada, 
lngiliz zaferi için dualar eşittim.> 

Bu ietihbarat subayı, yanında 
portatif bir sinema makinesi ol
du~u halde yaptığı bu seyahatte. 
faaliyet halinde lngiliz bahriyesi

ni, hava kuvvetlerini ve ordusu
nu gQsteren filim1er gö11termİştir. 

bahkçı İt al yada 
kayıkları benzi!!' 
yakmıyacaklar 

Roma 30 (A.A.) - Sıefani: 

Ha1en benzin yakmakta olan ba

hkçı kayıklarının motör1erinin 

gazojenle çalıştırılması bahsinde, 

korporasyon nezareti, gazojen 

tertibatı koyacAk balıkçı kayığı 

sahihlerini, masrafın yansı tuta • 

nnda primle mükafatlandırmağı 

kararla~tırmıştır. 

Ayni hafta zarfında, dü~· 
man İşga1i altında bulunan 
geniş arazı uzerine yapılan 
hücumlarda, lngilizlor beş 
bombardıman tayyareai kay
betmişlerdir. Bunlardan biı 
taneıi 2 212 3 gocesi, bir ta
nesi 23/24 gecesi, bir tane
si 26/27 gecesi ve iki tane
si 28 gecesi kaybolmuştur. 

L ON D R A'ya 
kısa, fakat 

şiddetli bir hava 
hücumu yapıldı 

Londra 30 (A.A.) - Bu J{ece Alman 
hnva kuvvetleri l..ondra üzerine kısa, 
fakat şiddetli hir hücumda bulunmuş· 
lardır. Pek c:tık vanrnı bombam. aW
.,..tı:;tır. Al'Til\"lhtnn !İ!rtemll bir surette, 
rniimkiin old11f{ı1 kadar çok van,ç.n 
cıkArmak istedikleri anlaşılmaktadır. 

Bulgar Bafvekili miihi111 
hir mesai ne,reder.P.k 
Snfva 30 (A.A.) 'Rul«ar Kra11 

Boris. dün Ba~ekil Filoff'u kabul 
etmistir. 

Filoffun l ilkkAnun j!ÜnÜ Bnlı:t~r 
mill(>tine hitı:ıhf.n bir meı:::Rf nefJ"f'Öf'<'<'iti 
ve bu meQ.frlı:ı 1940 vı1ın1n mühim 
h~rlic:Pft>rini ~Öl".dt>n J!ecirE"celi öltrenil-

Londra 30 (A.A.) - lngiliz 
Ha.va Ne?areti istihbarat sı-rvisi. 
istila üslerine yapıJan ıon bom
bardıman h"kkında aşağıdaki 
tafıııil8tı vermektedir: 

fngiliz bombardıman tayyare • 
leri, cumarte~iyi pazar.\ bağlıvan 
gecenin çok bulutlu olmn~ına -raR 
men Lorient denizaltı Ü"tsi.ine kar 
şı hücumlarına devam etmişler • 
dir. Bu taarruz oldukça ~idd,..tli 
olmuş vıı: saat 18 den itibaren bir 
saatten fazla ~ürmüştür. • 

Pilotlarımız, bir çok defa al
çakta seyreden bulutların RCÇmc .. 
sini beklemek mecburivetinde 
kalmı,lar, fakat bunu m

0

Üteakıb 
bombaların Lorient havu7.lar1n1n 
ve fabrikalarının bulun~u*u 
Scorff ırmağı kıyılarında infilak
larını görmüşlerdir. 

Pilotlardan bir tanesi, bir bom 
ha salvosunun infilakını mütea -
kıb çok biiyük bir yangın çıktığı
nı müşahede etmiştir. 

Boulogne havuzlarına da hü • 
cumlar yapılmış ve havanın fena 
olmasına rağmen bir çok bom • 
baların Loubet, Flot havuzlorile 
ahı numaralı havuz etrafında in
filak ettiği görülmüştür. 

Cherbourg limanına da bir ta
arruz yapılmış ve ufak bir tay • 
yare kuvveti de Anve'l's ve Rot
terdam' daki Alman petrol depo· 
lanna hücum etmiştir. Rotter • 
dam' da tayyarelerimiz havanın 
kuıa sÜrt!:n bir açılmasından hıti
fade etmişler Vt!: bir çok bomba .. 
nın hedef mıntaka!!J dahilinde in
filikını mütahede ev!emhı.lerdir. 

t·iıvaki Ahmed Emin Yalman. mern
leketimhin f\Ok sene evvel kendisirıe bir 
künıü verdiği bir iktısad ve istatistik 
profrstirüdiir. Muharririn bu hüviyeti, 
kenıtisine, biJhacı.sa bu mevzuda pnİ!J 
bir salfthi;yet vtrmektedir. Fakat, mt"m· 
Jeketimiı İf\İn rok hayati bir ehemmJ
yeti olan bu n1evz.uun, bö~·le bir zaviye· 
den tetkikini cevabsız bırakmak doğn1 
olaıııazdı. Kendi~inin salıihiletini en 
ı:•·niş bir hürmet çerçevesi içen~inıle 

kÜıününe alarak, yalnız brnim drğil, 
bütün IK"n )·aşta olanlann, bu problem 
mu,·acehrsindeki noktai nazarını bn 
sütunun vüs'u nispetinde anlatnıak is· 
ti yorum. 

