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Bina sahiblerinden 
ah nacak • 

vergı 
Ha\·a taarnızlarına kal'$1 kurulacak yar. 

dımcı itfaiye ekiplE"rinin tecbizat masraftan 
i\'İn \'tlha ından itibaren hir d f hsa e aya ma 
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Amavudluk yollannda Yunan nakliyat kollanndan bir kısım 

.........,.._L_o_n __ d-ra __ y...,..a~-, 

yapılan büyük 
hava akını 

Bazı kiliselerle flhra. 
maneti binası harab oldu 

Lonc'lra 31 (A.A.) - B.B.C.! 
:A.lmanların evve1ki gece Londra_ 
ya yaptıkları taarruzun Londranın 
eski bir !llemtini tahrib etmf':k mak .. 
ıadile icra edildiği an1asılmakta .. 
dır. Rinlt"rCC yanJlın bomb11.sı atıL 

6 kili•e tahrib edilmi~tir. Et. 
mı,. 

1 
~ 

rafında çıkan vanı;nn ara ragmen 
Saint Parıl kiJİ~l'İ kurtulmu,,tur. 
(',ildhl'\l İ!llİmli şt-hremaneti binaıııı 
kRmil•n h"rah olmuştur. Kral bu 
rnÜnP~ebetle Londra fehrt!mİnİne 
hir lf"tııoA.tİ telstrafı çekmiştir. 
Baoıvt!kil Çörc;il. tahribe uğravan 
)'eTlt"rİ ı;ı::ezrrıiı,, ht"r tarafta halk 
tRrafınrlan alkı~larl" kartıl-.nmıt
tır. 1 laik. Alman ta11.rruzlarının 
kl!'ndilerinİ korkutm,.tJıjını. cesa .. 

r tlf"ri~i kR~bt!tmediklerini· beYan 
f'~I('rt"k Alm11nyava ayni 9\Jretle 
mukab,..Je edilme11ini i11temiftil'. 

Napoli bombardımanında 
yapılan tahribat 

Londra 31 (AA.) - B.B.C.: 
Orlaşarktaki lngiliz hava kuvvet. 
leı"i tarafından netredılen tebliie 
göre Napoliye. atılan bomb.alar 

·· ··k binalanle rıhtımların uzc gumru .. .. . .. 
:rine düşmü~tür. Gumru~. bı~a~~n 
ve rıhtımın garbında gokyuzun_ 
de kırmızı alevler görülmüştür. 
Havanın müsaid olı;ı~m~sı z~rann 
b .. ··klü"ünün teıpıtıne ımkan bı. uvu o • • le 
rakmamıştır. Taarruza '_ıtıra e .. 
den bütün tayyareler salımen av. 
det etmişlerdir. 

Dün gece iki 
ev ·yandı 

Dün gece saat 21,30 da Fatih. 
le Sultançeşme sokağında Mü. 

e a id 8 numaralı evde yan_ r::cy\'en . d 
· k ı•tır. Ateıi ıllc efa Be. 

gınçım, lc'f" 'h 
yazıd kulesi görere ıt aıyeyı a. 
berdar etmişse de havanın çok 

.. • 1 olmaoı yüzünden ate~ sür .. ru7:r,ar ı 

1 b .. .. u··, ve çok geçmeden at e uyum .. . 
d k• Muzaffer Doşem•cıye 

yAnın a ı . . N 
. d de sirayet etmıştır. e .. 

aı eve . 
. d b ·k"ı ev de eşyalarıle betıce e u ı 

l'aber tamamen yandıktan sonra 
ateş bastırılmıştır. YanRının. ne-

d ki • 1 tahkik edilmektedır. en çı ıg 

Ticaret Müdirlüğindı 
hı sabahki loplaılt 
B ab•h Ticaret Müdürlüğün. 

u , d' Se 
de. müşavir Hayred ın ... nozajın 
riyasetinde petrol kumpanya arı 
direktörleri toplanmışlardır. Bu 
toplantıda lnı.!ilteredrn gelen 7 
b . dık tenekenin kumpanya .. 
ın san k. d' 

1 da ne suretle ta sım e ı .. ar arasın 
1 .. . .. ··oıülmü•tlir. Levha ha .. ecegı goTU ,. 
]. d · ı bu tenekeler. kumoan 
ın e ge en · le • 

1 t f ndan petrol tene esı ya ar ara ı A 
haline getirilt"c,.k ve dı-rhzııl na .. 
doluda petrol ~htiyRc~ olan mınta .. 
k:o 1,.rR ~evkerlı)ec,.kttr. 

' Yunan mllll &"enclik teşkil.i.tına mensub .rencler cephedeki asker 
için yün örrüler hanrlayorlar 

İhtikarla mücadeleyi 
şiddetlendirmek i~in 
'l'icaret Velılileti J1eni. 

tedbirler alıJ;or 
Tcaret VeUleti ihtikarla daha j ya fiatlarına ayrı ayrı fiatlar koy. 

ıiddetli bir surette mücadele et. duğu için, bundan bir çolc mah. 
mele İçin, Fiatları Murakabe Ko. zurlar meydana gelmekteydi. Ba. 
mjsyonlarının bazı sal8.hiyetlerini zı tacirler ellerindeki malı, daha 
Üzerine almıttır. Dün Ticaret Ve- pahalı fiat tespit edilen yakın vi. 
kiıletinden gelen bir emirde kuru !ayetlere ıevketmekteydi. Ticaret 
fasulye, pirinç, sade yağlar hale. Vekaleti bu gibi hadiselere mey. 
kında. Fiatları Murakabe Komis. 
Yonunun etraflı bir surette tetkik 
Yapmaıu bildirildikten sonra, bu 
gibi gıda maddelerine V eki.letin 
fiat tespit edeceği il&ve edilmi"tir. 
Alakadar bir zat, bunun sebebini 
ıu •uretle izah etmektedir: 
•- Şimdiye kadar Fiaıları Mu 

rak•be Komisyonu mevzii fiat po 
litilı:aaı takib etmekteydi. Her vi. 
li.yctin Murakabe Komisyonu eJ-

dan vermemek için, tt-dbirler itti.. 
haz etmiş, fiat politikasını mer
kezden idare etmeğe karar ver .. 
mİ§tİr.) 

Mevzii fiat politikasının ne gİ .. 

bi menfi neticeler doğurdu8-unu, 
bu yüzden lstanbul piyasasındaki 
y11.ğların 
dildiğini 
tılc. 

civar viliyetlere sevke
de daha evvel yazmıı. 

Bir fuhuş yuvası 
daha meydana çıktı 

Dün gece zabıta yeni bir fu- nın nazarı dikkatini celbetmiş ve 
huı yuvası daha meydana çıkar.. dün ak~am evin etrafında tcrti
mıı Ve kapatmıştır. Evi işleten, ba.t alan memurlar ani olarak İçeri 
aabılc.ah ra.ndevuculardan Mari girmişlerdir. Neticede evin muh
adında bir kadındır. Marinin Kur- telif odalannda 7 erkekle 9 kadın 
tulutta tramvay caddesindeki 140 münasebetsiz bir vaziyette yaka
numaralı evine bir takım şüpheli lanmışlardır. Ev bu sabah mühür
kadınların devam etmesi zab~ta- lenmiştir. 

OniverSite talebes:ni-Yeni Yiırd 
binaları temin edilecek 

Arnauudlultta 

İtalyanlardan 
1000 esir daha 
ele geçirildi 

Milli Müdafaa için 
40 milyonluk yeni 
tahsisat verildi 

El basan yolu 
üzerinde 

İtalyanlar 
geri atıldılar 

Berata 22 km. masafBda 
bir köy ı,gal adildi 

Kısa vadeli hazine bonolarının 
100 milyon liraya çıkarılması 

da dün kabul edildi 
---0-

Atina 31 (AA) Resmi 
tebliğ: 

Yunanlılar dün bir ltalyan ta
burunu esir almışlardır. Arala
rında birçok da subay bulunan 
esirlerin adedi 1000 i mütecaviz
dir. Pek çok harb malzemesi iğti. 
nam edilmiştir. Cephenin dığer 
bir noktasında Yunanlılar 4 top, 
birçok havan topu '-'C otomatik 
silahlar ele geçirmi~1C"rdir. 

Elbasana doğra 
Atina 31 (AA.) - Ohri gö

lü civarında, Elhasana giden yol 
üzerinde Yunanlılann ltalyanları 
mevzilerinden attıklan öğrenil
miştir. 

Berat 
köy 

yakınında bir 
ifgal adildi 

Londra 31 (AA.) - Dün ge
ce Berat'a 22 kilometre mesafe
de mühim bir köyün Yunanlılar 
tarafından zaptedildlği öirenil-
miştir. 

Karakh İtılran ııirl•ri 
Atina 3 1 (AA.) - Arnavud

lulc cephesinde kayaklı bir lıal
yan kuvveti Yunanlılar tarafından 
bozguna uğratılmıg ve pek çok 
esir alınmıştır. 

Yııan Kralı vı Gaıaral 

lataksas'ın masajı 
Atina 3 1 (AA.) - Yılbaşı 

nıünasebetile, Kral ve Başvekil 
General Metaksas, Yunan kuvvet 
lerine birer mesaj göndermişler .. 
dir. Kral Jorj mesajında ıöyle 
demektedir: 

<Tarihin hiçbir çağındo, hiçbir 
harb, bizimki lcadar mukaddes bir 
gaye uğurunda yapı1mamı~tır. ''u 
nan milleti benimle beraber 194 1 
senesinde zaferi kazanacağınızdan 
emindir.> 

General Metaksas ise mesajında 
eun1an söylemektedir: 

c Vatanperverlik ve cesart!tİniz 
111.ycsinde Yunanistan yeni seneye 
ümid ve imanla giriyor.> 

Ruzveltin nutku 
Almanyada sükutla 

karsı landı 
' 

Londra 31 (AA.) - B.B.C.: 
Amerikanın İngiltereye yardımı 
hakkında Ruzvelt'in beyanatı A. 
n1crika efki.rıumumiyesi tarafın .. 
dan kuvvetle müzaheret görmek .. 
tedir. Ruzvelt, tarafından teklife... 
dilen prensiplerin nasıl filen tat .. 
bik edileceği sabıroızlıkla bekle. 
niyor. 

Berlinde nutuk kafi sükUnetlc 
kareılanmıştır. Roma radyo~u 
nutkun ehemmiyetini azaltmağa 
çalışarak beyanatın Amerika hal
kının cehaletinden istifade ed~n 
çok bilmiş bir politikacı tarafın· 
dan yapıldığını, ltalvanın lngiliz 
müstemlekelerini almak şöyle 
dursun bunların, hatta Avuetral
yanın Amerika tarafından alın

Ankara - l\luhtelif müdafaa hinneUeri için l\lilli 
1\ılüdafaa Vekıi.Jeti bütçesine daha 40 mil.Yon lira mun
zam tahsisat verilıncsine ve bazı daire bül(elerine 
fevkalıide tahsi~t ilive!>ine ,.e nakdi muamelıitın tcd
\irinde kullanılan klS8 vadeli bonolann haddinin 100 
milyon liraya çıkarılmasına dair hükümet tarafından B. 
M. Meclisine verilmi!f olan kanun ıa,·i.hası, alitıkah en .. 
cümenlerden Jrecerek ru7namelr alınnu~hr. Bütçe En .. 
tül'tK'ni Milli !\tüdafaa ma<iraırlan için btenilen 40 mH
'.\"On lira munzam tah-.İ\Stb &}-nen kabul elmi$tir. Diier 
daireler bütçelerine İli.\'esi isteniltn 5,450.000 lirayı 
fada bulmuş, bu mlk!ardan 2,050.000 lirayı tenzil et .. 
mhıtir. 

Kabul edilen bu faıla tahsisattan 2 milyon lin 
De\.-Jet Deminollarının İnJrilteredrn getirtecrii loko
motif ,.e ,·aıonlara &'.\·rılmışhr. A1·rıca ~taarif matba. 
asının btanbuldan .,Ankaraya nakli de kararlaşmıt bu .. 
lunmaktadır. Sakil i. İnin yapılabilmesi İ('ln lizun olan 
50 hin liralık tahsisat için !\bari( \.'ek.ıileti bütçrsinin 
dijier (asıllanndan alınarak bir münakale yapılması mu .. 
valık ıörülmü~tür. Enrii.mf'n kısa vadeli hazine bono
lannın 100 mih·on lira'.\·a çıkanlma5mı da kabul 
elmistir. 

!'tlet"Iİ!iff'n i<tenilen hu fe\·kalılde tah~-.iqtın ZOO hin 
lirası Orman l"mum l\lüdürlüiü, 150 bin lirası Gümrük 
1\-tuhafa:ra Genel Kfltnt!l.anlıi:;ı emrine tahsis edilecektir. 

Tifti~ ve yapağı 
fiatları meselesi • 

ihracat f iatlarını arttırma!:. 
işinde birlik azaları 

bir türlü anlaşamıyorlar 
Dün yapılan toplantıdan da 

bir netice alınamadı 
lngilizlere satılacak tiftik ve ya.\ viçreye yapılan satışlar, bu fiat. \ mıştır. Bu itibarla fiatlar yüks~l. 

pağıların fiatı İ!Jİni görüşmek üze.. ların çok üstündedir. Bu itibarla tildiği takdirde, bunlar da yüksek 
re dün Tiftik ve Yapağı ihracat lngiltereden dünya piyasa" üze. fiatla mal almak mecburiyetinde 
Birliğinde fevkalade bir toplantı rinden aldığımız mallara mukabil kalacaklardır. Bundan başka bu 
yapılmıştır. Bu toplantıda idare satacağımız malların da dün}'a pi.. azalar arasında. bulunan birkaç 
heyetini teşkil eden azalar ara.. yasası üzerinden yapılması İcab firma da bazı memleketler için 
sında fiatlar üzerinde münakaşa.. etrnektedir. Bu vaziyet karşısında satışların daha ehven bir fiatla. 
lar olmuştur. hükümetin verdiği salihiyete rağ- yapılmasında ısrar etmektedirl~r. 

H b ld • ·· 1 T men Tiftik ve Yapağı ihracat Bit Bu ıebeble ihracat fiatlannın art. 
1 b ~ er a d~~imı.za gl~rc, ngı~z.. liği •ihrac fiatlannı arttırrnağa te.. tınlmaaı için hiçbir teşebbüs ya .. 

b~rl lıze kvlcr ı "fe.rkılm~Barl~ .. ~ub a .. ııebbüs etmemiştir Bu vaziyet ha .. pılmamaktadır. Dün Birlik azala.-
ı a aca an tı tı erı ır ıgın un · d b f d 

. .. . . rice yapılacak toplu satışlarda rı arasın a u mevzu etra ın a 
dan hır muddet evvel tespıt ettı.. . .. l münakaşalar olmuş ve bazı kim .. 
~i ihracat fiatlanna göre müba.. baylı munakaşa ara yol açmı~tır. 
" •eler ihrac fiatlarının arttırılması .. 
ya.a. etmek istemişlerdir. Bu fiat.. Buna sebcb, Birlik idare heye. nı istemişlerdir, Toplantı sonun .. 
lar, cinslerine göre 140 .. 21 O ti azalan a.ra!'lında tam bir anlaş. da fiat üzerinde hiçbir karara va.. 
kuruş arasındadır. Halbuki bu ma ve noktai nazar teessüs ede.. rılamamış olmakla beraber lngi .. 
tarihten sonra bütün dünyada tif.. nıemcsidir Bu Birliğin idare heyeti !izlerin birkaç güne kadar tiftik 
tif fiatları mühim mikyasta yük.. azaları arasında elinde tiftik olan için tekliflerde bulunacakları an .. 
selmiştir. Son olarak lsve(j ve la- hemen hemen hiç kimse kalma .. laşı1mıştır. 

Piyango talihlileri 
Yafada yiyen 

girişen 

terıı•çi Antrani• • Dalla para 
geniş işlere ,., ~alıliyatçı 

Son •• 
UÇ senenin talihlileri 

anlatıyorlar neler 

Daire•Ar ., • ..::.. ı;.::.ıedaı ı ması arzu edildiğini söylemiştir. 

I Ruzvelt'in nutkuna 
Gayda cevab 

Yılbatı piyangosu zenginlerinden ol
du~unu öğrendiğim bir biletin mUt
lerek sahiblerinden iki zatı riyareıt 
ettim: 

- Maamafih, diye sordum, on bin 11-
ra da az bir para değildir. Hayli i,w .. 
ze yaramıştır zannederim. 

edec:ek, klınlsi de evUdıru tahsil ettir
mt'l: için bir himi arayor... Ve itte 
böyle blnbir türlü mevzular!ll dolu ha. 
zin, içli mektublar_ Hepsi de bir 
yardım, bir muavenet istiyor. <:;Uya, 
bizim aldıgımıı. kırk bin liradan az bir 
miktarını verınekliğimizin bir noksan 
olamıyacalıru, belki de büyük bir ha· 
yır ve berekete vesile olacağını yazı .. 
yorlardı ... 

