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Sirkecide bir tramvay 
berber dükkanına girdi 

Traş olan bir adam, sabun köpükleri içinde bayıldı! 
O UN gece şehrimizde bir tramvay kazası ol muş, bir facia şeklini al

ması mümkün olan bu kaza mes'ut bir tesadüf eseri olarak pek ucu
za atlatılmıştır. 

Vaka, içi müşteri dolu olan bir tramvayın, \••••··• .. ·• 
yine içi müşteri dolu olan bir berber dükkanının Kaza mflnasebetıle 
camlarını, çerçevelerini kırarak zorlu bir müş· 
teri gibi içeriye girmesinden ibarettir. 

istihsal kaynak
lanndan aynen 
varidat temin 

edebiliriz 
Aşar usulü ilga edildiği günden 

beri memleketimizde devlete ait 
bütün varidat hep tıakit şeklinde 
tahsil ediliyor. Ayniyat halinde 
alman lıiçbir vergi yoktur. Bu 
sistem lzaricine çıkılmadıkça 
memleketin hakikt istihsal kay. 
naklarından alınan devlet varida. 
tını arttırmak kolay değildir. 

Yazan: ASIM US 
Diln J u Utunl rda 19 O n\Ali 

yıl.mı sar;mtıı;ız gcçinnckte olduğu
muzu söylemiş, bunun sebeplerini 
de ~!'laca izah etmeğe ~alışmıştık. 
Bu \'a7.iyeti memnuniyetle kaydct
tlğhnlıi tc~<l'a.l' ile beraber lktısadi 
,.e mali cihan bu.hranma karşı dur
tııak için müracaat edilen tedbirle
rin bundan sonra. da her ı;ene a.ym 
dereoode vo şekilde muvaffak oJa.
cağmı zaonetnıek doğru olmadığı
nı işaret etlnellylz. 

Çiinkij 268 mlh on llrahk nor
mal büt~o bart~indc olaral< sene 
ı.onuna kadar yekunu ~16 milyonu 
hulua,ğı tahmin edilen fovka.18.de 
nıasrafla.rı kap;ı.tnıak için müraca
at edJJen t<-dbirler ttirlü şekillerde 
clahili ve harici fstikraT.lardan 1J:ıa.. 
r<>ttlr. Bu tedbirlerin emniyetle 
tatbiki yüı; milyonlar ınJkyası nls· 
hctiııdc mlimkiin olsa da. nihayet 
bu. imkıinnı bir J1ııdiJJ ,a.rdrr. O hu
dut geçildiği gün tchllke mmfuka. 
sına. ~itilmiş olur. Onan için Avro· 
P& harbi 1940 mali yılı içinde bile I 
tnediğl, 1911 ,.e bellri 1942 ve 
1943 yıllarmda da denm edeceği 
anıa..,ıldığı t:ıkdlrde re, kalade büt
çe için hazine bonosu, emisyon, kr 
sa a,·anslar ,.e hesabr cariler gibi 1 

tabh'lerle lfııde edilen tedbirlerden 
ayn karşılıklar aramak, yani da.hlli 
'oya harici l tfkra.z rnsıta.lıı.n ye
rine imkan dereoosinde istihsal 
kaynağına dayanan yeni gelirler 
bulmak lazımdll'. 

.. Acaba bu yolda yapılacak tetıeb
buslt'nlen fvi bir netice alınabilir 
mi? Böyle ·bir suale herkes kentli 
dfü~ünccsinc göre müsbet nya 
m<'nfi bir cenp , erebilir. Bizim 
rn•rimface bu mevzu tetkilı:e değer 
bir meseledir. 
Aşar usulü ll~a. edildiği ITTinden 

beri memJf"ketirnizde de\'lf'te ait 
bütün Yaridn.t hep nakit f:ieldinde 
tahsil ediU~·or. Ayniyat lıalindo 
alman hiç bir \·ergi yoldur. Bu ı:ıis
tem Jıarielno çıkılm~dıkça. memle
ketin hatdl<i iııtlhsal kaynakların
dan alman dc,·let n.rlclatmı artır· 
mak kolay de>i\ihUr. Yaktile milli 
hükiimf"f~e a..,iir u•m!Uniin ilgası 
::-u mahzurdan ile.rl ~f'lmlsti: 

Kö.rlünün ll"~r hJ.,,~i olarak 
de\·lete 'erdiği mi'lıtar mahsulü 

(Deva.mı 4 immide) 
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I\:urbanın1z1, kurbanın deri
sıni Hava Kuru.mnnn teherru 
ederken TiirkiYenin hın n !arda 
da ku\>vetli olmmn ~ayesine 
emek vermiş olaca~ınızı unut
mayınrz. 

2659 numaralı vatman Naznn 
Gökver'in idare etmekte olduğu 18 
numaralı ,.e Harbiye - Aksaray 
pl§.kah ikinci mevki tran1\ay ara
bası saat 21,40 da Beyoğluna çık. 
mak üzere Sirkecide Edime oto. 
büslerinin kalktığı köşe başmdar 
süratle geçerken birdenbire yoldar· 
fırlamış \'e gağında bulunan Hak 
kı ve Mustafa Gönence ait "Te. 
miilik,, berber dükkanının camla. · 
rmr, çerçevelerini kırarak içeriye 
girmiştir. Yolun kenarındaki kal. 
dırım tramvayı durdurduğundan, 
tramvay tamamen diikk1:lna gire
memiş ve böylelikle bir facia iliti. 
mali atlatılmıştır. 

(Devamı 4 üncilde) 

Esas Teskilat bahisleri 
' 

Teşrii masuni
yet üzerin •. 

bir münakaşa 

llr teamtllde 
değişikliğe 
ıızum vardır 

yazan: hakkı tarık us 
B ÜYÜK Mili~ Meclisi-

nin evvelki günkü 
in'ikadmda Kazrm Karabekir, 
lbir esas teşkilat bahsini kur
caladı ve kurcaladığı için de 
pek iyi etti. 

Teşrii masuniyetin kaldırıl· 
ması istekleri karşısın.da Bü
yük Meclisin kaide ve teamü
lünü biliyoruz: Mebu.sa isnad 
olunan suç vatana hiyanetse, 
irti.kab ise, eski tabiri ile ci· 
na.yetse. hırsızlıksa, sahtekar
lık ve dolandmcılı.ksa, em.niyeti 
suiistimal veya hileli iflas ise 
kaide, mebus hakkında ta.ki
lbat veya muhakeme yapıhp 
yapılmamasını Meclisin reyine 
bırakmaktır. Her hadisede 
takdir hakkı heyeti umumiye
nindir. Bunu daha evvelinden 
kestirmek kabil olmaz. 

Fakat isnad edilen suç bu 
sayılanlardan biri değilse 
Meclisin, yıllardanberi muha -
faza ettiği teamülü takip ve 

İ muhakemenin devre sonuna 

f ................ ~!?.~1::.~.~ .. ~'.~~~) 
Günlerin peşinden: 

Eseğe 
medhiye 
Şu başlığı görünce bizim mem-

lekette bir adamı tahkir et. 
meK için en çok Jrullarulan eşek 
kelimesinin meıdlfilü hakkınıda na.. 
sıl bir mcdhiye yazılabileceğine 
hayret edenler varsa dün yine bu 
sütunda yazdığımız satırları h3.tır
lamalanm tavsiye ederiz. Yunan 
Efzunlarımn süngüsü karşısında 
İtalyan Karagömleklileri el bom.. 
balarını bir tarafa atarak geriye 

..) 

dogru kaçarken kamyonların ça.. 
murlara batıp hareketsiz kaldığı 
Arnavutluk dağlarında bu fedaktiı 
hayvan mükemmel surette iş görfı1. 
yor; dolayrsiyle Yunan zaferine 
hizmet ediyor. Eşeğe methiye yaz. ___ .., ___ ...... _ _._...., __________ ... ______ nıak için hak veren bundan k:uv 

. 1 NSA.VC A :xıyint.~ız ge-
çını dün geceki tram· 

vay kazası, bir ihinalinıizi 
m.eydana koydu .• Tramvay hat
ları dtı.Jırı, ziyade balı:mı ister. 
Tramvay idaresinin malzeme 
temini sahasmda 1:.arŞ?la§tığı 
qilçlilkleri. takdir cderke>ı, hat 
kenarındaki parkeleriıı çökük 
bırakılmasındaki ve eskimiş 
lciiçilk bir ray parçasmm değiş
tirilmesiıuleki ge>cikme &ittabi 
hoş gö1•ülemez. Çii.nkü bu m.al
::eme i.şi olma]~tan ziyade a
rnele ~ir. 
~ ....... .,. ......... , 
Maresal 
Peten 

Alman tekHfini 
reddettikten 

sonra 
Yeniden işgal teb
dldl altında kalıaca 

Afrikaya 
geçmek va

ziyetinde 
L<mdra, 28 ( A.A.) - Deyli Tel.. 

graf gazetesinin Lizbondaki husu. 
st muhabiri, gazetesine şunları 
yazmaktadır: 

"Lizboncla heyecanlı bir haber 
dolaşmaktadır. Bu habere göre 
Mareşal Peten, son nazi talepleri
ni reddettiği için Almanlar Fran
sanm işğal edilmemiş olan kısmını 
istilaya hazırlanmakta idiler. Söy. 
lendiğine göre Almanlar ilerlemeğe 
başlar başlamaz Peten ile hüktl. 
met erkanını Afrikaya nakletmek 
üzere Vişide tayyareler be.klettiril.. 
mektedir. Vişi ile sıkı temas halin,. 
de bulunan mahfiller de bugün.. 
!erde meraklı hadiseler cereyan e.. 
debileceği söylenmekle iktifa edil
mektedir. 
Diğer taraf tan Fasa ve Tunusa 

sevkedilmek üzere Fransız krtala
nnm Marsilyadan vapura irkab 
edildiğine dair verilen haberler 
burada teyid edilmektedir. 
Alınan diğer haberlere göre 

Fransız tayyareleri ve denizaltıla.. 
n şimali Afri.kaya hareket etmiştir 

vetli bir delil olabifü mi? 
Tevekkeli babalarımız "Bir ada 

mın adı çıkacağına canı çıksın.,, 
dememişler. Zavalh eşeğin de bir 
kere hasksız olarak adına ta.kılan 
hakaret damgasını bir türlü silmek 
mümkün olaııyor: Insanlar içinde 
bir alunağa hayvanlardan bir ör
nek aranınca ilk defa. hatıra gelen 
eşek oluyor; her hangi bir kimse
nin kötü inadına misal vermek la.. 
zırn gelirse yine sembol olarak o 
gö'sferi1iyor. 

Arnavutluk dağlarında Yunan 
harbinin zaferine hizmet eden e.. 
şekler ayni zamanda insanlar ara. 
sında adaletin zaferine hizmet 
ediyorlar, demektir; Avrupa har~ 
binde demokrasi cephesi nihai za
fere erdiği ... akit. rapdacak sulh 
muahedesine eşekler hakkında asır. 
lardanberi devam edip giden hak.. 
c:ız muameleleri ortadan kaldıra 
cak bir madde ilave edilmelidir. 

HASAN KUMÇAYl 

, ' Romanya ya 
yeni Alman 

ask·erleri 
girdı mi? 

Bu şayiaların 
lngiltereye yapılacak 
hücumu örtmek için 

çıkarılmış 

Propaganda 
Olduğu söyleniyor 
Londra~ 28 ( A.A.) - Dün, 

Nevyork tarikile, Budapeşte
den veya Bükreşten gelerek, 
büyük kütleler halinde Alman 
askerlerinin Macaristan için
den Romanyaya geçmekte ol
duklarına dair haberlerin U:r,e· 
rinde toplanan biivük alaka 
gerek !'i~·::ı~i Ye ge~elt askeri 
salahiyettar makamların bu 
haberlere pek az itimat gös-. 
termiş olduklarından dolayı 
ehemmiyetini hissolacak de
recede kaybetmiştir. 

Filhakika siyast mahfiller 
bu askeri harekata sebep ola
rak gösterilen Ru.sya ve AI· 
manya mtittefikleri arasında
ki ihtila.fiarm içtinabı kaıbil 
olmryan veyahut çok milm· 
~ün göryinen w bir müsademeyi 
ıcap ettırecegine dair olan ri • 

ı 
v~yetı.eri kabule şayan gönne
diklen gibi, askeri mahfillerde 
Yuna.nistana kB!§t bu kadar 
pn]j nu.ıcyaııta: yapılaca.le :oir 
harekete kış nıeysinıinin şim -
diki şeraiti altında mUmkün 
nazariyle bakılarnıyacağı fik
rini ileri sUrmüşlerdir. 

ı 

Esasen bugün çıkarılan ye· 
ni şayialai'da. Alınan askerle
rinin bu sefer Romanya.ya 
değil, Brennere doğru yürü
düklerini haber verdikleri için 
bura mahafili, Alman ordu.su· 
nun yarm acaba hangi istika
mete doğru ytirütüleceğini 
merakla. sormaktadır. 

Hakikatte ise umumi fikir, 
bu şayiaların bir d~ pro
pagandası olduğunu ve asıl !n
giltereye karşı yapılan hazır. 
Irkları kapamak ve teyakkuzu 
azaltmak maksadiyle ortaya 
atıldığı kanaatindedir. 

. (Devamı t •üncüde) 

Şair Mehmet 
Akif' in 

Hatırası 
tiziz 
edildi 

B VYÜK vata.Jl oaırırnlZ Mehmet 

Aklfln ölUmünUn dörı:IUncll ytl 
dönlimU münasebet!!~. dUn. şairin Edlr• 
nekapıd&ld mezan Unt~rslt~ gençleri 

( Devanıı ! incide) 

isvıçreden lstanbul 
Belediyesine bir teklif 

Amerikadan aranan 
temin edecekler~İli 

otobüsferi 
söylüyor,ar 

İST ANBULDA yolcu nakliyab meselesini. 
harp dolayısile girmelete olduğu müşkü) vazi

yetten kurtarmak üzere Belediyenin teşebbüs-· 
lere girişerek yeni otobiısler getirtmek istediği 
malumdur. 

Bu maksatla Amerikadan siparişlerde bu
lunmakla meşgulken, hiç umulmadık bir teklifle 
karşılaşmışbr. 
O~en~i~imize göre, lstanbu, r 

beledıyesının, otobüs aradığını ha. y 11 hede 
ber al~ bir İsviçre şirketi, beledi. Unan 1 8 f cerı 
yeye muracaatte bulwıarak otobüs • r 
~~ağa hazır olduğunu bildinniş. bırçok 
~ediye, bu teklifi tetkike ko. H 

YUil~lU~t~ı..r. Anca.1:, şurası var ki, ava n 
teklıf edılen otobüslerin sayısı, yat 
ruz 15 ten ibarettir. t 

Bununla beraber, İstanbul bele.. 
diyesi bu fırsatı kaçınnamağa ka- O IJ U 
rar mış, gösterilen şeraitin uygun 1• ""'(• ıt• 
olduğu takdirde on beşini birden g ınam e 1 
satın alıp şehrimize getirtmek ta. 

savvurundad.rr. 2QQ • ld 
Otobüslerin evsafı hakkında şir. es 1 f a f 

ketten izahat istenmiştir. 
Mühim miktarda 

kamyon lastiği geldi 
Diğer taraftan ticari mahafilde 

otomobil ve kamyon le-.·azımı il~ 
alcikadarlan memnun cdeCek ha.. 
0erhr \\ayde<lilmektedir: 

Kamyonlara veriliiıek üzere, ya. 
hancı metnleketlcrden mühim mik. 
tarda l!stik getirtilmiştir. 
A.n~ b~ lastiklerin tevzi edil. 

mesı ı~ın Ticaret \·ekfiletinden mü.. 
saade ıstenıniştir. 
. Lastiklerin, kamyonlara ne şe

~ıl?e dağıtılacağı, Ticaret vekfile.. 
tının bu hususta hazırlayacağı bir 
tamim ile tayin edilecektir. 

Şofirler 
oo·muş usulüne müsaade 

ı slıyor 
Ş~örler cemiyeti, vilayet ve 

beledıyeye müracaat ederek 
dolmuş usulüne tekrar müsaa
de edilmesini dilemişlerdir. 

Şoförlerin yeni talepleri de 
tetkik edilme'ctedır. 

italyan tebliği 
Akdenizde 5000 tonluk 
bir gemi torpillediğini 

bildiriyor 
,,.~ ..., \"' • .A., n . ..,, (;. 
Yunan resınt tebliği: Mevzii 

m.uha.rebelerden sonra ~unan.l:lar 
ltn!~·anlaroan, anılarında birk~ 
da zabit bulunan 200 esir e'mı~. 
lardir. Yuna.nlılar otomatik silAh -
lal' ve kilçUk havan topları iğti
nam etmişlerdir, 

İTALYAN RtC\Tİ 
AtiılA, 28 (A .. A.) - B. B. C~ 
Yuruı.n resmi eözcüsU diln aqam 

şanları söylem.iştir: 
"- İtalyan rica.ti bütUıı cephe. 

lerde devam etmektedir. Merke-: 
cephesinde Yunanlılar mi~him bir. 
'mç köyii il}gal etmi-ılerdir. 
. İtalyan tayyareleri n .. fam 
ıehirlere hücuma de:vum e~. 
'rcvezey:i bom balamT"tır.,, 

tb.Jyuı Tebliği 
ttalyada bir rria.hal, 28 (A.A.) -
İtalyan ordula.rı umumi karar' 

g8.hm"Jl 204 numaralı tebliği: 
Bingazi hududu mmta.kasmda 

Ba:rdia cephesinde topçu faa.J.cyeti 
olmuştur. 

Hava. kuvvetlerinin y:ırdrmı ile 
yapılan bir hareket esnasında aerl 
kollarnnrzdaıı hlrl dilşmanm bir 
makineli mlifrezesl.ni tnlırip etmiş 
Ye mUre!teba.tou esir almıştır, 

Deniz cüzütamlaı il"" 7~all biri 
eellil boyunda.ki :rn-hlı mlifrezelm e 
karşı top ateşi açarak dl1şmanm 
kuvvetlerini dağıt.mı§ ve mot-Orlü 
topları su<•turmu.ştur. 