Piyasa ve Devlet 

Harb aonrası dünyasının iktısadi 

~artlarını, burada tekrara lUzum 
~fırınüyornm. Birçok pa:r:arlan elinden 
1-ac:ıran büyük finans kapitali için, 
dt'"vlet himayesine sıiınmaklan başka 
('a,re kalmamış, ve liberal sistemin, 
k('ndi alryhine doğan mut:lr neHct>leri
ni bh takım kanun ve kararlarla berta
raf etmek yoluna gitmeie mecbur ol· 
mu,tu. Demokrasinin ve Uberalizmln 
l'n ziyade inkt~f ettiii Fransa ve A• 
merikada dahi ııyni yola Kitmck zanı
ret haline ıelmişti. Bucün Sovyetler 
ıı::i-.teminden, Amerikadak.I Roo'5Cvelt 
rtatim1'ine kadar, bütün bir diinyayı, 
tıili bir takım farklara ralntcn, bir lk· 
t1!t.adi drvlet("itik rel'lliteıd iclnde bnlmtı· 
nu:un ~ebehi budur, 

Demek oluyor ki, piyasa, kendi l,,aııiı
ne yenemediJtl mihıkülleri devlet elile 
ortadan kaldırmağa (&hşnu-.tır. itte 
drvleHn piya!l>R'.''R müdahale5l, bu u.ru
n:tin mahsulüdür. 

Dh. ÖÖREREHLERE KOLAYLIK J Bizde Devletçilik 
Türk inkılılbının bariz karalı.teri re

ali~t bir ıöriiş busuaiyetine malik 
unua~ıdll'. HerteyinJ olduiu ribi iklJ· 
sadiyahnı da yeniden kurmak vaıi)·e· 
ÜJ1de olan inkıli.b hükümetl1 yeni iktı
sadi icablara uymasını bilmiş ve halta 
prensiplerlle dahi bize mah~us bulu· 
nau bir devletçilik sistemi kurınuttur. 

Biraz yabancı dil bi~n ve bunu ilerletmek isti.yenler ldn bunda bir kısım ayırıyoruz; hunu takJbde usul 

tudu: Evveli, Mil metni dik.katle okuyu11 tercümeye. eahsınız. Bllmediiini:ı kelimeleri IUntta bulup kendi kendinize 
bir te1'Clhne yatnnız. Bl1iıhare, kendi yapbiuuz tercüme l le, metnin altına 1'oyduiumuz tercümeyi ka"ılaştU'ınız. 

Eler farklı bir tercüme ~ıka,..., bunun sebeblerlnl araştırıp yanlııuuıı dtiıeltlninI.z. Bundan ne kadar btilade ettiii· 
niz:i kısa bir ;ıamanda &"Öreceksiniz. 

i~te, iktisadi de,.·letçiliği, her memle
ket 11\İn mütterek olan bazı umumi 
pren~iplerile, mütalea eden Ahmed E
min Yalmanı, bu tanda bir t.elükkiye 
sevkeden amil, bu sistemin bize mahsus Fransızca 

Le directeur du Jardin dea 
Plantes de Paris avait chargC un 
jeune domestique fort simple et 
fort naif de porter au savant na
turaliste Buffon deux belles ligues 
d'une espCce rare. Eu routc, le 
dome!l.tİque se lai!•a tenter et 
mangea un de cea fruits. Buffon, 

sachant qu' on devait lui en en
voyer deux, demand.J. l' antre au 
valet, qui avoua sa faute. cMalw 
he:ureux1 s'Ccria Buffon, tu as 
mangC une de ces bellea figuı!'s) 
Comment done as .. tu fa it?> Le 
domestique prit la figue qui res· 
tait, et l' avalant: cJ' ai fr:ı.it comme 
cela.> dit-il.' 

••• 
Buffon est un cClCbre natura

liıııte et l'un des plus grands Ccri
vains qu'ait eus la France. 

Türkçesi 
Paris Nebatat bahçesi müdürü, 

pek kendi halinde ve aafdil, gene 
bir uşağı, tabiiyat ilimi Ruffon'a, 
nadir cinsten iki güzel incir gö
türmeğe memur etti. 

Yolda, u~ak §eytana uydu ve 
bu meyvalardan birini yedi. 

Ruffon, kendine incirden iki 
tane genderilmesi lazım geldiğini 
bildiği için uşaktan d:ğer inciri 
sordu, o da kusurunu itiraf etti. 