,,.._,.•A ·~IQ 

Senehatı dolayısile resmi dai-
reler bugün öğleden sonra tatili ÜnivenJtede talebe yurdJan irin yapılan toplant. 

fa.afiyet ederek perşembe sabahı Üniversite talcbeaine ııhhi ve vaziyeti etrafında Emniy t M'"d'" 
tekrar çalı1mağa baılayacakla.r .. konforlu yurdlar temin etmek ründen izahat alınmışt e T ~ u. 
dır. Bu •ebeble bütün daireler. ınakıadife dün Partide bir loplan. tıda yurd binam olara~\ l~P ~n
de bu senenin giriş ve çıkış rlef .. t~ yapılmı,tır. Vali, Parti Ba~kanı, bilecek yerlerin tespifl ~ a.b~ı a .. 

k k k v fm · M"d'" .. M 'f M d ı e u ına. terleri, bu a şam apana.ca e · nıyet u uru, aarı ü ürü lnnn yurd haline kalb d'l · · • 
b h d ·b O · · R k ... .. . . . e ı mesı ıçın pt!ı:,embe sa a ın an itı aren ye .. ve nıversıte e torunti.n ıştıraki.. !larfedilecek paranın miktarı etra .. 

ni deftf':rler tutulacaktır. Şehrimiz .. le yapılan toplantıd~ mevc•ıd ta .. fında da görütmcle:r yapılmıştır. 
deki okullarda hu sabohton itiha. le~e yurdla.rının vazıyeti görüşü!. Toplantı etrafında Reşad Mimar. 
ren yılbaıı tatili yapmıılardır. • muı, huıuaı ev ve pansiyonların [Arlıuı ııalılle 

3 
aiilwı I ele] 

• 
verıyor 

Roma 31 (AA) - Sinyor 
Ca) da Ruzvelı'in nutku hakkında 
yazdığı bir makalede şöyle demek 
tedir: 

c.Ruzvelt'in bundan sonra ya .. 
pabileceği yegane şey, Mihver 

clevletlerine iliru harb etmektir.». 

- Kimlerle ,erefyab oluyorwn?. 
- Elizıg ambarı sahiblerinden Yu-

suf Kemal. 
Bay Yusuf Kemal, ziyaretimin, bir 

yıl evvelki piyango ikramiyesı olan 
40.000 liradan ne suretle faydalnndık
larını öğrenmek arzusundan dogduğu .. 
nu anlayınca tatlı bir tebes:stlm kap .. 
laynn yüzünü bana çevirdi ve başını 

hafif hafif sallayarak: 
·- Hııııım._ Şu mesele .... Fakat hA-

18 mı yahu!. Ne bitmez, tükenmez er .. 
di ('ok, devası yok bir illetmlı bu ... Fa
kat biz bu paradan ancak on bin Ura 
;ı!dık. 

Tekrar batım sallayarak: 
- Şüphesiz.- Tabliili!... dedik!tn 

&dnra .c>yle devam etti: 
- Ancak bu parayı alıncaya kadar 

e•1Vel1 bayiin elinden ~ekmediiimiz 
kalmadı. Hele o parayı alıp da gazete• 
lerle r~mlzin, ismimizin neşredı!n1e
ılnden sonra çektiklerimizi bir Allah 
bilir, bir de biz, 

Hayretle sordum: 
- Nedf'n?_ 
Bir kahkaha attı ve devam etti: 
- Neden miiiii?. Neden olacak, :'inğ

dan soldan almadığımız mektub kal
madı. Kimi hasta, kimi yoksul. kimi fı
kir bir aile babas~ kim4i kız gelin 

Sonra olzler, gazeteciler... Aylarea 
yakamıZJ bırakmadınız. Aldılımız kiTk 
bin lirayı ne yapacakmışu.. .. Ne ede· 
cekmlflı:? - diye akla hayale gelme· 
dik .suallerle peşimizde dolaşlın11:. i,te 
bakın: oradon bir yıl geçtiği halde ı:•· 
ne ayni terane ... Bu sefer dı? ald1ğımıa 
kırk bin liradan naml istifade etlit:,i• 

[Arluw oalıilo 3 ailtua 1 dal 
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1

:::~ halla ile bil' hllıôye ŞEHİR ve MEMLEKET H!B<&ye Bi~ ••• ~:!.~~ .. ~~s~:.~: 
Dün sabahki ayaz, baylı di§e dokunur ayazlardandı hal Bil

mem Beyuıd havuzu donmuş muydu, göremedim, fakat bizim 
kartımızda, kazlara, ördeklere hususi p]ijlık yapan koca koca ıu 
birikintileri, öğleden sonraya kadar takır takırdı. Fakat, öğleden 
ıonra da sokaklar tadından yenmiyordu. Bir aydır anam1ı:1 ağ)a .. 
tan bulut, yağmur, çamur, fırtına yerine, masmavi, leke&iz bir gök, 
parlak bir &\inq, berrak bir hava, insanın ne de içini açıyordu. 
Ağaclarda tek yaprak, yollarda tek ıucu olmadığı halde ,ehrin 
dünkü manzarası, adeta bir yaz manzaraJSıydı. Onun için, ne di
yelim, ~ükür Allaha, ıoğuk yerinde ve kışın tam ortasında oldu
ğumuz halde, bir günlük olsun yazın manzaruını biraz gördük ya, 
artık yakında kendisine de kavuıuruz. 

R L E R I• cSankiyedim> camıını bilir 1 -Doktorcuğum, dedim. Seti 

H A B E misiniz) Çapaya giderken ıol y~nıhyorsu~. ~özüme bir ıaniy.-. 
kola düşüyor, diyor1ar. Her ne bıle uyku gırmıyor. Berbad vazı .. 
hal ise ... Camii bilmeseniz bile, yetteyim. No yapacaksan yapl 

Bazı mü es s e-lf"'"'~~·~; ........ ~;~~~L·E~ ........ llEt fiatları dün hiki.yesini mutlaka işitmişsini't - - Şeker yet .. dedi. Sonra 
dir: Adamın biri, canı fevkalade tekrar beni gör. 
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seler maaşlara ~;:~~~~;:~L~o,:-v:~~~:~'. tekrar tetkik 
bir şey yemek isteyince, derhal yedim. Çocuklar gibi cemib· 
vazgeçer ve o istediği şeyi :tlmak de külah küli.h akide şekeri ta• 
üzere bir cebinden çıkardığı pa- şıyarak, vakit buldukça birer ta .. 
rayı ötekine indirerek: ne ağzıma attım. Fayda etmedi. 

cıanki 
derim 
kalır. 

Adam sen de. dermit. Son gidiıimde doktor: 
?'edim> derim; geçe~ gi- - Anladım, dedi. Sana ıimdi lntallab 1 mı diyelim? Ben, dün böyle diyecektim ama, aklı

ma ıu hikaye gelince caydım: zam yaptılar ~!:~::~~;i=~::e~:~i::".i:·:ci:~ edildi ı§te... Para da cebımde hap vereceğim. İki tane yatma .. 

lstanbulun, henüz acemİ•i olan adamcaiız, bir gün Kapalı· 
ça111da dolatırken, naıılaa, canı aannısak iatemif, hemen oradaki 
tuhafiyecilerden birine dalıp sormuı: 

- Sizde sannı .. k bulunur mu? 
T ezgabtar: 
- Hayır hemşerim, demİJ, bizde bulunmaz ama, ıu ı<arııki 

dükkana bir bak, orada bulursun l 
Diye zavallıyı, karııki yağlıkçı dükkanına göndermİ§... Tabii 

oradakiler de iJi çakınca: 
- Bizde aarmı5ak vardı ama, yeni bitti! 
Diye bir kuyumcu dükkanına yollamı,lar. Kuyumru tutmuı, 

bir antikacıya, antikacı da iç bedestende dolab sahibi olan Hacı 
Baba iıminde ıayet tiryaki, titiz, asabi bir adama yollamış ve 
giderken kendisine tenbih elmİJ: 

- Yok derse ıakın inanma ha, çünkü kendisi gayet nazlı sa· 
hadır o yok dedikçe ıen, ille verecekıin diye rica ve ısrar ~t ! 

Hiç .,.kaya, alaya gelmiyen Hacı Baba, tam o ınrftd'l, koca 
bir tabakla sannııaklı paça yerken, beriki kartısına dikilmiı ve 
elite iki metelik uzatmıı: 

Hacı Baba, turadan bana yirmi paralık sannuak verir 
miıin? 

Ne vereyim, ne? 
Yirmi paralık sannısak ! 

Hacı Baba, yok demiı, o ısrar etmif, nihayet Hacı Baba ıor· 
mut: 

- Kim ııönderdi seni buraya? 
- Filan dükkandan, fil&n adam! 
Hacı Baba fena halde hiddetlenerek: 
- Hay seni gönderenin de, ıenin de! •• 
Diye önündeki paça tabaiını kapınca herifin su~atına yapıt· 

tırmı1.•• Şimdi, suratı sıcak ve armısaklı paça ıularıle •ırnklam 
bir halde ııeriye dönen zavallıya antikacı aonnuı: 

- Na11l, buldun mu ann11ağı hemterim? 
O da ıu cevabı vennİJ: 
- Şükür Allaha! Kokusu biraz burnuma çalındı ya, yakın· 

Cla kendine de kavuıunız intallahl 

Hayat pahalılığı bizde 
yüzde 28 artmış 

Sokoni Vakum ve Ş•l gaz kum· 
panyaları bugünkü hayat pah::ı1ı~ 
lığı karşısında memurlarına yüz
de 28 nispetinde zam yapmayı 
kararlaştırmışlardır. Bunun İçin 
her iki kumpanya mti1rerek bir 
surette çalışarak f"ndeksler vücu· 
de getirmh~ler vr. bugün satıln1ak .. 
ta olan her nevi maddenin artı~ 
fiatlannı nazarı itibara alarak pa
halılığın yüzd~ 28 nispetinde art
tığını tahakkuk ettirmi~lerdir I-ler 
iki kumpanya memurları bu aylık 
maaşlarını yt-ni şekil Üzerinden 
almışlardır. Bundan başka Os
manlı Bankası memurları da ma~ 
aşlarına zam yapılma~n için mü
racaatte bulunmu,ları1a da bu ta
lebler reddedilmiştir. 

Kibrit kaç para? 

Maliye Vekaleti kibritin 
ucuzlamadığını ilan elli 

* BiR MUHTEKiR - Be-
yoj;lunda bakkal lbrahim malla
rının üzerine etiket koymadığı için 
ihtikar suçundan adliyeye veril
miştir. 

* FIA TLARI MURAKABE 
KOMiSYONU - Dün toplanan 
Fiatlan Murakabe komisyonu ku· 
ru fasulye, pirine, sade y"lğlara 
fiat tespit etmek için tetkiklerine 
devam etmiştir. 

Vilayet ve Belediye 
* VALi MUAViNi - Yeni 

Vali muavini Raşid DemirtH' dün
den itibaren yeni vazifesine beı~· 

Nafıa 
lamıştır. 

* NAFIA VEKiLi 
Vekili Ali Fuad c~beııoy dün 
Ankaraya ~itmiştir. 

* PASiF KORUMA - Dün 
vil8.yettc pa"if korunma hakkında 
yapılacak tecrübeleri tetkik et~ 
mek üzere bir toplantı yapılmış
tır. 

*KARS VALiSi ŞEREFiNE. 
Karı Valiliğine tayin edilen Hü
dai Karataban şerefin«"", Vi18.yet 
idare heyeti azalan tarafından bir 
ziyafet verilmiştir. 

* 32 ÖGRETMEN - Maa· 
rif Vekaleti, vazifelerindeki mu
vaffakiyetlerinden dolayı şehri
mizdeki 32 öğretmene takdirna· 
me ı;zöndermi~tir. 

Kuru fasulye fialı 

ele de dokunurmuf 
Murakabe Komisyonu, dün top 

lanarak perakende et satışlnrı İçin 
canlı koyun fiatlanna göre bir kıs.. 
tas temin etmek üzere faaliyetin 
devam etmiştir. Et işile alakadar 
olan tacirlerin de bulunduğu bu 
toplantıda 38 ve 39 senesi zarfın
da borsada satılan canlı hayvan 
azami fiatların1n sorulma~ına ka
rar verilmiştir. Bu suretle elde edi
lecf'k rakamlar halihazırdaki satış 
larla da karşılaştırılarak canlı hay 
vana göre perakende et fiatı mev 
dana çıkarılacaktır. Diğer taraf. 
tan bu sene memleketimizdeki t"t 
istihlaki geçen yı11ara nazaran bir 
milllli artmıştır. Her t11ene Şllrktan 
Sovyetlere ve. cenub vili.yetleri
mizden Filistine yapılmakta olan 
koyun ihracatı bu sene dahildeki 
fazla taleb karşısında durmu~tur. 
Bu ._ne memlekette 700 bind•n 
ziyade koyun ve 1 7 bin keçi ke. 
silmiştir. 

BiR KOYllN T ACIRI 
NE DiYOR? 

Böylece, biriktirdiği para ile 
bir cami y>ptırmıı. Adına da 
cSankiyedim camii> demi,Ier. 

cSanki yedim> tabiri, hayalen 
tatmin edilmenin §aheser bir i
fadesidir... «Hayalen tatmin e
dilme> ~lur da, hayalen tazib e
dilme> olmaz mı? Yani c:ıanki 
yedim, sanki içtim, sanki gezdim> 
gibi, caanki bittim; eanki mah
voldum> diyerek bir takım •i
ki.yetlerde bulunanlar görülme· 
miş midir? 

• • • 
Kendimi pek fena buluyor • 

dum. Doktora gittim. Sordu: 
- Neyin var? 
- Vallahi pek anlayamıyo-

rum. dedim. Bir kaç gündür 
neş' eıizim. Rahat uyku uyuya -
mıyorum. Ufak tekef şey1ere hırı .. 
lanıyorum. Nasıl söyliyeyim bil
mem ki; anlatamam ... 

Doktor, bir müddet düşün • 
dükten sonra, kendi kendine bir 
karar veımi§ gibi başını P.alladı. 
Birbiri ardınca aıağıki eualleri 
sıraladı: 

- Uykun nasıl? 
- Şöyle böyle •.• 
- Ükıürüğün var nıı) 
- Hayır ... Çocukluğumdan • 

beri ökıürdüğümü hatırlamıyo • 
rum. 

Osman CEMAL _.,_ Yılba•ı dolayısile ilave 
Kibrit ve Çakmak lnhi•arı, ay. 

Koyun tacirlerinden Ihsan, İçtL 
madan çıktıktan sonra bir muhar
ririmize şu malUmatı vermi,tir: 

«-Kuru fa•ulye 42 kuruşa sa. 
tılırken, etin kilosunun 80 kuruşa 
lllatı1ması pahalı mıdır?. Fiatları 
Murakabe Komİ1'yonu, et fiatları .. 
nı indirmek için bizimle miicade1e 
,.divor. Halbuki biz de koyun 11a
hiblerile mücad,.le ediyonız. Riz 
de koyun aahiblerindt-n mümkün 
olduğu kadar ucuz ma1 a1maqa 
calı:!'ıvoruz. Fakat onlar vermez
fe111~ biz ne yaoalımL.• 

Arkama vurdu. Dizlerimi yok
ladı. 

- Her halde fazla çalıııyor • 

Adliye koridorlarında : başından itibaren kibrit fiatlorının vapur seferleri 
1 O para ucuzlayaca~ını ilAn et- Yılba~ı münalllebf"tile bu gece 

sun? dedi. 
- Hayır,· dedim. 
- iştahın nasıl? 

Öz hemsiresi 
' 

sanmış 

Ge c kadın 1tkıla sıkıla anla-! «- Bu bey •İzinle evlenmek 

t dn i'te~e razı olur musunuz?> 

mişti. Diğer taraftan Maliye Ve. ,.at 3 te Köprüden bir vapur kal. 
kaleti de gazetelere gönderdiği kacak. Haydarpa,a. Kadıköy, Kı. 
bir ilinda. kibrit fiatlarında bir ta. nalıada, Burgaz ve Heyheliy«"" uğ .. 
hnvvül olmadı~ını bildirmiştir. rayarak Büyi.ikadaya gidecektir. 

Bu hususta Kibrit lnhi11ar1ndaki ı:;e,8 t bire on kalarak da Büyiik,.. 
!!lalB.hiyettar bir zat §U izahatı ver.. dadan bir vapur kalkacitık, Hey. 
miştir: bdiye. Burı:raza, Kınalıadaya. Ka. 

