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Devletin ihracat ve 
idhalat işleri le 
meşgul olması 
bir zarurettir 

Yazan: ASIM US 
Milli korunma kanununda. yapı· 

lan son tadlllttan sonra. hükfımet 
DlnıdJye kadar haiz ohwulığı blr 
llali.hıyeti almışqr: Memleket 
mahsullerini satın almak, stoklar 
Taı>mak, harice mal gönderip sat• 
lll&k, ha.riçt.en memlekete mal ge
~ •tış, teni, t.oplama ve na.
idi ve sevk işleri ile meşgul olmak 
Cibl ki bunların hepsi "Devletin 
tlioca.rbğı ta.biri,, ile hulB.sa. edlle
bIUr. 

Bl.r ~ gün c,,-cl bu sütunlar· 
da devletin tüccarlığı ile fertle
rin ve §lrketlerin tüccarhğı ara
lllnda mühiın bir fark olduğunu t.e
bıüiız ettlnntşttk; fertlerin ve şir· 
ketlerin ticaretle meşgul olmala
l'Dldan maksattan kendJJeri f~in 
hususi kar ve menfa.at t.emin et
mek olduğu lıaloo devletin ticari 
IDQ&mele denilen işlere el sürme. 
sinden istihdaf edJlen gayenin bu
giinktt fevkalade vaziyetlerden 
nıöt.evelllt zaruretler bulunduğunu 
aöylemlştik.. 

Ne§rlyatla.rmda bo. bahse t.e
bla.s eden bazı arkaila§lannumı 
Yazılannda.n öyle anlıyoruz ki dev
kotin ticaret yapması meselesi yan. 
iş bir no"..rtad.an mlitalea edilmek
tedir : '•Her şey'I yüzde yüz iyi yap
nıa.k iddiası. ma.hzur "·e za.rann mc
suliyetinl kabul edememek zaru
reti de' letln tüccarlığmı busu!"if 
t.e;ebbüsc nisbetıe ya;,·aş, masraflı 
\·e az W!rimll bir hale kor,, denli· 
bmktedir. 

Hakikat halde boı;tın beynehnI· 
Jel ticuet &aha.r;ında yapılıın hiç 
bir muamele yoktur ki devlet teş
ldllltınm kontrolüne tabi obna.<Jm. 
ltbaıat n ihracat işlerinin devlet 
ko11tro1n altına. glnniş olması ise 
ticarette serbesti usulünün kalk
lna.."r, yani evw~lce scrbMt teşeb· 
büs ile fertlerin '\"C şirketlerin 
Yaııtrw işlerin hükfımet teşkilatı 
\"ILsıta.~ııe ;vaptlmnsı dem<ittir. 

l>ü.ııe kadar mevcut olan bu ti
caret sistemi bugün ortadan kalk
lllışı değildir. Dün oldu~ gibi bu
gUn "\"e yann da herkes del'let kon· 
trolü altında olmak üzere ithalat 
ve lhracat işleri tıe meşgul olabi- ' 
1~ktir. Devlet ithalat ve ihracat 
l§lerfnı kendi inhisarına. almıyor. 
Anla cak memleketin nmumi ihtiyaç; 

tı bakıınınclan Iiizum ,·e 7.anıret 
gördüğü maddeleri bariçt.cn getir
~ tneınleket mahııullerlni de 
"""'lCe çıkarmak saliihlycünf al
~., bulunuyor. 

Acaba de'\"letin yapacağı bu 1~
lert fertlere ve şirketlere bırak
lna'k m.Uınkün değil midir? Miim· 
kihıdtır. Fakat bu t.a.kdlrde dedet 
aernıayesı ile bir kısım fertlere "·e 
)a_..blr şirkete ticaret lnhfsan ve
~ demek olur. Bn bnhl~t.e dlk-

.alma.cak ikinci bir nokta '\"ar
~:~u 4a bir ~ok memleketlerde 
~ ttca.retın devlet lnhlsarma. 
~olması, yahut devlet konfl'olü 
.ıtnida bulunması dola:vısllc mcm
le!'etlmldn tek alıcı veya tek sıı.
tı~ı brı;l'S1llda lrn.hr..astdrr. Bu vazl
N zaruri olarak Tiirk müsbı.hsll
leitnın veya mUstehllklerinln de o 
lll.enıJeketJerc karşy tek abcı ve:va 
tek • h er haline girmesini ic~p 
eder. Aksi takdirde bu yüzden 
rncnıleket mUstahsillori ,-e müs· 
telıliklf'rl bUyiilc 7.:ll"!!.l'lar görlir. 

Misal olmak üzere buı;ün Al
ftWıyayr ve İngiltereyi r:öst.erebl· 
llrb. Bir m\lddct ev"c! tn~lizler 
Tttrklyeden tüfün aldrlar Bu isi 
lngtıt.ere <levlctt sermay...,i ile t;
tekkül etmiş bir şirket' hlare etti. 
Ttırldyeden alman tütünlerin böv
lece bir ~lıJen almma..-.ma. mukabil 
TUrk ııı&ttt'ılarm bir çok (lağmdc 
fertlerden miir~kkcp olması mÜ!•· 
t.ahslller aleyhine netice ver(li. 
Alıoanyanm yıllardan bf'ri Türki· 
yeye kıı:r.ı11 taldp ettiği ticaret sls
tenıı nıalnmdur: Almanlar Türld
Y9den :fii";<sek fivat ile ban mal
lan alrYorlar, fnkat buna. moka. 
'bil kendi memleltetlerintn manur
IAtnıı Mfarken finUamn Tiirkl· 
J"eye nıahsnoı olarak :ç\ilts<>ltiyor· 
lın•. l\JU<ııtıı.b•,ill~ro '7aldren kar '\"e
ailtyor gibi ~ösf~rllıHiH haldP öhi\r. 
taraft.an Tüı-lt ,..,ı;., ... .,h .. !Jll'ri r'nfı:ı 

(Devamı 4 •ilncüde) 

Bursa ovasını 
basan sular 

Karacabey ile Bursa ara
sında münakalat durdu 

lnsaaca zayıat yok ı 
Bursa, 29 (A.A.) - Kemalpaşa umumi merkezi tarafından vila· 

ve Karacabeydeki seylip geçen yet emrine 2000 lira. gönderil
seneki haddini bulmuş ve Karaca- miştir. 
beyde bu haddi de aşnuştır. Dün 
akşama kadar vilayete gelen ma- Vilayet bu paranın 1200 lira
lümata göre Uluaba.d köprüsünden smı Kemalpacıa'ya ve 800 lira-
Ka:racabeye kadar olan şose ve iki "" 
ta.raf tamamen su altındadır. Ka- sını da Karaca.bey'e göndenniş-
racabey ile Bursa. arasında müna.- tir. 
kalat durmuş ise de telefon ve tel ı-------------
graf muha.beratı devam etmekte • Eski başvekillerden 
dir. Kemalpaşa ile telefan irtibatı 
kesilmiştir. Bu kaza merkezindeki Çankofun 
vaziyet geçen seneki manzarayı Bulgarı-stanın 
al.mış bulunmakla beraber geçen 
sey18.pta.ki acı tecrübelerden istifa-
de edilerek vilayetçe çok esaslı m ·ınvere 
tedbirler aldnı:lmış bulunduğundan 

şimdiye kadar insan ve hayvan za- • ıt• h k t k 1 ·1 • 
yia~ olmadığı anlaşılmaktadır. Su· 1 1 1 a 1 e 1 1 
1ar Kemalpaşanm bir kaç mahal-

lesini istil& etmiş bulunmaktadır. Harı·cı·ye encu··me-su basan yerlerin halkı da.ha. ev-
vel tahliye olun.muştur. Kemalpaşa ·ıd • 
nm ortasındaki beton köprilyil de nı·nce reddedı 1 
tamamen sular kaplamıştır. Ulu· 
ahad köprüslinün üst kıs:ınmdaki 
koruluklar bile sulı:ıra gömUlmüş
tür. VilA.yet jandarma alay komu
tanile na.fia müdürU Kemalpaşada 
bulunmaktadrr. Balikeeir valiliği -
nin vil3.yetimize gönderdiği blr tel· 
graf ta. değirmencik ve Kille dere
lerinin de taşmakta olduğu bildiril-
ın e lttOOI.r. • 

Bursa, 29 (A.A..) - Kemal-
paşa. ve ka.rava'bey seylab mm· 
takaları halkmm acil ihtiyaçta.· 
rma sarf edilmek tizre kızılay 

Bofya, 29 ( A.:A.) - Taymis 
muhabiri bildiriyor: 

Bulgaristanm mihver dev-
letlerine iltihak etme8~ hak
kında ealbık başvekil Çankof 

' taraf mdan yapılan teklifi me· 
busan hariciye enciimeni red
detmiştir. 

Encümen, memleketin kat'i 
surette bitaraf kalması hakkın· 
da· bütün parlarnent.o namma 
ayrıca bir temenni izhar eyle· 
miştir. 

Reşat Mimarooıunun Şişli 
halkevindeki konferansı 

Cumhuriyet halk partisi İstanbul 
idare heyeti reisi Ba~ Reşat Mi· 
maroğlu dün saat on beşte Şişli 

halkevinde "Bügünkü dünya. vazi
yeti,. mevzulu bir konferans ver
miştir. Konferansta vali ve beledi
ye reisi Lfttfi Kırdar, parti men
supları, ev azalan hazır bulun
muştur. 

Bay Reşat Mimaroğlu; bugiln. 
kü dünya. ahvali karşısında, karı
şık ve karanlık görünen istikbal 
önünde hakiki bir Türkün nasıl 

düşünmesi ve neleri · kendisi-

Amerika 
matbuatı 
Sulh istiyenlere 
hücum . ediyor · 

Şimdi yapılacak 
· · sulh· 

Hitlere muhtaç olduğu 
bir ne fe6 a lma imkanını 

vermekten başka bir 
~eye ya:-amıyacaktır , 

ne vazife edinmesi Iazun geldiğini 
izah etmiş, son iki senelik dünya 
ahvalini hulasa ettik.ten sonra söz
lerine şöyle devam. etmiştir: 
''- İşte Türk bu ibret macera.. 

smı pek iyi biliyor ve anlamlŞtrr. 
Biz Türkler, bizim öz maceraları
mızı daha iyi biliriz. Vazifemizi 
ta.m idrak için bu geçmi~i de bir 
daha gözden geçirelim. İman ve 
azim, birlik ve beraberlik neler 
yanmaz; ya.!$asm Milli Şef, yaşasın 
Türk ulusu!" 

Parti reisinin nutku slirekli ıru
rete alkrşlanm:ıştir. 

Xevyorlc, 29 (A.A.) - Ameri
ka. matbuatı: 

Şimdiden B. Ritlerle sulh müza... 
keratma geçilmesini istiyen ve bu 
yolda. yapılacak bir teşebbüsün 
dünya. nizamını yeniden iade ede
ceği kananatini gösteren ktiçUk bir 
grup vardrr ki bunların harekatı 
Amerika matbunttnm ~iddetli hü
cumlarına. maruz kalmaktadır. 

Bu meyanda Nevyork Herald 
Tn'bun gazetesinin askeri muhar
riri binba.<µ Elid, ııimdi yapılacak 
bir sulhUn yalnrz B. Hitlere muh
taç olduğu yeni bir nefes alma iın
kanmı vermekten baişka lıiq hir şe· 
ye yaramıyacağmı söyledikten son
ra §unları ya....,.,.,"lktarlır: 

(Devamı 2 incide) 

·cepheye giden bir o.skeria 

....... , ........................................ . 
Esas Teşkilat bahisleri 

Teşrii masuni
yet üzerinde 

bir münakaşa 

Bir teamllde 
değişlkllie 

lliam vardır 
ya zan: hakkı tarık us 
DUnkll YB.Zilllla şunları tesb!t et

miş olduğumu zamıed.lyonım: 

1) TeşrU masuniyetin knldı.nloınsı 
t.eşklldtı esa~lyeye göre Büyük .HU
let 1Uecllsino umum1 ve mutlak ola
rak ver~ bir t.a.kdir meselesidir. 

2) Büyük Mooll.s, bu ta.kdJr bak- . 
lmıı. ancak meb'U8luğun zevaline i 
saik olabilecek hallerde bir müza
kere mevzuıı yapllll§tır. 

3) Mahkl\miJet lhtlma.11 meb'us
luğwı 7,evnllnJ muclb olmıyruı hal
lerde dalına meb'usun nıamun sr 
fatiyle ıstıcvab vo muhakemesini 
devre sonuna bırakan mazbatalan 
kabul t.ea.mlillbıü t.aklb etmektedir. 

4) Bu t.eamülü ten·ic.e yol açan 
d.'I. l\leclis dahili nluıriınameıılnln· 

180 inci maddesine nasılsa girmiş 
bir tamılf şeklinin uyruıdlrma!lı r.a
rnrt olan bir telAkkldlr. 

Bunun için olacak kl hukuk! ve 
kanunl vukufu ile tanıdığımız Sa· 
lllh Yargı, KAzım Karabekir'in söz
lerini ••mevzuatta. bir • değişiklik 
yapmak., için dikkate almak taraf
tarı görilnmUş, gazetelerin vcrdl~l 
hUIA.salar doğru ise, teşrii masuni
yeti kaldırma talebi gelirse şimdi· • 
ye kadar . "bu gibi hallerde r yapılan: i 
dan başım tUrlU muamele yapmaya 
!.mkAn olmadığı,, nı söylemi~tir. · J ........................ ~~~~:: .~ .. ·.=ı 
Bardiada 

topçu 
döellosu 
Kahire, 29 • (A.A.) - Orta 

şark İngiliz umumi karargahı • 
nın tebliği: 

Tralblusgarpte Bard!a mm· 
takasında topçu.muz faaliyetine 
devam etmiştir. İtalyan garni
zonunun mukabelesi nisbeten az 
olnn~.ştur. 

Sudanda Kassalanm cenubu 
şa.rkisinde ve Gallabatm şarkın
da topıçu tarafından himaye e • 
dilen devriyelerimiz düşmanı 
muvaffakıyetle iz'aç etmişler
dir. 

Kahlre, 29 (A.A.) - İngilizler, 
Bardianm garbmdald mmtakayı te
mizlemektedir. 

Bardia önündeki İngiliz krtaatI -
nm hazırlıkları devam etmekte • 
dir. 

Diğer taraftan İtalyanlar da Tob 
rukta hazırlıklarda bulun.maktadır
lar~ 

.. 
ugu 

5a11fa 

çocuğundan ayrılışı - Şeref meyaanrnda ölen Yuna1ı 

tayyarecisi Sakelariau, 

Vunan-italyanl ATLANliKTE 
harbi 1 Bir koısan 

ikinci ayını 
doldurd u 

Yunan ileri hare
keti· devam ediyor. 
Atinıı, 29 (A.A.) - Dün akşam 

neşredilen 63 numaralı resmi teb
liğ: 

Mahdut mahiyette mahalü mU
s3.demeler esnasnıda Yunan kıta
atı yeni esirler almışlar ve muh· 
telif barp malzemesi iğtinam et
mişlerdir. 

Atina, 29 (A.A.) - Yunan hil
kflnıeti namına beyanatta bulun· 
mağa. mezun şahsiyet, Himaranm 

(Devamı 2 incide) 

• · . gem ı 

. ga·kalandı 
Geminin tam 

örtasına -bir ohüs 
isabet elti . 

8000 tonluk bir Alman 
· vapuru da batırıldı 
Londra, 29 ( A.A.) - Babı:~ 

· ye nezareti · tarafından bugun 
öğleden sonra neşredilen teb-

' lif: . 
.Noel günü sabahı . bü:ii~ hır 

(Devamı 2 uır.:de) 

DOnkD .lik. maclar 
.:. : 

F e.n--e.~ B .e jJ k o k ·a 
2 - 1. g e-nildl 

Fenerbalıçe • Beykoz marında Esat gol peşinde. 

NOTLAR: · . , 

Sanatkô.rın.· köy 
gördükleri · 

· . Yazan: Şükufe Nihal 

Çok değerli sanatkarımız 
Bayan Melek Celal, geçen haf
ta, . Beyoğlu halkevinde · eski 
Türk elişlerine dair bir kon~ 
rans verdi ve projeksiyonb bir 
çok renkli örnekler gfü:~erdi. 

Kıymetli san::ıtkarm eski mil
li sanatımız hakkında uzun, ' 
ciddi incelemelerle 'de ettiği 
fikirler ve t.opladığı eserler her 

. ' 
Türkün göğsilnü g~n.ırla kabar
tacak kadar dcğcrlıdır. 

Bizim çocuklu~u" ·:da {ala· 
turka modası geçmış s3Yk.<) 
diye ;nneler· ·-.,in kıymet bıl • 
mi •erek şuraya burav~ a'tık-. 
1 ~ ,.:ı .. mtt•ı-ıqrJ ve de~erlerlnı 
nr · k bueilrı arı " .. aı-.i 1di!Yimiz 

anca h I 1 ..... 
işleme çc\Te'cr. av u ar, or~.ı 

(Devamı 4 üncüde) 
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Nazire: Ruzvel 
Nasıl yazmalı ? 