Buffon: 

- Bedbaht! diye hay kırdı. Bu 
nefis incirlerden birini yedin ha) 
Bu i1i nasıl yaptın). 

u,.k kalan inciri alıp yutarak: 
- Böyle yaptım! dedi. ..... 
Buffon meı,hur bir tabiiyat i.li· 

mi ve Fransanın yetf~tirdiği en 
büyük muharrirlerden biridir. 

Vefat 
Beşiktaşta mahrukat taciri Şakir 0-

nesin karde$1 emekli binbaşı Osman 

Hakkı Onea vefat ctmicılir. Cenazesi 
bUlriin öileden 10nrn Beşiktaş ca.miin
de narnazı kılındıktan sonra Ortaköy 
mezarlılına delnedllecektlr. 

İngilizce 
in the old city of TrozJne, at 

the foot ofa lofty mountaİıl'{, there 
lived, a very long time ago, a 1ittle 
boy named Theseua. His gıand
father, King Pittheus, was the 
sovereign of that country, and 
was reckoned a verv \Vİse man; 
so that Theseus, being broght up 
in the royal palace, and being 
naturally a bright lad, could 
hardly fail of profiting by the old 
king' a instructiona. His mother' s 
name was AEthra. As for his 
fathe:r, the boy had never seen 
him. But, from his earlie~t remem
brance, AEtlıra used ıo go with 
little Theseus into a Wood, and 
ait down upon a moss-tt.ro\\'n rock, 
which. Was deeply sunken into 
the earth. Here ahe ofıen talked 
with her son about his father, and 
ıaid that he was called Egeua 
and that he was a great king, and 
ruled over Attica, and dwelt at 
Athens, which Was as famoua a 
city as any in the world. 

Tirkçesi 
Yüksek bir dağın eteğinde, ko· 

dim Trozene ,ehrinde, pek çok 
zaman evvel, Theseus isminde bir 
çocuk yaşıyordu. Büyiık babası 
Kral Pitıheu• o memloketin hü· 
kümdariydi ve çok okıllı bir adam 
olarak tanınmıştıi bunun için. 

Theıeus Kral sarayında büyütül· 
müş ve tabiat itibarile de zeki bir 
çocuk olduğundan ihti)'ar Kralın 

talim ve terbiye~inden istifade et
mekten hi.li kalamazdı. Annesi· 
nin ismi Ethra idi. Babe!lına ve· 
lince, çocuk onu hiç görmemişti . 
Fakat, kendini ilk bildiği zaman· 
dan hatırında kaldığına göre, 
Ethra küçük Theıeu• ile birlikte 
bir ormana gider ve toprağa de· 
rin bir surette gömülmüş, üzerin
de yosun bitmit bir kayanın Ua
tüne otururdu. Orada, ekseriya 
oğ1i1e babaaına dair konutfur, is
minin Egeus olduğunu, büyük bir 
Kral olup Attica' da hüküm ıür
düğünü ve dünyanın en meşhur 
şehirlerinden biri olan Atina" da 
oturduSlunu söylerdi. 

SENENİN Dl BÜYÜK FRANSIZ FİLMİ 

FIRTINA 

Almanca 
Nach seiner Rückkehr au! We:st· 

indien wurde Kolumbus der be
rühmte Entdecke in gaıız Spanien 
mit gro~sem Jubel empfangen. 
König F erdinand und eeine Ge
mahlin lsabella luden ihn an ih. 
ren Hof, feierten grosse Feste und 
überhaeuften den Admiral mit 
Ehren. Viele aber der -lofleute 
waren neidisch auf den Ruhm 
des grosses ltalieners. Eines l"ages 
war nun Kolumbus abe-rma1.J zu 
einr.m Festmahl eingeladen, und 
der Kardinal Mendoza pries d~n 
Helden in einer grossen Lohrede. 
Daa aergerte einige der Gaeste, 
und einer von ihnen sagte halb
laut zu aeinem Nechbar: cMit 
einem guten Schiffe und günstigen 
Winden konnte das wohl j eder 
machenl> 

Fiatları murakabe için 
kadrola bir • 

genıf 

teskilit karulayor 
• 

Ankara - Milli korunma 
kanunundaki tadilatın mer'iyet 
mevkiine girme!l.İ dolayısile, bu 
kanun hükümlerinin tatbikına 
müteallik esaslar biret kararna .. 
mc şeklinde hazırlanarak. Ve .. 
killer Heyetine sevkedilmeye ba~ 
lanmışhr. 