Di..i.n gündüz ve ev;·elki gece 
bombardrmnn tayyarelerimiz düıı 
mannı bır iI<'ri Ussünü ve makineli 
vesaitini müessir hareketleri altın· 
da tutmağa devam etır. ~erdir. Av· 
er tayyarelerimiz, dfüıma.nm avcı 
tayarl'leıi ile !;ıd ktll muharebeler 
yapm f;Ür. 

Tayyarelerim;zrl~n biri Akdoniz
de 50QO tonluk bir \'apur torpılll 
yerck batmnrRtrr. 

( D""'"mt ~ 1ı ı':ildc) 
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1 Radya Gazatesi 1 
Bomanyadakl 

Alman ta~ufdatı 
baberı r1 ye~• blr 
sınır bar ı ı iş 

retlrıt bir kere daha takdir et:mlş 
oluruz., 

Elli bin tayyare. 130 bin mot5r. 

Bir hatıra: 

· ıstanbu1 -:eşme • 
erı 

Vaktlle Pıyer 
ortadan 

Lot.'nın aradığı çeşme 

nasıl kayboldu? 
beş metre arsa ve on dokuz met-

0 Un Vakrt'la kıymetli arkada- re tulUnde eski bir mahzen vardır 

I illıse er ar~smda 1 

Almanya 
Afrikad aki Fransız 
m üstem lekelerin
den endişe edıyor 

Hafta sonuııcla iUnya siyas· M
~lerinln bi!ançosu ~u şcldlJe ya
pıla.bilir: 

On yedi bi!l ağır top, yirmi bet b1n 
hafif top, on liç bin havan ~opu. 
830 in top mermisi. Doku& bın iki 
yüz tan·k !kl yüz .bin m.al:lne!I_ tU
fek, bir ~ii)·on Uı; yüz bin tüf.~ ve 
cephane, bir milyon tonluk ~caret 
"'emisi bir milvon iki yllz bın kişi 
~ ~l~trracak ·olan kırk fabrika 
için lüzumlu olan techl.zat. 

şıınız Hikmet !.1Unlrin çeş.. y kf, Ziya ve Rtfat Beyler burayı 
melere da:r bir , azım, izi hA.!a bu· azan: tetkik ettikleri zaman. kemerlerin 

27 lkincik!nun tarlh1 Ue hür 
Fransız kuvvetleri matbuat ~rvisi 
tara!mdan gazetelere dikkate de
ğer bir haber vertldl. Bu ha.bere 
gl're Fransa seferinde esir edilen 
ve Almanya.da enterne olunan ge· 
neral Carİes ve Falvy Alman ma
kamlan tarafından tahliye edilmiş· 
tir. Her fk.i general lmpa.ratorluk
ta hür FraMTZ kuvvetlerine ~ı 
mlicadelede bulunmak için ae<;il· 
miı:ıtlr. Bu ~enerallerln serbest bt
rakıtmas· Almanyanm bu mUcade
leye gl>sterdlği alllr.ayı göster
mektedir. 

Almanların Romanyaya asker 
tahşit E!t.~~lcri hakkında.ki haber
ler teeyyüt etmiş değildir. Röyter 
ajansı bu hab~rleri tekzip etmek
te:iir. Ba ajans Roma.nyadaki Al
ınan as!ceri m!ı:-t.n.rı artmam?S ve 
verilen 200-500 bin arasındaki 
rakamlarının pek mlibalfıgalı oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Ajansa göre bu haberler Balkan 
memlt"ktlerinln sinirlerini bozmak 
için Almanya tarafından yaprl
maıktadır ve Macalistsınd:ıki tren 
kıtlığına s:::bt'p a .. ker nakliyatı de
ğil kömilr yokluğudur. 

Amerikanın Jngiltereye 
yardımı 

Haft.anın en mUhim meselesi 
Amerikanm 1ngiltereye yar,acağı 
yardım meselesidir. Ruzvelt gaze
tecilerle yaptığı konuşmada Ame· 
.rikan otomobil sanayi birliğ"nin 
gU.nde riO() tayynre imali hakkında
ki projeleri teklif etmekte olduğu
nu blldinni5til'. Bu şekilde ".ltt a~· 
ıısonra Amerika da gUnd be~ ~ lı..z 
tayyare imal olunmağn b:ı§lana
eaktır. 

lngiltc"reye yııpılaC3k Amerikan 
yardım:nın Alrnan~a ~e ltr:;J~ .. ll 
endişeye dlli'Urdtlğli :ışikard.tr. Al
man ve İtalyan gazetc!crl her gün 
:isminl vermedikleri bir Amerikan 
ileri gelen §8.hsiyetlnin miltaleala
rmı nsşretmektedirler. Hatta Ste
fani ajansı Ameri!mn efkln umu
miye$İ.nin % 50 ııinin Amerikan 
va'rdmıına muhalif ve % 30 unun 
da taraftar olduğunu bile bildirdi. 

Uu neşriyat endlşe tçinde bulu· 
nan Alman ve İtalyan eıfkan umu
miyelerini teskin etmek lçin gös· 
terilen gayretler oka gerektir. 

llihver poUtiıkasmın dJğer bir en· 
dişesi de A.merikanm trıandaya 
yaptığı tesi.rdir. Amerikanm blta.. 
raflrğmr muhafaza Jçin kendisinden 
silib istiycn lrlanda ile lngilter~ 
yi yaklaştıracağı muha.kka:ıttır. 

Yunan - l tal yan harbi 
Son gelen haberlere göre mevzi 

harbi de Yunanlılar lehine inkişaf 
etmektedir. Yeniden ikJ yüz !tal· 
yan esir alınmıştır. Bunların ara· 
ıımda 8Ubaylar da vardrr. Yunan
lılar havan topları ve sair malze
meyi de iğitnam etmişlerdir. Şi
malde Yunannar Elbasa.n yolu U
zerinde bir ka.ç köy işgal etmiş
lerdir. Merkez cephesinde YW":ı.n 
topı:usu Tere<Ie~nl daimi ateşi al
tında bt•lundurmaktadır. 

Cenupta da Av1onya üzerine yU
rilmektedirler. 
Arnavutluktaki harbin 

stratejik dUTumu 
Cenubi Arnavutlukta Yunanlılar 

bir çok muvaffakıyetler kazanmış. 
tarsa da bu mmtaka.daki zaferle
rinin katf olması l<'in da.ha bazı 
mevkilerin elde edilmesine kati 
lUzum vardır. Cenubi Arnavutlukta 
ttalyanla.r.n m•ı!: vrmctfnl kola•• 
laştınuı lic; milh arazi pıırçs.:: 
vardır. İt.al~ar A.r bıınla,. ıı.ya..,,.

nJı: mı:lr vemı>~ c-Oro!lirler Bu lt!
bsrlıı harbi 5'1ratlo net~Jendlnnck 
1çin Yunar. ltrtaları bu atıui par· 
çal~rmı ııjgal etmelidırlc>r. 

Bunlardan biri şimald~ ff,lkomöi 
şohr·nm 't:ıt $mda !la.'1.itoyntit dağ 
silsileeltl!r ki bu dağlar EH>aan 
şehrinin uzaktan mUdataasmı te
min etmektedir. 

tıdnci arazi paTÇası ltaıyan mu
kavemetinin belkemlğini teşkıl e
den ve B~rat şehrinin on sekiz ki
lometre doğwsunda Devol ııuyu ile 
Üzüm sulan arasında bulunan 2500 
rakımlı Timoviça dağ silsilesidir. 
Bu dağlar harekata müsait değil
se de etraflan dola~ak suretile 
düşürlllmesl mOmkündUr. 

ÜçUncU lma da Avlonyaya yirmi 
kilometre mesafede 2110 raltmılı 
Lonk; dağ silsilesidir. 

lunamıyan tarihi bir çeşme hak- I F h . S ıı· iltisak noktalarnda on santimetre 
k ndaki hatıralarımı canlan<ltrdı. • a rettın erte 1 kutrunda künkler bulmuşlar ve 

Piyer Lotinlıı, oğluyla bera.~r (Solak ağa) çeşmel!l:nln bu bahçe· 
btanbula geldiği günlerde.. Aşagı nin kenarında caddeye nAztr bir 
yukarı yirmi beş yıl önce, Ben o nam.ile de maruf) cami al"8.Stnda ve mevkide bl•lunduğuna ve ııuyunu 
zaman pek gençtim, Fatihte otunı- karakoldan yilz elli adnn kadar ktln.klerle bu sarnıçtan aldığına 
yorduk. cam.ie doğru bir mevkide, muhte- hUkmetmi~lerdi. 

Piyer Lotf Fa.ti1ı belediye reisi rik bir ~ arsasının bahçe kısmm- Helrlmo~lu Alll)8.Şa cami1ne na-
.Rilat Beyin evinde misafir kal- da kemerleri kısmen yıkılmış, ild Zir şark ciheti duvarnda tuğla ke
mıştı. Bazı akşamlar orada topla.. ~k üstUne oturtulmuş takıiben merlerlle pence~l,.ti de yakm 
nırdık. Bir gün, büyük Türk dostu vakte kadar mevcuttu. 
ve Fransız edibi Piyer Loti, cebin· Vaktlle, çemıe yerlnJn arluı .. C{'lt· 

den bir küçük defter c:tkardJ. Ba· Nazire : dıı.kf b'nanm tam fn!'la.qma .,.e çök-
zı çeşme ve mesç'tlerle bir takım mllş kubbnler'ne ba.krltrsa, tariıbt 
tariht kıymeti olan medreseleri N d 11 'f kıymeti haiz olduh ıuılıw.lan bu 
gezmek istediğin! &aylcdi. 8 eme haraben'n ucu, B'z~sa tt .. tt.a MJ· 
Mihmandarı vurtasile bunlar F.ekiler vezinli sö.zleri da.ha ko- hail Paleologoea kadar davantr. 

programa dn.hll olmuştu. la.y, daha iyi bellenir billrle'rdi. "1'ihallin tznlkten gel~iği vanJ lk'n-
Piyer Loti; yine bir akşam be· Stibha·i sııbya.n, tuhfe-i vehbi gibi el Rum imparatorluğunu 1rurduibı 

tediye reisi Rifat Beyin eYinde top. ınanzumelert dil dersi olarak ver- '!laman in~a edildi~ ta.hm.in ed'l
land ğnnız zaman, Aksaray civa.- mek bundandı. Daha geçen hafta mektedir. Halbu k•, maale8e'f, son 
nnda. Hekimoğlu Alipaşada, Altı· neşredilmemiş bir edebiyat dersı zamanda, y llal'ca o semtin eUpriin· 
mermerde ''Sofak ağa çeşmesi,, nl kitabından haber verilirken gördük ~u deposu olmuştu. 
görmek istediğini, fakat o tara.fa ki bu k"tapta bUtün miRallerl man- Ziya Beyin tetklkatma göre, ts
"(ittlği halde bu çeşmeyi bulama· zum sözlerden seçmesine bizzat tanbul abldelertnf eok M taııJyan 
dr~mı ve o ~mtt ır,.re !anınca: Namrk Kemli bile bunu sebep ola- Papa Yemıanoıı isminde bir ı>a· 
"Burada c;oll esk"d•n biı ~sme var· rnk gfuteriyordu. naz: •'Çabuk ip;iden manasma olttn 
dı zamıuıla harap olup yıkıldı!" Halbuki aksine mnharrll'T ara- (Gorgoepikooe) kir,,esi bu ~ördU
ce'v-.l>::ıı a.Jdığmı tcessUrle sövle- srnda manzum söz belleyemiyen· "H.inllz, harap sarnıcın llzerinde 
di. ler var. B•Jnlan pek lyi bileın ve i 11 •• dem~. 

Belediye reisi Rlfat Bev, mı ~eş- ya.kal yan Nurettin Artam'dır. Bu Sultan Orha.nm kaynıpederl olan 
meyi niç"n görmek ı.,ıcdJğinJ so· defa biz onclıın evvel davranalım '.IUverrih Jan Ka.ntaküzen = Yo
runca, Piyer Lotl §il ceva.b: ver- da ka:·dcdelim: vaıüa Kantozinoe'un hilkfım,.ti 
m.iştl: Dün bir fıkrada (Olmaya cihan. ( 1341 - 1355) eenelerine milil&dil 

,._ Pariste bir arkeoloji mUte- da devlet bir nefes sı:hha.t gibi) de- olduğuna ve bu kilisenin mevki ve 
haa8ı.r. dostum, bana bu çeşmeyi nilmfş. ebemmiy~tini milverrilı kend1 eııe
bulma.mı ve cephesinde lltince Mt9ra meşhurdur. Böyle deme- rinde de bahsettiğine nazaran, ki
mevcut olan lmmyı aynea kaydet- meli, (Olmaya devlet c:handa bir liseye Kantakozinoe deV'rinde de 
memi hattı mUmkUnse bir de fo- nefes ıırhhat gibi) demeli. mevcut ve mamur nazarile bakabi-
toğn.fmı a1ın.amJ rica etti. 1841 rrtz. Şu hale göre, timdi ortadan 
de p.rka gelen ve İatanbulu dola· 1 1 kaybolan (Solak yahut Sulak ağa 
§irken bu ~etmen.in eepbeelnddd S l çeşmesi )de QOk eski olmakla be-
mermer levhanm altma -blk au- oran ara cevap ra:ber. bu harabenin içinde kay-
retile- irıınstm atan A.ntuvan ad· ___________ _._ bolmuş demektir. 

lı bir ıeyyab vann.tf. Antuvan bu \ • 
tqm uatUndeki talik yuıyı kay- Bina vergilerine zam Hamlı, o ama.rı, Piyer Loti. a-
dederee. lltlnce imsa am·•· Bu radığı çeşmeyi bulamammb. Fa· 
yUzden, bu çeşme bi.ılm i~ mte- S - BeledJyenin bina vergile· kat, bu araştmna ve bu alika, bize 
resaııdır.,. rine, bir defada ~ hemen tahsil kaybolBJl ~rlh! .btr çe~eııtn ıztni 

Bir Franaıs aeyyahmm, Hekim ~dilmek üzere yüzde nlsbetlnde bh- ve mevld'nJ göetenneğe, biç ol· 
oğlu Alipaşa civarmdald bit çe!l zam yaptığı söyleniyor, Bu nedir maz98 h~ll1J me;danl•çıkar-
meye -hem de mermeri kazmak ve barigi ~yetıe 1 - . mağ11 vesile olmuştu. 

Japonların Çin ç kmazı 

Bu Uç dağ Bilsilest t 60 kilomet· 
rel!k tt-ılyan mUdafaa ha.ttrnm en 
kuwelli en hassas noktalarmı teş 
ı.u e:.ıne'ktedir. Bunlar ele geçtik· 
te sonra ttalvanlann cenubi Ar
navutlukta muhıuebe.ve devam et
meleri imkansız ot..cakt-r. 

su.retile-- naml imza attığını a.rq· c - Hava hücumlarm& ka.rp Bu küçük hatıra; diğer çeşme-

Bu haber doğru mu. değil mi? 
Buna dair elimizde başka b'r de· 
lil yoktur. Fakat domı olduğu ta
hakkuk edecek ohı.1118 bundan Al
manvanın Akdeniz ve Afrika cep
hesinde endişede bulunduğuna 
bükm~tmek lazım gelecektlr. 

Hakikat halde Akdenizde 1ngi· 
liz donanmanım 1ta.ı;o..•an donan.
ma•mı 11u9turması. sonra MJStrda· 
1d İngiliz kuvvetler"nin Lfuya ll
zerlne hücum ederek burada mil· 
bini zafarler kazanması tta.ıyanm 
Afrlkai!nld mevkiinl şimdiden 
sarruıı~tır. tnl'ilizlerln ilerleme 
harcktleri bugünkü tarzda devanı 
edPrSe bir gün bllt\in Ubva ltal· 
vanlarm elinden al"llabiUr. Bu t.ak
dirtie Afrik11.d11.Jd Fransa müstemle
keleri le tngmz ltuV"etlerl .doğru· 
da..ı do'!nıya teme.s eder va.z!yete 
gelmL-, olacaktır. Ondan aonra ge
neral dö Gol'ün Tunustakl Fran· 
sız kuvvetlerini eline atması ka
bildir. 

Almanlann eeir olan iki FraMIZ 
generali ile anlaşarak bunları .talı· 
tiye etmeleri ve Vişi h~funeti ~ 
sltafıi!e bu adamları Afrika.ya gon· 
'1ermt>ğe çalışmıılan birinci dere
cede bövle bir ihtimalin önüne geç
mek ıçhı olabilir. 

Fakat bundan ba.şka bir lbtimal 
daha vardrr. Bu da Alman)'? nm 
yaptrğı tekliflerf maTeşar 1\.,-ten 
hUkfımetl reddedecek olursa sank· 
siyon tedb'ri olarak Fransa üzeri
ne icra edeceği tazyiklerin Fran
m Afrikas"Tida bir isyan har"keti 
uyandrrmanla.srna mani olınaktır. 

Japonyal'm Çinle giriştiği mUca· 
delede gittikçe mtiş.!•Ul vazlvete 
düştUğU görülmektedir. Sovyet 
radyoları Çin - Japon harbinden 
ve Ja.ponyanm içine dü.ştllğil çık· 
mazdan ısrarla bahsetmektedir. 
Çunking'den gelen haber de Ça.ng· 
kayşek kuvvetlerlnln bliyilk bir ta· 
an-uza geçmek W:ere olduğunu 
bildirmektedir. Çaıııgkayşek Uç mil
yon asker talim ve terbiye etmiş
tir. Bunlar Japonları Çlnden ata· 
eaklardrr. J aoonla.r Çinde o kadar 
dö~{Ulınllşlerdir ki Avrupa harbi.nde 
ltalya ve Almanyaya yardnn ede
eek vaziyette değildirler. 