Sayın üstadımız Halid Ziya 
Uşa.khgil (etti) yazmaz; (et
di) imlasına taraftardır. "Osta
dm kendi imla sistemine göre 
dizilen bu yazılarında bir yan
lışlık olduğuna kaniiz: (Kurtu
lub ta) • 

Buradaki (ta), (ti uzaklarda 
işte bir piyano) mısraındald 
(ta) değildir. (İçinde) manasr
nr veren ek değildir. Müstakil 
kelimedir, ayrı yazılmak kaide
dir. O halde bu kelimeyi hiç bir 
vakit (ta) suretinde yazma
mak laznn; kendinden evvelki 
kelimenin sonu ç, k, p, ş gibi 
harflerden biri de olsa... Aşl
kardır ki (hiç de eyi olmadı) 
cümlesindeki de hem ayrı ya
zılrr, hem bayağı (de) gibi 
okunur; bunun okunuşu (işte) 
den farklıdır. Netekim (başı
ma bu iş de geldi) cümlesindeki 
(işde) böyle yazılır ve böyle, 
(işte o!) cümlesindeki (işte) 
den farklı olarak okı.ınur. 

(Kurtulub ta geldi) yazma 
malr, (kurtulub da geldi) yaz -
malı. 

• • • 
Ne demeli? 

Başlra bir gazete, yine dUn, 
bir .muharririnin yazısını gU
lUnç eıfatiyle takdim ediyordu. 
GUlilnç, kendisine gUlUncn, 
maskara demektir. Bu gülilnen 
şeyde bir eksiklik, bir sakatlık, 
bir gaf bulunur. Bu böyle oldu
ğu için Şehzadebaşmm sahne 
devrinde bile oyunlara. (gillilnç.
ıu lromedi) diye reklAm. yapar
fardr. Böyle yerde (gülünç ibir 
yazı) demcmeU, (gUldUrllcU) 
demeli. 

italyan -Yunan 
harbı 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
şimali garblsi.nde Yunan .kıtaatmm 
hUcum ve ileri hareketine muvaf
fak.ıy~e ·devam ettiklerini bildir
mi~tir. 

Bu mmtaka.da Ynnatitrlar yeni • 
den harp malzemesi iğtinam et;.. 
mf:JlCrdir. 

Atina., 29 (A.A.) - Yunan ha
v:ı kuvvctlerile işbirliği yapıı.n !n
gi.Uz hava kuvvetlerinin §lı:ndiye 

kadar Yu.na.nist:anda 50 İtalyan tay 
yaresi dilşUrdüklerl lSğrenilm.iştir, 

İngiliz zayiatı 8 muharebe tay
ra,reeile 4 avcı tayya.reshıdcn iba
rettir. 

Atina. 29 (A.A.) - Dirnanm 
garbında Yunanlılar bfr çarpışma
yı mtıtcakip 5 za.blt ve 65 nefer e· 
sir alını.şiardır. Bu h4di.ooda şaya.. 
nr kayıt no!rta, bunların 5 muhte
lif ciizütama ait olması ordunun 
Uç muhtelif smnma mensup bu -
lunmasıdrr. Bu hal, İtalyan saf
la.r.nda nasrl bir kargaşalık haklın 
olduğunu göstenneğo kafidir, 

AUna. 29 (A.A.) - Atina. ajan
sı bildiriyor: 

Bir Macar gazetesi Arnavutluk
taki Yunan kuvvetlerine bir ln.gi.. 
Uz generali tara!mdan kumanda e
dildiğini yaznuştrr. Bu haberi tek
zibe mezunuz.. Elen ordusnun bil
tün teşekkülleri 11ırf Elen gene
raller ve sutayların .kumandası al
tmdo. bulım.ma.ktadrr. 

Atina., 29 (A.A.) - Atına ajan
sı bildiriyor : 

Bugtln bUtll nguoteler, 28 ilk -
~rinde bn.şltyan ve ikinci aymı 
doldurmuu bulunan Yunan - İtal
yan harbine uzun maka.leler ta.hala 
etme-ktodirler. Gazeteler, bu mU
nasebctlo İtalyanların, daha harbin 
ilk haftasında Yuna.nietanı iatllA ve 
tahakkUmlerl altına. a.la.hllnieık için 
biltiln hesaplarını yapmııt olduk -
lnr.ru h:ıtrrlatmakta fakat ibuna 
rağmen harbin ikinci aymm l'JO

nunda Yunan orduaunu.n bUtUn ce
nubi Arn:ı.vutluğu işga.1 etm1e ol
duğunu ve f~ sUrUlerini Adri
yatik denizine doğru pUskUrtme • 
ğe devam etmekte bulundufunu 
tebarüz ettlnnektedlrter. 

Bu meyanda. Messa.ger dAthenea 
gMCtesl şunları yazmakta.dır: 

Harbin ba.şlangıcmdan iki ay 
sonra !taıyanar hesaplarını yeni -
den ya.pryorlar. Fakat bu sefer, 
bu hesaplar on bln1erce ölil ve ya
ralı ile ve lher adımda Yunruılıla. -
rm eline brrakrlmrş ola ne6irlcr ve 
toplarla yapılmaktadrr. Ceza. seri 
ve amansız olmuştur. Kati mahi -
yetini göstermekte de geclJmıjye
coktir. 

Suriye komiseri 
Beyruta vardı 

Bcymt, 29 (A.A.) - D.N.B. 
ıı.jaMm.m h~ muha.btri bildiri
yor: 

Melalgero ga.ııeıt.eılılD iautıbe.~ 
rma glb'e, P'ratıMımı ymt Suriye 
ve Lllbmm fevb.lA.de komf9erl B. 
Dentz, Beyru:ta mu"t'M&ls.t .anJt 

ve vuSıf t • ·•·• ur • 

Bu sabah nutkunu 
söylüyor 

Vaşington, 29 (~A.) - Ameri
ka Birleşik devletlerinin her tara
fmdruı Beyaz saraya reis Ruzvel
tin nutkunda bahis mevzuu edile -
cek maddeler hakkında tavsiyele
ri ihtiva et.ırvık üzere binlerce tel· 
graf gelmektedir. Beyaz Sarayın 
telgraf bürosu, hiç bir zaman bu 
derece çok telgraf f,\ lmerniş oldu
ğunu bildirmektedir. 

B. Ruzvclt, bir çok kimsenin 
kanaatine göre, bir tarL'ıi dcklaras
ton mahiyetini haiz olacak nutltu. 
nu, bu akşam mahalli saatle ssnt 
21,30 da (yani Grenviç saauıe sa· 
at 2.30 ve Ti.~ltlye yaz saat!le saat 
5,30 da) söyliyecektir. 

B. Ruzveltin nutku, Amcrikada 
500 den fazla radyo istasyonu ta
rafından neşredilecek ve bundan 
ba{Jka 12 kısa dalga isteJıyonu da 
reisin nutkunu garp yarım kUrcsl 
ve uzak şark için muhtelif dilde 
yayacaktrr. 

İnfirntçr gnıp, ~imdiden yarın 
akşam için radyolarda kendi tez· 
lerini rnUdafa bahsinde tertibat al
mıgtrr, Yarın ak!lam rndyolarda 
infiratçı grupun tezini Ayan aza· 
smdan B. Vhilcr müdafaa cyllye • 
ccktlr, 

Amerika matbuatı 
(Baş tarafı 1 itıcide) 

Almanya muharebeler kazana
bilir, Fa.kat eğer kendL<sıne hediye 
edilmezse, kaU zaferi kazanmasına 
hn.kln yoktur. Nefes almak için 
mulwıamatı bir müddet tatile uğ
ratmak Almanyn.nm beslediği belll 
bqlı blr tlınJ.ttir. Fakat bu Umldin 
tahakkuk etmesine bir l UyUk mani 
vardrr ki o da, HiUerin bUyilk de
hasına ve ruhi sahadııld pek çok 
teş«Jbbilislerine rağmen karııısma 
şinidlye kadar hiç tem.a.s etmeğe 
ve anla.şmağa muvaffak olamadığı 
bir düşmanın çıkmakta olmasıdır. 
O d~, Amerika ahalisinin is
tinat etmekte olduğu akhCJClimdir. 
Bu e.k.lısel'mdir ki yalnız Hitlere 
değil, fakat Amerikada ya§ayan ve 
zincir altındaki esirlere bahşedile
cek bir barış müatesna olmak üze
re hiç bir sulh ihtimali olmadığı 
halde sulh için yalvaran deli, kör 
ve aersomıere cevap vermekte hiç 
mlişkUlil.t çekmiyecektir, 
eafnuğunadlre ıhrdlu up up hrdl 

Yine Nevyork Herald Tribun 
gazetesi, be..1 makalesinde de şu 
mUtnlca.tr yUrütmektedir: 

Almanya ile sulhtan bahsetmek, 
onun, sırf bir hiyanet aleti olarak 
kullandığı zamanlar müstesna ol
mak Uzare kendi vicdanından sil
miş olduğu bil' şey hakkında ko
nuşmak demektir. 

Bitler tarafmda.n ifıgal altında 
bulundurulan milletlerin bugün ıs
tıra.bDU çektikleri sulhtan gayri bir 
sulh ancak Hitlerin ve onu tem
sil eden felsefenin ortasından ka.lk
nwıile bahis mevzuu ole.bilir. tn
gillzler bunu pek iyi biliyorlar. A
merika. hillı:funetlnin de vaziyeti 
tama.mile idrak ettiği ve ~ulh tek
lifleri.le uğraşma ?Amaıımm he -
nilz gelmediğine katiyetle kani bu
lunduğunu gösterecek ortada bin 
delil v:ırdrr. 

Romanya da petrol 
mıntakasında infila klar 

Londra, 29 (A.A.) - Müstakil 
Fra.nstt aja.nsmm bir haberine gö
re P.omanya petrol mmtakasmda 
hemen her gUn yangınlar, infilnk
lar ve ma.rtandiz t renlerinin yol
dan çıkma.sile neticelenen bozgun
culuk harclc:etleri vuku bulmakta.-

Yem.eğe başlamışlardı. Kendi
sinden h aber bekledikleri adam 
geldi. Ellerini uğuşturarak yanla.
rma. yaklaştı : 

- Esir tUcC&rI geldi, dedi. Dı
vanda duruyor. 

R eis yerinden fırladı. Kapıya 
çıktı. Farkettirmeden adama bak
tr. Epeyce allzdilkt en sonra tekrar 
M;eri girdi, 

Rela artık yemek yemiyordu. 
Haber getiren başında durmuş 
bc.hşiç l>Mliyordu. Reis yerinden 
ka.lktr. Adamı bir kenara çekti, 
gizlice: 

- Arkadaş, dedi. Senin iş bit· 
ınodi.. Şimdi bir yolunu bulup bu 
n.da.ma blMen bahset. De ki bizim 
elimizde çok güzel satılık kızlar 
va.r. 18terse gelsin, gö~ün. Bu, 
haberci için be.sit bir işti. Fakat 
r eis, derln bir nefes almış, havas'.z 
bir dünya.dan kurtulmuş insanlar 
gibi rahatla.nuştı. Bir anda yüzUne 
renk gelmiş, gözleri parlamıştı. 

Arta kalan yeıınelderi bUyUk bir iş
tiıha ne yedi, 

- Haaan dedi işler yoluna giri
yor. Yalnnı her şeyi be.na bırak .. 
Bir ıeye kan§m& •• 

- Peki :rela .. Sen ne dereen ya.· 
pe.cetım. Zaten eeı olnwıa.ydın, 
ben. ~ Ali pqa:ıım yanmda 0-

hrMtnn Om=9ıa ...... ., ık U:m> 

Teşrn masuniyet üze(nde bir nlUnaKaşa Vişiaeki 
(Baş tarafı 1 incide) 

Halbuki başka ttlrlU muamele yap
maya p~kll.li\ ve kanuni imkAn vardır. 
Netekim Refik lnce ile Ali Rıza 
'l'ürel de "Encümenin devre son~ına 
talik teklifini heyeti umum!yenin ka· 
bul edip etmemeltı.e .serbest oltluğu., 
nu ayrı ayrı lznh etmişlerdir. Buna 
rağmen heyeti umumiye, tiç meb'usıı 
lsnad olunan suçu, bununla mahkıim 
da oıaaıar, meb'usluklarmm zevalini 
mucib olamıyacağını aı::layınca ııdo.
let ve siyaset icabını yıllardır devam 
edlb gelen tenmUle U'ıbi olmakta gör
mü~ ve reyini öyle kullanını;,ıtır. 

Bu netıccnlıı "baı,ıkıı türıu muame
le yapma3-a lmkll.n olmadığı., nı söy· 
llyen Salah Yargı'yıı hak verdırdlğl· 
ne CUkl<aU celbctnıek ııteriz: 

Yukarda !§il.ret. etmi§tik ki valmı. 
Meclll takdir enhlbitllr; ancak bir 
Mecllsln bu takdirini lrnllanırktn do 
''mümasil hl'Ldllede !ıılıın arkndaga 
tatbik edllmlıı karar., ı gözünUnae 
tutmaktıı.n kendini alamıımnrn da 
pek tabiidir. 

lıte bunun içindir kl General Kara· 
bek.irin encümene &"iden tetkik tekil· 
findcn isUtatlo etmelidir, 

Masunlyetlnln ltaldmlması luı.h in· 
de isnad olunan suçları ' 1meb'ıu11uı:ı-un 

zevalini muclb olıı.cıık derecede nı;-ır 
mıdır, değ'll mldlr't., diye ınuı.nıe~ 
etmeyi hAklm bir esas haline ge· 
tlren teamülün me~elnl ortadan kal· 
dırmalıdır. 

O.rızasız devam edebilmesiyle gelecek 
faydadan UstUn görmemiştir. 

Bu mukayeseden ı:ıkncak netice 
mUhlmdir: 'l'e0 ldll.tt Esnaıye millet 
veldlli~i sıfatını taşıyan bir şahsi
yete ıneb'usiuk mUıJıJetınce bir imtl· 
ynz vermiyor ve muhakemeyi mucib 
olan isnadın mııbtyetl ağır olmasa 
bile onu Meellaln terekküp ve iştigal 
tarzına, Meclisi !hata eden h!dlselere, 
1suadn uğra;ı-anın eahsiyeline, Mecll:ı· 
teki vaziyetine ve Meclis mesaısinde, 
bari~te muclb oıubileceğ'I tesirlere ve 
dava cclenlerln kaet ve niyetine, tez· 
vir şnibesi bulunup bulunmadığına 

baltarak muhakeme zamanının tayinini 
Meclısin heyeti umumiyeslne bırakı
yor da bunu cezanın infazı keyfiyeti· 
le birleştirmek mUmkün iken birleş· 
tlrmlyor. 

Ana kanunun bu işareti bl!.ld kal· 
dıkça bundan şu hUkmU çıkarablllrsi
nlz: Dahili nlzrunnnmenin ihzari encil· 
menine cezası meb'u.sluğun zevalini 
muc!b olmıyan halle,·de nıuhakemel'' · 
rcd veya devre sonuna talik etl::m bir 
mazbata y:ızmayı emretmeslnde gö· 
rilnen kat'iyet ayni maddenin eonun· 
da encümen hcy"ti umumiyesine 
"karnr., saldhlyetl vermesiyle yumu· 
şadığı gibi, tr.§ldll'ttı esıu;iyenin ar
:-;ettlgim maddesindeki mô.na. ve ruh 
da o maddeye göre verilecek kararın 
lstlkaınctlerlni çizmekten gerl dur· 
mnz. 

Zannediyorum ld, General Karabe· 
kir ve ayni fikirde olanların maksat
ları tetkik ve ınüzakere hudutıarmı 
bu esastan gcnlşletnıektir. 

Fakat sayın Generalin talikler r.ev· 
re sonuna olmıı.sın da içtima yılı son· 
!arına bırakıls.n dem~kle amcll ola· 
mk ne düşüncJUğll anla§ılmryor. 

Bu söze Mazhar MU!ld Kansu'nun 
lflzım olan cevabı verdiğini okuduk. 

Nizamnameye devre .sonu gibi bir 
tAbir girmesi, bir meb'usluğun devre 
sonlarında luınunt olarak bitmiş ol· 
masmdandır. 