Verilen malUma.ta göte, bu 
kararnameler halk ve milli mü .. 
dafaa ihtiyaclan gözönünde tu
tularak, hazırlanmakta ve iktı
sf\di bünyemiz, dünya hidi!!.elcri
nin inki§af seyrine. yeni ica.b ve 
zaruretlere göre organize edil • 

Tüıtçesi mektçdir. 
Me,hur kaşif Kolumbu•, Gaıb Bu cümleden olarak, halkın 

Hindistanından avdetinde bü • zaruri ihtiyaclarını teşkil etmek-
.. 1 d b te olan her türlü İptidai madde-tun spanya a üyük ııevincle 

karıılandı. Kral Ferdinand'la zev- nın maliyet fiatlan ve yüzde 
ccsi lsabella kendi!4İni ,ara.vlarına k8.r nispetleri tayin ve tespit e .. 
rl t tt·ı b"" · k l '-1. dilerek, halka ilan edilecektir. ave e ı er, . 11yu şen ;, er ter-
tib ettiler ve Amiralı şanü şe4 1-JükUmet, bu maksadla memle .. 
refe ll&rkettiler. ketin muhtelif mıntakalarında 

Fakat saray erk&n~nda.n birço· ambar ve depo kiralamak •ure
ğu büyük ltalyanın şöhr~tinin kuı· tile mevcudivetine lünm gördü· 
kanıyorlardı. R:ü maddeleri stok yapmıya bat· 

Bir gün Kolumbuı bir ziyafete lamuıtır. 
davetli idi ve Kardinal Mendoza. ithalat ve ihracat planımızda 
kl'lhramanı büyük bir sitayi, nut· lngiltere ile daha sıkı ve fiimullü 
kite taziz ve tekrim etti. bir ;,birliği tesisi için tetkikler 

F akaı bu hal, bazı davetlileri yapılmaktadır. Diğer tar•ftan yi· 
kızdırdı. Onlardan bir;, ae-.ini ya· ne ithali.t ve ihracat işlerini tam 
n alçaltarak yanındak:ne {kom· bir tekilde organize etmek ve da· 
ıusuna) : ha verimli bir faaliyetle pi.yasa 

clyi bir gemi ve müsaid rüz. ya hi.kim olmak için mühim aer: 
Jrilrlarla bunu herkes yapabilir.> mayeli bir ofiı ihdası etrahndakı 
dedi. h•71rlıklar da bitmek üzeredir. ... ....................................... . 
Kııı'•" İstanbul Deansu Pirektörliiiihıılu : 
ISıl ve l6ıl No.Iı 

O Y U N 
KAGIDLARI 

Majuallada Dizinesi : 1 '22 ve 
Destesi: 111 k111'11.UD 

Birinci devrede rüışı:D.rı arkası~ R-

lan Fenerbahc:e tam bir muvnUakıyet- A•k .. Heyecan ve ihtiras hislerini anlı bir l'Ul'ette ı&teren muazzam 61min bat rollerinde: Perakende olarak satılmaktadır. 

olan IDCYCUdİJel tebebJerinl IOıuwl.De 
alrnamumdan ileri ıelmektedir. 

Unutmamak lizımtlır ki, blzdelıi .... _ 
letplik hareketi ;ubı ·devlelin tücaır
hi:ı. demek değildir, Devlete bııjlı lk
tısadi müesseselerin, umumi murakab9 
heyeü tarafından tetlı.lk olıuıduiu bu 
malarda, biiJ'ül< fedalirlıklula Jw
nalan fabrikalarınıw:n acti1 ye puRI 
heıı;;ablan da elbette haddeden seçiril
mektedir. Ancak bunu, bir .w. an• 
mak teklinde mütalea etmek hatahdır. 
Şayed, bir hususi tetebbüa centrpıiae. 
tarafından kurulan bir labrlkadao 
beldenen teYieı devletin kencll eliJe 
kurduiu fabrikadan lstedlii netiee 
birbirinden ayrılma,.. bu ha~ dll
şiılür. 

Bunun açık ifadesi fUdur: Husual 
ıtermaye1 fabrikayı kir etmek 1$in ku
rar, halbuki deYlet ayni işi bir imme 
menfaaü endlfesllo :yapar. Çiinldl dev
letin vaz.i(esi ve yeıine vaııilesi hmud 
menlaatleri deiil imme menraatbal 
kolJamak ve ona hizmet etmektir. 

Demek oluyor ~ devlet, labrikqı 
licarel likrile deği~ immeye hiaaet 
endİfC'slle lı:unnaktadır. Şu halde bu 
mtif':!i!Hedtn beklenen kir deilldlr. 
Ondan ancak; lıusual tqebbmiin tabii 
temayülü olan. müstehJiki soyma han· 
ketine kartı, onu himaye edecek 18• 
rt""Ue, piyasada nazım bir rol 0)'11&11188 