Yun:ın ordulan halen bu dağ sil· 
ailelerinin eteklerine kadar gel· 
miş bulunuyorlar ve hareklta de
vam etmektedirler .• 

tıra.cak değilim. Bunda.n daha öın- korunma kanunu belediyelere böy. lerfmizl de ayn• ikrbete uğramak
ce araştmnak ist~ğtm gey, böyle le bir zam sallhiyeti vermlşür. Pa· taıı koruınağa vesile teşkil ederee 
btr çeşmenin mUnıro zamanla, bir ran1n bir defada tahaill de bunun ne mutlu. 
çok eeerlerin ortad&n kalktığı gi- itfaiye levazımı tedarikine tahsis ------------
bl. harap olup gitmea'dir. 1 edilmiş olma.smda.ndır. 

GörillUyor ki Almanya bir ta
raftan İngiltere üzere geniı:s mi'<
yasta yeni bir ~cıtila t.Aarruzu l~ln 
hazırlıklar yaparken diğer taraf
ta-ı Akdenize ve Afrikada ttatya -
nın harpte uğradığı mağlfıbivct-

Şayanı dikkat rakamlar 
Amcri'·a.n:n İııgilte-reyc ya.pM'a• 

Libyadaki harekat 
Bardia etrafındaki İn~ çem -

beri darlaşmaktadır. Uk ha.tla tn· 
giliz.ler·n ellerine geçm.!ş bulunu • 
yor. Fakat asıl müdafaa hattan o
lan ikinci ve UçllncU hatlara henüz 
bir taarruz ya.ptlm1!! değildir. 
Mareşal Gruiani'nin halen Tor

bnık'a kuvvet tahsil etmekte ol· 
duğu bildiriliyor. Bu kuvtetlf?l'I 
toplam ktan ,:ayf"nkt taarruz d•ğU 
müdafaa olduğu kannıı.tindeyiz. 

Büyükadada komşum.us olan 

Şoförlerin bir talebi doetum Ahmet Refık merhum bir 
gO.n yine bu meeele açıldığı saman 
bana adı geçen çe"1tenin "Solak Şofftrler eemlyeU, vllt.yet ve beledl· 
ağa"' değil, ''Sulak ağa" çeşmesi yeye ınUracaat ederek dolmuı uaulüne 
olduğunu ve Beld:moğlu Allpaşa tekrar mtıaaade edilmesini dlleml§ler
camiinin kart-smdald ·~y&" dlr. Ta.kal tahdidatmdan sonra, bil· 
Rum ktliaeel lSnUn& bulundugunu haaa Beyoğlu ile EmlnönU arumda 
~ylemek auretne meWiinl dahi 

1 

l§llyen takallerin u.bahlan dolmU§ u· 
tayin etmlştl ..... Mer1n g8- suIUne müracaat etUklerl, takat aey 

lbtifalcl Ziya Be_,.. e . rUaeter memurlarmm bllna mani ol· 
re, Altmıermer mmtakaaı dalıllir dukıan görlHmektedfr. Şoförlerin 
de, muhter'k Attımermer ka.ralto u nt lale lcri de tetkik edilmektedir. 
Ue· Yolgeeen (Altnnermer camlf ye P 

Biçare camcı düşerek 
öldü 

Aron oğlu Müiz adında bir cam
cı Müsevt, dün sabah Beyoğlun
daki Kristal apart1manmın üst kat 
camlannı tfunir ederken muvaze. 
nesini kaybetmiş ve 30 metre yük. 
sektikten yere düşmüştür. 

Vücudü bir külçe haline gelt>n 
Müiz kaldm,dığı Beyoğlu ha~ta
hanesinde , ölmüş, cesedi adliye 
doktorunun muayenesinden sonra 
defnolunmu5tur. 

lerdcn mUtevellid vaziyeti alaka 
Ue taklp edivor ve elinde olan her 
türlü vasrt.aİarla Afrlkadaki Fran
en: kuvvctlerin1n lngiltere ile an
l~malarmı önleyecek tedbirler al· 
mağa çalışıyor. A. 

AOLIYEDE: 

E yUplU Hal idin 
muhakemesi 

ğı katı yardma gehnce ~ k dar 1 Bir aralık relae yaklaştı: 
1ngilterenin Amerik ya ısmarladı- - Ne yııpıyeıruz .. dedi. 
ğı harp malze nesine bir göz atar- - Elraı daha dol&plım •• BelltJ 

ne eski hatıralarml dapreştlnnif· 
t1. Gö:ıtlerl:ıi kapaci. Glll gibi karrsı 
ile ya~adığJ günleri düşline düşüne 
derin ~ir uykuya daldı. 

Kendisine memur ailsü vererek 
bir otelciyi ve bir umunıhaneyi do
landırmak ve bir kadmm 1000 Jira.. 
s nı gaspetmek euçtt!ıdan birine! a· 
ğJt" ceza mahkemesine verilen E
yüplü HalJdin muhakemesine dUn 
başlanmış, mUştekl ve §8.hitlerden 
!zmirll Hafize Tezirl'1en başına ge
lenleri ffövle anlatınlljtır: 

eak lngilterculn bUyilk h rp gay- Çana')ı ı;· rürü.ı. 

Akif ihtifali 
(Baş tarafı 1 incide) 

ve proreııörler tar:Ltmdan ziyaret edil· 
mi§Ur. Havanın fena ve yağmurlu ol· 
ıruw. gençleri bUyUk p.lr'.n mezarml 
11:lyaretten uıenedemeıniş, Unlversltell· 
ıcr Aktıe olan aovgilertnl bu vMıte l· 

Çaıu\'yı görmek lıUmall, Hua
nun varalı Jı:aıbinl ldeta kan&t
mışti Şimdi ona o kadar ihtiyacı 
vardı. kl. DUfUnUyor, beraber ge
çirdiği anlan dtışUnUyor: 

- Ne iyi sUnJ.eımlt o C(lnler .. 
diyordu. 
· Müşterilere m«hedllm bir ıa. 
znı önllnde durdular. ReJs: 

- Çerkeı ml bu kız?_ dedl 

le göatenni§lerdir .1 Elltrcl: 
Öğleden sonra, her fakuttoye IMlı· - Tabi! Çerkez, dedi.. Bunun 

eup talebeler üniversitede toplanarak, ijıst\lne bir eGr daha Selmedl bu 
bazırladıklart muazzam çelengi aldık pazar&., 

tan sonra bUyUk bir kalabalık halin· Bir bapam: 
de kabre gitml§lercllr. - Ya Uç gUıı evveld eair nr 

üniversite gençlerinden b&§ta bir llldl1. 
ı:ok ııse ve ortıımektep talebeleri ve - Ah, onu aormaym.. O ga.k
merhumun hayranlan da nuarı dik· ten .lmn!ş bir melek kadar güzeldi. 
katt celbediyordu. Bir diğer ea.tıcı hayran hayran: 
Tanmınl§ edebiyatçdarnnızla, btıttın - Geldiği gUn uçurdular •. 

edebiyat hocaları da, meuı.rlığa gtden· Reis herkesin pheeer olduğun-
Jer arumdaydı. Mehmet Aklfln meza da ittifak ettiği bu 1tJzla daha fu
n bıı§mda evvelA profesör Ali Nihat la me~gul oldu: 
Tarlan lstiklll marşı plrln1n baya· - Kim eatmı§tı?. diye eordu. 
tından bahsederek edebl ıuymetinl - Ailesi ııatmıştı. 
tebartla ettiren bir nutuk aöylemıştir. - Bir yeniçeriye kaçmış da .. 
Buııdan sonra tıç genç p°ırden parça· Naınua belası .. 
ıar okumuşlardır. 1 Hasan bu sözleri eöyleyen ad&· 

ooııa.ua. pirln Çanakl:.&le fllrt bO· mm \tzeTine aıtıldı: 
tUn dinleyic11erl heyecanlandırm~tır. - Ne .. Bir yeniçeri mi!, diye 

Jılaarll velt~etl TUrk bUyUklert tçln haykırdı. 

7apılacak lhUfalleri eaaalı bir tekilde Reis soğukkanl lıkla &rkadaşmı 
b.Dzlm etmıı olduğundan, bu ihtifal· om11%undan yatalıya.rak geri çek
ler be§ senede bir yapılacaktır. Onun mişti: 
tcı.ra d1ln ı.rebmet Akit ic;ID mera· - Böyle işler a.:ele ıh aanu. 
.._ yapılmamJI, gençl• bUyU1l f&lrla Yolra bir teY JaP8maym. JDmıle 
mcarmı ziyaret ederek onu hfçblr za bizden ıUpbelenmemelidiT. F.sir 
maa ~ c~ ~ ~la. doludur. Burada..du· 
dlr yq4n tw, h~ yiTlllİ dört Mat 

içinde llıma pcler. Sen SWI, işi 
ban& bırak.. 

Bereket venain, puarhk hara
retli btr safhaya gtrmifti, de esir
ciler rele~ Huanın bu ga.yritabil 
hallerini görmemJglerdi. Yoka işi 
mutlaka anlıyaealdardı. 

Rem, pazarlıfm bitme.sini. alıcı· 
1arm uza.Jrlapnıunn.ı bekledi. Yeni 
bir stlk<met relince, htr ıı~ gün 
evvel sat-lan eetr :ıvs hakkında iza· 
hat veren adamı blr kenara çekti. 
Ceplerini karıştırdı. Ali paşa.n.m 
verdiği altmlar, esir kaçakçıla.n 
tarafından tem.izle.rµniş olduğun· 
dan reisin cebinde bir kaç akça 
kaJmı..<ttı. Onlan ada.mm avucuna aı
krştmlı ve: 

- Şimdilik bu kadar, dedi. Son
ra çok dıüıa fazl&IJ!DJ bulacakslll. 
Söyle, o biraz evv"I bahsettiğin gil· 
zcl kadmı kim aldr. 

- Admı bilmiyorwn.. Ytıbuz o 
adam ~e! cek hafta mutlaka bu~
ya geli'r. Çünkü buraya haftada bır 
u~r. Gii:ı:el krzlnn hepimiz onun 
icin ı;akl:ırrz. flı)l para ile alır AÖ 
turiir. K!mdir, n~reye götllıilr bil 
mivo!"l.lz. Ec;tr tUccıırt ohca'k. Ba 
k'\ p:ı.::arlar. ·<fa. dola..•pmı!l .. 

- CoJt t:vt arJto t:9e .• ~ gocl 
""k hafta o R.da.mı gö~lrr, a..rruı 
"timseye de bir ı:ey ıtö' 1· ':Tl:',. 

Reişle H~=ul. ~<'.i!Yl kliy lııı.-

nmda gec;'l'diler. Bu köy, eldr ~ 
san ile meşhur olduğundan kUçUk 
bir hanı vardı. Ha.n bazan dolar, 
misa.fir alamaz. bazan da kimse 
bulunmazdı. 

O geee kala.ballktı. Huanla re-
ise kUçUk bir oda. dUşmllşt.U. Altı 
toprak. UstU toprak olan bu oda, 
hazan ha vvanlarm barındığı, hazan 
esir kıziarm doldurulduğu yerdi. 
Yalnız tnaa.n girdiği vakit gübre
ler temizlenir, yel'e keçe serilirdi. 

Yoldan ve mllcadeJeden epey 
yorgun düşen ild arkadaş bir ka.c; 
lokma yemek yedikten sonra uz.an
drlar. Fakat Hua.n bir tiirlil uyu
yamıyordu: 

_ Re:Js diyordu aldm ne dtyor 
• • • .4.? t1enln. Ça.na'yı bulıt.bileeek mıy ... ·. 

- Buluruz He.ııan, bulunıı. Bak 
iz Uzıeri.."ldeyiı .. Şimdi uyu .. Yarın 
düşUnürü:r.. 

_ Na.c;ıl uyuyayım reis. gö-ıle-
rime uyku girmiyol', ki .. Hep onu 
clliııilnilyorum .. 

Reis o kadar fyi adanı detfidt. 
HattA hayalı baştan başa kötUlilk
ler yapar::.k gec:m~ Gençli~nde 
Hasan gfül bir ıırk:ıda§m3 bir il&· 

niye tahammül roemczdi. HattA o
mı bfr tem.hı döYenti. Amil ~tmd1, 
ı~..,ndisi de :ışkın nf' drımclc olduğu
nu anlıyordu. O Boğar.içi lıayatm1 
bi.T ttırlü unuta:auyol"du H~~ ge· 

otzLl ÇETE 

Sa.bah, aaıılı:i her zamanki sabah 
değikll. 

tnaanlar bambqka dünyadan 
gelm"ş mahlt1klar gibl idiler. 

Seeler, kulaltlarm alıştığı aesler 
değildi. 

Derin bir enknt vardı. Arada a
rada boşluğu dolduran tok seeler .• 

Reis bfrdeııbtre fırladı. İki adını 
ötedeki çit kapıya bil' tekme vu· 
nl)'> açtı. 

Ortalık bulanıktl.. 
- Bu 88.bah değil.. yoksa .. 
Hancı: 
- Yoldaşlar dedi kaçmcı uyku 

bu.. Çindan m! geliyonrunUE yok
sa .. Doğrusu ıayamadmı da.. Ama 
erkek işinde gerek.. Yokla uzun 
günler ~frilmes. 

Kıs km gilldU: 
- Buna. torbalar dayanmaz .. 
Kurnaz ve tecrUbeU hanC"Dm ne 

demek t.ııtediğl anla.ştltvordu. Pa
radan bahsediyordu. Halbu ki re
isle Hasanda para nammda bir IJeY 
kalmamıştı. 

- Çok mu uyuduk baba •. 
- AkMJD oluyor .. 
ReJ.g Hasanı da kaldırdı. Sonra 

hancıya: 

- Baha dedi 1ıllıt ... Mr ,.. 

,,_ B"r gece yarısından sonra 
otomobllle bir arka.da.,mıa gidiyor
dum. Şoföriln yarımda oturan ve 
f.sm.1nlıı sonra ''Kadın avcısı r.ıeş· 

bur EyUplU Halit olduğunu öğren
diğim uı.t bana bir !!t'gara verdi. İç· 
tim, meğer sigarada e!rar varmış, 
sarhoş oldum. Beni alrp BUyUkde
re yoluna götUrdliler. Bir aral:>k Fr 
yüplU Halit yanana oturdu ve bir 
elini belline, diğerini de koynuma 
attı. Eli göğsümdeki 1000 Urama 
ilişti, çtkardı ve: 

''-- Kız bu kadar parayı ne ya· 
paca.luım, diyerek beş yUz lirasını 
aldı. Bağrrmab başladım. ~IZ<\ı 
bu sefer hepsini alıp beni dag ba· 
ıpıda, lSSTZ yolda yalnız başona bı· 
rakıp kaçtılar.,, 

Eyilplü Halit bu ifadeyi ka.bul et
memiş ve muhakeme d:iğ'er şahl~ 
!erin çaı;tntması i<;in başka bir gil· 
ne brrnkılmıştır. 

tranda ihtiyatlar 
çağ1nlıyor 

'tahran, !8 (A.A.) - D. ~. 
B. bildiriyor: 

Neşredilen bir ·tradeyte w 
m~~· yapaca.klardr. ~den pe.ra harbiye nazırın~ ~eklifi ftzeri -
hulacak!ardr. Bunu cm~nmtıyor· ne nazırlar medısı!lc.e kabul ~
ctu bile. Kendi kendine: dilen karar mucıbınce 1~0~, 

_ DüşUnm0nln b'r faydaar ~-ok.. 1910, 1912, 191 i v~ 191~. ıhtı
Nc olacaksa ıaW\ olacak .. di)•or· 1 yatları bir ay talım. _g:m~1~k 
iu.. 1 üzere 22 mart H)4.ı ıçın sılu.h 

(Dıı:tJstm tJIJ"'} altına çağmlmışlardır. 



P o litika: 

Memlekette 
iç inkişaf 

:latatiettk u.m.wıı mtiıdül'ltiğtl vt. 
l&yetlerio. 929-9!8 seneleri a.ra
mıdakl m.bı kattlerlne istinat e
derek on aenelik faaliyet lıakkm
da bize tim.it Verici. ra.kamla.r ver
mekt.edir. Bu on senelik varidat 
içinde hmusl fda.rWerin mem.lıUm 
bina ve ara:d ve~ ve yot m~ 
kelleflyetl vergileridir. 

llususl idarelerin kendilerine 
daha. müsmir, daha. iktısadi mem· 
ba.la.r t.eınin etmeleri a.rıuya Jô.yık
hr. Bu a.rzuyu ancak zama.nm ile
ri teknik ~la.n tahakkuk ettil'e
cekttr. 

Anr.a.k bu on senelik ra.ka.ınlarm 
bize ifa.de ettiği, gözle görül\lr, 
eUe tutoıur bir tııkmı hakMul.tler 
nrdır. Bu hakikatler mernJeketin 
?511 iç vaziyetbıf göst.eı'en hmmFSi 
ıdarelerin kaydettikleri bı]dşafla.r
dadır. On ~enellk varidat ~u ra· 
kamlarla ifade edilınckt.edir: 

Ta.Jısilıit 
Seneler (milyon lira) 

1929 u 
1930 S8 
1981 30 
1932 29 
1983 30 
193-1 Sl 
1935 30 
1936 38 
1937 4.1 
1938 45 

Bu rakıımlann 936 ~ene"ine ka
dar ~öı;terdiği düşüklüğü izah is,ıin 

Gfo:lerimizl harice çevirmemiz 
\·e dün)'anm 929 dan sonra. geçir
diği müthiş krizi hatırlamak Jıizrm
dll'. Bu 'kriz sl'nelerinde Türkiye
niıı buhranlardan hariç kala.ca.itmı 
tahmin müşküldtL Nitekim dün:ra 
buhranı Tiirkiyede normal seyrini 
takip dınitı:;ir. Yine dikkat eillle
cek olursa. bu buhran senelerinde 
Tiirklyenin iktısa.di )ralkmmıı,.,ı h e
"-ahrna yapılan hareketler Türkl
yenin bu buhran karsr.,mda a ldrğı 

ft>.dhirlf'rin ne karlar müsbet oldu· 
~nu Aösterir. Diinyayt saran buh· 
r:ın l<arşısmda. hususi idareler "11.
ridatmda. görülen no1u;anlıkla.r ta
bii teliıkld edilmelidir. Amerika.
dan ba-.hyarak, Avrupayı ve ntha
~·pf hütön dünyayı nüfuzu altına 
alan buhranın dikkat edilecek o.. 
lursa bizde husule getirdiği akisle
rin münhanisi çok büyük fark lar 
kaydetmemektedir. Bunu daha iri 
ımlr::mı5 olmak için buhran senele
l"inl~ Annpa. ' '0 Am<"rlkada diin· 
:rnn~ı diğer mmtakalannda ha .. u· 
IE> gelen buhrroulan müte.,·elllt 
münbanlleri t.etki'k etm('lk iktiza 
eder. 

