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• 
1 ita/ya hala mı 

hulya peşinde 
Kn~'Bristaııcla -Mır· ile be-

raher diler bir paetenia 
o .. ıı.. ... ıılevleıleriae yem 

1-
niza1111 tavsiye eıw.1ndea 
ooııra ltalyadan r;elaı m• 
barref propaganda laabert 

hıllii ltlllyaıııa ve 111ilıveri• 
Balkanlarda hulya pqı•de 
ko,tutunu gii.•lenyer. 

~d~~ 

~: ETEM iZZET BENICI a ,·e 

d'' ıı • 
İki gllıı evvel ~ta •Mir• ıın• t• 1 1 

·ırlı1 loıı; oldup halele iki Uuicu p-
ıı 

ııti,ıı 'ttesinin cH.elk··••.ra yelli •n.a.mJ 
çr'· ~ ...... ıanıy ........ ı.uı ............ 

liy.ı b111isalaruu Aıuodel• a;.-
l'ıirı. matbuabaa ukletmlfli. Bu-

;I< tün ole İtaly .. ıajanallUll .ra,ydıf:J 

1 il' ~ telolii lfÖZÜJllÜ&e i.l.İfllllf bal• 
'"Y•r. İıalyaaaa Balulllarian alı-•' 11iı ılerse r-C-ea bilea BaJJuuı-

bil"" lt,.ı1a yeni •ium tahriki J•..-U-
·a\Jl~ ı_ "lıhıtu Ye Hlıun içi• ole iter 

1 .,11 
~6rtii tahrif n •ucalitada. dalti 

p't' latifaole ehnek istediii anl .. ıby .... 
ert~ Balkanlarda, Balkanlılanıo ken-

1 '' (j kendilerine hik:in1, her türlü 
"'nebi niilin n tesirinde11 izade, 
lııtiistıılril n müstakar !tir halde 
~lunmasını isti,_ ve hn•un içiıı 
'6tün nüfuzunn ortaya koyan en 

9 !' ~~ta d.,...let Türkiyedir. 

1c" ltalyan ajansı kendi cephesln
Jidi'· ~•ıı pmdiye kadar yaptığı neşri
iıt'!t htın n mihveriıı her türlü dip-
,~ 1•matik ve buan da lehditkir fa

lli:vetleriniıı bu hususta miıcssir 
•ln1adıiını &ördükten oonra Tiirk 

' ' .. .. 
• 

• 

.. 
' 

Karaya oturan 
Amasya motörü

nün yardımına . 
gidildi 

Kız kulesi açıkla· 
rında iki bahkcı 

boğulmaktan 
kurtarı dı 

İzmir limanına bağlı 99 tonluk 
Amasya motörü üzüm, incir yüklü 
olarak liınanımıza gelirken •Si -
livrh önünde karaya bindirmiştir. 
Motör yaralanmış ve buradan im
dat gönderilmiştir. 
tx1 BALLKÇI BOÔULUYORDU 

Yuna nltlarm - raldık.lan İtal,... uker teri 

Üsküdarda İnkılap mahallesinde 
o.turan Şükrü Oltakan ile Mehmet 
Paşa mahallesinde 12 numarada 
oturan Salahattfo Lalezar isimle· 
rindcki iki balıkçı Kl7.kulesi açıkla
rında balık tutarlarken, sandal 
devrilmiş ve ikisi de denize düş
müşlerdir. Balıkçılar boğulacak .. 
ları sırada feryatlarını duyan san
dalcılar tarafından kurtanlmış -
!ardır. 

ltalyan ordusu 
Şim rayı bir 

harabe halinde 
bıraktı 

---------
Amerika birleşik Esrarı ilaç di.ye 

Bardiya da devletleri Nazi.. kullandığını 
şiddetli topçu lerden korknıaz aöylüyen adam! 

duellosu 
1 

· • • Müteadd:t, eroin, afyon 

-•. - .... -:'"t '.- --=· .. . . ~. . -........ 

Milli Korunina Kanu
nu daha faydalı bir 
şekilde değiştirildi 

Baıvekil Doktor Refik Sa:,Jam, 
bu hususta beyanatta bulundu 

Büyült Milld Medisl, dün milli lr.o-ı Bma<aalqlı, fiyot ıııünkUesini bqlı 
runma kanununun bazı maddelerinin de- haşma bir elim: haline •etlmıt!lı: !Azım. 
li6tirılmesi hakkındaki kanun IAyihaaınJ dır. Bunu yapt.ıktan IOMll fi;yat mflnılr.&. 
müstaceliyet kararile kabul V• roüzake- besinin daha iyi olacağı kanaat.ine vb:ıl 

re etmiJtir. Qlduk. On\111 için bUCilnkil tlılkllAU. ı. 
Bu mllDMebetl• beyanatta bulıınaıı ,.ır.ıe dolnı yilrü:reeeiia. 

Başvekil bilhassa demişti ki : llüralc.abe lranumuıUıı tatbiluwtmcla 
cHeyeti C<Olilıeniz \akdir buyurununua müldıassıslarda.ı:ı haddi Azamide ilti!a

lı:I, son bir sene en buhranlı bir osıe oL de etmek bizim esasen ıiarımızdır. Mö
mu:;tur. Harbi.ıı devamı. iktıaadl •azi:f"- tehalSISlardan istifade edelim ""'1<• 
tin ekr ııün değişen prllan, bır halta lıittabt muhtelit ıubelere taal!Qlc eden 
e~I verilen kararlar, bir batta oonra (Devamı 5 inci şo.Jıifede) 
ld~ta bir &eae evvel verjlmiş bir karara ------------
b<nziyecek kadaı· tahavvüller ıöııter

meklldlr. 
Bıtt.abi kanun ~vesi dahilinde ça.. 

lılan hüktlmet, buyüzden birçok mUşkü. 
Ut.a uğrodL Fakat birçok noksanlar &ö.r

dU ve tecrübeler edındi. 
Mili! korunma kanununun tatbiltinden 

mütevellid ne~yic müsbet fakat .b.akika 
len tam ve kimil dej.iMır. Olmadıtınm 
mh•ali de befi.l.fl nuz.urunuu getirdiJimiı, 
ycnı tadillerdir. 
İtiıal:itta müsküHlt olmuştur. Halkın lh 

tiyaçlan için stok meselesi ... Fiyat ıesblti 
ve mılrakabesi, doğrudan doğruya Adeta 
devlet teşkil!.tna mumam bir le olaııılr. 
kabul edildi. Fakat bugünkü tarzda yü. 
rüyerek !!yat ınürakabesi yapmap .im. 
kAn yoktur. 

Bi:- amele kolunu 
makineye kaptırdı 
Feolıane mensucat fabrikasında çalı• 

pn Sabri Enderseven ismindeki amele 
~abrilı:acia çalışırken sağ elini mııltineye 
kaptınnk yaralanmış, Balat hut&U
.... iru! ı-=ı,.ır. 

Merdivenleri inericen 
MezbahaJ'a kesilmek için ko)'11D p.. 

tiren çoban Hüseyin Şenel 8lrlında ke>
yun olduğu halde mezbaha merdiven • 
!erinden inerken d{lşm~ başndan ya
n lanmıı, Balat )ıutahanN.jne kaldJ.rıl.. 

m11tır. 

p' llıatbuahna atf~len muharref 
~ ·ı ~İ> huli88yı Balkan merke:ılerin

rJll' ~ fikirlere fesat n şiipb" kalmak 
,W hyesile ye ıaıı.ki Türk deYletinin 

llıiilabaulan imi~ &ihi tröstererek 

· - • ngi(tereye gıttıkç•, satıcılar yakalandı! 
Şehre giden yollar ~t iyen tl!yyarelerı daha fazla yard!m. 

italyan ölüleri e Sonuma bir akın da bu_unmıya d•· 
Koprü albnda hamallık yapan sabı.. Yeni ve mühim bir tedbir 

ş•'t tapınak istemiştir. 
ıı•'' .Bütün bu menfi ve şüpheli faa

li~ttlH bize iyiden iyiye anlatıyor 
.. ,,! ~. İtalya ve mihver, halli bazı 
:. llnlgar gazetelerinin yardımından 

~ ,ıı da ıstilade ederek hal~ Balkanlar-

dolu ) aptrlar vam edil C !!: k 
•• Kahire 2li (A.A.)- Köyler mu-

J T (ı k t lıabirinın bildirditine &öre, Bardi-
U Ç lT ayı eC• ya mmtakasında lngilizlerle itaı-

h . k ,. r. . yanlar arasnda fiddetli b&r tepçu 
iZi! QTl eşya dü~u ...... olmaktadır. 1 

b k l (Devamı 5 inci u:Jıif..U) 
ıra mış ar ~ °''';}·· -~~~:A:ıJ 

Nevyork 26 (A.A.) - Şikag) 

Deylı Nıyuz gazetesinde Edgar 
Mowrer diyor ki: 

•B. Knudsen, çarşamba gunu 
yaptığı beyanatta, İngiltereye yat" 

(Deva.tnı 5 inci ııalıifede) 
flltıl da •yeni nizam• hulyası ~inde 

,~ ~11\nıaktadırlar. 
ııı' Halbuki. bekledijimiz artık ftal
~·j.~ h:11n değil sadece Balkanlardaki 
_,u· ~•ı-aı salıaSl ve yeni nizam hulya-

Korfudaki çocuklar için 
tayyarelerle elbiseler 

atıldı 

Büyük hava taarruz• denemesi 

•• v·ıayette bü
i r toplant 

yapılıyor 

' •ından vazgr<;mesi ı\rna\-utlnğu 
~ı~' d~ bırakıp ~'1tınesi ve B.ılkanlılan 
ııo ktndi başlarına ve kendi rabatla

l'Jtı-ı t~rk ... tmesidi.r. 
Vıınan . lanın kazıuıdıj?> zafer -

d•n, Yugoı;lavyanın i•tıklalini Ye 
v•'' 1•iıtünlüğünü muhafaza dZmi yo-
01ıl 1~ndaki kJll'l iradesinin tecellU.in

/ dtn sonra Türk:iyenin bu yoldaki 
,t! ~•ttı hareketi de ilk gi.indenberi 
,! l\ıaltlm olduğuna göre BuJpris -

.. ,J ı..ndaki zayıf temayüllerin de bu 
i ~•lda sönüp gitmi, bulunması bir 
ı 1·. bakikat hükmü altında bulunmak 

terektir. Almanyaya gelince; Al
llıanya bir çıkmazııı içindedir ~e 
tlinden cüne kendisini hedef ıtti- , 

d•
11 
~ eylemekte iruYVel \le iktidar 

' ~ıılan İııgiltereye karşı mücadele 
ı·~ ~. mukaYemet tedbirlerini aramak 
od~ llıecburiyetindedir. Almanya AY- ı. 
ıı l'ııııa kıt'8Slncla artık turnırl ka-

~iliyetinl kaybeylemiş "" bük -
lııen müdaba variyetine geçmek 
1~hrannda kalmıştır .Bu itibarla 
.\lnıaııranın da her teklini lecrü
~ ettiği n fakat •ytnl uizam• • 
1•kaınad1ğı Balkanlar hakkında 
~Undan böyle anc-~k bitaraflık ve 
istikrar emeli muhafaza eyleme•i ' 
~•ndi siyasi, ukeri Ye iktısad! 

e llıen(aati icabı olmak gerektir. 
~J~ Balkanlarda Ye ~·akın Şarkta 
;ıı'l "tukua ıelecek müselltlb hadiseler 
i ~ .\Jnıanya için bundan böyle lehte 

4'ğil, ancak aleyhte ve hattii va
~İrn derecede neticeler kaydetmi:ye 
)arar. Bunun içindir ki, Almanya
~ın bundan böyle Balkanlara n 

O~ \>akın Şarka karşı çok itinalı n 
A lıer türlü ihtiliita ıebebiyet nre

tl!!ı; hadiselerden tevakki eder bir 
tiyaset muhafaza etmesi li.zıındır. 

Bu ırerçckliğc rağmen eJier mlh- 1 

~ •... ve İtalya bala Balkanlarda 
(Deııırmı S incı saJıiJIXU) 

Aina 26 (A.A.) - Cenup batısı 
mıntakasında Yunan k.ıta'lan d~· 
manın müstahkem bazı ınevzıle -

rini ı.,.gal etmişlerdir. Çok miJrtarda 
İtalyan askerı esir edilmıştir. 8 top, 
10 mıtralyôz ve diğer harp mal • 
zemesi iğtınam edilınıştir. 

K~::=~~Tecrühede bava dafi topları ve 
dün akşam !taı~·an tayyarelerınm makineli tüfekler de ateş açacaklar 
Korlu cıvaşında bır mahalli bom· .. • 

........ _ Uıkl . bil";-,...,~ Bugun saat 14,3-0 da vilaye. tte daıre 1 tır. Bu toplantıda ha.va taarruzla _ o-=uan e erını _......,.u , .. d. . 
mu urlennın ıştırakile buyük bir rından lroruruna tecrübesi bak -
pasıf müdafaa toplantısı yapilaca\- (Devamı 5 ıncı .•ahifede) 

Et fiatlarında tenzilat 

• 

' 

, 1 Bu sabah 
• 

1 lere evam e 
ontroa.-

• 

Ynaan Kralı Majeste .Jorj ve 
Bqvekil General Netak.saa 

KORFULLI ÇOCUKLARA 

Aüna 26 (A.A.) - İngilız tay -
7arelen, dün Kortu uzerinde UÇll

rak, İtalyan tayyarelerinin bom -

bardımanına uğnyan KorfuJu ço
cuklara verilmek üzere elbıse ve 
çamaşır atmışlardir. 

( Di~ r Ulgrajlar S incı lllWjede) 

1 
Eti e.ski fiattao sattığı görülen bazı 

kasaplara ceın kesildi 
Kasaplann perakende saıı.şlarda 

da tenzilat yapmalarının tcmı nı 

ıçın kontroller yapılması bak.kın -
da kaymakamlıklara \ nlen emır 
\lU'rıne dun ve bu saban muhtelif 
seıntle1·de kontroller yapıl~tır. 

Beled.ıye: et fıatlarınuı İstanbul 
Balıkpazarında .!Uranuın ~ - 60, 
dağlıç 65, kıvLrcık 70. sığır ~5. 

Kadıköyunde Dafılı~ 70, krvırcıl< 
7fı . oıgır , Beyoglunda . Karaman 
liô, dağlıç 70, kıvırcık 7f>, kuzu 90, 
ıığır 50 kuruşa satıldığın1 görmüş 

ve bu fiatlardan yüzde 10 tenzillıt 

yapılması icabettığini kayma.kam- , 
lıklara hıldirmiştir. Kontrollerde 

(Deııa.tıU 5 ;...,. ııa}ujede) _ 

Suyuna ric'at, 
boyu a takip! 
Arnavutluk cephesinde Yunan 

erkanı.lıarbiyesiııin gözettij:i he -
deiler, harekatın seyrine uzaktan 
bakılınca da anlaşılıyor. Belli ki, 
Yunanlılar §imal cephesinde mu
kavemette kalmağa, fakat mer-

(Deva.m1 5 inci rahifede) 

kah Bohur e:;;rar kullanmaktan beoınci 

ceza mah.k.en1esıne dun 2 ay hapis ve 1 
Ura para ceza:iina matıkô.m etmı.şıir. Bo-. 
b.ur mab.kemedc: 

c- lleo muanrud baş aı:rıııına müple- sa 
lAyım. Esran iliç olarak kulla.DJ.yorum!> 

ihracat mallarımızın 
ış fiatları beynel mi· 

lel piyasalara göre 
de.mışur. 

Kasımpapda otUJ"&J) Fazlı isminde bır 
eroincı de 1aka)anmo vt> üzerindeki -45 
paket ttomı yold.a bulduğunu iddıa et... 
111ıı;ee de ı yıl h°""" malıllüm wunmuş-
ıur. 

·ro~ Sıtlunm kahvesinde yatıp 
luılkan Metımed. Vefada Kürd Ramazan 
..., Yusufla arkadaşlıl<lar Raiid Hak:Jtı 

af70o •• :ıo pakeı eroınle tululm...W--
d&r. 

Çekmece yolunda 
bir kaza 

ucuzlatılaca 
Hükumet ihracatçılara vereceği primi yüzde 

25 aı.altıp fon hesabına alacak 
ihracatçılara verilme-kte olan ııada da fiatları yükselmiş ve bu 

takas pnmluinin yüzde 25 bin fon yüzden ihracatçılara verilen pri
hesabına ayrılması hakkında ali .. min azaltılması düşıinülmüştür. 

kadarlarca tetkıkler yapıldığı öğ- Fakat prim miklarınm azal!ılrrası 
358 numAnh kamyon dün §O- renılmi§tir: ithalat primlerine de tes'r e<le -

for Osmanın idaresındeki Çekme- Şımd.ıye kadar ihracat mallan- ceğiııden hükümet bwrnn yerin~ 
ce köprüsundeo &eçerken beton mız beynelmilel piyasalardan pa- ihracatçılara verilmekte olun :im 
oüıuna çarpıp köprüyü hasara ug- halı olduğu için hı.ikümet bunları;ı !erin yüzde 25 inin pone ayrı'anı< 
ratmış •e yuvarlanmıştır. beynelmilel pıyasaya göre satış fi- Ziraat Bankasına yatırılma.,, iü-
Şayaoı hayret olarak Osmana atlarını ueuzlatmak ve böylece §iinülrnektedir. Ziraat B i<•-ına 

birşey olnıamıştır • ihracatlarını temin etmek üzere yatırılan para)•r ilerıde hu :urnetçe 
Bir bekçi yaralandı ihracatçılara prim veriyordu . lüzum görülecek i~lere mesela köy-

l{unıkapı bekçilerınden Dursun Şınıdı ısc harp dolayısıle ihracat lüntin, müstahsilin hiınayesıne sar-
ınıııllanrmzın beynelmılel piya - folunacaktır. 

dün gece meçhul b1r şahsın teca- 1-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
'Viiztine uj:rıyara.k bıçakla yara - I• 
lan.ınıştır. 

Trakya hattında 
da ameleye 

tenzilat yapılıyor 
(Y 4Z1$ı 5 inci sahifede) 

KISACA 

Çörçiiin nutkundan 
sonra •. 

Çörçilin İtalyan nıilletine bitap 
eden son nutkuna okuyan bizim 
muiıut arkadaş, 

- Farkında mwn bu ntttuk ba
na aeyi hatırlatıyor . 

Dedikleu aonnı devlllll etti: 
- Hani §tt: •Ne kendiU rahat 

etti, ne de bqkalaruıa huzur 
nrdL.. mealinde başlaytp «Yıkıldı 
gitti cihandan, dayansın dıli kil· 
bur .. • diye biten meşhur beyti. 

1926 danberi İtalya ilk mısradı, 
1940 onu muhakkak ki BOn ıı:ıısnuı 
ve müntehaya yaiwı.la§t\n7or!. 

• • 

ÇERÇEVE 

Politikacı lafları 
NECiP FAZIL KJSAl(UREK 

lngilizler, İngiliz politi· 
kacıJan ne ııü:ı:el konutu • 
yor!. Bu irfaıı ve zevk aa
bibi adamlar konuıurekn, 
herhangi bir politika teker
lemecisi karııtında değ-il; 
politikayı bellibqlı bir ruh 
haleti ve dünya cörüıüne 
bağlı bir akıl sporu haline 
getirmiı kamil bir insan 
kal'ftsında olduğunuzu hia
aediyorsunuz. 