beklenir. Vo bizdeki devletçllijiln -
sl'bebi de bu, Bmmete hizmet eadife• 
siaden bAfka bir f07 ola-. Çiinkll 
bizde, lılnuıyeai matlub olan bir ha• 
"-Us! sermaye meselell esuea mevzua• 
bahl• değildi. Bu itibarla denilebilir 
ID, ıs 1tnellk İsmet İnönil blldl-tlnla 
dcmiryolu, şose ve sallat yapma ıl1a• 
,..,me, fabrika lrunnak ıılyued aruıa
d•, esa•ta hiç bir !ark yoktur. ikisi de, 
sadt"ce imme menfaati endi~e ı.tl· 
nad eden hareketlerdir. Halbuki, Sov• 
yetlor Blrliii miisteana,. dljer bütiill 
memleketlerde devletpllk, bir ltimre• 
nln nıenfaaüal diier ıriimre;rtı karfl 
korumak lüromundan doinıuttur .... 
de ise, böyle bir ~1 mevzuu baluolma• 
mış;tır. 

Netice: 
Ahmed Emin Yalman, .Devletla 

tüccarlılı• demekle, Türk devlet
çlllitJıln -. prenıılplne adeta bo, P• 
virmı.ür. Çünkü Türkiyede, .devietla 
ıüccarlığa. diye bir fe:Y yoktur. Bua 
unutmamalıya! 
Şimdi, .. ym bofmubarrlr, bu ııöde

rime ka111 lk1 noktayı ileri sürebWn 
Bir defa O, -leyi mütalea ederken, 
umumi bir çerteve içeriai..nde ka.lmı,tır. 
Halbuki ben mevzu• daha lokali:ıe bir 
m11hiyet nriyorum. iklncisl1 kenditl 
alelitli.k klrdan ve bua11D lüıumundn 
bahsetmemiş, l&dece miiesseselen. 
umumi masrııflatl daha ziyade kıoıl• 
not daha rasyonel çalı .. n bir ~kil ft• 

rllmoıılnl .temenni. otmlttlr. - ı.., 
ad•ta bu noktayı ~ slbl, 
do(nıdan dotruya .- slrmit bohı • 
nuyorum. 

EJer, arzu ederlene bu mevma tek
rar avdet eder, bu noktalan da •1• 
dmlahnm. Buıfia sadtte, kendtsinla 
bu mr5ele muvacehesindeki ıörW,ilnlı 
ka,..ı, ayni ,,,...ıenın bize arzettiil nıan 
urayı t .. plı otmeie &çllflım. 

A. MiinteTUm 

Hindiçinide şiddetli 
çarpışmalar 

Bonkon~ 30 CA.A.) - Siyam lıelı
liiinde Fransız ltuvveUerlle Siyam 
kuvveUerl aruında Hindiçinl hudu -
dunda '°'yet oiddeill çarplf100lar ol
du~u kavdolunmakı-ıır. Fransızlardan 
esirler alınmııtır ve harb malzemesi. 
l~tinam olunmuştur. 

-MUAMELl-
Vergiıine 

Tabi müesaeoelerln 11141 doa 
itiboren tuta<alılan 

NUmunt 

1 
2 

Nüınun• 

3 

NQmunı 

4 

Nilmune 

& 

6 

Nümunı 

l 

. ... 
)iMALAT 

DErTERLERi 

IUAIELE 
DErTIERI 

Ücret üzerinden muamele 
verJti.slne tabi sınai 

mile!191H1e1erin 

IUAIELE 
DErTERi 

EM T 1 A 
hıfAI .. h ve tllBACAT 

DllFTl!Ri 

Nim mamul m3ddeı.rt. l-

ı;:. M T t A 
h'RALA T "" ÜIRAC AT 

DErTERi 

SAT 1 ş 
DEFTERi 

Delterlorlmlıin ZS - 50 - 100 " 
daha fezla aayfaWan meveuddur. 

Yukandald defterlerin .....ı lıuDa
nıl-.lına dair t7.AHNAMB 

flah zs Iıuruı. 

Kazanc vervisi kanununa •ör. 
iRTİYAT o\ KCF.Sİ.., 
AMORTiSMANLAR 

imıall Otar 

Fi. 30 Krt· 

umumi Satı• Ym: 

İIKILiP KİTABEVİ 
İstanbul • Ankara Cad. No. 1S5 

TASU SiPARtSLERf 
ırizllıe uğramıetır. Gerçi mütemadiven -" N N J E D JJ C A U X ERiC V. !ITBOHEtN 
sıkışt.ırmı,, fekat hiç bir futbol tekni- ...... ~ ....................................... AiııiiNIDmRİİiE•lm'ıiUmGl.UiiııİEmTİlııl 

Adrn: Kınlay lhn No. 2fl, YonlP11'1t•n• b-1 - İstanbul Stiıı'A.TLZ GÖNDEBiıJB. 
.... llllİİİİiiıiiiıiiiiiiiıııliiiiıııiiiiııliilliiıiiiiiiiiiiiiiıııiiiiiıiiiııııiııiiiiiiiİİlıılml·-.----------..... ii ıöstermemiı, içleri mütemadiyen '., 



TURKiYE KiBRiT ve CAKMAK 
iNHiSARI ŞiRKETiNDEN: 

SAYIN HALKA İLAN 
1/1/941 tarihinden itibaren yeni bir it 'ara kadar, beher kutu kibritin 

Perakende satış fiatı 2 kuruş 
Olarak tespit edildiğinden, fazla taleb edecek bayilerin Şirketin en 
yakın acentalığına veya doğrudan doğruya lstanbulda Karaköy 
Pala.ta 5 inci kattaki adresine bildirilmesini sayın halktan r ica 
ederiz. 