Cumhuriyet Türki~·eı.iniıı buh
l"anla birlikte nlnutya başladığı 
milli lkt ısadiyatr koru~ıucn \"e ku 
nıcu tedbil'ler buhranın şiddetini 
hafiflctuıekt«> bu büy1ik bir mües-
sir nlmn-,tnr. • 

İthaliiO i~leri ,.e para mikrası 
dP, let tarafından müdahaleli bir 
!:iekilde mütalea. edilmemis ol<;ay
rh buhran senelerinde Tiİrl< 'ui. 
yetl('rinin nridatr daha çok dfüje
<'f'kti. 

Bir ])aftohık kumıı~m bir siırü 
l<l)runla miiba<lele ~lilehilir bir 
hale geldi~ zamanlarda cumhuri
,\'Pt hiikiimetinin gösterdijH l"la.bet 
'ariclat fa.ı'ldn.rmı azami had ola
rak 12 milyon lira kadar noksan
lıkla kapaıimasma. E;ebep olmuı,hır. 
ne, lcttn büyük buhran karş1smda 
15!.ayt kaldığını ve liberal ~kille
re göre iktısadi fa.a.liyete müdaha
le etmediğini tasa.\'Yur ediniz. ' 'a· 
ıidat büt~,eJpri ne müthi;ı inhiraflar 
ka~·d<'derekti. 

Cumhurivet hükfımetinin buh
ranla birlikte iktr'ladi m(><lf'lelereı 
rnüdahale 7:aruretinf his<ıe1mi) ol
maqmın faydalarmr biz yinP aynı 

o;enclcrin yol miil•ellefiyetle rt ista
t isHi;lııi tetk:'k Pd.erken gö1'1iyoruz. 

1933 sene.,fnde yol , ·ergisi mü
keleflerindcn t;{ı SS.87 ı.i bu mü· 
kPllefil·eti bedenen :rapryordu. 
19::14 ~ene-.indo bu miktar % 32.86. 
193:> -.enesinde q. 29.89. 1936 se
ne-.inde °1<' 25,66. Hl37 senesinde 
~ 22.99. 1938 sene~inde <"'o 17.68 
miktarma dü5müşttir. Bunun ma
ıı.ası büyüktür. Çünkü vat.anda5la
rrn mülıim bir kısmı bedenen ya
paca lilan i<;leri para ,·ermek s,;re· 
t.ile ifa ediyorlar. DMnek ki rn
tancıa-.ıann ha.yatında lıissohmur 
dPreccde pa.ııı sa.rfedebllm«>k imka
nr hasıl olmuştur. 
Vatandaşın para 'ıarfedebilmek 

imkanmı seneden 'lene:vP munta
zam bir seyir halinde ifa rtm esi 
memleJ<etk hıı-.ıl olan bir in1risa-
fnı M1 bıuiz alametic1ir. · 

SADRİ ERTEM 

Memur imtihanı 
Ölçü ve ayarlar müdürlüğü için 

alınacak. memurların imtihanları 
'·apılmıştır. Kazananlar, yakında 
be ili olacaktır. 

.. 

Şehir HaberleYl: üniversite, orta 1 oo~ı, dl,1nd11ı:çe: 

okut~~fı~\a~~~~str 1- w Akif' i~- ~eza r ı n d8 . ·. : . . . ~ 

Et satışında ihtikara 
mani olmak için 

iktısat müdürlüğü bir liste 
tanzim ediypr 

tik okullarda salı günü 
tatile başlanacak 

l\ ıaarif Vekaletinin kararirit 
dünden itibaren lise \ c orta okul
lar f.ömef.tr tatiline başlaınıcşiardır. 
Tatil. lkincikiınunun ıki nci günü 

Şehrin et ihtiyacını tetkik 1 tir. sabahına h.adar de\'am edecektir. 
etmek ve kasapların ihtikanna Belediye mezbahaya verilen tik okullarda okul talimatname. 
mani olmak üzere belediye ik - hayvanların canlı fiyatlarını e_:ı hükü.rnlerine ı?;öre 31 ~Birinci. 
tısat müdürlüğü ,bir satıı:ı liste- tetkik ederek bilahare kasaplar k~nun Salr akşammda.T! Cumarte. 
si tanzim etm{'ğ'e karar Yermiş- , da bu hayvanların etlerinin kaç "1 sabahma ~adar . ~aul yapacak-
tir. kurusa satılacaITT"nı kararlastr - ı lardrr. Bu okullar ı~.ın a)Tıca pro. 

Satış listesini tesbit etmek rarak' listeye ya~caktır. Li~te, gr~n:ı rapılma.-.ma !uzum görülme. 
.. bahad b h rte . .. .. h 1 k ffil5'tır. 
uzel re mezl f. anı azı. a.yv~ 1 paza sı gunu azır anaca - Bayram tatili 8 lkincikanundan 
arın can ı ıyat arr ıstenmış- tır. ·t·b b··t·· k··1t·· ·· 

1 ı ı aren u un u ur mues<ıese e. 

Sömestr tatilinde yapılacak geziler 

Bu yıl memleket da
h itine inhisar edecek 

Maarif Vekilliği üniversite· 
nin sömestr tatilini 20 günlük 
bir müddet olarak kabul etmiş
tir. Tatil bir şubattan 20 şuba
ta kadar devam edecektir. 

Şimdiye kadar üniversite ta· 
tilinde üniversite talebeleri, ya 
hancı veyahut da komşu mem-

Buğday, arpaya dair 

Beyanname müd
deti uzatıldı 

Buğday, arpa vesair gıda mad. 
delerinin beyannameye abi tutul_ 
duğu, beyannamelerle bildirilen 
hus.usi ellerdeki malların Toprak 
Mahsulleri Ofisince, beyanname 
verme mühletinjn hitamından son. 
ra 20 gün içinde satın alınacağı 
malOmdur. Hükfunet. bu mühleti 
15 gün daha temdit etmiştir. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Kanunusaninin üçüne 
kadar iki milyon kuru 

incir satılacak 
Almanya ile vıı.rtlan 7 milyon li. 

ralık yeni ticaret anlaşması hü
kümleri dahilinde Almanya 2 mil
yon kilo kurn incir alacaktır. Bu 
maJlar. k8.nusaninin üçilne ka
dar Almanlara teslim edilecektir. 

leketlere seyahatler tertip ede
rek sömestr tatillerini iyi bir 
surette geçirmek üzere te$eb
büslerde bulunuyorlardr. 

Bugünkü vaziyet dolayısiyle 
Maarif Vekilliği sömestr tatil
lerinde yabancı memleetlere 
yapılacak gezileri uygun gör-

' 

mediğini alakadarlara tebliğ 
etmiştir. 

Bu vaziyet karşısında sö· 
mestr tatilinde seyahat etmek 
ve bu seyahatten gerek tetkih 
suretiyle ve gerekse srbhi ba -
kınıdan faydalanmak isteyen 
üniversite talebeleriyle profe
sör ve öğretmenleri memleket 
dahilinde bu gezilerini yapma 
suretiyle istifade edebilecekler -
dir. 

Bu hususta talebe ve profe
sörlere lii.zrm ır.elen kolaylıklar 
gösterilecektir:' 

frniversite profesör ve tale
beleri sömestr tatili İçin gezi 
programlarr hazırlamaktad1r. 

rinde başlıyacaktır. 
t'nh·ersite yılba';'I tatilini orta 

okullar gibi yapacaktrr. 

Avrupa hattında 
nakliye fiyatleri 

Vekaletin yeni bir 
tedbirile ucuzluyor 

Münakalat Vekaleti. şimdiye 
kadar Anadolu demiryollarmda 
tatbik edilen marşandiz tarife
lerinin, 1 kanunusaniden itiba
ren Avrupa hattında da tatbi
kini kararlaştırmıştır. Bu hu· 
sustaki hazırlıklar tamamlan
mıştır. 

Bu yeni tarife, yalnız emtia
ya ait olacaktır. Bidayette ka
bul edilen Anadolu demiryol· 
larmdaki ucuz emtia tarifesi j 
ile yeni tarife arasında. 9 uncu 
işletme müdürlüğü daimi bir 
mııkayese yapaca;ktrr. 

Bunlardan hangisi mürsille· 
rin lehinde ise o, tatbik edile
cektir. 

Hazırlanan mukayeseli tari
felerden iki cins malın nakliye 
fiyatlarını bildiriyoruz: 

Maden kömüri.i, eski tenzilat 
lı tarife ile 1 kilometre üzerin
den ton başına 2 kuruş 60 san
time nakledilirken, yılbaşından 
itibaren tatbik edilecek yeni 
ucuz tarife ile ıbir ton üzerin -
den kilometre 'başına. 1 kuruşa 
taşınaeaktrr.~-~~ 

«eza. eskide-n zıthireler ton 
başına 1 kilometre ti7.erinden 
693,5 kuruşa nakledilirken ye -
ni tarife mucibince 571 kuruşa 
nakledilecektir. Bu .zahireler 
arpa, çavdar. yulaf. purçak. as 
pir ve sayı fasulyeleridir. 

---<>-
Altın fiyatı 

Dün de, hafta sonu olma.sına 
ra~mcn altın fivatları 22,70 lira 
idi. Altm fiyatlarındaki düşüldü
ı?;ün önümüzdeki ho.fta içinde de 
devam edeceği .:;ö~·Ienmektedir. 

A RKAS/,\DA, bldiikten şu kadar sme soma da kaynayan da. 
mar, çarpan yürek, yiikse/l'n heyecan bııakan adam, ancak 

göı:desıyle }anidir. l' e diinyanm her tarafında bu türlıi balıtiyar-
ıara, büyük adam derler. · -

Akif, bizden sağll~mda bıınu istemıdı. !lem /d.t olsun, gösterış 
nlsun dıye değil; gerçekten istemedi. 

"~"ssiz ;yaşadım; kim, bent nereden bilecektir.',. derken, mısm, 
kafrmındcn tfeN, }'ÜreKindcn ılökülürordu. Fakat o, kl'ndi koku
sundan. hab"rsiz oiı çiçek ~iui. tevazı/ ı•e vckar ile bunu söyledikçe, 
!.:albımıuie daha çok dPrinlc<:lİ, fikrimizde drılıa ziyade yükseldi. 

. Onunla biz, illi kmıale birden eriştik. Şair Akif, bi{yük bir ıw. 
dın_ arkasından l<ilıüii nağme inle seslenen bir knlem er< •ıi. /nsaıı 
.1kıf. ondan da büyük bir veli idı. 

Dmi heyecanlanu en derin gıelgulelisi, omm bağrından kopu. 
yor, onun eserlerinde dalgalanıyor, onun ııef eslerinden semaları
ımza dağ1lıyord11. 

Milli lteyecan/arımız, gurum, elemi, sevi11cı tiirlü türN anatifr 
lıep onun şıırlerinde dinamit gibi toplanıyor. 

Çanakhale, sildfı ve süngünün destanı idi. Onu Jıis ııe fıkre mal 
eden Akif oldu. Ktibenin yolu, güneşli kızgın bir çölden gcfer. Su
danlıya, yanrmş derisi altında o samadanı aşkla 11/11 kalbi Akif 
t•erdi. "Serde .. şiirinde "Tekvi11., saniyelerinin /ıeybrtli uğultusunu. 
rırşı yere, yeri arşa çıkaran velveleli med ve ceziri bize o, duyurrl;ı. 

. "Din,, i, mütekamil neşvelı bir "1 ıı.rıus,, vecdi ile bir rulı ale. 
mı yapan odur. Kahramanlığı, yapma, düzme, takma lıer titrlü sır. 
madan, yaldızdan kurtm·arak bir iç üniforması, bir göııül şenliğı 
haline o koydu. 

Şt'lıidi, gaziyi gaflet perdelerin.den .~ıyrılmış gözlerle o gord;;, 
Bütün btmfara karşılık olarak. bu 1•ata11dan istrdiği de nilıa

yrt "bir arıuç toprak., dı. 
Alkışl.a küfürü gözlerinde birleştiren engirı bir tokluk ıçinde ya. 

şa_d?. Derdini söylenıedm, bir kere i11lemcden bldü. Kalemiyle krıı. 
dı arastna biiyiik alemler ve koca Türklük girmişti. Bi'Uiin ilhamını 
bunlardan aldı vt bütiin kudretini sadece bunlara harcadı. 
. • Dün nıezarmın başmda toplananlar, işle onun btf laraflamıı 
idrak eden gençlerdir. ı· arın toprağıttm iisiiiıule yiiksclccck olan 
mermer de, onu değil, nihayet yine bizi avuiamk, dalıa doj!rusu 
utançtan kurtaracaktır. HAKKI SUHA GEZGT .• 

1 G ONDEN GONE 1 

Dahilde Turizme 
ehemmiyet vermeii 
L OKANT ADA karşımdaki ma. 

sada oturuyorlardı. Biri er
kek, ikisi genç kız olmak üzere 
üç kişi idiler. Genç kızlardan bi. 
~~i, ~ı;anrn köşesine, çekinerek 
ılışmış, fakat sohbetlere teklifsiz. 
ce iştirak ediyordu. 
Djğer genç kız, genç erkeğin 

karşısma oturmuştu. Bu ikisi 
besbelh. kan koca, yahut nişan.. 
ltydılar 

Bir aralık koşede oturan genç 
kızın; beyaz dişlerini göstererek: 

- Ah ne olurdu; bir gün daha 
kalsaydık da, şu Büyük Posta
haneyi de görseydim, dediğini 
işittim. 

Kara yağız bir delikanlı olan 
erkek, biraz da bilgiç bir tavır 
takınarak: 

- Amma da yaptın ha? dedi. 

dilmesinden sakııunı;; olaca!\. 
ba-;;ını önüne eğdi \e güzel d~ 
daklarını ~pırdatarak y€me~ine 
de\•am etti. 

. . . ' . . 
Bu gem,: kızm lstanbula ılk 

defa olarak getirilen bir la~rah 
yavru olduğu anl~ılı) ordu. 

O esnada e<:.ki bir da\·aınız olar. 
''Dahili Tw·ızm., mesele~i. hafı
zamda yeniden canlandı. .:\lemle 
ket dahilinde böyle, kom':'u şe. 
hirlerini görmemiş nice taşra ı 
Iar ve taşrayı layikiyle tetkik im 
kam bulamamış nice şehirlile· 
olduğunu düşündiım ... 

Turizmin evvela, ana vatan ı 
görmekle başladığı, başlama!> 
ıazrm geldifü malüı:ndur. Hele 
hazan. memleket dışma çrkmak 
imkanları, en zenginJerimize da. 
hi; kapandığı zamanlar, memle
ketin içinde gezip tozmak. \ata
nın kıyı buca~mı görmek iki 
kath bir vecibe olur. 

Diğer taraftan Almanya ile ev· 
velce yapılan 21,5 milyon lira.Irk 
anla.,"'nla hükümleri dahilinde Al
manyadan ithalatta bulunacak si
pariş sahiplerinin, mmtaka ticaret 
müdürlüğüne müracaat edc>rek ne 
kadar mal ithal etmek istedikleri
ni bildirecek ve müsaade istiye
ceklerdir. 

Büyük Postahanenin görülecek 
nesi var? Her hangi bir Postaha
nenin büyüğü işte ... Herkes gelir, -
me~tubunu oraya atar, telgrafını 

Bir ev çöktü venr. Sonra, mektuplar orada 
Yohıı ! Öğle old ıığu ha7rJP Beyoğlunda, :\ 1irmiran sokağm- toplanır ve tevzi edilir. 

O sebeple, her buyuk şehnn 
belediye te;;;kilatları btinyesinrlt 
kurulmuş. "Turizm büroları,, ar. 
trk faaliyete geçmeli. ) alıut ileri~ı 
için tatbiki mümkiın programlar 
hazırlamalı değil midir? 

Jıôl<i yrıtnkta mı yatıyorsun'! da oturan terzi Yaninin 12 numa. Köşede oturan genç kız, daha 
- .\'c yapayım'! Hiç olma~- rah evinin tbt katr. yağan yağ. fazla bir şey söyliyemedi. Gör. 

sa pazaı günleri iistiimi.i ba- murların te<:iriyle çökmüş. in-.anca mek, daha çok görmek arıusu-
şımı cskitmcmi~ oluyornm. bir zaviat olmamrştır. nun. bir açlık derece::.inde hisse-
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Anlıyorum. 
iş görülmez ... 

Bizi oturtmak 
göstermediğine 
tim. 

dedi. Parasız 

ıçın iskemle 
dikkat etmiş-

Aynı zamanda. odanın i('er
sinde dola~an göz.lerim hafıza -
ma bir c:ok şeyler nakşetmişti: 
Burası geniş, yazıhane gibi bir 
yerdi. 

Tçeriye girdiğimiz kapı hala 
açrk duruyordu. Ve açık olan 
kapının gerisinde. "Kaplan .. m 
beyaz süveteri gözüme çarp
mıstr. Bundan anlaşılıyordu ki. 
herhangi bir hadise zuhur e
derse, hemen yardıma gelmeğe 
hazır bulunuvordu. 
Odanın diğer ucunda bir ka

pı daha vardr. Fakat bu kapr 
kapalıydı. Ve pencerelerden bi
ri, kalın bır perde ile örtülüy -
dü. 

Bu srrada, tamamen insiyaki 
olarak kapalı kapıya bir daha 
baktrm. Stanley. yazı masasın -
daki adama bakryordu ve bu 
sebeple benim gördüğüm şeyi 
görmedi. 