Bu bakımdan (devre sonu) tAblrl 
Generalin tekllt ettiği (içtima yılı 

sonu) tAbirinden elbette daha yerin- [ "' h • f j • 
dedir ve bizim Meclisimiz mUstemir S Q Q l 1/ e l 
oldu:U için (içtima yılı sonu) demek 

~1~~~:endi maksadına daha aykırı m a h f; l L e , 
.Uen muhakemenin cezasını takdir 

hususunda. BUytik Millet Mecllainin Al F " 
her zaman ve her ha.dlsede menfi dav· man - ransız muna-
re.nmaaı için ciddi bir icab olınıyabl· sebatı hakkında 
leceğine inananlardanım. Aylaı·ıa 

mezun gezebilen bir ıneb·us, haftalar· Enternasyonel la tatil yapan ve 426 kişinin tamamı 
hir fırkaya mal olan bir Meclis tevkif 
için olınaaa bile mahkeme cclscle· h b l • 
rınde hazır bulunmak için müsaade a erıerı manevra 
almak imkA.nlarmdan mahrum farzo· 
lunamaz; bu mUsaadeden mi.ln!erid t I " ! k · d • 
bir mcb'UllUk sıfatının kaybetti,çini e a ( 1 e ı yor 
adalet kuvveti kazanır. Fakat Büyük 
Meclisin yüksek takdiri buna lüzum V · · 29 (A A ) H bil 
görmediği zamanlarda. da, ne içtima, l§l, · · - avas • 
ne devre sonu, bu tG.b:irlerin Te§kllfi.tı diriyor: 
Eı.ıa.sıyeye uymadıgmı iddia etmek Salahiyettar mahfiller, Fran-
mllmkUndür. sız - Alman münasebetleri ha.k-

Bunların yerinde Cmeb'usluk mUd· kındaki enternasyonal haıberle -
delinin hitamına kadar) diyen Teşki-
H'ıtı4' Esaslyenin nasıl bir ıncellk dU- ri manevra olarak telakki et
şündüğtınti izah ıo.zım mı? Bedihidir mektedir. Amiral Darlanm no
kl meb•usluk mUdtletlcrı devre mUd· el arif e::inde İşgal altındaki a
detlerinden evvel do tıltobillr! raziye seyahati, Almanya ile 
şu halde 180 inci maddenin ve ona Fr d ki f 'k t• 

istinaden çık.tığı muhakkak olan ka· ansa arasın a ı lr tea ı-
rarlann (devre sonuna. tO.Uk) hUkUm· leri çerc:evesi dahiltnde cere· 
ler;nı (meb'uslul• müddetinin sonuna yan etmiştir. 
U'ıllkJ diye anlamak, fak.at Meclis Yabancı haberlerin hilafına. 
knrarı:ı.rmt Teşkilatı Esasiye ile l!.- olarak B. Brinon hA.1 a Pariste 
fızca da Ahenktar kılmak ve arada· ı:ı. 
ki farktan Meclla kararıdır diye isti· bulunma.ktadrr. Bazılarmm ııan 
rade iml<A.nını da selbetmek için ni· sasyonel kararlar beklediği cu
zıunnamcdeki bu ibareyi de~.ştlrmek martesi nazırlar içtimaı, nor
zarurı olur. 

Fakat sade bu ibareyi... Zira mtııet mal surette cereyan etmiştir. 
Mkimdlr; mahkıim olduğımu bildiği Vişi, 29 ( A.A.) - Havas: 
blr kimseyi -meb'u.sluğu bitmeksi- Kabine dün akşam 17,30 da. 
zin- yeniden meb'us seçiyor ela ceza· toplanmıştır. Bu içtimada. bir 
smm ln!azma zaman vermiyorsa mil· 
let!n kullandığı takdir haltkı kar~- çok projeler tetkik olunmuş 
sında yapılacak hareket ferdin de, ve bu husustaki tetkikatın ge
mecliain de hürmetle eğilmesinden Iecek içtimalarda da devam 
ibarettir. hakkı ta.nk us etmesi takarrür ettirilmiştir. 

Kabine bugün öğleden sonra 

Bu da dahllt nJzamnamenin 180 in
ci maddesini tadil etmekle olur. Va· 
kıa bu mnddc, dün do yazwğım gibi, 
ihzari encümen mıızbntl\Slndan sonra 
encümen ve meclis heyeti umumiye· 
lcr!nln ''bu balıclıı l>arıır vereceği,, nl 
söylemekle bu iki heyeti umumlyenln 
serbest olduğ'wıu söylemi§ oluyor; ta· 
kat maddenin eğer rayılı suçlar 1.Bna
dma mahal gösteren bir vaziyet var· 
sa. ma.suniyctın kaldırılmıısma, eğer 

iımad olunan suçlar sayılı olanlardan 
değilse devre 10nuno. bırakılmasına 
dair mazbata yapılacağını sllyleme· 
ıl, dahili nizamnameyi kabul etlen 
Meclis heyeti umumiyeslni de bu nok· 
taya meylettireblUr; neteklm ettir
miş de ... 

Bir teşrit mıı.sunlyeUn kaldırılması I 
istenıldiği zaman bunda takdir hak· 
kını kullanacak Meclise, isnad olunıın 
suçun mahiyetini ve tasnifteki mev· 
ltiini göstermekle söze başlamak ne 
için? Bunıı. olsa olsa masuniyetin kal· 
dırılmamasını lcabedcn sebeble4in so· 
nında bir yer verilebilir ki: "mıuıunlye· 

Fazla kar yağdığından 
1 
İspanyada müthİŞ 

R~~:~e~:r?a soğuklar 

tekrar toplanacaktır. 
Londra, 29 ( A.A.) - Vişi rad

yosunun verdiğ. malfunata naza,. 
ran Amiral Darlan dün akş:;ı.m Vi. 
~iye avdet etmiştir. 

tin kaldırılması istenen meb'u.ıın. lsııad 
olunan suç hakkında vakıa b:ı.zı sU· 
but delilleri ıuevcud görünüyor; fakat 
bu meb'us Mecliste §U ve şu mesele
lerin tlzerindcdir. Meclisin hatta. tek 
bir arkadaşından mahrum olarak ça· 
lışmarnası 10.Zım fevkall!.de günler go· 
çiriyoruz. 

tsnad oluna.o auç da ağır ve meb'· 
usıuğun zevalini muclb bir suç değil
dir. Yapılacak isticvab ilo edilecek 
muhakeme ileride mU&nlt bir :ı:amana 
bırakılmalıdır.,, 

Buna benzer muclb sebeplerin vU· 
cudUnü takdir Meclls!n salfl.hlyetlne 
girer; ancak mutlak surette taldb ve 
muhakemeyi hele devre sonuna bıral<· 
tıracak bir htikmU Te~kila.tı Esaslye
ye muhali! bile görmek mürokUndUr. 

TeşkilP.tı Esasiyenin 17 inci ma.d-
deSine bakalım: 

Görüyoruz kl "bir meb'usun intiha· 
btndan evvel veya sonra aleyhine s~
dır oımuı cezat bir hUkmUn infazı 
meb'usluk müddetinin hitamına ka· 
dar Wik olunur,, ken "gerek intihıı.· 
bmdan evvel, gerek aonra • aleyhine 
cürilm iıınad olunan bir meb'usun Uı-

tahdit edildi 
Belgrat, 29 (A.A.) - Bilk.reş·· 

ten gelen haberlere göre, Roman
ya şimendiferleri idaresi demir
yollnrı üzerine bol miktarda kar 
yığılmış olması dolayıslle yolcu 
trenlerinin mühim nisbette tahdit 
edildiğini bildirmi§tir, 

Bu tedbir, Macar şimendiferleri 
idaresi tarafından yapılan buna 
benzer bir ilanr tak.ip etmektedir. 
FilhP.kika Macar demiryolları ida
resi, hava. şartları iyileşinceye ka
dar, pazar gUnU gece yarısmdan 
itibaren başlamak Uzere. demiryol· 
lo.rr nakliyatmnı sıkr bir surette 
tahdit edileceğini bildirmiştir. 

Ba ıkesirde 
Parti kon gresi dün 

toplandı 
ticvabı veya tuvkifi veyahu~ muhalco· B:.tlıl•Ct!Jr 29 (llusuai) _ Parti vt-
mesınln icrası heyeti umumıyenin ka· • 
ranna bağlı tutuımu,tur.,, 

1 

lilyet kongrcel bugün lzmir meb'uau 
Eğer ~dır olan hUkilm meb'uslu· ve bölge mllfetti§l Doktor .Mustafa 

ıtun zevalini tcabedecek kadar ağır 1 Benglsu'nun riyasetinde l§e b!Ljlaclı. 

e:ğ~~=~n:ıa~~~eo:.:ıu~az~~ı ı:;;t Ebedl Şe!in mo.nevt huzurunda ibU· 
nln bitmesine bırakmış, !Akin muha· ram sük1ıtU yapıldıktan sonra pıırU· 
kemesinin yapılmıuıı demek olan mn.· nin dcyiınsiz Genel BQ§kanı Milli Şefe 
suniyetınln kaldırılmasını · Meclisin ebedi bağlılık ve tll.zlm l\rzı ve büyük
takdirlne terketml§tlr. 

T~klH!.tı Esasiye, eski fıkıh ıısa· lere saygı tclgıııtı çekJlmesı alkışlar-
nlyle, zaruretleri kendi nılkdarlariyle la tasvip cdUdl. 
tayin etmiJ, demek millet, meb'u<Jlu- İdare heyetlnl.n iki yıllık çalııma 
ğıtn zevalini muclb olmıyacak derece· raporu takdirle kabul ve heyet tegek· 
de ağır olmıyaca.k bir cezanın lnfıı.· 
ziyle t.a.tmin olunacak Amme hakkı· kür cdi!mesl tasvip olundu. 
nı, o meb'usun millet vekJlliğinl ifa.ya Kongrede hnztr bulunan Vail Recai 

drr. Petrol mmta.kasmda. bulunan 
komtini.stlcrle Yahudiler sürUlınüş· 
terse de bozgnculuk va.kıılnrı de
vam etmektedir. 

GUrcll Parti dllelderlyle kongrede pek 
yakından alil.kadar olmaktadrr. Bütçe 

1 ve dilek encümenleri çalıımalarına 

devam ediliyor. tklnel umumi toplan
! tı yarın öğleden evvel olacaktrr. 

[~~~ ke~ıan: NIY~!!!~~] 
Büyük T arihi Aşk ve Macera Romanı 

eli de içimde ölecekti. Halbuki fJlm· 
di.. Her saniyo onunla kat'§ılaşa
ca.ğım diye seviniyorum. 

Yemek bitmişli. Reis baZan başı
m dışarı uzatıyor, haberci.n.ln göl
geeini takip ediyordu. 

Kurnaz adanı, işi pek kolayca pi
şirmişti. Zaten esirci Kudret Rey 
bu köye gelince ille defa esir kız
lardan haber sorardı. Yeni ve gü
zel kızlara ııahip bir a.damdıın ha
ber alınca hemen: 

- Onunla görUııeyim .. demlıjti. 
Rel.sle Kudret Beyin konuşma

ları kr.sa. siiroü. Hatınn hayretten 
ağzı a.çılmırt dinliyordu. 

- Demek kızlar çok güzel?. 
- Şimdiye J.-wqda.r göroilğüntız 

kızların en gtl7ıelleri.. 
- Niçin buraya get.irmedinlı: ! 
- Doğrun Poti'ye götUrmek 

istiyorduk .. Ma.lfun ya, oram da
ha büyük Yf!!r., 

- ..Ama ON:J'& kada:r C6tilrmeı1t 

biraz güç.. Muh:ıfaza f'tmek bir 
dert, Ali paşanın takibinden kur
tulmak ikinci derttir. Hele şu Ali 
paşa, en bUyUk dU~manmuz, iş 
yaptırmıyor. Eğer bir sene daha 
kal~ bu sanatı bırakmaktan baş
ka çare yok .. 

- Onun takibinden kurtulmak 
için ne ma.sraflar yaptık, ne tehli
keler atlattık bilseniz .. 

- Öyledir.. Bilirim .. Nankör 
iştir bu cstr ticııretJ .. Fakat bıralr 
nuyoruz "işte .. Kaç defa karar VOl'

diın .. Ne ise, bunları btrtı.ltalnn bir 
tarafa .. Kızlan buraya. getirecek 
m.lainiz? 

- Hayır .. Yarın Poti'ye götü.. 
receği."'ll •• 

- Kaç tanedir?. 
- On scltiz .. Biri hastalanmar 

laydı on doku% olacalrlr. 
- Patide satacalaıma t.ahi1.. 
Rcls gülümsedi: 
- Çok ~ olsaydJm. belki 

F a sta da kasırgadan 
17 kişi öldü 

Madrit, Z9 ( A .A.) - İspan
ya üzerinde şiddetli bir soğuk 
hüküm sürmektedir. Barselona· 
da soğuktan iki kişi ölmüştür. 

Alicantede hiç bir zaman sı
fırdan ~ imniyen derece sı
fırın altında. 4 dil göstermek
tedir. Cordonda da aynı derece 
kaydedilmi~tir. 

Rabat, 29 ( A.A.) - Fas ü
zerinden geçen kasırga 17 kişi
nin ölümüne sebebiyet vermiş
tir . 

Btiyük bir çiftlik binasiyle 
yerlilere ait bazı evler hasara 
uğramıştır. Bazı yerlerde kasır 
ga ağaçlan kökünden sökUp at
mıştır. Zeriyatm maruz kaldı -
ğı zarar mühimdir. 

Zilrih, 29 ( A.A.) - Röyter: 
Vi~iden gelen gazete haberlerine 

na1..aran Almanra tarafından Vişi 
hükO.meti üzerine yapılmakta olan 
tazyik, Noel yortuları esnasında 
bile, azalmamıştır. Amiral Darla. 
mn Parisi ziyareti esnasında Ma
resal Peten tarafından Hitlere hi
taben yazılmış bir mektubu tevdi 
etmiş bulunduğunu La Suisse ga
zetesinin Vişi muhabiri bildirmek
tedir. Müzakeratın Fransa tar;yın 
dan yapılan tekliflere ve A~ 
yanm mukabil teklifler projesine 
istinaden devam etmekte olduğu. 
na dair Vişinin sa'fi.hiyettar maha
fili tarafından evvelce yapılmış o
lan beyanata ilave olarak hiç bir 
yeni malfunat elde edileıniyeceği 
umumiyetle zannedilmektedir. 

Fransız milletinin yapılmakta 
olan müzakerattan haberdar edil.. 
memesi üzerine Frossard, le J umal 
gazetesinde bir makale neşrederek 

Tanca 
mlzakerelerı 

' bu müzakereleri kapayan perdenin 
kaldmlmasım talep etmiştir. 

İngiltere ile ispanya 
arasında devam ediyor 

Madrit, ~9 (A.A.) - lngiliz 
büyük elçisi Sir Samuel Hoare 
ile İspanya hariciye nazırı Su
ner arasında Tancadaki vaziyet 
hakkında cereyan eden milza. 
kerelerin memnuniyet verici 
bir tarzda ilerlediği zannedil
mektedir. 

Bununla beraber halledilmesi 
icap eden bir çok noktalar 
vardır. 

Madrit te bulunan Tanca baş 
konsolosu Ga.scoigne bu mesele 
hakkında. Hora lazım gelen i
zaha ti vermLstir. 

hiç birini feda edcmlyecektlm. A
ma ne ya.palım, ki biz de bu işle 
geçiniyoruz. 

- Öyle ise kızlan görel;m. Pcr 
tide birden başkası almıyacak .. 

- Demek siz .. 
- Dün) anın dört bir tarafına 

eevkediyoruz. · 
- O halde anl aşabill.riz. 
- C'ok uzakta rr.ı?. 
- Buraya en yalcın bir köyün 

tarlasında .. 
- Nasıl tarlasnıda?. 
- No vakit görelim?. 
- İsterseniz şimdi gider, görü· 

rüz .. 
Esir tüccarı memnundu. 
Hancıya seslendi : 
- Baba, çabuk bUe iki at ha.

zırlasmln.r .• 
On dakika sonra re.isle ee:ir tüc

carı dörtnala uza.kla....ceyorlardı.. 
Ho.san bir şey bilmiyordu. Ne olu
yordu. Reis nereye gidiyordu T So
ramamıştı. Çünkü sormağa bile 
vakit yoktu. 

Re.lı! iki saat sonra geldi. Çok 
n~eli görUnüyordu. Fakat yüzUn
de derin bir ıztrra.bm izleri vardı. 
Haııarı bunu kola.yca farket:m1'd. 

- Ne var ret. .. Y orgım gft>iıstn.. 
Reis bir '.kalı'lralıa attı. ~ .,., 

(lMtııa"" ~ 

Korsan gemisi 
(Ba.J tarafı 1 incide) 

düşman harp gemisi şimali At
Iantikte seyreden kafilelerimiz · 
den birine hücum teşebbüsünde 
bulunmuştur. · 

Kafileden bir vapura isa;bet 
vaki olmuş, vapur hafif hasara. 
uğramıştır. Kafileve harp ge
milerinin refakat etmekte ol
duğunun farkına varan dilşman 
sUratle çekilmiştir. 

Refakat kuvvetlerimiz der
hal dilşman gemisini takip e
derek uzıık bir mesafeden ate§ 
açmağa muvaffak olmu§lardır. 
Durmadan değişen rüyet ka.bi • 
liyeti birdenbire azalarak ge
milerimizin seyri yarım mile 
dii!}tnüştür. 
Düşman gem.isinin tam orta· 

sına bir obUs isabet ettiği ve 
patladığı görülmüştUr. Açtığı • 
mız ateşin husule getirdiği ha.
sarın ehemmiyetini tayin et
mek miimkün olamamıştır. 