Geçenlerde, lnciliz poli
tikacılarından biri, ltaly~ 
lar hakkında f(>yle dedi: 

- Bu milleti, yakında sa
dece cüzel aan'atlarla meı
cul olacak bale cetireceği:&. 

Bu mevzuda. bundan d .. 
ha anlayıtlı bir aöz söyle • 
nemezdi. 

• Bir Amerikalı da, lngil-
tereye Amerikan yardımı 

hakkında. hala hayali A· 
merikan alakasızlığm<la.n 
bahsedenlere dedi ki: 

- Evinize bitiıi!c binada 
yangın çıksa, komıunuza 

hortum vermez misiniz? 
Bu mevzuda bundan da

ha anlayıılı bir aöz aöy le · 
nemezdi. 

• 
Bir Alman politikacı s1 

da. Alman siyasetinin :.:e :k 
ve eatetika düıkünü ha.,ın 
edaaına rağmen do~ bir 
aöz ıöyledi: 

- Sonuna kadar harbet
meğe ve elimizden ne gelir
se yapmıya mecbur oluıır 
muzun bq aebebi, eğer İn
gilizler neticeyi kazanırsa, 
bizi ne hale getireceklerini 
tahmindeki kolaylıktır. 

Almanlar hesabına ilk 
defa derin bir zaaf ve selim 
akıl ifade eden ıöz ... 

Bu mevzuda, bundıı.n 
daha anla)'lflı bir söz ıöy· 
lepemezdi. 
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ALLAH 

ARTJRSJN 

Allah artının, T ramYllJ' 
idaresinin varidab gittikçe ar• 
byormu§! 1940 da 2650000 li· 
ra kazanmu .• 1941 de varidat 
2.775.000 tahmin edilivor. 

Tramvay idaresi, kazanma
nın yolunu buldu. Arabalar .. 
zaidıkça masraf azalıyor, vari • 
dat ise yolunda ..• 

TEMiZLiK 

HAYVANLARI 

Belediye ıubelere bir tamim 
yollaml§: Temizlik itlerinde 
kullanılan hayvanların günde 

aekiz saatten fazla çalııtırd· 
mması istenmİ.f ! 

Fmt, temizlik amelesi. 
günde sekiz :;aatten çok daha 
fazla çahfıyorlar •. Tamimde, 
acaba, onlardan bahseden, ayır 
bir fıkra var mı? 

LiMANIN 

CEZASI 

Liman reisliği, Ortaköy nb
bmı önünde denize çöp attığı 
iddiuile, belediyemize ceza 
kesmİ.f ! Acaba kaç lira dersi
niz? 

Maamafih, belediyemiz, ce
za kesme faslından çok vari· 
dat topluyor, oradan kazandı· 
ğı, bu taraf da VCl'İr •• ne çıkar? 

KAHVE 

VE KÖMÜR 

3uçuş 
meydanı 

Y eşilköy, Ankara Ye 
Adana meydanları mo
dern tenYir Yaııtalari-

le techi.1 ediliyor 
Deviet Hava yollan ımıum mll

dürlüğil. yo!.cn nakliyatı için Yqil
köy, Ankarıı ve Adana hava mey
danlarını asri tenvir V8Sl talarıle 

techiz etınej!i kararlaştımııştır. 
Buralarını icabında kazdan te • 

mizleınek için de kar temizleme 
mır.ki.neleri alınacaktır. 

Kazanç vergisi taksit müddeti 
bitiyor ' 

Kazanç vergisi taksitlerini öde
me müddeti bu ayın 31 inci ak • 
şaınına kadar bitecektir. 

Mükelleflerden bazılarının borç
larını vermek üzere şubelerine mü
racaat etmekte oldukları görülniiif
se de bazılarının da ayın sonunıı 

bekledikleri anlaŞ1lmış ve ay so • 
nunda bu yüzden vukua gelecek 
i2ıdihama mani olunmak ve mfı -
kelleflerin maruz kalacağı m Ü§ -

külatı önlemek üzere defterdarlı.lı: 
tarahndan bu hususta da şubelere 
tebligat icra edilerek esaslı ted -
birler alınm3.$1 ve mükelleflerin 
vaziyetten haberdar edilerek borıı
lanru ay sonuna bırakmadan ver -
melerinin temini bildirilmiştir. 

IBüçüK HABERLER 1 
ViLAYET Ve! BELEDiYE: 1 

* Beyaz ve kaşar peynıri fiat
larına yeniden narh konacaktır. 

Belediye iktısat müdürlüğü tetkik· 
ler yapmaktadır. * Tramvay ihtiyari durak ma -
hallerinden 17 si kaldırılacaktır. 

Diğer taraftan birinci mevkilerde 
yalnız 7 kuruşluk ıkinci mevki · 

Bir ıuiniyet şaheseri 
Fiat murakabe komis)'<>DD, J• 

mek nğlarma narh koJmak istir 
7or. Sebebi basit, çünkü, yağ fiat· 
lan, bilindiği gibi, mütemadiyen 
yükselmekte. Bu ~ tetkik ediliyor. 

Tatbikatta, narhın ne dereceye 
kadar miiesm olacaiuu, bittabi 
bilmiyonız. Çünkü, erbabının söy
lediğine göre, dünyada ve bilhassa 
İstanbulda, yağın arzettiği çeılt 

yuılııile, hiçbiı: başka madde boy 
ölçüşeme"Z. 

4in bu tarafı lazım değil. 
Fiat murakabe komisyonu, yağ

cıları davet ediyor Ye kendilcrile 
görüşüyor. Yağcılar, &§ağı yukarı 

şu mealde bir cevap veriyorlar: 
- Fiatlara narh koymayınız. İs

temiyoruz, biz bildiğimiz gibi sa
talım. Eğer, narh koyarsanız, Ka· 
radeniz sahillerindeki bazı şelıiı:

lerde, yağ fiatları daha y!iksektir. 
Biz de, malımızı oralua gönderir, 

satarız. Fiatı ucuzlatalım derken, 
üstelik, İst:mbulu yağsız bırakmış 
olursunuz. Zaten, şehirde 1500 te
neke kadar yağ stoku var .• 

Hakikat aynen böyle ise, bu 
cümleler bir tehdit ye şantaj ifa
desidir. İstanbulu yağsız b1'ak • 
mak tehdidile şantaj yapıyorlar. 

Biz, bu ifadeyi, ayni zamanda biı: 

suiniyet tezahürü olarak kabul e
diyoruz. Bu üade yalanla dolu -

dur. İstanbulda, ancak 1500 tene
ke yağ stQku bulunduğu baştan 
başa yalandır. Daha fuladır, sak

lıyorlaı-. 1500 teneke, eğer mey
danda ise. üç beş büyiilc ve top • 

tancı bakkaliye mağaza&ında bile 
koı :,•lıkla sayıl•bilir. 

~turakabe komisyonumın kor.ı

sında bu şektlde konuşabilen in -

sanl.1rı suiniyetle it11 am etr.ıel<, 

onlaı·a iınnıe viccJanıaın en h~·fif 
ceza :--ır.t vei.ıne!ı;tlr. 

Bir gazetede fU aerlevhayı 
okudum: «Kahveden zehir., 
lendi.» Acaba, insan kahve iç
mekten nasıl zehirleniyor diye 
havadiıi okudwn. Fakat, tu-

1 haf değil mi?. Havadiıte ı 
kahveden hiç bahiı yok. Bir1 

vatandqın, iyi yanmamıt kö
mürden zehirlendiği anlatdı. 
yor. 

!erde 5 kuruşluk bilet bulunacak, REŞAT FEYZi 
diğer te';ınil bıletler kaldırıııp her 1.,,======- . 

Acaba, o refikimiz, kahve 
ile kömür aruında bir fark 
görmüyor mu? Doğrudur, çün 
kü, ikiıinin fiyatı da hemen 
hemen biribirine yakın .• 

YAGLARA 

NARH 

Sadeyağa narh konuyor. Ur· 
fanın kiloıu her yerde bir ola
cak .• Sevinelim. Fakat, Urfa 
yağı diye aattıkları yağlaruı 

kokvw, cinai, lezzeti her yer• 
de ha§ka bqka.. Doksan çeıit 
tiirl..i Urfa yağı imal ediyorlar. 

Narh hangiıine konacak, 
deıı;ini:.:?. 

AHMET RAUF 

Erenköy kız liıeainde ve Göz• 
tepe Orta mektebinde 

Göztepe kız orta mektebi talebe
leri aralarında 132 parça muhtelif 
eşya toplıyarak kahraman asker -
!erimize hediye olmak üzere .Kızıl
aya vermişlerdir. 
Diğer taraitan Göztepe kız orta 

mektebi ile Erenköy kız lisesinde 

•havacılık dernekleri• kurulınWJ· ı 
tur. 

yer tek kıt'a sayılacaktır. Bu pro
je Ankaraya gönderilmiştir. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Balıkçılar; ağ yapacak pamuk 

ipliği bulamadıklarını tıcar.-t m;ı. 

dürlüğüne bildirmişlerdir. Bugüıı 

ticaret müdürlüğünde bu mevzu İl· 
zerinde görüşmek üzere bir top • 
Jantı yapılacaktır. * Ticaret odası meclisi azalan 
intihabı dün yapılmıştır. * Dün ~ehrimizden 450 bin li
ralık ihracat yapılmıştır. Bu me
yanda Mısıra 3000 kilo gravyar pey
niri gönderilmiştir. 

MÜTEFERRiK: 
* Çorluda parti kongresi yapıl

mıştır. Toplantıda idare heyeti re
isliğine Ziya Güray, azalıklara da 
Sabri Kişmir oğlu, Süleyman E -
ten, Mustafa Uzel, Ali Osman Er
söz, Refet Esendal ve Bedri Sel vi 
intihap olunmuşlardır. * Dün gece saat biri otuz beş ve 
ikiyi 36 geçe Erziııcanda 5 saniye 
süren iki zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. Kümüşhane, Şebinkara -
hisar ve Orduda hasarsız zelzeleler 
ohmıştur. 

Sirkecide Yenihanda nakliya• 
işleri yapan Moreno Al!irantinin 
döviz kaçakçılığı yaptığı ihbar o
lunmuş ve defterleri tetkik için a

lınıntı tır. 
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SELAMI iZZET SECE\i 

- Böyle söyleme .. Bıışkalar:nın 
neler aradıklannı, neler buldUK • 
l~r.nı bılmıyorsun ki. Bugiın ça
lışan cilinağ o kadar çok ki.. in
san denen karınca durmad2n ça

lış;yor, durmadan tophıyor. Bu an
da bir lfıboratuarda belki de ya
r m c..inyayı alti.i.>t edecek bir şey 
keşfrdilmedlğ•ne emin misin? .. 
Belkı de birı, bütün dünyayı ate

şe ,·erecek bir barut icat e1ım~tir. 
Benim bu bodrumda size yeni bir 
göz bulmağa çalıştığımı kim bi
liyor?. 

Bu sözleri kansına yüz kere, bel
ki de bin kere söylediğini unutup, 
coşkun bir sesle tekrarL;ordu: 

- Yeryüzünde bir tek gayem 
var; Bu üçüncii gözü meydana çı
karmak. Bu gud<le değildir, ne bir 
sinir ganriliyonud.ur, ne de Len -

intik bir gangli<>ndur .. Fakat var
dır, mevcuttur. Bu mevcudiyetin 
bİ'l işe yaraması, vazifesini yap -
m . ..;ı liızcmdır, ben bıınu istiyo
rum .. Ben ecda<hn:zın bu göze ma
lik oldl!klarına kaniim.. 

Ya Dekart!. 

Bir kitap aç1yor ve okuyordu. 

Kadın her zamanki gibi sabır ve 
mü teve ·kil, muti üstadın dersini 
dinliyordu. 

- Dekart bu üc;ün"c-ü gözün ru
hun ~iği olduJlunu si:>ylemiyor. 

T ~ l~beye fuzuli 
masraf yaptıran· 
lar cc.laianac:ık 
Muallimlerin talebele
ri tazyi!&: etuıerueleri 
• • • • .. • • ., t. 
IÇ '•l uır emu gouaerııuı 

TalebelPrin pahalı pergel ta -
kımları, boya, örgü, l:uma:ı ve sa
ire alınması için tazyik edilme • 
mesinin Maarif Vekaletince mu

vafık görüldüğünü ynzmıştık. 

Bu husustaki emir dün Maarıf 
müdürlüğüne ve oradan da tekmil 

mekteplere gönderilmiştir. 

Yine bu emre göre talebeler ki

tap ve defterleri en ucuz kağıt -
larl:ı; olmazsa gazete kağıtları ile 
kaplıyaca.lclar.irr . 

Badema bir ders için miitead
dit defterler tutturulmıyacak v~ 

talebeleri bu hususta tazyik eden 
muallimler cezalandırılacakır. 

Kızılayın Talebe takvimi 
Kızılay Ankara merkezi tarafın

dan hasılatı. tamamen yoksul tale
belere sarfedilmek üzere yeni yıl 
için bir duvar takvimi çıkartı! -
mıştır. 

Hayır, bak ne diyor, dinle .. 
- Dinliyorum. 

<- Fikrin kaynağıdır; fikir bu ı 

kaynaktan dima!:a akar .• Münev
verler üsta<io.n l>u sözlerini talırıf 

etmi~ler. Münevverler dolkavuk
tur kadınım. Hayır, bu göz ruhla 
be<jiğı değildir, fakaı fi krin kay -
nağıdır. Dekartın sözlerini mü -

nevverler tefsir ederken ta'ırif de 
E'ttiler. De kartın ne demek islediği 
çok sarihtir. Beşerde her uzuv ve 
dimağ.n her intıbaı çüttir diyor. 
Bu cift intıobalar, üeüncü gözde 
yekvücut olur, birl~ir ve din-ıaJa 
birleşmiş halde akar. 

Ben de Glaııdın, gözün burada, 
tam alllJ!l1 ortasında olduğunu id
dia edi:;orum, çünkü orada oldu
ğunu biliyorum, görüyorum.. 

Parmağile karısın;n alnına do- , 
k\lndu; 

- Eski cetlerimi7.irı bu gözü a
çıktı, zamanla kapandı, kay>b<ıl<lu. 
Kertenkeleler i.ist:!""tde in<'el .. rneler 
yapı.m: Bu .q5z bir kaf~tilSı deli - J 

istihla 
si or 

Aboneler daha fazla ccryan sar
f1 na mecbur tutuluyorlar! Fakat .•• 
Şehrimizde elektrik sarfiyatını 

arttırmak üzere bir proje hazır -
lanmıştır: 

Buna göre, ev, dükkan ve diğer 
müesseselere tahmil edilen cereyan 
sarfı mcburiyetlerindek:i miktarlar 
arttırılacaktır. Mesela bugün yap
tığı kontratla senede 80 kilovat 
cereyan sar!etmiye mecbur olan 

bir müşteri, bundan sonra 100 ki
lovat sarfına mecbur olacaklardır. 
Fakat buna mukabil de cereyan 
sarfiyatı çoğaldıkça fiatlar da de
rece derece yüzde 35 den yüzde 50 
ye kadar ten:ilat yapılacaktır. 

Diger taraftan elektrik idaresi, 
senelere taksim ettiği bir program
la yeni tesisat vücude getirmiye 
karar vermiştir. 10 milyon lira sar
tile Silahtarağada 35 bin kilovat
lık büyük bir muhavvile merkezi 
vücude getirilecek ve ayrıca V ani
köy, Şişli ve Beyazıtta da üç tane 
onar bin kilovatlık daha küçü.1< 

muhavvile merkezleri yapılacak -
tır. Bu suretle şehirden cereyan 
inkıtalannın umwnf olmaması te
min edilecektir. !MeselA Beyazıtta 
vukua gelen bir cereyan inkıtam
da yalnız İstanbul tarafının elek -
trikleri sönecek, buna mu.kabil, 
Beyoğlu ve Anadalu yakası elek -
trikleri yanabilecektir. 

35 bin kilovatlık büyük merkez, 
cereyanının üç semt merkezleri.ne 
verecek, bunlar da mıntakaların -

daki hatlara taksim edeceklerdir. 
Eugün ise yalnız Sil5.htarağada ol

mak üzere ancak bir tane 10 bin 

kilovatlık büyük muhavvile mer -
kezi vardır, 

Yeni tesisat için şimdiye kadar 
3 milyon Hra kadar para sarfedil
miştir. İnşaata devam edilmekte
dir. Bu plan 5 yılda tamamlanacak 
ve hepsine 14 milyon lira sarfe -
dilecektir. 

~===~~~~~~~~~~~~ 

40 yıldanberi süren ve babadan 
oğı~na intikal eden bır kan güt
me davasına. dün 2 inci ağır ceza 
mahkemesinde bakılmıştır: 

Davacı Kapalı çarşıda bodrum 
hanında bir numarada elbiseci 
Keban madeninin İmrili köyün • 
den Ali Ged ik ile o{;lu Mustafa 

Gediktir. Mevkuf suçlu da hem -
şehrileri ve meslckdaşları İbrahim 
isminde bir gençtir. 

Ali Getiik üç ay evvel oğlunu 
İmriye göndermeğe karar vermL~. 
yülc!crini hazırlamıştır. Mustafa 
ak<ama kadar yorulduğu için de 
Bey, zıtta Ömer efendi lokanta -

sı~a göndermiş bir~z sonra da ken
disi gitmişt!t. Bunu haber alan İb
rahim_ de lokantaya gitmiş ve bir 

köşede masa işgal ederek bir şişe 
raJ.:ı içtikten sonra tabancasını çek

miş bütün kurşunlarını evvelii A
linin üstüne ikinci şarjorunkileri 

de oğ~u :l.Iustafanın üstüne boşalt

mı~tır. Baba ile oğul dörder yer -
leri nden agır yaralar almışlar an-

cak u· •n ameliyattan sonra hayat-
ları kurtarılmı~tır .Ali Gedik mah

kemede davasını şöyle izah etmiş

tir: 
•- Bu tam kırk senedenberi sü

ren bir kan davasının son safhası
dır. 21 sene evvel amcam Mustafa 
Gedik İbralı 1min ailesinden Ali 
Fefiliyi öldürmüştür. O vakit şirr:di 

ğ.n<.en çı.kıycr. Noksansız bir göz
dür. Bu göz eskiden vardı, yarın 
d~ olacak, ; ~rın n'c;·dana çıkara
cag m. 

- Yarın!. 

DJktor Kafi sanki mıh,akbel 
bt:Ş CJ i görür g1bi oluyordu; sanki 
kaı .s.nda üç gözlü insanlar var • 
dı! Liç gôzJ.l insan kimbilir daha 
neler gôrmeğe muktedir olacaktı. 

- Bılivorum, estetikacılar bu 
gözü çi"kin bulacaklar .. Siklopus 
gözü!. Güzelli.< namna protesl<l e- 1 

d~cehler. Güı.ellık!. Gü1ellik ne • 
dir? Faydanın manası vardır. Fay- ' 

da hayat demektir . 

Es;ısen başkalar,ııın fikri umu
runda değildi, söylenecek olan söz
leri umurla'lıuyordu. Gayesi scv
dıği kör kadına bir göz vermekti. 
Bu karanlıkta kalan lrndinı, fen
nın mt:cızesıle nura kavuştura -

cakt ı. 