Bu kapalı kapı, gayet yavaş 
olarak ve sessizce. öbür taraf
ta birisi tarafından acrlma ktay 
dı. Fakat bu açılış ~k fazla 
sürmedi. Kapı , bir parmak ka
dar ancak aralanmıştı. 

Ben, bu açılış hadis~ini he -
yecanla seyrediyor, az sonra 
birisinin iqeri gireceğini sanı
yordum. 

Fakat kapı. öylece kaldı. 
Besbelli, arkasmda duran a· 
da.ın. ;,~rad~ Jçerde konuşulan-

r----------------------------.. 
GAZ MASKELi HAYDUT 
Çok heyecanh bir zabıta romanı 

J ngilizced er. Ç evfr en : H . M O NI R -

ları dmlemeğe karar \'ermişti. 
O dakikada beni üzen şey. 

Stanleyin bütün bu gizlı hadi -
selerden haberi olmayışı idi.. 
Hele benim, kendisine haber ve
remeın~kliğim, daha Uzücü idi. 

Acaba Duranti. öteki odada 
nı ıydı? Eğer öteki odada idiy -
se. bizim sesimizi duyarak kim 
olduğumuzu anlayıp göziyle 
görmeğe mi çalışryordu? 

Ben kendi kendime bu sualle 
ri soruyordum. Cevabınr ver
mek imkanı olmadığım bildi
ğim halde sormaktan kendimi 
alamıyordum. 

Her ne h:ıl ise. o esnada 
mümkün olan şeyj yapmağa 
çalrşıyordum. Yani, bir taraf -
tan içerideki konuşmaya alaka 
gösteriyor. diğer taraftan da 
kant~·ı seyrediyordum. 

Yazr masasının ardrndaki a
dam. şimdi bize. kalp paraları 
en kolay usullerini anlatmakla 
me~~uldü. 

Bi?.., bu paralardan ne kadar 
sürebilirsek, o kadar para ba· 
sabilirmiş. 

İşe ilk başladığımrz sırada. 
kar1mız o kadar çok olmıya
calrlı. Fakat ınuvaffakıyetimiı 
arttığı nisbetle kar vaade-dili· 
yordu . .D . kadar . ki. sürdüğü-

müz yüz sterlin üzerinde yirmi 
beş sterlin bizim hesabımıza 
kaydedilecekti. 

Adam diyordu ki: 
- Paralarr sürmek ıçın, ışı -

nize gelen ve ~zce tatbiki kabil 
olan her hangi usulü takip et
mekte serbestsiniz. Fakat ben -
ce, küçük köy dükkanlarmda 
ufak tefek alış veriş etmeniz 
daha muvafıktır. Bizim bank
notlardan bir tane sürer, geri
ye ufaklık a lrrsmız. At yarış -
larında müşterek bahislere iş· 
tirak etmek suretiyle de bizim 
işimize yarayabilirsiniz ... 

Yazı masasındaki adam. tu 
gibi ıddialar esnasında paranın 
kalp veya hakiki olduğunu mua 
yenC' eden bulunmadrğı kanııa
tini besliyordu. 

Adam. bütün bu saı<maları 
sa.vurduktan sonra birdenbire 
sordu: 

- Eyyy? Siz ne diyorsunuz 
bakalım? 

Stanley derhal cevap verdi: 
- Mükemmel, dedi. Tam bi

zim aradığrmız bir kazanç! 
Ben de onun filaine iştirak 

ettim: 
- Hazırız, dedim. 
- AIL Öyleyse hemen ışe 

başlaya.biliriz. Daha fazla pa.-

raya ihtiyacınız oldukça. yine ' 
buraya geleeek değilsiniz. Anlı
yor musunuz Buraya gelmiye -
ceksiniz. Gider: Levisi görür
sünüz. O sizi getirir. Anlama -
dığmız bir nokta kaldı mı 1 

- Hayrr. dedik. 
Adam masasının bir gözünü 

açarak, iki deste banknot çı
kardı. : 

- Alın bakalım. dedı. İşte 
süreceğiniz paralar bunlardrr! 

Her birimize birer deste ver
di. Biz, desteleri cebe indirdik. 

Adam bundan sonra ayağa 
kalktı: 

- l~te bu kadar. dedi. 
Ben. hadisenin burada bite

('f'ğini sanıyordum. Nitekim o 
zan ve ümitle, geriye dönmüş
tiik. Çıkacağımız kapıya henüz 
yaklac:;nrnıtık ki. arka taraftan 
bir kapının hızla kapandığını 
ve ikin<'i bir adamın bir şeyler 
söylediğini işittik. 

Bu ikinci adamın kim oldu -
ğu seshıden anlaı:;ılıvordu. !çe
riye Duranti gelmişti. 

Biz kapının eşiğine \'armış
tık. 

Sesini işittiğimiz adam, şim
di az evvei görüştüğürr.üz he· 
rifle konuşuyor, ona sert sert 
bir şeyler söylüyordu. 

Merdivenleri nasıl indiğimi 
hatırlayamıyorum. Şüpheyi cel
bedeeek kadar koşmadım. Fa · 
kat bmıuna vakit kaybetıniyor
duın. Kılbim. fena halde çarpı
yordu. Çünkü. tehlikeyle ara· 
mrzda kıl kıı.dar mesafe kalmış
ken yakayı kurtarmıştık. 

· (Devam"t oot) · 

Şehirlerle şehirler arasında. ~
hirli i!e ta~ralı meva.n.ında ucuz 
iyi teşkilatlanmış dahili iieyahat 
hareketleri ba<:.lamalıdır. O ka. 
dar ki, ana \'atanın her hangi bir 
tabii husu::.iyeti. bir şehirli~"! 
hayrete düşürmemC'li Ye ı;ehirler
de te ·adüf edilen ::un'i şaheserler 
uzak bir bölge.de yaşayan 'ataıı 
e\·Jadma bir acaib görünmMıelL 
dir. 

"Çok ıı;ezen çok bilır,, derler 
Hiç ~üphesiz ki seyahat "yarı ir
fan .. dır. /-l/KUET J10N!R 

29.12.94J 
9.03 Ajanı. 
9.18 .'.\Iarstar 
9..IS Y<'ın<'k 

Llt;tt'4'i 
12.38 :S:ıı rsnleri 
12.50 Aj:ınıı 
J 3. 05 TlirkillPr 
13.25 Orke .. tra 
18.0S Cnz 
18. >O ı··:ısıl he~t>ti 
19.30 Ajan<11 
19.45 J)üğün 

Türküleri 
20.00 o~un 

havaları 
20.15 ~inema ıı;e,i 

20.30 Konuşma 
'20.45 Şarkılar 
21.15 Konuşma 
21.SO ŞE"hr:ızad 
22.SO Ajans 
22.50 Dan~ 

8.03 ,\jan!ll 
ıus Hafif 

pl'ogrıull 
8. t.1 J\ouu~rna 

12.83 Fasıl hl'~ rtı 
12.:lO AJ..-uı" 
Ls.o.; Fa .. ıı hl'~ rt 
13.20 }i.~rışıl< 

progranı 
ıB.JO )Wste, seouı 
19.15 rıyauo 

ili" eıı.7. 

J 9.30 ,\j:tJLC 
19 . .ıı; tnce 9&I 
;o.ıs RadY0 

oazet"'8' 
20.-15 Viyola. 

Sololıln 
';!1.llO J>inl!'YICI 

ı~tl'l<lerl 

2 LSO Konuşma 
2?.80 Ajanı 

V A KD1"'a 
ab©ne 

o Dun lYIZ 



·Ticaret V ek ~/etinin bir tebliği Teşrii masuniyet üzerinde 
bir mün~kaşa 

-C-H -P-ar-tis_i_A-nk-ar-a-ko-n-nr-es-i _E~e .t~tün piyasası 14 
• • Y • ıkıncıkanunda açılacak 

(Ba4 ta.ra.fı 1 incide) 
bırakılma.sı talebiyle gelen 
encümen ma.2!batasını kabul et
mekten ibarettir. 

1ı bir hazırlık tahkikatından ge. 
çerek gelmesini müdafaa eden 
Saldh Yargı'nm hu mütaleasm
daki isabet ne kadar kuvvetli o.. 
lursa olsun, bence 180 inci mad.. 
denin ta.il encfurıeni mutlaka 
devre sonuna bırakmak talebin
de bulımmakla mukayyed gibi 
tutan fıkrasında ve buna daya_ 
nan heyeti umumiye teamillünde 
.bir değişikliğe lüzum vardır. 

Dun uçuncü toplantısını milteakıp Ankara, 28 (A.A.) - Tıcaret Vsk!letlncen tebll.ğ edilnı.lştir: 

MüHiM KARARLARLA KAPANDI 
Ankara., 28 (A.A.) - Ankara 

Parti vilA.yet kongresi umum! he· 
yeti, bu sabah saat 10 da Ziya Sl· 
dal'm reisliğinde Uçüncq toplantı
ımu yaprruşt:r. 

idare heyeti ~imi ile büytik ku- ı 
:rultay delegelerinin seçimine ge
çilmiştir. 

Ege mıntakası tüttin yipasasmm yaklaşmqsı dolayıaile bir müd
det evvel Vekalet tarafından ya.pılaJ tebliğde bol ve çok nefts rekolt&
niıı en müsait şerait da.hilinde &aJtı:şmı tem.in edecek bUtUn lnıkAn
ların mevcudiyetine işaret edilmiş ve almak.ta olan hazırlık tedbirle
rinin yakında ikmal edilerek yipasa.nm açılış gününün i.lAn edileceği 
bildirilmişti. Bu sene-ki gecikm.en:in başlıca sebebi tütün piya.sMDllll 
en iyi şerait altında a.çılmaıını temin mak:sad.."dır. Ha.len bu yolda muh· 
telif §ekilde ha.zn-ltklar tamam olduğundan Ege tütUn plyaı!Sasmm 
ikincikinun aynım on dördü salı gilnü açılması ka.ra.rlaşt.ınımıştır. 

Bu teamillün yazılı ve kanu· 
ni bir mesnedi olduğunu da 
hemen ilave etmeliyiz: Mecli
sin dahili nizamnamesinde 
180 inci madde birinci halde
ki kaideyi teşkilatı esasiyenin 
uygun bir tesisi olarak kay
detmiştir; zira ana kanunun 
17 inci maddesine göre "gerek 
mtiha'bmdan evvel, gerek son
ra aleyhine cürilın isnad olu· 
nan bir mebusun maznunen 
isticvabı veya tevkifi veya 
muhakemesinin icrası heyeti 
umumiyenin kararına menut
tur.,. 

Bunun sebeplerini yarın a.rıe.., 

Btiyüıklerlın"ze çekilen tazim tel
gre.fla.rma gelen cevaplar sıra.sile 
okun.muş ve aziz Milıt Şefimizin 
kongrenin temJz duygularına te
şekkür eden ve ba§artlar temenni 
eden telgrafları heyecanlı alkış· 

larla kal'l'ılanm.ıştrr. 
Bundan onra kongre encümen· 

terden gelen işleri birer birer ı:nü
za kere ederek kanı.re. bağlamıştır. 

EncUmenin ha.zirladrğx ra -
pora eM.S ter1kll eden dilekler et
rah:ıda vilayet ve belediyeyi tem· 
silen kon~ede hazır bulunan vali o .• 
muavini Dilaver Ergun, genış ıza· 
hat vererek bu dileklerden da.ha 
vil!yet ko:ı:ıgres1ne gelmeden evvel 
a.lmmış tedbirlerle balledilenleri ve 
geriye kalanlar için aJmacs.k ted. 
birleri etraflıca anla.tmıştrr. 

Dilekler etrafmda görU.şmeler ta
mamlandıktan IJOlll"a partl vtlAyet 

Vilayet idare heyeti azaltklan
na. Rifat Börekçi, avukat İbrahim 
Rauf Ayaşlı, Rauf Baysan, Hilmi 
Atlıoğlu, Ali Rrza. Sun, Faik Çu. 
bukçu, Fahri Tandoğan, eczacı C:ı
fer Benadam, avukat Emin HaliJ 
Urgun, 

Yedek au.lrklara avukat Hayrul
lah uzbudun, Fahri Daldaloğlu, 
Mazhar Karoeğe, Hüseyin Fevzi 
Haknıan, Hüseyin Öker, Sait, Su
at ÖzyürUk, Mustafa Başar, dok -
tor Ragıp TüzUn seçilmişlerdir. 

BUyUk kurultay delegeliklerine 
de Rifat Börekçi avukat Ziya Si
dal, .Mecdi Sadrettln Kayman, Hay 
rullah Özbudun, Sadi Batu. Rıfkı 
Emrcn, HUseyin Ertuğrul Eti, Ha· 
l!s Koçan seçilmJşlerdir. 

Kongre mesaisini ııaa.t 13 de ta
mamlamı~ ve kongre reisi kısa bir 
hitabe ile delegelere mtil'bet me
sailerinden dolayı teşekkür ederek 
celseyi kapamıı:ıtn-. 

Romanyaya Alman 
askeri girdi mi? 

Dün geceki 
tramvay kazası 

(Baş tarafı 1 incide) (Baş tr.ırafı 1 incide) 

~rna vutluktaki 
harekat 

Tramvay camekana yüJdendiği 
zaman dükkan müşteriler ile dolu 
bulunuyordu. C-erçeveler. camlar 

Arnavutlukta. Chimara.nm Yu birden.bire kırılınca neye uğradık-
larIIll anla.mayan müşteriler telaş.. 

na.nlılar ta.ra.f.mdan alınması. la birbirlerine girmişler, berber 
burada İtalyan radyosunun bu dükkanının kapısı üzerinde bulu.. 
mevkiin ehemmiyetini küçült- nan ağır bir korniş yerinden hrla. 
mek hususundaki istekleri hi- mış ve yere düşerken lavomanayı, 
~= != ~Ta;~i ~fın~: kolonya şişelerini kırdığı gibi ilk 

. koltukta tıraş olan bir mü~teıiyi 
tedir. . de koltuğiyle birlikte yere }'livar~ 

Yunan kuwetleı:tnm taamı- lanuştrr. Müşteri yüzü gözü sabun 
z~u ~taıran . E1ildaiaasmdan • köpüğü içinde olduğu halde korku
.:ıyade ışkıll ettıgı muhakka._!r dan kendisinden geçmiştir. 
ola.n fena hava. şartlarına. rag- • b" · · 
men, Avlonyanm da. tehdit al_ . Mesut ~r tesadüf esen olarak 
tmd b 1 d - üph 'zd' ınsaı:ı.ca zayıat olmamıştır. Berber 

a u un ugu § ~ esı ır. dükkanı sahipleri zararlarının 
Mısırda., daha. d~~u Tra1: 300-400 lira arasında olduğunu 

lusta, ltalyanlann mudafaa ı- .. . 
. arf ttikl . :ı...:·yük· et soylemektedirler. 

çın 8 e en url gayr -
ler inkir edilmemekle beraber, Kaza neden oldu 
Bard.ianm yakında. sukutu bek
lenmektedir. 

Roma.da, tta.!yanlar daha 
şimdiden Bardianm Magiont 
hattı olmadığını söylemeğe 
başlamışlardır. 

Bu sözler, şiddetli lngı1iı 
hilcumlannm doğurması mel· 
buz netice1ere İtalyan efkan 
urr. umiyesıni hazırlamak itiba
riyle r.ıanida.r telakki olun
maktadrr. 
Habe§İstan meselesi 
vehamet kesbediyor 

Bura.da büyük bir alaka ile 
karşılanan diğer bir hadise de, 
Hartum ve Nairoıbiden Times 
gazetesine gelen telgraflardır. 

Bu telgraflar Habeşistanda -
ki vaziyetin lWyanlar için git
tikçe hakikaten endişe verici 
bir mahiyet almakta olduğunu 
göstermektedir. 

MezkQr telgrafların tetkikin -
den &Çıkça. anlaşıldığına göre, 
Haıbeşista.ndaki tahriklt gittik
çe müzmin bir mahiyet almada 
ve günden güne da.ha müsbet 
ve muayyen bir şekil ar.zetmek
tedir. 

Bu vaziyet meZkfır memle
kette daimt ve normal bir hal 
teşkil etmek istidadmı ~I
maktadlr. 

Yer yer görülen isyan hareketle
rinin ha-1<iki ve wmi.mi bir ihtila. 
geniŞJiği almanya başladığı şüphe. 
sizdir. Taymisin muhabirleri bu 
harekete sebep olarak ewelA Ha 
be$ halkının Ita ~anlara karşı bes.. 
!ediği kini, saniyen İngiliz abluka. 
smdanberi ordunWl ihtiyaçlann.ı 
tatmin maksadile müstevlinin git. 
tikçe halkı soymak yolunu tutmuş 
olmasını görmektedirler. Bundan 
başka bugün lngi.izler Kenya yo_ 
lu ile Habeşistana si!Ah ithal et
meye muvaffak o.maktadırlar. Bu 
suretle si!ahlanmak imkfuımı bu~ 
lan Habeşli.erin ltalyaya karşı ye
niden hakiki bir harp açmak iste
meleri de gayet tabiidir. EV\ eke 
Habeşliler, kendilerini müdafaa i. 
Çİn ancak İtalyanlardan iğtinam 
ettikleri silahı.arı kullanabiliyor
lardı. 

İngiliz - Yunan teşriki . . 
mesaısı 

Di!ter taraftan lngilizlerle Yu
nanlılarnı elde ettikleri muvaf fa. 

Kaza sebebi hakkında ilk hatıra 
gelen fazla sürat ihtimali idi. Fil. 
halcika arabanın fazla suratle giL 
tiği tesbit edilmi~tir. Ancak bu 
sürat kazanın vukuuna kAfi gelecek 
bir sebep değildi. Kazanın vukua 
geldiği tramvay hattı tetkik olun.
duğunda kaza yerine takriben 400 
metre mesafede bulunan salkım
söğüt virajında hat üzerinde blı 
çökiintü ve buradaki tramvay hat. 
tının yenmiş olduğu görü'.müştür 

lşte tramvay bu virajı dönerken 
sol taraftaki bu çöküntüye düşmüş 
ve ~l ön tekerleğinin dingili kırıl· 
mı}trr. 