- Eh ..• Şöyle böyle ..• 
Doktor tekrar baıını sallayıp 

cebinden bir kurıun kalemi çı· 
kararak burnUmun ucuna tuttu: 

- Bunu görüyor musun? 
ıyor u: S 1 it d d d.. 1 

- Efendim, biz bu beyle ıa- ua pe am an . UıJme o -

k d l d .k F k t radan makla beraber menfı cevnb ve-

O vaziyette kalemi, ben nasıl 
görebilirim. 

a an ev en l • a a ıon . .. 
"' ağabeyimin ısran üzerine i~i cid- rırser:ı kabalık yapmış olaca.;~mı 

diye dökmek mecburiyetinde tahmın ederek t:olurum~ ded~.m. 
kaldık. Şimdi ise onunla ka ko- Hoca bundan sonra zevcıme don-

ca olarak kalmağa mecburum. düve: . . 
Çünkü beı aylık gebe bulunuyo- «-Sız de. dedı. bu hanım kı· 
rum. Rica ederim bizi ayırma .. zı alır mısınız}> O da calınm) 

«-Biz. dolar düştiiğü için mu· dıköy ve Haydarpaşaya uihava. 
kavele mucibince kibrit fiatlarını rak Köprüve S?elect-ktir. Yılbi'\şı 
indirmi~tik. ~1aliye Vekaleti bunu münasebetile bugün öğledt-n itİ
kabu1 etmedi. Kibrit gene eskisi haren çarşamba ak~amına kadar 
gibi 90 paraya aahlacaklıT.> rr~mi dalrelf"r kanPılıdır. 

Koyun tacirleri bu ~özleri söv .. 
ledikten sonra, et fiatl,.rının yük
selmesindeki sehebin, T rnkya ve 
civarında et "'Pıırfivatının artmasın
,.tA.,, il~ri u,.l..ti0.in1 İ'711lı ,.tmİ•tir. 

- Hayır, dedim. 
- Başında ağrı hissediyor 

musun? 
Hayır! 

- Gözlerinde yorgunluk} 

yınız. ceva~ını verdi. Bundan !'onra ho· 

Hakim hayretle sordu: ca hır takım. ~ual~r doha oku_du 
- Sizi ayırmak istediğimizi ve bırakıp gıttı. Bıraz sonra aga-

neden an1adınız? beyimle beraber eve gitmek üze-
- Ne bileyim.• «resmi nikah re yola çıktık. Baktım. bey de bi

yapılmamış. imam nikahı ile ev- zi takib ediyor. Evde~ h':.niiz s_o .. 
lenmiıler> diye ayırrnanızdan 60 adım aynlmıştık kı. agabeyım 
korktum da. birdenbire durdu ve bana döne· 
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- Öksür bakayım. 
Öksürdüm. Doktor: 
- Hımın ..• dedi, uykun nasıl? 
Sinirleniyordum: 

- Kızım hiç öyle ıev olur mu} rek: . . 
Biz aeni ıahid oıfatile çagırdık. •- Kardeıım. dedı. sen bu 
Senin bu ftte hiç kabahatin ol • beyle nikahlandın. Binaenaleyh 
madığı ilk. tahkikat fezl~tesinden ş~nıdi onun~a ber~brr gitme~!i~~n 
belli. Yalnız bu mesele nasıl ol- lazım. Abı takdırde çok huyu~ 
duyoa bize açıkça ve hiç bir yeri- bir günah _iılemi~ olu~~"· haydı 
ni gizlemeden anlatnıanız lazım. bakalım, g~z.el guzel gıdın ve tat· 

O koca!lndan ayrılmak tehli- lı tatlı geçının.> 
keıi~den kuıtulduğunu hissedin _ Ben ilk defa taka yaptığını zan
ce ıenit bir nefes aldı. Hadi6 eyi netmiş ve eh<'mmiyet vermemi, .. 
ıöyle anlatmaya baıladı: tim. Faka.t ~züne. bakıp .. d~ ?" 

- Efendim, ağabeyim beni bu nun çok cıddı olduı;unu gorunce. 
adamla evlendirmek istiY.ormu}, ne cevab ver«""Ct"ğimi şaşırdım. 
Fakat nikahımız kıyıldığı güne ka .. Nihayet onlar iki"i birden cnik_ah
dar buna dair bana hiç bir şey aç.. tRn sonra kocanla beraber gıt .. 
madı. O geceye kadar da bu be.. mt"Z~en cehennemde çatır çatır 
yi hiç görmemiştim. Geçen rama· yanarsın, sırat kö.prüıünden. ge .. 
zanın kadir gecesinde akrabalar- çemezsİn• filin dıyerek bent kor
dan birisinin evinde toplanmı,tık. kuttul11r ve nt-tİC"ede .. da~~ .• o ge· 
Şimdi kocam olan zatı ilk defa o· ce yüzünü ilk defa ~ordu.gu~ bu 
rada gördüm. Davetliler aıa:tın· r:atı takib etmt-k mechurıyt"!ınde 
da bir de hoca vardı. Yemekten kaldım. işte bütün mes•I~ bun • 
ıonra bu adam yüksek !!!esle bir dan ibaret. Yalnız sonradan öğ: 
ıeyler okudu. Dua ett;. Kendi~İ rendiğime göre, .ağabeyim benı 
güleryüzlü ve hoş sohbet bir a· bu adama 500 !ıraya •atmış ve 
dam olduğundan hep onun ba~ı- paraları da almı,. Fakat ne olur· 
na toplanmııtık. sa ol•un ıimdilik hayatımdan 

Bir aralık hoca gülerek bana memnunum ve ondan aynlmak 
ıordu: da istemiyorum. 

Bazı muharrirleri -
mize yılbaşı hediyesi 

Xf'cib Fazıla: Bir de-v ayna'lt, 
~ıc:ib Fazıla: Bir dev a~ na..,ı. 
l'ıl. Sami Kara) ele: Bir ki,b<'t, 
.''izameddin Xaıiff': Bir ~e7..a kar.unu 
Ebüzziya Zade \'elide: Bir türkçe 

lii(at. 

Ali Naci Karacana: Bir (ek. 
Jtefik llalid 1. r: Bir damıa. 
R. llalid D. tı: Bir koltuk detne~i. 
Ahmed Emin Yalmanı: Bir tabur 

müve17j. 
BOrhan Fetrte: Naı.rcddin Bocanın 

kürkü. 
t~k<"ndf'r Fahreddlne: Bir tarih kül

H:ratı. 

Hakim bundan ıonra suçlu 
mevkiinde oturan hoca ile diğer 
iki erkeğe ne diyeceklerini ıordu. 
Onlar suçlarını tamamen jnki.r 
ettiler. 

Bundan •onra ıahidler .Jinlenil· 
di. Hemen hep•i de gene kadının 
anlattığı ıekilde ıehadet ettiler. 
Neticede suçluların mııhkiimiyeti 
sabıkaları olup olmadığının tııh ~ 
kiki için ~1üddeiumumiliğe mli -
zckkcre yazılmasına kar"r verilip 
duru~ma talik olundu. 

S. ERMAN 

Büyük hikaye 
•• 

Nasıl yazmalı? 
Ek.~t>riya • \'akit. gazete. i bir im

zayı IJU lf'kilde yazıyor: hakkı tank 
m. Yani i!'l.İmltr majf.,.kül defil, mı -
nü.,kül harflerle batılı}"or. 

Doirusu bu ya, sebebini bir türlü 
anlı)·anıadım. J\.1ürettib hRta, ı d~ek, 
değil; (Ünkü her ıaman ayni "°kilde 
yazılıyor ... O halde? •. 

Galiba ben bu bilme«)·İ çöıemiye .. 
cej:im. İ:>+•i mi, ayni ıa1eteni'l .7'asıl 
yazmalı?. muharririne sorm:ıh: 

- İmu dedii:"in bt));Je mi ya7:ıhr?! 

Diktatör menedilmi~ 
Du)·dunuz mu? .DiktaHir. ınf'nedil

mlt! O ka.dar ~,ırmayınız. Şarlo'nun 
• Diktatör. i~mli meşhur filminden 
bahsediyonım. 

l\lesele fU: 

Arjantinde, İtalyan Bı.i}·ük Eldliii
nin te'i<'bbthü ü1erine, .oiktatUr. >·a
sak edilmiş. 

Garib ,ey dc~il mi? l\leier diktatör
ler İ(İn de ya~k vamu,! .• 

Yıldız aranıyor! 
Halil K8mil stüdyo~u. bir pzcteye 

kü('i.ik bir iloin verıni,: Filiın arfi~ti ol
mak isti yen bayanlar aranıyor. 

Yıldıılık i('in ran atan hayanlann 
göı:lcri aydın! Artık iinlcrinılc geniş u-

1 
fuklar a('ıldı, dem('ktir. 8emnlarımı7:
da parlasınlar bakalım! 

Yalnız dikkat etsinler de, Avrupalı 
ve Amerikah meslektaşları )'anında, 

mum ışığ'ı kadar sönük ka1ma-.ıular! .• 
Naci Sadullaba: Bir bilgi ta'lt. 

R. Halid il 
Refik Halid, pazar ıiı.nkü cmusaha· 

beıJ. ne şu serlevhayı koymuştu: 
• U~·durma adaşuna eimdilik hafif 

tertib takaza •. 
i':lte bu yazıdan bazı satarlar: 
•Uydurma adaşım., 
• ..... Tavsiye ederim. şiuıdiden, hiç 

olmaıoı;a şu (R.) yi bir (Rıza) veya 
(Reşid) e çeviriniz. Bakınız, Reşid 
Halid kafiyeli ve ahenkli de oluyor; 
alimallah benimkinden güı<"I! llaydi 
beyim, haydi iki ıözüm, nazlanınayı -
nız; şu nezaketi ke-ndiliı'?iuden )Rpı • 
veriniz; de l'aıetenfrln n(>-Şrfyat mü • 
dürilc mahken1elik olmıyalım .• 

·Ben (IIalid) i sonunda bayraın ma
nasına da gelen .id. halflerini kul .. 
lanarak ya7arım; sizin kendinize inti
bah ettiiini:ı kuyruklu IUrt'tll'! benim 
manen ,.e maddeten zerre kıtdar alıi • 
kam yoktur .• 
Üstadın bu musıthabe,ini okuduktan 

sonra akhm:ı bir şey geldi. E'~er ,.iındi 
• Son TelJtraf. gazrtt>:r;İnıle ftkra )"17.an 
muharririn ismi (Rıthmi flalid) i~e. 
bir umanlar {H. Rahmi) imıa,ını ts
ti~mar eden şah~ın da bu zatı muh
terem olduiu dü ü.nülebilir. Öyle yı, 
ha Ali Hoca, ha lloca Ali ... 

Şahabeddin UZUNKA YA 

Tefrika No. 14 

- Geceleri bir dakika bile 
göz yummak nasib olmuyor. Öy· 
le huysuzlanıyor, öyle ıinirleni 
yorum ki. .• 

Doktor kurşun kalemini tek • 
rar gözüme tuttu: 

- Bunu görüyor musunuz? 
Enikonu hırslanmı§tım: 
- Eveti 
Doktor kalemi bir tarafa koy· 

du. Gözlüklerini çıkararak: 
- Senin bir şeyciğin yok yav .. 

rum, dedi. Sen kendini hasta far
zediyorsunc sanki haata• eın. 

- Bir ilac vermiyecek misiniz? 
- Hayır.. Şimdi buracıktan 

çıkar; doğru evine gider; i~ine 
gücüne bakmakta devam edersin. 

*** 
Doktorun sözünü dinledim, 

doğru evime gittim. Kendimce 
bir ihtiyat tedbiri olarak, üç gün 
de sokağa çıkmadım... Fakat 
fayda vermemiıti ...• Tekrar dok
tora başvurdum: 

- Nafile doktor... Daha fe
nalaştım. 

Doktor fikrini değiştirmemlştİ: 
- Saçmalıyorsun, dedi. Sen 

turp gibisin. Bir şeyciğin yok. 
Haydi bakalım itine ... 

Gittim.. nafile.... Tekrar gel
dim: 

1\-Jutarekeden sonra biitün bai:lar ıe\.·~m•'fı ue 
doinı dUruıt b1r hük.ümet1 ne de muayyen bir fikir '\it 

hedef kalmıştı. Bazı mıntakalar ecnebi kuv\'etleri tara
fından lşpl ediliyor. birdenbire ti:ire~·en bir 11ürii çete
Jer, türlü türlü namlar altında. hazan du~ona kar ı cep· 
be kurarnk, baun köyleri soyarak faaliyt•l ıösirriyor, 

.tün bir kahraman olarak ismi aiııdan aiııa dol~n hir 
aerıerdenin bir hafta sonra tenkil edildi~i \·e olü..,linıuı 
Edremidde Konakôniı meydanında asılı durduıiu ilıf.n 
edili,>·ordu. Bii,yle bir dc\.·irde, dört duvar arasına knpa· 
narak o~nh tarihi '\ley• müoı;ahabah a.h1itki:re okuınak 
ptk cuib bir teY deiiJdi. Yalnı2., memleketin nlduk1a 
hali vakti }·erindelerindl'n sayılan babam, neıiense bc::ni 
okutmak sevda!iına dü,mü,tü. Akranlarımdan birço~n
nun çapraz fı,t>klikler takıp mav1cri ı.ırtle1.yarak ~l"teıl

lii:e ,ıktııuu. bunlardan blr kı mının dü';ımlln, bir kı5nıı· 
nın e,kiya tarafından Oldiirülduı:ünü gi>rUn\·t-, lwııhn de 
ıikıbt-timden korkmaia bfl,Jaını!;ılı. 11otkikah·n brn de ho~ 
durmak İ'itemlyor, gi;1Ji (İlli hazırlanılordun1. Faknt bu 
alreda ı,ıal kuvvetleri kasaba)·• ıeldiler \·e her türliı kah
nmanhk he\·eslcrimt içimde ho•iulup kahnaı{a mıd1kUn1 

eldn. 

KURK 
MAD 

MANTO 
ONNA 

(/ 

sıra~a sükônetle müzakereye devam edf"rek, bö:>-le 
tehdıdlerle korkutulamıyac:ajuu gösterdiğini okudui:'um 
uunan, elimj ayni ııekildc bir ateşe sokmak ve ayni 
metaneti n('f:'ôimde denemek aczusuna kapılmış \.'C 

parmaklarımı oldukça •i:ır bir tekilde yakmı-'tım. En 
bü)ük bir acıya )'ÜZÜndeki tebes~ümü n\uhafı;za ederek 
tahaınınül eden 1'u ndamın hayali beni biç bir uman 
terkctmemi,tir. Bir umanlar kendim de yazı yamıaKa, 
hatta ufak ,ürler kanlamaia kalkmış, fakat bundan 
('Rbıık vaıreçmi,lim: içimdekileri her hanıl •ekiJde 
olursa olsun dı,arıya vurmak korkusu, bu ınına.sız ve 
JüLumıııuz ürkeklik )·azı yazmama miuidi. Valnı~ re"im 
yapına(a devam edb ordum. Bu iş bana, içimden hir 
.şey vermek gilıi 1eln1i)·ordu. Dışarıyı ahp bir kı1iıda 

Birkaç ay !ie™"ri ~bi dola. hm Arkadaslanmın ('oiu 
ertadan kayholmu_,tu. Babanı ~ni İ tanhula ıöndf"l!neie 
karar verdi. .Sere.)·e gidettiimi o da bilmiyor •• Bir mek• 
teb bul, oku!. di)·ordu. Daima hlraz beC'eribiı Vt' n1ah
nıb bir ('O(uk olduium halde babanun hana bü)"le sıiy
.leme l, oihınu ne kadaı ar tanulıiını ıii<lterrncğe k~fi 
idi. t\faamafıh içimde bazı cihetlere dofru riıli bir kım 
arzular duyuyordum,. l'lektebde iken hoc:ılarınıın f.ı1k· 

dirini kaund'ı(1a SEl.F."M vardı: Olduk('a i)İ rrsi ~·· 
prvv 1 • ıayii Nefise. mı•kt<"lıin-" ıir· 
u.uıldığl ver: ve hana t<itlı hayaller kur-

Cumhurlvet Mstbaasa hakikatten ıiynde hayal 
- r (61."Uktum T~hintimıir. 