Amerikan Türk iş lnvestment Korporeşon 
Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı sahibi imtiyazı §irketi 

TURKiYE KiBRiT ve CAKMAK 
iNHiSARI ŞiRKETiNDEN: 

BİLÜMUM KİBRİT 
Perakendecilerine ilan 

1/11941 tarihinden itibaren beher kutu kibritin perakende satı§ 
fiatı 2 kuru§ olarak tespit edildiğinden, fiat farkınd~n dolayı bir 
zarara maruz kalmamaları için, ellerindeki kibritleri 31/12/940 
salı giinü acentalığa iade etmeleri ve 1/1/941 tarihinden itibaren 
fazlaya satacak perakendeciler aleyhinde kanuni takibatta bulu
nulacağı bütün perakendecilere ilan olunur. 

Amerikan Türkiş lnvestment Korporeşon 
Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı sahibi 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eaaı No.sı 

190 

215 

216 

492 

493 

494 

496 

497 

499 

505 

1490 

1547 

1743 

1747 

2281 

2569 

2754 

2455 

SEM T t 

İstanbul. Cen~elköy Kaldınmyolu sokaiı No.: 
.. ki 22. veni 48 
İstanbul, Kandill!de Mezarlık 1<>kak No. eski 26 

İstanbul, Kandillide Mezarlık sokak No e•kl 27 
İstanbul. Kuz.ıuncuk. Bahriye Doiramacı sokak 
No. eıki 1, yeni 35 ·'1. 
İstanbul. Kuzıuncuk, Delikot Ayazmaçıkmazı 
sokak No. eski 9, yeni 22 
İstanbul Kuzguncuk, İstratikalfa sokak No. esld 
4, veni 211. 
htanbul, ~yl~rb(yi, BostnncıbA$l AbduHahaJ:a 
mahallesi e!lki Aıizlve yeni Arabacılar sokak 
No. eski 7, veni 17.19. 

i.tanbul, Beylerb-vl. Bostancıba$1 Abdullaha~a 
mahallesi, Hacı Ömerefendi. İstavroz No. eski 
5. yeni 7. 
İstanbul, Beylerbeyi, BMtnncıbaşı Abdulhı.haita 
mahallesi. Raslmal• !Ol<Ak No. eski 6. veni 4 
ist.anbuJ, CenJ(elköy, Kaldımnvolu ı;nkoı.k No. 37 
İstanbul. Tarabva. Kolçivari sokak No. eski 
l 04. veni 92, taJ 84. 
i .. tanhul, Cenlil:elköy, eski Bekirdt>rest. veni Ca
kalda~ rokak No. eski 4. yeni 5. 
İsta.nbul, Boyacıköv, ttk:I Koru caddesi yeni 
Hekimata 1<ıkak No. ••ki 51. v•ni 53. 55. 
f.st.anbul, Yeniköy, Ayanikola mahallesi Oarb
hane aobk No. e!ıki 9, yeni 53. 
İstanbul, Bevko"Z. Kavaklıdere caddesi No. eski 
73. 75. yeni 61, 63. 
İstanbul. Yeni.köy, Ayanik:ola ıokak No. eski 
13. yeni 17. 
İstanbul. Sanyer. Büvükdere cadde.si No. eski 
19. 21, 23, 25, yeni 34. 36. 38. 
Sanver, Pazarbaşı sokağı eski 7. en eski 54, 
yeni 76 No. 

Cins! 

Bal 
Tarla 

• 

Ar!a 

• 
• 

Tarla 

• 

• 
• 

Ev 
Köoklü ba~ın 

9.1108 his.><esl 

DüWn 

Mesahası 

M2 

7811 
46150,50 

64793,05 

86,17 

229,80 

28,72 

14306 

3097 

17870 
1831160.48 

Mukadder 
lovmeti 
L. K. 

117.-
1000,-

1400,-

34,-

46,-

6,-

1430.60 

310.-

357,-
3677,-

30 
·Tamamı. 

150.-

3686 79,-

69 105,-

Bahçeli ev 
Ev ve diikkinın 
213 hisse!! 

96.25 
~amamı• 

81.58 

476.-

285,-

Arsa 
İki ananın 
4 '16 hissesi 
Arsanın 

1/2 hi~sesi 

68,- 68.-

344.70 259.-

268,29 335,-

Teminatı 

L.K. 