Dingili kırılan tekerlek ayru 
hat kenarındaki parkeleri kazıya 
kazıya daha dört yüz metre gittik.. 
ten sonra yoldan fırla.rruştır. 

Kaza neticesinde tramvay bu 
mıntakada, iki üç saat kadar dur
muştur. Seyrüsefer inkıtaa uğre:._ 
rmştrr. 

Tahkikata devam olunmaktadır 

kiyetlerin Habeşi standa duyu 1duğt' 
da muhakkaktır. Bu muzafferiyet
ler ne kadar vüsat kespetlerse Ha
beşsitandaki ihtilalin de o derece 
genlşliyeceği şüphesizdir. Bu tak
dirde ihtilal hareketim İtalyanla.. 
:ın kontrol edebilmesi de gittikçe 
güç'eşecektir. Buradaki kanaate 
göre İtalyan hüktlmeti şimdi çok 
vahim bir mesele karşısında bu
lunmaktadır. Zira bu bir taraftan 
Arnavutluktaki muharebelerle, di
ğer taraftan da Afrikada cereyan 
eden harplerle karşılaşmı5 bulunu.. 
r-0r. Halbuki Alman; anın ltalya
ya yapacağı yardrm meşkük mahi
yetini muhafaza ederken, İngiltere. 
Amerikan yardımından gittikçe e.. 
min bulunmaktadır. 
Amırikaya bir vazife ile gönde

rilip son günlerde avdet eden Sir 
Valter Layton, İngiliz dostluğu. 
nun Amerikada, burada tasavvur 
edildiğind":ı çok büyük olduğunu 
\'e Amerikan yardrrnınm yakında 
hakiki bir çığ halir~:le y.lvarlamp 
geleceğini söylemiştir. lngilterenin 
bu hu::ıusta mutmain olması icabe. 
der. Çünkü bu sabah gazetelerde 
neşrolunan Vaşington telgraftan. 
Amerika ahalisinin lngiltereye 
derhal yardım edi'rnesi hakkında
ki kararını tebarüz ettiren bir çok 
alametlerle doludur. 

Bundan evvelki tebliğde de bildirildiği gibi dünya piyasa.la.rmda. 
tütünl~rinıiz için ihtiyaç her zamandan fazla ve serbest piyasalarda 
fiyatlar yükselmeğe mütemayil olduğundan, her türlü t:ed:birlerlıni.zin 
ilı.zimanıile, 5enelerdenberi görillmemiş nefasette bulunan tüttinleri
nıJzin milst.ilisil ve memleket için en yüksek bir seviyede glir temin 
edecek §ekllde sat-şrnda.n e.m.1n olmak gerektir. 

Geçen sene kampanya.smnı ilk lınraretli devresini müteakip za. 
ma.n zarfında dahi fiyatlarda sağlamlığın devam ettiği ve hattA bazı 
istihsal merk~lerinde yükseliş seyri görüldilğU hatırlatılarak müs
tahsile yeni kampanyada hiç bir zaman ve hiç bir sebeple telaşa ka
pılmaması, daima emniyet ve teenni i.le hareket etmesi ku'rvetle tav
siye olunur. 

istihsal kaynakla
rından aynen 
varidat temin 

edebiliriz 

Yunan .. italyan 
harbi 

(B<UJ ta.rafı 1 tncide) 
Ce.ma.n dllşmanm beş a.vcı tay-

(Ba.ş forafı 1 incide) yareai düştlıillıntlştUr. Bomb:ı:rdı

aynen mtıh&faı.a etmek mümkttn ol- man tayyarelerinılı:den biri dön· 
m&dığmdan bu mikta.rı nakde talı· memlştir. 
\il etmolc icap ediyordu; bu zaru- Yuna.n cephesinde d~manm tıv 
retten dola.yı devletle mükelefler a.rruz1arı: şiddetli mukabil taarrur 
arası:n.ıı mllltezlm denilen ve mem larımızla geri pfur.kürtülmUştUr. E
lekettn mtl8tabsll smrt'mr l&tfsmar sirler ve ot.om.atik silahlar alm-
eden bir vuıta giriyordu. ~tır. 

Bombardıman ve avcı taY'..rcıre-
Halbukt bugün devlet teşklli.t- !erinden mürekkep filolar kıtalara, 

lan dttnldine nJsbetle tamamen de- · 
ğfşınlştır. Bir keı·e müstahijiU hl tesısata ve yollann i1tisak nokta.. 
maye için topra.k mahsulleri ofl~l lanna taarruz etmişlerdir. 
adı ile bir teşel<ldil vardır. Bu te- Düşmanın Preveze deniz üssüne 

taarruz edilmiş ve demirli bulunan 
şeilliiil köylüden buğday, arpa, yu vapurlara tam isabetler kaydolun
laf glbJ nıa.Jısullerl icabına. göre 
satın alarak stolda.r yapmak ea.li· muştur. 
WyethıJ haizdir. Bu nıaksa.tla moh· Atlantikte deniıaltılarımızdan 
telif mmtakalarda sllolar ve anı- biri dönmemiştir. 
harlar yapılmıştır. Sonra eski Ti· Şarki Afrikada kayde değer biı 
caret Vekaleti şimdi Tlcnret ''e şey yoktur. 
laşe Vekllett aekllnl almıştll', Bu ------------
vekilet yenı şckun1 atdıkt.an sonra. Çocuk Esirgeme 
iizorlne gerek ordunun ve gerf1{ kurumu Jstanbul 
şehlrlerfn ~esi gibi vazifeler al 

t • merkezi . . ll1Jfl il'. 

Demek oluyor ki evvelce devle. BUYUK EŞYA 
ilinizin ma.U t~ldlAtı ve v~rgl sls- PtY ANGOSU 
temleri lle uygun olnuyan esld a.. 

Çocuk Esirgeme Kurumu İs
tanbul merkezi tarafından, bü • 
yük ve çok zengin bir eşya pi
yangosu tertip olunmuştur. 

Keşide yeri olarak Taksim 
Cumhuriyet pasta.hanesi karşı· 
smdaki Ford acentesi binası 
tefrik olunmuş ve binanın bu 
işe yarar bir şekilde tamir ve 
tanzinıine başlanmıştır. 

Piyango keşidesinc, ı kanunu 
sani 941 çarşamba günU mez.. 
ktır mahalde başlaııacaık ve ke
şide 31 kanunusani 941 a.kşa
mma kadar bir ay devam ede· 
cektır. Beher biletin fiyatı ı 
liradır. Hiç boş numara yoktur 
ve çrka.n eşyalar keşide yerin · 
de derhal sahiplerine verilecek-
tir. 

Piyango hasılatı kunımun 
941 faaliyet devresi içinde vi· 

Dahill nizamname, teşkilAtJ 
esasiyenin bu mutlak hükmüne ait 
tatbik şeklini tesbit ederken, he. 
yeti umumiyenin. evet veya ha
yır demek hakkı bittabi teyitten 
ba~a bir şey yapamazdı; böyle 
iken sayrlı suçlardan başka bir 
suçla takip veya muhake.-ne mev
zuu olan bir meb'us hakkında ilk 
tetkikleri yapmak ve muhtelit 
encümenin heyeti umumiyesine 
bir mazbata hazırlamakla mü
kellef tali encümeni, bu 180 iı:ıd 
madde adeta kayıt altına almış 
ve p~ noktada encümen heyeti 
umumiyesini değil. bu talt encü
mene "isnad olunan bu suçlar 
varid görülmüyorsa talebi r""<i. 
dediniz; varid görülüyorsa takip 
ve muhakemeyi devre sonuna ta. 
lik ediniz., demiş gi11ic/ •• 

işte ufak tefek sebeplerle Mec
lise gelen teşrii masuniyeti kaL 
dırma talep!erini yıllardanberi 
hemen müzakeresiz devre sonuna 
bırakmak teamülünü tesiste amil 
bu kayıt olmuştur. 

Ayni madde "tali encilmenden 
alacağı böyle bir mazbata üzert_ 
ne muhtelit encümenin "bu bap
ta ik!nd bir karar ittihaz edec:e.. 
ği,, ni söylediği için teşkil~tı esa
siye hükmünün bu sayıb suçlar 
dışında kalanlar için de mahfuz 
tutturduğunda şüphe yoktur; fa.. 
kat meclds h<?yeti u•rıumb esi şiın
diye kadar ilk örnekleri takib et
mekten ayrılmayı zarurl gö9teren 
bir icab mütalea etmemiştir. 
Kazım Karabe.kirin teşkfüitı 

esasiye encümenine sevkedilen 
takriri böyle bir icabın müzake. 
resini tahrik etmiş oluyor. 

Adliye taleb!erinin daha esas.-

deceğiz. lr.alt!K torı/l ur 

Kanadada malzeme 
imali süratle ilerliyor 
Ottava, 28 (A.A.) - Kana.da. 

harp ınalzemesi imaline dev adım· 
larla. ilerlemektedir. 1941 Mneel 
bidayetinden tt.Iba.ren bu domin
yonda ayda takriben 360 tayyare 
imal edileceği tahın1n olunmuta... 
dır. Kanadada. tesflı edilen top ve 
obüs dökllmhanesi, İngiliz impara
torluğunun en bllytik en modern 
döktlmha.nele:rinden blıidir. Bura.da 
a .• ;a.ğı yukarı her tipte obUa imal 
edilmektedir. 

Harbin başlangıcında. 15 gemi .. 
den ibaret olan Kanada donanma.· 
sr şimdi 120 parça geımiden mü
rekkeptir. 

.................... ~ 
Bütan tatanbul balkı renkll 'ftl 

mllzlldl 

BiLLUR 
KOSK'Dn 
Oöı; kıı.m&.§tntcs 1001 barlkuau 

'örmek üzere bu hatta 

SARAY _ 
SiNEMASlNA 

JODY GABLANT ve 
FRANK MOBGAN 

ti&~: Benkll MtClKllY HOUSE 

~ Aat 11 de tımztattı maUne ........... ..... ,. 
Dtlnyıuım en ~k okunan lıU 
Şebayat ve Macera Bıomaoı 

ROBENSON 
A D A S 1 
Si NEMADA ... 

Londnuun ı;engln -ve muhUı 
)em aalonlarwdl!Jl ayrılarak.. 

(ılgın denizlerde blrç.ok mllooAleleden IODl"IL nııuz bil' adaya dtteen 
bir ailenin tabiatla ve vah'1 bayv8.nlarla milcadelelert. .• 

nıEDOY BARmoLOMEW 
tırta.nbulda ill' df'fo bu bliyttk Türkçe aözltı fl1mL BUGUN 

Ayrıca.: tn~ - İtalyan \'e Yunan ·İtalyan harbine alt sinema baberiert 

~r usulünü ara.ya. mtllt.ezlm vasıta,.. 
sou karıştırmaksızın yeni şekilde 
tatbik etmelı tınhlını hasıl olmuş 
tur. Bu ltfbe.rla hJç olmaz!i& fevka
lade zamanlara mah8ua olarak bu 
im.k8nda.n da istifade olunabUlr. 
Hülmmet mevcut arazi vergishı.i 
hafifleter<!.' buna mukabil köylü
clen esldden olduğu gibi toprak 
mahsullerinin bir kısmını aynen 
alıp ıdlolannda ve ambarlarında bu 
suretle stoklar vtlcude getlreblllr 
Sonra. memleketin bir çok yerlerin
de ara7jl sahJplerl tarafmdan tatbik 
e<Ulen yancılık slstooıl devletin 
kendi tıı.se.rmfundan ola.o veya bU 
lnlmetçe el konarak ziraat edilme 
si mibnktln bulunan a.ra.zlye ta.tblk 
oloruı.bUlr; yant bu tilrlü arazi dev
let tarafından ziraat makineleri, 
çift hayvanları. tohumluk ve ısalre 
vermek suretile köylillere işletti
rflebillr; buralardan elde edilecf':t 
mahsull"rln % SO ı;f a.lmabillr. 
Bunlar da yine 5foldaroa n• am. 
barlardaki st-0klara Jla\ e olunabi

ıa.yeiı:niz hudutları içinde a.çıl _ T AK S 1. M sı·nemasında ması düşünülen bir çok ÇOcuk 

dispanser ve kireşlerinin ilk a • '•ı•••••• Bugttn ıı de t.em:UAth matbıe. 
çılış masraflarına tahsis olu- ı • lir. 

Toprak mahsul1ertnln aynen ver 
ıU olarak a.lnı.rnasmda ikinci bir 
tavda daha Yardır. Bu da de\•let 
müha~·aatı He fiya.tJarm yükselme· 
sine mani oJm:ıktır. 

ASIM US 

B·r mecmu.aya göre 
••Amerika harbe 

glrmıştır., 
Nevyork, 28 (A.A.) - Amerikanın 

harbe girmiyeceğini münakaıa etmek 
beyhude vakit kaybetmek demektir 
Çünkü Amerika harbe girmi§tlr. Ha.t 
ta Amerika muharebenin ıktisadl çeb 
re."1Jıi terkederek askerl ı;:ehrebini a.ı 

drğı zamandan ı;;ok evvel, yani birkaç 
senedenberi harp halindedir,,, 

Bu mU§<Lhedeyi, yapan Nev Repub· 
llc ınecm ua.sı, İngiliz • Aı:ııerlkıuı it 
birliğinin takviymıi lçw bir ı;:are t&v· 
Siye etmekte ve ıunları y zmaktadır: 

"Amer ka ile İngiltere, totaliteriz· 
min çizmesi altında bUlurunıyc.n dtin· 
Yanın bütün kısunlannnı başına geçe· 
rek onları cıevketınek mesullyetlni 
yüklenmelit!Jrler. Demokraalnin bu 1k! 
büyük kalesi ger.?k sarahat, gerekse 
rüret bakımından en iyi unaarlarmı 

bir araya getirerek böyle blr kuvvetin 
teşekkülü ile husule gelecek !8.6.llyet 
Jeti ve teejbbUs' ri bir kütle ıllı:J.ne 
getirmelidirler. Mihverin h~lmetlnl 

temin etmesi için Ruzvelt nezdinde 
ısrar edilmesi lıl.zımdır. 

nacaktrr. 
Bilet fiyatına nazaran, çıka. ·~lllm~ vat.anıa.n blltlliı dtınya... Aıpklan bUtun mllletıer ol&n.~ - · 

~~S~~I~ j_- Bugu~Af i~~;;~ğiniz 1 
ğaloğlundaki merkez binasında 

aylardan.beri devam eden keşi- :;ou··sES PETROVNAI de ha.zırlr.klan hemen hemen :;: 
sona ermiştir. -

Tanzim ve teşhir olunmak iı· lfl 
zere eşyaların bu günlerde ke- c:= 
şide mahalline nakline başlana· il 
ca.ktır. Kurumun bu çok hayır- ı~ 
1ı ve aynı zamanda halk için e§i 

bu çC?k. kirlı teşeibbilsünün vi· il 
lAyetımız halkı tarafından bü - _ 
yük ve geniş bir rağbet göre· 
ceğine şüphe yoktur. 

(TOVARlÇ) 

Kndret.JerlnJn &mmetbıl ghtertyor.,. 8a.ıı'at lıayatlarmın 
en mtıkemmeı eSt"rlerlnJ yaratıyorlar.-

~tiblm Dav.-: En son gııJen PalWDunt JıırııaJda: Ctngtıh b.a.r1etye na
nn Edli"Tlln nutku... AJMrlkanm yıldınm ııtlratlle harbe haxırlıtı

Akdl'ni:r; muJıarebMI... lngllt...reye hava akauff 
Bu~ saat 11 de tenrllAtb ma~ 



,. ICOtA YUJU'-j 
AMERiKADA 

Yazan: ı~kender F. Sertelli 
-31-

Tercttman güldU.. Cevap veı
medi. 

Mister Valker, belediye rei
sinin karısına Yusuf pehlivan 
hakkında kısaca malfunat ver
dikten ve çok yakında, Yusu· 
fun, Amerikan gUreş şampi-
yonlan ucak,, ve ''Harry 
Beek,, ile güreşeceğini söy:e
dikten sonra, yemek salonuna 
ge~ildi. 

Salonun ort&.Smda iki yüz 
kişilik muazzam bir yemek sof· 
rası vardı . Mis~'"'-'er yerlerini 
almağa başlamadan, ayak üs
tür.de konuşuyorlardL 

Tercüman bu konuşmalara 
ku1ak kabarttı: 

••- Çok hevb~tli bir adam . .,, 
·•- T:lrklerin hepsi he)'"betli 

insanlardır.!., 
•• - A vrupada onun sırtını 

hiç kimse yere getirememlı} .. ,, 
"- Bizim şampiyonlan ko· 

lay kolay yenebilec.:6!t mi aca
ba?!,,, 
. ''- Onu şimdiden cihan pelı
lıvan namzedi addedebiliriz.,, 

••- Arjantinden gelen (Dev· 
lerin babası) onunla güreşmeğe 
hazır ... ,, 
' '- Ondan önce bizim şampi· 

Yonlanmız var ... ,, 
" - Harry Beck (Devlerin 

bıbası) .11 yendi ama bakalım 
Türk pelıJivanmı yen~cek mi?,. 
"- Bu, bir talih isidir. Şim· 

diden l:eUi olmaz.,. 
Birden b ·re ince, yüksek bir 

ses yü!tseldl : 
- A~!z misafirlerim! Sofra 

başında. konuşalım.. Yerlerimi -
ze oturalım. 

Aya.!.tta, her biri bir türlU 
muhakeme yilrüten misafirler 
çar"abuk yerlerini aldılar. 
Masanın bir başında. Mis 

(Beens), öbür başında da bele· 
diye reis muavini (Peterson) 
duruyordu. 

Mis (Beens) in sol tarafına 
Yusufo oturtmuşlardı. Yu.su
fun yanında tercümanı oturu
Yordu. Onun altında. da Mister 
Va!ker yer almıştı. 

• • • 
YT SUF, HASMI İLE SOFRA· 

DA KARŞI KARŞIYA.. 