'!fen bir çekinıenlik \·ar-

SABAHATTİN ALİ 
dı ki, ç~k kere etrafım tara[ından yanlı, anln~ılrnan1a. 
aptal )·enne konınama ~ebeb olur Vf' bc:ni ıi1.crdi. IIİ('bir 
şey beni, hakkımdaki bir kanaati dii7eUınt•k u1<'t·huri· 
Y~li kadar korkutmazdı. Sını{ta aı-kadn-.Janmın ya):tıi:"ı 
hır kahahat daima benim iirf'rinıe atıldocı halde ben 
kendimi bir kelime i((' obun müdafaaya C't''L'\rtt rdt>nll'Z, 
eve dondüiı.im ıaınan bir kenara sakla111p aglardım, 
Annemin ve hilhav.a hahamın bana sık ık~ • '}"ahu, 
M"n kı7 olac-ıkm• ın ama ~·anlı, d6ğnuışsun!. df'dikle
rini hatıth:yorıım. En hü'.'>·ük 1.e\·kim c\·in lıah~intte 
\"(',\a derenin kc'larında )·ahııı b~ıma oturup Jıııb·a .. 
lara dalmaktı. Bu hııl)·alar, h:ırC"krtlrrimle bü,1ık lıir 
tt'z:ıd tl"şkil edecek kadar c-esurt• ve ıeni'>ti: ·Okudu
iuın Pyı ·11 tertiime romanlardaki kahranuuılnr 1tibi1 
htr l'Üzüme tereddiid'iüı itaat edl"n maiyetımlo lwraher 
ortalıiı ka.l§ıp ka\·urduium, hir mahalle tıttdc nfuran 
,.e ic.-imde şc-klini pek tayin edemediiim tatlı arzular 
uyandıı-an Fahri}'e ; .. ınindeki bir kın. )'tİ7İimıf? lıir 
mn,ke ve belimde tifte taba11ralarla, dailırdaki muhte
~m mağarama kaçırdıi:ım olurdu. Onun f\·vı•li ıı:uıl 
korkup çırpınacaÇını. ı;onra, önümde tirtir titri}'en in .. 
!IBnları, m.n(aradRki emsaJ..iz 7enKinliil gôtiinet" nft'ld 
bü;>·ü.k bir hayrete dıiseceiini \.'e nihayet yiaıümü açınca, 

saklayan1adığı bir ~c\·iuclc na!'iıl haykırarak boynunıa ak~ettirnlt•klen, bir ınutavaı;;sıthktan ibaret görünüyor ... 
atılarağını ta~avvur edt>rdiın. Ba7:ın bü,Yük. küşifler gibi du. Nltcklnı lı:ıin bô:rle olmadıiını anlayınca bundan da 
Afrikıda a:ezer, ,\'am~·nmlar orasında ıörülıuemiş ınare- vaz(e(tim ... llep o korku yüzünden ... 
ralar Jrf'(İrİr. hazan me hur bir re. am olur ve A\.·rupa)"ı Resim yapınanın da bir nevi ifade, blr iç ifadr~l 

dQ)3 .. ırdım. Bütıin okııduğuın kilablar, .;\li-;el Jevako- olduğunu i"tanhuldll ve Sanayii Nefise mektcbinlle, hit 
lar, Jül Vern"lcr, ı\.lt'k.."Sandr llüma'lar, Ahıncd l\tithat ı kim-;enin Ja~dınu olmadan, kendi kendime öğı"l'ndhu ,.e 
Efendiler. 'recihi Be)ler karamda ıilinmeı ~kilde )"er mt.'kltbe de\:am etmez oldum. Zaten hocalar da bt"nde 
tutmuşlardı. ~ raıla bir ":'CY bulmuyorlardı. Evde \."C.)"R atölyede kara-

ladı~ım şeylrr MrA,.ından ancak en mana!:ıılarını JCMfe .. 
Balı:nı hu kıtdar o~umama kııır, ba~an r~manlan rchi1ilor, hl\na rlalr hrr hanJi bir şey ifade edtn, için .. 

alıp. atar, ba7an :.:~elt:rı odama ~.ık \"t'rdar_me,dı. FaJ..al de hend('n h('r hıınci hir Şf'y bulunan re!iimleri buYük 
henım her Şl")"e bır çare huldua:umu, kuçük kRı) tan bi ti"ti"· l·kı ~akit .0 ,.e rt . k ki utanı;or· · "d lıi 1 . j 1 d k k r 7 ı e ~ ' r o a'a çı arma ın ,J 

fitili~ ı are ın ıll-.uıın J ı~ı a tın ~ cndi~rlen ı~~c~e dum. Rıınlar t<'Ydüfen birini~ eline ge('se, çıplak ,.e 
.Pan"I ~ .. ,ren. nı \'ela .-~efil.l~r. 1 okudu;,tul"flıı ~orun- mahrem bir halde yakıtlanmı .. bir kadın gibi. .-~ırıyor, 
ce tar.)ıkından \'aıgeçnll';ıÜ. Ehme reçcn, her ~)ı oku- kıpkırmızı oluyor ve kaçıyordum. 
)·or ve her okudulum .tı('lİD, ister i\IÜ!)"Ö L(jkolc'ıın ma
ceralan ol"itın 1 i!:ter l\lurad Belin tnrihi umumi,.; ol':>un, 
te~iri altında kalıyordum. 

E:r;ki bir Roma tarihinde l\.tudyos İ Çt-\.·ola isminde 
bir murahhasın. dÜ".tmanlR sulh mÜl'Jlk('rec;i .yaparken, 
kcndi!~ine teklif t>dilen tartları kabul t>lml"ı..'ie öldürü
lt>cl"ği. yolundaki tehdide ce\·ab olarak kolı1nıı ynnıha· 
tmdaki alete ıokup dirseiine kadar yaktı~ını ,.e bu 

Ne )·ap&C':lğınu bilmeden uzun zaman İst.ınbuldet 
dolaştım, Mütareke c;enell"ri idi. !!lehir beniın tahaınnıül 
l"dt>mi~·rcl"iim kndar hHyasır ve karmakano;ık olmu..-tıı. 
llavrana dönmek i~in baham(tan para t"tedim. On giin 
kadar !'onra U7Un bir nıt>ktub aldım. Babam benim i,t> 
yarar bir adam olmam için ıon bir tedbire baş\•tınıyor ... 
du. 

(Devam edocelt) 

dan evvel. iki tane de öğle üzeri 
yutacaksın. 

Dediği gibi yaptım. iki tane 
yatmadan evvel, iki tane de öğle 
üzeri yuttum. Rahat rahat uyu· 
mağa başladım. Ufak tefek şey, 
lere artık hırslanmıyordum ... Bu, 
harikulade bir ilacdı 1 Bitince tek· 
rar doktora gittim: 

- Aman. dedim. Senin hap• 
lar harikulade ıeyler... Benim 
hastalığımın yegane ilacı bunlar
mı,. Eski•inden daha iyi nldum. 
Mükemmel uyuyorum. Bir kutu 
daha verir misin) .. .... 

Bir kutu daha verdi. Uykum 
ve hayatım çok güzel geçiyordu. 
Bir gün yeniden doktora geldim. 
Kendisine ve '"haplanna büyük 
teşekkürler ettim. cEskisinden ne 
kadar daha iyi olduğumu> tarif 
ediyordum. Doktor gülümsiye • 
rek: 

- Eski, yeni hep birsin, dedi. 
Hayatında hiç bir fark yok. Sen 
hasta değildin zaten... Kendini 
hasta sanıyordun. Verdiğim hap ... 
ların da sana tesir ettiğine kani· 
ıin. Halbuki o hapların neden 
yapıldığını biliyor musun} 

- Neden? 
- Şekerden... Evet. Bildi· 

ğiniz tekerden... istersen artık 
onları yutmaktan vazgeçebilir 4 

sin de ... 
Yutmaktan vazgeçtim. Fakat 

uykusuzluk gene musallat oldu. 
Şuna buna hırslanmalar tekrar 
başladı. Derhal ooluğu doktorda 
aldım: · 

- Aman doktor! Sen bana 
bir miktar hap daha ver. Zira 
gittikçe fenalaııyorum. 

Doktor ayak direyerek: 
- Hayır, dedi. Sen gittikçe 

fenalaşmıyorsun. Seninki bir ve• 
himden ibaret, Sen csanki haı .. 
tasın>. Haydi İ§İne git ve beni 
bir daha rahatsız etmel 

• •• ' 
Beş, altı hafta sonra doktora 

yolda ruladım. 
- Na•ılsın} diye sordu. 

- T eıekkür ederim, dedim. 
Çok iyiyim. 

- Nasıl... Ben sana demedim 
mi} Sen. csanki hasta> sın, di ... 
ye ..• Seninki bir vehimden iba .. 
retti oğlum 1 

- Eh.. dedim. Aıaiiı yukari 
öylel 

Doktor duraladı: 
- Ne demek i8liyoraun} Hdp< 

ları yutmadığın halde de peki.il 
değil misin} 

Ben gene: 

- Eh ... diye tekrarladım. A• 
ıağı yukarı öyle! 

- Ne demek istiyorsun yahu) 
izah ettim: 
- Doktorcuğum. Senin hap· 

!ardan günde dört tane aldığımı 
farzettiğim zaman, gayet iyi o .. 
luyor, herkesle iyi geçiniyorum ... 
Akşam oldu mu; :•atağa girme· 
den evvel, senin haplardan iki 
tane cıanki yuttum> diyorum. 
Ooh keka ... iki tane de öğle üze· 
ri csanki yuttum> dedim mi? •• 
Benden i.li!it yok ... Benim mu ~ 
hayyel zehrin panzehri de böyle 
muhayyel olmak lazım geliyor• 
muş . 

,, 11111 , 1 , 11 11111ııııımım1111111111111111111111111ııııu111111111ıu 

~ PiYASA ~ 
f, 11111 111111ımnııııııım111111111111111111111111111111111111111111i 

Neler satıyoruz '? 
Noel müna•ebetile durgunlaean 

ihracat işleri tekrar canlanmağa 
başlamıştır. Dün muhtelif mem1e ... 
kellere 203 bin liralık ihracat mu. 
amelesi kaydedilmiştir. Bu mallar 
meyanında lsviçreye tiftik, susam, 
kf"tentohumu, Rumanyaya porla.. 
kal, Macaristana deri, Hamburga 
yaprak tütün gönderilmiştir. 

INGILIZLERE SATILACAK 
TIFTIKLERIMIZ 

Tiftik ve Yapağı ihracat Birli.. 
ği azaları dün birlik merkezinde 
fevkalade bir İçtima yaparak in. 
gilizlere •atılacak tiftiklerin fiatla. 
rı üzerinde görüşmeler yapmı,lar ... 
dır. Bunun için lngilizlerle yapılan 
müzakerelerde kat'i bir fiat tespit 
edilmemiş olmakla beraber, mu. 
cibi memnuniyet bir neticf"ye va .. 
rı1acağı tahmin editmektedir. 

, ........ R .... i"''ö'''v""<ö"'''"''i 
nuı11111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111'" 

BVGÜNKÜ PROGRAM 

18.00 Prooıram. 18.03 Caz (Pl.) 18.30 
Konu!joma , 18,45 Müzik, 19JK> Caz, 19.30 
Haberler, 19,45 Müzik, 20.15 Radyo "a• 
ı:etesl. 20,45 Fasıl heveti. 21.30 Konu, .. 
ms, 21.45 Orkestra, 22,30 Haberler, 
22.45 Orkestra. 23.00 Caz (Pl.) 23,30 
Kaplllllf ve yarınki ııroııram. 
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S t Bir!ncllrlnan 1940 HXKIK:A:T 

Devlet iktısadl teşekküllerinin Kosa aJaınıs 
haberlerı 'ihtisas 

Mevkileri 
Günü Gününe 

,J 9J 9 ~ılı laali~etleri 
* LIZBON - Trabluetoki ln

giliz muvaffakiyetlerinin F ranaa
da Lyon boraaısında kote edilen 
bazı hisse aencdlerinin tcreffüü
nü intac ettiği haber alınrnıgtır. 
Ezcümle. Süveyı kanalı hisse se-

Otomobilli gazeteler : 
Sümer Bank ve buna bağlı 

müessese ve teşebbüsler Dün Mecliste mühim bir 
münakasa safhası geçti 

Bir arkada,, gazetesinde, ga• 
zetecilerle gazeteler arasın .. 

da rastladığı iki muhtelif manza
radan ıikayet ediyor. Bol mezeli 
bir içki ıofrasında: 

ııumor Bonk tdare mecllal, umumi 
beyete verdiği yılhk raporunda mü· 
esse~ntn gidim \'t durumunu ıu 3 za
viyeden mütalea etmektedir: ı - En
dtıııtrıyel tşler, 2 - Beş yıllık ıırocram 
tesl.ııılerl, 3 _ Mali mu&melt1er. 
Bankanın durumunu ve hayU tenev

vü eden ıaatıyet menulannı izah için 
bu en pratik bir usuldür. P'akat günde .. 
1ik' sUtunlRrda aranılan sadelik ve ko· 
)aylıkla ihata lüzumunu yerine ıetır
mek için eV\·elA mali işleri ele alalım 
\e bunları da kabil oldutu kadar baalt 
umurlarıno. irca ederek tetkik edelim: 

Sarmare: 
Milesse.senın aktifi, nlzım hesablar 

hRrlc 1:.!0,:.!1'13,711'1 . .':ın liradır. Bundan, 
ödenmemi.ş sermaye olan sı=ı.-156.1 HJ,86 
lirayı dUşcr.;elr. fiG:;lt aktifi 
ıı1 . .:oo;.~.·.11,J ı Uraya tenezzül eder. 

Bunun ~:;sO.ti.J::?,13 llrasım kasa v' 
bankadaki paralar. 39J .. o·.rı,7.ı llra&nı 

eenedler, tahvU1er cUzdanlan. 
ını.o:ioı.11~ .. ı1 Hrasını müe31e1e ve te. 
tebbü:-lerc, ıştiraklere ya.pıl~n tah.sts· 
Jerle krediler, ı.4""'' !l32.4~ lıruıru sa~ 
bit kı.vrnetıPr. ~.978,00:l,71 lirasu:u 
muhtelJ! borçlular \'e u1r aktU' he~ 
aa.blar tetkil etmektedir. 

Bu muhtelit un.surlar içinde en mü
himmi. bıtl'!kanın eliaS faaliyet .nev. 
zuu ole.n işlere tahsis eyledlR't kredi ve 
pIA.gmanlardu- ki, ou suretle daQ"ılmak. 

tadır: 
l':l:l.n26.235.A ı Ura n1Ues.sese ve teşcb. 

bUslere yapılan t,ehsisler, 10.ıHJ3.2:.?:;.a 1 
lira lştfrakler, e.3tl!J.d,j6,6tl 11ra mües
ae~ ve Jştırakle:re borçlu cari he,ablar, 

Nlzım besablarıa ödenmemlf senna-. 
ye haric. keza ııt.R07.!!j6,1 ı lira tu
tan pasif d• fU suretle d$lmnktadır. 

~:l,':'':'ıJ. ı2ıl,:.?6 Ura sermaye,. ihUyat 
ye karşılıklar, ~ tti.9.::.9/)0 Ura banka 
t:ıh\·IUE'ri. .jfl.0:1f;.07Z,6~ Ura taahhUd· 
ler, o.uno.10J,lO ııra mevduat ve cart 
hesablar, 176 ı.~15,33 Ura tediye emır. 
ıerııe sa!r hesablar. ~:J.3.;2.n l lira kAr. 
Ödenmiş sermaye henüz tı '.i ı:t.ö.)lı,1 1 
liradır; takat. hızla inkişafa elverecek 
kuvvetll bir kaynakla teçht.z edilmlşttr; 

2 :ıı;ın sayılı kanunun 9 üncü madd•!.tjne 
göre itıbarl haddi olan lı;ı'J mUyon l!· 
rayı bulasıya kadar haZincce her yıl 
a,Q milyon ııranın bankaya tediyesi 
ıcab etmekttdlr. 
Diğer tttraft.an sanayi programlan • 

run tahmil ettiği işlerin azamett anuva. 
cehesinde Z26Z ve 3718 18)1.Iı kanun. 
Jarla bankoya 50 milyon llralılı: btllt
raz salAh1YCtl verllm[4tlr. Bu sa!A.-'ılyet 
Juıı;men icra Vekilleri heyeti ka.ratUe 
dokuz ay vadell aenf'dler ihdası ve 
buniann Mal1Y• Vek!letl tefaletUe 
Cumhuriyet Merktz Bankasına "=lrosu 
eekllnde tatbik edllınlt. ınamen de ha
zineye ve milli bankalara vadel

1

l ta. 
ahhüdlere gtrtşnek suretinde kul.rı.nı!. 

tır Bu mali ll::omblnezonlar, ıınaı 
mış . f ı 
teslsattnn dolayı ecnebi ırma e.ra Ya-
pılan vadesi gelmemiş borclarla bera .. 
ber pe.stfte görülen 56 milyon llr"'lık 
taahhildler kaleın1DI wşkll eder, 

n llyon ııraııt mevduat ve carı 
be~bl~ kaleminin 7.7 mı~ Ura. 
dan fazla51 ınilll bankalara a!ddir. 

ktlf ve pasifin kabataslak 1rae 
et~ğimlz unsurıan arasında. yap1l"l.Cak 
bir muJtayes~ gösterir ld, bankanın öı 

, 1 n endtıstrik kallanmanuı.ın kavna• a . 
bü~Uk bir hızla yarattıtı lşlerin uame-

he-•nde devletin mali yarti muvace ~ 

dım ve mozaharctlle takviye. edıtruış .. 
unla beraber bu. öz kay -

tir. Bun 1 istenmez borçlara 
ı:ıakh•r. d~rh~,.. yüzde sn gibi 
nazaran hcn\.W 
yüksek bir ntspette olup müessesenin 
mail dunımunu ınemnun!yete ta.Yan 
kuvvetli bir seviyede tutmaktadır. 