- Mucize!. Berki de bir serab!. 
Haklı olduğuma eminim, fakat bu
nu islıat edebilecek miyim?. Bu-

21 yaşında olan İbrahim anasının 
karnında bile değildi. Babası, am
cası ona aklı erelidenberi Ali Fe

filinin kanını almasını telkin etti- 1 
!er Annesi ninnisinde Ali Fefilinin 

intikamını söyledi. Ölen bir Ali idi. 
Öldüren de bir Mustafa ... Bugün t.le 

İbrahim bir Mustafayı ve bir Aliyi 
öldürmek isliyor. On bir sene ev

vel de bu İbrahim beni vuracaktı. 

Silah çekti. Fakat benim uyni şe
kilde mukabelem üzerine arzusu

nu yapamadı. Üç sene evvel köyde 

üstüme ateş açtı. Ben pusuya gi -

rerek onun tecavüzünü yendim. 
Ben de ayni siliıhla mukabele et-

tim. Ben İstanbula geldim. O da 
geldi yanımda dükkiın açtı. Bir 

gölge gibi beni takip etti ve oğlum·[ 
dan ayrılacağım gün beni de oğlu

mu da öldürmek istedi..> 
MüCdeiumuıni İbrahime; •Öl -

dürme kaı:dile yaralamaktan. ceza 
veri!me<ini istemiş ve müdafaalar 
yapılıp dava karara kalmıştır. 

1-----------------------·I Umumi kütüphanelerin açık 
kalma zamanları 

Şch,.. ,~ wcki umumi kütüpha

neler kanunusaninin 31 inci günii 

akşamına kadar saat 17 10 da ka

panacaktır. Şubat birden itibaren 
de eskısi gibi akşam 18 e kadar 
açık bulunacaklardır. 

na ömrüm vefa edecek mi?. 
Günler geçiyor, kadın bodrum 

kat:ncia elektrik şualarının altın
da yanıyordu. Bazan beyninden a
teş çıktığını hisseder, k.ıımıldamaz, 
hareketsiz bekler: 

- Devam et derdi, 'bulacaksın! 
- Ya gözünü ararken sıhhatini 

harap ediyorsam?. 

- Bilakis bu tecrübelerden son
ra kendimi tam sıhhatte hi.ssedi -
yorum. 

- Ya muvaffak ol;rmazsam? 
- Muvaffak olacaksın. Alnıma 

ışık tuttuğun zaman teninH! du -
dağL'l değiyor sanıyorum.. Işık 

benı öpüyor. 

İkisi de hayal içinde yaş·yorlar, 
bir sera'.:ıa doğru koşııy-0rlardı. Aşk 
onları ayni rüyaya salmıştı. 

Doktor Kiıfi: 

- Hakkın var diyordu, inanmak 
lazım. Ben inaru:;orum. Değil ıni 
k~ seni nura kavuşturmak aklım
dan geçti, bu gece ölecek olsam 
gözler>m arkada kalmaz. Hay al. 

1 

Aske l 
tal beler 

Kuleli, Maltepe ve Bur
ıa askeri liselerine 

yeni talebele,. 
alınııor 

Maarif liselerinden nakil sureti
le, yeni ders devresi için Kuleli, 
\Maltepe ve Bursa askeri liselerine 
talebe alınması kararlaştırılmıştır. 

1 martta başlıyacak olan bu dev
renin kayıtlarına önümüzdeki ııyın 
.2ıO sinde geçilecektir. 

ŞARTLAR 

Alınacak talebenin öz Türk ır -
kından olması, sıhhi muayenede 
sağlam çıkması ve istekli adedi ih
tiyaçtan fazla olduğu takdirde ya
pılacak seçme sınavında kazan -
ması ve kendi okllarında bu sene 
aldıkları ilk kanaat notlarının de
recesi iyi olması şarttır. 

Bir sene tahsili terkedenler, her 
ne sebeple olursa olsun yaşını bü
yütmüş veya küçültmüş olanlar, 
yaşları, boyları ve ağırlıkları u -
keri liseler talimatında yazılı had
lere uygun olmıyanlar kabul olun
mıyacaklardır. 

Bu şartlan taşıyan istekliler bu
lundukları yerlerin askerlik şube
lerinden diğer kaydükabul şartla
rile müracaat yollarını öğrenebi -
leceklerdir. 

1 boya fırçası için 
2 ay hapis 

Tam•kar sobacı cür
münuıı cezasinı bulup 

tevkif edildi 
Tarlabaiında sobacılık yapan Ro

pen isminde b:risine bir fırça li
zım olmuş fakat Ropen bunu hır
sızlıkla ele geçirmek kararile o ci
vardaki boyacıların dükk.fınlarını 

gözetlemeğe koyulm~tur. Boya • 
cılardan biri dükkandan bir iş için 
çıktığı sırada açıkgöz sobacı he -
men fırçayı aşırmışsa da suç üstü 
yakalanmış ve Beyoğlu mahke -
mesine verilmiştir. Dün Yapılan 
duruşması neticesinde tamak8..r 
hırsız sobacı iki ay 15 gün hapse 
mahkum edilerek tevkü edilmiştir. 

Kurban deri ve baraaklan 
H er yıl olduğu gibi bu yıl da 

kurban deri ve barsaklan kuru
mumuz teşkilitı tarafından topla
narak hasılatı kurumumuzla Kı -
zılay ve çocuk esirgeme kurum
ları genel merkezleri arasında pay
laşılacaktır. 

Kurban bayramı yaklaştığından 
deri ve barsakların toplanması 

işınde bütün teşkılatımız icabeden 
tedbırleri almıştır. 

--<>-
Diyanet işleri mütavere iz&• 

lıkları ihtihas mevkii 
addedildi 

Diyanet işleri reisliği teşkilat ve 
vazıfeleri hakkindaki kanunda bir 

değişiklik yapan bir layiha Büyük 
Millet Meclisi bütçe encümeninden 
çıkmıştır. Bu liyiha ile diyanet 
işlerinin müşavere heyeti azalık • 
!arı ihtısas mevkileri olarak gös
terilmektedir. 

4te hayatın yegane ve asli nıuu 
budur: Hayal!. 

Cahit gittikten sonra odasına 

çıktı. Pencerenin önüne oturdu. 
Uzaktan Marmara görünüyordu. 
Doktor Kiıii bu manzaraya bay. 
lırdı. İstanbulun bu sakin köşe -
sinden görünen sakin manzara ha

yallerini yeni hayaller katardı. 
Uzun müddet sesı;iz durduktan 

.90nra konuştu: 
- Bu gencin hastalığı garip bir 

lıasta !ık .. Fakat maliım.. Genç ve 
güzel adam. Aklı tamamile başın
da amma ıztırap çei<iyor Onun ız
tırac.nı dindirmeliyim. Yegane ça
re C:e, doktor Şükrünün tavsiye
si. Kendi kendine telkin vermesi: 
•İyii"'§tim!. demesi ve buna inan
ması lazım ... Onu iyileştiğine ik
na etmek !Azım. Amma nasıl?. Ca
nını karl'Cığ.m, orta çağlarda Ca
hidi •kanşm~· diye hansederler
d1. İçinde seytan v~r sanırlor<h .. 
Şuradan bana Molyerin •A.mfit
rıon. eserini verir ......, · :iı ? • 

IDecmı var> 

ikinci 1'1apo1J.:> 11 
Yazan: Ahmet Şü ~ii E - f,R 

'J.'ruihte Napolyoıı adı Fr~ııst· 
nın Almanya ile :f.riştiğl :ıztı!l \• 
çetin mü.adelclcrle bır!H.tc arı· 
lnn bi.r isimdi..r. &irinci Napol) 011 ,., 
Prusya AJnuır.lığı ve Avuotı•r 
A ·n ınlığı :!e mücaı!elc~ e gir:ı 
mil ve her iki Alman devletini d• 
mağh'ip etmi§ti. jena muharebe · 
sinden sonra, Leipzig harbine k• 
dar Almanyl\ Napolyonun taha~· 
kümü altında kaiır..ıştı. ,

1 üçüncü Napolyon ise. gene ısı 
·1· Fransa • Prusya muharebe•' 

nıtşhurdıır. Filhakika bu nııth";' 
Teb«de Alman lor, Fransayı ağır bP 
hezimete uerntmnl-Ja intiknntl• • 
rmı almışlar ve 1870 zafori, Aln1

•" 

milli birliğiııin tahak!Tkuna d• 
çığır açmıştı. 

E'nkat tarihte bu iki marııf l'I•• .. 
polyond!!•ı başka, tanınmıJnn 

şinıdı ansnın kemikleri orta)• •· 

tılaıı bir de ikif"ci Napohon .. ~~:; 
dır. İkinci Naı;olyon balıa!ı l>rı'' 
Napolyonı•n oğludur. Kenılts' 0e 

baban, •Roma kralı• anası •Rcirb· 
tadt dükü. ve tarih de ·ildnci l'I" 
polyon• unvanlarını vermiştir. JJtl' 
güne kadar tarihte hiçbir rolii al· 
mıy an bu Uç unvanlı genç, ]'la • 
polyonun ikinci karısı ve Av11sııı; 
ya imparatorunun kızı Mari Lıtı• 
ile izdi\·arınden d<>~mu~tur. l'I~ 
polyoıııın birinci karm, Gener 

1 Be:ıubarnai~nin dnl ko:.. 1an -ze\'~e' 
Josephine idi. G''lc hir t"'rrt1 1~ 
biti iken evlendiği . hu kodı,,d•• 
Nopolyonun ~<>cuf-u olnıadı •' 

Au;lerlitz, jena mııha~~1ır1 rri~I 
kaznnıp da bfitiin A\'t"L•p:l)'I'- }'1'" 

kim olduktan sonra Nnpolyon. b~· 
··k · t 1 - d ,•et<~ yu ımpr.ra or ug:unn e\'ft; ' 

blı varisi olııınılığıuı hatırladı.~~: 
nun üzerinedir ki A'·usfuryn ıııJ 
paratorunun kı!t f\J:ri Lu:.ı il~' l!\'' 
1 d. . k "ki . .,. .,!tO en ı. işte cmı cı-ı • l!f'tııt..- .. 

Parise nakledilen Reichstndl d~· 
kü, Napolyona göre de llcıııa 1«9

; 

bu izdivaçtan doi'cmuştur. f~k~ 
babası çocuğunu pek az görebıl '• 
Çunkü çocuk 1811 senesinde dol .,,., 
du ve bir sene sonra N apolyon 1 

• 

paıatorluğunun yıkılmasile ııcfl" 
celenen Moskova sefcriııe çı1'1J. 

d ki h · etiıl Napolyon bu sefer e ezım .,,! 
sarsıııtısından kurtulamadı. Eri 1' 
sene Leipzigde de mağlilp oldU 
bütün orta Avruı\ yı kaybet1İ .
nihayet 1814 senesinde istifa etil 
ve Elba adasına sıirüldü. 

Napolyon FJbadaki mer:ıI-' 
giderken, kendisine kansınıA .. 
çocuğunun" refakat edeceiini ı' 
netmişti ve Elbaya cittikten ,,.ııt' 
yazdığı mektuplarda adaDlll -
giizel evini hazırlıttığuıı V9 1ı-' 
disile çocuğunn beklemekte ~ 
ğunu karısına bildirmişti. F~ 
Mari Lui%, A vuııturya Başv6"'" 
Metternihin. tellıtinile ,Elbay• 1'~ 

"d "' d f/r casının. yanına gı ecegı )':r e • 
yannya babasının yanına döııd 
ve çocuğunu da beraber ahlı. rlff' 
poh·on biı: defa daha ne karısıııJı 
ne de çocuğunu rörmemiştir. rt•• 
polyon bundan bahsederken, b,"' 
yatnm en büyük acısını bu yıır 
den !Attığını söylemektedir. v•· 

b5. 
marlarında Napolyonun ve IlB .... 
bur~lar111 1·~11ını taşı'.\·an ç<'rı• .. ,, 

gelince; Viyanada son derece b< 
baht bir hayat yaşıımışlır. Jfab,. 
burg sarayında kendisine babas•"' 
karşı nefret telkin edilmek isi< ' 
nildi. Halbuki tabintin sevkile f~ 
cuk babası hakkında mubnbb~ 

k 'd' B" ' t b' el''"' hıssi duyma ta ı ı. ırı er ıy d 

diğeri de tabiatin telkini olnıı b 
biıibirine zıt iki hissin çarpı~t11 "~ 

· · · l ııo•''' sıudan dogan ıztırap ıçın~ r , 

kralı ,yahut Reichstodt diikii. ~·
hut da ikinci Napo)yon 18~2 ''"~ 

d h .. . . h' •'" 1 sin e enuz yırmı ır vn!':ııı · . . nı" 
kcn. söndü ııitti ve Hahshur~ l• 
lesinin göınüldiiğli Kapusinc de 

nedildi. i• 
Bu defa kemikleri Kapusiıı ~ 

·tıet·d lisesinden çıkarılıp da Hı 1 
emril8 Parise nakledilen iki"' 
N&•~.1~on tarihte ilk rolünii oY'. ......... ·' • . . t• 
namhktadır. Fakat babası bırıP I• 
N~µolyonla yeğeni üçiindi No"'.'

1
, 

youdau farklı olarak, Almonv• 1 a 
l" ıı Fransa arasında barıştırıcı ro 11 1' 

oynayacaktı:. Bitler bu maks~t 
Fran~ız mi11ctine ikinci Nap<•1,·~r' .. . ' nun kemiklerini hediye etı11 1 <, 
Fr•n•ızlar öyle kabul etnı'<!erdıf• ·• Faku bu kemiklerin teslim 'ı 

(Devamı 5 inci şo]rifede 



Özden 
tamı ak 
. Ke-t SUNMAN 

,.;)yon Almanm feda 
1 edilirse Avrupayı 

· ıçtetmek lleoMa 
ıı-ı•sın ?. diye diifÜJHıa 
it yok deiildi. BunUll 

üş bir de hesap ola
lkti Almanyenın nü· 

lııı.an ol er ak 80 mil JOtl 

lllu?. Bu seksen mil • 
lıı 1 milyonunu •Pli• 

• ırurelile Avrupaya 
~l•n sonra geriye ka
oııun nesillerce ehedt 
•t \•e refahı temin e
t. Bu azami bir hesa· 
Feda edilme&i !azına 

tıı Yukarı olarak bir mil
le muvafık gÖTülmiiş. 
o kadara d:ı libuın 

Onun yarnn da ltek
ıg,~hilir~ ve saire 1 
tiltcıreyi ma"l!lp etrnt- ı 

&ar 'ti Ah , 
mekMt " p,.A, 939 har
bi çılrm..de.ıı ılaba ~ 
)ıııilizlerce meJ&n bal.. 
nuyordu. lnciltcnyi mai
hıp etmedikse, Awupayı 
hakimiyeti altma alamıya
caiuu bilen, Ahnaaıya için 

- bu maksat •• ıaye hiç de
iiımemiftir. o_ da,İııailll 
edamıın istiluıcbr. 

•asıl oldu ela l»u felüete siiriik -
Je.u.di?. Çüıakii Almaıı;yanm siya
setine yanlıı bir istikamet veril
ti. Eğer böyle olmasaydı pek çok 
felikf'tlerill önüne ıreçilece.k.ti •.• 
&ibi. Esk) başvekil hem impara
toru, hem de etrafındakileri ten

kit eder. İnıiltere aleyhiııe alınan 
vaziyeti çok felaketli gürür. Prens 
baı:iinleri görmeden öldü. Yazıla

rında Kayzer Alınaayesırun dey
le! adamları tarafından yapılınq 
hataları ••yerken çak ibretle oku

nacak 1111hifeler verdır. O zamaııld 
Alman ricalinin dü.1'inüşleri ara-
5ında hangisi doğru, hangisi de

ğildi bah~i u.vrıdır. Lakin muhtelif 
devirlerde göze çarpan bir key
fiyet ,,ar: B:ı§lang;çta çok bliytlk 

ı l ~i l . l 
Namık Kemal kara l 

cahil •i? ; 
NamJr Kamalin doiamıı - ! 

nan 1 ()(} üncii yıl döniimii nuJ. l 
naaebctilc bir ~lı nqri;yet ~ 
pıldı. Bir ,au1ede 1a1rn biT 
tedkilı ycauının wrler>Jta. 
fÖyle idi: cilıi riiJtiyeden bQf· 
ka mektep flÖrmiyen NamıJı 
Kamal... ilıilı •• ıt 

Doiradar. Namık Kaımlll 
bizim anladıjunı: manada 
munlt1%Gm bir mektep tah.ili 
flÖrmedi. topu topa iki üç se
neyi balmıyan bir müddet ilk 
mektep demek olan rüıtiyeye 
devam etti. 

Fakat, yukarıda bahsetti
ğimiz •er-levhanın edaııı flarİP
tir. Yani, •Öylemek istiyorlar 
ki, Namık Kamal hir; melde. 
be (lİtmedi. 

Pek ala, (litmedi de, cahil 
mi kaldı, mekte,;ten mi kaç
tı.? 

tasavnırlarla ;.,. ıirişın<'k ve çok 
yı tamamil• hü ·iin• 1 

• 1 
il l 

ugraşınak._F~kat •<'mcr<'lcri topla-
lına alamıyauğıuı ı;ö- nıa.~ \'akıt .1t:lmanuş. 

il için asıl hedefi )fi- ----··-• .,. __ , .. , .. , ---· ·--· ·---11,., .. _. 

Bu tarzı ilaJe yanlıftır. Evet 
Namık Kamal o kadur o~udu, 
Fikir ve kültür saf,ibi oJtlu ki, 
bu günkü klasik tahftl derece-•ıınıa istilası t~il et-

A.bnan..vanın mflbflt 
bu olduğunu d::ha B39 
•daıt evnl İnı;ilider -
lar da anlamamı~ def;il
~beri olan vek:ıyi i..., 
IGn anlattı. Şiındi mev

1 San' tta mene· 
dileı. avu at. 

lerinin en yiikseğinden diplo
ma almıf biT çok delikanlılar, 
Namık Kemalin yazılarını o/ra.I 

•bir milyon Alman• 
1 kal'Jı gönderik-ttk, 
ite pahasına olursa ol

' hasrcdilecekmiı. 
~, Şimdiye kadar em!lllH 
ilan. rivayetlerin hududu 
'Yor. Çünkü netice için 
Gıııit verecek eöriınen 
rı. defa hayali ok,,.. -
eti geçmedi. Bugün de 

it milyon Almanın feda ı 
~but edilince İngiltere- l 

kabil oluyor hükmüne 
~rdur. Kendini milda-
'~inde olan tarafın, yani 
'ıı ona eöre hazırlanmış 
•iiylemeğe lil•ıım yok. 