Mis (Beens) jn sa~da iri 
boylu bir adam yer almıştı. Bu 
adamı yalnız Mister Valker ta
nnn:ştı. Bu, t:elediye reisinin 
karısının hazırladığı bir &tir· 
Prizdi. 

Mis (Beens), Yusufa döne· 
rek: 

- Siz.e, gllrec:eceğiniz has
tnrnız Mister (Ham Beck) i 
takdiın ederim. Dedi ve ötekine 
de Türk pehlivanmı göstere
rek - K.oca Yusuf ... 

Diye ilave etti. Yusuf, Har
l"Y'e bakarak gülümsedi. O, bu 
tesadüften çok hoşlanmıştı. 
Belediye reisinin karısı bu sür
Prizi hazrrlamamrş olsaydı, 
Roea Yusuf hasmını Nevyork
t~. nasıl görecekti? Herhalde 
g\ireş gilni.ine kadar beklemeğe 
mecbur kalacaktı. 

Yusuf dalgındı. Tercllmanın 
ne demek istediğini ancak şim
di anlayabilmi§ti. 

Harry Beck, çoık ciddi ve so
murtkan yüzlü bir adamdı. Ay
nı zamanda m:ı.~rurane bir o
turuşu vardı; belli ki, kuvveti • 
ne ~ok giiveniyordu. 

Yusuf hasmına birkaç kere 
gülümsedi, samimi iltifat ve 
yakınlık ~österdi. Yusufun has 
mı bu iltifatlara dudağmm u
ciyle ve yan müstehzi bir te
bessünıle mukabele ediyordu. 
Yemek uzayınca, artık Yusu
fun yUzüne bile bakmaz olmuş· 
tu. 

Halbuki, 1?azeteci?er mUtema.
diyen Yusufla meı;gul oluyor: 

- Ne sempatik, ne mütevazı 
adam .. 

Diye söyleniyor ve herkes 
4'Harry" den ziyade Koca Yu -
aufla görüşmek, fikirlerini ve 
Amerika hakkındaki intibaları
nı c;cırmak istiyordu. 

Bir aralık Yusufun gözüne, 
karşı srrada oturan bir genç 
kadın ilişti.. Tercümana dön
dü: 

- Şu kadını gözilm ısm· 
yor. Acaba yanılıyor muyum? 
Yoksa birine mi benzetiyorum? 

De:ii. Tercüman cevap verdi: 
- H:ıkkm var. O senin dos -

tundur. Dün Lahor mehracesi -
ne bizi götüren gazeteci Mis 
(Nelson) u unuttun mu? 

- Tamam .. tamam. Ta ken -
disi. Pek sevimli, pek şirin bir 
kızcağız. Keşke yanımıza düş
seydi de biraz konuşsaydık. 

- lyi ama, gazetecilerin 
hepsi seniııle konuşmak istiyor. 

- Hepsiyle konuşmağa can 
mı yer, çene mi yeter be yahu? 

Yusuf dikkatıe M1s Nelsona 
bakınca, genç kız gülıneğe baş
ladı. 

Etrafta oturanlar Nelsonu 
kıskandılar. 

Öyle ya. · Yusuf un - gfı:ya 
bir İmparatormuş gibi - bu
güzel gazeteci · kadına iltifatı 
adeta bir mesele olmuştu. 

Nelson artık gözünü Yusuf· 
tan ayırmıyordu. 

Ziyafeti idare eden Mis 
(Beens) biraz sonra misafirlere 
şöyle bir teklifte bulundu: 

- Müsaade ederseniz, fotog 
raf çılar - bir hatıra olma.!c 
üzere - sofra başında resmi -
mizi çeksinler. 

Misafirler: 
- Hay hay .. muvafrk olur. 

Dediler. Bu dakikada yemeK 
masasının etrafı görülecek bir 
şekil alınıştı. Sofra başında o
turan gazetecilerin yarıdan ço
ğun un yanında fotograf maki
nesi vardı. 

Herkes makinesinin objektifi
ni ayarlayarak resim çekmeğe 
başlamıştı. Bittabi bütün ob
jektifler Yusufun olduğu tara
fa. çevrilmişti. Ma.sanm öbür 
başına bakan bile yoktu. 

Fotograt makineleri şakır 
şukur işlemeğe başlamıştı. 

Polis düdüklerinde ihtikar 
yapan adam 

Yeni~ caddesinde 37 nu • ı lunarak adliyeye verilmiştir. 
marada silahçı Osman Topçu, Osman Topçu, yarın dördün-
İngiliz markalı polis düdükleri· ı cü sorgu hakimliğince sorguya. 
ni fahiş fiyatla satmak iste- çekilecektir. 
mi§, hakkında za:bıt tanzim o· 

Taksim meydanının 
yarınki şekline dair 
Tanınmış heykeltraşlardan Bay 

Neja.t ile Akademi heykclt."aŞ öğ· 
retmenleri dün vali Lütfi Kutlar:. 
ziyaret etmişlerdir. Bu ziyar .. tte 
Ta.1.Gim meydanının müstnıkbel §~k
li ile yapılacak yeni iı.bido etrafın
da valiye izahat vermişlerdir. Bu 
izahat ileride tetkik edilecektir. 

---.o--
Fransız sefiri valiyi 

ziyaret etti 
Yoni Fransız 8€rıri dün vali ve 

belediye reisi Liıtfi Krrd:ı..rı ,.ilay.,t
teki makamında ziya.ret e!rniştir. 
Ziyarette konsolos da haz1r bulun· 
muştur. 

Dünkü ihracat 
300 bin lira 

Dünkü ihracatın tutan 300 bin 
liradır. Bu hafta içinde bilhassa 
tiftik ihracatının arttığr görülmü~
tür. Tiftik ihracatının bir haftalık 
tuan 200 bin liradır. ---er-

Va.Hnin konsoloslara 
ziyafeti 

Vali ve be'ediye reisi Lfıtfi Kır
dar dün akşam saat 17 de şehri. 
miz.de bulunan konsoloslara vali 
konağmda bir çay ziyafeti vermiş. 
tir. - o 

Vapur tamir ederken 
lstinye doklarında çalışan ame. 

le Ali Tunç, dün bir vapurun t.Ami
ratı ·sırasında anbara dü~müş, 
muhtelif yer.erinden ağır surette 
yaralanarak Beyoğlu hastahanesi. 
nıe kaldırılmıştır. 

Zehirlenme 
Ayvansarayda, Hamam sokağın. 

da 21 numarada oturan Cevdet a. 
dında birisi, dün mahallesindeki 
15akkal Ahmetten kavurma alarak 
yemiş, biraz sonra şiddetli sancı
larla kıvrarunağa başlamıştır. 

Cevdet, bilahare hastahaneye 
kaldırılmış, bakkal Ahmet hakkın. 
da ta!tibata girişilmiştir. 

Sillti(ıetlee: 
Radyodan bir temenni 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

Evkaf ve belediye 
ihtilafı 

Balediye ile evkaf arasmd.aıki ilı
tilfı.:fı halletmek üzere evkaf umum 
nliidilril Fahr; Kiper dün vali ile 
gli.-üşmüştür. 

----o -
Yaralama 

Haran adında biri, geceleyin ya. 
r.mda bir kadınla evinin etrafında 
dolaşan Bekir adm~a birisini söve. 
rek kovm.U§ ve e~tesi günü de ka:1. 
Ye le görün bıçağını çekip yara. 
lamı~tır. 

Ha:an dö:düncü so:-gu hak.im. 
Iiğince tevkif ol~maş, ikinci ağır 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Şubeye Davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
Fatih Kıztaşı bi!A numaralı ev. 

<l{! veyahut Fatih Karaman cad. 
•·o. 45 de oturan Piyade Teğmen 
Mehmet oğ'u. Mustafa (332.2J 2) 

Harbiye Osmanpaşa. Apart. No. 
9 da oturan nakliye Asteğmen 
Et~m oğlu Salih (38651) in hemen 
rniiracaatleri. 

... inema ve Tıyatro!ar 
Şehir Tiyatrosu 

Tcpeba,ı Dram JusmTndıı.: 
,iindüz 15,';.0 dn, Al•şa n 

20,30 lla: 

Aptal 
" . . 

lstiklfil Caddesi. komOOJ kısnundıı: 
Gündüz 15~o. AJ<şam ~o.so 11.:ı.; 

Paşa Hazretleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 11 de, Akşam 2 de: 
1 - Kam Korsan: H kııımı. 

1 - Servet Hıl'!lı:ılan. 
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Gazetede c;rkan bUtUn yazı ve 
resımıertn hukuku mıı.hIUZdur 

ABONE l'AKJFESJ 
Memleket Memleket 

lçtnde dıl)ında 

ı\ylık 94 lM Kr 
ll aylık t60 •ZJ .. 
IJ ayWı. 476 820 .. 
l yıllliı. 900 1600 .. 
rarıfeden Balkan Blrllğt tc:ın 

ayda otuz kuruş dU~UJUr. Post" 
1>ır1tğine glrmıyt•n yerlere ayda 
yetmiş lleşer kurul) zammedilir 

Radyo programında "Dinleyic; 
isteklerine,. ayrılan bir zaman var; 
bu müddet zarfında memleketin 
her köşesinden istenen şarkı1ar o
kunuyor, plaklar çalınıyor. Rad. 1 
yonun abonelerine karşı gösterdiği ' 
bu cemilekarlığr takdirle karşıla
drldan sonra bir "dinleyici,, gıfatL 

Abone kaycıını bildiren mı>ktuı 
ve telgrat Ucretını abone parası 
nın posta veya banka l1e yoıııı.mıı 
llcrı-tlnl idare kendi Uzerine alır 
fürk.lyenln her postu ml'rkı•7.lndı 

\1 AKll"a abone yıızıJır. 
Adr('S değiştirme Ucrt.>U 25 Krıı 

iLAN U( 'ICETLERJ 
rıcaret ih\nlarınm santim ... 

tın .ıonıJan itibaren IH'Ln sayfala 
rında 40, tc; sayfalarda 50 kuruş 
dördUncU sayfada l; lktnct ve 
üçtıncUde 2. blrıncıde <&; başlık 
~·anı kesmece 6 liradır. 

le ben de bir istekte bulunacağını· 

BUyllk, çok devamlı ı<llşell. 
renkli ıtiı.r; \·erenl!'re ayn ayrı in 
ı1lrmeler yapılır. Kesml llAnıarın 
santim satırı 50 kuruştur. 

Tl<'Bri 1.Uaht~ı·ttl' otmıyıın 
Küçük 111\nlar 

~ - ''ARIT !!> BtRt:NOIKANVN 1940 

tm• 
skeri l:seler boks şampiyonası 
D!iniz lisas; b:r;nci, Kuleli ikinci, 

rı1altepe üçüncü oldular 
Geçen hafta başlanan askeri 

lise~cr boks şampiyonasına dün 
biiyii.k kalabalık bir meraklı 
yine tüyük bir kalabalık ffierak· 
lı kütlesi önünde devam edilmiş 
ve müsabakalar sana. ermiştir. 

Neticede Deniz lisesi birinci, 
Kuleli ikinci, Maltepe üçüncü 
olmuşlardır. 

Dünkü müsabakaların tafsi
lat ve neticeleri şunlardır: 

Birinci müsabaka. 51 kilo: 
Denizden Yaşar Murat, Malt;e.. 
peli arkadaşı kilo fazlalığı do • 
~ayısiyle çıkma!i.ğı için galip 
ilan edildi. Bu suretle sikleti -
nin şampiyonluğunu kazandı. 

!kinci müsabaka· Denizden 
Şevki, Maltepeden' Nuri, ha
kem Kemal Bekof. 

tık iki ravund berabere ve 
y~vaş geçti. Son ravundda Şev
kı daha hakimdi. Maç ber:ı.be -
re ilan edildi. 

Bir ra vund daıb.a yapıldı. 
Hakim ve güzel dövüşen Deniz
d.en ~v~i haklı olarak galip i
lan edıldi. Ve bu suretle kilosu· 
nun şampiyonluğunu almış ol
du. 

Denizden Şevkinin geçen 
h:ıfta yapt ğı mactan sonra. 
hastalanarak bu,,.rrune kodar 
hasta yatmış oldugunu öğTen· 
dik. 

37,5 derecei hararetle dch'il. 
şcrek mektebinin boks şampi
yonu olmasını temi:ı eden Şe\.
kiyi candan t.:brik eder ve de· 
ni.zcilik hayatında ve sporda 
daima muvaffak olmasını dile -
riz. 
Ü~üncU müsabaka 57 kilo: 

Denizden Bülend, Kuleliden Şe· 
fik. Hakem Kemal Bekof, 

Maç diğerleri gibi ilk iki ra
vund iki dakikadan ve son ra
vund üç dakika o!mak üzere 
üç ravund. 

Her üç devrede çok hakim 
ve .güzel dövüşmüş olan Şefik. 
galıp gelerek 57 kilo ikincisi 
olmuş, Billend ise üçüncü ol
muştur. 

Dördün_cü müsabaka, 61 kilo : 
Kemal Maltepe, Necmi Kuleli. 
Hakem Kemal Beko:. 

!ık ~::ındu Necmi çok ha
kim .dovu;;a:::-e~{ ~alip bitirdi. 

lkınci ravundda ha.kem bek -
sörlere ciddi dövi.ism.elerini ih -
tar etti. ÜçUncü ravundda Ke -
~:1-' .. hakim ve ço!t kuvvetli dö
vuşuyor. Milsabaka berabere i
lan edildi. 

Çok iyi bir boksör ve Malte
penin kaptanı olan Kemal galin 
dövüştü Ye maçı kazandı. Bu 
suretle sikletinin ikincisi ve 
Necmi de üçüncüsü oldu. Bu 
m!l.çta hake..."llin diirüst hareke -
tini b%assa takdirle anmayı 
borç biliriz. 

Beşinci müsaba1<a: 66 kilo: 
~niz<len Sevfi, Maltepeden Ma 
cıt. Hakem Kenıal Bckof. 

Bu suretle Seyfi gçen hafta 
hakem hevetinin çok fahiş ha.
tasını me};dana vurmuş oldu. 

Askeri mektepler arasında 
yalnız sikletinin en iyi boksörü 
olduğunu değil, aynı zamaxda 
bütün boksörlerin en iyilerinden 
biri olduğunu ir.bat etti. 

Seyfi Kulelili r:ıkibi ile bir 
daha dövüşecek ve herlıa lde 
haJdrı olan şampiyonluğu ala· 
caktır. 

6 ıncı milsaıbaka: 72 kilo : 
Maltepeden Bedri, Ku!eliden 
Sabahattin. Ha.kem Kema.1 B~ • 1 
kof. 

Birinci ravund: S pahattin;n 
kat'i gal~siyle b~tti. ~ri 
sersemlemiş bir vazıyette ikeıı 
gonk çaldı. 

!ikinci ra\'1.Uld: Sabal attin 
yine ha.kim dôvüşiiyor. Fakat 
bir an Bedri canlandı. Fac t 
te!~rar Sabahattin ha.k'nıiytti 
ele aldı ve ravundu galip bitir
di. 

Son ravund: Saıbahattin ha· 
kim. Bedri aşağı bir vuruş yap 
tı. Hakem iyi görmedi. Buna 
ra.ihnen Saıbahattiıı hB..kimiyeti
n~ devam ettiriyor. Bu mac: gü
nün gUzel maçlarından biri ol· 
du. Sabahattin galip Ye sLde
tinin ikincisi ilfuı edl.di. B dri 
üçilncil. 

7 inci müsabaka: 79 kilo: 
Maltepedeıi Ali, Deni en J'e
di. Müsa.ba ta çok çetin o du. 
Ali rakib"nden az r idi. Üç; ra· 
vund ela berabere -sayıldılar. Son 
bir ravund yapıldı. Maltepeden 
Ali galip sayıldı. . . 

Bu suretle Ali sikletinin ıkın· 
cisi, Bedf üçüncilsü oldu. 

73 kilonun şampiyonu gec:en 
hafta bu •boksörleri faik bir 
dövüşle mağlOo etmiş olan Ku
leliden Hayridir. 

Boks şampiyonasının netice· 
si: 

51 kilo: Birinci Denizden Ya· 
sar Murat, İkinci Kuleli, 53 ki
lo: Birinci Deniıden Şevki, i· 
kinci Kuleli, üçüncü Maltepe, 
57 kilo: birinci Maltepeden Ce
mal, ikinci Kuleli, ücüncü De· 
ııiz, 61 kilo: Bir'nci ~Deniz1en 
Sermed, ikinci l\faltepedcn l{e· 
mal, üçüncü Kuleli, 66 kilo: Bu 
kilonun şampiyonu tayin e::lile
menıi~tir. Deniz ve Kuleli ara· 
sında yapılacaktır. 

72 kilo: Birinci Deniz Afif, 
ikinci Kuleli, Uçüncü Maltepe, 
79 kilo: Kuleliden· Hayri birin
ci. 

Deniz Harp okulu ve lisesi 
15 puvan, Kuleli 13 puvan, :Mal 
tepe on puvan almışlardır. 

66 kiloY.U şimdiden ikinci o· 
lan Deniz kazanırsa 18 puvanı 
olacaktır. İkinci olursa 17 pu -
vanı olacak ki, Kuleli bu mü• 
sa.ba.kayı kazansa da 16 puvan· 
la ikinci kalacaktır. İki yüz kişilik ziyafet sofrası 

~tra.fında bulunanların bir ço • 
gtuıu gazeteciler teşkil ettiği i
çin, acaba iki meşhur pehlivan 
ne-1er konuşuyor... Neler duyu -
Yor? Diye herkes bUylik bir 
tnerak ve tecessüsle, masanın 
öbUr ba.şma bakıyordu. 

Mis (Beens) bu sırada Yusu· 
fa hitap ederek: 

(Devamı var) 

Radro bir de "bingi p'aklann 
çalınmamasr veya hangi şarkıların 
söylenm~mesi yollu bir anket açsa 
da biz de dinlemek istemediğimiz 
p!Aklan bildirsek.. Bu suretle ekse
riyet toplayan plaklar ortadan kaL 
dırılabilir. Kedi miya\'lar gibi bir 
kadmm sesi ile 90 Irk ihtiyarın bo
ğuk nidasını andıı an plakların 
ısıtılıp ısıtllıp önümüze konmasın. 
dan bık tık artık. 