11 ayhk harici 
ticaretimiz 

__,,-

İhracatımız Hhalihmız
dan 35 milyon fazla 

_,,_ 
Dıo ticaretimize aid olmak Ü· 

·ı resmi rakamlara ~özere verı en 
re ikinciteı,rin ayı içinde n:ıemle· 
k 

.. d 11 milvon 43 hın 509 
etımız en -

liralık ihracat yapılmış. buna mu· 

kabil 5 milyon. 501 bin 68 lira
lık ithalat yapılmıttır .. 1940 yılı-

'k" ·t ırı'n a)·ile bıten 1 1 ay
nını ıncı e 
lık dış tic11.ret rakam~an d~ tica-

. . d 99 milyon J 72 hın 65 5 
retımız e 
lira değerinde olup. buna muh
bil ithalitımız 63 mılyan 592 bın 
1 59 liradır. Bu vaziyete göre ih-

d 1 h. 'ze olarak 35 
racatımız a e ımı , • 
milyon 980 bin 496 lıralık hır 
fark kaydedilmiştir. 
1 

Yılbafı piyangosu 
Taksim kazlnosanda 

çekilecek 
Milli piyangonun 194 1 yılbaşı 

çekili,; bu akşam eaat 2 3 te Tak
ıim Belediye kazinosu a~l~n1an~
da yapılacaktır. Muhtelıf ıkramı-
yeler çekildikten eonra tam. saat 
24 te ıon olarak 100.000 lıralık 
büyük ikramiye çekiieccktl~. Bu 
piyangoda dağılacak ikramıyele
rin yekunu 3,030.950 liraya ha· 

!iğ olmaktadır. Piyangonun çe~i
litini .ı\nkara radyol\I veııtasıle 
her taraftan dinlemek mümkün 
9lac:aktır, 

nedleri 12,000 franktan 16,500 
Eıdisfriyal iflar ı franga çıkmıştır. Bu yükıcli, gün-

' de 5 00 franga kadar bir fark ar-
Bankar.ın endüstriyel lşlerinl, idare zetmektedir. 

mecllal raporunda kabul edilen taan\!e * LONDRA - Son günler
uyaralı:; a • Müeoseseter. b - l'obrlk•- d T ) 
lar t Ura 

e ou OU!IC radyosunun biJdirdi-
' e • f klu olarak a ırupta mü-

tatea edebillrtz. ğine göre Alman İşgal makam-
A """ ları Orleans şehri ahalısine 1 mil-

- .m.uESSESELER: Bankanın ya fr kik 
rattıtı tefebbüsJerden ı;otu, hukuk! ve yon an ı bir ceza keami~ler-
ldart eetlllert itibarile :l 100 pyılı mu- dir. Bu ceza, askeri bir telefon 
taka.be kanunu hükümlerine fe\"flk e- hattını kesmiş olanların merdana 
dJJmif ve müessese hukuki ta.blri.ru al· çıkarıJmamaıı üzerine verilmi;ıtir. 
mıştır .. Bunlara tahsb ed11en sermaye * LONDRA - Daily Tele-
76·2:·:? tı2ı::,1ıı lira, bunun ted\ye edil· graph gazetesinin diplomatik mu
ml4 kısmı da 73.<ı2t.06~. ı 1 liradıı' v_e habiri yazıyor: fngilterenin yeni 
mUesse.'ie 1tlbarile şu suretle datılmak 1 
tadır. A"!erika b~yük elçi•! Lord Hali-

2."i.2 I .oıO,!J'j lira pamuk 1plltl ve fax ın Vaşıngtona gıdcr gitmez 
dokuma fabrikaları mileMeUa\, Roosevelt'le görüşeceği başlıca 
0.4R-O •. iUB,91' yün lplıtl ve dokuma fsb- meselelerden biri de rnüttefikle
rtkalan muessesesı, 3.300.0(M).00 lira rin harb gayeleri meselesidir. Bir
dert ve kundura aana)11 müesse-scl~:-i, kaç haftadanberi İngiliz kabinesi 
'60 000.rıoo •)() lira Karabük demir ve l 
çelik fabrtkalan mücsseseterl, bu mesc eyi müzakere etmekte-
4·40~2B,4D lira &ellüloz sanayii mUes· dir. 
.... ıert, ano.ooıı,no Ura Yerli Mallar * LONDRA - Habeşistan-
Puarln.n müeueseleri. da h•yan geni~lemekte ve İtal

Pamaklu iplik va dokuma 
fabrikalar1 müessesesi : 

yanlar mütemadiyen yerlilerin çe· 
te harbile taciz edilmektedir. Daf: 
ly T elegraph gazetesinin hususi 
muhabirinin Nairobi' den gönder· 
diği bir telgrafa göre binlerce asi 

10:lP tptida1Rnnda murakabe kanunu Habeş, Habeşistan hududuna ci· 
hütüm1er1nf" göre kurulan bu mÜPs.!Cse var mınte.kalarda faaliyettedir. 
Kaysrrt, NazUlt, Erelli ve Bakırköy 
fabntalannı lhtlva etmektedir. Bun- * BEYRUT - Fransız fev
lann faaUyetı hızla geli~ml.'}tlr. Pllha- kala.de komiseri General Dentz 
k!ka aon f, S<'ne zufında p.'lmuk mtibR· Lübnan Reisicumhuru Emile Ed
:raaıan senede vasatı %1fl1 nispetin· de'i ziyaret ederek kendisile uzun 
de artmış ve bu artışta memlek!t pa- bir mülakatta bulunmuştur. 
mUQunun hisse>! 1934 ün 1.0C.5 to- * TOKYO _ Japonya ile 
nundan ıe·ın da 1o .. ;1 ı;ı; tona çıkmış- Hindiçini arasındaki ticari müna
tır. Bu eon rakam. pamuk rekoltl-mi-
Zfn %1'3,43 üne tekabül etmektedir sebetlere dair Fransız .. Japon 
Memleket pamuğu tatıhllklnde ıayam müzakereleri bu gün Tokyoda 
dikkat bir hususlyrt, ıyt kalitede pa- başlamıştır. 
muk hlasealnln gittikçe büyümesldlr; * SOFY A - Sobranya mec
ron 1k1 yıl içinde yerli pamuklarda lisi tarafından dün hariciye büt-
3ltl,1'l tenakuz. akala ve klevland çesinin tasvib edilme!Iİni mütea
cinslerlnde de % ı no kadar bir teza-
YÜd kaydedilmiş bulunu;·or. kıh Hariciye Nazırı söylediği bir 

Harb dolayı.sile iplik ve dokuma it- nutukta, Bulgar dış siyasetinin de
ha]1 ı.orlaştıtından dahili ihtiyacı ğişmediğine işaret etmiş ve Bul
kaTIJılamak 1ç1n fabrikalar hem 1pllk gar siyaırtetinin prensiplerini va· 
hem. dokııma lme.11 faa1iyetlertn1 hayli zeden Kral nutkundan sonra Bul
arttımueıardır: ptyaaa 1ç1n iplik imali garistanın dı~ siyasetinde deği
bir öncek.1 yılın 1.2 milyon ktlosun- ~ik1ik olmasını icab ettirecek hA
dan l :~ milyon ktloya, bez ve başma diseler çıkmadığını ilave etmiştir. 
imali de 72,6 milyondan 'o.~ mUyon * y AŞINGTON _ Roose
mt!treye çıkmıştır. <%23, 11 arbJ). 

Hariçte hasarlanml.I 12A bin ve ha- velt'in nutku ~imdiye kadar gö-
rlçte beyanmış 1 milyon metre bezi de rülmemiı bir dinleyici küt1eıi ta· 
bu rııltamtara ıılve etmek 111.zun gel!- rafından büyük bir alaka ile ta
l'Or. kib edilmiştir. Yalnız Amerikada 

lmatlt mallyet!ne gellnce, İdare nutku dinleyenlerin adedi 80 mil
MecUst raponına göre. harb oartlannın yona yakındır. Beş yüzdP.n fazla 
iç ve dı.o plrasalarda yaptıtı aldaler· radyo iıtaeyonu nutku nakletmiı
le Pamuk tıatıarı. bir önceki yıldan 

daha :rt!Q<k bir seytyede eeyrcyle • tir.* HELSINKI - Dün cenubi 
mı,ur. 

Gene haıb dolayıalle hariçten boya, Finlandiyada büyük bir kar fır
l~lemı malzemest, yedek aletler vesa- ttnası çıkmıştır. Karın irtifaı sekiz 
lrenin ancak yüksek flatlarla o da kıs- metreyi geçtikten aonra flelsin
men tedarlltJ kabll olmuştur. Bu iki ki' de termometre sıfırdan aşağı 
sebebden, !ma!At maliyet! mühimce 20 ye dütmüttür. Trenler teah
latış flat1an da kı;ısmen artmıştır. hurla gidip gelebilmiş ve müna· 

Fakat harbin deve.mtle bu zorlukla· 

Zi~a 

bazı 

Geulaer Etili 
şilıiı~etlerde 

baremden 
bulundu 

---o-

Ankara 31 - Dün Büyük MiUet Mec 1 ru bulmak lınkAnı o1madığından bu işi 
!isinde devlet memuriyetleri arasında böylece tespit zarureti hru;;ıl olmuflur .• 
ihtısas mevkilerini tayin eden kanun demiştir. 
lfıyihası görüşülürken söz alan Ziya Muvakkat encümen mazbata muhar-
Gevher Etili (Çanakkale): riri Feridun Fikri (Bingöl) iht.ısası 

- Hayatta yanlıt yol, mutlak1 geri tarif etmek, bir formül bulmak zaru
dönülecek yoldur. Baremde yanlı1 o- reti üzerinde durmuş ve l:'iyihanın u
larak çizdiğimlz yollara ifte bugün bir mumi hatlarını izah etmiştir. 
kere daha rücu etmiş bulunu;:.rorutJ Tekrar kürsüye gelen Zi.'fA Gevhf'r 

Diyerek bu ihtısas işini halletmek i
ı;in kanunda ihtısası tarif etmekten 
b~.ka çare olmadığını ifade etmif ve 
de\'let bütçesinden ücret alan memur
lar işinde ihtısas mevkilerinin ne de
rece yanlı4 tatbik edilcliiini nazarlar
da canlandırınca Meclisin kontrolü dı-
şında kalan bazı müesseselerde bu i,in 
ne halde olduğunu tasavvur etmek 13-
zım geldiğini söylemit ve encümenden 
gelen cetvellerde 941 den 231 nin ihtı
~s mevkii olduğu kabul olunup geri
ye kalan 710 kişinin mevkileri thtısas 
olmadığı halde kendilerine lhtısas ma
aşı verilmesine devam hususuıldaki li
yiha hükmünü şiddetle tenkid etmi,tir. 

Ziya Gevher ezcümle demiştir ki: 
- 700 fU kadar memur deyip geç

miyelim. Onların asgart 200 er lira 
maaş aldığını hesab edecek olursak ae
nede bir milyon 860 bin lira eder, Bu 
para ile yapacağımız çok itlerlmiz var .. 
dır. Bu paralarla demiryolunu yeni is
tikametlere doğnl iaal edebiliriz. 

Çanakkale meb'wıu bundan sonra ba 
zı memurların neden mutlaka ücretle 
çalıştırıldıklarını, devletin dfler unsur
larından bunların neden ayrıh:hklarm1 
ıormuş, harici ticaret mümeıısillcrinin 
merkeze avdetlerinde haricde aldıkları 
parayı almağa devam etmelerindeki 
hikmeti öğrenmek istemiş:, ziraat enı· 
titüsünde küçük memurlara ezcümle 
snntral memuruna mütehassıs dendiği
ne hayretle işaret eylemiı:ı, liyihada yer 
alan bazı yabancı kelimelerin türkçe 
mukabillerile değifürilmeslni tstemiıştir. 

Muvakkat encümen namına All R1za 
E!en (Siird) ihtısas cetvelleri J.tinin kı
sa bir tarlhçesinl yaparak: 

c- Bu cetvelde filvaki lhtısa,a dahil 
o1mıyan zevat vardır, Iakin hükOme
tin bu memurlara ihtiyacı bulunduğun
dan ve bu para verilmeue o memu· 

* BERLIN - Bu ıabah 6,45 
te Berlinde Anhalt garının bagaj 
depoıunda bir yangın çılmıttır. 
Yangın bazı bürolara ve bilet gi
şelerine de sirayet etmiştir. * BELGRAD - Şarki Sır
bistanda Negotin ıehrile civarın· 
da birçok Tetanos vak'ası müıa· 
hede edilmiıtir. Hastalardan bir
çoğu ölmüotür. 

Etili iht1BB11 cetvellerini tenkide devam 
etmekle beraber barem kanunu hak-
kındaki mütalealarını iU suretle hu
lasa etmiştir: 

- Barem kanunu c:ıktı~ı zaman•be
nim ilk itJrazım tU idi: Ne vakit bu 
devlet teşkilltını gencle1tireceitiz? İ
lim ve fen adamlarını lş ba~nna geti
rerek asrı hazıra uyduracaılız? Bu 
gencleştirme~e rninidir. Bu barem ne 
ı.an1an ıürüklenip lizım nlon yere gö
mülecek? Bu olmayınca bu me!l'e.leleri 
hnlletmeğe imkan yoktur. Hademelik
ten gelenlere bu mücsscsed<" iş veril
dikçe, gittikçe güçleı.ten bu jtlerin yü
ralık bir balık mütehassısı r.ıekamına 
itiraz ederek: 

Ziya Gevher Etili, Mün•kal4t Veka
leti 1htısas cetveli okunurken 210 li
ralık bir balık mütehasssu makamına 
itira zederek: 

- Evvelki gün İstanbul gazetelerini 
okuyanlar memleket için elemli bir 
havadia ke.rtısmda kalnuılardır. İstan
bulda 60 bin küsur torik totulmu~. SO 
binini denize dôkmüıler. 15 seneden
beri bir balık mütehas.<ıı!lhğı mesele~i 
ortaya çıktı, l.Ayihalar yazıldı, çizildi, 
Ticaret Vek.&letine, İktısad Vekaletine ... 
O da olmadı, nihayet balık13 hiç blr 
münasebeti bulunmıyan Mürınknlat 
Vekaletine bajlandı ... 

Diyerek bu memuri~tin lt.kvını iı:;
temit, •Balıı}ı tutup da denize aton 
adama 210 para bile veremem!• de
m1$otir. 

Ziraat VekAleti ihbsas c'!!tvelinin o
kunduAu sırada gene söz alan Ziya 
Gevher, burada 170 liralık santral 
şefliğine itiraz ederek: ·Bu bulunmaz 
Anka kuştı nedir, anlıyamadım• de
miş ve Ziraat enstitülerinde herkesin 
mütehau2s olduiunu, çamaıırcının, 

koleeının da böylece yer aldığını ııöy
lemiştir. 

Neticede hatib, maı.bata muharriri 
Feridun Fikriden, bir formül bulRrak 
icabında miitehasıusa 500, hatta 2000 
lira verilmesini, fakaı mühendislerin 
dahil bulundukları bir ~tvelde böy .. 
le santral memuru gibi memurlnrın 
bırakılmamasını ehemmiyetle istemiş
tir. 

Meclis, encUmenden J{elen lhtıs:\!I 
cetvellerini taclilsi.z kabul etnüş ve 
projenin birinci müzakeresini tamam· 
lamıştır. 

- Yazınızı bir gÜn okurnaıam 
hasta olurum, diye birbirini gök
lere çıkaran muharrir arkadat1a
nn, gazete ıütunlannda naaıl bir
birlerine girdiklerini !['Örüp bay• 
ret elliğini ıöylüyor. Filh~kika bu 

h 
. • • 

mu arrırın de dediği gibi, eğer 
bu üstadlar, huausi meclislerde 
k~vga edip de, gazete ıütunJa .. 
rında doat görünselerdi, bu ,ekli 
hatta bir vazife telakki edebilir
dik. Fakat vaziyet tamamen ak-
ıi ••• 

Son günlerde bir kısım gazete
Jerde teeısürle gördüğümüı: bir 
neıriyat tarzı vardır ki, Türk 
matbuatı namına, bundan daha 
müessif bir hidise tasavvur olu
namaz. iki gazete kiğıd mesele
sine takılmıılar, biri razete sa
hifelerini artıralun, öbürü azalta
lım, diyor. Pekala bir münaı.a,a
dır. iki taraf da kendi görütünce 
fikrini söyle, münakaşa da vara· 
cağı neticeye varır, bite rgider, 
değil mi? Hayır! .. 

Bunlardan bir tanesi oturmuf 
ıütun ıütun bir yazı yazmıf ki, 
gönlünde gazetelerimize karıı bir 
küçük teveccühü kalmıı olan her 
karii, bütün matbuattan buz gibi 
soğutur. O ne öğünmektir öyle! .. 
O gazetede çalı§ll nmuharrirlerin 
üstüne muharrir yokmuı. Gazete
nin, patronundan hamalına ka
dar, her mensubunun lüks oto· 
mobilleri varrnıı. Bun1ann mar· 
kalan bilmem ne imitl (Evet, .a
yın patron, benzin tahdidi yüzün
den keyfine doyamadığı otomobi
linin markasını bile yazmaktan 
çekinmemİftir). O kendisine kız
dığı l'azelenin de üç otomobili 
vannıı ama, onlar, harb çıkar 
çıkmaz otomobillerini satmı,lar, 
bir ıenedir tramvayla gidip geli
yorlarmıf I .. Daha bir takım bu 
çeıid münuebetsizlikler ve kü
fürler I .. 