Refakat gemilerinden Ber· 
vikte beş kişi ölmüştür. Bu 
harp gemisi hafif hasara. uğ. 
ramuısa da donanmanın fiili biz 
metinde kalacaktrr. Ölenlerin 
yakm akrabalarına. haber veril
miştir. 
Düşman korsan gemisi fena 

rüyet şartlan altında ta.kip e • 
di1irken 8204. tonilatoluk Ba
den Alman vapuru yakalanın~. 
fakat mürettebatı ani bir SU• 

rette ateşe verdi~den bu va -
p··r harp gemilerimiz tarafın· 
dan batırılmıştrr. 

Baden vapurunun kol'S8.tl ge-
misinin i~~ini temin ettiği 
muhtemel görülmektedir. 

-
KURBA BA YRAl\lfTh"DA 

K1~1SES1z ÇOCUK 

Dünyanın harap ole"'l rnec.la-,.. 
niyetini yeniden kurabilmek 1 -
$İn milletlerin yegane t.ese:lı"i 
c;ıocTiklarorrl 

j 
1 



Politika: 
'POLtSTE:' 

·J Girip dft1Jftndlkçe: -- ~ .. . . Bir amele anbara y. • 
nı JJİSling . . _ düş~rek yaralandı 

V 1 t t h 1 
lsiim· 1 · clemiıli Sadıkz:ıde 

ar ruyor a 1n1 n 1 care an e ve vnp~ırıı •. ıa çalı~nn Ali Tun<;, 
'ıı nıırıın :ınbnrma inerken :ıv:ı.
ğı ka~·mı~ dörl mrtre :riiks~k - ı ~ l.'tÜ frl•<'rriirlPri 

"'""Lt)ı::nntın mı,ru. ·~ ;\fil" f'r J>0liti
JUı:i.U'l.1aı dıı. mm·affa'k C<'p.h .;j mıı
hareh C'U ı71:> aılc iç rrııhf'<lr ~f'dik 
nçmıık, 8!:ıl:ın go<likfon içeri "i r-

bankalara mektubu 
ınekt •-0 :rahaL mlıat o1urmakt~r. Asker ailelerine yardım ıçın münasip görülen 

Bu 
1 snı tfL ıh usturyaıırn i~~ali paraların tal.~ !darlara verilmesi bildirildi 1 

:ııımclmıbcri dC'\ am «·tmekt~<lir. 
:r .. ·ışs hıkunı1"t.\\ustun·a:n 1''ühr~- Vali Ye bcledi\'e reisi LCıtfi Kır- liizum kolmıyacrıaı muhakkak f.rÖ. 
re t.e lim etti. llaha <.'~k~._10, ak~·a- dar, "ınırlarınm:·ı bcldi,·cn k·ıhra- rüldüğü de il;!Yc olunınaktadır. 
11rn nııahtnrlnTını hir altın teı•si üo,;- man a-.kerlerimiziıı hta-nbulda bu-
l · 100 liradan fa;da !!'dil'İ olanlat· 
. u~ııle 111lıi .!:'•'finc h<'diye etti. J\ii- lunan muhtacı mua\'cnel cfral aı. 1• 1 

• • 1. .;]· .. 1 1. . . 
ıslın~ N(ın~i Alman'a' .ti ]e-;ine Yapılacak Yardım için. bü- c .. ın a ın<1ca1'. o an a ,er . .ıı e.erım 

Holan la g<:>t;{'ll :-<-ı;c 'ı,.,,\"rc or~ tün mÜessc:-.al, Ticaret \e Sanayi y~r,d.ım .p.ar~;;ılmaa~ s~hıplerıkı;clrP 
dusıınun swıhaharcl:ı. "ripf.c>ıt Yf'r- E\·Jcrı.· ile bankalara birer mektup ı a~ Lk olaı ak la mı~1a:-.ın,ı . mu a bı 
tliği z:ı.~ İat ıniJ.tarıncJ·,•"'trlnf"ai '<'l" n-i)ndermişlİr. <'~hah~ SC!'\'el C C~ 'lbl (JCaret sa-

• " t- • lııplerındcn :-cııclık olarak alınma ~ec1en teslim oldu. }'n111..,füfa ;'\la-
JIDonan j):J.rÇalannıası Jıfııli;;csi ... iiy- Yalinin ıneklubıından kahramaı. 1 "I tekarrür etmiş \'e bunların 
le Q}·' ... • <'rlcrin ailelerine yapılacak ) ardı- ta,_·inleri hakkında tetkikat Ynpı-uu. L">ıtii; <'t'rıalı nıt'nsuıılan · 
ııııın 1 1 mrn o tioırethane için senelik ola Jarak müna~ip rrfr·ülen miktarlar er ( {'\ etlerini arkta lil'lldilc'- ,.., 
~itin ınıittrfiklrıi s:nılılar. Sollar nık Yerilmc-.i münasip ,görülen kendilerine bildirilmi-:tir. .'\~ker 

• 1 ka~rli ic:iııcle mii<h~f::ıa <lın:ısını . miktar zikrolunarak yakında mü ailelerine ıardım için azami konu
r ~e.' ~ttil<'r. l\fajlnomm Jrnpılıı re ra.caat edecek olan ta h.~ilcl<:ı:a bu lan nıtktar ~f'ııcrlc 500 liradır. Bu 
ılu"man ı biiJJc~c :ırılı!r . .Frano,;ı.-: mıktann ~\'C ~Ye Yenlecegınden miktar da en büyük ticarethanr 
orduı;;urıuıt za;\ iah norıll'tl bir or- emin oldui!u kaydolunmakla w· \'C .;an;ıyi mücc;~:::clerincc n•rik. 
ılıınıın su lı z:ım·ııınıcla~d ;ı;a\ i:dm- tahsili e111vnl lunıuı111111m talbi~iııc ccktir. 
:' ın dafıa 1:11.l•t ıl<'ı:;ilrlir. P:ın.il\ Jı:ı-
l~~l~·r~ı;;~.,~' 0

" lıı·~ ~iiıı için•k ihtikar111 onune 
UmııanJ a a~ 111 ~ıı rPt le• tkrııiı· • 

IUtıhafızl.ıt.rm hir ime; d:ırlw..,i ile geç 111 ek iç 1 n 
k nıl:ımırn kilidini :ıçtı. 
rl :::'iı_ıırli hu t.aktilc lı'r:ııısa üz<•ı·in- Bursa valisi halka bir 

e hır takı'll :ı. Prıi amP.lh-.-Jp; ıımf. • 
·n ı..-u ı:ın ı , .. ~. ' ır 

Posta pullarının 
10 O üncü yıh 

Po'ita pu!Jarııırn 

ten :rnbara dfü::müıılür . · 
),TııhteliC ycrlcl'indcn yarala -

nan amele tedıı \'İ edilmek iize
re Beyoğlu belediye hııstaııcsl · 
ne kaldınlmr.ştrr. 

Tramvayla araba 
çarpıştı 

Vatman Ömeıin idaresindeki 
55 numaralr Fatih - Be!)ıkta::: 
tramvayı Sirkeçide Şalıiııpa~; 
oteli önünde si.iri.iC'ii ~ahanm i -
dııresindeki odun yüklü ar:ıba · 
~·a c:arpmıştır. 

Anıbanın oku kırılmı~. tr:ım
\'ayın da ön kısmı hasara uğ
ramıstır. 

Bir kıza tramvay 
çarptı 

Aksarayda oluran İbrahim 
kızı beş ra:-larmda Kerime, 
:\1illet C':ıddesin<le oyn:ırkcn vat 
man Recebin id:ıresindr•ki, 
tnımv:ıy <ırabasrııın sadanwsi
nc maruz kıılmrn, :ığır surcttr 
yaralannııslır. Yaralt ro<'uk, 
hasta haneye kaldırılmıf!tır. 

Merdivenden düşen 
çocuk 

Kadıköyünde oturan Vehbi-
:}l:ırmcJ:ı ki r•rı .~ı 

·"'1···· '· .,.., ·H ,. . • -

(f, r \ 

Jrı ,iltı'r•• 

~ ı •- '-A ~_lf y..::_ _(;. ınd..,.:. 
ı.,, . :ı-- ... ır. 

* :: 1 0C ,) .• "' t:!re :ı~ 'T• , , ' ıa ~I t .ı .Yi .:Jiln t:k c: 
1 ıtt11• "iOl,ıııat, ! 

Bunun için J,a.\u.1 bir lıa~·li mü-
7akercıerdc bulundu. Xilıayet ilıfi
~a~ Peten on~ Yeliahtııktrn ve Jıa-
cıy" nazırlıgrndan rıkardı Ifatta 

t€,kif bile etti. Te~·kifin. sebebi 
lıaM{Uıda ileri sürülen iddialar ara
~ınılıı, cllkk.ate laytl{ olanlar vardr. 
..fi\ al Parı., Ahnaıılara. tabi bir 

ıt , ıı:~. r. 
Bu ku.rar i.htıkarla mücadele i~in
de vatandaı;ıların yardımını iste
mek şeklinde tezahür etmiştir. Fi
yat murakabe komisyonu, vali Re
fik Kuraltanm imzasını taşıyan şu 
beyannameyi neşretmiştir: 

:-ı•<H.~ı H •'>r<HJr)ula ıh parlıde Haydarpaşa nümune hastahane-
3500 seri pul gönderildiği haber sine kaldırılmıştır. 
verilmektedir. Bu seri pullar tev. Bir sandal battı 
zie başlanalı iki gün oldu.~ı halde 
hemen hemen bitmiş gibidir. Mer- Evvelki gün Paşa limanında 
kezden yeniden pul gönderileceği bjr deniz kazasr olmuş, bir san· 
de söylenmektedir. dal devrilmiş, üç kişi denize 

dökülmüş, etraftan yetişf'n ka
yrkGılar tarafından kurtarıl
mışlardır. 

!{adın ve 
• lr{lı/rı stracln .. ıı.ozctdrr lıir k11r'ı11 ı•t ( 1•,111 lmı bafıs rL<'ılcr. l • 

ılirm J1Crc/i hir Jınlıt rar; l'ıı'aycLr göı r, h ,, alam. J :ı!011bul 111 ''] 011 

i'!ııııııyc,. sidir. lfapistrıı çıkar ç11wırız, lır mrıı /Jaşi·a im kadını 
.,ozı111r krst irir . .4 ı"iflr. 

''lzıliraı; ı•aadi", biricik iikscsi, tr'· s;/al fır. F~ fol s ı 1
t)C 

kadar lıi~ ketffik olsını, im si/alı, çrıkrıraln.azlık el; ıt1111~. lıc/1 uıııt 
mu.wf) erıye/ e ;!,Öl iir m lışl iir. 

"!\<ıd11ı aı cısı .. ,frnilinrr, akla wrif, v'i·rl, snı, "ki re f..ıı"
ı ~ili bir nrlrmı .~elir; de~ıl mı~ l/,ıyır, /Jı ı. lfııli hı ;csıı ·,, f!O · lll. 
Aara, lmru, _.•iizii11</e bir tek u~il çiz;;ısi bıı/111111.ı •·an. kaha . aba 
bır lıuif. 

ı~·ski }"ıııu111 Satİ1ll'ri de pı ı. öyle 11:1 l;c ı mel lı 1)/rr de ıllcr h. 
Frıkat on/arıinıı dyle i/ıtirnslı bi~ lzanı daCılır, kı k11dil'I lıdkır l 111 

orııwıı •lıisk1t11//il;/eri11i bir sr:hı he /,,ı,,furo 1ı·ı;,.rıru-. "Ev 1 />l t /in. 
/ıt,. le hım/rı, ııı lıiç biri yak.' lma Jstdn mi nı «·;ı ı ıııra rı/, i · k o; 
k1d111 lw/bfrri11i11 r.11 mu::nifer fatihi ıı1ıır. 

.)11 lıaldc lmdmlm 111 pöz!rrimle l>ir luırn.~r)'C:t o/orrık. 11/rH 

tildısi, alçıyı 11111ıııer. çamımı al/111, rııf / i:it. J',iılı~lmı "ı•/ "Cıı 1 ,· 
, ;en~ur arkrısımla,ı lınratrt bak"•nrlar den ek. 

'so11ra. asıl crı <lalı'o nı miilı.im 11nkloyı ımrıf;ıyordıolf' 
Hu /ıalidi11 ı•ııkııat sal11ıc.siııı· çıh~ı lıc111r11 lıcmm 0Lı1 ,\f 111 fı,. 

/;ır 11ıcsclcdir. O 1·akil 1fı· ı•irmi bcs rıtııı ı·ası11drı ı·n dı. [,' t ı"r ııb l 
rrorc /)11~fi11 o/lmışmdo lıı.: .1111111.~ ·ya.mıd.11 "jıı11 Jlram·yr .' .... iste 
ln11w rıl:rm sular ıiıınır. 

Arlnmcrrf,ız, yoksa "ribılıayat .. ,111 lm/11.'1 içtP Tılsı}JI/ bır r 
ıı·cılc, perili bir fmıarıla mı yıkmıılı? 

ı\'osıl olıı\'or do, aynaılnn ıtlomıuıılrm. (ctlf/l/rJw ı 1 ~ ı· 
yaş ynrgu11!11.~111ulrııı 11slrmmodrnı, /-adın hılr k(rımırı ''i 11 r lı ır 
rısmı lrrini nkııyııp d11rııyor? 

E::rr bıı ise, ol<lôdc bir luiıfise :;ıdylr l•ol,~rıwlım. s pi• ız 
iisliiıııle dıırmo;;.a katlm11myncakt1111. Fakrı/ bir(! 1irllı 1ı ı/rıi' rl 1-

11iiııcr. mrselenin rc11rıi dcni~iwır 
Eviip/ii llalit, ı;;rrılr.ı~k( olİnıısmda ı;ı ı rrJf r IJ' n 1 rrı' '' ~ 

rıtwbiliynr; şu lttı/dr, lm11drııı hiitii11 yas/mır ıı er/.-.rl·l ı r. fır I Ilı 
'n_>•ı da cıkanlabilir. /)emel.· adamı :1r. w7ç, 11e çir!; [ik l'" '·a' 

"·ten n1ık,,yrıııyo;. 
!: irk"; l r, knbolr• , s J,alor, tz nsl' ar ı 

~w1ğa ba.)lı.yanlar göziirıiit avdııı o!san ! 
. HAKKI SUH \ cr.zcıN 

, ' a. 

IGONDEN GONE 

ıJel"let knracakfT. Kendisi ba•n-ckil 
01ll<>ak, Peten~ eski Fransa ·Cuın
hıırrelsinin ınal1dut sa1ahiy(•t1erine 
benzer bir salahi) et ,·eriJeceldi. 

• La\ alin bu ar.tusu Parist.e bir 
komplo ile tahakkuk edecekti. Fa,.. 
kat cla.rbe rnm·affak ofamaib. La
' al azledildi, fa'kat Pari<ıt~Jd .\l
lllan ;;efiri derhal Petenc miİ.r.U'an.t 
f'tti, LM H lin taJılivcsini Ye iıtde-i 
itibar etmesini j..,f~di. Bir de\ Jet 
~danımm yabancı, benüı kendisi 

"İhtikar hareketlerine mani ol: 
mak üzere tedbirler almakta bu -
luna.n vilayetimizin fiyat muraka -
be komisyonu, son toplantısında, 

murakabenin daha gen~ ölçüde ve 
daha emniyetle yapılabilmesi için 
Bursa hg_JkT ile işbirliği yapmağa 
karar vermiştir. 

Her vatanda..c; rastladığı ihtikar 
hareketlerinden vilayet emniyet 
veya ınmtaka iktısat müdüriyetini 
haberdar ederse hem kendi men -
faatini korı.ımuş ve hem de mem
leketine hizmet etmiş olur. 

Bir serisi 31 ı~uruş olan bu puL 
!ardan biri üzerinde Yenipostaha_ 
ne binasının resmi, diğerlerinde de 
eskiden denizde ve karada posta 
nakliyatında kullttmlan vasıtalar
la .A Yrupada Ye Türkiyede e:-;ki 
müvezzilerin resimleri vardır. 

Kuzoııncukta oturan Todori 
ile Hüsamettin ~vvelki ~ün sa- ı 
at beş bqçukta Istanbuldan Ah
medin kayığına binerek Kuzgun 
cuğa gitmek üzere yola çıkınış-
lardır. 

Fotograf ç m Ui11İ· 
yenlere bir ·tav 
8 IR vakitler nedense, 

fotograf eektirmek 
bizde adet olmamış. O sebep-
1€', ne büvük bir manevi zivan 
iQinde btİlundu~·umuzu, ışi~di 
ancak, ı:;evdiklerimizi düşündü· 
ğ-iimüz ?.aman ıınlaya biliyoruz. 

mannŞ ve l:thatlur horcu, ::ıa
dcce. hafıza ye hayallerin1 izin, 
zaman geçtikçe yorvlan ve u
vanıklr<Tmdan kay'bet'en kav
pak ve kararsız kuvvetine yük· 
lctilmişti. 

tı sulh :nı.pılmamış olan bir dev-
lı•tı~ h" ~ • ..,.. ımayesıncle hapisten knrfa· 
rıl? Ja..,, n• yeniden iktidar me,·kii
n~ çık:ırılmasmm bu devlet tara.
[:ııuan iı..tpnmj!oi oJma.c;ı çok dikkate 
Ja~ ıktır. llu sarahatle bir Za)·s 
t n " 1' nrt \'C Küisling tecriil>e!oiiııln 
61\.rarııııJan başka bir şey olamaz. 