•• ötedenberi tarihte ğe
~aaıııra bakarak bazı bü
tılı•rını~ olanl rın ıledi-
1 Yorulmak bilmez dere
. lan Alman için ba~·alin 
1'-l b;r te~ir ve ehl•nımi .. 
•ır. Öyle ki Alıuan için 
ltiuin, bir de i•tikbalin 
1ltdır. H:ıyali eihaa de
.. · , şüvalyelilı. •amaııla
n'tek gurur va iftiharım 
·~ bir de istikbalde bü -
t'Yıt bakim oı .. ajını gü
~ gitererek haldeki utı-

h.ııuniyeı· i ı.atınııa ıe-
.A.1 nıaJl in& 5uretloıı ça

; hüner ve marifet sahi
'lı~nıanın nHarmda bil -
~ lı.1>nıeU vımlır. İm para -

1ıııanyasınm ıeçen umumi 
bir kaç seııe evveline gı
~dar bükü.met reisliğinde 
1 

l olan mrşhur Prenıı 

it - 18 mağ'hi biyetinden 
.ti.en milletinin bütün me
~i sayınaklan kendini a
-'ct mağlübi~·etin elemini 

~tlı; •şatı yukarı "'yle der: 
dıır merint >ahibi, sabır 

ıııılnül gü;teren bir nıillet 

~Bi RO!UAJ\ : 7 

Müddei 8. VefEt Bar
tu ne di)or? 

vukathk vu.ifesini sul i.tti.mebı 

ei<•lii i<ldia.sile Aduye VekA:eünce avu

katlktan menolunup mahkemfı>ye veri
len Kiımi N'ium Dilman ile davacı ı,e,. .. 

ne!milel ;ıoal.:ı.klı '~onlar ı•rk•tl ınufe:.. 

tiJlerindcn B. Vetllt Bartunım cumart&. 

ili ııtın\i mulıalreme edildiklerini ;ıou -

r yap, doğru Jiiriist mona v.r• 
mezler. 

Binaenaleyh Namık Kam.11 
ır;ın fÖy/e demek lazım: 
Namık Kemal o kadar ilim 

iftahaluıı ve hırdısı bir adam
dır /zi, klasik mektep onan kc.
laınnı doyaramtadı. Onun için 
o kendi kendine okudu, öi· 
rendi, öğretti ve hala da öğ
retiyor. 

mış\ık. Bu mımaaebeUe.B. Vefik Barlu.-1 CURHAN CEVAT 
dan dün bir ındı:\up aldık. ~=====-========-! 

Bazı noldaların tanüıini is~ bu ;ı 

mektubunda B. v~ D-.ırtu iUDlan • 

71Umakt.adır: 1 

el - D«ıil~ llibl avukatiıktan 

menedilen Kimi Nazrm Dtlman ııe be~ 

ilim ılkAyetim üaerine, ve ne ele bu 
muhakemenin nc1.lcesine kader İ~
bul barosunca san'attan menedHmif 
değildir Baro tantfrndan netr'f!dilen VP 

mahakime lıeblli edilenl/l/t40 ve 231 

nwnaralı tamimde 1Uçlar "'°"anında 

.avukatlık meslecini ıruüıNmal> :rok
tur w beaim baroJ'a tiKl.Yetım Kimi 
Nann1 bak.kında veci.len ihraç karan.n ... 
d•n bır ıwı ooııradır. V ben daha bu 

tüne kadar baro inzibat mecllai huzu
rwxla iddıanu Rrdetnıadlm. Vıtlul ıı 

eylCıl 940 tarihinde b-.ro inzibat mec• 

ı..ı tarafııdan. davet cdiltlım lao de 
dv'7&1arın Ankaracla teşekltüı eden 
haysi7et divanına &öoderilıni:f olınaaı 

dolayl.!ile lddiemm ..nıı dooyolann 11"
ri J:elnıe5ıne kadar talik ~tir. 
Binaenalt-yh beroya bu sabık avukat 
hıkkındM.i ,_ikiıyetiırı Kimi Nazıauı 

ban.uııJU \'t!'ı·,nı~ olJ.u!u men kararı ile 
hiç bir alıHuc;..ı. olnı•dıil &ilıi bu ihrac 
kararı blzim mahkememu:ın netlce&i 

Şimdi !ru!VSimin meyvıılarından 

sayılır. H<!Jl biliriz ki, ekşi tatlı iki 

çeşidi vaıdır. Gümüşhane, Amasya, 

feri«. elması gibi ekşi elmalar pek 

Q kadar yeı:wnek için irullanılımaz -

!arsa da. FU'bu ve aaireııi mak • 

bul Q}Ur, 

Yemek için tatlı ebnalara daha 
çok rağbet vardır. Pek sıhhi ve ı 
hazmi kolaydır. Elma, armut gibi 
glikaz tarafından fakir olduğu içi.A 

el<şicedir. Elmad2 Miıd malik ~ 
len kendine mahsus hamız vardır. 

Mide rahatsızlıklarında çiğ ola· 

rak yenmesi değil, hoşafı daha el

verişlid~r. Çünkü elmanın ekşi -

ile a!Akad:ır degildır. liğini ilıive olunan şeker tadil eder. 
2 - Ben İstanbul beroaıınu Jıer tilrhi ~------------

tutar avukatlara 
ıevli besl,.ri.m. Muhakemede blkimin 
4-- Avulc~lanruz ıehnedi ını7' eualıne 

kareı: c- Birisini azlett.iln. Dığerinin 
İstanbulda dava!lı var. Semtin uaak -
lıiı dolaTLSile tıel<!mem;,,ttr.ı dcdun. 
Ve Suat Tah.!iııin kelimeleri ~li • 
rerek dediği cavulitların tereli.Le o;ıo-

namagı itiyat edineo• tabirini ·eU.it 1 
aurette ttd v~ prot~WJ ederim.• 

Kendimizi bilelim 
İnsan iskeletı :?06 parça kemik -

ten müteşekkiloır, bu kemikleri 
327 adele harekete getirmektedir. 

Bır insan wcudünde cevelan e

den kanın sik)<'tini vi.ıcudün sik -
l<'tinı 16 ile ıt k>im etmek 18.zım

<:lır. 

Bir tanesi de: 

- Vay canına. Bu zaten ölmii4. 

en de Seveceksin ! Baksana supsarı ,mosmor bir rtmk. 
Yüzünde derideu başka el kafıua.. 
mış. Ayakta ölümüuii arıyornıut! 

Yazan: ETEM İLZET EENICE 
1 i~·i. hr ız cLı uı;l.ı ıo. katil 

Ilı, lıız de kapılun k1<p1ya
'>akola p•) d ıs dıyelıın, 
ijı1 hu ~özler g('ıı~· kadının i
~tçı ırıklaruıı .1Laluııadı. ç..-

il.ıYdi keo. S..)ledıkl..,.iai ya
l. 

'esl<·ıııli· 
~ . 
llıııu. o~lum Ka"m- Sabala• 
~•tıhtara bir çocuk euuder

\ Bt>bej; bura~·a getirııin. 
~ .••dıua döndiı: 
U; le bakayım.. Nedir bu ço

"'~"<ıın mi, ne di>e bıraktuı! 
"lıı: 

~!:nim. Cenlm çMıığıım. 
• iltilcr arasında bu rll 

a clı e 

birıi~n .esi, afıla.vı~ı. inıltisi ke
sildı. oıurılu~u "'ndalyeılen yere 
yuvnrlaııdı. KollllMlr ıcllşlaadı, e
li ak sakalına gıtti yapıştı. Kaba 
kaşllll"ı sarktı. gozltti çuknrlerın
ılan fırladı: 

- • c oldun be kadın. Ak..
vakti bw ele ,_ mi çılduı lıap

mııa!. 

Dedi. Ka4ııaıa t.qmeana cıtU " 
-1-.di: 

- Hayri Mcltmet.. ki nr & 
§lırıda? 

Dışa n boırkaç polis lıılı-4-

girdilv i erıye : 
- Ne oldu?. 
- Öldü mu!. 

1!. 
var mıT. 

Diyordu. 

Hepsi birden luııluuıı başııı.a ft-
şüştüler: 

- Kalbi çalı~ıyor!. 
Komiser sordu: 
- Demek ölmemiş. 

Rüse);a sinsi bir gülüşle: 
- Kalbi çalışt{:ına .ı;öre ölme-

mif!. 
- Bayıhılt§. 

- Bir doktor batsak mı?. 
- Yürune biras su döküll ayı-

br. 
ıı:adını yerde• aldılar, 

- Ku4 gibi hafH be!. 
- Sabi, kemikten başlaı lılrfeJ 

phulyw, adamın eline.. 

Bu kuş gibi hafif, bir d«I bl:r 
k ik kadını kanapcnbı llzeriM 
yatırdılar. O her nkitki eert, b
ntlfurkeıı ak ubh dildlivven it• 

Hazin bir laddin 

Kendisi muhtacı 
himmet bir klavuz 

Mektep kitaplarını tashih için 
neşredilen düzeltme klavuzu da 

sayısız hatalarla dolu ! 
Geç- se.ııe, bu umanlu, gne- { 

tel rde haftalarca sürüp &iden bir \ 
cyanlq ki lap• hikayesi vardı. Bir 
edebiyat kitabının türlii yanlı}lık
larla dolu oldu~u, bir diğer ede
lıiyat muallimi iddia etmişti. Bu 
iddia bir başlangıç yerine geçli. 
Sonra, daha hirc;oı. m"ktep kilap
lımnm ilim, tertip, baskı, ihmal 
ve .ıaaatsidik hatalarile dolu ol
dugu ileri süriildü. Bu iddialarda• 
mühım bir kırma sahih idi. Maal
esef bir çok kitaplerın hatalı ol -
duğu mt'ydana çıktı. 

!llaarif Veka!di, kitapları mun 
boylu tetkik ettirdikten sonra, fU 
netkeye varmıştı: Yeni tııbıların
da, im kitapl•rı baladan salim bir 
haldi hazırlamak. Derhal yeui ta
bılarını yapınağa imkan olmıyan 
kitaplar için de, lıir hala - seYap 

cetveli meydana gilrcrelo, ~vcut 
uii>halar üurinde düzellmcl~r 

yapnıak. 

Ge~iş senelerin b11 ~aiş hata
larını bir anda düzeltmek .. bittaı.i 
mümkün tlccildi. Vekaletin vardı
i:ı netice çok makul ve munfıktı. 

Şimdilik, yanlışlığı tebeyyün e

d"u mektep kilaplan i~in, birer 
hata - •evap cetveli ha:urlıyarak, 
eser üurinde düzeltmeler yapmak 
kararının şümulH dahiline, Ol'la 

mekteplerin birinci sınıfında oku
tulau tarih kitabı da giriyor. Ek
seri mektep kitapları gibi, bu Ker

de de, ilim, tertip, tabı, tashih ha
taları vardır Ye mecmuu bir ~ 
yiizü bulur. 

Vekilet ,bu -in müellifi elan 
Maarif Vekaleti neP'iyat müdürü 
Faik Reşide müracaat ederek, 1931 
baskılı kitabı hak.lruatla bir hata -
sevap cetnli yapmasuu islemq
tir. Müellli de u:ı:nıı stittn 1ıir 

çalıımadan sonr.; !tir bata - •np 
cetveli vücnde ııetirm.if, bu cetvel 
15 - 20 gün evvel mekteplere ı;öa.
derilmiştir. l\1ckteplerde, hoealar, 
bu hata - sevap celvellne &;ÖN, Ç&

culdarm elindeki kitaplarda dil 
zeltmeler yaptıranıkttr. 

kılnusa haıurlarkeıı, asla allb
dar olma11l14tır. Hatti ,iddia ale
nabilir ki, bir kere, ı.aştaıı başa e
kuıııamıştır bile .. 

llalbuki, bir eserin tashihi ıle, 

herhalde, müellife ait olmak liı

um. ililh:ı<"a, bir mektep kitabı
lllR.. •Keud:Si muhtacı hinuDcla 
olan kılavuz nerede kaldı ki py
riye hizmet ede!. 

Biz=ın teMSiiTiimüzii mucip olan 
§Ddıır: Hikıucti vücudü düzeltmek 
olan bir düzeltme kılavuzunda, 

böyle bir sürii yanlı' bulunması, 
bunıııı sebepleri meli\m ve basit: 
Kılnuıuıı. bu işle alakası az in
saular tarafııtdan yapılması, acele 
yapılması dikkatsiz yapılmatıı. 

tek kelim~ ile ihmal eılilmc•i. 
Zaten, biilün ınckt.,. kit~plann

dal<i hatxlsrın illf'ti aynidir: Ya11- 1 
gmd"n mal kaçınr gibi alrlneeMı 

wmrlatmnk!. 
Biz, bu bahis etrafında, d~

dan doğruya Vekiletin ne~yat 
mlidihü olan zati muruatap görü
yor ve kendisinin ile ıleyip demi
yeccğ-ini ciılden me~k ediyor-. 

Yahu%, derhal şunu s<iyliyelinı: 
Kita~·ılarılnn hir tarilı kitalıt 

salın aldık, Vekalet npgiyat bü
""'1ndan da bir diizeltnıe kıla -
V1tzU. Dinae!laleyh, iddialarımuı, 
her zaman ishat ed~rck vo'Ziyetlo>
yiz. Tevile sapınağa hi~ !Uzum yok. 

Derhal ,unlar yapmalı: 
1- Bi~İm tluytlutıımuıı teea•tl -

re iştirak 
2- Bu kılavuzları derhal top -

!atmak 
3- KlU.plann IHhlh i•ini )'. 11! 

tabılarm yapılacağ:ı mll-.ait za - ı 
mana lnrakm11k. H. C, 

EGLENCE-1 
ir kalemde çiziniz 

HALK 
-SÜTUNU -Bvleaıııelt ı.tiyealer, q ft iW 
ar117aıılar, Jiliyetler, tm= 

ailer w müşldlller 

ı, tıe işçi omyımlari4 ~ 
bir m~ ol&n okuyuculan
mektuplan bu riitunda muntazo.. 

""'" ve meccanen neşreditecelcfü•. 
Gueıem.izin doktor ve cnıukcıt\ dı< 
ıoorulanlarc cwap verecekle-rdiT. 

Ciddi izdivaç teklifl.tti de bu süt
da para..ttz ıtql'OluRa('ı;ıktı.r. 

iŞ ARIY ANLAR : 
Orta mektep mezunu 20 yaşında 

bir kı:z müessese ve ticar.,thane -

lerde iş aramaktadır. Ya.ruıı düz· 

gündür. Biraz daktilo bilir. cHall< 1 
sütunu Mualli Derin• adresine mu

racaat. 
Uzun seneler çalLŞIDJŞ tecrübeli 

bir muhe...0..Ci ıı aramaktadır. 

cı?ııluhas;ebec;. rumuımna mU.acaat. 

işçt :!S'ri'YBNLER 
Galatada Perşembe pazarında 

Arslan hanında 3 üncü kat 9 !IU"

maralı yazıhaneye yeru ve eskı 

harfler okuyup seri yazar hır da.k.· 

filo aranmaktadır. 

İzdivaç teklifleri 
* Yırmi üç yıquıaa namuslu bir 

aile kızıyım. Tanı manasılc ev k•

dınlığına aş!nayım. İş n meslek 
sahibi ciddi hır havla evlenmek 

istiyorum. Arzu ed:lim! (Son Tel

graf Halk siitunıında T. H. harf- ı 

!erine) yazılması. 

* Otuz ıki yaşıı da münevver 

bir gene •n. On Lk. yıldır meslek 

edındit,ım bır işte şef olarak çalı

:ııyoı-ıını. Verg ~ıktıktan sonra e

lime gc'Ç~n aylık kazancım yüz beş 

lirad.r. ~8 yıllık bir resmi dair.ı 

müdüru olan babamın ve onu ta

kiben ebe< 1\ m l<aybett; m ann.,.. 
rnin öllt1ulrrınJt n sonra c11lendim. 

Fakat zalim hn ,·al bana bu iı.dı • 

vaçta yar oln:adı ismimi ve elimi! 

verd.ğim kadın cahıl bulunması.nal 

rağm<'n sii..• v" eğlen~ uğruna vu

vovı feda etti. R ·men avrıldım. 

Altı aydır yalnız ve kimsesiz hır 

ote-klr ,•atıp nlkıyorıım. izdıva,,td

ki bu ilk. acı tecrübem benı urkü-

tüvor ve yeni brr yuva kurmaktan 
korkuyorsam da yalnızlığın ıztıra

bı. bekarlığın sefalelı kar;.ı.<ında 1 
cesaret buluyorum Yenı me:,ru ha
yat arkadaşımda arad·~ım evsaf 1 
namuslu olmcı.ı. süst' ei(lenccvo 

kat'iyyen düşkiın olmaması "" y~ 1 

mel< p~ir:p bir evi ıdıore edebıle· 

ce.1ı: knbiliyette olmasıdır. Ş<>refmı 

v., haysiyetini Jr1< .. ıetmemı..• bu -
lunmalr şartil~ rlul r.lma.sın<ia d.a 

En-eli, Vi. - NU, sonra da 
Peyami Sefa, doğum yıl dö • 
nümleri veıilesile ih.ıfıtıler 
tertip edilerek nam ve ni§an-
11!-l'ı yadedilen büyük ad ın
lann, Bob - Stil gençkr t~ra· 
fından ula tanınmadıg.nı id
dia ettiler. 

Meseli., Namık Kem;ıl .. 
Şöyle adamdı, Lö)l.: ada.~ ı, 
diye yazdık, çiz ik, ı..agır
dıK, çağırdık .. Amma, ı ili. :4 
Kamalin yeni harflerla y~zıl
ınıf tek eaeri yoktuı ki, bu 
giınki ıenç:ı;r oku ... un .. ar, an
la, ıılar da bu l;,jyı...4 ıu.lcuw 

tanı&ınlar. 
Meluuet Akif ihtifali, Fik. 

ret ihtifali ilah .. H p böyle.. 
Bir inaanın adı çmacnııına. 

canı çıluın, derler. Şu zaval
lı boh - atillecin adı da pek 
calıile çıkb. 

Bob - ıtil aençlcr, Namık 
Kamali tanımıyor! r mıf, e
aerlerini okumamlflar.. N
çıkar?. 

Evveli., kültür, bilgi de
nen teY kadınların elbiae mo. 
daaına benzer. Tarih devW
lerile, uırla, zamanla d~p 
tir. Mutlak ilim var mıcl&J', u.
nıın?. 

Şu bob • atillere boyuna ~ 
bil çocuklar, diyip duruyonu. 
Belki, Bob - Stiller meael&, 
Namık Kamalin vatan kaaid• 
aının veznini bulamazlar .. 
Fakct, buna mukabil, Namık 
Kemal, acaba, Balal;.yka fil· 
mııı:n tarkılarını bilir mi 
idi?. Namık Kemal, «Seven 
kadın» kordcliı.&ındaki kadın 
aı·tiati tanıyor muydu?. Tabii. 
hayır .. 

O halde, Namık Kemal de 
cahildi. 
Bob • Stiller, bilfarz, Yuıma 
Emreyi neden okusunlar?. 

Yunua Emre de kim?. 
Yunus Emreyi tanımamakla. 
insan hemen cahilmi olur.'! 
Euna mu~abil, Yunus Emre, 

tiirlerindeki büfrn inceli:',e, 
kıvraklığa rağmen, acabct, 
menimin yeni dana figürleri· 
ni biliyor muydu?. 

Görüyonunuz ki, bilgi de
nen ft!Y, izafi bir kıymet t~ .. 
yor. ilim, tarih devirleri a5ır, 
zamanla degi~ir. hı:r devrin 
alimi ob:nai:a im kin var mı? 

Bob - Stiller, zamanın ada. 
mıdır, veaselam ! 

R. HALiT 
--======"'"'=============-

Bir çoculı yangında yanıp 
öldü! 