Ne oluyoruz yahu!.. 
Türk matbuatının, içerisinde 

bulunduğu havayı bulandıran bu 
çeıid ne,riyatla hangi dava hak 
kazanabilir ve hanııi fikir tah .. k· 
kuk edebilir? 

Piyango 

rın devamı ,.
0 

tezayüdü lhttmaltnl ka1At jnkıtaa uğramıştır. 
nazandlkkatealanbankLfabrlkalann 1'11 ................................................................................ mllllır. 

[Arkan sahife 3 sütun l de] 
mizl soruyonıunuı.? ... Ettiillk ... Bizim 
gibi iş adamları böyle bir pa:...-ayı ele 
geçirirler de ondan istifade etmez olur
lar mı hiç! ... Tabii ettik. Bugün ser
mayemiz: ve müdevver işlerimiz ara
&.ın~ girmiş bulunan bu para on iki ay 
içinde hiç değilse yarw ve hatt.8 yarı
sından {az.la bir gelir temin etmiştir. 
Ayni zamanda memleketin, .1mme hiı.
metlerinin menfaatinde işletilmiş bu
lwımakla da ayrı bir faydası ve nü
ması vardır, bu :cııevı 1ht1yaçlanm yeni piyasalardan 

tcmtn için teşebbUılere g!rlşm\4, yedek 
'1etlert de fabrtkalann atölyelerinde 
lmaı için bir te4kl1At vOcude ııetlrmlt· 
llr. Nihayet pamuğıı dotnıdan moğru· 
Ja mllr..ah!ilden almak hususunda tee-

. DİL ÖGRENENLERE KOLAYLIK Şimdi bu mesele bir röportaj mı o
lD.l'alt? .. 

- Elbette .• 
- Azizim tayyare piyangosu herkese 

itllitlanmata batlamıştır. Bütün bu Biraz yabancı dil bilen ,.e bunu ilerletmek U;tiyenler Jçln bunıda bir kmm ayınyoruz; bunu takibde uıul 
ıartıa.r nettcellnde fabrikalann satış- şudur: Evveli. asıl metni dikkatle okuyup tercümeye çah•uuı. Bilmecllilniı: kelimeleri 16ratta buJup kendi kendinize 
lan artmıt ve BBtıf tıymetıertnde bir tercüme yapınız. Bilihnre, kendi yaptıiınız tercüme \ le, mt>tntn altına ko)·duiumuz tercümeyi karışıla15tırınız. 
l!:ı:lS e nazaran % 1·1,7 kadar bir te- Eier farklı bir tercüme (ıkarsa, bunun sebeblerini arattJnp yanhtLDJzı düzeltirsiniz. Bundan ne kadar istifade 

çıkar. Bu mevzu değildir. Siz bir bot 
vaktimde gellniz de size fU •nakliye• 
ve •tahmil tahliye. işlerinin içytizUnü 
arilatayım. Bakın görün ne mevzu. llcm 
benim aöyliyeceklerim aS;ızdan çıkmaz. 
Ben söyliyeyim, siz not edin. U.Yüd olmuıtur. ettiiiinlzl kısa bir zamanda ıöreceksinlz. 

P. K. 
<Devamı yarına) 

Bı akflmld ağlaıca 
Jtrlarinlı tarifeleri 

Fransızca 
Henri iV faisait dea prepara

tifs pour une expCdition im· 
portantc. Personne ne connaıs
sait le ı~cret du prince et cha. 

Yılbat1 mUnaıebetile bu gece cun faisait une foule de auppo
aobaha kadar açık lcalacak eğ- sitionı . 
1ence yerleri için Belediye, yeni Un courtisan, pluı hardi que 
tarifeler hazırle.mıttır. Bu tarifele. 1es autres. se hasarda a inter
r~ göre bu gibi yerlerde rakı ve roger le roi. 
boraya yüzde 2 5 tarablara vüzde cEtes-voıu capable de gar• 50 . . 
I zam yapılacaktır. Yem•k fiat. der un secret? lui demanda ce 
~n.nda hiçbir deği,iklik olmadığı prınce. 
gıbı nıütteri yemek yerıfğe nıec. c:Commentf rCpondit le cour· 
huı tutulamıyacaktır. tiaan, je me feraie plutôt hacher 

Diğer taraftan gaıoı:, limona. que d' en dire une parole. 
to.. dondurma, çay kahve ve vie.. cEh bien, rCpliqua Henri, je 
ki bu •ekilde hueuıi eM-lenceler ya. suiı de meme; voila pourquoi je 
pan lüks yerleırde 200 ve birinci ne vous dirai rien>. 

aını.fla~da 150 kuruftan fazlaya 
v~!ılmıy_e~ek~ir. Bunlardan gayri Türkçesi 
dıger butun ıçkiler de adi tarife. 
nin yüzde 25 fazlaıına verilebi~ 
lecektir. Bu fİ•tlar yalnız ilk kon. 
sc.masyona aiddir. F 871a konso. 
mttsyon, &di tarifeye tAbi tutula
caktır .. 

ell H~kClmetin verdiği bir kararla 
I erınde Yapağı olanlar bu mal
;ı;~ mevcudu hakkında hazırla-

Dördüncü Henri, mühim bir 
sefer İçin hazırlıkta bulunuyor .. 
du. Hiç kim11e hükümdann 111rrın1 
bilmiyor ve herkes bir sürü fa· 
raziyeler kuruyordu. 

Diğerlerinden daha cesur olan 
bir nedim, Krala sual ıormağa 
yeltendi. 

Hükümdar kendiıine sordu: 

t:Sır tutabilir misiniz}> 

Nedim cevab verdi: 

«Ne demek 1 Boynumu vuı du
rurum da tek bir kelimesini aÖy· 
lemem.> 

Henri şu mukabelede bulundu: 
cÖyle İıe ben de ıizjn gibiyim i 

iıte bunun için ıize hiç bir ıey 
aöyliyemem.> 

1 an beyannameleri Vili.yete 
vermeğe baılam.,lardır. Beyan
nameler cuma günü aktamına ka
dar kabul edilecektir. Diğer to
r~ftan kararnamenin nefredilme· 
sınden evvel bazı fabrikalara sa
ht taahhüdünde bulunanl•r evra
kı müsbite ibraz ettikleri takdir
de bu satıılannı tahakkuk etti
rebileceklerdir. Sümerbank Sov-
yetlere yapmakta oldu~u SOO Çoruk F.5irxeme Kurumu Galata N•· 

hiynl İdare Heyrti Reiılijlndcn: 
ton yapağı teslimatı için bazı mü 
eneselerde evvelce mal kapatmıt •4/1/1941 cumartesi günü saat 14,30 

ld .. d da, Galata, Karaköy, Kredillyone han 
0 ua-un an fabrika bu malları No. l deki oalonumuzda, yıllık kongre
teklif mektublan ve saire ile ia- miz yapılacağından mezkür gün ve sa .. 
pat ederek çekebilecek ve taah aite muhterem halkımınn tetrlfleriııl 
hüdünü )'erine getirecektir, aayllJ)arımalı rica ederiz.o 

• 
lngilizce 

Theıeuı was very fond of hea. 
ring about King AEgeuı, and of. 
ten asked hie good mother 
AEthra why he did not come 
and live with them at T ICJ!Zene . 

cAh, my dear ıon, > anırwered 
AEthra, wi'th a ıigh, ca monarch 
haa his people to take care of. 
The men and women over whom 
he rules are in the plaee of ehil. 
dren to him: and he can ıeldom 
ıpare time to love his own ehil .. 
dren as other parent" do. Y our 
faıher will never be able to Ieave 
his kingdom for the aake of 
seeing hia litt1e boy.> 

cWell, but. dear mother,> 
a•ked the boy, cwhy cannot 1 go 
to thie famouı city of Athene, 
and tell King AEgeuı that 1 am 
his son}> 

Türkçesi 
Theaeuı, Kral Egeuı hakkın

daki sözleri dinlemeıini pek ee
ver ve onun niçin gelip T roze • 
ne' de kendilerile birlikte oturma
dığını iyi ka1bli anneei Ethra'ya 
sık sık sorardı. 

Ethra içini çekerek cevab ve· 
rirdi: 

cAh, sevgili oğlum, bir hü
kümdar, milletinin itlerine bak
mak mecburiyetindedir. Hukmü 
altında bulunan erkek ve kadın
lar onun çocuklan me•abeıinde
diı: o, diğer ebeveynin yaptık • 
lan gibi kendi çocuklannı ıev· 
meğe hemen de vakit ayıram:ız. 
Baban, küçük oğlunu görmek i
çin krallığından hiç bir zaman 
aynlamıyacakttr ,.; 

Çocuk ıorardı: 
tSevgili anneciğim, peki ama 

ben niçin o me,hur Atina ıehri
ne gidip Kral Egeuı' a oğlu oldu
ill!!lu eöy!e!!Iİ)'oNmh. 

Bu sırada telefon çaldı . Almanca Fırsat bu, dedim ve kalktım. Nakll-

K olumbuı hatte die ungezogene ye işlerini bir nakliyatçının anlatması 
ve son'ra dinlenmesi herhalde ak~ 

Rede ebenıo gehört wie andere klidar devam edecekti. 
Gaeıte am Tieche. Er nahm cin * 
gekochtes E.i auı einer der vor Yılbaşı plyangO!>---unun talihlilerinden 
ihm stehenden Schüss•ln. reichte biri de eskiden kendisini tonıılı~ 
e• dem neidiıchen Höfling hjnü.. Antnınik'tir. 
ber und Ngte ihm, er möchte Kapalıı;arşıda h~men herkesin tanı
doch dM Ei auf die Spitze •!ellen. dığı bu 45 lik ihtiyara da talih ku•u 
Der war zwar verWundert über gülmüş ve 50,~. lira çıkmışt~r, lki 
• J h B"tt h sonedenberi kond1Sılo bir defa bıle &o• 

eıne so c e ı e, ver!.'uc te es a· ~;~· b 1 ı·k · · d.. K pa 
b D h 1 

'h ı. rü~meu.oe.ım u er ı çıyı un a -
er. oc ge ang es ı m euenso d t lik ta k -- dü · · h hçartı a gene er sa r en gor .. 

w.enıg wıe me reren andern. Das ı güm vakit hayret. ctüm. 
Eı wolJte und wollte nich :stehrn. _ Gel Antranik Efendi, dcdiın. Şu 
Nun nahm Kolumbuı daı Ei, kahvede kartıhkh birer nargile içelim. 
ıtiesa die Spitze deı Eit·ı leicht Kahvede, bir mermer masanın ba
auf den Tisch, und dae Ei atand. şında karşılıklı oturduğumuz zaman 
Lachend riefen alle ; cj a, eo iıt dedim ki: 
eı kein Kunıtstück. ıo kann eı - İnsan elli bin lira kazanır da eşl
jeder> Darauf aber eagte Ko~ ni ,dostuğunu bu. kadar 1:1~al eder 
lumbus ernst: cDae ist dasse1be nü? Amma •pata uuanın goıurı~ pctr• 

. . . F h H" h de çeker• derler .• Buo!arı gcÇt'lim de 
wıe mıt meıner a rt. ınter er la , 1 •ını anlat bakahm . . 'u Jl&ra rı ne y .. p ı0 • 

wcısı es ıeder zu machen.> o, nargileııin memesini kahvecinin, 

Türkçesi 
Kolombus, sofradaki diğer d~

vetliler gibi bu terbiyesizce aöz
leri duymuştu. Önünde duran 
kapların birjnden piomiş bir yu· 
murta aldı, kıskanc 11aray men• 
subuna uzattı ve yumurtayı sivri 
tarfının üetünde durdurma~ını 
ıöyledi. 

Adam böy1e bir rica Uzerine 
hayrete düttü. fakat ona rağmen 
tecrübe etti. Fakat birçok haşka
lan gibi o da muvaffak olmadı. 
Yumurta bir türlü dik dlırınu· 
yordu. 

Bunun üzerine Kolumhus yu
murtayı aldı, ucunu hafifçe ma
sanın üzerine vurclu ve yumurta 
durdu. 

Hepsi gülerek bağırdılar: 
t:Evet ama böylesi marifet de

ğildir, böylesini herkeı yapabi • 
liri> 

Bunun üzerine Kolumbue cid· 
dl bir tavırla dedi ki: 
cBu hpkı benim seyahatime ben
zer, ıonradan herkee )'apabilir.> 

kahve fincanile gctırdiği ılık ruy;ı bnh
rıp sözde asepsi kaidesine uyarken 
anlatmağa bqladı: 

_ Efendim, İstanbuldan ayrıldıktan 
ıonr<', Yafaya gittim. Orada büyük kar 
dc;im ötedcnbcri yerleflUİşfİ. Yafanın 
bir portakal bahçeleri var, Allah seni 
intndır.sın, atla üç günde gezenin. He· 
le o mi~k kok.ulu portakal ~aclnrının 
bir sırası, bir nizaını vardır. Hangi ta
raftan baksan. asker dizisi gibi, bir çiz
gi üzerine dikilmiştir. Hele Yafarun ka
dınlarL •• Hele Yafanın kadınlan!, 

Ah .• Ah .. Derdlerlml tazeledln. ne ö· 
miirler sürdüm oralarda. Ornclan Ku .. 
dti.se gitUm. Oradan sonra dolaşmadı
Rım yer kalmadı. Yedim, içtim, eğlen· 
diın. Bu fani dünyaoın zevkini çık:ır
dırn. 

- Uutına Antranlk Elemli, Jıenlm 
1.flm var. Paraları ne yaptın?. 

- Ne olacak!_ Tükettik. f.te ıö· 
rüyorsun, gene z:anaata batladılc. 

- İyi amma hiç olmazsa birazını 
nyınp saklıı$tydm1 ,imd! üç bet kuru· 
flln bulwıurdu. 

- 'Adam sen de ... Para tahmin etti
ğin kadar iyi bir şey değildir. Bütün 
dtrrller hep onun yürli.nden !iJelir1. 

Antraniği bu seyahatinden aonrıı çok 

1 
Bu feci man111radan kurtulmah 

ve gazete ıiltunlannı en idi cin
sinden bir kazanc vuılaıı olmak• 
lan kurtarmalıyız. Ayıbdır 1 

Yalan : 
Ercümend Ekrem Talu, diin· 

kü fıkramıda, kendisine 
mektub yazıp derd yanan bir ka• 
riden bahsederken: «Denize dü
ıen yılana ıarılınnıt• diyor. Cii
zel değil mi? 1 Oıtad: 

.Bir güzC'l mazmun bulunca Eşrefi, 
Kl'ndiml hic\·eylemezsem kafirim!• 
Diyen merhum Efref l'İhİ, bir 

nükteyi yerine oturtmak için, ken
di kendiaine bühtanda bulunuyor. 

Onu müdafaa etmek bize diif
mez ama, biz kendisini bu vesile 
ile böyle ıöyleyeceğine, hiç ol
mazsa, tahli~iye ıimidi, filin gı"bi 
tavsif etmesini daha miinaaib bu· 
!urduk! 

1941 
Bu ak_, yeni yıla siriYo

ruz. lnaanlık için hayır& ol· 
masını dilediğimiz bu yeni yılm 
eıiiinde, gene mukadderat kapah 
bir çehre ile görünmektedir. Bu 
yüzde, bir ümid nuru aramak bey
hudedir. Bu akıam, biz hepimiz. 
kesemizin imkinı ve kömürcünün 
inaafı nispetinde iyi kötü 111blmıt 
olan bir dam alhnda, yeni ıeneyi 
kartılayacağız. Radyomuz varaa, 
yılbatı piyangosunu takib edece
ğiz; içimizde tatlı bir ümidle, bir
çok imkin11zlıklann, birden av• 
cumuzun İçerisine diifmeaini bek. 
leyeceğiz. Heyecandan yüzümüz 
ıolmuf, dudaklanmınn renııi UÇ• 

muı bir halde, birbirimizin yii
züne mülereddid, enditeli ve il
midli ııö:tlerle bakarak suoacak Te 
dinleyeceğiz. 

Fak at öbür tarafta da, yarah• 
cılık kabiliyetini, ölüm vantalan 
imal etmek yoluna harcayan me
deniyet, tehirlerin üstüne bomba· 
!ar yağdıracak, •Örle bir yanııın 
çıkardık ki 88 bin kilometreden 
alevlerini ıeyrettikıt diye övüne
cek 1 Ve telörgüler arkasında ka· 
nn üıtünde ve soğuğun albnda Ü• 
Jih elde bekleyen geneler vardır. 