L:n al'in aldritT yaziyet yüriit
ı~e}c isl<'di~ JlOlitik:ı. ~n ~enel<'r
~: enı'ialini görclüğiimüz •mkla. hü
l1rtıf'tıer politikasınclan haska bir 

"eJ df'ğilitir. . 
k" f>eteııin bütün nıe<>ai ... i kukla. hii· 

11Dl<>tiııe mani olmak <lal'asma da
~-annınktadır. Fakat mulmbil tara
~~ lln. iddiasında nYak <lit'ediğine 

k Uflhp ~oktur, Bir taraftan miiza· 
t "'reJ<:>r ı]('yam edi~·or, diğ"er taraf. 
an Alrn:ıııvada f'Sir bulunan i!<i ku

?'~n<laıı ılii GolJ(' mö.C'aıl<'Je etmek 
1
\'111 serbest bna'kılıvor Bunun nıa.
~ıısr ela n~ikardır. 'Bu. iki kuman
< an imparatorluk arazisi içine bi
~l'r Kiiio.;linA" halimle salıwrilntf'k 
1';fc•nmeUedir. 

1 f'ransanm Alm:ı.n ceı>h...,ine a-
1'00ta;;ı hususunda yaprlan tl'nır-
aı· bevhucle deg":-ilclir F • • 
~ raıısız donanması, Fransız mtt.s-

leke üslerl Alınaııya.ııın eline 
~eçtiği hı.kdirde garp A vropasmda 
~bin mukadderatı- y<'ni bir sa.f
d a. anedeccktir. İtalyanın mihver-
e &.çrk kalan yerini Fran.-. işgal 

edecektir. Fransa.om donaıımasmı 
'e l'lıiisternleke üslerini teslim et. 
~ec;i ile ,-akıa. harp blm.z da.ha çe-

n olabilir fa.kat bu çetinlik İn· 
jUteı:-e)'i mağlup edemez. Ettiğini 
arzettiğimiz da.1dkada Fransa ne 
lca;zaııaeaktn- , 

'Ga.lebede ;.._mağlubiyette Fmn
sanrn kazanacağı sade ke>Hkocaman 
bir hiçtir. 
k Ah;nanya galip gelirse dünyayı 

<'ndine hasredecek Fransa. bir 
\·llayet ola.ca.ktır. MağUip olursa 
Fransa ha.rap bir ha.ide belini doğ· 
ruıtamıyaciktı:r. 

O ha.ide bu Alman - Fran~ız 
konıbinezonundan kimler istifade 
(!d ecek~rdJr! 

1 
Rukla. hükômetler JrnmnU< var 

anlarının sefaleti namına hiiküm 
~e nüfuz ve parıı. sahibi oltn.ak is
f Yenler, Bunun için Fransada. Kü
sUng'Jer, Zays İnkuva;rt'lar halk 
~ınek için geceli gündüzlü ~lı-
~'h:ııakt.adır. SADRİ ERTEM 

Kurbanınızı Hava Kurumu~ 
~~ ~rirkmı <t- feWketredelere ve 
ı;nsp,,,iz yavrulara ya.rdım efr ~ olacağımızı da .1.nıdm<ıya
~n. 

Savın Bur.sa halkının bu mühim 
vazifeyi doğruluk ve büyük bir 
hassasiyetle başaracağma k<ınaa.. 

tim vardrr.,, 

Bir yangın başlangıcı 

Kadrköyünde Cevizlikte E
mirbey çrkmazmda 218 numa
ralı Aliye Erkana ait sigorta -
sız ahşap evin üst katında ki -
racr olarak oturan Ayşe Gi.ineş 
direğin balkonda yaktığı man
galdan sıçrayan kıvılcım, ka· 
lama tahtaJarmr tutuşturmuş 
tur. 

Yangınrn fazla ilerlemesine 
meydan verilmeden derhal ye~ 
tişen itfaiye tarafından şön
clürülmüştür. 

-11 

Bununla iberaber. henüz ta
mamen kurtulmuş değildk. 

Az önce, oturduğnmuz, kadın 
ve boksör re~iınleriyle süslü o
daya. gelmiştik. Levis bizi ora
da bekliyordll; 

Ba esnada. (!Kaplan) yine gö· 
ründü: 

- Birer bardak bira içer 
misiniz? .. Dedi. 

Ben de:rhal: 
- Hayır, dedim. Teşekkilr 

ederiz. Hemen gidelim. 
Levis kaşlarını kaldırarak: 
- Hayrola? dedi. Neden ıbu 

kadar acele ediyorsunuz? 
- Haıpisaneden çı'ktıkt.anbe -

ri evimize uğramadığımızı bili
yorsunuz. Kartlarrmız merak 
etmez mi? Zavallrlar, bizim bir 
baltedip yeniden kodese girdi -
ğimizi samr1ar.. O zamandan
beri araştmnağa kalkacaklar
dır. İş daha fenaya varır. Bş
ka bir gün 'q{'aplan,, la karşı -
Irklr çalrıştırırız olmaz mı ? 

Levis SÖ'Llerimizi makul gör
müştü: 

- Peıka.la, dedi. Ve biz yolu
muza devam ederek kapıya ka
dar yakla.ştrk. 

Antreneman odasmdan tam 
çıkacağımız sırada, benim ilk 
korkularım yine baş gösteroi. 
Çünkü merdivenin üst katından 
bir ses işittim. Bu ses, az ev -
vel yanında !bulunduğumuz a-
damın sesiydi. . 

- Hey! diye !bağırıyordu. 
Biraz bekleyin! (Sonra Kapla · 
ıu •mar.a.k> şunları mrak-

Mııollinı - Oğl111wz m(1~cı 
lah ço1~ zeki ve çalt§kwı! 

Baba - Evet, t1plo babasına 
bememiştir. 

Muallim - Fal;at :ııa/111~ bi -
raz asab'i ve yalancı! 

Baba - Bır cihetten r111ııe8i
ııe benzemi~tir. 

Sandal Pasalimam önüne 
geldiği zaman, · havanm mu ha -
lefetinden dnlayı su dolnıus 
batmıştrr. He> kişi kayıkçılar· 
tarafından yetişılerek kurtarıl
mışlardır. 

Bir hamal boğuluyordu 
Yolavadan gelen Maltepe ,.a -

p~ru köprü re yanaştığı zaman, 
ıçınden yolcu e17yas1 çıkar
mak üzere i~kele hamalların
dan Refik Karaduman vapura 
atlamak istemiş. fakat muva
zenesini kayhf'derek d 0 ni?.e düş
müştür. 

Refik etraftan yetiı;enler ta
rafından kurtarılarak hastaha
neye ya trrılm ıştır. 

VAn:<UiFa 
ab©Ul1~ 
oDlUlnruız 

r . , 
GAZ MASKELi HAYDUT 
Çok heyecanh bir zabıta romanı 

/ngiliz.ceden Çeviren: H. MÜNiR-
ına! Yine buraya gelsinler. 
Reis kendileriyle görüşmek is
tiyor. 

"Kaplan,, birdenbire durdu: 
- Galiba Reis, sizi görmeğe 

geliyor, dedi. Haydi dönelim. 
Biz de durduk. 'Ben Stanle

yin gözlerine lbaktıım.. Çünkü 
dönmek niyetinde değildim. 

Dönecek olsak, kimbilir ba
ŞFmı~a neler gelecekti! 

Fakat tam bu esna.da, çrkmak 
üzere bulunduğumuz kapının 
dışmda bir gürültü oldu. Serse
ri 'kıyafetli, gen·ç bir adam içe· 
ri girerek : 

- Polis; diye fısıldadı. Po -
lisJ.er geldi. 

Levis sapsan kesilmişti. 
Kapının Ü7.erinde bWunan kü

çük lbir deliği açrp dJşan bak -
tr. 

Bir polis memuru, içki tezga
hının önünde duruyorınuş. Ge -
len adamdan sordu: 

- Ne istiyorlar? 
- Kapıda otomobili görm.~ 

ler. Bir J.a.m.andanberi bakryor 
ve. sahibini soruşturuyorlarmış. 
Plakanın numarasmr almışlar. 
Şimdi bir taneşi içeri girdi. So
ruşturmakta devanı ediyor. Ö
teki polis, _ an.be.nın başında 
<i::a40>r. - -

Ben la.fa karıştım: 
- Otomobile neden baktılar 

acaba? 
Levis cevap veremedi. 
- Şey ... 
Anla.şdıyordu ki, otomobil 

kendilerine ait değildi. 
'~aplan,, la.fa karıştı: Levi -

se çrkışıyordu: 
- Sen de buraya getirecek 

otomobil bulamadın mı buda~ 
la? 

''Kaplan,, bunun ardından 
sunturlu bir küfür savurdu. Son 
ra: 

- Git Reise haber ver, de
di. Ne yapacağnnıZl o bilir. 

Bıı sırada Stanley söze karı -
şarak: 

- Durun! dedi. Levisi fena 
vaziyete sokmakta mana yok. 
Kim'bilir Reis ş}mdi ona ne ka
dar kızacaktır! Arka tarafta, 
bir avlu var mı?" 

- Eveıt var. 
Stanley, polislerin geldiğini 

haber veren delikanlıya döne
rek: 

- Öyleyse, dedi. Git ve po
lislere, otomobilin sahibinin ar
ka avluya çtktığını, gelmek is -
temedifini söyle! 
1 • - Bundan ne çıkar? 

- PoPis o zaman gııeılip aınu " 

GN·cnlerde bir aile toplan
lrsmda. ''anmızdan ayrıLnrs 
alanlan.. dti!=;iinüyorduk. Ha
tıralnrrm ,... · el ele vererek ma
zinin koridorlarrnı'la bir havli 
<lolaştı ve hu hazin volcul~k
tan döndüğümüz zaman, kal
bimizin acrdıı?;ını ve g(izlerimi
zin I!'llandrzmı hissettik. 

Çok küçü 1{lük ..,amanlarımı -
za isabet edip de, hizc sefkat 
ve sevgi mefhumunun ilk ha -
raretini sindirenler arasında 
büyük annelerimizin, büyük 
habalaunnzm bir tek resmi 
yoktu ... 

. Belki de biz, müteassıp de· 
nılen veya eski görfü::lc>re göre 
muhafaz-:ı kar bir aileden geli
yorduk. En yakrn cedJerimizin 
fotografları onun iQin aldrrıl-

aramağa başlayacaktır. 
- Fakat öteki memur kapı -

nın önünde, otomobilin başın
da bekliyor. Yine kurtulamayız 
ki.. 

- Onu bize bırakın. Biz ica
bına bak:ı nz. 

- Haydi canını... Polisleri 
buralara kadar soknıanm ma • 
nası var mı? 

- Sen beni dinle! Polisi al. 
Arka avluya götür. 

- Oraya götüriince ne yapa
cağını? 

- O zaman şaşırmış gibi 
görünür ve dersin ki: "Ah, e
fendim! Galiba duvarm üzerin· 
den atlayarak kaçmış!,, 

Stanley bundan sonra bana 
dönerek: 

- Gel; dedi. Biz polislerle 
konuşmayr biliriz. 

Levis sordu: 
- Ne konuşacaksm? 
- Her şeyden evvel otomo-

bili ortadan kaldrracağım. 

- Otomobil hırsızlığmdan 
yeni kurtuldunuz. Bir kere da -
ha m1 yakalanmak istiyorsu· 
nuz? 

- Ben yakalanmam. "Kap
lan,, sen koş, Reise haber ver. 
Bur~da olan . bitenleri anlat .. 1 
Endışe etmesın. Ben otomobil 
kaçrrmağa alışmışrmdır.. Hay -
di Levis, sen bizimle ge1 ! 

Bunu derdemez dı§arıya yü -
rüdük . 

Çünkü yukarıdan, Reisin ve -
ya öteki adamm geldiğini bil
diren ayak sesleri işitiliyordu. 

' (Devamı -oor) 

Fakat eskiden kalma insan
ların vüzı'le kacmın seYdı 1d~ri 
mükeınmel bir ·albüm lıaliml, 
sabit hayallere intikal etıni;?
tir? 

Benim ye bizim r-i1Ji birr.ok· 
lanmızm, ::iramrzdan a)rrılmı 
olanları, kalın bir karanlık 
perdesinin ardında. yaşıyorlar. 
Gözlerimizin nuru, onların 
söıımüs "'Özlcrınin e1J.ccliyel 
reııf!in~ a~la nüfuz: cde;niyor. 

Onun icin divecc ~im J\i, fo
tografları~ızT lı·r ken'"jı, ol
sun cektiriniz. O ~~bit hayal
ler. bu c;eçici aleıue g('zlerini
zi yumduğunuz zamandan son: 
ra da, sizi anmak ~aciakatını 
göstereceklere, ürkiiten bir 
ha"\•alet aibi O'Öriinse de, yine 

.J e o . 
simsiyah bir karanlığın mazı -
ye cektiği zalim duvara nis
betle, cok daha mü~r·k ve a.
vutucudur. 
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• - '\•AKIT SO Btr..Ncııx..L'"lJN !940 -
Sanatkarın !<öyde 

gördükleri 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

1 
Del!letıa llnracat 

ve ~dbal4t fşAerıie 
meşgul olması 
blr zarurettir 

ler vardr. Bunların bazısmr, (Bfl§ tarafı ı incide) 
ailenin kim bilir kaç nesil evvd· fazla uırıırla.ra sokuJ orlo.r. Alnıan 
ki gene; kIZI uzun kış gecelerin- '.ıula bfr ta.raflı fi~ ıı.t murakabe 
de ba~rnı gergefe e~erek ken- "1"tcmine kar:-ı TUrltl~ ede ~bcst 
disine cihaz olsun dive ;~ emlı:i; 1 'e münferit alış verff; dovn.m ettik
ba.z:ısmı, kuJlandıi?ımız eşyayı ~e bu o!!uliln za.r:ırmdnn kurtnl 
kendimizin hurrlad1~1. ibda çt· ~'k bizim için kabll mldlrf Dah~ 
tiği o c"'virde avudarla narı mli ılm olarnı, son Lamanlarda Al 
harcayarak işletmişler, satm ~~nlar l~gall.crl ve hatta slJa~i 
almışlardı... Sonra, bir yandan nü.tuzlan t altma aJdıklan büHir 
Avnrna. malı m("r'lası karsısm - memlcl•e lere kendi ffyatlermı 
da suursuz bir dönüşle onla.n zorla k.ıı.bul ettlmıek ~olunu tut 
'h ~ 1 ecı· . . b" dan da mu~laıdır. 'lcsel.D. Finlıı:ıdJva kıV•·. 
ı ma ıc:ıımız, ır v"n d •-

1 
ı 

eski !stanbulu kut edin savu- mm "'"'~0 A msnya ı.tığtdınm fG.'. 
ran bilyük yangının. o baha. bi- nundnn fıyat!,'a ~iizde ~imıJ derere
çilm~ sanat eserlerimiz1n - sln:le acnz!«'n Alman hillruınetlnfıı 
bilhassa. .,ehirlerde - elimizne ~Udn'ı:ıl~ ıle Flnlandlyn.M:u da 

:. kend! kit""'tııu-mm fi .... tl"nn .. ı 
kalrrıa.masma sebep olmuştur.. m • w .... .. 

1 '" 
Melek Celal bize bircok :ın kAL"ldmm fiyatı seviyesine 

' .. ' yt '·cı,01tmfsierc1fr 
garp memle'•et!erl muzelerinde lct""' b rl . tı· ._._ h ı . ,~ · ~ı _ '" .... a cı oare ... ~ o!.u e g"" 
ltma ile saklanan bu es>1.ı 1· e len bo :veni tehi J·e•crc •· da ··. · ; · b' 1 r Tilrl·ün ~ · .uar ı mu 
rım.Z"n •r zaman.ıt • . ' r.ad"le etmek irin de,·Iettn lcabm-
o mu ~:un istila dP.vrın~e na- ds Türldveyf t~k ahcı ,.e tek ırı:ıtı 
eıl B"'lkanlara, . Macarıstana cı mın•ldfne rretlrehi'ın{.! 'ndc-n hıs 
ynvıldıi'Çrnı; bı·ı:rtm orahırd~ "" ":t.!'11 vo''ti•1". Bfr de unnhm
J?6rlllcn birook lı:ı 1~;terde. esk~ valrrn Id Türkh"ede harici ticaret 
Türk rı.ı:ı.at eser ermin ızle:ı öt"denbert, ,.abııncı nnsurlarm ta· 
bulundu~nu anlattı: Me..c:ela, bli Jnlıfsan altmds idi. Son unwı 
Macar muharrirlerinrlen bir ·.a- fanh HJ.!.\1At Ye fJ.'"1\cat f<ıJcrindc 
dm h'ze FUnları eövlüvor: nıe\"ld almı~ olan Türk mttN'lsese-

"1520 den sonra bir bucuk Icrt lııe henüz pek udır. Bu m 
asır süren Türk istiUisrr.1a Ma- bul!\ cle\'Jcttn doğnufan dobuya 
carist.. • ~ark sanatmm lruv- tthıılit 'Ç"A fltrarat !cıterlne girme 
vetli tesjrinde knlmrştlr. Türk ırıinden milli lkfoıadfyatnnrı; iç.in 
ordularivle orava. giden tüccır- zarar de?HI Mfkbalde hayırlı ne-
lar, doknma, Meme sa.natrnı tloel~r bWlenlr. 