Yeisle, esefle, hayretle ve hn
dutsuz bir teesMlrle duyduğumuz 
çok hazin bir vaziyeti okuyueu • 
laıa da hab"r verelim. Adı, tarih 
kitapları düzeltme kıüıYuz11» o1aa 
bu hata - s"vap cetvelinin bizut 
kendisi birçalıı: hatalarla malultlör. 
Bu cetvel, sözde ntaboa yanlışla· 
rını düzeltmek için vasıla yapıla
cak .. Ne gner?. Kılavuzun daha 
birinci sı.Jıifesinin. illt !•tırbınn -
dan 'ti1-:':l'en yanlışlar başlıver. S.· 
hife numaraları yan~ satırlar 

yanlış. işaret edile11 feY kitapta 
ynk. kitapta mevcut olau 11UÜıf 
kılnuzda yok .. 

mahzur yoktur. BirMz tahs;!ı ol - Öd m•şm Karakoç ıwı u~rlıı 

.. 
~~:_.j.:_...Jt"--::;:'?J'B ması. kir:n..'t'!lZ ve•a yeln12 ana. ba-' Alı ogıu Abdullah AAın adı•wakl 

ba. karde~ı bulunması §•' ruu te-r- bir çocuk Ynlidcsı>le bırli!--.te g<'Ce 

Mew.ım bahis tarih ltitalmuıı mil· 
ellili, vekiletia neşriyat müdtirii 
olan ıattır. Binaenaleyh, bu. kıla
vuzıııı hıızırlauışında daha çok dik
katli ve tifu davranabilirdi. Kıla
vuz şunu gösteriyor: Müellif, bu 

mıseria sesi yamlJ!adı: 
- Biraz su retirin .. 
Dedi. iliw etti! 
- Llroon da koklatıaak iyidir. 
Ve. .geride kalan polialere ıle 

emretti: 
- Haydi ~İl' .ı., ışlennize bakıa. 

K•dının ayılması yarım saat siir-
dü, o binn gözlerini açıp: 

- Ne oldum, ne ver?. 
Deyince komiser de ona senba: 
- Ne oldu saıuı böyle!. 

Odada ikisi 7alnııdılıır. Lfttfi79 
kanapenin üzerinde doğrıılarak: 

- Bailflayın. Bestaydıa!. 

Demek istedi, kallmıa•h. VI • 
eudü biriDirindetı ll)"Tıl.ml§ bir tOl'

ba keınilı gibiydi. Kendhlni kııJ -
lıyanııy;,rda. Bap ıılrıJ•daı 

- Hiç de beyle tef Mp- .. 
Dletrılştl. 

KoDli3erln gödm içill8 ~ 
durgun, ııöaük balrışlulle 1IZ1UI a
:nm baktı: 

- Bana aeak bi:rşıııJ söy\er mi
ııiııb. Artık ~umyacağım. Oç 

D 
Yukarıda iki ıekU, kalemm&zi 

kdgıt ti.zerııtdt'n ~ §AT • 

tile bir kalemde Çizinu. 

&ündür açım. Bir lekıııa elaııelı iti· 
le yemedim. 

Dedı. K...u.er lııir rüya<iaa a
YBD>.Vormuş gilü ayılmıya, ftocli
ni toparlanuya çalıştı. Gene eli
ni, UZU• beyn sakalına pfüJ'tiil, 
ka~brııu çattı, bir dunımlıık d&
pıodiı. İçinde 1ıir çarpıflllll varch: 

- Ger~ mi.. yalan ıaı söyUi • 
.,..?. 

Solgun ben;zu, huta kaıla; 
- Bir siınit, bir çay dıı o1'a ,... 

ter. 
Deyince: 

- Kırlı yıllık pomia, ya kafme 
ıire<etim, ya bir iyilik •• it ıcn

Di7'1 dlişiiatlil. 

- Pek ıü-.1, - llh--e11ık • 
tl7erımı-. 

Dedi, 9"61endl: 
- N~lwıtçl!. 
Kapıdaki pou. ıeJA 
- Koştm f'D'll.ı.. birish>i ~ 

fedeki ahçıya, bir ta. ....ı. çon., 
biraz da ekmek alua ,.ısı.. - Peki....,.. 

cihtir cSon Telgraf Hal sütunu va:ktı yun ~.kıa ı~·n odada vangıa 

C. H.ı adresine müracaat &dılıne - çıkm"l. ı.avaLı çocuk yanarak ol
sini rica ederim. 

Gelen mektuplar : 

Bay Firuzan Aydın - Bin İstan
buldan digerlerı Erenköy ve Ka- 1 
dıl<öyiınden iıç melı.lubumu daha 
gelmiı;tir. Almanız rica olunur 

muştur ÖJe...,.~ cumhurıyeı ;niıd
cU!lumumı.ıgı yangın ıabkıı-.aıın.ı. 

devanı etmektl.'cLr 
llağcı!ık kulübünde 

28 kanunUt'vvelde ~ehrım<ı: daf
cılık kuliJbünden 18 kışılık bır ka· 
file Bursaya gıder~" Ulurlaga ~ıka
caktu. 

Nöbetçi po& bu ifi &örnıi)'c &ıl- ;-~:=;:::;:::::;::;:::;::::::;;:;;:;:::=:;::;:::":' 

tL~ı;ı:uruldu: 1 B ı R 1 Mi l iıl D ER o' 11 

ri;!ı~:, kucaimda ç~uı. içe- H [ p 1 . j l j ff D [ ~ r. j 
- Emretmi.%sinlz. retirdi~. 
°\ e .. kundatı uz.attL 

- Ha. iyı ettin, ver fU kadına! 
Lôtliye kundağı giiriincc yeni 

1ıir !Mlrsıntı geçirdi. Benzlndeki sa
nbk uçtu ,yüzüne ltembeyas, k>
reç heyn:ı ltir renk ıeltli, yerin -
ılen kalktı. ona doğru yarı belin· 
den a~ağı&ı tntmas iınneli bir Jııas. 
ta gibi iki bacağnu bir erada ,,;;.. 
rüye ıiiriiyo ri iti. kollarım açı.: 

- Yavrnm!. 
Diyebildi, lruadalt> altlı. Kollan 

Chtu titriyerdn Co<uCmı yii:züıM 
lıaktl, göz.ünde• gent iri. kayaal' 
Dir damla YB.\ yanağ'ının üzerine 
yuvarlandı, geriye plmek için bir 
adım attı. on.un rüı.gira tutulmllf 
ı.;r •clvi gibi ayakta allandıjp ıö

rillil.yordu. Muhtar: 
U)CVIUDl var) 

ramvaylarda aktoır 
ma bileti 

Bn okuy.ıcwnuı yazıyQr· 
·Sabııiı.. a~ ıştme tram

vayla gidip gelıneğe mecbu
rum Fakat tramvaylar tıklım 
tıklım dolu olduğu ıçın ekse -
nya lıjlme varabilmek ıçın ik; 
tranway degışlırm<>k med>u
riyetınde kalıyQf ve iki defa 
tramvay iıcretı ven~'"Oruın. 

Tramvay idaresi araba teda
rilı edemiyorsa İstanbul hen'
şehrlsini ik defa bilet parası ö
Mmcl<ten kurtarmak ıçin, hiç 
Q\mazsa aktamıa bik>t ihdas 
edemez "'•' Beledıyenllı bu 
işi acilen bır net~vt baj):la -

ması 1 ~zınıdıi- • 
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No: 37 Yazan: 

Deniz 
A 1 lnsa neslinin ] 

boyu g :ttikce 
Ah, nerede o eski Paris ? OSMANLI • ITAL YA HARBiNDE TRA 

GARB ve ADALAR MUHAREB 
Yazan : R E Ş A 'f F E Y Z i 1 

Nun ·1-'a_i_k_ın_Bob-ô __ ·_ıı-l -JJ-1_r_d_e_li-__ v_ar_<i_a_lı-k-k-o-la-y-nu-7-·-Y-a-ııımda gü· UZUfOr mU? 
llu1111 ıdı. Aklı "brr :karış yukarıda, :rıel kı;; •ar• dıye, yundı butün SeL 6 1 
kafru;ı bo,;;, bılgısi mır, t<'ı·bıyes:i tramvaydakilere t.iyalm yapıyor _ &aen ıcnede santi-1 
kıt, zekibı a§ağılı-k, cebi ddı-k, lro· sun .. Bedava fiyaka olur mu7. Ver, metre fark edİJOrlUUf 
nuşma.sı p<1tavatsa... sunıtı arıtıpa· bakalını, bılct paralarını.. Bazı doktorların tuttukları ista-
tik, 3eSi kt:rıh, zevlu acuyı.p, -4•;~ıin· Nun Taş"'ın r\Qra cu'--'-~ r. r- anınını çı- t.istik!ere g<>ı c. buna ınanmak li-
ccsı garıı>. mantıkı 7..avallı, hWlısa, lrn ı-dı Bır· eJlı ku.,..,,.,, .. '- b·- 1~ b' 

• • "Y'\LA \UUU, ı- zım gelıyor. 
ı.m ~'tıJ bır delikanlı ~- letçıyh ........ tırken ı..ı~.~- A .. ır, ..... '" ""'.. • J~uıye ·~- Amcrikada Han:a.rd ÜnıveJ':)itesı 
!Alnı.. dOndü: talebesmın boylaruıın SO!J seksen 

Nun Taşkının, tıpkı ıkend:ısıne -- Son metelr'lt, bu .. g~bette a&- senede 6 sant.ımeLre uzadığı anla· 
bclueyen bır 6eV.gtlisı vardı. Bob- pma, moruğu kafesleriz. şılnuştır. Pakal sı'kletlerı bu nıır 
Stil anunnda 6eVgıh tabın tuhaf- Ne<-.mıye telaşla 10rdu: bet kadar artmamıştu. 
dır. Onlar, daha :dyade flört - Yamı ıçın para bulurSUD, de. 

Mahkemeden nikah dıyorlar. ıBu flortun adı .Necmi - tn mi?. 
ye Aşkın idı. Necmıye A.ş - - TabH cttnım. iııdilın~.. daireaine 
kın Nurı Taşlon gibı, aynı a- - ıtta .. Unutma .. Yarın nat üç-
yarda, ayni çapta, aynı kalitede ıdı tf', ora<ia .. Eıı az ik1 lıra alır am -
b:ismuı de konuşmaları ıpe :.--apa ma ten11z yerdır. 
gelmezdi. Necmıye Aşkın .Kadıkö· Nun Taşkının gözlenniıı içi gül· 
ytinde oturuyol'du. Nun 'l'aşkuı i6e, dfi : 

Şehzadebaşında.. - Yann ıılltdan g>diyoruz., de· 
Ne münasebet d'ıya.-eksinu, bir· sene .. 

btrlenni nasıl görup tamşnuşlar?. - Öyle .. 
Bob-St1ller lıÇin tam.şnıak fırsn - - 1'ramvay, Ji'ener yoluna gel-
tından daha bol ne varoır·!. Bu mı~. Araba kaJaoalrklaşmıçtı. !~ 
.on ya?Jdı. Nurı 'l'aşkın, blT g.un, tasyonda, blrkaç yolcu kakii. Bi -
Caddebostanı pl~jına gıt.:mıştı. Nec, nemedi, bık1:çi bagmyordu: 
miye ~ına orada tesadüf etti. ba.ğırıy<:ırdu . 

Londrada Haıırı Tedon ısminde 
bir genç makmicıt sevgilisı daktilo 
İvy Etel'ı oogmuş, kendısı de ıntı
har etmek ı.-;temıştır. Fakat bir §eY 

olmam~ ~·en .gön muhakemesi 
g<ırulürken cunmırnı ıtıraf ederek, 
demt§tir Jd: - Bız evlenecektik. 
!Fakat sevgilım geçenlerde başka ı 
bu erkeğe yılbaşı tebri.ki hazırlı- 1 ~aris şinı.di A1ma11 işgali aıtl1&da bulunuyor. iıgal altında bir 11ıem- , 
)"Ordu. Bunu ôğrenince çok hidıdP.t· [ Z~ ıztırabı şüphesizdir. Pek çok eğle1ıcelcmle bil.tim dünya.da büyıik 
lendım. Sevgılınıın boğazına sarıl· bir şöhret kcı.za.nmt§ olan Parism bir de, b

1
undan bir nesil evvelki ha· I 

ds:m. Sonra du kendımi kaybettim. yatı MT"dır. O za'!1'1n Parisliler dünya.mn en şen ?le mes'm insanlarıydı. 
Sonra bir ıehu·ü madde içerelt Yukanki re.sim, O %4marV.."ı Pa.ris hayattnd~m bır sahneyı canlandırıyor. 

Italyaya bazı ihtarlar yapılı 
Z.ten bir yıldır malayani istek· 

lerJe Osmanlı imparatorluğuna 

musallat olan Balkan devletleri -
Din silihh bır ihtililfa meydan ver
melerini istemeyen düveli muaz -
uma PrevHe hadis(.-siui ele ala
rak İtalyaya bu kabil hareketlere 
devam etmemesini ihtar ediyor • 
lardı. 

An'anevi İngiliz aiyasetinin en 
ıö~e çarpan vasıflarından biri, 
hatta birincisi de zamana göre u
mumi statükonun muhafaıasıdır. 
Zaman ve hadiselere göre bu hu
sust .t değişiklik me\•zuu bahsolnn
ca statüko ve hudut değiştirilmele
rinde İngilterenin arslan payı al
ması ve kendi siyasetine u~ gun te
beddiilata rniNadc etmesi yine 
bu siyasetin pratik icaplarmdnn
dır. 

İtnlyanuı 'l'rnbhıs istilasını mü-
saadckar karşılıyan Britanya im
paratorluğu ve Başvekili Sir Edgar 
Grey, Prcvczc h'disesi üzerine a· 
vam kamaarsmda be~·anatta bu· 
lunduğu sırada: 

Demi~ti. 

Osmanlılar na:ıarınd 

'Yanı adaleti: İsminin 
karar teşekkülü addo 
Fakat Mister Ştidin ı.,r 
telif makımıları bu hus 
dişi Sait paşa hükiıın 
ye müracaatc se\•kctnıi 
atle tetkiki icap eden 
Laht>y adalet müessc 
bir ~eşit kırtasiye 

harbin ilk a;\·larında 
tutuhnaınış, Trablns ve 
muhnrebder Osmunlıla 
kişaf göstermcğe beşin 

yine Tlirklcr alc3 hine 
bir karara doğru ihtnrl 
Jmınışh. Znmunın ileri 
tadan kalrhrncağma tak 

- •Ku"vct kimde i 
dadır!n 

Vecizesi hir ~üphc ~· 
gün de biitiinlüğilc cari 
olan bir düsturclur .İ t 

EvvelA bakıştılar. Sonra gülft§- - Arkadan bır araba daha g&-
tüler, bllAhare anJaştılar, daha son· liyor .. 

ra da konuştular. Butün bunların Necmıyenin gözune, cturak ye -
hep:n, azami on dakika i\,-iı.ı.de oldu. rinde bır başka Bob-Stıl flfşmişti. 
Öğleden sonra, plajdan çıkarken Brrden oturduğu kanepeden fır -
kollmla tdik. Sankı, kırk yıllık ah- ladı. Pencereye abanarak elini sal· 

cendmu öldürmek istedim. Fakat 
kurtardılar. 

.Delikanlının avukatı onu uzun 
U%8dıya müdafaa &n'İ§ gene o kızı 
almak mtedığıni söylemıştir. Bu -
mm üzerıne dnktilo .kız da gülerek: 

Şoförlere hiç acı-1 
mıyan hakim 

B · zı şakalar 
tehlikelidir 

'- İtalya kendisine ''erilen mii· 
saadeyi suiistimal etmek için fır· 
sat kolladığını PrevC2e vak'asile 
bir defa daha biitiin Avnıpaya ilan 
etmiş oluyor. Fnkat gerek İngiltere 
hiikuıneti, gerekse İtalyanın kom
şusu bulunan Fransa ve Alman -
yanın bu kabil harektita müsaade 
etrniyeceklerini hcr:ıeyden evvel 
İtal;"a hiikfımeti bilmelidir. Ha -
dise, Osmanlı imparatorluğunun 
talebile Lnhcy divanı adaletine in
tikal <>debilir!• 

asına, Avrupa, As~n '' 
uzanan Osmanlı imparn 
düsturu anlamayı mı 
her zaman ,.e her hiidi 
mi,ti. 

Mister Ştid, İngiliı. su 
ti azasından bir diplo 
vazifesi Prevczc hadise 
larak O manlılnn LUhc 
mesine mürncnate evir 
makla beraber bir fara 
talyan tecnvüzUniin ge 
e{kirı umumiye-Sİ üzeri 
rckse pn~·tnht mnhitind 
Osmanlı mnkanılarındn 

getirdiği tesirleri ynltın 
mek ,meşrnfi:vct inkılubı 
ra dahilde milli birJik t 
ti(?ini ileri süren O ma 
biinyesini de tetJ-ik et 
zulnrile de alakadar bul 

bap imişler gıbı... ladı ve bağK"dı 
Nacmıye Aşkın, 1'.'un '!'aşkınla, - HelJo!. 

esialt yolds şoyJe k<>mı§Uyorou: Dm-ak yennde sersem !ler~m r.t-
- Sen fena çocuk değilsın, bo- rafına bakınan Bob-Stil genç Jm.L 

fUJila gittin. görimce canlanmıştı, o da elıni 
- Ya sen? :Iı'ena perça .mısın? 81.Jlıyarak mukabele etti: 

Görür görme% tunu bir e.m:ıeleı;em, - Hello! .. 1rlSene Neci! .. 
dedim .. Ded.ığimi de yaptrm. He- (Neci'nin manası .Bob-Stil lısa· 
men ke!ese girdin.. nında Necmiye demektır ) 

- Enselemeseydin, l&Da enai Genç .laz, telfışla arabanın ıçm -
derdim.. deki kalabalığı yamıağ:ı çalışıyor· 

- Yok canını, ne Cli~? du. Tam ineceki sırada, aklına Nuri 
- E, tabil .. Çünkü, bu ~ ~ Aşkın gelmış olaeaktı ki, döndü, 

de aklrm yatmıştı. Ben de ~ni gö- acele acele sesleıxh: 
riir görmez, hoşlamn~tun.. - Nurı. Yann orada Tamam 

- Demek &cvdın beni!. ı ~1 mı? Haydı eyvallah!. _ 
- Sevdin, ne demek?. Sen de-

lhnisin, be?. • e _ 
- Sanı be .. Affedersin .. 
Necmiye A.flını, Nurı Ta§kının 

«olundan çıktı, ehnıfoki mayo tor
basını om2Uila anı. Sol elile, oğ -
lanın omzundan yakaladı ve şöy'..e 

bir sarstı: 
- Eak1den St:."Yerlermış, değil mi? 
- Ha. .. Sahih ... .Enaı ım.ış on-

lar, .be ..• 

- Amma, ne :kadar?. 
- Çok sabırlı, zavallı lnsanlal'-

ırruş!. 

- Ne yapsınlar,~ basit ınsan
htnnJ.§.. Hır kere görgil!Süz imiş -
let .. AkıJJarı bır şeve e~ .. 

- Bırak cannn, şunları .. Ço cahı ı 
imişler .. 

Dunyad«n haberlen yokmuş.. 

Tramvay yoluna gelmişlerdi. Te
uf bfr araba da uzaktan görün· 

du. Atladılar. Bıletçı geldı! 
- Bılet!. 

Necmiye A§kın, Nun Taşkına 

~ndiı= I 
- Uçlan bakalım paraları, bo -

Saat 18.00 Program ve menıleket 
saat ayarı 

18.03 Miızık · 'Radyo caı. orkestrası 
(İbrahim Ô7;<jür ıdaresınde). 
ıa.~ Müzik: Radyo mce saz he-

yeti. 
19.15 lıi'uzik : Fantezı pr<>ğrarn -

Keman ve pıyano : G Darva.ı ve 
Beınzelmann Dfıo'su. 