Eğlenmek, bünyemizin ihtiyae1 
iae acımak ve ibretle düıünmek 
de, ahlakımızın ve terbiyemizin 
neticesidir. Bu bqeriyete aaya• 
hm! .. 

A. Miintelri' 

talihlileri 
olı:unlııtmıı. filozollqmııı buldum. O 
cSağlık yarım zenginllktira diyerek 
Haydrır Cemilin ou kıt'asını okudu: 

fıkaralıktan önce bezmiştim. 
Para baktım beli eder davet 
Bir düşünceyle anladım ki fUDU 

Bize sağltkmıt en güzel servet. 
Aklıma yılbaşı zenginlerinden Meh• 

med Zekôi geldi. O yüz yirmi kuruJ 
yevmiye ne çaU..ırken, günün birinde 
piyangodan 20,000 lira kazaıuiı ve bu 
parayı iyi idare ederek, bugün iki ima
llithanc sahlbl ve 800 bin liralık bir 
adam oldu .• Tuhaf ,ey, 
Bazılarına gOre para, herşeyde1 her 

}·erde, herkese JAzımdır. Bazılarına gi)... 
re de ,funmülliahab· ne içkidir, ne 
kadındır, ne kumardır; paradır, 

RahmeUi haminnem para için f()yle 
derdi: 

.öıilye de lazım, diriye de tizım.. 
DeUye de Ihım, veliye de lizım .. • 

* Acaba hangisi daha i;-i yapmış: An-
lranik mi, ~fehmed ZekAi mi?~ Artık 
burasını şiı: düşünün. 

Atıl SAKAR 

Üniversite talebesi· 
ne yeni yurd bina
ları temin edilecek 

(llqtanıfı ı lnd oahlfede) 

oğlu, kendisile görüşen bir arka. 
daşımıza ıun1arı ıöylemie:tir: 

c- Epeyce zamandanberi eli• 
mizde, yüksek mekteb talebeıi
nin yatn1as11 yemesi, içme11i için 
resn1i ve husuıi yer1er varıa da 
bu. günden güne artmakta bulu
nan yüktıek tahsil talebesinin ih· 
tiyacını temin ve tatmin etmek 
hududlarının çok dunundA. kal·• 
mı' bir haldedir. Bunun için ye· 
niden. kısmen ve ili.ve-ten yiye• 
cek ve yatacak yerlf!r tesisi mese• 
le!İ bugünün diişıinU1ect!k işlerin· 
den biri halinde görülmı.iş ve bu· 
nun için de bir müzakere açıla• 
rak ıyi bir neticeye varmak yo .. 
hına girilmiştir. Bu düşünce, bil· 
ha11sa Üniversitenin muhtelif fa
kültelerinde birer cemiyet kurul .. 
duğu şu zamanda. bu cemiyetle .. 
rin bünyelerile de muvazi olarak 
lüzum ve zaruretini belirtmekle 
bu nokta da nazarı itibara Ahn .. 
mış ve ona göre çareler bulun• 
masına çalışmak iktıza etmiştir. 

Yurd işleri hakkındaki tetkik .. 
lerimizi bir iki güne kadar biti .. 
recek ve yakında yapacağımız 
ikinci toplantıda yeni kararlar 
vereceğiz.> 

Kayıb 
Altıncı fUbeden alınış olduğum fO" 

forlük ehliyetname~ nüfuz tezkere
m! ve aıhhl muayene kağıdım~ karne• 
mi ve kazanc cüzdanımı kaybettim. 
Yenilerini alaca~ımdan esldlerinln bük 
mü yoktur. 

Aksaray, Kürkçübaşı yoku.,ı Çet 
me sokaiı No. 55 '°!ör Ouib 



Kitablar arasında 

Ziya Gökalp 
Yazan: Kerim S .. di. Ltnnbul. 
19-10. Çeltut KoUcktlf ş;rketi 
l\latbaası. S. 2Z. F. 20 kurut. 

'Ünh··enıte doçentlerinden Ziyaeddın 
Fahri Fındıkoğlunun, Gökalp h::lkf-'..ın
da, fransızca ve türkçe olarak muhte
lif hactmde neşrettiği birçok etüdler
le pek oevdiği m!itefokklre bhsiıı ediJ
mif fevkallde nil!halar tedricen bir 
Gökalp literatürü yaratmasa ba;Jam,ı
tı. Son :zamanlarda. bu litera•iıre Hil
mi Ziya Ülken ve Abidin Neıiminin iki 
küçük kitabından başka t:hctrm:yetli 
bir eJer daha ilave edilmtt bulunuyor. 
Ziya Gökalp, tarihi materyalizmin mu
arızı. 

F.eerin lahlill: 
Eser, 1890 a doinı tarihi =ıddecili

te kartı ııarbda akademik Alınan pro
fesorlerile Kant'çı aos)·ıilistlertn ve di
ni aosyaUstlerin hücumlarını ve orta
ya atılan mütenakız t.eüı.:len it.ahla 
bqlıyor. 

Bundan sonra. Gökalp'ın Fransada
ki iUıaın membalarına - Tard, Löbon. 
Bergson ve Dürkaym'a - temu edili
yor. Takrlrlerinde maddeci tarih JtÖ
ruttlnün ilme dayanışını tnklr eden 
Fransız sosyoloğu Emil Di.i•kaym ile, 
·Gokalp'm tarihi madde.;UiÖ< hakkın
dlll fildrlerloo bi.llıassa istikamet ver
diği anlaşılan• Profesör Bugle üzerin
de duruluyor. Badehu ... Tanz;rr.at ha
reketlnden sonra en büyiik fU'.U ham
lemiz• uytlan ve ·Türk te!ekkür ta
rihinde yeni bir an'anenin temelini at
m1' büyiik bir mütefckkJrt diye k:ıbuI 
edilen Ziya Gökalp'ın mütalealanna i=e 
ı;ilıyor. 

Gökalpın. 1922 de, ·Küçük Mecmua• 
mn yedinci sayuında intişnr eden İk
tisada Dojiru serlevhalı bir mu5aha
besi vardır. Go1ulp bu musahabede ta
rihi maddecililc namını Alan müfrld bir 
meıhebden bahtediyor ve bu mezhebe 
gore lttimat hadiseler araıında yalnız 
lktısadi hidi.selerin ıcniyet oldu~unu; 
ilim, felsefe, bediiyat, ahllk. hukuk. 
oiyuet, !ilan ve din ııibi diğer Jıadi
melerln .gölee - hldlscleı • den ibaret 
bulundu~u IÖylüyor. 

Gökalpe ~öre. tarihi maddociliılin te
melinde ekonomik h.idi.selerln ehem
miyetin! gosteren basit Dır hakikat ya
tar. Fakat, bu hakikat mübalagalt bir 
ıekle sokularak hakikatlfğini kaybet
Jn4tir. 

1923 le basılan cTürkçülüğilıı Esasla
n• nda da. tarihi materyalizm töyle 
takdim edihnlşür: Tarihi rnateryaliı_

me göre, yalnız Iktı.sadi h.idi~ler ıe
beb olabilir, dil\or içümAi hadiseler hiç 
bir zaman sebeb değildir, yalnız neti
c:edlr. tktısadl hid.iscleri.:ı J{nyri olan 
bütiln içtimai hldlııeler epifenomenler
dir, Yalnız iktisadi hadiseler reali!edir. 
Diğ;er içtimai müc-sseseler ne reaUtc
ıJjr, ne de hldise. Bunlar lk~d.i h8-

.. g40 Ierin neticeleri ve ~OIR,elerıdlr. 

ı · Polc:mllı:te, eski Darülfünun Emini 
Profesör İsmail Hakkı a:ıuaeıoğltınun 
ifadeslle .Sosyoloji ilminin kurucusu 
olan Dürlaıym'dan sonra dünyanın en 
büyük IOIYOlolu• Ziya Cök.ıh:un mü
taleaları kaydedilmiş; ve tarihi ma
teryalizmi kuranların eser!erine geçil· 
m!ıtir. Bu eserler ıunlardır: 

• 

l) Foyerbah'a dair te%1er: 
2> Alman ideolojisi: 
3) Napolyon'wı XVID Brümeri; 
4) J, BJoh'a mektub (21 eylıil 1890,; 
5) K. Sm.ife maktub (27 biruıcite .. ,rjn 

1890); 
6) F. Mchrinı:'e mektub (14 temmuz 

1893); 
7l H. Ştarkeoburıı'a mektub (25 ikin

cikSnun 1894), 

Eserlo muharriri. yukankı tafsilat
tan anlaş:ılac:alı üzere, Gôkalpın tair, 
tarihçi. mitoloıı:. politikacı ve halta u
mumt bakımdan sosyolog ~phelPrile 
detil. belki yalnız tarlht maddecili~e 
muanz olan ceph~le m~tJtUl oluyor 
ve kendl ihtisa! sahasının dışına c;ık
mıyor. Bil itibarla. eser bizde pek en
der tesadüf ediltn ciddi bir polemik 
mahiyetini anetmektedir. 

H. ~ahinh1t-ı 

Eminönü Halke\--inden: 
2 ı 1941 perşembe günu Aat (18) de 

Evimizin Cağaloğlundald ulonunda Ü
niveralte Tıb Fakültesi profesörlerinden 
Sadi Irmak tarafından (Millellor ora
ıında üstünlük davası) mevzulu bir 
konferans verilecektir. Davetiye yok
tur. 

* Almanca kunlarına 211'1941 pe110m-
be cun.ü saat (17) de baflanaı:aknr. 
Kayıdlı talebenin o gün ve aatte ders
hanede hazır bulunma1an ilin olunur. 

ZAYİ 
Tıb Fakilltesindcn aldıl!ıın talebe hü

vivetimi ve pasomu kaybettim. Yeni
lin! alacabmdan eskisinin hükmü 
yoktur 

Tıb Fakuıt .. i talcboslndcn 3219 
Mehmed Nazsız 

C BULMACA ) 
·---1 2 J 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 1 
z • I • 
3 1 I• 1 
4 1 1 1 1• 1 11 
s j•I l• I I 
e • I 1 ı • I ı. 
1 1 -ı-1 -1--~•~I -\-=l •::.!..I _,_ 

9sı l• I 1 1 ı l• I j 
l• l• I l• I 1 ı - - ---.......! 

Soldan 1ata: 
l - Arnavudlukta 
2-

bir fe)ur. 

3 - Evin üzc:.rine oturduju yer .. 
Çabuk. 

4 - Bir gazete - Bazw. 
5 - Sözünde durmıyan. 
6 - Nota - Sarmaktan emir. 
7 - Nihayeti - Sicim - Köpek. 
8 - M! - Şimendifer. 
9 - Fırıncıların ba•lıca malı:emeıi -

Gram. 
Yukandan aşalı: 
l - Denizde bulunur (iki kelime). 
2 - Arzu, ı-aye - Dtinya, 
3 - Adanada mebzulen yetişir .. 
4 - Baeıa .. N. ilave olunursa pinti 

olur. 
5 - A~acın kollan - Beyor:;Iu tara 

fında bir semt. 
6 - Nefer - Taze. 
i - Bir ırk - Bazı keli'l'lelerl.n ba

eında yokluk Uade eder. 
8 - Arab tarihinde bir sülale. 
9 - Nezaketli - Bayram~arda kuru

lur. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

GENÇ 
Görünmelı 

isteJ1enlere: 

50 va~ındaki kadınlara nao;,ıl JS 
~ya-t1ında ıürünebiliyorlar? 

Meşhur bir cild mütehassw tarafm

dan keşif, sağlam ve gene bir cildin un

surlarına müşabih olarak gene hayvan
ların cild hüceyrelerinden kemali itina 
ile i2tlhsal ve ·Blocel. tabir edilen yeni 
ve kıymetli cevher, cildin unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kremi terkibin
de mevcuddur. Her akfam kullanınız, 

uyuduğunuz her dakika esnasında cil
diniz bu kıymetli cevheri mas&ederek 
besler ve her sabah kalktı!ıruzda cildi
niz.in daha beyaz, daha taze olduğunu 

göreceksiniz. Gündüzleri de beyaz (yağ-
11z) Tokalan kremini kullanınız. Bu ba
ait tedavi ve itina sayesinde bütün ka
dınlar 10 - 15 yaş gencleşebilir ve ta
yani hayret bir cild ve lene malik ola
bilirler. 

ıj ŞIAIKIAl• IV Al~ 
2 • iKi 1 • IHA LI AI• 
3 A Ll• IF AIDI l IMIE 
4 Sil L\8 1K 1 Ml8 M 
5 AS AIB l l• l• ILIA 
6 BIE ZI• K AIRl• IR 
711 LI• BIAIK 1 IRIE 
8 • 1 N • ITIAIC • • 
9 ~ E 1 L I• R 1 ~ ~ ... ! 

1 UCUZ iLANLAR 1 · 11~~ 
Ş EH 1 R 
TİYATROSU 

• • Tt:Pt.'BAŞI O R A M KIS~Ul\'DA 

., Arayanlar Ak,.m aaat 2C.30 da 

* iş anı·or: Türkc:e. fransızca, ln.<illz· A 8 D A L 
ce lLqnlanna vakıfım. Bu lisanlar tize· 
rine muhaberat ve tercümeye muktedi
rim. daktiloıırafl bilirim. askerlikle ali
kam yoktur. Her türlü referans vere· 
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
Çfl}ıpcak ls anyorum. Galata Kefeli 
Hil!eyln han No. 1 de (C. H.) adrC$lne 
müra<'aal (10} 
+ BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski, 
yeni türkceyl iyi bilen, daktiloyu çok 
iyi bilen ve sür'atli yaıan bir bayan 
müna!ib ücretle it anyor. Hakikat 
gazetesinde (N. N.) rümuzunJt mck. 

Yazan : Do~to·refslü 

*** 
Bevo~lu İstiklal caddesi 
KO~fEDi RIS,111''DA 
Akşam saat 20.30 da 

PASA HAZRETLERİ 

A9-0NE ŞARTLARI 
tubla müracaaL (20) Türklve lcln: 

Satılık - Kiralık 
* Kiralık apartunan dalres:I aranı
yor - İki, üç odalı ve konforlu kiralık 
apartım.an dairesi 1ı.ran1yor. Hakikat 
jtautesinde (Kiracı) rumuzuna müra
caat. C17l * İYİ BİR AİLE NEZDİNDE: - Mo· 
bilyalı veya mobilyasız bir oda aranı_ 
yor. İstanbul ta.rafı pyanı tercihtir 
Hıı:kikat g1117.etesinde- {M. E.) rümuzu_ 
na mektubla müracaat. (19) * L lun denlf'ri - Colr:: ehven fiatla 
in.ı:tilizce. fran51zca dersleri verlrlm. 
her yere sddcrim. Hakikat ıtaı.t"te.slnde 
(Lisan) rumuzuna mektubla müracaAt. 

MUAMELE 

3 avhk 
6 • 

Senelik 

270 

525 
1050 

imtiyaz •hlbl n Başmuharriri! 

Nod b AD KUÇUKA 

Umum neıriyatı idare eden 
Yazı !eteri ll!Odllrll: 

Cemal Hakkı SELEK 

lluıldıitı yer: 

Cumhuriyet MathaUI 

VERGİSİNE -" 
'Iibi müesseselerin 1941 d~n itibaren tutacakları 

l _ 7 nümunl! 'l'lzcrine hazırlanmış 

<İMALAT>·< MU AMELE) 
( EMTİA, İTHALAT ve İHRACAT ) 

IS!l.Tl5) delterlerile (AYUK BEYAN:-IAMELF.R) 
Defterlertmfzin 25. 50, 100 ve dıı.ha fazla sahifelilerl mevcuddur. 

TAŞRA SİPARİŞLERİ St'R'ATLE Gfö;nERİI.İR. 
Umumi satıe ye:-1: NKJL.\P KİT.\BE\ i. İstanbul Ankara Cad. 

Orman Komutanlık Koruma Genel 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık lot'alan thtivacı için 2000 takım 
yazlık elbise kapalı zarf usulile ihalesi 2/1/941 ııeil'!mbe ıtünü saat 11 de 
Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalm.o. J?'omi!>yonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16000 lira ve muvakkat teminatı c1200· liradır. 
3 - Şartnameler hef'2Ün parasız olarak Satmalma Komfsvonundl 

görülebilir. 
4 - İ...teklill'rln ş;ırlnamesinde yazılı ve-tikalarla beraber 

la.nnı ihale aaatbıden bir saat evveline kadar Komisvona 
olunur. ·8681> 

teklif mekhıb
vermelcri il.An 

(ll839) 

Meraıld ı zabıta romanı : 13 - Ben de me-ni, evime bir hırsız Jtir
miş zannetml.ştlm, dedi. D•.iı;ün... Se
nin gibi bir adamın hırsız olması itı
timalini düşünüyorum. Oh ... Ne 20u:J 
de kokuyor. Afiyet olsun şekerim.- Pi
t:ir pifir ye_ 

• 
lpelı MaslıelileP 

Çetesi 
N::..kleden : H. MÜNİR 

- S.n bu kadar parayı nerede bul- ı çok 5U81ler canlanıyordu. 
dun? Zengın bir kadın 'lldıu; elde et- Yarın ilk hı olarak Dolıs'l! bulma~ı 
tın. Belki Dr. Kon da zen~ bir kadın- kararlaştırdı. Herhalde DoM v soylet-
la evlenmiftir. 