ASIM US 

------------------- ......... , J 

BiRiNCi .~/NIF KôSESI: i 

------------------------~ i 
Ulkü'nün Yılbaşı! 

Hedivesi ı 
KUÇUK ULKUYE ANNES. ~ 

YILBAŞI HEDtYESt OLARAh i 
IJıR TOP ALACAGINI SOYLE i 
01. YALNIZ ONDAN BiR ŞE" ~ 
j.:;f~Dt. AYLARIN VE GUNLE·I 
RtN ADLARI. O DA ONLARii 

i OdRENDi. HED1YEYI ALDI.! 
! sız BiLiYOR MUSUNUZ? . 
! AYLAR: iKiNCIK.ANUN, 

il ŞUBAT, MART, NtSAN, MAYIS, 
HAZtRAN, TEMMUZ, AGUS-

1 TOS, EYLUL, BIRtNCITEŞRIN, 
ı1 tKtNCtTEŞRtN, BIRINCIKA-. 

NUN. . i 
a GONLER DE: PAZARTEsıJ 
j SALI, CARŞAMBA. PERŞEM-i 

KAR 

KrvrıI-p bnkülüyOl", 
Çırpmıp dökülilyor 
Yere pamuk gfhl kaı, 
Dıı.mlar ek, sokaklıı:r ıı.k; 
Sanki beyaz; blı kalpak 
Giyindl ulu çamlar. 
Bir zavallı serçecik 
Dolaşıyor oilt, clk cilt •• 
Bir yiyecek arıyor. 
Seviniyor çıocııkJş.r. 

da beraber götlirmilsler; atel
yeler açarak çalrşrrı ı:ılnr. Türk 1

1 
BE. CUMA, CUMARTESl. P A- ! 
ZAA... ! ------------------------ : .. __ .................... - ....... ..__._ .................. ____ __.. ... .._ ............................................... _ .................. ı 

La.pi lApa. yağan kar, 
Ort.a.lığ.ı sa.rryor. 

işlerine havran olan Macar İngiliz ticaret heyeti 
pren'iesleri, vezirle!' vasıta.siyle ArJ· antinde · 
Şarktan örnekler getirtmişler~ 
işçiler getirtmiı;Ier; bunlar %3.· Buen0& Ayres, 29 (~A.) - Ce
manla kavholmu§. valnız kili~ nubl Aınerikadaki !ngillz ticaret 
lerde narc-.alsrunıs bir halde ba- heyeti refsl Lord VJllfngton, refa
zıları kalm111ttr. Ukin bu tesir katlnde heyet a:z:a.o1mdan bir !;Oklıı.
bıı,..Unkü Macar işlcmelcrinoa n olduğu halı:le, bugün Uruguay-
h A ı• .. dan buraya .:elml§ler ve tayye.re 

a n ~oze çarpar . ., 0 şm ~1- • 

Eserlerimiz, Balkan :nllletle • e . Y
1

8 ha ,,,,.et etmişlerdir. 
rinin sal" atma da müessir ol· ~ ! caıubf. AmerlkMm . 'ark 

tu !ncel·-ı ·n·~ 1 salullermdeki zıyaretlerlnl bıtlr • 
mu~ r. 11! • zan !"1Y ~ mı:, olan Lort Vilijngton, bir mü· 
memur olan (Romen) u;~e;ı, IA;kat esnas-nda elde edilen netl
:rürk sanatından b"l.ı;ka nedır, J celerden dolııyı 90k memnun oldu· 

Almanlar (1907) de 1c;tan- ğvnu ~ylem~tfr LGrd aynca h&
bulda ve AnadoJud:ı bfr tetkik yetın her tAl.rafta~ h~kftmet erkA.ın 
eeuahatl yamnrşlardrr, eu sa- tu halktan g8rd1lğU doste.ne mu
ya.hatten malcsat, oradaki do- ame1eden de ııita.yi.,Ie ba~
kuma. ve Memelerin $"1.izellikle- tir. 
rinden, §ekil ve renklerinden 
Uham alarak kendi sanatla!':na 
bedii bir ve>.nilik vPrmektir. Ha
lı, ve eİl";clliğimlıden örnek al
dıkl:ın ~bl ... 

B•ı i~ı0rLı nek rôlt ne'-i var
dtr. Bayan Helek Celal, bu flk 
ko..,f'erarc;mda yalnız keten :fi. 
zerine nnkli ~pek ve sırma ne 
Jşlenen mendil, ~evre ve örtü
lerı!en bahsetti: ..., ..... tamı co~ı
nu Bursa köylerinde yantu~ı 
ar~ rtJrrnalarda ele ~irdiğlııi 
ııöy'ı>di. . 

!Kövlerlnıf.,.ı4e faldr lbir clft
çinin, 1slt bir köy kadmmm 
evinde C.""

1·id<'n kalmış böyle 
ıkrymet ibicilrnez, zarif sanat 
eserlerine rastlamak, TUrkiin, 
0z Tiirkiln vaktiyle ne ince, ne 
berlii bir sanat zevki-:ıe sahip 
olclmfunu an1ııtı-oaz mı? 

Bu islerde hendesi, hayvan!, 
nebati ve c~mid tablat unsurla.· 
:n motifleri karı§ıktır. Servi 
~oktur. 

Renklerde ince bir bedit zev
ki gösterer. en kibar renkler 
aecılmiştir; hava.f mavi, aerk 
penbe, samanf. acrk yeşil gibi 
hen sol.e1.1.n ''e tatlı renkler ... 
Birib'iriyle P$ gfü.el fmtlza~ 
eden bu Tenkler araslnda altm 
teller ve yaldr.zlar vnrdrr. Bun
lar da o inr.e renk ve şe!•:l <>i.i· 
z.elli~ine bir ha§Jnet veı-:rniştır. 

O zaman kullanılan nebati 
boyalar sayesinde ba :renkler 
tazeliF.fni kaybetı11eden ~manı: 
mıza kadıır !elıni~ de ne ya-
.zık ki o Ô0".{8.nm ~-'ıl(hı 

lm tm'. .. 
19 ~.ıl'p 
:ımı· l:klmiyet!yl& srl!k 

teredCH başlıyor, o milli eserler 
yavaş yav~ ortadan kalkıyor. 

Bizi l'ıeyecP.ndan heyecana 
dilşüren; bedii hayalimizin, be· 
dit nıhumuzun bir sembolü o
lan o sanatın yeniden canlan
maıır maddi, manev! ne büyük 

hastalık dolayısiyle 

Solyada fftlmaıar 
yasak edildi 

Sofya, '9 (A.A.) - D.N.B.: 
Sofyada hUkUm süren difteri ve 

8karlatln ba.staLklarmm sirayet 
tehllk~hıl azaltmak için bilhassa 
yortu gtinlerlnde ktbnalar yapıl
masmr belediyo meneµniştir. 

Şehir Tiyatrosu 
Komedi kısmında 
Salıya temsil var 

~ir Tiya.trosu komedi kıs· 
mı bu ayın 31 inci gilnü tatil 
olmMma. rağmen, gösterilen 
r~bet ve halkm arzusu Ur.eri 
ne· Paşa Huretlerini 8alt günU 
akşamı da. tomsil etmeğe karar 
vermi tir. 

Sinema ve Tiyatrolar 

~illi ı ııııı Şehir Tiyatrosu 

1
111 lll .tııtUdAI OaddNI 

lliı:il li= ::~ 
Eap. Hazretleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Buglliı 11 de, Akpm ı 4e: 

ı - Kara Korsan: H kWm. 
, - ~et Jbiiidan. 

~ ~ 
unutülin: ol~ 

bu işlerden ~~ ~ 
gelecek eserlerle her ?Jl yµr~?-
rouzun bir çok yerl~ınçle (koy 
sergileri) açarak §Chir halkını 
oraya <;ekmek, J:>Qyl~ oralara 
bir servet yatağı yaratmak ne 
ideal ·bi~y olur. 

'ŞilT:af s Nihal 

ünahkftrlar 
Eıalalslz şaJıeııerlnl T - atanları 

SILV/A S/DlvEY - JOEL MACCREA 

P.ekyakında Sarag Sinemaaında 

--------
Milli Oökülerden : Tabiat Bilgisi Konuları: 

Ulus 
malıdır! 

Kurdun başına ge enler 

Bilmeceler 
- Çarşıdan aldnn kapkara 

eve ı.e~itdj ~~ ırnıızı T 
- Al bir tanE:, eay 'bin tane? 
- Hop .§Urada, hop bura.da, 

hop k{lPJ ar~mda i 
- Yer altınd:t sakallı baham. 
- Sarıdır r;j!Jra.n gibi okti-

nur kitap gı"bi ?. 
-- Y~l §Ş..pkalı, kı.dif1' pa,ıı· 

talonlu? 
- Duvardan attnn kmlma • 

dı, suva. dü.5tü kıl"'Jd!? 

Siz berber misiııi:ı:? 
Çocuk misafire sordu: 
- Kuzum amca sizlıı sanatı

nız ne? 
- Me:murum. - . . . . . 
- Niye sordun oğlum? 
- :Xanl ı~ olacak, çlemJn siz 

kapı~ ça.lark~ babam tyİn~ 
bir tr;ışçr geliyor,, dcıdi de.-

Doğru mu2 · 
1 

Bilylik anne gö~1üklerlıı1 sili-
yordu. Çocuk sordu: 

- Bi1Yfik afıne gözlüğü niçJ'l" 

1.§Ik kôy(lıı<te atura.n Demir eğa 
llıtiyar olmakla. beraber çok çal:'§
kandı. B!r kaç bq hayvanı v8.?tlı. 
Bunlara iyibaJta.r; e.Ut, yağ 68.tıi.
rak rahatça geçiıı.irdt. ~ bön· 
dil. Her §.eye çabuk kanar, inanır
dı. Bir gıin a.raba!!?na atmı kO§tU. 
Yaptığı bir kaç .okka yağ il.e PCY" 
nir1 ald.t. Bunla.n ~tmak içln yo
la çıktL Kasa.baya gidiyordu. yol
da. bir tilklye ra:ıtladx. Kurnaz tll· 
ld ölmüş gi i ~·ol üstüne boylu bo
yuna uza.ıunıstr. Demir ağa: 

- ~tc ölmU3 bir tilki. Ben bı.
nu kM&ba:ya götilrllr, poatunu ııa.· 

tar:m, dedi. Onu araba.smm içine 
aldı. Kıırnu. tllld ara sıra böyle 
yapar, köylüleri aldatırdı. Bu 8&

fcr de arabanın içinde bulunan 
yağ Be peynin ve Demi!- ağanrn 
torbasmda bulu.nan yarım ek.mrği 
yedi. Yavaşça ara.hadan atladı. De
mir ağa kasabaya geldiği zaman 
bir de arka.sına baktı. ne W1d var, 
ne yağ. ne peynir. Eknı~eini bile 
yem.iş. Şll.§miı ;taldt. Tilkiye çok 

kullanıyorsunuz\> . 

kızdı. Bir da.ha b~n1 al"iatr.rsa onu 
elline al:r almaz 60pa ile eanıru ÇJ

ka.racağnn dedi. Tilki 1~ ar.ı.btıdan 
atladıktan eonra yürlldU, yUrildil. 
Yolda bir kurda ~eldi. Kurdun 
lrarru ~t.:. Tilkiyi yemek istedi, 
tilki kurda: 

- Kurt ~. beni yeme, 
hem ne ya.p:acak.sm kanım bile 
doymaz. Ben M.na bir akıl vere-
Ybn. Ded.iğim.1 yap. Her gt1n kar
nını dcyurursun, dedi. Kurt me
rak etti. Bunu lSğrenmok 16tedl 
Tilki dedi ki : 

- Şurada bir yol var. Orada 
köylüler ara.balan ile gellp ~r
Jer. Arabalarında öyle gUzel yiye
cekleri bulunur ki .. Şimdi ben yi
ne kanunu doyurdum. 

&k nur!: Yol Ü9tÜ.ne &ti gibi 
yatton. I!enl ölınU!1 zannede. bir 
ara.bacı araba.sms aldı. Ben de a· 
ra.beda. ne var ne yok heps1.ııi y&
d.im. Yavaşça a.tladnn • .Ara.bft.cı duy 
m.a.dı bile. Sen dEı yol üstüne ya
tarsın, seni ölmUş diye a.ra.baya a.-

B-yük .. ek • . l.nrua ı. ••rlck h t -0rhıp 
- u gorm ıçın ya,... L...::":;'::.:"::.:"""'=::"';:;'i•:...:;t ı...~d'::"::.....--...:;=--~:::J;;...--,..:_---~-~ 

1 ~ O halde bana. pa.sta. verir- ı Yokandald reıslm ıd:ıe bir r-ramo fon ı•Jağmm na ıl yapıldığm1 31· 
1 ken çıkar! iiiretlyoı:. lte&ınl k~ dOf)'&llJ7.a llo)ıuın. 

lırla.T. Sen de araba.QJ.Jd ~·ecet· 
lerl ye~ip atlarsm! Kurt bu 6 
lerc fnandL Gidip yolun ilstilne b
ıu gibi u.za.ndL Birisi keçe.in diye 
hclı:ll)ordu. Tam bu sırada Demir 
ağa kasaba.dan kQyil.ıie gellym'dn. 
l{urdu gördü. Onu tilhl mıınetti. 
lı;lnden güforck: 

'•Boni yine aldahııa.k tstiy<>l'80L 
Şimdi 88.lla g<lsterirlıiı . ., dedf a1"8ı' 
liaımu durdurdu. Ellııe blm e6pl.. 
sını &ldı. Kurdun üzeriM öytiı) iılt 
Lıdlrcli 1d.. Kurt ae oldu~u ım
lamadı. Şaşmir. Fakat DEımfr ap 
onu bıralmia.d.I. Vura vanı: lSltmr 
dil. B. u. 

Niyetim yok kil 
- Elinde yirmi kıınJ§ ~ 

bana on kuruş borca. veri.:'1i111, 
kaç ktıru§un kalır? 

Küçük Ayhan dUşUııdü: 
- Yirmi .. 

- NMıl olur, yinrdderı tC 
çıkarsa yirmi mi ka.lıf? .• 

- Ben se..na bir kuruş ibne 
vermemi 

Yeni yıl 
Bunu bllıııek ne ko~, 
A:nlatmz 'h.epinilz. 
lkincikanun bu ay, 
Yeni ytla girdik biz; 

§en 9lstllh mutlu ~ 
~ent--yır~ırutııt ~ · • 

SırtJayrp ~erini 
Cfütl th~i~ se~r, 
J\ldi onun yerfiU · 
Bu~ )'Jl ~· 

Şen ~ Plutlu ~. 
l"atıi "m"kııtlu ~ • 

Smtfta. ktsa, uzun 
Yapılcn bir ook t.ah~ 
?.fillt ~ '8llg'ôIW.Zlll1 
Bu yı:l taını ırısı kim ? 

Şen olsll.1'-, mvilu ~ 
1eni r!l i:uUıı orau, 

Yıl başmda her ~ 
Kapl(!.Şa a.a. karla ~ 
G<Snlümüı; sevinç d.Olu.; 

" At~dolu~ 

een olsun, mutlu 01.tAm., 
Xani )'11 lı:tı.tJu Mıa. -

ı.wıııua Ertu 
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- Çok iştahlı yemek yedi
finizi duydum. Fakat, bura.da -
ki yemeklerden mi hoşlanma· 
dmız, bilmem .. Yemiyorsunuz! 

Diyordu. Tercüman bu söz
leri aynen Yuauf a tercüme et· 
ti. Yuauf, belediye reiııinin ka -
ruıına sa.dece ııamlmf bir gülü~ 
le mukabele ettikten sonra, ter 
cllmana döndU: 

- Çok süslü bir sofra. Fa -
kat, benim yiyeceğim hi<t bir 
tey yok. Şura.da gözUme ilişen 
kaşar peynirine benziyen bir 
peynir gördüm. Bir lokma yi-
18Yim dedim.. Biberli, acı bir 
teyınig. Vallahi utanmasay· 
dun, cıkarac&ktim. Zorla yut
twn. Benim iştn..1ılı yemek ycdi
finıi görmek ieteyenler, bu ka
dar kUlf ete katlanıyor da bir 
kuzu çevirmef!i yapmak a.kılla-
1'Dlll gelmiyor mu'! 