Bir deta 30. lkl defası 50, Uç 
«etası 63. dört dt.>fası 75 ve on 
defası 150 kuruııtur. 

• Biri~ci r~vund: Seyfi fcvka-

1 
lade şıddetıı dö,iisüyor. Bir da· 
kika i':inde rakiblni ab~ndone 
ettirerek m!sabakayı kazandı. 

Neticede puvan hesabiyle, 
şimdiden Deniz lisesi ve Harp 
okulunun şampiyonluğu kati
leşmiştir. !kinci Kuleli, üçönci1 
?\fal tepedir. 

66 kilo müsabakasının neti· 

İki dev clisseli pehlivanın, 
böyle bir yemek masasında ka.r
ID. karşıya oturması, onların 
gijre.~mesi ka.dar insana beye· 
can veriyordu, 

Yusuf bir aralık terclimana 
sordu: 

- Hanya sen bana onun 
bazulannın şişkinliğinden bah -
setm.iştin? Ben birşey göremi • 
vonmı. 

Tercilman gülümsedi: 
- Sofraya yeni oturduk. 

Fazla tiirkçe konusmryalmı ... 
şibhelenirler. Ayıp olur. 

Diye mırıldandı. 
Yusuf: 
- Konuşmak da aYJl) olur 

rnu ? dedi, h€rkes biribirivl.e 
k"nuşuyor.. Görmüyor musun? 

TercUman cevap vermeğe 
ınecbur oldu: 

- Onlar konusuvorlar ama. 
etrafta.kiler, birıibirinin neler 
konu0tu~unu duyuyor. 

- Biz de gizli konuşmuvo
,.,ız va. Müslüman dini aşikar
dır be! 
• • - Yah~ kı:mna! Bizim ko
"''l<::tu~umuzu burada 11enden ve 
.. ~nden başka anlayan yok. 

- Hani şu Anadolunun bir 
kasabasında bir hadise olmuş
tu ... Hatırlamıyor musunuz ca
nım. Adamca~ızın b:ri mezar
lıkta cibinliğini gerüp tatlı uy. 
kusuna dalmışken bir bağırısla 
uyanmıştı <1a sevgilisiııi gör. 
meğe giden bir delikanlıyı 
korkudan çıldırtacak hale ge· 
tirmişti. 

- Efendim, bu işin komik 
tarafı ..• 

- Peki ciddisi ne?. 
- Ne olacak, mezarlık ka-

dar korkunçtur. 

- Korkun~ olduğunu kabul 
ediyoruz. Fa.kat ~rilme.z bir 
yerde değildir, eğer öyle ol
saydı bir takım insanlar, altın 
dişleri sökmek için ... 

- Of .. bırak şunları .. 
Bahis uzuyordu. Korkaklarla 

cesurlar bir tarafa ayrılmışlar, 
saatlerdir münakaşa edirorlar
dı. 

Hüseyin Ferit korkakların, 
Ciha.t da cesurlann en konuş· 

kam idiler. 
Bir aralık Ferit Cihada: 
- Madem ki, o kadn r ce-

sursun, kalk, Karacaahılıet 
mezarhğma git.. dedi. 

Şemsipaşada., denize yakın 
bir evde idiler. Oradan kalkıp 
Karacaahmede gitmek akıl ka· 
n değildi. Fakat bahis hararet
li idi. İzzeti nefis meselesi ol
muştu. 

Cihat: 
- Manasız bir teklif, dedi. 
Hüseyin Ferit bir kahkaha 

attı: 
- Nasıl, dedi, cesaretliydin 

ya ... 
Cihat kızmıştı: 
- Yolu düşünüyorum, dedi. 
- Ama cesaretini isbat ede· 

ceksin. 
- Eğer korkaklığı bırakıp 

bir daha saçma fikirlere inan -
mrya~ını vaadedersen kabul.. 

- Peki... 
Cihat yerimfon fn-ladı: 
- Gidiyorum .• dedi...-

Kan lekeleri 
Diğer arkadaşlar itiraz etti

ler: 
- Karacaahmede gideceğin 

ne malfun ?. 
- Öyle ya .. ne malUnı .. 

- Bir mezar taşını mı ge· 
tireyim ?. 

Gülüştüler. Hüseyin Ferit: 
- Yok dedi, mermer mezar 

taşlarından birinin üzerine iki 
satrr yazı yaz.. Yarın sabah 
hep bera r.er gider bakarız .. 

- Kabul. .• 
• :t- * 

Cihat gittikten bir müddet 
sonra Hüseyin Ferit: 

- Ben takip eder>cğim .. De -
di. Bakalım gidecek mi? 

Ferit, evden çıkarken bem
beyaz bir yatak çar~afı almayi 
da unutmamıştı. Kestirme yol · 
!ardan nefes nefese mezarlığa 
gitti ve Cihadın gelmesini bek
ledi. 

Cihat, biraz sonra sakin adım 
larla rnezg,rlı~9. doğru yakla.şı
yord u. Etrafa bakmıyor. sade· 
ce ii7,erine yazı ya.zılaıbilecek 

temizce mezar ta§ı arıyordu. 
Bu arama da çok sürmemiş, 
kalemini çıkanp yazınağa. baş
lamrştı. 

Tam bu esnada on on beş a
dım ilerisinde bir hışırtı duy -
du. Bembeyaz bir hayalet kol
larını kaldtrnıış, kendisine do<'T. 
ru geliyordu. 

0 

Cihat, bir yay gibi gerilerek 
hayaletin üzerine atıldı. Bir 
Çarpışta onu yere yıktı ve kuv-
vetli parmaklariyle boğazını 
yakalayıp sıkmaya ba<::ladr. 
Boğuşma çok sürmedi. Taşlara 
carpan bir cismin sarsıntısmt 
derin bir nefes takip etti. O 
kadar .. 

Cihat eve döndüğü vakit ilk 
ışıklar ağarıyordu. Dizlerinde, 
parmaklarında kan lekeleri var 
dı. 

Hii"e\•in Feridin ölümU bir 
sır olaral< kaldı. O ı:re<>e be"<' -
ber b11lumn arkada.ş1arr bile 
bir daha ondan konU'=madılar. 

4hmet RC§ad 

cesi bu vaziyeti değiştirmiYe·_, 
cektir. 

İnönü koşusu 
Atlelizn.ı ajaıılığmdaıı: 

1 - İnönü koşusu bir arka· 
daşlık bir birlik koşusudur. 

2 _ Bu koşu 5-1-1941 pazar 
sabahı saat 10,30 da Şişli tram 
vay deposu önünden başlaya· 
ca.ktır. 

3 - Koşu mesafesi 3000 met 
redir. 

4 - Koşu neticesinde yalnız 
takım tasnifi yapılacaktır. 

5 - Bir takım t3) kişicen 
mürekkeptir. 

6 - Koşu esnasında atletler 
cekmek veya taşımak suretiyle 
biribirine yardım edebilirler. 

7 - Bir takını varış hattını 
bir arada ve bir bile temas ha· 
linde geçecektir. 

8 - Birinci takım kosuyu 
bitirdiği andan . (6) dal~i~a 
sonra yarış bitmış addedılır. 
Bundan sonra apıocekler tasni
fe dahil olamazlar. 

9 - En çk taJ.ımla müsaba· 
(Liitfen aylayı ç.ovi.rinlz) 
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Tlrklye Cambarlyetl 

ZıRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermaycsı: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube \e Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari lıc1 ncı:i banka muameleleri. 
Pnru blrlktlrcnl 'Te 28.800 lira ikramlyo 'f'erlyor. 

:?'.irıı.at Bankas ıda kumbaralı ve 1.bb::ırsız tasarnıf hesaplnrmda en az 
50 lirası bulunanlo.rn ııcncde • defa çekilecek kur'a ile aşağıdakJ 

plt.nıı göre ikramiye dnğıtılacsl:tır. 

4 aded 1,000 llrnlık 4,000 lira 100 aded 50 llrnhk 5,000 Ura 

,ı " 500 " 2,000 .. 120 " 40 .. 4,800 ,, 
4 ,, 250 ,. 1,000 ,, 160 ,. 20 ,. S,200 ,, 

40 .. 100 " 
4,000 .. 

Dth.l{A T : Hcsaplarmdakf paralar bl.r sene içinde 50 Uradan ap.lı 
dUşmlyenlero ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 dc!n: 1 EylQl. l BlrlnctkAnun, 1 Mart ve 1 HazlraD 
tarihlerinde çekilecektir. 

lt!dl ilk olar.ık Atıtlm.ııı~rtill lllr 

l eg{ıne kn 'f;n ctı " m:ı7. 

G el ııccııta!ığt: 

ı taııbut Kutlu ~ No. 1/4 
BUyill nı:ığnzalllrda tılır. 

Tnşrn ı,.ın QC('ntn aranı;) or. 

Yeni neşriyat 

İslam Türk 
A nsiklopedisi 

lSLAM-TüRK A.ı."\SİKLOPED1-
-St - Be~cl sayısı intisar etmiş. 
tir. Bu S"yıdakiler: ı. Adabı u
mumiye: Temyiz r ısi Fahrettin; 
2. AdA.d: Riyazi,> t: A . Sıı.di Ak
tan; 3. Ad d nnzariyesi. Şarkta, 
garpta, i"lıim D.lemi deki telakki
ler: Profcs5r Jı; na..l Hakkı lzmir
li; 4. Ad •t: 1smlam ilimleri bakı
mından: Profesör l{funil l\Ur'at ; 5 . 
.Adet: 'Medeni h uk baknnmd.an: 
Temyiz blrinci hukuk reı i Fiıat 
Hulfısi; 6. Atl t ı ilii.hı ·c: Profesör 
1mnail Hn1 kr İT.mirli; 7. AdMn: Pro 
fesör Ahmet H ıındi Aksekili, diya
net reis muavini. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT lı!atbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Alımct Seve11qil 

kayr bitiren birliğe, İnönü ku -
pası verilir. 

10 - Birin"i bitiren birliğe 
ve onun koı:;ucuarma birer bay 
rak ve ikinci takımın koşucu -
larına yalnız mndnlyn verile· 
cektir. 

---o--
lstanbul dahili gülle 

a tma birinciliği 
lstm• <l rlahili gii/le atma 

birincilıği: 

1 tnnbul AsllJe 
mahkemesinden: 

94-0/ 553 
Müddei: Galata postahanesinde 

memur .Mediha, 
.Müddeialeyh: Cağnloğunda Molla 

fonari sokak 7 notla şoför Sad:dc 
Özçakar. 

Müddei Mediha tarafından müd· 
deialeyh Sadık Ö~ar alayehino 
açılan 940/ 553 nolu dosya ile bo
ş:ı.runa. davası için müddeialeyhin 
21. 12. 940 salı günU saat (10) 
da mahkemcmiroe hazır bulunma
sı lüzumu ilfuıeıı tebliğ cdilmcs. 
Jzerine mumaileyhin o gün _gelme- 1 
.nesi veya bir vekil göndermeme:d
ne mebni hnkkmda gıyap karan 
ittihaz olunmuş ve imlıl kılman bu 
karara ait ihbarnamenin bir nüS
lıası da mahkeme divanhanesme 
asılmış ve keyfiyetin on beş glli:ı 
müddetle Hanı ~in tahkikatın 23-
1-1941 pcrşc:mho günü saat (10) 
na brrnkılmı.5 oMuğu tebliğ yerine 
geçmek Uzcre il!n olunur. 

K w 
s::> 
o 
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Kızılay İstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

15/1 ve 16/1 No. lu 
OYUN 

KAOITLARI 
~ Mağazamızda Düzinesi: 1922 ve 

Destesi: 181 Kuruştan 
Perakende olarak satılmaktadır. 

Adres: Kızılay Han No. 20, Yeni Postane karşım - IBtanbul 

~ ~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Yaz saatinin tatbiki, ı.§ıklan ma.akeleme tedbirinin kaldınlması üze

rine muhterem yolcuların bütün a.nu ve ihtiyaçları nu.ara alınauk eon 

kış seyrüsefer tarifesinde 1/1/ 9U ÇaT§amba sabahmdnn itibaren tatbik 

mevkiine konulacak olan yeni ilA.ve ve tadilleri gösteren cetvel yarmkl 

Pazartesi gUnü Lskelelerle vapurlara. asılacaktır. 

Ku, tarifesine ek olarak tertip edilen bu tarife yalnız Uzerlndeki pul 

bedeli olan 2 kunı.§ 10 para mukabilinde gişelerimlzde dağltılacaktır. 

A dalar Mal Müdürlüğünden: 

Açık eksiltme ilanı 
7arlhl Günü 
8/1/941 Cuma 

n:cıııt bedeli 
Saati Lira L 

H 999 155 
ı·apılac.ağl yn 
Adalar MalmUdUrlUğünde 

BUyUkada HUkQmet konağınm tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık fllerl genel, buşust ve fenni §artnameıı 
lcri, proje, kcşlf hUIAııaslyle buna mUteferri diğer evrak Adalar MalmUdUr• 

UU@ndcdir. Muvakkat teminat 75 liradır. lsteklllerln en az bir tanhhütt;e 
' (500} llralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğQ 
' 'E!slkalara istinaden İstanbul vllAyetına müracaaUa eksiltme tarihinden 
8 gün evvel almmı§ ehliyet ,.e 040 yılına alt ticaret odaııı vesikaları De 
gelmeleri !!An olunur. (1184e)~ 

Kirahk kat ve odalar 
ı\nkara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade nazareUi, 

t '.:!dar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kiralık 
odnıar da vardır. 

\'akıt Gazetec:i fdarehanesine müracaat. 
... sm_. ............. P.ml ......... -. .. .... ~ 

( 

İstanbul dn.hili gülle atma 
birinciliğı s~ ve sol elle olmak 
ıizere 12-1-1941 t"rihinc müsa
dif pazar günii sa:hah saat 10 
dan itibaren &.Yo~lu halkevi 
s:ılonunda 4 k tngori üzerine 
derece alan atletlere madalya 
l apılacalı:tır. 
MUs~bal~ada il üncüye kadar 

darcce alan atleti e madalya 
verllcccktir. 

E 
v 
o 
u 
A sı,;u 

ıBa,,.Dif, B'.e~te, 'Grip, Romatizma 
Nevralji,1 ıKınkhk ve •Bütiln Ağnlarınızı Derhal Keser 

# f 1 icabında g ünde 3 kaşe alınabilir. T AKLlTLER NOEN SAKINlNtı. 
HER YERDE PULLU KUTULARI ISR ARLA iSTEYiNiZ. 

Adet IJrahk Um 

1 2000 - 2000.-
8 1000 - sooo.-
2 7:50 - ıooo.-

.. 600 - 2000.-
8 250 ""' 2000.-

3:5 100 - 3500.-
60 :50 ... 4000.-

800 20 ... 6000.-

Türkiye iş Ban1Casma para yatırmakla 
yalnız pa ra biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemİ§ olursunuz. 

l' 
Keetdeler: & Şubat, ı llıl ıa, I Kamb:ıralı ve kumbaram: heaa .. ı 
1 Atu.stos. !I tlrlncltef rln lnrmda en az elli 1raaJ bulunaaJaaı 

tarlblcrlnde yapılır. kur'aya 4ııJıll edlllrler. 1 
- . ) 

San'atkar işçi aranıyor 
Devlet Demiryölları ve Limanları işletme 

Umum Müdürlüğünden: 
Eskişehir ve Sıvas Cer atelyclerfnde çnlı§tınlmak Uzere muhteU.t dere

celerde tesviyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazruıcı, boyacı, dökmeci, de
mirci, ısustacı tle birinci sıru! marangoza ihtiyaç vardır. M.aUOp evııafta 

olanlar imtihanda gösterecekleri liyakat derecelerine göre tavzif edilecek ... 
terdir. Taliplerin bulundukları mmtakalardakl l~letme mUdUr!Uklerlne, Eski· 
Oehlr ve Sivastıı. Atelyeler mUdUrlUklerino ve Ankarada da Cer dalrea1nıs 
müracaatları flAn olunur. {8612 - 11788) 

1 neniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
lUlkdarı Cin l T.bedcll Teminatı Ek5lltınc gUn l"O saati 

Ora Lira Kr. 
40.000 kllo Yoğurt 10.000 750.00 6 lklnclkAnun 041 Paza.r~l 1' 
60.000 kilo SUt l0,455 784.35 6 lklncikAnun OH Pazartesi 15,SO 

ı - Yukarda mlkdar, clns, tahmin bedeli, ilk teminatı ve eksiltme gUn 
ve saatleri yazılı iki kalcnı gıda maddesinin hlzalannda gösterilen tarihler
de kapalı zarfla ekslltmeıeri yapılacaktır. 

'2 - lsteklller!n 2490 mı.yılı kanunun tarlfatı dahilinde tanzim edecek· 
!eri kapalı tekli! mektuplnnnı muhtevi Jtapalı zo.rflarmı en geç hlzalarmda 
gösterilen saatlerden birer saat evveline kadar Kasımp8§ada bulunan ko· 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (11902) 

sanbul Levazım amirliğinden verilen ı 
harıci askeri kıtaah ilanları . -------Behcrlne 43 lira tahmin edilen 2000 adet tcvbJd semeri vo te!errwıtı 

pazarlıkla satın alınacaktır. !halesi 4/1/0U Cumartesi günü saat 10 da Iz· 
mir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tutan 86,000 lira., 
kati teminatı 11,100 liradır. NUmuno ve şartnamesi komisyonda g6rtl1Ur. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1763 - 12W7) 

lstanbul belediyesin den : 
29/12/9!0 sabahmdan itibaren ekmeğin kilosu on dört kuru§ cıG p e.ra 

olduğu ilAn olunur. 

p -
V AKIT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gnzete basar. 
Tabiler namına dizği İşleri alır. 

' ... ..... .. ' ...... : 