- Dr. Kon. hayııtında hlç evlen
memiştir. Eicr evlenmifl('. b.ıgünkü is
mile değil. Bu işin eırarenıdz btr,ok 
tarafları var. Aı:aba Dr. Kon .ipek )la! 
keUler• i tanıyor mu? Ve ne kadar 
tanıyor'!. 

- Benim ilimdi on dakikalık kadar 
bir lfim var. Gece, tekru JtO .. UşW"uz 
Eğer talihimiz varsa. •İr>ek Maske-li
len 1 de Ana getlrmİf oluruz. Allaha 
ısm..ırladık. 

Komı~r Batler, dışan (Jk.tıkt.an 10n
ro.ı bir mılddet kendi krndine dusunOii, 
Dr. Kon ve Doba'a dair zıhnlnde bir 

aıek o kadar güç bir q değildi. 

* Retvil caddcdndeki evde, Eva l\ılar-
lov'a aid katın Uç odası. bir mutlakı 
va.rdı. 

Eve içeri ıdrdifj zaman hu odalar 
karanlık Fakat mutfaktan bir ye· 
mek k u gellvordu. 

Bir adam, kendisine seslendi: 
- Sucukla vumurta pişirıvorum. Bu 

işe dt" elim öyle yatıyor ki .. Eva, bir 
gün t.ekrar namuslular er. .,,, J(.irer · 
ıem, vallalft BfCllık yapac'!A'ım. 

Bu. Co Kolins'in aes1 idi~ Eva, ayni 
takacı tavırla: 

Eva bundan ıonra perde!eri indir
di. Elektrikleri yakb. Kohns. yanına 
gelmişti. Kendisinden ıu rir.;ıde bulu
nuyordu: 

- Bu akşam. bir pipo içmekliğime 
müsaade edersin değil mi artık ... (Elin 
dPki sigarayı ttöıstererck) bu tabut c;i ... 
viterindcn ben bir teY anlamıyorum. 

Eva, buna razı olmuyordu: 
- İmkanı yok, dedi... Sonra s:elen 

Ridenin dik.katini celbeder. SiJtara hak
kındrıı bir çok yalanlar uvdurabilirim. 
Fakat pipo içilmi' bir odaya, a~.n:ıı:ız 
biri gİrF-, tamamen erkeklere has olan 
o vaziyeti nasıl izah edebilirim? 

Kolins bundan ıonra, Eva'ya bir fey 
daha .töyledi ve bu söylediği tey, Eva
vı hayretten hayrete dlişürdü. 

Bugün, üçüncü derecede bir ll"rseri, 
bir sokak scrserj,i Co Kolins'l zh·aret 
adamın kP.ndisini görmeW,e 1tcldiAini 
ctm~li ... Bir saattenberi kapının f'tra
fında dolaşıyormuş. Ko1iruıı evveli, bu 
ıannetmiş. Halbuki, o. 1\.Iakrey'i aTa
V(lrtnUf. Yukarı çıkm.1' ve kapıyı vt.ır 

muş. 

Eva heyecanla: 

Ba,. Di,, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keaer 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Orman Koruma Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Orman Koruma Genel Komuhlnhk kıt'alan ihtivaeı icin 5000 takım 
çamaşır kapalı zarf usulile ihalesi 3/11941 cuma Jtiinü saat 11 de Ankarada 
Yen4ehirıie Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - ~Iuhammen bedeli 6500 lira ve muvakkat teminah 487 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şi'trtnameler hergün parasız olarak Komisvonda $(Örülebilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde va7.ıh vesik:ılarla beraber teklif mektubw 

lannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilin 
olunur. •8680• (11838) 

( İstanbul Vakıflar Direktörlü~ü İlanları 
'--~~~~~~~~~~~~~~-...--........ -
Kıymeti Pey akceai 

L. K. L.K. 
325 65 25 00 
163 68 13 00 

Çartı Terlikçiler ıokaitında 26 No.lı dükkanın tamamı 7147. 
ÇarJI Cukur han iç han üst katta 12 No.lı odanın ta
mamı 7171. 

313 68 24 00 Çarşı Zincirli han ikinci katta 15 No.lı odanın tamamı 
7266. 

' . .. ~'4\·~· 
, ttÖ1.\\~ !S ~ENE GARA~TİLİ 

•• ~O.'(\\'(\-, ISVIÇRE SAATi 

t\)'1.~ OSMAN ŞAKARvEŞ~ 
MÜESSESESİNDE 6 AY TAKSİTLE 5ATILIR 
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Orman Koruma Genel Komutanlık 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel Komutgnlık kıt'alan ihtiyacı için 4000 çüt er 
fotini kapalı zarf usulile ihaleii 211(941 perşembe JtÜnÜ saat 15 te Ankarada 
Yenişehirde Komutanlık binao;ındaki Satınalma Komisyonundıl yapılacaktır. 

2 - Muharurnen bt"deJi 32000 lira ve muvakkat teminatı 2400 liradır . 
3 - Şartnanıt!ler bir Jira 60 kuruş mukabilinde Satınalma Komisyonundan 

alınabilir 

4 - İsteklilerin şartname~inde vazıh vesikalarla beraber 
lannı ihale saatinden bir saat e\"Veline kadAr Komisvona 

teklif mektub
vermeleri nan 

(11837) olunur. ·8h81· 

Yılbaşı için 
KİTAB HEDİYE EDİNİZ 

Kitab, kültürlü bir insanın verebilece~ hediyelerin batında Jtelir, 
MeselB şu eserler: 

Atati.irkün Nutku 3 üncü cild 
Tanzimat 

Fiatı 

600 
350 
100 
120 
130 
230 
85 

200 
220 
60 

120 

İsh\m Ansiklopedisi cüz - 1 
Ademoı?lu 
Divan Siirt Antolojisi 
Deniz Mırı 
Fransız Medeniyeti 
Felst"(e Tarihi 
Tivatro TArihi 
İ~tanbul Sebilleri 
Mikebtnj 
Muhammedin Havatı 
Muasır Fransız Psikolojisi 
Napolcon 
Osmanlı Devrinin Son Sadra.zamları 
Son Asır Türk Şairleri X 

130 
12C 
220 
100 

90 
190 
125 

Ş~heserler Antnloiisl I - Il 
Arımava (Cocuk kitabı) 

Güzel hirer hedivedir. 
DEVLET KİT.~BLARI ~ri.'OÜRLÜ(;Ü SATIŞ 

~(. V. Va},n~'·i ve djier kitahc: ılar. 
YERİ 

Ankara Orman Koruma Genel K. 
Salınalma Komisyonundan : 

l - Boluva dersten teslim tartile 70 ton un kapalı zarf usulile alınacak
tır. İhalesi 14 iklncikıinun 941 aah J:ünü ~aat 15 te An karada Yen*ehirde Yük
sel cadde!;inde Orman Koruma Genel K. binasındaki satınalma komisyonun ... 
da yapılacaktır. 

2 - Beher kilosunun tahmini fiah 23 kuruş olup muvakkat temınatı 1207 
lira elli kuruştur. Şartnamesi her Jrtin Anktıra. Bolu, İstanbul Onnan Ko
ruma Satın:ıJma komisyonunda görülebilir. 

3 - İo;.teklileırin şartnamesinde vaZ1lı Vt"!dk~ları ilE' \M:oraber teklif mek
tublamıı ihale saatinden bir saat evveline kıı.dar komisyonda bulundurmR
ları. •8941 • (12128) 

- Bahsettiğiniz 
mu? diye &Ordu. 

- Evet. 

adam, kısa boylu hir şöhreti yoktu. Nasıl oldu da bu 
kadar parayı yaptı ve bu cakayla )·a

- Tamam ... Öyle ise ismi Dobı:i•tur . 
Bert Dobs!. 

- EveL İsminin Dobs olduğunu ben 
de biliyorum. Mekteb çocuklarının ccb 
)erinden harcbklarını çalmağa a!ışrnış 
bir serseri. Fakat bu defa bir ya~;!ı 
kapıya çattığını h.iı...,ediyorum, Acaba 
bu yallı kapı neresidir?. 

- Ben ıana söyliyeyim, 
Ve Eva, doktorun muayenchan~sin

de cereyan eden vak'ayı anlaltJ. Ko
.ins alci.ka ile dinledi. Sucuklu yumıır
tayı, si.vah ekmekle beraber yiyip bi
Urinceye kadar bir çok ihtimaller dü
ştindil. Sonra bütün bu ihtimalleri zih
ninden tıilip atlı. 

- ' Dobs, hiç kıymeti olmıyan bir !ICr 

seri kırmasıdır. •İJ')('k Maskeliler• ise. 
büyiik balinalar!.. Dobs, bir ista\•rid 
bile de~il .• 

EVR. ll'Si titreyerek sordu: 
- Kolins! ... Acaba Dr. Kon, .İpek 

Maskeliler• d{'n mi? 
Co Kolins birdcnbiı'e cidJileşti: 

- Acabası var mı ya? dedi. Elbette 
onlardan ... ~er reisi det:Ulse, he-rhalde 
rr.ühim azaslndandır Çeteyi permalın
da oynatan adamdır. B<'n Dr. Kon'u u
zun umandanbcri tanırım. Mançester 
şehrinde çahşıyordu. Pek de büyük 

şıyor?. 

- Ben bu adamdan korkuyorum 
Kolinsl Baz.an benden şüphe etlilı:ini 
ı>ezer J!ibi oluyorum. Gözlerinde o ka
dar tuhaf bir bakış. var ki ... Adeta 
benim kim olduğumu biliyorınuş ı;ı:ibi. .. 

Ko1ins, istifini bozmıyarak: 
- Biliyor, dedi. Ve Eva olduğu yer

de donakaldı. 
- Ne dedJn?. 
Kolins ayaAa kalktı. Duvara doiı'u 

yürüdü. 
- Şimdiye kador ~unu hiç ıOrmJ.ş 

müydün? diye sordu. 

Duvarın kenarından d~ teleion 
tf'lleri hizasmda uzanmakti\ olan ince
cik iki tele işaret edi.,ordu. 

- Nedir bul),lar?. 
- Birisi bizi dinliyor kızım .. , Bir 

yerde, muhakkak bir <liktagaf da ola
cak. Belki de halının altında ... Birim, 
her hareketi.miti, birisi dikkatle takib 
ediyor. 

- Kolins! ... Öyle ise, seni de tanı
yorlar ... Bunu ne zaman Iarkettin?. 

- Korkma, korkma... Ben bu ,::ibi 
mandepsilerle eh~ düşmiyecek kadar 
eski kurdum. Ben bunları. burava ilk 
geldiiim zaman farkettim. Onun için 
ıöylediiim aözlere daima dikkat edi ... 

::; l lkincikanun 1940 

1. GENCLİK 
2. GÜZELLİK 
3. tıHHAT 
İşte yiiksek bir kremde 
aranan bu mezi).·etlerin 

he~lni size 

Krem Pertev 
TF.,IDI EDEBİLİR. 

1-Krem PeTtev : Bir 
tuvalet müstahzan
dır. İrıce bir itina ve 
yapıllfındakl hwıusl
yet itibarile yüzdeki 
cizal ve buruşuk

luklann teşek.k.Ulüne 
mini olur. Deriyi 
gene ve gergin tutar. 

2 - Krem Pertev : Bir 
,-üzcllik vasıtasıdır. 
Genişlemiıt mesamatı 

sıkıştırarak cilddeki 
pürtük ve kabarcık
ları J{iderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. 
Teni mat ve ıeHaf 
bir hale ıctirir. 

3 - Krem Pertev : Bir 
cild devasıdır. Deri 
.nıddelcrinin ifrazatı
nı düzeltir. Sivilce 
ve siyah noktaların 

texahürüne mAnt o .. 
Jur. Cild adalesini 
besliycrek kuvvet • 
lendirir. 

Kuru clldler için ya j) lı ve yaj)lı cıı , le r i çin ı 
yal'sız hu11u sf t Ub ve vazoları vard ı r. 

( o-._vlel Denizyolları İ. u. ~üdürlüğü İlanları. ) 
Yılbaşı münasebetile yapılacak 

ilave seferler 
Yılbaşı münasebetile 31 birincikanun 940 aah a:ününü takib eden ıece 

yarısından sonra aşa~ıda yazılı ilıi,·e seferler yapılacaktır: 
Köprüden kalkıt 3.00 Büyükadadan kalkış 0,50 
Havdarpaşadan • 3,18 Heybeliden • 1.00 
Kadıkövünden • 3.25 Burı;cazdan • 1.15 
Kınalıdan 3,55 Kınalıdan > 1,30 
Buruazdan 4.10 Kadıkcivünden 2.00 
Heybeliden • 4.25 HAvdarpapdan ~ 2.08 
Büvükadava varıı 4.35 Köprüye varış 2.25 

N O T : Bu ı;cece seferlerinin Haydarpapdan trenle itti.akı vardır, 
Kadıköy ve Köprüde tramvav iltisnkı yoktur. (12552) 

Aded Unbk Un 

1 zooo - 2000,,-

3 1000 - 3000~ 

z 750 - 1500.-

, $00 • Z000,,-

8 Z50 • ZOOOr-

3$ 100 - 350t,... 

80 50 - tooo,,-

800 zo - ---

Türkiye İŞ Bankasına para 1allrmakla 
1alnız para biriklirmi' olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemi• olursunuz. 
Keoldeler: C Subat Z MaY11-

l Aiu•fM 3 İklnritqrin 
tarl hJerlnde ••Dı hr 11 

Kombıınıh ve lmmbııruız fıisob• 
lan nda en u 50 Uram bola • 
na nlar ku r'an dahil edilirler. 

yorum. Senin söylediklerine de dikknt 
eltim. Onun için herhanai bir ihti_vat
sı7Jıkta bulunduğumuzu zannetmiyo
rum. 

Eva tekrar tellere baktı: 
- Bu teller, nereye s:idi_vor acaba? 

dedi. Şu dakikada da. bizi dinleyen var 
mı acaba!?. 

Kolin.ı ·Hayırı makamında başını 
salladı . 

- Rahatına bak yavrum, dedi. Din ... 
leyen adam bir saat önce buradan ay
rıldı ve henüz ı;telmedi. Benln1 anla
dığıma göre, bu gece büyük hfıdiseler 
olması muhtemeldir. Vazivetı adama
kıllı öfırenmeık üı:ere, vukarıya bir 
göz atmıştım. Adamın ismi Vening
dir. Ticaret ilinları yapıyormu, gÜya ... 
Fak.et bunun uydurma bir me~gulivet 
olduğu muhakkak. (lt.olins'in aeşi de
ğişti:) Bu sabah onu, parkta da gör
düm. 

Eva heyecanla 10rdu: 
- Ne yapıyordu? 
Kolins gülmekten kendini alamıya

rak: 
- Ne rni yapıyordu? dedi. i er inan 

ister inanma; kulu kuşlarını be!'ıleven 
merhametli bir centilmeni aeyret:nekle 
meşguldü ... 

Eva. tabak' rı yıkrıdıit1 sırad:ı., Ko
lins bir maıanın başına oturclu ve ce ... 

binden uzun namlulu, bir tabanca çı .. 
kardı: 

- Makine ya~ı var mıdır sc r;e .. 
kerim. Şunu yal;layaca~ım. Bilir iıı. 
bu tabanca neredeydi?. Sarıp sarma. 
layıp tenha bir yerde toprak altılla 
gömmüştüm. (Eva, makine ,-~~· Retir. 
di Kolins tabancayı temizleyıp Yağ ... 
ladı. Sonra. bir çocuk ıcvcr a:ibi eİue 
namlusunu ve kabzasını okşayarak) Be 
nim sadık dostum! dedi. Bu kadar R.0-
mülü kalmakla. kimbilir, c:uı.ın ne ka
dar sıkılmıştır?!. 

Kolin!I tabancayı tekrar pa1t05Untın 
cebine koydu. Sonra kollui:a gömüldü 
ve bir ıigara yaktı. 

Eva, radyoyu açml.ftt. .. 
Saat onda, Kolins yerinden :.~ktı. 

Dış:anda yaijmur yağıyordu. uzg.J.r 
çıkmışU. Pencerenin pervazı sarı lı
yor: uğulduyordu . Yağmur taneler~ 
camları dOvüyordu. 

Islak caddeye baktı. 

- Ben gidi~orum yavnırn. ~e~. Rı. ... 
sa bir zaman sonra tekrıı.r ge e. ılece ... 
ğimi zannetmiyorum. Belki de hiç Rel
mem! 

- Nereye gidiyorsun J(ollna' 
Kolins güldü ve Eve'nın kulağına 

eğilerek şu cı.imleyi fısıldadı; 
LArkaM var) 