19.:ro Ajans h berlerı. 

19.4!> Miızik: Kadınlar !asıl he-
yetı. 

2(1.15 Radyo gazetesı 

20 4ö Mü:z:it· Kai>arf? müziği . 

21.00 Müzık. lJınleyıcı ısteklerı. 

21 30 Konuşma (Sıhhat saati). 
21..V,, Mü.z.tk: Radyo orkestrası 

(Şef: H Ferıt A1nnr) 
ı2.30 Memleket saat ayan, ajans 

haberlerı, zıraat, esham • tahvılat, 
kambıyo - nukut borsası (if'1yat). 

22 45 Muzık Dans mi.ıriğı (Pl.) 
2.3.25/'23..30 Yarmkı program ve 

kapanış. 

, 

YAY Z SULTA SEliM 
Halifel,r Diyarında 

8:! \' ııu.2 : M SAMI KARA YEL 

Gemiciler bol bol küfür ediyorlardı 
Hoc-a efencü ile bayraktar, san· 

kı bır9ey olanuyonnu~ gibi. otur· 
dukl:m mınderler uzeı-inde laf -
lıırına devam edıyorla.rdı. 

Yanımızda bulunan eski ve usUı 
ycnıçcrilcı· şöyle k.oımşuyorlard.t: 

- Zannetmem, bizım sandalın 
6nünden kolay kolay kaçam.ıya -
caklar .•• 
Diğer bir yenıçeri gemici de 

fÖYle bağırdı: 
- Hah!. 1şte, işte!. Turgut san

daldan gemiye clınd'1 palıı aütwb. 
Tutuldular demektir. 

O anda ai'nhouularm hep bir-

d.n ynylım ateş ettikleri göniklti 
ve gemımızın yelkenlen mdnıldıi. 

Kıı; tarafa başımı çevırdun, ge
ımmm reısı bayraktarla konuşu • 
YQrdu. Aradan bır sanıye gL'Ç?'M

den reısın glir ses:ı çınladı. Anh
yama<l~mı gamıcı tısanıle bir ta
kını cmırler ... 

Herkes oJdutu yerden hrladıı, 
tekrar bir takını y-elkenler açıldı 
ve gemimiz olduğu yerde dön -
meğe be.şladı. 

Harp gem.muz bir yarım daire 
~ Horp gemimizın !ciirekçi
leri alın.larmd.aı.ı .kanter akarak 

- ~et, demı.ş, ben de onunla 
~lenmek ıstıyorum. 

Bunun üzerme :ha.kim delikanlıya 
şö5 le demı~tır: 

- Kadınların sevdiklerine karşı 
aadık oJma<lıklarına dair sen de ba
zı şeyler işıhruş olacaksın .ki yılbaşı 

terbrf.lri yuzünden sevdiğin kızı 

döWrıuşsün. Bununla beraber ıki
nizın de bırpırınizi sevdiğinız an -
laşıhyor. Eğer seni şımdi mahldim 
eck>rek hapishaneye göndersem 
kendıne buvuk ebcmmıyel veıımiş 
olaca.ksın. Gıdmız evleniniz de bu 
wk'a da :unutulsun!. 

Bunun uzenne iki genç kol kola 
mnhkemeden çıkmışlar, niltah da· 
iresınc gıtm~le:rdi.r. 

İ.ngiUerenin ceza hAkimleriıa -
den tanınmış bir hakim geçen gün 
ihti~ ar yaştn olarak \'efut etmiş -
tir. Hakim Biron ceza işlerindeki 
derin vukufu ile olduğu kadar di
ğer iki keyfiyetle de meşhur ol -

muştur. Birisi daha hakim olma· 
dau evvel B\'ukathk ederken bir 
mticrımi müdafoada gösterdiği mu
valfakiyetle onu kurtardıktan son-

ra o adam kendi.c;ine bazı irat gös
termiş n ölUnciye kadar bu pa
rayı almasını rıca etmi.ştir. Fakat 
avukat bunu rcddetmi~tir. Sonra 
bakım olduktan sonrıı ka:ıandığı 

digu şöhreti de kaı.alara sebep o

lan ~förlcre karşı daima ~ddetli 
cezalar vermesinden ileri geliyor
du. Hızlı slireu eoförleri pek a~ 
para ceuılanna mahkiim «!derdi. 

Bir tek cehrede ac • • 
• 

aıma 

Alman devktinı idare etmiş olalı biiyük flllısiyctler arasında b<l§
hca üç nma tarilı.tc bariz bır el~mmıyetle me-vkderini muhafaza ede-
ceklercliT. Bunlar da Bismark, VtlheLm ve Hitler'dir. 1 

Yuka.rıkı f'eshnler. bi.r kurşun kalemle bıyık yerlerini doldtırdu -
ğuntc.ı zamafl bu iiç mcşhtır si:nıayı gozlennı.zın onune geıırnıış oLa- 1 

Londranın bir mağazasında çalı
§811 on sekiz y a:-;larında bir çırak 
için yeni sene ba~ı acı bir hatıra 
bırakmıştır. Yılbaşında {.!na bir 

pbya uğ-ram1ş, gii~hal ile mağa- ı 
:.cadakHer pntro r·lan paralarını al· 

mışlar, bunlordan biri de pnrasını 
bir çantaya koyarak bir masanın 
üzerinde bITakmış, bir yer gitmiş

tir. Bunu gören çırak şaka mak
sadi?c çantayı nlıp saklamış, ı.a -

bibi geldiği uıman öte beriyi ara
m.aş. bulamayınea işi polise bil -

dimıiştir. Fakat biraz soorn da 
çırak çantayı sahibine \'ernıi tir. 

Lakin iş bir kere kanun yoluna 

dökrihııiiş, çırağın hiçbir fena mak
sadı olmadığı besbeJJi olmakla be-

raber kendisi mahkemeye gön -
derilmiştir. Çantada 3 buçuk İn· 

giliz liras.ı varıriış. Hakim böyle 
bu parayı aşırınakla :maznun ola· 

rak gelen çırağın ~·alnız arkada -
sına muziplik etmek için çanta. ını 

sakladığınıı kanaat ı:etinniş, bir 
daha olur oloın7. akalarda hulun· 

n1aması içiıı kendisine nasihat e

dilerek yakayı kurtarnbilmiştir. 

!MO enesi b uddiknnh i\'İn böyle 
unuıamıyncağı bir hatırn ile gir· 
nıiş. 

TeşrinieV\'<'lİn haftasında Lond
radan fc;tanbula gelen ve Babıali 
ile Osmanlı idari ve siyasi ma -
knmlarile temasa geçen Mister 
Ştid isminde bir tngiliz diplomatı 
Sait paşa ile glirüşnıiiş, Pre\•cze 
badic.ec;indcn bnh ederek: 

- Vaziyetin fazln beklcyi e ta
hammülü yoktur. Hukuk 'Ye men· 
faatleri bir miitecaviz tarafmdan 
yağmaya tabi tutulan Osmnnlı 

hükômeti meseleyi Lahey divanı 
adaletine tevdi ~tmeli ,oradan ve
rileeck Jehteki karara j~tinaden 
İtal~·anm t~cavürlerine son ~e -
kihncJidir!. 

Mister Ştid. İngiliz sef 
IDletile O mnn!ı arist 
girmek fırsatını da buldı 
1ü toplantılarda güler y· 
dille 1tir çok hadi elcri 
ballandıra anlatan bu ya 
tarafta iyi bir kal>nl ta 
yor, seviliyor. fikrinde'!, 
istifade etmek hu \ISU i 
miyordu. (Devıt 

Fnııu.12 edebiyatının bir §8heseri 

GUSTA VE FLAUBEltT'in ROMANINDAN MUKTE 

~ADAM BOVAR 
filminde 

PO LA N E G R i sım'atın :zirv~inc var1. or. 

Pe .. ya ında 1'. R t{ Sinemasıu 
(Eski - Elılr.r) 

fvlatinelerden itibaren 

Sinemasında 2 Fil 
1-HA YDUT AŞKI 
i tnnbulda ilk defa büyük SERGÜZEŞT ftlmi 
heyecanlı sahnelerle dolu harikulade film. Bn~ Rollerde: 

2-
CESAR ROMERO • 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 
CakııT. •:ı-ml:SIPJ19 

TÜRKÇE SÖZLÖ w meşhur ARŞAK PALABIYIKYAN·ın ŞAHESERİ 

k"UJ"ekleriıı ustune diişmiış bay -
gıu bır halde titreş.ere kduruyor • 
lardı . .Bunlar o kadar yorulmu.ş • 
lard.ı kı. ınsanı11 onlara a~marnas1 
kabı! değildı. 

Etrafıma biraz daha dikkat et
tuıı. Topçular :frtıllerı sıöDdiirii · 
yorlar ve yerliyeruıe gidiyorlardı. 

Ağnbozcul•r da tüfek kavlarını 
ayaJ\Larıl~ sondürere« yerlerine 
çıe.kihyorlardl. .BibtMın\ ne ol -
muştu?. 

Hah! İşte bınm sandal uzak
t.an göuıktt.ı. Bır gemıyı ark:as -
na ıbağhm~. Çekerek getirryordu. 

Gernının hır du·eğı bnlnuş, yel
kenlen parçalanmr.ş, üurin<le haç 
duran dırcğj yana yatmış, sağlam 
kalan l:>ır direğınm üstüne de Türk 
.ancağı çekilmrştı 

Sandalımız düşman gerııısmi bi
ze doğru gctınrken bızım gem.ı -
mizde bulunan ~er ıhep bir 
ağwian: 

- Yaşa Turgut!. 

DıyQ ~.lardı. Gemi. ~ 

mımize yanaşrmştı. Bır çok gunu
tüler oluyordu. 
Lakın, ıben bu guniltiılerden bir 

§ey anlımuyordum. Bır şey de 
gör:müyordum. 

Gftnicı.ler bağırışıyorlar, bol bol 
küfür SQvuruy<>rlardı.. Hele. bıri6ı 
fÖY le bağırıyordu: 

- Vay asıker kaçağı Niklııa ee--
ni!. Hain cani eenı! . 

Kıçtan rcısın gür sl.'G! işıtikli: 
- Ener yukarı! Kılıçları çek!. 
Bayraktar olduğu yerden kalk-

tı.. Anlaşılmaz bir ışııret yaptık -
tan sonra tekrar yerme o.turdu. 

Gemiciler e.c;irleri bir yandan 
gemınin nlt kat.ıruı götürüyorlardı. 

Bu yandan da zaptetiklerı düş _ 
man geD?imni harp gennmizm ar
kasına bağlam.ağa çalışlyorlardı. 

Tanı başıml ön tarafa çevirdim, 
bir de ne göreyim; dört y-eniçeri 
bfr esirı, iboynuna ip taknrıış dir&
~ çekiyorlar. Öyle çektiler ki, a
da:rneağız ~ direğin tepesine ka
dar Çlıl'J).llla çırpma gitti Ödüm 

koptu, olduğınm yerde titreme.ğe 
başladım. 

Gözle:rımı :k.apa<iım, sırtımı dön
düm G-Ozümü a.,-tı.ğı:m zaman ııol 
hizanun ilensın<:le zmcire bağlan· 
nuş brr etıır tırtır titriyordu ve 
gözlerini asılı adama dikmiş ba
kıyordu . 

Aman yarabbim! Bu, benim as
kerlikten Uçan ve yerine MrJter 
olduğum ağa.beyim idi. 

O anda içimde dolaşan hisleri 
anlatmamak ım.kfını yok: 

Meta kalbimin dwduğunu, da
marlarımm katılaşt.ığı ve bütün 
viicudu.mun taş kesildiğini hisse
diyordum. 
Düşüncesmi kaybeden başımda 

deli gibı dOrtyana dönen gözlerim 
adeta bir ıJOODus ~ bulu -
nuyo.rdn. 

İşte, bu sırada bir gemici geldi, 
kardeşimi olduğu yer<!en itn.ldtT<k. 
Boynuna ip takıp Bl"türecekü. 
~ olduğtımu. bi~urı, ken

dimi ~ .Yezimden fır-

!adını ve gemicinin gırtlağma atıl
dım. 

İlk hamlede (ı.ll"Şcy anlamıyan 
gemicı yere yuvarlandı:. LA.kin, )w.. 

ca ve .iri gövde6ile bir pire gl.bi 
olduğu yerden ayağa kalkil, iri 
be.:ı.ıı ları ve iri ellerile baltasına 
nrı-ldı. O anda ortaya birisi:nin a
tlkhğını gfüdüm. Bu Kurt Meiı
metti Sert bir tavır1'ı 

- Yokiaş dur!. 
Diye bağırdı. Gemici durmuştu. 

Bir an içmde de bayraktar ağanın 
ortaya geldiğini gönlüm. 

Ben, avazım ç~ kadar 1'bağl-

rarak: 
-Adalet; adalet!. Ben, ~şi

min yerine aska' oldı.Jım, artm o
Dl.ln idam olması 187.Mll değildir. 

Allah aşkına yapmayımz. 
Diye bağınyordum. Bayr&Mar 

ağa, sük'linetıe durdu w fUDlan 
ıaöyledi: 

- Karaıbnhıt! Hangi Allatı üze
rine af iBti)'WQ1Il?. Hnngi Allah 
ieerine adalet ~?. 

Olduğum yerde şaşırm 

muş kalmıştım. Hemen 
di:rn.: 

- Yalını. bır Allah var 

o Allah ü.zerme. 

Y eniçerılcr etrafıma top 
lardı. Bayrak.tar ağo eluı 

ZıWna koydu: 

- Ne demek ~ığinı 
~!. 

~. 

Allahın vabdanıyethti b 
Jüman gibi t.ekrar ettıım.. A 
ristıyanea bu- Allah tani 

ıniydım?. 

Bayraktar: 

- Öy~ ise ah tarafım dı 
yok{~! dedi. 

Ben de: 

Lrultt,he illMlah Muhamnı 

sulullah. 
Diye bir mfu;lfun.an gibi§ 

ve as'kcrlik nanwsum üzer: 
min ettim. 



~Örçil'in mesajı-[ 
tı nı Italyan milleti 

dinli yemedi 
• -·evyork ~ (AA.) - Nevyorlt 
·ilJıes gazetesınin Roma muhabiri 
8. Öörçil'in pazartesi akşamı söy

iğ; mesajın henüz İtalyan millc
llııe varmamı şolduğunu bildir -
lıektedir. 

Afuhabir diyor ki: 
\' ahancı radyoları dinlemek ltal

)a lar için yasaktır. Yabancı rad
toları dinleyenlerin ise çok müte

e Ya!tkız davranmaları icabetmek
~dir. Maamafih, İngiliz tayyare
~tinin attığı beyannamelerin m~ .... 
ili gibi bu mesajın da İtalyan ba
~nı tarafından neşredilmesi müm
ltindür. Fakat eğer gazeteler, me
lijı neşretmezlerse, bunun halıı: 
~tlelerine vfısıl olabilme~i :için 

~alar lazımdır. Bu metin ne~ 
ll!c!ilince, aksülimel pek az gün 
~İnde kendisini gösterecektir, 

llardiyada vaziyet 
l..ondra 26 (A.A.) - (B.B.C.) R~ 

lıler ajansının Kahire muhabiri 
bildiriyor: Kahiredeltl İngiliz hava 
tııvvetlerl lmmarıdanlığınm bir 
lebliğine göre salı günü İngiliz tay
arelerl Magagaladaki İtalyan üs

lerme taarruz etmiştir. Bombaların 
lıepsi hedefe düşmüşse de hasarat 
lııiktarı tesbit edilmemiştir. 
İtalyan bombardıman ve avcı 

!aYyareleri Selhıma taarruz etmiş
lerdir. Hasar azdır. İnsanca bir 
lltktar zayiat vardır. Bir İngiliz 
1-Yyaresi .Kasalaya propaganda ka
faları atmak için uçarken bir İtal
)ıın avcı tayyaresile karşılaş.mış ;e 
bıı tayyareyi düşürmüştür. 
<><ırada cephane deposuna bom· 

hıııar atılmıştır. Depo infilak et -
llti~ir. Burada muhtelif binabrda 
hngınlar çıkmıştır Hasar mühim
ı!ir. Birçok keşif uçuşları muvaf -
laki~ etle neticelendi. Hiçbir tay -
hre ve pilot kay.beclilmemiştir. 

Trakya hattında 
meleye tenzi at 

l kanunus niol'l\ itibaren Sir -
teci - Kırklareli - Mirr.e hattında 
!ııki sirket tarifeleri kaldırılarak 
<\rıad ılu hattındaki tarifeler talbtlt. 
0It.ı aktır. Bu suretle amelelere, 
trup halindeki seyyahlara Trakya 
hattında da tenzilat yapılacaktır. 
tenıilitlı halk ticaret hilelerinin 
ilıiiddeti bu suretle Trakya hattın
da da ucuzlıyacaktır. Tire - Öde -
Ilı: , Samsun - Sıvas hatlarında da 
l kfuıunusaniden sonra Anadolu 

' battı tarifesi muteber olacaktır. 

' 

ADAPAZARI SEFERLERİ 
Adapazarı tren seferlerinin ha

reket saatleri de talebelerin mek
tep saatine uydurulacaktır. 

Ceza görenler 
l>ün muhtelif semtlerde yapı

lıın kontrollarda seyrüsefer nnam-
1-tına mugayir hareket eden M 
iofür hakkında cezat takibata baş-
1anınış; ayrıca tramvaylardan at
lıYan 78 kişiden de 1 er lira peşin 
llııra censı alınmıştır. Yakalanan 
İlti dilenci hakkında da takibata 
haşJanılınııtır. 

~aarif matbaası Anka-
raya gidiyor 

l\laarif matbaası Ankaraya nak
loJunacaktır. Bunun için 25 bin 
Urıı tahsisat verilmi§tir. 

r/ıllli f\.1üdafaa için 
50 mil von lira 

l\ıit:ı müdafaa ihtiyaçlarını kar
fıloınak üıere 50 mihon lira fev
ltalfı le tahsi•at vcı lıııesi hakkın
~aki layiha dün milli müdafaa cn
tiiııı~ninden geçmişt:r. 

:' Bükreş sefirimiz g~ldi 
Dün Romanyad ın şehrim ze ge

len Bükre§ elçiınız B. Hamdullah 
l Suphi Tanr .ovcr bu akşam Anka

taya gidecektır. 
f Ankarada dört be< gün kala<"ak, 
f bıından sonra İstanbt: a geı p tek-1 

tar Bükreşe dönccekt;.r. 

Şimara nasıl 
işgal edildi ? 

Atina 26 (.A.A.) - Atina ajana 
bilıjiriyor: 

Sırf Elen ahali tarafından me.

kfııı bulunan Şimara ve bu kasa -
baya merbut U! Joöy, kurtul~nv. 
.kutlamaktadır. 