23,40 
200,-

280.-

6.80 

9.20 

1.20 

286.12 

82,-

71.40 
i35.40 

30,-

15,80 

21.-

95.20 

57,-

13.60 

51.80 

67,-

Yukarıda yanlı gayrimenkuller pesin para ve acık arttırma ile satılıktır. Müıavede 16 1 1 ı' 941 perşembe ıtiinü 
saat on dört!e Ankara Satıt Komisyonunda icra olunacak ve ihale, Malive Vek.9.letinin tasvibile vapılacaktır. 

Bu hususta daha faı1a izahat almak lstiyenler An kara Merkez Emlik Servi.sine veya Bankamız İstl'nbııl 
Şubesine müracaat edebilirler. . 443 - 12456• 

r:.3a! 
e.~nrl .~ 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

rBİR HAKİK4 T: S•::a~ü·~~~:~::•in ~ 

HAKIK:A:T 

MİLLi PİYANGO 
1941 Yılbaşı Planı 

İkramiye 
adedi 

1 
1 
1 
1 
2 

10 
50 
50 

100 
500 

1.000 
2.000 
5.000 

100.000 
108.716 

2.584 
111.300 

İkramiye miktan 
Lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

5.000 
3.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
5 

Teselli mükafatı 

İkramiye tutan 
Lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
40.000 

100.000 
250.000 
150.000 
200.000 
500.000 
500.000 
200.000 
250.000 
500.000 

2.910.000 
120.950 

3.030.950 

SO BirtnC!ITclnun 1940 

Tam bilet 
10 lira 

Yarım bilet 
5 lira 

( Devlet Demiryo~rı İ. U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 402.17 lira o1An 76 kalem muhtelif elektrik malzemesi 

24 111941 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 
&atın alınacaktır. 

Bu işe JZ:tnnek istiycnlcrin (3017,78) liralık muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tckli.Oerini ayni ıcün ıaat 14 e kadar Komis
yon Reislitine vernıell'.'ri 18zımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaoa vemelerinde satıl-
maktadır, (12022) -Muhammen bedeli (13950) lira olan (150) aded lokomotif kazanlarını yı-
kamak için beheri 10 metre boyunda 35 X 53 eb'admda lastik hortum (13/ 
111941 pau.rtesi günü uat (15,30) on beş otuzda Haydarpaşada Gar binası 
dahilindf:'ki Komisyon tarafından kapah zarf usulile satın alınacaktır, 

Bu iı,e girmek istiycnlerin (1046) lira (25) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tay~~ ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi L1rflarını ayni seün saat 
(14.30) on dort buçu~a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 13.zımdır. 

Bu işe aid tı.artnameler Komi~vondRn par3sız olarak daiıtı1maktadır. (12141) 

( Devlet Denizvolları İ. U. Müdürle;;~ İlanları ) 

30 Birincikanundan 5 İkincikanuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
KarndenJz hattına 

Bartın hathna 

1'1udanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiııa hattına 

immz hattına 
Avvahk hattına 

f7mİr -. iir'ai hath na -

f7mir aralık J)Ostası -

Sah 12 de (Erzurum). Perşembe 12 de (Günevsu), 
ve Pa1..ar 16 da (Karadeniz) Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Analarla), Cumartesi 18 de (Antalya), 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazarteıd, Salı 9,50 de. Carsamba. Perşembe Cumr 
16 da (Trak). Cumartesi 14 te (Marakaz) ve Pazar 
9.50 de (Trak) Galata rıhhmından. 

Pazarte!ii. Çarşamba ve Cuma 8.15 tc (Marakaz) 
Galata rıhtımından. avrıca Çarşamba ve Cumartesi 
20 de (Saadet) Tophane nhtımından. 
Satı ve Cuma 19 da (Keman Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Bartın) TaphAne rıhtımından. 
Carısamba 15 te (Bursa) Cumartesi 15 te (Mer!rln) 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir) Galata rıhtımından. 
Perşm"b(. 13 le CTırhan) Galıı:ta rıhtımından. 

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 
Ticarethaneleri 

Merkezi : Bahçekapı 
Şubeler i : Beyoğlu, 

Karaköy, 
Kadıköy, 

Mıaır Elkahire 
Ka;ymaklı 

Samy 
Lokum, Kestane "ekeri, 1\-f eyvah Nuta, 
BAKLAVASI, İki kavrulmuş, Badem 

......... Bülbül yuvası , Tahin helvası 

. . ... 

Kırk katlı 

eckeri , 

RADYDLiN 
İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM! 

Her yemekte.o ıonra tr\inde üç defa mu.ntua.man 
dı !!i l erinizi hrçalayınıı. 

q~lf iye Vekaletinden : 
' 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

Gümüş yüz kuru~lukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve piyasaya 
k8fi miktarda çıkarılmış olduğundan J(timüf yilı kuruşlukların 31 ikincikinun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaşbrıl.mıvb.r. 