TercUman bu sözleri ilk ön
ce - yavru,ça - Mister Val· 
kere anlattı ve : 

- Yusufun hakkı var.. Diye 
lllve etti. 

Mister Valker kurnaz bir a -
da.mdt. He~vi önceden düşün· 
mtıştU. Belediye reisinin kansı 
Y~ufu davet ettiği zaman Val 
ker bir gUn evvel reisin evine 
«fderek. Yueufun bir bUtUD ku
aıyu bir oturu~a yediğini Mis 
Beens•e anlatmı3tı. 

Vaker bunlan duyunca, ~ 
lllıibesine ylllaıek eeele: 

- Mis! dedi. Resimler ~ekil
di. Artık pehlivanımızın kamı 
da iyice acıkmıştır. Emir bu-
1UJ'unuz da Yusufun yemeği 
gelsin. 

Mis (Beem) ayakta. dolaşan 
'Ufaklardan birinin kul&tma bf r 
eeyler fımldadı. 

Biraz sonra iki uşak, büyilk 
bir tep8f içinde ım.artılmq, 
hrun kadar bUyUk bir kuzuyu 
llOfranm bqma getirdiler. 

Yusufun kamı - kendi ta.bi
rince - zil çatıyordu. 

Mf19firlerden biri: 
- Bahse tutup11m, dedi, 

'l'Urk pehlivanı bu kuzuyu bir 
oturuşta yiyebilecek mi, yiye
~ecek mi? Ve ben hemen 
ff..tbimi ~lf yeyim: Yiyemiye -
eelr. 

l.liı (Beens) bu teklife men
fi eevap verdi: 

- Çok enteresan olurdu, e • 
Pr buruı bir kltlp olaydı .• 
Miaa.firlerimlıle ikram etzneğe 
\re kendisini hlC; bir mecburiyet 
'Ve kayıt altmd& bulundurmağa 
hakkımız yoktur. 

Garip ve be1denftmiyeıı bir l· 
tfraz daha ytllmeldi. 

Yuautun humı olan Ha.rey 
de a.ynı fikirde bulunduğunu 
~yledi: 

- Ziyafet anamda bir 
Jlehlivan ne eok yemek, ne de 
hiç birşey yememek gibi bir 
lt'lecburiyete BOkulamaz. Hasmı
ının yiyip içmesinde eerbest bı
l'alnlmumı letfyonım. 

Harry Beckin eözl1 bir bom
ba gibi hazinınu unmııtı. Bir 
çok kimseler - Maceetik ote • 
linde olduğu gibi - TUrk peh• 
livarunm yemek yiyişini baha· 
ne ederek tallfni denemek isti • 
Yordu. 

Yusuf itin farkmda değildi. 
kuzuyu görünce: 

- Yallah .. BJmılllllı .. 
Diyerek kollarmı biru aıva • 

ınrş ve butlarmdaıı yemefe baş
laınrştL 

Bütün g5zier Yuaufa çewil
ınıttt. 

Mis Beens bile Yu•ufun i§tah 
b yemek yiyi~ine bayılmıştı. 

Yul!!uf bunun farkına vardı .. 
Kuzunun en gtı7.el kızarmış ta
rafından bir parça kopanp, 
kendi eliyle f!'I sahibinin taba -
~a koydu. 

Reisin ka.rm, pehllvanm bu 
samımı hareketinden pek mem
nun olmU§tu. Hemen ve ııca.k 
aıcak, bıçağlyle bir lokma ke
sip - yemedi denilmesin di
ye - ağzma attı. Fakat, kızar 
mış kuzu eti Mis Beensin o ka
dar hoşuna gitmişti ki.. Hepsi
ni ·yemeğe mecbur olmuştu. 

Yusuf bundan sonn, bir u
fak parça daha kopardı ve hu
nunm yUzUne bakarak: 

- Biri yor, biri bakar.. KJ • 
raınet ondan kopar! 

Dedi, kuzu parçumı Harrr 
nin ta.bağına koydu. 
"""1ne;ikrın güreş pınplyonu, 

ev Bahiblnin g&rt:erdtit nea
kPti glSeterectt tadar ince bir 
"1am dlji'di. a-9 tıı ' •ır et.-

miş ve gülümsemişti ama. bir 
lokma bile almağa tcnezzi.il et· 
memişti. 

K asımpuşaga 1--0, Süleyman iye Topkapıga 2-0 gatıµ 
Yusuf : 
- Bu Amerikalıların kadrn -

ları, erkeklerinden daha nazik .. 
Diye mırıldandı. TerrUman 

bu sözU sadece Mister Valke
rin kulağına fısıldamak sure
tiyle tercUme etti. 

Valker: 
-~dur. 
D!yor V<' Yusufun söztlnil te

yid ediyordu. 
Mamaafih Harrvnin bu ne

zakc' sizliğine ev sahibi de ta· 
hamrnül edememiş olacak ki. 
biraz sonra : 

- l\fister Harrv kuzu kızaıt 
mumdan bir lokma almış ol
sayd1, eminim ki. 'f)enim gibi 
hensini bitirecekti. 

Derneğe mecbur olmuştu. 
Harrynin inııtrıl •'Tı da me~

hurdn. !\fis Bcen"c. öniil'.'.dcki 
taba<Yı f"'arsona vermekle muka· 
bele etti. 

Ev sahibi. Harrvnin bu ka
baca hareketinden hiç rle mem
nun kalm., ,.1ıştT. Bu, adeta o
Tlltn misafirinE> karşr bir nevi 
hakaretti. 

Re;.,:n kansı bundan sonı 

Yusufla daha fazla m~gul ol -
maı'ra başlamıştı. 

Yusufun sempatisi Amerika
lıları o kadar kendine <:ekiyor 
ve bu samimı. sevimli h'lli,·lc 
herkesi o deree~ meşgul edi
yordu ki.. 

Gazetecilerden biri: 
- Eğer Tilrkforin hen~i böy

le sevimli insanlar ise. hiç dur
mayıp dilnyayı dola~mağa çık
smlar. CfinkU. birçok milletle
rin, böyle semp:ıtik insanlardan 
neşe çalmağa ihtiyacı vardır. 
Bilhassa bizim. 

Diyerek, Yueufa adeta - bir 
kadına ilanı aşk eder gibi -
eevgisini ifade etrneğe çalışmış 
tı. 

Yusuf kuzuyu yarıJaymca, 
şöyle bir geniş nefes aldr .. Et -
rafına bakındı. Önünde tabak
lara mütemadiyen ~ ve eıy
nlmış kemikleri dolduruyor, 
kızarml§ etleri parca parça ko-
panp midesine indiriyordu. 

( Dm?amı '!7flr) 

Lik maçlarına dün Kadıköy ve 
Şeref stadlarmda devam edildi. 
Havanın soğuk olmasına ra~rmen 
mühim maçlann yapılacağı Kadı
köy stadına üç bine yakın bir me. 
rakh toplanmıştı. 

Dünkü mil::ıabakaların en bü. 
yük hususiyeti şimdiye kadar gôr· 
mediğimiz bir ~ilde Fenerbahçe. 
nin ha~ küçük görerek Beykoz 
kar~ısmda 2-1 mağ!Up olu~udur. 

Beşiktaş Galatasaraya 5-0 gi. 
bi kati bir netice ile galip gelmiş. 
Vefa Beyoğlusporu 1-0, lstan. 
buh;por Kasımpaşayı 1-0, Süley. 
maniye de Topkapıyı 2-0 yen
mi~lerdir. Stad sırasiyle maçların 
tafsilatını aşağıda bulacaksınız: 

BEŞİKTAŞ 5 - G.S. O 
Bu stadda sürprizlerle biten 

Fenerbahçe _ Beykoz maçından 
sonra günün en mühim ve şampi
yon neticesine tesir edecek olan 
mü"abakası Beşiktaş • Galatac;a. 
ray arasında yapıldı. Hakem Ta
rık Ozerengin idaresinde oynanan 
bu maça Galatasaray Gündüz ve 
Cemilden mahrum bir kadro ile 
çıkmı~lardı: 

Oyuna rüzgar alehlerinde ola
rak Beşiktaşlılar ba§ladılar. Gala
tasaray mua\in hattında kesileıı 
bir akından sonra san _ kırmızı
lılar derhal mukabil akma geçe
rek oyunu yavaş yavaş Beşiktaş 
nısıf !'ahasına intikal ettirdiler. 
Fakat tecrübesiz üç orta muhacim 
bir türlü gol çıkaramıyorlar. Bu 
arada bir çok fırsatlar da kaçıyor. 

San • kırmızıhlann bu h~kimi
\•et:erine rağmen devrenin 33 üncü 
dakikasında Beşiktaşlılar bir frL 
kik kazandılar. Bu frikikte Hakkı
dan bir ara pası alan Şeref Gala
tasaray müdafilerini atlatarak Be. 
şikta5m birinci golünü attı ve ~L 
rinci devre bu şekilde 1-0 Beşık
taş lehine neticelendi. 
!KiNCi DEVRE: 

10 unru dakikada G a l a t a -
s a r a v alevhine olan bir kor
nerden fstJfa eden Belfktaş mtt
kez muhacimi Şakir ikinci Be~ik. 
taş golünü de attı. Si.yah - Be):az 
Mkimiyeti devam edıyor. Dakıka 
21. Yine Galatasaray aleyhine o
lan bir kornerde hakkı kafa ile Be
şiktaşın üçüncü golünü, 26 ıncı 
dakikada Şakir şahsi bir gavretle 

sanbul Levazım · Amirliğınden verilen ı 
harıcı askerı kıtaall ııAnları --------Beherinin tahmJn tiaU 350 kuruı olan 20,000 adet kıl saman hararı ka· 

palı artla eksiltmeye konmuıtur. 3000 adetten &§atı oım&ınak f&J'Wt ayrı 
ayn teklifier de kabul edilir. lhaleıl •11/941 Cumartesi gUnü saat 11 de 
Ank&rada M. M. V. Satın Alına komisyonunda yapılacaktır. nk temtnatı 
•760 liradır. Evsaf ve ıartnameli 350 kuruşa komı.syondan almır. lateklile 
rlD kanuni vestkalar:lle teklif mektuplannı ihale natlndeD bir saat evvelin• 
kadar komlayona vermeleri. (1860) (11899) 

• • • 
Nümuneler:lne göre ııoo çift ve 100 tek koşum takımı pazarlıkla aatın 

alınacaktır. Ç1lt kofWD takımına 75 ve tek koıum takımma •5 Ura tabmiD 
edilmi§tlr. PazarhtJ 2/1/9'1 Perşembe gtlDU saat 11 de Anltarada M.M.V 
Batın alma komlayonunda yapılacaktır. Katı teminatı 6300 liradır. Şartna 
meat Hl kurtı§a komisyondan almrr. Taliplerin belli vakitte komi9)'0Da ,,. 
Dltleıt. (1675 ~ 12110) 

••• 
Mevcut nUmunealnı söre 600 •det çift araba koşumlle 100 adet sa 

araba koşumu pazarlıkla satın almacaktır. Çift araba koşumunun beherlı 
'15 ve saka araba koıumu11un beber:lne •ıs Ura fiat tabm1D edllmifUr. Heı.ı 
alD1n k&U teminatı 8300 Ura olup ihalesi 2/1/9'1 Pel"§embt gtlnU ıaat 15 dı 
Ankarada l4. M. V. Satm Alma komisyonunda yapılacaktır. (1639) (11828} 

••• 
•80 kuruıtan •ooo adet keçe evaat ve ıeraitlne göre pazarlıkla aatm alı 

nacaktır. İhalesi H/1/941 Salı günü saat 15 de Afyonda aakert atın almıı 
komisyonunda yapılacaktır. Tutan 19,200 lira, katı teminatı takarrür edecek 
bedelin % lG nlBbetinde alınacaktır, Evsaf ve p.rtnameal komW)'onda görü 
lllr. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1685) (12138) 

• • • 
250,000 kilo sığır eU almacalltır. Kapalı zartla ebiltıneal 8/1/9'1 Cumıı 

günü aat 11 de Çanakkalıde Aakert Satınalma Komtsyoııunda yapılacaktır 
Tahmin bedeli 87,500 Ura, ilk teminatı 5625 liradır. Taliplerin kanun1 vesi 
kalnrile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komlsyona ver 
melen. (1668 - 11959) 

• • • 
100 ton Un kapalı zarfla ekailtmeye konmll§tur. llk teminatı 2250 lire 

dır. 1haleıd 22/1/9'1 Çarpmba l'ÜJlll saat 10 da Sürt de &lkeı1 atm aımıı 
komisyonunda yapılacaktır. TalJplerin kanuni ve.lkalarlle teklif mektupla 
rmı thale saatinden bir aaat evvel komlayona vermeleri. (1671 - 12108) 

Beher:lne tahmin edilen ftati 23 lira olan bin adet Sihhiye ark& çant.aıı ı 

l'l/1/9'1 Cuma günü aaat 11 de Alıltarada M. M'. V. Satın alma komlayo· 
nunda pazarlıkla aatm alınacaktır. lateklUerln 3•30 lira kaU temlnatlarllı> 
belli vakitte komi.yona ıelmeleri. (1697 - 12476) 

• • • 
A§allda yamlı maddeler'.n pazarlıkla ekstltmeleri 8/1/941 Cuma günü 

aaat 11 de Edimede e.ııkf Mll§tr:lyet dalresinde satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümune ve p.rtnameleri komisyonda sörülUr, Taliplerin k&t1 
teminatıarlle belli nk!tte komiayoDa gelmeleri. 

<mfl!ll 
hıgtlis rem aıızıııı. 
Kantarma. 
Buluk ıdnc1rL 

••• 

Mıktan 

700 adet 
200 adet 

1048 adet 
(1699 - 12503) 

IDCI tm ot. IOO ı.--. IOO tGa up&. ioo t. ;pulat alm•"lktıır. 

dördüncü. ve devre sonlarında da 
Ya\·uz penaltıdan beşinci Beşıktas 
golünü attı ve müsabaka da bu şe. 
kilde 5-0 Beşiktaş lehine neti
celendi. 
BEYKOZ 2 - FENERBAHÇE 1 

Bu . tadda günün ikinci maçını 
Beykoz - Fenerbahçe yaptılar. Ha. 
kem Sami. 

Beykoz ise şimdiye kadar hiç 
ka"eci ovnamamıs ve haflannı 

kaleci oynatmak mecburiyetind~ 
kalarak on kişilik bir kadro ile o • _ 
namıstır. 

Hakemi: Samih Duransoy. 
Oyuna Beykozlular başladılar. 

Hüzgarla beraber oynayan kuv
vetli hasımlarına karşı. bu on ki. 
şilik kaQro ile sıkı bir müdafaa 
tatbik etmeğe ba)adılar. Bidayet
te mütereddit ve kendinden pek e. 
min görünmiyen bu müdafi, Fe
nerlilerin ha mı küçilk görerek 
lakayt bir oyun oynamalarından 
istifade ederek yavaş yavaş açıl. 

mağa ve Fener kalesini oldukça 
teh.ikeli Yaziyetlere sokmağa başM 
!adılar. Fenerliler, rüzg!rla oyna. 
ma1anna rağmen üç ortanın müte
madiyen çalım yapması, iki açık. 
!arı beyhude yere muattal bir va
ziyette bırakıyor ve bir türlü ıol 
çıkaramıyorlar. 

Fenerliler bu vaziyette oynar -
lerken bu arada Beykozlılar sıkı 
bir hücum yaptılar ve seri bir yer 
değiştirme ile ortaya geçen Bey. 
koz solaçığı K~zım 24 üncü daki. 
kada sıkı bir şiltle Beykozun bi
rinci go1ünü yaptı. 

Bu gol Fenerlileri harekete ge. 
çirdi ve Beykoz kalesini sıkı§tır
mağa başladılar. Fakat Uç orta 
muhacimin sanki muhakkak mat
lup olmak için mütemadiyen ça
lımda ısrar etmeleri bütün hAki
miyetlerine rağmen gol olmaması
na sebep oluyor. 

Yine 34 üncü dakikada Beykoz. 
!ular ikinci bir akınla ve Şahabın ------------ '""---·-Tıtrlllye ~amaarıyet& 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000.000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zimı ve ticari her nevi banka muamtleltri. 
Para biriktirenlere !8.800 Ura ikramiye veriyor. 

~ıraat Bankasında kumbaralı ve lbbannz tasarruf hesaplarında a u 
50 Unun bulunanlara eenede • de!a c;ckilccek kur'a Ue qatJdald 

plAna &'Öre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 aded J,000 liralık 4,000 Ura 

1 

l 00 aded 30 llralık 6,008 .... 
" .. 600 .. 2,000 .. 
4 ,, 2.'iO ,, 1,000 ,. 