Şimaraya ilk olarak pazar sabahı 
Yunan jandarması girmiştir. Şima. 
ra1ı kahraman müteveffa Spiro -
milliosun yeğeni aste~ Piros 
Spiromillios kumandasında 2li ki
şilik bir kıt'a, yağmur altında ev
vela Spilia limanına gitmiş ve o.-a· 
dan da İtalyanların tahliye etmiıı 

bulundukl.an Şimaraya çıkmıştır. 
Bu kıt'a ile birlikte Şiınara kahra
manının ihtiyar karoeşi Miltiades 
ile Şimaralı gönüllü Zetos da bu
lunmakta idi. Şiınara halkı, göz -
!eri yaşlarla dolu olarak, kendile
rini kurtaranıya gelenleri karşıla -
mış ve hep birlikte kiliseye gidile· 
rek istihlastaıı dolayı dua edil -
miştir. 

Şimara, bir harabe manzarası ar
zetmektedir. Çünkü İtalyanlar, ka
sabayı yağma etmişler ve geri gö
türemedikleri her şeyi tahrip ey -
!emişlerdir. Şimaralılar kadınlır 

ve çocuklar, şimdi kurtuluş ordu
suna yardım etmektedirler. 

Şir.ıar::ya giden yollar, İtalyan 
ölüleri!~ doludur. YoJlarda, üç fır
kayı techize kan her türlü har:ı 

malzemesi vardır. İtalyanlar ric'at
lerinde, yaralılarını terketmişler -

dir. Bir Yunan eri, bir yaralı İtal

yan subayını bularak kurtarmış İ
talyan subayı, minnettarhğını gös
termek üzere Yunanlı ere imzalı 
fotografını vermiştir. 

Noe1d~ hava akını 
olmı:c!ı 

Londra 26 (A.A.)- Salı. Noel 
gecesi İngiliz hnvn kuvvetlerinin 
hiç:>ir akın yapmadıkları be~ a.t e
dilmekteıliı·. Düşman propaga,ıda

smın, o gece İngili7 !an·areleri -
nin İsviçre üzerinde 1ıı:tuhiarı h:ık
landa işaa ettiği ha:>erk.- tama 
mile asılsızdır. 

'1: 

Asker ()"" .. "" ~ l ·· o ,l _, 

ce _..h::;!~r 
.l 

( 1 inci sahıfcdcn d~ı•am ) 
kezden ve cenupt&n tazyiki art
tırmağa karar vern1;ş vaziyette lıu
lunmaktadırlar, Hatta ş!ınal cep
hesinden bazı kuvvetleri Tep.de

len cephesine getirmişlercl:r. 
Şimdi Tepedelcn ve Himara 

mıntakalarında ideta l:ir takip ha-

reketi devam etmektedir. Bu ta
kip hareketiniıı bilhassa Himara -
dan sonra sahil ınıntakasında mev

sim şartları nazarı dikkate alınır
sa, bir hız aldığını sö~ liyebiliriz. 
Hinıaradan sonra, Avlonyanın 

da ayni akıbete düşe.:cği günler 
pek uzak görünmüyor .Çünkü İtal

yan k"llvvetleri durmadan çekil -
mektedir ve bu çekilişten de a•
kerlik bakımından nasıl bir istifa
de umdnkları ınalfun dei:ildir, 

Hatıra gelen şey, İtalyanların 
gerek denizden Sazan adası gibi 
müdafaa mevzilerinden ist~fadc 

etmek istemeleridir. Fnkai Yıınan 
kuvvetleri, şehrin iç Arna' mluk
la muvasalasını kesince, buradaki 

İtalyan ıniidafaa tertibatının da 
bir net!ce vermiyereği anhışıiır. 

Çünkü karadan irtibatı kesil n ve 

denizden emniyeti olnuyan bir 
kuvvet, arttk ne.)"e gü-.enebilir?. 

Bı\RDİYA CRPHESİNDE 
Eardiya ccpl.~5-İıı,~c \'az:~·ette 

büyük bir dcf,lşık.lik olnıamışt?r. 

Eı:er büyük bir de,;.şıkl k olııı·or
sa, o da İngil zlerin huradaki is· 
tihkiımların hakkından gelecek a
ğu· toplar tiılıi c nıckte olmaları
dır, Diğer tarafı n •ak ·iye kuv -
\lelerini de artır akta r' :ı le i
lizlerin, ha7!rlıkları aıruı ı. k -
tan sonra Raı di a m el i de 
§U glınl.rde hail sa• 
lllf P 

\ ısoN24SAAT 
için leki 

Siyamla Çin Hin
distanı arasında 

h~ d .. eler 
Tokyo, 26 (A.A.) - Bangl<okdan alı

nan bir Japon telgrafına 'öre, Tayland
Si&m _ bas vekili, Tay land _ Fransız 
Hindiçinisini anlaşmozlığ:ı hakkında a.-
şağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

cTayland, Hind.içini hududundaki va.
z:iyeün yen~den vahamet kt'Sl:etmesini 
ıstttnemekt.cdir. Tayland, ancak Fran
sızlar huduttan kıtalarmı çkcı·lerse, o 
zaman kendisi kıtalarını çekecektir. İh... 
til.ilın ts•ikbalde alacağt şekil, Frensa

nın vazi,.etine bağbdır. Fakat Tayland 
en fena şıkka dahi taınamile haz.ırlan -
mli bulunmaktadır. 

Ba.'lkok, 26 (A.A.) - Neşredilen bir 
Tayland resmi tebliği, Hindiçini hudu
dunda bazı !leni hi'.\dselcr' vukua geldi... 
ğini bildlrıuek:tc<iır. 

* Madrid 26 (A.A.) - İspanya bn
rjciye naı.ırı Serrano Suner'in bugün
lerde Tacnoya gideceği b!ldirilrnektcdır. 

Et fiatları 
(Birinci sahifeden detıam) 

bu tenzilatı yapmadıkları görilleu 
ru;ağıki kasaplar cezalandırılmış -
lardır: 

Eminönü Balıkpazarında Yani 
Atanaş, Beyazıt Ordu caddesi 45 
numarada Ahmet, Eminönü Tah -
mis sokak 6 numarada Rıza Sezer, 
Gedikpaşa Çarşıkapı Kadri Şengü
lcr. Çarşıkapı 9 numaralı kasap 
·Mustafa, Eminönü Tahmis caddnsı 
9 numarada Bekir, 21 numarada 
Ardaş Mard,k, 51 numarada M. 
Ya~ar. 

Fatih Macar Kardeşler cadde -
sinde 79 numaralı Kemal Taşçı, 77 

Gani Zenı;iner, 'i'.l ıMu:;tafa tlnlü
ata, 59 Derviş Aksoy, A·ksaray cad
desi numara 38 Mustafa Tabak, 
numara 31 Süleyman Aktaş, Be -
yazıt Ordu caddesi 59 numarada 
Süleyman Akbş, 39 da Ahmet Şen, 

Be-.o,'.;lu B::lı!;:pazaı.:ı 33 numarada 
Luka I'ı:pazoğlu, 3:; numarada İsalı: 
Saranda, Kadıköy Gün.eşli bahçe 
sokak Boğos Rci.;yan, ~ıehmet Te
kinman. 

B. -ı 

... t }' ... :: hava ta~r~uzu 
(2 inci sııhifeden devam) 

kında gör lcooktir. Tecrübe J 
k~nun:ı,ı. • ~ kadar muhakkak ya
r l ~ ),~ v..: ,.. ""\ clee d haber ver-
<l "z t:~i.;i ftı.:...1 1 ··10.rla 24 saat d~

vam e..: c"·t r T cr:ibe hem akılf,I 
he"1 pacif el-~~.· ve ta ;a c defi 
t..,ı:·drı ıcl ır ı..i.zcr:nde gc c~ek tay-. 
yar€~..:re a\('..: aça:&' lard.ır. M11h

telü yerlere ~:.onu 1 a~2 - rı.c~ıncli 

tüfe.'<ler d· ,ıtış yaµ :ıb • Jır. Ge-• 
celcyin ı uı.iak;ar C:t ~·akılaca!(tır. 

&ı 1:aklarda umumi elektrik cere
ya;ıı tecrübede fabrikadan kesile -
cek\ir. Halk tecrübe gecesi !§ık · 
!arını ma .. keleyecektir. 
Yarın sabah da mütehassısların 

iştırakile vilayette bu hususta bir 
toplantı yapılacaktır. _,_ __ 
Amerika Nazilerden 

korkmrı:ı 
( 1 inci ıahifeden devam ) 

dımın arttırılması icabettiğini, bu 
yardımın arttırılacağını, bunun 
için de endüstri istihsalin:n fazla
ıaş:ırıla~ağını ve esasen bir teskin 
siya_ ·ti Lalıis mevzuu olamıyacağı
nı bildirmiştir. Bu beyan:t, Al -
manbrm korkutmayı i;tihdaf e -
den gayretlerine Amcı»karım ha
kiki cevabını te ·kil ctmekkdir. 

Yaıingtcnda Amerikan de\"l~t 

memurları, memlel:ete tehU:eyi 
gö<t •1< icin yaptıkları gayret-
1•.>rde Nazil<>rin kendilerine ccl< 

fay< alı y arc'.ım!arJa bulunduk.a -
rını s\iylem~kt d:rler. 

Berlin · · · Ur""<,;~i n_ .adar gar!? 
gört.:~·se e.. 'rs.111 1 Amerika E~rJeşik 
de\·letleri ıı , ilerden korkmamak
k '·r ve İngıttercye gıtt: ·çc daha 
fa7 1a yar~ır ' bulunmak yolunda 
r mc'c ·.ar".'1 edec~!;1erd1r. 

Fı 1 
' ll, 1\lmanyanın bugün -

kt.i 't l.ı hareketi, Amerika bu yar
dı rı gitt.kce daha f zla kcndi•;ni 
hisstttirı~es; lUz "'ge 1di~i kanaa
tini de tAh' im •1 ... ,. Naz.i. 
},._r, k r 4J 1 ha nmı~, ırd...r. 

Hadiseler 
(Bu yıızırun metinleri Ana. 
01..ııu ."'\jansı bulteıılerına.eıı 

alınınıstır.) 
't'elhis eden: l\iUAMMER ALATU& 

İtalyndan Loadraya gelen ra
porlara nazaran, İtalya-da fatist 
rcjiıııine kaı·şı. infial beJirnıişfü, 

bu yüzden bazı arbedeler de ol -
ma!r.tadır. Şimdi halk, Marqal 
Badoglioya karşı sempati duy -
maktadır. Bundan başka Alllllln 
aleyhtarı hısı;iyatın zaıl olmaJ.ı~ 

bildirilrncl;tedir. Almanlann ta -
manıile lakayt kalmalarından ve 
cidd.t bir yardın1da bulun.uıaıaa -
lanı:dan şikib·~t edilmektedir. 

Çörçil ta.rafınc!an l!alyan mil
letine- hitaben söylenen nutuk, 
İngiliz diplomasisi tarafından gös
terilen faaliyetin esnslı bir teza
hürü mahiyetinde telakki edil -
mektedir. N'ıı!kun geniş mi!.rasta 
yayılmasını temin içln tedbiı·lcr aw 
lınruıştır. 

İTALYA."ILARJN CEVABI 
Sal~biyettar İta!) an mr1ıfillcri 

Çörçilln nutku etrafında bc.ı mü
talealar yürütmektedir. nu mcha
file göre, İtalyan kurtuluş hare -
ketı ile İngilizler arasında m~v -
cut olduğu söylenen tes"nihlün 

hskikate muhalif olduğu tarihçe 
sabit olmuştıır. 

Bııyük harpte İngilixle.-le İtal
yanların lıcraber harbettilJeri 
doğrudur. Fnl at İtı:lynnın katlan
dığı fedakô.rlığın tr~·ıtere tarafın
da11 ne suretle mG.! .. r-:ıtlnnd1rıld1ğı 
da maliımdur, Zecri teclhirlcri ilk 
defa Tnqiltcre, İtalya aleyhine kul
laı-ı.ı ··hr. Bu, İtalyan milletince 
cok ncı bir şekilde higsedilr•iştir. 
- Yine bu mehafilin verdii;i ce
vaba göre, bugünkü harbi İngil
tere istemiştir. Polonyayn verilen 
teminatla totnliter dev !etler bir 
çember içine alınmnk istenmi~ -
tir. İtalya kendi dcuizlerinde lıile 
serbest bir hayata sahip de!(ildir. 
Bu denizin bütün kapıbn İngil
tercnin kontrolu altındadır. Çör
çil, nulkımd~ hu meselelerden 
hah<etmeın;5tir • 
iNGiLTERE ICRALININ MESA.11 

İngiliz Kralı altwcı Corc, Noel 
miinase:;ct.ıle bütün Britauya im
pııraforluğu ahalisine radyoda bir 
mc>ai okun:uşlur. Kral bu mesa
ju11L.1 bilhassa şunJ:ııı tcb:ı.r:iz et
t:rın.stir: 

<":Yı·ni ser.:-· 'n bizi zafere ve da
ha mc'""t Noel günlerine kavuş -
t\~··ı"t~!nı ve h._rkc~in baba oca -
ğPı ı,ı ~·<'ıı:<lcn tovl::~masınn mü
sa:- v'"' etmr.s:,,_; r11Je,.i!ıı. nu son ay
la? .,~rf111rla i:ngiltercJ\! haeara 
ua.r .:ın. lı:ı· çok ş~hirleri ve hal
~t ' ·'l..:.n~1 ; .. 1 {cı1a• •rh~ı bizzat 
göı ·:1;n. Cilı::ı.ııa illin cderhn ki, 
l ı;psı de ırkl&rlnn \'<." 1uille1'rr:r.c 
Ttle': llbiyetleri ile iftilt ~ n1mek
teclır <'T. So!111na kaU.ar da~·an1µ, 

zaferi kazanacağımız zaman, Noel 
ı,:ünleri yeniden saadet günled o
lıı<· ak tn" 

HARP CEPHELLRİNDE 
Bardiyada vaziyetle yeni bir 

değişiklik yoktur. İrıgilizler tak
viye kıtaatı almakla devam edi -
yor. İstihkimlar, havadan, kara
dan ve denizden miitemııdiyen 
bonıbar~ men edilme!..tedir. Dün 
bülüıı gün ve bütün gece şiddetli 
bir topçu dtiellosu olmu~tur. İtal
yanl~r yeraltında muhkem · bir 
suretle hazırladıkları beton sıjp.
nak ve siperlerde şiddetli bir mu
kavemet giistermekteduler. 

Bardiynda ınukavelnctin ne ka
dar süreceği hakkında as\.:Pı·i nıah
fi!lcr şindiye kadar bir fikir be
yan el:ııemişkrdir. İtalyanlnr, gün 
geçtikçe kc>nfcti artnn İngiliz top· 
çusuııun atc~i al.ı~da blillalmak -
tadn-. 

AP. AVl"'lLt'KT.\ \' J\Z!YET 
Yuna,ı orrlu~n, ı.:ı~'c!ı-'·c knUar 

İtal).ıılar•n elimle bııh nan A\ -
IonYH li"'l:!ll!1l3 c1 lrru tazyiklerini 
ur!; r:na! ... taeıır. İ1.1lyanların ili -
rn·l.ranın ş;ınalindrki rir'atlt"rİ de
yaıu etn1cktedir. Iluııunla beraber, 
bu ce,;Jhr{.'e ev,·eldcnberi haz1r]a
nu' olrlııklnrı müstahkem ınevki
JcrC ... tn~unn·rıi'ra çalıcqcaklan zan
ııed:Imekted;r. \'u1'nnlılar, Avlon
~·ava 40 kihmetre kadar yakh~ -
m ı -dır Daha içeride sevkul -
r"'''S hal ~mıu n bii,·iik eh.-rnmi .. 
yc.ı l· iz bir nokta, Preıne,linin 

ltalya hala mı 
hD.lya peşinde 

(Bll$!1U1kateden devam.) 
syeni Wzam• ın tces:>üsü hayalini 
muhafaza ediyor ve •Stefa.Y. 
ajansı bu ümitle tahrif \'e muga
lata yoluna sapıyorsa lıaklkatea 

boş ve nafile bir gayret sarf ediyor, 
demektir. Ilele bugünkü şartlar 

içinde ve karşısında!. 
ETEM iZZET BENICB 

5 ~ · O N' T F. L G K A F - ~6 1 inri KAr·T'I t~'~ 
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Zevk alemlerinin hazin neticeleri 

r b 

,-Röportajı yapan :-, 
HALÜ.l( CEMAL 

• 
ız, 

1 
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-u =:~! ~·= :;:;:~el= 
bir kız babasının ölümü üzerine kız M-

I ~~~~~::~:!!~~~~:!~~! not mektebini btnkarak bir fabrik.a;,a iı = giriyor. Fabrikalorwı fenç ve çapkın 

nıma daha çok yaltlaştı. Yavaşçs 
elini uzatarak eliıui sıcacık avuç
larının içine aldı. Şimdi dizleri 
dizlerime depror; orııdan da ba§ka 
bir atq içime rayılıyerdu!. 

Bu esnada karşıda çalgı müte

madiyen çalıyor, aşağıdaJ .. i şeıa 

seslel', kahkahalar d;l.ikalar iler
ledik~e daha ugm bir hal alı~ or
du. Etraf çok kalabıılılı.laşmış, tek

mil localar dolm~tu. Fakat sanki 
ben koca salonda artık Z'ya beyiE. 
gözleri ve nıusiki ile yap~ah1u, 
baş başa kalmıştım!. 

ık inci Napolyon 
(2 inci sahifeden de\'a

te.dliıın muamelesine karıştırı -
lan bir entrika iki memleket ara-
sımlaki dostluğun samimi olarak 
tezahürüne mini olmu~tur. Fil -
ha kil<& bu entrikanın ip· iizii he
n uz anlaşılamamıştır. Fakat -. 
rilen haberlere güre, Lava! Mare
şal l'etenc karşı hazırladığı bir 
darbe} i iudirnıe!{ için bu hUdi~e
yi bir vesile olarak kullı:nına•t is-
temi~t•r_ f;.iıya bu merasim n1üna

scbe' • rise gelerek olan Ma
re~al Pl'lenin bir defa daha Vişi
ye <'öım ·mesi için tertibat alın
mış \'C !'eten bunu haber atılığı 

için der•·:ıl Lavali azletmiştir. t,ı. 
ikınd Napolyooun oynıyacağı e
hemmiyetli rol, bu entrikanın ı:ü
riiltüsü ici1>de kaynamış gİtmİf 

gibi giir iini.iyor. 

Silivri Sıfat istasyonu 
Sıl· .dt>ki Sıfat isl.a;;yonu binı>-

sının inşal!tının tanıamlanması be
Ied>·ı:ce kararlaşt1r1lmıştır. Bu işe 

1000 lira sarf· lunacakıır. 
----uun----* Vilayetlerden Ziraat Vekale

tine gönderilen malümata göre zi
rai vazi) etimiz çek iyidir. 
* Çavdar ekmeği içiıı her gün 

şehrimizde üç çuvalın i§lenmesine 
izin verilmiştir. 

ortağı Ziya bu lecrübesiz kızcalw bir 
gece kandırarak çal&ı dlııletmek üure 
l\1ulenruje götürüyor. Kızın annesi ve 
kardeşi evde onu beklemek.'edirler. FL 
kat Ziya lltmiaya ırarla iki kadeh içki 
ic;irtmiştir. 