Bevo~lu htiklil caddesi 
KOMEDİ KIS,UNDA 
Akşam aaat 20.30 da 

~- N O T : Vapur sefcrleri hakkında her tiirlü maHlmat asağıda telefon 
KapO'/ı vaziyette numaraları yanlı at"ent<'lcrimizden öğrenilebilir. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 eubat 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmlyecek ve ancak yalnız Malsandlklarile Cumhuriyet Merkez Bankası tu· 
bell'rince kabul edilebile<"ekür. 

Elinde ~müş vüz kuru;luk bulunanların bun1an Malsandtklarile Cuırt .. 
huriyet Merkez Bankası ,ubelerlndc tebdil ettirmeleri UAn olunur. 

PASA HAZRETLERİ 

4RONE ŞARTLARI 
Türklve irin t 

3 avlık 

6 

Senelik 

270 
525 

1050 

fmttvaı sahibi n Bıı:f!Tl u.harrtrl: 

Necib llQ KUÇU1lA 

Umum aetr1vab tdare eden 
Yazı İşim Müdürll: 

Cemal Rakkı SEi .f'.11 

Baaucbıtı yer:. 

\... 
Cumhuriyet Matbaa., ------

(10218) •.a';. ~ ::::: ::ace:tel~ ~~!~ı;::~~~~~: ~= 
- Reisliıii binası altında 40133 E k d 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek bir kelime ile s i N G E R 1 Sirkeci • • Sirki'<'!. Yolcu salonu 22740 Emlak ve ytam Ban asın an: 
S A A T İ demektir. Cünkü: Pırlantalı ve elm:ıslı saatlerin bütün ı ~--------•••••••••••••••••'\ 
hakiki evsafı meşhuru &lem olan S İ N (; f : R saatlerinde toplanmıştlr. EN İYİ BİR HEDİYE Eaaı S E M T 1 Mukadder 
Bunun t~in'. Saat alaca.ğıntz zaman S İ S G E R saati almali!iınız ve 1 No. Cinsi Mesaha.sı kıvmeti Depozitosu 

L . K. saatin üıerlndeki S 1 N G E R markuına: Müessesemizin adresine 1941 MODELLERİ M2 L.K. 
dikkat etmeniz liz.ımdır. 186 İstanbul Bevlerbevi 

Modayı t~kib eden her a!!:ri kadın ieln kıymrtli taslarile ve nefhı A R L O N 
iŞlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulS.de 
S İ S G E R S A A T İ N E aahib olmak ideta bir aaadettir 

No. 82 - A 200 Elmas ve 11 Pı rlantah 500 li ra. 

Emsall ri gibi 15 sene garantilidir. 
DİKKAT: S j N G E R saatll!rl İst.anbu1rla yalnız Eminönü 

.l\terkezindeki ma~a7.amızd:.ı satılır. İstanhulda pıbcmiz voktur. 

Adrf"!J Sİ\'Gf..R SAAT l\fa.fa1n lar ı . İ1tanbtıl Eminönü No. 8 

S!\ATLERİDİR. 
saıtam. dakik ve dünvanın en ivi saatleri 

oldu~ l{ibi fiatları daha ucuzdur. 

A R L o N 
Saatlerini görmeden b~ka saat almavınıı. • 
Satıs deposu: Z. S A A T M A N 

İ!itanbul SulUınhamam Camcıbaşı 
han 1 inci kat. 

Satıs veri: B il S R i T Ü M E R 
Yeni Valde Han 

187 Aziz.ive Araba ş0kaih Tarla 226,627 11.331 2.266.20 
188 No. 4 

1 - Yukarıda vazıh "ayrimenkul ~in para ile ve kapalı zarf usulile 
§tılacaktır. 

2 - Müzayede 16/1194.l pertembe aünü saat on bir buçukta Ankara Satıt 
Komisyonunda icra olunacak ve teklif edilen en yüksek bedel Maliye Ve· 
kiletinin tasvibine arzedilecektir. 

3 - İstekli olanların, Ankara Merkez Emliı.k Servi_sinden veya İstanb1.1l 
Şubesinden bir lira mukabilinde bir f8,rtname edinerek buna ~öre ıanzi~ 
edecekleri teklif mektublarının müz.avede tarihi olan 1611/941 perşembe ıiitüntl 
saat on bir buçuRa kadar Ankarada Merkez Satış Komisyonuna tevdi etmeleri 
\'eya taahhüdlü olarak mezkUr saatte Komisyonda bulunacak surette post.il 
ile göndermeferi 13zımdır. 

4 - Fazla iz.ahat almttk istiyenler Ankarada Merke:ı Emlak Scrvi!line. 
İstanbulda Bankamız Şubesine müracaat edebilirler. , •844 - 12467" 
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