120 ,. •o .. ,,800 .. 
160 .. 20 .. l,200 • "° 100 .. <&,000 " 1 

OtKKAT: Beaaplarmdakl paralar bir sene lç1Dde 50 liradan apfı 
dUtmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlaslyle vertlecelrtir. 
Kur'alar senede ' defa: 1 EylOI. 1 Blrınclkl.ııun, 1 Mart ve ı lhıldran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Yozgat Memleket Hastanesi Baı T abipli· 
iinclen: 

Hutanemlzde iki kadm bir erkek hasta bakıcılık açıktır. Aylık Ucret 
otuz liradır. Evsaf ve ıcraltl haiz olanlar bonservis ve hlliıııUhaı klfıllarmı 
latldalarına lll§tlrerek yazı lle baştablplıte mUracaatıert ilAn olunur. (12'19) 
~~~--~~~-~-~~~~~~~~ 

·-~ ....... ,~il..,,,_ ... --------------· , . .. , 
Devlet Demiryoltarı ve Limanları ı 
işletme Umum idaresi ilAnlan 

30 l:sn·Jlnc.aıcanundan 6 ikinciki.nuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Erzurum), Pe~embe 12 de Glllleyau) 

ve Pazar 16 da (Karadeniz). Galata nhtımındıuı. 
Bartm hattına - Salı 18 de (Ana!arta), Cumartesi 18 de (Antalya). 

Sirkeci nhtımmclan. 

Mudanya hattına - Pazartesi, Salı 9.50 de, Çar§amba, Perıembe, eum. 
16 da (Trak). Cumartesi H de (Marakaz) ve Puar 9.50 e 
-(Trak). Galata nbtımmdan. 

Bandırma llattma - Pazartesi, Çarşamba ve Cumı- 8.15 de (Marakaz) . 
Galata nhtımmdan. Ayrıca Çarpmbe. ve Cumarten 20 de 
(Saadet). Tophane rıhtımından. 

Karalıl&'a hattına - Salı ve Cuma 19 da {I<cmAl). Tophane nhtmımdan 
tmroz hattına - Pazar 9 da (Bartm). Tophane nhtımmdan. 
Ayvalık hattnıa - Çar§&mba 115 de (Bursa), Cumartesi 115 de (Merairı) 

Sirkeci rıhtmımdan, 

lzmlr ıUrat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtnnmdan. 
tzmlr aralık postası - Perıcmbe 13 de (Tırhan). Galata nbtmundan. 

NOT: Vapur ııeff'rlerl hakkında her tUrll\ malQmat aptJda 
- numaralan ya:r;ılı Acentelerimizden öğrenlleblllr. 

Galata Bq Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar Umum 
MUdUrlUğU binan altmda. 

Galata Şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mmtak& Liman 
Reisliği binam altında. 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 

telefnı 

0382 

1 
pazarlıkla ekalltmesi 6/1/941 Pazartesı günü 11&.&t 11 de Sllloflunda ukeı1 
satın alma komJsyonunda yapılacaktır. Taliplırln beW vakitte komlaJOll& 
ıllmelerL (.1701 - 125015) 

sütü ile ikinci gollerini de çıkardı· 
laf. Fakat hu iki gol dahi Fener. 
bahçeli oyunculann al~lını ba~ına 
getirmedi ve JUUrsuz oyunları de~
re sonuna kadar devam ederek bı. 
rinci haftayımı 2-0 mağl(lp bi-
tirdiler. 

tKtNct DEVRE: 
İkinci devre şu ~kilde ce

revan etti: 
San .. lacivertliler miltema

diven hUcumda olduklan halde, 
zayıf olan Beykoz mUdaf aasmı 
bir tUrlU yenemiyorlar. Ve bu 
devrenin 34 UncU d. '·'kasında 
biraz da Bcıykoz kalecisinin 
ya,.drr .. ı .i"e bir gol ka.zandr.lar. 

Devrenin bundan sonrakı kıs 
mı golsllz geçti ve mu.sa.taka da 
bu ~kilde 2 - 1 Bevkozun ga-
libiyeti ile neticelendi. . 

Bevkozlulan bu narlak galı • 
biyetİerlnden dolayı tebrik e
der ve Fenerbahçelilere de bir 
daha hasmı lrilçilk görmek ha· 
tasma dU§lllernelerini tavııiye e-
deriz. 

VEFA 1 • B. SPOR O 
Kadılröy stadında. gilnUD bi • 

rnci maçmı Vefa. Beyoğluspor 
ya.pmqlar ve birinci d~ 1-0 
V~a lehine netioelenmlttır. 

ikinci devrede Beyoğluspo:
lular hlldm oynamalanna rag"' 
men netice atamamışlar ve mü
sabaka 1 • O Vefa lehine bit-
miştir. ,., 

0 
' 

tST. SPOR 1- ALTINTUu 
GUntln Ut ma.cı fetnnbulspor 

1 ile Altmtuf .arumda idi. 
nk dakikalar mütevazin bir 

şekilde cereyan ederken, Tur· 
tm mkı bir flltll Altmtuf ka· 
lelfnfn tılt direğini myrrarak 
avta gitti. Nihayet macm ye
glııe ROHlnU otuz birinci dakl • 
kad& Tank kaleciyi de geçerek 
kaydetti. • 

Bu golde kaleci ka.bahattı 1 • 
di. Çünkll kalemni erken ter 
ketm)ftl. 

JJ. sonra fetanbulspordan 
Muzaffer, sakatlanarak oyunu 
terlrettl. 

tKtNCl DEVRE 
tklnci devrenin başlamam ile 

Altmtuğ aleyhine korne:: olma.
il bir oldu. Fakat tstanbulsp<>r 
bundan istif &de edemedi. Aka· 
binde her iki taraf da birer gol 
kaçırdı. On dördUncli dakikada 
Altmtuğlular bir 0'01 ka.çırdl" 
lar. Şuruı muhakkak ki Altına 
tuJlular f8D8SIZ. 

Otuz dördilncll dakikada İs • 
met, Altmtuğun baskısı altın• 
da. iken topu kaptı ve santra 
eizdslnde bUtUn rakiplerini ge
ri bıraktrlrtan sonra topu ileri 
stırerek kaleci ile karşı karp
ya kaldı. 

Burada kaleciyi de atlatacağı 
yerde kaleye ,Ut qektl. Top ~
le direğine çarpro geri geldı. 
Topu tartılayan Bekir de ıska 
geçince Aitmtuğlular ikinci go
lü de yemekten ıcurtuımuş oldu
lar az 80Dr& da mUubaka 1-0 
btanbulspoınm galibiyetiyle 80-

na erdi. 
sOLEYMANfYE 2 • T. KAPI O 

otınUn ikinci mUsabakuı ..
çen hafta Beyoğlu.tporu yenen 
SUleymaniye ile Topkapı an-
ımda idi. "-'~- 1 Oyun hakem HUsilnuuı.u& -
dareeinde oynandı. 

SUleymaniyeliler ilk anlar-
dan itibaren Topkapı sahasına 
yerlettiJer. nk on dakika böyle 
geçtikten eoınra oyun mtıte
vazin bir tekil aldı. 

Yirminci dakikada SUleyma-
• niyeliler topu fazla ayakta tut· 

malarmdan dolayı bir go~ ~~: 
çtrdılar. Birinci devre bittiği 
zaman vaziyet ()..() idi. 

tKINOf DEVRl 

!kinci devrenin ilk anlan mU
tevazin bir tekilde devam 8: 
derken Süleymaniyeden Fethı 
ilk golU attı. Bu ~olden ı.onra. 
Topkapdılar mail\ıbiyetten kur 
tutmak için canla batla ~~: 
mağa bqladılar '" on ° 
zımcu dakikada bir penaltı da 
tazandtlaru da Sabahattin to
pu kalecinin eline vererek bu 
'i"1idi de s&ıdtırdft~ c!akfn. 

K ı r k Gçtlncu 
da ikinci 'f'8 llJllUDCU SUleyma M 

ni pinti tetTllt' tı'ethi dL. ht dakika eanra 4a oYU1l 
suı.,...f1enln 2 - o pliıbi
,..,.1ıe ... .,u, 
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iNHiSARI SiRKETiNDEN : 
SAYIN HALK t\ iLAN 

1/ 1/941 tarihinden itibaren yeni bir iş'ara kadar, bch~r kutu kibrit'in 

Perak~nde Satış Fiyatı 2 kuruş 
olarak tesbit edildiğinden, fazla tf:' 1r;"" edecek bayilerin Şirketin en ya 
kın ac~nteliğine veya doğrudan doğruya lstanbul'da Karaköy Pa
lasta 5 inci kattaki adresine bildirilmesini sayın halktan rica ederiz. 

Amerikan Türkiş investment Korporeşon 
:Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı sahibi imtiyazı tirketi . . . - . - ) 

Türkiye Kibrit 
ve Çakr11ak 
iNHiSARI SiRKETiNDEN: 

BiLÜMUM KiBRiT 
Perakendecilerine ilôn 

l t l /941 tarihinden itibaren beher kutu kibrit'in perakende aabş 
fiab 2 kuruş olarak tesbit edildiğinden, fiat farkından dolayı bit 
zarars. maruz kalmamaları için, ellerindeki Kibritleri 31/ 121940 Sal, 
günü acenteliğe, iade etmeleri ve l / l /941 tarihinden itibaren fazlay 
satacak perakendeci ter aleyhinde kanuni takibatta bulunulacağı bü
tün perakendecilere ilan olunur. 

··---·-------------~ 1 Sahibi: it.SiM US Kızılay Istanbul Deposu Dh-ektörlüğünden: Basıldığı yer: VAKi T Matbatı$1 
Amerikan Türkiş investment Korporeşon 

15/1 Ye 16/1 No. lu Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Scvengil 

' Türkiye Kibrit ve Çakmak inh · ~ a ~ı sahibi imtiyazı şirketi 

1 
Mağazamızda Düzinesi: 1922 ve 

Destesi: 181 Kuruştan 
Perakende olarak satılmaktadır. 

Adrca: Kızılay Han No. 201 Y(.nl Postane karşısı - Ista.nbul 

İLE . . 

. . . .......... ,..,..,, .... ' . . . . ·"' ~ . 

SABAH, --ÖGLE - VE ' :AKŞAM _., . - . 
Ber yemekten sonra ıünde li'ç defa muntazaman 

dişlerinlzi fır(alayuuz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları! 
işletme Umum idaresi . ilAnlan · 

Muhammen bcde11 160.000 (yüz nltmış bin) lira olan 1000 ton RezildU 
~ 10.2.941 Pazartesi gUnU saat l!S.30 da. kapalı zart usum ilA Ankımı.dıı. 
!da~ blnaşmda satın almacaktır. 

Bu l~ s1rmck lıttyen\"Tln 92~0 (dokuz bin iki yl\z t>lll) llrnlık muvakkat 
tem!r: t ile kımunu:ı tayin ~ttığf vestkalan ve te!rlltlcrlnl ayni gUn saat 
ıt.80 za kadar komisyon rclsllğin'! verme1ert lt\zımcıır. 

Şartnameler (200) kuru§& Ankara, Haydarpaşa \"eznelerinde !'!atıl· 

nıaktattn-. (120i2) 

1 Askeri Fabrikal·r Satınalma Komisyonu ildnları 
50 Tenekt'Cl Atmacak 

tce, ecS-a malzeme askeri fabrlltalarca temin edilmek, yalnız takım· 
larmı kendllerl getlrmelc Uzero 50 tenekeciye ihtiyar; vardır. Talip olanların 
lmtllı&n ed11nıek tızcro ~k !nbrlkasma mUraca.atıan. {12003) 

~~~~~~~~~--~~--~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~-· , _, 
_,.. 

-
V ılbaşı için vereceğiniz en kıymeth 
hediyedir. Büyük mağazalarda satıhr 

GF ... "lı"EL ACESl'ESt: t STANBUL KUTLU BAN 1/ 4 

Tq ra için attnta araııryor. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümü~ vüz kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
CUmllş yüz kunışluklann yerine gUmUş bir liralıklar darp ve plya.saya 

kUI miktarda çık&rılmış olduğundan gUmUş yUz kuruşlukların sı lkıncıka· 

nWl 19U tarihinden sonra tedavülden kaJdınlmaaı kararlaştınlmıutır. 

GUm~ yüz kuruşluklar ı Şubat 19U tarihinden itibaren artık tedavül 
etmlyecek ve ancak yalnız Ma l Sandıklan Ue CUmhurtyet Merkez Bank&.9.1 
şubelerlll'Ce kabul edllebllecektlr. 

Elinde gUmUş yüz ku~luk buJWJanıarm bunıan Mal SandıklarUe Cum· 
bw1yet Merkez Banka& eubelertne tebdil ettirmeleri tıAıı olunur. 

(70025) (10216) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i!An!arı 
60 adet Sandık "r esmine göre., 

2 N umune dolabı " resmine göre., 
1 

" Oturak t erazi "dlrhemlerilc,. 
1 

" Kantar " 100 k iloluk., 
8000 .. Şıpkalık halka 

1 15 .. Elektrikli makas bıçağı 
500 .. Fotin astan 

22 .. S!yah 8aÇ levha 12 llk l/84X69 1 
12 .. Soba borwıu dirseği 
45 Soba bom.su 

Yukarda cins ve mlkdan yazılı eşya ve malzemenin her bir kalemi ayn 
r.yrı 2 lklnclkAnun 041 Perııembe gUnU saat H den itibaren pazarlıkla. 

e.lmacaktır. 

lsteklllerln ~m glln ve saatte Kasmıpaşada bulunan koniliıyonda hazır 
bUIWlmala.rı. (12515) i 

Olrlalşte alalı, açılınca blylll 
Sayın bayanlar1IDrr. 

dan gördüğümüz tevec
cüh -va rağbet.e ka~ı 

ııllkran borcwnuzu öde
mek Jçln bu dı>fa Amc
rlkııdan getlrttl~lmlz en 
bU) ük makineler saycıı ln · 

de F E M t L'i eıkıştırı· 

cı slllndirlcrle gayet kul · 
laruıılı, ufak mlkrop!ln7. 
bir ~kilde ycnl e mba· 

lAjla rla pl3·asay• tıknrdığımı7.ı aaygılarımı7.la aneyle.rb .. F E M t L 
bayanları bir çok rahim hn!'ıtılhklarından k oruy an \ "C tızüntnlil lelerden 
kurtaran en birinci Adet bcı.Jdlr, · 

1 Her eczahanf'de r E M i L ve B A ö 1 bulunur 

. 
ıstanbul Belediyesi 

ııanıarı 
Arttım1ıı3u konulan l'mlAkln 

J~ıym~tt Cinsi 
144.0 DUkkAn 

352fi0 Sinema binası 
1080 DUkkAn 
2400 Apartman 

40200 

:;;n.rtıar: 

.!\lalıalle , .e kiiy :So. Mutuarnfl 
Kalenderhano mahallesi 
Direkler arası caddesi 12 ) 

" .. .. •• .. .. 
"' 

668 .Ada 

.. .. .. 
8 Panıel 

14 ) SalAlıatUıı Yıldı.a 

16 ) 

18 ) 

ı: - lstanbul belediyesi Beyazıt Tahsil şubcmııı bina ve buhran v~· 

lerlnden 7569.- lira borçlu bulunan SalA.battin Yıldız'dan mezkür borcun 
temini tahsili için tahtı tasarrufunda bulunan Şehzadebaşmda Kalenderh&tıo 
mahaJlt>sinde Direkler araeı caddesinde 66S ada ve 8 parsel, 12, H, 18, 18 
kapu No.lı ve birinci derecede 30.000.- lira karşılığında Emniyet Sancııtı· 

na ikinci derecede 5.000.- ıım karşılığında. Dr. Mehmet KA.mll'e ve Uçllncll 
derecede 1500.- lir a karşılığında All ağa ve Bahri'ye dördUncü derecede 
20.000.- llra karşılığtnda Rauf kızı Ayfle 1tfet lehine ipotekli gayri menkul· 
ler arttırma suretlle satılacıı.ktır. 

2: - Kıymeti mukayycdclcrl yeküunu 40.200.- liradır. 

3: - 20/ 12/ 940 Cuma gününden itibaren 21 gün mUddeUe arttmnaytİ. 
\'nz'olunaıuştur. 

4: - lll< ihale ll/l/1>41 tarihine mUsadl! Cı.!marteli gUnU aaat ond..'\ 
EmlnönU kazası Jdıı.re heyetince yapılacaktır • 

5: - Kat'l ihale blrlncl ihaleden 10 JÜD eonr& olan 21/1/efl tarihin.., 
mUsadif Salı gUnU saat 10 da yapılacaktır. 

Birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki müddet zartmda % 3' den noksan 
olmamak üzere arttınnalar kabul olunur. Şartnameler her C"Un Emir.ön ı 
kazası tahrirat kaleminde görUlebllir. ..,.. 

8 : - Tallplerln mukayyet kıymetten % 10 u olan (020.- liralık tem•r t 
makbuz!le ihale günU EminönU ka.zuı ld&re hey'etlnde bulunmaıan. (ll~HJ 