ÖınrUnde ilk de!a içti~i içkin.in te:sirile 
ve ı;:e11; liıı ık hi::;leu se\"kil~ Ziyaruıı 

güzel gözleri Llıniayı sarm·ık.tadır. La.~ı 

miayı sarn1nkt~dır. Lıiınia. bize bundan. 
sonrasını şöyle anlabnak:tad.ır: 

Üçiıncü kadehi ben istedim ff 

cnuıı gözlerine baka baka içtim!. 
Bu içki ne idı? B:lıneı:1 onda in
sanı bir anda kendinden geçire• 
ne rnrdı? .Bwıu o va.kit düşüne~ 
miyı>r. bilmiyordum. Ynlnı.z duy
duğtıuı, hi .;ettiğim tek bir şey 
vardı :Ürüncü kadehle başımı sa
ran humma içiııde bu siyah gözler 
beui iliklerime kadar titretiyor, 
onların derinlikleriııde bütiin ben
liğimi kaybediyordum!. 

O da sarhot olmuş gibiydi. Tu
haf bir mana ile parıldıyan ba
k•şları ~·üzümde, gözlerimde do -
!aşıyor ve oradan dolgun göğsü -
me inip takılırken bayırı.n bir s"'5le 
fısıldıyordu: 

•- Biliyor mumnım ne güzel -
siniz Lamia Hanım?. ve ne kadar 
dl 'Hasum .. Sizin gibi daha henüz 
bayata yeni boy veren bir gens 
kızın arzularile, emirlerile meşgul 
olmak bilseniz ne tatlıdır. Söyle
)İni:z. bana her arzunuzu, her em
rinizi yapayım!, Bir ağabey, bir 
arkaılaş, bir dost, nasıl isterseniıı 

onun gibi! .. • 
Ah yarabbim ne tatlı konuşu

yor<lu ve ben n~ zevkle diııliyoT

dum!. İlk defa yabancı bir erkek 
güzelliğimi söylüyordu. Dk defa 
bir erkekle, atkla, ihtirasla, mü -
zikle .içkile haşhaşa kalıyor, g~ 
)azlık heyecanlarınıın en tatmiB. 
edilmemiş, meman xevlderinl bu
rada, bu gece buluyordum!. 

Saz heyeti pek sevdiğim •Sahil
de saba• ya başladı. Ben bu şarkı· 

Bir aralık sıcacık avuçlnrnıJa 

duran elimi dudak!aru1a gf>~ 1' ı.lil. 

Parınakarınıı öpüp b:b ın·ıı !e

şinden bir yudum aldı. Bu iIK te
mas ve zevkle yanan \"Ücnlit 1: bi
raz dah" tutu~tu. bu at .. lc ei.n 
den lıilınem kaçıncı kadehi d ;ha 
içtim!. 
Artık vücudüm elektriklenıniı 

ıribi sanılıyor, kulaklarım u,'.:ul -
tluyordu ve ben sinirlcriın çc•kilir, 

meveııdiyetim alev alev yanurkca 
hali titriye titriye bu siyah gö> 
!ere bakıyor, ha1ır o şen güllerd• 
can vcriyordunı!. 

Böyle ne kadar zaman geçti. 

Salonda ne kadar oturduk, o neler 

söyledi?. Meşhur muganniyeyi 
dinledik mi?. Bunları bilınirorum 

Yalnız hatırladıiiı;n birşey varsa 

oradan Ziya beyin kolunda şuur
suz bir külçe halinde çıkıp bir ,._ 
tomoöile bindiğimizdlı 

( DM.•amı VaT') 

Milli koruama kanu
nunda tadilat 

< 1 inci scJıi f edeı& dev-.:ım l 
mttteı.aooıslan ~ruz. Bunlardoo 
ayn ayn istifacı. etmH: için gerek cı.. 
let da.i.relerl, ı..-e1< oahsan kendim • 
Umizden ieldltl tadar çalışıyoruz. 

t:Tticcara mütlr.:ulit &Oıht!C~J ı,.;k. bta 
lan IK:'wı<iııld•n ticaret IL!emındcn çek. 
mek veya &Crbe5t bıraknıakta buyu& 
bir lbtilr!ra rDe7<lan vermeli: isU!mıyo. 
ruz. Biz tüccarı millet hayatınca 16.zl!I 
bir waur -teı.ak.ld edıyor..ı:. Bu unsuna 
!.endi normal yeşa;naııııı kendosl •Jao 
takdir eder ve ıemin ederse, dev lettee 
ve bük.O.metten k.endiııine yardım gelır. 

tKordinasyon meselesi .. MalU t:.AU • 
yıka~ yalnız geceler komşumuzun Dl%, dairderin bor biri kendi salah.yet-
gramofonundan dinliyerek yatak.. leri hududu dahilind çalışan bırlakım 

ta sebebini bilmediğim bir büzün- müesseselerdir. Bmıalrın müşterek ç• 
le ağlamış ,hıçkırınıştım!. Fakat !ıı>ması esastır. Bunda bir takım noksan. 

!ar görülüne. ellini'° geçtikçe tamam -

'
imdi onun sesi, ılık cümleleri 'ita- · ., lamaya çalışıyoruz. umıt ~erim ki, b'3 

na bu şarkıdan daha içli, ayni za- muvakkat konunun m ıyeıten kal -
manda dalıa tatlı geliyor; yıllar- kacatı güzel r.amanlar ıeldiğı , .. ıo~ 
dır ruhumun özlediği şeyi bu segte devlet dairel~ de birbırie'rı ile ı;a!~ .... 
ve gözlerinde bulu)·ordum!, mayı ölreım11 ve buna ~ış olacalc-

cO. varlığımı içkiden daha çok \ır.> 
Bundan sonra Ticaret Vduli Mümtaıı 

yakan, sarhoş eden gözlerile kal- Ökmen söz alarak kanurun muzak.......ı 
bimden bu geçenleri anlamı~ o- esnasında ileri süruler bazı müt.:::!e<:ı.lara 

Saali kumu• !l'lhi b:ına baldt. Sonra ya- cewp -mi:ıtır. 

=ru:ır e~~~ ~= ::.:u:~ ~ --- 1 ;ft • tl~M1ıNiflt1.l&fl~lmla-
Cünkü bu saat hakild bir mücevher • 

ve ayni zamanda bir sa.o'at eseridir. 
Genel acentelijp: İstonbul Kutlu ban 

No. 1/4, Büyük nıa~azalarda satılır. ! 
Taşra için acenta aranıyor. j 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI j 
<Madeni borulara malınuı raptiye 

tertlbati> hakkındaki ihtira için İkbat 
Vekaletinden istihsal edllın.ı, olan 12 
!lkklınun 1934 tarih ve ı932 No. lu 
ihtira beratının ihtiva ettiği hula* 
bu kerre başkasına devir veyahut icadı 
Türkiyede mevlc:ü füle koymak için 
salfihiyet vorilebilece~'i tekhf edilmclr.
te olmakla bu hususa fazla nla..iti.mat eı

dinmek istiyenlerin Galatada, Asl
han 5 inci l<a\ J _ 3 No. !ara müracaat 
eyleıne1er Hfan olunur. 

= 
şimal ve şark cibetlerinde h.are
katta bulunan Yunanlıların eline 
düşmüştür. 

İngiliz tan-ıınleri, Arııavuttu.k
ta lı:r çok İtalyan tayyarelerinin ı 
bulunduğu A,·lonya tayyare me1-
damııa da hücum etmi~Ierdir. Tay
yareler alçak bulutların içinden 
birdenbire çıkarak, dü~nıana tam 
bir baskııı vermişlerdir. Tayare
lerden bir kısmı yerdeki tayyare
leri bombalarken, diğerleri de 
bangarlarla binalara hikum et -
mişler ve çok aşağıdaa ınitralyöıı 
ateşi açmışlardır. Tayyareler ay
' 1ı:ılırkeo, meydan artılı; dUDlAJldan 
gözükmüyordu. 

İtalyan tebliği, havanın fena 
gitmesinden ha•ekatın ıı\içleştijii

ni bildirmektedir, 

DÜNYANIN EN 
SEYAHAT 

ÇOK OKUNAN BİR 
VE .MACE&A ROMANI 

ROBENSON 
A O S 1 

Sinen.ad il 

LonU l .ııın zengin ve mulıteşem salonlarından aµılarak... Çılgın 

denizlerde bir çok mücadeleden soma , .. ,, bir ada' a düşen bir 
ailenin tabiatla v~ vahş• ha~·,·anlarla ınüearleleleri ... 

FREDDY B.\R THOLOMt;\V 
istanbulda illı defa olaral< ı.u büyük Tiirltçe sözlü filmi 

Yarın matiaelerdeo itibueıı 

TAKSIM Sinemasında 

~atı Dif, ' ezle, Grip, Romatisma. 
- ırialjio Kırıklık ve Biitö11 Ağrılanaızı Derhal Keaer 

bıııııdA 'll!Dd• 1 - llıo&lıllr. T AKLITURINOeN SAltlNINIZ. 
Hıta YF;RC>ıı: PUl.Ll/ ICUTlıt.Aı:ıt ISllARLA ISTI!Yl"ll7. 
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Y taan: t.kcnıiu F. SERTELJ..1 

(2) Ş..mda çılc4s cElmııktebe:• 
gazetnınden. 

9 ijvt'n, zO.-IA 

No. 77 

' 

Devlet Denizyolları İf letme Umum ' 
Müdür-lüp lıaoları , _________ ,_!! 

Muhammen bedelı (1650) lira ola.ı (500) Kı . 5 m/m. tik orulm<mlf &.oı'd 

M'lyant 111/l!Kl cuma ıunu saat ( ı ı l oı1 bırde He. ..,.rpa ıda Gar bma.aı dab.ı

lindeki komJl)"on tarafından açık ebil\ me usuliJe satın aJınacaktır 
Bu ite cın:nek laO,enlenn 123 lira 75 k:uruşh.lk. muvakkat teminat ve kaou

ınm ~ etti.ti 9'ellaikle blrl.i.ltte Kııilt ~ aunu aaatJM- kad..ı.r komısyona mu.ra- ı 
oaatlan lhmıdır. 

Bu ifo aıt ....-ml!ler ~paruıı olarak dafıtılmalı:la<lır. 11869 

* * Mubmrumm bede11 ı~M lira otan dokuz kA.J~ muht'°hf yeraltı kablosu 
lt/%/9U ~ eüntl saat 15 de tapalı url uaulile AJıkatada idare bnwıın

dlln satm almacaktır. 

Bu lae ı:imıP!c ı.tiyenl~ (1691.113) liralık muvakkat renmat ile bnwıun 
'9ylıı ettiiı vesi.kalan ve tekliflerLW ayni gUIJ uat 14 M 'lıuıdaı- 1r:oırusyon reısü

l!ne -mwri llıınıdır 
Şartnameler para ız olan!< Anltanda malıeme daıresind<On Ha;rdarp8'8<1a 

.... ııum ,,.. ııevlı: teflitıoden dağıtılacaktır. (12071) 

ÔKSORENLERE KATRAN HAKKI EKRf M 
Deniz Gedikli Erba§ Orta Okulu 

Müdürlüğürıdea: 
okulumuza ücretli bir nymy., w bir gemıcilı:k öğretmeni ahnacalttır. 
Şanlar: 

1 - Rl)"8Zl7e ııtretmenllli için llnl venıtıe -.ıu olm&t "'1'11 Clnlwnlte- • 
don deı•tıııti>.Lilr vesıkas.ı alıruf bulwımak, 

2 - Genlcıllk ötretmenütı için ,_,ı.ıı: okullanı>claa me.ıwı .,. ııu ..ulh71 
~e dair elinde bow;ervta ..,.ıunmak, 

A - A.slı:erlıkle ihaıtl bulunmamak. 
B - Oczet Ql.ik\an baıeaı fwuınıına töre Jı1llll Jıllldafaa Veklleluıce ta,rın 

..wec.ı.ıtr 

Bu vulfelen taliplerin uele &.a&&mpal'\dakl DeııU ıedlk.li oltu.lu .ııüdfir14-
a;ı.... -......ııan.. •117611• 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş yüz kurufluk'arıa tedaviılcicu 

rılması hakkında ilan 
ka!d,. f TOKATUY AN 

· OTELi 
OOm~ yuz 1turn1luk1Ann ~ cOındl bır lira' ~ .. lnr darp ve p~ya~Q• . 

kttı mıktarcta cı.karı..lnı~ o"dulun~n eı.in.u.j ytu k:tJruş:uic! :ır ın 31 ıki:.ı ·!~:t 

rıun JfMl taribındıtn aonra tr<i..t<.rülJm ı . Jl dırılma:;ı JaırarJaştırılıru:ııtu. 

Gümot yüz lr:uruıluklır 1 ıut- ı 1941 t&rihı,1<lro itibtıff'n arltk tffi:1vUl e\J1~ 

rece.k ve ancak yalnız mal .sand.ıklarHe ı harıy.el mertla banka.-,, subcter'.nc,.. . 

kabul edllebil«ıektir. Elindi! c'lmU, yth kurusluk bu..iunaıılaı uı l;n.;.ıılar. ma 
aandıklart.ı.. Cumbunyet merke:.ı ba.ıl&a.!ı ıu\Jeler.ine ıeodH ett1rmd4ı1'.i 

olunur . 7025 - 10111 

müddetl~ ilanen tebligat icrasına 
ve muhakemenin 22/1/941 saat 
10.30 a talikine karar verilmiş ol· 

Sahip ve netriyatı idare eden Bqmuharriri 
ETEM iZZET BENiCE 

Buıldığıyer: SON T~LGRAF Matbaası 

Tifo ve ııaratifo hastalıklarına 
tutulınamak için tesiri kat'i 
muafıvetı ııek emın taze ası
dır. Her eczanede bulunur. 

Kutusu 45 kuruştur. 

. i'ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
21 Kinunuev ·el 1940 Vaziyeti 

KAIA: 

AKTiF \ PASiF 
T.L u.. ...._. 

Altm:Sati lciloçam 72.044. 7 !>'4 
BANKNOT 

11)1.!36. 709,611 Daf.17&1 Akooıııt 
T. L. 1s.ooo.ooo.-

' 

Ura 

ll.«9.732.~( 

( 'F' ~ ıu.ııı: 2. 29.887,6 llS.116.529,7' ~dl .... ı...uıa.ı. 

H-

6,188..666,1 
6.000.000,--Oahlld ki miıh&lıln-

Bartotekl Muhabtrler: 
Altın: Sab lı:l!oıram 5.357.616 

Altına tahvili lı:abll --
dOvu.ler 

Diler dOvıı.ler v• bc:rçlu kli· 
rina bakıyelert • 

Hamıe tabv11leri: 

Derulıde edilaı -..ıo D&t -

178 . 1~6.07 

7.SlS.914,91 

.-,-
'.!.040.477, -

cll7e i<arplıtı 1SS.7.(8.563,-

-
Dcrubde 
nakdiye 

edilen evrakı 

158.74::1.563.-
Kanunun e - 8 inci mad .. 
delenne tevfikan hazıl • 
ne tııratından vW te • 
dıyal 

39-376.391,91 Deruhde edilen evn1ı:ı 

t9.9?2.69S.-

nakdiye bakiyeol 138.82S.866,-
Kartılıtı tamamm altın 

.ı.r..ıt l.!Aveicn ledavü -
le vuedilen ı 1.ooc.000. -
Reeskont nnı.lı:abW l.ll-

nten ledvüle nıedllm 2.U.000.000, 
Hazineye yapılan altın kar

ıı.Wr:h avans mukabili 3901 
No. 1ı t:nnun mucibince na .. 

t2..la8 666.lS 

Jtanunun 1 - 1 l.Dd madde .. 
Jerine tevtika.D haı.ı.n• tan -
lılldan ftlı:I tec1.i7at 

V't!len tedavüle YUedilen • 14.000.000.- 411A21.868.-

HEVDUAT: - ~ 
s...-ı c:llzcı-: 

19. 922.695,- 1 S8.82SJl68.-Türlı: Liraa 76.91 l.917,62 
Altın safi k.lır. 518.565, .448.087,0 77.362.004.67 
1850 No. lı:onuna cöre ba-
cneye açll&.n •'!HU': muka· 
bW tevdi ol>.nan altınlar. 

SAtl ldlo:r.>m 55.5-41930 78.124.J.67.90 7&124.167,90 
06vt& taahbüc!atı: 

~.929 036 05 60.929.036,05/Wtına tabvib lı:abil d6vizfe Tlcar1 -..ıaı: 

Piler dllvlıler ... .ı-1ı1ı Saltaa ft lahrilil CW.. 
(Dtruhde ..Wm evraln ~ Mk~ S6.t49149 9J 31§.149.149,91 
A - (D&lı:dqenln lı~ 

(Esham ve Tabvtıat 

(İtibari kıymetle) 
Be..- ..ııam ... 

A YlUlllıır: 

Altın ve I>öviz llzrine • ......., 

Tahvilat llzerlne avaruı 
Haılne)"e la• vadell nam 
Hamıqe 3850 No. 1u lwsu
n.a cöre aç.ı.1an altın kartWIW 

46.MS.916,9 

11..473.164,93! SS.129.081.86 -
8.799.9 

7.808.722,-
1.701.000,-

avaruı 101.584.926,75 ttı.103.448,75 
~rları - 4.500.000,-
llalılelll: 14.5~8.016.98 

::.9.906 319,33 

1 Temmıu 938 oaa&o baden 

-

. y.-.. 

'fa 4ı, ııM:aa lu r · M 

1941 
MOOELL!!l>l 

~iSTi!! 

.SAHiBINiN SE Si 
J02 lfTiıuAI. c:..ı.oo•n NYoG.W 

----d n =~ 

9H harbindeki ~eker kıtlığını ha tırlıyalım da, b~nkii ~el 
fabrikalarımızı kurdur:ınlara min odlar olalım. 

Bu Şeker bollu gunda bol bol 

HACI BEKiR Şekeri yiy~liıG 

Ali fviUHiDDiN HACI BEKil? 
L,..,ı 

Balıçekapı - Beyojilu - Karak öy - Kadıköy - M.ısır (Jt•,... 
Ml':YV AT,I l'iUGA 

' Adet Llı•lık Lira -1 
!Ott = --

1 1N0=30Gt.-

• 750 = 1500..-

' "' = ıoo•-
• Ut= ıeoo-

u ıM = am.-.. "= 40«...-.. it='"'~ 

Türkiye it Bankaıma para yatıırmakla yal
nız para biriktinnit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olurs:ınuz. 
tı:"ldeler: 4 Şub&&, ı -~il Kambaralı ve lnm>banm 

J'J&. 1 ~. S hlıı<ı1- ı -plannda eııa "" <'li U-

&eııria tuiblerln4e J'&p ' ruı b1lhınaaln kur'..,.a 
1 <lalıil edilirler. 

SAYIN DOKT ~·R 
ECZACILARIMIZ 
EPHEDRİNE ''ARSAN" 

Tabletleri Piyasaya Çıka:-ıldı. 
Tabletler 0,05 (Ephedrine Cblorh.) ı havi olup kola~ 
ikiye Te dörde bölünebilir tekilde bazırlanmıttır. 20 T•lı' 
let tiibünün halka aabf fiab 50 kunqtur. 

Karaköy Ec:zaneai Müstahzarat Laboratuarı 
Hüınü Anan, lıtanbul 

B U KETde 
YIEBAŞI EGLENCELERİ 

BÜKET M&e.esesi Yıllnışı ~İli fevkalade sürprizler hazırla;ı. 1 

YıJbatuu Def'e ve zevkle p(İl'UH'&. için timdiden ma.'llllarıwıt ' 
tuua. Unutmayım&. ' 

BÖKET; t.tiklil Cadtlıesinıt. ~ Ti)'1rir<ı8U lı.lll§lmıdadır. 


